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Προοίμιο

Η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) 
αποτελεί για τη χώρα μας μία ενδιαφέρουσα περίπτωση, λόγω γεωγραφικής 
εγγύτητας, πολυετών οικονομικών συναλλαγών αλλά και πολιτικών 
ζητημάτων που προέκυψαν τη δεκαετία 1990 - 2000, όπως η ονομασία της 
χώρας και οι συγκρούσεις στην περιοχή του Κοσόβου και γενικότερα στην 
περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Στόχος μας στην συγκεκριμένη εργασία είναι η παρουσίαση της 
τρέχουσας κατάστασης στην ΠΓΔΜ, δίνοντας έμφαση σε πρακτικά ζητήματα 
όπως οι ξένες άμεσες επενδύσεις. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις και 
όπου κρίνεται σκόπιμο, αναφέρονται πολιτικά ζητήματα που συμμετέχουν στο 
γενικότερο κλίμα επένδυσης στην ΠΓΔΜ και την ευρύτερη περιοχή.

Σε γενικές γραμμές διαπιστώνεται πως η αύξηση των επενδύσεων 
στην ΠΓΔΜ κατά τη δεκαετία 1990 - 2000 ήταν χαμηλή, γεγονός που μπορεί 
να αποδοθεί σε παράγοντες όπως το πολιτικά αβέβαιο και ασταθές 
περιβάλλον, το υψηλό επίπεδο παρέμβασης της πολιτικής στις επιχειρήσεις, ο 
αργός ρυθμός των δομικών μεταρρυθμίσεων, το χαμηλό επίπεδο κινήτρων 
εσωτερικής επένδυσης, η έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες 
ιδιωτικοποίησης, τα προβλήματα δωροδοκίας, το χαμηλό επίπεδο ξένων 
επενδύσεων, οι αυξημένες εσωτερικές (διεθνικές) εντάσεις, η ανεπαρκής 
υποδομή, η περιορισμένη πρόσβαση σε ξένο κεφάλαιο και οι αδυναμίες του 
τραπεζικού και νομικού συστήματος.

Ωστόσο, υπάρχουν ουσιαστικές προοπτικές ανάπτυξης λόγω της 
συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης (SAA) με την ΕΕ, των νέων 
προγραμμάτων με το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα, της βελτίωσης του 
νομικού πλαισίου, των νέων εμπορικών συμφωνιών, των ειρηνικών εκλογών 

με την υψηλή συμμετοχή ψηφοφόρων και της ύπαρξης ρευστότητας και 
σταθερότητας στις τράπεζες.
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Με σκοπό την ταχύτερη ανάπτυξη διεθνείς οργανισμοί προτείνουν στην 
κυβέρνηση να ενθαρρύνει την άμεση προώθηση των ξένων επενδύσεων και 
των διαδικασιών μεταρρύθμισης, να ολοκληρώσει τις ιδιωτικοποιήσεις στη 
βιομηχανία και τη γεωργία, να βελτιώσει το νομικό και πολιτικό περιβάλλον για 
τις ξένες αλλά και εσωτερικές επενδύσεις, να υποστηρίξει τις 
μακροοικονομικές και δομικές μεταρρυθμίσεις, να εφαρμόσει τις
υπογεγραμμένες συμφωνίες και να επιβάλλει τους εγκεκριμένους νόμους με 
διαφάνεια, δικαιοσύνη και συνέπεια, να ενισχύσει το τραπεζικό σύστημα, να 
υποστηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξη των ΜΜΕ και βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και να αποφύγει οποιαδήποτε 
ακατάλληλη και περιττή παρέμβαση στις επιχειρηματικές λειτουργίες.
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1. Οικονομική εικόνα της ΠΓΔΜ (1990 - 2000)

Εισαγωγή

Η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) 
βρίσκεται στην βαλκανική χερσόνησο και συνορεύει ανατολικά με τη 
Βουλγαρία, δυτικά με την Αλβανία, βόρεια με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 
της Γιουγκοσλαβίας και νότια με την Ελλάδα. Δεν διαθέτει παραθαλάσσια 
πρόσβαση και για τις μεταφορές της χρησιμοποιεί κυρίως το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) ή τον οδικό και σιδηροδρομικό άξονα 
Ο.Δ.Γιουγκοσλαβίας - ΠΓΔΜ - Ελλάδα (Θεσσαλονίκη).

Έχει έκταση 25.333 τετρ. χλμ., πρωτεύουσα τα Σκόπια και 
σημαντικότερες πόλεις το Μοναστήρι, το Κουμάνοβο, το Περλεπές, την 
Αχρίδα και το Τέτοβο. Ο πληθυσμός της ΠΓΔΜ είναι περίπου 2,2 εκατ. άτομα 
και αποτελείται από Σλαβομακεδόνες (66,6%), Αλβανούς (22,8%), Τούρκους 
(4%), Τσιγγάνους (2,2%), Σέρβους (2,1%), Βλάχους (0,4%) και άλλους 
(1,9%). Οι επικρατούσες γλώσσες είναι η Σλαβομακεδονική και η αλβανική, με
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δευτερεύουσες τη σέρβική, την τουρκική και τη γλώσσα των Ρομ. Από 
πλευράς θρησκεύματος κυριαρχούν δύο πεποιθήσεις, οι Χριστιανοί 
Ορθόδοξοι (67%) και οι Μουσουλμάνοι (32%).

1.1. Η οικονομία της ΠΓΔΜ γενικά

Ο ρυθμός ανάπτυξης της ΠΓΔΜ εμφανίζει κατά το πρώτο μισό της 
δεκαετίας του 1990 μια μακροχρόνια υποχώρηση, με μεταστροφή από το 
1996 και μετά, οπότε και καταγράφονται θετικοί ρυθμοί. Η κρίση του Κοσόβου 
(1999) δεν φαίνεται να επηρέασε ιδιαίτερα το ρυθμό ανάπτυξης (2,9% το 1998 
και 2,7% το 1999), άλλαξαν όμως εντυπωσιακά τα μεγέθη ορισμένων κλάδων 
της οικονομίας. Κυρίαρχοι τομείς του παρελθόντος όπως οι κατασκευές, οι 
επικοινωνίες και το εμπόριο, παρουσίασαν, όπως ήταν αναμενόμενο 
άλλωστε, σημαντική μείωση.

Η αύξηση των επενδύσεων στην ΠΓΔΜ κατά την προηγούμενη 
δεκαετία ήταν χαμηλή, γεγονός που οφείλεται εν μέρει στην πολιτικά ασταθή 
κατάσταση που επικρατούσε. Οφείλεται όμως και στην ύπαρξη ορισμένων 
δομικών παραγόντων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται:

ο Το ανασφαλές περιβάλλον, με τους συχνούς γεωγραφικούς 
αποκλεισμούς και τις αστάθειες στην περιοχή 

ο Οι ελάχιστες επενδύσεις από την εσωτερική αποταμίευση και η 
περιορισμένη πρόσβαση σε πόρους ξένους κεφαλαίου 

ο Η έλλειψη αναπτυγμένων αγορών χρήματος (π.χ. χρηματιστήριο), που 
περιόρισαν τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων 

ο Το υψηλό επίπεδο πραγματικών επιτοκίων και συναφών 
χρηματοοικονομικών εξόδων (ακριβό κεφάλαιο) 

ο Οι αδυναμίες του τραπεζικού και του νομικού συστήματος 
ο Ο αργός ρυθμός των δομικών μεταρρυθμίσεων 

ο Η έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης και η παρουσία 
προβλημάτων δωροδοκίας 

ο Το χαμηλό επίπεδο των ξένων επενδύσεων
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Επομένως η τυχόν εμφάνιση κάποιου καλού οικονομικού δείκτη κατά 
τη δεκαετία 1990 - 2000, δεν οφείλεται σε ουσιαστική και υγιή ανάπτυξη παρά 
σε κάποια άλλη παράπλευρη αιτία. Για παράδειγμα η αύξηση της 
κατανάλωσης το 1999 αντανακλά το άλμα της κυβερνητικής κατανάλωσης, 
εξαιτίας των δαπανών για τους πρόσφυγες που προήλθαν από την κρίση του 
Κοσόβου.

Η αντιμετώπιση κάποιων εκ των παραπάνω ζητημάτων κατά το 2000 

παρουσίασε άμεσα αποτελέσματα, με το ΑΕΠ να εκτοξεύεται στο 4,3%, 
αποτελώντας τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της χώρας από την έναρξη 
της μετάβασης. Το 2001 όμως, και εξαιτίας της εξάμηνης σύγκρουσης εντός 
της χώρας, το ΑΕΠ σημειώνει κάθετη πτώση κατά 8,4% αγγίζοντας το -4,1%!.

Πρόσφυγες κατά τον πόλεμο του Κοσόβου περνούν τα σύνορα

1.2. Γενικοί οικονομικοί δείκτες

Η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης (SAA) με την ΕΕ και τα νέα 
προγράμματα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και την Παγκόσμια 
Τράπεζα ενθάρρυναν γενικά τις προοπτικές ανάπτυξης. Συγχρόνως εξαιτίας 
των διεθνικών εντάσεων σε όλη τη χώρα και πιο συγκεκριμένα λόγω των 
συγκρούσεων στα βόρεια σύνορα της χώρας, υπήρξαν συνέπειες στο ΑΕΠ 

(αρνητικό), την κατανάλωση (θετική κατά έναν τρόπο, λόγω αύξησης των 
στρατιωτικών προμηθειών), τις ξένες επενδύσεις (σημαντική μείωση) και τα 

ρευστά διαθέσιμα (προτίμηση σε ξένο νόμισμα).

8



Αποτέλεσμα της μετατροπής των δώδεκα νομισμάτων της ευρωζώνης 
στο νέο νόμισμα, το ευρώ, ήταν οι καταθέσεις συναλλάγματος στο εξωτερικό 
να αυξηθούν, φθάνοντας το ποσό των 34,775 δισεκατομμυρίων δηναρίων 

ΠΓΔΜ στο τέλος του 2001, αντιπροσωπεύοντας μια αύξηση 4,5 φορές 
συγκρινόμενη με το τέλος του 2000. Επομένως αν διατηρηθεί η πολιτική 
σταθερότητα, οι αποταμιεύσεις αυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 
τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Στα επόμενα γραφήματα παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι οικονομικοί 
δείκτες της ΠΓΔΜ για τα έτη 1993 - 2001.

2000

♦---------- ---------------------------------------·—— ----------- - -------------

0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ΑΕΠ ($) 1785 1742 1705 1709 1722 1763 1801 1792 1737

Έσοδα (εκ. $) 1007,1 1462 1814,4 1918,4 772,4 784,1 864,3

Έξοδα (εκ. $) 1342,8 1552,3 1950,4 1959,6 707 783,5 829,8

Εξ Χρ. (δ.ς$) 1100 1300 1430 1180 1170 1440 1490 1488 1410

"+■ ΑΕΠ ($) 

—•—Έσοδα (εκ. $)

Έξοδα (εκ. $) 

■Εξ,Χρ. (δις $)
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ΑΕΠ (%) -9,1 -1,8 -1,2 1,2 1,4 2,9 2,7 4,3 -4,1

Ρυθ.Αν.(%) -7,5 -1,8 -1,2 0,8 1,4 2,9 2,7

Ρυθ.Βιομ.Παρ.(%) -10 -9 -11 4 4,9 4,5 -2,6 3,5 -8,7

Πληθ.(%) 349,8 121,8 15,9 3 4,4 0,8 -1,1 10 5,3

Ανερ.(%) 27,7 30 35,6 31,9 36 34,5 32,5 32,1 30,5

Επιτ.Δαν.(%) 21,6 15,2 21,4 21,6 12,4 11,9

Ισοτ. ($) 23,6 43,2 38 40 49,8 54,4 56,9 65,9 68,1

+

ΑΕΠ (%)
Ρυθ.Αν.(%)
Ρυθ.Βιομ.Παρ.(%)
Πληθ.(%)
Ανερ.(%)
Επιτ.Δαν.(%)
Ισοτ. ($)

Σημ.: Τα στοιχεία προέρχονται από τη στατιστική υπηρεσία και την κεντρική τράπεζα της ΠΓΔΜ, καθώς 
επίσης και δημοσιεύσεις διεθνών οργανισμών, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο και ο ΟΟΣΑ.
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1.3. Η κατάσταση του ΑΕΠ

Η οικονομία βελτιώθηκε σημαντικά το 2000 σε ένα ποσοστό περίπου 
4,3%, συνεχίζοντας την ανάκαμψη που έγινε ορατή αμέσως μετά το τέλος του 
πολέμου του Κοσόβου, τον Ιούνιο του 1999. Ένα σημαντικό μέρος της 
αύξησης προήλθε από το δυτικό μέρος της χώρας, δίπλα στο Κόσοβο, 
απεικονίζοντας τη μεγάλη αύξηση στις κατασκευές, το εμπόριο και τις 
υπηρεσίες. Ο προϋπολογισμός του 2001, αν και υπέθεσε αύξηση του ΑΕΠ 
κατά 6%, λόγω της εξάμηνης κρίσης αναθεωρήθηκε πτωτικά σε 2,5%, 
φθάνοντας τελικά το -4,1%. Παράλληλα το 2001 παρουσιάστηκε σημαντική 
αύξηση στις δαπάνες, αποτέλεσμα της επιδεινωμένης πολιτικής κατάστασης 
και των τεράστιων εξόδων της διοίκησης (πολύ συχνά αδικαιολόγητων), που 
επιβάρυναν την πραγματική οικονομία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η δημόσια 
κατανάλωση ήταν το 34.86% του ΑΕΠ το 2001 και το 32,04% του 2002.

Η αδυναμία της οικονομίας είναι ορατή και σε άλλους δείκτες. Η 
επίσημη ανεργία παραμένει υψηλή, περίπου 32% του εργατικού δυναμικού, 
ενώ το ένα πέμπτο του πληθυσμού υπολογίζεται ότι ζει κάτω από το όριο 
ένδειας. Η σημερινή κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα 
σχεδίασε ένα νέο πρόγραμμα, το πρόγραμμα στρατηγικής μείωσης της 
ένδειας (IPRSP).

Η ΠΓΔΜ ήταν η πρώτη Βαλκανική χώρα που διαπραγματεύτηκε και 
υπέγραψε συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης (SAA) με την ΕΕ, τον 
Απρίλιο του 2001. Η συμφωνία αυτή παρέχει εμπορικές διευκολύνσεις και 
εδραιώνει μια πορεία για στενότερες μελλοντικές σχέσεις με την ΕΕ, χωρίς 
εμπόδια κυκλοφορίας στην αγορά της ΕΕ για αγαθά παραγόμενα στην ΠΓΔΜ.

Όλες αυτές οι επιτυχίες εντούτοις επηρεάστηκαν σοβαρά από την 

πρόσφατη σύγκρουση. Όπως σημειώθηκε και παραπάνω, η οικονομική 
δραστηριότητα σημείωσε απότομη κάμψη κατά τη διάρκεια του 2001, με μια 

μείωση του ΑΕΠ περισσότερο από 8% και όλες τις βασικές μεταρρυθμίσεις να 
τίθενται σε κατάσταση αναμονής.
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2. Νομισματική πολιτική

Περίληψη

Η ΠΓΔΜ έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια να μειώσει τον πληθωρισμό 
στα επίπεδα των βιομηχανοποιημένων χωρών, να έχει μια νομισματική 
πολιτική βασισμένη σε συναλλαγματική ισοτιμία και να παρουσιάζει ένα 

σταθερό νόμισμα.

Όμως παραμένει η ανάγκη ορισμένων δομικών αλλαγών στο 
οικονομικό σύστημα, όπως η ταχύτερη κυκλοφορία του χρήματος, η 
υποκίνηση της εσωτερικής αποταμίευσης, η αύξηση της απόδοσης, της 
διαφάνειας και της εμπιστευτικότητας στον τραπεζικό τομέα, η αύξηση των 
χορηγήσεων, ειδικά στις ΜΜΕ (οι τράπεζες παρουσιάζουν άφθονη 
ρευστότητα, απλά επενδύουν σε κυβερνητικά ομόλογα αντί να δανείζουν) και 
η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής (η περιοριστική, μέχρι τώρα, πολιτική 
παρουσίασε ως αποτέλεσμα πολύ υψηλά επιτόκια).

Εισαγωγή

Η χώρα ακολουθεί από το 1996 μια νομισματική πολιτική βασισμένη 
στη συναλλαγματική ισοτιμία. Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε πετυχημένη στην 
προσπάθεια μείωσης του πληθωρισμού, ως και σε επίπεδα ανεπτυγμένων 
βιομηχανικών χωρών, αν και δομικές αδυναμίες του οικονομικού συστήματος 
εμπόδισαν μια καλύτερη οικονομική ανάκαμψη. Δυσλειτουργίες και αδυναμίες 
του επιχειρηματικού και τραπεζικού τομέα έχουν συμβάλει σε χαμηλό βαθμό 
οικονομικών δραστηριοτήτων και σε υψηλά επιτόκια. Ακόμη, στα τέλη 
Μαρτίου του 1999 και κατά τη διάρκεια της άνοιξης-καλοκαιριού του 2001, 
υπήρξε εξαιτίας των εσωτερικών συγκρούσεων απόσυρση των καταθέσεων 
από τις εμπορικές τράπεζες και καθυστέρηση στην πληρωμή οφειλών από τις 

επιχειρήσεις. Ως αποτέλεσμα μερικές τράπεζες αναγκάσθηκαν να γευθούν μία 
κατάσταση έντονης έλλειψης ρευστότητας.
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2.1 Πληθωρισμός και βιομηχανική παραγωγή

Παρά την εκρηκτική παρουσία τριψήφιου πληθωρισμού τα έτη 1993 και 
1994, με ποσοστό περίπου 350% και 120% αντίστοιχα, οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις της ΠΓΔΜ κατάφεραν να αντιδράσουν εντυπωσιακά και να 
επιτύχουν διψήφιο πληθωρισμό μόλις το 1995 (15,9%) και μονοψήφιο από το 
1996 και έπειτα. Ο πληθωρισμός το 2000 ανήλθε σε έναν ετήσιο μέσο όρο 
10,8%, απεικονίζοντας τις αυξημένες ενεργειακές δαπάνες λόγω των υψηλών 
τιμών του πετρελαίου και της εισαγωγής του Φ.Π.Α τον Απρίλιο του 2000. 
Κατά τη διάρκεια του 2001, και λόγω της εξάμηνης κρίσης στη χώρα, η 
μειωμένη κατανάλωση βοήθησε τον πληθωρισμό να σταθεροποιηθεί και πάλι 
χαμηλά, στο επίπεδο του 5,3%. Στόχος της σημερινής νομισματικής πολιτικής 
(Σεπτέμβριος 2003) είναι να διατηρηθεί ένα χαμηλό επίπεδο πληθωρισμού, 
που δεν θα υπερβαίνει το 3 με 4% ετησίως, χρησιμοποιώντας τη 
συναλλαγματική ισοτιμία ως αντίδοτο στον υψηλό πληθωρισμό.

Πληθωρισμός (%)

—Μ—ΠΑοβ.(%) J

Οι τιμές της βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκαν κατά 10,7% στην 
περίοδο Απρίλιος-Ιούνιος του 2000, συγκρινόμενες με την προηγούμενη 
περίοδο έτους, και κατά 9,8% στο τρίτο τρίμηνο. Επίσης, κατά τη διάρκεια 
Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2000 αυξήθηκαν κατά 9% συγκρινόμενες με την
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αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενους έτους. Οι τιμές των πετρελαιοειδών 
τέλος, αυξήθηκαν κατά 75,4% και της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 33,3%.

2.2 Η συναλλαγματική ισοτιμία

Νόμισμα της ΠΓΔΜ αποτελεί το δηνάριο ΠΓΔΜ, χωρίς ουσιαστική 
παρουσία και χρήση εκτός των συνόρων της χώρας. Κατά το παρελθόν η 
ΠΓΔΜ αποφάσισε να προσδέσει το δηνάριο ΠΓΔΜ στο γερμανικό μάρκο, αντί 
του δολαρίου ΗΠΑ, με παραδείγματα ισοτιμιών 65,9 δηνάρια ΠΓΔΜ το 2000 
και 68,1 δηνάρια ΠΓΔΜ το 2001 στο δολάριο, έναντι 56,9 δηνάρια ΠΓΔΜ το 
1999. Σε μια πρόσφατη επιστολή της προς το ΔΝΤ, η κυβέρνηση είχε δηλώσει 
ότι η κεντρική τράπεζα (NBRM) θα συνέχιζε την πολιτική της πρόσδεσης του 
δηναρίου ΠΓΔΜ στο γερμανικό μάρκο (και από το Μάρτιο του 2002 με το 
ευρώ). Προσέθετε ακόμη ότι η NBRM προτίθεται να κατευθυνθεί προς ένα πιο 
ευέλικτο καθεστώς συναλλαγματικής ισοτιμίας, μόλις υλοποιηθεί σειρά 
μεταρρυθμίσεων στον τομέα των επιχειρήσεων και των τραπεζικών εργασιών. 
Τον Οκτώβριο του 2001 με την παρουσία ισχυρού δολαρίου στην αγορά η 
συναλλαγματική ισοτιμία έναντι του δολαρίου ΗΠΑ ήταν 67 δηνάρια ΠΓΔΜ, 
ενώ αυτήν την περίοδο (30 Σεπτεμβρίου 2003) η συναλλαγματική ισοτιμία 
έναντι του δολαρίου ΗΠΑ είναι 62,18 δηνάρια ΠΓΔΜ με πιο αδύνατο δολάριο 

και ισχυρότερο ευρώ στην αγορά.

Εξέλιξη Ισοτιμίας (Δηνάριο ΠΓΔΜ ανό $)
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Αναφορικά με τα επιτόκια, οι μεταρρυθμίσεις του οικονομικού τομέα 
βοήθησαν να μειωθούν σχεδόν 20% το 2002, αλλά οι προηγούμενες 
καταστάσεις συγκρούσεων στη χώρα το 1999 και το 2001 δεν βοηθούν στη 
γρήγορη εκμετάλλευση όλων των προσπαθειών και των επιτυχιών.

2.3 Τρέχων απολογισμός

Το τρέχων έλλειμμα, το οποίο είχε βελτιωθεί το 1999, έχει αρχίσει να 
διευρύνεται και πάλι, καθώς απελευθερώθηκαν ορισμένοι περιορισμοί στις 
εισαγωγές. Το χαμηλό ποσοστό της εσωτερικής αποταμίευσης και οι 
δυσκολίες στην πρόσβαση νέων αγορών προϊδεάζουν για σοβαρές 
βραχυπρόθεσμες δυσκολίες, γεγονός που δίνει επομένως ιδιαίτερη σημασία 
για μεγαλύτερες εισροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ). Το 2001 και 
παρά το γεγονός ότι οι εξαγωγές στην ΕΕ και τη Σερβία-Μαυροβούνιο (πρώην 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας) προβλέπονταν αυξητικές, το 
έλλειμμα παρέμεινε αμετάβλητο, αν όχι αυξητικό, λόγω της σύγκρουσης στα 
σύνορα με το Κόσοβο και τη Σερβία. Κατά τη διάρκεια Μάιος - Ιούνιος 2001 η 
εθνική τράπεζα της ΠΓΔΜ έσφιξε τη νομισματική πολιτική λόγω των 
σημαντικών συναλλαγματικών απωλειών, με το επιτόκιο στους λογαριασμούς 
της κεντρικής τράπεζας διάρκειας 28 ημερών στο 20%. Το επιτόκιο χαμήλωσε 
σε 15% μετά από την υπογραφή της συμφωνίας - πλαισίου.

