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ANTI ΙΙΡΟΛΟΓΟΥ

Την πτυχιακή αυτή εργασία την αφιερώνω στους γονείς μου οι
οποίοι με βοήθησαν να φτάσω στη ζωή μου, εδώ που έφτασα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Στην σημερινή εποχή που το εμπόριο εξελίσ σ εται και αναπτύσσεται
με

γρ ήγορους

ρυθμούς,

πα γκοσ μ ιοποίη ση ς

αλλά

αιχμα λω τίζει

και
όλο

η
και

συνεχής

διεύρυνση

περισ σ ότερες

αγορές

της
των

διαφ όρω ν χω ρώ ν, δη μ ιουρ γείται η ανάγκη σ τις πιο αδύναμες οικονομικά
χώ ρες, όπως για παράδειγμ α η Ελλάδα να βγουν σε μια εξωτερική αγορά,
η οποία να χα ρακτηρίζετα ι από την υψηλότερη δυνατή ανάπτυξη και
χαμηλό ανταγω νισμό. Η ελληνική αγορά έχει πλέον κορεσ τεί κα ι οι
ελληνικ ές επιχειρ ήσ εις δυσκολεύονται να ανταγω νισθούν σ τις

αγορές

της Ε.Ε. Ε πίσης η διείσδυση των ξένων προϊόντω ν στη ελληνική αγορά
δημ ιούργησ ε ένα έντονο ανταγω νιστικό περιβάλλον και
επιχειρ ή σ εις
παρθένες

οι ελληνικές

αναγκάστηκαν να ψάχνουν για κα ινούργιες εξω τερικ ές,

αγορές

με

υψηλό

περιθώ ριο

κέρδους.

Έ τσ ι οι ελληνικές

επ ιχειρ ήσ εις στράφηκαν σ τις υποανάπτυκτες αγορές

της

Α νατολικής

Ευρώ πης και των Βαλκανίω ν. Η πτώση του σοσ ιαλιστικού καθεστώ τος
στην Α νατολική Ευρώπη κατά τη δεκαετία του 90 η οποία αποτέλεσε
ευκαιρία και αρχή της διείσ δυσ η ς των ελληνικώ ν επιχειρήσ εω ν σ τις
βαλκανικές αγορές, αποδείχθηκε επίσης για την Ελλάδα μια λύση

ώστε

να μειω θούν τα ελλείμματα του εμπορικού ισοζυγίου.
Η βαλκανική αγορά επομένω ς για την Ελλάδα είνα ι πάρα πολύ
σημαντική για τους παραπάνω λόγους. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είνα ι
η μοναδική βαλκανική χώρα που είνα ι μέλος της Ευρω παϊκής Έ νω σης γι'
αυτό π α ίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των σχέσεω ν μεταξύ αυτής
και των βαλκανικώ ν χορών. Στόχος της είνα ι να ενταχθούν αυτές οι
χώ ρες στην Ε.Ε όσο το δυνατόν γρηγορότερα διότι οι Έ λληνες είχαν από
παλιά καλές διπλω ματικές, εμ πορικές και φ ιλικές σ χέσεις με τις χώ ρες
αυτές

όπου

σήμερα

υπάρχουν

πολλές

ελληνικές

επιχειρήσ εις

που

σ υμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Με βάση
τα παραπάνω

είναι σ ημαντικό να ερευνηθεί ποια είναι η θέση της

Ελλάδος όσον αφορά τις επενδύσ εις στα Β αλκάνια σε σύγκριση με τις
α ν ταγω νίσ τριες χώρες. Ο κύριος σκοπός της εργασίας αυτής είνα ι να
προσ διορίσ ουμε τις δρ ασ τηριότητες των ελληνικώ ν επιχειρήσεω ν στην

περιοχή των Β αλκανίω ν. Πιο συγκεκριμένα να δούμε τι προβλήματα
αντιμετω π ίζου ν. Σε ποιους κλάδους κυρίω ς δρασ τηριοποιούνται. Σε ποιες
πολ ιτικ ές,

νομ οθ ετικές,

οικονομικές

και

κοινω νικές

συνθήκες

λειτουρ γού ν. Πώς κατάφ εραν να είναι ανταγω νιστικές, δηλαδή ποιες
σ τρ ατηγικές ακολούθησαν για να κατακτήσουν ένα αξιόλογο μ ερίδιο
αγοράς και γενικ ά τι ω θεί τους Έ λληνες επιχειρημα τίες στα Βαλκάνια.
Τέλος θα ερευνήσ ουμ ε και θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε ποιο είνα ι
το όφ ελος για την Ελλάδα από τις δραστηριότητες αυτές.
Στην εργασ ία αυτή θα προσπαθήσουμε να δώ σουμε απαντήσεις
στις

παραπάνω

ερω τήσεις

και

θα

θέλαμε

να

παρουσιάσουμε

τα

απαραίτητα σ τοιχεία κα ι πληροφ ορίες για επιχειρ ήσ εις που επιθυμούν να
δρασ τηρ ιοποιηθού ν στα Βαλκάνια. Στο πρώτο κεφ άλαιο, σ υγκεκριμ ένα θα
δούμε τι είνα ι εξαγω γικό εμπόριο, ποιες διαδικασίες χρ ειά ζοντα ι για την
εφαρμογή του και ποιο ι είνα ι οι τρόποι εξαγω γής των προϊόντω ν μιας
επιχείρησ ης.

Στο

βαλκανικές χώ ρες

δεύτερο

κεφάλαιο

θα

παρουσιάσουμε

εκείνες

που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδια φέρον για τους

έλληνες επενδυτές και εξαγω γείς. Τα νομ οθετικά καθεστώ τα τα οποία
ρυθμ ίζουν τον τρόπο λειτουρ γίας της επιχείρησ ης και σε τι κατάσταση
βρίσ κοντα ι οι οικονομίες των χωρών. Συγκεκριμένα θα παρουσιάσουμε τα
οικονομικά σ τοιχεία της Π .Γ.Δ.Μ , Β ουλγαρίας, Α λβανίας, Ρ ουμ ανίας και
τέλος θα αναλύσουμε τις αγορές των χωρών με βάση αυτά τα σ τοιχεία και
θα βγάλουμε συμπεράσματα. Επίσης θα αναφέρουμε και τις οικονομικές
σχέσ εις της Ελλάδος με τις παραπάνω χώρες. Στο τρίτο κεφ άλαιο θα
προσ εγγίσουμ ε μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρ ήσ εις όσον αφορά τον
όγκο

των επενδύσεω ν, σε ποιους κλάδους δρ ασ τηριοποιούνται, ποια

προβλήματα α ντιμετω πίζουν και ποιες είναι οι πιθανές οι λύσ εις των
προβλημάτω ν. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο θα επιχειρήσ ουμ ε να
αντλήσουμε συμπεράσματα από την μελέτη των ελληνικώ ν επιχειρήσ εω ν
και τον τρόπο λειτουρ γία ς τους στα Β αλκάνια και θα αναφέρουμε κάποιες
προτάσ εις

τεχνικώ ν

του

μάνατζμεντ

και

μ άρκετινγκ.

Επίσης

θα

προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τον ρόλο της βαλκανικής αγοράς για την
ελληνική οικονομία.
Για την πτυχιακή εργασ ία χρησιμοποίησα διάφ ορες πηγές. Ή θελα
να συλλέξω όσο το δυνατόν επίκ αιρες και αξιόπισ τες πληροφ ορίες ώστε η

εργασ ία μου να είνα ι πλήρης και αντικειμενική. Για το πρώ το κεφάλαιο
χρ η σιμ οποίη σ α σ τοιχεία που μου έδωσε η Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε που
β ρ ίσ κετα ι στην Κ ομοτηνή, μία από τις αρμοδιότητές της οποίας είνα ι η
διοργάνω ση εκθέσεω ν διαφ όρω ν προϊόντω ν των τοπικών παραγω γώ ν. Για
την

γραφή

του

δεύτερου

κεφαλαίου

προσέφυγα

στον

Ο ργανισμό

Π ροώ θησης Εξαγω γώ ν στην Θεσσαλονίκη καθώς και την Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος ενώ κάποια πρόσθετα στοιχεία βρήκα στο ίντερνετ στις
σ ελίδες του Ο .Π.Ε και της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και σε διάφ ορες
εφ ημ ερίδες και περιοδικά.

Για την συγγραφή του τρίτου κεφ αλαίου

επισ κέφθη κα επιχειρ ήσ εις για να προσδιορίσω τις δρασ τηριότητες τους
στα Β αλκάνια και διάλεξα τις πιο αναπτυγμένες και πετυχημένες κατά
την

άποψή

μου.

Σ υγκεκριμ ένα

επισκέφτηκα

την

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε, την C hipita International, τον Ο .Τ.Ε, από όπου πήρα
δελτία για τις δρασ τηριότητες των επιχειρήσεω ν αυτώ ν, καθώ ς και
οικονομικά αποτελέσματα διάφορω ν ετών, συνομίλησα με το Α πόστολο
Ριζάκο ο οποίος είνα ι διευθύνω ν σύμβουλος της ΕΛ.ΠΕ και με τον κύριο
Φ ραγκογιάννη ο οποίος είνα ι υπεύθυνος για τις διεθνείς δρασ τηριότητες
της C hipita International. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσ εις βρήκα σ τοιχεία
στο ίντερνετ και εφ ημερίδες τα οποία ήταν λεπτομερή και αξιόπιστα. Στο
τέταρτο κεφάλαιο αναφ έρομαι σε συμπεράσματα τα οποία αντλήθηκαν
από το δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο.

1° ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ^—ΑΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.
1.1

Γενικ ά
Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με το εξαγω γικό εμπόριο

για τ ί θ εω ρ είται από τους πιο σημαντικούς παράγοντες σε μια οικονομία
αλλά ο κύριος λόγος ότι το εξαγω γικό εμπόριο αποτελεί τη βάση για μια
επιχείρησ η που επιθ υ μ εί να β γει στην εξωτερική αγορά, αποτελεί δηλαδή
το αρχικό στάδιο μιας επιχείρησ ης που αρ χίζει να δρ ασ τηρ ιοποιείται σε
μια ξένη αγορά. Ε ίνα ι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει ποιες απαραίτητες,
πρ οϋ ποθέσ εις χρ ειά ζοντα ι για μια τέτοια αρχή. Έ τσ ι θα προσ διορίσ ουμε
τι είνα ι το εξαγω γικό εμπόριο , ποιες διαδικ ασ ίες χρ ειά ζοντα ι για την
εφαρμογή του και π οιοι είναι τρόποι προώ θησης των πρ οϊόντω ν μιας
επιχείρησ ης.

1.2

Εξα γω γι κό Εμπόρ ιο - Έν νο ια , Ο ρισμός
Ε ξαγω γικό εμπόριο λέγεται το εμπόριο που προω θείτα ι προς

ξένες χώ ρες. Δ ια κρίνετα ι από το εσω τερικό εμπόριο από το γεγον ός ότι η
διέλευση των αγαθών από τα εθνικά σύνορα δεν είνα ι μια πράξη χω ρίς
περιορισ μ ούς. Έ τσι μ πορεί να υ φ ίσ τα νται περιορισ μ οί σ χετικ ά με τις
προδια γραφ ές των εμπορευμάτω ν. Η διέλευση αυτή καθαυτή απ αιτεί
ειδικές διατυπώ σ εις ενώ σε πολλά αγαθά επιβ ά λλεται ειδικ ο ί φόροι, τέλη
και δασμοί. Μια επιπλέον δυσκολία σ υνδέεται ότι για την εξόφληση της
αξίας

των

πω λούμενω ν

συναλλάγματος.

Τέλος

η

αγαθώ ν
συναλλαγή

α π αιτείτα ι
του

η

αγοραπω λησία

εξω τερικού

εμπορίου

σ υνεπά γεται τη δικα ιοδοσ ία διαφ ορετικ ώ ν νομ οθεσ ιώ ν και θεσμικώ ν
πλαισ ίω ν, ενώ πρόσ θετες δυσ κολίες ανακύπτουν όταν χρ η σιμ οποιούντα ι
περισ σ ότερες από μια γλώ σσες διαδικ ασ ίες του εξω τερικού εμπορίου
καθορ ίζοντα ι με εγκύκλιο της Τ ράπεζας της Ε λ λά δ α ς.’
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1.3

Δ ια δ ικ ασ ίε ς ε φ αρμ ογ ής του εξα γωγικού εμπορί ου
Για να ασχοληθούμε με το εξαγω γικό εμπόριο πρ έπ ει πάνω απ'

ολα να

κάνουμε εγγραφή στο μητρώο εξαγωγέων:

Ε ξαγω γείς
πρόσω πα

δικα ιούνται
που

Ε π ιμ ελητήρ ιο

είνα ι

να

πραγματοποιήσουν

εγγεγραμμ ένα

τους

αφού

ενδια φ έρ ει

περισσότερο

να

φ υσικά

Εμπορικό

προηγουμένω ς

κατάλογο επιχειρήσ εω ν που λέγεται
μας

στο

και

και

νομικά

Β ιομηχανικό

καταχω ρηθούν

σε

ειδικό

Ειδικό Μητρώο Εξαγω γέω ν ", Εμάς
δούμε

πως

γίνετα ι

εγγραφή

για

επιχειρ ή σ εις που είνα ι νομ ικά πρόσωπα Λ οιπόν σύμφω να με τον Νόμο
περί εξαγω γέω ν ,για να εγγρα φ εί μια επιχείρηση στο μητρώο εξαγω γέω ν
πρ έπ ει να καταθέσ ει σχετική αίτηση συνοδευόμενη από δήλωση των
ατομικώ ν σ τοιχείω ν των νόμιμω ν εκπροσώ πω ν της επ ιχείρ ησ ης και από
παράβολο

.συστατική

επιχείρησ ης

επιστολή

.καταστατικό

διαχειρ ιστώ ν

η

ΔΣ

για

για
τις

τραπέζης για
τις

της

προσω πικές

Ε.Π.Ε.

και

φ ερεγγυότητα
ετα ιρ ίες

Α.Ε

α ντίσ τοιχα

η

της
ΦΕΚ

.επίσης

πισ τοπ οιητικ ό μ η-πτώ χευσης .απόσπασμα Π οινικού Μ ητρώου Τύπου Β
για τα φ υσικά πρόσω πα του ετα ιρ ία ς Ο.Ε και Ε.Ε .τους δια χειρ ισ τές
Ε.Π .Ε και για τους Π ροέδρους και Δ ιευθύνοντες
Συμβούλους

των

Α.Ε

και

ειδικό

έντυπο

η Ε ντεταλμένους

εγγρα φή ς

ανάληψης

υποχρεώ σεω ν.^ Οι επιχειρ ήσ εις που διενεργούν εξαγω γές μπορούν να
διαθέσουν

το

σ υνάλλαγμα

που

αποκτούν

από

αυτές απ ευθεία ς

στο

εξω τερικό .Σ ’αυτήν την περίπτω ση οφ είλουν να ενημερώ σ ουν σχετικά
την Τράπεζα Ελλάδος.

1.4

Σχ εδ ια σ μ ός του Μ άρ κε τ ινγ κ μιας ε πι χε ίρ ηση ς
Προτού μιλήσουμε για τους τρόπους με τους οποίους γίνετα ι η

διεκπεραίω ση των εξαγω γώ ν, θα πρέπει να πούμε ότι το πιο σημαντικό
σ τοιχείο είνα ι πως να οργανώ σεις σωστά τη δουλειά ώ στε να πετύχεις τον
στόχο το οποίο έχεις βάλει. Αυτή τη δουλεία αναλαμβάνει το τμήμα του
μ άρκετινγκ, το οποίο είνα ι υποχρεω μ ένο να ερευνήσ ει και να εξετάσει
την σχετική αγορά που επιθυμούμ ε να εξάγουμε ένα προϊώ ν αλλά και
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τους τρόπ ους και εξαγω γής του. Για να πετύχει μια επιχείρηση τον στόχο
της επομ ένω ς, θα π ρ έπ ει να γίνει σχεδιασμός του μ άρκετινγκ εξαγω γώ ν ή
λεγόμενο εξαγω γικό σχέδιο.
Ο όρος Μ άρκετινγκ αναφέρεται σε εκείνες τις δρασ τηριότητες
της επιχείρ η σ η ς οι οποίες “ συμβάλουν στην επισήμανση στη επιλογή,
στην

αλληλοπληροφ όρηση

και στην

ικανοποίηση

των

αναγκών

των

καταναλω τώ ν ή των ετα ιρειώ ν σε προϊόντα ή υπηρεσίες με τη διαχείριση
περ ιορ ισ μ ένω ν πόρω ν:ανθρώ πινο δυναμικό, χρήματα, υλικό, μ ηχανήματα,
μέσα σε σ υσ τήμα τα” Η φιλοσοφ ία του μάρκετινγκ είνα ι πολύ χρήσιμη για
μια επιχείρησ η που επιθ υ μ εί να κάνει εξαγω γικό εμπόριο. Γ ια τί με βάση
τη φ ιλοσ οφ ία αυτή η επιχείρηση μπορεί πιο εύκολα να προω θήσει τα
προϊόντα της στο εξω τερικό, διότι πραγματικά ο στόχος της είνα ι η
ικανοποίηση των ανθρω πίνω ν αναγκών. Το μάρκετινγκ με την ευρεία του
έννοια σ χετίζετα ι με τις εξής επιμέρους λειτουργίες;

•

Έ ρευνα και ανάλυση αγοράς.

•

Προβολή και διαφήμιση.

•

Προώθηση πω λήσεων και εμπορία.

•

Τιμολόγηση

•

Διανομή των προϊόντω ν και

•

Εξυπηρέτηση

των

πελατών

μετά

την

πώληση

των

προϊόντω ν. (S ervice)

Για να πετύχει ένα προϊόν της εταιρίας στο εξω τερικό χρ ειά ζετα ι
διαφ ημ ισ τικές εκσ τρ α τείες, να σ υμμετέχει σ τις εκθέσ εις.Ε πίσ ης το πιο
σημαντικό είνα ι να γ ίνει έρευνα και ανάλυση του ανταγω νισμού στο
κλάδο

και

ειδικότερ α

σ τις

Β αλκανικές

χώ ρες

που

θεω ρούνται

υ ποανάπτυκτες ιδιαίτερ α οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών.
Ξέρουμε ότι σ τις χώ ρες των Βαλκανίω ν όπως Ρουμανία, Β ουλγαρία, και
Υ ιουγοσ λαβία ο μισθός του μέσου εργαζομένου πολίτη αποτελεί πάνω
κάτω 100 δολάρια Α μερικής. Γ ι’αυτό το λόγο το προϊόν που θα εξάγετα ι
θα πρέπει να είνα ι ανταγω νισ τικό και το κόστος παραγω γής του να είνα ι
όσο το δυνατόν χαμηλό. Έ χουμ ε να μιλάμε ουσιαστικά για το εξαγω γικό
μάρκετιγκ που έχει πολλές δυσ κολίες στην εφαρμογή όπως:
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•

Γεω γραφ ική απόσταση από τις διεθνείς αγορές

•

Γ λω σσικές και πολ ιτισ τικές διαφορές

•

Συ ναλλα γμα τικές διακυμάνσεις και δασμ ολογικοί και άλλοι

•

Δ ιαφορές

περ ιορ ισ μ οί των εισαγω γώ ν
σ τις

προδιαγραφ ές

και

σ τις

τυ ποποιήσ εις

των

προϊόντω ν.
•

Α βεβαιότη τες

σ χετικά

με

την

ασφαλή

μεταφορά

των

εμπορευμάτω ν.
•

Υψηλή ρευστότητα της πολιτικής κατάστασης άλλων χορώ ν
(π.χ. Β ουλγαρία το πιο πρόσφατο παράδειγμα με την εκλογή
του πρώ ην Β ασιλιά.)

•

Δ ιαφορές σε νομ ικά πλαίσια μεταξύ των κρατών.

Το πιο βασικό στο μ άρκετινγκ εξαγω γώ ν είνα ι ή στο εξαγω γικό σχέδιο
είνα ι σκοπιμότητα ή στόχος των συγκεκριμένω ν εξαγω γώ ν.

1.5

Εξ αγ ωγ ικό Σχέδιο
Α. Ιίλ η ρ ο φ ό ρ η σ η γ ια τη ς αγορές του εξ ω τ ερ ικ ο ύ ή έρ ευνα

α γορά ς.

Γ ια

την

α π αιτείτα ι

θεμελίω ση
καλά

των

οποίον

τεκμηριω μένη

στρατηγικώ ν
πληροφόρηση

επιλογώ ν
για

τις

μ άρκετινγκ
αγορές

του

εξω τερικού. Η πληροφόρηση αυτή μπορεί να προέλθει από διάφ ορες
πηγές που είτε β ρ ίσ κοντα ι στην Ελλάδα ή στο εξω τερικό. Ε νδεικτικά
αναφ έρονται οι εξής πηγές:
1. Ο ργανισμός Π ροώ θησης Ε ξαγω γώ ν (Ο .Π .Ε)
2. Σ υμβούλιο Εξω τερικού Ε μπορίου
3
4.

Ο ργανισμός Α σφάλισης Εξαγω γικώ ν Π ιστώσεων (Ο .Α .Ε.Π )
Εμπορικοί
οργανώ σεις

Σ ύλλογοι,

Σύνδεσ μ οι

εξαγω γέω ν

και

παρόμοιες

5. Γ ραφ εία

Ο ικονομικώ ν

και

Εμπορικώ ν

Υποθέσεων

είτε

των

ελληνικώ ν πρεσβειώ ν στις χώρες ενδιαφέροντος είτε των ξένων
πρεσ β ειώ ν στην Αθήνα
6. Η Εθνική Στατισ τική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε .Σ .Υ .Ε )
7. Ιδιω τικ ές ετα ιρ ίες συμβούλω ν επιχειρήσεω ν.
8. Διάφορα Ευρω παϊκά Κ έντρα Πληροφόρησης
9. Η Π αγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Κέντρο Ε μπορίου του Ο.Η.Ε

Β, Μ ίγμ α Μ ά ρ κ ετιν γ κ γ ια σ υ γ κ εκ ρ ιμ ένες αγορές.

Με δεδομένη την απόφαση για την εμπορική δραστηριοποίηση σε
συγκεκρ ιμ ένες

αγορές,

ακολουθεί

ο

καθορισμός

του

μείγματος

μ άρκετινγκ για κάθε αγορά.

•

Προϊόν:

Κ α θορίζεται το ποιό πρ έπ ει να είναι το προϊόν σε κάθε αγορά
Ε ιδικότερα

καθορ ίζοντα ι

οι

προδιαγραφ ές

και

τα

χα ρακτηρισ τικά

τυποποίησ ης που απαιτούντα ι για τη συγκεκριμένη αγορά, καθώ ς και
ιδιαίτερ α χα ρακτηρισ τικά του προϊόντος όπως μεγέθη είδη σ υσκευασίας
κλπ. Ε πίσης κα θορίζοντα ι και τυχόν υπηρεσίες μετά την πώληση.
•

Προβολή και Προώθηση

•

Τιμολογιακή Π ολιτική

•

Διανομή.

Γ, Σ χ έδιο δρ ά σ η ς και σ τρ α τ η γ ικ ό σ χέδιο .

Με αποκρυσταλλω μένη την εξαγω γική της πολίτικη μέσω του
μ ίγματος

μάρκετινγκ

για

σ υγκεκριμ ένες

αγορές

του

εξω τερικού,

η

επιχείρηση πρέπει να κ α τα ρ τίσ ει συγκεκριμ ένα σ χέδια δράσης που θα
υλοποιήσ ουν την πολιτική αυτή. Οι δράσ εις αυτές θα αφορούν στην
προώθηση

πω λήσεω ν

μέσω

πολιτώ ν,

σε

εκθεσ ιακές

συμ μ ετοχές,

διαφήμιση κλπ. Τα σχέδια δράσης θα π ρ έπ ει να περιλαμβάνουν:

σε

Κατανομή ευθηνώ ν, εργασιώ ν και αρμοδιοτήτων
Χ ρονοδιά γραμ μα σ υγκεκριμένω ν ενεργειών(Βυ5ίηο55 Plan)
Π ροϋπολογισ μό και όρια εγκεκριμένων δαπανών
Π οσοτικούς σ τόχους αποτελεσμάτων
Μ ηχανισμός ελέγχου της πορείας υλοποίησης κλπ.

1.6

Τ ρό πο ι και πο λι τι κέ ς προώ θησ ης εξαγ ωγών
Οι επιχειρ ήσ εις που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εξαγω γές,

π ρ έπ ει να σχεδιάσ ουν με πολύ προσοχή τον μηχανισμό προώ θησής των.
Οι κύ ρ ιες επιλογές είνα ι οι εξής:

Α πευθείας πω λήσεις σε πελάτες οι οποίες μπορούν να υλω θούν
με πω λητές ή και με βοήθεια των εκθέσεων.
Συνεργασία με εμ πορικούς αντιπροσώ πους.
Δ η μιουργία εμπορικής θυγατρικής ετα ιρία ς ή μ ικτής εμ πορική ς
στη χώρα προορισμού.
Η λεκτρονικό Εμπόριο.

Α. Α π ευ θε ία ς πωλήσ εις

Στις απευθείας πω λήσεις τα στελέχη πω λήσεων του εξαγω γέα
έρ χονται σε απευθείας επαφή με τους πελάτες. Οι επαφές αυτές είναι
δυνατό να πραγματοποιηθούν:
•

Με

πωλητές:

Η

χρήση

των

πωλητών

αποτελεί

τον

πλέον

καθιερω μένο τρόπο προώ θησης των πω λήσεω ν, το κόστος τους
όμως είνα ι αρκετά υψηλό όταν πρόκ ειται για εξαγω γές, ιδίω ς όταν
οι αποστάσεις είνα ι μεγάλες και οι ποσότητες είναι μικρές. Για
γειτο νικ ές χώ ρες η χρήση των πω λητώ ν μπορεί να είνα ι αρκετά
συμφέρουσα και εύκολη. Ε πιπλέον, με τη χρήση των πωλητών ο
εξαγω γέας σ χη μα τίζει άμεση αντίληψ η για τη φ ερεγγυότητα και
σοβαρότητα των πελατών.

•

Σε

εκθέσ εις:

Πολύ

πρακτικό

τρόπο

για

την

προώ θηση

των

εξαγω γώ ν απ οτελ εί η συμμετοχή των εξαγω γέω ν σε εκθέσεις. Στις
εκθέσ εις υ πά ρ χει η δυνατότητα να πρα γμ ατοπ οιείται και επίδειξη
των

πρ οϊόντω ν,

γεγονός

που

επιτρέπει

την

διαπίστω ση

της

ποιότητας των πρ οϊόντω ν από τους ενδιαφερόμ ενους εισ αγω γείς
και πελάτες. Η πα ρουσ ία υψηλόβαθμω ν στελεχώ ν επιτρέπ ει την
ουσιαστική διαπραγμάτευση όρων συνεργασίας και εφόσον βρεθεί
κοινό

έδαφος,

την

θεμελίω ση

μακροχρόνιω ν

συνεργασιώ ν

και

συμμαχιώ ν. Με την κατάλληλη προετοιμ ασ ία και τις κατάλληλες
επαφές οι εκθεσ ιακές σ υμμετοχές μπορούν να οδηγήσουν στην
ανάπτυξη και εδραίω ση των εξαγω γώ ν μιας επιχείρησης.

Β. Εξαγω γή μέσω εμπό ρων

Μ ικρές επιχειρ ή σ εις, των οποίω ν οι δυνατότητες δεν υ περβ αίνουν
ένα κρίσιμο μ έγεθος που θα τις επέτρεπε να επιδιώ ξουν από μόνες τους
την προώθηση των πω λήσεω ν τους στο εξω τερικό, έχουν τη δυνατότητα
να επιδιώ ξουν τη σ υνεργασ ία τους με μεγάλους εμπόρους - εξαγω γείς οι
οποίοι προω θούν μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτω ν προς το εξω τερικό.
Αυτό είνα ι εύκολα δυνατό για της κα τηγορίες προϊόντω ν που το εμπορικό
σήμα και η επω νυμία δεν αποτελούν κρίσιμο ανταγω νισ τικό παράγοντα,
για

παράδειγμα

εξαγω γή

ξηρών

καρπών

από

έναν

εξαγω γέα

που

προμ ηθεύ εται από πολλούς μικρούς παραγω γούς. Η μέθοδος αυτή φυσικά
έχει

το

μ ειονέκτημα

ότι

δεν

επιτρέπ ει

κανενός

είδους

επαφή

του

παραγω γού με την ξένη αγορά στην οποία κα τευθύνονται τα προϊόντα

Γ. Ε μ πορ ικέ ς αν τι π ρο σ ω πί ε ς

Γενικά, ο όρος «εμ πορικός αντιπρόσω πος» χρ η σιμ οποιείτα ι για
να περ ιγρ ά ψ ει ένα σύνολο συνεργατώ ν μιας εξαγω γικής επιχείρησ ης στο
εξωτερικό. Με την αυστηρή έννοια του όρου, εμπορικός αντιπρόσω πος
είνα ι το φ υσικό ή νομ ικό πρόσω πο που είναι επιφ ορτισ μ ένο με ένα

μόνιμο τρόπο με την εξευρηση και επίσκεψη της πελατεία ς με σκοπό τη
σύναψ η συμβολαίω ν πώ λησης στο όνομα και λογαριασμό του εντολέα.
Έ τσ ι με αυτήν την έννοια ο εμπορικός αντιπρόσω πος δεν αγορά ζει
ίδιος

τα

εμ πορεύματα

κα ταχρησ τικά

από

ο όρος

αντιπροσ ώ πους

-

τον

εξαγω γέα

στον

χρ η σιμ οποιείτα ι για να

διανομείς,

οι

οποίοι

πελάτη

ο

Β έβαια,

περιγρά ψ ει

και τους

πρακτικά

διανομείς

είναι

προϊόντω ν, των οποίω ν αποκτούν την κυριότητα και διατηρούν κάποιο
είδος προνομια κής σχέσης με τους εξαγω γείς.

Δ. Θ υγ α τρ ικ έ ς ή μικτέ ς εταιρίες.

Από

τις

δύο

μ εθόδους

προώ θησης των πωλήσεω ν,

π α ρ έχει αμεσότητα στην επαφή

η πρώτη

με τον πελάτη, αλλά χω ρίς διαρκή

παρουσ ία στην αγορά. Η δεύτερη αντίθετα παρέχει μια διαρκή παρουσία
χω ρίς

άμεση

επαφή

και

έλεγχο.

Εάν

το

μέγεθος

(

υπαρκτό

ή

προβλεπόμενο ) της εμπορικής δραστηριότητας σε μια ξένη χώ ρα γ ίνει
αρκετά

μεγάλο,

τότε

είνα ι

σκόπιμο

η

επιχείρηση

να

εξετάσ ει

τη

δυνατότητα δημ ιουργίας θυγατρικής εμπορικής ετα ιρία ς ή μικτής ετα ιρ ία ς
με τοπικούς επιχειρ ημα τίες οι οποίοι διαθέτουν

επαρκή

γνώση

της

τοπικής αγοράς. Το σχήμα αυτό πα ρέχει αμεσότητα στις επαφές με τους
πελάτες,

καλύτερη

εποπτεία

του

μηχανισμού

διανομής

και

φυσικά

σ υνέχεια και διάρκεια στην παρουσία στην αγορά. Ένα τέτοιο εγχείρη μα ,
παρά

τα

προαναφ ερθέντα

πλεονεκτήματα,

παρουσ ιάζει

και

κάποιες

δυσκολίες:
•

Για να είνα ι οικονομικά συμφέρουσα η λειτουρ γία θ υγατρική ς ή
μ ικτής εμπορικής ετα ιρ ία ς πρέπει να επιτυνγχάνεται ένα ελάχιστο
μέγεθος εμπορικής δραστηριότητας.

•

Η αναζήτηση και κατάρτιση
αγορές δεν είνα ι εύκολη

στελεχώ ν ή συνεταίρω ν σε ξένες

υπόθεση.

Η ύπαρξη

διαφόρω ν στην

εργασιακή και επιχειρημα τική νοοτροπία μπορεί να σταθούν αίτια
για

πα ρεξη γήσ εις

και

δυ σ λειτου ρ γίες

στην

επιχείρησ η

Η

στελέχω ση και ο έλεγχος τέτοιω ν επιχειρήσεω ν με στελέχη από την
Ελλάδα

μπορεί

να

έχει

δυσανάλογα

μεγάλο

κόστος

για

την

επιχείρηση.
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Ε. Β ιο μ η χ α νι κ έ ς Υ π ερ γολ αβί ες

Ο θεσμός της βιομηχανικής υπεργολαβίας, που είνα ι γνω σ τός και
ως φ ασόν, είνα ι ένας θεσμός που έχει αναπτυχθεί σημαντικά τις δυο
τελ ευτα ίες δεκ αετίες, ιδίω ς στον κλάδο του ενδύματος και σε στον κλάδο
τω ν τροφ ίμω ν και πο τώ ν .’ Στη βιομηχανική υπεργολαβ ία, ένας μεγάλος
πα ραγω γός, συνήθω ς με κάποιο επώνυμο προϊόν, αναθέτει μέρος της
παραγω γής του σε κάποια μικρότερη επιχείρηση η οποία έχει κ ρ ιθ εί ότι
π λ ηρ οί τις απαιτούμενες προδιαγραφ ές ποιότητας. Οι λόγοι που ω θούν τη
παραγω γό επιχείρηση στην ανάθεση υ περγολαβίας είνα ι συνήθω ς δύο;

•

Η δυνατότητα επίτευξης μείωσης του κόστους ( συνήθω ς των
εργατικώ ν)

μεταφ έροντας

μέρος

της

παραγω γής

σε

περιοχές

χαμηλού κόστους.
•

Η

επίτευξη

καλύτερης

ποιότητας

με

την

ανάθεση

σε

εξειδικ ευμ ένου ς υπεργολάβους

Το τελικό προϊόν διατίθεται στην αγορά ως επώ νυμο προϊόν με το
εμ πορικό σήμα του μεγάλου παραγω γού. Σ ’ αυτήν την περίπτω ση βέβαια
η επιχείρησ η φασόν δεν χρ ειά ζετα ι να ασ χοληθεί με την προώ θηση των
πω λήσεω ν στον τελικό χρήστη. Η κύρια μέριμνα της είνα ι να εξασ φ αλίζει
συμ βόλαια

υπεργολαβιώ ν

από

έναν

ή

περισ σ ότερους

μεγάλους

πα ραγω γούς, πείθοντας ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις προδια γραφ ές
που

α π αιτούντα ι και

μπορούν

να

το

κάνουν

αυτά

διατηρώ ντας

το

απαραίτητο επίπεδο κόστους. Η επιχείρηση που κα τορθώ νει κά τι τέτοιο
μ πορεί

να

αναπτύξει

μια

μακροχρόνια

συνεργασ ία

η

οποία

θα

ελα χισ τοπ οιήσ ει και τις ανάγκες του σχεδιασμού μ άρκετινγκ. Θα πρέπει
να επισ η μα νθεί παρά ότι για μια επιχείρησ η δεν είνα ι επιχειρ ημα τικά
συνετό να στηρ ίζεται εξ ολοκλήρου σε περιορισμένο αριθμό πελατώ ν που
προβ α ίνουν σε φασόν αναθέσ εις διότι με αυτόν τον τρόπο πολύ σύντομα
περ ιέχο ντα ι σε κατάσταση πλήρους εξάρτησης από αυτούς. Εάν για

Αναπτυξιακή Ροδοπης Α.Ε - «Οδηγός Ανάπτυξης εξαγωγικ
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δραστηριοτήτι

κά ποιου ς λόγους ο πελάτης περιορίσ ει ή διακόψ ει τη συνεργασία με την
επιχείρ η σ η , τότε αυτή δεν διαθέτει την απαιτούμενη επαφή με τους
τελ ικούς

χρή στες

των προϊόντω ν

ώστε να γνω ρ ίζει ποιες είνα ι οι

αναγκ αίες κινήσ εις που θα της επιτρέψ ουν να διεκδικήσ ει εκ νέου μέρος
των εργασ ιώ ν που απολέσθηκαν.

Στ. Η λε κτ ρ ο νι κ ό εμπόριο

Η πλέον σύγχρονη μορφή προώ θησης των πω λήσεω ν είνα ι το
η λ εκτρονικό εμ πόριο, κυρίω ς με τη χρήση του Δ ιαδικτύου - Internet. Η
παγκοσ μ ιοποίηση της αγοράς δημ ιουργεί νέους κανόνες για την εμπορική
δρασ τηριότητα και νέες ανάγκες, αλλά και προκλήσεις, για τις ελληνικές
επιχειρ ήσ εις. Είναι δεδομένο, ότι για να παραμείνουν α νταγω νισ τικές στο
πλαίσιο

των

μικρομεσ α ίες

νέω ν

εμπορικώ ν

επιχειρ ήσ εις

πρέπει το συντομότερο

και

επιχειρημα τικώ ν

(Μ Μ Ε), και ιδιαίτερα

δυνατό να εναρμονιστούν

συνθηκώ ν,

οι

οι εξαγω γικές,

θα

με τις σύγχρονες

πρακτικές του διεθνούς εμπορίου. Αυτό μπορεί να επ ιτευχθ εί κυρίω ς με
την υιοθέτηση προηγμένω ν τεχνολογιώ ν ηλεκτρονικού εμ πορίου. Μέσω
αυτώ ν, οι ΜΜΕ μπορούν να πετύχουν σ ημαντικά οφέλη όσον αφορά στην
επιχειρημα τική τους δραστηριότητα, που σ υνοψ ίζονται στα εξής;
•

Αναβάθμιση του προφ ίλ τους. Με την παγκόσμια παρουσία των
εταίρω ν στο Internet, β ελτιώ νεται το προφ ίλ τους και γενικ ότερ α η
παρουσ ία τους στην επιχειρηματική κοινότητα. Αυτό σ υνεπάγεται
νέους πελάτες και δυναμική παρουσία στην αγορά.

•

Ε πικράτηση στην υπάρχουσα και στην νέα αγορά. Με τη χρήση του
ηλεκτρονικού εμπορίου, οι επιχειρήσ εις προσφ έρουν σ τους πελάτες
τους νέες εξελιγμ ένες υπηρεσ ίες και έτσι αφενός μεν διατηρούν
τους υπάρχοντες πελάτες και αφ ετέρου προτιμ ώ ντα ι ένα ντι άλλων
επιχειρήσ εω ν της χώ ρας αλλά κυρίω ς του εξωτερικού.

•

Α νταγω νισ τικότερες τιμ ές και παρεχόμενες υπηρεσίες. Παρόμοια
μειώ νοντας τα κόστη που σ υνδέοντα ι με τη λ ειτουρ γία τους, οι
επ ιχειρ ήσ εις μπορούν να έχουν χαμηλότερες τιμ ές και καλύτερο

επίπεδο παρεχόμενω ν υπηρεσιώ ν αυξάνοντας έτσ ι τις πω λήσεις
του ς, και ανταπ οκρ ινόμ ενες πλήρως στις ανάγκες του καταναλω τή.

Το η λ εκτρονικό εμπόριο μπορεί να αποβεί ιδιαίτερ α κα θορισ τικός
πα ράγοντας

για

την

επιτυχή

δραστηριοποίηση

των

ελληνικώ ν

επιχειρ ήσ εω ν στο διεθνές εμπορικό περιβάλλον. Οι ευ καιρ ίες α νοίγονται
μπροστά,

είνα ι πολλές

και

ο εκσυγχρονισμός

πρακτικώ ν είνα ι αναγκαίος.
τέσ σ ερις

κυρίω ς

πρόσβαση

σε

επιχειρ ημα τικού ς

παγκόσμια

των

επιχειρημα τικώ ν

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αναφ έρεται σε
άξονες

επιχειρηματική

προσφ έροντας
πληροφ ορία,

εξελιγμ ένη

νέα

κανάλια

προώ θησης προϊόντω ν και υπηρεσιώ ν, αυτοματοποίηση και διευκόλυνση
των συναλλαγώ ν και ηλεκτρονική διανομή προϊόντω ν. Η διοίκηση της
επιχείρ ησ ης που ενδια φ έρ ετα ι να ενσω ματώ σει εφ αρμογές ηλεκτρονικού
εμπορίου

θα πρ έπ ει να

δια κ ρ ίνει ποιες από

τις σ ημ ερινές και τις

μ ελλοντικές ανάγκες και δρασ τηριότητες της επιχείρησ ης θα μπορούσαν
να

υ ποσ τηριχθούν

από

τις

διάφ ορες

εφ αρμογές

του

η λ εκτρονικ ού

εμπορίου.

1.7

Α π αι τ ήσ ε ις Δ ιε κπ ε ρ α ίω σ ης Εςαγ ωγι κών
δρ ασ τηρ ιοτ ήτω ν

Α. Ε κ τελ ω νισ μ ό ς

Η διαδικ ασ ία του εκτελω νισμού αποτελεί ουσια σ τικό στοιχείο
διαφ οροποίησ ης

μεταξύ

εξω τερικού

εμπορίου

και

εσω τερικού.

Α ναφ έρεται στη διεκπεραίω ση όλων εκείνω ν εργασιώ ν με τις οποίες
κα θίσταντα ι δυνατό στα εξαγόμ ενα / εισαγόμενα προϊόντα να εισ έλθουν
σε

μια

χώ ρα

εκτελω νισ τής
περίπτω ση

στη

οποία

επιλ έγετα ι

που

υφ ίσ τα νται

από

α π α ιτείτα ι

τον

τελω νειακοί

εισαγω γέα

εκτελω νισμός

για

περιορισμοί.

Ο

στη

εισαγω γής

Στην

την

εξαγω γή,

αυτός

εκτελείτα ι από εκτελω νιστή της επιλογής του εισαγωγέα.
Για

να

εκτελω νισ θούν

τα

εισαγόμενα

εμπορεύματα,

ο

εκτελω νισ τής πρέπει να έχει στα χέρια του έγγραφα εμπορευμάτω ν όπως
C.M .R ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο της εταιρίας. Το τελωνειακό

καθεστώ ς

και

η

τελω νειακή

διαδικασία

αναφ έρεται

στο

τρόπο

μ ετα χείρ ισ η ς εμ πορευμάτω ν από τις τελωνειακός αρχές μιας χώρας. Το
τελω νειακό καθεστώ ς ενός εμπορεύματος έχει ως κύριο αντικείμ ενο του
το καθαρισ μό των δασμολογικώ ν και φ ορολογικών επιβαρύνσεω ν που
πρ έπ ει να επιβληθούν σε αγαθά και πρόσωπα που διέρχονται.

Β. Α σ φ άλισ η τω ν Ε μ π ο ρ ευ μ ά τω ν

Από 1988 έχει συσ ταθεί Ο Ο ργανισμός Ασφάλισης Ε ξαγω γικώ ν
Πιστώ σεω ν (Ο .Α .Ε.Π ) Ο Ο.Α.Ε.Π εποπτεύεται από το Υ πουργείο Εθνικής
Ο ικονομίας

και

είνα ι

Ν.Π .Δ ,Δ

μη

κερδοσκοπικού

χαρακτήρα.^

Οι

κυριότερ ες δρασ τηριότητες του είναι:
Να σ υνδέοντα ι με εγγυ ήσ εις, ασφ αλίσεις και αντασφ αλίσεις. Ε ιδικά, για
τους εξαγω γείς καλύπτονται:
1, Εξαγω γή Ε λληνικώ ν προϊόντω ν ή υπηρεσιώ ν
2. Έκδοση

εγγυητικώ ν

επιστολώ ν

από

πισ τω τικά

ιδρύμ ατα

ή

ασ φ αλισ τικές εταιρίες.

Σύμφω να με τον νόμο όλα τα εμπορεύματα πρέπει να είνα ι ασφ αλισμένα
για

να

μην υπάρχουν

προβλήματα

ένα

από

τα

κυριότερα

είνα ι η

εξασφάλιση πληρω μής της αξίας των εμπορευμάτω ν που πούλησε ο
εξαγω γέας στο εξω τερικό σαν αξία προς είσπραξη. Α π’ εδώ φ αίνετα ι τι
χρ ειά ζετα ι μια επιχείρηση ώστε να διεκπεραιώ σ ει μια εξαγω γή προς ξένες
χώ ρες τουλά χισ τον από θεω ρητική άποψη.

^Αναπτυξιακή Ροδοπης A Ε - «Οδηγός Ανάπτυξης εξογωγικ
Ροδοπης - Εύρου» σελ. 38

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΑΑΑΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ
ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

2.1

Εισα γω γή

είνα ι

πάρα

Ο ικονομικές σχέσεις της Ελλάδος με τις Β αλκανικές χώ ρες
πολύ

συμφερόντω ν.

σ ημαντικές

για

την

προώθηση

των

ελληνικώ ν

Π ρέπει να ξέρουμε πως εξελίχθη καν τα τελευταία

χρόνια. Επίσης μας ενδια φ έρ ει να αναλύσουμε τις συνθήκες στις
ο ποίες λειτουρ γού ν οι ελληνικές επ ιχειρ ήσ εις, δηλαδή ποια είνα ι η
ο ικονομική ,
χορώ ν

πολιτική

και κοινω νική

κατάσταση

και πως επιδρούν στην ομαλή

των

λ ειτουρ γία

βαλκανικώ ν

των ελληνικώ ν

επιχειρήσεω ν. Είναι γνω στό ότι η ελληνική κυβέρνηση με διάφ ορους
δυνατούς

τρόπους

προσπαθεί

να

βοηθήσει

στην

ανάπτυξη

των

ελληνικώ ν επιχειρήσ εω ν στην περιοχή αυτή αλλά και υ περασ π ίζει τα
ελληνικά συμφέροντα που είνα ι στρατηγικής σημασίας για τη χώρα
μας. Έ να από αυτά είναι η γρηγορότερη ένταξη των βαλκανικώ ν
χορώ ν στην Ευρω παϊκή Ένωση, αυτή προϋπόθεση δ ίνει νέα ώθηση και
κίνητρα στην ανάπτυξη των εμπορικώ ν και γενικ ότερ α οικονομικώ ν
σχέσεω ν μεταξύ της Ελλάδος κα ι των βαλκανικώ ν χορών. Είδη πολλές
είνα ι οι ελληνικές επ ιχειρ ήσ εις που δρασ τηρ ιοποιού νται στις χώρες
αυτές και η ανάγκη για την διασφ άλιση της παραμονής τους στις
χώ ρες

είναι

αναλύσουμε

ένας
σ χετικά

από

τους

με

το

κυριότερ ους
ποια

κίνητρα

στόχους.

Π ρέπει

προω θούνται

για

να
την

καλυτέρευση των συνθηκών λειτουρ γία ς των ελληνικώ ν και γενικά
ξένω ν επιχειρήσ εω ν σ τις χώρες αυτές. Π οιες κινήσ εις γίνονται για την
προσέλκυση των επενδύσεω ν. Θα αναφ έρουμε μόνο εκείνες τις χώρες
σ τις

οποίες

είνα ι

σ υγκεντρω μ ένες

επ ιχειρ ήσ εις

και τις

χώρες,

ενδιαφέρον.

Π ρέπει να

περισ σ ότερες

οι οποίες αποτελούν

επισ η μα νθεί

επίσης

ελληνικές

το μεγαλύτερο

ότι τα στοιχεία που

αναφ έρονται είνα ι μαζεμένες από διάφ ορες πηγές. Επισκεφτήκαμε τον

Ο ργανισμό

Προώ θησης

Εξαγωγών

ο

οποίος

κα τέχει

πολλές

πλ ηρ οφ ορ ίες για τις βαλκανικές αγορές και όχι μόνο, εκεί μάθαμε για
την

αρμ οδιότητα

και την δραστηριότητα του

οργανισμού

αυτού.

Σύμφ ω να με την κυρία Τ. Μ αραγκού, που είνα ι υπεύθυνη για το
υ ποκατάσ τημα

του

οργανισμού

στην

Θ εσσαλονίκη,

η

κύρια

δρασ τηριότητα του οργανισμού είναι προώθηση των εξαγω γώ ν και
προσέλκυση
εξαγω γές.

των

νέω ν

επιχειρήσεω ν

που

επιθυμούν

να

κάνουν

Ο οργανισμός διοργανώ νει επίσης και εκθέσ εις με τα

ελληνικ ά προϊόντα σ τις διάφορες χώρες και πα ρ έχει ολοκληρω μένες
λύσ εις

και

βοήθεια,

διοργανώ νοντας

σ εμ ινάρια

στο

μ άρκετινγκ και τις τεχνικές προώθησης των εξαγω γώ ν

θέμα

του

για νέες

επιχειρήσ εις. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζουν στην πληροφόρηση για
τα

νομ οθετικά

καθεστώ τα

των

διαφόρων

βαλκανικώ ν

χορώ ν

οι

πρεσ β είες των χορώ ν, σ υγκεκριμένα προσφ έρουν αξιόπισ τα σ τοιχεία
για τον αριθμό των εγγεγραμμένω ν ελληνικώ ν επιχειρήσ εω ν και για
τυχόν νομ οθετικές αλλαγές που μας ενδια φέρουν πάρα πολύ. Τα
περισ σ ότερα σ τατιστικά στοιχεία είναι της ΕΣΥΕ γ ια τί θεω ρούνται πιο
α ξιόπισ τα σε σύγκριση με τα στοιχεία που προσ φ έρουν οι εθνικές
στατιστικές υπηρεσ ίες των βαλκανικώ ν χορών.

