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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζέκα ηηο Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο ζηε 

Βνπιγαξία, ηε Ρνπκαλία θαη ηε εξβία θαη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ ΔΛΣΟΝ 

ζε απηέο ηηο ρψξεο.  

Ο Όκηινο ΔΛΣΟΝ απνηειεί παξάδεηγκα ειιεληθήο επηρείξεζεο πνπ έρεη 

θαηαθέξεη λα αλαπηπρζεί κε επηηπρία ζηα Βαιθάληα, κε ηελ ίδξπζε ηξηψλ ζπγαηξηθψλ. 

Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε πέληε ηκήκαηα-κέξε.   

ην πξψην απφ απηά, αλαιχνληαη ε έλλνηα ηεο δηεζληθήο επηρείξεζεο, νη ηξφπνη 

πνπ κπνξεί λα επηιέμεη κία επηρείξεζε γηα δηεζλή δξαζηεξηφηεηα θαη ην πιαίζην ησλ 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ.  

ην δεχηεξν κέξνο, πεξηγξάθνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ ηα Βαιθάληα γηα λα επεθηαζνχλ, ελψ ζην επφκελν κέξνο 

παξνπζηάδεηαη ν Όκηινο ΔΛΣΟΝ. 

ην ηέηαξην ηκήκα αλαιχνληαη, γηα θάζε ρψξα, θάπνηνη βαζηθνί παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζέιθπζε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, νη ειιεληθέο άκεζεο 

μέλεο επελδχζεηο θαη ε αληίζηνηρε ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ ΔΛΣΟΝ. 

ην ηειεπηαίν κέξνο εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ 

ηξηψλ ρσξψλ, ηελ δπλαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ησλ ειιεληθψλ άκεζσλ 

μέλσλ επελδχζεσλ ζε απηέο ηηο ρψξεο, ελψ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πξννπηηθή ηνπ 

Οκίινπ ΔΛΣΟΝ.  
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ΓΛΧΑΡΗΟ 

 

ΞΑΔ: χληκεζε ησλ Ξέλσλ Άκεζσλ Δπελδχζεσλ 

ΠΔ: χληκεζε ηεο Πνιπεζληθήο Δπηρείξεζεο  

ΑΞΔ: χληκεζε ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ 

ΜΜΔ: χληκεζε ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ  

ΑΔΠ: χληκεζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο 

GDP: χληκεζε ηνπ Gross Domestic Product  

est.: χληκεζε ηνπ estimated  

CIBUT: χληκεζε ηνπ Confederation of Independent Trade Unions of Bulgaria  

               (πλνκνζπνλδία Αλεμάξηεησλ Δκπνξηθψλ Δλψζεσλ Βνπιγαξίαο)  

BIA: χληκεζε ηνπ Bulgarian Industrial Association  

         (Βνπιγαξηθή Έλσζε Βηνκεράλσλ)  

ΑΠΔ: χληκεζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 

FDI: χληκεζε ηνπ Foreign Direct Investment 

MLN: χληκεζε ηνπ Million  

CEE: χληκεζε ηνπ Central and Eastern Europe  

BGN: χληκεζε ηνπ Bulgarian lev 

HCPI: χληκεζε ηνπ Harmonized Consumer Price Index 

R&D: χληκεζε ηνπ Research and Development  

ΟΖΔ: χληκεζε ηνπ Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ  

RSD: χληκεζε ηνπ Serbian dinar 

ΟΟΑ: χληκεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο  

SIEPA: χληκεζε ηνπ Serbia Investment and Export Promotion Agency  

              (Τπεξεζία Πξνψζεζεο Δμαγσγψλ θαη Ξέλσλ Δπελδχζεσλ ηεο εξβίαο) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η: Δηζαγωγή  

Ζ Γηεζληθή επηρείξεζε απνηειεί έλα νξγαλσκέλν ζχκπιεγκα νηθνλνκηθψλ 

νληνηήησλ, εγθαηεζηεκέλσλ ζε δηάθνξα θξάηε, πνπ δξα σο έλα ζπληνληζκέλν, 

αιιειεμαξηψκελν θαη εληαίν παξαγσγηθφ ζχλνιν, ζηεξηδφκελν ζε κία ζπλερήο 

δηαζπλνξηαθή ξνή πξντφλησλ, θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ, πιεξνθνξηψλ, γλψζεσλ, 

αλζξψπσλ, ηερλνινγίαο, θεθαιαίσλ, θαζψο θαη κεζφδσλ δηνίθεζεο θαη πξαθηηθψλ 

νξγάλσζεο. Πεξηγξαθηθά απηή ε δηάηαμε κνηάδεη κε έλαλ ηζηφ αξάρλεο φπνπ ζην 

θέληξν βξίζθεηαη ε κεηξηθή εηαηξεία θαη ζηα δηάθνξα ζεκεία ηνπ ηζηνχ νη νληφηεηεο 

ζηηο νπνίεο ε κεηξηθή αζθεί κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν έιεγρν.   

Ζ δεκηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ δηθηχνπ πνιπεπίπεδσλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ δηεζληθή επηρείξεζε δελ 

είλαη ζηαηηθή θαζψο ε έληαζε, θαη ε έθηαζε ησλ ζρέζεσλ κεηαβάιιεηαη. Οη 

ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο απηνχ ηνπ δηθηχνπ ιακβάλνπλ κελ ρψξα 

εληφο ελφο δηακνξθσκέλνπ πιαηζίνπ κε ζπγθεθξηκέλα ηππηθά θαη άηππα ζηνηρεία, 

σζηφζν λέεο ζπλαιιαγέο δεκηνπξγνχληαη θαη παιαηέο δηαθφπηνληαη. Οη δεζκνί πνπ 

αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ είλαη πνηθίιισλ ηχπσλ (ηερληθνί, 

νηθνλνκηθνί, πιεξνθνξηαθνί θ.η.ι.) θαη φρη κφλν λνκηθνί, ελψ ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα 

θαη ε αιιειεμάξηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζπληζηά ην βαζηθφ γλψξηζκα 

ηνπ δηθηχνπ ζην ζχλνιφ ηνπ. Ζ ζέζε ηεο θάζε νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε απηφ ην 

δίθηπν δελ είλαη δεδνκέλε αιιά κεηαβάιιεηαη ηφζν πνηνηηθά (είδνο παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ/πξντφλησλ ζην δίθηπν), φζν θαη πνζνηηθά (έληαζε εκπινθήο ζηελ δξάζε 

ηνπ δηθηχνπ). Ζ θηινζνθία ηνπ ηδηφκνξθνπ απηνχ δηθηχνπ δελ είλαη απιψο ε 
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κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ γηα ηελ Γηεζληθή επηρείξεζε σο ζχλνιν αιιά θαη ε 

επίηεπμε ησλ επξχηεξσλ ζηφρσλ ζηξαηεγηθήο πνπ ε ίδηα ε επηρείξεζε ζέηεη1.  

ηνλ πην απινπζηεπκέλν νξηζκφ ηεο, δηεζλήο επηρείξεζε είλαη θάζε δξαζηεξηφηεηα 

πνπ δηαβαίλεη εζληθά ζχλνξα. Μηινχκε γηα δηεζλείο επηρεηξήζεηο, φηαλ επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πεξλνχλ εζληθά ζχλνξα. Γηεζλείο επηρεηξήζεηο δελ είλαη κφλν νη 

θνινζζνί. Γηεζλείο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα είλαη θαη ηα εθαηνκκχξηα ησλ κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ παξάγνπλ θαη πσινχλ ρηιηάδεο πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ θαηαλαισηέο ή άιιεο επηρεηξήζεηο άιισλ θξαηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ μέλεο 

ηερλνινγίεο, απαζρνινχλ αιινδαπά ζηειέρε θ.ν.θ2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1
 Υαδάθεο, Κσλζηαληίλνο, Η., Δγσειπίδιο Ξένων Δπενδύζεων ζηιρ Βαλκανικέρ Φώπερ, Δθδφζεηο Εήηε , 

Θεζζαινλίθε 2000.  
2
 Θαλφπνπινο , Γηάλλεο, Ν., Το  Δπισειπείν ζηο Παγκόζμιο Φωπιό Μαρ, Δθδφζεηο Interbooks, Αζήλα 2002.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ II: Σξόπνη γηα δηεζλή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα  

Μία επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζεη ηηο μέλεο αγνξέο θαη λα 

επηηχρεη ηε δηεζλή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζή ηεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο.  

 

2.1 Δμαγωγέο  

Ο πξψηνο ηξφπνο είλαη ε πξνζέγγηζε ηεο αγνξάο κέζσ ησλ εμαγσγψλ πξνο 

απηή. Ζ επηρείξεζε παξάγεη ην πξντφλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο, πνπ βξίζθνληαη κέζα 

ζηα εζληθά φξηα ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο, θαη θαηφπηλ ην εμάγεη ζε μέλεο αγνξέο3.  

Τπάξρνπλ δχν κνξθέο εμαγσγψλ: Ζ έκκεζε θαη ε άκεζε. Ζ πξψηε πξαγκαηνπνηείηαη 

φηαλ κία επηρείξεζε πνπιάεη ην πξντφλ ηεο ζε έλαλ εγρψξην πειάηε, ν νπνίνο κε ηε 

ζεηξά ηνπ εμάγεη ην πξντφλ, είηε ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή ή ηξνπνπνηεκέλν. Ζ δεχηεξε 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ πσιήζεσλ ζε πειάηεο – είηε δηαλνκείο, είηε ηειηθνί ρξήζηεο- 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη έμσ απφ ηε ρψξα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο4.  

 

2.2 Licensing 

Ο δεχηεξνο ηξφπνο εηζαγσγήο ζε κία μέλε αγνξά είλαη ην licensing. Ωο  

licensing λνείηαη, ε ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο απφ κία επηρείξεζε ζε κία άιιε, κε 

φξν ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο ζηα πιαίζηα ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο (production process), ή ε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε κίαο εκπνξηθήο 

επσλπκίαο – ζήκαηνο (trademark). Ζ ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεσο ηερλνινγίαο δίλεη ζε 

κία επηρείξεζε ην πξνλφκην λα ρξεζηκνπνηήζεη κία «παηεληαξηζκέλε» κέζνδν θαη λα 

απνθηήζεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζηε παξαγσγή. ηε 

δεχηεξε πεξίπησζε ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο γηα παξαγσγή θαη πψιεζε αγαζψλ ππφ κηα 

                                                 
3
 Παπαγεσξγίνπ, Πέηξνο Π., θαη Γηνλχζηνο  Υηφλεο, Π., Γιεθνήρ Δπισειπημαηική Γπαζηηπιόηηηα και 

Οπγανιζμοί, Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο, Αζήλα 2003.  
4
 Griffin, Ricky W., Michael W. Pustay, International Business, Prentice Hall, U.S.A. 2005.   
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ζπγθεθξηκέλε δηεζλή επσλπκία θαη έκβιεκα, ην πξντφλ πνπ παξάγεηαη εκπλέεη 

εκπηζηνζχλε ζηνπο θαηαλαισηέο θαη θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη πην αληαγσληζηηθφ. 

Ωο  αληάιιαγκα ε μέλε επηρείξεζε πνπ ρνξήγεζε ηελ άδεηα (licensor) εηζπξάηηεη έλα 

κεληαίν ή εηήζην ζηαζεξφ αληίηηκν (royalty fee) απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία 

παξερψξεζε ηελ άδεηα (licensee). 

 Πνιιέο θνξέο ε ζπκθσλία ζπλνδεχεηαη κε ηελ ππνρξέσζε εθ κέξνπο ηνπ 

licensee λα θαηαβάιιεη επηπιένλ πνζφ αλάινγν κε ηηο πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί, 

εθκεηαιιεπφκελν ηελ άδεηα πνπ ηνπ ρνξεγήζεθε. Δπηπιένλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ licensee θα ηνπ licensor 

επεθηείλεηαη θαη ζε άιιεο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ην management, ην 

marketing, θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο  licensee επηρείξεζεο απφ ηελ 

licensor επηρείξεζε5.  

 

2.3 Franchising 

Μηα ηξίηε κέζνδνο δηεζλνχο επέθηαζεο κίαο επηρείξεζεο  είλαη ην franchising. 

Αλ θαη πξσηνεκθαλίζηεθε ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, κφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζε 

λα εθαξκφδεηαη ζε κεγάιε θιίκαθα. Franchising είλαη ε κέζνδνο δηεζλνχο επέθηαζεο 

κίαο επηρείξεζεο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ παξνρή «δηθαηψκαηνο» ή αιιηψο 

«πξνλνκίνπ» ζε κία μέλε επηρείξεζε (franchisee) λα πσιήζεη ζηε ηνπηθή αγνξά ηα 

πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηεο μέλεο επηρείξεζεο πξνο απηή ηε ρψξα (franchisor) έλαληη 

ελφο κεληαίνπ ή εηήζηνπ αληηηίκνπ ή αθφκα θαη έλαληη ελφο πνζνζηνχ επί ησλ θεξδψλ 

πνπ πξαγκαηνπνηεί ν franchisee. Απηνχ ηνπ είδνπο ε ζπκθσλία κπνξεί λα έρεη ηε 

κνξθή ηεο απνθιεηζηηθήο ή εκη-απνθιεηζηηθήο αληηπξνζψπεπζεο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα επεθηείλνληαη κέζσ άιισλ 

                                                 
5
 Παπαγεσξγίνπ, Πέηξνο Π., θαη Γηνλχζηνο  Υηφλεο, Π., Γιεθνήρ Δπισειπημαηική Γπαζηηπιόηηηα και 

Οπγανιζμοί, Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο, Αζήλα 2003. 
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επηρεηξεκαηηψλ ζε λέεο αγνξέο. Σα είδε ησλ πξντφλησλ κίαο εηαηξείαο ηα νπνία 

κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ κέζσ ηνπ franchising είλαη ηφζν πιηθά αγαζά φζν θαη 

ππεξεζίεο, ελψ ε ππνζηήξημε ηνπ franchisee ζε επίπεδν ηερληθφ, δηνηθεηηθφ, 

νξγαλσηηθφ θαη πσιήζεσλ απνηειεί βαζηθή  πξνυπφζεζε6.  

 

2.4 Δηδηθέο ηξαηεγηθέο 

Μία επηρείξεζε κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεη κεξηθέο εηδηθέο ζηξαηεγηθέο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζε δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

πξνβεί ζε καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο. Σέηνηεο κέζνδνη είλαη  ε ζχκβαζε παξαγσγήο 

(contract manufacturing), ε ζχκβαζε κάλαηδκελη (management contract) θαη ε 

επέλδπζε κε «ην θιεηδί ζην ρέξη» (turnkey project).  

 

2.4.1 πκβάζεηο παξαγωγήο 

Οη ζπκβάζεηο παξαγσγήο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κηθξέο θαη κεγάιεο εηαηξείεο 

πνπ αλαζέηνπλ φιεο ηηο παξαγσγηθέο ηνπο αλάγθεο ζε άιιεο εηαηξείεο. Απηή ε 

ζηξαηεγηθή έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαζέζεη κία επηρείξεζε γηα ηε θπζηθή 

παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο. Οη δηεζλείο επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα επσθειεζνχλ 

απφ απηέο ηηο ζπκβάζεηο, δείρλνληαο αθνζίσζε ζηα ζεκεία εθείλα πνπ δηαζέηνπλ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, επσθεινχκελεο ηαπηφρξνλα θαη απφ ηα πιενλεθηήκαηα 

ηεο ρψξαο ε νπνία αλαιακβάλεη ηε παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο. Σν κεηνλέθηεκα 

απηήο ηεο ζχκβαζεο εληνπίδεηαη ζηελ έιιεηςε ειέγρνπ ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία, 

                                                 
6
 Παπαγεσξγίνπ, Πέηξνο Π., θαη Γηνλχζηνο  Υηφλεο, Π., Γιεθνήρ Δπισειπημαηική Γπαζηηπιόηηηα και 

Οπγανιζμοί, Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο, Αζήλα 2003. 
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θάηη ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα πνηφηεηαο ή άιιεο κε αλακελφκελεο 

δπζθνιίεο. 

 

2.4.2 ύκβαζε κάλαηδκελη  

Ζ ζχκβαζε κάλαηδκελη ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ κία επηρείξεζε –ζπλήζσο 

πνιπεζληθή- κε ηδηαίηεξε ηερλνγλσζία ζηε Οξγάλσζε, Γηνίθεζε θαη Λεηηνπξγία 

επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, απνθαζίδεη λα επεθηαζεί δηεζλψο, αλαιακβάλνληαο δηα 

ζπκβνιαίνπ ην δηνηθεηηθφ έιεγρν κίαο ηξίηεο επηρείξεζεο, κε αληάιιαγκα έλα 

ζηαζεξφ αληίηηκν ή έλα πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ . Ζ ζπκθσλία πεξηιακβάλεη ηελ 

νινθιεξσκέλε δηνίθεζε κηαο επηρεηξήζεσο θαη ηε ζηαδηαθή κεηαθνξά ηεο 

ηερλνγλσζίαο ηεο ζηνπο ηνκείο νξγάλσζεο παξαγσγήο, δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο 

δηθηχσλ πσιήζεσλ αγαζψλ, ππεξεζηψλ, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο νηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ (ινγηζηεξίνπ, ηακείνπ), εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ έσο θαη νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ πξντφλησλ. Ο ηξφπνο 

απηφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αξθεηά επέιηθηνο θαη έρεη ην 

πιενλέθηεκα ηεο γξήγνξεο δηείζδπζεο ζηελ αγνξά. Δπίζεο πξνυπνζέηεη ειάρηζην 

θεθάιαην, θαζψο απηφ πνπ δηαρεηξίδεηαη είλαη νη γλψζεηο, νη ηθαλφηεηεο θαη ε εκπεηξία 

πνπ δηαζέηνπλ νη managers   ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη νη ηερληθέο πνπ απηνί 

έρνπλ αλαπηχμεη.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ franchising  ε πνιπεζληθή αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ηα 

πξντφληα θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ππνθαηαζηεκάησλ θάησ απφ εληαία δηνίθεζε. Σα 

ζηειέρε πνπ ζα εγεζνχλ ηεο λέαο πξνζπάζεηαο ηα έρεη επηιέμεη θαη εθπαηδεχζεη ζηνλ 

ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ εθαξκφδεη ζην δηθφ ηεο δίθηπν πσιήζεσλ.  
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2.4.3 Δπέλδπζε κε ην «θιεηδί ζην ρέξη» 

Δπέλδπζε κε ην «θιεηδί ζην ρέξη» είλαη κία άιιε κνξθή δηεζλνχο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη δεκηνπξγείηαη, φηαλ κία επηρείξεζε ή 

θνηλνπξαμία εηαηξεηψλ αλαιακβάλεη ηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα παξαδψζεη έηνηκν 

θαη πξνο εκπνξηθή ιεηηνπξγία έλα κεγάιν έξγν φπσο π.ρ. έλαλ απηνθηλεηφδξνκν 

ηαρείαο θπθινθνξίαο. Ζ αλάδνρνο εηαηξεία κπνξεί λα αλαιάβεη παξάιιεια θαη ηε 

ζπλνιηθή ή κεξηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ θαη έρεη δεζκεπζεί γηα ην ρξφλν θαη ην 

θφζηνο θαηαζθεπήο απηνχ. Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ πξνζπκθσλείηαη θαη ππνινγίδεηαη 

ζπλήζσο σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο. Ο ηξφπνο θαηαβνιήο 

ηεο ακνηβήο πξνζπκθσλείηαη κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ εληνιέσο ηνπ έξγνπ θαη 

κπνξεί λα πνηθίιιεη, αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ εληνιέα, ηεο 

νηθνλνκηθήο απφδνζεο ηεο επέλδπζεο θαη ην ρξφλν εθκεηάιιεπζεο πνπ παξέρεη ην ίδην 

ην έξγν.    

Οη εμαγσγέο, ην licensing, ην franchising θαη νη εηδηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ 

αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, επηηξέπνπλ ζε κία επηρείξεζε λα δηεζλνπνηήζεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα επελδχζεη ζε μέλα εξγνζηάζηα θαη 

εγθαηαζηάζεηο. Ωζηφζν, ππάξρνπλ πνιιέο εηαηξίεο πνπ πξνηηκνχλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο κέζσ ηεο ηδηνθηεζίαο θαη 

ηνπ ειέγρνπ  πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο. Άιιεο εηαηξίεο πξνηηκνχλ 

λα μεθηλήζνπλ ηε δηεζλή ηνπο δξαζηεξηφηεηα κέζσ εμαγσγήο, licensing , franchising ή 

ζπκβνιαίσλ κάλαηδκελη κέρξη λα απνθηήζνπλ γλψζε γχξσ απφ ηε ιεηηνπξγία ζηε 

ρψξα ππνδνρήο. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα απνθαζίζνπλ ηελ επέθηαζή ηνπο  ζηηο μέλεο 
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αγνξέο κέζσ ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

δηαλνκήο7.  

 

2.5 Άκεζε Ξέλε Δπέλδπζε  

 Άκεζε Ξέλε Δπέλδπζε είλαη ε ίδξπζε ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην 

εμσηεξηθφ νη νπνίεο είλαη κεξηθψο ή νιηθψο ηδηνθηεζία ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Ζ 

άκεζε μέλε επέλδπζε πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά πέξα απφ ηα εζληθά ζχλνξα ελφο 

παθέηνπ δηαθξηηψλ αιιά ηαπηφρξνλα ζπκπιεξσκαηηθψλ παξαγσγηθψλ εηζξνψλ. Οη 

εηζξνέο απηέο είλαη είηε πιηθέο, π.ρ. κεηνρηθφ θεθάιαην, θεθαιαηνπρηθφο εμνπιηζκφο, 

ελδηάκεζεο θαη πξψηεο χιεο, είηε άπιεο, π.ρ. ηερλνγλσζία (know-how) νξγάλσζεο 

παξαγσγήο, πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ηδηνθηεζίαο, marketing, θ.ιπ. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ 

εηζξνψλ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ηεο εκπνξηθήο δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο.  Ζ κεηαθνξά ησλ πφξσλ 

γίλεηαη ρσξίο ηελ παξεκβνιή ηεο αγνξάο, δελ έρεη δειαδή ηε κνξθή κίαο εκπνξηθήο 

ζπλαιιαγήο ή κίαο ζπκθσλίαο licensing ή franchising κεηαμχ δχν αλεμάξηεησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ νληνηήησλ, αιιά πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ δχν επηρεηξήζεσλ νη 

νπνίεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζρέζε ηδηνθηεζίαο. Απηή ε κεηαθνξά ησλ πφξσλ 

γίλεηαη ρσξίο ηε παξέκβαζε ηεο αγνξάο, έρεη δειαδή ηε κνξθή κίαο παξαδνζηαθήο 

εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο ή ζπκθσλίαο licensing ή franchising αιιά γίλεηαη απφ ηε 

κεηξηθή επηρείξεζε πξνο ηηο ζπγαηξηθέο νη νπνίεο βξίζθνληαη θάησ απφ θνηλή 

ηδηνθηεζία.  

Ζ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ είλαη θεληξηθή ζηνλ νξηζκφ ησλ ΑΞΔ. Έιεγρνο αζθείηαη 

φρη κφλν κέζσ πιεηνςεθηθήο ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ζπγαηξηθήο αιιά 

                                                 
7
 Παπαγεσξγίνπ, Πέηξνο Π., θαη Γηνλχζηνο  Υηφλεο, Π., Γιεθνήρ Δπισειπημαηική Γπαζηηπιόηηηα και   

Οπγανιζμοί, Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο, Αζήλα 2003.  

Griffin, Ricky W., Michael W. Pustay, International Business, Prentice Hall, U.S.A. 2005.   
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θαη κε ζπκκεηνρή κεηνςεθίαο. Σν θαζνξηζηηθφ ζεκείν ηνπ ειέγρνπ βξίζθεηαη ζην 

βαζκφ πνπ ε κεηξηθή εηαηξεία επεξεάδεη ηε δηαδηθαζία θαη θπξίσο ηα θξηηήξηα ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο. Ζ κεηξηθή εηαηξεία, αθφκε θαη κε ζπκκεηνρή κεηνςεθίαο 

ζηε ζπγαηξηθή, είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξήζεη απνηειεζκαηηθφ έιεγρν θαζψο είλαη ν 

απνθιεηζηηθφο πξνκεζεπηήο ηνπ παθέηνπ ησλ ηερλνινγηθψλ εηζξνψλ θαη 

ηερλνγλσζίαο νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ πφξσλ 

πνπ απαηνχληαη γηα ηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Με απηή ηελ έλλνηα έιεγρνο ζεκαίλεη 

φηη ε κεηξηθή εηαηξεία θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ζπγαηξηθήο ζε κία ζεηξά απφ 

δεηήκαηα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, φπσο είλαη ε επηινγή ηερλνινγίαο, νη ζρέζεηο κε ηηο 

εζληθέο θπβεξλήζεηο, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ε επελδπηηθή πνιηηηθή, νη πεγέο πξψησλ 

πιψλ θαη ελδηάκεζσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θ.ιπ.  

Πάλησο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ε θαηνρή ελφο 

πνζνζηνχ 25% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ζπγαηξηθήο είλαη αλαγθαία, ψζηε λα 

αζθείηαη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο. 

Κάπνηνο βαζκφο ειέγρνπ σζηφζν είλαη δπλαηφ λα αζθεζεί απφ κία επηρείξεζε 

πάλσ ζε κία άιιε ρσξίο ε πξψηε λα θαηέρεη ην παξακηθξφ πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο δεχηεξεο. Σέηνηνο ηχπνο ειέγρνπ ελππάξρεη ζηηο ζπκθσλίεο  licensing 

θαη franchising8.  

 

2.5.1 Σξόπνη εκθάληζεο ΞΑΔ 

Οη ΞΑΔ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο. Απηνί είλαη νη 

αθφινπζνη: 

 

                                                 
8
 Κπξθηιήο, Γεκήηξεο, Άμεζερ Ξένερ Δπενδύζειρ, Δθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα 2002.  
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Α) Ζ επέλδπζε Greenfield, ε νπνία είλαη  ε θαζηέξσζε κηαο εμνινθιήξνπ 

λέαο νληφηεηαο απφ ην κεδέλ. Ζ εηαηξεία αγνξάδεη ή λνηθηάδεη γε, δεκηνπξγεί λέεο 

εγθαηαζηάζεηο, πξνζιακβάλεη ή/θαη κεηαθέξεη ζε απηέο πξνζσπηθφ θαη κεηά μεθηλάεη 

ηε ιεηηνπξγία ηεο λέαο εηαηξείαο.  

Ο ηχπνο απηφο ηεο ΞΑΔ έρεη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα. Πξψηνλ, ε επηρείξεζε 

κπνξεί λα επηιέμεη ην κέξνο εθείλν ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο 

ηεο θαη λα δεκηνπξγήζεη ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο. Γεχηεξνλ, ε δηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο δελ έρεη λα δηαρεηξηζηεί ηπρφλ ππάξρνληα ρξέε ή ηπρφλ δηακάρεο κε παιηνχο 

εξγαδνκέλνπο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη άιια ηέηνηα παξφκνηα 

ζέκαηα. Σέινο, ε εηαηξεία κπνξεί λα εγθιηκαηηζηεί ζηε λέα θνπιηνχξα ζχκθσλα κε 

ηνπο δηθνχο ηεο ξπζκνχο θαη φρη θάησ ππφ ηε πίεζε κίαο ζε ιεηηνπξγία επηρείξεζεο. 

Έξεπλεο δείρλνπλ, φηη φζν κεγαιχηεξεο είλαη νη δηαθνξέο ζηε θνπιηνχξα κεηαμχ ηεο 

ρψξαο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ηφζν πην πηζαλφ είλαη γηα κία 

επηρείξεζε λα επηιέμεη ηελ εγθαηάζηαζε ελφο λένπ εξγνζηαζίνπ απφ ηελ αγνξά κίαο 

ππάξρνπζαο επηρείξεζεο. 

Ζ Δπέλδπζε Greenfield, έρεη θαη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα. Αξρηθά γηα ηελ 

επηηπρή εθαξκνγή ηεο απαηηείηαη ρξφλνο θαη ππνκνλή. Δπίζεο ε εγθαηάζηαζε ζε κία 

επηζπκεηή πεξηνρή κπνξεί λα είλαη πνιχ αθξηβή ή κε δηαζέζηκε. Δθηφο απφ απηά,  ε 

επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη ηνπο δηάθνξνπο εζληθνχο θαη ηνπηθνχο 

θαλνληζκνχο ζρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ λένπ εξγνζηαζίνπ, ελψ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε πξφζιεςε θαη ε εθπαίδεπζε ηνπηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα επηζπκεηά επίπεδα απφδνζεο πνπ ζέηεη ε θάζε 

επηρείξεζε.  
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Β) Ζ επέλδπζε Brownfield ή αιιηψο ε ζηξαηεγηθή Acquisition, ε νπνία 

αθνξά ηελ αγνξά ήδε ππαξρφλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε κία μέλε ρψξα. 

πγθεθξηκέλα ε ζηξαηεγηθή απηή αθνξά ηελ απφθηεζε κίαο ππάξρνπζαο επηρείξεζεο 

πνπ εθηειεί επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ρψξα ππνδνρήο.  

Με ηελ επέλδπζε απηή, ν αγνξαζηήο απνθηά ηνλ έιεγρν πάλσ ζηα εξγνζηάζηα 

ηεο απνθηεζείζαο επηρείξεζεο, ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζηε ηερλνινγία, ζην φλνκα 

θαζψο θαη ζηα θαλάιηα δηαλνκήο. Μέρξη λα νινθιεξσζεί απηή ε αγνξά, ε ππάξρνπζα 

επηρείξεζε κπνξεί θαη ζπλερίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη λα πξαγκαηνπνηεί έζνδα.  

Ωζηφζν θαη απηνχ ηνπ είδνπο ε επέλδπζε έρεη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Ζ 

εμαγνξάδνπζα εηαηξεία αλαιακβάλεη φιεο ηηο επζχλεο –ρξεκαηννηθνλνκηθέο, 

δηνίθεζεο- ηεο εμαγνξαζζείζαο επηρείξεζεο. Δπίζεο φιν απηφ ην εγρείξεκα είλαη 

ηδηαίηεξα πνιχπινθν αθνχ απαηηεί εηδηθνχο απφ δηάθνξεο ρψξεο θαη πνιινχο θιάδνπο, 

φπσο δηθεγφξνπο, ηξαπεδίηεο θαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε γηα εμαγνξέο θαη 

ζπγρσλεχζεηο. 

 

Γ) Ζ Κνηλνπξαμία (Joint Venture), ε νπνία είλαη κία επηρεηξεκαηηθή 

ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφδεη κία επηρείξεζε κε ζθνπφ ηε δηεζλή επέθηαζή ηεο θαη 

βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία θαη ζπληδηνθηεζία κίαο λέαο επηρείξεζεο κε δχν ή θαη 

πεξηζζφηεξνπο ζπλεηαίξνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα θνηλνπξαμία είλαη ε έλσζε 

θεθαιαίσλ, δπλαηνηήησλ θαη ππεξεζηψλ απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο λνκηθψο ρσξηζηέο 

νληφηεηεο κε ζθνπφ ηελ χπαξμε επηρείξεζεο απφ θνηλνχ, ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ απφ 

θνηλνχ, θαζψο θαη ηε δηαλνκή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θηλδχλνπ θαη ησλ απσιεηψλ απφ 

θνηλνχ. 

Απηφ ην είδνο ζπλεξγαζίαο πξνηηκάηαη ζε πεξηφδνπο αβεβαηφηεηαο θαη πςεινχ 

θηλδχλνπ θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο έιιεηςεο γλψζεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο ηεο 
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επέλδπζεο. ηελ πεξίπησζε ησλ θνηλψλ επηρεηξήζεσλ, φζν κεγαιχηεξεο είλαη νη 

πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ρψξαο-νηθνδεζπφηε θαη ηεο βαζηθήο ρψξαο ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα 

είλαη ηνπηθά (ηεο host country) κε δεδνκέλε ηε γλψζε θαη ηελ πείξα ηεο ηνπηθήο 

αγνξάο. Απηφ είλαη ρξήζηκν ζηνπο μέλνπο επελδπηέο φζν αθνξά ηελ επαθή κε ηελ 

θπβέξλεζε, ην θφζηνο ζηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ θ.ιπ. ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο 

θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, εηδηθά ζηα πξψηα έηε κεηάβαζεο, ην πεξηβάιινλ πςεινχ 

θηλδχλνπ νδήγεζε ηνπο επελδπηέο λα πξνηηκήζνπλ ηηο θνηλέο επηρεηξήζεηο, αιιά 

αξγφηεξα νη μέλνη επελδπηέο εγθαηέιεηςαλ πνιιέο απφ απηέο. Οη βαζηθνί ιφγνη γη’ 

απηφ ήηαλ ην ράζκα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο θαη ηεο δηαθνξάο επηπέδνπ 

παξαγσγηθφηεηαο θαζψο θαη ην επίπεδν ηνπ θεθαιαίνπ πνπ ηα δχν ζπκβαιιφκελα 

κέξε ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εηαηξεία.  