Σε ό,τι αφορά δε τις εξαγωγές, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχουν οι 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (55,1%) και ακολουθούν οι πρώην 
Γιουγκοσλαβικές Δημοκρατίες (28,3%).
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3. Φορολογική πολιτική

Περίληψη

Η ΠΓΔΜ παρουσίασε τα τελευταία έτη ορισμένες θετικές εξελίξεις στη 
γενικότερη φορολογική πολιτική, όπως πειθαρχημένη φορολογική λειτουργία, 
χαμηλότερους ατομικούς φόρους και εισαγωγή του Φ.Π.Α.

Με σκοπό όμως την προσέλκυση ΞΑΕ προτείνεται η μείωση της 
φορολογίας των εργαζομένων, η διατήρηση ισοσκελισμένων 
προϋπολογισμών, η βελτίωση της συλλογής των εσόδων, η μείωση και η 
εκλογίκευση των αμοιβών στη δημόσια διοίκηση, η διευκόλυνση της 
πρόσβασης σε κεφάλαια ανάπτυξης και δημιουργίας υποδομών, η αύξηση 
της φορολογικής πειθαρχίας και η κατάργηση των "πολεμικών φόρων”.

Εισαγωγή

Ο τομέας της δημόσιας διοίκησης της ΠΓΔΜ αποτελείται από την 
κεντρική κυβέρνηση, τις τοπικές κυβερνήσεις και τέσσερα εκτός κρατικού 
προϋπολογισμού ταμεία. Αυτά είναι το ταμείο συντάξεως και ανικανότητας 
εργασίας, το ταμείο απασχόλησης, το ταμείο υγείας και το ταμείο οδοποιίας.

Η γενική φορολογική εικόνα παρουσιάζει έναν αριθμό από διάφορες 
αδυναμίες. Μια σημαντική αδυναμία για παράδειγμα, σχετική με την απόδοση 
των επιχειρήσεων και την ελκυστικότητα των επενδύσεων, είναι η φορολογία 
των εισοδημάτων των εργαζομένων με την ύπαρξη κλιμακωτού φόρου.

3.1 Ισοζύγιο κυβέρνησης

Η ΠΓΔΜ στοχεύει μέσο-μακροπρόθεσμα σε έναν ισοσκελισμένο 
προϋπολογισμό, με ένα έλλειμμα που δεν θα υπερβαίνει το 1% του ΑΕΠ. Σε
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αυτήν την κατεύθυνση μπορεί να βοηθήσει η οικονομική ανάπτυξη και η 
αποτελεσματικότερη συλλογή εσόδων, και ο παραπάνω στόχος να επιτευχθεί 
το 2004, έχοντας βεβαίως σταθερές εσωτερικές πολιτικές συνθήκες. Για 
παράδειγμα το 2000 η κυβέρνηση κατάφερε να καταγράψει πλεόνασμα πάνω 
από το 3% του ΑΕΠ λόγω της αποτελεσματικής φορολογικής απόδοσης και 
της εισαγωγής του Φ.Π.Α.

Στον προϋπολογισμό του 2001 και με σκοπό την ώθηση της 
βιομηχανικής παραγωγής και της απασχόλησης μειώθηκαν οι ατομικοί και 
επιχειρηματικοί φόροι, καθώς και τα ποσοστά του Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισμός 
προέβλεψε επίσης 180 εκατ. δολάρια ΗΠΑ για εξυπηρέτηση του εξωτερικού 
χρέους, μια μείωση των δαπανών για μισθούς της κρατικής διοίκησης και 
περισσότερα κεφάλαια για την ανάπτυξη και υλοποίηση υποδομών και άλλων 
δημοσίων προγραμμάτων. Το προσωπικό της κρατικής διοίκησης επρόκειτο 
να μειωθεί κατά περίπου 3.500 θέσεις, μέσω της πρόωρης συνταξιοδότησης 
και της εθελούσιας εξόδου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις χρηματοδότησης 
του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Πράγματι το πρώτο εξάμηνο του 
2001 η απασχόληση στη δημόσια διοίκηση μειώθηκε κατά 6,5%. Η μεγάλη 
πλειοψηφία των μεταρρυθμίσεων όμως λίμνασε μέχρι τις κοινοβουλευτικές 
εκλογές της 15ης Σεπτεμβρίου 2002.

Ο προϋπολογισμός για το 2001 στόχευσε ακόμη να ισοσκελίσει τα 
έσοδα με τις δαπάνες. Οι γενικές δαπάνες του κράτους, 
συμπεριλαμβανομένων και των τεσσάρων εκτός προϋπολογισμού ταμείων, 
προϋπολογίστηκαν σε 1.38 δις δολάρια ΗΠΑ, περίπου το 35% του 
προσδοκώμενου ΑΕΠ, έναντι σε 38% το 2000. Παράλληλα, λόγω των 
χαμηλότερων φόρων τελωνείου και επιχειρηματικών κερδών , τα έσοδα για το 
2001 αναμένονταν να μειωθούν κατά 3,3% έναντι των εσόδων του 2000. Οι 
αλλαγές στα ατομικά φορολογικά ποσοστά, με αντικατάσταση των ποσοστών 
23%, 27% και 35% σε δύο χαμηλότερα ποσοστά 15% και 18%, έγινε κατόπιν 
διαβουλεύσεως με το ΔΝΤ. Ο στόχος ήταν να οδηγηθεί η αποταμίευση των 

επιχειρήσεων σε επενδύσεις, και με αυτόν τον τρόπο να υποκινηθεί η 
οικονομική ανάκαμψη. Ο Φ.Π.Α, ο όποιος θεσπίστηκε σε ένα ποσοστό 19%

17



κατά την εφαρμογή του τον Απρίλιο του 2000, μειώθηκε σε 5% για ορισμένα 
γεωργικά προϊόντα, προϊόντα της βιομηχανίας υγείας και της κατοικίας.

Τελικά, και εξαιτίας της εξάμηνης κρίσης, τα έξοδα του στρατιωτικού 
εξοπλισμού αντιπροσώπευσαν το 6,75% του ΑΕΠ, ενώ το κυβερνητικό 
έλλειμμα για το 2001 υπολογίστηκε σε 6% του ΑΕΠ. Το εμπορικό ισοζύγιο 
βελτιώθηκε τεχνητά, καθώς οι εισαγωγές περιορίστηκαν σημαντικά, εξ αιτίας 
της χαμηλότερης εγχώριας ζήτησης (800 εκατ. δολάρια ΗΠΑ για το διάστημα 
Ιανουάριος - Νοέμβριος 2003). Την περίοδο εκείνη οι εισαγωγές της ΠΓΔΜ 
από χώρες της ΕΕ καταλάμβαναν μερίδιο της τάξεως του 43,9% και από 
χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 29,8%. Το ακαθάριστο συνάλλαγμα 
διαθεσίμων (2001) παρέμεινε σε ένα σχετικά άνετο επίπεδο (779 εκατ. 
δολάρια ΗΠΑ), χάρη στην ιδιωτικοποίηση.

Παρά τη συμφωνία με το ΔΝΤ, η κυβέρνηση σχεδίασε να αυξήσει 
σημαντικά τις αμοιβές των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, γεγονός μάλιστα 
που αναγγέλθηκε και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Επίσης η 
κυβέρνηση του 2001 υποσχέθηκε να λάβει μέριμνα για τους καταθέτες των 
"πυραμίδων” που κατέρρευσαν πριν από πέντε έτη. Όλα αυτά φυσικά 
οδήγησαν σε διαφωνίες μεταξύ του ΔΝΤ και της κυβέρνησης στην 
προσπάθεια μιας νέας, καλύτερης πιστωτικής ρύθμισης για την ΠΓΔΜ. Οι 
διαπραγματεύσεις ανεστάλησαν και θα επαναληφθούν μόλις η νέα κυβέρνηση 
ξεκινήσει τις εργασίες της.

Ένας νέος φόρος εισήχθη τον Ιούλιο του 2001 σε όλες τις οικονομικές 
συναλλαγές, ο αποκαλούμενος "πολεμικός φόρος". Το τέλος του 2002 σήμανε 
και την κατάργηση αυτού του φόρου και εξετάστηκαν νέες ρυθμίσεις του 
φορολογικού ποσοστού του Φ.Π.Α , που εισήχθησαν από τον Ιανουάριο του 
2003.

Για να εξασφαλίσει την πραγματοποίηση των φορολογικών της στόχων 
η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ πρέπει να λάβει ουσιαστικά μέτρα μείωσης των 

δαπανών, και όχι να αυξάνει τα έσοδα του προϋπολογισμού μέσω της 
επέκτασης των φόρων στις οικονομικές συναλλαγές. Ως αποτέλεσμα των
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καθυστερήσεων στη συρρίκνωση της δημόσιας διοίκησης, των αυξήσεων των 
αμοιβών στην αστυνομία και το στρατό, καθώς και των νέων, μόνιμων, 
προσλήψεων στο στρατό και τις υπηρεσίες ασφάλειας, ο λογαριασμός 
αμοιβών της κεντρικής κυβέρνησης το 2001 υπερέβη τον προϋπολογισμένο 
επίπεδο - στόχο. Η νέα κυβέρνηση πρέπει να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει 
καμία περαιτέρω αύξηση στις δαπάνες προσωπικού κατά τη διάρκεια των 
επομένων ετών, δεν θα υπάρξουν εκλεκτικές ή γενικές αυξήσεις αμοιβών στο 
δημόσιο τομέα και επιπλέον πρέπει να θεσπίσει ειδικά μέτρα για να ελέγξει 
πιθανές νέες προσλήψεις στη δημόσια διοίκηση. Είναι σαφές ότι είναι πολύ 
σημαντικό η θέσπιση και διατήρηση ενός ανώτατου ορίου στο λογαριασμό 
αμοιβών της κεντρικής κυβέρνησης.

Το θέμα της δωροδοκίας είναι ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα. Λίγες 
δραστηριότητες δημιουργούν μεγαλύτερο πειρασμό ή προσφέρουν 
περισσότερες ευκαιρίες για δωροδοκία από ότι οι προμήθειες του δημόσιου 
τομέα. Χωρίς αμφιβολία, η δωροδοκία είναι διαδεδομένη ανησυχητικά στην 
ΠΓΔΜ. Μετά βίας περνά μία ημέρα χωρίς την αποκάλυψη ακόμη ενός 
σημαντικού σκανδάλου δημόσιας σύμβασης και το πραγματικό ζήτημα είναι 
φυσικά τι μπορεί να γίνει γι’ αυτό.

Οι προυήθειεο πρέπει να είναι διαφανείς. Οι προκηρύξεις προμήθειας, 
οι κανόνες και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι εύκολα 
προσβάσιμες σε όλους τους πιθανούς προμηθευτές και αναδόχους, και να 
ανακοινώνονται κατά προτίμηση ως τμήμα της πρόσκλησης προσφοράς. Το 
άνοιγμα των προσφορών να είναι δημόσιο, και όλες οι αποφάσεις να είναι 
πλήρως καταγραμμένες.

Η διαδικασία προυήθειας πρέπει να οδηνεί σε οικονουία. Πρέπει να 
οδηγεί στην καλύτερη ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών για την καταβληθείσα 
τιμή, ή στη χαμηλότερη τιμή για αποδεκτή ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών. 

Όχι απαραιτήτως δηλαδή στα φθηνότερα διαθέσιμα αγαθά ή στην καλύτερη 
διαθέσιμη ποιότητα, αλλά στον καλύτερο συνδυασμό που θα ικανοποιεί τις 
ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περίπτωσης.
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Η διαδικασία προυήθεκκ πρέπει να είναι αποδοτική. Οι κανόνες 
προμηθειών πρέπει να συνάδουν με το κόστος και την ιδιαιτερότητα των προς 
προμήθεια αντικειμένων. Για αντικείμενα μικρής αξίας οι διαδικασίες αγορών 
πρέπει να είναι απλές και γρήγορες, αλλά όταν αυξάνεται το κόστος και η 
πολυπλοκότητα, τότε να χρειάζεται περισσότερος χρόνος και πιο σύνθετοι 
κανόνες διότι το γεγονός αυτό διασφαλίζει τη διατήρηση των αρχικών 
απαιτήσεων. Ακόμη, η "λήψη απόφασης" για τις μεγαλύτερες συμβάσεις 
μπορεί να απαιτεί και πιο σύνθετα σχήματα, με τις γραφειοκρατικές 
επεμβάσεις όμως να περιορίζονται στο ελάχιστο.

Η υπευθυνότητα είναι βασικό στοιγείο επιτυγίαο τηο διαδικασίας. Οι 
διαδικασίες πρέπει να είναι συστηματικές και αξιόπιστες. Επίσης πρέπει να 
διατηρούνται αρχεία που να εξηγούν και να δικαιολογούν όλες τις αποφάσεις 
και τις ενέργειες. Η ικανότητα και η ακεραιότητα στις διαδικασίες προμηθειών 
ενθαρρύνουν τους προμηθευτές και τους αναδόχους να υποβάλουν τις 
καλύτερες προσφορές τους. Στη συνέχεια αυτό οδηγεί στην ακόμα καλύτερη 
απόδοση της διαδικασίας προμήθειας.
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4. Η πολιτική ιδιωτικοποίησης

Περίληψη

Χαρακτηρίζοντας γενικά τα αποτελέσματα της ΠΓΔΜ στο συγκεκριμένο 
θέμα μπορούμε να πούμε πως η διαδικασία ιδιωτικοποίησης δεν βοήθησε 
ιδιαίτερα κατά το παρελθόν στην τόνωση των ξένων επενδύσεων, ούτε 
ικανοποίησε και τις προσδοκίες συλλογής των επιθυμητών εσόδων.

Υπεύθυνοι για τα ζητήματα ιδιωτικοποίησης ως το 1999 ήταν δύο 
οργανισμοί, ο οργανισμός ιδιωτικοποίησης και ο οργανισμός τραπεζικής 
ανασυγκρότησης (Bank Rehabilitation Agency). Οι ρόλοι τους ρυθμίστηκαν 
δια νόμου το 1999, όπου ο οργανισμός ιδιωτικοποίησης πωλούσε τις μετοχές 
του οργανισμού τραπεζικής ανασυγκρότησης, οι οποίες ήταν στην ουσία 
μετοχές των κρατικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

Ο νόμος για την ιδιωτικοποίηση άλλαξε το 2002 και ο οργανισμός 
ιδιωτικοποίησης ανέλαβε τη δημιουργία ενός νέου επενδυτικού κεφαλαίου, 
από το χαρτοφυλάκιο που ήδη διέθετε, και σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο για 
τα επενδυτικά κεφάλαια και τις εμπορικές επιχειρήσεις. Εικάζεται πως αυτή η 
αλλαγή θα επιταχύνει τελικά τις ιδιωτικοποιήσεις και θα ενισχύσει την αγορά.

Για την καλύτερη απόδοση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης διεθνείς 
οργανισμοί προτείνουν σειρά μέτρων όπως: διαφάνεια στις διαδικασίες 
ιδιωτικοποίησης, εξάλειψη της δωροδοκίας, αποφυγή μέτρων ή νομοθετικών 
πράξεων διοικητικής φύσεως που να αλλάζουν άμεσα ή έμμεσα όρους και 
διατάξεις για συμφωνημένες επενδύσεις μεταξύ της κυβέρνησης και των 
επενδυτών, δίκαιη μεταχείριση του επενδυτή από τις αρμόδιες αρχές μετά τη 

διαδικασία επένδυσης, επιτάχυνση των διαδικασιών πτώχευσης, απλοποίηση 
της γραφειοκρατίας, ενθάρρυνση εγγραφής των ποιοτικών επιχειρήσεων στο 

χρηματιστήριο και τέλος ενίσχυση: α) με επενδυτικά κεφάλαια της κύριας 
αγοράς, β) των δικαιωμάτων των πιστωτών και γ) της αποδοτικότητας του 
δικαστικού συστήματος.
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Εισαγωγή

Η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης άρχισε βάσει νόμου το 1989 και 
σχετίστηκε με το μετασχηματισμό του κοινωνικού κεφαλαίου της πρώην 
Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας. Στα μέσα του 1993, και μετά από τη ψήφιση 
σχετικού νόμου (επίσημη ΕτΚ αριθ. 38/93), αποφασίστηκε να διαλυθεί το 
κοινωνικό σύστημα ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων που κληρονομήθηκαν από 
το προηγούμενο καθεστώς. Στις αρχές του 1995 ένας άλλος νόμος, σχετικός 
με ένα ειδικό αναδιαρθρωτικό πρόγραμμα (Special Restructuring 
Programme), εξουσιοδότησε την αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση 25 ακόμη 
μεγάλων ζημιογόνων επιχειρήσεων, όπως η κρατική ηλεκτρική εταιρία και οι 
σιδηρόδρομοι. Τον Απρίλιο του 1996 η ιδιωτικοποίηση επεκτάθηκε στις 
γεωργικές επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς και ενώ η διαδικασία 
ιδιωτικοποίησης έφθανε προς το τέλος της, τα αποτελέσματα ήταν τελικά 
κάτω από τις αρχικές προσδοκίες.

4.1 Η διαδικασία μετάβασης

Δύο οργανισμοί, ελεγχόμενοι από το κράτος, βοήθησαν στην ενίσχυση 
της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης και αναδιάρθρωσης:

ο ο οργανισμός ιδιωτικοποίησης
ο ο οργανισμός τραπεζικής ανασυγκρότησης (ως το τέλος του 1998)

Αν και ψηφίστηκαν βάσει νόμου 12 πρότυπα μετασχηματισμού των 
κοινωνικών επιχειρήσεων, η κυρίαρχη μέθοδος ιδιωτικοποίησης που 
εφαρμόστηκε ήταν η εξαγορά της διοίκησης.

Το σχέδιο ιδιωτικοποίησης προέβλεπε τις ακόλουθες βασικές αρχές:
ο 30% της αξίας που εκτιμάται η επιχείρηση προσφέρεται στους 

υπαλλήλους με τη μορφή κοινών μετοχών και σε προνομιακούς όρους 
αγοράς

ο 15% της αξίας που εκτιμάται η επιχείρηση διανέμεται δωρεάν στο 

κρατικό ταμείο συντάξεων με τη μορφή κοινών μετοχών. Σημειώνεται
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ότι βάση της αυτονομίας του το ταμείο μπορεί να τις πωλήσει αν το 
επιθυμεί

ο 55% της αξίας που εκτιμάται η επιχείρηση, είναι ελεύθερο προς 
πώληση με τη μορφή κοινών μετοχών και με τους ίδιους όρους σε 
τοπικούς και ξένους επενδυτές

Οι εξαγορές, μαζί και με τις μετοχές που χορηγούνταν βάσει του 
"παλαιού νόμου" σχετικά με το μετασχηματισμό του κοινωνικού κεφαλαίου, 
αποτέλεσαν περίπου το μισό της ιδιωτικοποίησης που έλαβε μέρος μέχρι το 
τέλος του 2000. Τελικά οι πληρωμές των μετοχών δημιούργησαν ελάχιστα 

μετρητά, δεδομένου ότι ο σημαντικότερος όγκος των εσόδων της 
ιδιωτικοποίησης πληρώθηκε με τη μορφή ομολόγων μακράς διάρκειας και 
εκφρασμένα σε τοπικό νόμισμα. Επιπλέον η πώληση των μετοχών 
συνοδευόταν από υψηλές εκπτώσεις, μεγάλες περιόδους αποπληρωμής και 
εκτεταμένες καθυστερήσεις στην είσπραξη των πληρωμών.

Μετοχές οι οποίες δεν πωλήθηκαν σύμφωνα με τις προαναφερθείσες 
διαδικασίες, προσφέρονται πλέον στο χρηματιστήριο από τον οργανισμό 
ιδιωτικοποίησης. Δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις κερδοφόρες και 
βιώσιμες επιχειρήσεις έχουν ήδη ιδιωτικοποιηθεί, κάποιος δεν θα πρέπει να 
είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πώληση των μετοχών των υπολοίπων 
κρατικών επιχειρήσεων. Το κρατικό χαρτοφυλάκιο αποτελείται πλέον κυρίως 
από μετοχές επιχειρήσεων είτε υπερχρεωμένων είτε δύσκολα 
ρευστοποιήσιμων. Παρόλα αυτά, και εξαιτίας της χαμηλής κατανόησης του 
επιχειρηματικού νομικού συστήματος, και ειδικά των δικαιωμάτων του 
πιστωτή και των διαδικασιών πτώχευσης, υπάρχουν περιστασιακές πωλήσεις 
των μετοχών που προηγουμένως αναφέρθηκαν μέσω του χρηματιστηρίου.

4.2 Παρούσα κατάσταση

Το σημερινό νομικό πλαίσιο που υποστηρίζει τις επιχειρηματικές 
λειτουργίες χρειάζεται και άλλη βελτίωση ώστε να ενισχυθούν τα δικαιώματα 
των πιστωτών και η αποδοτικότητα του δικαστικού συστήματος. Έχουν ήδη 
οριστικοποιηθεί νομικές τροποποιήσεις σχετικά με την πτώχευση και τις
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διαδικασίες επιβολής της, καθώς και τη διαδικασία υποθήκευσης. Ο νέος 
νόμος περί πτωχεύσεως αναμένεται να μειώσει την υπερβολική 
πολυπλοκότητα του σχετικού νόμου του 1997, να εξασφαλίσει
αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση της διαδικασίας πτώχευσης από τα 

περιφερειακά δικαστήρια και να μειώσει τις χρονικές καθυστερήσεις.

Πάντως, ακόμα κι αν το νομικό σύστημα εξασφαλίσει τα δικαιώματα 
των πιστωτών, στην πράξη δεν υπάρχουν ακόμη αποδοτικοί εισπρακτικοί 
μηχανισμοί. Το κύριο πρόβλημα εστιάζεται στην ενημέρωση και τη γνώση των 
πιστωτών σχετικά με τους νέους νόμους που είναι πλέον διαθέσιμοι. Η 
μετάβαση στην οικονομία της αγοράς έφερε κυριολεκτικά μία νέα εικόνα για 
την επιχειρηματικότητα, όχι μόνο στις έννοιες, αλλά και στη νομική 
προστασία. Για παράδειγμα ο νόμος σχετικά με τις διαδικασίες επιβολής 
επιτρέπει στους πιστωτές να εισπράξουν τα χρήματά τους μέσω διάφορων 
μεθόδων, δικαστικά επιβεβλημένων, στην περίπτωση που ο χρεώστης είναι 
ικανός αλλά όχι πρόθυμος να πληρώσει. Από την άλλη πλευρά, ο νόμος περί 
πτώχευσης επιτρέπει στους πιστωτές να εισπράξουν ποσοστό των αξιώσεών 
τους εάν ο χρεώστης είναι ανίκανος να πληρώσει λόγω προβλημάτων 
ρευστότητας ή υπέρ-δανεισμού. Όπως είναι αναμενόμενο σε μία φυσιολογική 
οικονομία της αγοράς, η ίδια η αγορά δημιουργεί τις επιχειρηματικές και 
νομικές πρακτικές που θα βοηθήσουν στην προστασία των δικαιωμάτων του 
πιστωτή. Η κύρια εστίαση πρέπει επομένως να δοθεί στην εκπαίδευση του 
πιστωτή σχετικά με τους νέους διαθέσιμους νόμους.