2.2

Βουλγ αρία

Η δημοκρατία της Βουλγαρίας έχει δια ιρ εθ εί σε 9 διοικη τικά
διαμερίσματα. Οι κυριότερες πόλεις είναι η Σοφία (1,1 εκ. Κ ά τοικοι.), η
Φ ιλιππούπολη (345.000κ άτ.), η Βάρνα (305.000κ άτ.), το Μ πουργκάς
(200.000κ άτ.) και το Ρούσε (168.000κάτ.).
Ο πληθυσμός της χώρας στο τέλος Οκτω βρίου 1997 ήταν 8,2 εκ.
κάτοικοι (68%

αστικός,

32% γεω ργικός ), εκ των οποίων 2,4 εκ.

σ υνταξιούχοι. Η ηλικία συνταξιοδότησ ης είναι 55 χρόνια για τις γυναίκες
και 60 για τους άντρες. Από το τέλος του 198^ έως τα μέσα του 1997
είχαν

μ εταναστεύσει στο

εξωτερικό

(κυρίω ς

στην Ευρώ πη) περίπου

650.000 άτομα. Στα επόμενα δέκα χρόνια εκτιμ άται ότι ο πληθυσμός
ατόμων νεαρής ηλικίας θα μ ειω θεί κατά 630.000 και των εργαζομένω ν
κατά 420.000 άτομα, ενώ αν σ υνεχισ θ εί

η τάση αυτή το έτος 2010 ο

πληθυσμός της Β ουλγαρίας δεν θα ξεπερνά τα 7,5 εκ. κατοίκους. Η
προσδοκία ζωής για τους άντρες είνα ι 67 και για τις γυ ναίκ ες 75 έτη. Το
13% του πληθυσμού είνα ι μ ουσουλμάνοι, ενώ το 10% έχει ως μητρική
γλώσσα την τούρκικη. Το εργατικό δυναμικό ανέρχεται σε 3,6 εκ. άτομα
(2,6 εκ. άντρες κα ι 1 εκ. γυναίκ ες). Το 93% των νοικ οκυρ ιώ ν έχουν
ιδιόκτητη κα τοικία , όμως 56% δεν κατέχει καθόλου γη. Κατά το 1996
δαπανήθηκε περίπου το 50% του εισοδήματος των νοικοκυριώ ν για την
αγορά

τροφίμω ν.

Για

τους

σ υνταξιούχους

το

α ντίσ τοιχο

ποσοστό

ξεπέρασε τα 66% .Ο μισθός του μέσου εργαζομένου δεν ξεπερνά ει τα 100
δολάρια

Α μερικής.

Οι

κ υ ρ ιότερ οι

φυσικοί

πόρ οι

είνα ι

τα

σ ιδηρομ εταλλεύματα, μαγγάνιο, χρώ μ ιο, χαλκός, ψ ευδάργυρος.

2,2.1

Γενι κά στο ιχε ία της οικ ονο μ ία ς της Β ουλ γα ρί ας

Η Β ουλγαρία μπήκε στην ελεύθερη αγορά απελευθερώ νοντας τις
τιμές στα προϊόντα το 1991 όταν κα τέρρευσε σ οσ ιαλιστικό καθεστώ ς.
Ή ταν

μια

δύσκολη

προσαρμογή

ή

καλύτερα

μεταρρύθμιση

του

οικονομικού συστήματος στα νέα πρότυπα του σ ύγχρονου κα πιτα λισ τικού
κράτους. Ε ξαιτίας τέτοια ς ραγδαίας μεταβολής το νόμισμα της χώ ρας που
είναι

το

λεβ

νομισμάτω ν,

υ ποτιμ ήθηκε
έχασε

την

ένα ντι

του

αγοραστική

δολαρίου

του

και

δύναμη.

Ο

άλλων

ξένω ν

πληθω ρισμός

αυξήθηκε και οι καταναλω τές έχασαν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτω ν
τους και οι μισθοί τους είχαν μειω θεί σημαντικά λόγο της διολίσθησης
λεβ έναντι του δολαρίου. Το 1991 η Β ουλγαρία υπέγραψ ε συμφω νία με το
Δ ιεθνές Ν ομισματικό Ταμείο για το πρόγραμμα το οποίο είχε στόχο για
την βελτίωση

της οικονομική ς

κατάστασης και σταθεροποίησης του

εθνικού νομίσματος. Ό μω ς τα πέντε επόμενα χρόνια δεν υπήρχαν τα
αναμενόμενα αποτελέσματα.
συνεχή

αύξηση

Γ ενικά κατά την επταετία

του πληθω ρισ μού

επέφερε

μείωση

του

1990-1996 η
πραγματικού

εισοδήματος των Β ουλγάρω ν κατά 66%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
που μας πρόσφ ερε ο Ο.Π .Ε ( Ο ργα νισ μός Προώθησης Ε ξαγω γώ ν) μόνο
στη διετία 1995-1996 η μείωση έφ θασε το 32%. Στα τέλη του 1997 η
οικονομική

κατάσταση

της

χώ ρας

άρχισε

να

καλυτερεύει.

Τότε

υλοποιή θηκα ν από την Κυβέρνηση μέτρα μεταρρυθμίσεω ν. Οι σ τόχοι της
Κ υβέρνησης ήταν οι εξής:
•

Α πόλυτη και άμεση απελευθέρωση των τιμών

•

Επιτάχυνση της διαδικασ ίας των ιδιω τικοποιήσεω ν

•

Την εκκαθάριση των ζημιογόνω ν κρατικώ ν επιχειρήσεω ν

•

Την επίσπευση
τραπ εζικ ούς

των διαδικασιώ ν πτώ χευσης για ζη μιογόνους

οργανισ μούς

και

των

ιδιω τικοποιήσ εω ν

των

κρατικώ ν τραπεζώ ν

Ας δούμε πως εξελίχθη κε ο πληθω ρισμός από το 1994 μ έχρι και
το 2000, σύμφω να με τα σ τοιχεία μας πρόσφερε ο Ο .Π.Ε το 1994 ο
πληθω ρισ μός ήταν 122%, το 1995 μειώθηκε στα 33% , το 1996 ήταν
311% , το 1997 έφθασε το 600% και από το τέλος του 1997 και μετά
άρχισε να μειώ νεται, συγκεκριμ ένα το 1998 μειώθηκε στο 20% , το 1999
στο 13.7%, ενώ το 2000 μειώθηκε σε ρεκόρ επίπεδο 9.9%.^ Η μείωση του
πληθω ρισμού οφ είλετα ι στα μέτρα μ εταρρυθμίσεω ν που υλοποιήθηκαν
αλλά και στο γεγονός ότι στη μέση του 1997 η Β ουλγαρία μπήκε στο
C.B.A (Μ ηχανισμός των συναλλαγματικώ ν ισ οτιμ ιώ ν) το αποτέλεσμα
ήταν η Κ υβέρνηση να ακολουθήσ ει μια σφιχτή δημοσιονομική πολιτική ,
η Β ουλγαρία έπρεπε να σ ταθεροπ οιήσ ει την οικονομική κατάσταση ώστε
να προχω ρήσουν οι διαρθρω τικές αλλαγές.^
Βασικό

σ τοιχείο

στην

πρόσφατη

εξέλιξη

της

Β ουλγαρικής

οικονομίας ήταν ο ανταγω νισμός κρατικού και ιδιω τικού τομέα. Στα μέσα
1997 οι καταχω ρημένες ιδιω τικές ετα ιρ ίες πλησίαζαν

τις 400.000

.

Σήμερα εκτιμ άται ότι δραστηρ ιοποιού νται περίπου 250.000 ιδιω τικές
ετα ιρ ίες, που απασχολούν το 42 με 45% του εργατικού δυναμικού.
Π ερισσότερες από 9.000 ετα ιρ ίες βρίσ κοντα ι υπό αλλοδαπό έλεγχο. Θα
πρέπει να

πούμε,

ότι το

90%

των

ιδιω τικώ ν

επιχειρήσ εω ν

είνα ι

μικρομεσαίες και μόνο 1 % αυτώ ν έχουν κύκλο εργασιώ ν που ξεπερνά τα
150.000$. Α ντίθετα ο κρατικός τομέας παρουσιάζει μειωμένη συμμετοχή
το ΑΕΠ με επιπ τώ σ εις στο επίπεδο ανεργίας. Οι εργαζομένοι στο κρατικό

’ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος - «Τεύχος 2000»
‘ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σελίδα ίντερνετ ww '.ethniki gr (Επισκόπηση οικονομίας της Βουλγαρίας)

τομ έα στο τέλος το 1997 έφθαναν τους 1,442.600, από τους οποίους οι
483.900 είχαν απασχόληση στη βιομηχανία , 238.000 στην εκπαίδευση,
181.000 στον τομέα της υγείας, 119.000 σ τις μ εταφορές, 58.500 στις
κα τασ κ ευές και 22.500 στη γεω ρ γία .’
Η μεγαλύτερη ανεργία εμφανίζεται στην ευρύτερη περιοχή της
Φ ιλιππούπολης. Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στη Β ουλγαρία είχε
σ ημ ειω θεί τον Ιανουάριο 1994 και ήταν 16,6%. Το μερίδιο του ιδιω τικού
τομέα στο ΑΕΠ κατά το α ' εξάμηνο το 1997 έφθασε το 47%. Πιο
σημαντική από την ποσ οσ τιαία συμμετοχή του ιδιω τικού τομέα στο ΑΕΠ
είνα ι η ίδια εξέλιξη του ΑΕΠ ( μεταβολή σε σχέση με το 1995 ) δηλαδή
αν δούμε την εξέλιξη του ΑΕΠ τότε θα δούμε την εξής εικόνα:
Πίνακας 2.2
ΕΤΟΣ
Μεταβολή του
ΑΕΠ (ετησίως)

1995
+2,4%

1996
-10,9%

1997
-9,8%

1998
+3,5%

1999
+2,4

2000
+3,7

Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Συνολικά από το 1990 μέχρι και το 2000 το ΑΕΠ

π α ρ ουσ ιάζει μείωση

κατά 13% .Το 2001 το πιο πιθανό ότι θα μεταβληθεί με θετικό πρόσημο
κατά 5% .Το ΑΕΠ σε τρέχουσ ες τιμές σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο
Σ τατισ τικής και της Ε θνικής Τράπεζας Ελλάδος είχε ως εξής : το 1995 =
12,319 δις. $, το 1996 = 3,987 δις $, το 1997 = 3,493 δις $, το 1998 =
12,3 δις $, το 1999 = 12,4 δις. $, το 2000 = 12,7 δις S και το 2001
αναμ ένεται να φ θάσει 15,3 δις $. Η ιδιω τική κατανάλωση κάλυψε γύρω
στο 83% του ΑΕΠ . Η συμμετοχή της βιομηχανίας 12% και της γεω ργίας
11% στο ΑΕΠ περιορίσ τηκ ε στο όφελος των υπηρεσιώ ν. Γ ενικά η εικόνα
των τελευταίω ν ετών με βάση τους οικονομικούς και νομ ισ μα τικούς
δείκτες φ αίνεται στην επόμενη σελίδα, στο παρακάτω πίνακα 2.3

’ Ο .Π .Ε (Ο ρ γ α ν ισ μ ό ς π ρ ο ώ θ η σ η ς εξα γ ω γ ώ ν Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς ) - « Β ο υ λ γα ρ ία
α νά λ υ σ η τη ς α γο ρ ά ς 1998» σελ . 45

Π ίν α κ α ς:2 .3
1998 1999 2000 2001Π
ΑΕΠ σετρέχ τψ... '^'^δολ
Τιμές

12,3

ΑΕΠ (κατά
κεφαλή)

1.495 1.486 1.562 1.891

Δολ.

12,4

Ρυθμός μεταβολής % ετήσιος 3.5
κραγμ. ΑΕΠ

2,4

Ρυθμός μεταβολής
1,0
ΛΤΚ
ετήσ.βάσ.
Εξοητωγές αγαθών Δις δολ.

4,2

Εισαγιαγές
αγαθών

Δις δολ.

Εμπορυκό
Ισοζύγιο

Δις δολ.

Εμπορυιό
Ισοζύγιο

12.7

15,3

1998 1999 2000 2001Π
Δημοσιονομυιό
ισοζύγιο

% ΑΕΠ

1.4

-1,0 0.0

-1.5

ΠροΗογενές
ισοζύγιο

% ΑΕΠ

5,4

3.0

3,1

Δημόσιο χρέος

% ΑΕΠ

101,7 93,6 95,5 97.5

3.6

3.7

5.0

6,2

10.5

5.0

% ΑΕΠ
Δημόσιο
εσίοτερικό χρέος

22.9

22,0 25,0 28,0

4,0

4,8

5,5

Εξοπερικό χρέος Δκδολ.

10,3

10,2 10.3 11,0

4.6

5,1

6.1

6.9

Εξοοτερικό χρέος % ΑΕΠ

83,7

82,3 81.1 71,9

-0,4

-1.1

-1,3

-1.4

Δ ^δολ
Βραχυπρ
εξωτερυιό χρέος

1.0

0,6

% ΑΕΠ

-3.3

-8.9

-10,2 -9,2

Βραχυπρ.
% συναλ.
εξοπερικό χρέος διαθ

35.7

19,4 22,6 20,0

Ισοζύγιο Τρεχουσ. Δις δολ.
Ιυναλλαγών

-0,1

-0,7

-0,6

-0,8

Συν. δαπάν.
εξυπηρ εξοπ.
χρέους

% εξαγοιγών 20,0

18,0 18,0 20,5

Ισοζύγιο Τρεχουσ. % ΑΕΠ
Συναλλαγών

-0,8

-5.6

-5,2

Επιτ. 3μήνου

% σε ετήσ.
βάσ

5,2

0.7

4,5

4.0

0.8

4,2

Γραμματίου
0,537 0,445 0,550 0,750 Συναλλαγματική Σε ετήσια
Ισοτιμία: Δολ.

1,7

1,9

2.22 2,30

Συναλλαγματικά
διαθέσιμα “

2,8

3,1

3,1

4,0

Συναλλαγματική Σε ετήσια
Ισοτιμία: Ευρώ.

2,0

2,0

1.95 2.30

Συναλλαγματικά
διαθέσιμα
«σ^Ο

5.2

5,3

4.4

5,1

Δ. Τιμών
Χρηματιστ
Wartiung 30

(1997=1000) 63

52

37’

Αμεσες Ξένες
Επενδύσεις

Δις δολ.

Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Αμα δούμε καλά το πίνακα 2.3 θα μπορέσουμε να καταλάβουμε
τις αλλαγές που έιχαν γίνει κα ι στο εμπορικό ισ οζύγιο και στους άλλους
δείκτες. Σύμφω να λοιπόν με τα σ τοιχεία της Κ εντρικής Τράπεζας της
χώ ρας το έλλειμμα του ισ οζυγίου τρεχουσώ ν σ υναλλαγών μειώθηκε κατά
10% στο

έτος του 2000 σε σ ύγκριση με το ίδιο διάστημα του 1999. Το

έλλειμμα ήταν 613 εκατ. δολάρια ή 4.7% του ΑΕΠ, ένα ντι 725 εκατ.

δολαρίω ν ή 5.6% του ΑΕΠ το 1999. Η βελτίωση ήταν κατά κύριο λόγο
αποτέλεσμ α της β ελτίω σης του πλεονάσματος του τουριστικού τομέα,
λόγω της αυξα νόμ ενης σταθερότητας στην περιοχή μετά το Κόσοβο.
Α ναμένουμε ότι η ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό και η υποτίμηση του
λέβα ένα ντι των μη ευρω παϊκώ ν νομισμάτω ν βοήθησε στη μείωση του
ελλείμμ ατος του ισ οζυγίου τρεχουσώ ν συναλλαγών για ολόκληρο το
2000.

Το

κα ταβολές

έλλειμμ α
δανείω ν

θα
από

χρη μα τοδοτηθεί

άνετα

επίσημους πιστω τές

από

συνεχιζόμ ενες

και σημαντικού

ύψους

άμεσες μετοχικές επενδύσεις. Γ ενικά ο κίνδυνος στάσης πληρω μών που
είνα ι ήδη χαμηλός θα μ ειω θεί περαιτέρω μεσοπρόθεσμα καθώ ς τα έσοδα
από τις ιδιω τικοπ οιήσ εις πρ οσ τίθενται στα διαθέσιμα ή χρ η σιμ οποιούντα ι
για

την

αποπληρωμή

ή

την

επαναγορά χρέους.

Ό σον

αφορά

το

προβλεπόμ ενο για το 2001 υψηλό έλλειμμα του ισ οζυ γίου τρεχουσώ ν
συναλλαγώ ν (5,2% του ΑΕΠ) η χρηματοδότησή του δεν προκαλεί καμία
ανησ υχία, δεδομένου ότι προβ λέπετα ι περαιτέρω αύξηση των εισροώ ν
από άμεσες ξένες επενδύσεις. Επίσης
πρ οβ λέπει

η

δυνατότητα

να

προβεί

ο

πρ οϋπολογισ μός
η

κυβέρνηση

του

2001

σε ομολογιακή

έκδοση ύψους περίπου 230 εκατ. δολαρίω ν στις διεθ νείς αγορές.*

2.2.2

Οι κο νο μι κά στο ιχεί α κατά κλάδο

Ιδ ιω τι κο π οιή σ εις

Στην πορεία της βουλγαρικής οικονομίας προς το καθεστώ ς της
ελεύθερης

αγοράς

δόθηκε

έμφαση

σ τις

ιδιω τικοπ οιήσ εις,

οι

οποίες

άρχισαν κατά το 1993. Συνολικά, έχουν ιδιω τικοπ οιηθ εί πάνω από 1.398
κρατικές

και

περισ σ ότερες

από

3000

δημοτικές

εταιρίες.

Από

τις

κρατικές ετα ιρ ίες είνα ι 386 εμ πορικές, 301 β ιομηχανικές, 251 γεω ργικές,
137 κατασ κευα στικές, 128 μ εταφ ορικές, 123 του ρ ιστικές και 90 λοιπές.
Τα έσοδα από τις ιδιω τικοπ οιήσ εις των κρατικώ ν επιχειρήσεω ν το 1998
έχουν φ θάσει 665 εκ. $, το 1999 500 εκ. $ και το 2000 550 εκ. $. Ενώ το
2001 αναμ ένεται να φ θάσει 750 εκ. $.

Με το σύστημα ιδιω τικοπ οιήσ εω ν τοις μετρητοίς ιδιω τικοπ οιήθηκ αν κατά
το 1996 1.714 ετα ιρ ίες ( 508 κρατικές κα ι 1.206 δημ οτικές ) και τα έσοδα
από τις ιδιω τικοπ οιή σ εις αυτές έφθασαν τα 60 δις. λέβα. Τα έσοδα από
τις ιδ ιω τικοπ οιή σ εις κατά το α ' εξάμηνο του 1997 έφθασαν τα 312 εκ. $,
ενώ αναλήφθηκαν πρόσ θετες επενδυτικές υποχρεώ σεις ύψους 453 εκ. $.
Οι ιδιω τικοπ οιήσ εις που πραγματοποιήθηκαν από το 1993 μέχρι το 2000
αφορούν κυρίω ς βιομη χανία (27% ), το εμπόριο (22% ), τη γεω ργία (18% ),
τις κατασ κευές (10% ) , τον τουρισμό (9% ) και τις μεταφ ορές (9%).^

Βιο μ ηχ α νία και Ενέ ργε ια
Μ ετά από σ υνεχείς μ ειώ σ εις ( 22,1% στο 1991, 16% στο 1992,
10% στο 1993) η βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε αύξηση 4,5% στο
1994 και 5% στο 1995, όμως πα ρ ουσ ιάζει νέα μείωση 1,1% κατά το 1996
και

18% κατά το

παραγω γή.

1997.

το

1998 άρχισε και πάλι να ανεβα ίνει η

Αυτή η μείωση το περίοδο

1995 με

1997, σύμφω να με

σ τοιχεία του Ε θνικού Σ τα τισ τικού Ινστιτούτου της Β ουλγαρίας, οφ είλετα ι
σε προβλήματα τα κυρτότερα από τα οποία είναι το ασταθές οικονομικό
περιβάλλον,
κατάσταση

σε
των

λόγους
πελατώ ν,

χρηματοδότησης,
σε

περιορισμένη

στην

κακή

ζήτηση

οικονομική

στην

ίδια

την

Β ουλγαρία ( σε μ ικρότερο βαθμό στην περιορισμένη ζήτηση από το
εξω τερικό ) και στην έλλειψη των πρώτων υλώ ν ( ο τελ ευτα ίος λόγος
αφορά τις κρατικές βιομη χανίες). Η Β ουλγαρία δια θ έτει δίκτυο διανομής
φυσικού αερίου μήκους 2.000 χλμ. συνδεδεμένο με την Ελλάδα, την
Τουρκία και την ΠΓΔΜ , ενώ υπάρχουν σχέδια σύνδεσης του και με την
Σερβία. Η κρατική B ulgargas έχει επενδύσ ει 442 εκ. S σε κατασκευές
αγωγών φυσικού αερίου μήκους 625 χλμ. που θα μ εταφ έρουν μέσω
Β ουλγαρίας φυσικό αέριο σ τις γειτο νικ ές βαλκανικές χ ώ ρ ες .'° Η χημική
βιομηχανία

κα λύπτει

το

27,2%

των

βιομηχανικώ ν

εξαγω γώ ν

της

Βουλγαρίας. Έ χουν ιδιω τικοπ οιη θ εί 18 χημικές βιομη χανίες, ενώ άλλες
45

ευρίσ κ ονται

σε

διαδικ ασ ία

ιδιω τικοποίησ ης.

Το

μεγαλύτερο

’ Ο.Π.Ε - «Βουλγαρία, κεφ. 2, κλαδικά στοιχεία της Βουλγαρίαρ) σελ35
‘° Ο .Π .Ε - « Β ο υ λ γ α ρ ία , κ εφ . 2, κ λ α δ ικ ά σ τ ο ιχ ε ία τη ς Β ο υ λ γ α ρ ία ς » σ ε λ .3 6

διυ λισ τήρ ιο της Β ουλγαρίας N eftochim ( με 10.000 απασχολουμένους και
χρέη που πλησ ιάζουν τα 100 εκ, $) υπέγραψ ε συμφω νία για προμήθεια
από τη Ρωσία 5 εκ. τόνους αργού πετρελαίου ετησίω ς. Κατά το 1996 η
συνολική

διύλιση

πλησίασε

τα

ιδιω τικοπ οιη θ εί στα τέλη του

7,7

εκ.

τόν.

Η

N eftochim

έχει

1998. Το δεύτερο μεγάλο διυλισ τήριο

P lam a στην πόλη Π λέβεν, που κα λύπτει το 80% της Β ουλγαρικής αγοράς
λιπαντικώ ν, ιδιω τικοπ οιήθηκ ε κατά 75%. Ο αγοραστής η βουλγαρική
Euroenergy ανέλαβε την υποχρέω ση να εντός 5ετίας τα χρέη της P lam a (
136 εκ. $) και να κρατήσει 2.300 εργαζομένους στο διυλισ τήριο. Επίσης
το 60 % της μεγαλύτερης βουλγαρικής χημικής βιομηχανίας Sodi στην
πόλη Ν τέβνια πουλήθηκε σε βελγική αντί 160 εκ. $. Η βιομηχανία
Chim co στην πόλη Β ράτσα με παραγωγή 787.000 τόνους ουρίας ετησίω ς
κα λύπτει το 3% της παγκόσμιας παραγω γής του εν λόγω προϊόντος. Το
57% της Chim co ιδιω τικ ο π ο ιή θ η κ ε.”
Η

κλω σ τοϋφ αντουργία,

β ιομηχανίας

ετοίμω ν

σ υμπεριλαμβανομένης

ενδυμάτω ν,

κα λύπτει

3,6%

του

και
συνόλου

της
της

βιομηχανικής παραγω γής της Β ουλγαρίας. Σε σύνολο 1.300 β ιομηχανικώ ν
μονάδω ν τα βουλγαρικά εργοστάσια κλω σ τοϋφ αντουργίας είνα ι 84 και τα
εργοσ τάσια

ετοίμω ν

ενδυμάτω ν

71.

Τα

τελευτα ία,

λόγω

έλλειψ ης

κεφ αλαίω ν - πρώτων υλών αλλά και πελατείας, δουλεύουν πολύ φασόν.
Ο α ξιοποιή σιμ ος εξοπλισμός τους και το χαμηλού κόστος εργατικό
δυναμικό έχουν ελκύσει το ενδια φέρον ξένων επιχειρήσ εω ν και ιδιαίτερ α
ελληνικώ ν,

οι

οποίες

α ξιοποιούν

τα

συγκεκριμ ένα

σ υγκριτικά

πλεονεκτήματα για να παραμένουν διεθνώ ς ανταγω νισ τικές. Το εμπόριο
κλω στοϋφ αντουργικώ ν προϊόντω ν μεταξύ Β ουλγαρίας και ΕΕ ρυθμ ίζετα ι
με

ειδικό

πρω τόκολλο

στα

πλαίσ ια

της

Συμφ ω νίας

Σύνδεσης.

Ο

κλω σ τοϋφ αντουργικός τομέας και ο τομέας της υγείας χρ ειά ζοντα ι για
επεξεργασία
παραγω γή

περίπου

είνα ι κατά

65.000
το 2000

τόνους
ήταν

βαμβάκι
30.000

ετησίω ς.

Η

εγχώρια

τ. Τα εργαστήρια που

παράγουν βαμβακερά είδη είνα ι 38 ( 4 μεγάλα, Τ6 μεσαία και 18 μικρά)
και απασχολούν 17.000 άτομα.
Στη
χαλυβουργικώ ν

Β ουλγαρία

υ πάρχουν

προϊόντω ν, ένα στη

τρία

εργοσ τάσια

παραγω γής

Σόφια ( K rem ikovtzi), ένα στο
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Π έρνικ και ένα στο Μ πουργάς. Η παραγωγή χάλυβα 3,4 εκ. τόνου το
2000. Το εμπόριο χα λυβουργικώ ν μεταξύ ΕΕ και Β ουλγαρίας ρυθμ ίζετα ι
με ειδικό πρω τόκολλο της μεταξύ τους Συμφω νίας Σύνδεσης. Για τις
εισ αγω γές στην ΕΕ προβλέπετα ι δασμολογικός αφ οπλισμός μέσα σε 4
χρ όνια με ημ ερομη νία έναρξης (1.1.1994) και ημερομηνία λήξης το
1.1.2002. Ο πότε απομένει λίγος χρόνος ακόμη ώστε να καταργηθούν όλοι
περ ιο ρ ισ μ ο ί για τις εισ αγω γές και εξαγωγές. Οι ποσ οτικ οί περ ιορ ισ μ οί
καταργήθηκαν με την έναρξη ισχύος της Συμφω νίας Σύνδεσης τόσο για
τις εισ αγω γές στην ΕΕ όσο και για εισαγω γές στη Β ουλγαρία. Κατά το
1996 η Ελλάδα ήταν δεύτερος πελάτης της Β ουλγαρίας σε χα λύβδινα
φ ύλλα καλύπτοντας το 16% των συνολικώ ν βουλγαρικώ ν εξαγω γώ ν του
είδους προς την ΕΕ. Στις αρχές του Ν οεμβρίου

1997 η βουλγαρική

κυβέρνησ η, στα πλαίσ ια ενός πενταετούς προγράμματος αναδιάρθρω σης
της βιομηχανίας χάλυβας, αποφάσισε τη μείωση της ετήσιας παραγω γής
των προϊόντω ν του είδους από 4,2 εκ. τόν. σε 2.2 από τους οποίους
εξαγόταν το 50%. Το πρόγραμμα αυτό είχε π ερ ιορ ίσ ει τον αριθμό των
εργαζομένω ν από 25.000 σε 13.000 άτομα. Επίσης ένα ακόμα σημαντικό
σ τοιχείο ότι η βιομηχανία χάλυβας καλύπτει το 50% της βιομη χανικής
παραγω γής, το 27 % του ΑΕΠ και το 24% των εξαγω γώ ν της χώρας.
Η βιομηχανία των ποτών και τροφίμω ν της Β ουλγαρίας απ οτελ είται
από περίπου 300
έλλειψη

ετα ιρίες που απασχολούν περίπου 44.000 άτομα. Η

πιστώ σεω ν

για

την

βιομηχανία

τροφίμω ν

αναμ ένεται

να

σ υνεχίσ ει να επιδρά δυσμενώ ς στην ανταγω νισ τικότητα των προϊόντω ν
του κλάδου. Οι επενδύσ εις στο κλάδο των τροφίμω ν γινότα ν κυρίω ς από
το Β έλγιο, την Ελλάδα και την Η Π Α .’^ Το 37% των επενδύσεω ν αυτών
αφορούν
παραγω γή

ζυ θοποιίες,

21%

σ οκολατούχω ν

γα λακ τοκομ ικά

προϊόντα.

παρασκευάσματα
και
Η

μπισκότω ν,
βιομηχανία

δημητριακώ ν,

15%

κονσέρβες

κρέατος

έχει

το

17%

και

10%

δυναμικότητα

επεξερ γα σία ς 500.000 τόνων ετησίω ς, όμως σήμερα α ξ ιοποιείτα ι μόνο το
10% αυτής. Από τις 5 8 κρατικές ετα ιρ ίες επεξεργα σία ς κρέατος οι 13
ιδιω τικοπ οιήθηκ αν και άλλες 14 πρ έπ ει να ιδιω τικοποιήθηκαν το 2001. Η
γα λακ τοβ ιομη χα νία απ οτελείται από 49 εταιρίες. Η βιομηχανία ζάχαρης
απ οτελ είται από επτά διυ λισ τήρ ια ζάχαρης, εκ των οποίω ν το ένα είχε
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εκπ οιηθεί.

Αλλά

τρία

έχουν

ιδιω τικοποιηθεί

κα ι

πρόκ ειται

να

ιδιω τικοπ οιη θ ούν άλλα δύο. Το τελευταίο που θα πα ρ αμ είνει κρατικό,
είνα ι το μ οναδικό που επεξεργά ζετα ι τα ζαχαρότευτλα, ενώ τα άλλα
επεξερ γά ζοντα ι την πρώτη ύλη από ζαχαροκάλαμο. Σε σύνολο 300.000 τ.
ετήσ ια ς παραγω γής μόνο 5.000 με 14.000 τ. είνα ι προϊόν επεξεργασίας
ζα χα ρότευτλω ν. Η ετήσια κατανάλωση ζάχαρης μειώθηκε κατά 30% στο
διάστημα 1990-1995. Όμω ς μετά το 1997 και πέρα αυξήθηκε.
Τα εργοσ τάσια παραγω γής τροφίμω ν σε κονσ έρβες είνα ι 52 και
τα εργοσ τά σια παραγω γής μπίρας 58, από τα οποία 20 ήταν κρατικά και
έχουν ιδιω τικοπ οιηθεί. Η βιομηχανία οίνου έχει 40 παραγω γικές μονάδες
εκ τω ν οποίω ν οι 5 εμ φα νίζονται ως μη κερδοφόρες. Επίσης υπάρχουν
περίπου 50 μονάδες εμφιάλω σης μεταλλικού νερού από τις οποίες οι 1314 είνα ι μεγάλες. Οι σ υσκευασίες των εισαγομένω ν τροφ ίμω ν πρέπει
υ ποχρεω τικά να είνα ι σε βουλγαρική γλώσσα με οδηγίες χρήσης και
ημ ερομη νία λήξης και παραγω γής.

Γ εω ργ ία και Κτην οτ ροφ ία

Π ερίπου 70% της επιφ άνειας της χώ ρας κα λύ πτεται από πεδιάδες
και λόφ ους και το 29% από δάση. Η καλλιεργημένη γη φ θάνει τα 6,4 εκ.
εκτάρια και οι αρδευόμενες εκτάσεις τις 900.000 εκτάρια. Οι κυριότερες
κα λλιέρ γειες

αφορούν

ζα χα ρότευτλα

και

δημητριακά,

καπνά.

Στη

φρούτα,

γεω ργία

λα χα νικά ,

απασ χολείτα ι

το

πατάτες,
24%

του

εργατικού δυναμικού και πλέον του 80% αυτών απασ χολούνται στον
ιδιω τικό τομέα. Μ έχρι τέλος 1997 είχε επισ τρα φ εί στους ιδιώ τες περίπου
65% αγροτικής γης. Το 90% της γεω ργικής γης κα λλ ιερ γείτα ι σήμερα από
ιδιώ τες.

Ε τα ιρίες

με

ξένη

συμμετοχή

(με

βουλγαρική

συμμετοχή

τουλάχισ τον 51%) έχουν το δικαίω μα αγοράς της γεω ργική ς γης. Η
συνολική γεω ργική παραγω γή της χώρας κατά το 1996 εμ φα νίζετα ι , σε
σχέση με τα προηγούμενα έτη συγκεκριμ ένα κατά 13% σε σχέση με το
1995. Η παραγω γή σίτου το 1996 έφτασε μόλις 1,8 εκ. τόνους ( 1995 =
3,4 εκ. τόνοι), ενώ το 1997 η παραγω γή έφτασε τα 3,6 εκ. τόνοι, το 1998

3,7,

το

1999

3,9

και το

2000 στα 3,8 εκ. τόνους.Τ ο

85 % των

δημητριακώ ν πα ράγεται από σ υνεταιρισ μούς.'^

Τ ρ α πε ζι κ ός Τ ομ έας

Η διατραπεζική αγορά της Βουλγαρίας είναι ακόμα στο στάδιο
ανάπτυξης. Οι πρά ξεις μεταξύ των τραπεζώ ν είνα ι περιορισ μ ένες και
βραχυπρόθεσμες. Α υτό οφ είλετα ι στην αβεβαιότητα που επικρατεί στη
χώ ρα

και

στη

ασταθή

πορεία

των

επιτοκίω ν.

Επίσης

δεν υ πάρχει

ρευστότητα των τραπεζώ ν. Έ να σημαντικό πρόβλημα είνα ι ότι ένα υψηλό
ποσοστό του πληθυσμού της χώρας δεν φ υλάει τα χρήματα σ τις τράπεζες,
προτιμ ά

να

αγορά ζει

το

συνάλλαγμα,

συγκεκριμένα

δολάρια

για τί

θεω ρείται σταθερό νόμισμα. Αυτό οφ είλεται στο γεγονός ότι πολλές
τράπεζες είχαν καταρρεύσ ει και εμπιστοσύνη του λαού είχε πληγεί. Άλλο
ένα σημαντικό πρόβλημα με τις τράπεζες είναι ότι οι πισ τώ σ εις δεν
δίνονται

εύκολα,

χρ ειά ζοντα ι

πολλές

εγγυήσ εις

και

δεν

υπάρχει

περίπτω ση να είναι μακροπρόθεσμες. Π ρέπει να επισ η μα νθεί ότι τα
τρ απεζικά προϊόντα προσ φ έροντα ι σε υψηλό κόστος και η ποιότητα των
προσφερόμενω ν

υπηρεσιώ ν

είνα ι

χαμηλή.

Το

πλαστικό

χρήμα

δεν

χρ η σιμ οποιείτα ι ευρέος στη χώρα, καθώς και η ποικ ιλία των τραπεζικώ ν
προϊόντω ν είνα ι μικρή. Υ πάρχουν όμως οι ξένες τρ άπεζες, οι οποίες
κάνουν αισθητή την παρουσία τους στη χώρα και προσ φ έρουν μεγάλο
γκάμα των τραπεζικώ ν προϊόντω ν. Ανάμεσα στις ξένες τράπεζες που
δρουν στη χώρα υπάρχουν και ελληνικές όπως Άλφα Πίστεω ς, η Εθνική
και η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος. Η παρουσία των ξένω ν τραπεζώ ν
διευ κολύ νει την λειτουρ γία των ελληνικώ ν επιχειρήσεω ν. Οι ελληνικές
επιχειρ ήσ εις στο πλήθος τους σ υνεργάζονται περισσότερο με ελληνικές
τράπεζες ή με την κρατική τράπεζα της Β ουλγαρίας (Εθνική Τράπεζα της
Β ουλγαρίας).
Ένα άλλο ευχάρισ το γεγονός ότι α π ό ‘το 1997 και μετά από
συμφω νία με το ΔΝΤ λειτο υ ρ γεί ο θεσμός του Ν ομισματικού Συμβουλίου
( με

αρμοδιότητες

που

είχε

μέχρι

τότε

η Κεντρική

Τράπεζα

της

Β ουλγαρίας) προκειμένου να εξασ φ αλισ θεί η σ ταθερότητα του λεβ και
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πτώση του πληθω ρισμού. Τα αποθέματα της χώρας σε γερμ ανικ ά μάρκα
π ρ έπ ει να καλύπτουν κατά 100% την ποσότητα χρήματος που κυ κλοφ ορεί
σε λέβα και ισ οτιμ ία αυτή θα είναι σταθερή

Επίσης το κράτος δεν

επ ιτρέπ ετα ι να κα λύπτει ελλείμματα με μέσω της Κ εντρικής Τράπεζας και
ως

σ υνέπεια

απα ιτείτα ι

μια

σφιχτή

δημοσιονομική

πολιτική

και

πειθα ρχία. Η επιτυχία του θεσμού εκφράστηκε το 1998 ως αποτέλεσμα να
έχει το πλεονασματικό ισ οζύγιο πληρωμών. Συνεπώ ς, για την δημ ιουρ γία
πλεονασμάτω ν χρ ειά ζετα ι εισροή ξένου συναλλάγματος κυρίω ς μέσω ενός
πλεονασμ ατικού

εμπορικού

ισ οζυγίου,

των

ιδιω τικοποιήσ εω ν

και

γενικ ότερ α των ξένω ν επενδύσεω ν(15).
Το εξωτερικό χρέος ήταν 9,5 δις. $ (31.8.97) και το εσω τερικό
3.907 δις. λέβα. Μ έχρι σήμερα το εξωτερικό και εσω τερικό χρέος είχαν
την εξής εξέλιξη: το 1998 το εξω τερικό χρέος σ υ νεχίζει να αυξά νετα ι
δηλαδή το 1997 που ήταν 9,5 δις $ το 1998 έφτασε τα 10,3, το 1999
μειώθηκε λίγο σε 10,2 δις$ ενώ το 2000 είχε πάλη αυξη θεί σε 10,3 δις $
ενώ μέχρι και το τέλος του

2001 προβλέπεται να αυξηθεί σε 11 δις $, τα

σ τοιχεία του έτους 2001 είνα ι προβλέψ εις της Ε θνικής Τράπεζας της
Ελλάδος σύμφω να με τα επίσημα στοιχεία του Β ουλγαρικού Υ πουργείου
Ο ικονομικώ ν για το α ' εξάμηνο του 2001. Ενώ οι υ ποχρεώ σ εις για το
εσω τερικό χρέος της Β ουλγαρίας συγκεκριμένα το δημόσιο εσ ω τερικό
χρέος είχε την αναμενόμενη αύξηση με το εξωτερικό αφού αύξηση του
ήταν παράλληλη της αύξησης του εξωτερικού χρέος. Οι διαπ ραγμ ατεύσ εις
με το ΔΝΤ κατέληξαν το Μ άρτιο του 1997 σε σ υμφω νία που δίνει το
δικαίω μα στη Β ουλγαρία να δα νειοδοτηθεί με 660 εκ. $. Από το ποσό
αυτό τα 510 εκ. $ χορηγήθηκαν σε διάστημα 13 μηνών, ενώ τα υπόλοιπο
ποσό των 150 εκ. $ χρη σιμ οποιή θηκα ν για άμεση κάλυψη των αναγκών σε
δημητριακά. Επίσης ο σ ημ αντικότερος λόγος της αύξησης του εξω τερικού
αλλά και εσω τερικού χρέους είναι τα δάνεια που χορηγήθηκαν στην
Β ουλγαρία

από

την

Π αγκόσμια

Τράπεζα

αλλά

και

από

Διεθνές

Ν ομισματικό Ταμείο, που η πρακτική σήμερα δείχνει ότι τα δάνεια δεν
βοηθάνε σε ένα κράτος να ορθώ σει την οικονομική του κατάσταση,
πρέπει να γίνου ν αλλαγές στο ίδιο οικονομικό θεσμό του κράτους ώστε
να πα ρουσ ιασ τεί ένα θετικό αποτέλεσμα.

2 .2 .3

Ν ο μ ο θ εσ ία για ξένες ετα ιρ ίες
Το

1992 ψ ηφίσθηκε νόμος για τη ρύθμιση των οικονομικώ ν

δρασ τηριοτήτω ν αλλοδαπώ ν προσώπων στη Β ουλγαρία και την προστασία
των ξένω ν επενδύσεω ν. Ο νόμος αυτός αποτελεί το βασικό νομ οθετικό
πλαίσ ιο για τις ξένες επενδύσεις. Η απόκτηση δημόσιας περιουσ ίας
διέπ ετα ι από τις διατάξεις του νόμου για τις ιδιω τικοπ οιήσ εις, ενώ το
Εμπορικό Δ ίκαιο εφ αρμ όζεται επί ίσους όρους τόσο για τους ημεδαπούς
όσο και για τους αλλοδαπούς. Από την

Ιανουαρίου 1996 ισ χύ ει η

σ υμφω νία για την λ ειτουρ γία μίας Ζώνης Ε λευθέρου Ε μ πορίου μεταξύ
Β ουλγαρίας,

Τσεχίας

και

Σλοβακίας.

Η σ υμφω νία

αυτή

προβλέπει

αμ οιβαίο δασμολογικό αφοπλισμό. Το 1997 τέθηκε σε ισχύ αντίσ τοιχη
συμφω νία και με την Σλοβενία ενώ αργότερα μπήκαν και Ο υγγαρία,
Π ολω νία

και η Ρουμανία.''*

Στη

Β ουλγαρία λειτουρ γού ν

έξι ζώ νες

ελεύθερου εμπορίου, δύο στα λιμάνια του Δούναβη Β ιντίν και στο Ρους,
μια στο Μ πουργάς της Μ αύρης Θ άλασσας, μια στο Ν τράγκομαν
σύνορα

με

τη

Σερβία,

μια

στο

Σ β ίλιγκραντ

στα

στα

σύνορα

Ε λ λ ά δ ο ς-Β ο υ λ γα ρ ία ς-Τ ο υ ρ κ ία ς, μια στη δεύτερη σε μ έγεθος πόλη της
Β ουλγαρίας το Πλοβντίβ στο χώρο της Διεθνούς Έ κθεσης

και μια στο

Λ ετρίτσ ι στα σύνορα Β ο υλ γα ρ ία ς-Ε λ λά δος-Π .Γ .Δ .Μ Παρ ' όλο που η
υπάρχουσ α υποδομή και το καθεστώ ς του ελευθέρου εμπορίου σε

αυτές

τις ζώ νες σε κάποιο βαθμό κίνητρα για τους ξένους επενδυτές, οι
φ ορολογικές απαλλαγές των ξένων επενδύσεω ν που δίδονται ως πρόσθετο
κίνητρο για αυτές τις ζώ νες καταργήθηκαν.

Μ ορφ ές κεφ αλα ίου και ιδ ιοκ τη σ ία ς.
Ξένες επενδύσ εις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε όλες τις
μορφές των επιχειρήσ εω ν που προβλέπει το Εμπορικό Δίκαιο, όπως
ομόρρυθμες και ετερόρρυθμ ες ετα ιρ ίες, ετα ιρίες περιορισ μ ένης ευθύνης,
μ ετοχικές

επιχειρ ήσ εις

(Α .Ε)

κ.λπ.

Τράπεζες

και

ασφ αλιστικές

επιχειρήσ εις να ιδρυθούν μόνο υπό τη μορφή της μ ετοχικής εταιρίας

'■'ο Π .Ε - « Β ο υ λ γ α ρ ία τ ε ύ χ ο ς 1 9 9 8 , Ν ο μ ο θ ε σ ία τη ς Β ο υ λ γα ρ ία ς » σελ. 54

(Α .Ε ) ή του Συνεταιρισ μ ού. Σε γενικές γραμμές οι επιχειρ ήσ εις που
πρ οβ λ έπει το Ε μ πορικό Δ ίκαιο της Β ουλγαρίας είνα ι πανομ οιότυπες με
αυτές που πρ οβ λέπει και το Γ ερμανικό Δίκαιο. Θα πρέπει να σ ημειω θεί
ότι

στη

Β ουλγαρία

επιτρέπ ετα ι

από

το

νόμο

η

ίδρυση

εταιρειώ ν

περ ιορ ισ μ ένης ευθύνης ή μετοχικώ ν εταιρειώ ν (Α .Ε) με τη συμμετοχή
ενός μόνο εταίρου ή μετόχου αντίστοιχα. Επίσης:

•

Τα αλλοδαπά φ υσικά πρόσωπα μπορούν να αναπτύξουν εμπορική
δραστηριότητα
προηγουμένω ς

στη

χώρα

χω ρίς

οποιαδήποτε

να

απαιτείτα ι

μορφής

να

εταιρία.

ιδρύσουν

Α παραίτητη

προϋπόθεση όμως είναι η εγγραφή τους στα μητρώα των τοπικώ ν
δικαστηρίω ν.
•

Οι

ξένες

επιχειρήσ εις

υποκαταστήματα

τα

μπορούν
οποία

θα

να

ιδρύσουν

ασκούν

στη

όλες

Β ουλγαρία
σχεδόν

τις

δρασ τηριότητες ενός τυπικού υποκαταστήματος αλλά δεν έχουν
νομική υπόσταση. Τα υποκαταστήματα αυτά δεν υποχρ εού ντα ι να
προβούν σε δήλωση των κεφαλαίω ν τους στις επίσ ημες αρχές.

Η

«ξένη

θυγατρική

επιχείρηση»,

ως

νομική

μορφή,

δεν

αναγνω ρίζεται από το νόμο από το 1991. Ε π ιτρέπετα ι όμως η κατά 100%
ξένη συμμετοχή στο κεφάλαιο εγχώριας επιχείρησης. Πάντω ς, τόσο το
υποκατάστημα ξένω ν επιχειρήσεω ν όσο ετα ιρ ίες περιορισ μ ένης ευθύνης,
που

έχουν

καταγραφ εί

στα

κατά

τόπους

μητρώα

και

είναι

ξένης

ιδιοκτησ ίας, συνήθως αναφ έρονται ως «θυγατρικές» επιχειρήσ εις. Στην
πράξη οι ξένοι επενδυτές δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στις ετα ιρ ίες
περιορισ μ ένης ευθύνης, στα υποκαταστήματα και στις μετοχικές εταιρίες.
Ε πιπρόσθετα, απ αιτείτα ι άδεια για τη σύσταση κοινοπραξίας στην οποία
πρόκειται να συμμ ετέχει κρατική επιχείρηση. Η άδεια αυτή εκδίδεται από
το Υπουργείο το οποίο εποπτεύει την συμμετέχουσα στην κοινοπραξία
κρατική επιχείρηση. Σε περίπτω ση που η εν λόγω κρατική επιχείρηση
είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ιδιω τικοποιήσ εω ν της χώρας τότε η
αρμόδια αρχή για τις ιδιω τικοπ οιήσ εις έχει δικαίω μα να ασκήσει βέτο
στην έκδοση άδειας για τη σύσταση της κοινοπραξίας ή τουλάχιστον να
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πρ οβ ά λλ ει τις αντιρ ρ ήσ εις της. Κατά τη διαπραγμάτευση μίας παρόμοιας
κ οινοπρ αξίας ή του λά χισ τον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνω ρίζουν ότι
μια απόφαση για εκκίνηση των διαδικασιώ ν ιδιω τικοποίησης μπορεί να
ακυρώ σ ει τις διαπ ραγμ ατεύσ εις ακόμα και στην περίπτωση που αυτές
βρ ίσ κοντα ι σε προχω ρημένο στάδιο, καθώς επίσης και ότι στο παρελθόν
έχει πα ρατη ρηθεί έλλειψη σ υντονισμού μεταξύ των Υ πουργείω ν και των
αρμοδίω ν αρχών για τις ιδιω τικοποιήσεις.'®
Α λλοδαπά

νομικά

πρόσωπα

και

μικτές

επιχειρ ήσ εις

δεν

επ ιτρέπ ετα ι να αγοράσουν γη. Η διάταξη αυτή συγκρούεται με το νόμο
για τις ξένες επενδύσ εις, ο οποίος επιτρέπει σε ετα ιρ ίες εισ ηγμ ένες στο
χρ η μα τισ τήρ ιο, με ξένη συμμετοχή μικρότερη του 50%, να αποκτούν από
αγροτική

γη.

Όμως

οι αλλοδαποί πολίτες

μπορούν να

αποκτήσουν

αγροτική γη από κληρονομιά, την οποία πρέπει να μεταβιβάσουν σε
κατάλληλο ιδιοκτήτη μέσα χρονικό διάστημα τριώ ν χρόνων. Α ργότερα
όμως το Κ οινοβούλιο παρά το βέτο του Π ροέδρου Ζ. Ζέλιεφ υ ιοθέτη σ ε
τροπολογία του Νόμου περί Γ αιοκτησίας με την οποία απ αγορεύεται η
εμπορική πράξη σε γη και ενθαρρύνεται η σ υνεταιρισ τική δράση στις
α γροτικές

εκμεταλλεύσεις.