Σξεηο είλαη νη βαζηθέο κνξθέο ζπλεηαηξηζκνχ κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί κία 

πνιπεζληθή λα ζπλεξγαζηεί κέζσ ησλ joint ventures: α) κε κία ηνπηθή ηδησηηθή 

επηρείξεζε ή ηδηψηεο επελδπηέο, β) κε ηελ ηνπηθή θπβέξλεζε θαη δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο, γ) κε έλαλ φκηιν εγρψξησλ ή μέλσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ ζπλεηαίξνπ βαζίδεηαη ζε δηάθνξα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ε εηαηξεία, ηα νπνία 

είλαη θνηλά είηε πξφθεηηαη γηα ηδηψηεο είηε πξφθεηηαη γηα θπβεξλήζεηο ή δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο. Απηά εμαξηψληαη ηφζν απφ ηε κνξθή θαη ηνλ ηχπν ηεο λέαο επέλδπζεο 

φζν θαη απφ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο πνπ έρεη ε πνιπεζληθή. Σα θπξηφηεξα θξηηήξηα 

είλαη ηα ρξεκαηηθά θεθάιαηα πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαζέζεη ν ζπλέηαηξνο, νη 

νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο σο θαη ην επίπεδν ησλ επαθψλ ηνπ κε ηα 

θπβεξλεηηθά θιηκάθηα9. 

                                                 
9
 Παπαγεσξγίνπ, Πέηξνο Π., θαη Γηνλχζηνο  Υηφλεο, Π., Γιεθνήρ Δπισειπημαηική Γπαζηηπιόηηηα και 

Οπγανιζμοί, Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο , Αζήλα 2003.  

Μπηηδέλεο, Αξηζηείδεο, Π., Η Γςναμική ηων Βαλκανικών Αγοπών &Η Μεηάβαζη ηων Φωπών ηηρ 

Αναηολικήρ Δςπώπηρ ζηην Οικονομία ηηρ Αγοπάρ, Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο , Σφκνο  Α’ Αζήλα 2003. 
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2.5.2 Λόγνη πξαγκαηνπνίεζεο κίαο ΑΞΔ  

Οη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κία πνιπεζληθή επηρείξεζε 

πξνβαίλεη ζε Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο ζεσξνχληαη φηη είλαη (α) ε εθκεηάιιεπζε 

πφξσλ, (β) ε εθκεηάιιεπζε αγνξψλ, (γ) ε επηδίσμε γηα κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα (efficiency) θαη (δ) ε επηδίσμε καθξνπξφζεζκσλ ζηξαηεγηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ. Ωο δεπηεξεχνληεο ιφγνη κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ νη επελδχζεηο γηα 

ιφγνπο " δηαθπγήο " θαη "ππνζηήξημεο".  

 

Α. Ζ εθκεηάιιεπζε πόξωλ 

ηελ πεξίπησζε απηή ε πνιπεζληθή επηρείξεζε επελδχεη ζην εμσηεξηθφ γηα λα 

απνθηήζεη ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο ζε ρακειφηεξν πξαγκαηηθφ θφζηνο απφ φηη 

θνζηίδνπλ ζηε ρψξα απφ φπνπ πξνέξρεηαη ε ΠΔ. Σν πεξηζζφηεξν ή αθφκε θαη φιν ην 

πξντφλ ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο εμάγεηαη ζε αλεπηπγκέλεο ρψξεο.  

Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο κνξθέο ΑΞΔ κε ζηφρν ηελ εθκεηάιιεπζε πφξσλ:  

Ζ πξψηε κνξθή ΑΞΔ απνζθνπεί ζε ρακεινχ θφζηνπο θπζηθνχο πφξνπο π.ρ. 

κεηαιιεχκαηα, πξψηεο χιεο, αγξνηηθά πξντφληα. Δπίζεο εδψ αλήθνπλ νη ΑΞΔ ζην 

ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ φπσο ηνπξηζκφο, θαηαζθεπέο, εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο θ.α.   

Ζ δεχηεξε κνξθή ΑΞΔ αλαθέξεηαη ζε ΠΔ πνπ επηδεηνχλ θζελφ αλεηδίθεπην ή 

εκηεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Οη ΠΔ απηέο πξνέξρνληαη απφ ρψξεο κε πςειφ 

θφζηνο εξγαζίαο πνπ παξάγνπλ πξντφληα εληάζεσο εξγαζίαο κε ζθνπφ ηηο εμαγσγέο.  

Ζ ηξίηε κνξθή ΑΞΔ αλαθέξεηαη ζε ΠΔ πνπ αλαδεηνχλ λα απνθηήζνπλ 

ηερλνγλσζία, δηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο επηδεμηφηεηεο κέζσ ζπλεξγαζίαο κε 

επηρεηξήζεηο ζηελ θηινμελνχζα ρψξα.  

 

                                                                                                                                               
9
Griffin, Ricky W., Michael W. Pustay, International Business, Prentice Hall, U.S.A. 2005.   
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Β. Ζ εθκεηάιιεπζε αγνξώλ 

ηελ πεξίπησζε απηή ε ΠΔ επελδχεη ζηε θηινμελνχζα ρψξα γηα λα 

εμππεξεηήζεη ηελ αγνξά ηεο ή αγνξέο γεηηνληθψλ ρσξψλ. πλήζσο πξηλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο μέλεο επέλδπζεο νη αγνξέο απηέο εμππεξεηνχληαλ απφ εμαγσγέο 

πνπ ηψξα γηα θάπνηνπο ιφγνπο, φπσο π.ρ. επηβνιή δαζκψλ, δελ είλαη εθηθηέο.     

Τπάξρνπλ πέληε ιφγνη πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ΑΞΔ κε ζηφρν ηελ 

αλαδήηεζε αγνξψλ.  

Πξψηνλ, φηαλ νη βαζηθνί πξνκεζεπηέο ή βαζηθνί πειάηεο ηεο ΠΔ 

εγθαζίζηαληαη ζηελ θηινμελνχζα ρψξα ππνρξεψλνληαο έηζη ηελ ΠΔ λα ηνπο 

αθνινπζήζεη.  

Ο δεχηεξνο ιφγνο είλαη φηη ζπρλά ε παξαγσγή ηεο ΠΔ πξέπεη λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο εγρψξηεο πξνηηκήζεηο θαη αλάγθεο θαη λα γλσξίδεη θαιά ηνπο 

εγρψξηνπο πφξνπο θαη δπλαηφηεηεο. Δπίζεο πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο εγρψξηεο 

επηρεηξεκαηηθέο ζπλήζεηεο, ην λνκηθφ πιαίζην θαη ηε γιψζζα. Αλ δελ επηηπγράλεηαη 

απηφ, ηφηε θηλδπλεχεη απφ ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο.  

Ο ηξίηνο ιφγνο γηα ΑΞΔ πξνο αλαδήηεζε αγνξψλ είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

θφζηνπο κεηαθνξάο φηαλ απηφ απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

παξαγσγήο. 

Ο ηέηαξηνο θαη κε απμαλφκελε ζεκαζία ιφγνο είλαη φηη ε ΠΔ ζεσξεί φηη πξέπεη 

λα είλαη παξνχζα ζε ζεκαληηθέο πεξηνρέο φπνπ είλαη παξφληεο νη αληαγσληζηέο ηεο, 

γηα ιφγνπο ζηξαηεγηθήο marketing.  

Ο πέκπηνο ιφγνο είλαη ε πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ηεο θηινμελνχζαο ρψξαο θαη 

ην λνκηθφ ηεο πιαίζην. Υαξαθηεξηζηηθέο πνιηηηθέο είλαη ε επηβνιή δαζκψλ θαη 

πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηηο εηζαγσγέο, πξνο φθεινο ηεο πξνζέιθπζεο ΑΞΔ καδί κε 

θνξνινγηθά θίλεηξα γηα ηελ αλάιεςε ηέηνησλ επελδχζεσλ.  
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Γ. Ζ επηδίωμε κεγαιύηεξεο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

Σν είδνο απηφ ηεο ΑΞΔ πξαγκαηνπνηείηαη απφ θαζηεξσκέλεο ΠΔ κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο παγθφζκηα θαη ηελ επέθηαζή ηνπο. Σα νθέιε απηά 

κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ νηθνλνκίεο θιίκαθνο, απφ νηθνλνκίεο επέθηαζεο (scope 

economies) θαη απφ θαηαλνκή ησλ θηλδχλσλ. Οη παξαπάλσ νηθνλνκίεο πξνέξρνληαη 

απφ ηελ πξνεγκέλε ηερλνγλσζία, ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηε παξαγσγή πνιιψλ 

πξντφλησλ ζε ρψξεο κε δηαθνξεηηθά πνιηηηζηηθά ήζε. Σν είδνο απηφ ηεο ΑΞΔ 

πξαγκαηνπνηείηαη  απφ κεγάιεο ΠΔ κε δξαζηεξηφηεηεο ζε πνιιέο ρψξεο θαη ζε 

πνιινχο θιάδνπο θαη θπξίσο κε ηππνπνηεκέλε παξαγσγή.  

Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν είδε ΑΞΔ κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα:  

Σν πξψην πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρψξεο κε κεγάιεο δηαθνξέο ζηε δηαζεζηκφηεηα 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ζην θφζηνο παξαγσγήο. Έηζη ππάξρνπλ ΠΔ φπνπ νη 

δξαζηεξηφηεηεο έληαζεο θεθαιαίνπ θαη ηερλνινγίαο ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο έληαζεο εξγαζίαο θαη θπζηθψλ πφξσλ ζηηο 

ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο.  

Σν δεχηεξν είδνο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρψξεο κε παξφκνηεο νηθνλνκηθέο δνκέο 

θαη επίπεδα εηζνδήκαηνο θαη ζηφρν έρνπλ λα απνθνκίζνπλ νθέιε απφ νηθνλνκίεο 

θιίκαθνο θαη επέθηαζεο θαη απφ δηαθνξέο ζηηο θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο θαη ηελ 

δηαζεζηκφηεηα  ηεο πξνζθνξάο.  

 

Γ. Ζ επηδίωμε ζηξαηεγηθώλ πιενλεθηεκάηωλ 

ηελ πεξίπησζε απηή ε ΠΔ πξαγκαηνπνηεί ηελ ΑΞΔ, ζπλήζσο αγνξάδνληαο 

θεθάιαηα (assets) μέλσλ επηρεηξήζεσλ, κε ζθνπφ λα πξνάγεη καθξνρξφληνπο ηεο 

ζηφρνπο, ηδηαίηεξα λα δηαηεξήζεη ζην ίδην επίπεδν ή αθφκε θαη λα απμήζεη ηελ δηεζλή 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ παιαηέο θαη λέεο 
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ΠΔ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο ΑΞΔ είλαη φηη ε ΠΔ δελ έρεη ζηφρν λα 

εθκεηαιιεπζεί ζπγθεθξηκέλα πιενλεθηήκαηα θφζηνπο ή αγνξψλ, αιιά λα απνθηήζεη 

ην ραξηνθπιάθην ηεο μέλεο επηρείξεζεο γηα λα βειηηψζεη ηελ δηεζλή αληαγσληζηηθή 

ηεο ζέζε. Απηφ ην είδνο ηεο ΑΞΔ απνθηά νινέλα θαη απμαλφκελν κεξίδην ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΠΔ. Καηεπζχλεηαη θπξίσο ζε βηνκεραληθνχο θιάδνπο εληάζεσο 

ηερλνινγίαο θαη θεθαιαίνπ θαη θιάδνπο ππεξεζηψλ εληάζεσο πιεξνθνξηθήο.  

 

Δ. Δπελδύζεηο " δηαθπγήο " 

Ζ ΠΔ πξαγκαηνπνηεί ηελ μέλε επέλδπζε γηα λα απνθχγεη πεξηνξηζηηθέο 

λνκνζεζίεο θαη καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο εθ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο ηεο ΑΞΔ. Μπνξεί επίζεο νη ιφγνη δηαθπγήο λα είλαη πνιηηηθή αζηάζεηα ή 

θαθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ ρψξεο φπνπ νη θπβεξλήζεηο 

αθνινπζνχλ ηζρπξέο παξεκβαηηθέο καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο, ζπλήζσο ζηνλ ηνκέα 

ησλ ππεξεζηψλ. Μεηά ην 1990 νη πνιηηηθέο απηέο έρνπλ κεησζεί ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα κε ηελ εμαίξεζε ησλ εκπνξηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινληαη ζηηο 

εμαγσγέο.  

 

Σ. Δπελδύζεηο ππνζηήξημεο 

Ο ζηφρνο απηψλ ησλ επελδχζεσλ είλαη λα ππνζηεξίμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο ππφινηπεο ΠΔ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ππνζηήξημεο κπνξεί λα είλαη 

δεκηνγφλεο αιιά ζηφρν έρνπλ λα απμήζνπλ ηα ζπλνιηθά νθέιε ηεο ΠΔ. πλήζσο νη 

επελδχζεηο ππνζηήξημεο γίλνληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ κε ζθνπφ λα πξνάγνπλ θαη 

λα δηεπθνιχλνπλ ηηο εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηελ ΠΔ θαζψο θαη ηηο 

εηζαγσγέο αγαζψλ θαη πξψησλ πιψλ εθ κέξνπο ηεο ΠΔ. Αλαιακβάλνπλ επίζεο ηελ 

ζπιινγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, ηελ έξεπλα γηα πηζαλέο επηπξφζζεηεο 
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επθαηξίεο επέλδπζεο θαη ηηο ππεξεζίεο marketing θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηεο 

θεληξηθήο ΠΔ 10. 

 

2.5.3 Δίδε πιενλεθηεκάηωλ όηαλ θάλνπκε μέλε επέλδπζε  

χκθσλα κε ηνλ Dunning νη εηαηξείεο αμηνινγνχλ ηελ είζνδφ ηνπο ζηε δηεζλή 

αγνξά ιακβάλνληαο ππφςε ην θφζηνο θαη ηα πιενλεθηήκαηα, ηα νπνία απνξξένπλ απφ 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηαηξείαο, δειαδή ην πιενλέθηεκα ηεο ηδηνθηεζίαο, 

ηελ επηινγή ηεο πεξηνρήο ην νπνίν νλνκάδεηαη πιενλέθηεκα ρσξνζέηεζεο θαη ηέινο ην 

πιενλέθηεκα ηεο εζσηεξίθεπζεο ησλ δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

• Ηδηνθηεζηαθό πιενλέθηεκα (Ownership Advantage): ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα 

θαηέρεη θάπνην κνλαδηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλεθηήκαηα ην νπνίν λα ππεξληθάεη ηα 

κεηνλεθηήκαηα απφ ηνλ αληαγσληζκφ ηεο κε ηηο μέλεο επηρεηξήζεηο ζηελ " έδξα ηνπο ". 

Απηφ ην πιενλέθηεκα κπνξεί λα είλαη ην φλνκα , ε ηερλνινγία, νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο 

θ.α.  

•Πιενλέθηεκα ηνπνζεζίαο (Location Advantage): ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν ζπκθέξνπζα ζε κία 

μέλε αγνξά απφ φηη ζηελ εγρψξηα. Σν πιενλέθηεκα απηφ ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, ηε θνξνινγία, ην θφζηνο παξαγσγήο 

θ.α. 

•Πιενλέθηεκα εζωηεξηθνπνίεζεο (Internalization Advantage): ε εηαηξεία ζα πξέπεη 

λα επσθειείηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ έιεγρν κίαο μέλεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξφζιεςε κίαο αλεμάξηεηεο ηνπηθήο εηαηξίαο γηα 

ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο. Ο έιεγρνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο φηαλ ε  

πξνεηνηκαζία κίαο ηνπηθήο εηαηξείαο θνζηίδεη αθξηβά, φηαλ κπνξεί λα γίλεη θαηάρξεζε 
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 Dunning, J.H., Multinational Enterprises and The Global Economy , Addison-Wesley, London 1993. 
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ηεο ηερλνινγίαο ή φηαλ ην φλνκα θαη ε θήκε ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα θηλδπλεχζεη 

ιφγσ θαθήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηε ηνπηθή επηρείξεζε11.  
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 Griffin, Ricky W., Michael W. Pustay, International Business, Prentice Hall, U.S.A. 2005. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ III: Παξάγνληεο κίαο ρώξαο πνπ πξνζειθύνπλ ή       

απωζνύλ ηηο ΑΞΔ   
 

Ζ πξνζέιθπζε ηνπ επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο νηθνλνκηθήο θαη εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο ησλ πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ. Ζ αλάπηπμε θαη ε επέθηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

είλαη εχινγν λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο ρψξεο πνπ εκθαλίδνπλ ηε κεγαιχηεξε 

«απνξξνθεηηθφηεηα» θαη απνδνρή δηεζλψλ επελδχζεσλ θαη έρεη θαιιηεξγεζεί ζε 

απηέο ην θαηάιιειν επηρεηξεκαηηθφ θιίκα. Γηάθνξνη δηεζλείο νξγαληζκνί έρνπλ 

επηηχρεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ ην θαηάιιειν 

«θιίκα» θαη απηνί είλαη νη αθφινπζνη: 

 

3.1 Γεωπνιηηηθή ζέζε ηεο ρώξαο ππνδνρήο  

Ζ θαιή γεσγξαθηθή ζέζε κίαο ρψξαο κπνξεί λα απνθέξεη πνιιαπιά νθέιε θαη 

λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ. ε ρψξεο 

κε πεξηνξηζκέλν πιεζπζκφ ή κε άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνηεινχλ αληηθίλεηξα γηα 

ηε δηακφξθσζε ζεηηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο, ηειηθψο, εμαηηίαο ηεο επλντθήο 

ηνπο ζέζεο, απνηεινχλ θχξηα θέληξα επελδχζεσλ.  

 

3.2 Ο δπλακηζκόο ηεο νηθνλνκίαο 

Οη βαζηθέο ζπληζηψζεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ δπλακηζκφ ηεο νηθνλνκίαο είλαη 

ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ), νη επηδφζεηο ησλ επηκέξνπο θιάδσλ ηεο 

Βηνκεραλίαο, ηεο Γεσξγίαο, ησλ Τπεξεζηψλ, φπσο θαη νη δείθηεο πιεζσξηζκνχ θαη 

αλεξγίαο, νη ηηκέο ησλ επηηνθίσλ θαη παξάιιεια ε νξγάλσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.   
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Οη πςεινί ξπζκνί κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ, θαη ζπλεπψο θαη ηεο δήηεζεο, 

απνηεινχλ νπζηαζηηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο θαη 

ηε πξνζέιθπζε άκεζσλ επελδχζεσλ.  

Βαζηθφ επίζεο ζηνηρείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δπλακηζκνχ κίαο νηθνλνκίαο 

απνηειεί ν πιεζσξηζκφο. Ζ απψιεηα ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηνπ θεθαιαίνπ, ε νπνία 

πξνέξρεηαη απφ ηε κε αλακελφκελε αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, είλαη γλσζηή σο 

πιεζσξηζηηθφο θίλδπλνο. Ζ εκθάληζε πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ ζε κία νηθνλνκία ζα 

νδεγήζεη ζε αλαπφθεπθηε κεηαβνιή ζηα νλνκαζηηθά επηηφθηα, επηδξψληαο αξλεηηθά 

ζην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα.  

Οη απνδφζεηο ησλ επελδχζεσλ ζπλδένληαη κε ηα επηηφθηα ηεο αγνξάο κε 

αληίζηξνθε ζρέζε. Όηαλ ζε κία ρψξα ηα επηηφθηα ηείλνπλ λα είλαη ρακειφηεξα απφ 

απηά ησλ άιισλ ρσξψλ, απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ελζάξξπλζε ησλ μέλσλ 

επελδπηψλ λα κεηαθέξνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο θαη ηηο επελδχζεηο ζε απηή ηε ρψξα 

(θζελφηεξε πίζησζε).  

Ζ θαιή νξγάλσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ εληνπίδεηαη ζηε θαιή ππνδνκή, 

ζσζηή δεκφζηα δηαρείξηζε θαη ρακειφ δεκφζην ρξένο, είλαη ζηνηρείν πνπ ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηε ζχλζεζε επλντθνχ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο θαη βειηηψλεη κε ηε ζεηξά 

ηεο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κίαο ρψξαο ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ δηαθζνξά θαη ε 

γξαθεηνθξαηία, θαηλφκελα πνπ ζπλαληάκε ζε πνιιέο ρψξεο, απνηεινχλ αλαζρεηηθνχο 

θξαγκνχο γηα ηε πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ. 

 

3.3 Ζ δπλακηθή ηεο αγνξάο 

Ο παξάγνληαο απηφο αληαλαθιά ην εχξνο θαη ην βάζνο κίαο αγνξάο.  

Σν εχξνο ηεο αγνξάο πνπ είλαη ζπλπθαζκέλν κε ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ, 

έρεη εθηηκεζεί γεληθά φηη απνηειεί ηδηαίηεξα θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ αλάιεςε 
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καθξνρξφληαο δέζκεπζεο γηα παξαγσγή ζε κία ρψξα. Ο πιεζπζκφο ησλ ρσξψλ ζε 

παγθφζκην επίπεδν ζπλερψο απμάλεηαη, κε απνηέιεζκα νη αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ γηα 

αγαζά θαη ππεξεζίεο λα πνιιαπιαζηάδνληαη θαζεκεξηλά.  

Σα κεγέζε πνπ αληαλαθινχλ ην βάζνο κηαο αγνξάο είλαη ην βηνηηθφ επίπεδν ηεο 

ρψξαο, ε ηδησηηθή θαηαλάισζε, ε απνηακίεπζε θαη ηα θαηαλαισηηθά πξντφληα. Όζν 

πην βειηησκέλεο είλαη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη πςειφ ην πνζνζηφ εθπαίδεπζεο, 

ηφζν πην απαηηεηηθνί είλαη νη θαηαλαισηέο θαη απμεκέλεο νη αλάγθεο ηνπο.  

Έλα άιιν θξηηήξην γηα ηε δπλακηθή ηεο αγνξάο, πνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν 

κε ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε, είλαη ην ζχλνιν ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ θαη ην κέγεζνο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Υψξεο πνπ δηαζέηνπλ κεγάιν αξηζκφ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

απνηεινχλ πφινπο έιμεο γηα επελδχζεηο θαη απηφ γηαηί νη ΜΜΔ δελ κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Έηζη ην ξφιν απηφ 

αλαιακβάλνπλ νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο.  

Έλα ηειεπηαίν θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο δπλακηθφηεηαο κίαο αγνξάο είλαη ν 

βαζκφο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο δηάθνξεο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Όζν πην 

νινθιεξσκέλε είλαη ε εηθφλα γηα ηελ αγνξά κίαο ρψξαο, ηφζν απμάλνληαη θαη νη 

πηζαλφηεηεο γηα εγθαηάζηαζε θαη θεξδνθφξα δξαζηεξηνπνίεζε κηα πνιπεζληθήο 

εηαηξείαο ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά.  

 

3.4 Υξεκαηνπηζηωηηθό ζύζηεκα 

Σν ζχζηεκα απηφ θαιχπηεη πνιιά νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, φπσο ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, ην δεκφζην ρξένο, ην δεκνζηνλνκηθφ 

έιιεηκκα, ν ηξφπνο θαη ε έθηαζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ε 

ειεχζεξε ή φρη δηαθίλεζε ησλ θεθαιαίσλ, ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαη νη 

ελδερφκελνη ζπλαιιαγκαηηθνί πεξηνξηζκνί πνπ κπνξνχλ λα ηεζνχλ.  
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Ζ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Κεληξηθή Σξάπεδαο απνθαιχπηεηαη απφ ηνλ ηξφπν 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα δχν βαζηθά «εξγαιεία» πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο, ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ επηηνθίσλ (δηαηξαπεδηθά επηηφθηα, πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα θ.α.) 

θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο ρξήκαηνο πνπ θπθινθνξεί. Οη ζηφρνη πνπ ζέηεη ε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή εμαξηψληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, ην 

δεκφζην ρξένο (εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ), ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, θαζψο θαη απφ 

άιινπο παξάγνληεο, φπσο ε πξνζπάζεηα γηα νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη αλάπηπμε σο 

θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα ηελ επηθείκελε έληαμε ηεο ρψξαο ζε θάπνηνλ δηεζλή 

νξγαληζκφ. 

εκαληηθή ζπκβνιή ζηε δηακφξθσζε ηνπ παξάγνληα απηνχ έρεη ν ηξφπνο 

ρνξήγεζεο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ (π.ρ. θεθάιαηα θίλεζεο, επελδπηηθά δάλεηα θ.α.) 

θαζψο θαη ν ξφινο ησλ ηξαπεδψλ ζηε δηακφξθσζε θαηάιιεινπ πηζησηηθνχ θιίκαηνο. 

Κπξίαξρν ζηνηρείν γηα ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο ζρεηηθά κε ηε 

πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ απνηειεί ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ρξήκαηνο. Όζν 

πην θηιειεχζεξε είλαη ε αγνξά, ηφζν πην εχθνιε είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε θαη πην 

κεγάινο ν φγθνο ησλ πηζηψζεσλ.  

Ζ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαη νη ηπρφλ ζπλαιιαγκαηηθνί πεξηνξηζκνί αζθνχλ 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε επλντθνχ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο. Ζ 

κεηαβνιή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο δηεζλείο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ζηε ρψξα, ελψ νη ζπλαιιαγκαηηθνί πεξηνξηζκνί απνηεινχλ 

κνξθή θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ θαη έρνπλ σο ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο γηα ηε 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ.   
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3.5 Σερλνινγηθή αλάπηπμε 

Όηαλ ην ηερλνινγηθφ επίπεδν κίαο ρψξαο είλαη πνιχ ρακειφ, ηφηε ε θαηάζηαζε 

απηή απνηειεί βαζηθφ θίλεηξν γηα άκεζεο επελδχζεηο ζε αλάινγνπο θιάδνπο. ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ίδηα ε θπβέξλεζε ελζαξξχλεη (αθφκε θαη κε επηρνξεγήζεηο) 

ηέηνηνπ είδνπο επελδχζεηο. Αλάινγα κε ην ζηάδην νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, νη ρψξεο 

ελδηαθέξνληαη γηα δηαθνξεηηθέο επελδχζεηο.  

Οη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα απιά 

πξντφληα θαη επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα πνπ εμνηθνλνκνχλ θεθάιαην θαη είλαη εληάζεσο 

εξγαζίαο (ρξεζηκνπνηνχλ  πεξηζζφηεξν απφ ην άθζνλν εξγαηηθφ δπλακηθφ). Έρνπλ 

αλάγθε ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ εμφξπμε ησλ πξψησλ πιψλ, πνπ κέλνπλ 

αλεθκεηάιιεπηεο, θαη γηα ηελ παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη άιισλ 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ.  

Όζν ε ρψξα αλαπηχζζεηαη, νη απαηηήζεηο αιιάδνπλ θαη αξρίδεη ε δήηεζε γηα 

θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο, πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαθνξέο, ηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε, 

ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ην  ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θ.α. 

Αθφκε θαη ρψξεο πςεινχ επηπέδνπ νηθνλνκηθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, 

έρνπλ αλάγθε γηα άκεζεο επελδχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε παξαγσγή πςειήο 

πνηφηεηαο πξντφλησλ γηα κεγάιεο αγνξέο.    

 

3.6 Φπζηθόο πινύηνο  

Ο παξάγνληαο θπζηθφο πινχηνο απνηειεί πφιν έιμεο επελδχζεσλ γηα κία 

ρψξα. Ο θπζηθφο πινχηνο αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε ή κε θπζηθψλ πφξσλ, ζηελ 

εμεχξεζε νξπθηψλ θαη ζηελ εμφξπμε πεηξειαίνπ θαη ζρεηίδεηαη κε ην πεξηβάιινλ. Γελ 

απαηηείηαη κφλν ε χπαξμε θπζηθνχ πινχηνπ αιιά θαη ε φζν ην δπλαηφλ 

απνδνηηθφηεξε εθκεηάιιεπζή ηνπ.  
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Υψξεο ζεσξνχκελεο πινχζηεο ζε θπζηθνχο πφξνπο πξνηηκνχληαη απφ μέλνπο 

επελδπηέο ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα θαη κε ηελ χπαξμε θαη άιισλ επλντθψλ παξαγφλησλ.  

 

3.7 Αλζξώπηλνο παξάγνληαο 

Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο πξνζδηνξίδεηαη απφ δηάθνξεο ζπληζηψζεηο, φπσο ην 

κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, ε κεηαλάζηεπζε, ε πξνζθνξά 

εξγαζίαο, ε ακνηβή εξγαζίαο (θφζηνο), ε χπαξμε θαη ε επηξξνή ησλ εξγαηηθψλ 

ζσκαηείσλ-ζπλδηθάησλ, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ε ηερλνγλσζία θαη ην χζηεκα 

Τγείαο-Αζθάιηζεο-πληαμηνδφηεζεο. Καζεκηά απφ ηηο παξαπάλσ ζπληζηψζεηο 

ιεηηνπξγεί ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ επελδχζεσλ αλάινγα κε ηε 

κνξθή θαη ην κέγεζνο πνπ παξνπζηάδεηαη ζε θάζε ρψξα.  

Σν κεγάιν κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ, σο πεγή άληιεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, 

απνηειεί πιενλέθηεκα γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεζεί επαξθψο. Σν δηαζέζηκν εξγαηηθφ δπλακηθφ-ζε πεξίπησζε 

αλεξγίαο-δηεπθνιχλεη ηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο ζηελ εμεχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ θαη 

ρακεινχ θφζηνπο πξνζσπηθνχ, πνπ ζα ζηειερψζεη ηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο.  

Ζ έιιεηςε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξεί λα αλαπιεξσζεί κε ηε 

κεηαλάζηεπζε εμεηδηθεπκέλσλ αηφκσλ. Απηφ βέβαηα εμαξηάηαη απφ ηε πνιηηηθή θάζε 

ρψξαο, αλ δειαδή είλαη ζεηηθή θαη δεθηηθή ζε κεηαλάζηεο.  

Όζνλ αθνξά ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο, απηή επλνεί ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα φηαλ  είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε δήηεζε. 

εκαληηθφ ξφιν επίζεο παίδεη θαη ε ακνηβή εξγαζίαο (θφζηνο). Όζν 

ρακειφηεξν είλαη ην θφζηνο εξγαζίαο, ηφζν πην ζεηηθέο είλαη νη ζπλζήθεο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 
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Ζ επίηεπμε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο είλαη απνηέιεζκα ηεο χπαξμεο 

εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηερλνγλσζίαο, ε νπνία απαηηείηαη ιφγσ ηεο 

έληνλα απμαλφκελεο δήηεζεο γηα παξαγσγή πξντφλησλ πνηφηεηαο. Μφλν έλα 

ζχγρξνλν θαη νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα δηακνξθψζεη 

παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο κε γλψζεηο θαη ηερλνγλσζία.  

 

3.8 Κξαηηθόο παξεκβαηηζκόο 

Όζν παξεκβαίλεη ην θξάηνο ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο, ηφζν 

απνδπλακψλεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Ο θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο εθδειψλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο: 

→ Με θξαηηθνπνηήζεηο ή απαιινηξηψζεηο πεξηνπζηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη δηαθφξσλ 

ηδησηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

ηελ  πεξίπησζε ησλ απαιινηξηψζεσλ ε θπβέξλεζε θαηάζρεη ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία κίαο μέλεο επηρείξεζεο κε ηε θαηαβνιή θάπνηαο ή θαη θακίαο απνδεκηψζεσο. 

Οη επελδπηέο ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηνλ θίλδπλν ηεο απαιινηξίσζεο.  

→ Με απαγφξεπζε επαλαπαηξηζκνχ θεθαιαίσλ. 

Σν θξάηνο κπνξεί λα ζέζεη πεξηνξηζκνχο θαη ζηελ ειεπζεξία γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ 

θεθαιαίσλ, θεξδψλ θαη κεξηζκάησλ, ζηνηρεία πνπ απνζαξξχλνπλ ηηο μέλεο επελδχζεηο. 