Παρόμοιο με το πρόβλημα της ενημέρωσης και της γνώσης του 
πιστωτή για την έννοια της αγοράς και τα νέα διαθέσιμα εργαλεία είσπραξης, 
είναι επίσης και το πρόβλημα σχετικά με τη ενημέρωση των δικαστών, τη 
γνώση τους για αυτά τα εργαλεία, και την εφαρμογή τους. Υπάρχει ανάγκη 
συνεχούς εκπαίδευσης των δικαστών και για δημόσιες, ανοικτές συζητήσεις 
για τις έννοιες της αγοράς και την προστασία του κεφαλαίου σε μία επιτυχή 

οικονομία. Κατά το παρελθόν υπήρξαν διάφορα, διεθνώς χρηματοδοτούμενα, 
προγράμματα για την εκπαίδευση των δικαστών, που ήταν αποτελεσματικά 

στην εφαρμογή του νόμου περί πτώχευσης.

24



Συμπερασματικά, υπάρχει ανάγκη για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
εμπορικού δικαίου, το οποίο πρέπει να στοχεύσει προς τους δικαστές και τους 
φορείς της αγοράς, δηλαδή τις επιχειρήσεις, τους δικηγόρους και τους 
συμβούλους. Το πρόγραμμα για τους δικαστές μπορεί να χρηματοδοτηθεί με 
ξένη βοήθεια, ενώ το πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις, τους δικηγόρους και 
τους συμβούλους μπορεί να είναι υλοποιηθεί με τοπικές συμβουλευτικές 
ενέργειες.

Αναφορικά με τα κέρδη των ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων, 
υπάρχουν σε γενικές γραμμές λίγες ενδείξεις ότι η διαδικασία τα έχει αυξήσει 
βραχυπρόθεσμα. Αν και οι ιδιωτικοποιημένες εταιρίες είναι πιο κερδοφόρες 
από εκείνες που περιμένουν να ιδιωτικοποιηθούν, αυτό μπορεί να οφείλεται 
στο γεγονός ότι οι πιο κερδοφόρες εταιρίες ιδιωτικοποιήθηκαν νωρίτερα. Το 
κύριο πρόβλημα βρίσκεται στη μετάβαση προς την οικονομία της αγοράς. 
Ακόμα κι αν οι επιχειρήσεις είναι πλέον ιδιωτικές, υπάρχουν πολύ λίγα σημεία 
συμπεριφοράς των διευθυντών ως σε μία ελεύθερη αγορά. Οι σημαντικότερες 
διαδικασίες αναδόμησης, σε λειτουργικό και οικονομικό επίπεδο, δεν έχουν 
ακόμα γίνει στις περισσότερες από τις ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις. Κατά 
συνέπεια, είναι αναμενόμενος στο εγγύς μέλλον ένας σημαντικός αριθμός 
πτωχεύσεων. Επιπλέον, υπάρχουν πολιτικές δηλώσεις και πίεση για την 
"αναθεώρηση" της ιδιωτικοποίησης που πιθανόν να οδηγήσει σε σημαντικό 
αρνητικό αντίκτυπο στη διαδικασία.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2002, 1688 επιχειρήσεις είχαν ιδιωτικοποιηθεί, με 
μια συνολική αξία 2,3 δισ. ευρώ, και άλλες 81 επιχειρήσεις βρίσκονταν στη 
σειρά αναμονής. Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στο γεωργικό τομέα όπου 
ιδιωτικοποιήθηκαν 426 επιχειρήσεις και άλλες 17 ήταν στο στάδιο της 
ιδιωτικοποίησης. Ο οργανισμός ιδιωτικοποίησης κρατά πλέον ένα 
χαρτοφυλάκιο αξίας περίπου 450 εκατομμύριο ευρώ, που αποτελεί μόνο το 
20% του κεφαλαίου που έχει πωληθεί τα τελευταία επτά έτη.
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5. -ένες επενδύσεις

Περίληψη

Η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ αποφάσισε το 1999 μία σειρά μέτρων με 
σκοπό την προσέλκυση ΞΑΕ, όπως το πρόγραμμα για την προσέλκυση 
επενδύσεων με ιδιαίτερη έμφαση σε ΞΑΕ, η ομοιόμορφη αντιμετώπιση σε όλη 
τη χώρα των ξένων επενδυτών, τα δικαιώματα κυριότητας σε κτήρια και σε 

άλλα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και η δυνατότητα μακροχρόνιας μίσθωσης 
κρατικού εδάφους.

Όπως όμως επισημαίνεται και από διεθνείς οργανισμούς παραμένουν 
ακόμη για έναν ξένο επενδυτή ορισμένα εμπόδια, μεταξύ των οποίων η 
αδυναμία κυριότητας σε οικοδομήσιμη έκταση, το αντιφατικά επιβαλλόμενο 
νομικό και ρυθμιστικό σύστημα, η έλλειψη επαρκούς προώθησης των ξένων 
επενδύσεων, ο ανεπαρκής δανεισμός κεφαλαίου κίνησης από τις τράπεζες και 
οι πολύπλοκες τελωνιακές διαδικασίες μαζί με τα προβλήματα διέλευσης των 
συνόρων και των θεωρήσεων άδειας εισόδου (visa).

Η ΠΓΔΜ πρέπει να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα ριζικά, καθώς 
επίσης να αναθεωρήσει και να επικαιροποιήσει τη στρατηγική που εφαρμόζει 
στην προσέλκυση των ΞΑΕ, στην υλοποίηση των σχεδίων της και την 
εφαρμοζόμενη πολιτική.

Εισαγωγή

Για να λειτουργήσει η παγκόσμια οικονομία σαν μία μηχανή 

παραγωγής ευημερίας και πολιτισμού, χρειάζεται η πειθαρχημένη εφαρμογή 
των διαφόρων υπογεγραμμένων συνθηκών, τόσο από την πλευρά των 
κυβερνήσεων όσο και από την πλευρά των επιχειρήσεων. Σχετικές συνθήκες 
έχουν δημιουργηθεί για τον τομέα του εμπορίου, των επενδύσεων, της
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χρηματοδότησης και του περιβάλλοντος, με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα 
μία από της σημαντικότερες σύγχρονες οικονομικές συνθήκες, την ΓΣΔΕ 
(GATT) / ΠΟΕ (WTO), ενώ βεβαίως υπάρχουν και άλλες ειδικότερες διμερείς 
και πολυμερείς επενδυτικές συνθήκες.

Καμία σημαντική ιδιωτική ΞΑΕ δεν τοποθετείται, σε οποιαδήποτε 
χώρα, χωρίς την ύπαρξη αξιόπιστου και σαφούς νομικού δικαίου. Οι 
επιχειρήσεις δεν επενδύουν σημαντικά κεφάλαια σε μεγάλα προγράμματα, 
όπως π.χ. σε διασυνοριακά έργα υποδομής, εκτός αν είναι σε ισχύ δεδομένα 
νομικά μέτρα προστασίας και μια συγκεκριμένη θετική πολιτική θέληση.

Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να υλοποιείται και να παρατηρείται 
οποιαδήποτε συμφωνία επένδυσης. Δηλαδή η νομική αρχή του "Pacta sunt 
servanda (ιερότητα των συμβάσεων)” πρέπει να εφαρμόζεται πάντοτε.

Παραβιάσεις μπορούν να εμφανιστούν για διάφορους λόγους. 
Συνήθως κυβερνήσεις που υπόκεινται σε εσωτερικές ομάδες πίεσης, 
επιχειρηματικά λόμπι, πολιτικές ομάδες, ή άλλες ιδεολογικά ενδιαφερόμενες 
ομάδες, ασκούν κακή χρήση της εσωτερικής ρυθμιστικής ή διοικητικής 
λειτουργίας. Ως αποτέλεσμα χρησιμοποιούν την εξουσία τους για ελιγμούς σε 
πολιτικές που τελικά παραβιάζουν τις υπάρχουσες συμφωνίες με τους ξένους 
επενδυτές.

Η παραβίαση των υπογεγραμμένων συμφωνιών επένδυσης, κάτω από 
οποιαδήποτε πρόφαση, βλάπτει τη φιλοξενούσα χώρα σε μεγάλο βαθμό, 
καθώς και τη σημασία εκτέλεσης επενδύσεων στην τοπική οικονομία. Η ζημία 
είναι βαθύτερη στον τομέα της φήμης της χώρας και συνοδεύεται με διεθνή 
χαρακτηρισμό αυξημένου πολιτικού κινδύνου.

Οι παραβιάσεις δημιουργούν δηλαδή μια αρνητική αίσθηση, αναφορικά 
με την αξία της φιλοξενούσας χώρας. Πράγματι, οι επενδύσεις μεγάλης 

κλίμακας χρηματοδοτούνται συνήθως από αξιόπιστες διεθνείς τράπεζες και 
πιστωτικά ιδρύματα. Κάποιοι από τους στόχους που θέτουν τα ιδρύματα αυτά 
είναι η διευκόλυνση της πορείας της φιλοξενούσας χώρας προς την
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ανάπτυξη, η μείωση του ποσοστού ανεργίας τους, η δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας για τα εσωτερικά παραγόμενα προϊόντα τους, και η 
διατήρηση γενικά του βιομηχανικού κλάδου και του δευτερογενή τομέα 
ειδικότερα.

Προφανώς, οποιοδήποτε αυθαίρετο μονομερές μέτρο εναντίον μιας 
ξένης επένδυσης, οδηγεί τον επενδυτή σε οικονομικές απώλειες. Αυτό έχει 
επιπτώσεις στη φορολογική δυνατότητα του επενδυτή να εξυπηρετήσει τα 
χρέη των δανείων που του χορηγήθηκαν. Σημειώνεται ότι τα δάνεια αυτά 
χορηγούνται συνήθως από διεθνή ιδρύματα με μοναδικό σκοπό την εφαρμογή 
της συμφωνίας επένδυσης με τη φιλοξενούσα κυβέρνηση.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι διάφοροι ξένοι επενδυτές έχουν 
αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα μετά από εξαγορές κυβερνητικών 
επιχειρήσεων όταν διαπιστώθηκε πως τα στοιχεία του παθητικού δεν ήταν 
σωστά, επηρεάζοντας σημαντικά σε μερικές περιπτώσεις τη λογική της 
αρχικής επένδυσης ή της τιμής που καταβλήθηκε.

Για να αντιμετωπίσουν τέτοιες περιπτώσεις, οι ξένοι επενδυτές πρέπει 
να μπορούν να αμφισβητήσουν άμεσα τις κυβερνήσεις, βασιζόμενοι στις 
υπάρχουσες διεθνείς συνθήκες, ακόμη και χωρίς την ανάγκη τοπικής 
διαιτησίας της συμφωνίας, πριν από μία διεθνή δικαστική διαιτησία. Να 
μπορούν δηλαδή να λειτουργήσουν "παραβιάζοντας” συγκεκριμένες 
κυβερνητικές πειθαρχικές διατάξεις ή ερμηνείες, ακόμη και αν αναγράφονται 
στις μεταξύ τους συνθήκες, και να αξιώνουν αποζημίωση. Αυτή είναι και η πιο 
πρόσφατη πρακτική των διμερών συνθηκών προστασίας μιας επένδυσης.

Το Μάρτιο του 1999 εγκρίθηκε το πρόγραμμα της χώρας για την 
προσέλκυση επενδύσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ΞΑΕ και μέχρι το 
τέλος του 2000 το συνολικό ποσό των ΞΑΕ έφθασε τα 175 εκατ. δολάρια 

ΗΠΑ. Τα σημαντικότερα ποσά των ΞΑΕ έχουν προσελκυστεί μέσω 
συναλλαγών ιδιωτικοποίησης και μέσω του χρηματιστηρίου.
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Περισσότερο από το 90% των ΞΑΕ αφορά το βιομηχανικό κλάδο 
(σιδηρούχος μεταλλουργία, παραγωγή τσιμέντου, επεξεργασία ακατέργαστου 
πετρελαίου, τρόφιμα και ποτά, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, κ.λ.π.). Από 
το τέλος του 1997 η επενδυτική δραστηριότητα έχει ενταθεί, και το 2000 

πραγματοποιήθηκαν σημαντικές ΞΑΕ στους τομείς των ασφαλειών και των 
τραπεζικών εργασιών. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2001 
ιδιωτικοποιήθηκαν επιτυχώς, πωλούμενες σε ξένους επενδυτές, η κρατική 
επιχείρηση τηλεπικοινωνιών καθώς επίσης και η επιχείρηση "Zltho Lux". Κατά 
συνέπεια κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2001 το συνολικό ποσό 
των ΞΑΕ ξεπέρασε το ποσό των 390 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, ενώ κατά τη 
διάρκεια του υπολοίπου έτους το ποσό ήταν μόλις 55 εκατ. δολάρια ΗΠΑ. 
Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2002 το συνολικό ποσό ήταν 
σχεδόν 6,8 εκατ. δολάρια ΗΠΑ.

Οι κορυφαίοι επενδυτές, μέσω συναλλαγών ιδιωτικοποίησης και του 
χρηματιστηρίου, περιλαμβάνουν την Balkanbrew Holding (Ελλάδα), τα 
Ελληνικά Πετρέλαια (Ελλάδα), την Τιτάν/Holderbank Flnanclere Claris 
(Ελλάδα / Ελβετία), την Balcan Steel (Λιχτενστάιν), την Duferco Skop 
Investment (Ελβετία), την Knauf GmbH (Αυστρία), την Tobacna (Σλοβενία), 
την QBE LTD (Μεγάλη Βρετανία), την Εθνική Τράπεζα (Ελλάδα), την 
Πιστωτική Τράπεζα (Ελλάδα), την Feni (Γαλλία), την Telecommunications 
(Ουγγαρία), και άλλες.

Οι ΞΑΕ ανήλθαν το 2000 σε μια αξία 175 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω, από μόνο 38 εκατ. δολάρια ΗΠΑ το 1999, εξαιτίας 
κυρίως των διαφόρων μεγάλων ιδιωτικοποιήσεων. Η κυβέρνηση κέρδισε ένα 
αναπάντεχο όφελος όταν η ιδιαίτερα κερδοφόρα κρατική επιχείρηση 
τηλεπικοινωνιών, Makedonski Telekomunikacii (ΜΤ) πωλήθηκε στην Matav 
(Ουγγαρία) τον Ιανουάριο του 2001 για 343,3 εκατ. δολάρια ΗΠΑ. Το ποσό 
της εξαγοράς προβλέφτηκε να χρησιμοποιηθεί για να μειώσει το εξωτερικό και 

εσωτερικό χρέος (προτεραιότητα), για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, 
για τη ρύθμιση των καθυστερούμενων συντάξεων και των λογαριασμών ξένου 
νομίσματος μακράς διάρκειας, και την επένδυση στο εξωτερικό με σκοπό τη 
δημιουργία μελλοντικών εσόδων. Ένα μέρος των κεφαλαίων
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χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει τις δαπάνες που προέκυψαν από τις 
συγκρούσεις στη χώρα.

Από έναν αρχικό κατάλογο - στόχο 12 ελλειμματικών επιχειρήσεων, μια 
εταιρία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, η Frotlrka, ιδιωτικοποιήθηκε το 
Δεκέμβριο του 2000, όπως επίσης και οι εγκαταστάσεις σιδηροκραμάτων της 
Kavadarcl Fenl και άλλων τεσσάρων εταιριών, ενώ δύο επιχειρήσεις, η 
Flemteks και FRINCO εκκαθαρίστηκαν. Ο κατάλογος επεκτάθηκε σε 40 
επιχειρήσεις από τις οποίες έξι έπρεπε να πωληθούν ή να εκκαθαριστούν 
μέχρι το Μάιο του 2001, αν και λόγω των συγκρούσεων στα σύνορα, η 
διαδικασία αναβλήθηκε. FI προηγούμενη κυβέρνηση κατόρθωσε να πωλήσει 
την επιχείρηση κεραμικής Porcelanka Veles, την Jugohrom, την Zletovo 
Rudnlcl και την Zletovo Battery Company ενώ η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να 
ασχοληθεί με τις υπόλοιπες ζημιογόνες επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις 
είναι:

ο Το κατά 70% κρατικό ορυχείο Sasa Makedonska Kamenica (εν 
λειτουργία)

ο Ο κατασκευαστής λεωφορείων και επιβατηγών οχημάτων FAS 11η 

Οκτωβρίου (σε πτώχευση) 
ο Ο κατασκευαστής δέρματος Godel 

ο Το εργοστάσιο εριοϋφαντουργίας Astlbo
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ο Το εργοστάσιο εριοϋφαντουργίας Makedonka, και άλλες.

Ο οργανισμός ιδιωτικοποίησης έθεσε ως τίμημα για το 74% της 
Jugohrom το 1 εκατ. ευρώ, έναντι μιας αρχικής αξιολόγησης 25,5 εκατ. ευρώ. 
Η Jugohrom είναι ο μεγαλύτερος χρεώστης της κρατικής εταιρίας ηλεκτρικής 
ενέργειας (ESM), ενώ χρωστά και σε πολλές άλλες εταιρίες στη χώρα. Κατά 
τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου του 2002 η επιχείρηση πωλήθηκε στον ίδιο 
επενδυτή από τη Γαλλία (SCMM) που αγόρασε και τη Feni στο Kavadarci.

5.1 Το καθεστώς ξένης επένδυσης

Οι ξένες επενδύσεις διέπονται από το νόμο σχετικά με τις εμπορικές 
επιχειρήσεις (ΕτΚ αριθ. 28/98, 28/96, 7/97, 21/98, 63/98, 39/99, 81/99, 
37/2000, 31/2001 και 50/2001). Βάσει αυτού του νόμου, τοπικά και αλλοδαπά 
φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να ιδρύσουν μία εμπορική επιχείρηση, 
με τους όρους επένδυσης να είναι όμοιοι για όλους τους επενδυτές (εθνική 
λειτουργία). Η πιο πρόσφατη τροποποίηση αυτού του νόμου υφίσταται από 
τον Ιούλιο του 2002 (ΕτΚ Νο58/02).

Ανοικτοί σε ξένες επενδύσεις είναι όλοι οι τομείς της οικονομίας, εκτός 
από τη στρατιωτική βιομηχανία, τη διακίνηση και εμπορία όπλων, τη 
διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών, την προστασία των ιστορικών μνημείων 
και του πολιτιστικού πλούτου. Βάσει του νόμου σχετικά με τη ραδιοφωνική 
αναμετάδοση (ΕτΚ αριθ. 20/97), αλλοδαπά πρόσωπα μπορούν να 
συμμετέχουν στο κεφάλαιο μιας ραδιοφωνικής εταιρίας μέχρι και 25%, ενώ το 
μερίδιο των ξένων μετόχων δεν μπορεί να είναι υψηλότερο από 49%. Δεν 
υπάρχει κανένας περιορισμός στην ξένη συμμετοχή στον τραπεζικό τομέα και 
τις ασφάλειες. Αυτό το ρυθμίζουν πρόσφατα εγκεκριμένοι νόμοι, όπως ο 
τραπεζικός (ΕτΚ αριθ. 63/00), ο οποίος και αναμένεται να ενθαρρύνει 
περαιτέρω την είσοδο ξένου κεφαλαίου στον τραπεζικό τομέα και ο 
ασφαλιστικός (35/2001 και 63/2000). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κεντρικό 
ασφαλιστικό αποταμιευτικό σύστημα άρχισε το 2002.



5.2 Δικαιώματα ιδιοκτησίας σε ακίνητη περιουσία

Οι αλλοδαποί επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν δικαιώματα 
κυριότητας σε κτήρια και άλλα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, με σκοπό τις 
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Μπορούν να αποκτήσουν κυριότητα 
κατοικίας, αλλά όχι το δικαίωμα κυριότητας σε οικοδομήσιμη γη. Ένας νέος 
νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2001, επιτρέπει τελικά την 
κυριότητα σε ανοικοδομήσιμη γη, κάτω από πολύ αυστηρούς όρους, και αυτό 
που απομένει είναι η εφαρμογή του.

Ο νόμος σχετικά με το γεωργικό έδαφος (ΕτΚ αριθ. 25/98, ΕτΚ 
No. 18/99) ρυθμίζει τη χρήση της κρατικής γης. Τόσο οι αλλοδαποί όσο και οι 
εσωτερικοί επενδυτές μπορούν να συμμετέχουν σε δημόσιες δημοπρασίες για 
τη μακροχρόνια μίσθωση της κρατικής γης.

5.3 Αιτίες των χαμηλών ΞΑΕ στη χώρα

Το χαμηλό επίπεδο ΞΑΕ στην ΠΓΔΜ είναι αποτέλεσμα ορισμένων 
αντικειμενικών παραγόντων, καθορισμένων από τη διεθνή θέση της χώρας, 
αλλά και μερικών υποκειμενικών παραγόντων που απεικονίζουν τις 
ανεπαρκείς δραστηριότητες μεταρρύθμισης και προώθησης των επενδύσεων. 
Μερικοί από τους παράγοντες που έχουν επιπτώσεις στη χαμηλή εισροή των 
ΞΑΕ είναι:

ο Η Π.Γ.Δ.Μ. είναι μία μικρή χώρα και υπό αυτό το πρίσμα είναι μια μικρή 
αγορά

ο Το δυσμενές διεθνές περιβάλλον και η διεθνής αναγνώριση της χώρας 
ο Οι χωρίς ουσιαστικούς κανόνες σχέσεις με τους διεθνείς πιστωτές, και 

ειδικά το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα 
ο Η μακροοικονομική αστάθεια και ο υπερπληθωρισμός 
ο Τα εφαρμοσμένα πρότυπα της ιδιωτικοποίησης 

ο Η νομοθεσία και η λειτουργία του νομικού συστήματος, π.χ. δικαστήρια 
ο Ο πολιτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος συχνών αλλαγών της κυβέρνησης 

και των κυβερνητικών πολιτικών
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ο Οι πάρα πολλές απαιτούμενες πιστοποιήσεις και εγκρίσεις, από την 
κυβέρνηση και τις κυβερνητικές υπηρεσίες 

ο Τα εκκρεμή δικαιώματα ιδιοκτησίας
ο Οι ασυμβίβαστες και συχνές αλλαγές της κυβερνητικής πολιτικής 
ο Η μακροχρόνια διαδικασία της κυβέρνησης στη λήψη αποφάσεων 
ο Η ανεπαρκώς αναπτυγμένη οικονομική και τραπεζική αγορά 
ο Οι μακροχρόνιες και εξαντλητικές διαδικασίες για να λάβει κανείς τα 

φορολογικά και τελωνειακό οφέλη και 
ο Η ποιότητα της εσωτερικής υποδομής

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση από πλευράς 
ξένων επενδύσεων στην ΠΓΔΜ. Οι ελληνικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στη χώρα ανέρχονται σε πενήντα και εκτιμάται ότι 
δημιούργησαν περίπου 5.000 θέσεις εργασίας. Επίσης, η Ελλάδα αποτελεί 
τον τρίτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο, μετά την πρώην Ο. Δ. της 
Γιουγκοσλαβίας και τη Γερμανία.
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6. Κίνητρα για αλλοδαπούς επενδυτές

Περίληψη

Σε διάφορες νομοθετικές πράξεις η χώρα έχει προβλέψει κίνητρα και 
εγγυήσεις για τις ξένες επενδύσεις, καθώς και τη δημιουργία ελεύθερων 
οικονομικών ζωνών.