Η τροπολογία

ορ ίζει ότι ιδιοκτήτες

που

επιθυμούν να πουλήσουν γη πρέπει, κ α τ’ αρχήν να αποτανθούν στο
κράτος ή σ τις δημόσιες αρχές, που μπορούν να αγοράσουν την προς
πώληση ιδιοκτησία σύμφωνα με τους κανόνες προσδιορισμού της αξίας
της γης όπως έχουν κα θορισ θεί από το κράτος. Εάν το κράτος δεν δείξει
ενδιαφέρον, η γη μπορεί να πουληθεί στην τιμή που θα συμ φ ω νηθεί
μεταξύ

αγοραστή

και

πωλητή.

Ο νόμος

κα θορ ίζει

ακόμα

και

την

κατάταξη των πιθανώ ν αγοραστώ ν( από το κρατικό τομέα) της προς
πώληση

γα ιοκ τησ ία ς,

στους

οποίους

θα

πρέπει

να

απευθυνθεί

ο

πωλητής,
Κάθε ξένη επένδυση όποια νομική μορφή και αν έχει , θα πρέπει
να κα ταχω ρείται στα μητρώ α του αρμοδίου κατά τόπους δικαστηρίου.
Κ αταβάλλεται
περιορισ μ ένης

τέλος

εγγραφής

ευθύνης,

300$

ύψους
ΗΠΑ

75

$ «ΗΠΑ για

περίπου

για

τις

τις

ετα ιρίες
μετοχικές

επιχειρ ήσ εις και το ήμιση των παραπάνω ποσών για τα υποκαταστήματα
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τω ν

α ν τίσ τοιχω ν

ξένω ν

εταιριώ ν.

Τα

απαιτούμενα

έγγραφα

πα ρ ουσ ιάζοντα ι στο πίνακα (2.1). Επίσης, είναι υποχρεω τική η εγγραφή
τους στα μητρώα:

•

Του

Υ πουργείου

Ο ικονομικών

(μέσα

σε

30

ημέρες

από

την

ολοκλήρωση της επένδυσης)
•

Της αρμόδιας Ο ικονομικής Εφορίας

•

Της Στα τισ τική ς Υπηρεσίας

•

Του

αρμόδιου

τελω νείου

(

σε

περίπτω ση

που

η

επιχείρηση

δρ ασ τηριοποιηθεί στον τομέα των εισαγω γώ ν ή των εξαγω γώ ν)
Πίνακας 2.1_____
Απαιτούμελ’α Έγγραφα:

Για την Ίδρυση Υποκαταστήματος

Για την Ιδρυση Εταιρίας

Αίτηση εγγραφής στα Μητρώα

Αίτηση Ίδρυσης ή
Εταιρίας
Καταστατικό Εταιρίας

Απόφαση του Διοικητικού Σώματος της
«Μητρικής» Εταιρίας για την Ίδρυση
Υποκαταστήματος__________________
Πληρεξούσιο
για
το
Διορισμό
Εκπροσώπου της Εταιρίας
Δήλωση
για
το
διορισμό
του
Προϊστάμενου του Υποκαταστήματος

Συγκρότησης

Πληρεξούσιο
για
το
Διορισμό
Εκπροσώπου της Εταιρίας
Εγγραφή Βεβαίωση της Καταβολής του
Μετοχικού Κεφαλαίου σε Δεσμευμένο
Τραπεζικό Λογαριασμό
Έγγραφο της Αρμόδιας Υπηρεσίας που Τεκμηριωμένη Μαρτυρία της Ύπαρξης
να Αποδεικνύει την Νομική Υπόσταση των Μετόχων
της Ετιενδύτριας Εταιρίας____________
Δήλωση
Διορισμού
Διοικητικού
Οργάνου και Συμβολαιογραφική Πράξη
Δείγματος Υπογραφής_______________

Ιδρυτικά Κεφάλαια
Σύμφω να με τα σ τοιχεία που μας πρόσφερε ο Ο Π Ε δεν υ φίσ τα ται
μέγιστο ή ελάχιστο όριο για το ύψος της ξένης συμμετοχής στο κεφάλαιο
μιας επιχείρησης, ούτε και ελάχιστα όρια για την ξένη επένδυση, παρά το
γεγονός ότι και για τις επιχειρ ήσ εις με ξένη συμμετοχή ισ χύουν οι
απαιτήσεις για ελά χισ το ύψος κεφαλαίου που ισ χύουν για όλες τις
επιχειρήσ εις γενικ ότερ α και οποίες προβλέπονται από τον Εμπορικό
Νόμο.

Συγκεκριμένα,

μια ετα ιρ ία

περιορισ μ ένης ευθύνης μπορεί να
36

σ υσ ταθεί μα καταβολή

κεφαλαίου ύψους τουλάχιστον

1000 $ ΗΠΑ

περίπου ενώ για τη σύσταση μίας μετοχικής εταιρίας (Α .Ε) απ αιτείτα ι
ελάχισ το 20000 $ ΗΠΑ. Η καταβολή των κεφαλαίω ν της επένδυσης
μ πορεί να γ ίν ει σε χρήμα ή σε είδος. Επίσης έχουν γ ίνει προτάσ εις και
έγινα ν

αποδεκτές

για

την

αύξηση του

ελάχιστου

κεφαλαίου

που

α π αιτείτα ι για την ίδρυση μιας εταιρίας περιορισ μ ένης ευθύνης στα
50000 $ ΗΠΑ. Για την ίδρυση τράπεζας ή ασφ αλιστικής ετα ιρ ία ς τα
απαιτούμενα κεφ άλαια είναι πολύ υψηλότερα.
Οι

ασ φ αλισ τικές

ετα ιρίες

που

σήμερα

ξεπερνούν

τις

50,

λειτουργούν χω ρίς κανένα νομοθετικό πλαίσιο. Ο νέος νόμος α π αιτεί από
τις ασ φ αλισ τικές ετα ιρ ίες να διαθέτουν ένα ελάχιστο κεφάλαιο ύψους 200
εκατ.

λέβα

($3

εκατ.

) και άδεια λειτουρ γίας

από

το

Υ πουργείο

Ο ικονομικώ ν.Ο ι ξένες ασφ αλιστικές ετα ιρίες θα πρέπει να αναμένουν για
μια

πενταετία

από

την

από

την

ημερομηνία

έναρξης

του

νόμου

προκειμένου να αρχίσουν να λειτουργούν ελεύθερα στην Β ουλγαρία. Έω ς
τότε

θα επιτρέπ ετα ι να διατηρούν

ασφ αλιστικές

εταιρίες.

χρ ηματισ τηριακά

αξιώ ν

Έ νας

μ ερίδιο

νέος νόμος

και τις

ετα ιρίες

μέχρι 49%
για

τα

σε εγχώ ρ ιες

χρεόγρα φα ,

επενδύσεω ν

τα

χα ρτοφ υλακίου

βρίσκεται στο στάδιο των κοινοβουλευτικώ ν διαδικασιώ ν. Ο νόμος αυτός
πρ οσ διορ ίζει

το

χρηματισ τηρίου

ελάχιστο
αξιώ ν

στο

απαιτούμενο
ύψος 1.5

κεφάλαιο
εκ.

δολ.

για

την

ΗΠΑ

ίδρυση
και

οι

χρη μα ταοικομ ικοί οργανισ μοί θα πρέπει να καταβάλουν τα δύο τρίτα του
ποσού αυτού. Μια κοινοβουλευτική ή κυβερνητική επιτροπή θα εγκ ρίνει
την άδεια λειτουρ γίας των εταιριώ ν επενδύσεω ν χαρτοφ υλακίου και τα
χρεόγραφα που τίθεντα ι σε κυκλοφορία. Σε αντιδιαστολή με τη σημερινή
λειτουρ γία 12 μικρών χρηματιστηρίω ν στη χώρα, η Κυβέρνηση φ αίνετα ι
να πρ οτίθεται να προχω ρήσει στην ίδρυση (με πιθανή

την κρατική

συμμετοχή )

Κίνητρα και Εγγυήσεις
Για δημ οσ ιονομ ικούς λόγους, τυπικά τουλάχιστον, δεν υ πάρχει
σύστημα άμεσων επιδοτήσ εω ν κεφαλαίου για τους ξένους επενδυτές στην
Β ουλγαρία.

Π αρομοίω ς

δεν

φ αίνετα ι να

υπάρχει

πρόθεση

παροχής

κινήτρω ν στους ξένους επενδυτές για να προχω ρήσουν σε συγκεκριμ ένες

επενδύσ εις έργω ν υποδομής. Επιπλέον απουσιάζουν δημ όσ ιες ή ρητές
δεσ μ εύσ εις

που

να

οδηγούν

σε

προστατευτισμό

της

αγοράς

ή

προτιμησιακή μεταχείρισ η στη εγχώ ρια αγορά των ξένω ν ετα ιριώ ν που
δρ ασ τηρ ιοποιού νται

στη

Βουλγαρία.

Πρόσφατα

όμως

η

Κυβέρνηση

επέλεξε έναν μετριοπαθή προστατευτισμό ο οποίος μ πορεί να αποβεί
θετικά για τις ξένες ετα ιρ ίες που ασκούν παραγωγική δρασ τηριότητα
στην εγχώ ρια αγορά. Αυτό το μέτρο μπορεί να κινήσει το ενδιαφέρον των
επενδυτών
Ο νόμος για τις ξένες επενδύσεις απαγορεύει την απαλλοτρίω ση
περιουσ ίας η οποία ανήκει σε ξένο επενδυτή, με εξαίρεση την περίπτω ση
κατά την οποία υπάρχουν ιδιαίτερ α σημαντικές ανάγκες οι οποίες δεν
μπορούν να ικανοποιηθούν με κανένα άλλο τρόπο. Στην περίπτω ση αυτή,
χορ η γείται δάνειο στον επενδυτή αποζημίω ση υπό την μορφή μετρητώ ν ή
ακινήτω ν, σύμφωνα με τις διαδικ ασ ίες που προβλέπει ο νόμος. Για την
διενέρ γεια

απαλλοτριώ σεω ν

απ αιτείτα ι

εντολή

του

Υπουργείου

Ο ικονομικώ ν της Β ουλγαρίας. Οι απαιτή σ εις των ξένω ν επενδυτώ ν, τόσο
σε

ξένο

συνάλλαγμα

όσο

και

σε

εγχώριο

νόμισμα,

μπορούν

να

διασφ αλισθούν με ενεχυρίαση ή αποθήκευση χω ρίς να α π α ιτείτα ι ειδική
άδεια από κρατικές αρχές. Πρώτες ύλες και κεφ αλαιουχικά αγαθά που
εισ άγονται από αλλοδαπής ιδιοκτησ ίας ετα ιρίες που δρ ασ τηρ ιοποιού νται
στην παραγωγή εξαγώ γιμω ν προϊόντω ν εξαιρούνται της καταβολής ΦΠΑ
και εισαγω γικώ ν δασμών.

Φορολογία των ξένων εταιριών
Μ ετά το

1993 οι ξένοι επενδυτές δεν απολάμβαναν ειδικώ ν

κινήτρω ν μη-φ ορολόγησης εντός ή εκτός των ζωνών ελευθέρου εμπορίου.
Από 1993 δηλαδή και μετά επισήμω ς δεν χορηγούνται φ οροαπαλλαγές,
π α ρ ’ όλα αυτά φήμες αναφ έρουν ότι έχει γίνει κάποια εξαίρεση σε μια
τουλάχιστον πολυεθνική εταιρία.
Ο φόρος των κερδώ ν των επιχειρήσεω ν είνα ι της τάξεω ς του
40%, με δύο εξαιρέσεις:

1. Τις τράπεζες και τα άλλα χρη μα τοπισ τω τικά ιδρύματα, για τα οποία
ο φ ορολογικός σ υντελεσ τή ς α νέρ χεται στο 50%

2. Τις επιχειρ ή σ εις των οποίω ν τα κέρδη δεν ξεπερνούν το 1 εκατ
λέβα και στις οποίες δεν υπάρχει μετοχικό ενδιαφέρον από την
πλευρά

του

δημοσίου

η της

τοπικής

αυτοδιοίκησης.

Για

τις

επιχειρ ή σ εις αυτές ο φόρος είνα ι 30%.'*

Στη

δεύτερη

περίπτωση

επ ιχειρ ήσ εις

100%

ξένης

συμ μ ετέχουν

ιδιω τικές

υποκείμενα

συμμετοχής

επιχειρήσ εις

ή

φορολόγησης

κοινοπραξίας

ή ιδιώ τες.

Η

σ τις

δαπάνη

είναι
οποίες

η οποία

πρ οκ ύπ τει από το φόρο ενός έτους δυνατό να μ εταφ ερθεί και μοιρασθεί
ισομερώ ς στα επόμενα 5 έτη. Στην περίπτωση επιχειρήσ εω ν σ τις οποίες
το κράτος ή τοπική αυτοδιοίκηση έχει μετοχικό ενδια φέρον, απαιτείτα ι
έγκριση για την μεταφορά αυτή από το Υπουργείο Ο ικονομικών. Οι
έλληνες επιχειρ ημα τίες θα πρέπει να ξέρουν ότι:

•

Ε τα ιρίες στις οποίες το κράτος ή τοπική αυτοδιοίκηση έχει την
πλειοψ ηφία των μετοχώ ν(περιλαμβανόμενω ν και των κοινοπραξιώ ν
σ τις οποίες σ υμμετέχουν και αλλοδαποί), υ πόκειτα ι σε δημοτικό
φόρο 6.5% επί των φορολογητέω ν κερδώ ν και σε φόρο επί της
υπερβάλλουσας αύξησης των αποθεμάτω ν και των μισθών.
επιχειρ ήσ εις σ τις

οποίες

δεν συμμ ετέχει το κράτος

Οι

ή τοπική

αυτοδιοίκηση ή, εφόσον σ υμμετέχουν δεν κατέχουν την πλειοψ η φία
των μετοχώ ν, υπόκειτα ι μόνο σε φόρο επί των κερδών.

ΦΠΑ με ενιαίο συντελεστή

18% για όλα τα προϊόντα και τις

υ πηρεσ ίες, με εξαίρεση μερικές κατηγορίες προϊόντω ν όπως το
ψ ωμί, οι παιδικές τροφ ές, η παιδική ένδυση,

η ενέργεια κ.λπ , ο

οποίος αντικατέστησε το φόρο κύκλου εργασιώ ν.
Οι έμμεσοι φόροι σε κα τηγορίες πολυτ,ελών και ημιπολυτελώ ν
προϊόντω ν αυξήθηκαν αισθητά.
έμμεσων

φόρων

με

την

οποία

Η τροπολογία του νόμου περί
επιβάλλοντα

νέοι

υψηλότεροι

συντελεσ τές φ ορολόγησης, εισ ήγαγε ένα σύστημα φορολογικής
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τα ινίας (E xcise tax) για τα κρασιά

ι αλκοολούχα ποτά όπως και

t

για σιγάρα.

Π ληρω μές στο Ταμείο Ε παγγελματικής Κ ατάρτισης και Α νεργίας
α ντισ τοιχούν στο 7% των μισθών των εργαζομένω ν. ΤΟ ποσοστό
πρέπει να κα ταβά λλεται από τις ιδιω τικές επιχειρήσ εις,

Η συμμετοχή

των εργοδοτώ ν στις ασ φ αλισ τικές εισ φ ορές των

εργαζομένω ν ανέρχεται 35-50% επί των ακαθάριστω ν μισθών.

Φόρος ακινήτω ν επιβάλλεται με συντελεστή έω ς 6% ετησίω ς σε
φ ορολογητέα αξία που προσ διορίζεται από τις φ ορ ολογικ ές αρχές.

Επίσης σε κάθε περίπτω ση φ όρος 15% επί μ ερισμάτω ν, τόκων,
δικαιω μάτω ν εγχωρήσεω ς άδειας, αμοιβώ ν για τεχνικές υπηρεσ ίες
και

μισθω μάτω ν

που

λαμβάνουν

αλλοδαπά

φ υσικά

ή νομ ικά

πρόσω πα, εκτός και αν έχει υπογραφ εί Συνθήκη Α ποφυγής Διπλής
Φ ορολογίας η οποία π ερ ιέχει διαφ ορετικούς όρους. Μ ερίσματα τα
οποία

χρη σιμ οποιούντα ι

πρόσωπα

προκειμένου

από
να

τα

παραπάνω

αγοράσουν

φ υσικά

μ ετοχές

και

ή

νομ ικά

χρεόγραφα

εξαιρ ούνται του παραπάνω φόρου καθώς, επίσης και τα δικαιώ ματα
από εκχώρηση άδειας που λαμβάνονται από βιομηχανική περιουσ ία
σε μια από τις καθορισμένες από την Κυβέρνηση φόρου καθώ ς,
επίσης, και τα δικαιώ ματα από εκχώρηση άδειας που λα μβά νοντα ι
από βιομηχανική περιουσία σε μια από τις κα θορισ μ ένες από την
Κυβέρνηση σ φαίρες ύ ψ ισ της σημασίας και η αμοιβή για τεχνική
βοήθεια που δίνετα ι σε συνδυασμό με την παράδοση εξοπλισμού ή
πλήρως εξοπλισμένω ν εγκαταστάσεω ν.

Σε ισχύ βρίσκονται από τα μέσα του 1994 Συνθήκες Α ποφυγής
Διπλής Φ ορολογίας με την Α υστρία, την Γ ερμανία, Γαλλία, Δανία,
Ελβετία,

Ιαπω νία,

Ινδονησία, Ιταλία,

Κίνα,

Κύπρο,

το

Α ουξεμβούργο, την Μ άλτα, την Ν ορβηγία, την Ο λλανδία, την
Σουηδία, και την Φ ινλανδία. Ε πίσης, έχουν υ πογραφ εί Συνθήκες με

την Ινδία, την Ν ότιο Κορέα, την Ρουμανία, την Ο υγγαρία, την
Ρωσία, την Π ολω νία πρόσφατα έχει υπογραφ εί και με την Ελλάδα.

Ο φ όρος εισ οδήμ ατος εκκ ινεί με το φορολογικό συντελεστή 18%,
με ανώτερο φ ορολογικό συντελεστή το 50% για τα εισοδήματα που
υ περβ αίνουν 57000$.

Οι επιχειρήσ εις όμως πρέπει να λάβουν

υπόψη τους ότι το ότι το λεβ συνεχώς υποτιμ άται με γρήγορο
ρυθμό η υποτίμηση αυτή οδηγεί σε αύξηση του πληθω ρισμού εν
συνέπεια

οδηγεί

σε

συχνή

αναπροσαρμογή

των

φ ορολογικώ ν

συντελεστώ ν. Οι αλλοδαποί φορολογούνται με τον ίδιο φορολογικό
συντελεστή όπως και οι Βούλγαροι.

Λόγω

των υψηλώ ν

νόμ ισ μα

δεν

κεφαλαίω ν.

επιτοκίω ν

θεω ρούνται
Η λύση

τα τραπεζικά δάνεια σε τοπικό

πλέον

του

σημαντική

τραπεζικού

πηγή

δανεισμού

επενδυτικώ ν
επιλέγετα ι

με

σύνεση ακόμα και όταν μια επιχείρηση κα ταφ εύγει σ ’ αυτή για
εξεύρεση κεφαλαίω ν κίνησης. Οσον φορά την αποτελεσμ ατικότητα
των λειτουρ γιώ ν και την εξυπηρέτηση

του κοινού, το τοπικό

τραπεζικό σύστημα βελτιώ νεται αν και υπάρχουν πολλά ακόμα που
πρέπει να

αλλάξουν.

Ένα

αρκετά

ευρύ

δίκτυο

Η λεκτρονικώ ν

Υ πολογιστώ ν επιτρέπ ει τη διεξαγω γή ενδοτραπεζικώ ν σ υναλλαγών
μέσα σε όλο 24 ορό. Πάντως είναι διάχυτη η εντύπω ση ότι οι
προμ ήθειες που χρεώ νονται για σ τοιχειώ δεις τραπεζικές υπηρεσ ίες
είνα ι υπερβολικά
ολοκλήρωση

υψ ηλές

μίας

και χρόνος που

μ εταφοράς

σκληρού

απ αιτείτα ι για

νομ ίσ μα τος

από

την
το

εξω τερικό ύποπτα πα ρατεταμ ένος, ενώ το προσω πικό δεν δείχνει
ιδιαίτερη

εργατικότητα

και

δεν

βοήθα

στη

μείωση

της

γραφ ειοκρα τίας. Αυτή η κατάσταση που επικρατεί στη Β ουλγαρία
οφ είλετα ι

στο

Σ οσ ιαλισ τικό

παρελθόν

διότι

τότε

δεν

υπήρχε

καθόλου σχέση των τραπεζώ ν με τους ιδιώ τες έκτός βέβαια τους
απλούς ανθρώ πους που καταθέταν τα λεφτά τους στην τράπεζα
Δάνεια αποκλεισ τικά έπαιρναν κρατικές επιχειρ ήσ εις ενώ ιδιω τικές
ήταν

απ αγορευμένες.

Πάντως

υπάρχει

μεγάλο

γραφ ειοκρατικό

πρόβλημα αλλά και ύπαρξη μεγάλων κενών στους νόμ ους περί
ιδιοκτησ ίας και αλλά και εμπορίας.

Δεν απ αιτούντα ι συνήθως από τους ξένους επενδυτές εγγυήσ εις για
την επένδυση ή τις θέσ εις εργασίας εκτός μόνο από τις περιπτώ σ εις
ιδιω τικοπ οίησ ης

κρατικής

κοινοπραξίες

και

εμ φ α νίζονται

να

τις
μην

επιχείρησης

θυγατρικές
επιθυμούν

Όσον

αφορά

επιχειρήσ εις
να

θέσουν

τις

οι

αρχές

όρους

καθώ ς

υ ποδέχονται με ιδιαίτερη χαρά οποιαδήποτε επένδυση γ ίνει στη
χώρα τ ο υ ς.”

Σήμερα ισ χύουν φ ορολογικές απαλλαγές για την προώ θηση των
ξένω ν επενδύσεω ν, που αφορούν μη φορολόγηση των κερδώ ν για ξένους
επενδυτές με συμμετοχή σε ιδιω τικοποίηση τουλά χισ τον κατά το 67%
μιας επιχείρησης. Επίσης προβλέπεται προστασία τω ν ξένων επενδύσεω ν
από

τυχόν

αλλαγές

στη

σχετική

νομοθεσία

δεκαετούς

διάρκειας,

δασμολογική απαλλαγή και απαλλαγή από τον ΦΠΑ του μηχανολογικού
εξοπλισμού για επενδύσεις ύψους άνω των 100.000 S. Ό μω ς, αν τα
εξαιρεθέντα δασμών και ΦΠΑ μηχανήματα πουληθούν εντός πενταετία ς
θα επιβ α ρύνονται με τους δασμούς και τον ΦΠΑ από τους οποίους είχαν
εξαιρεθεί.

Με νέο νόμο υπάρχουν νέες φ ορολογικές απαλλαγές για

επενδύσεις άνω των κερδών κατά 50% για την πρώτη δεκαετία μετά την
επένδυση. Όι ξένες επενδύσεις στη Β ουλγαρία πρέπει υ ποχρεω τικά να
καταγράφ ονται με υποβολή σχετικής δήλωσης στα αρμόδια μητρώα του
Υ πουργείου οικονομικώ ν εντός 30 ημερών από τότε που γίνονται. Ό λες οι
ξένες

επενδύσεις καταγράφ ονται σε ειδικό

Φ ορολογίας

του

Υ πουργείου

Όικονομικών.

μητρώο

στη Γεν.

Παράλειψη

Δ/νση

εγγραφής

ή

δήλωση ψευδώ ν πληροφ οριώ ν εκ μέρους του επενδυτή τιμ ω ρούντα ι με
πρόστιμο. Επίσης α π αιτείτα ι εγγραφή της επένδυσης και της μορφής της
εταιρίας στο αρμόδιο δικαστήριο του τόπου όπου γίνετα ι η επένδυση. Όι
εμπορικές αντιπροσω πίες δεν θεω ρούνται νομ ικά πρόσωπα και δεν έχουν
δικαίω μα

άσκησης

εμ πορικής

δραστηριότητας.

Αυτές

πρέπει

να

δηλώ νονται στο αρμόδιο Εμπορικό και Β ιομηχανικό Ε πιμελητήριο και όχι
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στο δικα σ τήριο. Β ούλγαροι και ξένοι επενδυτές πρ έπ ει να εγγρά φονται
στα φ ορολογικά μητρώα. Οι εργοδότες πρέπει να εγγρά φ ονται στην
Υ πηρεσία
Εθνικό

Κ οινω νικής

Στα τισ τικό

εισ αγω γές

Ασφάλισης

Γραφείο.

και για

σ τατιστικούς λόγους

Σε περίπτωση

στο

που κάνουν εξαγω γές ή

πρ έπ ει να δηλώ νονται και στις Τ ελω νειακές Αρχές.

Δεν

υ πά ρ χει περ ιορ ισ μ ός στο ποσοστό συμμετοχής αλλοδαπού σε κάποια
επιχείρηση.

2 .2 .4

Κ α νο νισ τ ικ ό π λα ίσ ιο εμ π ορικ ή ς π ο λ ιτ ικ ή ς
Η απελευθέρωση

του

εμπορίου

στη

Β ουλγαρία ολοκληρώθηκε

ουσια σ τικά το 1992. Σήμερα στη χώρα επικ ρ ατεί κατά βάση το δυτικό
καθεστώ ς εμπορίου, καθώς οι εισ αγω γείς και εξαγω γείς διεκπ ερ αιώ νονται
ελεύθερα

εκτός

εάν

επιβληθούν

ειδικοί π ερ ιορ ισ μ οί

με

Π ροεδρικά

Διατάγματα σε σ υγκεκριμ ένες κατηγορίες προϊόντω ν,

με την μορφή

εγκρίσεω ν

εισ αγω γής

και

εκδόσεω ν

αδειώ ν,

ελαχίστω ν

τιμώ ν

και

εξαγω γής και προσω ρινώ ν διακοπώ ν εξαγωγών.
Αλλα προβλήματα που μπορεί να παρατηρηθούν αφορούν τους
εξαγω γικούς
προϊόντω ν

φόρους
και

τελω νειακούς

τη

που
λήψη

δασμούς,

ποσοστώ σεις

επιβά λλονται
μέτρων

και για

σ υγκεκριμένω ν

για

σε

περιορισ μ ένο

προσω ρινές

εντελώ ς ή με μειω μένους
εισαγω γώ ν

καθώς

αριθμό

εξαιρ έσ εις

επίσης

από

δασμούς
τους

υγειονομικ ούς και ποιοτικ ούς ελέγχους. Σε όρους όγκου εμπορίου η
απελευθέρωση έχει προχω ρήσει αρκετά καθώς μόνο το 3% των εξαγω γώ ν
και το 5% των εισαγω γώ ν απαιτούν την χορήγηση άδειας.

Δασμολογικό Καθεστώς
Το δασμολογικό καθεστώ ς της Β ουλγαρίας απλοποιήθηκε το 1992. Το
καθεστώ ς αυτό

σήμερα κ α θ ορ ίζει από ένα σύστημα δασμών διπλής

στήλης με διαφ ορετικά ποσοστά δασμολογικής επιβάρυνσης σε κάθε
στήλη, όπως για παράδειγμ α ισ χύ ει σε ορισμένα αγροτικά προϊόντα τα
οποία υ πόκεινται εποχικά σε ειδικού ς δασμούς ύψους 45% και 55%
αντίστοιχα.

Τα εμπορεύματα κατατάσσονται σύμφωνα με το Εναρμονισμένο
Σύστημα Π εριγραφής και Κ ω δικοποίησης Εμπορευμάτω ν.

Σε γενικές

γραμ μ ές, όσο περισ σ ότερο μια εισαγωγή προσ εγγίζει τον χαρακτηρισμό
της πρώ της ύλης τόσο δασμολογική επιβάρυνση είναι χαμηλότερη. Για
δασμ ολογικούς λόγους οι χώ ρες καταγωγής κατατάσσονται σε πέντε
κατηγορίες:

Κ ατηγορία

1:

εισ αγω γές

από

Π εριλαμβάνει
τις

χώ ρες

42

λιγότερο

αυτές

δεν

αναπτυγμένες

υπόκεινται

σε

χώρες.

Οι

δασμολογική

επιβάρυνση.

Κ ατηγορία 2: Π εριλαμβάνει 118 αναπτυσσόμενες χώρες. Τα προϊόντα
καταγω γής των χωρών αυτών υ πόκεινται σε δασμούς της Στήλης 1 με
προτιμησιακή μείωση 20%-40%.

Κ ατηγορία 3: Π εριλαμβάνει τις λοιπές χώ ρες σ τις οποίες Η Β ουλγαρία
επιφ υλάσ σ ει προτιμησιακή

μεταχείριση και οι εισ αγω γείς υ πόκεινται

στον δασμολογικό τύπο της Στήλης 1. (Η Ευρω παϊκή Ένωση και οι Χ ώ ρες
ΕΖΕΣ ανήκουν σε αυτή την δασμολογική κατηγορία.)

Κ ατηγορία 4; Π εριλαμβάνει 44 χώ ρες, μαζί με τις χώ ρες της Κ εντρικής
και Α νατολικής Ευρώ πης (ΚΑΕ) και της Κ οινοπολιτεία ς Α νεξάρτητω ν
Κρατών (ΚΑΚ) καθώς και αρκετές χώ ρες του ΟΟΣΑ. Στις χώ ρες αυτές
ισ χύ ει είτε μέσω διμερών συμφω νιώ ν είτε de facto η ρήτρα του Μ άλλον
Ε υνοούμενου Κ ράτους και τα προϊόντα των χω ρών υπόκεινται στους
δασμούς της Στήλης 2.

Κ ατηγορία

5:

Π εριλαμβάνει

τις

χώ ρες

των

οποίων

οι

εισαγω γές

προϊόντω ν στην Β ουλγαρία φ ορολογούντα ι στο διπλάσιο ποσοστό της
Στήλης

2.^°

Αρχές

της

Η υποκείμενη σε δασμό αξία του προϊόντος κα θορίζεται από τις
GATT

που

ορίζουν

ότι η αξία

του

προϊόντος είνα ι η

“ Ο .Π .Ε - « Β ο υ λ γα ρ ία τ ε ύ χ ο ς 1998, Φ ο ρ ο λ ο γ ικ ό σ ύ σ τη μ α τη ς Β ο υ λ γα ρ ία ς » σ ελ .6 8

συμ φ ω νηθείσ α αξία μεταξύ των συμβαλλόμενω ν μερών επιπλέον της
π ρ ομ ήθειας

του

αντιπροσώ που,

του

κόστους

ασφάλισης,

της

σ υσ κ ευα σ ία ς, της μεταφ οράς στα Β ουλγαρικά σύνορα κ.λπ. Οι πληρω μές
γίνο ν τα ι σε λεβ με το επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας της Βουλγαρίας
την ημέρα έκδοσης του πισ τοποιητικού εισαγω γής το οποίο υποβάλλεται
για

τους

αναγκαίους

υπολογισμούς.

Το

ποσοστό

της

προμήθειας

εκτελω νισμού στο 1% της αξίας των εκτελω νιζόμενω ν προϊόντω ν. Η
ελάχιστη προμ ήθεια εκτελω νισμού είναι 100$ ΗΠΑ και η μέγιστη 700$
ΗΠΑ.
Π ρόσφατα
διαφ ορά

αυτού

ψ ηφίσθηκε
του

Νόμου

νέος

τελω νειακός

είνα ι

η

μείωση

κώδικας.
των

Βασική

δασμολογικώ ν

σ υντελεσ τώ ν που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του μέσου δασμολογικού
συντελεστή από 17,85% το 1998 και 15,2% το 1999 σε 13,88% κατά το
2000. Η μείωση στα αγροτικά προϊόντα είνα ι χαμηλότερη από ότι στα
βιομηχανικά.

Ο

δασμός

περιλαμ βάνει

όλα

τα

συναφή

έξοδα

των

τελω νείω ν και για τον καθορισμό απαιτούνται τα εξής έγγραφα;

•

Τ ιμολόγιο και περιγραφή εμπορεύματος

•

Έ γγραφ α φ ορτίου

•

Α σφαλιστήριο

•

Π ιστοποιητικό προέλευσης

Οι ειδικοί όροι για το εμπόριο με την ΕΕ, επομένω ς και με την
Ελλάδα, έχουν ρ υθμισθεί με την συμφω νία σύνδεσης Ε Ε -Β ου λγα ρ ία ς η
οποία υπογράφηκε στις 8 Μ αρτίου 1993 και ετέθη σε πλήρη ισχύ από 1’’
Φ εβρουαρίου

1995. Σύμφω να με την συμφω νία αυτή οι τελω νειακοί

δασμοί και περιορισ μ οί για βιομηχανικά αγαθά μεταξύ της Β ουλγαρίας
και της ΕΕ σ ταδιακά κα ταργούντα ι μέχρι το 2002, οπότε πρέπει να έχουν
καταργηθεί

τελείως.

Από

1998

η

εισαγω γή

αγαθών

Β ουλγαρικής

προέλευσης είναι απαλλαγμένη από δασμούς. Οι δασμοί σ τις εισαγω γές
βιομηχανικώ ν προϊόντω ν από την ΕΕ στη Β ουλγαρία έχουν μειω θεί είτε
τελείω ς είτε σε ποσοστά επί των βασικώ ν δασμολογικώ ν συντελεστώ ν με
βάση πρόγραμμα σταδιακού μ ηδενισμού μέχρι το 2002. Σ υγκριμένα, για
τα φαρμακευτικά είδη, τα μεταλλικά και χημικά νιτρικά, τα κράματα
45

σ ιδήρου, τα ημ ι-κ ατερ γα σμ ένα

τα

προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, τα

ελάσματα σιδήρου ή χάλυβα, έπιπλα κ.λπ. θα ακολουθήσουν το κάτω θι
σχήμα κατάργησης των δασμώ ν ξεκίνησε ήδη από 01.01.2000 σε 30% του
β ασικού σ υντελεστή από 01.01.2001 σε 15% του βασικού συντελεστή και
αρχές 2002 αναμ ένεται να καταργηθεί εντελώ ς.^' Το καθεστώ ς για τα
αγροτικά

και

μ εταποιητικά

αγροτικά

προϊόντα

μεταξύ

της

ΕΕ

και

Β ουλγαρίας τέθηκε σε ισχύ την 1’’ Ιουλίου 1998. Συμφω νήθηκε στη βάση
συμφ ω νίας σύνδεσης. Οι παραχω ρήσεις υπέρ των εξαγω γώ ν Β ουλγαρικώ ν
αγροτικώ ν προϊόντω ν στη ΕΕ θα υλοποιούνται με τη μορφή της άρσης
των περιορισ μ ένω ν εισαγω γώ ν. Τα ύψη των ορίων εισαγω γώ ν αυξά νοντα ι
κατά 5% κάθε έτος. Η μείωση των δασμών για ευαίσθητα προϊόντα, τα
αποκαλούμενα “κόκκινα φ ρ ούτα” , θα είναι της τάξης του 40% -50% .
Α ντίστοιχη πολιτική μειώσεω ν εφαρμόζει στους περιορισ μ ούς εισαγω γώ ν
και η Β ουλγαρία. Γ ια τα πλέον ευαίσθητα προϊόντα της Β ουλγαρικής
β ιομηχανίας (σοκολάτες, είδη ζαχαροπλαστικής, παγω τά, μπίρες, και
κέτσαπ.)

συμφω νήθηκε

βραδύτερος

ρυθμός

απ ελευθέρω σης

για

εξισορόπηση της μ εταβατικής περιόδου.

2 .2 .5

Ε ξω τερικ ό εμ π όρ ιο της Β ουλγα ρ ία ς
Οι εξαγω γές της Β ουλγαρίας αφορούν κυρίω ς τα β ιομηχανικά

προϊόντα για τί ο βιομηχανικός κλάδος της χώρας

θεω ρείται ο πιο

αναπτυγμένος σε σύγκριση με άλλους. Οι κύ ρ ιοι εμ πορικοί ετα ίρ οι της
Β ουλγαρίας είναι η Ιταλία,

Γερμανία, Τουρκία,

Ρωσία, Ο υκρανία,

Β έλγιο, Γαλλία, Ισπανία, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση ως
μια

από τους μεγαλύτερους εταίρους της Βουλγαρίας. Η Β ουλγαρία

πα ρουσ ιάζει έλλειψη στις πρώ τες ύλες γ ι ’ αυτό ένα μεγάλο ποσοστό των
εισαγω γώ ν της χώ ρας αφ ορούν τις πρώ τες ύλες ,καύσιμα και λιπαντικά.
Επίσης άμα κοιτάξουμε το πίνακα 2.β βλέπουμε ότι στη Β ουλγαρία
υπάρχει έλλειψη σε κεφ αλαιουχικά αγαθά και εισαγω γές είνα ι διπλάσιες
από τις εξαγω γές
μεταφορών.

Το

επίσης πρόβλημα πα ρουσ ιάζει και ο τομέας των
μ εγαλύτερο

εμπορικό

έλλειμμα

της

Β ουλγαρίας

^ 'Α ν α π τυ ξ ια κ ή Ρ ο δ ό π η ς Α .Ε - « Ο δ η γ ό ς Α νά π τυ ξ η ς ε ξ α γ ω γ ικ ώ ν δ ρ α σ τη ρ ιο τή τι
Ρ ο δ ό π η ς - Ε ύρ ο υ » σελ. 42

πα ρ ουσ ιάζεται με την Ρωσία σε σύνολο των τριώ ν ετών (1.706 εκ.$) (βλ.
Π ίνακα 2.γ). ενώ η Ελλάδα στο σύνολο των τριώ ν ετών πα ρ ουσ ιάζει
έλλειμμ α στο ισ οζύγιο συναλλαγώ ν με την Β ουλγαρία, αυτό δείχν ει ότι
υ πάρ χει ένα τεράσ τιο περιθώ ριο για τις εξαγω γές προς την Β ουλγαρία.
Οι κατά κα τηγορία προϊόντω ν εισαγω γές και εξαγω γές της Β ουλγαρίας με
όλο τον κόσμο είχαν, σε εκ. $ ΗΠΑ για το 1998 ως εξής:

Π ίνα κ α ς 2β
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
1.Τ ρόφ ιμα & ποτά
463
285
2 .Β ιομηχανικά προϊόντα
1.602
1.803
3 .Κ αύσιμα & λιπαντικά
269
1.088
4 .Κ εφ αλαιουχικά αγαθά
367
673
5.Εξοπλισμ ός μεταφορώ ν
144
328
6 .Κ αταναλω τικά προϊόντα
909
473
539
7.Είδη μη ταξινομημένα
345
ΣΥΝΟΛΟ
4.293
4.995
Πηγή: ΣΕΒ ( Σύλλογος Ελληνικώ ν Β ιομηχανιώ ν)

Οι εμπορικές σ υναλλαγές της Β ουλγαρίας (σε εκατ. $ ΗΠΑ) ανά χώρα
διαμορφώθηκαν ως εξής:

Π ίνα κ α ς 2γ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
1996
1997
1998 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 1996
ΧΩΡΑ
ΧΩΡΑ
ΙΤΑΛΙΑ
493
575
544
ΡΩΣΙΑ
1.694
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
442
468
449
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
575
ΤΟΥΡΚΙΑ
384
442
341
ΙΤΑΛΙΑ
319
ΕΛΛΑΔΑ
348
406
377
ΕΛΛΑΔΑ
196
ΡΩΣΙΑ
480
392
234
ΓΑΛΛΙΑ
163
Μ .ΒΡΕΤΑΝΙΑ
105
127
153
ΗΠΑ
112
ΓΑΛΛΙΑ
127
132
147
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
122
ΙΣΠΑΝΙΑ
111
129
121
ΑΥΣΤΡΙΑ
123
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
166
146
114
ΤΟΥΡΚΙΑ
96
ΣΥΝΟΛΟ
2.656 2.817 2.480 Σ Υ Ν Ο Λ Ο '
3.400
Πηγή: ΣΕΒ (σύμφω να με τα σ τατιστικά σ τοιχεία του
Τουρισμού και εμπορίου της Β ουλγαρίας)

1997

1998

1.375 1.003
563
686
347
385
206
295
156
227
181
198
177
194
118
141
102
131
3.225 3.260
Υ πουργείου

Σύμφωνα με το πίνακα 2.γ μπορούμε να βγάλουμε το εξής
συμπέρασμα αν και η Ελλάδα συνολικά βρίσκεται στην τέταρτη θέση

όσον αφορά τις εξαγω γές και τις εισαγω γές όμως πα ρουσ ιάζει πρόβλημα
στο ισ οζύγιο και αυτό το γεγονός δεν είναι ευχάριστο, αυτό δείχνει ότι το
εμπόριο μεταξύ της Ελλάδος και της Βουλγαρίας είναι ακόμα στο στάδιο
ανάπτυξης και χρ ειά ζοντα ι κίνητρα οι ελληνικές επιχειρ ήσ εις ώστε να
αλλά ξει η εικόνα.

Β έβαια αυτό δείχνει ότι υ πάρχει περιθώ ριο για

ανάπτυξη των νέω ν επιχειρήσεω ν στη περιοχή που μπορούν να έχουν
καλή

προοπτική.

Επίσης

άμα

κοιτάξουμε

προσεκτικά

τον

πίνακα

βλέπουμε ότι από το 1996 μέχρι και το 1998 οι ελληνικές εξαγω γές έχουν
αυξη θεί κατά
για

τις

49.5% ενώ οι εισαγω γές μόνο κατά 14.5%.

εμπορικές

σ τατιστικά

συναλλαγές

στοιχεία

της

Β ουλγαρίας

Β ουλγαρίας

-

δεν

Ό σον αφορά

Ελλάδος

τα

θεω ρούνται

επίσημα
αξιόπιστα

παρουσ ιάζουν μεγάλη απόκληση από τα επίσημα ελληνικά σ τοιχεία.
Σύμφω να με τα σ τοιχεία της ΕΣΥΕ (βλ. πίνακα 2.ε σ ελ.49) μπορούμε να
δούμε ότι όντος υπάρχει διαφορά. Ενώ στα στοιχεία που μας παρουσ ιάζει
η Β ουλγαρία τη χρονιά του 1998 η Ελλάδα έχει έλλειμμ α στο εμπορικό
ισ οζύγιο, τα στοιχεία της ΕΣΥΕ αντιθέτω ς δείχνουν πλεόνασμα της
τάξεω ς 52.806 εκ. $. Στις υπόλοιπες χρονιές αν και πα ρουσ ιάζει έλλειμμα
αλλά πάλι τα στοιχεία είναι διαφορετικά.
Όσον αφορά τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα της Ελλάδος προς
τη Β ουλγαρία σε σχέση με το είδος των προϊόντω ν τα οποία διακ ινούνται
παρατηρούνται τα εξής:

Οι

ελληνικές

προϊόντα.

εισαγω γές

Συγκεκριμένα

αφορούν
σίδερο

ύλες

και

ημικατεργασμένα

και χάλυβα,

είδη

ενδυμασίας,

ανόργανα χημικά, πλαστικές ύλες σε πρω τογενή μορφή, γυάλινες
φιάλες, ζω ντανά ζώα, ηλεκτρική ενέργεια και διάφορα μεταφορικά
μέσα. Ο σημαντικότερος, όμως κλάδος είνα ι τα πλεκτά ενδύματα
των οποίων μεγάλο μέρος παράγονται στη Β ουλγαρία από εταιρίες
που προέκυψαν από ελληνικές επενδυτικές πρω τοβουλίες.
Οι ελληνικές εξαγω γές αφορούν κυρίω ς τοώς κλάδους των πλεκτών
ενδυμάτω ν,

των

πλαστικώ ν

προϊόντω ν,

μη

κλω στοϋφ αντουργικά

μεταλλικώ ν
οι

είδη.

ορυκτώ ν,

μηχανές
Στο

και

σημείο

των

χημικών

συσκευές
αυτό

θα

και

και

τα

πρέπει

να

σημειω θεί ότι στην πρώτη θέση σ υναντώ νται τα ενδύματα που.

όμως, σε μεγάλο βαθμό κατευθύνονται στις πα ραγω γικές μονάδες
ελληνικώ ν

συμφ ερόντω ν για περαιτέρω

επεξεργα σία (παθητική

τελειοποίηση

Οι ελληνικ ές εξαγω γές και εισαγω γές στη Β ουλγαρία, κατά κλάδο
(σε χιλιάδες ECU), για το έτος 1998, είναι οι εξής:
Π ίνα κ α ς 2δ
Α κατέργαστα προϊόντα
Α κατέργαστα τρόφιμα
Κ ατεργασμένα τρόφιμα
Ποτά & καπνός
Μη μεταλλικά ορυκτά
Χ η μικά -Π λασ τικ ά
Δ έρ μ α -Γ ούνα
Ξ ύ λ ο -χα ρ τί και τα προϊόντα τους
Κ λω στοϋφ αντουργικά
Π λεκτά ενδύματα
Σταθερά ενδύματα
Κ ερ α μ ικά -Γ υαλί
Μ έταλλα
Μ ηχανές και συσκευές
Υλικό μεταφορών
Αλλα προϊόντα
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
1.730
24.804
23.120
5.399
55.178
40.210
7.018
11.057
39.859
58.371
15.967
10.990
34.933
39.734
10.735
16.141
395.246

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
2.162
17.250
3.138
419
29.622
47.667
1.255
34.610
6.838
68.908
26.528
10.214
79.500
11.336
406
2.581
342.437

Πηγή: Ο.Π.Ε ( Ο ργανισμός Προώθησης Εξαγω γώ ν)

Η εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου Ε λ λά δ ος-Β ου λγα ρ ία ς τα
τελευτα ία χρόνια (σε χιλ. ECU) πα ρουσ ιάζει την εξής εικόνα:

Π ίνα κ α ς 2ε
Έτος

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Ε λ ληνικ ές
Ε ξαγω γές

303

413

3 3 7 .0 2 7

24 7 .6 4 2

282.588

395.24
6

245.631

409,0 5 4

Ε λ ληνικ ές
Ε ισ αγω γές

198

318

3 5 6 .2 6 7

2 8 8 .6 6 0

368.624

342.43
7

2 74.356

349,052

Εμπορικό
Ισοζύγιο

105

95

-1 9 .2 4 0

-4 1 .0 1 8

-86.036

52.809

-28.725

60,002
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Ε λ λ η νικ ές Ε π ενδ ύ σ εις στη Β ουλγαρία

Οι ετα ιρ ίες Ελληνικώ ν συμφερόντω ν σύμφωνα με τα σ τοιχεία του
Σ ΕΒ (Σύλλογος Ελληνικώ ν Β ιομηχανιώ ν) εκτιμάται ότι καλύπτουν (μ έχρι
31.3.1999) με 210 εκατ. δολ. το 10% του συνόλου των Επενδυμένω ν
ξένω ν κεφ αλαίω ν και η Ελλάδα βρίσκεται ουσιαστικά στην τρίτη θέση.
Σημαντικό

μέρος

των

επενδύσεω ν

ελληνικώ ν

συμφερόντω ν

έχει

πρα γμ ατοπ οιηθεί μέσω Κύπρου και Λ ουξεμβούργου. Για το λόγο αυτό,
σύμφωνα με τα σ τατιστικά στοιχεία του Β ουλγαρικού
Ξένων

Επενδύσεω ν

η

Ελλάδα

κατατάσσεται

στη

Π ρακτορείου

δέκατη

θέση.

Οι

μεγαλύτερες επενδύσεις έχουν πραγματοποιηθεί στις τηλεπικοινω νίες
(154 δισ .) και ακολουθούν οι κλάδοι των τροφίμων και των ποτών (27,3
δισ .), της βιομηχανίας (15 δισ .), των υπηρεσιώ ν (14,7 δισ .) και του
εμπορίου.
Γενικά

όμως

οι

Έ λληνες

επιχειρημα τίες

στη

Β ουλγαρία

δρασ τηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και ιδιαίτερ α
σε αυτούς του ενδύματος και των τροφίμων. Οι ελληνικές επ ιχειρ ήσ εις
που δρ ασ τηριοποιούνται στη χώρα υ πολογίζοντα ι περίπου 450. Από αυτές
130 περίπου

είνα ι ετα ιρίες παραγω γής ενδυμάτω ν,

α ξιοποιώ ντα ς το

πλεονέκτημα του φθηνού εργατικού δυναμικού. Μετά τον κλάδο των
ενδυμάτω ν τη τρίτη θέση στις ελληνικές επενδύσεις στη Β ουλγαρία
κατέχουν τα τρόφιμα, ποτά που παράγονται από αμιγώ ς ελληνικές ή
έλληνοβουλγαρικές

επιχειρήσ εις.

Αλλά

προϊόντα

παραγόμενα

από

ελληνικώ ν συμφερόντω ν ετα ιρίες, είναι προϊόντα αλουμ ινίου, χα ρτιού,
τηλεπικοινω νιακό υλικό, προϊόντα συσκευασίας, επεξεργασμένα καπνά
κ.α. Έ λληνες επενδύσεις έχουν γίνει και στους τομείς ασφαλίσεω ν και
της

υγείας.