→ Με ηε δεκηνπξγία θξαηηθψλ κνλνπσιίσλ.  

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αχμεζε ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θαίλεηαη λα είλαη ε 

αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηνπ θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ.  

→ Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε 

→ Με ηελ κνλνπσιηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηελ παξνρή εθπαίδεπζεο. 

→ Με πνζνζηψζεηο θαη επηβνιή δαζκψλ επί εηζαγφκελσλ αγαζψλ. 
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Ο πεξηνξηζκφο ησλ εηζαγσγψλ κπνξεί λα είλαη άκεζνο, δειαδή πνζνηηθφο, ή έκκεζνο, 

κε ηελ επηβνιή δαζκψλ. Οη δαζκνί απμάλνπλ ζεκαληηθά ην θφζηνο ησλ εηζαγφκελσλ 

πξντφλησλ κε ζπλέπεηα λα απμάλνληαη θαη νη ηηκέο απηψλ. Γηα ηελ απνθπγή απηήο ηεο 

κε θεξδνθφξαο δηαδηθαζίαο, ε επηρείξεζε πνπ θάλεη εμαγσγέο νδεγείηαη ζηελ 

απφθαζε λα παξάγεη ην πξντφλ ζηε ρψξα.   

 

3.9 Πνιηηηθή ζηαζεξόηεηα 

Ζ χπαξμε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ εληάζεσλ θινλίδεη ηελ θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο θαη απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία αβέβαηνπ 

θιίκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε νπνηαζδήπνηε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ιφγσ ηνπ 

φηη ζα πεξηέρεη κεγάιν θίλδπλν.  

Ο πνιηηηθφο θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε πνιηηηθή αζηάζεηα κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε αιιαγή λνκνζρεδίνπ, ζε αληηθαηάζηαζε θπβεξλεηηθνχ πξνζψπνπ, ζε 

απεξγίεο, ζε δηάθνξεο κνξθέο θνηλσληθήο αλαηαξαρήο θαη γεληθά ζε απξφβιεπηεο 

θαηαζηάζεηο. Αθφκε θαη ε κε πιεξνθφξεζε απνηειεί πνιηηηθφ θίλδπλν.  

Γεληθά, νη ζπρλέο θαη έληνλεο αιιαγέο ζε πνιηηηθφ επίπεδν, απμάλνπλ ηελ 

αβεβαηφηεηα.  

 

3.10 Κνηλωληθνπνιηηηζηηθνί παξάγνληεο  

Οη θνηλσληθνπνιηηηζηηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ην δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ 

θιίκα θαη κάιηζηα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην δηακνξθψλνπλ. Οη παξάγνληεο απηνί 

πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο παξακέηξνπο φπσο: ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα, ηελ παηδεία, ηα 

ήζε, ηελ ηέρλε, ηε ζξεζθεία, ηελ χπαξμε δηαθφξσλ εζληθνηήησλ, ηα θαηαλαισηηθά 

πξφηππα, ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηε ζηάζε ησλ ΜΜΔ. 



Α.Ξ.Δ. ζε Βνπιγαξία- Ρνπκαλία-εξβία                                Σδαλίδνπ Μαξία 

Ζ πεξίπησζε ηνπ Οκίινπ ΔΛΣΟΝ 
                                                 

 

Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο                                                                   MSc in EBS  40 

Σν δηθαζηηθφ ζχζηεκα κίαο ρψξαο απνηειεί ηε βάζε γηα νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηα. Αλαγθαία ινηπφλ ζεσξείηαη ε χπαξμε δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ην 

νπνίν ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ακεξνιεςία θαη λα 

είλαη ζπληνληζκέλν θαη λα ιεηηνπξγεί ζεζκηθά θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Όηαλ κία 

ρψξα θπβεξλάηαη απφ λφκνπο, νη νπνίνη θαηνρπξψλνπλ ηε δηθαηνζχλε, ηφηε νη 

ππνςήθηνη επελδπηέο ζηξέθνληαη πξνο απηήλ, γλσξίδνληαο φηη ε επελδπηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα ζα δηαζθαιηζηεί θαηά κεγάιν πνζνζηφ. 

Ζ ζξεζθεία δηακνξθψλεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ ππνζηεξηθηέο ηεο ζρεηηθά κε 

ηελ εξγαζία, ηελ θαηαλάισζε ηελ αηνκηθή επζχλε θαη ηνλ θαζνξηζκφ κειινληηθψλ 

ζρεδίσλ.  

Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο κίαο ρψξαο- ηδησηηθή, δεκφζηα- 

αληηθαηνπηξίδεη ηηο αμίεο ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο12.  

 

Οη πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο επηζπκνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

πξνζειθχνπλ άκεζεο μέλεο επελδχζεηο θαη λα κεγηζηνπνηνχλ ηα νθέιε πνπ απνθέξνπλ 

απηέο γηα ηελ νηθνλνκία ηνπο. Απηά ηα σθειήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ αχμεζε ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο , ηελ κεηαθνξά ζεκαληηθήο ηερλνινγίαο 

θαη γλψζεο ε νπνία δηαρέεηαη ζηε ρψξα ππνδνρήο, ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ 

πξντφλησλ ιφγσ ηνπ απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ, ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ 

ηε θνξνινγία ησλ μέλσλ θεξδψλ, ηελ αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ 

εμεηδίθεπζε ησλ ηνπηθψλ ζηειερψλ. 

Παξά ηα πνιιά νθέιε πνπ πξνζθέξνπλ νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, νη 

επηθξηηέο ηνπο ηηο θαηεγνξνχλ φηη πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ζηηο νηθνλνκίεο ππνδνρήο. 

                                                 
12

 Παπαγεσξγίνπ, Πέηξνο Π., θαη Γηνλχζηνο  Υηφλεο, Π., Γιεθνήρ Δπισειπημαηική Γπαζηηπιόηηηα και 

Οπγανιζμοί, Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο , Αζήλα 2003.  

Griffin, Ricky W., Michael W. Pustay, International Business, Prentice Hall, U.S.A. 2005.   
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πγθεθξηκέλα ππνζηεξίδνπλ φηη ε είζνδνο μέλσλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε κία 

νηθνλνκία δεκηνπξγεί ζπλζήθεο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ γηα ηηο ηνπηθέο εηαηξείεο, 

επεηδή νη μέλεο αληαγσλίζηξηεο ηνπο ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ 

πξνέιεπζήο ηνπο κέζσ επηδνηήζεσλ θαη βηνκεραληθψλ πνιηηηθψλ. Δπίζεο ππάξρεη ε 

πηζαλφηεηα ηεο κε δηάρπζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηε ρψξα ππνδνρήο ιφγσ ηνπ ηζρπξνχ 

ειέγρνπ ηεο απφ ηελ πνιπεζληθή. Αλάκεζα ζηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζπγθαηαιέγεηαη 

ν θφβνο ηεο απψιεηαο ηεο εζληθήο απηνλνκίαο είηε κέζσ θάπνηαο ζπκκαρίαο αλάκεζα 

ζηα εγρψξηα θαη μέλα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα είηε κέζσ κίαο πηζαλήο 

θπβεξλεηηθήο παξέκβαζεο απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο θάπνηαο πνιπεζληθήο. Αθφκα νη 

πεξηβαιινληηζηέο θαηαγγέιινπλ ζπρλά φηη νη πνιπεζληθέο επζχλνληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ γηα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Δθηφο απφ απηά, νη 

πνιπεζληθέο, κέζσ ησλ νιηγνπσιηαθψλ δνκψλ, πνιιέο θνξέο θεξδίδνπλ πεξηζζφηεξν 

απφ ηα θαλνληθά θέξδε  θαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν κεηαθέξνπλ απηά ηα θέξδε πίζσ 

ζηε κεηξηθή εηαηξεία.  

Παξά ηε γεληθά ζεηηθή ζηάζε πνπ ηεξνχλ νη ρψξεο ππνδνρήο απέλαληη ζηηο 

άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, νη θπβεξλήζεηο δηθαίσο δείρλνπλ επηθπιαθηηθφηεηα ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο 

αληηπξνζσπεχνπλ κηα ηεξάζηηα ζπγθέληξσζε νηθνλνκηθήο-θαη θαηά ζπλέπεηα, 

πνιηηηθήο- ηζρχνο13.  

 

 

 

                                                 
13

 Παπαγεσξγίνπ, Πέηξνο Π., θαη Γηνλχζηνο  Υηφλεο, Π., Γιεθνήρ Δπισειπημαηική Γπαζηηπιόηηηα και 

Οπγανιζμοί, Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο , Αζήλα 2003.  

Μπηηδέλεο, Αξηζηείδεο, Π., Η Γςναμική ηων Βαλκανικών Αγοπών &Η Μεηάβαζη ηων Φωπών ηηρ 

Αναηολικήρ Δςπώπηρ ζηην Οικονομία ηηρ Αγοπάρ, Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο , Σφκνο Α’ Αζήλα 2003.  

Gilpin, Robert, Η Ππόκληζη ηος Παγκόζμιος Καπιηαλιζμού, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα 2003. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ IV: Ζ ζεκαληηθόηεηα ηωλ Βαιθαλίωλ-Γηαηί νη Έιιελεο 

επελδύνπλ ζηα Βαιθάληα    
 

Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε Διιάδα είλαη έλαο ηφζν ζεκαληηθφο 

επελδπηήο ζηα Βαιθάληα. Πξψηα απφ φια, ηα Βαιθάληα πξνζθέξνπλ ζηελ Διιάδα κία 

εληειψο λέα αγνξά ε νπνία παξάιιεια βξίζθεηαη πνιχ θνληά ηεο. Ζ αγνξά απηή  

ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε ηνπηθνχ αληαγσληζκνχ, ελψ ην θηελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ 

θαη ην ρακειφ θφζηνο απφθηεζεο αθαηέξγαζησλ πιηθψλ, επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο 

πνιιψλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επέθηαζή ηνπο.  

Δπίζεο δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκία ησλ 

Βαιθαλίσλ, φπσο γξαθεηνθξαηία, δσξνδνθία, δηαθζνξά,  απνζαξξχλνπλ ηνπο 

Γπηηθνχο επελδπηέο, φρη φκσο θαη ηνπο Έιιελεο νη νπνίνη είλαη εμνηθεησκέλνη κε απηή 

ηε θαηάζηαζε αθνχ ηελ είραλ δήζεη θαη ζηε ρψξα ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980.  

Αθφκε, ηα Βαιθάληα, θαη ηδίσο ε Βνπιγαξία, παξέρνπλ κία δσηηθή ζχλδεζε 

κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ησλ Αλαηνιηθψλ ρσξψλ. Παξάιιεια, ε παξνπζία ησλ μέλσλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα σζνχλ πνιιέο επηρεηξήζεηο λα θηλεζνχλ θαη πξνο ηηο μέλεο 

αγνξέο ησλ Βαιθαλίσλ.  

Γηα θάπνηεο επηρεηξήζεηο ζεκαληηθφο ιφγνο απνηειεί ε δηείζδπζε ζηελ αγνξά 

ησλ Βαιθαλίσλ θάπνησλ ζεκαληηθψλ ηνπο πειαηψλ, ηνπο νπνίνπο επηζπκνχλ λα 

αθνινπζήζνπλ ή ε επηζπκία ηνπο λα θαζηεξσζνχλ σο εγέηεο ζηνλ ηνκέα ηνπο πξηλ ην 

θάλνπλ νη αληαγσληζηέο ηνπο. Αθφκα θαη αλ δε ην θαηαθέξνπλ απηφ ζηνρεχνπλ λα κελ 

αθήζνπλ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο ειεχζεξνπο λα «απνιαχζνπλ» ην ζχλνιν ηεο 

αγνξάο.    

Δθηφο ησλ παξαπάλσ, νη ηζηνξηθνί δεζκνί κεηαμχ ησλ θξαηψλ, ε πνιηηηζηηθή 

εγγχηεηα (ε ειιεληθή «επηρεηξεζηαθή λννηξνπία» είλαη ηνπιάρηζηνλ πην θνληά κε ηε 
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βνπιγαξηθή, ζεξβηθή, απφ φηη κε ηνπο δπηηθνχο ιανχο) θαη ε θνηλή ζξεζθεία, επλννχλ 

ηελ επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηα Βαιθάληα.   

Δπηπιένλ, ε παξνπζία ρηιηάδσλ ζπνπδαζηψλ ζηα παλεπηζηήκηα θπξίσο ηεο 

εξβίαο, ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο, πξνζειθχεη ηνπο Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο 

γηα λα επελδχζνπλ-εηδηθά-ζηνπο θιάδνπο ηεο ςπραγσγίαο, ησλ εζηηαηνξίσλ θαη ηεο 

βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ (αθνινπζήζηε ηνπο πειάηεο).  

Βέβαηα θαη νη λφκνη ζηηο Βαιθαληθέο ρψξεο έρνπλ δψζεη ηα θίλεηξα (φπσο ε 

θνξνινγηθή απαιιαγή απφ ηα θέξδε) γηα ηε θαζηέξσζε ησλ πξνγξακκάησλ ΑΞΔ, ελψ 

ππάξρνπλ επίζεο ζεκαληηθά θίλεηξα πεξηνξηζκέλεο θνξνινγίαο γηα ηηο μέλεο 

επηρεηξήζεηο πνπ εγθαζίζηαληαη εηδηθά ζε ζπγθεθξηκέλα κέξε κίαο ρψξαο ζηα νπνία 

ππάξρνπλ πςειά πνζνζηά αλεξγίαο.   

Σέινο νη βαζηθνί ιφγνη πνπ ηα ειιεληθά επελδπηηθά πξνγξάκκαηα 

αληηθαζηζηνχλ ή ζπκπιεξψλνπλ ηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο είλαη γηα λα μεπεξάζνπλ ηνπο 

εκπνξηθνχο θξαγκνχο (quotas, tariffs), λα ειαρηζηνπνηεζεί ην θφζηνο παξαγσγήο θαη 

λα απνθεπρζεί ην θφζηνο κεηαθνξψλ14.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ πινπνηήζεη 

επελδχζεηο άλσ ησλ 15 δηο. επξψ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, δεκηνπξγψληαο 

πεξηζζφηεξεο απφ 200.000 ζέζεηο εξγαζίαο. Δηδηθά ζηε Βνπιγαξία, ηε Ρνπκαλία θαη 

ηε εξβία, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ 

κεγαιχηεξσλ μέλσλ επελδπηψλ. Κίλεηξν, φπσο θαηαδεηθλχνπλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, 

γηα ηνπο έιιελεο επελδπηέο είλαη ν έληνλνο ξπζκφο αλάπηπμεο πνπ θαηαγξάθεηαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζηε ΝΑ Δπξψπε αιιά θαη ε ζηαδηαθή εδξαίσζε ελφο ζηαζεξνχ 

καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Έηζη παξά ηνλ παγθφζκην "ηφ" πνπ έρεη 

                                                 
14

 Μπηηδέλεο, Αξηζηείδεο, Π., Η Γςναμική ηων Βαλκανικών Αγοπών &Η Μεηάβαζη ηων Φωπών ηηρ 

Αναηολικήρ Δςπώπηρ ζηην Οικονομία ηηρ Αγοπάρ, Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο , Σφκνο Β’ Αζήλα 2003.  
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πξνζβάιιεη αηζζεηά ηηο νηθνλνκίεο, κεγάιεο ειιεληθέο  εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο 

ζπλερίδνπλ ηελ επελδπηηθή ηνπο δξάζε, έζησ θαη κε ζπληεξεηηθνχο ξπζκνχο, 

ζηνρεχνληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηνπο θαη δεκηνπξγψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο 

αλάπηπμεο γηα ηελ επφκελε κέξα κεηά ηε θξίζε15.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ V: Ζ εηαηξεία ΔΛΣΟΝ    

 

5.1 Ηζηνξία                                

Ο Όκηινο εηαηξεηψλ ΔΛΣΟΝ (Ζ ΔΛΣΟΝ ΑΔΒΔ θαη νη ζπγαηξηθέο ζηε 

Ρνπκαλία, ηε Βνπιγαξία θαη ηε εξβία), απνηειεί θνξπθαία δχλακε ζηε δηαλνκή 

βηνκεραληθψλ Α’ πιψλ, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε φιεο ηηο βαιθαληθέο ρψξεο.  

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο απνηειεί ε εκπνξία πξψησλ πιψλ, 

πξνζζέησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ θαη άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ πξντφλησλ ηα νπνία 

ρξεζηκεχνπλ θπξίσο σο πξψηεο χιεο ζε δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο.    

Ζ ΔΛΣΟΝ ΥΖΜΗΚΑ Α.Δ.Β.Δ., ηδξχζεθε ην 1981, απφ κεηαηξνπή ηεο 

πξνυθηζηακέλεο εηαηξίαο ΔΛΣΟΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΔΠΔ. Αξρηθά ε 

εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα εκπνξίαο ρεκηθψλ Α’ πιψλ γηα ηε παξαγσγή 

θαξκάθσλ θαη θαιιπληηθψλ.  

Σν 1986 νη δξαζηεξηφηεηέο ηεο επεθηείλνληαη ζηελ εκπνξία Α’ πιψλ θαη 

εηδηθψλ πξντφλησλ γηα ηνλ θιάδν ηξνθίκσλ. Αξρηθά ε εηαηξεία ελεξγνπνηείηαη ζηνπο 

ρψξνπο ηεο αξηνπνηίαο, ζνθνιαηνπνηίαο, γαιαθηνθνκηθψλ, επεμεξγαζίαο ζηαθίδαο θαη 

αιιαληνπνηίαο. Πνιχ ζχληνκα αθνινπζεί ε δξαζηεξηνπνίεζε ζηα νηλνινγηθά 

πξντφληα.   

Σν 1989 ηα γξαθεία θαη ε απνζήθε ηεο εηαηξείαο κεηαθέξνληαη ζε ηδηφθηεηεο, 

ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Κάησ Κεθηζηά. Ζ ζπλχπαξμε ησλ δχν ιεηηνπξγηψλ 

ζηνλ ίδην ρψξν σθέιεζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη ηελ 

εζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο, ελψ ε επηινγή ηνπ ρψξνπ κε άκεζε πξφζβαζε 

ζηνλ θπξηφηεξν νδηθφ άμνλα ηεο ρψξαο δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηε δηαλνκή ησλ 

πξντφλησλ.  
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Σν 1990 δεκηνπξγείηαη ην πξψην ηκήκα Πσιήζεσλ Βηνκεραληθψλ Πξντφλησλ, 

κε αξρηθή δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ εκπνξία Α’ πιψλ γηα ηε παξαγσγή ρξσκάησλ. Πνιχ 

γξήγνξα ην ηκήκα εμαπιψλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηνλ ρψξν ηεο εκπνξίαο 

πξντφλησλ γηα ηελ παξαγσγή απνξξππαληηθψλ, βεξληθηψλ, ζπγθνιιεηηθψλ θαη 

κειαληψλ. 

Σν 1993 εληζρχεηαη ε παξνπζία ηεο εηαηξείαο ζηελ Βφξεηα Διιάδα κε ηελ 

εγθαηάζηαζε Γξαθείνπ Πσιήζεσλ ζηελ Θεζζαινλίθε. 

Σν 1996, δηπιαζηάδεηαη ζε έθηαζε ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο ζηελ Κάησ 

Κεθηζηά, ζε νηθφπεδν εθαπηφκελν ζην αξρηθφ. ην ηέινο ηεο ίδηαο ρξνληάο αγνξάδεηαη 

νηθφπεδν ζηελ Βηνκεραληθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο ζηελ ίλδν, ζην νπνίν αξρίδεη ε 

αλέγεξζε θηηξίνπ θέληξνπ δηαλνκήο θαη γξαθείσλ ην 1998. Σν θηίξην νινθιεξψλεηαη 

ην 1999 θαη ζηεγάδεη πιένλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο ζηελ Βφξεηα Διιάδα. 

Σν 1997 έγηλε ε πξψηε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα δηείζδπζεο ζε αγνξά 

Βαιθαληθήο ρψξαο, κέζσ εμαγσγψλ ησλ πξντφλησλ ηεο ζηελ ELTON 

CORPORATION S.A. ζηελ Ρνπκαλία. Σν 2000 ε ΔΛΣΟΝ ΥΖΜΗΚΑ Α.Δ.Β.Δ., 

εμαγφξαζε ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ ηεο ELTON CORPORATION S.A.  

Σν 1998 δεκηνπξγήζεθε ην Υεκηθφ Δξγαζηήξην, κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ε εηαηξεία παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο. 

Σν 2000 δεκηνπξγήζεθε ζπγαηξηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ELTON 

CORPORATION LTD θαη έδξα ηελ φθηα Βνπιγαξίαο.  

Σν 2000 ε ΔΛΣΟΝ ΥΖΜΗΚΑ Α.Δ.Β.Δ. απέθηεζε κέζσ εμαγνξάο ην 52% ηεο " 

ΜΟΥΟΛΗΟ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΥΖΜΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ", 

εληάζζνληαο ζηνλ ιεηηνπξγηθφ ηεο ηζηφ, κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κνλάδεο ηνπ 

θιάδνπ. 
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Σν Γεθέκβξην ηνπ 2001 ε ΜΟΥΟΛΗΟ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΥΖΜΗΚΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Α.Δ., ζπγαηξηθή ηεο ΔΛΣΟΝ ΥΖΜΗΚΑ Α.Δ.Β.Δ., απέθηεζε ην 30% 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΔΤΡΩΦΑΡΜ-Γεσξγηθά Φάξκαθα Α.Δ. ε νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αληηπξνζψπεπζε θαη εκπνξία ιηπαζκάησλ, πξντφλησλ 

θπηνπξνζηαζίαο, ζπφξσλ, βηνινγηθψλ πξντφλησλ, γεσξγηθψλ εθνδίσλ, θαζψο θαη 

ζηελ ζπγθέληξσζε, δηαινγή, επεμεξγαζία, ζπληήξεζε θαη εκπνξία νπσξνθεπεπηηθψλ 

νινθιεξσκέλεο θαη βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο.  

Σν 2001 θαη ζηα πιαίζηα ηεο δηεζλνχο πξνζπάζεηαο γηα βειηίσζε ησλ 

παξερνκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ε εηαηξία πηζηνπνηήζεθε γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ζπζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ 

ISO 9002. 

Σν 2002 ηδξχζεθε ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ELTON CORPORATION D.O.O. ζην 

Βειηγξάδη.  

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2002 ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο άιιαμε ζε «ΔΛΣΟΝ 

ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ». 

Σν 2004 νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο ησλ εηαηξεηψλ ΔΛΣΟΝ θαη 

Μνζρνιηφο κε ηελ απνξξφθεζε ηεο εηαηξείαο Μνζρνιηφο απφ ηελ ΔΛΣΟΝ.  

 

5.2 Πξνθίι 

ηφρνο ηνπ Οκίινπ είλαη ε θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ επαγγεικαηηθψλ αλαγθψλ 

ησλ πειαηψλ ηνπ. Απφ ηα έμη θέληξα δηαλνκήο ζε Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Βνπθνπξέζηη, 

Κινπδ, φθηα θαη Βειηγξάδη, ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 22.000m2, δηαηίζεληαη 

εηνηκνπαξάδνηα πάλσ απφ 6000 πξντφληα πνπ θαιχπηνπλ κεγάιν εχξνο ηεο 

βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηφζν  εηδηθά πξντφληα φζν θαη  θνηλέο Α’ χιεο. 
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Παξάιιεια, ν Όκηινο πξνζθέξεη πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε θαη επηζηεκνληθή 

ελεκέξσζε, κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο γηα ηνλ θάζε πειάηε. Ζ 

δπλαηφηεηα πιήξνπο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ζεκειηψλεηαη ζην 

θαηαξηηζκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθνχ ηνπ Οκίινπ, ζηνπο 

επηιεγκέλνπο πξνκεζεπηέο, θαη θπζηθά, ζην κεγάιν αξηζκφ ησλ ζηαζεξψλ πειαηψλ.  

Οη θπξηφηεξνη ηνκείο, ηνπ νπνίνπο θαιχπηεη ν Όκηινο εηαηξεηψλ ΔΛΣΟΝ, είλαη: 

Σξφθηκα, Πνηά (βηηακίλεο-αξψκαηα-άκπια) 

Καιιπληηθά (ζπληεξεηηθά-θεξηά)  

Φάξκαθα (πεθηηθά-άιαηα)  

Απνξξππαληηθά (ιεπθαληηθά-απνζθιεξπληηθά)  

Βηνκεραληθά ρεκηθά (ρξψκαηα, θφιιεο θαη δνκηθά πιηθά) 

Κισζηνυθαληνπξγία (ζηιηθφλεο, αληηιαδηθά)   

Αληηδξαζηήξηα θαη φξγαλα ρεκείνπ (ζεξκφκεηξα, θσηφκεηξα) 

Αγξνρεκηθά (κπθεηνθηφλα, ιηπάζκαηα) 

Εσηθή δηαηξνθή (ακηλνμέα, ηρλνζηνηρεία) 

Δπεμεξγαζία λεξνχ (ριψξην, αληηςπθηηθά) 

Δπεμεξγαζία κεηάιισλ (ρξσκηθφ νμχ, θαπζηηθφ θάιην) 

Βπξζνδεςία ( καιαθσηηθά, απνηξηρσηηθά)  

Νήκαηα  

 

Οη ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπ Οκίινπ κε ζεκαληηθέο πνιπεζληθέο 

παξαγσγηθέο εηαηξείεο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαζθαιίδνπλ ηα πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα, 

ηελ ηερληθή ππνζηήξημε, θαζψο θαη ηε δηαξθή ελεκέξσζε ζε εμεηδηθεπκέλα πξντφληα 

θαη ηηο λέεο ηάζεηο ζην ρψξν.   
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Βαζηθή δέζκεπζε αιιά θαη ππμίδα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ ΔΛΣΟΝ 

απνηειεί ε πιήξεο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηεο, έηζη φπσο απηέο 

δηακνξθψλνληαη απφ ηε δήηεζε ησλ αγνξψλ θαη ηελ αλάπηπμε καθξνρξφλησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ ακνηβαίαο σθέιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο.  

Βαζηθνί πξνκεζεπηέο ηεο ΔΛΣΟΝ είλαη νίθνη παξαγσγήο  ρεκηθψλ πξψησλ 

πιψλ (γηα δηάθνξνπο θιάδνπο: ηξφθηκα, θαιιπληηθά, βηνκεραληθά πιηθά, 

θαξκαθεπηηθά, αγξνρεκηθά, επεμεξγαζίαο λεξνχ θιπ.) νη νπνίνη θαηά πιεηνςεθία 

πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο αιιά γηα ζπγθεθξηκέλα εκπνξεχκαηα νη 

πξνκήζεηεο γίλνληαη θαη απφ ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε θπξηφηεξε ηε Κίλα.  

Κάπνηα νλφκαηα νίθσλ πξνκεζεπηψλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 3V INTERNA TIONAL  

 AKZO NOBEL - Chelating  

 ALBERDINGK-BOLEY  

 AMILINA SA  - Gluten,w heat Starch  

 ANEPIA SA  

 BAKER -PETROLITE - Synthetic Polymers  

 BRUCKNER-WERKE KG  

 CECA - Diatomeaus Earths  

 COGNIS - Food Emulsif iers,aerating Agents  

 COLORTY PE - Color Cards  

 DMV - Lactoses Usp E.T.C  

 DOW - Propylene Glycol , Glycerine , Dovanol P  

 DSM NUTRITIONAL - Citric Acid, Vitamins, Pharmaceuticals  

 DSM - Enzymes, yeasts Extracts, benzoates, citric Acid, citrates  

 DUPONT - Titanium,addit ives  

 EMSLAND - Modif ied Starches  

 EPI - Milk Products  

 EXSYMOL - Cosmetic Specialties  

 EXXONMOBIL - Adhesive Industry Business Unit  

 HAIFA CHEMICALS - Phosphpric Acid, phpsphates, fertilizers  

 HALLSTAR  

 INDENA - Cosmetic Specialties  

 INDUCHEM - Cosmetic Specialties  

 ISP - Various Specialties  

 KOLB - Non Ionic Surfactants  

 LYCKEBY CULINA R - Starches, modif ied Starches  

 MINERALIA - Fillers  

 ORGANIK KIMYA - Polymer Dispersions  

 PURAC - Lactates,lactic Acids  

 SAMSUNG - Cellulose Derivates  

 SASOL WAX - Parafin Oils , Vaselines  

 SCHULKE+ - Preservatives  

 STEPAN - Surfactants  

 STERN - Lecithines  
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 SUD-CHEMIE - Bleaching Earths  

 VWR -PROLABO - Chemical Reagents ,lab Equipment  

 WACKER - Silicones , Polymers,..  

 

5.3 ηόρνη θαη δπλακηθή 

Ζ δηαηήξεζε θαη ε ελδπλάκσζε ηεο εγεηηθήο ζέζεο ηεο ζηνλ θιάδν εκπνξίαο 

ρεκηθψλ πξντφλησλ θαη Α’ πιψλ γηα επξχ θάζκα ηεο βηνκεραλίαο, είλαη ζηξαηεγηθφο 

ζηφρνο ηεο εηαηξείαο γηα ηα επφκελα ρξφληα.  

Βαζηθά εξγαιεία ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηεο εηαηξείαο είλαη ε ζπληνληζκέλε 

πξνζπάζεηα γηα δξαζηεξηνπνίεζε ζε λένπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο, ε 

εμαζθάιηζε λέσλ ζπλεξγαζηψλ θαη ζχλαςε λέσλ ζπκθσληψλ.  

εκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηεο εηαηξείαο έρεη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηεο. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν έκθαζε θαη πξνζνρή δίδεηαη ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη ηδηαίηεξα ησλ ζηειερψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Πσιήζεσλ (Σκήκα Πξνψζεζεο Πξντφλησλ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο Πειαηψλ), πνπ 

απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ εμεηδηθεπκέλνπο Υεκηθνχο, Υεκηθνχο Μεραληθνχο θαη 

Σερλνιφγνπο Σξνθίκσλ.  

Ο φκηινο απαζρνιεί 163 άηνκα απφ ηα νπνία ηα 60 εξγάδνληαη ζηηο 

ζπγαηξηθέο. Πην ζπγθεθξηκέλα απηά θαηαλέκνληαη σο εμήο: Ρνπκαλία 37, Βνπιγαξία 

15, εξβία 8.  

Ζ φιε πνξεία ηεο εηαηξείαο ραξαθηεξίδεηαη απφ δπλακηθφηεηα θαη ζπλερή 

αλάπηπμε, αιιά θαη απφ ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα εξκελείαο ηνπ ζχγρξνλνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πιαηζίνπ, πξφβιεςεο ησλ κειινληηθψλ εμειίμεσλ, θαη 

εθκεηάιιεπζεο ησλ θαηάιιεισλ επθαηξηψλ ζηνλ ζσζηφ ρξφλν.  

ρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίζεη ε εηαηξεία ζηελ 

πνξεία ηεο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα αθφινπζα: 



Α.Ξ.Δ. ζε Βνπιγαξία- Ρνπκαλία-εξβία                                Σδαλίδνπ Μαξία 

Ζ πεξίπησζε ηνπ Οκίινπ ΔΛΣΟΝ 
                                                 

 

Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο                                                                   MSc in EBS  51 

Βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δήηεζε ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο 

είλαη νη ξπζκνί αλάπηπμεο ησλ θιάδσλ ηεο βηνκεραλίαο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη 

ηα πξντφληα πνπ εκπνξεχεηαη. 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο αλαθνξηθά κε ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο απηά απεπζχλνληαη, κεηψλεη ηελ εμάξηεζή ηεο 

απφ ηελ επηκέξνπο πνξεία ηνπ θάζε θιάδνπ θαη απφ κία πεγή εζφδσλ. Δπηπιένλ, 

εμαηηίαο ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ εκπνξεπφκελσλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο ζε 

παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο δηαθνξεηηθήο θχζεο, ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο δελ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ επνρηθφηεηα. Δθηφο απφ απηά, ν θίλδπλνο εμάξηεζεο απφ ηνπο 

πειάηεο ηεο δηαζπείξεηαη ηθαλνπνηεηηθά θαζψο δελ ππάξρεη πειάηεο πνπ λα απνξξνθά 

άλσ ηνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ.  