Όλες αυτές οι πράξεις όμως δεν είναι τόσο διάφανες και ευπρόσιτες 
όσο θα έπρεπε να είναι. Επομένως είναι σημαντική η ταξινόμηση και η 
δημοσίευση των παροχών και των διαδικασιών και η συνεπής εφαρμογή τους. 
Παράλληλα είναι απαραίτητη η εύρεση ενός νέου στρατηγικού συνεργάτη για 
την προετοιμασία της ελεύθερης οικονομικής ζώνης του Bunardzlk.

Εισαγωγή

Τα κίνητρα για τους ξένους επενδυτές στην ΠΓΔΜ περιλαμβάνουν 
απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς και άλλα φορολογικά πλεονεκτήματα, 
όπως:

ο Ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός των ξένων επενδυτών μπορεί να 
εισαχθεί χωρίς πληρωμή των τελωνειακών δασμών, διότι θεωρούνται 
ως απαραίτητα περιουσιακά στοιχεία για την ίδρυση της επιχείρησης 

ο Οι ξένοι επενδυτές δικαιούνται φορολογική απαλλαγή για κέρδη που 
παράγονται κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών λειτουργίας της 
επιχείρησης, και έως του ύψους του επενδεδυμένου κεφαλαίου 

ο Απαλλάσσονται φορολογικά κέρδη που επανεπενδύονται σε πάγια 
ενεργητικά και λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία (εξοπλισμός) ή 
χρησιμοποιούνται για την προστασία του περιβάλλοντος 

ο Η φορολόγηση των κερδών μπορεί να μειωθεί μέχρι και 100% σε 
περιοχές που χαρακτηρίζονται ως "υπανάπτυκτες" εάν τα κέρδη 
επανεπενδύονται σε πάγια ενεργητικά και εξοπλισμό



Ένα ακόμη πολύ σημαντικό κίνητρο για τους ξένους επενδυτές είναι ο 
χαμηλός συντελεστής εταιρικής φορολογίας, μόλις 15%, που ισχύει για όλες 
τις μορφές επιχειρήσεων. Επιπλέον για τους μεγάλους ξένους επενδυτές 
μπορούν να χορηγηθούν πρόσθετες φορολογικές παροχές από το 
κοινοβούλιο σε μία ιδιαίτερη βάση.

6.1 Εγγυήσεις για τις ξένες επενδύσεις

Στο σύνταγμα της χώρας, καθώς και σε μία σειρά άλλων νόμων, 
παρατίθενται εγγυήσεις για τις ξένες επενδύσεις. Για παράδειγμα:

ο Το σύνταγμα εγγυάται την ελεύθερη μεταφορά και τον επαναπατρισμό 
του επενδυμένου κεφαλαίου και των κερδών 

ο Απαγορεύεται η απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας, εκτός από περιόδους 
πολέμου, ορισμένες άλλες απρόβλεπτες καταστάσεις και για λόγους 
δημοσίου ενδιαφέροντος. Στην τελευταία περίπτωση, τα ζητήματα 
απαλλοτρίωσης, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης οφειλής 
αποζημίωσης, καθορίζονται από ένα σχετικό με την απαλλοτρίωση 
νόμο (ΕτΚ αριθ. 33/95, ΕτΚ 20/98 και 40/99). Οι ξένοι επενδυτές έχουν 
ίσα δικαιώματα νομικής προστασίας απέναντι στην απαλλοτρίωση, 
όπως οποιοσδήποτε άλλος εσωτερικός επενδυτής της χώρας. 
Επιπλέον, η ΠΓΔΜ έχει εισαγάγει διάφορες διμερείς συνθήκες 
προστασίας των επενδύσεων, οι οποίες παρέχουν επιπλέον εγγυήσεις, 
αναφορικά με την απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας. Εντούτοις οι 
αλλοδαποί επενδυτές δεν έχουν ακόμη άδεια για κυριότητα 
οικοδομήσιμης γης.

Άλλος νόμος της χώρας διασφαλίζει πως κεκτημένα δικαιώματα ενός 
αλλοδαπού επενδυτή δεν μπορούν να τροποποιηθούν σε ζημία του επενδυτή 
από επόμενους νόμους και κανονισμούς.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις υπάρχουσες διεθνείς συνθήκες και τις 

δεσμευτικές συμφωνίες που υπογράφονται με τους ξένους επενδυτές, 
προτείνεται:



ο Να ενθαρρύνει και να δημιουργεί ένα σταθερό δίκαιο, με ευνοϊκούς και 
διάφανους όρους για τους επενδυτές άλλων χωρών που επενδύουν 
στην κυρίαρχη περιοχή της

ο Να προσπαθεί για την συνεχή παροχή δίκαιης και ισότιμης 
συμπεριφοράς στις επενδύσεις φορέων άλλης χώρας 

ο Να παρέχει προστασία και ασφάλεια, και πως δεν θα μειώσει από 
καμιά άποψη με αδικαιολόγητα ή μεροληπτικά μέτρα τη διαχείριση, τη 
χρήση, ή τη λειτουργία της επένδυσης 

ο Να εφαρμόζει τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι σε έναν επενδυτή ή 
οποιαδήποτε επένδυση ενός επενδυτή οποιοσδήποτε άλλης χώρας 

ο Να μην εφαρμόζει οποιοδήποτε εμπορικό μέτρο είναι ασυμβίβαστο με 
τις υποχρεώσεις που έχει συμφωνήσει με έναν επενδυτή ή 
οποιαδήποτε επένδυση ενός επενδυτή οποιοσδήποτε άλλης χώρας 

ο Να αποσύρει όλους τους νόμους, κανονισμούς και διαδικασίες που 
αποθαρρύνουν τις ΞΑΕ, να απλοποιήσει την εγγραφή και τη χορήγηση 
αδειών στις ΞΑΕ και να εξασφαλίσει ότι όλες αυτές οι διαδικασίες 
εκτελούνται από μια υπηρεσία

ο Να προβεί στη μεταρρύθμιση και ενίσχυση ορισμένων πτυχών του 
νομικού συστήματος, την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των δικαστηρίων 
και να ενισχύσει την κατάρτιση

ο Να υιοθετήσει την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων 
ο Να βελτιώσει τα φορολογικά και τελωνειακό συστήματα και να μειώσει 

ορισμένους φόρους
ο Να ενισχύσει το οικονομικό και τραπεζικό σύστημα και την απόδοση 

του συστήματος πληρωμής μέσω των τραπεζών 
ο Να προβεί σε άνοιγμα της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης προς τους 

στρατηγικούς επενδυτές
ο Να εκκινήσει επιθετική εκστρατεία ενημέρωσης για την προσέλκυση 

ΞΑΕ

Ακόμη προτείνεται στην ΠΓΔΜ να διασφαλίσει ότι το δίκαιο της χώρας 
θα παρέχει αποτελεσματικότητα στη διεκδίκηση των αξιώσεων και των 

δικαιωμάτων σχετικά με τις επενδυτικές συμφωνίες.
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6.2 Ελεύθερες οικονομικές ζώνες

Η κυβέρνηση υιοθέτησε το 1999 ένα νέο νόμο σχετικά με τις ζώνες 
ελεύθερου εμπορίου, με τροποποίηση του νόμου αυτού να βρίσκεται σήμερα 
σε εξέλιξη. Η πρώτη ζώνη ελεύθερου εμπορίου είναι στο Bunardzlk, κοντά 
στα Skopje, γνωστό επίσης και ως ζώνη ελεύθερου εμπορίου του Bunardzlk. 
Τα κίνητρα περιλαμβάνουν διάφορες φορολογικές απαλλαγές στους 
τελωνειακούς δασμούς, στο φόρο κερδών (για 10 έτη), στο φόρο κυριότητας 
(για 10 έτη), κ.α. Η κυβέρνηση της Ταϊβάν προθυμοποιήθηκε να 
χρηματοδοτήσει την πρωτοβουλία και η ζώνη ξεκίνησε με την κατασκευή 
γραφείων και εμπορευματικών αποθηκών. Λόγω όμως της αλλαγής του 
πολιτικού κλίματος προς την Ταϊβάν, η κατασκευή σταμάτησε.

Στη συνέχεια η κυβέρνηση δήλωσε ως ζώνη ελεύθερου εμπορίου την 
περιοχή όπου λειτουργεί η εταιρία Feni, στο Kavadarci, η οποία και 
χρησιμοποιείται προς όφελος της επιχείρησης, δεδομένου του εξαγωγικού 
προσανατολισμού της.

Λ •Kumanovo
/ ^ Γ ^ Λ)

•Skopje κ<
•Vinicais^var/

Strumica

) Bdigdanql
Qeveelija^#rfStruga

NBitola

To Σεπτέμβριο του 2002 στο πλαίσιο του προγράμματος PHARE της 
ΕΕ για τη διασυνοριακή συνεργασία και με σκοπό την κοινωνικοοικονομική 
ανάπτυξη, άρχισε μια μελέτη σκοπιμότητας για την καθιέρωση μιας νέας 
ζώνης ελεύθερου εμπορίου και βιομηχανίας στη Gevgellja.
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7. Διεθνής υποστήριξη

Περίληψη

Η ΠΓΔΜ παρουσιάζει έντονη διεθνή δραστηριότητα, αρχίζοντας από 
την πρώτη ημέρα που αυτονομήθηκε. Αναφορικά με τις διεθνείς 
δραστηριότητες και συνεργασίες της χώρας χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς το 
σύμφωνο σταθερότητας, η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης (SAA) με 
την ΕΕ, οι συμφωνίες με το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα, η συμφωνία 
CARDS της ΕΕ που υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2001 στις Βρυξέλλες, η 
διάσκεψη των χορηγών της ΠΓΔΜ στις Βρυξέλλες το Μάρτιο του 2002 και η 
γενικότερη υποστήριξη, ενθάρρυνση και συνεργασία με διάφορα 
προγράμματα για να ενισχυθούν και να βελτιωθούν τα δικαστήρια και το 
νομικό σύστημα, οι τράπεζες, ο οικονομικός τομέας, και η ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων της ΠΓΔΜ και της οικονομίας γενικά, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από το USAID

Αυτές οι δραστηριότητες είχαν ως αποτέλεσμα 80 εκατ. δολάρια ΗΠΑ 
για το ισοζύγιο πληρωμών από την ΕΕ, το Πρόγραμμα Εκτεταμένης 
Ταμειακής Δυνατότητας (Extended Fund Facility) διάρκειας τριών ετών με 31 
εκατ. δολαρίων ΗΠΑ από το ΔΝΤ, το Πρόγραμμα Μείωσης Ένδειας και 

Δυνατότητας Αύξησης (Poverty Reduction and Growth Facility) διάρκειας 
τριών ετών με 13 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια 
Τράπεζα, το Δεύτερο οικονομικό και επιχειρηματικό ρυθμιστικό πρόγραμμα 
(Financial and Enterprise Sector Adjustment Programme - 2) για 50,3 εκατ. 
δολάρια ΗΠΑ από την Παγκόσμια Τράπεζα. Η συνολική συμβολή της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) στη χώρα κατά την περίοδο 2001 και 2002 ήταν 
188 εκατ. ευρώ και κατά τη διάρκεια της συνάντησης χορηγών που 
διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες το Μάρτιο του 2002, η ΕΕ δέσμευσε 104 εκατ. 

ευρώ. Σημειώνεται ότι η βοήθεια CARDS της ΕΕ για το έτος 2001 με ένα 
ποσό 42,5 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνεται στο ποσό των 188 εκατ. ευρώ.



Επίσης στην ΠΓΔΜ δόθηκαν 35 εκατ. δολάρια ΗΠΑ από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως βοήθεια μετά τη σύγκρουση, 2,5 εκατ. ευρώ από την ΕΕ μέσα 
από το Μηχανισμό Γρήγορης Αντίδρασης (Rapid Reaction Mechanism), 12 
εκατ. ευρώ από την ΕΕ για την υποστήριξη στην εφαρμογή της συμφωνίας- 

πλαισίου (υπογράφηκε στις 13/08/01 από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη στην 
Ohrid), ενώ έλαβε και βοήθεια από την Παγκόσμια Τράπεζα (PSMAC) για τη 

διαχείριση του δημόσιου τομέα.

Κοινή συνιστώσα και κύριες απαιτήσεις από τους διεθνείς οργανισμούς 
που υποστηρίζουν την ΠΓΔΜ είναι η πώληση ή εκκαθάριση των υπολοίπων 
ζημιογόνων εταιριών, η μείωση των κρατικών υπαλλήλων και η αυξημένη 
φορολογική πειθαρχία και διαφάνεια.

Αν και τα μέτρα που λαμβάνονται από τη χώρα είναι από μία άποψη μη 
δημοφιλή, η επιμονή στην διαδικασία της μεταρρύθμισης που έχει ξεκινήσει 
είναι η βάση για την περαιτέρω συνέχεια της παροχής βοήθειας από τους 
διεθνείς οργανισμούς.

7.1 Συμφωνίες και βοήθεια της ΕΕ

Για να αντιμετωπισθεί η αρνητική επίπτωση της κρίσης του Κοσόβου, 
δόθηκε από την ΕΕ και στα πλαίσια του συμφώνου σταθερότητας, πρόσθετη 
βοήθεια σε αυτήν που είχε ήδη συμφωνηθεί. Η προηγούμενη συμφωνία 
Εμπορίου και Συνεργασίας με την ΕΕ αναβαθμίσθηκε σε μια συμφωνία 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, η οποία συμφωνήθηκε στα τέλη του 2000 και 
υπογράφηκε στις 10 Απριλίου του 2001. Αυτή η συμφωνία προορίζεται να 
οδηγήσει στην αμοιβαία απελευθέρωση των συναλλαγών σε 10 έτη, και σε 
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα την απελευθέρωση των συναλλαγών σε 
βιομηχανικά προϊόντα. Το 2000 η ΕΕ συμφώνησε να παρέχει 80 εκατ. 
δολάρια ΗΠΑ για την υποστήριξη του ισοζυγίου πληρωμών, από τα οποία 30 
εκατ. δολάρια ΗΠΑ ήταν χρηματοδότηση με μορφή επιχορήγησης. Τον 
Ιανουάριο του 2001 καταβλήθηκε η πρώτη δόση των 30 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ. 
Η χρηματοδότηση της ΕΕ παρέχεται επίσης για τη μεταρρύθμιση της 
δικαιοσύνης και των άλλων εσωτερικών τομέων, την προσέγγιση της
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ισχύουσας νομοθεσίας με τους νόμους της ΕΕ, την ενίσχυση και 
σταθεροποίηση των οργανισμών καθώς επίσης και την κοινωνική ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου του 2001 η κυβέρνηση υπέγραψε στις 
Βρυξέλλες μία συμφωνία - πλαίσιο για την κοινοτική βοήθεια με σκοπό τον 
ανασχηματισμό, τον εκδημοκρατισμό και την σταθεροποίηση (Community 
Assistance for Reconstruction, Democratization and Stabilization).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Παγκόσμια Τράπεζα προετοίμασαν από 
κοινού μία συνάντηση χορηγών για την ΠΓΔΜ. Η συνεδρίαση αυτή 
αναμενόταν να πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 15 Οκτωβρίου του 2001, 
αλλά αναβλήθηκε δεδομένου ότι οι όροι που καθορίστηκαν στη συμφωνία- 
πλαίσιο δεν ικανοποιήθηκαν. Τελικά η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 
Βρυξέλλες στις 12 Μαρτίου του 2002. Σημειώνεται ότι η συνολική συμβολή 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) στη χώρα κατά την περίοδο 2001 - 2002 
ήταν 188 εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης χορηγών που 
διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες το Μαρτίου του 2002, η ΕΕ δέσμευσε 104 εκατ. 
ευρώ εκ των οποίων:

ο Μάκρο χρηματοδοτική συνδρομή 68 εκατ. ευρώ 
ο Για ανασχηματισμό / αποκατάσταση 32,54 εκατ. ευρώ 
ο Υποστήριξη για μέτρα που προκύπτουν από τη συμφωνία-πλαίσιο 

3,53 εκατ. ευρώ

Το υπόλοιπο της περιόδου 2001-2002 ήταν 84 εκατ. ευρώ, από τα
οποία:

ο Για οικονομική ανάπτυξη 67 εκατ. ευρώ (42,5 εκατ. ευρώ που 
δεσμεύονται από τον προϋπολογισμό του CARDS και 24,5 εκατ. ευρώ 
για το 2002)

ο Υποστήριξη για τα μέτρα που προέκυψαν από τη συμφωνία-πλαίσιο, 
εκτός των όρων της συνάντησης των χορηγών, 5 εκατ. ευρώ 

ο Για ανθρωπιστική βοήθεια 12 εκατ. ευρώ
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7.2 ΔΝΤ και συμφωνίες Παγκόσμιας Τράπεζας

7.2.1 Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η ΠΓΔΜ
Η ΠΓΔΜ συμμετέχει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το Δεκέμβριο

του 1992. Το ΔΝΤ έχει μια ισχυρή σχέση με τις διαδοχικές κυβερνήσεις της 
ΠΓΔΜ κατά τη διάρκεια της μετάβασης, και ήταν στη μέση του δεύτερου 
τριετούς προγράμματος του ESAF όταν εξερράγη ο πόλεμος του Κοσόβου. 
Το πρόγραμμα ανεστάλη λόγω των μακροοικονομικών δυσκολιών που 
σχετίζονταν με τον πόλεμο.

Το ΔΝΤ ενέκρινε ένα τριετές δάνειο Εκτεταμένης Ταμειακής 
Δυνατότητας (EFF) στις 30 Νοεμβρίου 2000, ποσού 31 εκατ δολαρίων ΗΠΑ, 
και έδωσε την τελική έγκριση στις 15 Δεκεμβρίου του 2000 για ένα τριετές 
πρόγραμμα Μείωσης Ένδειας και Αύξησης Δυνατοτήτων (PRGF) 13 εκατ. 
δολαρίων ΗΠΑ. To PRGF εξαρτάτο από την έγκριση της Παγκόσμιας 
Τράπεζας του προσωρινού προγράμματος της χώρας για τη Στρατηγική 
Μείωση της Ένδειας (Interim Poverty Reduction Strategy Paper). Εγκρίθηκε 
τελικά στις 14 Δεκεμβρίου του 2000, όταν εγκρίθηκε επίσης και ένα δεύτερο 
πρόγραμμα, το Οικονομικό και Επιχειρηματικό Ρυθμιστικό Πρόγραμμα 
(FESAL-2) ποσού 50,3 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ.

Οι όροι που ίσχυσαν για το δάνειο του προγράμματος EFF ήταν 
ιδιαίτερα σκληροί, όπως μείωση των κρατικών υπαλλήλων κατά 3.500 και 
πώληση όλων των ζημιογόνων επιχειρήσεων μέχρι το 2002. Ήταν ιδιαίτερα 
δύσκολο για την κυβέρνηση να μειώσει το μέγεθος της διοίκησης και να 
επιλύσει το πρόβλημα των μεγάλων, κρατικών, ζημιογόνων επιχειρήσεων. Τα 
μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση δεν ήταν δημοφιλή και αντιμετώπισε σοβαρές 
διαμαρτυρίες από τους κρατικούς υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι στο δικαστικό 
κλάδο ήταν σε απεργία για τέσσερις μήνες, μέχρι τον Μάρτιο του 2001, με 
αποτέλεσμα να παραλύσει το δικαστικό σύστημα της χώρας. Επιπλέον, 

υπήρξε ένας αναγκαίος συμβιβασμός λόγω της σύγκρουσης στη χώρα που 
είχε ως αποτέλεσμα υψηλές κοινωνικές πιέσεις και σημαντικές οικονομικές 

δαπάνες. Τελικά, η κυβέρνηση ζήτησε την ακύρωση των δράσεων μέχρι το 
τέλος του Νοεμβρίου του 2001.
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Μια νέα ρύθμιση τέθηκε σε ισχύ από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο 
του 2002, για ένα εξάμηνο πρόγραμμα ελέγχου προσωπικού, για να 
γεφυρωθεί με το ακυρωμένο πρόγραμμα. Οι συζητήσεις άρχισαν το Μάιο του 
2002, αλλά σύντομα προέκυψαν διαφωνίες μεταξύ της κυβέρνησης και της 
αποστολής του ΔΝΤ, εξαιτίας της ανακοίνωσης της κυβέρνησης για σημαντική 
αύξηση στις αμοιβές του δημόσιου τομέα και για αντιστάθμιση στους 
καταθέτες των "πυραμίδων” των προηγουμένων πέντε ετών. Αναμένεται ότι 
οι διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία θα επαναληφθούν μόλις αναλάβει 
η νέα κυβέρνηση τη θέση της, μετά από τις κοινοβουλευτικές εκλογές.

Η χώρα προσχώρησε στην Παγκόσμια Τράπεζα και τη Διεθνή Ένωση 
Ανάπτυξης (International Development Association) το Δεκέμβριο του 1992. 
Οι κύριοι στόχοι της ΠΤ είναι: 

ο Η μείωση της ένδειας
ο Η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και η ανάπτυξη του ιδιωτικού

τομέα

Από τον Ιούλιο του 2001 η ΠΤ είχε 13 ενεργά δάνεια στη χώρα. 
Συνολικά δεσμεύθηκαν 558 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, από τα οποία 407 εκατ. 
δολάρια ΗΠΑ έχουν ήδη καταβληθεί.

