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συγγραφή μιας πτυχιακής εργασίας. Το έργο της συλλογής των στοιχείων, η
μελέτη τους, , η επεξεργασία κι η καταγραφή τους με την μορφή πτυχιακής
που ακολουθεί έγινε από εμένα την ίδια και οφείλω να ομολογήσω ότι δεν ήταν
εύκολη υπόθεση.
Παρόλες τις αντιξοότητες όμως, και χάρη στην βοήθεια των φίλων και
καθηγητών μου, η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους έκαναν το έργο μου
ευκολότερο, κυρίως λόγω της καλής θέλησης, δίχως την βοήθεια των οποίων
ίσως αυτή η τπυχιακή να μην είχε τελειώσει ποτέ, ίδιαίτερα ευχαριστώ τον
καθηγητή μου κ. Αναστάσιο Καρασαββόγλου που με καθοδηγούσε σε όλη την
διάρκεια με υπομονή και επιμονή για την σωστή διεκπεραίωση του θέματος,
το προσωπικό του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ για την πολύτιμη προσφορά του όσον αφορά
την παραχώρηση υπολογιστή και ιδιαίτερα την Αγγέλου Γεωργία με τις
πολύτιμες γνώσεις της που μου προσέφερε σχετικά με τον χειρισμό του Η/Υ,
την φιλόλογο Αναστασία Δελληγιανίδου για τον συντακτικό έλεγχο και τέλος
την φίλη μου Εύη Γιαμουρίδου για το γραφίστικο στήσιμο της εργασίας μου
και όλους τους άλλους που μου στάθηκαν κατά την συγγραφή της πτυχιακής
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Θεόδωρο που με τόση αγωνία περιμένει το πτυχίο μου.

KecpaA αιο I

α ι^ ικ ες χ ώ ρ ε ς

Ε ΙΣ A Γ Ω Γ Η
Πλησιάζουμε σε ένα "τέλος εποχής” . Τα φοιτητικά χρόνια πέρασαν και
κλείνΐχ) με ένα συνολικό απολογισμό και με την πτυχιακή μου. Με τον
απολογισμό, χρειάζεται απλά να κλείσεις τα μάτια και να αρχίσεις το μέτρημα.
Με την τπυχιακή όμως εκτός όμως από την δουλειά που απαιτείται, είναι
απαραίτητη και η εξέταση μου από καθηγητές μου. Η βαθμολόγηση σε αυτήν
την προσωπική δουλειά διαφέρει ριζικά από όλες τις προηγούμενες, γιατί
αποτελεί επιδοκιμασία του μόχθου και των γνώσεων μου, αλλά και ηθική
ικανοποίηση για το επίπεδο δυνατοτήτων και ωριμότητας που έχω φτάσει...
Και αν τύχει κάποιος να βαρεθεί να διαβάσει την τπυχιακή μου, μέσα από
την εισαγωγή, του δείχνω περιεκτικά το περιεχόμενο και τις επιδιώξεις της.
Έτσι λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία περιγραφή της οικονομικής
και πολιτικής σφαίρας του συνόλου των Βαλκανικών Χωρών, για να
ξεκαθαριστεί η δυναμική και το ύψος εμπορικών, καλύτερα, οικονομικών
σχέσεων με την χώρα μας.
Πολλοί από τους οικονομικούς δείκτες παρουσιάζουν αστάθεια λόγω των
συνολικών εντάσεων και ανακατατάξεων που παρουσιάζονται σε αυτές τις
χώρες, παρόλα αυτά στην παρούσα περίοδο δεν παρατηρούνται εκρηκτικές
αλλαγές.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, σας κάνω γνώστες του κλωστοϋφαντουργικού
κλάδου και ειδικότερα του ετοίμου ενδύματος, τόσο στην ποσοτική και ποιοτική
διάσταση, όσο και στην εξελικτική πορεία από το 1981 έως πρόσφατα.
Είναι σαφέστατο πως έχουμε να κάνουμε με ένα δυναμικό κλάδο, όχι
στρατηγικής σημασίας, αποδυναμωμένο σε σχέση με το παρελθόν, που όμως
μαζί με άλλους δευτερογενής κλάδους παραγωγής, αποτελεί σήμερα την
"αιχμή του δόρατος" στην επιχειρούμενη διείσδυση των Ελληνικών
συμφερόντων στις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου.
Παραμερίζοντας το ειδικό και διαλέγοντας ένα από τα μερικά στοιχεία του
μπαίνουμε στο τρίτο κεφάλαιο, όπου γίνεται μία προσπάθεια να καταγραφεί η
δραστηριότητα, τα χαρακτηριστικά, οι όροι και οι διακυμάνσεις του κλάδου στο
Νομό Δράμας. Εκείνο που αναδεικνύεται δεν είναι άλλο από την κοινή
διαπίστωση πως από το 1989 και στο εξής η συρρίκνωση της παραγωγής, της
τεχνολογίας, του ποσοστού απασχολούμενων, των νέων επενδύσεων κ.λ.π.
έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Οι οποίες αν προσμετρηθούν με την
υπόλοιπη οικονομικό-παραγωγική εξέλιξη, φέρουν τη Δράμα και το έμπειρο
εργατικό δυναμικό της μπροστά σε άγνωστα και δύσκολα μονοπάτια.
Σε αντίθεση με το φιλοσοφικό όρο "επαγωγή" που απλουστευτικά σήμαινε
την πορεία από το γενικό στο μερικό, σήμερα έχει γίνει αποδεκτό πως το
γενικό αποτελάται από πολλά μερικά, και το καθένα από αυτά αποτελείται από
άλλα μικρότερα, π.χ. ο κλάδος του ετοίμου ενδύματος της χώρας αποτελείται
από πολλές περιοχές παραγωγικής δραστηριότητας και η κάθε περιοχή από
πολλές μονάδες που έχουν τον συγκεκριμένο τρόπο παραγωγής.
Έτσι και εγώ βήμα-βήμα, με αλλεπάλληλες διασπάσεις του μερικού φτάνω
στην Arcadia. Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται η περιγραφή της οριζόντιας
σχεδιασμένης παραγωγικής μονάδας, τα οικονομικά της μεγέθη και η
εξαγωγική της απόδοση, καθώς και οι στόχοι της για το εγγύς μέλλον.

Αποφεύγω να σας παρουσιάσω κωδικοποιημένα ή εκτενή συμπεράσματα
της μελέτης, όχι από φόβο διολίσθησης, αλλά επειδή κάτι τέτοιο είναι κύρια
ευθύνη του μελετητή , αναγνώστη κ.λ.π..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I : ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
1.1 Α Λ Β Α Ν Ι Α

Εκταση:
Πληθυσμός:
Πρωτεύουσα:
Κυριότερες πόλεις:
Πληθ/κή πυκνότητα:
Πληθ/κή σύνθεση:
Επίσημη γλώσσα:
Θρήσκευμα:
Κατά κεφαλή Α.Ε.Π.:
Νόμισμα :
Πληθωρισμός:

3

28.748 τ.χιλ
3.300.000 κατοίκους περίπου
Τίρανα
Δυρράχιο , Αυλώνα. Κορυτσά . Σκόδρα
113 κάτοικοι/τ.χιλ.
Αλβανοί 85,7%-Έλληνες 12,3%-Διάφοροι2.0%
Αλβανική
Μουσουλμάνοι (85,7%) χρισ. Ορθόδοξοι (12,3%)
2,3 δισ δολ.-αύξηση 5,5%- συμμετοχή ιδ.τομ.45%
Λεκ
19%

Πηγή
( Τα επί μέρους στοιχεία πάρθηκαν : από "Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία , το
οικονομικό και εμπορικό περιβάλλον σήμερα’ & "The wail Street Journai" 30/3/97)

ΓΕΝΙΚΑ
Η Αλβανία σε πολιτικό-οικονομικό επίττεδο πέρασε
μια μακρά περίοδο σοβαρής δοκιμασίας, που την οδήγησε
στα όρια της διάλυσης. Ωστόσο, μετά την επικράτηση του
προέδρου Μπερίσα κατά τις τελευταίες εκλογές,
αναμένεται η χώρα αυτή να ακολουθήσει μία φυσιολογική
πορεία ομαλής και ουσιαστικής ανάπτυξης.

1.1.Ρ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Αλβανία αποτελεί την φτωχότερη περιοχή της Ευρώπης με κατακεφαλή
Α.Ε.Π. για το 1991 470$ και με σημαντική καθίζηση σε όλους τους τομείς της
παραγωγής . Το εξωτερικό χρέος ανερχόταν το 1991 στα 550 εκ. $, ποσό
πενταπλάσιο των εσόδων από τις εξαγωγές των αγαθών και υπηρεσιών. Ο
πληθωρισμός κατά το έτος 1992 είχε μία δραματική αύξηση κατά 200% σε
σχέση με το '91 γιατί όλη σχεδόν η χρηματοδότηση γίνονταν από το εγχώριο
τραπεζικό σύστημα. Τον Αύγουστο του '92 ο πληθωρισμός έτρεχε με 45%,
ενώ τον Σεπτέμβριο μετά την απελευθέρωση των τιμών μειώθηκε στο 7% σε
σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Η ανεργία αυξάνεται πολύ γρήγορα και
έφτασε το Δεκέμβριο του 1992 στο 25% του εργατικού δυναμικού και στο 50%
του Βιομηχανικού εργατικού δυναμικού.
Στις 17 Φεβρουάριου του 1992 μονογράφτηκε συμφωνία της οικονομικής
εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της Ε.Ε και της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Η
συμφωνία αυτή δεν
περιλαμβάνει χρηματοδοτική δέσμευση ούτε
χρηματοδοτικό πρωτόκολλο. Βασικό στοιχείο της συμφωνίας είναι η δέσμευση

από τις δύο μεριές να παράσχουν αμοιβαία μεταχείριση του
ευνοούμενου κράτους».

«μάλλον

1.1.3 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΓ-ΑΛΠΔΝΙΔΓ
Παρόλο που το εξωτερικό εμπόριο της Αλβανίας κυμαίνεται σε πολύ
χαμηλά επίπεδα και παρουσιάζει πτωτικές τάσεις, εν τούτοις σύμφωνα με τα
στοιχεία του a εξαμήνου του '92 (Ιανουάριος-Ιούνιος) παρατηρείται θεαματική
αύξηση των ελληνικών εξαγωγών που ανήλθαν σε 4.000 εκ.δρχ. περίπου,
έναντι 1.500 εκ. δρχ. που ήταν την περίοδο του '91.
Η Ελλάδα κατέχει την 3Ρ θέση στο συνολικό όγκο των εξωτερικών
συναλλαγών της χώρας αυτής . Ως εκ τούτου η συνεχής παρακολούθηση και
η γνώση των συνθηκών και των όρων διεξαγωγής του εξωτερικού εμπορίου
της Αλβανίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Όταν μάλιστα είναι εύκολο να
συναχθεί ότι η αύξηση αυτή οφείλεται εν πολλοίς στα πλεονεκτήματα της
γεωγραφικής γειτνίασης των δύο χωρών\
ΠΙνακας:2 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΛΒΑΝΙΑΣ1988-1990 (σε χιλ. δολ.
____________________________________ ΗΠΑ)____________________________________

^

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

>

1990

Εξαγ/ές

Βσα/γές

Εξα/γές

Βσ/ωγές

Εξα/γές

251
17
1275

6
529
416

585
20
3091

757
369
7232

910
2
2884

112
3728
4406
743

Τρόφιμα &Ζωντανά Ζώα
I Ποτά & Καττνός
2 Πρώτες Ύλες εκτός
Καυσίμων
3 Ορικτά Καύσιμα
Αιττατηκά
4 Λάδια και Λύπη ζωικά
φυτικά
5 Χημικά Προϊό\·τα
6 Βιομηχανικά είδη
7 Μηχανήματα υλ.
Μεταφορών
8 Διάφορα Βιομηχανικά είδη
9 Είδη ρη ταζινομημένα
0

0+1+4 Αγροτικά UpoioxTa
5+6+7+8 Βιομηχανικά
Προϊόντα
0-9 Σ ύ ν ο λ ο
Εμπορικό Ιςοζύγιο

1

1989

1988
Εισα/γές
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0

0

58

1323

3160

11

0

28

0

0

42

638
1805
0

387
3442
36

1418
823
I

689
5265
177

1498
3547
3

996
6665
896

256
0

144
0

472
0

241
28

279
0

218
15

279
5398

535
4009

633
3715

3826
6372

912
5326

3881
8775

4960
251
+ 4709
75

7498

18780
11282
250

+

12273 17820
+553
145

1-1-4 ΤΟΜΕΑΣ ME ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΚΛΑΔΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΤΟΙΜΟ ΕΝΔΥΜΑ
Η κλωστοϋφαντουργία αττοτελεί παραδοσιακό κλάδο της Αλβανικής
βιομηχανίας και για αυτό υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό . Είναι δυνατή η
απορρόφηση επενδύσεων με μικρό σχετικά ύψος και γρήγορη απόδοση.
Ο κλάδος είναι σχετικά εξελιγμένος, χωρίς όμως σύγχρονο εξοπλισμό. Η
βαμβακοβιομηχανία έχει παραγωγή ανεπαρκή και χαμηλής ποιότητας.
Εισάγονται 7-9 χιλ. τόνοι εκκοκκισμένου βάμβακος υψηλής ποιότητας, ενώ
υπάρχει έλλειψη στο μαλλί.
Παρόλα αυτά η Αλβανία παράγει 15-16 εκατ. μέτρα βαμβακερά, 2,5 εκατ.
μέτρα υφάσματα, 10-11 εκατ. φανέλες και 5 εκατ. ζευγάρια κάλτσες. Ήδη
υπάρχει Ιταλική διείσδυση στην αλβανική κλωστοϋφαντουργία, ενώ η ελληνική
πλευρά καλείται να δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή βαμβακερών
εσωρούχων, καλτσών και ετοίμων ενδυμάτων.
Επίσης προτείνεται η δημιουργία μικρών ιδιωτικών μονάδων
κλωστοϋφαντουργίας και ενδυμάτων (φασόν) στις περιοχές Αργυροκάστρου,
Αγ. Σαράντα και Κορυτσάς. Στις περιοχές αυτές συνίσταται η δημιουργία
βιοτεχνιών για ταπητουργία με εξοπλισμό και μαλλί από την Ελλάδα. Σ ' αυτό
το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι η Αλβανική κατανάλωση βρίσκεται στην
φάση που επιθυμεί ρούχα και τάπητες από συνθετικές ίνες. Έτσι για την
εσωτερική αγορά προτείνεται για τους επενδυτές αυτή η επιλογή ενώ τα
βαμβακερά για τις εξαγωγές^.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑ Τ’ ΑΞΙΑ 1995
Εισα/ιογές κιττά κί)ριες χιαρες κοττ' οαα

Εςα/ω/έ; κκιά κύριες )?ώρεςκατ' οαα 1995

1995

19%
rtppmna
5»/ο
Βουλγαρία

Κο

.^α7tEς
Ο Ιταλία
■ Βλλάδα
□ Τουρκία

ΗΠΑ
ΠΓΑΜ

□ Βουλγαρία
■ ΓΕρματτα
6%

ΒΟήδα

Πηγή; Albanian Center For Foreign Investment Promotion

'ΠΤΥ.ΧΙΑΚΗ ΕΡΓ.4ΣΙΑ "H ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΩΝ Ε,ΙΛΗΝΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ4Ι ΚΕΦ.4ΛΙΩΝ "ΣΕΛ 14
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Πίνακας 4: . Επεξεργασία στοιχείων από τον συγγραφέα

Έκταση:
Πληθυσμός:
Πρωτεύουσα:
Κυριότερες πόλεις:
Πληθ/κή ττυκνότητα:
Πληθ/κή σύνθεση:
Επίσημη Γλώσσα:
Θρήσκευμα:
Κατά κεφαλή Α.Ε.Π.
Νόμισμα:
Πληθωρισμός:

110.912 τετραγωνικά χιλιόμετρα
9.000.000 περίπου
Σόφια (1.100. ΟΟΟκατοικοι)
Φιλιππούπολη - Βάρνα-Ρούσε-Στάρα Ζαγόρα
82 κάτοικοι /τετραγωνικό χιλιόμετρο.
Βούλγαροι 85%-Μωαμεθανοΐ 7% Διάφορες
μειονότητες 8%_______________________
Βουλγαρική
Χριστιανοί Ορθόδοξοι_______________________
10 δισ.δολ.-αύξηση:10%- συμμετοχή ιδ. Τομ.40%
Λέβα

Πηγή ■( Το επί μέρους οιοιχεία πάρθηκαν: από "Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία, το
οικονομικό και εμπορικό περιβάλλον σήμερα" & "The wall Street Journal" 30/3/97)

1.2.1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ TOY ΧΘΕΣ

Η Βουλγαρία το 1989 είχε εισέλθει στην δίνη μίας μεταβατικής διαδικασίας
από την κρατικά κατευθυνόμενη και κεντρικά σχεδιαζόμενη μορφή λειτουργίας,
στην οικονουία τηο ελεύθερης αγοράς.
Το πέρασμα αυτό όμως από το στάδιο του κρατικού συγκεντρωτισμού στη
φιλελευθεροποίηση όλων των τομέων δραστηριότητας δεν πραγματοποιείται
εύκολα. Τα προβλήματα που ορθώνονται κάνουν μεγαλύτερες τις δυσκολίες
για την ολοκλήρωση.
• α) Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις, σε κύριους φορείς λήψης αποφάσεων
και εφαρμογής του κρατικού προγράμματος όπως (νομικό-οικονομικό, δασμολογικό πεδίο κλπ.)
• β) Η εμφάνιση επίσης πρωτόγνωρων για τα βουλγαρικά δεδομένα εννοιών,
όπως «ελεύθερη αγορά», «ιδιωτικοποίηση», «ανταγωνισμός», έχει σαν
αποτέλεσμα την λανθασμένη εκτίμηση τάσεων της αγοράς λόγω αδυναμίας
αξιολόγησης των μηνυμάτων.
• γ) Η κατάρρευση επιπλέον των δομών του κεντρικού προγραμματισμού,
ιδιαίτερα στις χώρες που προέκυψαν από την διάλυση της τέως Σοβιετικής
Ένωσης ,έκαναν τις αγορές αυτές να μην αποτελούν πλέον σταθερούς
πελάτες για την Βουλγαρία.
• δ) Η ξεπερασμένη τεχνολογία, ένα ακόμη χαρακτηριστικό της οικονομίας
της στην περίοδο του W -'91, η αδυναμία της διεξαγωγής έρευνας για τον
εντοπισμό αναγκών και την τελική κατεύθυνση της παραγωγής, η κάλυψη
θέσεων από πολιτικά πρόσωπα και όχι εκπαιδευμένο προσωπικό , η
χρησιμοποίηση απαρχαιωμένσυ μηχανολογικού εξοπλισμού,
είναι
παράγοντες που αυξάνουν το κόστος των προϊόντων της χωράς.

♦ ε) Η έλλειψη ενός σύγχρονου τραπεζικού συστήματος που να διασφαλίζει
τις συναλλαγές δυσχεραίνει την επέκταση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας .
Όλοι οι παραπάνω παράγοντες σε συνάρτηση με το εξωτερικό χρέος της
χώρος, που στις 31-12-1991 έφτασε τα 11,4 δις δολ., είχαν ως αποτέλεσμα:
♦ Σημαντική τπώση της παραγωγής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Α.Ε.Π. το
'91 σε σχέση με το '90 μειώθηκε κατά 16.7%
♦ Αύξηση των ανέργων στο τέλος του '91 έφτασε στους 4.119.123 δηλαδή
μια αύξηση κατά 6,5 φορές μεγαλύτερη από τον προηγούμενο χρόνο.
♦ Έκρηξη του πληθωρισμού, που το Δεκέμβριο το '91 έφτασε στα 473,3%.
♦ Πτώση πραγματικών μισθών και συντάξεων κατά 20% και 38% αντίστοιχα

1.2.2

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Εξετάζοντας το μακροοικονομικό περιβάλλον της Βουλγαρίας σήμερα το
οποίο οπωσδήποτε επηρεάζει τα μέγιστα το περιβάλλον δράσης των
επιχειρηματιών, και αντλώντας στοιχεία από την εργασία του καθηγητή του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Σόφιας Batceva & Μ. Pechlivanova, για το λόγο
ακριβώς ότι είναι τα πλέον πρόσφατα, καθώς καλύπτουν και τον Νοέμβριο το
'96..
Διαπιστώνεται ότι ο Πληθωρισμός έφτασε στο 240%>(σύμφωνα με άλλες
εκτιμήσεις καλπάζει με ακόμη ταχύτερους ρυθμούς ). Το εσωτερικό και
εξωτερικό έλλειμμα έχουν διαμορφωθεί σε 700 δις λέβα και 12 δις USD
αντίστοιχα, ενώ η παραγωγή μειώνεται κατά μέσο όρο , κατά 1% και πλέον το
μήνα."*
Η ισοτιμία του λέβα/δολαρίου διαμορφώθηκε στα 510 από 67 λέβα/δολ.
που ήταν στις αρχές του ίδιου έτους και η διολίσθηση του λέβα
θα
εξακολουθήσει μέχρι που να αποκοκατασταθεί η ισορροπία σε πραγματική
βάση με το δολάριο. Το Α.Ε.Π. της χώρας σημείωσε πτώση κατά 8% σε σχέση
με το 95^
Ενα ακόμη σοβαρό στοιχείο με άμεση επίδραση στην αγορά είναι η
παρατηρούμενη πολιτική αστάθεια και δη από τους κύκλους του κυβερνώντος
κόμματος, ενώ
ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί η αναμενόμενη καταλυτική
παρέμβαση του νέου προέδρου της χώρας^

1.2.3

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Το εξωτερικό εμπόριο της Βουλγαρίας παρουσιάζει μεγάλη κάμψη α) λόγω
του δραματικού περιορισμού της διεξαγωγής του εμπορίου με τις χώρες της
' «ΒΟΥ. ΙΓ.4ΡΙ,4.ΡΟΪΜ.ΤΝΙ.4 .4.ΙΒ.4Ν1.4. ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Κ.41 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΕΡ!Β.4Χ\Ο Ν
ΣΗΜΕΡ.4 Σ ε ΐ 4
" ΝΛΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Γ 1 2 m
’ ΠΡΙΝ 23/3/97
'' ΝΛΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 8/12/96

ττρώΓ}ν Ε.Σ.Σ.Δ και την ταυτόχρονη μείωση των εισαγωγών αυτών, β) λόγω
^Πζ μείωσης της βιομηχανικής τταραγωγής και γ) λόγω του ττεριορισμού των
συναλλαγματικών διαθεσίμων.
Το μεγαλύτερο μέρος του εξωτερικού εμπορίου γίνεται με ιδιωτικές
ανταλλαγές (Barter).
Οι εμπορικές ανταλλαγές Ελλάδας-Βουλγαρίας
διέρχονται εναλλάξ περιόδους έξαρσης και ύφεσης, που μπορούν να
αποδοθούν στην εποχιακή μορφή πολλών αγαθών που αποτελούν τον κορμό
του εξωτερικού εμπορίου των δύο χωρών (φρούτα-οπωροκηπευτικά)αλλά και
σε προστατευτικά μέτρα που λαμβάνονται από βουλγάρικης πλευράς.
Ένα τέτοιο μέτρο το οποίο εφαρμόζεται μετά από απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου της Βουλγαρίας ,είναι ότι όλες οι εισαγωγές της
χώρας αυτής επιβαρύνονται από της 1'’^ Ιουνίου του '96 με 5 % επί της αξίας.
Η
επιβάρυνση αυτή ισχύει και για όλα τα προϊόντα του κλάδού
κλωστοϋφαντουργίας και έτοιμου ενδύματος. Η εν λόγω επιβάρυνση θα ισχύει
μέχρι 30 Ιουνίου 1997^
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
___________________________ (σεχιλ. δολ. ΗΠΑ)________________

1988

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
0 Τρόφιμα & Ζωντανά Ζώα

I Ποτά ά ΚαιΓί’ός
2 Πρώτες Ύλες εκτός
Καυσίμων
3 Ορικτά Καύσιμα
Λιπατηκά
4 Λάδια και Λύπη ζωικά
φυτικά
5 Χημικά Προϊό\·τα
6 Βιομηχανικά είδη
7 Μηχανήματα υλ.
Μεταφορών
8 Διάφορα Βιομηχανικά είδη
9 Είδη μη ταζινομημένα
0+1+4 Αγροτικά Προϊόττα
5+6+ 7+8 Βιομηχανικά
Προϊόντα
0 -9 Σ ύ νο λ ο
Εμπορικό Ιςοζύγιο
Εισαγωγές 7Εςαγωγές (%)

1989

1990

Εισα/γές

Εξαγ/ές

Εισα/γές

Εξα/γίς

Βσ/ωγές

Εξα/γίς

4874
328
13557

9732
786
7327

12929
156
15674

14950
1947
10370

17082
94
14933

14546
1579
10157

1335

1582

4392

4322

24877

4487

0

1

430

384

363

306

7704
14988
3836

6451
4714
890

10977
17022
7677

3064
27093
729

158ω
25066
8935

1751
7277
2330

440
2

1957
411

890
0

4362
13418

1986
0

9765
767

5202
26968

10519
14013

13425
36547

17282
35248

17539
51787

16432
21123

47065 33852
-13213
71
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70038 68563
-1475
97

109135 52966
-56169
48
1

Μετά το 1992, ττου ήταν ένα έτος ττολιτικά «δύσκολο» για τις δύο χώρες, οι
σχέσεις τους στον εμποροοικονομικό τομέα βελτιώθηκαν σημαντικά το γεγονός
αυτό οφείλεται στους εξής λόγους:
1) στο δυναμικό των Ελλήνων επιχειρηματιών, την ευφυΐα , την δεξιοτεχνία
και το πείσμα να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις.
2) Στα φιλικά αισθήματα που τρέφει ο Βουλγαρικός λαός για τον Ελληνικό.
3) Στις εξαντικειμένου δυσκολίες που παρουσιάζει πλέον η διείσδυση μας στη
Γιουγκοσλαβία εξαιτίας της εκεί καταστάσεως
4) Στις συγκυριακά αυξημένες εξαγωγές πετρελαιοειδών από την Ελλάδα στη
Βουλγαρία.
5) Στην αναγκαιότητα άμεσης εισαγωγής στη Βουλγαρία καταναλωτικών
αγαθών.
Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος η πορεία
των ελληνοβουλγαρικών εμπορικών συναλλαγών για τα έτη ’90 - ’93 έχει ως
εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 1990-1993

Εξαγωγές
Εισαγω γές
Ισοζύγιο

1990
41.676
85.486
-43.810

1991
71.024
126.066
-55.042

1992
127.673
123,331
4.342

1993
191.803
122.409
69.394

Πηγή ■Συνέδριο "Βόρεια Ελλάδα και Βαλκάνια. Η ώρα της επιχειρηματικής εξόρμησης

Έτσι λοιπόν από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε μία συνεχή άνοδο
των εξαγωγών μας προς την Βουλγαρία , ενώ για τις εισαγωγές μας
παρατηρούμε μία άνοδο κατά τα έτη 90-91 και στην συνέχεια μια συνεχή
μείωση.
Εξάλλου σύμφωνα με πηγές του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου της
Βουλγαρίας οι συναλλαγές της Βουλγαρίας με τις υπόλοιπες Βαλκανικές
Χώρες και τους κυριότερους εταίρους της Ε.Ε για το έτος 1994 έχει ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Χώρα
Αλβανία
Ρουμανία
Τουρκία
Γιουγκοσλαβία
Ελλάδα

Ιανουάριος 94-Σεπτεμβριος 94
Βουλγαρικές εξαγωγές
ΒουλγαρικειΓ Εισαγωγές
Αξία σε εκ.
94/93 %
94/93 %
Αξία σε
δολ.
εκ. δολ.
202,1
3.2
37,1
5.574,2
1.096,1
77,6
71,5
165,8
205,7
43,7
153,7
355,8
155,8
59,1
163,7
261,7
1.110,8
119,7
172,6
241,4

Ελληνικών αγαθών υπηρεσιών και κεφαλαίου σε αυτήν

Π ΙΝ Α Κ Α Σ 8:

Χώρα

01 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ Β ΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε

Ιανουάριος 94-Σεπτέμβριος 94
Βουλγαρικέζ
εξαγωγές
Βουλγαρικές
Αξία σε εκ.
94/93 %
Αξία σε εκ.
δολ
δολ.

εισαγωγές

Γερμσνία
Ιταλία
Β έλγιο

457,8

195,4

31,9

132,7
31,9

Πηγή Πτυχιακή εργασία ’ Η Αγορά της Ανατολικής Ευρώπης και οι δυνατότητες διείσδυσης
Ελληνικών αγαθών υπηρεσιών και κεφαλαίου σε αυτήν

Οι παραπάνω πίνακες καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα την περίοδο 94 κατείχε
την πρώτη θέση σε εξαγωγές από όλες τις Βαλκανικές χώρες και με
μεγαλύτερο όγκο εμπορικών συναλλαγών και τη δεύτερη μεταξύ των χωρών
της Ε.Ε μετά την Γερμανία.
Προσωπική μας άποψη λοιπόν είναι ότι πέρα από τις θριαμβολογίες πρέπει
να συντηρούμε την πεποίθηση ότι η χώρα μ α ς:
Α) Έχει εκ των πραγμάτων 'σοβαρότατη οικονομική παρουσία στη Βουλγαρία.
Β) Αποτελεί έναν από τους κυριότερους εταίρους της γειτονικής μας χώρας και
παράγοντες ενισχύσεως της οικονομίας της (με επενδύσεις ως χώρα μέλος
της Ε.Ε με την εφαρμογή κοινοτικών προγραμμάτων όπως INTERREG κλπ.)
Το στοιχείο αυτό επιβάλλεται να προβάλλεται προς τους Βουλγάρους κατά
κόρο ν.
Για τους λόγους αυτούς το κράτος , φορείς, άτομα με ήρεμη
αυτοπεποίθηση και καθόλου εφησυχασμό, είναι απαραίτητο όχι μόνο να
συντηρούμε αλλά και να ενισχύουμε την παρουσία μας, στην οικονομία της
Βουλγαρίας.
Σήμερα γίνονται συνεχείς ημερίδες και συνέδρια με θέματα την διερεύνηση
της Βουλγαρικής αγοράς και τις προϋποθέσεις διείσδυσης των Ελληνικών
επιχειρήσεων.