Οι

κυριότερες

ελληνικές

επιχειρ ήσ εις

που

δρασ τηριοποιούνται στην Β ουλγαρία είναι οι παρακάτω:
-Στο κλάδο των τροφίμω ν και ποτών δραστηριοποιούνται πολλές
γνω στές ελληνικές επιχειρήσ εις. Η αλυσίδα εστιατορίω ν G oody’s

έχει

δύο εσ τιατόρια στη Σόφια και σ χεδιά ζει μέσα στο χρόνο τη λειτουργία
άλλων

δύο

στη

Φ ιλιππούπολη.

Οι

επενδύσεις

της

στην

περιοχή

δρομολογούνται μέσω της θυγατρική ς της Balkan R estaurants. Η 3Ε

ο
50

μ εγαλύτερος εμ φιαλω τής της C oca-C ola στην Ν οτιοανατολική Ευρώπη
ήδη από το 1996 είχε δημ ιουργήσ ει πέντε παραγω γικές μονάδες στη
Β ουλγαρία σε συνεργασ ία με τοπικούς εμφιαλω τές. Ηγετική θέση στην
αγορά του κρουασάν στη Β ουλγαρία κατέχει η C hipita ενώ κιν είτα ι σε
συνεργασ ία

με

την

ΔΕΛΤΑ

International,

η

οποία

συμ μ ετέχει

με

μειοψηφηκό πακέτο στο μετοχικό κεφάλαιο της C hipita International. Η
ΔΕΛΤΑ

δια θ έτει

σύγχρονα

εργοστάσια

στη

Β ουλγαρία

και

δίκτυα

διανομώ ν. Η ΔΕΛΤΑ κα τέχει ένα υψηλό μερίδιο στην αγορά του παγω τού
στην Βουλγαρία.
- Στο κλάδο των τηλεπικοινω νιώ ν ο Ο.Τ.Ε μαζί με την Intracom
κατέχουν την πρω τιά. Συγκεκριμ ένα ο Ο .Τ.Ε μέσω της θυγατρικής του
την

COSMOTE πήρε

αποτέλεσμα

άδεια

κινητής

το

μονοπώλιο

σπάζοντας

τηλεφωνίας
της

στη Β ουλγαρία

BTC

,του

με

βουλγαρικού

τηλεπικοινω νιακού οργανισμού. Η Intracom κυκλοφορεί λογισμ ικό στη
Β ουλγαρία μέσω της BULFON, στην οποία κα τέχει το 66% , ενώ το
υπόλοιπο 34% ανήκει στη κρατική ετα ιρία τηλεπικοινω νιώ ν. Π αράλληλα
η ετα ιρ ία Γερμανός Α.Ε έχει υποκαταστήματα στην Β ουλγαρία αφού είνα ι
provider της COSMOTE.
- Στο κλάδο των κατασκευώ ν οι κινήσεις των εταιριώ ν είνα ι πολύ
προσεκτικές. Η Β ουλγαρία έχει συνάψ ει σχήμα jo in t venture με την
κατασκευαστική
Β ουλγαρία

Αθηνά.

θυγατρική

τσ ιμ εντοβιομη χανία

Ενώ

με

η

την

TITAN

Μ ηχανική

επω νυμία

Α.Ε

έχει

δημ ιουργήσ ει

ΜΙΗΑΝΙΚΙ

στη

BULGARIA.

έχει αναδειχθεί σε έναν

από

Η

τους

μεγαλύτερους παίκτες στην Β ουλγαρία. Ε λέγχει την τσ ιμ εντοβ ιομη χανία
της πόλης Π λέβεν μαζί με την ελβετική Holderbank.
προω θούν

Στο
την

κλάδο

της

κατασκευή

Α λεξανδρούπολης,

έργο

ενέργεια ς
του
που

ο

όμιλος

πολυζητημένου
συναντά

Ελληνικά
αγωγού

αντιδράσ εις

Π ετρέλαια

Μ πουργάς

και

από

-

άλλα

γεω στρατηγικά συμφ έροντα, κυρίω ς αμερικάνικα, που για δικούς τους
λόγους προω θούν τον εναλλακτικό πετρελαιαγω γό που θα συνδέει το
Μ πουργάς με την Αυλώ να της Α λβανίας. Ε ίνα ι ένα σχέδιο χω ρίς μεγάλες
πιθανότητες υλοποίη σ ης, λόγω των τεχνικώ ν δυσκολιώ ν, αλλά και του
υψηλού

κόστους

κατασκευής.

Πάντω ς,

η

υλοποίηση

του

αγωγού

Μ πούργας - Α λεξανδρούπολη είναι σε συνάρτηση και με την πορεία της
εκμ ετάλλευσ ης των πετρελαίω ν της Κάσπιας.
- Στο κλάδο του ενδύματος σημαντική δραστηριότητα ασκεί η
ετα ιρία της βόρειας Ελλάδος η FANCO έχοντας δημιουργήσει θυγατρική
παραγω γική μονάδα με την επω νυμία BULFANCO.
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Π ρ οο π τικ ές Ε λλη νο - Β ουλγα ρ ικ ή ς Σ υ νερ γα σ ία ς

Η

μέχρι πρόσφατα

βαθεία

οικονομική

κρίση,

που

είχε

ως

αποτέλεσμα τη μεγάλη πτώση της αγοραστικής δύναμης των Β ουλγάρω ν
καταναλω τώ ν, είχε σοβαρές επιπτώ σεις στη λειτουρ γία των εταιριώ ν
ελληνικώ ν συμφερόντω ν που είναι εγκαταστημένες στη Β ουλγαρία, αλλά
και των και των ελληνικώ ν εταιριώ ν που πραγματοποιούν εξαγω γές στη
Β ουλγαρία., παρ όλα αυτά, τηρούμενω ν των αναλογίω ν, τα σ υγκριτικά
πλεονεκτήματα της Ελλάδος (καλή ποιότητα σε σχετικά καλές τιμ ές, στις
οποίες συμβάλουν χαμηλά μ εταφορικά και χαμηλά έξοδα διοίκη σ ης )
διατηρούνται,
προώ θησης

ενώ

μακροπρόθεσμες
οικονομικώ ν
προβλήματα,

σε

(κυρίω ς

τρίτες

Ρωσία

προοπτικές

σχέσεων

χώ ρες

και

των

Ελλάδος

παρουσιάζονται

έχουν

Ο υκρανία).

-

δημ ιουργηθεί
Οι

εμπορικώ ν

και

Β ουλγαρίας,

θετικές.

Στον

κανάλια

μεσοπρόθεσμες

παρά

ευρύτερα
τα

εμπορικό

και
των

σημερινά
τομέα

η

απορροφητικότητα της βουλγαρικής αγοράς προβλέπεται να κρατήσει σε
ικανοποιητικό επίπεδο τις ελληνικές εξαγω γές.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι, ότι για την πενταετία 1995-1999 έχει
γίνει εφαρμογή διασυνοριακή συνεργασία στα πλαίσια προγραμμάτω ν
όπως PHARE - CROSS BORDER COORPERATION και του INTERREG
2, να πέσει στην βελτίωση των δύο οδικών εμπορικώ ν αρτηριών που
συνδέουν την Ε γνατία μέσω Π ρομαχώνα -

K plata με την Σοφία, με

κατεύθυνση την κεντρική Ευρώπη και μέσω Ορμενίου - Svilengrad με τη
μοναδική γέφυρα που
κατεύθυνση

τις

συνδέει τη Β ουλγαρία

Ο υκρανία,

Ρωσία,

με την Ρουμανία,

Π ολωνία,

και

τις

με

βαλτικές

δημοκρατίες. Αλλα κοινά προγράμματα χρηματοδοτούμενα μερικώ ς από

52

την EE, στα πλαίσ ια της εν λόγο διασυνοριακής σ υνεργασ ίας, αφορούν
κυρίω ς το περιβά λλον, κοινωφελή έργα, τον τουρισμό, υποστήριξη σε
μ ικρομεσ αίες επ ιχειρ ήσ εις, μεταφορά τεχνολογίας, την εκπαίδευση κ.α.
Στην εμβάθυνση των εμπορικώ ν σχέσεων της Ελλάδος με τη
Β ουλγαρία

αναμ ένεται να

βουλγαρικής
ευρύτερα

οικονομίας

παγκόσμιας

συμβάλει η γενικότερη

στο

θεσμικό

οικονομίας.

Η

σύστημα

ενσωμάτωση

της

Β ουλγαρία

της

ευρω παϊκής και
έγινε

μέλος

του

Παγκοσμίου Ο ργανισμού Ε μπορίου, ενώ με την εισαγω γή της χώ ρας στη
CEFTA

(

Συμφω νία

Ελευθέρου

Εμπορίου

Κ εντρικής

Ευρώ πης)

αναμ ένοντα ι θετικές εξελίξεις. Σημαντικό βήμα αποτέλεσε η υποβολή
αίτησης για την πλήρη συμμετοχή της Β ουλγαρίας στην ΕΕ, ενώ για την
ολοκλήρωση
συμφω νία

της σύνδεσης της με την ΕΕ, με βάση την ισχύουσα

μεταβατική

βουλγαρική

περίοδος

ευρω παϊκή

όχι

προοπτική

μεγαλύτερη

των

10

ετών.

εξυπηρετεί

και

τα

ελληνικά

Η

συμφ έροντα διότι με την Β ουλγαρία και την Ρουμανία μέλη της ΕΕ οι
αγορές των βαλκανικώ ν αυτών χωρών προβλέπετα ι, στα πλαίσ ια της
αγοράς

της

ΕΕ,να

αποτελέσουν

ένα

σημαντικό

σε

καταναλω τές

υποσύνολο, σε ένα χώρο που έχει αποδειχθεί ότι η Ελλάς μπορεί να
δ ια κ ρ ιθ εί.’·
Με τις πρόσφ ατες εκλογές στη Β ουλγαρία όπως ξέρουμε νίκησ ε
το κόμμα του Someone II ,όπως φαίνεται, θα ακολουθήσ ει την πολιτική
του προηγούμενου πρω θυπουργού η οποία συμ βάλλει στην πολιτική
σταθερότητα της

χώρας.

Η πρώτη

ενέργεια που π ρ οτείνει η κα ινούργια

κυβέρνηση

βαθιά

περικοπή

των φόρων ώστε να σ υμ βάλει σε

οικονομική
επενδύσεω ν

είναι

ανάπτυξη
σε

Η

πέντε

δεύτερη
βασικές

ενέργεια

είνα ι

περιοχές:

προσέλκυση

των

οι υψ ηλές τεχνολογίες,

τηλεπικοινω νίες, ενέργεια, αγροτικός τομέας και τουρισμός. Η τρίτη
ενέργεια προβλέπει την αναγγελία του διαγω νισμού για ιδιω τικοποίηση
των μεγάλων κρατικώ ν μονοπω λίων της χώ ρας που αποτελεί ενδιαφέρον
για ελληνικές επιχειρήσ εις.
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2.3

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Η πρώ ην

ΓΔ

Μ ακεδονίας

είναι μια από

τις

μικρότερες

και

φ τω χότερες ευρω παϊκές χώρες. Ο πληθυσμός της είνα ι κάτω από 2
εκατομμύρια

κα τοίκους,

δηλαδή

το

1/5

περίπου

της

Ελλάδος.

Η

οικονομία της, σε σχέση με ελληνική, είναι ακόμη μ ικρότερη, αφού
σύμφω να με τα επίσημα στοιχεία , το ΑΕΠ της είναι (το 1994 ) περίπου
1,2 δις $, δηλαδή περίπου 1,5% του ελληνικού, και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
624 $, ή 8% του ελληνικού. Η οικονομία της πρώην ΓΔ Μ ακεδονίας
σ υρρικνώ θηκε θεαματικά μετά

1989. Κατά την πενταετία

1989-1994

πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε περίπου στο μισό (-46% ). Η συρρίκνωση αυτή
είνα ι πολύ μεγαλύτερη από αυτές της Βουλγαρίας και της Αλβανίας.
Π ράγματι,

ενώ

όλες

οι

άλλες

βαλκανικές

οικονομίες

άρχισαν

να

ανακάμπτουν το 1994 ( η Α λβανία και η Σλοβενία το 1993), στην ΠΓΔΜ
η συρρίκνω ση συνεχίστηκε και το 1994 και μόλις το 1995 εικά ζετα ι ότι
σημειώ θηκε περίπου στασιμότητα.
ύφεσης

σ τις

υπό

μετάβαση

Στις συνήθεις α ιτίες της

οικονομίες

(

προηγούμενης περιόδου, κόστος μετάβασης,

βαθείας

σω ρευμένα

προβλήματα

κατάρρευση

ΚΟΜΕΚΟΝ

κ.λπ.) προσ τίθετα ι στην περίπτω ση της ΠΓΔΜ ένα υψηλό κόστος από τη
διάλυση και τον εμφύλιο πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, καθώς και από τα
εμπάργκο του ΟΠΕ κατά της Σερβίας και της Ελλάδος κατά της ίδιας.
Όμως μετά το 1996 ακολούθησε μια σταδιακή οικονομική ανάπτυξη το
κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 1999 έγινε 1,802 S ΗΠΑ και ο πληθυσμός έχει
φ θάσει 2 εκ.^^

Διάρθρωση
Αν και η Μ ακεδονία ήταν η λιγότερο αναπτυγμένη ομόσπονδη
δημοκρατία της Γ ιουγκοσ λα βία ς, η εκβιομηχάνιση είχε προχω ρήσει πολύ
και, σύμφωνα με χονδρικές εκτιμ ήσ εις, η συμμετοχή της μεταποίησης στο
ΑΕΠ ήταν 40-45% ( το αντίσ τοιχο ποσοστό για την Ελλάδα ήταν 17%). Η
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β ιομη χανία της χώ ρας είνα ι αρκετά διαφοροποιημένη, με

εξειδίκευσ η

σε κλάδους όπως τα καπνά, την κλω στοϋφαντουργία, την χαλυβουργία,
την

έγχρωμη

κλάδους

μ εταλλουργία,

υψηλότερου

την χημεία, αλλά και με παρουσ ία σε

βαθμού

κατεργασίας,

περιλαμβανομένω ν

και

κεφ αλαιουχικώ ν ειδών.
Π ρω τογενής τομέας κάλυπτε σχετικά με την περιοχή χαμηλό
ποσοστό του ΑΕΠ της χώ ρας (περίπου 13%το 1989). Η χώ ρα παράγει
δημητριακά, καπνά, ηλίανθο, ζαχαρότευτλα, κηπευτικά, (π.χ. Ν τομάτες,
πατάτες ), κρασιά, κρέατα, γαλακτοκομικά, και αυγά. Υπό κανονικές
συνθήκες η χώρα έχει πλεόνασμα στα αγροτικά προϊόντα. Κατά τα
τελευτα ία

έτη, η συρρίκνω ση

στο δευτερογενή

τομέα υπήρξε πολύ

μεγαλύτερη α π ’ ότι στον πρω τογενή, με αποτέλεσμα να αυξη θεί το ειδικό
βάρος του τελευταίου στην οικονομία.
Η ΠΓΔΜ είνα ι φτωχή σε ενεργεια κούς πόρους, με την εξαίρεση
των σημαντικώ ν αποθεμάτω ν λιγνίτη. Εξαρτάται σε υψηλό από εισ αγω γές
πετρελαίου, ενώ επίκ ειται και διασύνδεση της με αγωγό με την Ρωσία για
την προμήθεια φυσικού αερίου.

Σ υ γκ ρ ιτικ ά π λεονεκ τή μ α τα

Τα δυνητικά σ υγκριτικά πλεονεκτήματα της ΠΓΔΜ στο διεθνή
καταμερισμό της εργασίας μ πορεί να σ υνοψισθούν ως εξής:
Οι φυσικές και κλ ιμα τολογικές συνθήκες της χώ ρας ευνοούν την
ανάπτυξη της γεω ργίας και της κτηνοτροφ ίας, ιδια ίτερ α τα πρώ ιμα
λαχανικά, το αρνίσιο κρέας, τα καπνά, και κρασιά. Ας πούμε ότι η
γεω ργία είναι και κύριο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας.
Το μορφωμένο και σ χετικά εξειδικ ευμ ένο εργατικό δυναμικό της
χώρας σε συνδυασμό με τις χαμηλές αμοιβές (που παραμένουν
χαμηλές στο ορατό μέλλον) και με τ ο ν ‘ ήδη υπάρχοντα, και σε
ορισμένες

περιπ τώ σ εις

εξοπλισμό,

ευνοεί

ενδύματος.

την

αρκετά
παραγω γή

σ ύγχρονο,
στον

κλάδο

κεφ αλαιουχικό
του

ετοίμου

•

Η χώ ρα δια θ έτει ήδη ορισμένες διεθνώς ανταγω νισ τικές μονάδες,
με το σχετικό εξοπλισμό, την τεχνογνω σία και την ενσωμάτωση
στην πα γκόσ μ ια αγορά, σε κλάδους όπως η χημική βιομηχανία, τα
ηλεκτρικά

μηχανήματα,

άλλα

και

στον

τομέα

των

τεχνικώ ν

εταιριώ ν.
•

Το κλίμα, οι φ υσικές καλλονές και η γεω γραφική θέση της χώρας
επιτρέπουν την περιορισμένη πάντως ανάπτυξη του τουρισμού (
λίμ νες, ιαματικά νερά, ορεινός και χειμ ερινός τουρισμός)

•

Η κεντρική γεω γραφ ική θέση της χώρας στα νότια Βαλκάνια,
δημ ιουρ γεί ορισμένες δυνατότητες για έναν ρόλο εμπορικού και
συγκοινω νιακού « σ ταυροδρομίου», φυσικά με την αποκατάσταση
των ομαλών πολιτικώ ν συνθηκώ ν στην περιοχή.

2.3.1

Το Ε ξω τερικ ό εμ π όριο της ΠΓΔΜ
Το 1994 οι σ υνολικές εξαγω γές της χώρας ανήλθαν σε 1,1 δις $ και

οι συνολικές εισαγω γές της σε 1,5 δις $. Το
παρέμεναν

περίπου σταθερές στο

επανήλθαν

στο

επίπεδο

χαμηλότερο έτος
παρ ουσ ιάζοντα ι

το

του

1992

παρακάτω

1990,

ύστερα

(1,2 δις
αφορούν

1990-94 οι εξαγω γές

1,1-1,2 δις $, ενώ

$).Τα
την

από

οι εισαγω

μια «κοιλιά»,

επόμενα σ τοιχεία

ποσ οσ τιαία

με
που

σύνθεση,

κατά

κατηγορία προϊόντω ν, εισαγω γώ ν εξαγω γώ ν για τα έτη 1998-1999. Ενώ
πιο κάτω στον πίνακα με το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδος με την
ΠΓΔΜ , δείχν ει την μεταβολή στις εξαγω γές και εισ αγω γές για την
περίοδο 1995-1998. Η ΠΓΔΜ εξάγει κυρίω ς βιομηχανικά προϊόντα ( 73%
του

συνόλου

κατεργασίας.
μ εταποιημένω ν
μικρότερες

)
Οι

τόσο

ενδιαμέσου,

εξαγω γές

) καλύπτουν

όσο

αγροτικώ ν
σαφώς

και

μικρότερο

οι εξαγω γές πρώ τω ν υλώ ν

υψ ηλότερου

προϊόντω ν

(

μερίδιο,

βαθμού

νωπών
ενώ

και καυσίμω ν. Με

και

ακόμη

βάση

τα

στοιχεία, τα κυριότερα προϊόντα που εξήχθησαν το 1998 και 1999 ήσαν
τα ενδύματα, τα χα λυβουργικά, τα ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές,
ενώ ακολουθούν τα καπνά και τα προϊόντα τους ( καπνός και τσιγάρα), τα
φρούτα και λαχανικά, τα οδικά οχήματα (κυρίω ς λεω φ ορεία), τα ποτά (
κυρίω ς κρασιά ), τα αντικείμ ενα από μέταλλο, τα έπιπλα, τα υποδήματα.

τα προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά, τα φάρμακα κα ι οι υφ α ντικές ίνες.
Και στις εισ αγω γές της ΠΓΔΜ κυριαρχούν τα βιομηχανικά προϊόντα, με
χαμηλότερο όμως μ ερίδιο α π ’ ότι στις εξαγω γές, ενώ υψηλότερο είνα ι το
μ ερίδιο σ τις πρώ τες ύλες και καύσιμα και στα αγροτικά προϊόντα. Στα
β ιομηχανικά προϊόντα κυριαρχούν τα ενδιαμέσου βαθμού κατεργασίας,
αλλά σημαντική είνα ι και η συμμετοχή των μηχανημάτω ν και υλικώ ν
μεταφορώ ν. Οι κύ ρ ιοι εμ πορικοί εταίροι της ΠΓΔΜ είναι η Γερμανία,
Γ ιουγκοσ λαβία, Ελλάδα, Σλοβενία, Ιταλία, Ρωσία, Β ουλγαρία, και άλλες
χώρες. Π ρέπει να σ ημειω θεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση σε
όσον αφορά τις εξαγω γές και εισαγω γές με την ΠΓΔΜ. Η ποσοστιαία
σύνθεση,

κατά κατηγορία προϊόντω ν,

εισαγω γώ ν

και εξαγω γώ ν

της

ΠΓΔΜ σύμφωνα του Ο.Π.Ε(βλ. Π ίνακα 2.4) έχει ως εξής:

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΈΣ
1998
1998
Ά εξαμ. 1999
A εξαμ. 1999
Τρόφιμα
5%
5,6%
13,4%
12,1%
Ποτά και καπνός
10,9%
14,2%
1,4%
1,8%
Ακατέργαστα
4,3%
4,1%
3,5%
3,1%
προϊόντα εκτός από
καύσιμα
Ορυκτά καύσιμα,
0,8%
1,5%
8,5%
8,3%
λιπανπκά κ.α.
Ζωικά και φυτικά
0
0,1%
1,3%
1,3%
έλαια και λίπη
Χημικά
4,9%
4,5%
10,6%
10,8%
Μεταποιημένα
33,9%
27,2%
14,5%
15,3%
προϊόντα κατά υλικό
Μηχανισμός και
7,4%
7,5%
19,1%
20,4%
μεταφορικός
εξοπλισμός
Διάφορα
32,5%
33,3%
4,9%
5,6%
μεταποιημένα
προϊόντα
Λοιπά αγαθά
0,2%
2%
22,9%
21,4%
ΣΥΝΟΛΟ
100
100
100
100
Πηγή:ΟΠΕ( Ο ργανισμός Προώ θησης Εξαγω γώ ν), Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία.
Οπως βλέπουμε στον πίνακα με την ποσοστιαία σύνθεση κατά
προϊόντα οι πιο πολλές εξαγω γές της ΠΓΔΜ αφορούν τα ποτά και καπνό
με ποσοστό 10,9% και όπως μεταποιημένα προϊόντα κατά υλικό με 33,9%

και διάφορα μ εταποιημένα προϊόντα με 32,5%. Οι εισαγω γές γίνονται
συνήθω ς σε τρόφ ιμα κα ι λοιπά αγαθά, στο μηχανικό και μεταφορικό
εξοπλισμό 19.1%.
Οι ε μ π ο ρ ικ ές σ υ ν α λ λ α γ ές τη ς ΠΓΔΜ (σε εκ. $ ΗΠ Α ), για το έτος
1998
Α νά χώ ρα δια μ ο ρ φ ώ θ η κ α ν ως εξής:
Π ίνα κ α ς: 2.5
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΧΩΡΑ
Κροατία
Ουκρανία
Ολλανδία
Μ. Βρετανία
Τουρκία
Γαλλία
Βουλγαρία
Αυστρία
Ελβετία
Πηγή: ΣΕΒ , (με βάση τα μακεδονικά στατιστικά στοιχεία )
Γερμανία
Γιουγκοσλαβία
Ελλάδα
ΗΠΑ
Σλοβενία

2 .3.2

Ε λλη νικ ές Ε π ενδ ύ σ εις στην ΠΓΔΜ
Στην

Πρώην

Γιουγκοσλαβική

Δημοκρατία

της

Μ ακεδονίας

η

Ελλάδα είναι πρώτη στην κατάταξη των ξένων επενδυτώ ν με επενδύσ εις
ύψους 98.1 δισ. δραχμές ή 268 εκ. δ ο λ ά ρ ι α . Τ ο μεγαλύτερο μέρος των
ελληνικώ ν επενδύσεω ν είνα ι στο τομέα της βιομηχανίας (60 δισ .), ενώ
ακολουθούν οι κλάδοι των υπηρεσιώ ν (21 δισ.) και των τροφ ίμω ν και
ποτών (1.5 δισ ).

Συγκεκριμ ένα στο κλάδο των τροφίμω ν το σχήμα 3Ε

πρόσφατα εξαγόρασε το 51% της μεγαλύτερης ζυθοποιία ς και ποτοποιίας
της Π .Γ.Δ.Μ την Pivara Skopje. To συνολικό ύψος της επένδυσης θα
είναι 8 εκ. δολάρια. Η επένδυση γίνετα ι μέσω της μ ικτής εταιρίας
BALKANBREW H olding Ltd. To εργοστάσιο θα πα ράγει μπίρες και
αναψυκτικά. Η ΔΕΛΤΑ ίδρυσε την εμπορική ετα ιρία D elta 6 η οποία
εισ άγει και διανέμει παγω τό. Η C hipita International εξάγει στην ΠΓΔΜ
τα κρουασάν και Bake R olls. Η ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε επίσης δρασ τηριοποιείται
στην αγορά της ΠΓΔΜ με θυγατρική ετα ιρία και παραγω γική μονάδα στο
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Κουμάνοβο.
μ εγάλος

Στο

κλάδο

των τηλεπικοινω νιώ ν

πα ίκτη ς

αφού

πρόσφατα

απόκτησε

ο Ο .Τ.Ε
δεύτερη

θεω ρείται ο

άδεια

κινητής

τηλεφ ω νίας στην ΠΓΔΜ. Στον τομέα της ενέργειας ο βασιλιάς είνα ι ο
όμ ιλος Ελληνικά Π ετρέλαια αφού εξαγόρασε το μοναδικό διυλισ τήριο
των

Σκοπίω ν

την ΟΚΤΑ

AD

SKOPJE,

παράλληλα δημιουργώ ντας

πρατήρια καυσίμω ν και εμπορίας πετρελαιοειδώ ν. Το διυλιστήριο των
Σκοπίω ν κα λύπτει 100% τις ανάγκες σε καύσιμα και πετρελαιοειδή στην
ΠΓΔΜ. Ενώ ο όμιλος έχει συμφ ω νήσει με την κυβέρνηση των Σκοπίω ν
για την κατασκευή πετρελαιαγω γού που θα συνδέει το διυλισ τήριο της
Θ εσσαλονίκης με το διυλισ τήριο των Σκοπίων. Το ύψος της επένδυσης
υ πολογίζετα ι σ τις
εξαγόρασε

την

150 εκ. δολάρια.

εγχώρια

Η «ΚΑΠΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΑΙΔΗΣ»

καπνοβιομηχανία

“ STRNMICA

TABAC” . Η

ετα ιρία πρόκειται να επενδύσ ει ποσό 5 εκ. δολάρια. Στο τραπεζικό τομέα
η επέλαση των ελληνικώ ν τραπεζώ ν στη ΠΓΔΜ γίνετα ι πιο εντονότερη. Η
Εθνική Τράπεζα προχω ρά στην εξαγορά της STOPANSCA BANCA που
θεω ρείται από μια τις μεγαλύτερες τράπεζες της ΠΓΔΜ
Πίστεως

εξαγόρασε

κατασκευώ ν

και

την

KREDITNA

βιομηχανίας

η

BANKA.

ALUMYL

Στο

ΜΥΑΩΝΑΣ

και η Άλφα
κλάδο
Α.Ε

των
ίδρυσε

θυγατρική στην ΠΓΔΜ μέσω της οποίας η ετα ιρία αποσκοπεί επίσης στην
αξιοποίηση των αγορά του Κοσσυφοπεδίου. Η «ΠΛΑΣΤΙΚΑ TERROR
Α.Ε»

μέσω

της

TERROR

GEUGELIA,

της

νεοσύστατης

ετα ιρία ς

πλαστικώ ν που ίδρυσε σε συνεργασία (joint venture) με την 7'*“ N ovem ber
G eugelia της ΠΓΔΜ, που εδρεύει στη Γευγελή και παράγει εξαρτήματα
για

συστήματα αποχέτευσης,

με εκτεταμένο

δίκτυο

πω λήσεων στην

ΠΓΔΜ και τις υπόλοιπες χώ ρες της πρώ ην Γιουγκοσλαβίας .

2.3.3

Ε μ π ορ ικ ές Σ υ να λλα γές Ε λλά δο ς με την ΠΓΛΜ

Πριν από την διάλυση της ομοσπονδιακής Γιουγκοσ λαβίας και
την ανεξαρτοποίηση της Μ ακεδονίας, το ελληνο - μακεδονικό εμπόριο
αποτελούσε φυσικά μέρος των ελληνο - γιουγκοσ λαβικώ ν ανταλλαγώ ν.
Το εμπόριο αυτό καταγράφ ουν από τις μακεδονικές σ τατιστικές, αλλά,
όπως

ήδη

αναφέρθηκε,

η

καταγραφή

των

ροών

κατά

ομόσπονδη

δημοκρατία δε ήταν ιδιαίτερ α αξιόπισ τη με δεδομένη την ύπαρξη ενιαίας

γιου γκοσ λαβ ικής αγοράς. Σύμφω να λοιπόν με τα μ ακεδονικά στοιχεία,
κατά την δεκαετία του 8 0 ’ οι εξαγω γές της δημοκρατίας προς την Ελλάδα
ήσαν κατά ετήσιο μέσο όρο 27 εκ. $ ( με μέγιστο το 1987 44 εκ. $ και
ελάχιστο το 1981 10 εκ. $). Το ποσό αυτό αντιστοιχούσε στο 4,9% των
συνολικώ ν εξαγω γώ ν της δημοκρατίας ( χωρίς τις πω λήσεις σ τις άλλες
γιουγκοσ λαβ ικές δημ οκρα τίες), στο 0.24% των συνολικώ ν ελληνικώ ν
εισαγω γώ ν, και στο 20% των εξαγω γώ ν του συνόλου της Γιουγκοσλαβίας
προς την Ελλάδα. Οι εισαγω γές της Μ ακεδονίας από την Ελλάδα ήσαν τη
δεκαετία του 80’ κατά μέσω όρο 32 εκ. $ ετησίω ς ( μέγιστο το 1982 με
58 εκ. $ και ελάχιστο το 1987 με 20 εκ. $ ), που αντισ τοιχούσε στο 3,8%
των

συνολικώ ν

εισαγω γώ ν

της

δημοκρατίας

(

και

πάλι

χω ρίς

το

ενδογιουγκοσλαβικό εμπόριο), στο 0,60% των συνολικώ ν εξαγω γώ ν και
στο 32% των εισαγω γώ ν του συνόλου της Γιουγκοσ λαβίας από την
Ελλάδα. Συνολικά κατά τη δεκαετία του 80’ το ελληνο - μακεδονικό
εμπόριο

εμ φανίζεται λίγο

εξαγω γώ ν

προς

καταγράφ εται

ελλειματικό

εισαγω γές

μικρό

84%),

πλεόνασμα

(

για

αν

και

114%).

την
τη

Μ ακεδονία
δεύτερη

Η εξέλιξη

των

( λόγος
πενταετία
διμερών

ανταλλαγώ ν αλλά και γενικά των οικονομικώ ν σχέσεω ν μετά το 1989
είναι εξαιρετικά

δύσκολο

να

προσδιορισθεί, λόγω

των στατιστικώ ν

προβλημάτων.
Σύμφωνα με τα μακεδονικά σ τοιχεία, στις μεν ελληνικές εξαγω γές
σημειώ νεται μια θεαματική αύξηση το 1990 ( + 143%, χω ρίς τα φασόν)
και οι εξαγω γές προσεγγίζουν τα 100 εκ. S. Στη συνέχεια όμως έχουμε
κάμψη, μικρή το 1991 ( -12% ) και δραματική το 1992 (-43% ), προφανώ ς
όταν οξύνθηκαν οι πολιτικές σχέσεις. Το 1993 έχουμε σταθεροποίηση και
μικρή αύξηση ( +7% ), ενώ βέβαια το
εμπάργκο,

έχουμε

ασάφειας γύρω

κάθετη

1994, με την επιβολή του

π τ ώ σ η .Ω σ τ ό σ ο ,

από τις εμπορικές

χαρακτηριστικό

ροές είναι ότι το

της

1993, οι μεν

μακεδονικές στατιστικές δίνουν εισαγω γές από την Ελλάδα αξίας 52 εκ.
$, ενώ ΕΣΥΕ καταγράφει εξαγω γές προς ΠΓΔΜ 140 εκ. $, δηλαδή σχεδόν
τριπλάσιες. Στο παρακάτω πίνακα εμ φανίζονται οι ελληνικές εξαγω γές
και εισαγω γές αλλά και εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με την ΠΓΔΜ.
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Η εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδος - ΠΓΔΜ από 1995
μέχρι 1998(σε εκ. $ ΗΠΑ)

Έτος
Ελληνικές Εξαγωγές
Ελληνικέ Εισαγωγές
Όγκος εμπορίου
Εμπορικό Ισοζύγιο
Πηγή: Ο ,Π.Ε, ΕΣΥΕ

Οι

κυριότερες

1995
43,0
14,6
57,7
28,3

1996
232
39,1
271,2
192,9

Ελληνικές

1997
272,9
60,1
333,1
212,8

Εξαγω γές

στην

1998
258,8
58,5
317,4
200,2

ΠΓΔΜ

(σε

εκ.

$ ΗΠΑ)

πα ρουσ ιάζοντα ι στο παρακάτω πίνακα:
Πίνακας: 2.7
Προϊόντα
Πετρέλαιο και προϊόντα
Υφαντικά νήματα και υφάσματα
Φρούτα και λαχανικά
Είδη ενδυμασίας
Καπνός, Τσιγάρα
Είδη από μέταλλο
Λάδια και λίπη
Κτηνοτροφές
Υφαντικές ίνες
232,0
272,9
258,8
Π ηγή:Ο.Π.Ε ( Ο ργανισμός Προώθησης Εξαγω γώ ν) , ΕΣΥΕ

2.3.4

Το καθ εσ τώ ς του εξω τερ ικ ού εμπ ορίου
Το

εισαγω γικό

καθεστώ ς

είναι

αρκετά

φ ιλελεύθερο.

Το

δασμολόγιο της χώρας έχει μέση ονομαστική προστασία 10%, πράγμα
που με διεθνή κριτήρια θεω ρ είται σ χετικά χαμηλό. Ε π ιβ ά λλ εται πάντω ς
και κάποιοι πρόσθετοι φόροι και τέλη που συνολικά αυξάνουν τη μέση
προστασία κατά 3-4%. Στην ΠΓΔΜ είναι απελευθερωμένο το 97% των
δασμολογικώ ν

θέσεω ν,

περιλαμ βάνονται ορισ μένα

ενώ

στα

αγροτικά,

καθώς και ορισμένα χα λυβουργικά

μη

απελευθερω μένα

σιδηροκράματα,

προϊόντα

τα λεω φ ορεία,

και χημικά προϊόντα.

Υ πάρχουν

περιορισ μ οί και στις εξαγω γές ορισμένω ν αγροτικώ ν προϊόντω ν, των

πετρελαιοειδώ ν

και

σ χετίζοντα ι

τη

με

των

προϊόντω ν

δημόσια

ξύλου.

υγεία

Για

ορισμένα

και ασφάλεια

είδη

που

υ πάρχει καθεστώς

εγκρίσεω ν και αδειώ ν εισαγω γής. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει τη
δυνατότητα

επιβολής

δασμών

αντιντάμπινγκ.

Η

σ τενότητα

συναλλάγματος αποτελεί σημαντικό περιορισμό στις εισαγω γές και οι
αρχές

εγκρίνουν

αντισ ταθμ ισ τικές

ρυθμίσεις

εμπορικού

ή

και

παραγω γικού χαρακτήρα.^®

2 .3 .5

Π ροοπ τικ ές Ε λλη νο - Μ ακεδονικ ού εμπ ορίου
Σε ποιό βαθμό η ΠΓΔΜ ανταγω νίζεται τις ελληνικές εξαγω γές στην

ΕΕ. Η Ελλάδα αλλά και ΠΓΔΜ έχουν υψηλή εξειδίκευση. Τα προϊόντα
αυτά περιλαμβάνουν δύο πολύ σημαντικά και για τις δύο χώ ρες, τα
ενδύματα

και

τα

φρούτα

και

λαχανικά,

αλλά

και

άλλα

όπως

τα

ακατέργαστα και ημικατεργασμένα δέρματα και γουναρικά(Μ εγαλύτερη
εξειδίκευση της ΠΓΔΜ ), τα καπνά και τα προϊόντα τους και τα μη
μεταλλικά

ορυκτά

(Μ εγαλύτερη

εξειδίκευση

της

Ελλάδος),

τα

μη

σιδηρούχα μέταλλα, τα κλω στοϋφ αντουργικά και τα ποτά. Α ντίθετα, η
ΠΓΔΜ

εξειδικ εύεται

σε

τρία

προϊόντα

όπου

δεν

έχουμε

ελληνική

εξειδίκευση, στα υποδήματα, την ξυλεία και τα έπιπλα, και η Ελλάδα
εξ ειδικ εύεται σε αρκετά αγροτικά προϊόντα κυρίω ς προϊόντα, όπου δεν
υπάρχει η εξειδίκευση της ΠΓΔΜ ( φυτικά έλαια, δημητριακά, υφαντικές
ίνες,

ψάρια,

γαλακτοκομικά,

προϊόντα

από

μη

μεταλλικά

ορυκτά).

Σημειώ νεται πάντως ότι στα 17 από τα 20 πρώτα προϊόντα που εισ άγονται
στην ΕΕ από την ΠΓΔΜ, οι αντίσ τοιχες ελληνικές εξαγω γές είναι
μεγαλύτερες ( επταπλάσιες στα ενδύματα, δεκαπλάσιες στα φρούτα και
λαχανικά).

Οι

εξαιρέσ εις

είνα ι

τα

υποδήματα

(

τριπλάσ ιες

η

μ ακεδονικές), τα έπιπλα ( σχεδόν διπλάσιες ) και η ξυλεία ( ελάχιστα
υψηλότερες ). Η ελληνική εμ πειρία με την Β ουλγαρία και την Αλβανία,
δείχνει τις τεράστιες δυ νατότητες που υπάρχουν για ανάπτυξη των
εμπορικώ ν ανταλλαγώ ν με γειτονικ ές χώ ρες που βρίσκονται ακόμα στην
αρχή του δρόμου προς αναπτυγμ ένες χώρες. ΓΓ αυτό είναι σημαντικό για
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την ελληνική επιχειρ ημα τικότητα αλλά γενικότερα και για την οικονομία
η ανάπτυξη τέτοιον σχέσεω ν όσο το δυνατόν γρηγορότερα για τί υπάρχει
υψηλός ανταγω νισμός από δυτικές χώρες στη μάχη για τον έλεγχο των
χω ρών αυτών. Η Ελλάδα έχει όλα τα προσόντα ώστε να πετύχει τον στόχο
αυτό.^’
Η ΕΕ έχει πρ οτείνει στην ΠΓΔΜ την νέα Συνθήκη η οποία
προβ λέπει

νέο

θεσμικό

πλαίσιο

για

τις

οικονομικές

σχέσεις,

δεν

πρ οβ λέπει προτιμησιακή μεταχείριση των κοινοτικώ ν ( και άρα και των
ελληνικώ ν)

προϊόντω ν

στην

ΠΓΔΜ,

αλλά

μόνο

των

μακεδονικώ ν

προϊόντω ν στην Ένωση. Από την άποψη αυτή διαφ έρει από το με την
Β ουλγαρία ( συμφω νία σύνδεσης με σταδιακή συμμετρική απελευθέρωση
η οποία σύμφωνα με την συνθήκη αυτή θα πρέπει να τελειώ σ ει την πρώτη
Ια νουαρίου

2002),

αλλά

και

με

την

Α λβανία

(μη

προτιμησιακη

συμφω νία). Πάντως, το ισχύω ν εισαγω γικό καθεστώ ς στην ΠΓΔΜ δεν
αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη των εξαγω γικώ ν σχέσεω ν. Το εμπόριο
Ελλάδος με την ΠΓΔΜ έχει για την Ελλάδα μια ιδιαίτερη περιφ ερειακή
διάσταση. Αλήθεια ενώ σ υνολικά για την χώρα μας η ΠΓΔΜ δεν μ πορεί
παρά να είναι ένας μικρός εμπορικός και οικονομικός ετα ίρος, για τη
Β όρειο

Ελλάδα

το

βάρος

της

είναι

αισθητά

μεγαλύτερο.

Ήδη

η

Θεσσαλονίκη αποτελεί το βασικό πόλο των σχέσεω ν με την γειτονιά . Η
περιφ ερειακή

διάσταση

θα

αποκτήσει

ακόμη

μεγαλύτερη

σημασία,

εφόσον υπάρξει η πολιτική βούληση για την ανάπτυξη της διασ υνοριακής
συνεργασίας στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς και για την ουσιαστική
απελευθέρωση

της

διακίνησης

προσώπων

Υ πενθυμίζεται

ότι

πριν

την

από

κρίση,

ανάμεσα
το

στις

λιανικό

δύο

χώρες.

εμπόριο

της

Θ εσσαλονίκης, της Φλώρινας και του Κ ιλκίς εξαρτιόταν σε σημαντικό
βαθμό
κάθοδος

από

Γ ιουγκοσλάβους

τουριστών

από

τη

καταναλω τές,
γείτονα

προς

ενώ
τις

υπήρχε
ακτές

και

της

μαζική

ελληνικής

Μ ακεδονίας. Εμπορικές ροές μπορούν να προκληθούν και από άλλες
μορφές διασυνοριακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης.

Τα κοινοτικά

προγράμματα INTEREG II και PHARE/CBC αποτελούν ένα καλό πλαίσιο
για την ανάπτυξη τέτοιας συνεργασίας.
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Κατά τα πρώ τα τέσσερα χρόνια της ανεξαρτησίας της ΠΓΔΜ , οι
εμ πορικές και οικονομικές σχέσεις της Ελλάδος με το νέο

κράτος

παρεμποδίσθηκαν από την πολιτική διαμάχη με αυτό, και ειδικότερα από
τους τουλάχιστον ατυχείς χειρισ μ ούς της ελληνικής πλευράς για την
αντιμετώ πιση υπαρκτώ ν μεν αλλά κάθε άλλο παρά ανεπίλυτω ν διμερών
προβλημάτω ν.

Σήμερα, στις

συνθήκες που επικρατούν γύρο από τα

Β αλκάνια είνα ι δύσκολα να πει κανείς για το μέλλον των εμπορικώ ν
σχέσεω ν Ελλάδος και ΠΓΔΜ, λόγου γενικότερης “ βαλκανικής κρ ίσ ης”
Το

μέλλον

είναι

αβέβαιο,

με

την εισαγω γή

των

ανταρτώ ν

του

“απ ελευθερω τικού αλβανικού στρατού” στην ΠΓΔΜ δημ ιουργήθηκε μια
πολιτική και οικονομική κρίση η οποία πλήττει τα ελληνικά συμφ έροντα
αλλά και γενικ ότερα
μοναδική

ευκαιρία

δημ ιουργεί ένα κλίμα ανασφάλειας. Σήμερα η
είνα ι

η

πολιτική

λύση

του

προβλήματος

που

δημιουργήθηκε στα Σκόπια, φαίνεται κάποιο φως α π ’ το παράθυρο το
οποίο μπορεί να φ έρει την αισιοδοξία στην καλή πορεία της ανάπτυξης
της

μακεδονικής οικονομίας

και

σαν ακολουθία

την ανάπτυξη

των

διμερών σχέσεων. Προς το παρόν θα πρέπει απλώς να πα ρατη ρούμ αι τις
εξελίξεις ελπίζοντας στο καλύτερο αύριο, βέβαια η ελληνική κυβέρνηση
ασκεί πίεση στην επίλυση των προβλημάτω ν αλλά αυτό δεν υπαρκ εί προς
το παρόν.

2 .3 .6

Γ ενικ ά σ τοιχεία της οικ ονομ ία ς της ΠΓΔΜ
Η εσωτερική και η περιφερειακή πολιτική σταθερότητα καθώ ς και

η πρόοδος στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις κατά το 2000 αύξησαν την
εμπιστοσύνη των εγχώριω ν και ξένων επενδυτών. Οι εξελίξεις αυτές
συνέβαλαν ώστε το ΑΕΠ να παρουσιάσει μεγάλη αύξηση, ο πληθω ρισμός
να κυμανθεί σε μέτρια επίπεδα και να περ ιορ ισ τεί το δημοσιονομικό
έλλειμμα. Ω στόσο, διευρύνθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσώ ν
συναλλαγών,

οι

προοπτικές

για

ανάπτυξη

και

μακροοικονομική

σταθερότητα παραμένουν καλές. Η οικονομία τής FYROM παρουσίασε
ρυθμό ανόδου

10,4% το πρώτο εξάμηνο του 2000 ένα ντι της ιδίας

περιόδου του 1999. Η κύρια ώθηση δόθηκε από τον εξαγω γικό τομέα,
δεδομένου ότι οι εγχώ ριες επιχειρ ήσ εις ανακτούν αγορές στη Δυτική
Ευρώπη, τις οποίες έχασαν κατά τον πόλεμο του Κόσοβο. Το 2000
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αύξηση του ΑΕΠ ήταν κατά 5,8% για όλο το έτος, τον υψηλότερο δηλαδή
ρυθμό

ανόδου

από

την

ανεξαρτησία το

1991.

Ο μηνιαίος

ρυθμός

μεταβολής του δείκτη τιμώ ν καταναλωτή της FYROM έφτασε το μήνα
Ν οέμβριο σε

1,7%, ένα ντι 0,5% το μήνα Οκτώβριο. Ο υψ ηλότερος

πληθω ρισμός

απ οδίδετα ι

υπηρεσιώ ν

μεταφ οράς,

κατά

κύριο λόγο στις

στέγασης

και

υψηλές

θέρμανσης.

Ο

τιμ ές

των

σω ρευτικός

πληθω ρισμός ήταν 6% για το 2000, στόχος ο οποίος είχε τεθεί σε
συμφω νία με το ΔΝΤ στην αρχή του έτους. Η εισαγω γή, από την Ρ
Α πριλίου

του

ΦΠΑ

με

συντελεστή 19% σε

όλες

τις

εμ πορικές

δρ ασ τηριότητες και 5% στα τρόφιμα και τα φάρμακα θα συμβάλει στη
μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος σε 1,2% του ΑΕΠ από 1,5% το
1999. Το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να διατηρηθεί στα ίδια
επίπεδα και το 2001. Οι εισαγω γές αυξήθηκαν κατά 22% το 2000 λόγω
της

ισχυρής

εγχώ ριας

ζήτησης

και

των

υψηλότερω ν

τιμώ ν

του

πετρελαίου. Η αύξηση αυτή θα υπεραντισταθμ ίσ ει την προβλεπόμενη
κατά

14% αύξηση των εξαγω γώ ν, με συνέπεια την επιδείνω ση

του

εμπορικού ελλείμμ ατος, το οποίο έφτασε στο 18,2% του ΑΕΠ από 12%
που ήταν το 1999. Το έλλειμμα του ισ οζυγίου τρεχουσώ ν συναλλαγώ ν
έχει διευρυνθεί κατά το 2000 και το 2001 (6,5% του ΑΕΠ και 8,2%
αντίσ τοιχα, έναντι 4,1% το 1999). Πάντως η χρηματοδότησή του δεν θα
αποτέλεσε πρόβλημα, λόγω

της αναμενόμενης αύξησης των άμεσων

ξένω ν επενδύσεω ν καθώ ς και του εξω τερικού δανεισμού από επίσ ημες
πηγές

με

προνομιακούς

όρους.

Η

Ευρωπαϊκή

Τράπεζα

για

την

Α νασυγκρότηση και την Ανάπτυξη στην πρόσφατη ετήσ ια Έ κθεση για τη
Μ ετάβαση στην οικονομία της αγοράς (Ν οέμβριος 2000) πα ροτρύνει τη
χώρα να προχω ρήσει σε συγχώ νευση 23 μικρών τραπεζώ ν, οι οποίες
ελέγχουν ένα πολύ μικρό κομμάτι μιας ούτω ς η άλλως περιορισ μ ένης
αγοράς. Οι δύο μ εγαλύτερες τράπεζες, η Στοπάνσκα (θυγατρική της
Εθνικής Τράπεζας) και η Εμπορική Τράπεζα ελέγχουν τα 2/3 της αγοράς.
Το μερίδιο του ιδιω τικού τραπεζικού κεφαλαίου έφτασε το 77% του
συνόλου (με 5 τράπεζες εξολοκλήρου ιδιω τικές). Το ΔΝΤ επικύρω σε
πρόσφατα δύο τριετή δάνεια για τη FYROM προκειμένου να σ τηρίξει το
οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης:

σ τις 29 Ν οεμβρίου, δάνειο

ύψους 31 εκατ. δολαρίω ν στα πλαίσ ια της «Δ ιευρυμένης Χ ρηματοδοτικής
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Διευκόλυνσης» και σ τις 15 Δεκεμβρίου δάνειο ύψους 13 εκατ. δολαρίω ν
στα πλαίσ ια της «Χ ρηματοδοτικής Διευκόλυνσης Μ είωσης της Φ τώ χειας
και Ανάπτυξης». Το πρόγραμμα της χώρας στοχεύει στη μείωση της
υπερβάλλουσας άμεσης φορολογικής επιβάρυνσης, στην αναμόρφωση της
δημόσιας

διοίκησ ης,

στον

εξορθολογισμό

των

δαπανών

κα ι

στην

ενίσχυση του θεσμικού εποπτικού πλαισίου του τραπεζικού συστήματος.
Η συμφω νία με το ΔΝΤ απελευθέρωσε πρόσθετα δανειακά κεφάλαια από
την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 80 εκατ. ευρώ και επιπλέον 50 εκατ.
δολάρια από τη Διεθνή
διατηρήσ ει υψηλούς
επίπτω ση

του

σ υνεχίζει

με

υποστήριξη
Ευρω παϊκή

Τράπεζα.