7.2.2 Η Παγκόσμια Τράπεζα
Το πρόγραμμα FESAL-2 της Παγκόσμιας Τράπεζας, που εγκρίθηκε το 

2000, περιελάμβανε μια πίστωση 20 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ για τη δράση 
Ένωση Διεθνούς Ανάπτυξης (IDA) και 30,3 εκατ. δολάρια ΗΠΑ δάνειο για τη 
Διεθνή Τράπεζα Ανασχηματισμού και Ανάπτυξης (International Bank for 
Reconstruction and Development). Προορίζονταν για την υποστήριξη της 
επιχειρηματικής μεταρρύθμισης, την ενθάρρυνση του ιδιωτικού τομέα και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο κύριος όρος του δανείου ήταν η πώληση ή η 

εκκαθάριση σημαντικά ζημιογόνων επιχειρήσεων μέχρι το Μάρτιο του 2002, 
ένας δύσκολος στόχος λόγω της διεθνικής έντασης στη χώρα, μια δυσμενής 

κατάσταση για τις επενδύσεις. Η ΠΤ ανέμενε τη δεύτερη φάση του FESAL-2 
να πραγματοποιηθεί κοντά στο τέλος του 2002.
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Μετά από την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης στη χώρα (13/08/01 
στην Ohrid), η Παγκόσμια Τράπεζα αναθεώρησε τη στρατηγική βοήθειάς της 
για να συμπεριλάβει την άμεση επέμβαση στην περίοδο μετά τη σύγκρουση 
και την κατ’ εξαίρεση πρόσβαση σε 35 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, ισοδύναμα των 
τόκων δανείων από τη Διεθνή Ένωση Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα 
Μεταβατικής Στρατηγικής Υποστήριξης (Transitional Support Strategy), το 
οποίο χειρίστηκε την τραπεζική βοήθεια και έως ότου ολοκληρώνονταν μια 
πλήρη στρατηγική βοήθεια της χώρας, παρείχε δοκιμαστικά 15 εκατ. δολάρια 
ΗΠΑ από τη νέα υποχρέωση της IBRD για το φορολογικό έτος 2002. To TSS 

υιοθετήθηκε τον Αύγουστο του 2001 σε απάντηση της σύγκρουσης στη χώρα 
και εστίασε στις ακόλουθες στρατηγικές προτεραιότητες: 

ο Διακυβέρνηση και θεσμική ανάπτυξη 
ο Ανάπτυξη ιδιωτικού τομέα
ο Ανθρώπινη ανάπτυξη και μείωση ένδειας μέσω της εκπαίδευσης, υγεία 

και κοινωνική προστασία

Η ΠΤ στο πλαίσιο της συμφωνίας - πλαισίου και μέσω της συνέχισης 
του προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Δημόσιου Τομέα 
συμπεριέλαβε βοήθεια για τη διοικητική αποκέντρωση. Οριστικοποιήθηκε η 
προετοιμασία ενός μικρού κοινοτικού προγράμματος ανάπτυξης για να 
ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή μετά από τη σύγκρουση του 2001 και ο 
δικαιούχος ήταν το Υπουργείο Οικονομικών (Απρίλιος 2002).

Για να ενισχυθεί η εξαγωγική πίστη των ΜΜΕ της χώρας εξετάζεται 
επίσης, μέσω της καλύτερης πρόσβασης σε κεφάλαιο κίνησης, ένα 
αναπτυξιακό πρόγραμμα εξαγωγών.
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8. Τραπεζικός τομέας

Περίληψη

Μία ακόμη σημαντική αιτία της χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης 
εξακολουθούν να είναι οι αδυναμίες που παρουσιάζονται στον τραπεζικό 
τομέα. Το τραπεζικό σύστημα είναι ακρωτηριασμένο από το χαμηλό επίπεδο 
οικονομικής διαμεσολάβησης, την περιορισμένη ποικιλία των τραπεζικών 
προϊόντων (μόλις το 2% του δανεισμού είναι διαφορετικό από τα 
παραδοσιακά δάνεια), το υψηλό κόστος κεφαλαίου, τις υψηλές παράλληλες 
απαιτήσεις, την έλλειψη οικονομικής πειθαρχίας, την περιορισμένη κατανομή 
της πίστωσης και τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των 
δικαιωμάτων των πιστωτών.

Είναι επομένως απαραίτητες μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να 
στοχεύσουν στην ενίσχυση των πρακτικών δανεισμού, την εισαγωγή νέων 
οικονομικών προϊόντων, την ενθάρρυνση της εισόδου περισσότερων ξένων 
τραπεζών, τη βελτίωση της επίβλεψης των τραπεζών, τη χαλάρωση της 
αυστηρής νομισματικής πολιτικής, την παροχή προϊόντων εναλλακτικών της 
αποταμίευσης (μεγάλο μέρος των χρημάτων που μετατράπηκαν σε ευρώ 
παραμένουν στις τράπεζες) και την αυξανόμενη αξιοπιστία του τραπεζικού 
τομέα. Είναι βέβαιο ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές μπορούν να εδραιώσουν και 
να οδηγήσουν μία πορεία οικονομικής ανάκαμψης.

8.1 Η δομή της τραπεζικής αγοράς

Ο τραπεζικός τομέας είναι πλέον ιδιωτικός, με εξαίρεση την τράπεζα 
για την προώθηση της ανάπτυξης, και εμφανίζεται ιδιαίτερα συγκεντρωμένος 
με δύο τράπεζες να κυριαρχούν. Ως αποτέλεσμα της αύξησης των ελάχιστων 
προδιαγραφών διαθέσιμου κεφαλαίου, αναμένεται να προκύψει στους 

προσεχείς μήνες συνένωση των μικρών τραπεζών. Η νέα νομοθεσία και τα 
σχέδια για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα φέρνουν τους κανονισμούς
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λειτουργίας των τραπεζών στα επίπεδα των προτύπων της ΕΕ, ενώ υφίσταται 
πλέον και μία μικρή ανταλλαγή μετοχών μεταξύ των τραπεζών, η οποία και 
αναπτύσσεται βαθμιαία.

Στο τέλος του 2000, το μερίδιο του ιδιωτικών τραπεζών στην ΠΓΔΜ 
είχε φθάσει το 100%, με τέσσερις τράπεζες όπου η πλειοψηφία ήταν 
αλλοδαπή και άλλες έξι με ποικίλους βαθμούς ξένης συμμετοχής. Υπήρχαν 21 
τράπεζες στη χώρα, ένας σχετικά μεγάλος αριθμός για μια χώρα με έναν 
πληθυσμό 2 εκατομμυρίων και όπου η οικονομική διαμεσολάβηση είναι 
σχετικά χαμηλή. Ο τραπεζικός τομέας παραμένει ιδιαίτερα συγκεντρωμένος, 
με τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες (την Stopanska Banka και την Komercijaina 
Banka) να κρατούν περισσότερο από το μισό των περιουσιακών στοιχείων και 
τα δύο τρίτα των συνολικών καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα. Πολλές από 
τις μικρότερες τράπεζες είναι αδύναμες και μερικές είναι απίθανο να είναι σε 
θέση να καλύψουν τις νέες απαιτήσεις, όπως τα 10,5 εκατ. ευρώ για μια 
πλήρη άδεια εργασιών εξωτερικού, ή ακόμα και τη χαμηλότερη απαίτηση των 
3,5 εκατ. ευρώ για τις εσωτερικές εργασίες. Όπως είναι αναμενόμενο, μερικές 
από αυτές τις τράπεζες βρίσκονται ήδη στο στάδιο της διερεύνησης 
δυνατοτήτων συγχώνευσης. Σε γενικές γραμμές το τραπεζικό σύστημα πάσχει 
από ένα χαμηλό επίπεδο δημόσιας εμπιστοσύνης, υψηλό επίπεδο επισφαλών 
χρεών, υψηλό κόστος κεφαλαίου και μία φτωχή κατανομή της πίστωσης. 
Ορισμένα νέα, μεταρρυθμιστικά, σχέδια έχουν στόχο να εξετάσουν αυτά 
ακριβώς τα ζητήματα.

Τα ετήσια επιτόκια για κεφάλαιο κίνησης, σε καλά αξιολογημένους 
οφειλέτες, μειώθηκαν το 2002 από 18% περίπου σε 11% περίπου. Με τα 
ποσοστά αγοράς χρήματος στο 7%, διαφαίνεται να υπάρχει χώρος για 
βαθύτερες περικοπές. Πάραυτα, και παρουσιάζοντας ένα υψηλό ποσοστό 
40% περίπου κακής αξιοποίησης των δανείων, οι μικρότερες τράπεζες που 

στερούνται τις υποδομές για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου είναι 
λογικό να παραμείνουν προσεκτικές.

Η αποδοτικότητα του τραπεζικού συστήματος εξακολουθεί και 
παραμένει αδύνατη και κατά τη διάρκεια των ετών 1998 - 1999 επηρεάστηκε
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από τις επιπτώσεις της κρίσης του Κοσόβου, με τις περισσότερες τράπεζες να 
υπέστησαν σημαντικές απώλειες.

8.2 Οι διαδικασίες του τραπεζικού συστήματος

Το επίπεδο της οικονομικής διαμεσολάβησης των τραπεζών παραμένει 
χαμηλό, απεικονίζοντας τη χαμηλή εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, την 
προτίμηση για διατήρηση μετρητών σε συνάλλαγμα και την προσπάθεια 
αποφυγής του οικονομικού ελέγχου. Η χαμηλή εμπιστοσύνη στο τραπεζικό 
σύστημα συνδέεται στενά, μεταξύ άλλων, με γεγονότα που συνέβησαν όταν 
έγινε ανεξάρτητη η χώρα και ιδιαίτερα το πάγωμα των καταθέσεων ξένου 
νομίσματος που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάλυση της πρώην 
σοσιαλιστικής ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (SFRY). Τον 
Ιανουάριο του 2002 και βάσει ενός νόμου σχετικά με τη λειτουργία του 
εξωτερικού εμπορίου, τερματίστηκε η λειτουργία ενός οικονομικού ελεγκτικού 
οργάνου. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς το στάδιο της 
εξάλειψης σημαντικών διοικητικών εμποδίων στην προσπάθεια
επιχειρηματικής ανάπτυξης.

8.3 Η τραπεζική μεταρρύθμιση - παρελθόν και παρόν

Η ιδιωτικοποίηση της Stopanska Banka αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα 
προς την αναδόμηση και την ιδιωτικοποίηση των τραπεζών. Τα τελευταία 
χρόνια η NBRM (η κεντρική τράπεζα) για να ανταποκριθεί στα διεθνή 
τραπεζικά πρότυπα έχει ενισχύσει το τραπεζικό και νομικό ρυθμιστικό 
σύστημα, με στόχο τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και την ανάπτυξη της 
οικονομίας της αγοράς. Αυτό περιελάμβανε και μια εκτεταμένη λειτουργία 
επανακεφαλαίωσης που διενεργήθηκε το 1995, με τη μεταφορά των 
δυσμενών περιουσιακών στοιχείων των 25 πιο χρεωμένων επιχειρήσεων σε 

μια νέα τράπεζα, την BRA, και αυξάνοντας τις εποπτικές δραστηριότητες της 
κεντρικής τράπεζας. Επίσης εισήχθηκε ένα νέο σύστημα πληρωμών, 

υποστηριζόμενο από ένα πρόγραμμα του PHARE και βαθμιαία ενισχύεται η 
νομοθεσία για τη βελτίωση της επίβλεψης και την ενοποίηση του τραπεζικού 
τομέα.
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Ένας νόμος που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2000 (ΕτΚ αριθ. 62/00) έχει 
επίσης οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές διότι φέρνει τα εποπτικά πρότυπα 
πιο κοντά σε εκείνα της ΕΕ. Επιπλέον, θέτει νέα πλαίσια για τις διαδικασίες 
πιστωτικής έγκρισης και για την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης των 
τραπεζών. Η νομοθεσία αυτή επέτρεψε επίσης σε ξένες τράπεζες να ανοίξουν 
γραφεία αντιπροσώπευσης και υποκαταστήματα στη χώρα.

Το κτήριο της NBRM στα Σκόπια

Στα πλαίσια του προγράμματος μεταρρύθμισης το φθινόπωρο του 
2000, το Υπουργείο οικονομικών προσδιόρισε την ανάπτυξη του τραπεζικού 
συστήματος ως προτεραιότητα, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής μιας 
αποτελεσματικής μεθόδου για την αποτελεσματική κατανομή των οικονομικών 
πόρων. Ταυτόχρονα προχώρησε σε ενίσχυση και προώθηση του τραπεζικού 
ανταγωνισμού με την παροχή κινήτρων στην είσοδο ξένων τραπεζών, 
επέτρεψε ένα υψηλό επίπεδο φιλελευθεροποίησης στις διαδικασίες 
συναλλάγματος και επεδίωξε την αύξηση της εσωτερική αποταμίευσης ως 
προϋπόθεση για μεγαλύτερες επενδύσεις. Το πρόγραμμα προσδοκά άλλον 
ένα νέο τραπεζικό νόμο για την πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες της ΕΕ και 
τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Το ασφαλιστικό σύστημα καταθέσεων επίκειται
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να αναβαθμιστεί και τα πρότυπα επίβλεψης της NBRM θα ευθυγραμμιστούν 
πλήρως με αυτές των διεθνών οργανισμών. Τέλος είναι υπό επεξεργασία νέοι 
νόμοι σχετικά με το συνάλλαγμα, τις διαδικασίες εξωτερικού εμπορίου και τις 
ξένες πιστωτικές σχέσεις.

8.4 Ιδιωτικοποίηση και συγχωνεύσεις

Η πλήρης ιδιωτικοποίηση της μεγαλύτερης τράπεζας της ΠΓΔΜ, της 
Stopanska Banka (SB), ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Απρίλιο του 2000. Ο 
στρατηγικός επενδυτής ήταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία τώρα 
διαθέτει το 70% των μετοχών της τράπεζας, ενώ η ΕΤΑΑ και το IFC διαθέτουν 
από 12%. Πριν από την ιδιωτικοποίηση, η SB αντιμετώπισε σημαντικά 
προβλήματα με επισφαλή δάνεια, εξαιτίας της μεγάλης έκθεσή της σε 
ζημιογόνες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της συμφωνίας ιδιωτικοποίησης 
αφαιρέθηκαν από τα βιβλία της οι τέσσερις μεγαλύτερες επισφαλείς 
απαιτήσεις και αντικαταστάθηκαν με κυβερνητικές ομολογίες. Τον Ιούλιο του 
2000 το συμβούλιο της τράπεζας ανήγγειλε ότι η αύξηση κεφαλαίου κατά 25 
εκατ. ευρώ (23,7 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η παρουσία 
στην επενδυτική αγορά μιας ισχυρής, πλήρως κεφαλαιοποιημένης τράπεζας 
με ξένη διοίκηση είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την οικονομία.

Το 65% της Kredltna Banka, τέταρτης μεγαλύτερης τράπεζας της 
χώρας, αγοράστηκε από την Άλφα Τράπεζα Πίστεως (Ελλάδα) για 18,4 εκατ. 
μάρκα DM το 2000. Η Komercljalna Banka, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα 
από άποψη περιουσιακών στοιχείων, είναι πλήρως ιδιωτική, με την ΕΤΑΑ να 
κρατά ένα ποσοστό 5%. Προσφέρει μια ελκυστική προοπτική για τους ξένους 
επενδυτές, λαμβάνοντας υπόψη τα σταθερά χρηματοοικονομικά της 
αποτελέσματα και ένα καλό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Τον Οκτώβριο του 
2000 η Nova Ljubljanska Banka (NLB, η μεγαλύτερη τράπεζα της Σλοβενίας) 

αγόρασε στο χρηματιστήριο το 25% της Tutunska Banka, της τρίτης 
μεγαλύτερης τράπεζα της χώρας, για 2.7 εκατ. δολάρια ΗΠΑ. Το Δεκέμβριο η 
Γερμανική LHB Internationale Handelsbank, η οποία είναι μέλος της ομάδας 
NLB, αγόρασε ένα περαιτέρω ποσοστό 25,2% για 7,5 εκατ. ευρώ, 
αποτελώντας πλέον κοινό πλειοψηφικό ιδιοκτήτη με την NLB. Η Tutunska
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Banka είναι μια μέσου μεγέθους εμπορική τράπεζα που έχει ειδικευτεί 
παραδοσιακά στην εξυπηρέτηση της βιομηχανίας καπνού.

Τον Απρίλιο του 2000 η ΕΤΑΑ ενέκρινε μια επένδυση 3 εκατ. ευρώ 
μέσω αύξησης κεφαλαίου στην Τράπεζα Εξαγωγής και Πίστωσης (Export and 
Credit Bank), η οποία συμμετείχε προηγουμένως στο πιστωτικό πρόγραμμα 
των ΜΜΕ. Η αύξηση κεφαλαίου θα επιτρέψει στην τράπεζα να γίνει ενεργός 
συμμέτοχος στη σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα και να αναπτυχθεί ως 
ένας από τους κύριους παροχείς λιανικών τραπεζικών υπηρεσιών. Θα την 
καταστήσει επίσης ελκυστική σε έναν ξένο στρατηγικό επενδυτή.

Εκτός από την ξένη παρουσία που καθιερώνεται μέσω της 
ιδιωτικοποίησης, υπάρχει ένα ξένο γραφείο, το Zlraat Bank of Turkey και τρεις 
ακόμη ιδιωτικές τράπεζες, η Balkanska Banka, η Euroswiss και η Τράπεζα 
Εισαγωγών Εξαγωγών.

8.5 Η παραμένουσα ευπάθεια του τραπεζικού συστήματος

Η ευπάθεια του τραπεζικού συστήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη 
χώρα, κάτω από το φως των επαναλαμβανόμενων μακροοικονομικών 
κλονισμών και με τις ευρείες επιπτώσεις στην οικονομία στο πρόσφατο 
παρελθόν. Το τραπεζικό σύστημα θα παραμείνει τρωτό, ακόμα κι αν οι 
κίνδυνοι μειώνονται σημαντικά μετά από τις πωλήσεις και την αύξηση 
κεφαλαίου των τραπεζών, υποτασσόμενο στους κινδύνους που συνδέονται με 
τα επισφαλή δάνεια, τους υπέρογκους δανεισμούς, την έλλειψη ωριμότητας, 
τα επιτόκια και τους συναλλαγματικούς κινδύνους.

8.6 Οι μη τραπεζικοί χρηματοδοτικοί οργανισμοί

Η ανάπτυξη μη τραπεζικών χρηματοδοτικών οργανισμών είναι ακόμα 
σε ένα πολύ αρχικό στάδιο, αν και έχουν αρχίσει διάφορες μεταρρυθμίσεις. 

Έχει εισαχθεί ένα εθνικό σύστημα πληρωμής καρτών, ενώ τα ιδιωτικά 

συνταξιοδοτικά προγράμματα θα εισαχθούν το 2004.
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Στις 31 Ιανουάριου του 2002 θεσπίστηκε ένας νόμος σχετικά με την 
μακροχρόνια μίσθωση. Ο νόμος αυτός επιτρέπει τη δημιουργία ανεξάρτητων 
επιχειρήσεων μίσθωσης με ελάχιστο κεφάλαιο 100.000 ευρώ και θέτει σαφή 
και διάφανα πρότυπα για την προμήθεια, με σύμβαση, εξοπλισμού στις 

τοπικές επιχειρήσεις. Ο νόμος αυτός αναμένεται να εξελιχθεί και άλλο με 
τροποποιήσεις σχετικές με τους λογιστικούς κανόνες.
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9. Κανονισμοί τελωνειακών δασμών / διατυπώσεις

Περίληψη

Τα οφέλη της ανεξαρτησίας της ΠΓΔΜ εμφανίζονται καθαρά στα 
θέματα που αφορούν τη λειτουργία των τελωνείων. Η εισαγωγή των 

εμπορευμάτων διενεργείται πλέον ελεύθερα, με λίγους μόνο ποσοτικούς 
περιορισμούς. Από το 2001 υπάρχουν χαμηλότεροι δασμοί σε πάνω από 
4000 εισαγόμενα προϊόντα και από τον Ιούνιο του 2001 υπάρχει εμπορική 
συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Βοσνία 
και Ερζεγοβίνη, την Κροατία, τη Ρουμανία και τη Σερβία-Μαυροβούνιο.

Εντούτοις υπάρχουν ακόμα ζητήματα προς αντιμετώπιση όπως οι 
υψηλοί τελωνειακοί δασμοί σε εισαγόμενα αγαθά που παράγονται και τοπικά.

Από τους διεθνείς οργανισμούς προτείνεται η κυβέρνηση να στραφεί σε 
περαιτέρω φιλελευθεροποίηση των εισαγωγών, απλούστευση των 
διαδικασιών και των διατυπώσεων, μείωση των δασμών, εφαρμογή ενός 
εναρμονισμένου συστήματος δασμών, εναρμόνιση με τα πρότυπα της ΕΕ και 
του ΠΟΕ, μείωση των τελωνειακών διατυπώσεων στα σύνορα για τη μείωση 
των δαπανών, έλεγχο της έλλειψης διαφάνειας και της δωροδοκίας, εξάλειψη 
των καθυστερήσεων και χαμηλότερο κόστος των αγαθών μέσω των 
εισαγωγών.

9.1 Το σύστημα επιβολής δασμών

Η ΠΓΔΜ δημιούργησε το 1996 ένα ενιαίο τελωνειακό σύστημα και 
έκτοτε η εισαγωγή των εμπορευμάτων διενεργείται ελεύθερα, χωρίς κανένα 
ποσοτικό περιορισμό.

Σήμερα για εισαγόμενα αγαθά και προϊόντα που ανταγωνίζονται τοπικά 
παραγόμενα αγαθά ισχύουν υψηλοί τελωνειακοί δασμοί, ειδικά αν ανήκουν σε
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κατηγορίες οι οποίες θεωρείται ότι είναι στρατηγικής σπουδαιότητας για την 
κυβέρνηση, όπως π.χ. τα γεωργικά προϊόντα, τα σιδηρούχα κράματα, τα 
οχήματα και οι χημικές ουσίες. Οι προσεχείς αλλαγές του νόμου σχετικά με 
τους δασμούς προβλέπουν την περαιτέρω φιλελευθεροποίηση στις 

εισαγωγές, μέσω μείωσης των δασμών και εφαρμογής ενός εναρμονισμένου 
συστήματος δασμών σύμφωνα με τις αρχές του ΠΟΕ.

Ο νόμος σχετικά με τους τελωνειακούς δασμούς τροποποιήθηκε το 
Φεβρουάριο του 2001 ώστε να μειωθούν οι δασμοί σε πάνω από 4000 
προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, των υπολογιστών και 
των δομικών υλικών. Η μεγαλύτερη μείωση, σχεδόν κατά 50%, έγινε στα 
φαρμακευτικά προϊόντα. Ουσιαστικά το μέτρο αυτό στόχευσε στη μείωση της 
παραοικονομίας και την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα.