1.2.4

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Με το πέρασμα των χρόνων τα δεδομένα στις ελληνοβουλγαρικές
εμποροοικονομικές σχέσεις αλλάζουν και γίνονται σαφώς καλύτερα.
Σύμφωνα με ένα τηλεγράφημα του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η
Ελλάδα κατέχει την 5^ θέση μεταξύ των ξένων επενδύσεων στην Βουλγαρία,
στην οποία δραστηριοποιούνται περίπου 1.000 ελληνικές εταιρίες καθώς και 3
ελληνικές τράπεζες (Εθνική, Ιονική, ΧΙΟΣ BANK).
Σε 40.493.602 δολ ΗΠΑ ανήλθαν οι επενδύσεις που πραγματοποίησαν οι
Έλληνες επιχειρηματίες στην Βουλγαρία έως το τέλος του Σεπτεμβρίου
του 1996. Οι επενδύσεις αυτές έγιναν στον χώρο της παραγωγής και εμπορίας
προϊόντων και σε μικρό βαθμό στον τομέα υπήρεσιών.
Εκείνο το οποίο πρέπει να σημειωθεί είναι ότι οι επενδύσεις αυτές
πραγματοποιήθηκαν, παρόλο που η εκδήλωση της μείζονος οικονομικής
κρίσης που συνεχίζει με αμείωτη ένταση να πλήττει την οικονομική και

κοινωνική ζωή της γειτονικής χώρας , ανέκοψε τα σχέδια για την υλοποίηση
νέων επενδυτικών σχεδίων στην Βουλγαρία^.
Λόγω των σοβαρών γεγονότων που διαδραματίζονται ,και τα οποία
δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και κινδύνους στους μεταφορείς στον
τουρισμό και τις εμπορικές συναλλαγές, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης ζητάει με επιστολή του από το υπουργό εξωτερικών κ. Πάγκαλο
την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία και διασφάλιση των
Ελληνικών επιχειρηματικών συμφερόντων στις Βαλκανικές χώρες

1.2.5

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ (ΘΕΤΙΚΕΣ-ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ)

Σίγουρα όλες αυτές οι οικονομικοεμπορικές συναλλαγές με την Βουλγαρία
έχουν κόστη και οφέλη. Το σημαντικότερο είναι να μπορούν συνειδητοποιούν
ανά πάσα στιγμή οι έλληνες επιχειρηματίες ότι τα οφέλη είναι πάντα
περισσότερα από τα κόστη. Οι θετικές επιτπώσεις είναι οι εξής:
Ο Παρθένα αγορά (μερίδια σε νέες αγορές)
Ο Τα αισθήματα συμπάθειας του Βουλγαρικού προς τον Ελληνικό λαό που
οφείλονται εν μέρει στην καχυποψία που τρέφει προς τους έξ Ανατολών
γείτονες και στην απόσταση που τους χωρίζει από αυτούς. (ενώ αντίθετα
ενώνει μαζί τους Ελληνες όσον αφορά την κοινή θρησκεία).
Ο Η σχετικώς φθηνή ενέργεια (πρώτες ύλες).
Ο Το φθηνό εργατικό δυναμικό .
Ο Εισροή συναλλάγματος
Ο Σχέση γειτονίας.
Οι αρνητικές επιπτώσεις είναι οι εξής:
Ο Αύξηση της ανεργίας.
Ο Μεταφορά κεφαλαίου.
Χαρακτηριστικό είναι αυτό που είπε ο πρόεδρος του Ελληνικού κέντρου
επενδύσεων Ν. Σκουλάς απευθυνόμενος στους ξένους επενδυτές στο
συνέδριο μεταξύ των άλλων κινήτρων για την εγκατάσταση επιχειρήσεων στην
χώρα μας ανέφερε «ότι η Ελλάδα προσφέρει το δεύτερο στην Ε.Ε χαμηλότερο
κόστος εργασίας ... και αφθονία ανειδίκευτων εργατών» . Σαν να λέμε
παράδεισος. ’°

ΝΑ ΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» 17/12/96
” «ΝΑ ΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» V2/97
ΠΡΙΝ 23/3/97

1.3. Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Α

Πίνακας 9: . Επεξεργασία στοιχείων από τον συγγραφέα
Έκταση:
237.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Πληθυσμός:
23.2100.000 κάτοικοι περίπου
Πρωτεύουσα:
Βουκουρέστι (πληθ. 2.350.000)
Κυριότερες Πόλεις:
Brasov (352.000 ) Timisoava(333.000 k.)Ciuj
Napoca (318.000 k)
Πληθυσμιακή
96κάτοικοι /τετραγωνικά χιλιόμετρα.
πυκνότητα:
Πληθυσμιακή
Ρουμάνοι 88%-Μαγυάροι 8%- Γερμανοίΐ,6%διάφοροι 2,4%
σύνθεση:
Ρουμάνικη
Επίσημη γλώσσα:
Χριστιανοί Ορθόδοξοι
θρήσκευμα
34δισ δολ - αύξηση 4,6% - συμμετοχή ιδ. Τομ. 40%
Α.Ε.Π.:
4.450 λέι/$
Νόμισμα:
9%
Πληθωρισμός:
ίΙΠΥή ■( Τα επί μέρους στοιχεία πάρθηκαν: από "Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία, η
οικονομικό και εμπορικό περιβάλλον σήμερα" & "The waii Street Journal" 30/3/97)

1.3.1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ TOY ΧΘΕΣ

Τα σαράντα χρόνια της Σοσιαλιστικής Οικονομίας συντέλεσαν στην
δημιουργία ενός κοινωνικοττολιτικού - οικονομικού πλαισίου που έχει τα εξής
χαρακτηριστικά:
=> Συγκέντρωση της ατομικής ιδιοκτησίας στα χέρια του κράτους, γεγονός που
οδήγησε σε μία οικονομική πολιτική άκαμπτη και αναποτελεσματική που
περιφρονούσε του νόμους της οικονομίας και αγοράς.
=> Συγκεντρωτικό σύστημα παραγγελιών και ελέγχου δια μέσου του
ονομαζόμενου «ενιαίου εθνικού σχεδίου» κοινωνικοοινομικής ανάπτυξης,
που είχε σαν αποτέλεσμα να στερεί τους οικονομικούς παράγοντες από
πρωτοβουλίες στον τομέα των οικονομικών αποφάσεων, στο εξαγωγικό
εμπόριο.
=Φ Εξίσωση των υποανάπτυκτων και αναποτελεσματικών τομέων με
παραγωγικούς τομείς δια μέσου μεταφοράς της αξίας, με την επιβολή
δηλαδή σταθερών τιμών από το κράτος, χωρίς ωστόσο να λαμβάνεταιι υπό
όψιν η ανάγκη απόσβεσης των παραγωγικών παραγόντων.
=> Ελλειπής συμμετοχή στο διεθνές εμπόριο αρχίζοντας από το 1981 με στόχο
την ολική εξόφληση του εξωτερικού χρέους της. Το 1989 εξόφλησε το
εξωτερικό της χρέος όμως αυτό είχε τεράστιο κοινωνικό κόστος γιατί
έστελνε στο εξωτερικό ότι προϊόν είχε χωρίς να ελεγχει την ποιότητα του
αρκεί να βρίσκονταν αγοραστής.

=» Εσκεμμένος
παραγκωνισμός του τομέα υπηρεσιών και προσπάθεια
ανάπτυξης της βιομηχανικής παραγωγής."
Το ’91 η ανεργία ανέρχονταν σε ποσοστό 2% δηλ 266.000 άνεργοι, τον
Μάρτιο το 92 ήταν 523.100 άνεργοι, και τον Οκτώβριο του ‘92 ανέρχονταν η
ανεργία σε ποσοστό 7,7%. Ανησυχητικό δεν είναι μόνο το υψηλό ποσοστό
ανεργίας, αλλά και η πλήρης έλλειψη κυβερνητικών προγραμμάτων για τη
απορρόφηση των ανέργων στον παραγωγικό τομέα.
Η εξέλιξη του Α.Ε.Π. φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα: το '85 θεωρείται
έτος βάσης.
Γετος
ΙΑ.Ε .Π .

1985
100

1986
102,3

1987
100,8

1988
99,5

1989
94,2

1990
92,6

1991
87,0

<1 η δυνατότητα διείσδυσης
των ελληνικών αγαθών υπηρεσιών και κεφαλαίων σ 'αυτήν.

Το 1990 έγινε η πρώτη απελευθέρωση των τιμών, και οι τιμές των
καταναλωτικών αγαθών ήταν 11 φορές μεγαλύτερες από το 1989. Το 1991 ο
πληθωρισμός ήταν 323%. Ο μέσος μηνιαίος δείκτης του πληθωρισμού ήταν
10,1% για το 1991. Το 1992 ο μέσος μηνιαίος δείκτης του πληθωρισμού ήταν
8%. Σήμερα το 1997 ο πληθωρισμός έχει φτάσει στα 34 δίς δολάρια.
Το Δεκέμβριο του '92 η ισοτιμία του (λέι) ήταν :480λέι/$.
Το
«»
του ’91
«»
«»
:330λέι/$
Τον
Ιανουάριος του ’97
ήταν
:4.450λέι/$^^.
Ένα ακόμη μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα και παράλληλα σημαντικό βάρος για
την οικονομία της Ρουμανίας είναι οι συνταξιούχοι. Το Οκτώβριο του ’92
υπήρχαν 5.400.000 συνταξιούχοι περίπου 23% του πληθυσμού, ή αλλιώς
ένας συνταξιούχος σε τρεις εργαζόμενους.

1.3.2

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Η οικονομία της Ρουμανίας σήμερα έχει μπει πλέον στην φάση του
εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης αφού ξεπεράστηκε η κρίση του ‘90-’93. Τα
οικονομικά προβλήματα της Ρουμανίας φαίνεται διαχρονικά ότι ήταν λιγότερο
από αυτά των άλλων Βαλκανικών Χωρών όσον αφορά τους βασικούς
ανατπυξιακούς δείκτες. Η ανάκαμψη της Ρουμανίας οφείλεται στην συνεχή
διεύρυνση του ιδιωτικού τομέα . Σήμερα ο ιδιωτικός τομέας δημιουργεί το 45%
του Α.Ε.Π. της Ρουμανίας και από αυτό το 86% αφορά την γεωργία , 43% το
εξωτερικό εμπόριο, και το 70% το εσωτερικό εμπόριο.
Η Ρουμανία πέτυχε να μπει σε φάση αναπτυξιακή καθώς το Α.Ε.Π.
αυξήθηκε με ποσοστό 6,9% το 1995 έναντι το1994, η βιομηχανική παραγωγή
αυξήθηκε κατά 9,4% και πληθωρισμός μειώθηκε κατά Μ.Ο (μηνιαίως) 2,1%. Η
ανάκαμψη αυτή συνεχίστηκε και το 1996.
Το ’94 η βιομηχανία της Ρουμανίας άρχισε να ανακάμπτει μετά την
σημαντική πτώση της παραγωγής της κατά τα έτη 90-’93. Η ανάκαμψη αυτή
της μεταποιητικής βιομηχανίας συνεχίσθηκε και μέσα στο 1996 με ετήσιο
“ «ΑΛΒ.4ΝΙ.4. ΒΟ):\Γ.ΑΡί.4. ΡΟΥΜΑΝΙΑ . ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΠΕΡΙΒ.Α,ΙΛΟΝ ΤΟΥ
ΣΗΜΕΡ.Α»ΣΕ.ί3Α.35
'■ «ΠΡΙΝ» 23/3/97

αριθμό ανόδου 7%. Οι βιομηχανίες βελτιώνουν τις επιδοτήσεις και αυξάνουν
σταδιακά
την απασχόληση του εγκατεστημένου δυναμικού τους,
δημιουργώντας καλλίτερες προοπτικές για την εσωτερική αγορά.
Η
βιομηχανική ανάκαμψη συνοδεύεται από την άνοδο της παραγωγικότητας του
εργατικού δυναμικού με ποσοστό άνω του7%.
Επίσης ένας μεγάλος αριθμός μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων
έχει δημιουργηθεί συμβάλλοντας τόσο στην δημιουργία
νέων θέσεων
εργασίας, όσο και στην ανάτπυξη του μηχανισμού της αγοράς.
Ο τριτογενής τομέας γενικότερα παρουσιάζει το μεγαλύτερο δυναμισμό σε
σύγκριση με τους υπόλοιπούς τομείς της Εθνικής Οικονομίας.
Οι προωθούμενες οικονομικές μεταρρυθμίσεις συνδυάστηκαν και με αρκετά
επιτυχημένες προσπάθειες για την ενσωμάτωση της οικονομίας στην
Ευρωπαϊκή αγορά. Η απελευθέρωση του εξωτερικού εμπορίου συντελεί άμεσα
τόσο στην προώθηση του εκσυγχρονισμού της οικονομίας όσο και στην
άσκηση πιέσεων για μεγαλύτερη προσαρμογή των Ρουμάνικων επιχειρήσεων
στις απαιτήσεις της Διεθνούς Αγοράς.
Η ταχεία άνοδος των εξωτερικών εμπορικών συναλλαγών της Ρουμανίας
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στο ότι το παλαιό καθεστώς διατήρησε τον
εξωτερικό δανεισμό της χώρας σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Έτσι λοιπόν μετά
την έναρξη των οικονομικών μεταρρυθμίσεων η Ρουμανία ευκολότερα από τις
άλλες Βαλκανικές χώρες κατάφερε να μπει στην Διεθνή κεφαλαιαγορά και να
αντλήσει κεφάλαια που στήριξαν περισσότερο την εσωτερική κατανάλωση.
Όμως για την ύπαρξη ολόπλευρης ανάπτυξης της οικονομίας θα πρέπει να
γίνουν πολλές ακόμη προσπάθειες εκσυγχρονισμού στον αγροτικό,
μεταποιητικό και ενεργειακό τομέα.
Το σύνολο των ξένων επενδύσεων το 1996 πλησίασε 1,8δισ δολ. Ο
μεγαλύτερος όγκος των επενδύσεων περίπου 50% προέρχεται από χώρες της
Ε.Ε. Αλλά για την Ρουμανία επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον και οι Ασιατικές
Χώρες.
Πέρα όμως από τον χώρο των επιχειρήσεων αρκετά δις δολ.
χρειάζονται για την βελτίωση των υποδομών μεταφορών και τηλεπικοινωνιών
της χώρας.
Ειδικότερα η εκτέλεση μεγάλων έργων εκβάθυνσης στο Δούναβη, η
ανάτπυξη αυτοκινητόδρομων και η ταχεία οδική διασύνδεση της Ρουμανίας με
τις γύρω από αυτήν χώρες και με τα διευρωπαϊκά δίκτυα δημιουργεί μεγάλες
ανάγκες για την άντλησι^ σημαντικού ύψους κεφαλαίων από Διεθνείς
Οργανισμούς, την Ε.Ε κλπ.'

1.3.3

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Οι εμπορικές συναλλαγές Ρουμανίας-Ελλάδας παρουσίαζαν μία σταθερή
αύξηση μέχρι το 1989. Από το 1990 ο όγκος των εξαγωγών της Ρουμανίας
στην Ελλάδα μειώθηκε λόγω της μείωσης της παραγωγής μετά την
μεταρρύθμιση, ενώ οι εισαγωγές από την Ελλάδα είχαν μία συνεχής αύξηση και
έτσι στο τέλος του 1991 τριπλασιάσθηκαν σε σύγκριση με το 1989.
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Ανάπτυξη επίσης των συναλλαγών έχουμε και για το έτος 1992 όπου ο
όγκος των εξαγωγών αυξάνεται προς την Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται
και ο όγκος των εισαγωγών από την Ελλάδα. Μέχρι τις 31-2-92 η Ρουμανία
είχε εισαγάγει προϊόντα αξίας 37 εκ. $ και εξαγάγει πάνω από 45 εκ. $
ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 1988-1990
___________________________ (σε χιλ. δολ. ΗΠΑ)___________________________

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
0 Τρόφιμα & Ζωντανά Ζώα

I Ποτά ά Καπ\·ός
2 Πρώτες Ύ)χς εκτός
Καυσίμων
3 Ορικτά Καύσιμα
Αιπαντικά
4 Λάδια και Λΰιτη ζωικά
ψοτικά
5 Χημικά Πμοϊό\·τα
6 Βιομηχανικά είδη
7 Μηχανήματα υΑ.
Μεταφορών
8 Διάφορα Βιομηχανικά είδη
9 Είδη μη ταξινομημένα
0+1+4 Αγροτικά Προϊόντα
S+6+7+8 Βιομηχανικά
jffpninvra
0 -9 Σ ύ νο λ ο
^^ατορικό Ιςοζνγιο
^σσχωγές Εξαγω)ές (%)

1988

1989

1990

Βσα/γές

Εξαγ/ές

Βσα/γίς

Εξαώές

Βα/ωγΙς

Εξα/γίς

5981
0
7387

6581
258
11528

4143
17
12087

3276
598
23385

1000
20
10682

23686
3525
17381

927J

216

17769

241

30877

4802

0

0

0

0

0

299

6994
14189
13500

1716
10108
1294

7603
26631
10157

477
13922
318

4040
19693
4828

1487
7529
214

587
0

87
0

944
0

78
0

851
0

350
0

5981
35269

6839
13205

4160
45334

3875
14795

1019
29412

27510
9580

57908 31788
-26120
54

79350 42296
-37054
63

71991 59273
-12718
82

περιβάλλον του σήμερα, σελ. 45
Αξιοσημείωτο επίσης είναι για τις σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας το 20ετές
σύμφωνο με την Ρουμανία.
Με την υπογραφή Συμφώνου Φιλίας,
Συνεργασίας και καλής Γατονίας διάρκειας 20 χρόνων ολοκληρώθηκαν οι
ελληνορουμανικές συνομιλίες στο Βουκουρέστι. Το σύμφωνο αυτό
περιλαμβάνει, τη δέσμευση αποδοχής από κάθε υποστήριξη
υποτιθέμενο τρίτο σε περίπτωση που ένα από τα δύο κράτη δεχθεί επίθεση.
Άλλα θέματα του συμφώνου είναι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων στην
οικονομία (ενέργεια, μεταφορές τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία) στον πολιτισμό
και στην θρησκεία (κοινή ορθόδοξη παράδοση), ανταλλαγές στον στρατιωτικό
τομέα, συνεργασία στην συνδικαλισμό, συγκρότηση διακυβερνητικών
επιτροπών.
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1.3.4 ΕΛΛΗ Ν ΙΚ Ε Σ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Τον Αύγουστο του '91 λειτουργούσαν στην Ρουμανία 136 εταιρίες με
Ελληνικό κεφάλαιο αξίας 116 εκ. $ και η Ελλάδα κατείχε την 5^ θέση μεταξύ
των ξένων εττενδυτών στην Ρουμανία. Κατά τα τέλη Νοεμβρίου με την
επίσκεψη του Έλληνα ττρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη εγκαινιάστηκε το δεύτερο
στάδιο μεσαίων επενδύσεων που στρέφεται κυρίως προς την σφαίρα της
βιομηχανικής και αγροτικής παραγωγής. Το στάδιο αυτό αποτελεί αφορμή για
«νέο κύμα» εισροής ελληνικού κεφαλαίου στους καίριους τομείς της
Ρουμάνικης οικονομίας, δεδομένου ότι η νομοθεσία της χώρας εξυπηρετεί
τους ξένους επενδυτές, για την κατοχύρωση και προώθηση επενδύσεων
κεφαλαίου διότι αποφεύγεται η διπλή φορολογία εσόδων^^.
Μέχρι το τέλος του '92 έχουν καταγραφεί 630 περίπου μικτές επιχειρήσεις
με συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο που πλησιάζει το 1,2 εκ. 5'^.
Σήμερα οι ελληνικές επενδύσεις στην Ρουμανία είναι μεν περιορισμένες
αλλά σημειώνουν συνεχή αύξηση. Το επενδεδυμένο κεφάλαιο ξεπερνά
σήμερα στην εν λόγω χώρα τα 50 εκ. $ και οι ελληνορουμανικές
επιχειρηματικές συνεργασίες-joint ventures-φθάνουν τις 1.900, οι οποίες
επεκτείνονται στον τραπεζικό τομέα, στην βιομηχανία τροφίμων , στις
τηλεπικοινωνίες και στο εμπόριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 30-6-96 η
Ελλάδα βρίσκονταν στην 12^ θέση μεταξύ των ξένων χωρών που έχουν
επενδύσει στην Ρουμανία^^.

'° «ΠΡΙΝ:» 23/3/97
«ΚΕΡΔΟΣ» 5/2/97
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1.4 Κ Ρ Ο Α Τ Ι Α

ΑΕΠ:$16.7διςτο 1995
Πληθωρισμός: 4.8 εκατομμύρια κάτοικοι.
Ο κλάδος στην Κροατία έχει δεχθεί σημαντικές ανακατατάξεις μετά τον
πόλεμο στην περιοχή . Ωστόσο, παρόλα τα προβλήματα αρχίζει να
ανακάμπτει, και λόγω της εγγύτητας με την Ελλάδα παρουσιάζει έντονο
ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν
στον τομέα της υπεργολαβίας.
Η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, που ήταν από τους πιο
σημαντικούς κλάδους της βιομηχανίας καθώς και μία σημαντική πηγή
απασχόλησης για την Κροατία, δέχθηκε ισχυρό πλήγμα κατά την διάρκεια του
πολέμου στην Πρώην Γιουγκοσλαβία, με αποτέλεσμα να σταματήσει η
παραγωγή και να περιοριστεί ο ρόλος της . Τον Φεβρουάριο του ’96 η
απασχόληση στην κλωστοϋφαντουργία βρίσκονταν στο 40% του ’90 ενώ η
απασχόληση στην βιομηχανία ειδών ένδυσης μειώθηκε κατά 60% σε σχέση με
το ‘90
Μετά την κατάπαυση των εχθροπραξιών η Κροατική βιομτ^χανία
Ρ<λωστοϋφαντουργίας και ένδυσης άρχισε κατά κάποιο τρόπο να ανακάμτπει.
Εντούτοις η απασχόληση και η παραγωγή συνέχισαν να παρουσιάζουν μία
φθίνουσα τάση. Παρά την δυνατή ανάκαμψη στην κατανάλωση το 1994 και
1995 τα επίπεδα παραμένουν κάτω από τα αντίστοιχα πριν από τον πόλεμο.
Επιπρόσθετα η Κροατία έχασε σημαντικές αγορές που κατείχε πριν από τον
πόλεμο, ειδικά αυτές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης την Σερβία και το Montenegro,
καθώς και της Π.Γ.Δ. της Μακεδονίας.
Η Γιουγκοσλαβία ήταν από τις πρώτες περιοχές που υιοθέτησαν τη
υπεργολαβία (φασόν) για πελάτες ένδυσης ειδικά από την Γερμανία . Κατά
την δεκαετία του '60, λόγω της σοσιαλιστικής ανοικτής οικονομίας και λόγω
του υψηλά εκπαιδευμένου δυναμικού αλλά και του σχετικά χαμηλού εργατικού
κόστους η Πρώην Γιουγκοσλαβία έγινε ένα σημαντικό κέντρο για την
υπεργολαβία. Τα 30 τελευταία χρόνια ένα σημαντικό ποσό επενδύσεων και
τεχνογνωσίας προέρχονταν από την Δύση .
Η
Ευρώπη απορροφά το 80% των εξαγωγών της σε είδη
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης. Η Γερμανία και η Ιταλία είναι οι πιο
σημαντικοί πελάτες για την χώρα.
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ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ Ε=ΕΛΙ=ΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Το 1990 πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στην Πρώην Γιουγκοσλαβία,
περίπου 95.000 εργαζόμενοι ή 6% της συνολικής βιομηχανικής απασχόλησης,
απασχολούνταν στον κλάδο. Από αυτούς οι 63.000 (2/3) απασχολούνταν
στην βιομηχανία ειδών ένδυσης και οι 32.000 (1/3) στην κλωστοϋφαντουργία.
Οι βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης ήταν σχετικώς μεγάλης
κλίμακας: Το 1990 95 επιχειρήσεις (23 κλωστοϋφαντουργίας, 18 πλεκτικής,
και 54 ειδών ένδυσης) απασχολούσαν συνολικά 66.000 άτομα.
Η Κροατική βιομηχανία ειδών κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης
επηρεάστηκε σοβαρά από τον πόλεμο αφού περίπου το 1/3 των εργοστασίων
καταστράφηκαν Η συνολική απασχόληση στον κλάδο αριθμεί τώρα 55.000
εργαζομένους από του οποίους οι 42.000 απασχολούνται στην βιομηχανία
ειδών ένδυσης και 12.800 στην κλωστοϋφαντουργία).
Πίνακας 12: Κροατία: Απασχόληση στην Βιομηχανία ειδών
Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης
1990

1993

1994

1995

Ένδυση

32,0

15,5

14,3

13,6

12,8

Κλωστ/γία

63,0

48,9

48,3

45,4

42,2

ΣΥΝΟΛΟ

95,0

14,4

62,6

59,0

55,0

'στοιχεία Φεβρουάριου 1996

1996*

(σε χιλιάδες)

Οι σύγχρονες τάσεις δείχνουν ότι η απασχόληση στην βιομηχανία ειδών
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης συνεχίζει να μειώνεται και στα τελευταία
χρόνια. Μεταξύ του '93 και του Φεβρουάριου του '96 η απασχόληση μειώθηκε
κατά 2.700 άτομα (17%) στην βιομηχανία ειδών κλωστοϋφαντουργίας και
9.400 άτομα (15%) στα είδη ένδυσης.
Αυτές οι δυσμενείς επιδράσεις στην απασχόληση είναι επίσης προφανείς
και στον όγκο της παραγωγής της Κροατικής βιομηχανίας ειδών
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης^ .
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Πίνακας 13: Κροατία: Παραγωγή σε είδη Ένδυσης και
Κλωστοϋφαντουργίας
Ν Η Μ Α ΤΑ (000 τόνοι}

1980

1985

1990

1993

1994

1995

^νβα κερά
Μ έΰ ληα
Α η ·ά
Κ α ν ν ϊφ ιν α
ΚΛΩΣΤΕΣ

24.0
16.4

27.1
15.0

2.8
3.2

2,9
3.9

20,4
9,7
0.4
1.8
2.9

10.3
4.1
0,2
0.2
1.2

10.6
3 .7
0.2
0.1
1.5

8.9
3.3
0,2
0.1
1.3

71.0
22.9
0.3
0.7
ΝΑ

71.7
19.5

39.6
16,4

28.8
7.0

22.6

1 ■0,1
0.5
ΝΑ

0,2
7.7

0.3
4.2

0,2
3.8

3,4

ΝΑ

ΝΑ

4.9

2,9

2.7

2.5

-7.9

Π /χκ τά Ε ξώ ρουχα (000
[ ΝΑ
τό ν ο υ
26.1
B U tdcc (έκτα. Ζευγάρια)
13.4
Γ υν α ικεία Ε σώ ρουχα
(εκατ. τ.ρ.)
41.4
Έ τοιμα Ενδύματα
^ α τ .τ .μ .)
__________
24.1
Ο ΙΚ ΙΑ Κ Α Ε ΙΔ Η
Κ Λ Ω Σ Τ /Π Α Σ ( εκατ.

ΝΑ

1,9

0.9

0,7

1,0

33.1

33,0
13.7

34,8
11.4

21.3
10.0

22,0
9.1

20)3
7.0

-7,3
-23.1

47.5

49,5

36.4

34,3

32,4

-5.8

20,1

19,6

12,6

12.2

9,2

-24,9

Σ Τ Α Θ Ε Ρ Α ΥΦ.ΑΣΜ.ΑΤΑ
ψ ι η T.U.)
Μ φβακερά
Μ ά ίλ ιν α
Λ ινά
Κ αννάβ ινα
Π Λ Ε Κ Τ Α ΥΦ .ΛΣΜ ΑΤΑ
^ρΟ τόνού
Ε Ν Α ΥΣ Η
Π )χ κ τά Εσώ ρουχα (000

7,2

1 22,2
a 6 .7

9 5 /9 4

%

16,2
-10,0
28,6
753,4
-11.4

-1.7
-7.9

-12.7

m ____ ___ ________
Π ηγή: UCEA (..)<0,Ι ΝΑ

1.4.2

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΣΟΝ

Η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Ερπορίου σε είδη κλωστοϋφαντουργίας και
ένδυσης με την Κροατία επηρεάστηκε δυναμικά από την ανάπτυξη του φασόν.
Η Πρώην Γιουγκοσλαβία ήταν μία περιοχή σημαντική για την παραγωγή
φασόν πριν από τον πόλεμο. Το '90 περίπου 60% της συνολικής αξίας των
εισαγωγών (1,5 δις ECU) της Ε.Ε σε είδη ένδυσης από την Πρώην
Γιουγκοσλαβία ήταν εισαγωγές τέτοιου τύπου.
Η Κροατία διατήρησε τον ρόλο της σαν ένα σημαντικό κέντρο παραγωγής
φασόν. Το 1995 εκτιμάται ότι το 67%της αξίας των εισαγωγών της Ε.Ε σε είδη
ένδυσης από την Κροατία ήταν επαναεισαγωγές παραγωγής φασόν.