ρυθμούς

επιταχυνόμενου
έντονο

των

ρυθμό

διεθνώ ν

Έ νω ση),

καθυστερημένες

Η FYROM θα είναι σε θέση να

ανάπτυξης

τις

αναγκαίες

οργανισμώ ν

ενώ

κίνδυνος

προκύπτει

εξισ ορροπήσ ει την

ενόσω

η

κυβέρνηση

μεταρρυθμίσεις

(ΔΝΤ,

παράλληλα

χρη μα τοοικονομ ικές

μακροοικονομικός

και να

πληθω ρισμού

Δ ιεθνής

βελτιώ νει

αγορές
από

της.
την

με

την

Τράπεζα

και

τις

σ χετικά

Ο

βασικός

εξάρτηση

του

οικονομικού της προγράμματος από την εξωτερική χρηματοδότηση όσον
αφορά

την

κάλυψη

του

διευρυνόμενου

ελλείμματος

του

ισ οζυγίου

τρεχουσώ ν συναλλαγών, σε βραχυπρόθεσμη βάση, και τη μείωσή του,
μακροπρόθεσμα, σε διατηρήσιμα επίπεδα.^* Τα οικονομικά μεγέθη για τα
έτη

1998-2001 παρουσ ιάζονται στο παρακάτω πίνακα στη σ ελίδα 41.

Όπω ς βλέπουμε ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ το 1998 ήταν 2,9% το 1999
παρουσιάζει μια μικρή πτώση της τάξης 0,20% ενώ από το 2000 ο ρυθμός
μεταβολής του ΑΕΠ δείχνει σταθερή αύξηση, ως αποτέλεσμα το να
φτάσει 5,8% ενώ για το 2001

προβλέπετα ι να αυξηθεί στο

6% η

πρόβλεψη όμως αυτή δεν επιβεβαιώ θηκε δυστυχώς λόγο των γνω στώ ν
προβλημάτω ν. Μ ετά την συγκρότηση της πολυεθνικής κυβέρνησης η
πρόοδος στην διαδικασία της ειρήνης έχει επιβ ρα δυνθεί όπως γνω ρίζουμε
ότι το ΝΑΤΟ έχει αρχίσει την περισυλλογή των όπλων.

Ο Π ρόεδρος Μ πορίς Τ ραικόβσκι έχει προω θήσει σχέδιο για την επίλυση
προβλημάτω ν

το

οποίο

προβλέπει

για

τους

αλβανόφωνο

προσφορά θέσεων εργασίας σε δημόσιες υπηρεσίες και

πληθυσμό

στα ορισμένα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος - «Τεύχος 2001, Επισκόπηση οικονομιών των Βαλκανικών χορών» σελ
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τμήματα

αστυνομίας

αυτονομ ισ τές

ζητούν

της χώ ρας από την άλλη
πιο

μεταρρυθμιστικά

πλευρά

μέτρα

οι Αλβανοί

όπως

δημιουργία

αυτονομίας με επίσημη γλώσσα την αλβανική. Το κόστος της κρίσης στα
Β αλκάνια είναι μεγάλος για την οικονομία της ΠΓΔΜ, κατά τη διάρκεια
Δεκέμβριο με Μ άιο το 2001 η παραγω γικότητα έχει μειω θεί κατά 7,2% με
συνέπεια την ακόλουθη μείωση των ξένων επενδύσεω ν κατά 18,7% το
πρώτο εξάμηνο το 2001 σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα το 2000.^’ Ο
τομέας της βιομηχανίας και ορυχεία έχουν υποφ έρει σημαντικά καθώς οι
δυο αυτοί τομείς έχουν μείωση πιο πολύ από τον τομέα των επενδύσεω ν,
έχουν γενική πτώση κατά 71,8%

στο ίδιο περίοδο.

Π εραιτέρω στο

διάστημα από Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο του 2001, ο όγκος του
εξαγω γικού εμπορίου έχει μειω θεί κατά 22% στο ίδιο διάστημα του
2000(βλ. Π ίνακα 2.8 σελ. ). Το πλεόνασμα των αγροτικώ ν προϊόντω ν
ήταν αποτέλεσμα της κρίσης στο Κόσοβο ακολούθησε η μείωση των
τιμών στα αυτά. Ως αποτέλεσμα ο πληθω ρισμός το Μάιο να σταματήσει
3,2% .Σύμφω να με την αξιολόγηση του επιμελετηρίου της ΠΓΔΜ άμεσες
και έμμεσες ζημιές στην οικονομία της χώρας στους πρώ τους τέσσερις
μήνες της κρίσης ήταν έφτασαν τα 150 εκ. $. Γενικά οι β ιομηχανίες και
τράπεζες υποφέρουν αυτή την στιγμή διότι σ υνεχίζετα ι μείωση

των

επενδύσεω ν, ειδικά οι τράπεζες έχουν χτυπηθεί από την μείωση της
ασ φάλειας
καταθέσεω ν

στην
στις

περιοχή

η

τράπεζες.

οποία
Η

έχει

γενική

οδηγήσει
εικόνα

δεν

σε

μείωση

είναι

των

ιδιαίτερα

καθησυχαστική και δύσκολο και έως αδύνατο στις πλησ ιέσ τερες μέρες
κάτι να αλλάξει προς την καλύτερη πλευρά μέχρι να λυθούν όλα τα
εγχώ ρια προβλήματα που έχουν οδηγήσει τη χώρα στην οικονομική
κρίση.

” Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Οικονομική επισκόπηση τ ! οικονομιών της Νότια - Ανατολικής
Ευρώπης (σελ. Internet www ethnilci.gr')

Οικονομικοί και Νομισματικοί Δείκτες
1998 1999 2000 2001π

1998 1999 2000 2001π
ΑΕΠ σε τρέχ.
Τιμές

Εκατ. δολ. 3.504 3.405 3.292 3.597 Δημοσιονομικό % ΑΕΠ
έλλειμμα

ΑΕΠ (κατά
κεφαλή)

Δολ.

Ρυθμός
μεταβολής
πραγμ. ΑΕΠ

% ετήσιος 2,9

2,7

5,8

6,0

Δημόσιο χρέος % ΑΕΠ

45,0 52,3 52,4 55,5

Ρυθμός
% σε
-1,0
μεταβολής ΑΤΑ ετήσ.βάσ.

2,3

6.0

4,0

% ΑΕΠ
Δημόσιο
εσωτερικό χρέος

-

1.744 1.683 1.620 1.750 Πρωτογενές
ισοζύγιο

% ΑΕΠ

1,8

1,5

-

-

1,2

1,2

Εξαγωγές
αγαθών

Εκατ. δολ. 1.320 1.200 1.370 1.560 Εξωτερικό χρέος Εκατ. δολ. 1.450 1.490 1.540 1,748

Εισαγωγές
αγαθών

Εκατ. δολ. 1.710 1.610 1.970 2.160 Εξωτερικό χρέος % ΑΕΠ

41,4 43,8 46,8 48,6

Εμπορικό
Ισοζύγιο

Εκατ. δολ. -390 410 h600 -600

160

120

95

Εμπορικό
Ισοζύγιο

% ΑΕΠ

% συναλ. 47,1
-11,1 -12,0 -18,2 -16,7 Βραχυπρ.
Εξωτερικό χρέος διαθ.

26,1

14,0 14,6

Ισοζύγιο
Τρεχουσ.
Συναλλαγών

Εκατ. δολ. -290 -140 -215 -295

Συν. δαπάν.
Εξυπηρ. εξωτ.
χρέους

%
24,8 16,7 14,7 16,2
εξογωγών

Ισοζύγιο
Τρεχουσ.
Συναλλαγών

% ΑΕΠ

-8,2

Διατραπεζικό
επιτόκιο

% σε
18,1
ετήσ. βάσ.

Αμεσες Ξένες
Επενδύσεις

Εκατ. δολ. 175

-8,3

4,1

-6,5

Εκατ.
Βραχυπρ.
Εξωτερικό χρέος δολ.

11,6 8,5

110

7,0

27

100

150

Συναλλαγματική Σε ετήσια 51,7 60,0 55,7 75,3
Ισοπμία: Δολ.
βάση

Συναλλαγματικό Εκατ. δολ. 340
διαθέσιμα α

460

677

752

Συναλλαγματική Σε ετήσια 60,6 60,6 60,6 75,4
Ισοτιμία: Ευρώ. βάση

Συναλλαγματικό Μήνες
εισαγ. β
διαθέσιμα

3,0

3,5

3,6

Δ. Τιμών
Σε ετήσια
Χρηματιστ. MSE βάση

2,1

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 2001

Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

2.4

Ο ικ ο νο μι κέ ς σχέσε ις Ελλάδος με την Ρουμανία

2.4.1

Γε νικά οικ ον ομ ικ ά στ οιχεία της Ρουμανίας

Η Ρ ουμανία είνα ι μια από τις μεγαλύτερες βαλκανικές χώ ρες έχει,
πληθυσμό 22,7 εκ. κατοίκους. Οι κυριότεροι πόροι αυτής της χώ ρας είναι
το πετρέλαιο, ξυλεία, φ υσικό αέριο, άνθρακας, σ ίδηρος, άλας, λιγνίτης,
ορυκτά και ηλεκτρική ενέργεια , όπως καταλάβετε πρόκειται για μια χώρα
με πλούσιο υπέδαφος. Για τους λόγους αυτούς η Ρ ουμανία και ειδικότερα
πρω τεύουσα η Β ουκουρέστι αποτελεί για τους περισσότερους Έ λληνες
επιχειρημα τίες, το καλύτερο

μέρος για επενδύσεις.

Άλλη πόλη που

αποτελεί ενδιαφέρον για τις επενδύσεις είναι η Κ ονστάνζα που έχει
λιμάνι. Στη Ρουμανία οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να συναντήσουν
πολύ

καλό

σε

καταρτισμένο

και

τεχνικές
από

γνώ σεις

ελληνικό.

προσωπικό
Είναι

γνω στό

πολλές
ότι

φορές

πολύ

πιο

Έ λλη νες

σπούδαζαν στα ρουμανικά πολυτεχνεία, αφού οι Ρουμάνοι συμ μ ετείχαν
στα

διαστημικά

εκπαίδευση

των

βιομηχανική

παρά

την καλή

Ρουμάνων και το πλούσιο υπέδαφος της

προγράμματα

χώ ρας, η

υποδομή

είνα ι

της

Ρωσίας. Πάντως

σχεδόν

απαρχαιω μένη.

Υ πάρχουν

1

εκατομμύριο άνεργοι, ενώ τα εργατικά σω ματεία προσπαθούν να πιέσουν
στη γενική αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλω ν της χώ ρας κατά
20%, ώστε να φτάσει τουλάχιστον 1 $ ανά ώρα. Ιδιω τική κατανάλω ση
μειώθηκε

κατά

4,9%

το

2000.

Επίσης, το

ρουμανικό

νόμισμα

υποτιμήθηκε κατά 45% έναντι του δολαρίου και ο πληθω ρισμός το 2000
έφτασε το 40% .Η αλλαγή των επενδυτικώ ν νόμω ν ήταν συνεχής, με
αποτέλεσμα οι ξένοι επενδυτές να αγανακτήσουν. Οι άμεσες επενδύσεις
το πρώτο εξάμηνο το 2000, ήταν 306 εκ. δολ. κάτω από μισώ το
αντίστοιχο περίοδο του 1999. Ο λόγος ήταν ότι, ενώ δόθηκαν κίνητρα
στους ξένους επενδυτές, στη συνέχεια οι Ρουμάνοι αναρω τήθηκαν γιατί
να μην ισχύουν τα ίδια και για τους ντόπ ιους επιχειρημα τίες. Η συζήτηση
για την ιδιοκτησία της γης ήταν θέμα που απασχόλησε ιδιαίτερα. Μ πορεί
κάποιος να έχει δικό του εργοσ τάσιο, αλλά η γη στην οποία έχει κτισ τεί

του

ανήκει

κυβέρνηση,

μόνο

μερικά

φ αίνετα ι

ότι

χρόνια,
θα

που

κάνει

μπορεί φθάσουν τα 99^° Η

περισσότερα

πράγματα

και

οι

Ε υρω παίοι, που θεω ρούν ότι το 2000 έγινε ένα βήμα πίσω, θέλουν να
βοηθήσουν, αναγνω ρίζοντας ότι υπήρξε και μια μεγάλη ατυχία: λόγω της
παρατεταμένης ξηρασίας, το αγροτικό προϊόν μειώθηκε κατά 20%. Και
επειδή ο αγροτικός τομέας συνεισφ έρει το 15 % του ΑΕΠ, υπήρξε μείωση
της ανάπτυξης κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Έ τσι, η ανάπτυξη ήταν μόνο
3% το 2000. Α π’ την άλλη το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2% περίπου στο
διάστημα Ιανουαρίου-Σ επτεμβρίου 2000, έναντι της ιδίας περιόδου προ
έτους, καθώς η οικονομία ανακάμπτει από τριετή ύφεση. Το Νοέμβριο ο
μηνιαίος ρυθμός πληθω ρισμού της Ρουμανίας έμεινε σταθερός, για τρίτο
στη σειρά μήνα, στο 2,8%, και ο σω ρευτικός πληθω ρισμός για τους
έντεκα πρώ τους μήνες έφτασε στο 37,3%. Ο πληθω ρισμός τέλους έτους
ήταν της τάξης του 40%, 13 ποσ οσ τιαίες μονάδες υψηλότερος από τον
αρχικό

στόχο

της

κυβέρνησης.

Στις

23''^

Ιουνίου

το

ΔΝΤ

έχει

ολοκληρώσει την επίσκεψη της στην Ρουμανία όπου έχει πει ότι η
κυβέρνηση

της

Ρουμανίας

έχει

αποτύχει

στην

προσπάθεια

να

ακολουθήσει τη συμφω νία που έχει δώ σει με ΔΝΤ, στην εκπλήρωση του
προγράμματος. Οι συζητήσεις έγιναν για μια καινούργια συμφω νία με το
ΔΝΤ η οποία προβλέπει την σφιχτή δημοσιονομική πολιτική ώστε η οποία
να συμβάλει στην καταπολέμηση του πληθω ρισμού για να κρατήσει το
έλλειμμα των τρεχουσώ ν συναλλαγών σε ένα αποδεκτό επίπεδο.

2.4.2

Εξωτερικό εμπόριο της Ρουμανίας

Η Ρουμανία εξάγει τα ποιό πολλά προϊόντα της στην Γ ερμανία και
Ιταλία ενώ τα προϊόντα με υψ ηλότερες εξαγω γές είναι τα υφάσματα,
δερμάτινα και διάφορα προϊόντα από δέρμα, αλλά επίσης ένα μεγάλο
ποσοστό από το συνολικό όγκο εξαγω γώ ν αποτελούν τα μέταλλα και
προϊόντα από αυτά και μηχανήματα. Εισαγω γές της Ρ ουμανίας κυρίω ς
αφορούν τα μηχα νήμ ατα (27.1%) και μεταλλεύματα(14.2% ). Στον πίνακα
2.9 ακριβώς βλέπουμε τα ποσοστά των διάφορω ν προϊόντω ν για το έτος
1999. Οι κυριότεροι εμ πορικοί ετα ίρ οι της Ρουμανίας είναι η Γερμανία, η
Περιοδικό «Οικονομικός ταχυδρόμος» (τεύχος 13 Δεκεμβρίου 2001),σελ.34-38

Ιταλία, η Γαλλία, η Α ίγυπτος, η Τουρκία, η Ολλανδία, η Αγγλία, οι ΗΠΑ,
η Ελλάδα και η Ινδία.

Πίνακας:2.9
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Γ εω ργικά προϊόντα και τρόφιμα
Μ εταλλεύματα
Χ ημικά προϊόντα
Υφάσματα, δερμάτινα και προϊόντα αυτών
Χ αρτικά και προϊόντα ξύλου
Υλικά κατασκευών
Μ έταλλα και προϊόντα αυτών
Μ ηχανήματα
100%

Πηγή:ΕυΓ05ί3ί και ΟΠΕ ( Ο ργανισμός Προώθησης Εξαγωγών)

2.4.3

Ξένες Επ ενδύσ εις στην Ρουμανία

Οι κυ ρ ιότερ οι ξένοι επενδυτές στη Ρουμανία, είναι η Γαλλία, οι ΗΠΑ, η
Γερμανία, η Ο λλανδία, η Μ. Β ρετανία, και η Ελλάδα. Συγκεκριμένα οι
ελληνικές επενδύσεις στη Ρουμανία είναι σ ημαντικές. Το μερίδιο της
συμμετοχής της Ελλάδας στο σύνολο των επενδύσεω ν στη Ρουμανία είναι
7,4% με βάση το επενδυμένο κεφάλαιο και 2,5% βάσει αριθμού των
εγγεγραμμένω ν εταιριώ ν.^' Τα συνολικά κεφάλαια που έχουν επενδύσει
οι ελληνικές επιχειρήσ εις στη Ρουμανία ανέρχονται σε 291 δισ.

Το

μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεω ν έχει κατευθυνθεί στους εξής τομείς;

•

Τηλεπικοινω νίες (204 δισ.)

•

Τομέας τροφίμω ν και των ποτών (49 δισ.)

•

Κλάδος βιομηχανίας (12 δισ.)

•

Υ πηρεσίες (9 δισ.)

Ενώ μικρή παρουσία υπάρχει στους κλάδους των κατασκευώ ν και του
εμπορίου. Σημαντικές ( άμεσες) επενδύσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε
τομείς όπως: τραπεζικός τομέας (17% ), παραγω γής και τυποποίησης, των
Σ.Ε.Β ( Σύλλογος Ελληνικών Βιομηχανιών) - «Συνοπτική Παρουσίαση των οικονομιών βαλκανικών
χορών» 1999 σελ.18
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τροφ ίμω ν
(9,5% ),

(20% ),

ηλεκτρονικώ ν

κατασκευές

ετοίμω ν

και

τηλεπικοινω νιακού

ενδυμάτων (7% ),

εμπορίου

εξοπλισμού
(19% )

και

υπηρεσιώ ν(5% ). Στον τραπεζικό τομέα συμμετέχουν μεγάλες ελληνικές
τράπεζες όπως η Alpha Bank με την θυγατρική της BANCA BUCURESTI,
η Τ ράπεζα Π ειραιώ ς, η Εμπορική και Εθνική Τράπεζα. Αλλες σ ημαντικές
επενδύσ εις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν είναι αυτής της ΒΙΟΧΑΑΚΟ (
ελληνικά καλώ δια), του ομίλου Πετζετάκη ( Oltchim P etzetakis S.A) ,
στην παραγωγή εύκαμπτων πλαστικώ ν σωλήνων, της καπνοβιομηχανίας
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, της Α λουμίνιο Αττικής στην παραγωγή

εύκαμπτης

συσκευασίας, της Singular στον κλάδο της πληροφορικής και της Elm ec
S portep επίσημου διανομέα των αθλητικών ειδών Nike. Η επενδυτική
δραστηριότητα των ελληνικώ ν επιχειρήσεω ν χα ρακτηρίζετα ι από έντονη
κινητικότητα
συνόλου

και δυναμισμό,

σχεδόν

των

ποιοτική

νέω ν

αναβάθμιση

επενδύσεων

σε

και στροφή

παραγω γικούς

του
και

σ τρατηγικούς τομείς, όπως τηλεπικοινω νίες ( ΟΤΕ, Intrakom ), ορυχεία (
Μ υτιληναίος ), βιομηχανία τροφίμω ν ( Ξ ιφίας, Υφαντής, Φ αίδων, C hipita
), κατασκευές ( ΑΕΓΕΚ, Προοδευτική, ΕΚΤΕΡ, Μ παλάφας, Ευκλείδη ς, )
γεω ργία ( Μ ύλοι Σόγιας).

2.4.4

Εμ πορικές συ ναλλ αγές Ρουμανίας με την Ελλά δα

Όσον αφορά

τις εμπορικές

σχέσεις

της Ελλάδος

με την Ρουμανία

μπορούμε να πούμα το εξής ,οι ελληνικές εξαγω γές στην Ρουμανία
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ κατά το έτος 2000 (σε εκ. $) σύμφωνα
με

τον

πίνακα

2.10

(βλ.

σελ

75)

αφορούσαν

τα

προϊόντα

τηλεπικοινω νιακού εξοπλισμού ( 151.295 εκ. $) που είναι 39,8% από το
σύνολο

των

συνολικώ ν

εξαγω γώ ν,

ακολουθούν

τα

μεταλλεύματα

αλουμινίου και αλουμίνια με ποσοστό 4,04% ( 15,361 εκ. $), φρούτα και
καρποί με 3,79%( 14,392 εκ.$), κατασκευές και μέρη αυτών με 3,39% (
12,898 εκ. $), έλαια πετρελαίου και ασφαλτωδών με 2,55% ( 9,676 εκ. $),
μηχανικός εξοπλισμός θερμάνσεω ς και ψύξεω ς με 2,44% (9,275 εκ. $),
υλικό για διανομή ηλεκτρισμού με 2,54% ( 9,658 εκ. $), αργίλιο με
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2,08% ( 7,912 εκ. $), προϊόντα αρω ματοποιίας, καλλυντικά με ποσοστό
1,94 % ( 7,379 εκ. $), πλάκες, φύλλα, ταινίες και πλαστικά υλικά
σκευασίας με 1,93% ( 7,324 εκ. $) σωλήνες εξαρτήματα και διάφορα
άλλα υδραυλικά προϊόντα

με 1,85% ( 7,044 εκ. $), βαμβάκι με 1,46 %

στο σύνολο των εξαγω γώ ν ( 5,563 εκ. $) και τα λοιπά προϊόντα όπως
ενδύματα και διάφορα γεω ργικά μηχανήματα και πολλά άλλα προϊόντα με
ποσοστό

30,38% ,

δηλαδή

το

σύνολο

των

ελληνικώ ν

εξαγω γώ ν

σε

προϊόντα στη Ρουμανία είναι 380.104 εκ. δολάρια. Το εμπορικό ισ οζύγιο
Ελλάδας - Ρ ουμανίας, σε εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, πα ρουσ ιάζει την
εξής εικόνα :

Πίνακας: 3
1997
1998
1999 2000
Ελληνικές Εξαγω γές προς την
Ρουμανία
Ελληνικές εισαγω γές από την
Ρουμανία
Εμπορικό ισοζύγιο
Ό γκος Εμπορίου
415,2 683,2
Πηγή: ΕΣΥΕ και Στατιστική Υπηρεσία του Οργανισμού Προώθησης των Εξαγωγών.

Όπως βλέπουμε το 2000 η Ελλάδα είχε το μεγαλύτερο όγκο
εμπορίου με την Ρουμανία αλλά και πάλη το εμπορικό ισ οζύγιο της
Ελλάδας με την Ρουμανία είναι θετικό σε σύγκριση με το 1999 που ήταν
αρνητικό. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι η Ρουμανία μετά
την κρίση

στο Κοσοβο άρχισε να αποτελεί ενδιαφέρον για πολλές

ελληνικές επιχειρήσ εις διότι στη Ρουμανία υπάρχει μια σταθερή πολιτική
κατάσταση η οποία προσελκύει τους επενδυτές. Η Ελλάδα στο σύνολο
των τεσσάρων ετών έχει πλεονασματικό ισοζύγιο με την Ρ ουμανία κάτι
που μας ιδιαίτερα χαρεί. Σε σύγκριση με το 1997 το 2000 ο όγκος
εμπορίου σχεδόν διπλασιάστηκε με αύξηση των ελληνικώ ν εξαγω γώ ν και
εισαγωγών.

12/07/2001

Πηγή ΕΣΥΕ

Ο Π Ε - Τ Μ Η Μ Α Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ

ΤΑ Κ Υ Ρ ΙΟ ΤΕ Ρ Α ΕΞΑΓΟ Μ ΕΝ Α Π ΡΟ ΪΟ Ν ΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝ Α ΧΩΡΑ ΕΞΑΓΩ ΓΗ Σ ΚΑΙ
Α Ν Α ΕΤΟΣ (ΤΡΙΨ ΗΦΙΟΙ ΚΩ ΔΙΚΟΙ)
ΕΤΟΣ: 2000 ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Ιανουάριος έως και Δεκέμβριος

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Α/Α
ΠΡΟΪΟΝ
1
764 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, Μ ΛΚ.
2
285 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΑ
3
057 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ.ΝΩΠΑ Η ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ
4
691 ΚΑΤΑΣΚ & ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ.Μ ΑΚ..ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ ΚΛΠ
5
334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩΔΩΝ ΟΡΥΚΤΟ
6
773 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ.Μ.Α.Κ
7
741 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ & ΨΥΞΕ
8
684 ΑΡΓΙΛΙΟ
9
553 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΟΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ.ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ-ΚΑΛΛΩ
10
582 ΠΛΑΚΕΣ.ΦΥΛΛΑ.ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΛΠ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚ ΥΛΕ
11
679 ΣΩΛΗΝΕΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑΣΩΛΗΝ.ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η X
12
759 ΜΕΡΗ & ΕΞΑΡΤ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜ ΠΟΥ ΥηΑΓ.751-75
13
263 ΒΑΜΒΑΚΙ
14
778 ΛΟΙΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΣΥΣΚΕΥΕΣ.ΜΑΚ
15
893 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑΑΠΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ.Μ ΑΚ
16
752 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦ.& ΕΠΕΞΕΡΓ.ΣΤΟΙ
17
721 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ(ΕΚΤΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ)
18
081 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΣ
19
772 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ,ΚΑΤΑΝΟΜΗ, ΚΛΠ
20
574 ΠΟΛΥΑΚΕΤΑΛΕΣ,ΑΛΛΟΙ ΠΟΛΥΑΙΘ .ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΛΠ
21
287 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ & ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕ
22
699 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ,Μ A Κ
23
725 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΠ ,ΠΑΡΑΣΚ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑΣ Κ
24
999 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ
25
533 ΒΑΦΕΣ,ΧΡΩΜΑΤΑ.ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΛΕΣ
26
575 ΛΟΙΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ,
27
056 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ
28
542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ & ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚ
29
844 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Η ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΠΟ ΠΛΕΚ
30
682 ΧΑΛΚΟΣ.
31
122 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ.
32
642 ΧΑΡΤΙ-ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ Η ΣΧΗΜΑ
33
728 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΒΙΟ
34
598 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ,Μ A Κ.
35
845 ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ.ΠΛΕΚΤΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

ΧΙΛ. ΔΡΧ.
55.284.986
5.612.981
5,258.992
4,712.952
3,535.778
3,529,057
3.389.226
2.891,018
2.696.452
2.675.739
2.574.106
2,562.245
2,032,951
1.860,175
1,803,369
1.271.327
1,252,773
1.222.423
1 196,923
1,064.857
1,039.848
987,761
948,908
945.348
920.917
897,890

734.945
725.125
692.537
649.976
643.140
604,593
118,632,722
20,261,766
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2.5

Αλ βανία

2.5.1

Γε νικά οι κον ομ ικά στοιχεία της Αλβα νίας

Η Α λβανία είνα ι μια χώ ρα με 3,3 εκατομμύρια κατοίκους και οι
κυριότεροι φ υσικοί πόροι της Α λβανίας είναι το πετρέλαιο, φυσικό αέριο,
κάρβουνο, χρώ μιο, χαλκός ξυλεία και νικέλιο. Από το 1988, η οικονομική
κατάσταση της Αλβανίας χα ρακτηρίζετα ι από υψηλούς και σταθερούς
ρυθμούς ανάπτυξης και σ χετικά χαμηλό πληθωρισμό. Η δημοσιονομική
κατάσταση βελτιώ νεται, λόγω και των μεταρρυθμίσεω ν που προω θούνται
στα πλαίσια ενός προγράμματος του Διεθνούς Ν ομισματικού Ταμείου το
οποίο έχει ολοκληρωθεί το Ιούλιο. Η πρόοδος, ωστόσο, στους τομείς των
διαρθρω τικώ ν και θεσμικών αλλαγών είναι μικρότερη της αναμενόμενης.
Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά

7,8%

το 2000, ξεπερνώ ντας προηγούμενη

πρόβλεψή για άνοδο 7,3%. Η υπέρβαση της προηγούμενης πρόβλεψ ης
οφ είλεται σε αύξηση της αγροτικής παραγωγής. Πράγματι, ο αγροτικός
τομέας παρουσίασε τις καλύτερες επιδόσεις της τελευταίας δεκαετίας.
Παρά την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και το ισχυρό δολάριο ο
πληθοιρισμός διαμορφώνεται γύρω

στο 3% στο τέλος του

2000.

Η

δημοσιονομική πολιτική κινήθηκε στα προδιαγεγραμμένα πλαίσια, χάρη
στη βελτιωμένη διαχείριση, και τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά
30% σε σύγκριση με το 1999. Έ τσι το πρω τογενές πλεόνασμα και το
δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκαν το 2000, αντίστοιχα, σε 5,5% του
ΑΕΠ (από 7,8%) και 9,4% (από 11,3% το προηγούμενο έτος). Η Α λβανία
έχει μειώσει τους φ όρους επί των επιχειρηματικώ ν κερδών καθώς και
τους δασμούς το 2001. Ο φόρος επί των κερδών μειώθηκε από 30% σε
25%, οι υψηλοί δασμολογικοί συντελεστές από 18% σε 15% και οι
χαμηλοί από 5% σε 2%. Πάντως η αναπτυσσόμενη αλβανική οικονομία
και

η

καλύτερη

διαχείριση

αναμένεται

ότι

θα

συμβάλουν

στην

αξιοσημείωτη αύξηση των εσόδων κατά 13%, περίπου, σε σύγκριση με το
2000 και στη μείωση του πρω τογενούς ελλείμματος στο 5%. Οι άμεσες
ξένες επενδύσεις στην Α λβανία διπλασιάστηκαν στη διάρκεια του 2000,
από το χαμηλό επίπεδο των 43 εκατ. δολαρίω ν του 1999, ενώ αναμένεται
να αυξηθούν τουλάχιστον κατά 20% το 2001. Η Αλβανία ενεργοποίησε το
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έντονο ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών, ιδιαίτερα μετά την επιτυχή
ιδιω τικοποίηση

της

AMC

(κινητής

τηλεφωνίας)

και

της

Εθνικής

Εμπορικής Τράπεζας.

2.5.2

Το εξωτερ ικό εμπόριο της Αλβανίας

Όσον αφορά τις εξαγω γές και εισαγω γές της Αλβανίας με όλο τον
κόσμο μπορούμε να πούμε ότι οι πιο πολλές εξαγω γές πραγματοποιούνται
σε τέτοια προϊόντα όπως τα ενδύματα και υποδήματα και πρώ τες ύλες.
Σ υνολικά κατά το έτος 2000 σ υνολικές εξαγω γές των αγαθών άγγιξαν τα
386

χιλ.

δολάρια ενώ οι εισαγω γές διαμορφώθηκαν

στα

1.114

εκ.

δολάρια. Ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία όπως πάντα εκφ ράζεται σε
σημαντική

παρουσία των ελληνικώ ν τραπεζών όπως η A lpha Bank,

Εμπορική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς. Οι ελληνικές
εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην αγορά είναι από τις μ εγαλύτερες
στην Ελλάδα, σ υγκεκριμένα, ο μ εγαλύτερος όμιλος επιχειρήσ εω ν, τα
Ελληνικά

Π ετρέλαια,

Δέλτα,

Μ αίλλης,

TITAN,

ΣΑΤΟ,

Intracom ,

Σαραντόπουκος, Θ εμελιοδομή, Μ ετών - ΕΤΕΠ κ.α. Το εμπόριο μεταξύ
της Ελλάδος και της Α λβανίας για το έτος 2000 έχει την εξής εικόνα:
εξαγω γές της Ελλάδος ήταν 200.456 χιλ. δολάρια ΗΠΑ, ενώ οι εισαγω γές
από Α λβανία στο σύνολο ήταν 32.889 χιλ. $ ΗΠΑ, επομένω ς το εμπορικό
ισοζύγιο της Ελλάδος με την Αλβανία ήταν θετικό κατά 167565 χιλ.
δολάρια ΗΠΑ, δηλαδή το συνολικό εμπόριο ανήλθε σε 233345 χιλ.
δολάρια ΗΠΑ πάντα σύμφωνα με την πηγή Eurostat. Π ρέπει να σημειω θεί
ότι οι ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία αφορούσαν τα εξής προϊόντα:
ακατέργαστα προϊόντα, ακατέργαστα τρόφιμα, κατεργασμένα τρόφιμα,
ποτά και καπνός, μη μεταλλικά ορυκτά, χημικά πλαστικά, δέρμα - γούνα,
ξύλο - χαρτί από προϊόντα τους, κλω στοϋφ αντουργικά, πλεκτά ενδύματα,
κεραμικά - γυαλί, μέταλλα, μηχανές και συσκευές, υλικό μεταφορών κ.α.
Οι ελληνικές εισαγω γές από Αλβανία αφορούσαν πάλι τα ακατέργαστα
υλικά, ακατέργαστα τρόφ ιμα, κατεργασμένα τρόφιμα, ποτά και καπνός,
μη μεταλλικά ορυκτά, χημικά και πλαστικά, δέρμα και γούνα, ξύλο και
χαρτί

από

προϊόντα

τους

κλω στοϋφ αντουργικά,

πλεκτά

ενδύματα,

σταθερά ενδύματα, κεραμικά και γυ αλί, μέταλλα μηχανές και συσκευές.
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υλικό μεταφορώ ν, κ.α. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει δημιουργήσει
μια στενή συνεργασία με την Αλβανία ειδικά το 2000 και αργότερα
βέβαια τα προβλήματα δεν λείπουν σε αυτήν την χώρα λόγο ασθενής
κυβέρνησης η οποία δεν μπορεί να ελέγξει τους αυτονομιστές που
βρίσ κονται στη χώρα, αλλά και δυσμενής συνθήκες που δημιουργήθηκαν
εξαιτίας αυτών όπως για παράδειγμα η γνωστή κρίση στο Κόσοβο αλλά
και

αργότερα

στην

ΠΓΔΜ.

Αλλά

η

ελληνική

επιχειρηματικότητα

αποβλέπει πολλές ευκαιρίες στην Αλβανία, λόγο φυσικών της πόρων αλλά
και στρατηγικής σημασίας θέση της Αλβανίας στα Βαλκάνια. Γ ι’ αυτό για
την Ελλάδα είναι σημαντικό να υπάρχει μια οικονομική δύναμη στην
Αλβανία.

Η

ελληνική

κυβέρνηση

προσελκύει

πολλούς

Έ λληνες

επιχειρημα τίες για επενδύσεις στην Αλβανία και σε άλλες βαλκανικές
χώ ρες όπως Βουλγαρία και Γιουγκοσλαβία.

2.6

Επ ενδυτικές ευκα ιρίες στην Βαλκανική αγορά

Η Βουλγαρία μετά την κατάρρευση του οικονομικού συστήματος
της,

βρίσκεται

σε

τροχιά

σταθεροποίησης.

Μ εγάλες

δυνατότητες

υπάρχουν για την ανάπτυξη τραπεζικών δραστηριοτήτω ν αλλά όπως
φ αίνεται,

το

μεγάλο

κομμάτι

της

πίτας

είνα ι

οι

μεταφορές.

Ο

Π ροϋπολογισμός της Κυβέρνησης για έργα υποδομής σ τις μεταφορές
ανέρχεται σε 750 δισ. δραχμές. Στον τομέα της ενέργειας την τετραετία
2000-2004 θα διατεθούν περίπου 600 δισ. δραχμές. Η κυβέρνηση

του

Semeon II σκοπεύει να προσελκύσει ξένες επενδύσεις στις πέντε βασικές
περιοχές οι υψηλές τεχνολογίες, τηλεπικοινω νίες, ενέργεια, αγροτικός
τομέας

και

τουρισμός.

Επίσης

προβλέπει

την

διοργάνωση

του

διαγκω νισμού για ιδιω τικοποίηση των μεγάλων κρατικώ ν μονοπωλίων της
χώρας που

αποτελεί ενδιαφέρον για

τις ελληνικές

επιχειρήσ εις.

Η

γεω γραφική θέση της Β ουλγαρίας που έχει έξοδο στη Μαύρη Θάλασσα
έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης τουριστικού
εμπορικού

και

των

μεταφορών.

Το

ενδιαφέρον

τομέα αλλά και
των

ιδιω τικώ ν

επιχειρήσεω ν θα πρέπει να εσ τιασ τεί επομένω ς στο τομέα του τουρισμού.

στα δίκτυα διανομής και αποθήκευσης, στη χημική βιομηχανία, στη
βιομηχανία τροφίμω ν και ποτών και στο έτοιμο ένδυμα.
Στη

Ρ ουμανία

περιλαμ βάνονται

το

πρόγραμμα

ιδιω τικοποιήσεω ν

4.800 επιχειρήσ εις προχωρά με βραδείς ρυθμούς και

παρόλο ότι είναι η πλουσιότερη από τις υπόλοιπες χώ ρες της χερσονήσου
του Αίμου, εμ φα νίζει μεγάλες χρηματοδοτικές ανάγκες. Α ναμένεται σ τις
υπό ιδιω τικοποίηση ετα ιρίες είναι η αυτοβιομηχανία D acia , η τράπεζα
εξωτερικού εμπορίου B ancorex και η εθνική εταιρία καπνού. Σε σχέση με
τα έργα που αναμένονται ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τομείς
των μεταφορώ ν, της ενέργειας, των μεταφορών, των ορυχείω ν, του
πετρελαίου, της μεταλλουργίας

και των κατασκευών. Π ρέπει επίσης να

επισημανθεί ότι η Ρουμανία με πληθυσμό 23 εκ. κατοίκω ν, είνα ι η
μεγαλύτερη αγορά στα Βαλκάνια. Η γεω γραφική της θέση έχει σημαντικά
πλεονεκτήματα, βρίσκεται στο κέντρο των Β αλκανίων με κεντρικό κόμβο
για το παγκόσμιο εμπόριο. Επίσης το πλούσιο υπέδαφος της χώ ρας δ\σε
φυσικούς πόρους ( ορυκτά, μεταλλεύματα) δημ ιουργεί την προϋπόθεση
για

την

ανάπτυξη

του

τομέα

μεταλλουργίας

και

άλλων

μορφών

εκμετάλλευσης. Το φθηνό εργατικό δυναμικό και φορολογικά κίνητρα
δημιουργούν

ευνοϊκές

συνθήκες

για

επέκταση

των

πα ραγω γικώ ν

δραστηριοτήτω ν. Επίσης η νοοτροπία των Ρουμάνων και οι καλές σχέσ εις
της Ελλάδος με την Ρουμανία δίνουν το πλεονέκτημα για τους Έ λληνες
επιχειρηματίες. Γιατί οι Έ λληνες από παλιά διατηρούσαν τις εμ πορικές
σχέσεις με την Ρουμανία και έχουν πλεονεκτήματα στην επικοινω νία και
κατανόηση με το ρουμανικό λαό και την νοοτροπία του.
Η Αλβανία άλλη μια βαλκανική χώρα που εμ φα νίζει τεράσ τιες
επενδυτικές

ευκαιρίες.

ιδιω τικοποίηση
περιλαμβάνει

Η

μεγάλων

κυβέρνηση

ιδιω τικοποιήσ εις

δραστηριοποιούνται

στις

της

βιομηχανικώ ν
σε

μεταφορές,

Α λβανίας
μονάδων.

όλες
την

τις

προχω ρά
Το

επιχειρήσ εις

ελεκτρική

στην

πρόγραμμα

ενέργεια,

που
το

πετρέλαιο, την ύδρευση και το φυσικό αέριο. Επίσης υπάρχει δυνατότητα
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκω ν. Οι ελληνικές επιχειρήσ εις θα πρέπει
να πάρουν υπόψη τους γεω ργικό και το ν μ εταποιητικό τομέα.
Το μικρό κράτος της Πρώην Γ ιουγκοσλαβικής Δ ημοκρατίας της
Μ ακεδονίας, λόγω του μεγέθους το δεν χω ράει πολλούς παίκτες στην
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αγορά του. Π α’ όλα αυτά οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν σημαντική
δραστηριότητα στην περιοχή . Σε

αυτό βοηθάει και η πλεονεκτική θέση

της χώρας μας απέναντι σε άλλες όσον αφορά στις δυνατότητες στις
εξαγω γές και γενικότερα των οικονομικώ ν σχέσεων στα Σκόπια. Αυτό
οφ είλεται στο γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε πολύ κοντινή
απόσταση σ τις όλες πρω τεύουσες των Β αλκανικών χορών, ειδικά της
ΠΓΔΜ. Λόγο της κοντινής απόστασης είναι εύκολη η δημιουργία των
εμπορικώ ν δικτύω ν και O nline επικοινω νίας. Το κόστος της μεταφοράς
είναι μικρό και γνώση των για τα ελληνικά προϊόντα λόγο επισκέψεω ν
στη χώρα μας δίνει το πλεονέκτημα στις επιχειρήσ εις μας στις εξαγω γές.
Επιπλέον η παρουσία των ελληνικώ ν τραπεζώ ν, τέτοιον γιγάντω ν όπως η
Εθνική και η Αλφα Πίστεως δημιουργούν προϋποθέσεις για ευκολότερη
είσοδο των ελληνικώ ν επιχειρήσεω ν στην αγορά.
Η Γ ιουγκοσλαβία εκτός που πρόσφατα αντιμετώ πιζε κρίση όσο
πολιτική και οικονομική, έχει και αυτή επενδυτικές ευκαιρίες. Πρόσφατα
καταργήθηκε το εμπάργκο στη Γιουγκοσλαβία και κα ινούργιοι ορίζοντες
ανοίγονται . Ο πρόεδρος Κ οστούνιτσα θα συνεσφέρει στη βελτίω ση του
μκρο-οικονομικού περιβάλλοντος, στη νομισματική πολιτική, εξομάλυνση
συναλλαγματικώ ν
κεφαλαίων.

δυσκολιώ ν,

ελεύθερη

διακίνηση

Τα μέτρα αυτά θα δώσου μια ώθηση

προϊόντω ν

και

στην οικονομική

δραστηριότητα. Οι τομείς που παρουσιάζουν περισσότερο ενδιαφέρον
είναι οι εξής: οι τηλεπικοινω νίες, ενεργειακός τομέας, τροφίμω ν και
ποτών, ενδυμάτων και μεταποιητικός τομέας.

2.7

Ανάλυση κινδύνου στις βαλ κανικές αγορές

Παρά την ελκυστικότητα των βαλκανικώ ν αγορών και την υψηλή
κερδοφορία

που

υπόσ χονται

υπάρχει

υψηλός

κίνδυνος

κατά

την

πραγματοποίηση των επενδύσεω ν. Οι λόγοι είναι πολλοί για να σκεφ τεί
η

επιχείρηση

πριν

Συγκεκριμένα

τα

δυσκολεύουν

τις

επενδύσ ει

κυριότερα
ελληνικές

σε

οποιαδήποτε

προβλήματα

και

επιχειρ ήσ εις

οι
στην

βαλκανική

χώρα.

παράγοντες
προσπάθεια

που
να

διεισδύσουν στην αγορά των Βαλκανίων μπορούν να συνοψιστούν ως
εξής:

•

Οι

συχνές

αλλαγές

στο

νομοθετικό

πλαίσιο

των

χορών

δυσχεραίνουν την λειτουρ γία των ελληνικών επιχειρήσεω ν. Επίσης
οι συνεχές τροποποιήσεις του φ ορολογικού καθεστώ τος καθώς και
δασμούς

εισαγω γής

μεταβάλλουν

σημαντικά

τον

αρχικό

προϋπολογισμό μιας επένδυσης.
•

Η

πολυπλοκότητα

των

νόμων

μπερδεύει

τους

έλληνες

επιχειρηματίες καθώς διατάξεις ορισμένων νόμω ν σ υγκρούονται
μεταξύ τους.
•

Οι συνεχή έλεγχοι από διάφορους οργανισμούς κουράζουν τους
έλληνες

επιχειρημα τίες

καθώς

και

η

πολλαπλότητα

των

διαδικασιώ ν που απαιτούνται στους περισσότερους οργανισμούς
δυσχεραίνει σημαντικά τη σύσταση εταιριώ ν ή την αύξηση των
κεφαλαίων.
•

Υψηλό

επίπεδο

γραφ ειοκρατίας,

έλλειψη

σ υντονισμού

από

κρατικούς και δημόσιους οργανισμούς καθυστερούν και δίνουν μη
ακριβές

πληροφορίες.

Επίσης

καθυστερούνται

τα

εισαγόμενα

προϊόντα κατά την διάρκεια του εκτελω νισμού.
•

Υψηλό επίπεδο πληθω ρισμού και συναλλαγματικές διακυμάνσεις
σχεδόν σε όλες τις βαλκανικές χώρες δυσκολεύει την λειτουργία
των

επιχειρήσεω ν,

πολιτική,

αλλά

και

διότι

καθιστά

δημιουργεί

δύσκολη

προβλήματα,

την

τιμολογιακή

κυρίω ς

για

τις

επιχειρήσεις που έχουν παραγωγική μονάδα, στον υπολογισμό του
κόστους παραγωγής για τί οι τιμές στις πρώτες ύλες συνεχώ ς
μεταβάλλονται. Επίσης πολλές επιχειρήσ εις έχουν προβλήματα με
τις αποσβέσεις.
•

Έλλειψη πολιτικής και εμπορικής ασφάλειας

Ό λες αυτές οι δυσκολίες απομακρύνουν τους έλληνες επενδυτές
από τις αγορές των Βαλκανίων. Η λύσεις για την ελαχιστοποίηση των
προβλημάτων είναι ελάχιστες. Η μόνη λύση είναι η σωστή πληροφόρηση
και το έμπειρο προσωπικό και νομ ικοί σ ύμβουλοι που να γνω ρίζουν καλά

τους

νόμους

της

χώ ρας

δραστηριοποιηθεί.

στην

οποία

μια

επιχείρηση

επιθυμεί

να

Προς ελαχιστοποίηση των επιχειρηματικώ ν κινδύνω ν

μπορούμε να συνιστούμε τα εξής:

Α, Η κάθε επιχείρηση πριν επενδύσει θα πρέπει ν γνω ρ ίζει καλά γι'
αυτήν οικονομική, πολιτική και κοινωνική κατάσταση της χώρας αυτό
μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα λόγο ύπαρξης στην Ελλάδα πολλών
οργανισμώ ν

που

Βαλκανίων.
Οργανισμός
Εμπορικώ ν

παρέχουν

Τέτοιο

αναλυτικά

οργανισμοί

Προώθησης
υποθέσεω ν

Εξαγω γώ ν),
της

στοιχεία για

είναι

Ελλάδος,

τα

τις

αγορές

επιμελητήρια,

Υπουργείο
ΕΣΥΕ,

Ο ικονομικών

Ιδιω τικοί

των

Ο.Π.Ε(
και

σ ύμβουλοι

επιχειρήσεω ν κ.α.
Β. Εξεύρηση κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού π.χ. λογιστή,
νομικό σύμβολο
Γ.

Π ροσδιορισμός

του

κεφαλαίου

της

εταιρίας

που

μ πορεί

να

διακινδυνευτεί κατά την επένδυση
Δ. Στις συνθήκες υψηλού πληθωρισμού είνα ι καλό η επιχείρηση να
λειτουργεί με συμβόλαια τα αφορούν τις τιμές στις πρώ τες ύλες, υλικά
συσκευασίας κ.λπ. Η δεύτερη εναλλακτική λύση είναι εισαγω γή των
πρώτων

υλών

από

την

Ελλάδα.