Μια περαιτέρω φιλελευθεροποίηση του τελωνειακού κανονισμού 
βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να εναρμονισθεί κατά 100% με την ΕΕ και 
τους κανονισμούς του ΠΟΕ. Η χώρα είχε τη θέση παρατηρητή σχετικά με τον 
ΠΟΕ και ξεκίνησε επίσημες διαπραγματεύσεις ένταξης τον Ιούλιο του 2000. Οι 
διαπραγματεύσεις έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται να γίνει μέλος του ΠΟΕ 
μέχρι το τέλος του έτους.
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10. Πολιτική

Περίληψη

Η κυρίαρχη κρατική ιδεολογία της ΠΓΔΜ συνοψίζεται στη φράση 
"Είμαστε κατ' ευθείαν απόγονοι του Μ. Αλεξάνδρου, έχουμε υπόδουλους 
αδελφούς και υπόδουλα εδάφη στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία και πρέπει να 
τους απελευθερώσουμε". Το επινόημα αυτό, διαφαίνεται σε ολόκληρη τη 
δημόσια και κοινωνική ζωή του γειτονικού κράτους και αναπαράγεται 
καθημερινά από τη σχολική εκπαίδευση έως τις δηλώσεις και την πρακτική 
των κομμάτων τους.

Εισαγωγή

Η χαρακτηρισμένη σύνθετη ονομασία Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) στην πράξη έχει αποβεί ανεφάρμοστη 
διότι αποτελεί μόνον εξωτερική ονομασία. Στο εσωτερικό της χώρας οι 
κάτοικοι αποκαλούνται όπως θέλουν. Χαρακτηριστικά, ό,τι παράγεται μέσα 
στα Σκόπια εξάγεται ως "Μακεδονία”. Άλλωστε κατά αυτόν τον τρόπο 
περνούν αγαθά και άνθρωποι και από το ελληνικό έδαφος και βάση της 
συμφωνίας της Νέας Υόρκης.

Όλες οι ενέργειες του κράτους εντός των ορίων της επικράτειάς του 
προωθούνται προς τα έξω με το όνομα "Μακεδονία”, διότι αυτή είναι και η 
βούληση και η πολιτική του. Οι πολίτες του λέγονται "μακεδόνες”, το έθνος 
"μακεδονικό”, η γλώσσα του "μακεδονική” και όλα τα χαρακτηριστικά του 
δημοσίου και κοινωνικού βίου έχουν αυτό το όνομα.

10.1. Πολίτευμα

Το πολίτευμα της ΠΓΔΜ είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία, με 
εκλεγμένο πρόεδρο. Η Βουλή απαρτίζεται από 120 έδρες, με κόμματα όπως η 
"Σοσιαλδημοκρατική Ένωση Μακεδονίας", το "Φιλελεύθερο Κόμμα", το
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"Κόμμα Δημοκρατικής Ευημερίας" (αλβανικό), το "Κόμμα της Δημοκρατικής 
Ευημερίας των Αλβανών" , το "Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα", το "Σοσιαλιστικό 
Κόμμα", το "Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα", το "Δημοκρατικό Κόμμα 
Μακεδονίας", το "Δημοκρατικό Κόμμα των Τούρκων", το "Κόμμα για την 
Ισότητα των Ρομ" και το "Κόμμα Δημοκρατικής Δράσης-Ισλαμικός Δρόμος".

— s ■ · - W
Source: State electoral commission

Αποτελέσματα εκλογών 2001

Πολιτικό Κόμμα Έδρες
VMRO-DPMNE, DA 42
SDSM 28
VMRO-DPMNE 12
PDP 10
PDP, PDPA, NDP 8
PDPA, NDP 6
DA 4
LDP, DPM 4
SPM 2
SRM 1
SDSM, SDPM 1

Σύμφωνα με επίσημα αποτελέσματα δημοψηφίσματος που διεξήχθη 
τον Ιανουάριο του 2004, οι ψηφοφόροι στους δήμους Λοζόβο, Ροστούσε και 
Σεντάρ Ζούπα απέρριψαν συντριπτικά την πρόταση της κυβέρνησης για μία 
νέα εδαφική διαίρεση της χώρας. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι
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περισσότερο από 90% των κατοίκων κάθε κοινότητας αντιτάθηκαν στη νέα 
δημοτική δομή.

10.2. Οργανωμένο έγκλημα και "παράλληλη" οικονομία

Ο τρόπος διαμόρφωσης του οργανωμένου εγκλήματος είχε άμεση 

σχέση με την ανάπτυξη της «παράλληλης οικονομίας» κατά τη διάρκεια των 
προηγούμενων καθεστώτων. Οι ομάδες των ατόμων που είχαν ασχοληθεί με 
το παράνομο εμπόριο, την επονομαζόμενη «μαύρη αγορά», αποτέλεσαν τους 
πυρήνες ανάπτυξης και εξέλιξής του. Οι ένοπλες συρράξεις ως αποτέλεσμα 
των γενικότερων μεταβολών, συνέτειναν στη δημιουργία πολλών 
προβλημάτων και εστιών διαρκούς έντασης μεταξύ λαών και εθνοτήτων της 
περιοχής. Ταυτόχρονα, ενδυναμώθηκαν οι σχέσεις των ομάδων του 
εγκλήματος, εφόσον τους δόθηκε η ευκαιρία να συναλλάσσονται με 
μεγαλύτερη ευκολία, λόγω της αναταραχής και του θεσμικού κενού ασφάλειας 
που εξακολουθεί να υφίσταται στην περιοχή.

10.2.1. Ο φαύλος κύκλος της διαφθοράς
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου η δράση των οργανώσεων του

εγκλήματος σχετίζεται ή συνδέεται άμεσα με υψηλόβαθμα κυβερνητικά 
στελέχη. Η διαφθορά διαχέεται σε ολόκληρο το φάσμα της δημόσιας 
διοίκησης και συνδυάζεται με τη συμμετοχή ή την ανοχή σημαντικής μερίδας 
των πολιτών, από τη στιγμή που έχει υποκαταστήσει σε κάποιο βαθμό το 
λειτουργικό ρόλο της θεσμικής οικονομικής δραστηριότητας.

10.2.2. Αλβανική μαφία και ΠΓΔΜ
Το αλβανικό οργανωμένο έγκλημα έχει εξελιχθεί γενικά σε έναν από 

τους σημαντικότερους παράγοντες αστάθειας για το σύνολο της περιοχής των 
Βαλκανίων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την κατοχή μεγάλων 

ποσοτήτων όπλων και χρηματικών ποσών που έχουν αποκτηθεί από την 
παράνομη δραστηριότητα, καθιστούν τις εγκληματικές οργανώσεις 
αδιαμφισβήτητους διαχειριστές της κατάστασης σε αρκετές περιοχές της 
Βόρειας Αλβανίας, του Κοσσυφοπεδίου και τμήματος της ΠΓΔΜ.
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Κύριοι διακινητές των ναρκωτικών και των όπλων είναι οι συμμορίες 
του οργανωμένου εγκλήματος που εδρεύουν στις δυτικές περιοχές της χώρας, 
όπου πλειοψηφεί η πολυπληθής αλβανική μειονότητα. Πολλά από τα μέλη της 
αλβανικής μειονότητας της ΠΓΔΜ, ενέχονται στην πώληση ναρκωτικών στην 
Αυστρία, την Ουγγαρία, την Τσεχία, την Πολωνία και το Βέλγιο, ενώ για το 
1996, σύμφωνα πάντα με στοιχεία διεθνών οργανισμών, υπήρξαν ο 
αποκλειστικός τροφοδότης της Ελβετίας.

10.3. Διεθνείς συμμετοχές

Η ΠΓΔΜ συμμετέχει στο Συμβούλιο της Ευρώπης με το όνομα FYROM 
Το όνομα αυτό αποφασίστηκε σε κοινοβουλευτική συνέλευση του συμβουλίου 
της Ευρώπης όταν εγκρίθηκε η ένταξη των Σκοπιών με την ονομασία "Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας". Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε 
κατόπιν των έντονων προσπαθειών που κατέβαλε τις τελευταίες ημέρες η 
ελληνική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, δεδομένου ότι ένας σημαντικός 
αριθμός βουλευτών υποστήριξε την ένταξη των Σκοπιών με την ονομασία 
"Δημοκρατία της Μακεδονίας".

10.4. Ο στρατός και το ΝΑΤΟ

Με στόχο την ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, το πρόγραμμα που 
κατάρτισε το υπουργείο Άμυνας στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της 
αναδιάρθρωσης των ενόπλων δυνάμεων προβλέπει μείωση του αριθμού των 
οπλιτών και αξιωματικών, καταστροφή του πλεονάζοντος αριθμού αρμάτων 
μάχης και την πώληση των μαχητικών αεροσκαφών, το πρώτο εξάμηνο του 
2004.

56



Ελικόπτερο μεταφοράς προσωπικού ρωσικής προέλευσης

Το πρόγραμμα που καταρτίστηκε βάσει των συστάσεων των 
Βρυξελλών, προβλέπει τη μείωση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων 
από 12.000 που είναι σήμερα, στις 8.000. Η μείωση θα γίνει σταδιακά και θα 
έχει ολοκληρωθεί πριν τον Ιούνιο του 2004. Επίσης προβλέπεται η 
αποστράτευση στρατηγών του Γενικού Επιτελείου ώστε ο αριθμός τους να 
μην υπερβαίνει τους 7 με 8. Ακόμη, προβλέπεται, η καταστροφή 60 αρμάτων 
μάχης και η πώληση των πολεμικών αεροσκαφών "Σουκόϊ 25" που η ΠΓΔΜ 
είχε αγοράσει από την Ουκρανία.

Σε ό,τι αφορά τη φύλαξη των συνόρων, θα την αναλάβει πλέον το 
υπουργείο Εσωτερικών, ενώ σύμφωνα με το πρόγραμμα, 1.200 στρατιώτες 
και αξιωματικοί θα αλλάξουν στολή και θα μεταταγούν στο υπουργείο 
Εσωτερικών, αναλαμβάνοντας χρέη συνοριοφυλάκων.
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11. Δικαστικό σύστημα

Περίληψη

Τα τελευταία έτη παρουσιάζεται στην ΠΓΔΜ μία σημαντική δικαστική, 
θεσμική και οργανωτική πρόοδος. Αποτελέσματα αυτής της εξέλιξης είναι η 
πορεία προς ένα πιο αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα, πιο δημοκρατικό 
σύνταγμα και τη δημιουργία ενός γενικότερου νομικού πλαισίου σύμφωνα με 
τις οδηγίες της ΕΕ.

Βεβαίως υπάρχουν σημεία που χρήζουν ακόμη πολλή βελτίωση. Για 
παράδειγμα τα δικαστήρια είναι αργά και υπερφορτωμένα, παρουσιάζεται 
έλλειψη εμπιστοσύνης στο δικαστικό σύστημα και εμφανίζονται δυσκολίες 
στην εφαρμογή των νόμων, καθώς δεν εφαρμόζονται πλήρως και δεν 
επιβάλλονται με συνέπεια.

Οι διεθνείς οργανισμοί συστήνουν να δοθεί προτεραιότητα σε μία 
διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης της Διαφωνίας (Alternative Dispute 
Resolution), που να περιλαμβάνει τη μεσολάβηση και τη διαιτησία, ώστε να 
μειωθούν οι ανεκτέλεστες υποθέσεις, να μειωθεί ο χρόνος συζήτησης της 
διένεξης, να μειωθεί το κόστος και να ενθαρρυνθεί περισσότερο η 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης προτείνονται περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις στους νόμους και τις οδηγίες εφαρμογής τους, 
καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών και γενικός 
εκσυγχρονισμός των υποδομών.

Εισαγωγή

Η ΠΓΔΜ από την ημέρα της ανεξαρτησία της έχει κάνει μία σημαντική 

θεσμική και οργανωτική πρόοδο προς ένα αποτελεσματικό δικαστικό 
σύστημα. Η διαδικασία της δημιουργίας ενός νομικού πλαισίου συμβατού με
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μια σύγχρονη δημοκρατία, ξεκίνησε με την υιοθέτηση του συντάγματος το 
1991, όταν εφαρμόστηκε η αρχή της διαίρεσης της εξουσίας σε νομοθετική, 
εκτελεστική και δικαστική. Αποτέλεσμα της προόδου ήταν η θέσπιση ενός 
μεγάλου αριθμού νόμων και κανονισμών που διέπουν πλέον το δικαστικό 
σύστημα. Αυτοί είναι για παράδειγμα νόμοι σχετικά με τα δικαστήρια, τη 
δημόσια δίωξη, τις διαδικασίες επιβολής, οι κανόνες των διαδικασιών του 
δικαστικού συμβουλίου και τέλος ο κώδικας της δικαστικής ηθικής. Η 
διαδικασία των μεταρρυθμίσεων έφθασε στην αιχμή της το 1998 με τη 
θέσπιση ενός νόμου σχετικά με τις διαδικασίες επιβολής (ΕτΚ αριθ. 33/98). 
Μία ακόμη σπουδαία νομοθετική ρύθμιση αφορά τις δικαστικές διαδικασίες, 
αν και είναι πολύ νωρίς ακόμη για να αξιολογήσει κανείς τα αποτελέσματα, και 
ειδικότερα εάν αυτός ο νόμος θα είναι σε θέση να λύσει συγκεκριμένες 
δυσκολίες που συναντιούνται στο δικαστικό σύστημα. Οι δυσκολίες αυτές είναι 
οι ακόλουθες:

ο τα δικαστήρια είναι αργά στις δικαστικές διαδικασίες. Συχνά χρειάζεται 
στον ενάγοντα πολύς χρόνος για να πάρει μια δικαστική απόφαση. Εν 
μέρει το γεγονός αυτό οφείλεται στον αριθμό και τα επίπεδα των 
εμπλεκομένων μερών.

ο τα δικαστήρια είναι υπερφορτωμένα με υποθέσεις. Αυτή η κατάσταση 
είναι μερικώς ένα αποτέλεσμα των παλαιών άλυτων περιπτώσεων που 
κληρονομήθηκαν από τα προηγούμενα έτη, μια περίοδος όπου και 
υπήρξαν προβλήματα με την εκλογή / επανεκλογή των δικαστών 
(σχεδόν δύο έτη). Το κλείσιμο των πταισματοδικείων και η πρόθεση να 
αυξηθεί η ευθύνη των βασικών δικαστηρίων, σύμφωνα ένα νόμο του 
1995, προκάλεσε πρόσθετες καθυστερήσεις στη διοίκηση των 
δικαστηρίων. Τα βασικά δικαστήρια είναι τώρα πολυάσχολα και 
υπερφορτωμένα. Χαρακτηριστικά, και σύμφωνα με τις στατιστικές που 
δόθηκαν από το υπουργείο δικαιοσύνης για το 1997, υπήρχαν 
περισσότερες από ένα εκατομμύριο υποθέσεις (άλυτες ή νέες) στα 

δικαστήρια. Επίσης, οι στατιστικές δείχνουν ότι οι υπάλληλοι στο 
δικαστικό σύστημα είναι σε θέση να χειριστούν αυτήν την κατάσταση 
και ότι ο αριθμός παρουσιάζει μια καθοδική τάση. Αυτό λογικά πρέπει

59



να είναι αποτέλεσμα της καλής απόδοσης του προσωπικού των 
δικαστηρίων

ο το ευρύ κοινό επιδεικνύει έλλειψη εμπιστοσύνης στο δικαστικό σύστημα 
ο το γενικότερο περιβάλλον της χώρας δεν ευνοεί την αυστηρή εφαρμογή 

των νόμων

11.1 Κατευθύνσεις

Λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον δικαστικό σύστημα της χώρας και τα 
υπάρχοντα προβλήματα σε αυτόν τον τομέα, προτείνεται να δοθεί 
προτεραιότητα στο συνδυασμό των ακόλουθων στοιχείων:

ο την Εναλλακτική Επίλυση Διαφωνίας (ADS), που να περιλαμβάνει τη 
μεσολάβηση και τη διαιτησία

ο τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό - προς το παρόν όλες οι διοικητικές 
διαδικασίες στα δικαστήρια είναι χειρόγραφες 

ο την εύρεση των κεφαλαίων για μια πλήρη μηχανοργάνωση 
ο την πρόνοια για το δικαστικό προσωπικό
ο την εκπαίδευση - η κατάρτιση των δικαστών πρέπει να είναι 

προτεραιότητα. Είναι προτιμότερο να διενεργηθεί με την οργάνωση 
σεμιναρίων, μέσω τεχνικής βοήθειας από άλλες χώρες και με 
προγράμματα ανταλλαγής δικαστικών 

ο ανεξάρτητο οικονομικό σύστημα για τα δικαστήρια
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12. Ανθρώπινο δυναμικό

Περίληψη

Σε μία ελεύθερη οικονομία θέματα όπως ανθρώπινο δυναμικό και 
διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος και 
σημασίας. Σε αυτούς τους τομείς η ΠΓΔΜ έχει παρουσιάσει τη μικρότερη 
βελτίωση. Επιπλέον η χώρα εξακολουθεί να παρουσιάζει υψηλή και 
αυξανόμενη ανεργία, ανεπαρκή απασχόληση των εργαζομένων και χαμηλό 
επίπεδο παραγωγικότητας.

Για τη βελτίωση προς αυτή την κατεύθυνση, διεθνείς οργανισμοί 
συστήνουν να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα, να προσεγγίσει η 
εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση τις σύγχρονες ανάγκες της 
παραγωγής και των επιχειρήσεων, να δημιουργηθεί άμεσα νέο ερέθισμα για 
απασχόληση, να μειωθεί η φορολογία των εργαζομένων, να αναθεωρηθεί η 
εργατική νομοθεσία, να θεσπιστούν κριτήρια για την απασχόληση χωρίς 
πολιτικές παρεμβάσεις, να προσελκυστούν καλά καταρτισμένα και 
μορφωμένα πρόσωπα και να υποστηριχθούν οι ΜΜΕ, οι οποίες στις 
αναπτυγμένες χώρες παρέχουν τη μέγιστη συμβολή στην απασχόληση και 
στο ΑΕΠ.

Εισαγωγή

Η αγορά εργασίας στη χώρα χαρακτηρίζεται από τη συνεχή αύξηση 
των ωρών απασχόλησης και μια μεγάλη και αυξανόμενη ανεργία. Ταυτόχρονα 
καταγράφεται ανεπαρκής αξιοποίηση των ωρών εργασίας και της 

απασχόλησης, παρουσιάζονται δηλαδή φαινόμενα υπεραπασχόλησης και 
χαμηλού επιπέδου παραγωγικότητας. Το 2001 το ποσοστό ανεργίας ήταν 

περίπου στο 30,5% και αντίθετα από ότι στις περισσότερες άλλες μεταβατικές
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οικονομίες, η παρουσία υψηλής ανεργίας δεν οφείλεται σε απολύσεις λόγω 
της διαδικασίας μεταρρύθμισης.

Η ανεργία της ΠΓΔΜ απεικονίζει κυρίως την αναιμική οικονομική 
ανάπτυξη και τα προβλήματα στην αγορά εργασίας, τα οποία εμποδίζουν την 
πρόσληψη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Χαρακτηριστικά 
αναφέρονται οι υψηλές δαπάνες απόλυσης (1 μισθός για κάθε διετία στον ίδιο 
εργοδότη και ως 12 μισθοί στο σύνολο) και το υψηλό κόστος απασχόλησης.

Η νομοθεσία που διέπει την απασχόληση και τις σχέσεις εργασίας, 
εκτός από το νόμο σχετικά με τις σχέσεις εργασίας (Law Labour Relations, 
ΕτΚ 25/2000), περιλαμβάνει νόμους σχετικά με την απασχόληση, τις 
συμφωνίες συλλογικών διαπραγματεύσεων και άλλους αυτοδύναμους νόμους 
και κανονισμούς (νόμοι σχετικά με την ασφάλεια σύνταξης και ανικανότητας, 
την απασχόληση, την προστασία υγείας, την προστασία στην εργασία, την 
επιθεώρηση εργασίας, τη βιομηχανική δράση, κ.λ.π.). Στην πράξη, τελικά, η 
υφιστάμενη εργατική νομοθεσία καθιστά πολύπλοκη, πολύ δύσκολη και 
δαπανηρή την απομάκρυνση ενός εργαζόμενου.

Ταυτόχρονα η πρόσληψη νέου προσωπικού εμποδίζεται άμεσα από το 

υψηλό κόστος απασχόλησης που επιβάλλεται από τη νομοθεσία περί
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αμοιβών και τον ισχύοντα φορολογικό κώδικα (υψηλή φορολόγηση 
εργαζομένων).

12.1. Νέοι επιστήμονες

Η ανεργία και η έλλειψη ευκαιριών οδηγεί τη συντριπτική πλειοψηφία 
των νέων επιστημόνων της ΠΓΔΜ να αναζητά καλύτερη τύχη και εργασία σε 
χώρες του εξωτερικού. Υπολογίζεται πως το 80% των τελειόφοιτων ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σκέπτεται σοβαρά να μεταναστεύσει στο εξωτερικό, 
με μόνο ανασταλτικό παράγοντα το "τείχος" της βίζας Σένγκεν..

Οι νέοι επιστήμονες πληροφορούνται μέσω του Διαδικτύου για την 
προσφορά εργασίας σε τρίτες χώρες προς τις οποίες επιθυμούν να 
μεταναστεύσουν, με προσφιλέστερο προορισμό τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και 
τον Καναδά.

Σημειώνεται πως ο συνολικός αριθμός των αποδήμων της ΠΓΔΜ 
υπολογίζεται στις 700.000, δηλαδή σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού. Η 
πλειοψηφία των αποδήμων είναι εγκατεστημένοι στην Αυστραλία, στις ΗΠΑ 
και στον Καναδά, ενώ τα τελευταία χρόνια εγκαθίστανται και στη Νέα 
Ζηλανδία.
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13. Λογιστικά πρότυπα και επιθεωρήσεις

Περίληψη

Παρά το γεγονός ότι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) είναι επίσημα 
αποδεκτά ως πρότυπα εθνικών λογαριασμών, εντούτοις δεν έχουν εισαχθεί 
πλήρως και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμα τα πρότυπα αξιολόγησης για τους 

ανεξάρτητους ελεγκτές.

Το πρόβλημα που προκύπτει από το γεγονός αυτό είναι πως οι ξένοι 
επενδυτές δεν αντιλαμβάνονται πλήρως την ισχύουσα λογιστική νομοθεσία 
και δεν αισθάνονται επομένως ασφαλείς να επενδύσουν στη χώρα.

Είναι προφανές ότι αν το κράτος επιθυμεί την ενθάρρυνση των ξένων 
επενδυτών πρέπει να προσέξει καλύτερα τη διοικητική λογιστική και την 
κοινοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων, όπως τους 
ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης.