Πίνακας 14: Ε.Ε. : Η Παραγωγή φααόν στην Κροατία

1993

Εκατ. ECU
1994
1995

95/94

1993

000 ■όνοι
1994
1995

53.9

67.8

60.8

- 10.3

17.2

20.6

16.3

-20.9

1.4
2.7

3.2
4.7

3.2
5.2

-1.5

2.2
12.6

2.5
12.2

2.7
16.5

7.2

441.2

431.2

415.1

-3.7

15.0

15.4

13.9

-9.6

271.4 274.5
61.5 ~ 63.7

277.6
66.9

1.1

7.6
50.4

8.4
54.3

8.5
60.9

1.4

261.2

277.5

281.4

1.4

23.5

27.2

26.5

-2.5

166.0
63.6

159.6
57.5

164.3
58.4

3.0

8.1
34.6

7.9
29.2

7.9
30.0

0.0

63.8

109.1

127.0

16.4

3.3

4.9

5.4

11.9

28.7
'44.9

37.5
34.4

47.7
37.5

27.0

1.4
41.7

1.9
39.4

2.5
45.4

28.8

m

95/94
%

Εισαγωγές
Textiles
σύνολο
φασόν
% φασόν

■

Ένδυση
ϊϋνολο
φασόν
Μ Λ ο σ ύν

Εξαγωγές
Textiles
σύνολο
φασόν %
^ρσ όν

Ενδυση
Σύνολο
φασόν %

■

Το μερίδιο των επανεισαγωγών στις συνολικές εισαγωγές της Ε.Ε σε είδη
ένδυσης από την Κροατία αυξήθηκε σταθερά κατά την διετία 1993-95, καθώς
οι σχέσεις με τους κατασκευαστές της Δυτικής Ευρώπης αποκατασταθηκαν
από την κατάπαυση των εχθροπραξιών.
.
Οι εξαγωγές της Ε.Ε σε προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας στην Κροατία υπο
το καθεστώς παραγωγής φασόν ανέρχεται στο 58% της συνολικής αξίας των
εξαγωγών σε είδη κλωστοϋφαντουργίας το ’95, ελαφρα μειωμένα απο το
199^\
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1-4.3 Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗ ΣΕ.Ε ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ

Μετά την κατάργηση του προτψησιακού καθεστώτος στο εμπόριο μεταξύ
της Ευρώπης και της Γιουγκοσλαβίας, η Ευρώπη κάλυψε το εμπόριο με την
Κροατία μέσω του αποκαλούμενου αυτόνομου καθεστώτος της. Οι κύριες
αλλαγές από την προηγούμενη περίοδο ήταν η εισαγωγή συνδυασμένων
ττοσοστώσεων από τις Δημοκρατίες της Κροατίας της ΒοζνίαςΈρζεγοβίνης και
της Π.Γ.Δ.Μ. καθώς και ο περιορισμός στα επιτρεπόμενα όρια των
Ευρωπαίων εισαγωγέων από τις Ευρωπαϊκές αρμόδιες αρχές. Ο αριθμός των
περιορισμένων προϊόντων και οι εντάσεις στα επιτρεπόμενα όρια καθώς και οι
γενικά χωρίς δασμούς εισαγωγές στην Ευρώπη διατηρήθηκαν.
Το παρόν καθεστώς εμπορίου θεωρείται προσωρινό. Η Ευρώπη έχει ήδη
συμφωνήσει για την διαπραγμάτευση μίας νέας διττής συμφωνίας με την
Κροατία. Αυτό δίνει την δυνατότητα στην Κροατία να διαπραγματευθεί τις
συνθήκες εμπορίου, οι οποίες είναι ευνοϊκές για την μελλοντική ανάπτυξη της
βιομηχανίας των ειδών ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας.
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1.5 Η ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ
________
ΧΩΡΩΝ

^1.5.1 ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ Σκόπια
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 2.700.000
Α.Ε.Π. : 4.2 δις δολ.-αύξηση: 1,6% συμμετοχή ιδ. Τομέα 45%
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: 4%
Η πλέον ήρεμη Βαλκανική χώρα με τις καλύτερες οικονομικές επιδοτήσεις
το 1996 αναμένεται να βαδίσει πλέον αποτελεσματικά και το 1997, αφού τα
τελευταίο εμπόδιο στις διμερείς σχέσεις με την Αλβανία φαίνεται να χάνει
βάρος. Η πολιτική κατάσταση διατηρείται και το ’97 σταθερή κάτω από την
συνετή διαχείριση του Γκλιγκόροβ, ο οποίος φέρεται αποφασισμένος να
προβλήματα των
επιλύσει όλα
κατά την διάρκεια
διμερών
σχέσεων
του έτους.
ανάπτυξης
της
Η πορεία
χώρας
θα
οικονομίας
της
σ’ όλους
τους
εκφραστεί και το '97
δείκτες,
ενώ
η
οικονομικούς
επιπέδου
βελτίωση
του
εξαρτηθεί από την
διαβίωσης
θα
επενδύσεων . Το
προσέλκυση ξένων
δεν καταφέρει να
1997 εάν η χώρα
θα φθάσει τα όρια
βρει ξένα κεφάλαια,
αυτοσυντήρησής
της
της, στο βαθμό που θα τηρηθούν όλοι οι όλοι παράγοντες σταθεροί.
’ Σε κάθε περίπτωση η αγορά της χώρας θα πρέπει να βρει όλα εκείνα τα
σημεία προσέγγισης με την ελληνική αγορά και δη την α^ορα της Β. Ελλαδας
μία και η αντίθετη πλευρά εμφανίζεται άκρως διατακτική.
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=>1.5.2 Η Ο.Δ. nOYrKOIAARIAT
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ: Βελιγράδι
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : ■
Α.Ε.Π.
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: Η οικονομία της
χώρας και περισ
σότερο η Σέρβική
δείχνει να ξεπερνά τα
προβλήματα των κυ
ρώσεων με τον καλύ
τερο τρόπο και χωρίς
την αλλοδαπή χρη
ματοδότηση.
Παράλληλα η πολιτική
κατάσταση στην χώρα
παρά της διαδηλώσεις
των τελευταίων ημε
ρών του 1996 δεν
φαίνεται να ταλαντώνεται επικίνδυνα μιας και η αντιπολίτευση μέχρι στιγμής δεν έχει αποδείξει τις
ικανότητές της για την διαχείριση κρίσεων. Το γεγονός αυτό όμως δεν
σημαίνει αποστασιοποίηση των ενδογενών δυνάμεων από παρεμβατικές
κινήσεις οι οποίες είναι δυνατόν να εξελιχθούν και στην οικονομία μέσω του
Δ.Ν.Τ (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο).
Η Γιουγκοσλαβική αγορά, παρά τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι
τράπεζες στην χρηματοδότηση επενδύσεων, βαδίζει και το 1997 αυξητικά,
ειδικά στα καταναλωτικά αγαθά με επίκεντρο τις μεγάλες πόλεις. Το κύριο
χαρακτηριστικό των αγορών των μεγάλων πόλεων θα συνεχίσει να είναι και
το '97 το υπερβολικά μεγάλο εμπορικό κέρδος, το οποίο αναγκαστικά
αυξάνει όλους τους συντελεστές κόστους ειδικά στις υπηρεσίες.
Ειδικά για τα Βαλκάνια ενδιαφέρον ζήτημα αποτελούν οι διάδρομοι
μεταφορών προς την Ευρωπαϊκή αγορά και οι σχέσεις της Σερβίας με τους
Κροάτες και τους Σλοβάκους. Η κατάσταση στις μεταφορές εξελίσσεται
ομαλά και μάλλον το '97 θα επικρατήσουν τα προβλήματα του 1990
πολλαπλασιασμένα επί τρία.
Τέλος το 1997 αναμένεται να είναι το έτος αναφοράς για την
Γιουγκοσλαβική οικονομία σε σχέση με τις ξένες επενδύσεις. Ας σημειωθεί
ότι η Γιουγκοσλαβική αγορά είναι ανοιχτή σε κάθε αλλοδαπή επένδυση αρκεί
να τηρείται ο κανόνας της αμοιβαιότητας, ήτοι η χώρα προέλευσης των
επενδύσεων θα πρέπει να επιτρέπει την ανάπτυξη της Γιουγκοσλαβικών
επενδύσεων στο έδαφος της.^"*
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=>1.5.3 ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ:
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ :
Α.Ε.Π.
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ:

Λουμπλιάνα
2.000.000
17,7 δ ις$ - αύξηση:3%- συμμετοχή ιδ. Τομέα 40%
9%^

Η Σλοβενία παρουσιάζει μία πολύ καλή οικονομική εικόνα με υψηλότερο
κατά κεφαλήν Α.Ε.Π.(8.7000 $ ετησίως), και έτσι ένας σημαντικός πόλος
έλξης για τους ξένούς επιχειρηματίες. Σε ανάλογα με το μικρό πληθυσμό της
εμφανίζει την υψηλότερη κατά κεφαλή ξένη επένδυση.^^

> 1.5.4 ΣΕΡΒΙΑ- ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ : Βελιγράδι
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 10.700.000
Α.Ε.Π
: 15,3%δις $ - αύξηση:4% - συμμετοχή ιδ. Τομέα:40%
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: 59%
Η Σερβία-Μαυροβούνιο πρόσφερε ισχυρά κίνητρα στους ξένους
επενδυτές, συγκεντρώνοντας πέρυσι 700 εκ.$, προκειμένου να
ανασυγκροτήσει την οικονομία της, που βρίσκεται σε κακή κατάσταση,αφού
η ανεργία ανέρχεται στα επίπεδα του 25%^ .

>1.5.5 ΒΟΣΝΙΑ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ: Σεράγιεβο
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 4.600.000
Α.Ε.Π
: 2,7 δις $ - αύξηση 30%
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: ........
Στη Βοσνία η κατάσταση συνεχίζει να είναι τεταμένη, με αποτέλεσμα τα
ξένα κεφάλαια που εισρέουν να είναι περιορισμένα και η χώρα να βασίζεται
κυρίως στην οικονομική βοήθεια των Διεθνών Οργανισμών για την
ανασυγκρότησή τ η ς .

-TH E WALL STREET-JOURNAL 30/3/97 Σ ΕΙ 3
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1.6 Ν Ε Ε Σ

ΑΓΟΡΕΣ

Είναι γνωστό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελληνικών εξαγωγών
ενδυμάτων (78,5%) κατευθύνεται σε χώρες της Ε.Ε . Ειδικότερα στην
Γερμανία 60%, Γαλλία 8%, Αγγλία και Σκανδιναβικές Χώρες απορροφούν το
συντριπτικό μερίδιο των Ελληνικών εξαγωγών.
Τα τελευταία όμως χρόνια παρατηρείται συνεχής μείωση των μεριδίων
των Ελληνικών ενδυμάτων στις εισαγωγές ενδυμάτων των χωρών αυτών και
ιδιαίτερα στη Γερμανία, που αποτελεί με διαφορά τον σημαντικότερο πελάτη
της χώρας μας.
Οι κυριότεροι λόγοι που έχουν οδηγήσει σ’ αυτήν την εξέλιξη είναι: α) η
γενικότερη οικονομική κατάσταση των αγορών των συγκεκριμένων
Ευρωπαϊκών Χωρών, β) η μείωση της καταναλωτικής δαπάνης για ενδύματα
και γ) η ραγδαία αύξηση των εισαγωγών από τρίτες χώρες χαμηλού κόστους.
Η Γερμανική αγορά βρίσκεται και αυτή σε ύφεση, ο κλάδος όμως των
πλεκτικών που κυρίως δραστηριοποιούνται οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β.
Ελλάδας δείχνει σημάδια ανάκαμψης.^^
Όμως παρόλα αυτά η Γερμανική αγορά φαίνεται να κεντρίζει το ενδιαφέρον
ολοένα και περισσότερο των επιτελών του Οργανισμού
Προώθησης
Εξαγωγών.
Η χώρα μας πραγματοποίησε εξαγωγές ύψους 364 εκ.
γερμανικών μάρκων το 1994 και με μερίδιο 1% κατέλαβε την ^ θέση μεταξύ
των κοινοτικών προμηθευτριών της Γερμανίας.
Με δεδομένες τις παραπάνω αρνητικές εξελίξεις και μίας σειράς άλλων
τταραμέτρων που επηρεάζουν αρνητικά την πορεία των ελληνικών εξαγωγών
ενδυμάτων , οι Ελληνικές επιχειρήσεις ένδυσης θα πρέπει άμεσα - αν δεν το
έχουν κάνει ήδη - αφ’ ενός να προσανατολισθούν στην παραγωγή προϊόντων
ποιότητας και μόδας και αφετέρου να διερευνήσουν τις δυνατότητες εξαγωγών
τους σε νέες αγορές.
Μία τέτοια νέα αγορά είναι η Ρωσία . Είναι μία τεράστια αγορα η οποία
αναπτύσσεται ταχύτατα και η οποία είναι ανεκμετάλλευτη από τις Ελληνικές
επιχείρησης ένδυσης. Το 1994 οι εισαγωγές ενδυμάτων από τις χώρες μέλη
της Ε.Ε. στην Ρωσία ανήλθαν στα 260 εκ ECU. Το ποσοστό της χώρας μας
ανέρχεται μόλις στο 0,8%.
.
Ο Σύνδεσμος Βορείου Ελλάδας εξασφάλισε χώρο 250 τετραγωνικών
.μέτρων, σε κεντρικό σημείο για την έκθεση^MODA MOSCOW AUTUMN 96
που έγινε τον Οκτώβριο του 96 στην Μόσχα.
Μία ακόμη παρόμοια προσπάθεια έγινε απο τον Σύνδεσμο που
ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Τουρκογερμανικού συνδέσμου TUDET,
με την επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη.

” «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» 9/2/97
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Στόχος της επιχειρηματικής αποστολής ήταν η συνέχιση των επαφών
που ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του '95 και η διερεύνηση πιθανών μορφών
συνεργασίας Κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Κωνσταντινούπολη
οι Έλληνες επιχειρηματίες επισκέφθηκαν τουρκικές επιχειρήσεις, οι οποίες
ήταν εγκαταστημένες στην περιοχή της Ανατολικής Θράκης. Στις συναντήσεις
από Ελληνικής πλευράς διερευνήθηκαν οι δυνατότητες αγοράς φθηνών
πρώτων υλών από την Τουρκία και η δυνατότητα πωλήσεων προς την
Τουρκία ειδικών κατηγοριών νημάτων και υφασμάτων. Επίσης διερευνήθηκε η
δυνατότητα πώλησης Ελληνικών ενδυμάτων στην Τούρκικη αγορά, καθώς και
η πώληση ενδυμάτων στην Γερμανία μέσω τουρκικών δικτύων που διαθέτουν
τα μέλη TUDET.^

TUDET - J S P V e
iSTANBUl

“ «ΠΛΕΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ» ΜΑΙΟΣ '96 ΣΕΛ 10

1.6.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ

Στις 14-15 Νοεμβρίου 35 έλληνες επιχειρηματίες μέλη του Συνδέσμου
Σ.ΕΠ.Β.Ε συμμετείχαν στην αποστολή στα Σκόπια, που είχε σαν στόχο την
δτερεύνηση δυνατοτήτων παραγωγής με τη μορφή της υπεργολαβίας (φασόν),
αλλά και την επιτόπου προσέγγιση των επιχειρήσεων της γειτονικής χώρας με
σκοπό την πληρέστερη πληροφόρηση για τις συνθήκες και τις διαδικασίες
παραγωγής.
Οι επιχειρηματίες επισκέφθηκαν τις πόλεις (Μοναστήρι, Ορχίδα, Στρούγκα,
Tetovo) και 7 αντιπροσωπευτικές επιχειρήσεις του κλάδου.
Από την πλευρά τους οι Σκοπιανοί επιχειρηματίες επέδειξαν εντονότατο
ενδιαφέρον για διμερή συνεργασία με την Ελλάδα, γεγονός που οφείλεται στο
ότι τα τεράστια εργοστάσια του κλάδου υπολειτουργούν, εξαιτίας της κρίσης
και των ανακατατάξεων που προέκυψαν από την διάλυση της Πρώην
Γιουγκοσλαβίας . Οι περισσότερες επιχειρήσεις αυτήν την στιγμή βρίσκονται
στην τελική φάση της ιδιωτικοποίησης τους και ορισμένες από αυτές
αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.
Αν και το κόστος εργασίας στα Σκόπια δεν είναι ιδιαίτερα χαμηλό, (όπως
π.χ. Βουλγαρία) εντούτοις ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχετική υψηλή ποιότητα,
γεγονός που κάνει την συνεργασία με τη χώρα αυτή ελκυστική. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι ορισμένες από τις επιχειρήσεις εξάγουν μεγάλο ποσοστό της
παραγωγής τους σε μεγάλους πελάτες της Γερμανίας.
Το μέσο κόστος εργασίας κυμαίνεται περίπου στα 800-900 μάρκα, ωστόσο
οι κάθε είδους εισφορές ανέρχονται σε πολύ υψι^ό ποσοστό, με συνέπεια ο
καθαρός μισθός να μην υπερβαίνει τα 500 μάρκα.

Ι
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Βουλγαρία. Ρουμανία /λλβανία
Βουλγαρία.
Βουλγαρία.
Βουλγαρία,
Ρουμανία__________________
Βουλγαρία.
Βουλγαρία,
Αλβανία
Αλβανία________ _________
Ρουμανία
Βουλγαρία,____________ _
0 Δ Πουγκοσλαβας______ __
ΟΔΓιουνκοσλαβίαε
0 Δ Γιουγκοσλαβαε
Βουλγαρία.
Βουλγαρία.
Βουλγαρία.
Βουλγαρία.

Ρουμανία
Π/\ΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ
BESTFOODS
Πηγή: Καθημερινή 28/9/97

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΤΑΣ
παραγωγική δραστηριότητα (παγωτό)
εμφιάλωση αναψυκτικών, μπύρας και
άλλες παραγωγικές δραστηριότητες μέσω
εταιριών του ομίλου ή συνεργασιών
παραγωγή μπύρας σε συνεργασία με την
3Ε
αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
.πετρελαιοειδή
παραγωγική δραστηριότητα (κρουασάν)
δίκτυα διανομής
δίκτυο λιανικής πώλησης καλλυντικών
δίκτυο λιανικής πώλησης ενδυμάτων
τηλεπικοινωνίες
τηλεπικοινωνίες
σούπερ μάρκετ
καπνά
αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
εκμετάλευση ορυχείων μολύβδου και
ψευδαργύρου
παραγωγή ενδυμάτων
παραγωγική δραστηριότητα στον τομέα
της υαλουργίας, πλαστικά προϊόντα
υγραέρια
κατασκευές, γραφείο αντιπροσωπείες
ασφάλειες
ασφάλειες
ασφάλειες
υποκαταστήματα
υποκαταστήματα
γραφείο αντιπροσωπείας
γραφείο αντιπροσωπείας
υποκαταστήματα
υποκαταστήματα
υποκαταστήματα
κατασκευές
παραγωγή snaksK.a
διαγνωστικό κέντρο
κατασκευές
κατασκευές
κατασκευές
κατασκευές
δίκτυα διανομής
παραγωγική δραστηριότητα
παραγωγική δραστηριότητα στον τομέα
της υαλουργίας.
παραγωγική δραστηριότητα
παραγωγή snakSK.a
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ΧΩΡΑ

Β Α Λ Κ Α Ν ΙΑ

Αριθμός αμιγώς ελληνικών ή Αριθμός αμιγώς ελληνικών ή
Συνολικά κεφάλαια που
μικτών εταιριών που έχουν
μικτών εταιριών που
έχουν επενδυθεί από
ιδρυθεί μέχρι σήμερα
αναπτύσσουν σήμερα
ελληνικά συμφέροντα (σε εκ.
δραστηριότητα(Ι)
δολ)
Ρουμανία
1.679
500
58.06
1.000
450
Βουλγαρία
110
150
Ο Δ της Γιουγκοσλαβίας
53.1 (3)
(2)
63
FYROM
(2)
(3)
1.σύμφωνα με εκτιμήσεις 2.δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 3. Η επένδυση του ΟΤΕ για την εξαγορά του 20% του οργανισμού
τηλεπικοινωνιών της Γιουγκοσλαβίας ήταν της τάξης των 37 εκ. δολ

1

Πηγή: Καθημερινή 28/9/1997

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ II
2 .1 .

Κ Λ Ω Σ Τ Ο Ϋ Φ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Γ ΙΚ Ο Σ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

2 .1.11ΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ
ΑΠΌ ΤΟ 1981 ΕΩΣ ΤΟ1990
Ο κλάδος του ετοίμου ενδύματος είναι από τους πλέον παραδοσιακούς
εξαγωγικούς κλάδους της Ελληνικής Βιομηχανίας. Πρόκειται για έναν κλάδο
χαμηλού κόστους εργασίας, χαμηλού βαθμού έντασης επενδύσεων και μικρού
βαθμού επιχειρηματικής συγκέντρωσης, με κριτήριο την απασχόληση, την
παραγωγή, τις εξαγωγές και ο οποίος χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό εγχώριες
πρώτες ύλες.
Οι περισσότερες μονάδες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ετοίμσυ
ενδύματος ξεκίνησαν σαν οικοτεχνίες, αφού οι απαιτήσεις σε κεφάλαια για την
ίδρυση τους ήταν ιδιαίτερα μεγάλες.
Πολλές από τις μονάδες αυτές
εξελίχθηκαν σε μεγάλες παραγωγικές μονάδες που απασχολούσαν σε μεγάλο
βαθμό γυναικείο εργατικό δυναμικό^.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του κλάδου ήταν και είναι τα εξής:
♦ Μικρό μέγεθος μεταποιητικών μονάδων.
♦ Κλάδος έντασης εργασίας όπου το εργατικό δυναμικό είναι στην πλειοψηφία
τους γυναίκες.
♦ Δεν απαιτεί μεγάλη εξαδίκευση εργασίας.

♦ Κύρια αίτια της ανάτττύξης του κλάδου στην Ελλάδα ήταν το χαμηλό κόστος
εργασίας.
Ο κλάδος επηρεάστηκε πάρα πολύ από την αύξηση κατά μονάδα κόστους
εργασίας τα έτη 1981-82. Αιτία της αύξησης αυτής ήταν η εισοδηματική και
γενικότερη μακροοικονομική πολιτική που ακολούθησαν την περίοδο ουτή. Ως
αποτέλεσμα είχαμε μία σημαντική χειροτέρρευση της ανταγωνιστικής θέσης
των κλάδων που προερχόταν από την ένταση εργασίας και από την
παραγωγή προϊόντων μη εμπορεύσιμων διεθνώς. Αυτή η χειροτέρευση της
ανταγωνιστικότητας υπήρξε μια από τις κύριες αιτίες που οδήγησαν στην
απόφαση για αύξηση της επιδότησης που δίνονταν μέσο της 1574/70 ΑΝΕ και
την εφαρμογή σταθερού ποσοστού επιδότησης 24% επί της αξίας FOB των
εξαγωγών.
.
,
,
Η πορεία της εισοδηματικής και μακροοικονομικής πολιτικιάς μέχρι το 1985
δεν επέτρεψε να δημιουργηθούν συνθήκες για την μείωση της πολύ
σημαντικής επιδότησης με τις αποφάσεις 350/3/8-2-82 (αύξηση επιδότησης
της βιοτεχνίας) και 358/5/9-4-82 (αύξηση επιδότησης εξαγωγών, έτοιμων
ενδυμάτων εκτός προϊόντων πλεκτικής που κατασκευάζονται για λογαριασμό
και με πρώτες ύλες αλλοδαπών.
■
,
■
Μετά τον Οκτώβριο του 1985 η εισοδηματική και συναλλαγματική πολίτικη
που εφαρμόσθηκε, οδήγησαν αναμφισβήτητα σε μια σημαντική πτώση του
κατά μονάδα κόστους εργασίας στον κλάδο και σε μία σημαντική βελτίωση της
ανταγωνιστικής θέσης τους διεθνώς. Αυτό αντανακλαται στην σημαντική
αύξηση των εξαγωγών ετοίμων ενδυμάτων τα ετη ΰό , « /, «ο.

''' ΕΞΠΡΕΣ ΜΑΙΟΣ ‘9

■ o ' f x ε^χε/ρ;7σε/ξ- παραγωγής φασόν, οι επιπτώσεις της πολιτικής μετά
το 85 έως τα μέσα του'88 ήταν ευνοϊκότερες από κάθε άλλη περίπτωση και οι
λόγοι ήταν οι έξης:
α) γιατί είναι κατεξοχήν κλάδοι έντασης εργασίας.
β) συναλλάσσονται με το εξωτερικό σε Ευρωπαϊκά νομίσματα και ειδικότερα σε
μάρκα, όπου η υποτίμηση της δραχμής έναντι αυτών για το ’86 ήταν 36% και
για το '87 16,7%.
Το τελευταίο τρίμηνο του 1986 και 1987 η πραγματική συναλλαγματική
ισοτιμία της δραχμής με βάση το κατά μονάδα κόστος εργασίας ήταν
υηοτιμημένη κατά 20, 7% και 22,1% αντίστοιχα, σε σχέση με τα πρώτα τρίμηνα
του '85. Για τον κλάδο φασόν η υποτίμηση ήταν μεγαλύτερη π.χ. από 1-1-86
έως 31-12-86 η δραχμή υποτιμήθηκε έναντι του μάρκου κατά 22,2%. Η
υποτίμηση αυτή συνεχίστηκε το '86 και το '87.
Με τα πιο πάνω δεδομένα δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι το 1987 να
υπήρξε πραγματικά πρόβλημα προσαρμογής εξαιτίας της μείωσης των
εξαγωγικών επιδοτήσεων στον κλάδο των ετοίμων ενδυμάτων η οποία ήταν
σημαντική καθώς ανέρχονταν στο 10,2%. Οι μειώσεις έπρεπε να είχαν γίνει
από τον προηγούμενο χρόνο και σε κάθε περίπτωση η ανταγωνιστική θέση
του κλάδου στα μέσα του 1988 ήταν καλύτερη από ότι ήταν ακόμη στις αρχές
του 1986 πριν από την κατάργηση των επιδοτήσεων.
Προβλήματα ο κλάδος μπορεί να είχε πάρα πολλά ακόμα και στην περίοδο
εκείνη . Αφορούσαν κυρίως την οργανωτική του δομή και την ελλειπή
σποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που είχαν αναληφθεί
σε αυτόν, τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αφορούσαν χειροτέρευση της
ανταγωνιστικής θέσης του κλάδου, εξαιτίας της ακολουθούμενης πολιτικής.
Κάθε άλλο μάλιστα. Η ανταγωνιστική θέση του κλάδου στο βαθμό που αφορά
την οικονομική πολιτική, ήταν καλύτερη στα μέσα του '88 από ότι ήταν στις
αρχές της ΙΟετίας του '80. Και θα μπορούσε να είχε γίνεί ακόμα καλύτερη αν
ίσχυε και τα επόμενα χρόνια η οικονομική πολιτική του 86-88 και αν ακόμα η
εφαρμογή του Φ.Π.Α. λάμβανε χώρα χωρίς πολλούς κλυδωνισμούς. Τίποτα
όμως από αυτά δεν συνέβη κατά την περίοδο 1989-1990.
Δυστυχώς από τα μέσα του 1988 μέχρι τα μέσα του 1990 η
μακροοικονομική πολιτική έκανε στροφή 18CP και έγινε εξαιρετικά επεκτατική.
Αποτέλεσμα ήταν η σημαντική χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας της
Ελληνικής Βιομηχανίας, όπως αυτή μετριέται με το σχετικό κατά μονάδα
κόστος εργασίας σε κοινό νόμισμα, κατά 25% περίπου στην διετία του 88-89.
Η πολιτική αυτή ήταν σε
λάθος κατεύθυνση και είχε ως συνέπεια να
εξαλειφθούν σε σημαντικό βαθμό τα πλεονεκτήματα που είχαν επιτευχθεί για
τον κλάδο από την μακροοικονομική πολιτική τις περιόδους 1986-1988.
Η πολιτική αυτή που ακολούθησαν, παρά το γεγονός ότι επέφερε μείωση
της επιδότησης του κλάδου από 1-1-1990, έφτασε το επίπεδο του 27%. Αυτό
οε συνδυασμό με την σημαντική υπερτίμηση της πραγματικής
συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής συνεπάγεται μία πολύ σοβαρή μείωση
της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του κλάδου, η οποία, αν δεν βελτιωθεί
έγκαιρα, θα έχει ως συνέπεια τη δραματική συρρίκνωση του.
Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές του κλάδου από το 1977 έως το 1988 και από
το 1988 έως το 1992 φαίνονται στους εξής πίνακες:

·ΚΑΩΣΤΟΪΦ.4ΝΤΟΪΡΠ.4 Κ.ΑΙ ΕΝΔΥΣΗ» ΑΘΗΝ.4 1986 (ΓΧ. Κ.4ΤΣΟΥΧΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ)

Πίνακας 17: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-Ε-ΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ
Ε ισ α γ ω γ έ
Ό γκος

Ε ξαγω γές

Αξία

Μέση

Όγκος

Αξία

Μέση

τιμή σε
δο>.
Έ τη
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
I98S
Ι98Α
1987
1988

McTp.Tov
998
1219
1545
1607
3J6.3
3031
4535
3.878
5851
4099
4438
6.374

Αρχ

Λο>_

(εκατ)

Ι)[>λ)
14392
25 920
36 484

535J
%1.8
I 365.1
1068.6
2734.8
3 8.54.9
5 599.7
7 623_3
9 221.6
11.601.2
15.922.2
26 676,9

24815
49.341
57 725
63.713
67.654
66 728
82.893
117369
188.050

Μετρ.τ
ον.
14.420.8
21 263J
23.614ς>
15441.8
138483
19044':
140493
17445.6
11404.5
20.220.3
26 491.4
29.502.7

16400
17400
17800
2Ζ100
29 100
27,900
29 789
39.200
38.997
48.200
62,700
48.627

ΑΡΧ·
(εκατ)
7.978.9
9.256.9
10.943,1
17 1003
21.6063
30.433.8
46 8623
68.119.9
87052,1
151.854.6
194.981.1
176.183.1

Δρχ./

τιμή σε

δολ.