Αυτό

θα

βοηθήσει

στο

καλύτερο

προϋπολογισμό του κόστους και τη σωστή τιμολογιακή πολιτική.
Με

λίγα

λόγια

μια

επιχείρηση

χρειά ζετα ι

κατάλληλη

πληροφόρηση και έμπειρους αντιπροσώ πους οι συμβούλους επιχειρήσεω ν
που έχουν πείρα στην συγκεκριμένη αγορά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
3.1 Γενικά

Οι ελληνικές επιχειρήσ εις είναι τυχερές, διότι βρίσκονται κοντά
στην περιοχή με την μεγαλύτερη ανάπτυξη στον κόσμο. Αυτό είναι
μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στις ξένες εταιρίες. Η απόφαση
των χωρών του πρώην ανατολικού μπλοκ ,που ήταν σ οσ ιαλιστικές χώ ρες,
να “δυ τικοποιηθούν” έδωσε ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία, που τα
τελευταία χρόνια ευημερεί και εξ αυτού του λόγου. Δέκα χώ ρες τις
περιοχής της περιοχής ανατολικής Ευρώπης έχουν υ ποβάλει αίτηση να
γίνουν μέλη της Ε.Ε και προσπαθούν να πετύχουν το στόχο αυτό, αν και
τελευταία γεγονότα δεν ευνοούν την πορεία αυτή ωστόσο οι χώ ρες αυτές
έχουν κάθε λόγο να το κάνουν αυτό, άλλωστε κάνουν μεγάλη προσπάθεια
για

να

εκπληρώσουν

κριτήρια

του

Μ άαστριχτ,

προχω ρώ ντας

σε

ιδιω τικοποιήσεις και εναρμονίζοντας τη νομοθεσία τους. Ω στόσο οι
επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν σε αυτές τις χώ ρες θα πρέπει
να γίνονται οι επενδύσεις αυτές με μακροχρόνια προοπτική. Μετά την
κατάρρευση του σοσιαλισμού υπήρξε μεγάλο κύμα προς τις χώ ρες αυτές
όπως

η Ρωσία,

θεώρησαν
φοβούμενοι

ότι

Πολωνία,
σε αυτές

τον

Τσεχία,
τις

ανταγω νισμό

χώρες
από

όμως

οι

ήταν

ελληνικές

πια

πολυεθνικές

αργά

να

εταιρίες

επιχειρήσ εις
επενδύσουν
με

μεγάλο

κεφάλαιο από χώρες όπως η Γερμανία και ΗΠΑ. Πάντως, οι ξένες
επενδύσεις στα Βαλκάνια είνα ι ακόμη λίγες και δεν υπερβαίνουν τα 8 δις
δολάρια, τη στιγμή που στη Ουγγαρία κινούνται στο διπλάσιο ποσό. Είναι
γνωστό ότι πρόβλημα για τις βαλκανικές χώρες αποτελεί το ότι το
βιοτικό επίπεδο αυτών των χωρών είναι χαμηλό και με συνέπεια οι
επιχειρήσεις αναγκάζονται να πωλούν τα προϊόντα τους σε χαμηλές τιμές
που επιφέρει την μειωμένη κερδοφ ορία

αλλά και μερικές φορές και

ζημιές. Αφού τα εισοδήματα είναι χαμηλά είναι πολύ δύσκολα για

επιχείρηση που δεν είνα ι έχει μια παραγωγική μονάδα στη περιοχή όπου
δρασ τηριοποιείται να

βγει κερδοφόρα

και επειδή

υπάρχει αυτό

το

πρόβλημα οι επιχειρήσ εις αναγκάζονται να παράγουν τα προϊόντα στο
τόπο πώλησης. Παράγοντας εκεί παράλληλα η επιχείρηση εξάγει τα
προϊόντα της σε άλλες διπλανές χώ ρες . η δραστηριότητα αυτή μ πορεί να
έχει σημαντικά κέρδη. Δεν είνα ι τυχαίο άλλωστε ότι η ανάπτυξη των
χωρών αυτών οδηγείται από τις εξαγω γικές επιχειρήσεις. Οι αγορές των
βαλκανικώ ν χωρών είναι ρευστές και καμιά επιχείρηση δεν μπορεί να
βασ ίζεται

σε

ένα

τριετές

ή

πενταετές

προγραμματισμό.

Δ ιότι

οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να προκληθεί κρίση όπως για παράδειγμα στα
Σκόπια αυτά ή στην Β ουλγαρία. Οι επιχειρ ήσ εις που επιθυμούν να
δραστηριοποιηθούν στα Β αλκάνια θα πρέπει να σκεφτούν τη μακροχρόνια
προοπτική

ανάπτυξης

για

αποκόμιση

των

μελλοντικώ ν

κερδώ ν,

ουσιαστικά, οι επιχειρήσ εις παίρνουν θέση στην αγορά, περιμ ένοντας να
αναπτυχθούν

οι χώρες και να αυξηθούν τα εισοδήματα. Ο σκοπός είναι

να γίνουν γνω στές από τώρα, ενώ αν μπουν στην αγορά αργότερα, θα
χρεια στεί

να

ξοδέψουν

πολλά

χρήματα

στις

διαφ ημ ίσ εις.

Η

μόνη

περίπτω ση, ίσως που δεν χρειάζεται να γίνει κάποιος μακροχρόνιος
επενδυτής , είναι σε

ορισμένα κατασκευαστικά έργα από ευρω παϊκά

ταμεία, για τα οποία οι ντόπιες επιχειρήσ εις δεν έχουν την τεχνογνω σία.
Οι

επιχειρήσεις

θυσιάζοντας

πρέπει

ενδεχομένως

να

είναι
τη

προετοιμασμένοι

βραχυπρόθεσμη

να

επενδύσουν

κερδοφ ορία

στην

κατάκτηση μεριδίων της αγοράς. Η εδραίωση στην αγορά με παραγω γικές
μονάδες, δίκτυα διανομής, brand name κ.λπ. μπορούν
να

αποφέρουν

μεγάλη

και

διατηρήσιμη

σε βάθος χρόνου

κερδοφορία.

Μ ερικές

πολυεθνικές, επιλέγουν να λειτουργούν ακόμη και με ζημιές για κάποιο
χρονικό διάστημα, μέχρι να εδραιώ σουν τη θέση τους στην αγορά. Σε
τέτοιο περιβάλλον, η μοίρα των μικρών τοπικώ ν ανταγω νιστώ ν, που
έχουν περιορισμένες αντοχές, είναι συνήθως προδιαγεγραμμένη, είτα να
εξαγοραστούν είτε να κλείσουν. Η διαδικασία- αυτή, όμως, μπορεί να
διαρκέσει αρκετά χρόνια. Και ο δρόμος της πώλησης στις πολυεθνικές,
αν

γίνει

υπεραξίες.

την

κατάλληλη

στιγμή,

μ πορεί

να

αποφ έρει

σημαντικές

Οι καλύτερες βαλκανικές χώρες για επενδύσεις είναι η Ρουμανία,
Β ουλγαρία και ΠΓΔΜ. Στις παραπάνω δυο πρώτες χώρες συγκεντρω μένος
ο

περισσότερος

πληθυσμός,

καλύτερες υποδομές

υπάρχουν

υψηλότερα

εισοδήματα

και

ενώ στην ΠΓΔΜ προβλέπεται μια μεγάλη και

σταθερή ανάπτυξη, αν και δεν έχει μεγάλο πληθυσμό, ωστόσο προκαλεί
μεγάλο ενδιαφέρον για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό για
μια επιχείρηση η έδρα της να βρίσκεται στην πρω τεύουσα της χώρας ,
δηλαδή στον κέντρο των αποφάσεων, αφού στα Βαλκάνια υπάρχει μεγάλη
γραφ ειοκρατία και ατελείω τη σειρά αδειώ ν, που μπορεί να φθάσει ακόμα
και το Υπουργείο Άμυνας. Πάντως η κατάσταση β ελτιώ νεται συνεχώ ς, οι
κυβερνήσεις των χωρών προσπαθούν να απλοποιήσουν τους ελέγχους. Οι
περισσότεροι Έ λληνες επιχειρημα τίες θεωρούν τη Ρουμανία ως την χώρα
που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, λόγο του πληθυσμού που
είνα ι 22,6 εκατομ. κάτοικοι. Μ ερικοί στρέφ ονται προς τη Β ουλγαρία
για τί θεωρούν ότι είνα ι πιο σταθερή σε οικονομικά θέματα, όμως ο
πληθυσμός της είναι μόνο 8 εκατομ. Η Β ουλγαρία σ υγκεκριμένα μετά την
κρίση 1997, κλείδωσε το νόμισμα της και πέρυσι ο πληθω ρισμός ήταν
γύρο στο 9.8%. Το κλειδί σε αυτές τις χώρες είναι να επιταχυνθεί
σημαντικά ο ρυθμός των ιδιω τικοποιήσεω ν, να μειωθούν
των προϋπολογισμώ ν και έτσι να υπάρξει οικονομική

τα ελλείμματα
ανάπτυξη

με

σταθερή βελτίωση. Επίσης η Β ουλγαρία έχει κάνει συμφωνία με τα
Σκόπια για κατάργηση των δασμών, παίρνοντας υπόψη ότι τα Σκόπια
προσφέρονται καλύτερα για εμπόριο, κάποιος μπορεί να φ τιάξει ένα
εργοστάσιο στη Βουλγαρία και να πουλάει στα Σκόπια. Ήδη το 35% της
οικονομίας των Σκοπίων περνάει από ελληνικά χέρια, ποσοστό που
θεω ρείται μεγάλο από άποψη του μεριδίου αγοράς. Η χώ ρα που δεν χαίρει
ιδιαίτερης

εκτίμησης

μεταξύ

των

ελλήνων

επιχειρηματιώ ν

είνα ι

η

Αλβανία. Υπολείπεται σε υποδομή και παιδεία, ενώ πρόβλημα αποτελεί
και ο ανταγωνισμός από τους Ιταλούς, που τη θεω ρούν προτεκτοράτο
τους. Γενικά η Αλβανία με 3,3 εκατομ. κατοίκους δεν αποτελεί και
μεγάλη αγορά για τους έλληνες σε σύγκριση με την γιο υ γκ ο σ λ α β ία που
είναι 10 εκατομ. και βρίσκεται στη καρδία της Ευρώπης με οδικές
αρτηρίες προς όλες τις χώρες.

Αλλά πρόσφατη

κρίση στο Κόσοβο

ανάγκασε τους έλληνες επιχειρ ημα τίες να περιμένουν τις καλύτερες μέρες
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για την ανόρθωση της καλής οικονομικής αλλά και πολιτικής κατάστασης
της

χώρας,

με αποτέλεσμα

πολλές

από τις

ελληνικές

επιχειρήσ εις

αναγκάστηκαν να κλείσουν ή να μεταφέρουν τις δραστηριότητες τους σε
άλλες χώρες. Καθώς κρίση διογκώ νεται και στη ΠΓΔΜ πλήττονται τα
μεγάλα ελληνικά σ υμφέροντα και στη περιοχή αυτή και όμως οι έλληνες
επενδυτές πιστεύουν ότι κρίση αυτή θα σύντομα θα ξεπεραστεί .
Γενικά σε αυτό το κεφάλαιο θα προσδιορίσουμε τις ελληνικές
επιχειρήσεις που δρουν στις χώ ρες των Βαλκανίων , θα δούμε με τη
ασχολούνται, πια επιρροή ασκούν στις αγορές των χωρών αυτών, πια
θέση κατέχουν και σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται.

3.2

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
και Αλβανία

Α.Ε - Δραστηριότητες στην ΠΓΛΜ

Η δομή του ομίλου
Το 1975 συστήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο η ανώνυμη ετα ιρία
με

την

επω νυμία

Εταιρία»(ΔΕΠ ).
επιχείρηση

«Δημόσια

Ένα

με την

χρόνο

επιχείρηση

αργότερα

επωνυμία

Π ετρελαίου

ιδρύθηκε

«Ελληνικά

μια

Διυλιστήρια

άλλη

Α νώνυμος
δημόσια

Α σπρόπυργου»

(ΕΑΔΑ) η οποία εξαγοράστηκε από την ΔΕΠ το 1986. Το 1984 ιδρύθηκε
η ΕΚΟ στην οποία η ΔΕΠ συμμετείχε με ποσοστό 100%. Τέσσερα χρόνια
αργότερα το 1988 ιδρύθηκε η ΔΕΠΑ Α.Ε ως 100% θυγατρική της ΔΕΠ με
σκοπό την εισαγω γή και διανομή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Έ τσι
δημιουργήθηκε

ένας

όμιλος

επιχειρήσεω ν

που

συνεχώς

μεγάλωνε

αποκτώ ντας συνεχώ ς μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεω ν, ώσπου το 1998 ο
Ό μ ιλος προχώ ρησε σε αναδιάρθρωση και μετονομάστηκε από τη ΔΕΠ σε
«ΕΑΑΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΑΑΙΑ Α.Ε». Η νέα δομή του Ομίλου βασίζεται στη
διοικητική

διάρθρωση

σε

κλάδους

ξεχωριστών

επιχειρηματικώ ν

δραστηριοτήτω ν υπό την καθοδήγηση μίας επιτελικής ομάδας και έχει
επιτύχει

τον

κεντρικό

προγραμματισμό

και

συντονισμό

των

δραστηριοτήτω ν του Ομίλου καθώς και την αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Σήμερα ο Ό μ ιλος «ΕΑΑΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΑΑΙΑ Α.Ε» αποτελείται από όλες τις θυγατρικές εταιρίες που έχει
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απορροφήσει, με εξαίρεση την ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε η οποία παρέχει τεχνικές
μελετητικές
εμπορικού

υπηρεσίες
κλάδου

τη

στο Ό μιλο
ΕΚΟ

και σε άλλες

ΑΒΕΕ

συγχω νεύτηκαν δια απορροφήσεως

και

της

εταιρίες,

ΕΑΔΑ-

Ε,

και του
οι

οποίες

από τη ΕΚΟ-ΕΑΔΑ και αποτελούν

ξεχωριστή νομική οντότητα. Η ΕΚΟ-ΕΑΔΑ έχει 4 θυγατρικές: ΕΚΟ
G eorgia, ΕΚΟΤΑ. ΚΩ., ΕΚΟΑΙΝΑ και Γ. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ. Η ΠΕΤΡΟΑΙΝΑ
εξαγοράσθηκε
βιομηχανία

το

1998

υγρών

και

και

δραστηριοποιείται

αεριωδών

στη

υδρογονανθράκω ν.

εμπορία
Το

και

1999

η

ΠΕΤΡΟΑΙΝΑ Α.Ε συγχω νεύτηκε δια απορροφήσεως από την ΕΚΟ-ΕΑΔΑ.
Μετά την ολοκλήρωση

της αναδιάρθρω σης ακολούθησε το

1999 η

εισαγωγή των μετοχών της Ε ταιρίας στο Χ ρηματιστήριο του Αονδίνου
και στη Κύρια Αγορά το Χ ρηματιστήριο Αξιών

Αθηνών με συμμετοχή

του από το Δημόσιο κατά το 77% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.
Η νέα δομή της εταιρίας και του Ομίλου σύμφωνα με τις
συμβάσεις συγχώ νευσης αποτελείται από τις παρακάτω επιχειρήσ εις κατά
κλάδο: Η ΕΚΟ ΕΑΔΙΧΗΜΑΚ Α .Β .Ε.Ε, η ΕΑΔΑ Α.Ε ο βιομηχανικός
κλάδος της ΕΚΟ ΑΒΕΕ και η ΔΕΠ-ΕΚΥ συγχω νεύτηκαν με απορρόφηση
στην «ΕΑΑΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΑΑΙΑ Α.Ε», ώστε το σύνολο βιομηχανικώ ν
δραστηριοτήτω ν του Ομίλου καθώς και δραστηριοτήτω ν της έρευνας και
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκω ν να συγκεντρω θούν σε μια εταιρία, ο
εμπορικός κλάδος της ΕΚΟ ΑΒΕΕ και η ΕΑΔΑ-Ε Α.Ε απορροφήθηκαν
από την ΕΚΟ- ΕΑΔΑ ΑΒΕΕ, την ενιαία θυγατρική

εμπορική εταιρία του

Ομίλου με διακριτικά γνω ρίσματα ΕΚΟ και Elda. Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε
διατηρήθηκε ως θυγατρική της « ΕΑΑΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΑΑΙΑ Α.Ε». Η
«ΕΑΑΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΑΑΙΑ Α.Ε» αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στη
ΔΕΠΑ από 12,5% σε 35%. Η «ΕΑΑΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΑΑΙΑ Α.Ε» έχει την
ακόλουθη οργανωτική δομή:

ΕΚΟ-ΕΑΔΑ με 100% συμμετοχή της

«ΕΑΑΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΑΑΙΑ Α.Ε». DIAXON ΑΒΕΕ ( παραγωγή

φιλμ

πολυπροπυλενίου

στην

)

με

100%

συμμετοχή,

100%

συμμετοχή

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε, ΡΕΤ ΒΟΑΟΥ (VPI) με συμμετοχή 35%, ΔΕΠΑ με
συμμετοχή 35% , ΕΑ.Π.ΕΤ ΒΑΑΚΑΝΙΚΗ με συμμετοχή 63% η οποία έχει
την θυγατρική την ΟΚΤΑ AD SKOPJE και κατέχει το 69,5% της εταιρίας
αυτής , GLOBAL S.A με συμμετοχή της «ΕΑΑΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΑΑΙΑ Α.Ε»
86,4% η οποία

έχει θυγατρική την ELDA PETROLEUM ALBANIA

SH.PK ως 100% δική της. Επίσης η ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ έχει και αυτή τις
4 θυγατρικές

που

αναφέραμε πιο

πριν,

αλλά εκτός από

αυτές

τα

«ΕΑΑΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΑΑΙΑ Α.Ε» έχει και λοιπές συμμετοχές όπως στη
ΘΡΑΚΗ Α.Ε με 25%η οποία είνα ι υπεύθυνη για τη μελέτη του αγωγού
Μ πουργκάς - Α λεξανδρούπολη , DENISON MINES στο βόρειο αιγαίο με
συμμετοχή επίσης 25%, σημαντική είναι επίσης η δραστηριότητα του
Ομίλου και σε κοινοπραξίες σε έρευνα υδρογονανθράκω ν σε εταιρίες
όπως OMV ( Α λβανία) με ποσοστό 49% αλλά και στη Αιβύη με την
SIPETROL σε ποσοστό 49,5%.
Η

εταιρία

«ΕΑΑΗΝΙΚΑ

ΠΕΤΡΕΑΑΙΑ

καθετοποιημένη πετρελαϊκή επιχείρηση,

Α.Ε»

το εύρος

αποτελεί

μια

των δραστηριοτήτω ν

της περιλαμβάνει τους εξής τομείς; την προμήθεια / διάλυση του αργού
πετρελαίου και την εμπορία προϊόντω ν πετρελαίου ( η προμήθεια του
αργού πετρελαίου γίνετα ι από χώρες όπως η Ιράκ , Ρωσία, Ιράν, Αραβία
ανάλογα με το είδος του αργού πετρελαίου το οποίο ξεχω ρ ίζετα ι σε βαρύ,
σε

Light

και

πετροχημικώ ν

σε
και

υδρογονανθράκω ν,

Extra

light.),

χημικών,
την

την

κατασκευή

την

παραγωγή

έρευνα
και

και

και

την

εμπορία

εκμετάλλευση

εκμετάλλευση

των

των

αγωγών

μεταφοράς υδρογονανθράκω ν, την εμπορία και εκμετάλλευση κάθε άλλης
μορφής ενέργειας , την παροχή συμβουλών και υπηρεσιώ ν για τεχνικά
έργα με θέματα υδρογονανθράκω ν.

Το 2000 η εταιρία αποτελεί το

μεγαλύτερο Όμιλο εταιριώ ν σε όλη την Ελλάδα με κύκλο εργασιώ ν που
το στο τέλος του έτους 2000 διαμορφώθηκε σε 1,440 τρις. Δρχ. και με
καθαρά κέρδη στα 98,6 δις. Δρχ. Η πορεία της επιχείρησης είναι παρά
πολύ καλή με συνεχώς αυξανόμενα κέρδη, το 2001 η ελληνική κυβέρνηση
αποφάσισε να ιδιω τικοποιήσει την «ΕΑΑΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΑΑΙΑ Α.Ε» υπό
όρο ότι το 35% του μετοχικού κεφαλαίου θα παραμείνει στο δημόσιο και
την προεδρία της επιχείρησης θα ασκεί επίσης εκπρόσω πος του ελληνικού
δημοσίου, ενώ στο πεδίο των ενδιαφερομένω ν για εξαγορά 23% πακέτου
μετοχών

βρίσκεται ο Ό μιλος

επιχειρήσεω ν

Αάτση

και τρεις

ξένες

πετρελαϊκές εταιρίες εκ των οποίω ν 2 είναι ρώσικες η LUKOIL και
YUKOS-OIL και τρίτη μια αυστριακή εταιρία πετρελαίου. Π ροβλέπεται
συνασπισμός των δύο ομίλων Αάτση και LUKOIL οι οποίοι θα κατέχουν
το και το μεγαλύτερο μερίδιο. Η LUKOIL είνα ι τρίτη στο κόσμο εταιρία

με καθαρά κέρδη για το 2000 5,3 τρις. δρχ. ενώ η δεύτερη ρώσικη εταιρία
είναι πέμπτη στον κόσμο και παρουσίασε κέρδη κατά το 2000 3,3 τρις,
δρχ.^^ Στην όψη αυτών των εξελίξεω ν προβλέπεται καινούργια πορεία του
Ομίλου

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Α.Ε»

σε

διεθνή

χώρο

με

περισσότερες προοπτικές ανάπτυξης με σκοπό την εισαγωγή στο διεθνή
ενεργειακό τομέα του κόσμου. Αυτό σημαίνει ο μεγαλύτερος ρόλος στον
ενεργειακό

κλάδο της Ευρώπης

με αξιοπρεπής ανταγω νισμό

με τις

μεγαλύτερες ευρω παϊκές εταιρίες του κλάδου.

Οι δραστ ηριό τητ ες
στην ΙΙΓΔΜ

της «ΕΛΛ ΗΝ ΙΚΑ

Π ΕΤΡ ΕΛ ΑΙΑ

Α.Ε»

Ο Ό μιλος «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε» είναι η μεγαλύτερη
εταιρία

διύλισης

και

εμπορίας

πετρελαιοειδώ ν

στην

Ελλάδα,

επισκεφτήκαμε τα κεντρικά γραφ εία της εταιρίας στην Αθήνα ώστε να
μάθουμε για τις δραστηριότητες της εταιρίας στα Βαλκάνια, σύμφωνα με
τα στοιχεία που μας πρόσφερε ο όμιλος επιχειρήσεω ν, ανακαλύψαμε ότι η
εταιρία έχει σημαντική παρουσία στις χώρες των Βαλκανίων.

Σύμφωνα

με τα στοιχεία αυτά ο όμιλος σκόπευε από παλιά να δραστηριοποιηθεί
στην Ν.Α Ευρώπη και συγκεκριμένα στα Βαλκάνια. ΓΤ αυτό το λόγο το
1999 η εταιρία προχώρησε στην σύσταση εταιρίας , σε συνεργασία με την
κυβέρνηση της ΠΓΔΜ, η οποία θα έπρεπε να δρασ τηριοποιηθεί στη
ΠΓΔΜ. Έ τσι το 1999 συστήθηκε εταιρία με την επω νυμία ΕΛ.Π.ΕΤ.
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε ως θυγατρική της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε»
κατά 63%, της ΜΕΤΩΝ ΑΤΒΕ με 7% και της ΕΤΕΠ Α.Ε κατά 30%. Ο
σκοπός της εταιρίας είναι : η σύσταση εταιρίας στην οποία θα συμμετέχει
και η εταιρία ή άλλος φορέας που θα υποδειχθεί από την κυβέρνηση των
Σκοπίων και η οποία θα έχει ως αντικείμενο τη κατασκευή και λειτουργία
του αγωγού αργού πετρελαίου από την Θεσσαλονίκη προς τα Σ κ ό π ι α . Ο
αγωγός θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί μέχρι το τέλος του 2001 και έχει
σκοπό τη μείωση του κόστους προμήθειας του αργού πετρελαίου, με την
ενοποίηση των αγορών αργού πετρελαίου όλου του Ομίλου και τη μείωση
κόστους μεταφοράς , θα έχει μήκος 220 χλμ. και δυναμικότητας 2.500 kt
Εφημερίδα «Βήμα της Κυριακή9 >(Κυριακή 26 Αυγούστου σελ.Β3)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε - «Απολογισμός 2000» σελ. 119

το χρόνο. Η χρηματοδότηση της κατασκευής του αγωγού έγινε από την
ΕΛ.Π.ΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε κατά 80% και 20% από την κυβέρνηση της
ΠΓΔΜ ο ύψος της επένδυσης δεν θα έπρεπε να ξεπεράσει τα 180 εκ.
δολάρια ΗΠΑ. Α ργότερα στην ίδια χρονία υπογράφτηκε ένα Συμφω νητικό
μεταξύ της ΕΛ .Π.ΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ και του Δημοσίου της ΠΓΔΜ και του
Οργανισμού ιδιω τικοποιήσεω ν της ΠΓΔΜ με το οποίο η πρώτη εξαγόρασε
το 69,5% της εταιρίας ΟΚΤΑ AD SKOPJE, η οποία δρασ τηριοποιείται
στη

διύλιση

και διάθεση

προϊόντω ν

πετρελαίου

στην

Π.Γ.Δ.Μ .

Η

συμφωνία εξαγοράς περιλάμβανε και συμφωνία για πραγματοποίηση
επενδύσεων.
πρατηρίω ν

Το αποτέλεσμα της εξαγοράς ήταν η δημ ιουργία νέων
καυσίμων

και

γενικότερα

κέντρων

διανομής

προϊόντω ν

πετρελαίου καθώς και εκσυγχρονισμός των ήδη υπαρχόντω ν στη ΠΓΔΜ.
Οι επιμέρους σκοποί της ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ είνα ι επίσης και η
άσκηση δραστηριότητας που σχετίζεται με την παραγω γή και διάθεση
ηλεκτρικής ενέργειας στη ΠΓΔΜ αλλά και στον ευρύτερο χώρο των
Βαλκανίων.
Οσον αφορά την ΟΚΤΑ AD SKOPJE, η ετα ιρία ιδρύθηκε το 1980
και έχει έδρα την πόλη Σκόπια της ΠΓΔΜ. Σκοπός της ετα ιρία ς είνα ι η
διύλιση

αργού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
διυλιστηρίου
κατασκευή

πετρελαίου

και η εμπορία

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΟΚΤΑ AD
αγωγού

σ χεδιάζει

την

των πετρελαιοειδώ ν.
ποιοτική

αναβάθμιση

SKOPJE ώστε σε συνδυασμό

Θ εσσαλονίκης -

Σκοπίων,

να

Η
του

με τον υπό

μ εγισ τοποιηθεί η

αποτελεσματικότητα ενιαίου σχήματος λειτουργίας των διυλιστηρίω ν του
Ομίλου. Το ύψος της επένδυσης για την αναβάθμιση του διυλιστηρίου
στα

θα είναι 13.5 δις.

δυναμικότητα

δρχ. Με την απόκτηση του διυλισ τηρίου(μ ε

παραγωγής 2.5 εκατομ. τόνων ετησίω ς.) στην ΠΓΔΜ ο

Ό μιλος ελέγχει το

80% περίπου

της ζήτησης

στη χώρα αυτή

και

αποκόμισε καθαρά κέρδη κατά το έτος 2000 625 εκατομ. δρχ. ποσό
αρκετά μεγάλο παρά
επενδύσεις.

Ο

τα μεγάλα κεφάλαια που ξοδεύτηκαν για

συνδυασμός

των

διυλιστήριω ν

της

Θ εσσαλονίκης

τις
,

Ασπρόπυργου και Σκοπίων έχει μια τεράστια δυναμικότητα η οποία
αφήνει περιθώ ρια

και για

εξαγω γές

των πετρελαιοειδώ ν(βενζίνες

,

πετρέλαιο ντίζελ, μαζούτ) στη Β ουλγαρία και Αλβανία. Το διυλιστήριο
στα Σκόπια παράγει υγραέρια, δυο τύποι βενζίνης (RON 86 και RON 98)
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αμόλυβδη

βενζίνη

(RON

95),

αεροπορικά

καύσιμα

(D1

και

D2),

πετρέλαιο θέρμανσης και μαζούτ. Περίπου το 85% της παραγω γής του
διυλιστηρίου απορροφάται από την εγχώρια αγορά και το υπόλοιπο
εξάγεται.

Δραστ ηριό τητ ες της «ΕΛΛ Η ΝΙ ΚΑ ΠΕΤΡΕ ΛΑΙΑ Α.Ε. » στην
Αλβανία

Η

εταιρία

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Α.Ε»

άρχισε

την

δραστηριοποίηση της στην Α λβανία από το 1999 λόγο ότι στην Αλβανία
υπάρχουν κοιτάσματα πετρελαίου. Έ τσι το 1999 ο Ό μιλος επιχειρήσεω ν
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε» εξαγόρασε το 75% της Α λβανικής
εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδώ ν GLOBAL S.A έναντι 4.87 εκατομ.
δολάρια ΗΠΑ. Η GLOBAL S.A ιδρύθηκε το
Π ρωτοδικείου

Τιράνω ν

εγγράφτηκε

στο

1999 με την απόφαση

εμπορικό

μητρώο,

οπότε

απέκτησε νομική υπόσταση κατά το Αλβανικό Εμπορικό Νόμο. Έ δρα της
εταιρίας είναι τα Τίρανα. Ο σκοπό της εταιρίας είνα ι η εισαγω γή ή αγορά
και εμπορία χονδρικός και λιανικώ ς των πετρελαιοειδώ ν στην Αλβανία, η
συγκρότηση και εκμετάλλευση πρατηρίω ν υγρών καυσίμω ν υπό

την

απόλυτη κυριότητα της ή και αυτών που έχουν συνάψ ει συμβόλαιο με την
εταιρία, η διεθνής εμπορία πετρελαιοειδώ ν, η εκπροσώπηση επιχειρήσεω ν
αλλοδαπής ή ημεδαπής πετρελαιοειδώ ν και πετροχημικώ ν, η δημιουργία
στην Αλβανία ή εκτός Α λβανίας οποιοδήποτε εξοπλισμού αποθήκευσης ή
μετακόμισης

πετρελαίου

και

πετροχημικώ ν

καθώς

και

αυτών

που

προορίζονται για βιομηχανική χρήση. Παράδοση τέτοιον εξοπλισμώ ν για
την

αποθήκευση,

μετακόμιση

κ.λπ.

Επίσης και πετρελαιοειδώ ν

και

πετροχημικών τρίτω ν βάσει μίας προκαθορισμένης πληρωμής και γενικά,
το εμπόριο που είναι ισοδύναμο, είτε ευθέως είτε σε βιομηχανική χρήση,
με τα πετρελαιοειδή η πετροχημ ικά προϊόντα. Μ έτοχοι της εταιρίας όπως
προαναφέραμε είναι η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε» κατά 75%, ο
Δημήτριος Γαβριήλ κατά 10%, ο Friden Kuqi κατά 7,5% και ο Apostol
Goci κατά 7,5%. Παράλληλα

συστήθηκε και μια άλλη εταιρία με

μοναδικό εταίρο την GLOBAL S.A η εταιρία περιορισμένης ευθηνής
«ELDA

PETROLEUM

ALBANIA»

Sh.P.K,

η

εταιρία

αυτή

είναι

θυγατρική της GLOBAL S.A κατά 100% και ο σκοπός της είναι η
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εμπορία λιανικής πώλησης του πετρελαίου και των πετρελαιοειδώ ν, η
διαχείριση και εκμετάλλευση των πρατηρίων υγρών καυσίμων , λιανικώ ς
εντός της Αλβανικής Επικράτειας , η δημιουργία μικρών καταστημάτων
στα πρατήρια υγρών καυσίμω ν για την εμπορία όλων, των αξεσουάρ για
όλα

τα

είδη

των

μεταφορικώ ν

μέσων,

η

εισαγω γή

και

εμπορία

ορυκτελαίω ν εντός και εκτός της Αλβανικής επικράτειας καθώς και η
κατασκευή κτιρίω ν πρατηρίων υγρών καυσίμων καθώς και ξενοδοχειακώ ν
μονάδων . Δυστυχώς η εταιρία είναι νεοσύστατη και δεν υπάρχουν
κάποια

διαθέσιμα

οικονομικά

στοιχεία

αλλά

ο π ’ ότι

βλέπουμε

η

«ΕΛΑΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΑΑΙΑ Α.Ε» κάνει μια τεράστια προσπάθεια ώστε να
πιάσει ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς στη Α λβανία και το πετυχαίνει,
διότι

ελέγχει

το

μεγαλύτερο

μέρος

της

Αλβανικής

αγοράς

(75% )

πετρελαιοειδώ ν. Η ίδρυση της GLOBAL S.A βοήθησε πάρα πολύ στην
απορρόφηση της παραγωγής πετρελαιοειδώ ν που παράγονται από τα τρία
διυλιστήρια που δυο είναι στην Ελλάδα και το τρίτο στην ΠΓΔΜ,
ουσιαστικά

στρατηγική της επέκτασης από «ΕΑΑΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Α.Ε» δημιούργησε ένα δίκτυο εμπορίας στην Βαλκανική αγορά και
πιστεύεται

ότι

πετρελαίου

που

με

την

θα

ολοκλήρωση

συνδέει

την

της

κατασκευής

Θεσσαλονίκη

με

τα

του

αγωγού

Σκόπια

θα

ελαχιστοποιηθεί το κόστος διακίνησης του πετρελαίου και θα συμβάλλει
στην καλύτερη ανάπτυξη του εμπορίου πετρελαιοειδώ ν στα Βαλκάνια.
Όσον αφορά για τις λοιπές δραστηριότητες του Ομίλου θα πρέπει να
πούμε ότι υπάρχουν μόνο σε κοινοπραξίες και συγκεκριμένα με την
Αλβανική

OMV

η

οποία

δραστηριοποιείται

στην

έρευνα

και

εκμετάλλευση των υδρογονανθράκω ν στην Αλβανία, η ελληνική εταιρία
συμμετέχει με 49%.

Στόχοι και Στ ρατ ηγικές

Οι στόχοι του ομίλου για την καλύτερη ανάπτυξη ήταν πρώτον
η αύξηση της παραγω γικότητας και αύξηση των κερδών. Οι στόχοι αυτοί
έπρεπε να πετύχουν με κατάλληλες στρατηγικές. Ο όμιλος για να πετύχει
τους στόχους προχώρησε στην στρατηγική αναδιάρθρω σης που σκοπεύει
στην αποτελεσματική διοίκηση μιας επιχείρησης με σωστή ανακατανομή
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των πόρων και προσδιορισμό καινούργιω ν στόχων λόγο εξελίξεω ν στο
επιχειρηματικό περιβάλλον αλλά κυρίως στις αλλαγές του εξω τερικού
περιβάλλοντος της επιχείρηση. Το 1998 ο Ό μιλος έχει σχεδιά σ ει την
αναδιάρθρωση του, Ο Ό μιλος έχει επικεντρώ σει την προσοχή του στην
ενίσχυση της παραγω γικότητας και απόδοσης των δραστηριοτήτω ν του.
Σύμφωνα με το σχέδιο η εταιρία προχώρησε σε συγχώ νευση

όλων

θυγατρικώ ν της και έκλυσε όλες ζημιογόνες ετα ιρίες που παρήγαγαν
προϊόντα ξεπερασμένης τεχνολογίας. Ή ταν μια προσπάθεια προσαρμογής
στον ανταγωνισμό. Τα αποτελέσματα της στρατηγικής αυτής είχε σαν
αποτέλεσμα

την

βελτίωση

της

οικονομικής

απόδοσης

των

επιχειρηματικώ ν δραστηριοτήτω ν καθώς και συνεχόμενη αύξηση των
κερδών.

Η

δημιουργήσει

διοίκηση
μια

του

σταθερή

Όμίλου
και

σήμερα

πισ τεύει

αποτελεσματική

ότι

έχοντας

επιχειρησιακή

και

οικονομική υποδομή, έκανε επέκταση των δραστηριοτήτω ν στην αγορά
των Βαλκανίων. Ρωτήσαμε τον σύμβολο επιχειρήσεω ν της «Ελληνικά
Πετρέλαια Α.Ε» τον Α. Ριζάκο σχετικά με τις δρασ τηριότητες του ομίλου
στην ΠΓΔΜ, συγκεκριμένα τον ρωτήσαμε πιο ήταν το κίνητρο που ώθησε
την εταιρία να επεκταθεί στην ΠΓΔΜ και γενικά στα Β αλκάνια, Ό κύριος
Ριζάκος λέει: “ Η διοίκηση της εταιρίας μας είχε προβλέψ ει ότι η
κατανάλωση ενέργειας στις χώρες Ν.Α Ευρώ πης θα αυξηθεί. Η αύξηση
στη ζήτηση των προϊόντων αναμένεται να αυξηθεί μεταξύ 1,2% και 2%
ετησίως μέχρι το 2006. Η έλλειψη επενδύσεω ν σε θέματα ενεργεια κής
υποδομής κατά το παρελθόν καθώς και η μη ύπαρξη στις χώ ρες αυτές
υψηλών προς διάθεση κονδυλίων, συνεπάγεται ότι οι χώ ρες αυτές δεν θα
είναι σε θέση από μόνες τους να καλύψουν την υψηλότερη ζήτηση, αν δεν
πραγματοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις από φ ορείς του εξω τερικού,
επιπλέον

λόγο

της

αυξημένης

ανάγκης

εναρμόνισης

με

τους

περιβαλλοντικούς κανονισμούς Ε.Ε, οι υπάρχουσες μονάδες δεν θα είναι
σε θέση να ικανοποιήσουν τις νέες ανάγκες που θα προκύψ ουν, καθώς
απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις προκειμένου να ικα νοποιηθούν οι
προδιαγραφές των προϊόντω ν που έχει θέση η Ε.Ε. Αυτό αποτέλεσε
ευκαιρία για τον Ό μ ιλο” . Π οιοι είναι οι μελλοντικοί σας σ τόχοι και
σχέδια όσον αφορά την δραστηριότητα στα Βαλκάνια; Ό κύριος Ριζάκος:
“ Η εταιρία

μας έχει στόχο

να

πα ίξει πρω ταγω νιστικό

ρόλο

στα
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Βαλκάνια, να είναι στις πέντε καλύτερες εταιρίες στην Ευρώπη, όσον
αφορά τα μελλοντικά μας σχέδια η εταιρία ενδιαφέρεται να επεκταθεί στη
αγορά της Ρουμανίας, ενδιαφερόμαστε να εξαγοράσουμε ένα αξιόλογο
πακέτο μετοχών της ρουμανικής πετρελαϊκής εταιρίας PETROM ” . Όπως
μάθαμε

στην

εταιρία

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Α.Ε»

κατά

της

εκτίμηση της ίδιας, η PETROM έχει στρατηγικό ρόλο στη Ρουμανική
πετρελαϊκή αγορά. Η εταιρία διαθέτει δύο μεγάλα διυλιστήρια συνολικής
δυναμικότητας διύλισης 14 εκατ. τόνων αργού σε ετήσια βάση( δηλαδή
περίπου

όση

είναι

η

δυιλιστική

ικανότητα

όλων

των

ελληνικώ ν

διυλιστηρίων).^'* Διαθέτει ακόμη ένα εκτεταμένο δίκτυο μεταφοράς που
περιλαμ βάνει 2.500 χιλιόμετρα αγωγών, σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς
και

159

εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

Επίσης ευρύ

δίκτυο

σταθμών

λια νική ς πώλησης (υπολογίζονται σε 570 σε όλη τη χώρα), καθώς και
πάνω από 40 τοπικά γραφ εία σε όλη Ρουμανία.
Το σημαντικότερο είναι βέβαια ότι η PETROM έχει σημαντική
ανάπτυξη εργασιώ ν στο τομέα της εξόρυξης πετρελαίου για τον οποίο
σύμφωνα με την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε έχει έντονο ενδιαφέρον.
Επίσης

ένα

τρίτο

σχέδιο

που

προω θείται

και

εκτελείτα ι

από

την

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σε συνεργασία με την Ρωσία, όπως μάθαμε
από

την εταιρία αποτελεί την κατασκευή

του αγωγού Μ πούργας -

Αλεξανδρούπολη, έργο που θα δώσει την δυνατότητα εκμετάλλευσης των
πετρελαίω ν

της

Κάσπιας.

Το

σχέδιο

αυτό

αποτελεί

στρατηγικό

συνασπισμό της Ρωσίας και της Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας και
έχει τεράστια συμφέροντα και σημασία και για τις δύο πλευρές στην
ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα στα Βαλκάνια όπου η ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε θέλουν να παίξουν πρω ταγω νιστικό ρόλο.
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3.3

Η Δράση του Ο.Τ.Ε. στα Βαλκάνια

Η δομή του ομίλου
Η Ο.Τ.Ε είναι μεγάλος όμιλος επιχειρήσεω ν, δεύτερος μετά την
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε». Ο Οργανισμός Τ ηλεπικοινω νιώ ν της
Ελλάδος (Ο .Τ.Ε) ιδρύθηκε το 1949 από το Ελληνικό Δημόσιο. Ο Ο.Τ.Ε
παρέχει αστικές, υπεραστικές και διεθνείς υπηρεσίες επικοινω νίας, σε
ελληνικές και αλλοδαπές επιχειρήσ εις, ιδιώ τες και κρατικούς φορείς.
Επιπλέον,

προσφέρει

στους

πελάτες

του

υπηρεσίες

προηγμένης

τεχνολογίας, όπως πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω της θυγατρικής του
εταιρίας

OTEnet,

συνδέσεις

ISDN,

μεταφορά

δεδομένων

υψηλής

ταχύτητας κ.α. Όπως ξέρουμε με την πάροδο του χρόνο δημιουργήθηκε
μια απαίτηση για μετοχοποίηση του Οργανισμού,

έτσ ι το μ ετοχικό

κεφάλαιο του Ομίλου σήμερα ανέρχεται σε 378.040.649.250

δρχ.

Σύμφωνα με το μετοχολόγιο 30/04/2001, η μετοχική σύνθεση της
εταιρίας είναι η ακόλουθη: το 52,4% του μετοχικού κεφ αλαίου είναι
Δημόσιο,

η ΔΕΚΑ

Α.Ε

0,017% ,

λοιποί

μ έτοχοι

εξω τερικού

και

εσωτερικού κατέχουν το 47,6%. Ο σκοπός του Ομίλου είναι η παροχή
υπηρεσιώ ν και στοχεύει να διατηρήσει τον ηγετικό του ρόλο όσον
αφορά την παροχή υπηρεσιώ ν στην ανταγω νιστική πλέον Ελληνική
Αγορά Επικοινωνιών, να διαδραματίσει πρω ταγω νιστικό ρόλο στην
αγορά επικοινω νιώ ν της Ν οτιοανατολικής Ευρώπης και της Μ έσης
Ανατολής και να έχει ισχυρή θέση στην αγορά επικοινω νιώ ν στη
Ε υ ρ ώ π η . Τ α κέρδη της εταιρίας για το έτος 2000 είχαν ανέλθει σε
123,7

δις. δρχ., το οποίο δείχνει την καλή πορεία του Ομίλου. Ο

Ό μιλος Ο.Τ.Ε αποτελείται από

της θυγατρικές εταιρίες που έχει

ιδρύσει. Οι θυγατρικές του Ομίλου είναι η εξής; η COSMOTE με
συμμετοχή

58,98%

του

Ο .Τ.Ε,

η COSMOTE

ιδρύθηκε

το

1998

αποτελώντας την τρίτη ετα ιρία παροχής υπηρεσιώ ν κινητής τηλεφωνίας
στην ελληνική αγορά. Σε χρόνο ρεκόρ έγινε η πρώτη εταιρία κινητής
τηλεφωνίας σε ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη, με μερίδιο αγοράς
31,4% και περισσότερους από 1.500.000 συνδρομητές, η HELLASCOM
’’ Ο.Τ.Ε «Ετήσιο Δελτίο 2000» σελ. 24

INTERNATIONAL συστήθηκε το 1995 με πρω τοβουλία του Ο.Τ.Ε

με

συμμετοχή του με 51,4% και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστώ ν με το
υπόλοιπο

και

παρέχει

τηλεπικοινω νιακές

σύγχρονες

υπηρεσίες

στο

και

χώρο

ολοκληρωμένες

ελληνικής

και

διεθνούς

ναυτιλιακής βιομηχανίας , η ΟΤΕΝΕΤ Internet Provider ιδρύθηκε το
1996 με συμμετοχή του κατά το 80,2%, με αντικείμενο την παροχή
υπηρεσιώ ν

και

προϊόντω ν

Internet

υψηλής

ποιότητας.

Κ ατέχει

κυρίαρχη θέση με ποσοστό μεριδίου της αγοράς που πρ οσ εγγίζει το
45% στις συνδέσεις dial up (αύξηση κατά 188% σε σύγκριση με το
1998) και το 34% σε μόνιμες συνδέσεις, η ΟΤΕ SAT ιδρύθηκε το 1996
επίσης με αντικείμενο την παροχή δορυφορικώ ν κινητώ ν επικοινω νιώ ν
του παγκόσμιου συστήματος IMMARSAT, η συμμετοχή του Ο.Τ.Ε
είναι

99,9%.

δορυφορική

Ε ξασφαλίζει
επικοινω νία

προσιτή
σε

ναυτιλιακές. Η MARITEL
συμμετοχή

του

Εφοπλιστών

Ο.Τ.Ε

και

επικοινω νία

ιδιώ τες

και

και

επιχειρήσ εις,

ποιοτική
κυρίω ς

ιδρύθηκε το 1997 με πρω τοβουλία και

κατά

παρέχει

το

70%

και

σύγχρονες

της

Ένωσης

και

Ελλήνων

ολοκληρω μένες

τηλεπικοινω νιακές υπηρεσίες στο χώρο τη ελληνικής και διεθνούς
ναυτιλιακής βιομηχανίας. Η Ο.Τ.Ε C onsulting ιδρύθηκε το 1997 κατά
99%

με

συμμετοχή

του

Ο.Τ.Ε,

εξειδικεύεται

στην

παροχή

συμβουλευτικώ ν υπηρεσιών στο χώρο των τηλεπικοινω νιώ ν και της
πληροφορικής. Δ ραστηριοποιείται στην Ελλάδα αλλά και στην Ν Α
Ευρώπη και Μέση Ανατολή και του Έ υξεινου Πόντου αναλαμβάνοντας
συμβουλευτικά έργα. Η COSMO ΟΝΕ

με συμμετοχή του Ο.Τ.Ε κατά

το 26 % ιδρύθηκε πρόσφατα με σκοπό να προσφέρει ηλεκτρονικές
λύσεις

για

προμήθειες

μεταξύ

επιχειρήσεω ν

Π ρόκειται

για

συνεργασία του Ο .Τ.Ε, της COSMOTE και της αμερικάνικης εταιρίας
COMMERCE ΟΝΕ. Η Ο.Τ.Ε
θυγατρική

GLOBE είναι κατά 99,9% αποτελεί

του Ο .Τ.Ε, για να απευθυνθεί δυναμικά και ευέλικτα στην

Ελληνική και Διεθνή αγορά καλύπτοντας συνολικές τηλεπικοινω νιακές
ανάγκες

των

Μ εγάλων

Ε πιχειρήσεω ν

και

του

συνόλου

των

Τηλεπικοινω νιακώ ν Παροχών. Η ΟΤΕ ESTATE είνα ι 100% θυγατρική
του Ο .Τ.Ε, ιδρύθηκε πρόσφατα με κύριο σκοπό τη διαχείριση και
αξιοποίηση της μεγάλης Ακίνητης Π εριουσίας του ΟΤΕ. Το πεδίο

δραστηριοτήτω ν

της

θα

εκτείνεται

από

την

άσκηση

στεγαστικής

πολιτικής για τον Ό μιλο Εταιριώ ν του ΟΤΕ έως την κατασκευή,
ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και άσκηση κάθε συναφούς τεχνικής
ή εμπορικής δραστηριότητας για Ακίνητα κάθε μορφής και χρήσης,
ιδιόκτητα και μη, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Όσον αφορά τις
τρεις

υφιστάμενες

θυγατρικές

εταιρείες

του

Ό μ ίλου-Ό Τ Ε

Α νταλλακτήρια Συναλλάγματος, ΌΤΕ Ασφάλιση και ΌΤΕ Leasing, που
το

αντικείμενό

τους

δεν

αποτελεί

κύρια

δραστηριότητα

τηλεπικοινω νιακού οργανισμού προσβλέποντας συγχρόνω ς και στην
ανάδειξη των υπεραξιώ ν τους, θα αναζητηθεί η συμφερότερη λύση για
τον Όμιλο (εκκαθάριση για ΌΤΕ Ανταλλακτήρια, συγχώ νευση

με

τρίτους για ΌΤΕ Ασφάλιση, συγχώνευση μετά από είσοδο στο ΧΑΑ για
ΌΤΕ Leasing). Στο διεθνή χώρο ο Ό.Τ.Ε συμμετέχει σε τέτοιες ετα ιρίες
όπως TRANS JORDAN με συμμετοχή κατά το 10%στην Ιορδανία, στην
OTEROM με συμμετοχή 100% και στην ROM TELECOM με 35% στη
Ρουμανία, στην ARMENTEL με 90% στην Αρμενία, στην θυγατρική
βουλγαρική COSMO BULGARIA MOBILE με συμμετοχή 100% και
στην SERBIA TELECOM με 20% στην Σερβία.
Η εταιρεία έχει υιοθετήσ ει μια διεθνή επενδυτική στρατηγική, με
στόχο

να

πρω ταγω νιστήσει

ως

παροχέας

τηλεπικοινω νιώ ν

στη

ΝοτιοΑ νατολική Ευρώπη, διευρύνοντας την πελατειακή της βάση και
να

εδραιώ σει

επικοινωνιών.