13.1 Λογιστική και ελεγκτική νομοθεσία

Η υποβολή λογιστικής και οικονομικής έκθεσης ρυθμίζονται από νόμο 
σχετικά με τη λογιστική του 1993 (τροποποιημένος το 1995, 1996, 1998 και 
1999). Οι αρχές της λογιστικής που εισήχθησαν δεν είναι πλήρως συμβατές 
με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και παρά το γεγονός ότι τα ΔΛΠ 
γίνονται επίσημα αποδεκτά ως πρότυπα των εθνικών λογαριασμών. Ο 
συγκεκριμένος νόμος καθορίζει επίσης τις απαιτήσεις για τα λογιστικά αρχεία 
και για την παρουσίαση των οικονομικών πληροφοριών των επιχειρήσεων. 
Βάσει του νόμου οι απαιτήσεις ισχύουν για όλους όσους ασκούν οικονομική 

δραστηριότητα: επιχειρήσεις, δημόσιος τομέας, μη κερδοσκοπικές
οργανώσεις, κ.λ.π.
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Σε νόμο του 1996, σχετικά με τις εμπορικές επιχειρήσεις, και με τις 

τροποποιήσεις του 1997, 1998, 1999, 2000 και 2001 αναφέρονται επίσης 

ορισμένες απαιτήσεις της γενικής λογιστικής και της υποβολής ισολογισμών, 

με τις οποίες και πρέπει να συμμορφώνονται όλες οι επιχειρήσεις. 

Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις ειδικών βιομηχανιών, π.χ. παραγωγής 

πολεμικού υλικού, τέθηκαν σε ισχύ άλλοι κανονισμοί.

Οι απαιτήσεις νομικής επιθεώρησης ρυθμίζονται από ένα νόμο σχετικά 

με τον έλεγχο, που δημοσιεύθηκε το 1997 και τροποποιήθηκε το 2000. Μια 

ελεγκτική επιχείρηση για να μπορεί να εκτελέσει νομική επιθεώρηση πρέπει 

να λειτουργεί σύμφωνα με δύο συνιστώσες, το νόμο σχετικά με τον έλεγχο και 

το νόμο σχετικά με τις εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ πρέπει να απασχολεί δύο 

τουλάχιστον πιστοποιημένους ελεγκτές. Ο νόμος σχετικά με τον έλεγχο 

ρυθμίζει επίσης τη διαδικασία λήψης άδειας για τους πιστοποιημένους 

ελεγκτές.

13.2 Προβλήματα

Σύμφωνα με αναφορές και παρατηρήσεις διεθνών αναλυτών, έχουν 

προσδιοριστεί τα ακόλουθα σημαντικά προβλήματα:

ο οι ελεγκτές εκτελούν τις επιθεωρήσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, 

αλλά ο ισχύοντας νόμος σχετικά με τη λογιστική δεν αναγνωρίζει τα 

αποτελέσματα
ο δεν υπάρχουν διεθνή πρότυπα όσον αφορά την αξιολόγηση, τα οποία 

και πρέπει να υιοθετηθούν δια νόμου

ο τα χρησιμοποιούμενα λογιστικά πρότυπα αναθεωρήθηκαν πριν πέντε 

έτη ενώ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα λογιστικής πρέπει να 

αναθεωρούνται ετησίως
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14. Πρακτικά προβλήματα επιχειρήσεων στην ΠΓΔΜ

Περίληψη

Η χώρα έχει παρουσιάσει στην πορεία μεταρρύθμισης μερικά πολύ 

θετικά σημάδια. Προχώρησε σε ισχυρές μεταρρυθμίσεις σε ολόκληρη την 

οικονομία, προκειμένου να προσελκύσει ΞΑΕ και για να δημιουργήσει ένα 

καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Εντούτοις, αυτή η διαδικασία έχει 

επιβραδυνθεί λόγω των πρόσφατων συγκρούσεων και παραμένουν ακόμη 

ορισμένα εμπόδια. Παραδείγματος χάριν η διαδικασία για την εκκίνηση μιας 

επιχείρησης πρέπει να απλοποιηθεί.

ο Η ΠΓΔΜ υποχρεώθηκε, με την υπογραφή της συμφωνίας 

σταθεροποίησης και σύνδεσης (SAA) με την ΕΕ, να υιοθετήσει στα 

επόμενα 5 έτη τη συμφωνηθείσα νομοθεσία της ΕΕ 

ο Έχουν γίνει ρυθμίσεις στη νομοθεσία της κυριότητας της γης 

ο Όμως, ακόμη περισσότερα βήματα πρέπει να γίνουν

Οι διεθνείς οργανισμοί ενθαρρύνουν την κυβέρνηση να εντείνει τις 

προσπάθειές της:

ο Στην υιοθέτηση νομοθετικής μεταρρύθμισης και στην επιτάχυνση της 

διαδικασίας μεταρρύθμισης συνολικά. Ειδικότερα, τη γρήγορη 

εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, την επαρκή κατάρτιση και δημόσια 

εκπαίδευση, και την ομοιόμορφη και συνεπή εφαρμογή, 

ο Στην εφαρμογή του νέου νόμου σχετικά με τις εμπορικές επιχειρήσεις, 

που αντιστοιχεί στις αρχές της ΕΕ. Η δημόσια και δικαστική εκπαίδευση 

και κατάρτιση είναι κρίσιμες. Επίσης να αναζητήσει περαιτέρω νομικές 

βελτιώσεις στο μέλλον

ο για να βελτιώσει τις πρωτοβουλίες της στην προώθηση των 

επενδύσεων και τη βοήθεια των ΜΜΕ, και στην οργάνωση ενός 

γραφείου μιας στάσης (one stop shop) που θα στοχεύει στους ξένους 

επενδυτές. Η χώρα θα μπορούσε να λάβει ως παράδειγμα προώθησης 

ΞΑΕ την Czechlnvest και ακόμη και το “'μακεδονικό” Κέντρο
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Επιχειρηματικών Πόρων ως τοπικό παράδειγμα προώθησης του 

εμπορίου και των επενδύσεων.

Οι διεθνείς οργανισμοί είναι υπέρ μιας μακροπρόθεσμης βοήθειας στη 

διοίκηση των επιχειρήσεων, στη μεταφορά των δυτικών επιχειρηματικών 

πρακτικών, όπως και στη βελτίωση της ροής των πληροφοριών, της γνώσης 

και των δεδομένων μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας. Επίσης, είναι 

πρόθυμοι να βοηθήσουν προς αυτές τις εξελίξεις και να βοηθήσουν τη χώρα 

να βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα και την οικονομία.

14.1 Θετικά σημεία

Οι τροποποιήσεις του νόμου σχετικά με τις εμπορικές επιχειρήσεις 

υιοθετήθηκαν στις αρχές Ιουλίου του 2001, με ιδιαίτερη έμφαση στην 

απλούστευση και την επιτάχυνση της διαδικασίας για την εγγραφή των νέων 

επιχειρήσεων. Με τις νέες ρυθμίσεις, τέθηκε ως στόχος για τους 

κυβερνητικούς λειτουργούς προθεσμία 3, 8 και 15 ημερών για να 

ανταποκριθούν σε μία αίτηση εγγραφής, παρέχοντάς τους το δικαίωμα μόνο 

της απλής συλλογής των απαραιτήτων εγγράφων και χωρίς την άδεια να 

ενεπλέκονται σε μεγαλύτερο βάθος.

Η ΠΓΔΜ υπέγραψε τον Απρίλιο του 2001 τη συμφωνία 

σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που την 

υποχρεώνει να υιοθετήσει πλήρως τη συμφωνηθείσα νομοθεσία της ΕΕ μέσα 

στα επόμενα 5 έτη. Ήδη καταργήθηκαν οι τελωνειακοί δασμοί για εξαγωγές 

στην ΕΕ, ενώ οι τελωνειακοί δασμοί για την εισαγωγή προϊόντων της ΕΕ στη 

χώρα θα καταργηθούν βαθμιαία μέσα στα επόμενα 5 έτη. Επίσης είχε μια 

επιτυχή διαπραγμάτευση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και 

αναμένεται να αποτελέσει σύντομα μέλος του.

Βελτίωση παρουσιάζεται και σε άλλους τομείς, όπως: 

ο Έχουν αρχίσει διστακτικές προσπάθειες όσον αφορά την κυριότητα γης 

από αλλοδαπούς επενδυτές. Νέες προβλέψεις έχουν ληφθεί ώστε να
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επιτραπεί σε αλλοδαπό νομικό ή φυσικό πρόσωπο να είναι ιδιοκτήτης 

οικοπέδου, ακόμη όμως κάτω από πολύ αυστηρούς όρους 

ο Η χώρα συνεχίζει να εκσυγχρονίζει και να απλοποιεί τη νομοθεσία της, 

με την εφαρμογή τυποποιημένων δυτικών επιχειρηματικών πρακτικών. 

Εντούτοις, εκλείπει ακόμα η συνεπής και διάφανη εφαρμογή της 

υιοθετημένης νομοθεσίας σε όλα τα επίπεδα 

ο Έχουν αρχίσει να αποδίδουν τα εκτενή επιμορφωτικά προγράμματα 

για τους δικαστές του εμπορικού δικαίου. Η γενική ικανότητα των 

δικαστών είναι σήμερα πολύ υψηλότερη από ότι ήταν πριν πέντε έτη 

και αυτή η τάση πρέπει να συνεχιστεί

ο Έχει θεσπιστεί ένα νέο σύνολο κανόνων για την έγκριση των 

επιτρόπων πτώχευσης

14.1.1 Παρατηρήσεις
Τον Ιούλιο του 2002 θεσπίστηκε ένας νέος νόμος σχετικά με τις 

εμπορικές επιχειρήσεις, με έναρξη το 2003. Προς το παρόν, η επιχειρηματική 

κοινότητα, καθώς επίσης και το δικαστικό σύστημα, δεν είναι έτοιμα για την 

εφαρμογή του νόμου, αν και όλοι πρέπει να προσαρμοστούν μέχρι τις 1 

Ιανουάριου του 2006. Επίσης δεν είναι σαφές εάν αυτός ο νόμος 

συμμορφώνεται με τα πρότυπα της ΕΕ.

Η θέσπιση αυτού του νόμου συνοδεύθηκε από πολλές αρνητικές 

αντιδράσεις από τις ενώσεις δικηγόρων, τις εμπορικές ενώσεις και τα 

συνδικάτα (ειδικά για το μέρος του νόμου που αναφέρεται στους μετόχους 

μειοψηφίας).

14.2 Θέματα για βελτίωση

Η ανάλυση που ακολουθεί εστιάζεται στα εμπόδια λειτουργίας μιας 

"κανονικής" επιχείρησης στην ΠΓΔΜ. Όπου υπάρχουν τέτοια εμπόδια, και 

υπάρχουν σε όλες τις χώρες, είναι πιο δύσκολα για τους ξένους 

επιχειρηματίες και επενδυτές, που χωρίς γνώση της τοπικής γλώσσας, του 

τοπικού τελωνείου, του πολιτισμού και του νομικού και θεσμικού πλαισίου, για 

να είναι επιτυχής πρέπει να εργάζονται πάντα περισσότερο από ότι μία
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αντίστοιχη επιχείρηση του εσωτερικού. Αυτά τα εμπόδια είναι ιδιαίτερα 

σημαντικά για τη διεθνή οικονομική κοινότητα διότι:

ο Εμποδίζουν και διαστρεβλώνουν τη διαδικασία μετάβασης, η οποία 

πρέπει τελικά να ολοκληρωθεί από τους τοπικούς επιχειρηματίες, παρά 

τη σημαντική συμβολή που οι ΞΑΕ μπορούν να έχουν. Το γεγονός 

αυτό, στη συνέχεια, περιορίζει τις ξένες ευκαιρίες επένδυσης ή το 

λιγότερο επιβραδύνει τη ροή των προγραμμάτων επένδυσης και των 

ευκαιριών

ο Έχουν έμμεσες συνέπειες στις ΞΑΕ, δεδομένου ότι η επιτυχία των 

ξένων επενδύσεων θα εξαρτηθεί συχνά από την ύπαρξη ισχυρών 

εσωτερικών προμηθευτών και μιας ισχυρής εσωτερικής πελατειακής 

βάσης

14.2.1 Η οργάνωση μιας επιχείρησης
Η ίδρυση στην ΠΓΔΜ μιας επιχείρησης δεν είναι μια απλή και διάφανη

διαδικασία. Παραδείγματος χάρη, η εγγραφή είναι μια σύνθετη διαδικασία, και 

κατά το παρελθόν απαιτούνταν 3 μήνες για τη συλλογή όλων των 

απαραίτητων εγγράφων. Η κυβέρνηση οργάνωσε μια ομάδα εργασίας για να 

προετοιμάσει ένα νέο νόμο σχετικά με τις εμπορικές επιχειρήσεις, ο όποιος 

και θα αντιστοιχούσε στις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας. Στις αρχές 

Ιουλίου του 2001, οι τροποποιήσεις αυτού του νόμου υιοθετήθηκαν από το 

Κοινοβούλιο, με ιδιαίτερη έμφαση στην απλούστευση και την επιτάχυνση της 

διαδικασίας εγγραφής των επιχειρήσεων. Με τις νέες ρυθμίσεις, τέθηκε ως 
στόχος για τους κυβερνητικούς λειτουργούς προθεσμία 3, 8 και 15 ημερών για 

να ανταποκριθούν σε μία αίτηση εγγραφής. Επίσης ορίστηκε μόνο ένα 

δικαίωμα απλής επισκόπησης των απαραιτήτων εγγράφων, χωρίς τη 

δυνατότητα άλλων ενεργειών. Για να ολοκληρωθεί ο νέος αυτός νόμος είναι 

σκόπιμο να ενσωματώσει και τις οδηγίες της ΕΕ στο συγκεκριμένο θέμα.

Για να ασκήσουν οι ξένοι επιχειρηματίες τις δραστηριότητές τους 

υποχρεώνονται βάση νόμου να συστήσουν και να εγγράφουν μια τοπική 

θυγατρική επιχείρηση στο επιμελητήριο. Αυτοί και άλλοι όροι
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αντιπροσωπεύουν σημαντικά εμπόδια στην είσοδο των ξένων επιχειρηματιών 

και επενδυτών.

Επομένως, ενθαρρύνεται η κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της 

στη θέσπιση νέων νόμων που θα αντιστοιχούν στις αρχές της ΕΕ για αυτά τα 

θέματα. Σημειώνεται ότι ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει μια 

πρόσκληση προσφοράς σχετικά με τον νόμο περί εμπορικών επιχειρήσεων.

14.2.2 Το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία της επιχείρησης
Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει μια σειρά πολύ σημαντικών ζητημάτων,

όπως:

ο τα δικαιώματα ιδιοκτησίας 

ο η εξασφάλιση των δικαιωμάτων των πιστωτών 

ο το δικαστικό σύστημα 

ο οι διαδικασίες πτώχευσης 

ο η διοίκηση

Ιδιοκτησία. Γενικά, οι ξένοι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν την 

κυριότητα κτηρίων και γεωργικού εδάφους. Εντούτοις, ένας ξένος επενδυτής 

δεν έχει την άδεια να αγοράσει ή να είναι ιδιοκτήτης οικοπέδου. Η κυριότητα 

γης δεν ισχύει επίσης για τον ιδιοκτήτη του κτηρίου, ούτε η πώληση μιας 

επιχείρησης παρέχει την κυριότητα του εδάφους που κατείχε στον αγοραστή 

της. Κατά το παρελθόν, οι αλλοδαποί επενδυτές και οι κυβερνήσεις της ΠΓΔΜ 

ξεκίνησαν διατακτικές προσπάθειες όσον αφορά την κυριότητα του εδάφους. 

Νέες τροποποιήσεις προέκυψαν, όπου ξένο νομικό ή ατομικό πρόσωπο να 

μπορεί να είναι ιδιοκτήτης οικοπέδου, αλλά κάτω από πολύ αυστηρούς όρους. 

Οι νομοθέτες έχουν λάβει υπόψη τους την αρχή της αμοιβαιότητας, δηλαδή το 

δικαίωμα του ξένου επενδυτή να είναι ιδιοκτήτης οικοπέδου θα σχετίζεται με 

το δικαίωμα του πολίτη να είναι ιδιοκτήτης οικοπέδου στη χώρα προέλευσης 

του ξένου επενδυτή.

Αυτό αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό αντικίνητρο για έναν ξένο 

επενδυτή ή επιχειρηματία. Η χαλάρωση αυτού του περιορισμού ιδιοκτησίας 

και η αυξανόμενη χρήση της μακροχρόνιας μίσθωσης θα οδηγήσουν σε μια
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σημαντική βελτίωση στην ελκυστικότητα της χώρας ως προορισμός για ξένες 

επενδύσεις.

Δικαιώματα πιστωτικής ασωάλε^. Οι ξένοι επενδυτές απαιτούν την 

εξασφάλιση των δανείων και των πληρωμών για αγαθά και υπηρεσίες που 

παρέχονται σε μια συναλλαγή. Οι πιστωτές επομένως απαιτούν να έχουν 

ασφάλεια υπό μορφή νόμιμου δικαιώματος στην εξόφληση του χρέους για 

παρεχόμενα αγαθά, υπηρεσίες και δάνεια. Αυτό δίνεται από το χρεώστη υπό 

μορφή δικαιώματος που παρέχει στον πιστωτή για τμήμα των κατοχών του ή 

της ιδιοκτησίας του, ή μιας εξασφάλισης που παρέχεται από έναν τρίτο. Για να 

εκτελεσθεί εντούτοις, οι πιστωτές πρέπει να είναι σε θέση να κινήσουν το 

νομικό σύστημα και να ασκηθεί το δικαίωμα.

Σήμερα η νομοθεσία στη χώρα προβλέπει τέτοια διόρθωση, εντούτοις 

οι διαδικασίες επιβολής δημιουργούν προβλήματα. Η διαδικασία είναι 

συνήθως πολύ μακροχρόνια και κουραστική. Κατά συνέπεια, οι ξένοι 

επενδυτές ουσιαστικά αποθαρρύνονται στη συμμετοχή σε μια σχέση 

χρεοπίστωσης.

Τα δικαστήρια. Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους επιχειρηματίες 

προκύπτει από το χρόνο που χρειάζεται το δικαστήριο για να φθάσει σε μια 

απόφαση και το προκύπτον κόστος που περιλαμβάνεται στην επίλυση των 

διαφωνιών. Η υιοθέτηση των διαδικασιών διαμεσολάβησης και διαιτησίας θα 

προσέφερε έναν τρόπο παράκαμψης αυτών των δυσκολιών. Οι σχετικοί νόμοι 

της ΠΓΔΜ δίνουν πολύ μικρό περιθώριο ελιγμού στους δικαστές και 

επομένως, οι δικαστές στερούνται της ευελιξίας που παρουσιάζεται στις 

δυτικές δημοκρατίες.

Η διαδικασία έφεσης είναι ακόμα πολύ αργή και υποκειμενική, και η 

εφαρμογή της εγγύησης είναι αβέβαιη. Ορισμένες υποθέσεις μάλιστα έχουν 

δημιουργήσει σοβαρές αμφιβολίες στους ξένους επενδυτές για τη νομική 

προστασία που θα λάβουν τελικά από τα δικαστήρια στην ΠΓΔΜ. Αυτή η 

κατάσταση καθιστά αρκετά δύσκολες τις συνθήκες εργασίας για τους
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επενδυτές και τους κάνει απρόθυμους στις περισσότερες περιπτώσεις να 

επενδύσουν στη χώρα.

Διαδικασίεο πτώχευσηο. Τα κύρια προβλήματα, τα οποία προκύπτουν 

όταν ενεργοποιούνται οι διαδικασίες πτώχευσης, αφορούν στο ρόλο του 

επιτρόπου πτώχευσης που διορίζεται από τα δικαστήρια και είναι ανώτερος 

υπάλληλος του κράτους. Η ακατάλληλη συμπεριφορά τους, λόγω μιας 

έλλειψης επαγγελματικής εμπειρίας, και σε μερικές περιπτώσεις εξαιτίας της 

επιθυμίας τους να ωφεληθούν άμεσα από την προνομιούχο θέση τους, 

μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην έκβαση των διαδικασιών. Ένα 

νέο σύνολο κανόνων έχει θεσπιστεί για την έγκριση των επιτρόπων 

πτώχευσης, οι οποίοι πιθανόν να απομακρύνουν τις προαναφερθείσες 

ανεπάρκειες.

Διοίκηση. Η κυβερνητική διοίκηση όχι μόνο είναι πάρα πολύ μεγάλη (ο 

αριθμός των απασχολουμένων βάση προϋπολογισμού είναι 94.000) αλλά 

είναι επίσης ανεπαρκής και διεφθαρμένη. Σχεδόν όλες οι κυβερνητικές 

υπηρεσίες πάσχουν από τη γραφειοκρατία του διοικητικού σώματος. Το 

εμφανέστερο παράδειγμα είναι τα υπουργεία, όπου οι δραστηριότητες 

επικαλύπτονται και ταυτόχρονα λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. 

Ως εκ τούτου δημιουργούν σύγχυση στη μεταβίβαση των ευθυνών και είναι 

ανίκανα να εξυπηρετήσουν την επιχειρηματική κοινότητα.

Η ΕΕ ενθαρρύνει την κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της στη 

θέσπιση της απαραίτητης νομοθετικής μεταρρύθμισης και να επιταχύνει 

συνολικά τη διαδικασία μεταρρύθμισης. Τονίζει ειδικά την ανάγκη για μια 

συνεπή, χωρίς διακρίσεις και διάφανη εφαρμογή της νομοθεσίας.

14.2.3 Φορολογία και τελωνιακοί δασμοί
Φορολονία. Τα εταιρικά κέρδη φορολογούνται στην ΠΓΔΜ με 15%.

Εξαιρέσεις δίνονται σε περίπτωση σημαντικής υποτίμησης, επανεπένδυσης 

του κέρδους σε εξοπλισμό, επένδυσης σε ιστορικά ή πολιτιστικά αντικείμενα ή 

στην προστασία του περιβάλλοντος. Υπάρχει μια τριετής φορολογική μείωση
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του εταιρικού κέρδους (ανάλογη με το μερίδιο της ξένης συμμετοχής) που 

δίνεται αποκλειστικά στους ξένους επενδυτές.

Τελωνειακοί δασυοί. Για να εισαγάγουν τα αγαθά τους όλες οι 

επιχειρήσεις πρέπει να εγγραφούν στο τελωνειακό γραφείο. Ο εξοπλισμός 

που εισάγεται ως τμήμα μιας εσωτερικής επένδυσης απαλλάσσεται του 

δασμού εάν:

ο ο επενδυτής δεσμεύσει την επένδυσή του για μια περίοδο τουλάχιστον 

5 ετών

ο ο επενδυτής κρατά τουλάχιστον το 20% της καθαρής αξίας της 

επιχείρησης

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά την 

κίνηση των αγαθών τους στα σύνορα της χώρας, αφορούν το χρόνο και το 

κόστος που περιλαμβάνει η επαλήθευση των τελωνειακών δηλώσεων που 

υποβάλλονται. Το τελωνειακό γραφείο έχει μια μακροχρόνια ιστορία 

αδιαφανούς και ασυνεπούς εφαρμογής των διαδικασιών του, με συνέπεια να 

αποτελεί ένα δύσκολο περιβάλλον για τους ξένους επενδυτές.