δολ.

ΗΠΑ

13.073.8
14.337.1
16.431.0
17968,6
13.3957
16.334.7
17.899.2
15.421,9
16.15Ζ9
11.510.0
22.962.2
25.540,2

37.209
37.107
37.416
43.062
55.427
66.780
87.889
112.681
138.197
139.954
135,429
141.861

Λολ.(χιλ)
214.410
249 465
292.471
397.106
389.814
455.732
533.198
604.538
629.913
1.085.032
1.439.729
1.241.942

1988

1989

1990

1991

1992

Εξαγωγές

45.069

60.569

69.253

89.822

109.387

Εισαγω γές

12.923

26.480

36.352

47.044

60.610

Πηγή:

Εξπρές Μάιος 1996

Η πορεία του κλάδου την ΙΟετία του '90 εξακολούθησε να αντιμετωπίζει
πάρα πολλά προβλήματα : Όπως είναι γνωστό το μεγαλύτερο ποσοστό των
ελληνικών εξαγωγών ενδυμάτων (78,5%) κατευθύνεται σε χώρες όπως
Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Σκανδιναβικές χώρες.
Μεταξύ των ετών 1993 και 1994 παρατηρήθηκε μία μικρή αύξηση της τάξης
του 1,6% στην δραχμική αξία των εξαγωγών ένδυσης. Αυτό όμως ουσιαστικά
σημαίνει μικρή μείωση των εξαγωγών μας, δεδομένης της μεγαλύτερης
διολίσθησης της δραχμής έναντι των ξένων ευρωπαϊκών νομισμάτων.
Σε μία μελέτη που πραγματοποίησε ο ΣΕΒΕ (Σύνδεσμος Επιχειρηματιών
Βορείου Ελλάδας) για τις επιπτώσεις της
«σκληρής δραχμής» στην
ανταγωνιστικότητα
των εξαγώγιμων προϊόντων στην χώρα μας
υπογραμμίζεται ότι στην τελευταία 4ετία καταγράφεται μείωση 10% των
Ελληνικών εξαγωγών στην Ευρώπη. Η μεγαλύτερη κάμψη παρουσιάζεται
στην Γερμανία, Γαλλία, αλλά και τις ΗΠΑ που αποτελούν τους κυριότερους
πελάτες της χώρας μας. Την ίδια στιγμή εξαιρετικά χαμηλό παραμένει το
ποσοστό των ελληνικών εξαγωγών επί του συνόλου της Ε.Ε που ανέρχεται το
1994 μόλις στο 0,61%.
Η αύξηση κατά 14% που παρατηρείται στην αξία των ελληνικών εξαγωγών
στο 9μηνο του 1995 προέρχεται σύμφωνα με το ΣΕΒΕ (Σύνδεσμος
Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδας) από τις αναδυόμενες αγορές Βαλκανικών
χωρών που εισάγονται στην Ελλάδα και επανεξάγονται ως ελληνικές
εξαγωγές.^
Εάν η πολιτική της σκληρής δραχμής συνεχισθεί, πολλές επιχειρήσεις που
αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, όχι μόνο θα πληγούν, αλλά πολλές από
αυτές θα κινδυνεύσουν άμεσα με κλείσιμο.
Είναι τόσο σκληρή η πολιτική αυτή ώστε να μπορούμε να υποστηρίξουμε
ότι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής μας εκτός των χωρών χαμηλού κόστους,
είναι το Ελληνικό κράτος.
Τα προϊόντα που συνήθως εξάγουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις είναι μεν
υψηλής ποιότητας και αποδεκτά στο εξωτερικό, παρα τον έντονο
ανταγωνισμό, δεν θα μπορέσουμε όμως να αντέξουμε για πολύ ακόμη αφού ο
πελάτης μας είναι εύκολο πλέον να προμηθευτεί σχεδόν τα ίδια προιοντα σε
ανταγωνιστικότερες τιμές
Έτσι λοιπόν πολλές επιχειρήσεις έχουν κλείσει, άλλες αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, ενώ οι περισσότερες μειώνουν συνεχώς το
απασχολούμενο εργατικό δυναμικό τους μεταφέροντας την παραγωγή τους
^'''°Στο^π ^ακάτω πίνακα φαίνεται η μείωση του απασχολούμενου εργατικού
δυναμικού (1980-1995).

ΝΑ ΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 28/11/1996
" ΝΑ ΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 5/12/1996

Πίνακας 19: Εξέλιξη απασχόλησης βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης
(Βάση 1990 = 100)

Εηιπρόσθετα ορισμένα γεγονότα όπως:

1C Η πρόσφατη απόφαση για τελωνειακή ένωση της Τουρκίας.
2 Η σταδιακή απελευθέρωση του εμπορίου στα κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα.
3 Οι συμφωνίες της Ε.Ε με τις χώρες της Πρώην Ανατολικής Ευρώπης σε
συνάρτηση με:
A Τη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης για τα ενδύματα στις κυριότερες
Ευρωπαϊκές αγορές.
Β Την μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών από τις τρίτες χώρες.
C: Τις σημαντικές αυξήσεις που χορήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε
ποσοστώσεις για εισαγωγές από Ρωσία την Κίνα και τις χώρες της
Ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης.
Δημιουργούν επιπλέον σοβαρά προβλήματα για τον κλάδο.
Καθώς ένας σημαντικός αριθμός αναπτυσσόμενων χωρών δεν ανταποκρίθηκε
οε συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νέα συμφωνία GATT,
από την οποία είχαν αναλάβει υποχρέωση να καταργήσουν τις επιδοτήσεις και
τις πόσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις, που παρείχαν στην εγχώρια αγορά
κλωστοϋφαντουργίας και στην εξαγωγική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα
είχαν αναλάβει την υποχρέωση κατάργησης διοικητικών πράξεων και άλλης
φύσης περιορισμών, με τους οποίους παρεμποδίζεται η εισαγωγή
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων διαφόρων κατηγοριών. Το γεγονός αυτό
είχε άμεση συνέπεια να δυσχερανθούν σημαντικά οι εξαγωγές μας από χώρες
τηςΕ.Ε^^
Επιπλέον η άσκηση της πολιτική όυπιρίηρ από ορισμένες τρίτες χώρες οι
οποίες προκειμένου να ενισχύσουν τις εξαγωγές τους, πωλούν στις κοινοτικές
αγορές κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα σε τιμές ιδιαίτερα χαμηλές.
Επίσης η πρόσφατη κάμψη της ισοτιμίας του μάρκου έναντι της δραχμής,
λόγω ανάκαμψης του δολαρίου, δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στις
εξαγωγές, δεδομένου ότι το μάρκο λαμβάνεται υπόψη κατά κύριο λόγο ως
βάση για τον καθορισμό των τιμών.

να
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Επίσης ορισμένοι ενδογενείς ανασταλτικοί παράγοντες, όπως είναι: α) η
πολιτική της σκληρής δραχμής της, που έχει σοβαρές επιπτώσεις στην
ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προϊόντων και β) το «έλλειμμα»
τεχνολογικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων, το οποίο αποδίδεται σε μεγάλο
βαθμό στην έλλειψη κυβερνητικής στήριξης των παραγωγικών μονάδων.
Όλα αυτά έχουν επιδεινώσει την κατάσταση της Ελληνικής
κλωστοϋφαντουργίας - ένδυσης.
Ιδιαίτερα τα μηνύματα που φθάνουν τα τελευταία χρόνια για τον κλάδο είναι
δυσοίωνα για το μέλλον του κλάδου και Θα πρέπει επιτέλους η πολιτεία να
αναγνωρίσει το μέγεθος του προβλήματος και να δώσει την αναγκαία
υποστήριξη που ο κλάδος χρειάζεται, προκειμένου να ανακάμψει.

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ; Ένα από τα βασικά αιτήματα του κλάδου προς την
ττολιτεία είναι η εξασφάλιση ενός προγράμματος αντίστοιχου με αυτό που
εξασφάλισε η Πορτογαλία ύψους 406 εκ ECU με σκοπό τον εκσυγχρονισμό
και την αναδιάρθρωση του. Το πρόγραμμα αυτό όμως, παρ' όλες τις
προσπάθειες που μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί, δεν είχε θετική κατάληξη.
Επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας ζητούν οι Έλληνες
Κλιοστοϋφαντουργοί στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τον
εντεινόμενο ανταγωνισμό από χώρες χαμηλού κόστους. Θα πρέπει επίσης να
καταργηθούν οι περιοριστικές ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, με την
προϋπόθεση όμως ότι οποιοδήποτε μέτρο για να αποδώσει θα πρέπει να
ληφθεί με κοινωνική συναίνεση . Επιπλέον οι εργαζόμενοι θα πρέπει να
κατανοήσουν τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην Διεθνή αγορά . Τα
κύρια σημεία περί ευελιξίας της αγοράς εργασίας και μείωσης κόστους είνα ι: η
επιβολή του ποσοστού 8% στις προσλήψεις για ειδικές κατηγορίες
εργαζομένων, το όριο απολύσεων 2% και η αύξηση του ορίου υπερωριακής
απασχόλησης. Επίσης τη μεγαλύτερη ευελιξία σε ότι αφορά τις αμοιβές των
ϊψεοπροσλαμβανόμενων σε φθίνουσες περιοχές.^^
Τα χρονικά περιθώρια ήδη έχουν εξαντληθεί. Θα πρέπει η πολιτεία να
εντείνει τις προσπάθειές διεκδίκησης και εξασφάλισης για τη χώρα μας
προγράμματος αντιστοίχου αυτού της Πορτογαλίας.
Διαφορετικά θα πρέπει να εξασφαλίσει τα αντίστοιχα κονδύλια για τον
εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων του κλάδου από τα κονδύλια του δεύτερου
κοινοτικού πλαισίου στήριξης.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι3Ί2/96ΣΕΛ ΙΟ
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Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, του εττίσημου οργάνου
καταγραφής στατιστικών στοιχείων του εξωτερικού εμπορείου των χωρών της
Ε.Ε, οι εξαγωγές της Ελλάδας σε ενδύματα κατά το 1995 , ανήλθαν σε
1.251.977.000 ECU, σημειώνοντας οριακή αύξηαη κατά 0,95 σε σχέση με το
1994. Παρά την συνεχιζόμενη κρίση που επικρατεί στον κλάδο, τα ενδύματα
αποτελούν από τα κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα της Ελλάδας, συμβάλλοντας
αττοφασιστικά στην εισροή σημαντικών πόρων στην χώρα μας.
Αναλυτικότερα η αξία των εξαγωγών πλεκτών ενδυμάτων" προς την Ε.Ε το
1995 σημείωσε αύξηση της τάξης του 18% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα του 1994. Όμως η θετική εξέλιξη αυτή, αντισταθμίζεται με την μείωση
που παρατηρήθηκε στις εξαγωγές των σταθερών ενδυμάτων"* και ιδίως αυτές
προς την Ε.Ε, οι οποίες αημείωααν πτώση της τάξης του 15%.
Πρώτη χώρα πελάτης για την Ελλάδα παραμένει με μεγάλη διαφορά ή
Γερμανία με μερίδιο 58,5% του συνόλου των εξαγωγών μας και το
εντυπωσιακό 65,1% για τις εξαγωγές που προορίζονται προς την Ε.Ε .
Δεύτερη ακολουθεί η Γαλλία με 9,7% (εκ των οποίων το 95% αφορά πλεκτά
ενδύματα) και Τρίτη η Βρετανία που κατέχει ποσοστό 6,4%>.
Στις εισαγωγές οι τάσεις φαίνονται να σταθεροποιούνται εις βάρος της
χώρας μας. Τα τελευταία πέντε χρόνια παρατηρείται μια μέση αύξηση της
τάξης του 15% γεγονός που οφείλεται κυρίως στην διείσδυση ξένων
πολυεθνικών εταιριών, οι οποίες διαθέτουν ατην ελληνική αγορά μέσω ενός
αξιοσημείωτου δικτύου πωλήσεων επώνυμα και φθηνά προϊόντα. Η τάση
αυτή αφορά κυρίως τα σταθερά ενδύματα τα οποία έχουν μία μέση ετήσια
αύξηση των εισαγωγών τα τελευταία επτά χρόνια κατά 25%. ΆΜωστε η τάση
αυτή επιβεβαιώνεται με την πρώτη ματιά στους στατιστικούς πίνακες όπου
φαίνεται ξεκάθαρα ότι το ιαοζύγιο της χώρας μας στα σταθερά ενδύματα είναι
πλέον αρνητικό.
ΠΙΝΑΚΑΣ 20- ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1988-1995
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

______

ΠΛΕΚΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΣΥΝ.
Ε.Ε
ΚΟΣΜΟΥ
422.952
522.124
610.173
640.156
805.903
768.467
734.432

533.435
734.177
816.302
816.080
989.983
917.315
891.447
956.088

Ε.Ε
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

232.010
280.280
324.901
248.101
392.167
353.061
303.648
257.988

ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΓΕΝ
ΣΥΝ
ΚΟΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
268.486
338.418
374.069
44 0.322
400.648
349.715
295.889

810.921
1.072.595
1.0190.371
1.214.615
1.430.305
1.317.963
1.241.162
1.251.977

Πηγή : Πλεκτική Δράση Φεβρουάριος 1997
"Πλεκτά ενδύματα= ύφανση πλεκτή με ελαστικότητα
""Σταθερά ενδύματα^ ύφανση πλεκτή χωρίς ελαστικότητα

Η
33,8%

11, 0 %
2, 0 %
17,8%,
-7,9%
-5,8%
0,9%

ΠΛΕΚΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
Ε.Ε
ΣΥΝ
ΚΟΣΜΟΥ
57.725
62.490 ^
90.906
102.504
116.174
130.758
124.224
143.391
156.024
133.085
131.305
154.872
152.068
175.580
_132.482
194.890

1990
1991
1992
1993
1994
1995

66.783
129.436
155.855
176.083
204.212
200.624
232.867
258.946

ΣΤΑΘΕΡΑ
ΣΥΝ
ΚΟΣΜΟΥ
77.114
148.072
180.405
208.863
246.711
254.094
281.133
309.784

ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΓΕΝ.
ΜΕΤΑΒ
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΛΗ
139.604
250.576
79,5%
311.163
24,2%
352.254
13,2%
402.735
14,3%
408.966
I,
456.913
I I , 7%,
504.674
10,5%ο

Πηγή : Πλεκτική Δράση Φεβρουάριος 1997

ΠΛΕΚΤΑ

ΣΤΑΘΕΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΕ

103.518
10.818
39.983
536.449
10.963
63.574
2.668
9.751
190
5.815
33.146
10.012
39.773
866.660

5.908
1.720
4.873
195.657
13.600
8.312
18
13.876
38
1.510
1.775
462
10.237

109.426
12.538
44.856
732.106
24.563
71.886
2.686
23.627
228
7.325
34.921
10.474
50.010
1.124.646

9, 7%
Ι,ΙΎο
4,0%ο
65,1%,
2,2%ο
6,4%,
0,2Ύο
2,1Ύο
Ο,ΟΎο
0,7%,
3,1%ο
0,9%ο
4,4%ο

%

ΓΑΛΛΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΔΑΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
~ΣΟΥΗΔ!Α
ΦΙΛΑΝΔΙΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

257.986

η Φεβρουάριος 1997

Πίνακας 22: Εισαγωγές Εξαγωγές Ενδυμάτων 1988-1995

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Πηγή : Πλεκτική Δράση Φεβρουάριος 1997

5%,

Όσον αφορά τις διαφορετικές κατηγορίες ενδυμάτων, τα πλεκτά ενδύματα
καλύπτουν το 60% περίπου των συνολικών εξαγωγών μας, παρουσιάζοντας
μία αύξηση του 1,8% για το 1994. Συγκεκριμένα οι εξαγωγές γυναικείων
πλεκτών ανήλθαν σε 98,5 δις δραχμές, των ανδρικών σε 14,5 δις δραχμές και
τα άλλα πλεκτά αε 118,4 δις δραχμές. Ακολουθούν τα σταθερά ενδύματα για
άνδρες και γυναίκες φθάνοντας στα 99,2 δις δραχμές. Μικρότερα μερίδια σε
εξαγωγές μας κατέχουν τα αξεσουάρ ένδυσης με 5,4 δις δραχμές το 1994 και
τα μη κλωστικά ενδύματα με 52,8 δις δραχμές.
Πίνακας 23: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝA ΥΠΟ- ΚΑΤΗΓΟΡίΑ
(περίοδος Ιανουάριος - Δεκέμβριος 1990-94)

□ ΓΎΝΑΚΕΛ&ΠΑΙΔΚΑ
\
Β4ΔΥΜΜΑ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
ΥΦΑΣΜΑ
■ ΑΝΔΡΙΚΑ & ΠΑΙΔΚΑ
I ΒΙΔΔΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ·
ΥΦΑΣΜΑ
□ 04ΔΥΜΑΤΑ ΜΗ ΚΛΩΣΤ/ΠΚΑ

I

Από μία άλλη πηγή βλέπουμε την εξέλιξη του ισοζυγίου εισαγωγώνεξαγωγών για την κλωστοϋφαντουργία και ένδυση μέχρι το 1995.

ΠΙΝΑΚΑΣ 24: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (δια. ECU - ΕΕ)

c
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Μικρή αύξηση της τάξης του 2,6 τταρουσίασε το κόστος εργασίας στη
βιομηχανία της ένδυσης της Ελλάδας κατά την περίοδο 1992-95, φέρνοντας
τη χώρα μας στην 8η θέση στην Ευρώπη.
Το κόστος εργασίας ανά
δεδουλευμένο λεπτό έφτασε τα 0,384 μάρκα το 1995, έναντι 0,374 μάρκα το
1992.
Τα στοιχεία προκύτπουν από μελέτη που διεξήγαγε το Μάρτιο σε
περισσότερες από 50 χώρες η διεθνή εταιρία KSA (Kurt Saimon
Associates).
Σύμφωνα με την μελέτη, οι κύριοι ανταγωνιστές της χώρας μας στην
Ευρώπη είναι η Πορτογαλία με 0,294 μάρκα ανά δεδουλευμένο λεπτό και η
Τουρκία με 0,212 μάρκα ανά λεπτό.
Όπως φαίνεται από τον πίνακα των μεταβολών του εργατικού κόστους,
σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, το εργατικό κόστος παρουσίασε μείωση
την περίοδο ‘92-'95, ιδίως στην Ιταλία (με μέσο όρο -24,3%) στη Μ.
Βρετανία(-14,7%) και στην Τουρκία (-27,3%), γεγονός που οφείλεται στις
συναλλαγματικές ισοτιμίες των νομισμάτων των χωρών αυτών με το
Γερμανικό μάρκο^°
ΠΙΝΑΚΑΣ 26: ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Δ. ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)
ΚΟΣΤΟΣ ANA
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΧΩΡΑ
ΛΕΠΤΟ 1995
ΛΕΠΤΟ 1992
(DM)
(DM)
7,9%
0,763
0,707
ΔΑΝΙΑ
14,9%
0,741
0,645
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Δυτ)
0,579
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ανατ.)
4,6%
0,503
0,481
ΓΑΛΛΙΑ
-26,5%
0,479
0,652
ΙΤΑΛΙΑ (βόρεια)
5,7%
0,407
0,385
ΙΣΠΑΝΙΑ
-22,%
0,406
0,521
ΙΤΑΛΙΑ (νότια)
2,6%
0,384
0,374
ΕΛΛΑΔΑ
-14,%
0,349
0,409
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
-17,7%
0,349
0,424
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
7,7%
0,337
0,313
ΜΑΛΤΑ
6,7%
0,294
0,276
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
3,8%
0,234
0,225
ΤΥΝΗΣΙΑ
0,5%
0,220
0,219
ΜΑΡΟΚΟ
-27,%
0.212
0.291
ΙΠΡΫΡΚΙΑ

Σ τ ις ^ ^
16 έω ς^% π αραμένει σε γενικά επίπεδα χαμηλό και κυμαίνεται αποΟ, 163
μάρκα ανά λεπτό στη Ρωσία έως 0,266 στη Σλοβενία
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ΠΙΝΑΚΑΣ 27: ΕΡΓΑ ΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝA ΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
ΧΩΡΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΚΟΣΤΟΣ ANA
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΛΕΠΤΟ 1992 (DM)
ΛΕΠΤΟ 1995 (DM)
(y
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
0,229
0,266
16,3%
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
0,212
0251
18,2%
ΠΩΛΟΝΙΑ
0,195
0,233
19,4%
ΕΣΘΟΝΙΑ
0,186
0,225
21 ,2 %
ΤΣΕΤΣΕΝΙΑ
0,169
0,222
31,3%
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
0,171
0,205
19,6%
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
0,169
0,200
18,4%
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
0,160
0,198
23,6
%
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
0,173
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
0,169
ΡΩΣΙΑ
0,163
Πηγή: Πλεκτική Δράση Ιανουάριος 1995

Το φθηνό εργατικό κόστος των Ανατολικών χωρών της Ευρώπης
καθιστά τις χώρες αυτές βασικούς προμηθευτές μεγάλων Ευρωπαϊκών
οίκων σε ενδύματα φασόν. Την τάση αυτή ενισχύει και το γεγονός της
αύξησης του εργατικού κόστους των χωρών της Ασίας που φθάνει στα ίδια
περίπου επίπεδα με αυτά των Ανατολικών χωρών, όπως φαίνεται στον
πίνακα που ακολουθεί:"*’
ΠΙΝΑΚΑΣ 28: ΕΡΓΑ ΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΣΙΑ ΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ ANA
ΛΕΠΤΟ 1992 (DM)
0,253
Ιο Λ ίΓ Χ ΚΟΓΚ
0,204
ΙΝΔΙΑ (N ot.)
0,204
ΙΝΔΙΑ (Βορ.)
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
0,187
ΜΑΛΑΙΣΙΑ
0,192
ίΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
0,209
Ίν δ ιν η ς ια
ΤΑΫΛΑΝΔΗ
0,251
ΣΡΙ-ΛΑΝΚΑ
0,181
ΒΙΕΤΝΑΜ
ΚΑΜΠΟΣΗ
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
ΚΙΝΑ (N ot.)
m N A (B o p J _
Πηγή: Πλεκτική Δράση Ιανουάριος 1995
ΧΩΡΑ
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ΚΟΣΤΟΣ ANA
ΛΕΠΤΟ 1995 (DM)
0,319
0,247
0,232
0,232
0,217
0,211
0,208
0,200
0,197
0,180
0,154
0,151
0,141
0,140

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
_______ί%2________
26,1%
20,9%
13,9%
15,8%
9,9%
-0,5%
21,5%
0,6%

Πίνακας 29: Η διαχρονική εξέλιξη του εργατικού κόστους στην ένδυση στην Ελλάδα
και την Ε.Ε. 1990 - 1995 (Ανά δεδουλευμένη ώρα εργασίας σε δολάρια Η.Π.Α.)

Πηγή: Πλεκτική Δράση Νοέμβριος 1996
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Τρία είναι θα λέγαμε τα βασικά ερωτήματα που γεννιούνται ενόψη της
Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Ιο ν : Δημιουργούνται νέες ευκαιρίες;
2ον : Εμφανίζονται νέοι κίνδυνοι;
3ον : Θα αυξηθεί το κόστος:
2.5.1. 01 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ:
Διατάξεις της «Λευκής Βίβλου» που αφορούν κρατικές προμήθειες,
τυποποίηση , εγκατάσταση εργαζομένων κ.λ.π, ενώ είναι βέβαια θετικές δεν
αποτελούν αποφασιστικής σημασίας παράγοντες βελτίωσης της θέσης του
κλάδου. Εκεί όμως που η Ενιαία Αγορά θα αποβεί σημαντική για τον κλάδο
του ετοίμου ενδύματος, είναι στην επίλυση των προβλημάτων των
χρηματοδοτήσεων, αφού θα άρει τα εμπόδια που υπάρχουν για την
χρηματοδότηση από τράπεζες εκτός ελληνικού χώρου, και στην ψυχολογική
επίτπωση που έχει η ενιαία αγορά στις επιχειρήσεις, καθώς θα τις ωθήσει σε
ταχύτερο εκσυγχρονισμό και βελτίωση των συστημάτων πώλησης των
προϊόντων τους. Η ενιαία αγορά επιδρά αποφασιστικά στην συνειδητοποίηση
των επιχειρήσεων ότι η αγορά τους δεν είναι μόνο η Ελλάδα αλλά και η
Ευρώπη, αφαιρεί υπάρχοντα αντικίνητρα και δίνει περαιτέρω δυνατότητα
αξιοποίησης της αγοράς αυτής.
Η συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε θέματα διανομής
και παραγωγής θα αυξήσει μακροπρόθεσμα την τεχνογνωσία των Μ ηνικώ ν
επιχειρήσεων
εξοπλίζοντας
τις με
τα μέσα
προκειμένου
να
πραγματοποιήσουνε μία επιθετική πολιτική πωλήσεων και εξαγωγών.
Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καλή οργάνωση θα μπορέσουν ευκολότερα
να διεισδύσουν στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Αγορές. Όχι μόνο καταργούνται
τα τελευταία εναπομείναντα φυσικά εμπόδια, αλλά διευκολύνονται οι
επενδύσεις τους στις χώρες της Ε.Ε για προώθηση των πωλήσεων τους,
αυξάνεται η ευελιξία τους σε περιπτώσεις που επιδιώκουν κεφαλαιουχική
συμμετοχή σ’ άλλη ευρωπαϊκή εταιρεία ή εξαγορά μεριδίων, μπορούν δε να
μεταφέρουν ευκολότερα μέρος ή σύνολο της παραγωγής τους σε άλλο κράτος
^^ Α π ό μελέτες έχει προκύψει ότι για την ένδυση, προβλέπεται ότι θα αυξηθεί
το μερίδιο αγοράς της Ελληνικής κατανάλωσης στην ΕΈ απο 1,3/ο ^ου ήταν
'86 σε 1,5% το '92. Αυτό αντιστοιχεί σε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,6%.
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2.5.2. 01 ΚΙΝΔΥΝΟΙ:
Οι ευκαιρίες που προσφέρονται για τα ελληνικά προϊόντα ώστε να
διεισδυσουν ευκολότερα στην Ευρωπαϊκή Αγορά λειτουργούν ασφαλώς και
αντίστροφα, διευκολύνονται τα ευρωπαϊκά προϊόντα να διεισδύσουν στην δική
μας εσωτερική αγορά. Είναι όμως αυτό τόσο εύκολο και ποιοι υποκλάδοι
διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο;
Οι βασικότεροι κίνδυνοι προέρχονται από την πώληση μέσω καταλόγων
(mail order) και από τις διαφορές του Φ.Π.Α . Στα είδη ένδυσης θα
διευκολυνθεί η πώληση μέσω καταλόγων και οι εταιρίες αυτές, από τις πιο
οργανωμένες επιχειρήσεις στον ευρωπαϊκό χώρο, σίγουρα δεν θα διστάσουν
να διεισδύσουν στην ελληνική αγορά, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην
επαρχία.
Όσον αφορά το Φ.Π.Α., εάν επικρατήσει η άποψη ότι θα καταβάλλεται ο
Φ.Π.Α στη χώρα παραγωγής και δεν υπάρξει σημαντική σύγκλιση των
συντελεστών, τότε πολλά προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης της
Ιταλίας, Ισπανίας, Αγγλίας και του Βελγίου θα έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα
έναντι των υπολοίπων εταιριών, εφόσον οι συντελεστές στα κράτη αυτά είναι
αισθητά πιο χαμηλοί.
Η κατάργηση των περιφερειακών ενδοκοινοτικών ποσοστώσεων, ενώ
αρχικά φαίνεται ότι δεν θα έχει ιδιαίτερα δυσμενή αντίκτυπο για την εσωτερική
αγορά, όπου μέχρι σήμερα οι περισσότερες ποσοστώσεις δεν απορροφούνται,
εγκυμονεί τον κίνδυνο λόγω της έλλειψης πλέον δυνατότητας ελέγχου να
καταστεί η χώρα αντικείμενο επιθετικών εξαγωγών με στόχο την
αποδυνάμωση κλάδων ή υποκλάδων του τομέα.
Γενικότερα δεν αναμένενται να αυξηθούν δραστικά οι εισαγωγές νημάτων ή
υφκισμάτων σαν αποτέλεσμα της ενιαίας αγοράς ( θα αυξηθούν όμως σε
ενδεχόμενη κατάργηση του Πολινικής Συμφωνίας), προβλήματα ωστόσο
ενδέχεται να παρουσιασθούν στον τομέα των ενδυμάτων. Είναι πολύ πιθανό,
μερίδα των κατασκευαστών να υποκαταστήσει μέρος ή και το σύνολο της
παραγωγής με εισαγωγές, εκμεταλλευόμενη το υπάρχον δίκτυο διανομής της
στην εσωτερική αγορά. Εάν προστεθούν οι αναμενόμενες πωλήσεις μέσω
ξένων καταλόγων και η πιθανή κατάργηση της Πολυνίκης Συμφωνίας, τότε
γίνεται φανερό ότι ο βαθμός διείσδυσης των εισαγωγών στην εγχώρια αγορά
θα αυξηθεί σημαντικά. Ως μοναδικός παράγων αναχαίτισης των εισαγωγών
λειτουργεί η μη οργανωμένη δομή του λιανικού εμπορίου, η οποία δυσχεραίνει
την απότομη αύξηση των εισαγωγών. Ο κίνδυνος αύξησης των εισαγωγών
δεν είναι τόσο σημαντικός από καθαρές εισαγωγές χωρών χαμηλού κόστους,
όσο από εισαγωγές που θα κάνουν επώνυμα οι ευρωπαϊκές εταιρίες
(Γερμανικές Ιταλικές κ.α.) με προϊόντα κατασκευασμένα σε χώρες χαμηλού
κόστους(Μαρόκο - Τυνησία - Τουρκία - Ανατολικές Χώρες).
Την δεκαετία του 1990 αυξήθηκαν σημαντικά οι επενδύσεις των
ευρωπαϊκών χωρών σε χώρες χαμηλούς κόστους και αρχίζουν να έχουν
μεγαλύτερη ένταση οι διεθνείς υπεργολαβίες.
Η μείωση των πωλήσεων των εγχώριως παραγόμενων ενδυμάτων θα έχει
δυσμενείς επιπτώσεις στους παραγωγούς υφασμάτων και νημάτων.
Η
τταράλληλη όμως αύξηση των εξαγωγών ενδυμάτων που προβλέπεται μπορεί
να την καλύψει αλλά μπορεί και όχι, την ενδεχόμενη ζημία.
Από την άλλη μεριά, δεν είναι βέβαιο ότι ο τυχόν εκσυγχρονισμός του
λιανικού εμπορίου και η εγκατάσταση ξένων μεγάλων καταστημάτων στην