την

ισχυρή

της

Για την επίτευξη

θέση

στο

χώρο

των

ευρω παϊκώ ν

τοιν στρατηγικώ ν της στόχω ν, η

εταιρεία προβαίνει σε:

•

επενδύσεις

στο

μετοχικό

κεφάλαιο

οργανισμώ ν

δημόσιας

τηλεφωνίας σε γειτονικ ές χώρες με πολιτισ τικούς, οικονομικούς
ή ιστορικούς δεσμούς με την Ελλάδα

επενδύσεις υποδομής σε διεθνή τηλεπικοινω νιακά έργα που θα
προωθήσουν την Ελλάδα ως κόμβο δρομολόγησης της διαβατικής
κίνησης, προς και από τις γειτονικ ές μας χώρες.

Η εταιρεία πισ τεύει πως αυτές οι επενδύσεις θα αυξήσουν τα
έσοδά της, ως αποτέλεσμα της αυξημένης κίνησης μέσω του δικτύου
της, αλλά και της δυνατότητά της να παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιώ ν
υψηλής ποιότητας σε εγχώ ριους και αλλοδαπούς πελάτες.

Οι

Δρ αστηριότητες

Αλβανία,

Σερβία,

του

Ο.Τ.Ε

Πρώην

και της

Cosmote

Γιο υγκοσλαβική

στην

Δημοκ ρατ ία

Μακεδονίας, Ρουμανία και Βουλγαρία

Ο Ο.Τ.Ε είχε από καιρό την επιθυμία να μπει σε Βαλκανική
Αγορά με στόχο την απόκτηση μεγαλύτερου μερίδιου της αγοράς το
οποίο θα είχε σαν αποτέλεσμα την εισαγωγή του Ο.Τ.Ε στις πρώ τες
πέντε

εταιρίες

του

κλάδου

τηλεπικοινω νιώ ν

στην

Ευρώπη

αυτό

αποτελεί και μέχρι σήμερα το όραμα της εταιρίας. Έ τσι τον Ιούνιο του
1997, ο ΟΤΕ απέκτησε το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Telecom
Serbia, του εθνικού

μονοπωλιακού

οργανισμού

της Σερβίας,

που

παρέχει εγχώριες και διεθνείς υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. Με την
έναρξη του πολέμου, η διοίκηση της Ε ταιρείας αναλήφθηκε από τους
Σέρβους, με αποχώρηση των Ελλήνων και των Ιταλών στελεχώ ν όπως
προβλέπεται από τη συμφωνία εξαγοράς και το Σέρβικο νόμο για τις
καταστάσεις

έκτακτης

ανάγκης.

Με

τη

λήξη

του

πολέμου

επαναφέρθηκε η διοίκηση της Εταιρείας πάλι, στο προ του πολέμου
καθεστώς (Ιούλιος 1999). Ε ξ' αιτίας του πολέμου και των δυσκολιώ ν
που δημιούργησε στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας,
πολλοί από τους στόχους που είχαν τεθεί για το 1999, δεν κατέστη
δυνατόν να

επιτευχθούν.

Στις

31/12/99,

η

Telecom

Serbia

είχε

2.220.000 γραμμές σε λειτουργία, ποσοστό ψ ηφιακοποίησης 34%, ενώ
η τηλεφωνική πυκνότητα έφθανε το 22%. Επίσης είχε 105.000 πελάτες
κινητής τηλεφωνίας, 40% γεω γραφική και 70% πληθυσμιακή κάλυψη.
Ο αριθμός των εργαζομένων στις 31/12/99 ανερχόταν σε 13.500 άτομα.
Με

βάση

την

άδεια

λειτουργίας,

η

Telecom

Serbia

είχε

το

αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιώ ν σταθερής τηλεφωνίας (για

περίοδο 8 ετών) και ενεργοποίηση άδειας κινητής τηλεφωνίας στη
γεωγραφική περιοχή του Κοσόβου. Μετά το τέλος του πολέμου η
διοίκηση της γεω γραφικής περιοχής του Κοσόβου, περιήλθε κάτω από
τη διοίκηση του ΟΗΕ. Οι τηλεπικοινω νιακές υπηρεσίες καταλήφθηκαν
από την αλβανική κοινότητα με εκδίωξη των εκπροσώπων της Telecom
Serbia. Στη συνέχεια, με απόφαση της διοίκησης της γεω γραφ ικής
περιοχής

του

τηλεπικοινω νιακού

Κοσόβου

νομιμοποιήθηκε

οργανισμού

από

η

εκπροσώπους

ίδρυση
της

νέου

αλβανικής

κοινότητας, στον οποίο ανατέθηκε η διαχείριση του τηλεπικοινω νιακού
δικτύου σταθερής τηλεφωνίας της Telecom Serbia. Επίσης, εκδόθηκε
νέα άδεια κινητής τηλεφωνίας, ενώ δεν επετράπη η ενεργοποίηση
παροχής κινητής τηλεφωνίας από την Telecom Serbia. Οι ενέργειες του
ΟΤΕ σε συνεργασία με τους άλλους μετόχους της ετα ιρεία ς και
ιδιαίτερα με την Telecom Italia και την Ελληνική Κυβέρνηση έχουν ως
στόχο

την

προάσπιση

των

ιδιοκτησιακώ ν

και

επιχειρησιακώ ν

συμφερόντων του ΟΤΕ, ως μετόχου της Telecom Serbia (20% ), όπως
απορρέουν από τη συμφωνία εξαγοράς και την άδεια λειτουρ γίας
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Οι στόχοι της Ετα ιρεία ς για το 2000
ήταν :

•

Αύξηση πελατών σταθερής τηλεφωνίας κατά 210.000 περίπου

Επέκταση κινητής τηλεφωνίας με κάλυψη γεω γραφική κατά 70% και
πληθυσμιακή κατά 90% και αύξηση πελατών κατά 270.000 περίπου.

•

•

Αποκατάσταση ζημιών του πολέμου

Ανάπτυξη νέων υπηρεσιώ ν, όπως Internet, audio text,
τηλεφωνικοί κατάλογοι.

Τελικά αυτοί οι στόχοι είχαν πετύχει κατά την διάρκεια του 2000.
Όσον αφορά τα οικονομικά σ τοιχεία η TELEKOM SRBIJA παρουσ ιάζει
αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 19,4% στο έτος 2000 και συνολικές
ζημιές 1,2 δις δρχ. εκ των οποίω ν αναλογούν στον ΟΤΕ 245 εκατ. δρχ.

που οφείλονται

κυρίω ς στις αποδόσεις προς τους φορείς διεθνούς

τηλεφωνίας λόγω της συναλλαγματικής προσαρμογής. Δυστυχώ ς δεν
υπάρχουν κάποια αναλυτικά

οικονομικά στοιχεία τα οποία είναι

απόρρητα λόγου ανταγωνισμού.
Το Νοέμβριο του 1998, μέσω της κατά 100% θυγατρικής του,
OTEROM, ο ΟΤΕ απέκτησε το 35% της ROM Telecom έναντι του
ποσού

των

236

εκατομ.

δολαρίων,

του

Ρουμανικού

οργανισμού

παροχής δημόσιας τηλεφωνίας. Στις 31/12/99, η ROM Telecom είχε σε
λειτουργία 3.705.515 συνδέσεις και ποσοστό ψηφιακοποίησης 48,18% ,
ενώ η τηλεφωνική πυκνότητα ανά 100 κατοίκους έφθασε στο 16,8. Ο
αριθμός καρτοτηλεφώνων στις 31/12/99

ξεπέρασε τις 36.500.

Το

προσωπικό μειώθηκε κατά 3.700 άτομα και ο αριθμός των εργαζομένω ν
έφθασε τα 44.830 άτομα. Επίσης έγινε έναρξη εγκατάστασης του
δικτύου κινητής τηλεφωνίας της COSMOROM στο Β ουκουρέστι, στην
Κωνστάντζα και στο Μπρασόβ καθώς και κατά μήκος των οδικώ ν
αρτηριών

που

συνδέουν

τις

παραπάνω

πόλεις.

Η

κάλυψη

στις

προαναφερόμενες περιοχές είναι άνω του 70% και θα ολοκληρω θεί
περί τα μέσα Φ εβρουαρίου, έτσι ώστε η εμπορική λειτουρ γία της
υπηρεσίας να είναι δυνατή μέσα στο Μάρτιο του 2002. Οι στόχοι της
RomTelecom

για

το

2002

είναι

συνδέσεις και να αντικαταστήσει
εγκαταστήσει

τουλάχιστον

2

να

εγκαταστήσει

350.000

100.000 αναλογικές.

καρτοτηλέφωνα

σε

κάθε

νέες

Επίσης να
χωριό

με

περισσότερους από 1.000 κατοίκους. Η ROM Telecom είχε κύκλο
εργασιών για το 2000 78,4 δις δρχ. και καθαρά κέρδη μετά από
φόρους1,3 δις δρχ. από τα οποία η αναλογία του ΟΤΕ ανέρχεται σε
27,4

δις δρχ. και 455 εκατ. δρχ. αντίστοιχα.
Στην Βουλγαρία επίσης παρουσιάζεται μια ισχυρή παρουσία

του Ο.Τ.Ε.

Είναι γεγονός

ότι ο Ο.Τ.Ε

τηλεφωνίας έναντι του ποσού 135 εκατομ.

αγόρασε
δολαρίων

άδεια κινητής
προσφέροντας

περισσότερο α π’ ότι η ιταλική Telecom Italia ιδρύοντας την COSMO
BULGARIA MOBILE που είναι θυγατρική του κατά το 100% και σαν
σκοπό την δημιουργία δικτύω ν κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσιώ ν στη
Βουλγαρία. Το γεγονός ότι πήρε άδεια στην Β ουλγαρία αλλάζει το

σκηνικό, αφού μέχρι πρόσφατα υπήρχε μονοπώλιο. Πρόσφατα ο Ο.Τ.Ε
μαζί με την ολλανδική ΚΡΝ είχε σκοπό να εξαγοράσει το 51% του
Βουλγαρικού Οργανισμού Τ ηλεπικοινω νιώ ν (BTC) μέσα στα πλαίσια
προγράμματος

ιδιω τικοποίησης

των

δημοσίων

οργανισμώ ν

της

Βουλγαρίας, αλλά μετά από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν πάνω
από

ένα

χρόνο

μεταξύ

της

κοινοπραξίας

ΚΡΝ

/

ΟΤΕ

και

της

Β ουλγαρικής κυβέρνησης, τα δύο μέρη δεν κατέληξαν σε συμφωνία.
Ο Ο.Τ.Ε έχει επίσης σημαντική παρουσία και στην Αλβανία,
συγκεκριμένα

η

COSMOTE.

Η

COSMOTE

ιδρύθηκε

το

1998,

σημειώθηκαν τρία χρόνια μετά την εισαγωγή της εταιρίας στην αγορά
κινητής

τηλεφωνίας.

Μ έχρι το 2000

επεξέτεινε

και ενίσχυσε

το

τηλεπικοινω νιακό της δίκτυο, καλύπτοντας το 99% του ελληνικού
πληθυσμού, ποσοστό ρεκόρ για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Την
ίδια χρονία η εταιρία ξεκίνησε τις επιχειρηματικές τις δρασ τηριότητες
στο

εξωτερικό.

μετοχικού

Το

2000

κεφαλαίου

η

COSMOTE

εξαγόρασε

το

της αλβανικής εταιρίας κινητής

85%

του

τηλεφ ω νίας

ALBANIAN MOBILE COMMUNICATIONS μέσω της θυγατρική ς της
Ε ταιρίας

COSMO

-

HOLDING

ALBANIA.

Η

έλλειψη

καλής

ποιότητας δικτύου στην Αλβανία, καθώς και προοπτικές εξέλιξης που η
Ε ταιρία διέγνωσε αποτέλεσαν ένα ισχυρό κίνητρο για την COSMOTE.
Έ τσι, στο πλαίσιο της στρατηγικής της μητρικής εταιρίας του Ο.Τ.Ε ,
για επιλεκτικές επενδύσεις όπου αυτές κρίνονται συμφ έρουσες, το
2000 η COSMOTE εξαγόρασε την AMC, μέσα σε μόλις λίγους μήνες,
αναβάθμισε

δραστικά

το

υπάρχον

τηλεπικοινω νιακό

δίκτυο

της

εταιρίας, βελτίωσε ριζικά την ποιότητα υπηρεσιώ ν σύμφωνα πάντα με
τις δηλώσεις της COSMOTE και εισήγαγε την καρτοκινητή τηλεφωνία.
Ε ίναι χαρακτηριστικό

ότι,

παρότι η AMC

ξεκίνησε

την

παροχή

υπηρεσιών καρτοκινητής τηλεφωνίας την τελευταία εβδομάδα το 2000,
λίγο πριν την εκπνοή του έτους περισσότερο από 8.000 συνδρομητές
είχαν εγγραφτεί στο δίκτυο, αγοράζοντας καρτοκινητό ALBAKARTA.
Μ έχρι

σήμερα

οι

συνδρομητές

COMMUNICATIONS)

έχουν

τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό

της

AMC

ξεπεράσει
της COSMO -

(ALBANIAN
τους

MOBILE

100.000.

Για

HOLDING ALBANIA

δαπανήθηκαν 16,500 εκατομ. δραχμές, ο κύκλος εργασιώ ν για το 1999
ήταν 5,299 εκατομ. δρχ. και καθαρό κέρδος 2,774 εκατομ. δρχ. ενώ
κατά τη διάρκεια του 2000 παρουσιάστηκαν κέρδη 3,311 εκατομ. δρχ.
και κύκλος εργασιών να έχει φτάσει τα 8, 227 εκατομ. δρχ. Για το έτος
2000 όπως περιγράψαμε πιο πάνω μπορούμε να πούμε ότι ο κύκλος
εργασιών αυξήθηκε κατά το 36% σε σχέση με το 1999, ενώ τα έξοδα
κατά το 90% αύξηση οφείλεται στις επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό
του δικτύου της AMC οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
του 2000. Στις επενδύσεις συμπεριλαμβάνονται η νέα καρτοκινητή
υπηρεσία, καθώς και σημαντικές επεκτάσεις σε σταθμούς βάσης της
AMC, η οποία έχει είδη ξεπεράσει τις 100.000 πελάτες. Το περιθώ ριο
κέρδους της AMC για το 2000 ανήλθε στο 40%.

Σύμφωνα με τα τελευταία νέα στο κλάδο των τηλεπικοινω νιώ ν
η

κυβέρνηση

απόκτηση

της

δεύτερης

ΠΓΔΜ

είχε

άδειας

διοργανώ σει

κινητής

διαγωνισμό

τηλεφωνίας

στα

για

την

Σκόπια.

Στο

διαγωνισμό συμμετείχαν πολλές εταιρίες του κλάδου όπως η M obicom
A ustria, η πρώτη

τηλεφωνίας στην Α υστρία,

με

θυγατρικές στην Κροατία, στο Α ίχτενσταϊν και στη Σλοβενία.

εταιρία κινητής

Η

δεύτερη εταιρία ήταν η αμερικάνικη P-Com η οποία κατασκεύαζε
ολοκληρωμένες γραμμές ασυρμάτων συστημάτων και επιδιώ κει να
εισέλθει στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας. Τρίτη ήταν η αγγλική
εταιρία

M int

Telecom

L.t.d,

η

μεγαλύτερη

εταιρία

παροχής

προπληρωμένων υπηρεσιώ ν roaming και η πρώτη ευρωπαϊκή εταιρία
που κέρδισε διαγωνισμό για άδεια κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ. Η
τέταρτη εταιρία ήταν σκοπιανή Link Telecom

και πέμπτη φυσικά ο

Ο.Τ.Ε. Τον διαγωνισμό νίκησε ο Ο .Τ.Ε, η επικράτηση αυτή κλείνει
ένας κύκλος που σηματοδοτεί πλέον την παρουσία του Ο ργανισμού σε
Βουλγαρία, Αλβανία, Ρουμανία και Σερβία. Η επέκταση στην αγορά
της Π.Γ.Δ.Μ . δίνει νέα ώθηση στο διεθνές επενδυτικό πρόγραμμα του
Ο.Τ.Ε αφού οι βαλκανικές χώρες εν συνόλω μπορούν να παράγουν
μεγάλους τζίρους και ευρεία περιθώ ρια κέρδους - ιδίω ς που ακόμη
αυτές

είναι

στην

πρώτη

φάση

της

ανάπτυξής

τους.

Η έγκαιρη

εγκατάσταση του Ο.Τ.Ε στην αγορά της Π.Γ.Δ.Μ . δίνει την δυνατότητα
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σε αυτόν αξιοποιήσει όλα τα συγκρητικά πλεονεκτήματα που έχει
εξασφαλίσει για να αντιμετω πίσ ει τις όποιες πιέσεις του ενδεχόμενου
ανταγωνισμού. Δ ιαθέτοντας δυο πλεονεκτήματα, το ευρύ επενδυτικό
πρόγραμμα, συνολικού ύψους 200 εκατομ. δολαρίων, και έχοντας
κατοχυρώ σει επαφές με όλα τα κόμματα της χώρας, ο Ο.Τ.Ε αποκτά
έναν επιπρόσθετο ρόλο. Λ ειτουργεί σ ταθεροποιητικά στη γειτονική
χώρα αφού η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος συνεπάγεται
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και επομένως τον περιορισμό
των οικονομικώ ν μεταναστών στη χώρα μας(36).

3.4

Δρ αστ ηριότητες της Δ Ε Λ Τ Α Α . Ε .
Αρχικά οικογενειακή επιχείρηση, η ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Α.Ε. είναι σήμερα η μητρική εταιρεία ενός από τους μεγαλύτερους
ομίλους παραγωγής τροφίμων στην Ελλάδα με ενεργή δράση στον
τομέα τον γαλακτοκομικώ ν, του παγωτού, των φρέσκων χυμών, των
καταψυγμένων τροφίμων και των υπηρεσιώ ν λιανικής τροφίμω ν. Η
εταιρεία είναι μέλος του ΧΑΑ από το 1990. Η ΔΕΛΤΑ απευθύνεται σε
μία

περιφερειακή

αγορά
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εκατομμυρίων

καταναλω τώ ν.

Οι

εγκαταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν 6 εργοστάσια στην Ελλάδα
και 3 στη Ν οτιοανατολική Ευρώπη: Ρουμανία, Βουλγαρία και Σερβία.
Συνολικά, δραστηριοποιείται σε 8 χώρες της περιοχής μέσω ενός
δικτύου 85.000 σημείοιν πδιλησης. Παράγει 160 διαφ ορετικά προϊόντα,
συνεργάζεται με περισσότερους από 1.000 κτηνοτρόφους παραγω γούς,
απορροφώντας έτσι το 25% της τοπικής παραγωγής γάλακτος σε αυτή
την περιοχή, ενώ απασχολεί περισσότερους από 2.500 εργαζόμενους. Η
ΔΕΛΤΑ κατέχει:
•

Την πρώτη θέση στον τομέα της διανομής φρέσκου γάλακτος
στην Ελλάδα με ποσοστό 41%.
Την πρώτη θέση στην αγορά φρέσκου σοκολατούχου γάλακτος
στην Ελλάδα με ποσοστό 42%.

•

Την πρώτη θέση στην αγορά παγωτού στην Ελλάδα με ποσοστό
40%.

•

Τη

δεύτερη

θέση

στην

αγορά

γιαουρτιού

και

φρέσκων

γαλακτοκομικώ ν προϊόντω ν στην Ελλάδα με ποσοστό 30%.
•

Την πρώτη θέση στην αγορά φρέσκων χυμών διατήρησης σε

•

Την πρώτη θέση στην αγορά καταψυγμένω ν τροφίμω ν στην

ψύξη στην Ελλάδα με ποσοστό άνω του 70%.

Ελλάδα με ποσοστό άνω του 70%.
•

Την πρώτη θέση στην αγορά τυριού και βουτύρου στην Ελλάδα
μέσω της κοινοπραξίας που ίδρυσε πρόσφατα με την εταιρία
Aria Foods amba.
To 2000, ο Ό μιλος

κατέγραψε

εντυπω σιακές οικονομικές

επιδόσεις σε όλους τους τομείς. Τα έσοδα του Ομίλου την χρονιά αυτή
αυξήθηκαν κατά 25% σε 152,6 δις. δρχ. από 126,6 δις. δρχ. το 1999,
ενώ τα λειτουργικά κέρδη σημείωσαν αντίστοιχη εντυπωσιακή αύξηση
κατά 25% φτάνοντας

τα

1,85

δις.

δρχ.

από

1,48

δις.

δρχ.

την

προηγούμενη χρονιά. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων
ανήλθαν στο 20,5% ή 20,5 δις. δρχ., ενώ τα κέρδη προ φόρων και
δικαιωμάτων μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 2,6% σε 18 δις. δρχ.
Η

αναλυτική

παρουσίαση

εσόδων

(σε

ενοποιημένη

βάση)

ανά

κατηγορία προΐόντος(βλ. Πίνακα 1γ) έχει ως εξής;

ΔΙΕΘΝΗ
Παγωτό
Παστεριωμέλ'ο γάλα
Γιαούρτι και φρέσκα γαλακτοκομικά προϊόντα
Καταψυγμένα τρόφιμα
Χυμοί
Τυριά

10%
15%
33%
15%
12%
7%
8%

Τον Μ άρτιο του 2000, ο Ό μιλος ΔΕΛΤΑ προχώρησε σε ριζική
αναδιοργάνωση. Στόχος ήταν η είσοδος του Όμίλου σε μία νέα τροχιά

ανάπτυξης και στρατηγικώ ν ευκαιριώ ν καθώς

η ενίσχυση και

μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων.
•

Η

πρώην

μητρική

εταιρεία.

Δέλτα

Π ρότυπος

Β ιομηχανία

Γάλακτος Α.Ε. μετετράπη σε μία εταιρεία χαρτοφυλακίου με την
ευθύνη σχεδιασμού της σ τρατηγικής του Ομίλου, την αναζήτηση
νέων επιχειρηματικώ ν συμμαχιώ ν, συγχω νεύσεω ν και αγορών,
τον

έλεγχο

και

την

αξιολόγηση

της

διαχειριστικής

αποτελεσματικότητας, τις λειτουργίες λογιστικού ελέγχου και
νομικώ ν διαδικασιώ ν, τις σχέσεις επενδυτή και την εταιρική
επικοινω νία.

Το

νέο

εταιρικό

όνομα

είναι

ΔΕΛΤΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
•

Το Τμήμα Τροφίμων, το οποίο περιλαμβάνει τις επιχειρημα τικές
δραστηριότητες
γαλακτοκομικώ ν
αυτόνομη

γάλακτος,

εταιρεία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
υπερμοντέρνες

χυμών,

προϊόντω ν,
με

την

επω νυμία

ΓΑΛΑΚΤΟΣ
μονάδες

γιαουρτιού

και

ανεξαρτητοποιήθηκε

Α.Ε.

παραγωγής,

ΔΕΛΤΑ
Δ ιαθέτει
δίκτυο

φρέσκων
ως

μία

ΠΡΟΤΥΠΟΣ
δικές

πωλήσεων

της
και

διανομής, τμήμα m arketing και οικονομικώ ν.
•

Το Τμήμα Παγωτού έγινε αυτόνομη εταιρεία με την επω νυμία
ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α .Ε,, ενώ της διαβιβάστηκε
και ο έλεγχος των δραστηριοτήτω ν στον τομέα του παγω τού και
στο

εξωτερικό

μέσω

της

θυγατρικής

της

DELTA

INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. της οποίας και κα τέχει το
100 %.

•

Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. (Μ πάρμπα Στάθης/Froza)
παρέμεινε εντός αυτού του πλαισίου, στην προηγούμενη μορφή
της. Η μόνη αλλαγή υπήρξε η εναρμόνιση της διαρθρω τικής
σχέσης της εταιρείας με τη μητρική σε συμφω νία με όλες τις
άλλες νεοιδρυθείσες εταιρείες.

Η DANONE, ο στρατηγικός εταίρος της ΔΕΛΤΑ, αντάλλαξε το 20%
που διέθετε στην αρχική μητρική ετα ιρεία με ποσοστό 30% στη νέα
θυγατρική ΔΕΛΤΑ Πρότυπος Β ιομηχανία Γάλακτος Α.Ε. Η ΔΕΛΤΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. δρασ τηριοποιείται έντονα με κατεύθυνση την
ολοκλήρωση νέων συμμαχιώ ν και αγορών. Απέκτησε το 25% της μη
εισηγμένης στο ΧΑΑ ετα ιρεία ς ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΕΕ, η οποία
διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο λιανικής σε όλη την Ελλάδα. Στη συνέχεια,
ο Ό μιλος απέκτησε σταδιακά το 23% της εταιρείας GOODY'S ΑΕ, της
πρώτης εταιρείας στον τομέα εστιατορίω ν fast-food στην Ελλάδα
σηματοδοτώντας έτσι την είσοδό της στον τομέα λιανικής τροφίμων. Η
σχέση

της

με

την

GOODY'S

είναι

ιδιαίτερης

στρατηγικής

σπουδαιότητας για τη ΔΕΑΤΑ, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο,
κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλο, ο οποίος υπογραμμίζει την άριστη σχέση
με τη διοίκηση της Goody's και τους βασικούς μετόχους και το γεγονός
ότι και οι δύο εταιρείες μοιράζονται το ίδιο όραμα στρατηγικής για
ανάπτυξη και εξέλιξη. Στόχος της ΔΕΑΤΑ είναι η μεγιστοποίηση της
στρατηγικής της θέσης της στην ευρύτερη βιομηχανία διατροφής και η
καθιέρωση

παρουσίας

στον

τομέα υπηρεσιών

τροφίμω ν

ώστε να

καταστεί ένας από τους πυρήνες της επιχειρηματικής δραστηριότητας
του Ομίλου, Τον Μάιο του 2000, η ΔΕΑΤΑ ΣΥΜ Μ ΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
απέκτησε το 79% της εταιρείας ΚΥΑΙΝΔΡΟΜΥΑΟΙ ΠΑΠΑΦΙΑΗ Α .Ε.,
εταιρεία εισηγμένη στην Παράλληλη Αγορά του ΧΑΑ, και έτσ ι εισήλθε
στον τομέα της παραγωγής και διανομής αλεύρων. Στόχος ήταν η
απόσχιση

των

χρησιμοποιήσει

βιομηχανικώ ν
σαν

όχημα

της
για

δραστηριοτήτω ν
την

και

εισαγωγή

της

να

τη

ΔΕΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε. στο ΧΑΑ. Σύμφωνα με τον Δημήτρη
Δασκαλόπουλο, αυτό το σχέδιο προχωρά σύμφωνα με τον σχεδιασμό
του

και

αναμένεται να

υλοποιηθεί

σύντομα.

Το

έτος

2001,

οι

ενοποιημένες πωλήσεις της ΔΕΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε.
εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 46 δις. δρχ. με κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων στο ποσό των 9 δις. δρχ. Ε πιπλέον, τον
Ιούνιο

του

2001,

η

ΔΕΑΤΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Α.Ε.

ίδρυσε

μία

κοινοπραξία με την AREA FOODS amba, τη μεγαλύτερη παραγωγό
τυριού και βουτύρου στον κόσμο. Η νέα κοινοπραξία με την επω νυμία
AREA FOODS ΕΑΑΑΣ ΑΕΒΕΕ ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τη θέση
της Δέλτα στον τομέα των γαλακτοκομικώ ν στην Ελλάδα, καθιστώ ντας
την πρώτη εταιρεία στην εγχώρια αγορά τυριού και βουτύρου. Η νέα

ΔΕΛΤΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Α.Ε.

εκμεταλλεύεται

με

επιτυχία

τα

πλεονεκτήματά της: την κυρίαρχη θέση στις κεντρικές επιχειρηματικές
της δραστηριότητες, τις ισχυρές συνεργασίες, την ελαστικότητα της
νέας δομής και, τέλος τη σημαντική οικονομική θέση (άνω των 100 δις.
δρχ· χωρίς τον συνυπολογισμό των κερδών της εισαγωγής στο ΧΑΑ
των θυγατρικών, διαδικασία που έπεται σύντομα). Στην πορεία, η
ανάπτυξη της Δέλτα θα προέλθει από την εξυπηρέτηση των αναγκών
διατροφής/υγείας.

Δρ αστηριότητες της ΔΕΛΤΑ Α.Ε στη Βουλγαρία, Σερβία,
Ρουμανία και ΠΓΔΜ
Η ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. έχει θέσει ως στόχο την
κατάκτηση αγορών της Δυτικής όσο και της Ανατολικής Ευρώπης και
των Βαλκανίων, όπου τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της εταιρείας
υπήρξε ταχεία. Οι επενδύσεις του Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη ουσιαστικά
ολοκληρώθηκαν το 1998 και τώρα η παρουσία της Δέλτα στην περιοχή
είναι σημαντική, με 30.000 σημεία πώλησης και συνολική παραγωγή
διπλάσια σε σημασία από ότι στην Ελλάδα (άνω των 100 εκατ.
κομματιών). Το σύνολο των επενδύσεω ν στην περιοχή ξεπερνά τα 70
εκατ. Ευρώ. Στη αγορά των
ΔΕΛΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Βαλκανίων δρα η εταιρία του Ομίλου η

ΠΑΓΩΤΟΥ

Α.Ε,

δρασ τηριοποιείται

στην

παραγωγή και πώληση παγωτών στη Β ουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία και
Σκόπια (με ποσοστό αγοράς 80%, 37%, 52%, 55% αντίσ τοιχα) με
εταιρείες

επιχειρηματικώ ν

κεφαλαίων

και

οργανισμούς

όπως

η

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Το σύνολο των
πωλήσεων στην περιοχή των Βαλκανίων υπολογίζεται ότι ανήλθε το
2000 στο ύψος των 44 εκατ. Ευρώ. Η αγορά παγωτού των Βαλκανίων
θεω ρείται από τη ΔΕΛΤΑ σ τρατηγικής σημασίας για την επέκτασή της
εκτός των συνόρων της Ελλάδος. Η αγορά αυτή, εκτός από την
Ελλάδα, περιλαμβάνει τη Β ουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Γιουγκοσλαβία,
την Π .Γ.Δ.Μ ., την Αλβανία και τη Βοσνία. Ή δη, με μερίδιο πωλήσεων
άνω του 50%, οι καταναλωτές μιας αγοράς 50 εκατομμυρίων ανθρώπων
εμπιστεύονται και απολαμβάνουν τα παγωτά ΔΕΛΤΑ, γεγονός που την
καθιστά

αδιαμφισβήτητο

ηγέτη

στην

περιοχή.

Αποτέλεσμα

μιας

επενδυτικής πολιτικής συνολικού ύψους 70 εκατομμυρίων δολαρίων,
της

δημιουργίας

3 εργοστασίω ν

παγωτού

(Β ουλγαρία,

Ρουμανία,

Γ ιουγκοσλαβία) και του μεγαλύτερου δικτύου διανομής με 45.000
σημεία

πώλησης.

Τέλος,

το

συνολικό

ανθρώπινο

δυναμικό

που

απασχολείται στις διεθνείς επιχειρήσ εις της ΔΕΛΤΑ στις Βαλκανικές
χώρες ξεπερνά πλέον τους 1.200 εργαζόμενους.
Συγκεκριμένα στην Βουλγαρία η ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε
έχει ιδρύσει την DELVI-P το Μ άιο του 2000 έχει μετονομαστεί σε
DELTA BULGARIA

S.A. To μερίδιο συμμετοχής της ΔΕΛΤΑ στο

μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο 61%, ενώ συμμετέχουν, επίσης, η
τοπική εταιρία L.B.

BULGARICUM, η τοπική τράπεζα EXPRESS

BANK, καθώς και η BLACK

SEA FUND και η COMMERCIAL

CAPITAL. To εργοστάσιο παραγω γής παγωτού βρίσκεται στη Βάρνα
και

εκτός

εξαγω γές

από
στην

την

κάλυψη

Αλβανία.

Το

της

τοπικής

δίκτυο

αγοράς,

διανομής

της

πραγματοποιεί
ΔΕΛΤΑ

στη

Β ουλγαρία ξεπερνά τα 13.000 σημεία πώλησης . Η εταιρεία κατέχει
ηγετική θέση στην αγορά με μερίδιο πωλήσεων 76%. Δυστυχώ ς δεν
υπάρχουν κάποια οικονομικά στοιχεία για την εταιρία.
Στην Γιουγκοσλαβία και σήμερα στην Σερβία ιδρύθηκε η
μεικτή εταιρεία DELYUG S.A. Η DELYUG S.A ιδρύθηκε το 1997 από
τη ΔΕΛΤΑ, με συμμετοχή 88% στο μετοχικό κεφάλαιο και συμμετοχή
τοπικών εταιριών με το υπόλοιπο 12%. Σήμερα, η ΔΕΛΤΑ, συμμετέχει
με 90% στη μετοχική σύνθεση ενώ η τοπική εταιρεία NAPREDAK
συμμετέχει με 10%. Το 1998 ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε η λειτουργία
ενός σύγχρονου εργοστασίου παγωτού στη Στάρα Πάζοβα, 25 χλμ.
βορειοδυτικά του Βελιγραδιού. Τρία χρόνια μετά την αρχική επένδυση
πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση της υπερσύγχρονης μονάδας
παγωτού

παρουσία

πολιτικού

και

επιχειρηματικού

κόσμου.

Το

εργοστάσιο αυτό, εκτός από την τοπική αγορά, εφ οδιάζει με παγωτό
την Π.Γ.Δ.Μ . και τη Βοσνία. Το δίκτυο διανομής της ΔΕΛΤΑ στη
Γιουγκοσλαβία ανέρχεται σε 13.000 σημεία πώλησης. Η εταιρεία με
μερίδιο αγοράς 53% για το έτος 2000, έχει ήδη κατακτήσει την ηγετική

θέση. Από το 2001 η DELYUG S.A. μέσω του εκτεταμένου δικτύου της
έχει αναλάβει τη διανομή των προϊόντω ν της CHIPITA.
Η παρουσίαση

της

ΔΕΛΤΑ

στην

Ρουμανία

είναι

επίσης

σημαντική, αφού η ΔΕΛΤΑ έχει ιδρύσει μια θυγατρική στην Ρουμανία
την DELTA ROMANIA S.A. Η DELTA ROMANIA S.A. ιδρύθηκε τον
Δεκέμβριο

του

1999

ως Εμπορική

και παραγωγική

εταιρεία και

προέρχεται από τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της DELROM από
την QUEEN. Η εμπορική εταιρεία DELROM λειτουργούσε από το
1994, ενώ η παραγωγική εταιρία QUEEN εξαγοράσθηκε το 1997. Η
ΔΕΛΤΑ συμμετέχει στη DELTA ROMANIA S.A. με ποσοστό 71%, ενώ
το European Balkan Fund (E.B .F.) και το BLACK SEA FUND (B .S.F.)
της Global Finance με 29%. To 1998 ξεκίνησε η λειτουργία του
εργοστασίου παραγωγής παγωτού στη Γκλίνα, 15 χλμ. ανατολικά του
Βουκουρεστίου.

Το

δίκτυο

διανομής

της

ΔΕΛΤΑ

στη

Ρουμανία

ανέρχεται σε 18.000 σημεία πώλησης, ενώ η εταιρεία έχει κατακτήσει
ήδη ηγετική θέση στην αγορά με μερίδιο αγοράς άνω του 37%. Η
ΔΕΛΤΑ ξεκίνησε την παρουσία της και στην Π.Γ.Δ.Μ . το 1996 μέσω
αντιπροσώπου. Το 1998 ίδρυσε τη DELTA 6 S.A. που είνα ι 100%
θυγατρική της εταιρία. Η εταιρεία διαθέτει ήδη ένα δίκτυο 2.500
σημείων πώλησης, ενώ εισάγει παγωτό από τη DELYUG. Η εταιρεία
κατέχει από το 1998 ηγετική θέση στην αγορά με μ ερίδιο πωλήσεων
50% για το 2000. Επίσης η ΔΕΛΤΑ εξάγει παγωτό στην Α λβανία από
το

1994 μέσω αποκλειστικού αντιπροσώπου και διαθέτει ήδη ένα

δίκτυο 500 σημείων πώλησης με προμηθευτή της το εργοστάσιο της
Βουλγαρίας.
Όσον αφορά τις συμμετοχές με άλλες ελληνικές ετα ιρίες για
δραστηριοποίηση στα Βαλκάνια υπάρχει μια συνεργασία της ΔΕΛΤΑ
με την C hipita International. Από το 1998, η Δέλτα συνήψε συμφωνία
συμμετοχής στις διεθνείς δραστηριότητες της CHIPITA International
στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η Δέλτα απέκτησε ποσοστό 15% επί
των

δραστηριοτήτων

Ρουμανία,

ενώ

της

εξασφάλισε

C hipita
το

στη

Βουλγαρία,

δικαίω μα

απόκτησης

Πολωνία

και

αντίστοιχου

ποσοστού σε οποιαδήποτε μελλοντική διεθνή επέκταση της C hipita.

Αυτή η ιδιαίτερα επιτυχής συνεργασία ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο
τον

Ιανουάριο

του

2001,

όταν

συμφωνήθηκε

ότι η

C hipita

θα

χρησιμοποιεί για την προώθηση των κρουασάν της στη Γ ιουγκοσλαβία
το

δίκτυο

διανομής

της

DELYUG

SA,

θυγατρικής

της

Δέλτα

Βιομηχανία Παγωτού ΑΕ. Η DELYUG διαθέτει εργοστασιακή μονάδα
παραγωγής παγωτού στο Β ελιγράδι και ένα δίκτυο διανομής το οποίο
συμπεριλαμβάνει 12.000 σημεία λιανικής πώλησης, εκ των οποίων η
C hipita αρχικά θα χρησιμοποιεί 1.500 σε όλη τη Γ ιουγκοσλαβία και
πιθανόν στο μέλλον και όλα τα υπόλοιπα. Εκτιμάται ότι οι πω λήσεις
κρουασάν θα φτάσουν το ποσό του 1,3 δις. δρχ. μέσα στο έτος 2001.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τόσο της ΔΕΛΤΑ όσο και της C hipita, η
αγορά αυτή αναμένεται να αναπτυχθεί ταχύτατα τα επόμενα χρόνια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρίας ,

η προοπτική της

εταιρίας για τα επόμενα χρόνια σ υνοψίζεται στους εξής στόχους;

•

Την περαιτέρω ισχυροποίηση και βελτίωση της κερδοφ ορίας της

•

Την

ΔΕΛΤΑ στις βαλκανικές χώρες
πλήρη

αξιοποίηση

των

δυνατοτήτω ν

παραγω γής

των

εργοστασίων παγωτού καθώς και των σ υνολικά επιτυχημένω ν
δομών λειτουργίας της στις τρεις χώρες κλειδιά (Β ουλγαρία ,
Ρουμανία ,

Γ ιουγκοσλαβία.) για την ανάπτυξη

εξαγω γικής

δραστηριότητας στις γειτονικές χώ ρες μέσω αντιπροσώ πω ν ή
θυγατρικών εμπορικώ ν εταιριώ ν της ΔΕΛΤΑ.
•

Την αποτελεσματική εκμετάλλευση του μεγαλύτερου και πιο
άρτια οργανωμένου

δικτύου

διανομής στην περιοχή για

τη

σύναψη συνεργασιών με εταιρίες , τα προϊόντα των οποίων
μπορεί να διανέμει η ΔΕΛΤΑ, όπως γίνετα ι μετά την στρατηγική
συμμαχία με την C hipita στην Ο.Δ. Γιουγκοσλαβίας.
•

Την ανάπτυξη παραγω γικής δραστηριότητας στη χώρα κλειδί με
τοπικούς αντιπροσώ πους και την τοπική πάραγωγή.

Έ τσι το 2002 η εταιρία προβλέπει σε συνδυασμό με την αναμενόμενη
βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην Ν.Α Ευρώπη, η
ΔΕΛΤΑ προβλέπει περαιτέρω βελτίωση των μεγεθών της με σημαντική

αύξηση της κερδοφορίας της εταιρία για το 2002 αλλά ι
επόμενα χρόνια.

3.5

Η δράση της «3Ε Α.Ε» τα τε λευταία χρόνια

Ο Όμιλος 3Ε ξεκίνησε την λειτουργία του το 1969 με πρώτο
εργοστάσιο στην Αθήνα Μ ία νέα εποχή ποιότητας ξεκινάει για τα
αναψυκτικά στην Ελλάδα με την άφιξη της «Coca-Cola». Από τότε
μέχρι

σήμερα

η εταιρία

έχει

εξελεγχθεί

πάρα

πολύ

ανοίγοντας

εργοστάσια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σήμερα η εταιρία όπως ξέρουμε
παράγει αναψυκτικά και χυμούς αλλά και εμφιαλωμένο μεταλλικό
νερό.

Τα

γνωστά

(C oca-C ola,
Frulite)

προϊόντα

Sprite,

και

Fantail,

μεταλλικό

δραστηριοποιείται

στα

της

εταιρίας

S oda-T abor,

νερό

είναι

«ΑΥΡΑ». Η

Βαλκάνια

από

τα

Tonic),

το

3Ε

1992

αναψ υκτικά

χυμοί

(A m ita,

άρχισε

να

δημιουργώ ντας

εργοστάσια στην Β ουλγαρία παραγωγής εμφιαλω μένου νερού «ΑΥΡΑ».
Το 1993 δημιουργείται η Brew invest S.A. μία 50:50 συνεργασία της
Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως και της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε
η

οποία

μεγαλύτερη

αποκτά

πλειοψηφικό

εταιρεία

παραγωγής

μερίδιο

στην

Zagorka

μπίρας

στην

Βουλγαρία.

A.D.,

τη

Επίσης

δημιουργείται η 3Π Α.Ε. για την παραγωγή πλαστικώ ν προϊόντω ν με
δραστηριότητες
Π ραγματοποιείται

στην

Β ουλγαρία

αναδιάρθρωση

και
των

την

Ρουμανία.

ξένων

Το

επενδύσεων

1995
και

η

Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως συμμετέχει με 30% στη MOL1NO
BEVERAGES HOLDING η οποία έχει το δικαίωμα εμφιάλω σης για τα
προϊόντα της 'The C oca-Cola Company' σε περιοχές της Ρουμανία.
Αργότερα το 1997 η εταιρία περατώ νει τις διαπραγματεύσεις της και
αποκτά τον έλεγχο της IBP Beograd, της μεγαλύτερης εταιρείας
παραγωγής

αναψυκτικών

στην

Ομοσπονδιακή

Δημοκρατία

της

Γιουγκοσλαβίας. Μ έχρι το 2001 η εταιρία εξελίσσεται θετικά και με
συνεχώς αυξανόμενα κέρδη παρουσιάζοντας καλή εικόνα.

Δράση στην Βουλγαρία, Ρουμανία και Γιο υγ κοσ λαβ ία τα
τελευταία χρόνια
Στη

Βουλγαρία

η

3Ε

έχει

ιδρύσει

εργοστάσια

παραγω γής

εμφιαλωμένου νερού «ΑΥΡΑ» αλλά και αναψυκτικού «ΡΑΝΤΑ». Οι
επιπτώ σεις της κρίσης στο Κοσσυφοπέδιο στην οικονομία της χώρας
και

η

επακόλουθη

διαθεσίμου

αύξηση

εισοδήματος,

της

οδήγησε

ανεργίας
στην

και

της

εμφάνιση

μείωσης

του

ανταγω νιστικώ ν

προϊόντων με χαμηλή τιμή και ποιότητα. Η εταιρεία τον Ιούλιο του
1999, λανσάρισε στην αγορά το «Fanta Eexotic», το οποίο έδειξε να
ικανοποιεί τις γευστικές προτιμήσεις των καταναλωτών και στο τέλος
χρονιάς αποτελούσε το 14% των συνολικών πωλήσεων. Δυστυχώ ς
δεν ήταν δυνατόν να αποφευχθούν οι επιπτώ σεις της κρίσης του
Κοσσυφοπεδίου στη δραστηριότητα του Ομίλου στην Ο μοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας. Η οικονομία και η υποδομή της
χώρας είχε πληγεί σε πολύ

μεγάλο

βαθμό

και το

συνεχιζόμενο

εμπάργκο ασκούσε πρόσθετη πίεση. Το νόμισμα της χώρας έχασε πολύ
μεγάλο μέρος της αξίας του και η εξεύρεση συναλλάγματος για την
εισαγωγή

πρώτων

υλών ήταν

πολύ

δύσκολη.

Παρά

τις

α ντίξοες

συνθήκες, είναι ενθαρρυντικό ότι η ζήτηση των προϊόντω ν της The
C oca-Cola Company για το 1999 παρέμεινε υψηλή. Οι πω λήσεις στην
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μ ακεδονίας, που κατά τη
διάρκεια

των πολεμικών

συγκρούσεων

είχαν

παρουσιάσει

κάθετη

πτώση, ανέκαμψαν το τελευταίο τρίμηνο του 1999, κλείνοντας 10%
περίπου πιο κάτω από το 1998. Τον Σεπτέμβριο το 1999 άρχισε η
προετοιμασία για τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για τον
διαχωρισμό των δραστηριοτήτω ν των αναψυκτικώ ν και της μπίρας. Ο
διαχωρισμός θα βοηθήσει στην επικέντρωση των τμημάτων πωλήσεων
ξεχωριστά στο κάθε προϊόν ώστε να εξασφαλισθούν ευνοϊκότερες
προϋποθέσεις ανάπτυξης και για τις δύο κατηγορίες προϊόντω ν. Για το
έτος 2000 μπορούμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν και τόσο
ενθαρρυντικά, τα κέρδη στο A τρίμηνο του 2000 εμ φανίζονται 5 δις
μειωμένα, μειωμένα κατά το 19% σε σύγκριση με το ίδιο περίοδο του
1999. Η Γιουγκοσλαβία είχε αρνητικά'αποτελέσ μ ατα 325 εκ. δρχ. και η
Ρουμανία 1 δις. δρχ. Μόνο η ΠΓΔΜ παρουσίασε κέρδη 157 εκ. δρχ.

ενώ στην Βουλγαρία πραγματοποίησε οριακά θετικά αποτελέσματα
παρουσιάζοντας σημαντική

βελτίωση

σε σχέση

με το αντίστοιχο

τρίμηνο του 1999 Για το έτος 2001 δεν μπορούμε να δούμε τίποτα διότι
η χρονιά ακόμα δεν τελείωσε και δεν ανακοινώθηκαν κάποια στοιχεία
α π’ την εταιρία. Πάντως η εταιρία είναι έτοιμη να λειτουργεί και με
ζημιές γιατί η ελληνική αγορά την δίνει αυτήν την δυνατότητα λόγο ότι
το κέρδος της εταιρίας στη χώρα μας είναι υπεραρκετό ώστε η εταιρία
να συνεχίζει την προσπάθεια στην ανάπτυξη εμπορικώ ν δικτύω ν στα
Βαλκάνια. Το μεγάλο πρόβλήμα που παραμένει στην αγορά αυτή ότι τα
εισοδήματα

των καταναλωτών

είναι πολύ

χαμηλά και η ζήτηση

εξαιτίας αυτού του παραγόντου είναι χαμηλή, επιπλέον η εταιρία
αναγκάζεται να πουλάει τα προϊόντα της σε πολύ χαμηλές τιμές δυο
φορές πιο κάτω από ελληνική αγορά ας μην ξεχνάμε ότι το κόστος της
παραγωγής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 φορές πιο μικρό από τιμή
πώλησης. Γ ι’ αυτό η εταιρία προσπαθεί να μπει δυναμικά στην αγορά
χτίζοντας εργοστάσια εκεί ώστε να ρίξει το κόστος της παραγω γής
αλλά και διανομής των προϊόντων.

3.6

Chipita International

Δράση στην Βουλγαρία

Η C hipita είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές ετα ιρίες
παραγωγής και εμπορίας τροφίμων με έντονη παρουσία όσο στον
ελληνικό τόσο και στο διεθνή χώρο. Σημαντική είναι η παρουσία της
εταιρίας

στα Βαλκάνια,

συγκεκριμένα

στην Β ουλγαρία

και

στην

Ρουμανία. Η ιστορία της εταιρίας αρχίζει το 1973 με την παραγωγή
αλμυρών

snacks.

Έκτοτε

ανάπτυξης.