Ζ εηαηξεία δελ παξνπζηάδεη εμάξηεζε απφ ζπγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο, 

δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη πξνκεζεπηήο νη αγνξέο απφ ηνλ νπνίν λα αληηπξνζσπεχνπλ 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10%, ελψ ε εηαηξεία, γηα κέξνο ησλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηεη, 

έρεη εμαζθαιίζεη δχν ή πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο πεγέο πξνκήζεηάο ηνπο. Δπηπιένλ, 

ιφγσ ηεο εκπεηξίαο ηεο ζηνλ θιάδν, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληηθαηαζηήζεη ηηο 

ππάξρνπζεο πεγέο πξνκήζεηαο κε λέεο πεγέο θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.  

 

5.4 Γηεζλήο παξνπζία 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΔΛΣΟΝ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΑΔΒΔ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ εμσζηξέθεηα θαη ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ Βαιθαληθή αγνξά, 

θπξίσο κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ, αιιά θαη κέζσ απεπζείαο εμαγσγψλ. Ζ 

ζηξαηεγηθή απηή επηινγή πξνζδίδεη ζηελ εηαηξεία δηεπξπκέλεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο 

θαη ηελ δπλαηφηεηα απνθφκηζεο νηθνλνκηθψλ αιιά θαη επηρεηξεκαηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ. 
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ηελ Ρνπκαλία, ηελ Βνπιγαξία θαη ηελ εξβία ε εηαηξεία δηαζέηεη ζπγαηξηθέο 

εηαηξείεο, ελψ πειάηεο ζηελ Αιβαλία θαη ηελ Π.Γ.Γ.Μ. εμππεξεηνχληαη κέζσ 

απεπζείαο εμαγσγψλ. Οη εμαγσγέο ηεο εηαηξείαο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα δχν 

θέληξα δηαλνκήο ζηελ Αζήλα θαη ηελ Θεζζαινλίθε, θαη θαηεπζχλνληαη θπξίσο πξνο 

ηηο Βαιθαληθέο ρψξεο, ηελ Κχπξν θαη ηε Μέζε Αλαηνιή.  

 
 

5.5 Ζ δνκή ηνπ Οκίινπ ΔΛΣΟΝ 
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5.6 Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο 

Οη ηξεηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζηε Βνπιγαξία, ηε Ρνπκαλία θαη ηε εξβία, 

ηδξχζεθαλ θαηφπηλ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ απφ ηε δηνίθεζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο 

ηνπ Οκίινπ (ΔΛΣΟΝ Α.Δ.Β.Δ.) θαη μεθίλεζαλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο απφ κεδεληθή 

βάζε (Greenfield επελδχζεηο). 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ΑΞΔ είλαη ε εθκεηάιιεπζε 

πφξσλ, ε εθκεηάιιεπζε αγνξψλ θαη νη πεξηνξηζηηθέο λνκνζεζίεο ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Δπίζεο ε επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρσξψλ 

βαζίζηεθε ζην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα ηηο πιεζηέζηεξεο ζηελ Διιάδα αλαδπφκελεο 

αγνξέο. Γεληθά ε θηινζνθία ηεο δηνίθεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ εμσζηξέθεηα ζε 

ζέκαηα εληνπηζκνχ επθαηξηψλ αλάπηπμεο. 

 

5.7 ηάζε ηνπ Οκίινπ απέλαληη ζην γεληθόηεξν νηθνλνκηθό θιίκα 
 

Ο Όκηινο ΔΛΣΟΝ έρεη καθξφρξνλε πνξεία ζην εκπφξην ρεκηθψλ πξψησλ 

πιψλ θαη δηαηεξεί ηζρπξνχο δεζκνχο κε πειάηεο νη νπνίνη θαηέρνπλ κεγάιν κέξνο ζηε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία πξντφλησλ αλά θιάδν. Έρεη έλα επξχηαην πειαηνιφγην πνπ 

επηηξέπεη ηε δηαζπνξά ηνπ θηλδχλνπ, νπφηε ε φπνηα αξλεηηθή ζπγθπξία κπνξεί λα κελ 

ηνλ επεξεάδεη ηφζν έληνλα φζν κία εηαηξεία πνπ έρεη ζηξακκέλε ηε δξαζηεξηφηεηά 

ηεο ζε έλα κφλν θιάδν.  

Απέλαληη ζην αξλεηηθφ νηθνλνκηθφ θιίκα, ε δηνίθεζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο 

εληζρχεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ επελδχνληαο ζε εγθαηαζηάζεηο 

(αλέγεξζε ηδηφθηεησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηε ζπγαηξηθή Βνπιγαξίαο κε πξννπηηθή 

νινθιήξσζεο κέζα ζην ηξέρνλ έηνο, αλαδήηεζε θαηάιιεισλ πεξηνρψλ γηα 

κειινληηθή αλάινγε επέλδπζε ζηε ζπγαηξηθή εξβίαο) θαη πξνζθέξνληαο ζηνπο 

πειάηεο ηεο εκπνξεχκαηα γηα θάιπςε θάζε αλάγθεο (ε γθάκα ησλ πξντφλησλ πνπ 
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δηαθηλεί ν Όκηινο ΔΛΣΟΝ πεξηιακβάλεη εκπνξεχκαηα ρακεινχ θφζηνπο αιιά θαη 

εηδηθά εκπνξεχκαηα πςεινχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο, νπφηε αλάινγα κε ηηο ηάζεηο ηεο 

αγνξάο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί κε ην θαηάιιειν ηξφπν).  

 
 

5.8 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία Οκίινπ (πνζά εθθξαζκέλα ζε  Δπξώ) 
      

  Πίνακαρ 2                                                                                                       www.elton.gr 

 

Καηά ην 2007, 74% ήηαλ ην πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα 

θαη 26% ζηα Βαιθάληα. Σν επφκελν έηνο ηα πνζνζηά ήηαλ 73% θαη 27% αλάινγα. Σν 

2009 ε Διιάδα απνξξφθεζε ην 77% ησλ πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ, ελψ ηα Βαιθάληα ην 

23%.  

Σν 2008, ν Όκηινο θαηάθεξε λα πεηχρεη αχμεζε ησλ πσιήζεψλ ηνπ θαηά 

12,5% (72.94 εθ. ην 2008 θαη 64.82 εθ. ην 2007) θαη λα βειηηψζεη ηαπηφρξνλα ην 

κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ (18,71% ην 2008 θαη 17,64% ην 2007) θαηαιήγνληαο ζε 

κηθηφ θέξδνο 13.65 εθ. ην 2008 έλαληη 11.44 εθ. ην 2007. Σα θέξδε πξν θφξσλ 

παξνπζίαζαλ αχμεζε ην 2008 ζε ζχγθξηζε κε απηά ηνπ 2007, φπσο θαη ηα θέξδε κεηά 

θφξσλ πνπ δηακνξθψζεθαλ ζηα 2.46 εθ θαη 1.85 εθ. αληίζηνηρα.  

Σν 2009, νη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ επεξεάζηεθαλ ηφζν απφ ην δπζκελέο 

παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ (εηδηθφηεξα ζην β’ εμάκελν) φζν θαη απφ ηε κηθξή 

ΣΟΗΥΔΗΑ 2009  2008 2007  

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΩΝ     69.039.516 72.936.935 64.817.985 

ΜΗΚΣΟ ΚΔΡΓΟ 12.911.251 13.646.808 11.435.588 

ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 3.888.724 3.985.763 2.464.486 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΑΠΟ 

ΦΟΡΟΤ 

2.850.985 2.461.393 1.849.029 

http://www.elton.gr/
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κείσζε ζηηο ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ, παξνπζηάδνληαο κία πηψζε 5,35% (69εθ. ην 

2009 θαη 72.94 εθ. ην 2008). Σν πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο παξέκεηλε ζρεδφλ ζηαζεξφ, 

ελψ ηα θέξδε πξν θφξσλ παξνπζίαζαλ κείσζε 2,44% (3.89 εθ ην 2009 θαη 3.98 ην 

2008). Σα θέξδε κεηά θφξσλ δηακνξθψζεθαλ ζηα 2.85 εθ. έλαληη 2.46 εθ. ην 2008 (ην 

2008 είραλ επηβαξπλζεί κε δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ -0.4 εθ.). 

 

5.9 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία Μεηξηθήο (πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ) 
 

  Πίνακαρ 3                                                                                                        www.elton.gr 
 

            

Σελ πνξεία ηνπ Οκίινπ αθνινπζεί θαη ε κεηξηθή εηαηξεία. Οη πσιήζεηο ηεο ην 

2008 παξνπζίαζαλ αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 8,42% (56.09 εθ. ην 2008 θαη 51.73 εθ. ην 

2007) θαη βειηηψλνληαο ην πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο (18,77% έλαληη 17,23%) 

θαηέιεμε ζε κηθηφ θέξδνο 10.53 εθ. ην 2008.  

Σα ιηγφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ην 2008 ψζεζαλ ηελ θεξδνθνξία πξν 

θφξσλ ζηα 3.06 εθ. έλαληη 1.63 ην 2007, ζεκεηψλνληαο εληππσζηαθή αχμεζε ηε 

ηάμεσο ηνπ 88%. Σα θέξδε κεηά θφξσλ δηακνξθψζεθαλ ζηα 1.75 εθ .  

Σν 2009, νη πσιήζεηο παξνπζίαζαλ πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 5,64% (52.93 εθ. ην 

2009 θαη 56.1 εθ. ην 2008). Σν πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο παξέκεηλε ζρεδφλ ζηαζεξφ , 

φπσο θαη ηα θέξδε πξν θφξσλ εμαηηίαο ηεο πεξεηαίξσ κείσζεο ησλ 

ΣΟΗΥΔΗΑ 2009  2008 2007  

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΩΝ 52.933.158 56.091.245 51.734.797 

ΜΗΚΣΟ ΚΔΡΓΟ 9.864.873 10.530.881 8.911.739 

ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 3.017.522 3.063.080 1.628.495 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΑΠΟ 

ΦΟΡΟΤ 

2.159.343 1.752.281 1.121.088 

http://www.elton.gr/
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ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ.  Σα θέξδε κεηά θφξσλ δηακνξθψζεθαλ ζηα 2.16 εθ. 

έλαληη 1.75 ην 2008 (ην 2008 επηβαξχλζεθαλ κε δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ -0.4 

εθ.)16. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ VI: Βνπιγαξία   

                   
 

Ζ Γεκνθξαηία ηεο Βνπιγαξίαο είλαη κία ρψξα ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο 

κε έθηαζε 110.910 ηεηξαγσληθά ρικ. θαη πιεζπζκφ 7.602.116, κε βάζε εθηηκήζεηο 

ηνπ 2009. 

Βξέρεηαη ζηα αλαηνιηθά απφ ηε Μαχξε Θάιαζζα, ελψ ζπλνξεχεη κε ηελ 

Διιάδα ζηα λφηηα, ηελ Σνπξθία ζηα αλαηνιηθά, ηελ Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή 

Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο ζηα δπηηθά θαη ηε εξβία θαη ηε Ρνπκαλία ζηα βφξεηα. 

Φπζηθφ ζχλνξν κεηαμχ ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο απνηειεί ν πνηακφο 

Γνχλαβεο.  

Ζ Βνπιγαξία ηδξχζεθε ην 681 θαη είλαη έλα απφ ηα αξραηφηεξα θξάηε ηεο 

Δπξψπεο. Ζ ζέζε ηεο, θνληά ζηα ζχλνξα ηεο Δπξψπεο κε ηελ Αζία, έρεη επεξεάζεη 

ηελ ηζηνξία ηεο. Πεξίπνπ, 85% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο είλαη ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη θαη 

13% κνπζνπικάλνη. Σν ζχλνιφ ηνπ απαξηίδεηαη απφ Βνχιγαξνπο θαηά 90% ελψ ην 

ππφινηπν 10% ην απνηεινχλ νη Σνχξθνη, νη Αξκέληνη, νη Ρνπκάλνη, νη Έιιελεο, θαζψο 

θαη άιιεο κηθξφηεξεο κεηνλφηεηεο. 

Ζ πξσηεχνπζα ηεο Βνπιγαξίαο είλαη ε φθηα πνπ έρεη 1.395.568 ρηιηάδεο 

θαηνίθνπο. Ζ επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο είλαη ε βνπιγαξηθή, ελψ ην λφκηζκά ηνπ 

είλαη ην Λέβα. Σν πνιίηεπκα πνπ επηθξαηεί είλαη ε Πξνεδξεπφκελε Κνηλνβνπιεπηηθή 

Γεκνθξαηία. Πξνεδξεπφκελε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία είλαη έλα ηχπνο 

θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο, φπνπ ε εθιεγκέλε απφ ην ιαφ θπβέξλεζε παίξλεη ηηο 

πνιηηηθέο απνθάζεηο. Αξρεγφο ηνπ θξάηνπο είλαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, ν 

νπνίνο είλαη αηξεηφο θαη δελ έρεη νπζηαζηηθέο πνιηηηθέο αξκνδηφηεηεο. Σε λνκνζεηηθή 

εμνπζία αζθεί ην θνηλνβνχιην θαη ηελ εθηειεζηηθή ε θπβέξλεζε. Πξφεδξoο ηεο 

Βνπιγαξίαο είλαη ν Γθεφξγθη Παξβάλνθ θαη Πξσζππνπξγφο ν Μπφηθν Μπνξίζνθ. 

http://www.investbulgaria.com/BulgarianFlag.php
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Σν πξνζδφθηκν δσήο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ 

2009 ηα 73,09 ρξφληα (69,48 ρξφληα νη άλδξεο θαη 76,91 νη γπλαίθεο).  

Σελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2007, ε Βνπιγαξία έγηλε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο.  

Μία ηέηνηα ρψξα πνπ βξίζθεηαη ζηε θαξδηά ησλ Βαιθαλίσλ, εκθαλίδεη πνηθίιε 

κνξθνινγία εδάθνπο: ζην βνξξά εθηείλνληαη νη απέξαληεο πεδηάδεο ηνπ Γνχλαβε, ελψ 

ζην λφην ππάξρνπλ νξεηλέο εθηάζεηο θαη νξνπέδηα. Ζ καχξε Θάιαζζα, ζηα αλαηνιηθά, 

πξνζειθχεη ηνπξίζηεο φιεο ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ. 

Σν θιίκα ηεο Βνπιγαξίαο είλαη εχθξαην κέρξη επεηξσηηθφ, ελψ ζηηο λφηηεο 

πεξηνρέο παξνπζηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνηξνπηθνχ θιίκαηνο. Σνλ Ηνχιην ε 

κέζε ζεξκνθξαζία θηάλεη ζηνπο 23ν -25ν C, ελψ ηνλ Ηαλνπάξην ε κέζε ζεξκνθξαζία 

είλαη πεξίπνπ 2ν C. Οη βξνρνπηψζεηο θηάλνπλ ζηα πεδηλά ηα 450-500 ρηιηνζηά, ελψ 

ζηα νξεηλά θηάλνπλ κέρξη ηα 1000 ρηιηνζηά17.  
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6.1 Κπξηόηεξεο κνξθέο εηαηξεηώλ 

 
Οη πην δηαδεδνκέλεο κνξθέο εηαηξηθήο νξγάλσζεο, ζηελ Βνπιγαξία, είλαη ε 

εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (OOD) θαη ε αλψλπκε εηαηξεία (AD): 

•Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (OOD) 

        -   ειάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην 5.000 ιέβα (€ 2.500) 

        -   δχλαηαη λα είλαη θαη κνλνπξφζσπε (EOOD) 

•Αλώλπκε Δηαηξεία (AD) 

         -  ειάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην 50.000 ιέβα (€ 25.000) 

         -  δχλαηαη λα είλαη θαη κνλνπξφζσπε (ΔΑD) 

 

      Μεγαιχηεξν χςνο θεθαιαίνπ (ειάρηζηνπ) απαηηείηαη γηα ηελ ίδξπζε : 

1. εηαηξεηψλ επελδχζεσλ: 500.000 ιέβα (€250.000)  

2. ηξαπεδψλ : 10 εθαη. ιέβα (€ 5 εθαη.) 

3. αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ : 2 εθαη. – 6 εθαη. ιέβα18  
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6.2 Φνξνινγηθή λνκνζεζία 

 
Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο Βνπιγαξίαο δηαθξίλεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

Άκεζνη θφξνη: θφξνο θπζηθψλ πξνζψπσλ, θφξνο λνκηθψλ πξνζψπσλ, παξαθξάηεζε 

θφξνπ γηα πιεξσκέο ζην εμσηεξηθφ. 

Έκκεζνη θφξνη: Φ.Π.Α , εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο.  

 

6.2.1 Άκεζνη θόξνη 

6.2.1.1 Φόξνο θπζηθώλ πξνζώπωλ  

Τπφρξενη γηα ηνλ θφξν απηφ είλαη ηα θπζηθά πξφζσπα, θάηνηθνη ή κε-

θάηνηθνη. Κάηνηθνη ραξαθηεξίδνληαη εθείλνη νη νπνίνη δηαζέηνπλ κία κφληκε δηεχζπλζε 

ζηε Βνπιγαξία ή είλαη παξφληεο ζε απηή γηα κία πεξίνδν κεγαιχηεξε απφ 183 εκέξεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Οη θάηνηθνη θαηαβάιινπλ απηφλ ην θφξν κε βάζε ην 

εηζφδεκά ηνπο απφ πεγέο εληφο θαη εθηφο Βνπιγαξίαο, ελψ νη κε-θάηνηθνη κε βάζε ην 

εηζφδεκα ηνπο απφ πεγέο κέζα ζηε Βνπιγαξία. Απφ ηε 01/01/2008 ν θφξνο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ αλέξρεηαη ζε 10%.  

 

6.2.1.2 Φόξνο λνκηθώλ πξνζώπωλ  

Όιεο νη Βνπιγαξηθέο εηαηξείεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκκεηνρηθψλ 

ππφθεηληαη ζε θνξνινγία λνκηθψλ πξνζψπσλ (εηαηξεηψλ). Ζ θνξνιφγεζε εηαηξεηψλ 

θαιχπηεη ηα θέξδε ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ έδξα ζηε Βνπιγαξία θαη πξνθχπηεη απφ 

φιεο ηηο πεγέο (ζηελ Βνπιγαξία θαη ην εμσηεξηθφ). Ξέλα λνκηθά πξφζσπα θαη 

ζπκκεηνρηθέο εηαηξείεο ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε γηα ηα εηζνδήκαηά ηνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηε κφληκε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζηε Βνπιγαξία.  
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Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2007 ν εηαηξηθφο θφξνο είλαη 10% επί ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ θεξδψλ. Οη θνξνινγηθέο δειψζεηο ππνβάιινληαη κέρξη 31 Μαξηίνπ 

θάζε έηνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Γιάγπαμμα 1 

 

 

6.2.1.3 Παξαθξάηεζε θόξνπ γηα πιεξωκέο ζην εμωηεξηθό 

Παξαθξάηεζε θφξνπ 5% επηβάιιεηαη ζηηο πιεξσκέο κεξηζκάησλ ή κεξηδίσλ 

ξεπζηνπνίεζεο ζε πξφζσπα κε-θαηνίθνπο ηεο Βνπιγαξίαο, αιιά θαη ζε θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα θαηνίθνπο ηεο ρψξαο πνπ δελ αζθνχλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 

(πξφζσπα κε «παζεηηθά» εηζνδήκαηα). 

Μεξίζκαηα πξνο ηελ κεηξηθή εηαηξεία, κε έδξα ζε θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ, δελ 

ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ, εθφζνλ ε κεηξηθή εηαηξεία θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ 

ην 15% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο βνπιγαξηθήο ζπγαηξηθήο γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε 

ζπλερφκελα. 
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6.2.2 Έκκεζνη θόξνη 

6.2.2.1 ΦΠΑ θαη εηδηθόο θόξνο θαηαλάιωζεο 

Σα πνζνζηά ηνπ ΦΠΑ ζηελ Βνπιγαξία είλαη: θαλνληθφ 20%, κεησκέλν 7% 

(γηα μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο εθ κέξνπο μελνδνρείσλ πξνο tour operators γηα 

νξγαλσκέλα ηαμίδηα), κεδεληθφ (γηα εμαγσγέο θαη ελδνθνηλνηηθέο πξνκήζεηεο). 

χκθσλα κε ηνλ Βνπιγαξηθφ Νφκν γηα ηνλ ΦΠΑ νη θνξνινγνχκελνη είλαη 

ππνρξεσκέλνη  λα εγγξαθνχλ γηα ΦΠΑ εθφζνλ ν ηδίξνο ηνπο μεπεξλά ηηο 25.000 επξψ 

ηνπο πξνεγνχκελνπο 12 κήλεο. Σν θαηψθιη είλαη 10.200 επξψ γηα ελδνθνηλνηηθέο 

πξνκήζεηεο θαη 35.700 επξψ γηα πσιήζεηο εμ απνζηάζεσο. Ο ΦΠΑ ππνβάιιεηαη θάζε 

κήλα.  

Ο εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο επηβάιιεηαη ζην αιθνφι, ηα πξντφληα θαπλνχ, 

ηα πνιπηειή απηνθίλεηα, ηνλ ειεθηξηζκφ, ην πεηξέιαην θ.α. Απφ 01/01/07 ν θαθέο θαη 

ηα πξντφληα θαθέ  εμαηξνχληαη ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο.  

 

6.2.3 Σνπηθνί θόξνη θαη ηέιε  

Σνπηθφο θφξνο επηβάιιεηαη ζε φια ηα αθίλεηα ζηε ρψξα, δει. ζηα θηήξηα, 

νηθφπεδα, αγξνηηθέο θαη δαζηθέο εθηάζεηο πνπ έρνπλ θαη θηήξηα, αλεμαξηήησο ηνπ αλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ή φρη. Απφ ηελ αξρή ηνπ 2008 ν αθξηβήο ηνπηθφο θφξνο νξίδεηαη 

απφ ην ηνπηθφ Γεκνηηθφ πκβνχιην ζε πνζνζηφ απφ 1,5% έσο 3% ηεο αμίαο ηνπ 

αθηλήηνπ, ε νπνία ζε φηη αθνξά ηηο εηαηξείεο αληηζηνηρεί ζηελ αμία εγγξαθήο ζηα 

ινγηζηηθά ηεο βηβιία. Οη Γήκνη επηβάιινπλ επίζεο ηέιε θαζαξηφηεηαο ζε θάζε 

αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπο. πλήζσο ην ηέινο θπκαίλεηαη κεηαμχ 

2,5 θαη 5%. Δπίζεο επηβάιιεηαη δεκνηηθφο θφξνο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ κεηαμχ 2-4% 

επί ηεο ηηκήο ζπκβνιαίνπ αιιά θαη ζηηο ηηκέο πψιεζεο απηνθηλήησλ.  
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6.2.4 Φνξνινγηθέο απαιιαγέο ωο επελδπηηθό θίλεηξν 

Οη επελδπηέο ζε νξηζκέλεο ππαλάπηπθηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο (κε πνζνζηφ 

αλεξγίαο πνπ ππεξβαίλεη ην κέζν επίπεδν αλεξγίαο) κπνξνχλ λα έρνπλ νξηζκέλεο 

θνξνινγηθέο απαιιαγέο ζηνλ εηαηξηθφ θφξν. Απαιιαγή κέρξη θαη 100% ηνπ εηαηξηθνχ 

θφξνπ, βηνκεραληψλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζε πεξηνρέο κε αλεξγία κεγαιχηεξε θαηά 

ηνπιάρηζηνλ 35% ηνπ κέζνπ φξνπ. Ζ ηζρχο ηεο απαιιαγήο είλαη γηα πέληε ρξφληα 

αλεμάξηεηα αλ ζην κεηαμχ ε αλεξγία κεησζεί. Μπνξεί επίζεο λα δνζεί απαιιαγή 

θφξνπ κέρξη χςνπο 10% ηεο αμίαο επελδχζεσλ ζε θηίξηα, ππνδνκέο, κεηαθνξηθά κέζα 

θ.α κε εμαίξεζε ηα επηβαηεγά απηνθίλεηα, εάλ ε επέλδπζε γίλεη ζε πεξηνρέο κε 

αλεξγία κεγαιχηεξε θαηά 50% ηνπ κέζνπ φξνπ. Αθφκε παξέρεηαη εηδηθή έθπησζε 

(αθαίξεζε απφ ηα θέξδε ησλ ακνηβψλ θαη ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ κέρξη θαη 12 

κελψλ) γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζιακβάλνπλ εγγεγξακκέλνπο αλέξγνπο.  

 

6.3 Δπελδπηηθά θίλεηξα 
 

Σα επελδπηηθά θίλεηξα εμεηδηθεχνληαη θαη πινπνηνχληαη απφ ηελ Βνπιγαξηθή 

Τπεξεζία Δπελδχζεσλ, θπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ, ππαγφκελν ζην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην. χκθσλα κε ηελ θείκελε επελδπηηθή λνκνζεζία, νη επελδχζεηο, αλάινγα 

κε ην χςνο, δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

Α’ ηάμεσο: 

● άλσ ησλ 32 εθαη. ιέβα (€16 εθαη.) 

● άλσ ησλ 16 εθαη. ιέβα (€ 8 εθαη.), ζε πεξηνρή κε αλεξγία πνπ ππεξβαίλεη 

ηνλ εζληθφ κέζν φξν ή πξφθεηηαη γηα επέλδπζε ζε πςειή ηερλνινγία ζηνλ 

βηνκεραληθφ ηνκέα 

● άλσ ησλ 11 εθαη. ιέβα (€ 5,60 εθαη.) γηα επέλδπζε ζε πςειή ηερλνινγία 

ζηηο ππεξεζίεο 
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Β’ ηάμεσο: 

● άλσ ησλ 16 εθαη. ιέβα (€8 εθαη.) 

● άλσ ησλ 8 εθαη. ιέβα, ζε πεξηνρή κε αλεξγία πςειφηεξε ηνπ εζληθνχ κέζνπ 

φξνπ ή επέλδπζε ζε πςειή ηερλνινγία ζηελ βηνκεραλία 

● άλσ ησλ 5,5 εθαη. ιέβα γηα επέλδπζε ζε πςειή ηερλνινγία ζηηο ππεξεζίεο  

 

Πξνβιεπφκελα Κίλεηξα: 

√ ζχληκεζε ησλ δηαδηθαζηηθψλ δηαηππψζεσλ  

√ πξνλνκηαθή δηνηθεηηθή αληηκεηψπηζε (θαηεγνξία Α’) 

√ πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε γηα απφθηεζε δεκφζηαο θαη δεκνηηθήο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο 

√ ρξεκαηννηθνλνκηθή βνήζεηα γηα έξγα ππνδνκήο  

√ ρξεκαηννηθνλνκηθή βνήζεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ κέρξη 29 

εηψλ 19 
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6.4 ΑΔΠ 

 
Καηά ην 2008, ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ, ηξνθνδνηνχκελνο απφ ηελ εηζξνή 

επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ηελ εζσηεξηθή δήηεζε, παξέκεηλε ζε πςειά επίπεδα, 

ζεκεηψλνληαο ειαθξά ππνρψξεζε ζηα 6% έλαληη 6,2 % ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

ηε ζχλζεζε ηνπ ΑΔΠ, ν γεσξγηθφο ηνκέαο ζπκκεηείρε θαηά 4,6%, ν 

βηνκεραληθφο θαηά 28,7% θαη νη ππεξεζίεο θαηά  66,7%. 

Ζ ζηαζεξή αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ζπλερίζηεθε θαη θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 

2009, ελψ ζηε ζπλέρεηα θαη, εηδηθφηεξα, θαηά ην ηξίην ηξίκελν, παξνπζίαζε 

ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ζε επηκέξνπο θιάδνπο θαη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη νη επηδξάζεηο ηεο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, νη νπνίεο, 

ζηα ηέιε ηνπ 2008, επεθηάζεθαλ ζε φιεο ηηο ρψξεο, επεξέαζε δπζκελψο θαη ηε 

Βνπιγαξία20.  
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          ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΑΔΠ     

             

   

 

 

 

 
 
            Πίνακαρ 4                                        Πεγή : Δζληθή Σξάπεδα Βνπιγαξίαο (ΒΝΒ) 

                                                                                                                         www.agora.mfa.gr 

         

 

6.5 Πιεζπζκόο  

 
Ο πιεζπζκφο ηεο Βνπιγαξίαο ζην ηέινο ηνπ 2009 ήηαλ 7.563.710. Ζ κείσζή 

ηνπ  θαηά 0,6% ζε ζρέζε κε ην 2008 (7.606.551), αληηπξνζσπεχεη ην ρακειφηεξν 

πνζνζηφ κείσζεο απφ ην 1993, ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία.  

Ζ δηαξθήο απηή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ κπνξεί λα απνδνζεί ζηε κεηαλάζηεπζε 

θαη ηε ζπλερηδφκελε αξλεηηθή εμέιημε ηνπ πνζνζηνχ ησλ γελλήζεσλ.  

Ωζηφζν ην πνζνζηφ ησλ γελλήζεσλ έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν 

2009, 81.572 παηδηά γελλήζεθαλ ζηε Βνπιγαξία, πεξηζζφηεξα θαηά 3.244 ζε ζρέζε κε 

ην 2008.  

Δπίζεο, ν αξηζκφο ησλ ζαλάησλ ην 2009 ήηαλ κηθξφηεξνο θαηά 2.455 ζε ζρέζε 

κε απηφ ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ (110.523 ην 2008 θαη 108. 068 ην 2009). 

 Σν πξνζδφθηκν δσήο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ηα 73,4 ρξφληα21.  
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Έηνο 2006 2007 2008 

 

2009 

9μηνο 

Δηήζηα αχμεζε ΑΔΠ (%) 
(πξαγκαηηθή) 

6,3 6,2 6,0 -4,7 

ΑΔΠ (δηο €) (ηξέρνπζεο ηηκέο) 25.2 28.9 34.1 24.7 

Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ (€) 
(νλνκαζηηθφ) 

3.278 3.773 4.476 3.259 

http://www.agora.mfa.gr/
http://en.wikipedia.org/
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ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ  

Πιεζπζκόο: 7.563.710 (1 Ηαλνπαξίνπ 2010) 

Πνζνζηό 

γελλήζεωλ: 

10.7 γελλήζεηο/1.000 πιεζπζκνχ(2009) 

Πνζνζηό 
ζαλάηωλ: 

14.2 ζάλαηνη/1.000 πιεζπζκνχ (2009) 

Αλακελόκελε 

δηάξθεηα δωήο: 

73.43 έηε (2009 est.) 

–άληξεο: 69.90 έηε 

–γπλαίθεο: 77.08 έηε 

Παηδηθή 

ζλεζηκόηεηα 

9.0 ζάλαηνη/1.000 βξέθε (2009) 

Γνκή ειηθηώλ: 

0-14 έηε: 13,8% (άληξεο 509.544/γπλαίθεο 484.816) 

15-64 έηε: 68,5% (άληξεο 2.426.060/γπλαίθεο 2.508.772) 

65-          : 17,7% (άληξεο 518.711/γπλαίθεο 756.784)  

(2009 est.) 

           Πίνακαρ 5                                    www.cia.gov  http://en.wikipedia.org 
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6.6 Δξγαζηαθέο ζρέζεηο-θνηλωληθή αζθάιηζε 

 
Ο Δξγαηηθφο Κψδηθαο (ΦΔΚ 26/01.04.1986, ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ΦΔΚ 

104/11.12.2007), φπσο έρεη ζπκπιεξσζεί κε κεηαγελέζηεξεο λνκνζεηηθέο πξάμεηο, 

απνηειεί ην βαζηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

Γηα ηνπο αιινδαπνχο πνπ πξνηίζεληαη λα εξγαζηνχλ ζηε Βνπιγαξία, 

απαηηνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, φπσο ε πξνγελέζηεξε εμαζθάιηζε άδεηαο 

εξγαζίαο, ηελ νπνία εθδίδεη ε Δζληθή Τπεξεζία Απαζρφιεζεο θαη ηζρχεη γηα έλα έηνο 

κε δπλαηφηεηα επηκήθπλζεο γηα επηπιένλ δχν έηε. Καη’ εμαίξεζε ε εθδηδφκελε άδεηα 

δχλαηαη λα είλαη κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο πξνθεηκέλνπ πεξί πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ 

πςειέο δηεπζπληηθέο ζέζεηο ή ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ρεηξηζκνχ εμνπιηζκνχ 

αιινδαπήο πξνέιεπζεο. Γηα ηνπο πνιίηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ ηζρχνπλ ηα 

θνηλνηηθψο θξαηνχληα (EEC No 1612/1968): δελ απαηηείηαη άδεηα εξγαζίαο ή άιιε 

δηαδηθαζηηθή πξνυπφζεζε. 