2.5.3. ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ TO ΚΟΣΤΟΣ;
Από την σχετική έρευνα που έγινε στις επιχειρήσεις των κλάδων
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης παρατηρούμε ότι αρκετές επιχειρήσεις
ετοίμων ενδυμάτων φοβούνται ότι ή ενιαία αγορά θα αυξήσει το κόστος
παραγωγής των προϊόντων τους. Ο φόβος αυτός βασίζεται κυρίως στη
εντύπωση ότι πρόκειται να αυξηθεί το κόστος εργασίας.
Από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται από την «Λευκή Βίβλο», η μόνη
περίπτωση άμεσης αύξησης του εργατικού κόστους θα ήταν με την λήψη
μέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, πράγμα, όμως που δεν
θα έχει σοβαρές επιπτώσεις (δηλ. κόστος) στον κλάδο της ένδυσης.
Τουναντίον οι διατάξεις, εφόσον θεσπιστούν, για τις σχέσεις εργασίσς που δεν
είναι πλήρους απασχόλησης, θα έχουν μάλλον ευεργετικές συνέπείες στο
κόστος εργασίας στην ένδυση.
Αντίθετα, πουθενά δεν προβλέπονται
συλλογικές διαπραγματεύσεις για καθορισμό μισθών και ημερομισθίων σ’
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι προσπάθειες που πρέπει να γίνουν από τις ελληνικές επιχειρήσεις για
εκσυγχρονισμό, βελτίωση ποιότητας, και βελτίωση της διανομής των
προϊόντων τους θα απαιτήσουν βέβαια αύξηση επενδύσεων και δαπανών, οι
οποίες βραχυπρόθεσμα θα αυξήσουν το συνολικό κόστος των επιχειρήσεων.
Η επιβάρυνση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης
νέας τεχνολογίας, η οποία εκτός από το αρχικό μεγάλο κόστος προϋποθέτει
και σημαντικό κόστος εκπαίδευσης, που στην Ελλάδα συνήθως καλείται να
πληρώσει η επιχείρηση. Η έκταση και η διάρκεια της επιβάρυνσης από τον
εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση ποιότητας, και της διανομής του συστήματος
πωλήσεων γενικότερα, ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το
βαθμό οργάνωσης της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Ανάλογος θα είναι
και ο χρόνος απόσβεσης των απαιτούμενων δαπανών. Το κόστος αυτό θα
πρέπει όμως να θεωρηθεί επένδυση και όχι επιβάρυνση που μειώνει την
ανταγωνιστικότητα
Η ενιαία αγορά θα επιφέρει όμως και μείωση του κόστους οφειλόμενη στην
κατάργηση γραφειοκρατικών διαδικασιών, τη σύντμηση του χρόνου μεταφοράς
και την απελευθέρωση των μεταφορών από άδειες και ποσοστώσεις, τη
μείωση των δαπανών διανομής και προώθησης πωλήσεων που σήμερα
οφείλεται στην κατάτμηση της αγοράς καθώς και στη μείωση του κόστους του
χρήματος.
Ο οξύτερος ανταγωνισμός που θα υπάρξει ενδεχόμενα να
οδηγήσει και στην μείωση των τιμών των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις. Η
γενικότερη μείωση του κόστους λόγω της ενιαίας αγοράς θα αφορά βέβαια και
το κόστος πολλών εξαρτημάτων ή υλικών, που απαιτούνται για την παραγωγή
προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, με σποτέλεσμα την έμμεση
μείωση του κόστους προϊόντων των κλάδων.
Ο αναμενόμενος οξύς ανταγωνισμός πιθανόν να έχει και επιπτώσεις στη
ουμπίεση των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων ένδυσης. Οι σημερινές
ττολύ μικρές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ελληνικές επιχειρήσεις επιβιώνουν
μόνο με υψηλούς συντελεστές κερδών. Οι ευρωπαίοι ανταγωνιστές, έχοντας
oEYPQn.AlKH ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ Κ.Α! ΝΙΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΠ.Α» .ΑΘΗΝΑ 1990ΙΟΒΕΣΕ4 162-163

ττολύ μεγαλύτερο κύκλο εργασιών και εκμεταλλευόμενοι περισσότερο το
φθηνό εργατικό κόστος Μεσογειακών ή Ανατολικών χωρών, (δουλεύοντας
φασόν) θα είναι σε θέση να προσφέρουν πιο συγκροτημένες συλλογές
ρούχων με ενδεχομένως, καλύτερη ποιότητα σε χαμηλότερες τιμές. Η πίεση
αυτή των ευρωπαϊκών εταιριών ενδέχεται να αναγκάσει τις Ελληνικές
ετηχειρήσεις να μειώσουν τους συντελεστές κερδών τους και να τις ωθήσει σε
συγχωνεύσεις.^

2.5.4. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:
Ουσιώδη σημασία για τους κλάδους κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης θα
παίξει η νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσει η χώρα μας. Μέχρι σήμερα
μπορούσαμε να εξισορροπήσουμε τη μείωση της ανταγωνιστικότητας,
οφειλόμενη κυρίως στον υψηλό ρυθμό πληθωρισμού, με τη διολίσθηση της
δραχμής. Εφόσον καθιερωθεί το σύστημα σταθερών ή σχεδόν σταθερών
ισοτιμιών και ο πληθωρισμός συνεχίζει να τρέχει στην Ελλάδα σε υψηλά,
σχετικά επίπεδα, οι δυσμενείς επιπτώσεις στην κλωστοϋφαντουργία και
ένδυση, που είναι κλάδος με σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό, θα είναι
σημαντικές. Μέχρι σήμερα η ελληνική θέση, όπως παρουσιάζεται κατά
καιρούς από δηλώσεις αρμοδίων υπουργών, είναι ότι ναι μεν θα συμμετάσχει
η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, αλλά με όρους και σε
χρονική στιγμή που δεν είναι ακόμη καθορισμένα.'*^
Έτσι λοιπόν οι πρώτες δυσμενείς επιπτώσεις στον κλάδο από το σύστημα
σταθερών ή σχεδόν σταθερών ισοτιμιών, έγιναν ορατές κατά το έτος 1996.
Η πολιτική της "σκληρής δραχμής " που ακολουθήθηκε το 1996
δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου
ένδυσης.
Δεδομένου ότι πλέον το 60% των Ελληνικών εξαγωγών ενδυμάτων
κατευθύνονται στην Γερμανική αγορά, η ανατίμηση της δραχμής σε ποσοστό
4,28% έναντι του Μάρκου το 1996, πρόσθεσε ένα ακόμη πολύ σοβαρό
εμπόδιο στις εξαγωγές προς την συγκεκριμένη αγορά.
Η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έχει και την ευθύνη για την χάραξη και
την εκτέλεση της συναλλαγματικής πολιτικής της χώρας, υποχρεώθηκε να
χρησιμοποιήσει έντονα τις τεχνικές των συναλλαγματικών ισοτιμιών,
προκειμένου να συγκρατήσει τις πληθωριστικές πιέσεις που εκδηλώθηκαν από
την Άνοιξη και ως τα τέλη του Φθινοπώρου κατά το έτος 1996.
Στα πλαίσια του Προγράμματος Σύγκλισης και των κριτηρίων που έχει τεθεί
από το Μάαστριχ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει και
στους πρώτους μήνες του 199Τ*^

*^< > Ε ΤΡ Ρ Π ΑΪΚΗ Ε Ν0Π 0,Η ΙΗ Κ Α ,ΚΑ α^1ΥΦ Α ΝΤ0ΥΡ Π ^
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To παγκόσμιο εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μεταξύ των
κυριοτέρων υπό ανάτττυξτ] ή υποανάπτυκτων παραγωγών / χωρών και των
ξχνετττυγμένων βιομηχανικών χωρών της Δύσης δεν υπόκειται στην ελεύθερη
κυκλοφορία εμπορευμάτων που προβλέπουν οι γενικοί κανόνες της GATT
αλλά υπόκειται σε ιδιαίτερο καθεστώς ρυθμίσεων, ανάλογο με αυτό που ισχύει
για τα προϊόντα Άνθρακας και Χάλυβας (ΕΚΑΧ) την αποκαλούμενη πολυϊνική
συμφωνία (ΠΙΣ).
Η συμφωνία αυτή, η οποία άρχισε το 1962 (τότε λεγόταν LTA = Long term
arrangement on cotton textiles) μετονομάστηκε το 73 σε
Multifibre
Agreement. H συμφωνία αυτή έως το 1990 είχε ανανεωθεί 3 φορές.
Στόχοι της Πολυϊνικής Συμφωνίας ήταν:
=5 Να αναπτυχθεί η παραγωγή και εμπορία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
σε παγκόσμια κλίμακα.
=> Να τονωθεί ιδιαίτερα η ανάπτυξη του κλάδου στον τρίτο κόσμο.
=> Να επιτευχθεί η σταδιακή φιλελευθεροποίηση του παγκόσμιου εμπορίου.
=i> Να διασφαλισθεί μία ισορροπημένη και «επί ίσοις όροις» ανάπτυξη του
διεθνούς εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
=> Να διευκολυνθεί και υποβοηθηθεί η προσαρμογή των λιγότερο
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, ώστε να αμβλυνθεί το «σοκ» που
συνεπάγεται η παραγωγή αυτή.
Για να επιτύχει τους στόχους της αυτούς η Πολυϊνική Συμφωνία καθιέρωσε
μία σειρά μέτρων και ποσοτικών περιορισμών εισαγωγών, στις κυριότερες
χώρες εισαγωγής, λαμβάνοντας όμως υπόψη την καλύτερη θέση που είχαν
ορισμένες μεσογειακές και πολύ φτωχές χώρες, για τις οποίες υιοθετήθηκε
ευνοϊκότερο και πιο φιλελεύθερο καθεστώς. Ουσιαστικό αποτέλεσμα της
Πολυϊνικής Συμφωνίας ήταν η παρεμπόδιση των ελεύθερων εισαγωγών στις
χώρες της Ε .Ε από χώρες χαμηλού κόστους.

Η Πολυϊνική Συμφωνία είναι μία συμφωνία - πλαίσιο που προβλέπει
ορισμένους μηχανισμούς μεταξύ κράτους / ων, εισαγωγής και εξαγωγής.
Κυριότερος και πιο αποτελεσματικότερος μηχανισμός είναι οι ποσοστώσεις,
όπου για συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος και συγκεκριμένη χώρα
καθορίζονται ανώτατα ποσοτικά όρια εισαγωγής, τα οποία δεσμεύουν απόλυτα
την χώρα - εξαγωγέα. Οι ποσοστώσεις αυξάνονται με προκαθορισμένο ρυθμό
από χρόνο σε χρόνο, ο δε αριθμός αύξησης είναι συνάρτηση της εισαγωγικής
ευαισθησίας του προϊόντος, δηλαδή κατά
πόσο οι εισαγωγές αυτές
δημιουργούν μικρή ή μεγάλη διατάραξη της αγορα και κατα ποσο
καταλαμβάνουν σημαντικό μερίδιο της αγοράς.
Ένας ακόμη μηχανισμός yia προϊόντα τα οπο,α δεν υπαγαντα, στις
ποαοαϊώαε,ς είνα, το αύατημα .εξαγωγής απο το κηλαβ,. το οπωα ^
ένα προκα^ρ,αμένο όριο εισαγωγών, το οποίο εψασον ξεπερασθε, δίνει
δικαίωμα ο , η Αγόμενη χώρα - εισαγωγέα να ζητησει διαπραγματεααεις
προτιμήσεων.
προβΧέπε. αδασμοΑόγ,,τες
εισαγωγές επιλεγμένων πραΐόντωγ /προελεύσεων μέχρι μιας συγκεκριμένης

ποσοτικής οροφής.
Το σύστημα αυτό δεν ττροβλέπει ποσοτικούς
περιορισμούς παρα μόνο δασμολογικές επιβαρύνσεις.
Τέλος οι διακινήσεις φασόν υπάγονται σε πρόσθετα καθεστώτα όπως:
ενδοκοινοτικό ή προτιμτ}σιακό, καθεστώς έγκρισης τελωνείου, καθεστώς
636/82 ανάλογα με το είδος και την προέλευση των προϊόντων ή πρώτων
υλών.
Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι η Πολυϊνική Συμφωνία είναι έναο υπγανισυόο
ρύθμισης του ποσοστού αύέησηο των εισανωνών ποοο tic βιουηνανικέο
γώοεο

θ ε τικ ά σημεία της συμφωνίας:
1 Απέτρεψε τη δημιουργία διακρατικών αντιθέσεων κατά την τελευταία 25ετία
στο διεθνές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών.
2 Είναι μία συμφωνία πολυμερής, σε αντίθεση με τη μονομερή πρόταση του
αμερικανικού και αυστραλιανού Textile bill, απόλυτα συμβατή με τους
γενικούς κανόνες GATT.
3 Μετέχουν
οι
κυριότερες
χώρες
του
διεθνούς
εμπορίου
κλωστοϋφαντουργικών., συμπεριλαμβανομένων και χώρες που δεν είναι
μέλη της GATT. Το πρόσφατο ενδιαφέρον της Σοβιετικής Ένωσης για την
υπογραφή της συμφωνίας αποδεικνύει την σημασία της Πολυϊνική
Συμφωνία.
4 Η Πολυϊνική Συμφωνία κατέστησε δυνατή την καλύτερη μεταχείριση των
φτωχότερων χωρών, οι οποίες, χωρίς αυτή, δεν θα είχαν καμία πιθανότητα
να διεισδύσουν στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Αρνητικά σημεία της συμφωνίας:
1 Επέτρεψε μία συστηματική αύξηση των εισαγωγών στις βιομηχανικές
χώρες, αλλά δεν κατόρθωσε να πετύχει τους αρχικούς ποσοτικούς στόχους
2 Η ανάπτυξη των εισαγωγών σε γενικές γραμμές είναι μονομερής και οι
αγορές υπό ανάπτυξη χωρών παραμένουν ακόμα κλειστές στον εξωτερικό
ανταγωνισμό.
3 Η Πολυϊνική Συμφωνία δεν αντιμετώπισε στην ουσία τις πραγματικές αιτίες
της διατάραξης του ανταγωνισμού.
Η Πολυϊνική Συμφωνία είχε ευνοήσει τις εξαγωγές της Ελλάδας προς την
τότε Ε.Ο.Κ από το 1980 και μετά, γιατί οι ανταγωνίστριες εκτός Ε.Ε χώρες
είχαν να αντιμετωπίσουν ποσοτικούς περιορισμούς κατά την εισαγωγή τους
στην Ε.Ε., και έτσι η Ελλάδα με ελεύθερο πεδίο δράσης και με φθηνότερο
κόστος μπόρεσε να εδραιώσει τη θέση της μέσα στην κοινοτική αγορά. Επειδή
όμως η Ε.Ε. διατήρησε το προτιμησιακό καθεστώς με τις μεσογειακές χώρες
για πολιτικούς λόγους, οι περιορισμοί εισαγωγών από τις μεσογειακές χώρες
που είναι ανταγωνίστριες της Ελλάδας, ήτανε σχεδόν ανύπαρκτοι
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2.6.1

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ GATT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗ

Στις 15 Απριλίου του 1996 στο Μαρακές υπέγραψαν πάνω από 120 χώρες
μεταξύ τους η Ελλάδα την ιστορική συνθήκη της GATT, που αναμένεται να
προσδωσει νέα δυναμική στην Παγκόσμια Οικονομία, και να οδηγήσει στη
μεγαλύτερη στην Ιστορία φιλελευθεροποίηση του διεθνούς εμπορίου.
Η GATT
δημιουργεί νέους κανόνες στην παγκόσμια αγορά
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης με συνέπεια να επηρεάζει και την χώρα
μας, η οποία έχει πολύ μεγάλη εξάρτηση από τον κλάδο. Η νέα συνθήκη
τέθηκε σε ισχύ από 1-1-95 και αντικατέστησε την Πολυίνική συμφωνία, που
ίσχυε από το 1974 και είχαν υπογράψει 47 κράτη ανάμεσα τους και η Ελλάδα.
Ειδικά για την κλωστοϋφαντουργία και την ένδυση η συνθήκη προβλέπει
μία μεταβατική περίοδο δέκα ετών για την προσαρμογή των κρατών και των
βιομηχανιών τους στα νέα δεδομένα. Η Συμφωνία προβλέπει την σταδιακή
περικοπή κάθε περιοριστικού-προστατευτικού μέτρου που ίσχυε με την
προηγούμενη συμφωνία.
Ε ιδικότερα προβλέπει:
♦ Την μείωση των δασμών που σε μη κοινοτικές χώρες ήταν υπερβολικά
υψηλοί. Η μείωση αυτή θα είναι διαφορετική για κάθε χώρα και προϊόν.
♦ Την κατάργηση όλων των ποσοτικών περιορισμών στα επόμενα δέκα
χρόνια σε τρία στάδια. Αναλυτικότερα προβλέπεται η κατάργηση από 1-195 όλων των ποσοστώσεων κατά 16%( a φάση), σε δεύτερη φάση από 11-98 καταργούνται κατά 17%, από 1-1-2001 κατά 18% και από το 2005
πλήρως. Για ορισμένες κατηγορίες ενδυμάτων υπάρχουν διαφοροποιήσεις,
όπως παντελόνια , πουκάμισα, που θα φιλελευθεροποιηθούν από το 2005,
μπλούζες και σακάκια από το 2001.
♦ Την καθιέρωση κανόνων που θα προφυλάσσουν τον ελεύθερο διεθνή
ανταγωνισμό (π.χ από το dumping ,επιδοτήσεις κλπ.).
♦ Την σύσταση οργάνου, του textile monitoring body (ΤΜΒ), που θα επιτηρεί
την εφαρμογή των ρυθμίσεων της συνθήκης.
♦ Την δυνατότητα προσφυγής σε ρήτρα προστασίας και λήψης περιοριστικών
μέτρων επιλεκτικά μόνο για ορισμένες χώρες, δηλαδή εναντίον εκείνων
από τις οποίες προέρχεται η αναταραχή στην εγχώρια^ παραγωγή
(δυνατότητα που θα ισχύει μόνο κατά την μεταβατική περίοδο)

Οι φόβοι του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας από την συγκεκριμένη
συνθήκη είναι έντονοι, γιατί πιστεύεται ότι οι επιπτώσεις από αυτή τη συνθήκη
είναι διάφορες.
Ετσι λοιπόν η Ένωση προς την οποία απευθύνονται κυρίως οι εξαγωγές
μας στα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης ανοίγει τις αγορές στις
τρίτες χώρες που παράγουν προϊόντα χαμηλού κόστους.
Επίσης το νέο επιχειρηματικό πλαίσιο, οδηγεί τις Γερμανικές και άλλες
επιχειρήσεις, στην χάραξη διαφορετικής στρατηγικής καθώς σχεδιάζουν να
μεταφέρουν την παραγωγή τους σε χώρες φθηνού κόστους όπως π.χ.
' ΟΠΛΕΚΤΙΚΗ ΔΡ.ΑΣΗ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ’94 ΣΕ·\ 3-1

Ανατολική Ευρώπη (Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, πρώην Σοβιετική
Ένωση)"*^
Επομένως η χάραξη μίας Εθνικής Στρατηγικής στον τομέα για την
προσαρμογή τόσων διοικητικών μηχανισμών, όσο και των επιχειρήσεων στις
νέες συνθήκες , είναι μία αναγκαία προϋπόθεση για την επιβίωση του
κλάδου. Η συνθήκη όμως, παρ’ όλες τις παγίδες που έχει, ανοίγει ταυτόχρονα
καινούριες
αγορές
για
τα
ελληνικά
προϊόντα
ένδυσης
και
κλωστοϋφαντουργίας.
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2 .7 . Υ Π Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β ΙΑ
Σ Τ Ο Ν Τ Ο Μ Ε Α ΤΗ Σ Ε Ν Δ Υ Σ Η Σ

Η υττεργολαβία είναι ένα φαινόμενο ττου συναντάται σε πολλούς τομείς και
κλάδους της παραγωγής, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον Ευρωπαϊκό χώρο
γενικότερα.
Στο σημείο αυτό θίγοντας το φαινόμενο της υπεργολαβίας
αναφερόμαστε ειδικά μόνο στον τομέα της ένδυσης, δηλαδή στην κοπή και
κατασκευή προϊόντων αλυσιδωτής ύφανσης , καμβά και πλεκτών. Αφορά
μόνο την υπεργολαβία, λαμβάνει όμως υπόψη, και τις σχέσεις με τα υπόλοιπα
τμήματα της κλωστοϋφαντουργίας της ένδυσης καθώς και τις επιπτώσεις στον
κλάδο.
Ο ορισμός της υπεργολαβίας στηρίζεται σε δύο κριτήρια: α) Ο
υπεργολάβος είναι ένας κατασκευαστής που δεν υλοποιεί την σύλληψη του
μοντέλου που κατασκευάζει και β) δεν εξασφαλίζει την διάθεσή του στο
εμπόριο.
Η υπεργολαβία στον τομέα της ένδυσης στην Ευρώπη αντιμεπωπίζει έναν
αριθμό μεγάλων εξελίξεων που θίγουν τον τομέα κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων και ένδυσης και γενικότερα τις βιομηχανίες που απασχολούν
ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό.
Στο παρελθόν, υπεργολάβοι μπόρεσαν να αντισταθμίσουν ορισμένες
απώλειες δραστηριότητας επωφελούμενοι και από την αποσταθεροποίηση
των κατασκευαστών, και από κάποιες επιδοτήσεις.
Σήμερα, η συνέχιση της μετατόπισης και των εισαγωγών, και ιδιαίτερα ή
«ευέλικτη μετατόπιση» στις γειτονικές χώρες, που συνδυάζει πλεονεκτήματα
κόστους, σύντομων προθεσμιών και μεγαλύτερης δυνατότητας αντίδρασης
απειλούν άμεσα την δραστηριότητα των υπεργολάβων.
Το μέλλον θα είναι λιγότερο ευνοϊκό από το πρόσφατο παρελθόν.
Πιο συγκεκριμένα
• Στον κόσμο, οι περιφέρειες με τα φθηνά εργατικά παρουσιάζουν μεγάλη
ανάπτυξη Ταυτόχρονα το κόστος μεταφοράς μειώνεται. Το αποτέλεσμα
είναι μία αυξανόμενη διεθνοποίηση της παραγωγής ενδυμάτων με μία
συνεχής μεταφορά των δραστηριοτήτων κατασκευής προς ζώνες με
συντελεστές χαμηλού κόστους. Η κίνηση αυτή δεν μπορεί να διακοπεί,
εκτός και αν αναστραφούν οι αναπτυξιακές πολιτικές και η αύξηση του
μέσου βιοτικού επιπέδου που ακολουθούνται στις μεγάλες βιομηχανικές
χώρες.
• Οι νομισματικές πολιτικές που ακολουθούνται στις μεγάλες Ευρωπαϊκές .
Χώρες οδηγούν σε υπερτίμηση των νομισμάτων τους σε σχέση με τα
νομίσματα χαμηλού κόστους. Έτσι λοιπόν οι διάφορες κοστους, awi να
με^νονται λόγω οικονομικής βελτίωσης των χωρων με συντελεστές
χαμηλού κόστους, αντίθετα συνεχίζουν να μεγαλώνουν.
• Ιστορικά ένας αριθμός Ευρωπαϊκών περιφερειών που δραστηριοποιούνται
στον τομέα της ένδυσης, υποστηρίζονταν με επιδοτήσεις κατα την δεκαετία
του ’80 με την μορφή ομεακών προγραμμάτων και στην συνεχεία διάμεσου
περιφερειακών προγραμμάτων. Ορισμένες απο αυτές τις ενισχύσεις
μειώνονται σήμερα.

*

^
Οργάνωση των διαρθρώσεων διανομής στην
Ευρώπη, που χαρακτηρίζονται από την ανάπτυξη της μαζικής S o S -

^^/rni^nnuT
Κατασκευαστών,
μεταφέροντας παραλληλα σε αυτούς τις ανάγκες και τους περιορισμούς
μίας διαφοροποίησης, ανανέωσης και μίας μεγαλύτερης ευελιξίας
αναφορικα με το φασμα των προϊόντων.
Εν όψει των εξελίξεων αυτών, οι παραδοσιακοί κατασκευαστές
<^θ(παθεροποιήθηκαν
Οι προσαρμογές έγιναν, σε μεγάλο βαθμό,
διαμέσου της μείωσης των απασχολούμενων.
Ορισμένες εταιρίες
εξαφανίσθηκαν
Ορισμένες άλλες αποσύρθηκαν από το στάδιο της
παραγωγής για όφελος σημαντικότερων επενδύσεων σε δραστηριότητες
μάρκετινγκ, τεχνικής στήριξης και διανομής.
Τα εργοστάσια που
πωλήθηκαν με τον τρόπο αυτό έγιναν προνομιακοί προμηθευτές των
προηγούμενων ιδιοκτητών τους.
Τέλος, πολλές επιχειρήσεις δεν
προσφεύγουν ποτέ πλέον στην Ευρωπαϊκή υπεργολαβία και μετατόπισαν
ένα τμήμα της παραγωγής τους. Αλλοι κατασκευαστές έγιναν οι ίδιοι
υπεργολάβοι εν μέρει ή συνολικά . Το σύνολο των προσαρμογών αυτών
επέτρεψε να διατηρηθεί μία ορισμένη αποδοτικότητα για το σύνολο του
τομέα.
Οι εξελίξεις αυτές και η απομάκρυνση των κατασκευαστών από το στάδιο της
παραγωγής στήριξαν μέχρι σήμερα την ανάπτυξη και την διατήρηση του όγκου
της υπεργολαβίας στον τομέα της ένδυσης στην Ευρώπη. Σήμερα η συνέχιση
της μετατόπισης της παραγωγής και η άνοδος των άμεσων εισαγωγών
επιβαρύνουν αρνητικά το επίπεδο δραστηριότητας των υπεργολάβων
Οι λόγοι είναι οι εξής:
1 Η ζήτηση εξελίσσεται προς την κατεύθυνση πιο διαφοροποιημένων
προϊόντων, τα οποία είναι διαθέσιμα ταχύτερα. Παράλληλα το κόστος της
διαχείρισης της πολύπλοκης αυτής κατάστασης μειώθηκε χάρη στην
πληροφορική, και την εφαρμογή νέων μεθόδων οργάνωσης(π.χ. μέθοδος
κοπής και διοικητικής στήριξης). Η μείωση αυτή του κόστους υποστηρίζει
και συντηρεί την ζήτηση, η οποία δημιούργησε αυτήν την πολυπλοκότητα
και δυνατότητα αντίδρασης. Όμως η ζήτηση αυτή δεν μπορεί να επεκταθεί
στο σύνολο της αγοράς. Έχει επίσης περιορισμούς κόστους : το επιπλέον
κόστος που είναι ανεκτό σε σχέση με ένα προϊόν που κατασκευάζεται με
μετατόπιση της αγοράς είναι περιορισμένο. Αυτό δικαιολογεί και τη συνεχή
προσφυγή στην «εσωτερική μετατόπιση» δηλ. στην παράνομη εργασία.
Η βελτίωση της ποιότητας, οργάνωσης και διοικητικής στήριξης που
επιτυγχάνεται σε ορισμένες γειτονικές χώρες (Μαρόκο, Τυνησία) αποτελεί
απειλή για ένα τμήμα της υπεργολαβίας, καθώς έχει σύντομο κύκλο
αντίδρασης (2 ή 3 βδομάδες). Η «ευέλικτη μετατόπιση» - χαμηλό κόστος
και σύντομες προθεσμίες, μεγαλύτερη δυνατότητα αντίδρασης- είναι
προσιτή στις μεγάλες ομάδες, διανομείς ή κατασκευαστές, που μπορούν να
ελέγξουν πολύπλοκα συστήματα διοικητικής στήριξης, πληροφόρησης και
διαχείρισης που συνδέονται με έναν μεγάλο αριθμό αποκεντρωμένων
εργοστασίων. Ο πολύ σύντομος κύκλος (λιγότερο από 10 μέρες) είναι
καλύτερα προστατευόμενος.
Τα εμπόδια τεχνικής φύσης εμπειρογνωμοσύνης μειώνονται. Παράλληλα
με την ανάπτυξη μετατόπισης της παραγωγής, η εμπειρογνωμοσύνη
αυξήθηκε, ο εξοπλισμός βελτιώθηκε και τα επίπεδα κατάρτισης ανήλθαν. Η

παραγωγή πολλών προϊόντων έχει σήμερα μετατοπισθεί, ενώ πριν λίγα
χρόνια αυτό δεν θα ήταν δυνατόν. Αυτό ισχύει για γυναικεία εσώρουχα,
συμπεριλαμβανομένων και των ειδών υψηλής ποιότητας, ή για ορισμένα
είδή με μανίκια, όπως μπλέϊζερ.
Σε πολλές περιπτώσεις κάποια
προβλήματα ποιότητας, είναι αποτέλεσμα της έλλειψης ελέγχου της
διαδικασίας μετατόπισης εκ μέρους του εντολοδότη μάΜον, παρά της
έλλειψης διαρθρωτικής εμπειρίας της χώρας στην οποία έχει μετατεθεί η
παραγωγή.
4 Υπάρχουν ακόμα
ανεκμετάλλευτες δυνατότητες αύξησης της
παραγωγικότητας στην Ε.Ε, οι οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν μία
μείωση του κόστους και αύξηση της υπηρεσίας, αλλά αυτό είναι εξίσου, αν
όχι περισσότερο, πραγματοποιήσιμο και για τις χώρες με συντελεστές
χαμήλού κόστους.
Εν όψει των εξελίξεων αυτών, οι οποίες θα συνεχίσουν, η ανάπτυξη και η
επικερδής διατήρηση της υπεργολαβίας στην Ευρώπη τίθεται υπό
αμφισβήτηση, εκτός και αν μειωθεί σημαντικά το κόστος της εργασίας και
αυξηθεί η ελαστικότητα της.