14.2.4. Έλλειψη πληροφοριών για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στους 
εσωτερικούς και ξένους επενδυτές

Στη χώρα παρουσιάζεται γενική έλλειψη έγκαιρης, ακριβούς,

κατανοητής και εύκολα προσιτής πληροφορίας σε θέματα όπως:

ο Πιθανοί ξένοι πελάτες και πράκτορες / αντιπρόσωποι 

ο Ξένες αγορές και ξένη ζήτηση για προϊόντα

ο Ανταγωνισμός στις πιθανές αγορές, από άλλες εταιρίες της ΠΓΔΜ και 

από ξένες εταιρίες

ο Κανονισμοί της ΠΓΔΜ σχετικά με τη διεθνή επιχείρηση 

ο Ξένοι κανονισμοί σχετικά με τη διεθνή επιχείρηση 

ο Ξένα κανάλια διανομής και νομικές μορφές επιχειρήσεων 

ο Διαθέσιμες υπηρεσίες για τη βοήθεια εταιριών που εκκινούν τώρα
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Επιπλέον παραμένει ακόμα το πρόβλημα της γενικότερης έλλειψης 

προσανατολισμού και συνειδητοποίησης της διεθνούς αγοράς, μαζί με την 

έλλειψη ενθουσιασμού και δέσμευσης για το διεθνές εμπόριο.

Άλλα προβλήματα περιλαμβάνουν το επίπεδο και την ποιότητα της 

επικοινωνίας που οφείλεται σε παράγοντες όπως χρονική καθυστέρηση, 

έλλειψη ικανότητας στα αγγλικά, χρονική καθυστέρηση στις επικοινωνίες, 

διαπολιτισμικές διαφορές στις επιχειρηματικές πρακτικές και την 

επιχειρησιακή επικοινωνία.

Υπάρχει μια ισχυρή ανάγκη για μια μακροπρόθεσμη βοήθεια στη 

διοίκηση επιχειρήσεων, με μεταφορά των επιτυχών δυτικών επιχειρηματικών 

πρακτικών, όπως και τη βελτίωση της ροής των πληροφοριών, της γνώσης 

και άλλων δεδομένων μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας.

14.2.5 Το τραπεζικό σύστημα
Το τραπεζικό σύστημα της χώρας δεν είναι ακόμα ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικό, παρά το σχετικά μεγάλο αριθμό τραπεζών. Παρά τον 

πρόσφατο τραπεζικό νόμο (Ιούλιος 2000) και τη δέσμευση για περαιτέρω 

μεταρρύθμιση της νομοθεσίας του τομέα, οι τράπεζες δεν παρέχουν τη σειρά 

των υπηρεσιών που οι ξένοι επιχειρηματίες και επενδυτές αναμένουν. Στην 

ΠΓΔΜ οι τράπεζες είναι η κυρίαρχη πηγή κεφαλαίου για τις επιχειρήσεις με τις 

αγορές ομολόγων να έχουν ακόμη περιθώρια σημαντικής ανάπτυξης. Το 

98,5% του εξωτερικού χρέους των επιχειρήσεων το διαχειρίζονται οι 

τράπεζες. Και το γεγονός αυτό δεν πρέπει να λαμβάνεται ως ένδειξη ότι οι 

τράπεζες της χώρας ανέπτυξαν υπηρεσίες εταιρικών πελατών, τις οποίες και 

πωλούν στις επιχειρήσεις και τους επενδυτές.

Η ιδιαίτερα περιοριστική νομισματική πολιτική, προκειμένου να ελεγχθεί 

ο πληθωρισμός, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα ελλείμματα, έχουν ως 

αποτέλεσμα υψηλά επιτόκια. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις έχουν σταθερή 

ανάγκη σε κεφάλαιο κίνησης.
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Οι επιχειρήσεις βασίζονται για την εξωτερική χρηματοδότηση στις 

τράπεζες. Οι διαδικασίες δανεισμού δεν είναι αρκετά ευαίσθητες ως προς τον 

κίνδυνο ενώ ταυτόχρονα είναι ανοικτές σε διοικητική επιρροή. Ως αποτέλεσμα 

χορηγούνται συχνότερα δάνεια υψηλού κινδύνου, σε χαμηλής απόδοσης 

σχέδια και σε ελλειμματικές επιχειρήσεις, παρά δάνεια σε ενδεχομένως 

περισσότερο κερδοφόρες επιχειρήσεις (συχνά ΜΜΕ). Τα υψηλά επιτόκια που 

χρεώνουν οι τράπεζες για να αντισταθμίσουν τους κινδύνους τους, δεν 

αντιμετωπίζουν την αιτία του προβλήματος, παρά μόνο διαστρεβλώνουν 

περαιτέρω την αγορά χρήματος.

Στην παρούσα κατάσταση, δεν ασκείται καμία πίεση στις τράπεζες για 

να εισάγουν μεθόδους χειρισμού του κινδύνου δανεισμού ή για να 

αναπτύξουν νέες υπηρεσίες εταιρικών πελατών. Ένα πιο ανταγωνιστικό 

οικονομικό σύστημα, με τις τράπεζες να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τους 

εταιρικούς πελάτες και ενάντια σε άλλες μορφές επενδυτικής χρηματοδότησης 

(π.χ. ομόλογα), θα επέφερε την απαραίτητη αλλαγή στις πρακτικές δανεισμού 

των τραπεζών. Θα χρειαστεί όμως κάποιος χρόνος προτού επικρατήσει μια 

τέτοια κατάσταση στη χώρα.

Η κυβερνητική απάντηση σε αυτήν την κατάσταση ήταν η προσπάθεια 

να επιφέρει τις απαραίτητες αλλαγές μέσω της νομοθεσίας. Εντούτοις η 

εστίαση της νομοθεσίας είναι κατά ένα μεγάλο μέρος στην επίβλεψη, που 

μπορεί μόνο εν μέρει να επηρεάσει τη συμπεριφορά των τραπεζών προς τους 

εταιρικούς πελάτες τους. Θα πάρει χρόνο για τις ξένες τράπεζες να έλθουν 
στην τοπική αγορά και να παράσχουν οι ίδιες μια ανταγωνιστική κατάσταση. 

Σε αυτό το κενό, οι διεθνείς χορηγοί εμφανίζονται να συμφωνούν ότι η 

καλύτερη πολιτική είναι να προσπαθήσει κανείς "να οδηγήσει με παράδειγμα", 

οργανώνοντας διάφορα πιστωτικά προγράμματα (EBRD SME Credit Line, 

World Bank Private Sector Development Programme, PHARE Micro-Credit 

scheme, USAID, FfW, IFC’s SEED Programme). Μιας και μερικά από αυτά τα 

προγράμματα λειτουργούν μέσω των τοπικών τραπεζών, πρέπει να 

αναμένεται αργότερα ότι η ορθή πρακτική θα αντιγράφει και θα εφαρμόζεται 

πλέον και από τις επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από ίδια κεφάλαια.
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Υπάρχει μια σχετικά χαμηλή διασπορά των τραπεζικών καταστημάτων 

σε όλη τη χώρα, με 106 γραφεία στο τέλος του 1999. Ο αριθμός των 19.000 

κατοίκων ανά τραπεζικό γραφείο πρέπει να αντιπαραβληθεί με τους 2.000 

κατοίκους / τραπεζικό γραφείο (ή και λιγότεροι) στην ΕΕ. Αυτό 

αντιπροσωπεύει περαιτέρω δυσχέρεια και αυξανόμενες δαπάνες χρόνου και 

μετακίνησης στους επιχειρηματίες.

Συμπερασματικά, υπάρχει έντονη ανάγκη να συνεχιστεί ο 

εκσυγχρονισμός του τραπεζικού τομέα, με την προσθήκη νέων οικονομικών 

υπηρεσιών προς τους πελάτες. Ο οικονομικός τομέας πρέπει να εμπλουτιστεί 

μέσω της εισαγωγής νέων προϊόντων που θα προσφέρουν ανύπαρκτες, 

αυτήν την περίοδο, οικονομικές υπηρεσίες ως τρόπο αύξησης του 

ενεργητικού τους.

14.2.6 Χρηματιστήριο Αξιών
Το χρηματιστήριο οργανώθηκε το 1995 και άνοιξε το 1996. Ο κύκλος 

εργασιών του αυξήθηκε από 0.7 εκατ. ευρώ το 1996 σε 18.5 εκατ. ευρώ το 

1997, 77 εκατ. ευρώ το 1998, και σε 103 εκατ. ευρώ το διάστημα Ιανουάριος - 

Σεπτέμβριος του 2000. Παραμένει ακόμη χαμηλός και δεν αποτελεί σημαντική 

πηγή κεφαλαίου ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις της χώρας. Υπάρχει ένα μόνο 

καταγεγραμμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα στη χώρα, το SEAF, το 

χαρτοφυλάκιο του οποίου περιλαμβάνει επενδύσεις αξίας 200.000 ως 

800.000 εκατ. ευρώ. Η ΕΤΑΑ και το IFC έχουν επενδύσει σε μια μεγαλύτερη 

κλίμακα, και ειδικότερα στις τραπεζικές εργασίες και το φαρμακευτικό τομέα. Η 

ΕΤΑΑ ανακοίνωσε ότι η ΠΓΔΜ είναι η μόνη χώρα της κεντρικής και 

ανατολικής Ευρώπης όπου το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο περιορίστηκε το 

2001.

Υπάρχει μια έντονη ανάγκη επενδύσεων μεγαλύτερης κλίμακας στη 

χώρα, και καθιέρωσης ενός καλύτερου επενδυτικού κλίματος. Όπως 

αναφέρθηκε και προηγουμένως, σχετικά με τα ζητήματα ιδιωτικοποίησης, έχει 

δημιουργηθεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης, χωρίς όμως να 

είναι ακόμα ευρύτερα διαθέσιμο στο κοινό.
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14.2.7 Επιχειρηματική υποδομή
Φυσική υττοδουή. Η ΠΓΔΜ είναι μία μικρή, περιβαλλόμενη από ξηρά, 

χώρα με φτωχή υποδομή. Η εγχώρια αγορά είναι πολύ μικρή (2,2 

εκατομμύρια κάτοικοι) και οι μεταφορικές συνδέσεις με τις γειτονικές χώρες 

της περιοχής (με εξαίρεση την Ελλάδα και τη Γιουγκοσλαβία) είναι φτωχές. Η 

σημασία του γεγονότος αυτού είναι πως τα έξοδα μεταφοράς μπορούν να 

είναι μέχρι και 50% υψηλότερα σε μια τέτοια οικονομία απ' ό,τι για μια 

οικονομία που διαθέτει κάποιο λιμάνι.

Επιγειρηυατική υποδουή. Υπάρχει στο υπουργείο οικονομίας μία 

μονάδα προώθησης των επενδύσεων, και μια από τις ευθύνες της είναι να η 

παροχή πληροφοριών, συμβουλών και βοήθειας στους ξένους επενδυτές. Η 

μονάδα αυτή έχει μικρό σχετικά αριθμό προσωπικού και δεν είναι ιδιαίτερα 

ενεργή προς τους ξένους επενδυτές. Ακόμη έχει δημιουργηθεί νομικά μια 

τοπική αντιπροσωπεία προώθησης των επενδύσεων αλλά ουσιαστικά δεν 

λειτουργεί.

Υπάρχουν επίσης στη χώρα 8 (5+3) κέντρα επιχειρηματικής 

υποστήριξης των ΜΜΕ, που παρέχουν βοήθεια στους επιχειρηματίες και 

όπως έχει αναφερθεί υπάρχουν και διάφορα πιστωτικά και οικονομικά 

προγράμματα που παρέχουν πίστωση στις επιχειρήσεις. Τρία από τα κέντρα 

επιχειρηματικής υποστήριξης ανακάλεσαν τη λειτουργία τους, ενώ και το 

πεπρωμένο των υπολοίπων πέντε είναι ακόμα ασαφές.

Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ένα πρόγραμμα για να δημιουργήσει 

ελεύθερες οικονομικές ζώνες αλλά μέχρι τώρα μόνο μια τέτοια ζώνη είναι σε 

λειτουργία, αυτή στο Kavadarci. Δεν υπάρχει κανένα επιστημονικό πάρκο, 

τεχνόπολη, κέντρο μεταφοράς τεχνολογίας, ή κέντρο καινοτομιών. Το 

Σεπτέμβριο του 2002 άρχισε μια μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με την ίδρυση 

ενός τεχνολογικού πάρκου στη Bltola, μέσω του διασυνοριακού 

προγράμματος συνεργασίας PHARE της ΕΕ.

Υπάρχει έντονη ανάγκη να βελτιωθούν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες 

στην προώθηση των επενδύσεων και τη βοήθεια των ΜΜΕ, καθώς επίσης και
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στην οργάνωση ενός γραφείου μίας στάσης (one stop shop), απευθυνόμενο 

στους ξένους επενδυτές.

14.2.8 Η ιδιωτικοποίηση ως πηγή επενδυτικών ευκαιριών
Η ιδιωτικοποίηση είναι η σημαντικότερη θεσμική αλλαγή που έγινε στη

χώρα. Αυτή η διαδικασία έπρεπε να έχει βοηθήσει τις επιχειρήσεις να 

διαθέσουν καλύτερα τους πόρους τους και να οδηγηθούν σε μακροπρόθεσμη 

οικονομική ανάπτυξη. Το πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε όμως στη χώρα δε 

διαφοροποιείται και πολύ από τη "κοινωνική ιδιοκτησία" που υπήρχε πριν. 

Απλώς οι επιχειρήσεις μετασχηματίστηκαν από μία κατάσταση με κανέναν 

ιδιοκτήτη σε επιχειρήσεις που τώρα έχουν πάρα πολλούς ιδιοκτήτες.

Επιπλέον, δεν υπάρχει καμία παράδοση και γνώση εταιρικής 

συμμετοχής: δεν υπάρχει καμία κατανόηση των κύριων εννοιών της εταιρικής 

συμμετοχής και των ευθυνών που κάθε μέτοχος φέρει. Αυτή η συμπεριφορά 

προκαλεί τεράστιο πρόβλημα και θέτει εκτός λειτουργίας την αποτελεσματική 

διαχείριση, καθώς επίσης και την ψυχολογική ενδυνάμωση των υπαλλήλων.

Το χρηματιστήριο δεν αποτελεί ακόμη έναν αποτελεσματικό εταιρικό 

μηχανισμό διακυβέρνησης, δεδομένου ότι ο κύκλος εργασιών του είναι πολύ 

χαμηλός και οι ίδιες οι επιχειρήσεις έχουν περιορίσει τους εργαζομένους τους 

στις συναλλαγές με μετοχές. Επιπλέον, διάφορες επιχειρήσεις, περισσότερες 

από 250, υποχρεώθηκαν! από το νόμο να εγγραφούν στο χρηματιστήριο 

μόλις στις 31/12/02.

Ένα άλλο εμπόδιο που απέτρεψε την ιδιοκτησία από ξένους επενδυτές 

είναι το απρόσιτο των πληροφοριών, σχετικά με την οικονομική θέση των 

επιχειρήσεων.

Υπάρχει ανάγκη της πλήρους εφαρμογής των διεθνών λογιστικών 

προτύπων (IAS), αρχίζοντας από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη 

των κύριων αγορών στη ΠΓΔΜ πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί.
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14.2.9 Αγορά εργασίας και περιορισμοί στους ανθρώπινους πόρους
Η ΠΓΔΜ παρουσιάζει μία άφθονη παροχή εργασίας χαμηλού κόστους,

με το ποσοστό ανεργίας να βρίσκεται περίπου στο 30%. Άτομα που έχουν 

ολοκληρώσει τις σχολικές υποχρεώσεις τους είναι καλά εκπαιδευμένα, 

εντούτοις όμως υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού το 

οποίο έχει ελάχιστη ή και καμία βασική εκπαίδευση.

Για τους επιχειρηματίες που προσλαμβάνουν εργαζομένους απαιτείται 

ανακοίνωση της πρόσληψης στο γραφείο απασχόλησης, που σημαίνει 

κανονικά την υποβολή της σύμβασης απασχόλησης σε αυτό το φορέα. Όσο 

απλό και αν φαίνεται, πρακτικά το γεγονός αυτό αντιπροσωπεύει ένα 

σημαντικό γραφειοκρατικό εμπόδιο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. 

Άλλες περιοριστικές πρακτικές περιλαμβάνουν:

ο έλεγχοι στις ώρες απασχόλησης και των επιπέδων των μισθών 

ο μεγάλες και σύνθετες διαδικασίες για την απόλυση εργαζομένων. Αυτό 

το εμπόδιο είναι σημαντικός παράγοντας στις ιδιωτικοποιημένες 

επιχειρήσεις, αποθαρρύνοντας τον εκσυγχρονισμό της εξαγορασθείσας 

επιχείρησης.

Υπάρχει ανάγκη για την εισαγωγή των μεθόδων λειτουργίας της 

σύγχρονης αγοράς εργασίας στη χώρα, η οποία θα βελτιώσει το επενδυτικό 

κλίμα και θα δώσει περισσότερη ισχύ στους επενδυτές.

14.2.10 Το πολιτικό περιβάλλον
Έρευνες ξένων επενδυτών υπογραμμίζουν τη σημασία της 

σταθερότητας της πολιτικής κατάστασης ως κριτήριο για επένδυση. Το 2001 η 

ΠΓΔΜ πέρασε από μια δύσκολη περίοδο αστάθειας και στρατιωτικών 

συγκρούσεων. Εντούτοις, η συμφωνία ειρήνης της Ohrid εφαρμόζεται, έστω 

αργά και οδυνηρά, και έχει επιτευχθεί ειρήνη.

Επίσης, η ΠΓΔΜ τα τελευταία χρόνια έπασχε από τακτικές αλλαγές στη 

σύνθεση της κυβέρνησης και άρα είναι δύσκολο να ληφθεί η κυβέρνηση ως 

εκφραστής πολιτικής σταθερότητας, ένα γεγονός που απαιτούν οι ΞΑΕ.
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Επομένως μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές, πρέπει να διαμορφωθεί μια νέα 

κυβέρνηση με ευρύτερη πολιτική συμμετοχή η οποία να ξεκινήσει άμεσα τις 

εργασίες της και τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, δεδομένου ότι η ασφάλεια 

στη χώρα έχει επιστρέφει σε φυσιολογικά επίπεδα.

Η επιτυχία των αρχών στην προσέλκυση ΞΑΕ θα εξαρτάται από τη 

χαλάρωση των περιορισμών στην ιδιοκτησία και τη χρήση ακίνητης 

περιουσίας, την απελευθέρωση του κρατικού εδάφους για επενδύσεις, τη 

βελτίωση των δυσκίνητων απαιτήσεων χορήγησης αδειών, και τη βελτίωση 

της διακυβέρνησης.
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Επίλογος

Η ΠΓΔΜ έχει μπροστά της δύο σημαντικές προκλήσεις. Επιθυμεί να 

οδηγηθεί σε μία ελεύθερη οικονομία και ταυτόχρονα προσπαθεί να σταθεί σε 

διεθνές και τοπικό επίπεδο ως ανεξάρτητο και αυτοδύναμο κράτος, έπειτα 

από πολλά χρόνια. Είναι αλήθεια ότι ως χώρα δεν διαθέτει κάτι το ιδιαίτερα 

ελκυστικό. Είναι μικρού μεγέθους, έχει λίγους κατοίκους, δεν διαθέτει 

θαλάσσια πρόσβαση, ούτε και σημαντικές ποσότητες ακριβών πρώτων υλών 

ή βαριά βιομηχανία.

Πάραυτα στο κάλεσμα της χώρας για βοήθεια προσέτρεξαν όλοι οι 

διεθνείς οργανισμοί, όπως για παράδειγμα το ΔΝΤ, ο ΠΟΕ και άλλοι. Σχεδόν 

αμέσως μετά την ανεξαρτησία της χώρας εκκίνησαν πλήθος χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων και εκπαιδεύσεων κρατικών στελεχών. Όμως μόνο η 

αποφασιστικότητα και οι διαρκείς προσπάθειες των ίδιων των κατοίκων 

μπορούν να οδηγήσουν την ΠΓΔΜ σε μία μόνιμη αναπτυξιακή τροχιά. Ίσως 

και αυτό να είναι το δυσκολότερο ζήτημα μιας και επί σειρά ετών οι κάτοικοι 

της ΠΓΔΜ έχουν μάθει να εναποθέτουν τις αποφάσεις και τις ευθύνες σε 

τρίτους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα προβλήματα που 

καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα ένας πιθανός ξένος επενδυτής είναι 

ουσιαστικά συνδεμένα με αυτή τη βαθιά ριζωμένη φιλοσοφία, που δεν άλλαξε 

σημαντικά μέσα στα λίγα χρόνια της αυτοδυναμίας. Όπως διαπιστώνεται 

ακόμη και στις πρώτες προσπάθειες προσέλκυσης επενδύσεων γίνεται ορατή 

η γραφειοκρατία, η διαφθορά και η αδυναμία των υποδομών. Στη συνέχεια 

προσθέτει κανείς την ανασφάλεια που δημιουργούν οι συχνές αλλαγές των 

κυβερνήσεων και οι πολεμικές διενέξεις και πλέον βρίσκεται στην τελική 

ευθεία για να αντιμετωπίσει τις ούτως ή άλλως αναμενόμενες δομικές 

αδυναμίες της συγκεκριμένης οικονομίας: πληθωρισμός, ανεργία, φορολογία, 

τραπεζικό και νομικό σύστημα, αγορές χρήματος. Ειδικότερα στον τομέα του 

εργατικού κόστους, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους
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παράγοντες προς αξιολόγηση από έναν ξένο επενδυτή, έχει γίνει ελάχιστη 

πρόοδος και παρά τις προσπάθειες των διεθνών οργανισμών. Το εργατικό 

δυναμικό υπολείπεται σε απόδοση και οι κυβερνήσεις της ΠΓΔΜ αντί να 

μεριμνήσουν για την αντιμετώπιση του ζητήματος εφαρμόζουν πληθώρα 

νόμων για την προστασία τους, στρεβλώνοντας ακόμη περισσότερο την 

κατάσταση.

Οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών της ΠΓΔΜ καταβάλουν αρκετές 

προσπάθειες για την επίλυση των περισσοτέρων από αυτά τα ζητήματα. Από 

το 1995 και έπειτα το κράτος βρίσκεται σε μία διαρκή κατάσταση 

μεταρρυθμίσεων και αλλαγών και έχουν γίνει σοβαρά βήματα βελτίωσης, σε 

ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, όπως τον τραπεζικό κλάδο.

Συμπερασματικά, η ΠΓΔΜ αποτελεί μία περιοχή υψηλού επενδυτικού 

κινδύνου, που λαμβάνει όμως σημαντική βοήθεια από διεθνείς οργανισμούς. 

Απομένει επομένως στον κάθε επίδοξο επενδυτή να αναρωτηθεί πόσο είναι 

διατεθειμένος να ρισκάρει, μιας η απόδοση που θα έχει θα είναι αντιστρόφως 

ανάλογη του λαμβανομένου ρίσκου. Άλλωστε μπορεί κανείς να ακολουθήσει 

στη συνέχεια, όταν οι συνθήκες θα έχουν βελτιωθεί περισσότερο και θα έχει 

ωριμάσει η οικονομία της χώρας.
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