Σα ζέκαηα εξγαζίαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ αιινδαπψλ πνπ 

εξγάδνληαη ζηε Βνπιγαξία ξπζκίδνληαη βάζεη ησλ εζσηεξηθψλ λφκσλ εθηφο εάλ 

άιισο πξνβιέπεηαη ζηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο πνπ έρεη πξνζππνγξάςεη ε Βνπιγαξία. 

Οη ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξνχλ λα νξίδνληαη ζε ιέβα ή ζε μέλν 

λφκηζκα, πιελ φκσο, ζηελ πξάμε, νη ακνηβέο θαηαβάιινληαη ζε ιέβα (δει. ην 

ηζνδχλακν ζε ιέβα ηνπ ζπλνκνινγεζέληνο πνζνχ).  
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6.6.1 Μηζζνί –αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο  

Ο θαηψηαηνο κεληαίνο θαζαξφο κηζζφο, κεηά ηηο πξφζθαηεο απμήζεηο, έρεη 

δηακνξθσζεί ζηα 240 ιέβα ή 123€ γηα θαλνληθφ σξάξην εξγαζίαο (8ψξεο/εκέξα θαη 

40 ψξεο/εβδνκάδα) θαη ζε 1.42 ιέβα αλά ψξα εξγαζίαο. 

Σν γ’ ηξίκελν ηνπ 2009, ν κέζνο κεληαίνο κηθηφο κηζζφο αλήιζε ζε 583 ιέβα 

κε κέζν αλψηεξν ηα 1294 ιέβα ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ελέξγεηαο θαη 

κέζν θαηψηεξν ηα 382 ιέβα ζηνλ μελνδνρεηαθφ ηνκέα θαη ηνκέα εζηίαζεο.  

χκθσλα κε ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο EUROSTAT, νη κηζζνί ζηελ 

Βνπιγαξία αληηζηνηρνχλ κφιηο ζην 36% ηνπ εζληθνχ ΑΔΠ (απφ ηα ρακειφηεξα 

πνζνζηά ζηελ Δπξψπε), ην δε κέζν κεληαίν εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ ππνιείπεηαη 

θαηά 8 θνξέο ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία ηνπ CITUB (πλνκνζπνλδία Αλεμάξηεησλ Δκπνξηθψλ Δλψζεσλ 

Βνπιγαξίαο), νη κέζεο εηήζηεο αθαζάξηζηεο απνδνρέο ζηελ βηνκεραλία θαη ηηο 

ππεξεζίεο είλαη πεξίπνπ 15 θνξέο ρακειφηεξεο ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ θξαηψλ κειψλ 

ηεο Δ.Δ. 

χκθσλα κε ηηο πιένλ πξφζθαηεο ξπζκίζεηο, νη κέζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

αλέξρνληαη ζε 30,9% ηνπ κηθηνχ κηζζνχ γηα ην 2009 θαη θαηαβάιινληαη θαηά 17,9% 

απφ ηνλ εξγνδφηε θαη θαηά 13% απφ ηνλ εξγαδφκελν.  

 

6.6.2 Νόκνο γηα ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία 

χκθσλα κε ηελ βνπιγαξηθή λνκνζεζία, νη ζπληάμεηο εληάζζνληαη ζην 

γεληθφηεξν ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο είλαη 

ελζσκαησκέλεο ζηνλ Κψδηθα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Οη πιεξσκέο ησλ ζπληάμεσλ 

θαη ησλ απνδεκηψζεσλ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε 

ζπληαμηνδφηεζεο, ηελ πξφζζεηε ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ζπληαμηνδφηεζεο (γηα φζνπο 
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γελλήζεθαλ κεηά ηελ 31/12/1959) θαη ηελ πξφζζεηε πξναηξεηηθή αζθάιηζε 

ζπληαμηνδφηεζεο (γηα φζνπο έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 16ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο), ε 

νπνία κπνξεί λα γίλεη ζε ηδησηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ θνξέα22.  

 

6.7 Αλεξγία 
 

Απφ ην 2005 έσο ην 2008, ε αλεξγία ζηε Βνπιγαξία παξνπζίαδε κία 

ζεκαληηθή κείσζε πνπ νθεηιφηαλ ζηελ άλνδν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο εξγαζίαο. Ωζηφζν απφ ην 2009, ιφγσ ηεο επηδείλσζεο ηνπ 

δηεζλνχο πεξηβάιινληνο, ε αλνδηθή ηάζε ηεο απαζρφιεζεο δηαθφπεθε. Ζ αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο απνδίδεηαη ζε κία ζεηξά απφ παξάγνληεο, φπσο ε έιιεηςε νηθνλνκηθήο 

ξεπζηφηεηαο θαη νη ζπλέπεηεο απηήο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, θαζψο ε αγνξαζηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ ήηαλ εκθαλψο 

πεξηνξηζκέλε.                                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

      Γιάγπαμμα 4 
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         Γιάγπαμμα 5                                             www.investnet.bg        

 

Ζ ΑΝΔΡΓΗΑ ΣΖ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 

  Εηήζια δεδομένα 

  
2005 2006 2007 2008 2009 

  

         

Άνεργοι (χιλιάδες)  397 338 256 232 338 

Ανεργία (%)  10,7 9,1 6,9 6,3 9,1 

    Πίνακαρ 6                                                                             www.bnb.bg   

Σν βνπιγαξηθφ ηαηηζηηθφ Ηλζηηηνχην δεκνζηνπνίεζε ζηνηρεία, βάζεη ησλ 

νπνίσλ ε αλεξγία αλήιζε ζην 10,2% ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2010. πγθεθξηκέλα, θαηά 

ηελ σο άλσ ρξνληθή πεξίνδν θαηαγξάθεθαλ 341.000 άλεξγνη, αξηζκφο κεγαιχηεξνο  

θαηά 118.000 ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2009. εκεησηένλ πσο ε αλεξγία 

είλαη κεγαιχηεξε κεηαμχ ησλ αληξψλ (10,8%) παξά κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ (9,5%). Σν 

ζεκαληηθφηεξν, φκσο, πξφβιεκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο Βνπιγαξίαο παξακέλεη ε 

αλεξγία ησλ λέσλ, θαζψο ην 23,7% (60.200 άλεξγνη) ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κεηαμχ 

15 – 24 εηψλ δελ κπνξεί λα βξεη δνπιεηά. 

Ζ βνπιγαξηθή Έλσζε Βηνκεράλσλ (ΒΗΑ) ππνδεηθλχεη σο ιχζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο ηελ πινπνίεζε έξγσλ ππνδνκήο23. 
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6.8 Πιεζωξηζκόο 
 

 

 

 

 

 

 

 

                     Γιάγπαμμα 6 

 

Δλψ κέρξη ην 2006 ν πιεζσξηζκφο ζε εηήζηα βάζε είρε ζπγθξαηεζεί κέρξη ην 

6,5%, ην 2007 πξψην επξσπατθφ έηνο γηα ηελ Βνπιγαξία αλήιζε ζην 12,5%. Ζ 

απφηνκε απηή αχμεζε πξνέθπςε θπξίσο απφ ηελ αχμεζε ζηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ 

δηαηξνθήο, ησλ πνηψλ, ησλ κεηαθνξηθψλ θνκίζηξσλ, ησλ θαπζίκσλ θαη ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ24. Έηζη κεηά ηα ζρεηηθά πςειά επίπεδα ζηα νπνία παξέκεηλε ν πιεζσξηζκφο 

θαηά ην 2007, ππνρψξεζε ην 2008 ιφγσ κείσζεο ησλ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ, ησλ 

θαπζίκσλ θαη ησλ βηνκεραληθψλ εηδψλ. Ζ κεγαιχηεξε κείσζε φκσο παξαηεξήζεθε ην 

2009 ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο εμαζζέληζεο ηεο 

εζσηεξηθήο δήηεζεο. Δπίζεο ε ππνρψξεζε ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ θαη 

ε επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αλφδνπ ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ, ηνπνζέηεζαλ ηνλ 

πιεζσξηζκφ ζε επίπεδα θάησ ηνπ 1%.  

πκπεξαζκαηηθά ην πνζνζηφ ηνπ 0,6% γηα ηνλ πιεζσξηζκφ ηνπ 2009, 

απνηειεί ην ρακειφηεξν ζεκείν ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ζηε Βνπιγαξία θαη 

απνδίδεηαη ζηελ επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε άκεζεο ζπλέπεηεο 
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ηε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ θαηαλαισηψλ, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

θαηαλάισζεο θαη ηεο δήηεζεο θαη ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ-πνηψλ.  

Απφ ηα πξψηα ζηνηρεία γηα ην 2010, ν πιεζσξηζκφο παξνπζηάδεη κία κηθξή 

άλνδν πνπ νη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο ηελ απνδίδνπλ ζηνπο απμεκέλνπο θφξνπο 

θαηαλάισζεο25.  

 

6.9 Έξεπλα θαη αλάπηπμε 

 
Οη θξαηηθέο δαπάλεο ηεο Βνπιγαξίαο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε ην 2009, 

παξνπζίαζαλ αχμεζε 8,5% ζε ζχγθξηζε κε ην επίπεδφ ηνπο ην πξνεγνχκελν έηνο.  

Ζ βνπιγαξηθή θπβέξλεζε δαπάλεζε ζπλνιηθά 230.4 εθαη. ιέβα γηα ηελ 

έξεπλα, ηελ αλάπηπμε, θαζψο θαη γηα επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ Δζληθνχ ηαηηζηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. Ο αξηζκφο απηφο πεξηειάκβαλε επίζεο 

θαη ηα ρξήκαηα πνπ μνδεχηεθαλ απφ ηελ θπβέξλεζε γηα ηηο εηήζηεο ζπλδξνκέο ζε 

δηεζλείο επηζηεκνληθνχο θαη εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο, θαζψο θαη γηα ηα δηκεξή θαη 

πνιπκεξή πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.  

Έηζη νη δαπάλεο ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ απμήζεθαλ απφ 

0,32% ην 2008 ζε 0,35% ην 2009. 

Ζ γεσξγία, ε δαζνθνκία θαη ε αιηεία, απνξξφθεζαλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην-

19,1%- απφ ηηο δαπάλεο ηεο βνπιγαξηθήο θπβέξλεζεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε ην 

2009. Γεχηεξε ήηαλ ε εθπαίδεπζε κε 4,8%, ελψ αθνινχζεζαλ νη κεηαθνξέο, νη 

ππνδνκέο θαη νη επηθνηλσλίεο κε 3,4%. Ζ βηνκεραλία, ε ελέξγεηα θαη ε πγεία, 

πξνζέιθπζαλ κεηαμχ 2% θαη 3% ηεο εξεπλεηηθήο δαπάλεο. 10% θαηέιεμε ζηα ηακεία 

ησλ παλεπηζηεκίσλ, ελψ ην 51% ζε "δηάθνξα ζεζκηθά φξγαλα" γηα κία "γεληθή 

αλάπηπμε ηεο γλψζεο".  
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Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο (δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο) ηεο Βνπιγαξίαο γηα έξεπλα θαη 

αλάπηπμε είλαη απφ ηεο ρακειφηεξεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε-0,5% ηνπ ΑΔΠ. Σα 

κέιε ηεο ηξέρνπζαο θπβέξλεζεο έρνπλ ζέζεη σο ζηφρν ηε ζηαδηαθή αχμεζε απηνχ ηνπ 

πνζνζηνχ ζε 2% ηνπ ΑΔΠ ην 2020, ην νπνίν εμαθνινπζεί λα είλαη ρακειφηεξν απφ ην 

ζηφρν ηνπ 3% πνπ νξίζηεθε ζηελ EU 2020 ζηξαηεγηθή26. 

 

6.10 Πεξηβάιινλ 
 

ε παξνπζίαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζηε Βνπιγαξία πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ε Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο ηεο Βνπιγαξίαο ζηηο 24/03/2010, θα 

Νφλα Καξαηδφβα, δίλνληαο έκθαζε ζε νηθνλνκηθέο πηπρέο ηνπ δεηήκαηνο, 

αλαθέξζεθε ζηα αθφινπζα ζεκεία: 

 

■ Αληηκεηψπηζε γξαθεηνθξαηίαο – Πάηαμε δηαθζνξάο: Γχν είλαη, ελ πξνθεηκέλσ 

νη βαζηθέο επηδηψμεηο: (i) λα θαηαξγεζνχλ πεξηηηέο δηαδηθαζίεο θαη λα κεησζεί 

ε γξαθεηνθξαηία ζε φζεο δηαδηθαζίεο θξηζεί απαξαίηεην λα δηαηεξεζνχλ, (ii) 

λα παηαρζεί ε δηαθζνξά ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πνπ εθκεηαιιεχνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απνθφκηζε παξάλνκνπ 

νηθνλνκηθνχ νθέινπο. 

■ Σαρεία πξνεηνηκαζία Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ»: Σν ελ 

ιφγσ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Operational Program Environment) αθνξά, 

θπξίσο, ζηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ γηα ηε δηαρείξηζε πδάησλ θαη 

απνβιήησλ (θπξίσο νηθηαθψλ). Γηθαηνχρνη είλαη νη θαηά πεξίπησζε αξκφδηνη 

δήκνη, νη νπνίνη θαη πξνθεξχζζνπλ ηνπο δηαγσληζκνχο γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδφρσλ ζπκβνπιεπηηθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ. ηφρνο ηεο 
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θπβέξλεζεο είλαη λα ειέγρεηαη απζηεξά ν ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν νη ΟΣΑ 

αμηνπνηνχλ ηα ρξήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ψζηε λα επηηεπρζνχλ δηαθαλείο 

δηαδηθαζίεο θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ απνηειέζκαηα. 

■ «Πξάζηλεο» επελδχζεηο: Ζ Βνπιγαξία έρεη θαηαξηίζεη Δζληθφ χζηεκα γηα 

Πξάζηλεο Δπελδχζεηο (National Green Investment Scheme). 

Σν ελ ιφγσ Δζληθφ χζηεκα πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία Σακείνπ «Πξάζηλσλ 

Δπελδχζεσλ» θαη νξίδεη φηη ηα πξνβιεπφκελα θνλδχιηα ζα αμηνπνηνχληαη γηα 

ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ. 

 Σξεηο είλαη νη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο: 1) Ζ κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ελίζρπζε ηεο ρακειήο ελεξγεηαθήο 

επάξθεηαο ηεο Βνπιγαξίαο, 2) ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 3) ε 

πξνζέιθπζε μέλσλ επελδπηψλ, ηδίσο ζηνπο ηνκείο ησλ ΑΠΔ, φπνπ νη ελ ιφγσ 

επελδπηέο ζα κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ ηα θνλδχιηα ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο κε 

επλντθνχο φξνπο. 

■ Γηαρείξηζε απνβιήησλ: Ζ δηαρείξηζε απνβιήησλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

θιάδνπο κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξννπηηθέο γηα επελδχζεηο ζηε ρψξα. Οη 

παξνχζεο εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο απνβιήησλ αλακέλεηαη λα θνξεζηνχλ 

κέζα ζηα επφκελα 4–6 ρξφληα, νπφηε θαη ην εξψηεκα ηεο ηχρεο ησλ αζηηθψλ 

ιπκάησλ ζα  ηεζεί πηεζηηθφηεξν παξά πνηέ. Μφλε ιχζε ζα είλαη ε θαηαζθεπή 

λέσλ εγθαηαζηάζεσλ. 

■ Natura 2000: Σν 35% ηεο βνπιγαξηθήο επηθξάηεηαο απνηειείηαη απφ πεξηνρέο 

εληαγκέλεο ζην δίθηπν Natura 2000.  Απηφ ζπληζηά κηα ηεξάζηηα πξφθιεζε γηα 

ηε ρψξα, ε νπνία νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ αεηθφξν αλάπηπμή ηνπο. Δπί 

παξαδείγκαηη, νη ελ ιφγσ πεξηνρέο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηελ 

αηκνκεραλή γηα ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Σν Natura 
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Αηνιηθό πάξθν ζην 

Αθξωηήξη Kaliakra 

2000 είλαη δίθηπν δσλψλ ζην έδαθνο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη ηα θπηηθά θαη ηα δσηθά είδε θαη 

νη νηθφηνπνί ηνπο. 

■  Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ): Αηζηνδνμία επηθξαηεί ζρεηηθά κε ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

(National Renewable Plan). ε ζρέζε θαη κε ηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο 

“Natura”, ζθνπφο ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ ζα είλαη ε 

απνζαθήληζε ησλ "πνχ" θαη "πψο" κπνξνχλ λα 

αλαπηπρζνχλ επελδχζεηο ΑΠΔ. Παξάιιεια, νη 

επελδπηέο ζα γλσξίδνπλ πνηεο είλαη νη πην 

ζπκθέξνπζεο κνξθέο ΑΠΔ. Δζληθφο ζηφρνο ηεο 

Βνπιγαξίαο είλαη ην 2020 λα θαιχπηεηαη ην 16% 

ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο απφ ΑΠΔ27. 
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6.11 ΑΞΔ  

 
χκθσλα κε ην παξαθάησ γξάθεκα, απφ ην 2002 έσο θαη ην 2007, νη μέλεο 

επελδχζεηο παξνπζίαζαλ ζπλερή εηήζηα άλνδν ζηελ Βνπιγαξία. Ζ κεγάιε εηζξνή 

μέλσλ θεθαιαίσλ ζηελ Βνπιγαξία μεθίλεζε ην 2000 φηαλ άξρηζε θαη ην κεγάιν 

Πξφγξακκα Ηδησηηθνπνηήζεσλ ζηελ ρψξα. Έθηνηε θαη κέρξη ην 2003 ην επίπεδν 

εηζξνψλ δηαηεξήζεθε πςειά. Απφ ην 2004 θαη έπεηηα νη ΑΞΔ ζεκείσζαλ ζπλερή 

άικαηα αλεξρφκελεο ην έηνο απηφ ζηα 2.7 δηζεθ. €. Σν 2006, έλα έηνο πξηλ ηελ έληαμε 

ζηελ ΔΔ επελδχζεθαλ 6.22 δηζεθ.€ θαη ην 2007 9.05 δηζεθ € απφ μέλα θεθάιαηα ζηελ 

Βνπιγαξία. Ζ κεγάιε απηή εηζξνή, αληίζηνηρε ησλ ΑΞΔ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 

άιιεο ρψξεο ιίγν πξηλ ή ιίγν κεηά ηελ έληαμή ηνπο ζηελ ΔΔ (ζηα ηειεπηαία θχκαηα 

δηεχξπλζήο ηεο) δηθαηνινγείηαη απφ ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα επελδχζεηο ζε 

ππνδνκέο (ελέξγεηαο), εκπνξίνπ (δηθηχσλ) θαη αθηλήησλ (εκπνξηθψλ ζπγθξνηεκάησλ 

θαη θαηνηθηψλ).  

Ωζηφζν απφ ην 2008 ε πνξεία ησλ ΑΞΔ ζηε Βνπιγαξία εκθαλίδεηαη θαζνδηθή. 

Δθηφο απφ ηε ζπλνιηθή πηψζε ησλ επελδπηηθψλ ξνψλ ζ’ φιν ηνλ θφζκν ιφγσ ηεο 

θξίζεο, ππάξρνπλ θαη θάπνηεο ηνπηθέο αηηίεο. Μηα απφ ηηο αηηίεο είλαη ην έιιεηκκα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, πνπ ζηακαηάεη ηνπο επελδπηέο λα επελδχνπλ θεθάιαηα ζηε ρψξα. 
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              Γιάγπαμμα 8 

ε φηη αθνξά ζηελ πξνέιεπζε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ηα ζηνηρεία ηνπ 

πην θάησ πίλαθα δείρλνπλ φηη ε Απζηξία θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε κε πνζνζηφ 

16% ζηηο ζπλνιηθέο επελδχζεηο, ε Οιιαλδία ηελ δεχηεξε κε 12% θαη ε Διιάδα ηελ 

ηξίηε κε 9% ησλ ζπλνιηθψλ ΑΞΔ.  Οη κηζέο ΑΞΔ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ 

θεθάιαηα πέληε ρσξψλ (ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Γεξκαλίαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ). 
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εκεηψλεηαη φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο, πεξίπνπ 22,0% ησλ ζπλνιηθψλ μέλσλ 

επελδχζεσλ  απνξξνθά ε αγνξά αθηλήησλ (8.2 δηζεθ.€). εκαληηθέο επίζεο θαη νη 

εηζξνέο μέλσλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα (19% ζην 

ζχλνιν ή 7.2 δηζεθ. €), ζηελ παξαγσγή θαη κεηαπνίεζε (18% ζην ζχλνιν ή 6.7 δηζεθ. 

€), ζην εκπφξην (17% ή 6.3 δηζεθ. €), ζηηο θαηαζθεπέο (7% ή 2.4 δηζεθ. €) θαη ζηελ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα (6% ή 2.1 δηζεθ. €)28. 
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6.12 Οη Διιεληθέο ΑΞΔ ζηε Βνπιγαξία 

 
Όπσο πξνθχπηεη απφ ην παξαθάησ γξάθεκα, νη ειιεληθέο επελδχζεηο ζηελ 

Βνπιγαξία έρνπλ αθνινπζήζεη κία πνξεία πνπ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ηκήκαηα. 

Δθείλε κέρξη ην 1999 νπφηε νη επελδχζεηο ζηελ ρψξα ήζαλ κηθξέο, δηζηαθηηθέο θαη 

παξάιιεια πεξηνξηζκέλεο ηνκεαθά, κε κέγηζην κέγεζνο ηα 23 πεξίπνπ εθαη. € (ην 

1998). ην δηάζηεκα 2000 έσο 2004 νη ειιεληθέο επελδχζεηο απμήζεθαλ ζεκαληηθά ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν θαη βνεζνχζεο ηεο πνιηηηθήο ηδησηηθνπνηήζεσλ 

ζηελ Βνπιγαξία αλήιζαλ κέρξη θαη ζηα 262 εθαη. € εηεζίσο (ην 2001, πνπ ήηαλ ην 

κέγηζην ηεο πεξηφδνπ).  Ζ ηξίηε ηέινο πεξίνδνο μεθίλεζε ην 2005 θαη ζπλερίζηεθε 

κέρξη θαη ην 2007 ραξαθηεξηδφκελε απφ κία ζπλερή αλνδηθή πνξεία  απμήζεσο ησλ 

ειιεληθψλ θεθαιαίσλ πνπ επελδχνληαη ζηελ Βνπιγαξία. Σν κηθξφηεξν εηήζην 

κέγεζνο ησλ επελδχζεσλ ηεο πεξηφδνπ απηήο (324 εθαη.€ ην 2005) είλαη πνιχ 

πςειφηεξν απφ ην κέγηζην ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, ελψ ηφζν ην 2006 ηειεπηαίν 

πξνεληαμηαθφ έηνο ηεο Βνπιγαξίαο φζν θαη ην 2007, πξψην έηνο σο ρψξαο κέινπο ηεο 

ΔΔ ραξαθηεξίζηεθε απφ ηηο κεγαιχηεξεο ειιεληθέο επελδχζεηο ζε εηήζηα βάζε. Καη 

ζηα δχν έηε θαηαγξάθνληαη επελδχζεηο πςειφηεξεο ηνπ κηζνχ δηζεθ. € (ην 2007 

αλήιζαλ ζηα 801 εθαη. €). 
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Ζ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Βνπιγαξία 

γλψξηζε κεγάιε ψζεζε κεηά ην 2000 θαη, χζηεξα απφ κία πξνζσξηλή ππνρψξεζε 

θαηά ηελ δηεηία 2002-2004, έθζαζε ζε χςνο ξεθφξ ην 2007 γηα λα ππνρσξήζεη εθ 

λένπ, ην 2008, ππφ ην θξάηνο ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο πνπ 

εθδειψζεθε θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο. Ζ ίδηα θαζνδηθή πνξεία 

ζπλερίζηεθε θαη ην 2009, φπνπ ζχκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηνπ Δζληθνχ 

ηαηηζηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηεο Βνπιγαξίαο, θαηά ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ-Ηνπιίνπ 2009, 

νη ειιεληθέο άκεζεο επελδχζεηο ήηαλ 69.6 εθαη. €  (16.6 εθαη. € ην α΄ ηξίκελν θαη 53.0 

εθαη. € ην β΄ ηξίκελν), εκθαλίδνληαο κείσζε θαηά ηέζζεξηο θαη πιένλ  θνξέο ζε 

ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ  2008 (296.7 εθαη. €).  

Οη κεγαιχηεξεο κεηψζεηο πνπ θαηέγξαςαλ νη ειιεληθέο επελδχζεηο, θπξίσο 

θαηά ην ηειεπηαίν ηεηξάκελν ηνπ 2008, ζχκθσλα κε ηνλ επφκελν πίλαθα,  

εληνπίδνληαη ζηηο κεηαθνξέο θαη επηθνηλσλίεο (-88,0%) ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα 

(-50%) θαη ζηελ κεηαπνίεζε. Οη κφλεο απμήζεηο ην 2008, ζεκεηψζεθαλ ζηελ αγνξά 

αθηλήησλ, θαηά 38,7%, (θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο φθηαο) θαζψο θαη ζηελ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα, ζηελ νπνία είρε ζεκεησζεί απνεπέλδπζε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

 

 

      ΔΞΔΛΙΞΗ  ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΜΔΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΗΝ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ 

                                                                    
                                                                                   Αξία : εκαη. €  

 

ΣΟΜΔΑ 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

Υξεκαηνπηζηωηηθόο 

 

203,3 468,1 234,1 

 

Μεηαθνξέο, επηθνηλωλίεο 

 

157,3 104,9 12,9 

 

Υνλδξεκπόξην, ιηαλεκπόξην, 

επηζθεπέο 

 

91,9 

82,0 68,8 

 

Παξαγωγή, Μεηαπνίεζε 

 

31,2 55,4 5,8 
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Αγνξά αθηλήηωλ 

 

35,7 49,1 68,1 

 

Καηαζθεπέο 

 

3,1 8,4 5,0 

 

Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 

 

0,2 -0,6 1,1 

 

Ξελνδνρεία θαη Δζηηαηόξηα 

 

1,1 2,2 0,7 

 

Γεωξγία, δαζνθνκία 

 

2,2 5,0 -1,2 

 

Άιιεο Τπεξεζίεο 

 

-0,2 -3,7 -4,7 

 

Λνηπά 

 

7,9 30,3 1,7 

 

ύλνιν 

 

533,7 801,1 392,3 
        Πίνακαρ 8                                               Πεγή : Δζληθή Σξάπεδα Βνπιγαξίαο (ΒΝΒ) 

       
 Ζ νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε θαη ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Βνπιγαξία. Ωζηφζν, ην γεγνλφο φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ελ 

ιφγσ επηρεηξήζεσλ έρεη ήδε εδξαηψζεη ηελ ζέζε ηεο ζηελ εγρψξηα αγνξά ράξε ζηηο 

κνληκφηεξεο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη αλαπηχμεη θαη ηνλ καθξνρξφλην νηθνλνκηθφ 

ζρεδηαζκφ ζηνλ νπνίν έρεη ζηεξηρζεί, ιεηηνπξγεί σο ελ δπλάκεη αληίβαξν ζηελ 

παξνχζα δπζκελή ζπγθπξία. Ζ αλαδηάηαμε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε 

ελζσκάησζε ζηελ παξαγσγή πξνεγκέλεο  ηερλνινγίαο, νη επελδχζεηο ζε γλψζε θαη 

θαηλνηνκία  ζα απνηειέζνπλ ηα βαζηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο  θαη ζα θαζνξίζνπλ ηελ κειινληηθή εμέιημή ηνπο ζηε ρψξα29. 
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6.13 Κπβεξλεηηθό ζρέδην κέηξωλ θαηά ηεο θξίζεο  

 
Ζ βνπιγαξηθή θπβέξλεζε πξνρψξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο πξνθεηκέλνπ ε ρψξα λα απνθχγεη 

δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα εληφο ηνπ 2010. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη αθφκε θαη 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ αλαγλσξίδνληαο πσο ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε βνπιγαξηθή νηθνλνκία είλαη ζεκαληηθά πξφηεηλαλ 50 

κέηξα θαηά ηεο θξίζεο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαλ, κεηαμχ άιισλ, πεξηθνπέο ησλ 

bonus ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ζέζπηζε ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ κηζζνχ θαη 

ειάρηζηεο εγγπεκέλεο ζχληαμεο θαζψο θαη πάγσκα απμήζεσλ ζε ηηκνιφγηα 

ζέξκαλζεο, λεξνχ θαη ελέξγεηαο. 

 πλνπηηθά, ηα ζεκαληηθφηεξα κέηξα (59 ζπλνιηθά) πνπ ηειηθά πηνζεηήζεθαλ 

είλαη ηα αθφινπζα: 

◦Δπηβνιή θφξνπ «πνιπηειείαο»: Θα επηβιεζεί ζε αθίλεηα αμίαο άλσ ησλ BGN 

300.000 (πεξίπνπ €150.000) θαη ζε απηνθίλεηα αμίαο άλσ ησλ BGN 70.000 (πεξίπνπ 

€35.000).  

◦Δπηβνιή θφξνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο: Αλακέλεηαη λα 

απνθέξεη πεξίπνπ BGN 50 εθ. ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

◦Πψιεζε αθηλήησλ ηνπ δεκνζίνπ: Ζ θπβέξλεζε απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζηελ 

αμηνπνίεζε 130.000 εθηαξίσλ αρξεζηκνπνίεησλ θξαηηθψλ αθηλήησλ, ψζηε λα 

αληιήζεη BGN 160 εθ. Σν 10% ησλ σο άλσ εθηάζεσλ ζα πσιεζεί ζε δεκφζηα 

δεκνπξαζία ζε ηδηψηεο, ελψ γηα ην ππφινηπν 90% ζα ζπλαθζνχλ ζπκβάζεηο 

καθξνρξφληαο κίζζσζεο. 

◦Μεηψζεηο δαπαλψλ θαη κηζζψλ: Αθνξνχλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη αλακέλεηαη λα 

απνθέξνπλ έζνδα ηεο ηάμεο ησλ BGN 450 εθ. Απφ ηηο κεηψζεηο ησλ κηζζψλ 

εμαηξνχληαη κφλν φζεο ππεξεζίεο έρνπλ ήδε απνιχζεη ην 15% ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, 
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θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ (εθνξηαθνί, ηεισλεηαθνί θαη 

επηζεσξεηέο εξγαζίαο). 

◦Πψιεζε κεηνςεθηθψλ παθέησλ κεηνρψλ ζε εηαηξείεο ειεγρφκελεο απφ ην θξάηνο 

κέζσ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ κε ζηφρν λα εμαζθαιηζηνχλ BGN 200 εθ. χκθσλα κε 

ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ζηνλ ηχπν, ε θπβέξλεζε κειεηά κέρξη θαη ηελ ηδησηηθνπνίεζε 

ηνπ Δζληθνχ Πνιηηηζηηθνχ Μεγάξνπ (NDK) θαη ηεο Δηαηξείαο Θέξκαλζεο φθηαο. 

 

ηα κέηξα, κε ηα νπνία επηδηψθεηαη ε αλάηαζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο, 

πεξηιακβάλεηαη, ζχκθσλα κε ην Βνχιγαξν Πξσζππνπξγφ θ. Μπφηθν Μπνξίζνθ, ε 

άκεζε εμφθιεζε νθεηιψλ χςνπο 550 εθ. ηνπ θξάηνπο πξνο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. 

Δπίζεο, ε θπβέξλεζε ζπκθψλεζε νη απμήζεηο ησλ ηηκψλ ζην θπζηθφ αέξην λα 

πεξηνξηζηνχλ ζην 5% έλαληη 15%, πνπ είρε αξρηθά αλαθνηλσζεί. Πάλησο, δελ 

πηνζεηήζεθε, επί ηνπ παξφληνο ηνπιάρηζηνλ, ε αχμεζε ηνπ ΦΠΑ, ην πην 

πνιπζπδεηεκέλν θαη ακθηιεγφκελν απφ ηα κέηξα πνπ πξφηεηλε ε θπβέξλεζε. 