2.7.1 ΠΕΝΤΕ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ 01 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η υπεργολαβία στον τομέα της ένδυσης είναι μία δραστηριότητα στην
οποία το κόστος της εργασίας κατέχει δεσπόζουσα θέση
ενώ τα
αποτελέσματα τίον οικονομιών κλίμακας και εμπειρογνωμοσύνης είναι
ασήμαντα. Μπορεί εύκολα να μετατοπισθεί. Η κατάσταση των υπεργολάβων
δεν είναι διαρθρωτικά διαφορετική από την κατάσταση των κατασκευαστών ή
άλλων βιομηχανιών στην Ευρώπη που απασχολούν ελάχιστα ειδικευμένο
εργατικό δυναμικό
Η υπεργολαβία αυτή είναι ιδιαίτερα ετερογενής. Όμως μπορούν να
εντοπισθούν 5 ισχυρές λογικές, οι οποίες συνδέονται με τα επιδιωκόμενα
οικονομικά πλεονεκτήματα.
Οι λογικές αυτές είναι: ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ, Η
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΥΕΛΙΞΙΑ, Η ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ, Η ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ, Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
1 Σε υία λονικη του κοστους. ο εντολοδότης αναζητά ένα κόστος
παραγωγής το οποίο είναι χαμηλότερο από το δικό του. Η διαφορά
κόστους μπορεί να προέρχεται α) από την έλλειψη κόστους διάρθρωσης
του υπεργολάβου. β)το χαμηλότερο κόστος συντελεστών και γ)την
χρήση παράνομης εργασίας, η οποία δεν αμείβεται πλήρως, όπως την
κατ’
οίκο εργασία. Οι διαφορές του μισθολογικού κόστους δεν
αντισταθμίζονται από τις αντίστροφες διαφορές παραγωγικότητας, ή από
το επιπλέον κόστος ποιότητας, ναύλων ή πλαισίωσης. Οι διαφορές
αυτές ανέρχονται σε 1 προς 8 μεταξύ Γερμανίας- Μαρόκου, και σε 1
προς 20 μεταξύ Γερμανίας- Ινδονησίας. Το επίπεδο της Ευρωπαϊκής
δραστηριότητας που πραγματοποιείται υπεργολαβικά σήμερα στην
Ευρώπη δεν αντικατοπτρίζει ακόμα πλήρως τις διαφορές αυτές, που
συνεχίζουν να αυξάνουν.
2 Σε μία λογική τηο δυνατότηταο αντίδοαστιο και ευελιξίας, ο εντολοδότης
αναζητά άμεσα διαθέσιμες ικανότητες και ανταγωνιστικές προθεσμίες. Η
λογική αυτή αποτελεί την απαίτηση ενός τμήματος της Ευρωπαϊκής
ένδυσης στη μετατόπιση της παραγωγής. Η λογική αυτή ωφελήθηκε
από την διαφοροποίηση και την αστάθεια της ζήτησης, καθώς και από
την αύξηση των καναλιών διανομής που είναι έτοιμα να ανταποκριθούν
με ένα σχεδόν στιγμιαίο τρόπο. Αυτό δημιούργησε ένα φράγμα
προθεσμίας υπέρ των ευρωπαίων. υπεργολάβων . Όμως το φράγμα
αυτό είναι αβέβαιο.
3 Η λογική της πεοιθωοιακήο εργασίας καλύπτει καταστάσεις στις οποίες
οι κατασκευαστές εργάζονται εν μέρει ως υπεργολάβοι και δεν
χρεώνουν τον εντολοδότη τις έμμεσες δαπάνες τους ( έξοδα
διάρθρωσης εμπορική υπηρεσία) και ορισμένες φορές ακόμα και τις
άμεσες δαπάνες τους. Η λογική αυτή αναπτύχθηκε λόγω απωλειών
τμημάτων της αγοράς που υπέστησαν κατασκευαστές οι οποίοι δεν
διέθεταν μία ισχυρή εμπορική επωνυμία. Η μείωση του όγκου τους, τους
οδήγησε να κατασκευάζουν υπεργολαβικά για να συμπληρώνουν κενά
όσον αφορά την αξιοποίηση της παραγωγικής τους ικανότητας.
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στην περίπτωση οπού ο εντολοδότης αναζητά μία εμπειρογνωμοσύνη
την οπο,α δεν διαθέτει εσωτερικά. Η εμπειρογνωμοσύνη αυτή μπορεί να
είναι μοναδική, δύσκολα προσιτή, να απαιτεί μία μακρά και δαπανηρή
μαθητεία.
Στην περίπτωση αυτή η εμπειρογνωμοσύνη μπορεί να
προστατευθεί
5 Σε μία λογική υπηρεσίας ο εντολοδότης δεν αγοράζει μόνο σε χαμηλές
τιμές από τους υπεργολάβους αλλά ζητά και ένα σύνολο πολύπλοκων
υπηρεσιών, όπως η συνεργασία στην δημιουργία, ο συντονισμός
δικτύων υπεργολάβων, η διοικητική στήριξη, αγορά υφασμάτων κ.λ.π.
Η λογική αυτή ταυτίζεται με την ανάπτυξη της μεγάλης διανομής στον
τομέα της ένδυσης. Εξυπηρετεί επίσης τους κατασκευαστές οι οποίοι
σποσύρονται από την παραγωγή για να επενδύσουν καλύτερα σε άλλες
δραστηριότητες (διανομή κ. α.)
Ορισμένοι υπεργολάβοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση
κατστμημένων συστημάτων παραγωγής.
Οι υπεργολάβοι αυτοί ή
συμπαραγωγοί μπορούν να συνεχίσουν να ανατπύσσουν αυτήν την
τεχνογνωσία Όμως, η διαδικασία αυτή τους οδηγεί να μετατοπίσουν την
ίδια παραγωγή τους ή να χρησιμοποιήσουν δευτερεύοντες υπεργολάβους
εκτός Ευρώπης π.χ οι συμπαραγωγοί Marks & Spenser μετατοπίζουν
όλο και περισσότερο ένα τμήμα της κατασκευής τους, διατηρώντας πάντως
τον έλεγχο των επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Από την άλλη οι μικροί συμπαραγωγοί λειτουργούν επίσης με την
λογική της υπηρεσίας. Οι μικροί όμως αυτοί συμπαραγωγοί απειλούνται
από την εσωτερική ανάπτυξη των φάσεων της παραγωγής από τους
μεγάλους διανομείς.
Οι λογικές αυτές συνδυάζονται. Η λογική της δυνατότητας αντίδρασης
καθώς και εκείνη του κόστους αποτελούν η κάθε μία το 1/3 περίπου της
δραστηριότητας της υπεργολαβίας στην Ευρώπη.
Η λογική της
εμπειρογνωμοσύνης και η αντίστοιχη της υπηρεσίας αντιπροσωπεύουν η
κάθε μία το 15% περίπου της δραστηριότητας της υπεργολαβίας στην
Ευρώπη. Η λογική της περιθωριακής εργασίας είναι λιγότερο σημαντική
6% του συνόλου της δραστηριότητας.
ΣΧΕΣΕΙΣ Β.Ε/^\ΑΔΟΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: Η Ελληνική υπεργολαβία
διοργανώθηκε γύρω από μία προνομιακή σχέση με Γερμανούς
εντολοδότες σύμφωνα με μία λογική του κόστους (60% της υπεργολαβίας).
Στο πλαίσιο αυτό, το μεγαλύτερο τμήμα της Ελληνικής υπεργολαβίας
αντιμετωπίζει αρνητικές επιτττώσεις της αύξησης του μισθολογικού κόστους
και του ανταγωνισμού των χωρών της Ανατολικής. Ευρώπης.

2.7.2

Η ΕΞΕΛΙΞΗ

Το 1993 800 000 περίπου άτομα απασχολούνταν στην υπεργολαβία
στον τομέα της ένδυσης στην Ευρώπη, και από το σύνολο αυτό, κατά τάξη
μεγέθους, 200.000 ήτανβιοτέχνες και 150.000 παράνομοι.
Τα ^ μ ε ν α έτη η Ευρωπαϊκή υπεργολαβία είχε απολεσει 150.000
θέσεις απασχόλησης.
Το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών αυτών

ενδέχεται να σημειωθεί στα πλαίσια διαρθρωμένων επιχειρήσεων
υπεργολαβίας παρά στον ανεπίσημο τομέα.
χε ρήσεων
Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης συνεχίζει να επιδεινώνεται έναντι
περιφερειών με μεγάλη ανάπτυξη (Νοτιανατολική Ασία, Κίνα). Η «ευέλικτη
μετατόπιση» στις γειτονικές χώρες επιτρέπει τον συμβιβασμό κόστουςττ^θεσμιων. Αντίθετα προς τις πολύ σύντομες προθεσμίες (λιγότερο από
10 μέρες), οι σύντομες προθεσμίες (2 & 3 βδομάδες) μπορούν να
πραγματοποιηθούν με μετατόπιση. Το εμπόδιο του χρόνου μεταφοράς
έπαψε να είναι πραγματικά εμπόδιο.
Σήμερα ορισμένα προϊόντα
προέλευσης εκτός Ευρώπης παραδίδονται ταχύτερα από ότι τα προϊόντα
από χώρες της Ε.Ε. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε ορισμένες χώρες
της Ευρώπης δεν επιτρέπεται η παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων σε
σύντομα χρονικά διαστήματα. Η «ευέλικτη» μετατόπιση αποτελεί μία
ευκαιρία για τους υπεργολάβους της Ευρώπης,, να μπορούν να
συνδυάσουν την ευρωπαϊκή τους τεχνογνωσία με τον σύντομο κύκλο και με
την τεχνογνωσία του όσον αφορά τη διαχείριση των εργοστασίων.
Οι περισσότερες προσπάθειες για εξέλιξη από το καθεστώς
υπεργολάβου προς το καθεστώς ενός βιομηχανικού κατασκευαστή
καταλήγουν σε αποτυχία. Η μείωση της απασχόλησης της υπεργολαβίας
θα θίξει όλες τις χώρες της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν για την Ελλάδα, και σε
μικρότερο βαθμό, την Πορτογαλία οι προσπάθειες αυτές θα είναι
ευπρόσβλητες, εάν η άνοδος του μισθολογικού κόστους τους επιβεβαιωθεί
μακροχρόνια

2.7.3 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ 01 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
Τα μέτρα ενίσχυσης στον τομέα της ένδυσης που προβλέπονται από
την Ε.Ε ανέρχονται σε 1,1 δις εκατομμύρια ECU ετησίως. Το σύνολο των
ενισχύσεων αυτών ανέρχεται σε 770 ECU ετησίως ανά εργαζόμενο στον
τομέα (εκτός παρανόμων) δηλαδή 5% του μέσου Ευρωπαϊκού
μισθολογικού κόστους. Ορισμένες από τις ενισχύσεις ( πιστοποίηση,
ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών κ.α.) δημιουργούν κέρδη
παραγωγικότητας και έχουν ένα αποτέλεσμα που υπερβαίνει το
χορηγούμενο ποσό. Εντούτοις, το αποτέλεσμα τους μολονότι είναι θετικό,
δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει πλήρως τη διαφορά ανταγωνιστικότητας
της Ευρωπαϊκής, υπεργολαβίας, έναντι της μετατόπισης της παραγωγής
και των εισαγωγών.
Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα μέτρα αυτά εξουδετερώνονται
από τη συνεχή υπερτίμηση των νομισμάτων και το κόστος εργασίας στην
Ευρώπη. Σε σύγκριση με την Τυνησία, Πολωνία, Ααϊκή Κίνα, το μέσο
κόστος εργασίας στην Ευρώπη, στον τομέα αυξήθηκε κατά 7% ετησίως
στην περίοδο ‘86-'92. Για το σύνολο της ένδυσης στην Ευρώπη, η
υπερτίμηση αυτή αντιπροσωπεύει ένα μέσο επιπλέον κόστος 5 δις
εκατομμυρίων ECU ετησίως (2 δις μόνο για την υπεργολαβία),κόστος κατά
πολύ ανώτερο από τα μέτρα ενίσχυσης ττου αναφερονται παραπανω.
Το σύνολο λοιπόν των σημερινών ενισχύσεων είναι ανεπαρκές για να
αποκαταστήσει την ανταγωνιστικότητα στο σύνολο των Ευρωπαίων
υπεργολάβων.

προστατεύουν τη δραστηριότητα ή μπορούν να
επιβραδύνουν την μετατόπισή της:
ι μ ^μυυν vu
=> Οι ποσοστώσεις, και τα τελωνειακό τέλη, επιτρέπουν την προστασία των
Ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων. Όμως δεν είναι απόλυτα «στεγανές»
απλώς επιβραδύνουν την εξέλιξη, δεδομένου ότι δεν την εμποδίζουν
πρ<ωρατικα
Η προστασία που συνεπάγονται τείνει προς πτώση,
πράγμα το οποίο θα εκθέσει την Ευρωπαϊκή υπεργολαβία στο διεθνή
ανταγωνισμό
Η ευελιξία της εργασίας βοηθά στην επιβράδυνση της μετατόπισης των
δραστηριοτήτων υπεργολαβίας.
Η απαλλαγή από τις κοινωνικές
εισφορές για ορισμένες προσωρινές δραστηριότητες (οι Aushilfe στη
Γερμανία που λαμβάνουν λιγότερο από 560 μάρκα απαλλάσσονται από
τις εισφορές), η δυνατότητα μερικής ανεργίας,(κλαδική συμφωνία Βέλγιο)
ή η ανάκτηση των εποχιακών υπερωριών, ή η ευελιξία των υπερωριών
αποτελούν παραδείγματα των μέτρων αυτών. Στα μέτρα αυτά διατίθενται
σήμερα 330 εκ. ECU περίπου.
=>Η μείωση των κοινωνικών εισφορών ή η επικέντρωση τους σε άλλα
στοιχεία, εκτός μισθωτής εργασίας, επιτρέπουν την επιβράδυνση της
επιδείνωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης π.χ. στο
Βέλγιο το σχέδιο Maribel μείωσε κατά 3 έως 4 % το μισθολογικό κόστος
των εργαζομένων. Περίπου 110 εκ. ECU ετησίως δαπανώνται σε μέτρα
του είδους αυτού στην Ε.Ε. Χωρίς το βάρος των κοινωνικών εισφορών
που αναλαμβάνουν οι εργοδότες, το κόστος εργασίας θα ήταν κατά 25%
φθηνότερο. Αυτό όμως είναι ανεπαρκές για να καταστεί ο τομέας
ανταγωνιστικός έναντι των γειτονικών χωρών όπως το Μαρόκο, Πολωνία
(4 φορές φθηνότερες). Τα αποτελέσματα ενός παρόμοιου μέτρου θα
ήταν διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Εάν οι περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες παρέμεναν μη ανταγωνιστικές, στην Πορτογαλία η διαφορά του
ωριαίου κόστους θα μειώνονταν κατά 25% σε σχέση π.χ. με το Μαρόκο,
πράγμα που αντιπροσωπεύει μία συνολική διαφορά κόστους ίση προς
5% σε ορισμένα είδη. Η ανάπτυξη παρόμοιων μέτρων στην Ευρώπη θα
είχε ως αποτέλεσμα το κόστος της νόμιμης εργασίας να προσεγγίσει το
κόστος της παράνομης εργασίας, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις
στρεβλώσεις που δημιουργούνται από την παράνομη εργασία . Η
καθαρή δημιουργία θέσεων απασχόλησης ττου θα προκαλούσαν τα
μέτρα αυτά θα ήταν εντούτοις περιορισμένη, λόγω της μετατόπισης ενός
ορισμένου αριθμού θέσεων απασχόλησης από τον παράνομο στον
νόμιμο τομέα.
^ Η ύπαρξη ορισμένων άκαμπτων ελάχιστων μισθών καθιστά
ανταγωνιστικές τις μη ειδικευμένες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη.
Σε σύγκριση με άλλες βιομηχανικές περιφέρειες π.χ Ιαπωνία κ.α, η
Ευρώπη έχει γενικές κλίμακες αμοιβών με λίγη διαφοροποίηση. Εάν
επιτραπούν χαμηλότερες αμοιβές για ορισμένα επίπεδα προσόντων, θα
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωττάϊκής υπεργολαβίας, κατά τρόπο
ανεπαρκή όμως. Το μόνο αποτέλεσμα ττου θα είχαν τα μέτρα αυτά θα
ήταν να επισημοποιήσουν ξανά ορισμένες παράνομες πρακτικές, οι
οποίες σήμερα είναι ανεκτές.
Μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή
μελετώνται από ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες, και έχουν έξαλλου
σχολιασθεί στο Λευκό Βιβλίο της επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση.
« >
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αντιμετώπιση τους για την μετάβαση στον 21ο αιώνα». Η Λευκή Βίβλος
ττροτείνει με σαφήνεια τη μείωση του σχετικού κόστους της ελάχιστα
ειδικευμένης εργασίας και τονίζει τις συνέπειες των υποχρεωτικών
ειαφορών επί των μισθών ως ένα από τα σοβαρότερα διαρθρωτικά αίτια
της ανεργίας και παράνομης εργασίας στην Ε.Ε.
Πάντως κανένα από τα μέτρα αυτά δεν επηρεάζει με σημαντικό τρόπο
την διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα του συνόλου των υπεργολάβων.
Αντίθετα ορισμένα μέτρα υποστήριξης αποκαλύπτονται λιγότερο
αποτελεσματικό, αν όχι αρνητικά ορισμένες φορές.
Τελειώνοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι όσον αφορά την
υπεργολαβία στον τομέα της ένδυσης στην Ευρώπη, το ζητούμενο σήμερα
δεν είναι να επιδιωχθεί η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας στο
σύνολο των τομέων . Αν μειωθεί, ή αν επικεντρωθεί σε μία άλλη βάση, το
βάρος των κοινωνικών εισφορών π.χ, δεν θα καταστήσει την Ευρώπη
μακροχρόνια ανταγωνιστική, έναντι των χωρών με συντελεστές χαμηλού
κόστους. Αντίθετα, τα μέτρα αυτά, καθώς επίσης και η αύξηση της ευελιξίας
της εργασίας θα μπορούσαν να είχαν σημαντικές επιτπώσεις όσον αφορά
το ρυθμό εξέλιξης των δραστηριοτήτων της υπεργολαβίας.^"
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2.8. ΦΑΣΟΝ ME ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Η Hugo, Boss,
Adidas, Levis, Armani,
Nike, Reebok. κ.α είναι
μερικά από τα ονόματα
που καθιερώθηκαν στο
χώρο της μόδας.
Πόσοι όμως γνωρίζουν
ότι αρκετά από tc
επώνυμα κοστούμια
τα τζιν και τα αθλητικά
που έχουν αγοραστεί
κατά καιρούς από τα
καλύτερα καταστήματα
της Ευρώπης είναι
«made in Greece»
• Ενα μεγάλο μερίδιο από τα κοστούμια της hugo boss παράγονται στην
Κατερίνη από την εταιρία «ΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε.Π.Ε.» τα κοστούμια εξάγονται
στο σύνολο τους σχεδόν στην Γερμανία και από εκεί στα καλύτερα
καταστήματα του κόσμου. Μετά το ταξίδι τους στην Γερμανία,
επιστρέφουν αυτήν την φορά με την φίρμα «Hugo, Boss» στα καλύτερα
καταστήματα της Αθήνας και της υπόλοιπης Ελλαδας.
• Στο χώρο των τζιν τα περισσότερα από τα παντελόνια Lois, Lee Cooper
& M u s in g που φοράμε στην Ελλάδα γίνονται στην Νεα Φιλαδέλφεια
από την εταιρία ΡΑΒΕ της οικογένειας Ζαχμονιδη. ^ ο ρ α ^ η λ α μ/κρο
ποσοστό εξάγεται σε χώρες όπως η Σουηδία η
, η
Ισραήλ. Ο κύκλος εργασιών της ΡΑΒΕ διαμορφώθηκε το 1996σε 1,7δις
δρχ ενώ τα κέρδη ανήλθαν σε 50 εκ. δρχ.
. Πέοα όυωο από τα φασόν, το ελληνικό ένδυμα έχει αρχίσει να
πέρα όμως απο
ψ
επώνυμο. Χαρακτηριστικό
καταξιώνεται στην διεθνή σ/ορσ κσ
c.

—S

αγγίζουν το 50% ^
των δυο κυρίων της ελληνικής
οι οποίες αυξάνουν συνεχώς τις εξαγωγές τους.

'' ΚΪΡΙ.4Κ.4ΤΙΚΗ 12-10-1997 ΚΩΣΤΗΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ!

2 . 9 . Δ ΙΑ Π ΙΣ Τ Ε Υ Σ Η : M IA Ο Δ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Ε Π ΙΒ ΙΩ Σ Η

Τα τελευταία χρόνια ο ταχύς ρυθμός ανάπτυξης διαπιστεύσεων που
είναι γνωστό ως BS ΕΝ ISO 9.000 υποδεικνύει το γεγονός ότι πολλοί
κατασκευαστές αντιμετωπίζουν την διαδικασία της διαπίστευσης ως μία οδό
που θα οδηγήσει προς την εταιρική τους επιβίωση.
Εδώ όμως οι γνώμες διχάζονται όσον αφορά τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα
Στην μία πλευρά ανήκουν οι εταιρίες ενδυμάτων «που μπήκαν στον
κόπο και στα έξοδα» για να ενταχθούν στον παραπάνω κύκλο . Τα στελέχη
αυτών των επιχειρήσεων υπερηφανεύονται για τα συστήματα ποιότητας
τους και για όλα όσα σχετίζονται με τις προσπάθειες και το κόστος που
καταβάλλουν, ώστε να εξακολουθήσουν να διατηρούν την διαπίστευση του.
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι πιο «επιφυλακτικοί», που έχουν
υιοθετήσει προσεκτική στάση αναμονής όσον αφορά την επιλογή αυτών των
ποιοτικών λύσεων. Άλλα στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου έχουν γίνει πιο
«σκεπτικά» σχετικά με τα οφέλη που συνοδεύουν την είσοδο τους στην
ομάδα των εταιριών που είναι προσανατολισμένες προς την ποιότητα.
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος, τόσο το αρχικό όσο και
εκείνο που εμφανίζεται κάθοδόν προς την ποιότητα, είναι δυνατόν να
τποήσει μία εταιρία, η οποία βρίσκεται σε χαμηλά ή ανύπαρκτα περιθώρια
κέρδους.
Επίσης η επιπλέον εργασία που περιλαμβάνεται στην προσπάθεια
διατήρησης του συστήματος ποιότητας μετά την διαπίστευση μπορεί να
αποτελέσει αιτία επιφυλακτικότητας του επιχειρηματία προκειμένου να
προχωρήσει προς την πιστοποίηση ποιότητας.
Πολλές εταιρίες οι οποίες προχώρησαν με επιτυχία στην απόκτηση της
διαπίστευσης το έκαναν εξαιτίας της ανάγκης να βελτιώσουν τα συστήματα
της ή να προσελκύσουν νέους πελάτες.
Ακόμη σε ορισμένες περιπτώσεις η ανάγκη για διαπίστευση τέθηκε από
μεγάλους πελάτες που απαιτούσαν ως βασικό όρο συνέχισης της
συνεργασίας, να είναι διαπιστευμένοι οι προμηθευτές τους.
Πάντως όποιοι και αν είναι οι λόγοι που τους ωθούν σε κάτι τέτοιο, οι
εταιρίες δεν θα πρέπει να αγνοούν ότι η διαδικασία της διαπίστευσης είναι
αρκετά «χρονοβόρα και δραχμοβόρα».
Το κόστος της διατήρησης της διαπίστευσης ποιότητας αποτελεί
σημαντικό παράγοντα που πρέπει να ληφθεί σοβαρα υποψη απο μια
εταιρία η οποία επιθυμεί να προχωρήσει προς αυτήν την ><οτευθυνση·
Σε ένα συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενδυμάτων (IAF) δοθήκαν

εταιρίες της βιομηχανικής ένδυσης και της λιανικής,
ς
φθάνοΐ,ας , , ς ί τ ίο αηό ,,ς 175 πο, ήιαν
αρχή ,ρς περ,οδοα.

^ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 5-1-97

To μεγαλύτερο μέρος πιστοποιήσεων αυτών έχουν γίνει στην Γερμανία,
Γαλλία, Αγγλία, ενώ καμία πιστοποίηση δεν έχει γίνει στις ΗΠΑ και στην
Ιαπωνία.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 50 περίπου τουρκικές εταιρίες
ένδυσης έχουν πιστοποιηθεί έναντι των 3 έως 4 στην Ελλάδι^^

” ΝΑ ΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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2.10. ΕΠΩΝΥΜΟΕΝΔΥΜΑ Η ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ

Ο Ελληνικός κλάδος ετοίμου ενδύματος με τη μορφή που έχει σήμερα
και τον τρόπο που λειτουργεί, δεν μπορεί να προχωρήσει πέρα από το
2.000. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που σήμερα είναι κερδοφόρες σε δύο
τρία χρόνια δεν θα μπορούν να αντιμετωπίσουν σε επίπεδσ τιμών, τον
ανταγωνισμό στις διεθνείς αγσρές.
Σήμερα σε μία αγορά που κυριαρχούν τα λεγάμενα «3Α», δηλαδή ο
Αγοραστής, ο Ανταγωνισμός, και η Αλλαγή, εμείς οι ελληνικές επιχειρήσεις
έχσυμε αφεθεί στην βούληση του αγοραστή ο οποίος θα έρθει να πει «θέλω
αυτό το είδος, με αυτήν την τιμή, σε αυτόν τον χρόνο παραδόσεως και με
αυτόν τον τρόπο πληρωμής». Έτσι, δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε,
με περιορισμένα συνεχώς τα περιθώρια κέρδους. Άλλωστε σ αγοραστής,
μπορεί εύκολα, ρούχα της ποιότητας που προμηθεύεται από την ελληνική
αγορά, να τα πάρει από άλλες χώρες και σε πολύ φθηνότερες τιμές. Η
διεθνής βιομηχανία του ετοίμου ενδύματος χαρακτηρίζεται από την διάχυση
της σύγχρονης τεχνολογίας. Δε νοιάζεται λοιπόν ο αγοραστής για μία
ετικέτα πσυ σε κανέναν δεν είναι γνωστή που δεν ζητείται στην διεθνή
αγσρά.^
Η μόνη διέξοδος είναι η δημιουργία ισχυρών επώνυμων προϊόντων.
Στην επίτευξη αυτού του στόχου, θα βοηθήσει η συνεργασία μεταξύ
επιχειρήσεων, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξεύρεση μίας τέτσιας
στρατηγικής πολιτικής ανάπτυξης από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, των
οπσίων μάλιστα τα περιθώρια κέρδους συνεχώς περιορίζονται τα τελευταία
χρόνια.^
Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό Brand
name, ρούχα που θα ανταποκρίνονται στις μελλοντικές επιταγές της μόδας,
τα οποία οι καταναλωτές θα ζητούν να αγοράσουν ασχέτως τιμής.
Διαθέτουμε ποιοτικά προϊόντα αλλά δεν έχουμε τα μέσα να τα
καθιερώσουμε στην διεθνή αγορά και σε αυτό ελπίζουμε να μας βοηθήσει η
ένταξη μας στο πρόγραμμα δικτυώσεων.^^
Το λάθος των ελλήνων κατασκευαστών βρίσκεται λσιπόν και στην
στρατηγική των πωλήσεων που ακολουθούν, σε ποιους και πώς πουλάνε.
Όσοι θέλουν να πουλήσουν επώνυμο δημιουργούν την δική τους κολεξιόν,
με το ιδιαίτερο ύφος και τα χαρακτηριστικά της, στήνουν το δικό τους
κατάστημα και έχουν το δικό τους promotion. Άλλο είναι συνεπώς να
πουλάει κανείς επώνυμο ρούχο και άΜο κάποιο ποιοτικό μεν ρούχο, με ένα
άγνωστο brand name.
Για να λέμε
ότι έχουμε
επώνυμο προϊόν πρέπει να έχουμε
ολοκληρωμένες κολεξιόν, τα διάφορα τμήματα των οποίων να ακολουθούν
μία ορισμένη φιλοσοφία που θα διέπει το δικό της ιδιαίτερο στυλ και ύφος.
Αυτές οι κολεξιόν δεν θα πρέπει αναγκαστικά να παράγονται από εταιρίες
μέλη του ΤΕΧ-ΝΕΤ, αλλά θα μπορούσαν ακόμη να παράγονται και από
^ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 9-2-97ΣΕΛ 9
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 9-2-97ΣΕΛ 9
“ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 9-2-97ΣΕΛ 9

άλλεζ εταιρίεζ για λογαριασμό του δικτύου και βάσει των στάνταρτ του
δικτύου.
Το εττώνυμο , το branding, μττορεί να περιλαμβάνει τα πάντα κάτω από
την συγκεκριμένη φίρμα είτε πρόκειται για αθλητικά, είτε για κολόνιες,
εσώρουχα, τσάντες κ.λπ.
Έτσι λοιπόν θα πρέπει να εξασφαλιστεί μία οικονομική ενίσχυση για να
δημιουργηθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά το δίκτυο αυτό, καθώς
επίσης θα πρέπει να διαμορφωθεί μία ορισμένη ταυτότητα, με στοιχεία
καινοτόμα και διαχρονικά, έτσι ώστε να ξεκινήσει με σταθερές βάσεις.
Προσπάθειες για επώνυμο ένδυμα έκαναν επτά εξαγωγικές εταιρίες στην
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ με την ίδρυση δίκτυου επώνυμων προϊόντων ιματισμού και με
στόχο το υπό ίδρυση δίκτυο « ΤΕΧ-ΝΕΤ», να επιτρέψει τη δημιουργία,
κατασκευή και διάθεση επώνυμων προϊόντων ένδυσης στην διεθνή αγορά.
Όλες οι εταιρίες μέλη εξαγωγικές και κερδοφόρες, επιχειρούν να
αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους για να διατηρήσουν την θέση τους
στις αγορές της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης που πλέον αρχίζουν να
κατακλύζονται από χαμηλού κόστους προϊόντα τρίτων χωρών.
Στόχος των 7 επιχειρήσεων είναι η ένταξη συγκεκριμένου σχεδίου
δράσης στο πρόγραμμα των δικτύωσεων,
για την ενίσχυση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης ένας ακόμη στόχος είναι: μέσω του
δικτύου αυτού να προσφερθεί μία ολοκληρωμένη συλλογή ενδυμάτων
επωνυμίας για άνδρες και γυναίκες που θα χαρακτηρίζονται από
καινοτομίες στο κατασκευαστικό μέρος όσο και σε θέματα ραπτικής μόδας.^^

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 2-3-96 (ΑΝΝΗ ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ)

KecpaAaio

KAw0Toi/(jOai'Toi/pyla

στο ]\]ορό τιις /ιράρας

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ III
3.1 .
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3.1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η Ιστορία του κλάδου του ετοίμου ενδύματος στο Ν. Δράμας άρχισε
από τις αρχές της δεκαετίας του 70 εξειδικεύοντας σταδιακά 12.000
ανειδίκευτες εργάτριες προερχόμενες κυρίως από τον γεωργικό τομέα που
είχε και έχει έντονο πρόβλημα Ωστόσο μεγάλο ποσοστό απασχολούμενων
στον κλάδο προέρχεται από εργαζόμενους που επαναπατρίζονται είτε από
εσωτερική είτε από εξωτερική μετανάστευση.
Ανατττύχθηκε λοιπόν ο κλάδος: α) γιατί αξιοποίησε το μεγαλύτερο
πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους εργασίας, που μέχρι πρόσφατα
διατηρούσε η χώρα μας σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και β)
γιατί συνδύασε το πλεονέκτημα αυτό με το συγγενές οικονομοπολιτικό
σύστημα με αυτές (κυρίως Γερμανία), και γ) γιατί πρόσφερε φερεγγυότητα
και δ) λόγω της έλλειψης του ανταγωνισμού στα πλαίσια του συστήματος
αυτού.
Στην πορεία του ο κλάδος, με την σταδιακή μεταφορά τεχνογνωσίας
ανέπτυξε πρόσθετα πλεονεκτήματα , όπως την άριστη ποιότητα
κατασκευής, τη συνέπεια και τους γρήγορους και ακριβείς χρόνους
ανταπόκρισης των παραγγελιών.
Στην περίοδο της ακμής του, ο κλάδος: 1) απασχολούσε μέχρι το 1989
7.000 εργαζομένους κατά 97% γυναίκες. 2) Εξασφάλιζε και κατά κάποιο
τρόπο εξασφαλίζει ακόμη και σήμερα εισοδήματα σε οικογένειες της
Δράμας.
3)
Βοήθησε καταλυτικά στην ανακοπή της εσωτερικής
μετανάστευσης των κατοίκων της Δράμας. 4) Έκανε γνωστό το όνομα της
Δράμας σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην Αμερική. 5) Ήταν κλάδος 100%
συναλλαγματοφόρος.
Η πορεία του μέχρι το 1989 εμφανιζόταν σταθερή και ανοδική, μέχρι τις
αρχές της δεκαετίας του 1990, όπου σημαντικές κυρίως διεθνείς εξελίξεις,
την ανέτρεψαν και ακολουθεί από τότε κατακόρυφη πτωτική πορεία με
άμεσή απειλή ολοκληρωτικής κατάρρευσης.

3 .2 .__ Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ Ε Τ Ο ΙΜ Ο Υ Ε Ν Δ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ο Υ Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ Ο Υ Ν
ΣΗ Μ ΕΡΑ ΣΤ Ο Χ Ω Ρ Ο ΤΗΣ Δ Ρ Α Μ Α Σ

1.

ΕΛ.ΜΟ ΕΠΕ
Αντικείμενο εταιρείας: Εργασίες φασόν, κατασκευή ετοίμων ενδυμάτων
Παραγόμενα προϊόντα: Ενδύματα
Απασχολούμενοι: 82

2.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αντικείμενο εταιρείας: Φασόν, έτοιμα ενδύματα
Παραγόμενα προϊόντα: Πουκάμισα, φορέματα
Εμπορικές δραστηριότητες: Φασόν
Απασχολούμενοι: 60

3. ΙΡΙΣΑΕ
Αντικείμενο εταιρείας: Βαφή νημάτων και φινίρισμα
Παραγόμενα προϊόντα: Φινιρισμένα υφάσματα
Απασχολούμενοι: 28
Εμπορικές δραστηριότητες: 4. Ν. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Αντικείμενο εταιρείας: Φασόν, έτοιμα ενδύματα
Παραγόμενα προϊόντα: Γυναικείες φούστες, πουκάμισα
Απασχολούμενοι: 95
Εμπορικές δραστηριότητες: Εμπορία και φασόν
5.

ΜΑΣΣ ΦΑΣΙΟΝ ΑΕ
Αντικείμενο εταιρεία: Βιομηχανία και εμπορία ετοίμων βαμβακερών
(μακό) και σύμμεικτων (φούτερ) ενδυμάτων
Παραγόμενα Προϊόντα: Ενδύματα μακό φούτερ
Απασχολούμενοι:
210
Εμπορικές δραστηριότητες: Εξαγωγές T-shirts στις χώρες της
Ευρώπης.
6. ΜΙΟΟΕΠΕ
Αντικείμενο εταιρείας: Ραφή γυναικείων ενδυμάτων.
Παραγόμενα προϊόντα: Γυναικείες φούστες και πουκάμισα
Εμπορικές δραστηριότητες: Φασόν.
Απασχολούμενοι: 100

7. «ΟΛ.Γ.Α» ΑΝΑΛΗΨΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε
Αντικείμενο Εταιρείας: Κατασκευή φασόν, έτοιμα γυναικεία ενδύματα
Παραγόμενα προϊόντα: Γυναικεία φορέματα, Ζακέτες, Παλτό, Φούστες
Εμπορικές δραστηριότητες: Φασόν
Απασχολούμενοι: 80-85

8.ΑΦΟΙ ΠΑΤΑΚΑΚΗ Α.Ε
Αντικείμενο εταιρείας: Παραγωγή και εμπόριο ετοίμων ενδυμάτων.
Παραγόμενα προϊόντα: Έτοιμα Ενδύματα (πουκάμισα, φούστες,
μπλούζες, σακάκια)
Εμπορικές δραστηριότητες: Εμπορία
Απασχολούμενοι: 170

9. Π. ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
Αντικείμενο εταιρείας: Φασόν κατασκευή ετοίμων ενδυμάτων
Παραγόμενα προϊόντα: Έτοιμα ενδύματα
Εμπορικές δραστηριότητες: Εξαγωγές
Απασχολούμενοι: 160

10. ΣΟΥΖΑΝΑ
Αντικείμενο εταιρείας: Έτοιμα Ενδύματα
Παραγόμενα προϊόντα: Σακάκια γυναικεία
Εμπορικές δραστηριότητες: φασόν
Απασχολούμενοι: 30

11. ΘΥΓΑΤΕΡΑ Ε. ΣΤΡΑΤΕΛΟΥΕ.Π.Ε
Αντικείμενο εταιρείας: Μεταποίηση ετοίμων ενδυμάτων
Παραγόμενα προϊόντα: Γυναικείες φούστες, παντελόνια, πουκάμισα
Εμπορικές δραστηριότητες: φασόν
Απασχολούμενοι: 100

19 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΙΡΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ «ΕΛ.ΒΙ.ΕΝ»
Αντικείμενο εταιρείας: Παραγωγή και εμπόριο ετοίμων ενδυμάτων
Παραγόμενα προϊόντα: Γυναικείες φούστες, παντελόνια, πουκάμισα
Εμπορικές δραστηριότητες: Εμπορία
Απασχολούμενοι: 130

13. Κ. ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε «ARCADIA»
Αντικείμενο εταιρείας: Βιοτεχνία πλεκτών και εσωρούχων, εμπορία
ρούχων, πλεκτών
Παραγόμενα προϊόντα: Μπλούζες, εσώρουχα πιζάμες, (βαμβακερά και
σύμμεικτα) παιδικά
Εμπορικές δραστηριότητες: Εξαγωγές, κατάστημα για την διάθεση των
προϊόντων της προσφέρονται και προϊόντα άλλων επιχειρήσεων
Απασχολούμενοι: 35-37

Από το 1992 που έγινε η καταγραφή αυτή στον «επιχειρηματικό οδηγό»
του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Δράμας έως σήμερα
το 1997, έκλεισαν περίπου στον κλάδο του ετοίμου ενδύματος 8
επιχειρήσεις οι οποίες είναι οι εξής:
1. ΚΟΜΝΗΝΑΚΙΔΗΣ ίΩΣΗΦ-ΣΕΚΕΡΤΣΙΔΟΥ ΕΛίΣ.. «ΕΥΡΩΜΟΔΑ Ε.Π.Ε»
2. Α. ΚΟΤΣΑΣΑΒΒίΔΗΣ & ΣίΑ ΟΕ «MODEL»
3. ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΑΣΑΒΒΙΔΟΥ «EL-LiNE»
4. Η. ΝΟΥΣΔίΛΗΣ- Κ. ΔΟΥΡΕΚΑΣ Ο.Ε «ΒίΟΜΕΝ»
5. Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣίΑ ΟΕ
6. ίΩΑΝΝΗΣ ΠΑ ΤΑΚΑΚΗΣΣ Α.Ε
7. «ΣΑΡΟΝ» ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΒΕ
8. ΧΡΥΣΗ ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ^^

“ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΑΗΓΟΣ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

3 .3 . Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α ΤΑ Κ Α Ι Α ΙΤ ΙΕ Σ Π Ο Υ Π Ρ Ο Κ Α Λ Ε Σ Α Ν Τ Η Ν
Κ Α Τ Α Κ Ο Ρ Υ Φ Η Π Τ Ω Τ ΙΚ Η Π Ο Ρ Ε ΙΑ Τ Ο Υ Κ Λ Α Δ Ο Υ Μ Ε Τ Α Τ Ο
1989

Τα προβλήματα και οι αιτίες που προκάλεσαν την πτώση του κλάδου του
ετοίμου ενδύματος είναι τα εξής:
1. Πτώση των καθεστώτων της Ανατολικής. Ευρώπης και των Βαλκανικών
χωρών. Η ενοποίηση των δύο Γερμανιών με αποτέλεσμα την αύξηση
των χωρών χαμηλού κόστους κατασκευής, που σε συνδυασμό με την
καλύτερη γεωγραφική του θέση πήραν μεγάλο κομμάτι εργασίας από τον
χώρο της Δράμας και όχι μόνο.
2. Αύξηση κόστους (χρόνος-χρήμα) μεταφοράς λόγω εμπάργκο της Πρώην
Γιουγκοσλαβίας.
3. Αύξηση κόστους κατασκευής με παράλληλη μείωση τιμών ραφής.
4. Κατάργηση της συμφωνίας GATT.
5. Υπερτιμημένη δραχμή.
Τα προβλήματα λοιπόν αυτά προκάλεσαν στο Νομό στο κλείσιμο
πολλών επιχειρήσεων, αλλά και παράλληλη μείωση του προσωπικού των
ήδη λειτουργούντων με αποτέλεσμα ο αριθμός των απασχολούμενων το
1994 να βρίσκεται γύρω στις 4.000 από τις 7.000 που ήταν το 1990.
Σε υπόμνημα της Ένωσης κατασκευαστών ετοίμων ενδυμάτων του
νομού Δράμας προς το Υ.Β.Ε.Τ. στις 10-5-94 αναφέρεται το μέγεθος της
ζημίας με νούμερα:
(σε ισοτιμίες του ’94). Ο κλάδος εισήγαγε το 1989, 140.000.000 μάρκα
περίπου 20δις σε δραχμές το 1990-91
ΠΙΝΑΚΑΣ 30 : ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΟ
ΤΟ 1989-1993
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ
ΕΤΟΣ
20.000.000.000
1989
16.000.000.000
1990
13.000.000.000
1991
10.000.000.000
1992
9.000.000.000
1993
Πηγή "Επιχειρηματικός Οδηγός " του επιμελητηρίου αραμας

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα φαίνεται καθαρά ότι η πορεία του
κλάδου είναι κάθετα πτωτική, παρασύροντας αναλογικά και την οικονομία
της Δράμας γενικότερα.
Τα ποσά που αναφέρθηκαν είναι γνωστό ότι διατίθενται σε μισθούς
εργαζομένων, ασφαλιστικές εισφορές, φόρους, δάνεια τραπεζών,
αποσβέσεις και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων, ΔΕΗ-ΟΤΕ, κλπ.
Με άλλα λόγια είναι κινητήρια οικονομική δύναμη σε έναν κόσμο
ολόκληρο αν αναλογιστούμε και τη διάθεση εκ μέρους των εργαζομένων ,
των χρημάτων τους στην αγορά της Δράμας.
Τα ποσά αυτά αντιπροσωπεύουν το 40% του συναλλάγματος που
εισάγει ο νομός Δράμας.

3.4. ΝΕΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Παρά τα σοβαρά προβλήματα και την πτωτική πορεία που παρουσιάζει ο
κλάδος του ετοίμου ενδύματος στην Ελλάδα και ειδικότερα στο χώρο της
Δράμας, οι προσπάθειες για την αναβάθμιση του κλάδου των επιχειρηματιών
του νομού αλλά και των γύρω νομών δεν σταματούν.
Πιο συγκεκριμένα, πριν από καιρό, 17 επιχειρηματίες ενδυμάτων που
βρίσκονται στους νομούς Δράμας και Καβάλας οργανώθηκαν σε δίκτυο,
προκειμένου να προσανατολιστούν σε κοινά σχέδια δράσης, έτσι ώστε να
προωθηθούν οι πωλήσεις
στο εξωτερικό
και να αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικότερα ο έντονος ανταγωνισμός με εταιρίες χαμηλού κόστους
που βρίσκονται στο εξωτερικό.
Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, που παράγουν επώνυμα ενδύματα, είναι
είτε μικρές είτε μεσαίες, είναι χωρικά συγκεντρωμένες, και συμπληρωματικές
μεταξύ του στην παραγωγή ετοίμων ενδυμάτων. Οι εν λόγω επιχειρήσεις
που αποτελούν το δίκτυο "Φίλιττπος", αποτελούν παραγωγικές μονάδες με
ιδιαίτερη σημασία για την τοπική οικονομία, καθώς απασχολούν συνολικά
2.500 περίπου εργαζομένους, και ο συνολικός όγκος του τζίρου φθάνει τα
13,5
δις δραχμές. Όμως, σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων κατά τα τελευταία
χρόνια, βρίσκει διέξοδο στην αγορά της Βουλγαρίας, με αποτέλεσμα να
χάνονται χιλιάδες θέσεις εργασίας για την χώρα μας.
Έτσι λοιπόν ο "Φίλιππος" συνέταξε και κατέθεσε πρόταση στο πρόγραμμα
cluster του Υπουργείου Ανάπτυξης,
με απώτερο σκοπό να ενισχυθεί η
συνεργασία των επιχειρήσεων, να στηριχθεί τεχνολογικά και οργανωτικά, να
γίνουν βελτιώσεις και κυρίως να αποκτήσει μεγάλη πρόσβαση σε μεγάλες
αγορές της Ευρώπης.
Όμως η πρόταση των επιχειρήσεων της περιοχής μας, προσέκρουσε στη
διαδικασία της μη ορθής αξιολόγησης των προτάσεων από το Υπουργείο
ανάπτυξης, καθώς λησμόνησαν τους λόγους και τις υποσχέσεις τους που
είχαν δώσει.
Πιο συγκεκριμένα η Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. A Διαμαντοπούλου σε μία
πρόσφατη επίσκεψη της στην πόλη της Δράμας, τόνισε ότι το cluster aou
αφορά τα ενδύματα θα δοθεί σίγουρα σε εκείνη την περιοχή.
Όμως κάτι
τέτοιο δε συνέβη καθώς κατά την περίοδο των διακοπών, το όλο πρόγραμμα
"πέρασε" κρυφά στα χέρια αθηναίου επιχειρηματία. Αποτέλεσμα αυτού ήταν
ότι οι επιχειρήσεις της Δράμας και της Καβάλας να μείνουν στα "κρύα του
λουτρού", καθώς έγινε πλέον ξεκάθαρα ότι η λέξη "μέσον" παίζει το κυριότερο
ρόλο ακόμη και σε Υπουργικές αποφάσεις.
Τεράστια απώλεια για τους νομούς Δράμας και Καβάλας ο "Φίλιππος" ήταν
το μοναδικό δίκτυο για το οποίο είχε υπογραφεί καταστατικό και προχώρησε
στην καταβολή κεφαλαίου, και είχε τις περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσει
το ciuster που αφορά τα ενδύματα. Ομως η πρόταση κόπηκε και αυτό
σημαίνει απογύμνωση της τοπικής αγορά, καθώς το οικονομικό κόστος της
όλης υπόθεσης υπολογίζεται χονδρικά γύρω στα 200.000.000δρχ.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΛΑΣΚΟΥΑΒΕΕ
ΣΠΟΡΤΟΑΕ
MADONIA ΑΕ
MODELO ΣΑΜΑΡΑΣ
ΚΟΥΤΟΥΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΕΛ.ΒΙ.ΕΝ & ΣΙΑ ΟΕ
ΛΙΝΕΑ ΟΕ
FAST FASHION ΕΠΕ
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ ΕΠΕ
ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Γ. ΣΑΡΙΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
Ν&Δ ΣΑΜΠΑ ΟΕ ΒΙ.ΚΗ ΕΞ
ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΗΡΑ
Π.ΠΟΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΠΑΤΑΚΑΚΗΣΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
επών. Εξαγ
εξαγωγές
εξαγωγές
εξαγωγές
εξαγωγές
επών. Εξαγωγές
εξαγωγές
εξαγωγές
εξαγωγές
εξαγωγές
εξαγωγές
εξαγωγές
εξαγωγές
εξαγωγές

ΤΖΙΡΟΣ
2275
3536
123
2231
541
705
463
464
365
650
626
172
189
207

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
120
172
74
492
145
24
105
72
15
54
17
52
58
10

εξαγωγές
εξαγωγές

458
519
13525

40
1423
1592
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3.5. ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΑΛΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Το Επιμελητήριο Δράμας σε μία κοινή προσπάθεια με τους
επιχειρηματίες του Νομού, μέσω του προγράμματος Interreg προσπαθεί να
υποστηρίξει την σύνδεση της πόλης με την νοτιότερη ενδοχώρα (Cotze
Delcher), με την οποία είχε ιστορικούς και φιλικούς δεσμούς για πολλούς
αιώνες, δεσμοί που όμως απότομα και χωρίς λόγο διακόπηκαν μόλις πριν
από μερικά έτη.
3.5.1 Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Σήμερα μετά τις κοσμοϊστορικές αλλαγές που συντελέστηκαν στην
γειτονική Βουλγαρία, την πτώση του «Υπαρκτού» Σοσιαλισμού και το
πέρασμα της Βουλγαρικής οικονομίας από την ρυθμιζόμενη και
σχεδιασμένη ανάπτυξη στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς και του
ελεύθερου ανταγωνισμού, δημιουργούνται ανάγκες και συνθήκες που
υπαγορεύουν την επανασύνδεση των δύο περιοχών, αυτών του Cotze
Delcher με την περιοχή της Δράμας. Κατ' επέκταση δημιουργείται
επανασύνδεση μίας πολύ ευρύτερης ενδοχώρας των δύο κρατών που
σήμερα είναι αποκομμένη με δυσμενείς συνέπειες για την οικονομική
ανάπτυξη, την πολιτική επαφή, την σύσφιξη φιλίας και την δημιουργία
επαφών και εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο όμορων περιοχών και λαών της
Βαλκανικής.
3.5.2 Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Τα διάφορα όργανα της Ε.Ε που έχουν γνώση του θέματος
αντιμετωπίζουν θετικά το θέμα της επανασύνδεσης της περιοχής και
ασφαλώς της διευκόλυνσης του εμπορίου και διακίνησης προϊόντων και
ατόμων μέσω της συγκεκριμένης διόδου.
Η Βουλγάρική πλευρά έχει κάνει γνωστή την επιθυμία της Ε.Ε για την
διάνοιξη διόδων στην Ελλάδα. Η Ε.Ε αντιμετωπίζει θετικά την ιδέα και
μέσω προγραμμάτων που συγχρηματοδοτεί όπως το Interreg, το Lace, το
Overture, υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία των περιοχών σε σχέση
με άλλους φορείς της Ε.Ε που έχουν δείξει ενδιαφέρον όπως Δανία, Ιταλία
κλπ.

3.5.3 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Το επιμελητήριο Δράμας έκανε μία μελέτη για την περιοχή Cotze
Delcher, ένα μέρος της οποίας έχει χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε . Η
μελέτη αυτή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο οδηγό επιχειρηματικής διείσδυσης
Ελλήνων επιχειρηματιών προς την περιοχή της Νότιας Βουλγαρίας.
Μέσα από την μελέτη θα αναφέρουμε περιληπτικά τα κύρια θετικά στοιχεία της
σύνδεσης αυτής που είναι τα εξής:
1. Θα διευκολυνθούν οι ελληνικές μεταφορές ατόμων και εμπορευμάτων προς
την Δυτική Ευρώπη, μετά την επιβάρυνση της κίνησης που έχει σημειωθεί
στον υπάρχοντα οδικό άξονα μεταξύ των δύο χωρών. Με την έναρξη των
εχθροπραξιών στην γειτονική Πρώην Γιουγκοσλαβία, ένα μεγάλο μέρος
της κίνησης των προϊόντων της Ελλάδος ακολουθεί τον οδικό άξονα
Προμαχώνα- Σόφια- Ρουμανία- Ουγγαρία- Δυτική Ευρώπη. Το τμήμα
Προμαχώνα - Σόφια θα αποσυμφοριθεί σημαντικά με την διάνοιξη νέων
συνόρων.
2. Η νέα δίοδος θα βοηθήσει πολύ την διακίνηση εμπορευμάτων από την
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
συντομεύοντας τις αποστάσεις ,
μειώνοντας τα κόστη μεταφορών και βοηθώντας σημαντικά τις επιχειρήσεις
της περιοχής να παραμείνουν ανταγωνιστικές στο Ευρωπαϊκό σκηνικό. Τα
ευαίσθητα προϊόντα θα έχουν απευθείας πρόσβαση προς τις αγορές τις
Δυτική Ευρώπης με την διάνοιξη συνόρων.
3. Με την διάνοιξη στο συγκεκριμένο σημείο μπορεί να ενισχυθεί η οικονομική
δραστηριότητα των λιμένων της Νέας Περάμου και της Καβάλας που
βρίσκονται ακριβώς νοτίως της περιοχής και θα μπορούσαν να
αποτελέσουν την συντομότερη διέξοδο Βουλγαρικών προϊόντων προς τις
ναυτιλιακές μεταφορές. Προϊόντα από την ενδοχώρα της Φιλιππούπολης
θα μπορούσαν να ταξιδεύσουν εύκολα με αυτόν τον τρόπο.
4. Η διείσδυση των Ελλήνων επιχειρηματιών στην Ν. Βουλγαρία θα είναι
έντονη. Τα νέα σύνορα θα την ενδυνάμωναν. Σε μία περιοχή μάλιστα, που
και για εθνικούς ακόμη λόγους η παρουσία των ελλήνων επιχειρηματιών
είναι επιτακτική ανάγκη, τα νέα σύνορα θα βοηθήσουν πάρα πολύ την
παρουσία αυτή.
5. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν μεγάλα οικονομικά κέρδη με την παρουσία
τους στην περιοχή. Προσφέρουν καταναλωτικά αγαθά στους Βούλγαρους
που έχουν μεγάλη ανάγκη από αγαθά δυτικών προδιαγραφών. Τα ελληνικά
προϊόντα έχουν καλύτερη και μεγαλύτερη ζήτηση από τα προϊόντα άλλων
γειτονικών χωρών και είναι ευκαιρία να βοηθήσουν τώρα να κατακτήσουν
τις παρθένες αγορές τις Βουλγαρίας. Η Βουλγαρική πλευρά δείχνει
ιδιαίτερη συμπάθεια προς το ελληνικό στοιχείο και την Ελληνική
επιχειρηματική παρουσία στην περιοχή.
6. Ο νέος δρόμος θα είναι σύντομος από την
Μακεδονία προς την
Φιλιππούπολη, τον Εύξεινο πόντο, το Βουκουρέστι και κατά συνέπεια προς
το Κίεβο, τη Μόσχα και άλλες περιοχές. Θα βοηθήσει έτσι σημαντικά η
εμπορική διείσδυση προς τις περιοχές αυτές.
7 Το πλεονέκτημα των φθηνών οδικών μεταφορών προς το εξωτερικό, αν
' γίνει χρήση Βουλγάρων μεταφορέων που σήμερα είναι πάρα πολύ φθηνοί.
Για παράδειγμα αναφέρεται πως μία μεταφορά εμπορευμάτων από την
Δράμα προς την Μόσχα κοστίζει περίπου 1,5 εκ. δραχμές. Η μεταφορική