Η εταιρία

παράγοντας

τα γνωστά

ακολούθησε

σήμερα

παράγει

προϊόντα

μια

πορεία

μεγάλη

γάμα

κρουασάν / ‘M ini

σημαντικής
προϊόντω ν

7 D ays” που

γνώρισαν μεγάλη εμπορική επιτυχία, τα πρόσφατα “Bake R olls” κ.α. Η
δράση της C hipita στην βαλκανική αγορά εμφανίστηκε το 1996 με την
παραγωγή στην Βουλγαρία. Από τότε μέχρι σήμερα προχώρησε σε
εξαγορές, συγκεκριμένα το 1999 η C hipita εξαγόρασε το 60% των

μετοχών

της

Ανθέμια

Α.Ε,

το

72%

της

εταιρίας

παραγω γής

μαρμελάδων την Βιομάρ Α.Ε, εξαγορά 24% της εταιρίας Αλεσις Α.Ε.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας πρόσφερε η C hipita International, στη
Βουλγαρία η C hipita B ulgaria S.A το

1996 ξεκίνησε την τοπική

παραγωγή κρουασάν. Δεδομένης της οικονομικής σ ταθερότητας που
παρουσίασε

η

χώρα

η

C hipita

B ulgaria

ανέπτυξε

ιδιαίτερα

τη

βουλγαρική αγορά σε όλα τα παραγόμενα προϊόντα, λειτουργώ ντας σε
24 όρη βάση παραγωγής κατά τη διάρκεια του περισσότερου χρόνου
εξαντλώντας το παραγωγικό της δυναμικό κατά 82% στην τοπική
αγορά και κατά 18% μόνο σε εξαγωγές. Σε σύγκριση με το 1998 και
1999 υπάρχει μεγάλη αύξηση των κερδών κυρίως από την παραγωγή
κρουασάν , καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 570 εκ. δρχ. αυξανόμενα κατά
56%

σε

σύγκριση

με

το

αντίστοιχο

περίοδο

του

1998

και

το

απασχολούμενο προσωπικό αποτελούσε 235 εργαζόμενους, η αναλογία
των κερδών που προήλθαν από τις πω λήσεις κρουασάν ανέρχεται σε
72%. Το 2000 υπήρξε μία χρονιά συνεχιζόμενης επιτυχίας και έντονης
δραστηριότητας για την C hipita B ulgaria. Η εταιρία εντός του 2000
απασχόλησε

σε

μόνιμη

βάση

περίπου

300

εργαζόμενους

ενώ

ακολούθησε η συνεχόμενη αύξηση της κερδοφορίας. Β λέποντας τον
πίνακα 2γ παρατηρούμε αύξηση των κερδών κατά 32% και αύξηση των
πωλήσεων κατά 56%.

Π ίνα κα ς: 2γ
IV/jmva

2000

Δραχμές
4.380

(

1999
δ ια φ ο ρ ά

Ευρώ Δραχμές
12,8 2.800

Ευρώ
8,2 56%

Πωλήσεις
Κέρδη
755
2,3
570
προ
1,7 32%
φόρων
Πηγή: Απολογισμός 2000, Chipita Int.(όλα τα ποσά σε εκατομμύρια
Για το 2000 μπορούμε να πούμε επίσης ότι

χρονιά υπήρξε

επιτυχημένη για την αγορά του κρουασάν, όπου η C hipita διαθέτει
τόσο ατομικά κρουασάν 65 γρ. με την μάρκα Smaky, όσο και μίνι με
την μάρκα «Mini 7 Days». Η σειρά Smaky είναι μακράν ο «leader» της

αγοράς, και διεύρυνε τα μ ερίδιά της μέσα στο 2000, τόσο με την
αύξηση των πωλήσεων των υπαρχόντω ν προϊόντω ν, όσο και με το
δυναμικό λανσάρισμα του «Smaky» με γεύση κρέμας καραμελέ τον
Ιανουάριο. Τα ατομικά και μ ίνι κρουασάν διαφημίστηκαν έντονα κατά
την διάρκεια της χρονιάς, και σύμφωνα με στοιχεία πέτυχαν υψηλά
διανομής, με αποτέλεσμα να πω λούνται στο σύνολο σχεδόν των
σημείων πώλησης της Βουλγαρίας (από super m arket μέχρι περίπτερα).
Το μερίδιο αγοράς που κατέχουν τα κρουασάν της C hipita ξεπερνούν
το 85%. Αλλά και στην κατηγορία των αλμυρών snacks, το 2000
υπήρξε

χρονιά

ανάπτυξης

και

εξέλιξης.

Τον

Μ άρτιο

ξεκίνησε

ουσιαστικά η διανομή των Bake R olls στην Βουλγαρία, με την έναρξη
της διαφημιστικής εκστρατείας (μέχρι την στιγμή εκείνη το προϊόν
υπήρχε σε πολύ περιορισμένο αριθμό σημείω ν, και χω ρίς ουσιαστική
βοήθεια από πλευράς m arketing). Η αποδοχή ήταν εντυπω σιακή, και
οδήγησε στην απόφαση για εγκατάσταση μιας γραμμής παραγω γής
Bake Rolls στη Β ουλγαρία εντός του 2001. Επίσης, το φθινόπω ρο
διαφημίστηκε για πρώτη φορά στην Β ουλγαρία το C hipitos (προϊόν της
κατηγορίας των αλμυρών σνακς), μια κίνηση που συνδυάστηκε με το
λανσάρισμα δύο νέων γεύσεων.
Αναλύοντας την πορεία της C hipita B ulgaria S.A τα τελευταία
χρόνια από την ημέρα εγκατάστασης μέχρι σήμερα, παρατηρούμε ότι η
εταιρία λειτουργεί δυναμικά στη χώρα εισάγοντας καινούργια προϊόντα
τα οποία συμβάλουν στην αύξηση των πωλήσεων και την διερεύνηση
του υψηλού μερίδιου της C hipita στην τοπική αγορά του κρουασάν με
την ταυτόχρονη ανάπτυξη του μεγέθους της αγοράς. Η επιτυχημένη
προσπάθεια προώθησης των Bake R olls με εισαγωγή από την Ελλάδα,
που έδειξε τις ότι η κατηγορία αυτή έχει δυνατότητες να αναπτυχθεί.
Το λανσάρισμα δύο νέων προϊόντω ν στην κατηγορία των αλμυρών
snacks, και την διαφημιστική τους υποστήριξη συνέβαλαν στην συνεχή
αύξηση

των πωλήσεων.

Η αναβάθμιση

της «υπάρχουσας

γραμμής

παραγωγής κρουασάν, που αύξησε την πα ραγω γικότητα κατά 40%
περίπου, καθώς και την ποιότητα των προϊόντω ν. Η ολοκλήρωση του
νέου κέντρου διανομής, που βελτίω σε σημαντικά την διακίνηση των
προϊόντων και την εξυπηρέτηση των πελατών Οι πω λήσεις και τα

κέρδη

σημείωσαν

αναλύοντας

τα

άνοδο
στοιχεία

κατά

τη

βλέπουμε

χρονιά
μια

που

πέρασε.

δυναμική

Γενικά

πορεία

της

επιχείρησης.

Δράση στην Ρουμανία

C hipita International S.A. δραστηριοποιείται στην Ρουμανία
μέσω της θυγατρικής της εταιρείας C hipita R om ania S.R.L., με τοπική
παραγωγή κρουασάν στο εργοστάσιό της στο Βουκουρέστι. Μετά την
εξαγορά του εργοστασίου από την εταιρεία Star Ροοιΐ5(Ρουμανική
εταιρία τροφίμων) τον Ιανουάριο του 1999, η C hipita εγκατέστησε την
τεχνολογία παραγωγής της, και ξεκίνησε τις προσπάθειες για ανάπτυξη
των πωλήσεων και την κερδοφορίας στην -ώριμη όσον αφορά στο
κρουασάν - Ρουμανική αγορά. Η C hipita διαθέτει στην αγορά ατομικά
κρουασάν των 65 και 90 γρ. με τα εμπορικά σήματα 7D ays/F antastic
Star, O lala και Chipicao, καθώς και μίνι κρουασάν με το σήμα M ini 7
Days. Η εταιρεία Star Ροοιΐ5(Ρουμανική εταιρία τροφίμω ν), η οποία
διαθέτει εθνικό δίκτυο διανομής, έχει αναλάβει την διανομή αυτών των
προϊόντων. Θετικές προοπτικές που είχαν αρχίσει να διαφ α ίνονται για
την

C hipita

Romania

τους

τελευταίους

μήνες

του

1999,

επιβεβαιώθηκαν μέσα στο 2000. Η χρονιά που πέρασε χαρακτηρίστηκε
από την εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων και την εδραίωση της
C hipita ως την μεγαλύτερη εταιρεία στην αγορά. Το αποτέλεσμα αυτό
είναι πολύ σημαντικό, καθώς επετεύχθη

παρά την συνέχιση

των

οικονομικών προβλημάτων στη Ρουμανία και την περαιτέρω υποτίμηση
του Ρουμανικού νομίσματος. Οι πωλήσεις και τα προ φόρων κέρδη για
το 2000(βλ. Πίνακα 3γ) διαμορφώθηκαν ως εξής:

Π ίνακας: 3γ

ραχμές Ευρώ Δραχμές Ευρώ
Π ω λήσεις
4.400
12,9
1.300
3,8
238%
Κέρδη
προ
417
1,2
φόρι
Πηγή:Απολογισμός 2000, C hipita 1ηΙ.(όλα τα ποσά σε εκατομμύρια)

Σε επίπεδο τοπικής αγοράς, η C hipita συνέχισε την ανάπτυξη όγκου
πωλήσεων, τόσο με τα υπάρχοντα προϊόντα, όσο και με το λανσάρισμα
νέων. Οι μάρκες 7D ays/Fantastic Star και O lala είχαν μία πολύ καλή
πορεία, με την αύξηση των πωλήσεων κατά 180% και 330% αντίστοιχα
σε σχέση με το 1999. Επίσης, το λανσάρισμα του C hipicao, του
γνωστού παιδικού κρουασάν σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία, με τις
πωλήσεις

του

να

φτάνουν

στα

επίπεδα

του

καθιερω μένου

και

επιτυχημένου 7D ays/Fantastic Star. Στην ανοδική αυτή πορεία δεν
υστέρησαν

τα

μίνι

κρουασάν,

με

τον

σχεδόν

διπλασιασμό

των

πωλήσεών τους σε σχέση με το 1999. Η διαφημιστική υποστήριξη των
προϊόντων ήταν έντονη, και συνέβαλε στην πιο στενή γνω ριμία του
Ρουμάνου καταναλωτή με την C hipita και τα προϊόντα της. Μ έσα στο
2000, ξεκίνησε και η διανομή των προϊόντων της C hipita Inertnational
στην αγορά της Ουγγαρίας, με εισαγωγή από την Ρουμανία. Η αποδοχή
των προϊόντων σε αυτή την αγορά είναι πολύ ενθαρρυντική, και
αναμένεται μέσα στο 2002 μεγάλη αύξηση της δραστηριότητας αυτής,
με σημαντικά για την C hipita Romania ωφέλη. Επίσης, εντός του 2000
ολοκληρώθηκε

η

διαδικασία

αναβάθμισης

του

εργοστασίου,

με

αποτέλεσμα την αύξηση της παραγω γικότητας και την βελτίωση της
ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
Από τα στοιχεία που παρουσιάσαμε βλέπουμε ότι η εταιρία
C hipita

International

λειτουργεί

δυναμικά

και

σ τις

δύο

αγορές

(Βουλγαρία και Ρουμανία), συνεχίζει καλή πορεία και οι πωλήσεις
αυξάνονται κάθε χρόνο με θεαματικούς ρυθμούς. Η εταιρία παράλληλα
από τι βλέπουμε έχει στόχο την παραπέρα διείσδυση

στις αγορές των

Βαλκανίων κυρίως με εξαγω γές αλλά και στον μέλλον δεν αποκλείεται

να

επεκταθεί

και

στις

άλλες

χώρες.

Για

να

καταλάβουμε

πως

λειτουργεί η εταιρία στη βαλκανική αγορά θα απευθυνθούμε στο κύριο
Κώστα Φ ρανγκογιανη, που είναι υπεύθυνος διεθνώ ν παραγω γικών
δραστηριοτήτων της Chipita. Τον ρωτήσαμε συγκεκριμένα τα εξής;
Ποιοι είνα ι κ ύ ρ ιοι άξονες τη ς σ τρ α τ η γ ικ ή ς σας για το 2001 - 2002;
Φρανγκογιάνης;”

Σκοπεύουμε

για

την

αγορά

του

κρουασάν

να

αναπτύξουμε τα υπάρχοντα προϊόντα με διαφήμιση και εμπορικές
ενέργειες”
Σκ οπεύ ετε

να

εισ ά γετα ι

σ την

αγορά

τω ν

Β αλκανίω ν

κά ποια

κα ινούργια προϊόντα;
Φρανγκογιάνης;” Ναι, βεβαίως. Σχεδιάζεται η διάθεση νέων δυναμικώ ν
γεύσεων

στην

υποκατηγορία

των

μίνι

κρουασάν,

καθώς

και

λανσάρισμα νέων προϊόντων. Επίσης με την ολοκλήρωση του νέου
εργοστασίου στην Βουλγαρία στο οποίο λειτουργεί μια νέα γραμμή
παραγωγής
σκοπεύουμε

κρουασάν
στην

και μια γραμμή

δημιουργία

δικτύω ν

παραγωγής
διανομής

“Bake

στην

R o lls” ,

ΠΓΔΜ

και

Γιουγκοσλαβία ” .
Π αρατηρούμε ότι το μ ερ ίδ ιο αγοράς τη ς ε τα ιρ ία ς σ τη ν Β ουλγαρία
ξεπερνά

το

85%

και

σ την

Ρ ουμ ανία

π α ρ ό τι

η

ε τα ιρ ία

σας

δ ρ α σ τη ρ ιο π ο ιείτα ι 2,5 χρ όνια επίσ η ς το μ ερ ίδ ιο είνα ι στο ίδιο
επίπεδο. Πώς κ α ταφ έρ ατε να έχετε αυτό το απ οτέλ εσ μ α;
Φ ραωγκογιάνης;” Η εταιρία μας ήταν μια από τις πρώ τες ετα ιρίες που
μπήκε στην βαλκανική αγορά. Διαθέτουμε τα προϊόντα μας σε χαμηλές
τιμές και υψηλή ποιότητα κάτι που εκτίμησαν οι καταναλω τές της
Βουλγαρίας

και

της

Ρουμανίας.

Από

τις

αυξανόμενες

πω λήσεις

καταφέραμε να αυξήσουμε την παραγωγή και με την βοήθεια της
Global Finance εξαγοράσαμε τον ανταγωνιστή μας την εταιρία Star
Foods μαζί με το δίκτυο πωλήσεων. Ή ταν ένα από τα κυρτότερα
βήματα για την επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης και αύξησης
μεριδίου της αγοράς ” .
Ποια ήταν κύρια προβ λήμ ατα που α ν τιμ ε τω π ίσ α τε σ την Β αλκανική
αγορά;
Φρανγκογιάνης;

“ Τα μεγαλύτερα

προβλήματα

που

συνάντησε

η

εταιρία μας στην περιοχή αυτή ήταν η γραφ ειοκρατία, η έλλειψη

υποδομών, νομικών και δεσμικώ ν πλαισίων.

Επίσης

προβλήματα ήταν

στην

ο πληθω ρισμός,

ιδιαίτερα

ένα από
Ρουμανία

τα
που

κυμαίνεται της τάξεως 40%, ήταν ο κύριος λόγος που μείωσε την
αγοραστική

δύναμη

του

Ρουμάνου

καταναλωτή

και

εμείς

αναγκαστήκαμε να διαθέτουμε τα προϊόντα μας στις χαμηλές τιμές ” ,
Π οιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησ αν την ε τα ιρ ία σας να επ εκ τα θ είτε
και τι θα συμ βουλεύσ α τε στους έλληνες εξ α γω γείς οι οποίοι θα
ήθελαν να επεκ ταθού ν σ την Β αλκανική αγορά;
Φρανγκογιάνης:” Κ οιτάξτε, η Β ουλγαρία ήταν η πρώτη χώρα της
Βαλκανικής

που

αναπτύξαμε

δραστηριότητα.

Η κατανάλωση

του

κρουασάν στη Βουλγαρία ήταν μεγάλη και οι δασμοί της τάξης 45%
ανέβαζαν πολύ το κόστος του προϊόντος. Τα δύο αυτά δεδομένα μας
οδήγησαν στη δημιουργία μονάδας σε αυτή τη χώρα. Όσον αφορά την
βαλκανική αγορά, εγώ πιστεύω ότι η αγορά αυτή έχει καλές προοπτικές
ανάπτυξης και οι έλληνες εξαγω γείς θα πρέπει να πάρουν υπόψη τους
ότι εκτός από το μεγάλο περιθώ ριο κέρδους που υπόσχεται υπάρχουν
σοβαροί κίνδυνοι.
Βαλκάνια

Για να

θα πρέπει να

επεκταθεί

μια εξαγω γική

διαθέτει υψηλά

κεφάλαια

εταιρία
τα

οποία

στα
θα

μπορούσε να διακινδυνεύσει. Βεβαίως αυτό εξαρτάται από το κλάδο
της δραστηριότητας της εταιρίας, αλλά σε γενικές γραμμές μπορώ να
πω ότι οι έλληνες εξαγω γείς έχουν καλές προοπτικές ” .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4"
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σ ’ αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε με
λεπτομέρεια

τις

ακολούθησαν

οι ελληνικές

οποίων

περιγράφει

είχα

παρουσιάσουμε

διαδικασίες

τις

m arketing

επιχειρήσεις,

στο

τρίτο

διαδικασίες

και
τις

m anagem ent

κεφάλαιο.

του

που

δραστηριότητες

των

Συγκεκριμένα

m arketing

εξαγω γώ ν

θα
για

εξαγωγικές επιχειρήσεις και χω ριστά θα δώσουμε τις προτάσεις για τις
εταιρίες παραγωγής και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες κατά την άποψή
μου

θα

μπορούσαν

λειτουργιώ ν

των

να

βελτιώσουν

επιχειρήσεω ν

την

αυτών.

αποτελεσματικότητα
Τέλος

θα

των

βγάλουμε

τα

συμπεράσματα για τον ρόλο της βαλκανικής αγοράς στην ελληνική
οικονομία.

4.1

Marketing και management των εταιριών εξαγ ωγών

Η

περιγραφή

που

ακολουθεί

αποτελεί

μια

εννοιολογική

θεώρηση του m arketing των εξαγωγδιν σαν διαδικασία που μπορεί να
εφαρμοστεί με ένα σημαντικό βήμα - προς - βήμα τρόπο από κάθε
επιχείρηση που προβλέπει στις εξαγωγές. Συγκεκριμένα η περιγραφή
περιλαμβάνει τις εξαγωγικές επιχειρήσεις C hipita International, ΕΛ.ΠΕ
και ΔΕΛΤΑ Α.Ε. Είναι προφανές ότι κάθε στάδιο μπορεί να γίνει
αντικείμενο

περισσότερο

ή

λιγότερο

εξαντλητικής

μελέτης

αυτό

εξαρτάται από το κλάδο της δραστηριότητας της επιχείρησ ης, τα
χαρακτηριστικά

της,

διαθέσιμους

ανταγωνιστικότητας της θέσης κ.α.

πόρους,

το

μέγεθος,

της

ο πίνακας 4“ περιλαμβάνει την διαδικασία m arketing σε οκτώ
στάδια, αρχίζοντας από τα δυνατά και αδύνατα σημεία μέχρι και το
έλεγχο της εκτέλεσης.
Η C h ip ita In te r n a tio n a l είναι μια από τις πιο πετυχημένες
εταιρίες που εισήλθε

στην βαλκανική

αγορά.

Ξεκινώ ντας

με τις

εξαγωγές προς την Β ουλγαρία και την Ρουμανία η εταιρία στη
συνέχεια επεκτάθηκε στην Β ουλγαρία στήνοντας παραγωγική μονάδα
ενώ αργότερα αποφάσισε να επεκταθεί και στην Ρουμανία ιδρύοντας
έτσι μια ισχυρή θέση στην βαλκανική αγορά. Η επιτυχία της εταιρίας
είναι ο σωστός σχεδιασμός της έρευνας αγοράς και συντονισμός των
διαδικασιών που απαιτεί μια επένδυση σε αναδυόμενες αγορές. Η
εταιρία ΔΕΛΤΑ Α.Ε είναι η δεύτερη εταιρία που σήμερα επίσης δρα
αποτελεσματικά στη αγορά των Βαλκανίων. Η ιστορία και ο τρόπος
λειτουργίας των δύο αυτών επιχειρήσεω ν μοιάζει μεταξύ τους. Γ ι’ αυτό
το λόγο είναι πολύ λογικό οι δύο αυτές οι εταιρίες να συνεργάζονται
σήμερα.

Ενώ

η

τρίτη

εταιρία

η

ΕΛ.ΠΕ

παρουσιάζει

δυναμική

δραστηριότητα στις εξαγω γές των πετρελαιοειδώ ν. Οι τρεις αυτές
εταιρίες αποτελούν μοντέλο για να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες.

Π ίνακας 4“
Η ΔΙΑΔΙΚ ΑΣΙΑ ΤΟΥ M A R K ETIN G ΕΞΑΓΩΓΩΝ^^
1 Ανάλυση πλεονεκτημάτων και
• Δυνατότητες m anagem ent
μειονεκτημάτων
• Δυνατότητες παραγωγής
και τεχνικής ικανότητας
2. Ανάλυση και καθορισμός
• Εκτίμηση οικονομικώ ν
προϊόντων για εξαγωγές
δυνατοτήτων
• Ανάπτυξη γενικώ ν στόχων
3. Ανάλυση πιθανών αγορών για
• Εμπειρία στις εξαγω γές
εξαγωγές
• Θέση του προϊόντος στη
εσωτερική αγορά (μερίδιο
αγοράς)
4. Αξιολόγηση και κατανομή
• Σύγκριση με
αγορών / στόχων
ανταγω νιστικά προϊόντα
• Α ν ά γ κ ε ς προσαρμογής
5. Ανάλυση σε βάθος των
• Π ατέντες
επιλεγμένων αγορών
• Προκαταρκτική
ανασκόπηση για απόρριψη
Ο.Π.Ε(Ελληνική Έκδοση του Ινστιτούτου Εξαγωγών Σπουδών «management & marketing Εξαγοιγών»
1" έκδοση Αθήνα 1993)

6. Ανάπτυξη προγραμμάτων
marketing
7. Εφαρμογή - Εκτέλεση

•

8. Έ λεγχος αποτελεσμάτοιν

•

•

φανερά μη ικανοποιητικώ ν
αγορών
Καθορισμός κριτηρίω ν για
την κατάταξη των αγορών
Έρευνα γραφείου και
επιτόπια έρευνα αγοράς
για να καθοριστούν οι
συγκεκριμένες ανάγκες και
να δοθούν στοιχεία για το
σχεδίασμά της σ τρατηγικής
m arketing
Καθορισμός ομάδων
στόχων m arketing

Η συλλογή των παραπάνω στοιχείω ν ειδικά στο 5° στάδιο.
παρέχουν

ιχς

στρατηγικής

αναγκαίες
m arketing.

πληροφορίες
Έ τσι

στο

για

6°

τον

στάδιο

σχεδίασμά
στον

μιας

πίνακα

4°

παρουσιάζονται τα κύρια σημεία που πρέπει να ερευνηθούν προσεκτικά
με λεπτομέρεια.
Α) Σ τόχοι και σκοποί m ark e tin g
-

Ποιο προϊόν ή προϊόντα

-

Ποια αγορά ή αγορές

-

Όγκος πωλήσεων, μερίδιο αγοράς

Β) Σ τρ α τη γικ ή m arketing
-

Όσον αφορά το προϊόν τα ερωτήματα είναι τα εξής;

-

Όσον αγορά την τιμή:

Προσαρμογή; Τροποποίηση; Νέα ανάπτυξη; Νέοι κλάδοι;

Πλήρες κόστος; Όριακό κόστος; Νεκρό σημείο; Τιμές
έναντι ανταγωνιστών;
-

Όσον αφορά την διανομή:

-

Όσον αφορά την διαφήμιση. Προώθηση Πωλήσεων και

Δίκτυα; Λ ειτουργίες; Κόστος; Καταμερισμός λειτουργιώ ν;
Υπηρεσιών προϊόντος:
Κοινό

στόχο;

Πληροφόρηση;

Ανάγκες service;

Γ ) κ α ι τ ο μ ε ίγ μ α m a r k e tin g ( m a r k e t in g

m ix )

Ανάγκες

προώθησης;

-

Προϊόν:
Καθορίζεται η σύνθεση
τυποποίηση,

είδη

του προϊόντος,

συσκευασίας,

προδιαγραφές,

μέγεθος,

οφέλη,

λειτουργίες και επικοινω νίες
-

Για την τιμή θα πρέπει να εξεταστεί η δομή των τιμώ ν, τα
περιθώρια και οι επιπτώ σεις

-

Για την προώθηση πρέπει ν προσέξουμε τα σημεία όπως η
επιλογή

τρόπου

διανομής

(πω λητές,

αντιπροσώ πους,

θυγατρικές ή μικτές εταιρίες, βιομηχανικές υπεργολαβίες,
ίντερνετ). Συνθήκες πώλησης, λειτουργίες διανομής και
βοηθήματα πωλήσεων
-

Για την προβολή του προϊόντος θα πρέπει να επιλέξουμε
τον τρόπο διαφήμισης και να υπολογίσουμε το κόστος

Αναλύοντας τα αυτά τα «βήματα» και παρακολουθώ ντας την
πορεία των επιλεγμένων επιχειρήσεων θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι
εταιρίες έχουν πετύχει τους στόχους τους στην βαλκανική αγορά, αυτό
φαίνεται και από την ανάλυση των κερδών που κάναμε στο τρίτο
κεφάλαιο και από το ποσοστό του μεριδίου αγοράς που κατέχουν οι
εταιρίες. Ειδικά η C hipita έχει καταλάβει το 85% της βουλγαρικής και
της ρουμανικής αγοράς και η ΔΕΛΤΑ κατέχει 85% στην αγορά
παγωτού και η ΕΛ.ΠΕ στην αγορά των πετρελαιοειδώ ν. Οι τρεις αυτές
εταιρίες ακολούθησαν όμοια τακτική. Στην αρχή συγκεντρώ θηκαν στις
εξαγωγές

και

όταν

είδαν

ότι

η

κατανάλωση

αυξάνεται

και

οι

δυνατότητες παραγωγής δεν επαρκούν αλλά και το κόστος διέλευσης
των προϊόντων είναι αρκετά υψηλό προχώρησαν στην δημιουργία ή
εξαγορά

παραγωγικών

μονάδων

στην

χώρα

εξαγω γής

παράλληλα

διευρύνοντας τον στρατηγικό χάρτη με τις χώρες προτίμησης για
ανάπτυξη

εξαγωγικών

δραστηριοτήτων.

Η

επιτυχία

ήταν

η

μοναδικότητα των εταιριών αυτών όσον αφορά τη ν ποιότητα, το στιλ
σε συνδυασμό καλής τιμολογιακής πολιτικής έδωσε την πλεονεκτική
θέση απέναντι στου ανταγωνιστές. Ομως για να προβεί μια εταιρία
στην επέκταση των εξαγωγικών δραστηριοτήτω ν θα πρέπει να γίνει
αύξηση του προϋπολογισμού, στην περίπτωση με την C hipita και την

ΔΕΛΤΑ έπαιξε σημαντικό ρόλο η χρηματοδότηση από επενδυτικά
funds, συγκεκριμένα η G lobal Finance και το Black Sea Trade and
Developm ent Bank βοηθώντας τις εταιρίες για να ξεπεράσουν τις
δυσκολίες. Τα κύρια προβλήματα που αντιμετώ πιζαν αυτές οι εταιρίες
ήταν η έλλειψη δικτύων διανομής, υψηλοί δασμοί εισαγω γής και
πληθωρισμός. Η C hipita δημιούργησε δικό της δίκτυο και η ΔΕΛΤΑ
από την αρχή ήξερε για αυτήν την ανάγκη γιατί τα προϊόντα της είναι
παγωτά

και

ξεκίνησε

από

την

αρχή

με

μεγάλο

προϋπολογισμό

δημιουργώντας δίκιά της δίκτυα διανομής. Η C hipita όταν όμως
προχώρησε στις εξαγωγές προς την Γιουγκοσλαβία έκανε συνεργασία
με την ΔΕΛΤΑ γιατί δεν είχε δικό της δίκτυο διανομής ενώ η ΔΕΛΤΑ
είχε,

σε

αντάλλαγμα

η

ΔΕΛΤΑ

κατέχει

σήμερα

το

15%

της

δραστηριότητας της C hipita. Επίσης σημαντικό σ τοιχείο της επιτυχίας
των εταιριώ ν κρύβεται στο γεγονός ότι τα προϊόντα που εξάγουν είναι
πρώτης ανάγκης άρα σημαίνει υψηλή κατανάλωση. Η ΕΛ.ΠΕ έδρασε με
παρόμοια τρόπο με τις δύο προαναφερόμενες εταιρίες η μόνη διαφορά
ότι η εταιρία από την αρχή επεκτάθηκε στην βαλκανική

αγορά,

συγκεκριμένα στην ΠΓΔΜ εξαγοράζοντας το μοναδικό διυλιστήριο της
χώρας και παράλληλα δημιουργώντας δίκτυα και μονάδες διανομής
(πρατήρια) πετρελαιοειδών. Σε σύντομο χρονικό διάστημα η εταιρία
αναβαθμίζοντας το υπάρχον διυλιστήριο

προχώρησε στην αύξηση

παραγωγής καλύπτοντας 100% του της κατανάλωσης σε πετρελαιοειδή
την ΠΓΔΜ και παράλληλα εξάγοντας στην Αλβανία και την Ρουμανία
δημιουργώντας πρατήρια. Η επιλογή της εταιρίας ήταν πάρα πολύ
μελετημένη και έδωσε σημαντικά πλεονεκτήματα στην εταιρία όπως το
γεγονός ότι το διυλιστήριο των Σκοπίων είναι μοναδικό άρα σημαίνει
μονοπωλιακή θέση.

Επίσης η εταιρία για να μειώσει το κόστος

μεταφοράς προχώρησε στην κατασκευή αγωγού που θα μεταφέρει
πετρέλαιο από το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης στα Σκόπια. Σήμερα οι
εταιρίες έχουν φθάσει σε τέτοιο σημείο που οι δαπάνες τους για έρευνα
αγοράς έχουν μειωθεί σημαντικά δίνοντας μια ώθηση για την ανάπτυξη
των εξαγωγικών δραστηριοτήτων σε νέες αγορές και πιστεύω ότι οι
εταιρίες θα πρέπει να επικεντρώ σουν ενδιαφέρον στην διείσδυση στις
άλλες γειτονικές χώρες ακολουθώντας μια προσεγμένη τιμολογιακή

πολιτική. Γιατί στις περισσότερες βαλκανικές χώρες οι μ ισθοί είναι
ιδιαίτερα χαμηλοί και οι εταιρίες

θα πρέπει να προσφέρουν τα

προϊόντα καλύτερα στις χαμηλές τιμές ώστε να αυξηθούν οι πω λήσεις,
οι οποίες θα συμβάλουν στην μείωση του κόστους παραγωγής και
απόκτηση σημαντικού μεριδίου αγοράς. Δυστυχώς οι περισσότερες
ελληνικές επιχειρήσεις προτιμάνε να διαθέτουν τα προϊόντα σε υψηλές
τιμές πιστεύοντας ότι θα είναι ασφαλέστερα γιατί προσφέρει ένα
μεγαλύτερο ακαθάριστο περιθώ ριο

κέρδους, ώστε να επανακτηθεί

υψηλό κόστος εισαγωγής και ανάπτυξης πιο γρήγορα. Επιπλέον η
μείωση του κόστους του προϊόντος που προκαλείται από την ανάπτυξη
της αγοράς και της τεχνολογίας θα ξεπερνιέται έτσι βαθμιαία. Αυτό
είναι εφικτό όταν το προϊόν είναι πρωτοποριακό και δεν υπάρχουν
αντίστοιχοι

ανταγωνιστές.

Την

τιμολογιακή

πολιτική

αυτή,

την

ακολούθησε στην αρχή η ΔΕΛΤΑ Α.Ε όμως αργότερα κατάλαβε ότι η
πολιτική αυτή δεν είναι εφικτή γιατί ερευνώντας την αγορά κατάλαβε
ότι η τοπική παραγωγή προσέφερε το ίδιο προϊόν με χαμηλή ποιότητα
το οποίο όμως προτιμάτε από τους καταναλωτές λόγο χαμηλής τιμής.
Έ τσι η εταιρία αναγκάστηκε να επανεξετάσει την τιμολογιακή πολιτική
χάνοντας χρόνο. Γ ι’ αυτό κατά την άποψή μου οι εταιρίες θα πρέπει να
επιλέγουν μια επιθετική πολιτική καταλαμβάνοντας την αγορά με τις
χαμηλές τιμές και όταν η εταιρία είναι σίγουρη ότι ο ανταγω νισμός
έχει περιορισθεί σε σημαντικό βαθμό θα πρέπει να προχω ρήσουν σε
σταδιακή αύξηση των τιμών.

4.2

Προτάσεις

για

τις

εταιρίες

παροχής

υπη ρεσιών

(Ο.Τ.Ε)
Α π’ ότι φαίνεται από το τρίτο κεφάλαιο η εταιρία Ο.Τ.Ε έχει
δυναμική παρουσία σε όλες σχεδόν τις χώρες των Βαλκανίων. Η
δραστηριότητες σε αυτές τις χώρες αφορούν κυρίως την παροχή
κινητής

τηλεφωνίας

αλλά

για

να

υπάρχει

ένα

δίκτυο

τηλεφωνίας η εταιρία προχώρησε στην αναβάθμιση
δικτύων.

Αυτό

αποτελεί

αναμφισβήτητα

την

κινητής

και ανάπτυξη

δραστηριότητα

της

εταιρίας στον τομέα εκτελέσεων έργων. Στο έργο αυτό υπάρχει στενή
συνεργασία

με

την

γνωστή

ελληνική

εταιρία

INTRACOM.

Η

συνεργασία
σημασίας.

του

Ο.Τ.Ε

Η πρόταση

με

την

INTRACOM

είναι

στρατηγικής

μου για την ανάπτυξη και προώθηση των

προϊόντων κινητής τηλεφωνίας είνα ι η εξής: Εκτός από την συνεργασία
με τις εταιρίες εκτελέσεω ν έργων χρειάζεται δημιουργία εμπορικών
καταστημάτων σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιείται η εταιρία.
Στην Ελλάδα την προώθηση

αναλαμβάνουν οι γνω στές ελληνικές

εταιρίες όπως ο Γερμανός Α.Ε που παρέχει εξουσιοδοτημένο service.
ΓΓ αυτό για την εμπορία των προϊόντω ν στην βαλκανική αγορά η
εταιρία θα πρέπει να συνεργαστεί με τις ελληνικές επιχειρήσεις και
ένας καλός εταίρος είναι η εταιρία Γερμανός Α.Ε. Μ έχρι στιγμής η
Ο.Τ.Ε δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλη μια πρόταση που θα
μπορούσαμε να δώσουμε ότι η εταιρία θα πρέπει να διαφ οροποιήσει τα
προϊόντα της για παράδειγμα στην Γιουγκοσλαβία θα μπορούσε να
παρέχει υπηρεσίες Internet μέσω των γραμμών της TELECOM SERBIA
αλλά και στην Βουλγαρία.

Η εταιρία

θα

μπορούσε να

γίνει

ο

μεγαλύτερο internet provider στην περιοχή των Βαλκανίων. Ο Ο.Τ.Ε
θα πρέπει να επιδιώ κει κίνητρα για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεω ν
μεταξύ της Ελλάδας και των βαλκανικών χορών και να παρέχει κίνητρα
για την διείσδυση ελληνικών επιχειρήσεω ν που σχετίζοντα ι με τα
προϊόντα κινητής τηλεφωνίας.

4.3

Ο ρόλος της βαλκανικής αγοράς για την ελληνική
οικονομία

Οι

ελληνικές

επιχειρήσεις

που

δραστηριοποιούνται

στα

Βαλκάνια είναι πάρα πολλές. Ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεω ν
ασκούν

εξαγωγική

δραστηριότητα

παράγοντας

στην

Ελλάδα

και

εξάγοντας προς τις Βαλκανικές χώρες, άλλες από μερικά χρόνια
προχωρούν πιο μακριά, χτίζοντας εργοστάσια στην χώ ρα προορισμού,
ενώ άλλες συμμετέχουν σε κοινοπραξίες. Πάντως αναλύοντας την
κατάσταση παρατηρήσαμε ότι οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις
στοχεύουν να μεταφέρουν την παραγωγική μονάδα τους προς τον τόπο
εξαγωγής. Οι λόγοι που ωθούν να μεταφερθεί η παραγωγή ή να ανοίξει

μια

καινούργια

παραγωγή

είναι

τους

πολλοί.

στις

Οι

επιχειρήσεις

βαλκανικές

που

χώρες,

επεκτείνουν

στοχεύουν

στην

ελαχιστοποίηση του κόστους παραγω γής και αποφυγή των δασμών στα
εισαγόμενα

προϊόντα

χαρακτηριστικό

οι

οποίοι

παράδειγμα

επιβαρύνουν

τέτοιας

τις

εταιρίας

εξαγωγές.

είναι

η

Ένα

C hipita

International. Βεβαίως προκύπτουν προβλήματα κατά την υλοποίηση
τέτοιου

στόχου,

αλλά

το

ρίσκο

που

παίρνουν

οι

επιχειρήσ εις

δικαιολογείται από τα αυξανόμενα κέρδη. Όμως αυτές οι ενέργειες των
επιχειρήσεων, δηλαδή, μετανάστευση προς τις χώρες των Β αλκανίων
προκαλεί

μείωση

στις

εξαγω γές

της

χώρας,

για τί

επιχειρήσ εις

σταματάνε να εξάγουν τα προϊόντα από την Ελλάδα στα Β αλκάνια
παράγοντας τα προϊόντα εκεί.
Σε μια ανοιχτή αγορά η ανάπτυξη των εξαγωγών μιας χώρας
αποτελεί προϋπόθεση για την πραγματική σύγκλιση με τις οικονομίες
των υπόλοιπων αναπτυγμένων χορών. Με βάση τα στοιχεία από της
ΕΣΥΕ η Ελλάδα όσον αφορά τις εξαγωγές καταλαμβάνει την τελευταία
θέση

ανάμεσα

στις

χώρες

αντιπροσωπεύουν μόνο το

της

Ε.Ε.

Οι

ελληνικές

1/3 των εισαγω γώ ν, ενώ

εξαγω γές

το εμπορικό

ισοζύγιο των άλλων χορών της Ε.Ε είναι ισοσκελισμένο ή θετικό. Τα
εμπόδια για την αύξηση των εξαγωγών είναι πολλά. Η γραφ ειοκρατία,
αδύναμος τεχνολογικός τομέας, κακή οργάνωση των τελωνείων, κακή
ανάπτυξη μεταφορικών εταιριών, υψηλό κόστος παραγω γής, χαμηλή
ποιότητα, έλλειψη καινοτομιών στα προϊόντα, κακή εμπορική πολιτική
και

ανεπαρκής

εξειδίκευση

των

στελεχώ ν,

καθώς

και

απουσία

ολοκληρωμένων συστημάτων μάρκετινγκ και logistics. Επίσης δεν
χρησιμοποιούνται ακόμα συστήματα διαχείρισης πόρων (E.R .P). Ό λα
αυτά

συμβάλουν στην χαμηλή

ανταγω νιστικότητα

των

ελληνικώ ν

επιχειρήσεων απέναντι στις ξένες.
Στην ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών έπαιξε σημαντικό
ρόλο η βαλκανική αγορά. Γιατί αναλύοντας τα σ τατιστικά στοιχεία της
ΕΣΥΕ και άλλων στατιστικών υπηρεσιών φ αίνεται ότι οι ελληνικές
εξαγωγές έχουν αναπτυχθεί πολύ. Για παράδειγμα με την Ρουμανία και
την Βουλγαρία τα τελευταία χρόνια έχουμε θετικό εμπορικό ισοζύγιο
και ο αριθμός αυτός αυξάνεται. Οι διάφ οροι αναλυτές προβλέπουν ότι
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η ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών θα είναι σταθερή τα επόμενα
χρόνια,

αλλά

με χαμηλούς

ρυθμούς.

Αυτό

συμβαίνει επειδή

τα

προϊόντα που εξάγουμε στις βαλκανικές χώρες( τρόφιμα, ενδύματα,
πρώτες ύλες κ.λπ.) δεν είναι προϊόντα μεγάλης εισοδηματικής αξίας,
ενώ τα ίδια προϊόντα προσφέρονται από άλλες χώ ρες με χαμηλότερο
κόστος. Επιπλέον πολλές ελληνικές επιχειρήσεις ανέπτυξαν σημαντικά
την βαλκανική αγορά, π.χ. Η C hipita International παράγοντας εκεί
κρουασάν ανέβασαν πολύ την εσωτερική αγορά της Β ουλγαρίας και της
Ρουμανίας με αποτέλεσμα οι χώρες αυτές σταμάτησαν να εισάγουν
αυτού του είδος προϊόντα. Αυτό αποτελεί σημαντικό λόγο για την
μείωση

των

ελληνικές

ελληνικών
εξαγωγικές

εξαγωγών,

γιατί

επιχειρήσεις

όλο

και

σταματούν

περισσότερες
να

εξάγουν

μεταφέροντας παραγωγή προς τα εκεί απολαμβάνοντας ειδικευμένο
προσωπικό

και

φθηνό

εργατικό

δυναμικό.

Ωστόσο

πρέπει

να

επισημανθεί ότι με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ όσον αφορά το έτος
2000, οι ελληνικές εξαγωγές προς τις βαλκανικές χώρες ανήλθαν 1.727
εκατομμύρια δολάρια. Αυτό δείχνει ότι οι ελληνικές εξαγω γές προς τα
Βαλκάνια αντιπροσωπεύουν το 16.1% επί του συνόλου των ελληνικώ ν
εξαγωγών.

Μπορούμε

να

πούμε

με σιγουριά

ότι

η

αγορά

των

Βαλκανίων παίζει σημαντικό ρόλο στην απορρόφηση των ελληνικώ ν
εξαγωγών.

Απ’ αυτό

συμπεραίνουμε

ότι

η

ελληνική

οικονομία

χρειάζεται την βαλκανική αγορά για την μείωση του ελλείμματος στις
εμπορικές συναλλαγές. Επομένως για την μείωση των ελλειμμάτων
χρειάζεται αύξηση των εξαγωγών. Πώς όμως θα επιτευχθεί η αύξηση
των εξαγωγών; Οι λύσεις βέβαια υπάρχουν, συνήθως δημιουργούνται
κάποια

κίνητρα

από

την

κυβέρνηση

της

χώρας.

Υπάρχουν

είδη

οργανισμοί που προωθούν τις ελληνικές εξαγωγές. Τ έτοιοι οργανισμοί
είναι, ο Ο.Π.Ε( Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών) ενώ σε κάθε νομό
υπάρχουν

οργανισμοί

ανάπτυξης

π.χ.

στην

Θράκη

Αναπτυξιακή

Ροδοπης Α.Ε, ΕΟΜΕΧΧ κ.α. Ο σκοπός αυτών των οργανισμώ ν είναι η
διοργάνωση εκθέσεων με ελληνικά προϊόντα

σε διάφορες

χώ ρες,

προσέλκυση των ελλήνων εξαγωγέων προκειμένου να δημιουργούνται
κάποιες συμφωνίες και προτάσεις για την προώθηση των εξαγωγών.
Οπως δείχνουν όμως τα πράγματα τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν.

4.4

Προτάσεις για την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών

Αναλύοντας τα προβλήματα που σχετίζονται με τις ελληνικές
εξαγωγές θα θέλαμε να δώσουμε κάποιες προτάσεις για την επίλυση
αυτών των προβλημάτων. Ό λοι ξέρουμε ότι για την αύξηση των
εξαγωγών μιας χώρας χρειά ζετα ι βελτίωση της ανταγω νιστικότητας
των

προϊόντων.

παράδειγμα
Γερμανία,

Πως

στις
από

χρηματοδοτικά

θα

όλες
τις

γίνει

αυτό;

αναπτυγμένες

κυβερνήσεις

προγράμματα

που

Οι

λύσεις

χώρες

π.χ.

τοιν χορών
σκοπεύουν

υπάρχουν,
Η.Π.Α,

αυτών
στην

για

Α γγλία,

εφαρμόζονται
ανάπτυξη

των

καινοτομιών στα προϊόντα. Για παράδειγμα στις Η.Π.Α κάθε χρόνο
ξοδεύει πάνω από 2 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη καινοτομιών. Οι
καινοτομίες

αποτελούν

το

σύγχρονο

μοχλό

για

την

ανάπτυξη

ανταγωνιστικών προϊόντων. Επίσης τα προϊόντα αυτά είναι συνήθως
μεγάλης εισοδηματικής αξίας. Στα οποία οι ελληνικές επιχειρήσ εις δεν
παρουσιάζουν κάποια ανάπτυξη. Οι καινοτομίες είναι το μέλλον μιας
χωράς για την καλή ανάπτυξη των εξαγωγών. Βέβαια για να υπάρχουν
καινοτομίες εκτός από κρατική χρηματοδότηση

χρειάζεται ισχυρή

εκπαίδευση, ανάπτυξη επιστήμης και ερευνών, επιχειρήσεις θα πρέπει
να προχωρήσουν στην υιοθέτηση σύγχρονων τεχνικώ ν διαχείρισης
ανθρώπινων πόρων ώστε να μειωθεί ο αριθμός των επιχειρήσεω ν που
έχουν οικογενειακό χαρακτήρα. Επίσης χρειάζονται συγχρόνω ς και
τεχνικές

μάνατζμεντ

και

μάρκετινγκ

οι

οποίες

θα

πρέπει

να

υλοποιούνται από υψηλά εξειδικευμένα στελέχη. Τέτοιες τεχνικές είναι
πολλές π.χ.

innovation m anagement είναι μια δυναμική τεχνική.

Γενικά για την μελλοντική ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών θα
πρέπει να υπάρχουν κίνητρα από την κυβέρνηση για την ανάπτυξη του
τεχνολογικού τομέα της χώρας, δυστυχώς όμως ο τεχνολογικός τομέας
στη χώρα μας είναι υποανάπτυκτος. Το συμπέρασμα είναι απλό άμα
δεν θα κινηθούμε γρήγορα, και χάσουμε τον στίβο στην προώθηση και
ανάπτυξη των καινοτομιών η Ελλάδα θα είναι καταδικασμένη, θα
υπάρχει εσωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεω ν με αποτέλεσμα την
συρρίκνωση των εξαγωγών η οποία θα συμβάλει στην διερεύνηση του

ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα
είναι ότι η χώρα μας δεν θα είναι σε θέση να ανταγω νιστεί τις
υπόλοιπες χώρες και θα χάσει την θέση της στην παγκόσμια αγορά.
Επομένως για τις ελληνικές επιχειρήσεις υπάρχουν μόνο μια λύση
προώθηση

των

προϊόντων

στις

υποανάπτυκτες

αγορές

όπως

των

Βαλκανίων ,της ΕΣΣΔ, και Ν.Α Ευρώπης. Οι αγορές αυτές δεν πρέπει
να

χαρακτηρίζονται

ως

ευκαιριακές

και

επενδύσεις

θα

πρέπει

μακροπρόθεσμες, οι αγορές αυτές για την Ελλάδα είναι καθοριστικές,
άμα δεν επικρατήσουμε στα Βαλκάνια έχοντας πολλά συγκριτικά
πλεονεκτήματα θα είμαστε καταδικασμένοι.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Αυτή η εργασία ήταν μια προσπάθεια να παρουσιάσω τις
δραστηριότητες των ελληνικών επιχειρήσεω ν στα Βαλκάνια, να δείξω
τις

συνθήκες

εργασίας

αυτών

των

επιχειρήσεων

και

γενικά

τη

οικονομική σχέση της Ελλάδας με τις βαλκανικές χώρες. Βλέποντας
την

ανάπτυξη

των

βαλκανικών

χορών

και

αναλύοντας

τις

δραστηριότητες των ελληνικών επιχειρήσεων βλέπουμε ότι υπάρχει
μεγάλη τάση των ελληνικών επιχειρήσεω ν να στρέφονται προς αυτές
τις χώρες. Το κύριο κίνητρο που υπάρχει γ ι’ αυτές τις επιχειρήσεις
είναι η παρθένα αγορά, υψηλό περιθώριο κέρδους και η υψηλή
ανάπτυξη. Παίρνοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις σταρ όπως C h ip ita ,
ΔΕΛΤΑ

Α.Ε,

αποτελεί

Ο .Τ .Ε ,

προϋπόθεση

ΕΛ.ΠΕ
για

την

βλέπουμε ότι η βαλκανική
μελλοντική

ανάπτυξη

αγορά

αυτών

των

επιχειρήσεων. Αυτές οι επιχειρήσεις αποτελούν λαμπρό παράδειγμα για
τις υπόλοιπες και αποδεικνύουν ότι η βαλκανική αγορά αποτελεί μία
καλή προοπτική για την ανάπτυξή τους. Το κλειδί για την επιτυχία σ ’
αυτές τις

χώρες

είναι η καλή

τιμολογιακή

πολιτική,

ο σωστός

επιχειρηματικός προγραμματισμός και η επάρκεια των διαθέσιμω ν
πόρων. Αναφέρω τα λόγια του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας
Cream

Line (που

δραστηριοποιείται στην βαλκανική

αγορά)

του

Γιώργου Γούναρη: «Οι έλληνες επιχειρηματίες έχουν ένα μεγάλο
πλεονέκτημα στις μπίζνες απέναντι στους ευρωπαίους στην βαλκανική
αγορά γιατί οι έλληνες επιχειρηματίες έχουν πολύ στενή σχέση με τους
βαλκανικούς λαούς, παρόμοια νοοτροπία, τρόπο σκέψης και στενούς
ιστορικούς δεσμούς. Οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα
στα Βαλκάνια είναι οι ίδιες με αυτές της Ελλάδας πριν 20 χρόνια και
εμείς οι επιχειρηματίες ξέρουμε πως να τις αντιμετωπίσουμε.»
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