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θ.πκεψλ Νηηάλθνθ, απφ ην σο 

άλσ παθέην κέηξσλ ην θξάηνο ζα θαηαθέξεη λα εμνηθνλνκήζεη BGN 1,63 δηζ.,  ελψ ν 

αξρηθφο ζηφρνο ήηαλ BGN 1,5 δηζ30. 
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6.14 Ζ εηαηξεία «ΔΛΣΟΝ» ζηε Βνπιγαξία 

 
Ζ ELTON CORPORATION LTD  ηδξχζεθε ην 2000 ζηε Βνπιγαξία θαη έρεη 

ζαλ αληηθείκελφ ηεο: εηζαγσγέο, εμαγσγέο, εκπνξία ρεκηθψλ πξψησλ πιψλ, έηνηκσλ 

ρεκηθψλ πξντφλησλ, θαη βηνκεραληθψλ κεραλεκάησλ, αληηπξνζψπεπζε νπνηνλδήπνηε 

εηαηξηψλ ζηε ρψξα θαη ζην εμσηεξηθφ κε ην ίδην ή παξφκνην αληηθείκελν 

δξαζηεξηφηεηαο, ζπκκεηνρή ή ζπλεξγαζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε άιιεο εηαηξίεο ή 

κε θπζηθά πξφζσπα, εκπνξηθέο πξάμεηο νπνηνπδήπνηε είδνπο.  

Παξά ην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα δξαζηεξηνπνίεζεο, ε εηαηξία έρεη ήδε 

επηδείμεη έληνλν δπλακηζκφ θαη νη πξννπηηθέο ηεο δηαγξάθνληαη ηδηαίηεξα ζεηηθέο.  

Σν δίθηπν πσιήζεσλ ηεο εηαηξίαο είλαη δηαξζξσκέλν θαηά ηα πξφηππα ηεο ΔΛΣΟΝ 

ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΑΔΒΔ, βάζεη ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ νξγαλσηηθψλ 

δνκψλ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηηο βνπιγάξηθεο αγνξάο. Κξίζηκν ξφιν ζηελ 

νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ έρεη ην Σκήκα Πξνψζεζεο & Σερληθήο 

Τπνζηήξημεο Πειαηψλ ζην νπνίν απαζρνινχληαη 8 πηπρηνχρνη ρεκηθνί κεραληθνί νη 

νπνίνη πξνσζνχλ ηα πξντφληα ηεο εηαηξίαο, πξνζθέξνληαο πςεινχ επηπέδνπ ηερληθή 

ππνζηήξημε ζηνπο πειάηεο. Σαπηφρξνλα παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο ηεο αγνξάο θαη 

θαιιηεξγνχλ επαθέο κε κεγάινπο παξαγσγνχο ή εκπνξηθνχο νίθνπο. Σν ηκήκα 

θαιχπηεη γεσγξαθηθά φιε ηελ Βνπιγαξία, δηαηεξψληαο ζπρλέο επαθέο κε ηνπο 

πειάηεο ηεο εηαηξίαο, δηεξεπλψληαο ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη δηεπξχλνληαο ηελ 

πειαηεηαθή βάζε. Σα ζηειέρε ηνπ ελεκεξψλνληαη ζπρλά γηα ηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο 

πσιήζεσλ θαη παξνπζηάζεσλ θαη παξαθνινπζνχλ ζεκηλάξηα πξντνληηθήο 

εθπαίδεπζεο. Σα ππφινηπα επηά άηνκα ηεο εηαηξείαο θαηαλέκνληαη ζε ζέζεηο 

γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο, ινγηζηεξίνπ θαη απνζήθεο. 
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Ζ επηρείξεζε ζθνπεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ 

γηα πιεξνθφξεζε, ηερληθή ππνζηήξημε θαη πξνζθνξά απνηειεζκαηηθψλ πξντφλησλ 

ηφζν απφ πιεπξά θφζηνπο, φζν θαη απφ πνηφηεηαο. Σέηνηα είλαη:  

- θαιιπληηθά θαη θάξκαθα (ζπληεξεηηθά, αληηειηαθά θίιηξα, άιαηα, 

γιπθαληηθέο νπζίεο) 

- ηξφθηκα θαη πνηά (άκπια, αξψκαηα, αλζξαθηθά, βηηακίλεο) 

- απνξξππαληηθά (δηαιχηεο, ιεπθαληηθά, πεθηηθά) 

-  πξντφληα επεμεξγαζίαο λεξνχ-κεηάιινπ-θισζηνυθαληνπξγίαο-βπξζνδεςίαο  

(νμέα, ςεπδάξγπξνο, αληηςπθηηθά λεξνχ, γπαιηζηηθά) 

- βηνκεραληθά ρεκηθά (ρξψκαηα, ζθξαγηζηηθά πιηθά, νηθνδνκηθά ρεκηθά) 

Απηφ πνπ θάλεη ηελ ELTON CORPORATION LTD, κέινο ελφο επηηπρεκέλνπ νκίινπ  

δηαλνκήο είλαη: 

α) ε επξεία γλψζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηεο βνπιγάξηθεο αγνξάο θαη 

ε ζπλερήο έξεπλα θαη ε πξνζαξκνγή ζηηο εμειίμεηο ηεο αγνξάο απηήο. 

β) ε ζπλερήο επαθή κε ηνπο πειάηεο ηεο εηαηξείαο θαη ε ιεπηνκεξήο καηηά ζηε 

παξαγσγή ηνπο αιιά θαη ζηα ζρέδηα ηνπο, πξνθξηκέλνπ λα εληνπηζηεί ε αλάγθε γηα 

ηελ πξνκήζεηα θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο θαη κεζφδνπο 

πιεξσκήο.  

γ) ε χπαξμε θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ πνπ ζπλερψο βειηηψλεη ηα πξνζφληα ηνπ 

κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, εθζέζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

δηαλνκείο απφ φιν ζρεδφλ ηνλ θφζκν θαη  θπζηθά κέζσ ηεο ζπλερηδφκελεο 

εθπαίδεπζήο ηνπ.  
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6.15 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ELTON CORPORATION LTD (πνζά 

εθθξαζκέλα ζε Δπξώ) 
 

ΣΟΗΥΔΗΑ 2009  2008 2007  

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΩΝ     4.764.895 7.289.358 5.518.223 

ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 31.206 271.467 255.634 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΑΠΟ 

ΦΟΡΟΤ 

27.506 155.680 229.497 

  Πίνακαρ 9                                                                                                        www.elton.gr 

       

Οη πσιήζεηο ηε ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ζηε Βνπιγαξία ην 2008 παξνπζίαζαλ 

αχμεζε 32% ζε ζρέζε κε ην έηνο 2007 (7.29 εθ. έλαληη 5.52 εθ), θάηη ην νπνίν 

επεξέαζε ζεηηθά ηα θέξδε πξν θφξσλ πνπ παξνπζίαζαλ αχμεζε 6,3%  (271 ρηι. 

έλαληη 256 ρηι.). Ωζηφζν, ηα θέξδε κεηά θφξσλ κεηψζεθαλ ζε 155 ρηι. έλαληη 229. ρηι. 

ην 2007 ιφγσ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο.  

Οη πσιήζεηο ηεο βνπιγάξηθεο ζπγαηξηθήο κεηψζεθαλ ζεκαληηθά (-34,6%) ην 

2009 θαη βξέζεθαλ ρακειφηεξα θαη απφ ηα επίπεδα ηνπ 2007. Ζ κείσζε απηή έπιεμε 

ηε θεξδνθνξία ηεο ηφζν ζε επίπεδν θεξδψλ πξν θφξσλ (31 ρηι. έλαληη 271 ρηι.), φζν 

θαη ζε επίπεδν θεξδψλ κεηά θφξσλ ηα νπνία κεηψζεθαλ θαηά 128 ρηι31.  
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  ΚΔΦΑΛΑΗΟ VII: Ρνπκαλία    

 

 

Ζ Ρνπκαλία βξίζθεηαη ζηελ λνηηαλαηνιηθή Δπξψπε θαη κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο 

ηνπ 2009, ε έθηαζή ηεο είλαη 238.391 ηεηξαγσληθά ρικ. θαη ν πιεζπζκφο ηεο 

21.498.616 θάηνηθνη. 

πλνξεχεη βφξεηα κε ηελ Οπγγαξία θαη ηελ Οπθξαλία, λφηηα κε ηελ Βνπιγαξία, 

δπηηθά κε ηελ Οπγγαξία θαη ηελ εξβία θαη αλαηνιηθά κε ηε Μνιδαβία, ελψ 

λνηηναλαηνιηθά βξέρεηαη απφ ηνλ Δχμεηλν Πφλην.  

Όζνλ αθνξά ηηο εζλφηεηεο, ην 90% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη Ρνπκάλνη θαη ην 7% 

είλαη Οχγγξνη. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ Ρνπκάλσλ είλαη ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη κε 

επηθεθαιήο ηνλ Ρνπκάλν παηξηάξρε. Ζ ειιελνθαζνιηθή εθθιεζία (νπλίηεο), πνπ 

αλαγλσξίδεη σο αξρεγφ ηεο ηνλ Πάπα, ππνρξεψζεθε ην 1968 λα αλαγλσξίζεη ηνλ 

Παηξηάξρε.  

Πξσηεχνπζα ηεο Ρνπκαλίαο είλαη ην Βνπθνπξέζηη, κε 2.325.000 θαηνίθνπο θαη 

απνηειεί ην βηνκεραληθφ θαη πλεπκαηηθφ θέληξν ηεο ρψξαο. Ζ επίζεκε γιψζζα ηνπ 

θξάηνπο είλαη ε ξνπκαληθή ε νπνία φπσο θαη πνιιέο άιιεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο, 

πξνέξρεηαη απφ ηα ιαηηληθά. Νφκηζκά ηεο είλαη ην Λέη, ελψ ην εκηπξνεδξηθφ ζχζηεκα  

ραξαθηεξίδεη ην πνιίηεπκά ηεο. ηα εκηπξνεδξηθά ζπζηήκαηα ππάξρεη θαη πξφεδξνο 

θαη πξσζππνπξγφο. Σν θνηλνβνχιην θαηέρεη ηε λνκνζεηηθή εμνπζία, ελψ ν πξφεδξνο 

θαη ν πξσζππνπξγφο κνηξάδνληαη ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία. Πξφεδξνο ηεο Ρνπκαλίαο 

είλαη ν Σξατάλ Μπαζέζθνπ θαη Πξσζππνπξγφο ν Δκίι Μπνθ.  

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ 2009, ην πξνζδφθηκν δσήο ζηνπο άλδξεο είλαη 

ηα 72,45 ρξφληα, ζηηο γπλαίθεο ηα 76,16 ρξφληα θαη ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηα 

68,95 ρξφληα. 
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Σνλ Μάξηην ηνπ 2004, ζηε χλνδν Κνξπθήο ηνπ ΝΑΣΟ, ε Ρνπκαλία έγηλε 

δεθηή σο πιήξεο κέινο. ηηο αξρέο ηνπ 2005, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ελέθξηλε ηελ 

αίηεζε έληαμεο ηεο ρψξαο ζηελ ΔΔ ην 2007 θαη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ απηνχ ηνπ έηνπο ε 

Ρνπκαλία έγηλε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Μνξθνινγηθά ε Ρνπκαλία ρσξίδεηαη ζε ηξεηο πεξηνρέο: ζηελ νξεηλή 

Σξαλζπιβαλία, ζηηο πεδηάδεο ηνπ θάησ Γνχλαβε θαη ηεο Μνιδαβίαο θαη ηελ 

ελδηάκεζε πεξηνρή ησλ Καξπαζίσλ. Ζ Σξαλζπιβαλία, πνπ θαηαιακβάλεη ην δπηηθφ 

ηκήκα ηεο Ρνπκαλίαο, απνηειείηαη απφ ζεηξά νξνπεδίσλ θαη βνπλψλ, πνπ 

ζρεκαηίζηεθαλ απφ αξρατθνχο γξαλίηεο θαη ππεξβαίλνπλ ην χςνο ησλ 2.500 κ.  

Σν θιίκα ηεο Ρνπκαλίαο γεληθά είλαη επεηξσηηθφ. ηα βνπλά θαη ηα νξνπέδηα 

είλαη ςπρξφ νξεηλφ. ηα δπηηθά είλαη επεηξσηηθφ. ηηο πεδηάδεο ν ρεηκψλαο είλαη 

ςπρξφηαηνο θαη ην θαινθαίξη ζεξκφ θαη πγξφ32.  

 

7.1 Κπξηόηεξεο κνξθέο εηαηξεηώλ 
 

Οη πην δηαδεδνκέλεο κνξθέο εηαηξηθήο νξγάλσζεο ζηελ Ρνπκαλία, είλαη ε 

εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (SRL) θαη ε αλψλπκε εηαηξεία (S.A.): 

•Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (SRL) 

ηελ ζπγθεθξηκέλε κνξθή εηαηξείαο νη εηαίξνη δελ επζχλνληαη κε ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο πεξηνπζία, αιιά ε ππνρξέσζή ηνπο πεξηνξίδεηαη ζην χςνο ηνπ 

θεθαιαίνπ πνπ έρνπλ θαηαβάιιεη. Μία SRL κπνξεί λα έρεη απφ έλα έσο πελήληα 

εηαίξνπο θαη ειάρηζην εηαηξηθφ θεθάιαην 200 ξνπκάληθα ιέη (πεξίπνπ 47€) ην νπνίν 

θαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ θαηά ηελ εγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν. 

                                                 
32
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Ζ ειάρηζηε αμία θάζε εηαηξηθνχ κεξηδίνπ είλαη δέθα ιέη, ελψ νη δηαρεηξηζηέο ηεο δελ 

είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ ηελ Ρνπκαληθή ηζαγέλεηα.  

•Αλώλπκε Δηαηξεία (SA) 

Δίλαη αλψλπκε εηαηξεία κε πεξηνξηζκέλε επζχλε, δειαδή νη ζπκκεηέρνληεο ζε 

απηή (κέηνρνη), επζχλνληαη κφλν κέρξη ην χςνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο. Γηα ηελ ίδξπζή 

ηεο απαηηνχληαη εγγεγξακκέλν θεθάιαην χςνπο 90.000 ξνπκαληθψλ ιέη (πεξίπνπ 

21.428€ κε βάζε ηηο ζεκεξηλέο ηζνηηκίεο) θαη ηνπιάρηζηνλ δχν κέηνρνη.  

Ζ S.A. δηνηθείηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ φπνπ νη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ζχκθσλα κε ηε γεληθή αξρή αληηζηνηρίαο κίαο ςήθνπ αλά 

κεηνρή33.   

 

7.2 Φνξνινγηθή λνκνζεζία  
 

7.2.1 Φόξνο θπζηθώλ πξνζώπωλ  

Τπνθείκελα ζηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ είλαη ηα θπζηθά 

πξφζσπα κε θαηνηθία ζηελ Ρνπκαλία θαη αιινδαπά θπζηθά πξφζσπα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ αλεμάξηεηεο ή εμαξηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Ρνπκαλία. 

Ωο εηζφδεκα ζεσξείηαη εθείλν  απφ κηζζνχο, αλεμάξηεηεο δξαζηεξηφηεηεο  

(freelance), ελνίθηα, εηζφδεκα απφ ζπληάμεηο (ππάξρεη αθνξνιφγεην κέρξη πνζνχ 

ζχληαμεο χςνπο 1000 Λέη κεληαίσο), επελδχζεηο, γεσξγηθέο εξγαζίεο θαη θέξδε απφ 

ηπρεξά παηρλίδηα. 

Απφ 01.01.2005 θαηαξγήζεθε ε πξννδεπηηθή θνξνιφγεζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ. 
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ήκεξα, γηα ηε θνξνιφγεζε ησλ εηζνδεκάησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ν 

ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο είλαη εληαίνο ηεο ηάμεσο ηνπ 16%. 

 

7.2.2 Φόξνο λνκηθώλ πξνζώπωλ  

Ο ξνπκαληθφο Φνξνινγηθφο Κψδηθαο ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1.1.2004 θαη 

δεκηνπξγεί ηε βάζε γηα έλα ζπλερέο ζηαζεξφ θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ, ελψ έθηνηε 

έρνπλ ππάξμεη πνιπάξηζκεο ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ . 

ηε Ρνπκαλία ην νηθνλνκηθφ έηνο ηαπηίδεηαη κε ην εκεξνινγηαθφ έηνο. 

Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ηελ θνξνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη 16% 

επί ησλ θεξδψλ. Τπνθείκελα ζηνλ θφξν είλαη λνκηθά πξφζσπα κε έδξα ηε Ρνπκαλία, 

αιιά θαη αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαηφπηλ κφληκεο 

παξνπζίαο ζηελ Ρνπκαλία, ή άζθεζεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (πνπ 

δεκηνπξγνχλ εηζνδήκαηα) ζηε Ρνπκαλία. 

 

7.2.3 Φνξνινγία κηθξνεπηρεηξήζεωλ  

Ζ Ρνπκαληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία αληηκεησπίδεη επλντθά επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο ηθαλνπνηνχλ ζσξεπηηθά ηα παξαθάησ ηέζζεξα θξηηήξηα: 

- ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηάο ηνπο είλαη ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ήκηζπ άιιν απφ 

παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ management, 

- έρνπλ κεηαμχ 1 θαη 9 απαζρνινπκέλσλ, 

- έρνπλ θχθιν εξγαζηψλ ην πνιχ σο 100.000 €, 

- έρνπλ απνθιεηζηηθά ηδησηηθφ θεθάιαην. 

Οη επηρεηξήζεηο απηέο θνξνινγνχληαη κε εηδηθφ κεησκέλν ζπληειεζηή 3% φρη επί ησλ 

θεξδψλ αιιά επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο.  

 



Α.Ξ.Δ. ζε Βνπιγαξία- Ρνπκαλία-εξβία                                Σδαλίδνπ Μαξία 

Ζ πεξίπησζε ηνπ Οκίινπ ΔΛΣΟΝ 
                                                 

 

Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο                                                                   MSc in EBS  92 

7.2.4 ΦΠΑ θαη εηδηθόο θόξνο θαηαλάιωζεο 

Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο αλέξρεηαη ζε 19% θαη είλαη εληαίνο γηα φια ηα 

αγαζά θαη ππεξεζίεο. Γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλα αγαζά θαη ππεξεζίεο φπσο θάξκαθα, 

βηβιία, εηζηηήξηα κνπζείσλ θαη θηλεκαηνγξάθσλ, δηακνλή ζε μελνδνρεηαθά 

θαηαιχκαηα,  θ.α ηζρχεη κεησκέλνο ζπληειεζηήο 9%. 

Οη εμαγσγέο απφ ηελ Ρνπκαλία εμαηξνχληαη απφ ηνλ ΦΠΑ. Δπίζεο, απφ ηεο 

εληάμεσο ηεο Ρνπκαλίαο ζηελ Δ.Δ., ηα εηζαγφκελα απφ θνηλνηηθέο ρψξεο αγαζά δελ 

ππφθεηληαη ζε ΦΠΑ θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο. Αληηζέησο, ηα πξντφληα πνπ εηζάγνληαη 

απφ ρψξεο κε κέιε ηεο ΔΔ  ππφθεηληαη ζε ΦΠΑ ν νπνίνο θαηαβάιιεηαη ζην ηεισλείν 

θαηά ηελ είζνδν ηνπ πξντφληνο ζηε Ρνπκαλία. 

Δπηρεηξήζεηο κε θχθιν εξγαζηψλ (ηδίξν)  κηθξφηεξν ησλ 35.000 € δελ 

ππνρξενχληαη λα εγγξαθνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα  θαηαβνιή ηνπ  ΦΠΑ. 

Ο εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο επηβάιιεηαη ζην αιθνφι, ηα πξντφληα θαπλνχ, 

ηα πνιπηειή απηνθίλεηα, ηνλ ειεθηξηζκφ, ην πεηξέιαην θ.α. 

 

7.2.5 Φνξνινγία κεξηζκάηωλ  

Φνξνιφγεζε κεξηζκάησλ 0% ή 16% γηα θαηαβνιή κεξηζκάησλ ζε θνηλνηηθά 

λνκηθά πξφζσπα (κεδεληθφο θφξνο εάλ ν απνδέθηεο θαηείρε επί δηεηία ηνπιάρηζηνλ ην 

15% -ή ην 10% απφ 01.01.2009- ησλ κεηνρψλ ηεο ξνπκαληθήο επηρείξεζεο πνπ 

δηαλέκεη κέξηζκα), ή 10% γηα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζε ξνπκαληθά λνκηθά 

πξφζσπα θαη 16% γηα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζε ξνπκαληθά θπζηθά πξφζσπα.  
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7.2.6 Σνπηθνί θόξνη  

Σνπηθφο θφξνο επηβάιιεηαη ζε φια ηα θηήξηα θαη αλέξρεηαη ζε 0,1% ηεο αμίαο 

ηνπ αθηλήηνπ φηαλ ν ηδηνθηήηεο ηνπ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ελψ θπκαίλεηαη κεηαμχ 

0,25% θαη 1,5% γηα ηα θηήξηα πνπ ηδηνθηήηεο ηνπο είλαη λνκηθά πξφζσπα.  

Φφξνο επηβάιιεηαη αθφκε θαη ζηνπο ηδηνθηήηεο γεο, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε 

ηα ηεηξαγσληθά κέηξα34. 

 

7.3 Δπελδπηηθά θίλεηξα 
 

7.3.1  Φνξνινγηθά θίλεηξα γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

Μέθοδορ ηασείαρ απόζβεζηρ για αγοπέρ ηεσνολογικού εξοπλιζμού.  

χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή ην 50% ηεο αμίαο ησλ παγίσλ απηψλ πνπ αθνξνχλ 

ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ κπνξεί λα αθαηξεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο ρξνληάο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο θαη ην ππφινηπν ηεο αμίαο κπνξεί λα απνζβεζηεί θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ππφινηπεο δσήο ηνπο. 

 

Φοπολογικέρ απαλλαγέρ για επαναεπενδςόμενα έζοδα  

Σν θίλεηξν απηφ εθαξκφδεηαη απφ ηελ 01/10/09 έσο ηε 31/12/10 θαη αθνξά ηα 

θέξδε πνπ επελδχζεθαλ γηα ηελ απφθηεζε ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο.  

 

Φοπολογικέρ απαλλαγέρ για επαναεπενδςόμενα μεπίζμαηα 

Απφ ηελ 01/01/09 παξέρεηαη απαιιαγή απφ ηε θνξνιφγεζε ζε φζα κεξίζκαηα 

επαλαεπελδχνληαη ζην θεθάιαην ηεο ίδηαο ή θάπνηαο άιιεο ξνπκαληθήο εηαηξείαο.  
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Φοπολογικέρ απαλλαγέρ για επισειπήζειρ πος εδπεύοςν ζε βιομησανικά/επιζηημονικά 

και ηεσνολογικά πάπκα 

 

7.3.2 Κίλεηξα απαζρόιεζεο γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

Σν θξάηνο επηρνξεγεί γηα δψδεθα κήλεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζιακβάλνπλ 

απνθνίηνπο αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο δηαηήξεζήο ηνπο γηα 

πεξίνδν ηξηψλ ρξφλσλ. Ζ δηάξθεηα ηεο επηρνξήγεζεο απμάλεηαη θαηά έμη κήλεο φηαλ 

πξφθεηηαη γηα άηνκα κε εηδηθέο ηθαλφηεηεο. Δπίζεο επηρνξεγείηαη θαη ε δηελέξγεηα 

ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ35.  

 

7.4 ΑΔΠ  

 
Μεηά ην 2002 ν πξαγκαηηθφο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ 

Πξντφληνο (ΑΔΠ) ηεο Ρνπκαλίαο άξρηζε λα ζηαζεξνπνηείηαη ζε πςειά  επίπεδα  

,παξνπζηάδνληαο  ηελ θάησζη εμέιημε : 

2003: 5,2 % 

2004: 8,5%  

2005: 4,2%  

2006:7,9%  

2007: 6,3%  

2008: 7, 3 % 

2009: -7,1%                         
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GDP real growth (%), 2003-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Γιάγπαμμα 11                                              http://www.insse.ro 

       

Μέζα ζην δηάζηεκα 2003-2009 ην ΑΔΠ ηεο Ρνπκαλίαο (ζε ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο )  

ζε απφιπηνπο αξηζκνχο (ζε δηζ. ΔΤΡΩ ) εκθαλίδεη ηελ θάησζη εμέιημε : 

ΔΞΔΛΗΞΖ ΑΔΠ ΡΟΤΜΑΝΗΑ (2003-2009) 

                         2003      2004         2005       2006     2007    2008      2009   

ε   δηζ. €  :     52.60      60.80        79.49      97.15    124.7   139.7     111.90 

Πίνακαρ 10                                                                                                                       www.agora.mfa.gr 

             

Ζ εμέιημε ηνπ θαηά θεθαιή κέζνπ εηήζηνπ  ΑΔΠ  ηεο Ρνπκαλίαο  (ζε ηξέρνπζεο ηηκέο-

ζε ΔΤΡΩ ) απεηθνλίδεηαη ζηνλ θάησζη πίλαθα: 

ΔΞΔΛΗΞΖ ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖ ΜΔΟΤ ΔΣΖΗΟΤ ΑΔΠ ΡΟΤΜΑΝΗΑ 

                           2003        2004       2005       2006    2007    2008     2009   

ε € :                  2420        2805       3676        4501    5800    6500     5600 

Πίνακαρ 11                                                                                                                       www.agora.mfa.gr 
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Σν ΑΔΠ ηεο Ρνπκαλίαο είλαη απφ ηα ρακειφηεξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Απφ ην 2000 έσο ην 2008 ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θάηη ην νπνίν 

εθθξάδεη ηε ζπλερή αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη 

θαηά θχξην ιφγν ζηε ζεηηθή εμέιημε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ησλ θαηαζθεπψλ θαη 

ηεο βηνκεραλίαο (ειεθηξηθή ελέξγεηα, αέξην). ηελ ζχλζεζε ηνπ ΑΔΠ ηνπ 2008, ν 

γεσξγηθφο ηνκέαο ζπκκεηείρε θαηά 7,5%, ν βηνκεραληθφο θαηά 25,7%, νη θαηαζθεπέο 

θαηά 11,9% θαη νη ππεξεζίεο θαηά 54,9%.  Ωζηφζν ε επίδξαζε ηεο θξίζεο ηνπ 2009 

αλαθφπηεη ηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ ΑΔΠ,  ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζε ρακειφηεξν ζεκείν 

απφ απηφ ηνπ έηνπο 2007. Ζ εμέιημε απηή, απνδίδεηαη ζηελ εθαξκνγή κέηξσλ θαζαξά 

ινγηζηηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ε δξαζηηθή αχμεζε ηνπ ΦΠΑ, πνπ επεξεάδεη άκεζα θαη 

αξλεηηθά ηελ θαηαλάισζε, κεηψλνληαο ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ Ρνπκάλσλ 

θαηαλαισηψλ36.  

 

7.5 Πιεζπζκόο 
 

Ο πιεζπζκφο ηεο Ρνπκαλίαο παξνπζηάδεη κία δηαξθήο κείσζε κεηά ην 1990. 

Απηή κπνξεί λα απνδνζεί ηφζν ζηε κεηαλάζηεπζε φζν θαη ζην ζπλερφκελν αξλεηηθφ 

πξφζεκν ηεο δηαθνξάο ησλ γελλήζεσλ κε ηνπο ζαλάηνπο.  

Σν πξνζδφθηκν δσήο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ηα 72,71 ρξφληα37.  

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΡΟΤΜΑΝΗΑ  

Πιεζπζκόο: 22.181.287 (Ηνχιηνο 2010 est) 

Πνζνζηό 
γελλήζεωλ: 

10.43 γελλήζεηο/1.000 πιεζπζκνχ(2010 est) 
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Πνζνζηό 
ζαλάηωλ: 

11.91 ζάλαηνη/1.000 πιεζπζκνχ (Ηνχιηνο 2010 
est) 

Αλακελόκελε 

δηάξθεηα δωήο: 

72.71 έηε (2010 est) 

–άληξεο: 69.22 έηε 

–γπλαίθεο: 76.43 έηε 

Παηδηθή 

ζλεζηκόηεηα 

22.09 ζάλαηνη/1.000 βξέθε (2010 est) 

Γνκή ειηθηώλ: 

0-14 έηε: 15,5% (άληξεο 1.768.207/γπλαίθεο 1.677.503) 

15-64 έηε: 69,8% (άληξεο 7.701.149/γπλαίθεο 7.774.159) 

65-          : 14,7% (άληξεο 1.326.163/γπλαίθεο 1.934.106)  

(2010 est.) 

             Πίνακαρ 12                                                                http://en.wikipedia.org 
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Γιάγπαμμα 13 

 

 
7.6 Δξγαζηαθέο ζρέζεηο-θνηλωληθή αζθάιηζε 
 

Οη ζρέζεηο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ θαζνξίδνληαη ζηελ Ρνπκαλία 

απφ ηνλ εξγαηηθφ θψδηθα.  

Γηα ηνπο αιινδαπνχο, ε άδεηα εξγαζίαο, φπσο απηή εθδίδεηαη απφ ην 

ξνπκαληθφ γξαθείν κεηαλάζηεπζεο, ρνξεγείηαη γηα έλαλ ρξφλν θαη απηφκαηα 

επεθηείλεηαη γηα έλαλ αθφκε, πξνζθνκίδνληαο αλαλεσκέλε ηελ άδεηα παξακνλήο ηνπο 

ζηε ρψξα. 

Ωζηφζν, απφ 01/01/07, ρξνληά έληαμεο ηεο Ρνπκαλίαο ζηελ ΔΔ, δελ απαηηείηαη άδεηα 

εξγαζίαο, γηα φζνπο εξγαδφκελνπο πξνέξρνληαη απφ ηα θξάηε-κέιε.  
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7.6.1 Μηζζνί – αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο  

Ο κέζνο κεληαίνο θαζαξφο κηζζφο ζε Λέη εκθαλίδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

αχμεζε. Έηζη ην 2008 αλεξρφηαλ ζε 1.309 ιέη, ελψ ην 2009 ζε 1.350 ιέη. Ο κέζνο 

κηθηφο κηζζφο γηα ηα αληίζηνηρα ρξφληα ήηαλ 1.682 θαη 1.767 ιέη.  

Παξά ηελ άλνδν απηή, νη κέζνη κηζζνί ζηελ Ρνπκαλία βξίζθνληαη αλάκεζα ζηνπο 

ρακειφηεξνπο ηεο Δπξψπεο. 
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Όπσο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, νη πξαγκαηηθνί 

κηζζνί ζηελ Ρνπκαλία εκθαλίδνπλ πησηηθή ηάζε απφ ην 1990 κέρξη ην 2000, κε 

ειάρηζηα κφλν αλνδηθά ζεκεία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ απηψλ. Οη πξαγκαηηθνί 

κηζζνί αξρίδνπλ λα απμάλνληαη απφ ην 2000, θαη ην 2006 αλέξρνληαη ζην ίδην ζεκείν 

πνπ ήηαλ ην 1990.  

χκθσλα κε ην λφκν πνπ ξπζκίδεη ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, απφ 

01/12/08 νη κέζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο αλέξρνληαη ζε: 

• 27,5% ηνπ κηθηνχ κηζζνχ (18% θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη 9,5% απφ ηνλ 

εξγαδφκελν) γηα θαλνληθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 
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• 32,5% ηνπ κηθηνχ κηζζνχ (23% θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη 9,5% απφ ηνλ 

εξγαδφκελν) γηα δχζθνιεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

• 37,5% ηνπ κηθηνχ κηζζνχ (28% θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη 9,5% απφ ηνλ 

εξγαδφκελν) γηα εηδηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο38.  

 
 

7.7Αλεξγία 

 
Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ ζηελ Ρνπκαλία, κεησλφηαλ ζπλερψο κέρξη ην 2007. 

Δμαηηίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο, ην 2009, ζε ζχγθξηζε κε ην 2008, ν αξηζκφο 

ηνπο παξνπζίαζε κία απφηνκε αχμεζε (75,9%). Απφ ηνπο θαηαγεγξακκέλνπο 

αλέξγνπο, νη άληξεο θπξηαξρνχλ (57,4% ζην ηέινο ηνπ 2009 θαη 58,5% ζην ηέινο ηνπ 

2006).  

Μεηά ηελ πηψζε ησλ εηθνζηηεζζέξσλ ρηιηάδσλ ην 2007 ζε ζρέζε κε ην 2006, ν 

αξηζκφο ησλ αλέξγσλ γπλαηθψλ αξρίδεη λα απμάλεηαη θαη λα εκθαλίδεη ην 2009 κία 

δηαθνξά εθαηφλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ αηφκσλ ζε ζρέζε κε ην 2008.   
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Σν πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο (ην ζχλνιν ησλ αλέξγσλ πξνο ην ζχλνιν ηνπ 

ελεξγνχ πιεζπζκνχ) ήηαλ 7,8% ην 2009, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 77% ζε ζρέζε κε ην 
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2008 (4,4%). Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ζηηο αζηηθέο πφιεηο ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξν 

απφ απηφ ζηηο επαξρίεο (8,1% θαη 5,4% αληίζηνηρα γηα ην 2009). 