εταιρεία του cotze Delcher θα εκτελούσε δρομολόγιο μόνο με 450 χιλιάδες
δραχμές.
Σήμερα η Βουλγαρία αποτελεί προθάλαμο επιχειρηματικής
δράσης προς την Πρώην Σοβιετική Ένωση. Με το νέο δρόμο θα γίνει
καλύτερη εκμετάλλευση του πλεονεκτήματος.
8. Οι έλληνες επιχειρηματίες που έχουν ήδη κάνει κρούση στην αγορά της
Βουλγαρίας μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά από το χαμηλό κόστος
εργατικών, το πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο του εργατικού δυναμικού, τις
άφθονες και φθηνές εγκαταστάσεις που υπάρχουν, το χαμηλό κόστος στην
περιοχή του τηλεφώνου, του ηλεκτρισμού, του νερού ,και των καύσιμων
κλπ.
9. Θα τονωθεί η οικονομία της περιοχής του Κάτω Νευροκοπίου, μία περιοχή
που παρουσιάζει σημεία καθυστέρησης σε σχέση με το μέσο όρο εθνικής
ανάπτυξης. Με την νέα διάνοιξη των συνόρων η περιοχή από παραμεθόρια
που είναι, απομονωμένη και αποκομμένη , θα γίνει πέρασμα διεθνών
μεταφορών, επιχειρηματικών ανταλλαγών και σημείο επαφής με την
ενδοχώρα της Βουλγαρίας.
10. Ο νέος οδικός άξονας Βορρά - Νότου, που θα δημιουργηθεί με την
διάνοιξη, σε συνδυασμό με τους οδικούς άξονες Ανατολικά-Δυτικά, δηλαδή
Σέρρες - Δράμα - Θράκη και με τη Νέα Εγνατία, θα έχει επίκεντρο τη Δράμα
και θα καλύπτει δορυφορικά σε μία ακτίνα 50 χιλιομέτρων, δηλαδή την
περατενάγια περιοχή της πεδιάδας των Φιλίττπων και το λεκανοπέδιο του
Κάτω Νευροκοπίου. Έτσι θα
δημιουργηθεί μία περιοχή δυναμικής
ανάπτυξης και νέων επενδύσεων.
Οι συνδυασμοί οδικής και
σιδηροδρομικής σύνδεσης θα δώσουν ώθηση στην περιοχή, θα την
προβάλλουν ιδιαίτερα και θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της που σήμερα
υστερεί.
11. Η νέα σύνδεση θα προσφέρει σε Έλληνες επιχειρηματίες και ελληνικές
εταιρίες εύκολη πρόσβαση σε νέες σημαντικές και φθηνές πρώτες ύλες,
όπως ξύλο και τα μεταλλεύματα της περιοχής. Πολύ εύκολα θα μπορούν να
έρθουν οι πρώτες αυτές ύλες από την κοντινή περιοχή της Νότιας
Βουλγαρίας, εξοικονομώντας μεγάλα ποσά για την Ελληνική οικονομία που
αναγκάζεται να εισάγει πολλές από τις ύλες αυτές από μακρινές χώρες πχ.
ξύλο από ττιν Σκανδιναβία, άργιλο από την Γαλλία, γύψο από την Πρώην
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Σε μία συνέντευξη του Νομάρχη
Δράμας κ.
Σωκράτη Δημητριάδη στο Hellenews αναφέρονται τα
εξής:
Ο
βασικός μοχλός ενεργοποίησης του
παραγωγικού ιστού της Δράμας, τα αναπτυξιακά
προγράμματα,
ενίσχυσαν
την
παραγωγική
δραστηριότητα, παρότι μία σειρά αντικειμενικών
δυσκολιών λειτούργησαν ως τροχοπέδη
της
ανάπτυξης.
Ο δευτερογενής τομέας παρά τις
ιδιομορφίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει,
αποτελεί πηγή δυναμικής ανάπτυξης και βελτίωσης
της εσωτερικής ανταγωνιστικότητας.
Τονίζει επίσης πως αν ληφθούν μέτρα τα οποία θα τροφοδοτήσουν
αμφίδρομα την επενδυτική δραστηριότητα και θα λειτουργήσουν
πολλαπλασιαστικά, τότε ο νομός ελπίζει σε ένα καλύτερο μέλλον.
Όσον αφορά τους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους και τον βαθμό που
επηρεάζουν τις επενδύσεις και τους τομείς παραγωγής είπε:
Ο βασικός μοχλός κινητοποίησης του ιδιωτικού τομέα στην
πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων υπήρξε ο αναπτυξιακός νόμος
1262/82. Τα κίνητρα στηρίχθηκαν στις κεφαλαιακές ενισχύσεις, μειώνοντας το
κόστος της επένδυσης.
Σήμερα τα κίνητρα για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων
δίδονται από τον Ν. 2234/94. Ο νομός Δράμας έχει ενταχθεί, στην Γ περιοχή
για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις με ποσοστό επιχορήγησης 25% και στη Δ '
περιοχή ή ζώνη των 20 χιλιόμετρα, από τα σύνορα, όπου το ποσοστό
επιχορήγησης ανέρχεται στο 40%. Το μεγαλύτερο τμήμα των επενδυτικών
σχεδίων πραγματοποιήθηκε από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ σημαντικός ήταν ο
αριθμός των επενδύσεων που αφορούσαν επέκταση ή εκσυγχρονισμό
υφιστάμενων μονάδων.
Ένα σημείο όμως αρνητικό της επενδυτικής παρουσίας, τονίζει ο Νομάρχης
Δράμας, είναι η γεωγραφική θέση του νομού.
Μακριά από τους
συγκοινωνιακούς άξονες, ελάχιστα προσέλκυε ξένους επενδυτές.
Πιστεύει ότι οι κύριοι ανασταλτικοί παράγοντες που επηρέασαν την
ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα και την προώθηση των επενδύσεων είναι:
• Η κακή κατάσταση των οδικών δικτύων σε ότι αφορά την πρόσβαση στις
πλουτοπαραγωγικές πηγές.
• Η απουσία αυξημένων κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων, ιδιαίτερα
στις προβληματικές περιοχές του λεκανοπεδίου Κάτω. Νευροκοπίου και της
Παρανεστίου ζώνης, όπου η επενδυτική κίνηση υπήρξε μηδαμινή.
• Η βαρύτητα ολοκλήρωσης των έργων υποδομής στην βιομηχανική περιοχή
Όσον αφορά τον κλάδο του ετοίμου ενδύματος και το κλίμα που επικρατεί
σήμερα είπε τα εξής:
Το έτοιμο ένδυμα -φασόν αποτελεί μία πολύ σημαντική δραστηριότητα στην
δεκαετία του 70 και συνεχίζει να αναπτύσσεται σαν προέκταση της

προηγούμενης δυναμικής ανάπτυξης η οποία διέθετε ως συγκριτικό
πλεονέκτημα τη σχετική εμπειρία των ελλήνων μεταναστών στην Δυτική.
Γερμανία.
Σήμερα ο κλάδος διέρχεται κάποια κρίση. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην
γενικότερη συρρίκνωση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής δραστηριότητας.
Υποστηρίζει όμως ότι η παρουσία του κλάδου στην περιοχή πρέπει να
προσεχθεί και να διατηρηθεί. Επίσης υποστηρίζει ότι τα αναγκαία μέτρα για
την ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα, αλλά και του συνόλου της οικονομίας
είναι τα εξής:
1 Η σύνδεση της Δράμας με την υπό κατασκευή Εγνατία οδό Θεσ/νίκης
Αλεξανδρούπολης
με
δρόμο
ανάλογων
προδιαγραφών.
(Πραγματοποιούνται είδη σε βελτιώσεις σε πολλά τμήματα του άξονα
Δράμας- Συμβολής-Αμφίπολης.).
2 Επανεξέταση, μέσα στο πλαίσιο των διακρατικών συμφωνιών με τις
γειτονικές χώρες, της δυνατότητας επαναλειτουργίας του τελωνείου
Εξοχής, και αυτό γιατί θα υπάρξουν τεραστία οφέλη από την αύξηση του
όγκου της εξαγωγής διαφόρων προϊόντων τις ανατολικές χώρες.
3 Η λειτουργία φορέα που, εκτός από τις δυνατότητες εγκατάστασης, θα
προσφέρει επενδυτικά προγράμματα τοποθέτησης των κεφαλαίων που
λιμνάζουν στις τράπεζες. Αυτό πιστεύει ότι θα αποτρέψει το φαινόμενο της
αδρανοποίησης ικανών τεχνικών χεριών και θα συμβάλλει στην διασπορά
των κεφαλαίων σε αναπαραγωγικές εργασίες.
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ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TOY ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ Κ.
X. ΤΟΜΠΑΛΙΔΗ

Την άμεση θεσμοθέτηση πλαισίου στήριξης, για να ανατραπεί η αρνητική
εικόνα στους βασικούς παραγωγικούς τομείς της Δραμάς -έτοιμο ένδυμασυγκεκριμένα υποστήριξε ο πρόεδρος της ένωσης κατασκευαστών ετοίμου
ενδύματος κ. X. Τομπαλίδης.
Επίσης τόνισε ότι τα αναπτυξιακά κίνητρα της Θράκης έχουν δημιουργήσει
ανυπέρβλητα εμπόδια στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες του Ν. Δράμας. Η
σημαντικότατη διαφορά στο ύψος επιδότησης εργασίας με την Θράκη, η
συσσώρευση υποχρεώσεων κι η ισχνή επενδυτική δραστηριότητα,
συμπαρασύρουν ολόκληρη την οικονομία του νομού.
Ωστόσο τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν ορισμένα μέτρα για να διασωθεί ο
κλάδος τα οποία είναι τα εξής:
* Η ρύθμιση των χρεών των επιχειρήσεων στις τράπεζες για παντός είδους
δάνεια ληξιπρόθεσμα και μη.
* Η ρύθμιση των οφειλών προς το ΙΚΑ, χωρίς να υπολογιστούν
προσαυξήσεις με διάρκεια καταβολής 10 ετών.
* Η στήριξη των επιχειρήσεων για την διατήρηση των υπαρχουσών θέσεων
εργασίας με 2.000 δρχ ημερησίως ανά θέση εργασίας, για το διάστημα
μέχρι την νομισματική ένωση.
Η προτεραιότητα των επιχειρήσεων στα κοινοτικά προγράμματα για την
εκπαίδευση του προσωπικού τους, με την ενίσχυση περισσοτέρων μορίων
στην εξέταση των αιτήσεων από τον ΘΑΕΔ.
Η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την προώθηση και προβολή των
προϊόντων τους στο εξωτερικό.
Τα μέτρα αυτά θα υποβοηθήσουν τον παραγωγικό ιστό, θα ενισχύσουν το
επιχειρηματικό δυναμικό και το σημαντικότερο, θα συμβάλουν στην ανάκαμψη
του κλάδου.

*

*
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KecpaAaio IV

ARCADIA

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ I V

ARCADIA’
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ «ARCADIA»
4.1.

To Ιστορικό της επιχείρησης:

Ίδρυση:
Η «Κ. ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ & ΣΙA Ο.Ε.» είναι μία επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε το
1993 και έχει τον διακριτικό τίτλο ARCADIA.
4.1.1. Επιχειρηματική δραστηριότητα:
Η επιχείρηση δραστηριοποιείται αφενός
στην παραγωγή πλεκτών
ενδυμάτων και σύμμεικτων, πλην των σταθερών υφασμάτων, και αφετέρου
στην διάθεση παραγόμενων προϊόντων στην Ελλάδα και στις χώρες της Ε.Ε
(Αγγλία 60%-Σκανδιναβία 30%- Γερμανία, Αυστρία 5%- πελάτες εσωτερικού
5%). Ο μικρός αυτός αριθμός πελατών της επιχείρησης αυξάνει το βαθμό
επιχειρηματικού ρίσκου, με συνέπεια να αναζητά η επιχείρηση τρόπους,
μερικής τουλάχιστον απεξάρτησης απ’ αυτούς, είτε με ανεύρεση νέων
πελατών, είτε με την ανάπτυξη νέων και επώνυμων προϊόντων.
4.1.2. Πορεία της επιχείρησης μέχρι σήμερα:
Η εταιρεία «Κ. Χαρακίδης & ΣίΑ Ο.Ε.» ιδρύθηκε στην Δράμα το 1993 με
σκοπό την προώθηση συνεργασιών με τη Βουλγαρία, όπου ο Κ. Χαρακίδης
συμμετέχει σε μικτή Βουλγάρικη επιχείρηση. Από την ίδρυση της μέχρι
σήμερα η επιχείρηση βασίστηκε στην ικανότητα και εργατικότητα των ιδρυτών
της, έμπειρων τεχνικών και διοικητικών της στελεχών.
4.1.3. Βασικά παραγόμενα προϊόντα, ή προσφερόμενες υπηρεσίες:
Τα παραγόμενα προϊόντα της επιχείρησης είναι:

Είδος ρούχων
Εσώρουχα
Πυτζάμες
Μπλούζες
Φούτερ
Ζακέτες
Παντελόνια

ΠΙΝΑΚΑΣ 32: ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
τεμάχια ρούχων
ποσοστό %
16.000
2%
16.000
2%
480.000
60%
120.000
15%
120.000
15%
1
48.000
I
6%

I

I
I

Τους τελευταίους έξι μήνες η επιχείρηση έχει αρχίσει και την παραγωγή και
προώθηση παιδικών ρούχων.

4.2. ΤΕΧΝΟΠΑΡΑΓΩΠΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-

Τα στάδια εργασίαζ
ττου λαμβάνουν χώρα για την τταραγουγή του
προϊόντος, από
τον σχεδιασμό μέχρι και την ολοκλήρωση του προς
παράδοση, είναι τα εξής:
1. Δημιουργία δείγματος στο τμήμα σχεδιασμού:
Σε αυτό το στάδιο γίνεται η δημιουργία και κατασκευή πρότυπου δείγματος
για να εξακριβωθεί η συμπεριφορά του υφάσματος. Τα σχέδια και τα πατρόν
τα διαμορφώνει η ίδια η επιχείρηση.
2. Σχεδιασμός παραγγελιών:
Σε αυτό το στάδιο γίνεται ο σχεδιασμός των παραγγελιών του απαιτούμενου
υφάσματος και η αποστολή αυτών στο Βαφείο (εκτός εργοστασίου).
3. Παραλαβή και αποθήκευση των υφασμάτων:
Σε αυτό το στάδιο γίνεται η παραλαβή και το ζύγισμα καθώς και ο ποιοτικός
έλεγχος της σ’ ύλης.
4. Κοπτήριο:
Εδώ γίνεται το άπλωμα του υφάσματος σε πολλαπλές στρώσεις και η κοπή
των κομματιών βάσει της σχεδίασης που προκύπτει από το σχεδιαστήριο.
Ομαδοποίηση των απαραίτητων κομματιών για ένα συγκεκριμένο αριθμό
ρούχων.
5. Ραφείο:
Σε αυτό το στάδιο γίνεται η συναρμολόγηση (ραφή των επί μέρους
κομματιών και τοποθέτηση άλλων βοηθητικών υλικών (ετικέτες κουμπιά). Τα
τεμάχια ομαδοποιούνται κατά μοντέλο και νούμερο και φτάνουν στο ραφείο.
Για την παραλαβή και διακίνηση των τεμαχίων στη σειρά παραγωγής είναι
υπεύθυνη η προϊσταμένη ραφείου. Τα τεμάχια διανέμονται ανάλογα στις
γαζωτικές μηχανές.
Κατά την διάρκεια ραφής γίνεται δειγματοληπτικός
έλεγχος στα επί μέρους στάδια από την προϊσταμένη.
6. Ποιοτικός έλεγχος:
Δύο έλεγχοι λαμβάνουν χώρα : α)έλεγχος ως προς το ύφασμα και τη ραφή
των προϊόντων και διαχωρισμός σε πρώτης και δεύτερης διαλογής και β)
Δειγματοληπτικός έλεγχος προδιαγραφών.
7. Σιδερωτήριο:
Το προϊόν σιδερώνεται σε πρέσες ατμού και ατμοσίδερα όπου πάλι
ελέγχεται για τυχόν σφάλματα.
8. Συσκευασία:
Στο έτοιμο προϊόν τοποθετούνται καρτελάκια, διπλώνεται και συσκευάζεται
ένα προς ένα και στη συνέχει τοποθετείται σε χαρτοκιβώτια. Στην συνέχεια
κολλιούνται στα κιβώτια καρτέλες με τα στοιχεία του περιεχόμενου τους και του
πελάτη.
Κατόπιν το συσκευασμένο προϊόν τοποθετείται στο χώρο του
συσκευαστηρίου από όπου πλέον φορτώνεται προς παράδοση.

4.3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ Κ ΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

33 : Οργανόγραμμα της «Arcadia»

4.4. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
_____________ ΠΙΝΑΚΑΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

34 : ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ "ARCADIA"
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ
ΑΤΟΜΑ
Διοικητικοί
Τεχνικοί
Σχεδιαστές
κότττες
4
Γαζώτριες
5
Ατομα φασόν
50*
Σαλόνι
20
Προϊστάμενοι
4
Παραγωγή Βουλγαρία
45*
Διοίκηση Βουλγαρία
5*

* έκτος της επιχείρησης

4.5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ:
Οι επενδύσεις που έγιναν κατά τα έτη 1993-1996 από την επιχείρηση ήταν:
* σε μηχανολογικό εξοπλισμό και ανέρχεται σε 80 εκ. δρχ.
* σε κτίρια 40 εκ. δρχ.
* σε εδαφικές εκτάσεις 1,5 εκ. δρχ.
Με την υλοποίηση της επένδυσης η επιχείρηση θα παράγει προϊόντα
μεγάλης προστιθέμενης αξίας και υψηλής ανταγωνιστικότητας για την εγχώρια
και ευρωπαϊκή αγορά.
Ειδικότερα:
* Θα παράγονται ενδύματα συγκεκριμένου τύπου για την κάλυψη της ζήτησης
στην εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά.
* η παραγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων θα γίνεται από νέου τύπου
μηχανές που δίνουν μεγαλύτερη παραγωγή και μικρότερη φύρα και τεχνικά
προβλήματα.

4.6. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ:
Οι κυριότεροι ανταγωνιστές που επέτυχαν κατά σειρά τις μεγαλύτερες σε
αξία πωλήσεις το 1994 είναι:
FANCO ΑΕ, ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ, ΤΡΙΚΟΛΑΝ ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ,
ΚΥΚΝΟΣ ΓΙΟΥΚΑ ΑΒΕΕ, ΒΟΥΛΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΒΕΕ.

4.7. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΑΝΑΓΚ ΕΣΕΠ ΙΧΕΙΡΗ ΣΗΤ

Μετά από μία μακροχρόνια παρακολούθηση και μελέτη από τον τεχνικό
διευθυντή και τον διευθυντή παραγωγής καταγράφηκαν διάφορα προβλήματα
σε διάφορες θέσεις εργασίας.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα
προβλήματα και η πιθανή αιτία που τα δημιουργεί.
ΠΙΝΑΚΑΣ 35 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΙΑ
Συνεχές απουσίες δυσαρέσκειες
Η μέθοδος εργασίας είναι
προσωπικού
εξαιρετικά άσχημη
Μεγάλες διακυμάνσεις χρόνου σε
Ανυπαρξία μεθόδου
επαναλήψεις της ίδιας εργασίας
Ατυχήματα
Ανυπαρξία μεθόδου ή
λανθάνουσα εφαρμογή μεθόδου
Σημείο συμφόρησης
Ελλιπής προγραμματισμός
παραγωγής
Μεγάλο κόστος
Ανυπαρξία μεθόδου άσχημη
μέθοδο ή λανθάνουσα εφαρμογή
_________ μεθόδου
Ταξινόμηση των προβλημάτων κατά σειρά σπουδαιότητας:
1. παραγγελίες: Οι παραγγελίες από τους πελάτες τις περισσότερες φορές
γίνονται σχεδόν την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν
περιθώρια χρόνου για την παραγωγή
2.
μικρή παραγωγικότητα: Σε περιόδους μεγάλου φόρτου εργασίας, αλλά
και λόγω του μη σωστού συντονισμού των προμηθευτών με
το κοπτήριο, οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλεύουν
πάρα πολλές ώρες, με αποτέλεσμα να έχουν μικρή
αποδοτικότητα.
3. λάθη στο κοπτήριο: Λάθη που οφείλονται τις περισσότερες φορές στην
απουσία της σχεδιάστριας "η στην μη σωστή συνεννόηση
4. νέα φασόν δημιουργούν κόστος: Νέα φασόν δημιουργούν φύρα και
επιπλέον κόστος.
δ.τροφοδοσία ραφείου και φασόν: Κάθε ρούχο δεν θέλει όλες τις μηχανές
β.σαλόνι: Καθυστερήσεις μεταξύ των διαφόρων σταδίων παραγωγής μέσα
στο σαλόνι, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συντονισμός και ομαλή ροή της
παραγωγής.

4.8. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΤΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
1. Μπάρες.
Η ύπαρξη μπαρών οφείλεται σε :
• Διακύμανση τίτλου νήματος.
Μεγάλη διακύμανση τίτλου νήματος ή
μπέρδεμα δύο διαφορετικών τίτλων.
• Διακύμανση στρίψεων νήματος. Μεγαλύτερη απορροφητικότητα χρώματος
από το απαλόστροφο νήμα με αποτέλεσμα διχρωμία.
• Διαφορετικά χαρμάνια βάμβακος.
• Κακή ρύθμιση της τάνυσης στην πλεκτομηχανή. Δημιουργεί μπόρες λόγω
του ανομοιόμορφου μήκους θηλιάς.
2. Νερά στο πανί.
Η ύπαρξη νερών στο πανί οφείλεται σε:
• Ανομοιομορφία νήματος.
• Λάθος στο βαφείο.
3. Κόμποι και κενά.
Η ύπαρξη κόμπων και κενών οφείλεται σε:
• Χοντρά και λεπτά σημεία στο νήμα.
4. Τρύπες στο πανί.
Οι τρύπες στο πανί οφείλονται σε :
• Μειωμένη αντοχή του νήματος.
• Πρόβλημα στο πλεκτήριο .
5. Αβαφα σημεία στο πανί.
Η ύπαρξη άβαφων σημείων στο πανί οφείλεται σε :
• Ύπαρξη πολλών Neps στο νήμα.
• Ελαπωματική βαφή.

4.9. ΑΝΑΓΚΕΣ
1. ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η εταιρεία κατόρθωσε τα τελευταία χρόνια να βελτιώσει τον σχεδιασμό και
την ποιότητα των προϊόντων και συνεχίζει τις προσπάθειες της σ ' αυτό το
βασικό ανταγωνιστικό παράγοντα που λέγεται ποιότητα. Αυτό θα επιτευχθεί
μέσω :
Ο Συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των ήδη παραγόμενων προϊόντων.
Ο Αναθεώρησης μεθόδων ελέγχου ποιότητας ετοίμων ενδυμάτων και
τακτοποίησης τους.
Ο Εισαγωγής και ανάπτυξης νέων μεθόδων ελέγχου ποιότητας.
Ο Πιστοποίησης με κάποιο από τα πιστοποιητικά ποιότητας της σειράς ISO
9000.
2. ΑΝΑΓΚΕΣ
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η επιχείρηση στην προσπάθεια της να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική
έχει την ανάγκη τα εξής:
Ο Να ανατπυχθεί σε νέες αγορές και ιδιαίτερα σε αγορές του εξωτερικού.
Ο Να διευρύνει τις δραστηριότητες της με παραγωγή και διάθεση προϊόντων
τόσο σε χαρακτηριστικά υφάσματα, όσο και σε νέα χαρακτηριστικά
σχεδίασης ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
Ο Να ενισχύσει τον τομέα εμπορίας και προώθησης προϊόντων.

4.10. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΤΗΤ
Μακροπρόθεσμοι στόχοι:
Η επιχείρηση προσανατολίζεται προς οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση της
με τη πραγματοποίηση μεγαλύτερων επενδύσεων σε ίδιους και συναφείς με το
αντικείμενο κλάδους, καθώς και αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας.
Βραχυπρόθεσμοι στόχοι:
• ποιοτική αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων της.
• διείσδυση σε νέες αγορές του εσωτερικού και εξωτερικού.
• ενίσχυση στον τομέα εμπορίας και προώθησης των προϊόντων.

4.11. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΡΑ ΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
Για να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι μακροπρόθεσμοι και
βραχυπρόθεσμοι στόχοι της επιχείρησης θα πρέπει να γίνουν κάποιες
ενέργειες.
♦ Τα ταδδια στο εξωτερικό, που θα πραγματοποιηθούν ήδη τον πρώτο
χρόνο του προγράμματος , και η συυυετονή σε εκθέσεκ. που θα καλύψει
την διετία, θα ανοίξουν τους δρόμους για μελλοντικές συνεργασίες που ως
συνέπεια έχουν την αύξηση των πωλήσεων.
♦ Την διαφηυιστική ποοβολή υέσω αθλητικήο ουάδαο και οι ποοσπάθειεο
ποοώθησηο των προϊόντων της (1°^ χρόνος) "έχουν διπλό αποτέλεσμα.
Από την μία εξυπηρετεί άμεσα το σκοπό προβολής της φίρμας της
επιχείρησης και από την άλλη χτίζει ένα καλό brand name που θα βοηθήσει
στις μελλοντικές της δραστηριότητες. Η παρουσία me επιγείοησηο στο
Internet σε συνδυασμό με τη Βελτίωση των ευποοικών δικτύων (2 χρόνια)
θα προετοιμάσουν το έδαφος για προσεγγίσεις τόσο με ομοειδείς όσο και
με παρεμφερείς επιχειρήσεις για την καθετοποίηση της παραγωγής σε
μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
♦ ΤέλοΓ ηι μελέτεο via το Σύστηυα Διασωάλισηο Ποιότητας και το Στρατηνικό
Σνέδιο Μάοκετιννκ. που θα ολοκληρωθούν ήδη τον πρώτο χρόνο του
προγράμματος,
θα την οδηγήσουν στην κατάστρωση εκείνων των
στρατηγικών πολιτικών η υλοποίηση των οποίων θα βοηθήσει στην
ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής της θέσης στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό. Έτσι λοιπόν μέσω των προτεινόμενων ενεργειών θα επέλθει η
επίτευξη των βραχυπρόθεσμων στόχων της επιχείρησης καθώς:
♦ Τα διαωηυιστικά έντυπα (2 νρήνια). τα υέσα διαφημιστικής προβολής (1
Ypnwnr} κπι η Βελτίωση των ευποοικών δικτύων (2 χρόνια), θα βοηθήσουν
στην προώθηση
και
εμπορία
των
προϊόντων της επιχείρησης
επιφέροντας άμεσα αύξηση των πωλήσεων.
Φ Τπ ταέίδια στη εέωτεοικό και το Στοατηνικό Σχέδιο Μάρκετινγκ, που θα
πραγματοποιηθούν ήδη τον πρώτο χρόνο του προγράμματος, και η
συυυέτογή σε εκθέσεις που θα καλύψει την διετία, θα οδηγήσουν στην
προσέγγιση νέων και την διατήρηση των ήδη υπαρχόντων αγορών.

■ Οι υελέτεζ via το Σύστηυα AiaowaAionc ΠοιότηταΓ. που θα ολοκληρωθούν
τον πρώτο χρόνο του προγράμματος, θα εξασφαλίσουν την σταθερή
ποιότητα και θα οδηγήσουν στην ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων της
επιχείρησης.
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1998
(ΔΡΧ)
296.211.946
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2.425.468
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226.456.884
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ΠΡΟΪΟΝ A
'ΜΠΛΟΥΖΕΣ
ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ
Α ΓΓΛΙΑ

60.518
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147.747

1.43
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ΣΟΥΗ ΔΙΑ

6.500
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318
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4.864

4.156.217

79.785

15,6

116.749
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357.639

0,5
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ΠΡΟΙΟΝ Β’
ΜΠΛΟΥΖΕΣ
ΜΑΚΡΙΜΑΝΙΚΕΣ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ
Α ΓΓΛΙΑ
ΓΕΡΜ Α Ν ΙΑ
ΣΟ ΥΗ ΔΙΑ

3.970
46.618

55.494.252

7.249
1.800
23.518
240.204

14.981.928
1.731.992
26.072.419
256.814.276

84.466.
808
11.047.
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ΠΡΟΪΟΝ Γ
ΜΠΛΟΥΖΕΣ
JOGGING
ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ
Α ΓΓΛ ΙΑ
Γ ΕΡ Μ Α Ν ΙΑ
ΣΟ Υ Η ΔΙΑ

349
232.169

-0,8

907.671
213.532.
877

-0,5

Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ:
Γ.Χ
Κότσου Χρ. Ιωάννου
1986

"ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ■ ΕΝΔΥΣΗ" Αθήνα

Ι.Ο.Β.Ε "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Αθηνά
1990
Κ. Καλλωνιάτης-Ε. Κατούφα
Ι.Ο.Β.Ε "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ" Αθήνα 1990
Κέντρο
Προγραμματισμού
και
Οικονομικών
"ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ - ΕΤΟΙΜΟ ΕΝΔΥΜΑ "Αθήνα 1976

Ερευνών

ΜΕΛΕΤΕΣ:
Γαλατάς Ζώης
"Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ" τπυχιακή εργασία Καβάλα Σεπτέμβριος 1993
Μελέτη από το Mercer Management Consalting Snc "ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΤΟΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ " Μάρτιος 1994
Οργανισμός Προώθησης εξαγωγών Α.Ε "ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΡΟΥΜΑΑΝΙΑ ,
ΑΛΒΑΝΙΑ : ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ"
Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 1993
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης "Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙ Ο
ΡΟΛΟΣ ΤΗΣΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ" Κομοτηνή 17-18 Μαΐου
Συνέδριο "ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΒΑΛΚΑΝΙΑ . ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ" Θεσσαλονίκη 4 &5 Απριλίου 1994
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
"ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ"
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δράμας
"ΤΡΑΠΕΖΕΣΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ" Ειδικός Οδηγός, Ιονική Τράπεζα
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΒΗΜΑ
ΠΛΕΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΕΞΠΡΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΠΡΙΝ

Εμπορικό