Απηνί πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλεξγία είλαη νη λένη κεηαμχ 15-24 

εηψλ. Έηζη ην 2009, ην πνζνζηφ αλεξγίαο γηα απηή ηε θαηεγνξία έθηαλε ην 20,8%, κε 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ ηφπν εξγαζίαο. Γηα ηα άηνκα άλσ ησλ 25 εηψλ, ν 

δείθηεο ηεο αλεξγίαο ήηαλ 5,4% ην ίδην ρξφλν39.  
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7.8 Πιεζωξηζκόο 

 
Μεηά ην 1989, ε νηθνλνκία ηεο Ρνπκαλίαο παξνπζίαδε κεγάιε αληζνξξνπία 

πνπ ηε πξνθαινχζε ν πιεζσξηζκφο. πγθεθξηκέλα ην 1993 νη ηηκέο παξνπζίαζαλ 

αχμεζε 256%. Ζ πηψζε ζηε ζπλερφκελε απηή αλνδηθή πνξεία μεθίλεζε ην 1998. Σν 

2005 ήηαλ ε πξψηε θνξά κεηά ην 1990, θαηά ηελ νπνία ν πιεζσξηζκφο πεξηνξίζηεθε 

ζε κνλνςήθην λνχκεξν (9,1%).  
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Table: Romania – Inflation Rate 2000 – 2009 (HCPI) 
 

Inflation 

Rate / 

Year 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Romania 45.7 34.5 22.5 15.3 11.9 9.1 6.6 4.9 7.9 5.6 

Πίνακαρ 14                                                                                  www.romania-central.com                         
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Σν 2009 ν πιεζσξηζκφο ηεο Ρνπκαλίαο ήηαλ 5,6% , επεξεαζκέλνο απφ ηελ 

γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία επηδξά ζηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε δήηεζε40.  
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7.9 Έξεπλα θαη αλάπηπμε 

 
Καηά ηελ πεξίνδν 1999-2003, νη δαπάλεο ηεο Ρνπκαλίαο γηα έξεπλα θαη 

αλάπηπμε παξέκελαλ ζε ζηαζεξφ επίπεδν, πεξίπνπ ζην 0,40% ηνπ ΑΔΠ, πεξίπνπ 

δειαδή ζην 1/5 ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν 2004, νη αληίζηνηρεο 

ζπλνιηθέο δαπάλεο άγγηδαλ ην 0,55% ηνπ ΑΔΠ.   

Λίγεο είλαη νη επηρεηξήζεηο ζηελ Ρνπκαλία πνπ δηαζέηνπλ πξνθίι θαηλνηνκίαο. 

Σν 80% ησλ επηρεηξήζεσλ δελ ελδηαθέξεηαη γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε ελψ νη θχξηνη 

νηθνλνκηθνί ηνκείο κε ηα κεγαιχηεξα επίπεδα θαηλνηνκίαο αθνξνχλ ηηο πην 

παξαδνζηαθέο βηνκεραλίεο, φπσο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ησλ πνηψλ θαη ησλ 

θαγεηψλ, ηεο παξαγσγήο επίπινπ, ηε κεηαιινπξγία θαζψο θαη ηηο κεηαθνξέο θαη ηηο 

επηθνηλσλίεο.  

Σα δεκφζηα θνλδχιηα γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε θαηέγξαςαλ κία δπλακηθή 

άλνδν πεξίπνπ 60% ην 2006, θζάλνληαο ην 0,38% ηνπ ΑΔΠ (ζε ζχγθξηζε κε ην 0,26% 

ηνπ ΑΔΠ ην 2005). Δπηπιένλ, ν λφκνο 379/2005 παξείρε ζεκαληηθά πνζά γηα έξεπλα 

θαη αλάπηπμε γηα ηε πεξίνδν 2006-2009. Ο παξαθάησ πίλαθαο απεηθνλίδεη ηη δαπάλεο 

απηέο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ.  
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Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα, ηέζεθαλ δηάθνξνη 

ζηφρνη, φπσο ε ππνθίλεζε ηεο ηδησηηθήο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη ε αλαδηάξζξσζε 

θαη ελδπλάκσζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε. Σν 

ηειεπηαίν πεξηιάκβαλε δηάθνξα κέηξα φπσο ε απνθέληξσζε (κείσζε γξαθεηνθξαηίαο) 

ηνπ ζπζηήκαηνο απνθάζεσλ θαη βειηηψζεηο ζρεηηθά κε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά 

ηηο θαηλνηνκίεο41.  

 

 

7.10 Πεξηβάιινλ 
   

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε Ρνπκαλία πξνζρψξεζε ζηελ  ΔΔ, ην 2007, πξνζπαζεί λα 

ζέζεη ζε εθαξκνγή ηηο πεξηβαιινληηθέο νδεγίεο φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη απφ φια 

ηα θξάηε κέιε. Κάπνηα απφ ηα ζεκαληηθά ζεκεία ζηελ πνξεία ηεο απηή είλαη ηα εμήο:  

 

▪  Σν 2006, νη εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ κεηψζεθαλ θαηά 44% ζε ζρέζε κε ην 

2005, πεηπραίλνληαο ην ζηφρν γηα κείσζε 8% θαηά ηε πεξίνδν 2006-2012. Έηζη ε 

Ρνπκαλία αλακέλεηαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην 

αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη.  

▪  Απφ ην 2007, πινπνηείηαη ζηελ Ρνπκαλία πξφγξακκα αλαλέσζεο εζληθνχ ζηφινπ 

απηνθηλήησλ, πνπ πξνζθέξεη ρξεκαηηθή ππνζηήξημε ζε φζνπο θαηέρνπλ απηνθίλεηα 

πνπ ε δσή ηνπο μεπεξλάεη ηα δέθα ρξφληα, πξνθεηκέλνπ λα ηα αληηθαηαζηήζνπλ κε 

λέαο ηερλνινγίαο 

▪  Σν θαινθαίξη ηνπ 2008, ε ρψξα πιήγεθε απφ πιεκκχξεο κε απνηέιεζκα πνιιά 

ζπίηηα λα θαηαζηξαθνχλ θαη πνιινί άλζξσπνη λα ζθνησζνχλ. Δμαηηίαο απηνχ ηνπ 

γεγνλφηνο, ε θπβέξλεζε πηνζέηεζε έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηελ απνθπγή ηέηνηνπ είδνπο 

θαηαζηξνθψλ, χζηεξα απφ ηηο πξνηάζεηο φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ.   
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▪  Σνλ επηέκβξε φκσο ηνπ 2008, ε επξσπατθή επηηξνπή θηλήζεθε λνκηθά ελαληίνλ 

ηεο Ρνπκαλίαο γηα ηελ πξνζβνιή ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ βηνπνηθηιφηεηα. 

Παξά ηα  ζεκάδηα πξνφδνπ ηεο Ρνπκαλίαο, ε επηηξνπή δηαπίζησζε φηη ε ρψξα 

απνηπγράλεη λα πξνζδηνξίζεη κε ζαθήλεηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο κε 

απνηέιεζκα λα παξαβηάδνληαη νη αξρέο ηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ άγξησλ πνπιηψλ. 

▪  Σνλ Οθηψβξε ηνπ 2008, ε Δζληθή Τπεξεζία γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο 

κεηαηξάπεθε ζε δεκφζην ίδξπκα πνπ έρεη σο ξφιν ηελ δηεχζπλζε ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζε εζληθφ επίπεδν.  

▪  Σν 2008 ζπζηάζεθε κία επηηξνπή γηα ηα δηαηεξεηέα θηήξηα θαη ηα ηζηνξηθά 

αμηνζέαηα κε ζθνπφ λα πξνζηαηεχζεη θαη λα πξνσζήζεη ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηη πνιηηηθέο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε ΔΔ42.  

 

7.11 ΑΞΔ  
 

Ζ Ρνπκαλία εμειίρζεθε, κέζα ζηα ηειεπηαία ρξφληα, ζε έλα ηδηαίηεξα 

ειθπζηηθφ πξννξηζκφ γηα ηνπο αιινδαπνχο επελδπηέο ιφγσ, κεηαμχ άιισλ, ηνπ 

κεγέζνπο ηεο αγνξάο ηεο (21,6 εθ θαηαλαισηέο) θαη ηεο , κε πςεινχο ξπζκνχο, 

δπλακηθά εμειηζζφκελεο νηθνλνκίαο ηεο. Ο βαζκφο ειθπζηηθφηεηαο ηεο  απμήζεθε 

ηδηαίηεξα κέζα ζηα 2-3 ρξφληα πξηλ ηελ πιήξε έληαμή ηεο ζηελ ΔΔ, φηαλ πιένλ ήηαλ 

νξαηφ φηη ζχληνκα (απφ 01/01/07) ζα απνηεινχζε κέξνο ηεο επξσπατθήο εληαίαο 

εζσηεξηθήο αγνξάο.   

Foreign direct investments attracted by Romania during 2003-2009 Euro Million 

Year   2003  2004  2005  2006  2007  2008   2009  

FDI value    1946  5183  5213  9059  7250  9496   4556  

 Source: National Bank of Romania, Balance of Payments 
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Οη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο εκθάληδαλ κία ζπλερή άλνδν ζηε Ρνπκαλία κέρξη 

θαη ην 2008. Ωζηφζν, ην 2009 παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή πηψζε ιφγσ ηνπ γεληθφηεξνπ 

αξλεηηθνχ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο πνπ θπξηαξρεί ζε φιν ηνλ θφζκν.  

ην ηέινο ηνπ 2008 ην ζχλνιν ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ έθηαζε ηα 

€48,798 εθαη., δειαδή 14% πςειφηεξα απφ ην 2007.  

εκαληηθφ κέξνο, πεξίπνπ 41,3% ησλ ζπλνιηθψλ μέλσλ επελδχζεσλ 

απνξξφθεζε ε βηνκεραλία. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη νη αζθάιεηεο, 

θαηείραλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ζηηο ΑΞΔ, ελψ ζεκαληηθφ ήηαλ θαη ην κεξίδην ησλ 

θαηαζθεπψλ, ηνπ ηνκέα ησλ αθηλήησλ θαζψο θαη ηνπ εκπνξίνπ.  
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Απφ εδαθηθήο άπνςεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ ζηελ Ρνπκαλία εκθαλίδεηαη ζην Βνπθνπξέζηη  κε πνζνζηφ 62,7%, ελψ 

παξάιιεια νη θεληξηθέο, νη λνηηναλαηνιηθέο θαη νη λφηηεο πεξηνρέο πξνζειθχνπλ 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ.  
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Οη πέληε κεγαιχηεξεο ρψξεο, κε βάζε ην κεξίδηφ ηνπο ζηηο ζπλνιηθέο άκεζεο 

μέλεο επελδχζεηο, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ζηηο 31/12/08, είλαη ε Απζηξία (18,8%), ε 

Οιιαλδία (17,2%), ε Γεξκαλία (15,4%), ε Γαιιία (8,8%) θαη ε Ηηαιία (7,3%) ε νπνία 

κεηαθίλεζε ηελ Διιάδα ζηελ έθηε ζέζε.  
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χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο ηεο ρψξαο, θαηαγξάθεθε 

κείσζε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ην πξψην δίκελν ηνπ 2010, ζηε Ρνπκαλία, ζε 

ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2009. 

πλνιηθά, ην πξψην δίκελν ηνπ 2010 εηζέξεπζαλ άκεζεο μέλεο επελδχζεηο 

αμίαο 466 εθαηνκκχξηα επξψ, έλαληη 1.32 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν ηνπ 200943.    

 

7.12 Οη Διιεληθέο ΑΞΔ ζηε Ρνπκαλία  
  

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Ρνπκαλίαο (BNR), επί ηνπ 

ζσξεπηηθνχ ζπλφινπ ησλ ΞΑΔ ζηελ Ρνπκαλία, πνπ αλήιζαλ ζηηο 31/12/2008 ζηα 

48.798 δηο €, ε Διιάδα θαηείρε, κε επελδχζεηο χςνπο 3.154 δηο € ηελ 6ε ζέζε. 

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ, ην 

αζξνηζηηθφ ζχλνιν ησλ επελδχζεσλ απφ ηελ Διιάδα θπκαίλεηαη ζήκεξα πεξί ηα 4 δηο 

€. Αλ ζηηο επελδχζεηο απηέο ζπλεθηηκεζνχλ θαη εθείλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

κέζσ άιισλ ρσξψλ (θπξίσο κέζσ ζπγαηξηθψλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Κχπξν), ε Διιάδα 

είλαη πηζαλφηαηα ηέηαξηε ζηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ μέλσλ επελδπηψλ ζηελ Ρνπκαλία. 

Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζηε Ρνπκαλία θαηά ηα έηε 2004-

2008 κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Ρνπκαλία (BNR) απεηθνλίδεηαη 

ζηνλ θαηψηεξν πίλαθα: 
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ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΞΔΝΧΝ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΑΜΔΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΣΖΝ      

ΡΟΤΜΑΝΗΑ (2004-2008) 

 

Έηε  πλνιηθφ χςνο 
ησλ μέλσλ 

ακέζσλ 
επελδχζεσλ ζηε 

Ρνπκαλία  ζε εθ.€ 

Ύςνο ησλ 
ειιεληθψλ 

ακέζσλ 
επελδχζεσλ ζηε 

Ρνπκαλία  ζε εθ.€  

Μεξίδην 
ειιεληθψλ 

επελδχζεσλ επί 
ηνπ ζπλφινπ   

% 

31.12.2004 15,040 1,233 8,2 

31.12.2005 21,885 1,864 8,5 

31.12.2006 34,512 2,680 7,8 

31.12.2007 42,770 3,192 7,5 

31.12.2008 48,798 3,154 6,5 

31.12.2009 Γελ έρνπλ 
δεκνζηεπζεί  

αθφκε 

Γελ έρνπλ 
δεκνζηεπζεί  

αθφκε 

Γελ έρνπλ 
δεκνζηεπζεί  

αθφκε 

     Πίνακαρ 21                                                                                          www.agora.mfa.gr 

         
Σν θάζκα ησλ θιάδσλ, νη νπνίνη έρνπλ απνξξνθήζεη ειιεληθά επελδπηηθά 

θεθάιαηα είλαη επξχηαην. Ηδηαίηεξα εληππσζηαθή θαη νξαηή είλαη ε παξνπζία ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηελ Ρνπκαλία. Οη επηά ειιεληθέο ηξάπεδεο δηαζέηνπλ ζήκεξα 

πεξί ηα ελληαθφζηα ππνθαηαζηήκαηα ζε φιε ηελ Ρνπκαλία θαη απαζρνινχλ πάλσ απφ 

10.000 άηνκα. Σν Γξαθείν ΟΔΤ Βνπθνπξεζηίνπ ππνινγίδεη φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζε εηαηξείεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ Ρνπκαλία αλέξρεηαη 

πάλσ απφ 30.000 άηνκα. Δληππσζηαθή θαη νξαηή είλαη επίζεο ε ειιεληθή επελδπηηθή 

παξνπζία ζηνλ ηνκέα ησλ Σειεπηθνηλσληψλ.  

Οη εηαηξείεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη νη ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ηξάπεδεο 

δηαηεξνχλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη έδεημαλ κέζα ζην 2009 αληνρή ζηελ θξίζε.  ηνλ ηνκέα 

ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηεο αλάπηπμεο αθηλήησλ, ν νπνίνο επιήγε πεξηζζφηεξν απφ 

φινπο, νη ειιεληθέο εηαηξείεο πξνέβεζαλ ζε αλαπξνζαξκνγέο ησλ ζρεδίσλ ηνπο θαη 

δείρλνπλ φηη αληέρνπλ ζηελ θξίζε. Κηλεηηθφηεηα απφ πιεπξάο Διιήλσλ επελδπηψλ 

παξαηεξήζεθε ζηνλ ηνκέα ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηεο θηελνηξνθίαο, 

ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηψλ. Ο ηνκέαο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

http://www.agora.mfa.gr/
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ελέξγεηαο (ΑΠΔ) πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ φρη κφλν ησλ άιισλ μέλσλ αιιά θαη ησλ 

Διιήλσλ επελδπηψλ.  

Απφ ηηο 4697 εηαηξείεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ Ρνπκαλία, 

πξαγκαηηθά ελεξγέο είλαη πεξί ηηο 800 έσο 1000. Πνιιέο απφ ηηο ππφινηπεο είηε δελ 

είλαη ελεξγέο είηε έρνπλ ηδξπζεί κε βαζηθφ ζηφρν ηελ αγνξά νηθνπέδνπ, δεδνκέλνπ φηη 

ε ξνπκαληθή λνκνζεζία δελ επηηξέπεη ηέηνηα ηδηνθηεζία ζε θπζηθά πξφζσπα παξά 

κφλν ηελ απφθηεζε δηακεξίζκαηνο ρσξίο ζπκκεηνρή ζηελ ηδηνθηεζία ηεο γεο επί ηεο 

νπνίαο επξίζθεηαη ην θηήξην44. 

ΑΡΗΘΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ    

   ύλνιν               Από Διιάδα    

                                                                           %  

΄Δηε     

31.12.2005 119120 3164 2,66 

31.12.2006 131943 3608 2,73 

31.12.2007 147663 4102 2,78 

31.12.2008 159927 4484 2,80 

31.12.2009 166728 4697 2,82 

    

 Πίνακαρ 22                                                    www.agora.mfa.gr 
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7.13 Κπβεξλεηηθό ζρέδην κέηξωλ θαηά ηεο θξίζεο 
 

Οη επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία ηεο Ρνπκαλίαο, έγηλαλ πνιχ αηζζεηέο ζηνπο ηνκείο ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ηεο αγνξάο αθηλήησλ, θαη ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο (ράιπβα, 

ζηδήξνπ). Αληηζέησο ζεηηθά παξέκεηλαλ ηα κεγέζε γηα ηηο βηνκεραλίεο ηνπ ηνκέα ησλ 

ηξνθίκσλ αιιά θαη γηα ηηο ππεξεζίεο, ζε αληίζεζε κε απηά ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηνκέα.   

Δπίζεο ιφγσ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζίαζε ε ξνπκαληθή νηθνλνκία, 

φπσο ν ππεξδαλεηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ, ε ππεξβάιινπζα δήηεζε, ε κείσζε ηεο 

παξαγσγήο, θαη ε κείσζε ησλ εμαγσγψλ, ε ρψξα θαηέθπγε ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ δχζθνιε απηή ζπγθπξία.  

Κάπνηα απφ ηα κέηξα πνπ επέβαιιε ην ηειεπηαίν ζηελ Ρνπκαλία είλαη ν 

πεξηνξηζκφο ησλ αλεμέιεγθησλ δαπαλψλ, ε αχμεζε ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ, ν 

εμνξζνινγηζκφο ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπληάμεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ε αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα κέηξα πεξηιακβάλνπλ: 

- Δπηβνιή επηπιένλ θφξσλ ζηα νηλνπλεπκαηψδε πνηά θαη ζηνλ θαπλφ 

- Αχμεζε ζην θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

- εκαληηθέο πεξηθνπέο ζηνπο κηζζνχο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κέζσ ηεο 

κείσζεο θαη ησλ επηδνκάησλ θαη ησλ κπφλνπο θαη πεξηθνπή 137.000 ζέζεσλ 

εξγαζίαο 

- εκαληηθέο πεξηθνπέο ζηηο δαπάλεο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη ζηηο 

επηρνξεγήζεηο 

- Μεηαξξπζκίζεηο ζην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα κε ζθνπφ λα ειεγρζνχλ ηα 

έμνδα 
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- Πξνλνκηαθφ θαζεζηψο ζηηο μέλεο ηξάπεδεο γηα λα παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηηο 

ζπγαηξηθέο ηνπο ζηε Ρνπκαλία  

- Αχμεζε ηνπ Φ.Π.Α απφ 19% ζε 24% 

Αθφκε θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ΓΝΣ, ην έηνο 2010 ζα είλαη δχζθνιν. Ζ αλάπηπμε 

αλακέλεηαη λα είλαη αξλεηηθή, ιφγσ ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παγθφζκηαο χθεζεο45.  

 

7.14 Ζ εηαηξεία «ΔΛΣΟΝ» ζηε Ρνπκαλία 
 

Ζ ELTON CORPORATION SA ηδξχζεθε ην 1997 ζηε Ρνπκαλία θαη έρεη ζαλ 

αληηθείκελφ ηεο ηηο εηζαγσγέο, εμαγσγέο, ηελ αληηπξνζψπεπζε θαη εκπνξία ρεκηθψλ 

πξψησλ πιψλ, ρεκηθψλ έηνηκσλ πξντφλησλ νπνηαζδήπνηε θχζεσο θαη βηνκεραληθψλ 

κεραλεκάησλ θαη πέξαλ ηνχην ν ζθνπφο ηεο επεθηείλεηαη ζε πιείζηα αληηθείκελα 

εκπνξίαο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ.  

Σν 2001 νινθιεξψζεθε ε επέλδπζε γηα ηελ αλέγεξζε ζχγρξνλνπ θηεξίνπ 

απνζεθψλ θαη γξαθείσλ ζε ηδηφθηεην νηθφπεδν ζην Βνπθνπξέζηη, θαη ε εηαηξεία 

κεηαθέξζεθε ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο. Σν 2004 ε εηαηξεία ίδξπζε έλα ππνθαηάζηεκα 

(γξαθεία θαη απνζήθεο) ζηελ πεξηνρή Cluj γηα λα θαιχςεη ην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο 

ρψξαο. Σν δίθηπν δηαλνκήο εμππεξεηεί πάλσ απφ 900 πειάηεο ζε φιε ηε ρψξα.   

Σν δίθηπν πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο είλαη δηαξζξσκέλν θαηά ηα πξφηππα ηεο 

ΔΛΣΟΝ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΑΔΒΔ, βάζεη ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ 

νξγαλσηηθψλ δνκψλ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ξνπκάληθεο αγνξάο. Κξίζηκν 

ξφιν ζηελ νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ πσιήζεψλ ηεο έρεη ην Σκήκα Πξνψζεζεο & 

Σερληθήο Τπνζηήξημεο Πειαηψλ. 

                                                 
45

 www.imf.o rg  
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    www.enet.gr  

    www.skai.gr  
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ην ηκήκα απηφ απαζρνινχληαη 14 πηπρηνχρνη ρεκηθνί κεραληθνί νη νπνίνη 

πξνσζνχλ ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο, πξνζθέξνληαο πςεινχ επηπέδνπ ηερληθή 

ππνζηήξημε ζηνπο πειάηεο.  Σαπηφρξνλα παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο ηεο αγνξάο θαη 

θαιιηεξγνχλ επαθέο κε κεγάινπο παξαγσγνχο ή εκπνξηθνχο νίθνπο. Σν ηκήκα 

θαιχπηεη γεσγξαθηθά φιε ηελ Ρνπκαλία, δηαηεξψληαο ζπρλέο επαθέο κε ηνπο πειάηεο 

ηεο εηαηξείαο, δηεξεπλψληαο ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη δηεπξχλνληαο ηελ πειαηεηαθή 

βάζε. Σα ζηειέρε ελεκεξψλνληαη ζπρλά γηα ηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο πσιήζεσλ θαη 

παξνπζηάζεσλ θαη παξαθνινπζνχλ ζεκηλάξηα ηεο πξντνληηθήο εθπαίδεπζεο. Σα 

ππφινηπα 23 άηνκα ηεο εηαηξείαο θαηαλέκνληαη ζε ζέζεηο γξακκαηεηαθήο 

ππνζηήξημεο, ινγηζηεξίνπ θαη απνζήθεο.  

Ζ εηαηξεία είλαη νξγαλσκέλε ζε πέληε κνλάδεο-ηνκείο: 

1. Σνκέαο Φαξκάθσλ – Καιιπληηθψλ (άιαηα, βηηακίλεο, ζπληεξεηηθά, 

αληηειηαθά θίιηξα θ.α.) 

2. Σνκέαο Σξνθίκσλ – Πνηψλ (πξφζζεηα γηα θνχξλνπο, δαραξνπιαζηεία, 

γαιαθηνθνκεία θ.α.) 

3. Σνκέαο Βηνκεραληθψλ Πξντφλησλ (ρξψκαηα, βεξλίθηα, ζπγθνιιεηηθέο νπζίεο, 

νηθνδνκηθά ρεκηθά θ.α.) 

4. Σνκέαο Κισζηνυθαληνπξγίαο (ζφδα αλζξαθηθή, θνξκφιε, πδξνρισξηθφ νμχ 

θ.α.) 

5. Σνκέαο Αγξνρεκηθψλ (θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα, ιηπάζκαηα, πξντφληα 

θαηάιιεια γηα βηνινγηθή θαιιηέξγεηα θ.α.)  

 

θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη λα γίλεη ν "πξνκεζεπηήο-εηαίξνο" ησλ πειαηψλ ηεο θαη 

ν πξψηνο ζχλδεζκνο κεηαμχ απηψλ θαη ησλ κεγάισλ μέλσλ πξνκεζεπηψλ πξψησλ 

πιψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εηαηξεία πξέπεη λα είλαη έηνηκε λα πξνζθέξεη ζηνπο 
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πειάηεο ηεο κία γξήγνξε , απνδνηηθή θαη "πςειήο πνηφηεηαο" απάληεζε ζηηο αλάγθεο 

ηνπο.  

 

Οδεγνί ηεο επηηπρίαο είλαη: 

◘ Γηαζεζηκφηεηα θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ 

◘ Πξνζσπηθφ κε εκπεηξία θαη ηθαλφηεηεο, δηαζέζηκν λα πξνζθέξεη πςειήο αμίαο 

ηερληθή ππνζηήξημε 

◘ Καιχηεξε ζρέζε πνηφηεηαο- ηηκήο γηα ηα πξντφληα 

◘ Άκεζε κεηαθνξά γηα ηα πξντφληα  

 

Ζ εηαηξεία πεηπραίλεη ηα απνηειέζκαηά ηεο κέζσ θάπνησλ αμηψλ, νη νπνίεο είλαη: 

◙ εβαζκφο πξνο φινπο ηνπο κεηφρνπο θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ θαη θίλεηξα πνπ 

βαζίδνληαη ζηα αηνκηθά απνηειέζκαηα, γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο 

◙ Φξνληίδα ηνπ πειάηε, κε ηελ πξνζθνξά πνηνηηθψλ θαη απνδνηηθψλ πξντφλησλ 

◙  Δπηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο πνπ δηαθξίλνληαη απφ ήζνο 
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7.15 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ELTON CORPORATION SA (πνζά 

εθθξαζκέλα ζε Δπξώ) 
 

ΣΟΗΥΔΗΑ 2009  2008 2007  

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΩΝ 10.311.858 9.434.136 8.142.909 

ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 720.130 569.112 507.211 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΑΠΟ 

ΦΟΡΟΤ 

544.269 471.329 425.297 

  Πίνακαρ 23                                                                                                      www.elton.gr 

        
 

Οη πσιήζεηο ηεο Ρνπκαληθήο ζπγαηξηθήο ην 2008 παξνπζίαζαλ αχμεζε 15,9% 

(9.43 εθ. ην 2008 θαη 8.14 εθ. ην 2007). Σα θέξδε πξν θφξσλ απμήζεθαλ θαηά 12,2% 

(569 ρηι. έλαληη 507 ρηι.), κε ηα θέξδε πξν θφξσλ λα δηακνξθψλνληαη ζηηο 471 ρηι. 

γηα ην 2008.  

Σν 2009, ελ αληηζέζεη κε ηελ πηψζε ηνπ ηδίξνπ ηεο κεηξηθήο, ε Ρνπκαληθή 

ζπγαηξηθή ζπλέρηζε λα απμάλεη ηηο πσιήζεηο ηεο θαηά 9,3% (10.31 εθ. ην 2009 θαη 

9.43 ην 2008). Σα θέξδε πξν θφξσλ απμήζεθαλ θαηά 26,5% (720 ρηι. έλαληη 569 ρηι.), 

κε ηα θέξδε κεηά θφξσλ λα δηακνξθψλνληαη ζηηο 544 ρηι.46.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ VIII: εξβία     

 
      

 

Ζ εξβία, επίζεκα Γεκνθξαηία ηεο εξβίαο, είλαη κεζφγεηα ρψξα ησλ 

θεληξηθψλ Βαιθαλίσλ. Πξσηεχνπζα ηεο είλαη ην Βειηγξάδη. πλνξεχεη βφξεηα κε ηελ 

Οπγγαξία, δπηηθά κε ηελ Κξναηία, ηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, ην Μαπξνβνχλην θαη 

ηελ Αιβαλία, λφηηα κε ηελ Π.Γ.Γ.Μ. θαη αλαηνιηθά κε ηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία. 

Μέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006 ήηαλ κία απφ ηηο δχν δεκνθξαηίεο πνπ απνηεινχζαλ ηελ 

νκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία εξβία θαη Μαπξνβνχλην.  

Έρεη πιεζπζκφ 7.379.339 θαηνίθνπο (ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην Κφζνβν 

κε βάζε εθηηκήζεηο γηα ην 2009) θαη έθηαζε 77.474 ηεηξαγσληθά ρικ. Απνηειείηαη 

απφ ηελ θεληξηθή εξβία, ηελ πεξηνρή ηνπ Κνζφβνπ ζην λφην, θαη ηε Βντβνληίλα ζην 

βνξξά. Ζ επαξρία ηνπ Κνζφβνπ, παξ’ φηη είλαη κέξνο ηεο εξβίαο, απφ ηνλ πφιεκν ηνπ 

1999 θη έπεηηα είλαη πξνηεθηνξάην ηνπ ΟΖΔ θαη de facto εθηφο ηνπ ειέγρνπ ησλ 

εξβηθψλ αξρψλ.  

Μεηά απφ δεκνςήθηζκα πνπ δηεμήρζε ζην Μαπξνβνχλην, ε έλσζε εξβίαο-

Μαπξνβνχληνπ δηαιχζεθε, ζπλεπψο θαη ε εξβία πιένλ απνηειεί αλεμάξηεηε 

δεκνθξαηία. Ζ δηαδηθαζία απφζρηζεο αλαθνηλψζεθε φηη ζα δηαξθέζεη δχν έσο ηξεηο 

κήλεο απφ ηελ εκέξα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο (21 Μαΐνπ 2006). ηηο 5 Ηνπλίνπ 2006, ε 

εξβία επίζεκα θήξπμε ηε δηάιπζε ηεο Οκνζπνλδίαο κε ην Μαπξνβνχλην.  

Πεξίπνπ 65% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο εξβίαο είλαη νξζφδνμνη, 19% 

κνπζνπικάλνη, 4% ξσκαηνθαζνιηθνί, 1% πξνηεζηάληεο θαη 11% άιινη. Όζνλ αθνξά 

ηηο εζληθφηεηεο, ην 82,86% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη έξβνη, ην 3,91% είλαη Οχγγξνη, ελψ 

ην ππφινηπν ην απαξηίδνπλ νη Βφζληνη, νη Αιβαλνί, νη Κξνάηεο θ.α. 
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Ζ επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο είλαη ε ζεξβηθή, ελψ ην λφκηζκα ηνπ είλαη ην 

εξβηθφ δελάξην (RSD). Πνιίηεπκα ηεο εξβίαο είλαη ε Κνηλνβνπιεπηηθή 

Γεκνθξαηία, ε νπνία απνηειεί έλα ηχπν ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο, κε 

αξρεγφ ηνπ θξάηνπο ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θαη αξρεγφ ηεο Κπβέξλεζεο ηνλ 

Πξσζππνπξγφ ζηα πιαίζηα ελφο πνιπθνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ εθηειεζηηθή εμνπζία 

αζθείηαη απφ ηελ θπβέξλεζε. Ζ λνκνζεηηθή εμνπζία αζθείηαη ηφζν απφ ηελ 

θπβέξλεζε φζν θαη απφ ηελ εζλνζπλέιεπζε. Ζ Γηθαηνζχλε είλαη αλεμάξηεηε, ηφζν 

απφ ηελ εθηειεζηηθή φζν θαη απφ ηελ λνκνζεηηθή εμνπζία. Πξφεδξνο ηεο εξβίαο 

είλαη ν Μπφξηο Σάληηηο θαη Πξσζππνπξγφο ν Μίξθν Σζβέηθνβηηο.  

χκθσλα κε εθηηκήζεηο γηα ην 2009, ην πξνζδφθηκν δσήο ζηνπο άλδξεο είλαη 

71,09 ρξφληα, ζηηο γπλαίθεο 76,89 ρξφληα θαη ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηα 73,9 

ρξφληα.  

Ζ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο πνηθίιεη εμαηξεηηθά. ην βνξξά ππάξρνπλ πινχζηεο 

θαη εχθνξεο πεδηάδεο, ζηα αλαηνιηθά πεξηνρέο κε αζβεζηφιηζν θαη ζηα λνηηαλαηνιηθά 

αξραία βνπλά θαη ιφθνη.  

Σν θιίκα ζηε εξβία είλαη επεηξσηηθφ (θξχνο ρεηκψλαο θαη πνιχ δεζηφ κε 

πγξαζία θαινθαίξη θαη θαιά θαηαλεκεκέλεο βξνρνπηψζεηο) ζηα βφξεηα. ε άιιεο 

πεξηνρέο είλαη επεηξσηηθφ θαη κεζνγεηαθφ (ζρεηηθά θξχνο ρεηκψλαο κε έληνλε 

ρηνλφπησζε θαη πνιχ δεζηφ, μεξφ θαινθαίξη θαη θζηλφπσξν)47.  
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8.1 Κπξηόηεξεο κνξθέο εηαηξεηώλ 

 
Σα ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε, ηηο κνξθέο, ηε δνκή θαη ηελ ελ γέλεη δξαζηεξηφηεηα 

κίαο επηρείξεζεο πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Νφκν γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο, ν νπνίνο δηέπεηαη 

απφ ηηο εμήο δχν βαζηθέο αξρέο:  

▪ αιινδαπά πξφζσπα κπνξνχλ λα επελδχζνπλ ζηε εξβία κε ηνπο ίδηνπο φξνπο 

πνπ παξέρνληαη ζηα εγρψξηα   

▪ δηεζλήο ζπκθσλία πνπ ρνξεγεί επλντθφηεξν θαζεζηψο ζε αιινδαπά πξφζσπα 

ππεξηζρχεη ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο. 

Ζ δηαδηθαζία ζχζηαζεο εηαηξεηψλ  βαζίδεηαη ζην ζπκβφιαην ή ηε ζπκθσλία 

επέλδπζεο θαη είλαη ε ίδηα γηα φινπο ηνπο ηχπνπο εηαηξεηψλ. Σν ζπκβφιαην ή ε 

ζπκθσλία επέλδπζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εγθαηάζηαζε, ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη αλάινγα κε ηνλ ηνκέα 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο, δηεμάγνληαη αγνξαλνκηθνί, πγεηνλνκηθνί, εξγαζηαθνί θαη 

πεξηβαιινληηθνί έιεγρνη. 

Απφ 01/01/2005, φιεο νη εηαηξείεο θαηαρσξίδνληαη ζηα Μεηξψα κηαο εηδηθήο 

θξαηηθήο ππεξεζίαο. 

Οη πην δηαδεδνκέλεο κνξθέο εηαηξηθήο νξγάλσζεο, ζηελ εξβία, είλαη ε 

εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (DOO) θαη ε αλψλπκε εηαηξεία (AD): 

•Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (DOO) 

- ειάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην € 500 

- ν κέγηζηνο αξηζκφο εηαίξσλ είλαη πελήληα 

•Αλώλπκε Δηαηξεία (AD) 

- ειάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην € 10.000 
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- ε ειάρηζηε αμία θάζε εηαηξηθνχ κεξηδίνπ είλαη € 5 

-  ν κέγηζηνο αξηζκφο εηαίξσλ είλαη εθαηφ 

 

Μεγαιχηεξν χςνο θεθαιαίνπ (ειάρηζηνπ) απαηηείηαη γηα ηελ ίδξπζε: 

1.ηξαπεδψλ: € 10.000.000 

2.αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ: € 1.000.000-4.500.000 48  

 

8.2 Φνξνινγηθή λνκνζεζία 
 

8.2.1 Φόξνο θπζηθώλ πξνζώπωλ  

Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ είλαη 

12% γηα ηηο απνδνρέο. 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ πιεξψλεηαη επί ησλ δηάθνξσλ 

πξνειεχζεσλ ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ παξάγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνχ 

έηνπο. Σν θνξνινγεηέν εηζφδεκα ζπκπεξηιακβάλεη απνδνρέο, εηζφδεκα απφ ηε 

γεσξγία θαη δαζνλνκία, εηζφδεκα ειεχζεξνπ επαγγεικαηία, θέξδνο απφ ηελ 

πλεπκαηηθή δεκηνπξγία θαη απφ ηα δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, εηζνδήκαηα 

απφ ηα αθίλεηα θαη άιια.  

Ο θνξνινγνχκελνο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, θάηνηθνο ηεο εξβίαο. Ο θάηνηθνο 

ηεο εξβίαο είλαη θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν έρεη θαηνηθία ή εγθαηαζηάζεηο 

επηρείξεζεο θαη πξνζσπηθά ζπκθέξνληα ζηε εξβία ή κέλεη ειάρηζηα 183 κέξεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ 12 κελψλ ζηε εξβία. Οη θάηνηθνη πιεξψλνπλ θφξν 

εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ επί εηζνδήκαηνο θεξδηζκέλνπ θαη ζηε ρψξα θαη ζην 
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εμσηεξηθφ, ελψ νη κε κφληκνη θάηνηθνη θνξνινγνχληαη κε βάζε ην εηζφδεκά ηνπο ζηε 

εξβία κφλν.  

 

8.2.2 Φόξνο λνκηθώλ πξνζώπωλ  

Ο θφξνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαβάιιεηαη απφ θάζε κνξθήο εηαηξεία πνπ ηα 

εηζνδήκαηά ηεο  πξνέξρνληαη απφ πψιεζε πξντφλησλ ή παξνρή ππεξεζηψλ.  

Ζ θνξνιφγεζε εηαηξεηψλ θαιχπηεη ηα θέξδε ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ έδξα ζηε 

εξβία θαη πξνθχπηεη απφ φιεο ηηο πεγέο (ζηελ εξβία θαη ην εμσηεξηθφ). Ξέλα λνκηθά 

πξφζσπα ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε γηα ηα εηζνδήκαηά ηνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 

κφληκε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζηε εξβία.  

Ο Φφξνο επί ησλ εηαηξηθψλ θεξδψλ είλαη 10%. Νεντδξπζείζεο εηαηξείεο 

εμαηξνχληαη ηνπ θφξνπ επί ησλ θεξδψλ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 ◘ Γηα έλα ρξφλν, φηαλ ππάγνληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ, ησλ ππεξεζηψλ,         

ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ αζθαιεηψλ  

 ◘ Γηα ηξία ρξφληα, φηαλ ππάγνληαη ζε άιινπο ηνκείο  

 ◘ Γηα πέληε ρξφληα, φηαλ εγθαζίζηαληαη ζε ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο  

 ◘ Γηα έμη ρξφληα, φηαλ εγθαζίζηαληαη ζε ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο, 

πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο δψλεο πξνηεξαηφηεηαο 
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 Γιάγπαμμα 17                                              http://www.siepa.gov.rs  

 

 

8.2.3 ΦΠΑ θαη εηδηθόο θόξνο θαηαλάιωζεο  

Απφ 01/01/2005, εθαξκφδεηαη ζηε εξβία ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

(ΦΠΑ), ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ηνλ κέρξη ηφηε επηβαιιφκελν Φφξν επί ησλ 

Πσιήζεσλ (20%). 

Ο Φ.Π.Α. αλέξρεηαη ζε 18%, εθηφο απφ: βαζηθά είδε δηαηξνθήο (ςσκί, 

θξνχηα, ιαραληθά, γαιαθηνθνκηθά θιπ), θάξκαθα, εκεξήζηεο εθεκεξίδεο, 

εθπαηδεπηηθά βηβιία θαη βνεζήκαηα θαη ππεξεζίεο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, 

ειεθηξνδφηεζεο, θαη ζέξκαλζεο, ζηα νπνία ν Φ.Π.Α. αλέρεηαη ζε 8%. 

 

 Γιάγπαμμα 18                     http://www.siepa.gov.rs                             
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Δηδηθφο Φφξνο Καηαλάισζεο επηβάιιεηαη ζηνπο παξαγσγνχο θαη ζηνπο 

εηζαγσγείο πξντφλησλ πεηξειαίνπ θαη θαπλνχ, πνηψλ (νηλνπλεπκαησδψλ ή κε), θαθέ, 

βξψζηκνπ άιαηνο θαη εηδψλ πνιπηειείαο. Ο πςειφηεξνο εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο 

εθαξκφδεηαη ζην πεηξέιαην θαη ηα πξντφληα πεηξειαίνπ (απφ 17% έσο 36,84%). Γηα 

ηα ππφινηπα πξντφληα ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο θπκαίλεηαη κεηαμχ 3% θαη 30%. 

 

8.2.4 Φόξνο πεξηνπζίαο 

Φφξνο πεξηνπζίαο εθαξκφδεηαη ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία ζε πεξίπησζε πνπ ην 

άηνκν έρεη δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο, επηθαξπίαο, θαηνηθίαο, ρξεζηκνπνίεζεο, 

ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο θαη καθξνρξφληαο κίζζσζεο (γηα ηελ πεξίνδν πάλσ απφ 

έλα έηνο). Αθίλεηε πεξηνπζία ζεσξνχληαη θηήκαηα, θηήξηα θαηνηθίαο θαη εκπνξίνπ, 

ρψξνη γξαθείνπ, γθαξάδ θαη ςπραγσγηθνί ρψξνη.  

Άηνκα ή λνκηθέο νληφηεηεο νη νπνίεο θαηέρνπλ θάπνην απφ ηα αλαθεξφκελα 

δηθαηψκαηα ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία ζηε εξβία πιεξψλνπλ θφξν πεξηνπζίαο.  

 

 
 Πίνακαρ 24                                                                       http://www.bdo.co.rs 
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8.2.5 Σνπηθνί θόξνη θαη ηέιε 

Οη λνκηθέο νληφηεηεο είλαη ππφρξεεο ζε θφξνπο πφιεο. Ο θφξνο απηφο 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ην κέγεζνο ηεο πεξηνπζίαο πνπ θαηέρεη ε εηαηξεία, ηελ πφιε 

ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε θαη ηνλ ηχπν ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αζθεί.   

Οη δήκνη επηβάιινπλ επίζεο ηέιε γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη 

βειηίσζε ηνπ ηφπνπ ηνπο. Σα ηέιε απηή θαηαβάιινληαη κεληαίσο καδί κε ηηο 

ππφινηπεο δεκνηηθέο ρξεψζεηο.  

 

8.3 Δπελδπηηθά θίλεηξα 
 

8.3.1 Φνξνινγηθά θίλεηξα 

Σν ζεξβηθφ θνξνινγηθφ πιαίζην πξνβιέπεη δηάθνξα θίλεηξα γηα ηνπο επελδπηέο νη 

νπνίνη ςάρλνπλ γηα ηξφπνπο λα κεηψζνπλ ηα γεληθά έμνδά ηνπο: 

• 10ρξφλε θνξνινγηθή απαιιαγή γηα ηνλ θφξν εηαηξηθψλ θεξδψλ γηα ηελ 

επέλδπζε άλσ ησλ €7.5 εθαηνκκπξίσλ θαη κε 100 θαηλνχξηνπο εξγαδφκελνπο 

• Πίζησζε γηα ην θφξν εηαηξηθνχ θέξδνπο κέρξη 80% ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ 

ηεο επέλδπζεο  

• Μεηαθνξά ησλ δεκηψλ ζε επφκελε ρξήζε γηα ηελ πεξίνδν δηαξθείαο κέρξη 10 

ρξφληα. Φνξνινγηθή δεκηά αλαθεξφκελε ζηελ θνξνινγηθή δήισζε κπνξεί λα 

κεηαθεξζεί γηα επφκελε ρξήζε θαη λα αληηζηαζκηζηεί κε ηα κειινληηθά θέξδε γηα ηελ 

πεξίνδν κέρξη 10 ρξφληα  

• Δπηηαρπλφκελε απφζβεζε ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ. Ο θνξνινγνχκελνο έρεη 

δηθαίσκα επηηαρπλφκελεο απφζβεζεο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ζε πνζνζηφ κέρξη 25% 

πάλσ απφ ην ππαγνξεπφκελν. Απηή ε απαιιαγή πξνζθέξεηαη γηα ηα πάγηα ζηνηρεία ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα νηθνινγηθνχο ζθνπνχο, π.ρ. πξφιεςε ξχπαλζεο αέξνο, 
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πδάησλ θαη εδάθνπο, κείσζε ζνξχβνπ, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο  θαζψο θαη ζπιινγή 

θαη θαηαζηξνθή απνβιήησλ απφ ηηο βηνκεραληθέο πξψηεο χιεο.  

• Αδαζκνιφγεηε εηζαγσγή εμνπιηζκνχ κε βάζε ηελ μέλε επέλδπζε. 

 

8.3.2 Οηθνλνκηθά θίλεηξα 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πξνζθέξνληαη γηα Greenfield (εθ ηνπ κεδελφο) θαη 

Brownfield επελδχζεηο. 

Γηθαηνχρεο εηαηξείεο είλαη απηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

κεηαπνίεζεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ηνκείο δηεζλψο εκπνξεχζηκσλ ππεξεζηψλ 

θαζψο θαη κε ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε.  

 

Δπενδύζειρ ζηιρ δπαζηηπιόηηηερ μεηαποίηζηρ  

• Γηαζέζηκα θεθάιαηα: απφ €2.000 κέρξη €5.000 γηα θάζε θαηλνχξην εξγαδφκελν 

• Διάρηζην πνζφ επέλδπζεο: αλάκεζα ζε 1 θαη 3 εθαηνκκχξηα επξψ, εμαξηάηαη απφ ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο ζηνλ δήκν ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε επέλδπζε 

• Διάρηζηνο αξηζκφο θαηλνχξησλ ζέζεσλ εξγαζίαο: 50 

 

Δπενδύζειρ ζηον ηομέα διεθνώρ εμποπεύζιμων ςπηπεζιών  

• Γηαζέζηκα θεθάιαηα: απφ €2.000 κέρξη €10.000 γηα θάζε θαηλνχξην εξγαδφκελν 

• Διάρηζην πνζφ επέλδπζεο: €500.000 

• Διάρηζηνο αξηζκφο θαηλνχξησλ ζέζεσλ εξγαζίαο: 10 

 

Δπένδςζη ζηον ηομέα έπεςναρ και ανάπηςξηρ  

• Γηαζέζηκα θεθάιαηα: απφ €5.000 κέρξη €10.000 γηα θάζε θαηλνχξην εξγαδφκελν 

• Διάρηζην πνζφ επέλδπζεο: €500.000 
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• Διάρηζηνο αξηζκφο θαηλνχξησλ ζέζεσλ εξγαζίαο: 10 

 

Σα πξνγξάκκαηα επελδχζεσλ αμηνινγνχληαη θαη βαζκνινγνχληαη θαη ζηε ζπλέρεηα 

ρνξεγνχληαη ηα θεθάιαηα ζηα επηιεγκέλα πξνγξάκκαηα49.   

 

8.4 ΑΔΠ 

 
Σν 2008, ζεκεηψζεθε αχμεζε ηνπ ζεξβηθνχ ΑΔΠ, θαηά 5.4%. πλεπψο, ε 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο παξνπζίαζε επηβξάδπλζε, ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 

έηνο, πνπ ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ αλήιζε ζην 6,9%. Ζ ηάζε απηή άξρηζε λα είλαη εκθαλήο 

ήδε απφ ην β΄ ηξίκελν ηνπ έηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ελψ θαηά ηα α΄ ηξίκελν, ε 

αχμεζε ηνπ ΑΔΠ εμαθνινχζεζε λα βξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα (8,5%), ηα επφκελα 

ηξίκελα απηή θπκάλζεθε ζε νινέλα θαη ρακειφηεξα επίπεδα (6,0%, 4,9% θαη 2,8%, 

αληίζηνηρα. Δμάιινπ, ην 2008, κεηαβιήζεθε θαη ε δνκή ηεο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ, ζε 

ζρέζε κε ην 2007, δεδνκέλνπ φηη, ιφγσ ηεο παγθφζκηαο θξίζεο, παξαηεξήζεθε 

επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα (ππεξεζίεο), φπσο π.ρ. νη 

κεηαθνξέο (+1,8%), ην ιηαληθφ θαη ην ρνλδξηθφ εκπφξην (+7,1%), θαζψο θαη κείσζε 

ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ παχζε ιεηηνπξγίαο ελφο 

ηκήκαηνο ηεο Βηνκεραλίαο Υάιπβα  US STEEL, ιφγσ ηεο κεησκέλεο δήηεζεο ράιπβα 

ζηε παγθφζκηα αγνξά, θαηά ην β΄ εμάκελν ηνπ επηζθνπνχκελνπ έηνπο. Σέινο, ζεηηθή 

ήηαλ ε ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, ν νπνίνο παξνπζίαζε 

αλάπηπμε ηεο ηάμεο ηνπ 9,8%, ζε ζρέζε κε ην 2007. 

 

 

                                                 
49

  www.agora.mfa.gr 

     http://www.siepa.gov.rs  

     http://www.bdo.co.rs  
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ΔΞΔΛΗΞΖ ΑΔΠ ΔΡΒΗΑ (2004-2009) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Μεηαβνιή ΑΔΠ (%) 

(πξαγκαηηθή) 
8,3 5,6 5,2 6,9 5,4 -1,2

1
 

Μεηαβνιή 

Βηνκεραληθήο 

Παξαγωγήο (%) 

7,1 0,8 4 ,7 3,7 1,1 - 

Μεηαβνιή 

Γεωξγηθήο 

Παξαγωγήο (%) 

19,8 -5,3 6,3 -8,1 9,8 - 

ΑΔΠ (εθ. €) 

(ηξέρνπζεο ηηκέο) 
19026,2 20305,6 23304,9 28784,6 33417,9 31511

1
 

Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ 

(€ ) νλνκαζηηθό 
2549,4 2729,0 3144,4 3899,5 4546,5 4304

1
 

   1 
Δθηηκήζεηο                                                                                                    www.agora.mfa.gr 

   Πίνακαρ 25 
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Σε πεξίνδν 2004-2008, ε εξβία ήηαλ κία απφ ηηο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελεο 

επξσπατθέο νηθνλνκίεο. Ωζηφζν, ην 2009 ε νηθνλνκηθή παξαγσγή ηεο ρψξαο 

ζπξξηθλψζεθε. Ζ κείσζε απηή ήηαλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηηο άιιεο επξσπατθέο 

ρψξεο, σο απνηέιεζκα κίαο απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο ε νπνία 

πεξηιάκβαλε κεηαμχ άιισλ θξαηηθέο επηδνηήζεηο θαη ρακειφηνθα δάλεηα50.   

                                                 
50

  www.agora.mfa.gr 

     http://www.siepa.gov.rs   

     www.webrzs.stat.gov.rs 
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8.5 Πιεζπζκόο 

 
Ο πιεζπζκφο ηεο εξβίαο παξνπζηάδεηαη κεηνχκελνο απφ ην 1999 θαη γηα κία 

δεθαεηία. Απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη ε απφθιηζε κεηαμχ ησλ γελλήζεσλ θαη ησλ 

ζαλάησλ.  

Σν πξνζδφθηκν δσήο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ηα 74,09 έηε.   

     ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΔΡΒΗΑ 
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                                                                                                              http://en.wikipedia.org 

           

 

 

Πιεζπζκόο: 7.344.847 (Ηνχιηνο 2010 est) (Με 
ππνινγηδφκελνπ ηνπ Κνζφβνπ ) 

Πνζνζηό 

γελλήζεωλ: 

9.2 γελλήζεηο/1.000 πιεζπζκνχ(2010 est) 

Πνζνζηό 

ζαλάηωλ: 

13.89 ζάλαηνη/1.000 πιεζπζκνχ (Ηνχιηνο 2010 
est) 

Αλακελόκελε 

δηάξθεηα δωήο: 

74.09 έηε (2010 est) 

–άληξεο: 71.26 έηε 

–γπλαίθεο: 77.1 έηε 

Παηδηθή 

ζλεζηκόηεηα 

6.65 ζάλαηνη/1.000 βξέθε (2010 est) 

Γνκή ειηθηώλ: 

0-14 έηε: 15,2% (άληξεο 557.534/γπλαίθεο 541.231) 

15-64 έηε: 68,1% (άληξεο 2.503.260/γπλαίθεο 2.501.844) 

65-          : 16,6% (άληξεο 500.794/γπλαίθεο 720.184)  

(2010 est.) 

http://www.cia.gov/
http://en.wikipedia.org/
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ΠΛΗΘΤΜΟ ΕΡΒΙΑ 1999-20091)                                                               

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

  

                     1)
 Γεδομένα από ηο Κόζοβο εξαιπούνηαι                                      www.webrzs.stat.gov.rs                                                               

             Πίνακαρ 27             

 
 

 

Όπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε θαη απφ ηνλ πην πάλσ πίλαθα, ν 

πιεζπζκφο ζηε εξβία παξνπζηάδεη θαζνδηθή πνξεία. Απφ ην 1999 κέρξη ην 2009, ε 

αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ εκθαλίδεηαη κε αξλεηηθφ πξφζεκν51.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51

 www.cia.gov 

    www.webrzs.stat.gov.rs  

Έτορ 
Πληθςσμόρ 

στη μέση τος 
σπόνος 

Γεννήσειρ 
Θάνατοι Αύξηση 

πληθςσμού  

ύνολο Βπέυη 

1999 7540401 72222 101444 792 -29222 

2000 7516346 73764 104042 785 -30278 

2001 7503433 78435 99008 799 -20573 

2002 7500031 78101 102785 790 -24684 

2003 7480591 79025 103946 711 -24921 

2004 7463157 78186 104320 633 -26134 

2005 7440769 72180 106771 579 -34591 

2006 7411569 70997 102884 525 -31887 

2007 7381579 68102 102805 484 -34703 

2008 7350222 69083 102711 460 -33628 

2009 7320807 70299 104000 492 -33701 

http://www.webrzs.stat.gov.rs/
http://www.cia.gov/
http://www.webrzs.stat.gov.rs/
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8.6 Δξγαζηαθέο ζρέζεηο-θνηλωληθή αζθάιηζε 
 

ηελ εξβία νη ζρέζεηο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ θαζνξίδνληαη απφ 

ηνλ εξγαηηθφ θψδηθα.  

Όζνλ αθνξά ηνπο αιινδαπνχο, απαηηείηαη άδεηα εξγαζίαο ε νπνία έρεη ηζρχ 

απφ 3 έσο 12 κήλεο. Γηα ηελ απφθηεζε ηεο απαηηείηαη αίηεζε ζην γξαθείν αγνξάο 

εξγαζίαο, ην νπνίν ηελ εγθξίλεη κέζα ζε δχν κέξεο.  

 

8.6.1 Μηζζνί-αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο  

Ο κέζνο κεληαίνο κηθηφο κηζζφο ζε εξβηθά δελάξηα είλαη 44.147, πνπ 

αληηζηνηρεί ζε 469 πεξίπνπ επξψ. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα, νη 

κηζζνί ζηελ εξβία έρνπλ εκθαλίζεη άλνδν ηα ηειεπηαία ρξφληα.   

ΕΣΗ 
2009 

Μικτό 

2008 

Μικτό 

2007 

Μικτό 

2006 

Μικτό 

2005 

Μικτό 

2004 

Μικτό 

ύνολο (RSD) 44147 45674 38744 31745 25514 20555 

Γεωπγία, δαζοκομία  38421 37204 29680 25951 20301 15569 

Αλιεία 27147 55835 21699 38992 24085 17840 

Οπςσεία και λαηομεία  61226 29113 48978 23724 30745 26352 

 Βιομησανία 35166 36540 30620 25830 20366 16065 

Παποσή ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ, 

αέπιο και νεπό 
62227 57886 53128 42488 35590 29426 

Καηαζκεςή 37897 42271 34944 28219 22389 18443 

Χονδπικό και λιανικό εμπόπιο, 

επιζκεςέρ 
32746 42367 34685 28926 22621 17444 

Ξενοδοσεία και εζηιαηόπια 24895 30234 25844 21516 17665 14037 

Μεηαθοπά, αποθήκεςζη και 

επικοινωνίερ  
51350 48758 41568 36029 29737 24561 

Χπημαηοπιζηωηική 

διαμεζολάβηζη  
94568 91023 82041 70864 56348 43870 

Γιασείπιζη ακίνηηηρ 

πεπιοςζίαρ, εκμίζθωζη 
46840 52116 47154 37039 32076 24730 

Γημόζια διοίκηζη και 

κοινωνική αζθάλιζη  
55363 54273 47728 40542 33210 27207 

Δκπαίδεςζη 49958 48299 40286 33166 27265 21688 
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Υγεία και κοινωνική ππόνοια  50444 48864 42900 32790 26792 23064 

Λοιπέρ κοινοηικέρ, κοινωνικέρ 

και πποζωπικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ παποσήρ 

ςπηπεζιών  

42267 44281 38641 33866 28846 24191 

Πίνακαρ 28                                                                                       www.webrzs.stat.gov.rs  

                                                       

Ο κέζνο φξνο ησλ κηζζψλ ζηε εξβία είλαη αξθεηά ρακειφο ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε απνδνηηθή ιεηηνπξγία. Όκσο ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο γεηηνληθέο 

ρψξεο φπσο ε Ρνπκαλία, νη απνδνρέο είλαη ειαθξψο πςειφηεξεο.  

 

                              Γιάγπαμμα 20                             http://www.siepa.gov.rs 

 

Οη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηαβάιινληαη θαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη 

απφ ηνλ εξγαδφκελν. Ζ βάζε ππνινγηζκνχ ησλ εηζθνξψλ απηψλ είλαη ν κηθηφο κηζζφο. 

Οη κέζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο αλέξρνληαη ζε 35,8 % ηνπ κηθηνχ κηζζνχ θαη 

θαηαβάιινληαη θαηά 17,9% απφ ηνλ εξγνδφηε θαη 17,9% απφ ηνλ εξγαδφκελν. Δπίζεο, 

ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε γηα ηνπο εξγνδφηεο κπνξεί λα κεησζεί κέζα απφ κία 

πνηθηιία νηθνλνκηθψλ θαη θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα52.  
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8.7 Αλεξγία 
 

Σν 2006 ε επίζεκε αλεξγία δηακνξθψζεθε ζε 21,6%. 

Σν 2007 ζεκεηψζεθε πηψζε ηεο αλεξγίαο, θαηά 13%, νπφηε θαη ηνχηε 

δηακνξθψζεθε ζην ηέινο ηνπ έηνπο ζην 18,8%.  

Σν 2008, ε αλεξγία παξνπζίαζε ζεκαληηθή πηψζε θαη έθηαζε ζην 14,7%.  

Ζ πςειή αλεξγία πιήηηεη θπξίσο ηα άηνκα πνπ εηζέξρνληαη γηα πξψηε θνξά 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη, ηδηαίηεξα, ηνπο λένπο ειηθίαο θάησ ησλ 24 εηψλ, ην 49% 

ησλ νπνίσλ παξακέλεη ρσξίο επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε. Σν γεγνλφο φηη ηα επίπεδα 

αλεξγίαο παξακέλνπλ πςειά, παξά ηελ ηζρπξή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ, νθείιεηαη θπξίσο ζηηο απνιχζεηο πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ απφ ηηο 

ηδησηηθνπνηεκέλεο εηαηξείεο θαη ζηελ αθακςία ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

Σν 2009, εμαηηίαο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ 

απμήζεθε ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην 2008 53. 

Πίνακαρ 29                                                                                                  www.siepa.gov.rs  
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8.8 Πιεζωξηζκόο 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Πιεζωξηζκόο (% ) 91,3 14,2 9,4 13,7 17,7 6,6 10,1 8,6 10,1 

   Πίνακαρ 30                                                                                                                  www.agora.mfa.gr 

                                                                                                                                  http://www.siepa.gov.rs 

    

ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΠΛΖΘΧΡΗΜΟΤ 

 

   Γιάγπαμμα 21 

 

Μεηά ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ην 2005 (17,7%), ην 2006 

ηνχηνο παξνπζίαζε ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε, δηακνξθνχκελνο ζε 6,6%. Ζ ελ ιφγσ 

κείσζε απνδφζεθε θαηά θχξην ιφγν ζηε πεξηνξηζηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο εξβίαο. 

Σν 2007, παξά ηελ πεξηνξηζηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, ν πιεζσξηζκφο 

παξνπζίαζε αλνδηθή ηάζε δηακνξθνχκελνο ζε 10,1%. Ζ αχμεζε απηή απνδίδεηαη 

θπξίσο ζε απξφβιεπηνπο παξάγνληεο θαη εηδηθφηεξα ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

δηεζλψλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο ηηκψλ ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 

σο απνηέιεζκα ζπξξίθλσζεο ηεο εδψ παξαγσγήο ηνχησλ ιφγσ θαθψλ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ. 

http://www.agora.mfa.gr/
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ε ζρέζε κε ην 2007, ην 2008 ν πιεζσξηζκφο ραξαθηεξίζηεθε απφ θαζνδηθή 

ηάζε, δηακνξθνχκελνο ζην ηέινο ηνπ ελ ιφγσ έηνπο ζε 8,6%, εμέιημε πνπ απνδίδεηαη 

θπξίσο ζηε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη ζηε ζπλαθή ζπξξίθλσζε ηεο εγρψξηαο 

αγνξάο, εηδηθά θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν.  

Ζ, παξά ηελ πην πάλσ θξίζε, κε δηακφξθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε κηθξφηεξν 

ηνπ αλσηέξσ πνζνζηφ, νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ θαη 

ησλ ηηκψλ ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.  

Σν 2009 ν πιεζσξηζκφο δηακνξθψζεθε ζην 10,1%54.  

 

8.9 Έξεπλα θαη αλάπηπμε 

 
Ζ εξβία σο κία θαηλνηφκνο ρψξα, φπνπ νη επηζηήκνλεο θηάλνπλ ην επίπεδν 

ησλ επξσπαίσλ, ζπλεηζθέξεη ζηε γλψζε γηα φιε ηε θνηλφηεηα θαη ζηελ ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο. 

Οη θξαηηθέο δαπάλεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε έρνπλ παξνπζηάζεη άλνδν ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. 
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      Γιάγπαμμα 22 

 

Ωζηφζν, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, παξακέλνπλ ζηάζηκεο. 

 

                                                       Γιάγπαμμα 23 

Σν 50,2% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε δηαηέζεθε 

γηα βαζηθή έξεπλα, ην 39,2% γηα ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ην 5,4% γηα δηεζλή 

ζπλεξγαζία, θαη ην 5,2% γηα αλάπηπμε λέσλ επηζηεκφλσλ. 
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Οη πέληε βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο είλαη 

νη αθφινπζεο: 

○ Βηνταηξηθή θαη αλζξψπηλε πγεία 

○ Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη ππνινγηζκφο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

○ Γεσξγία θαη ηξνθή 

○ Δλέξγεηα θαη ελεξγεηαθή απφδνζε 

○ Σερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο 

 

ηφρνο είλαη ε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ γηα έξεπλα θαη 

αλάπηπμε ζην 1% ηνπ ΑΔΠ κέρξη ην 201455.  

 

                                           Γιάγπαμμα 24 

 

8.10 Πεξηβάιινλ 

 
Απφ ην 2003 ε θπβέξλεζε ηεο εξβίαο έρεη θάλεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα 

ηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηεο πνιηηηθήο. Έηζη ην 2004 ζπληάρζεθαλ ηέζζεξηο 

θαηλνχξηνη λφκνη, ελψ ην 2006 δηακνξθψζεθε κία εζληθή πεξηβαιινληηθή ζηξαηεγηθή 
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γηα ην πεξηβάιινλ. Απφ ζεζκηθή πιεπξά, ε δεκηνπξγία ηνπ γξαθείνπ πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο ζηε εξβία ην 2004 αληαλαθιά ηε πξφζεζε ηεο εξβίαο λα ζπκβαδίζεη κε 

ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. 

Σα θχξηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε εξβία είλαη: 

Ζ κφιπλζε ηνπ αέξα, απφ ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηηο βηνκεραλίεο θαη ηηο θαηαζθεπέο. Ζ 

ζπλνιηθή δεκηά πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ κφιπλζε ηνπ αέξα θαη ηηο εθπνκπέο ησλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ εθηηκάηαη κεηαμχ 1,8%-5,5% ηνπ ΑΔΠ.  

Ζ κφιπλζε ησλ πδάησλ, απφ αθαηέξγαζηα βηνκεραληθά θαη αζηηθά ιχκαηα, απφ ηε 

γεσξγία θαη απφ ηηο κεηαθνξέο. Αθφκα θαη κεγάιεο πφιεηο δε δηαζέηνπλ 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ.  

Ζ αλεπαξθήο δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη ηεο αλαθχθισζεο, πνπ επηδξά ζηε 

δεκφζηα πγεία θαη πνπ επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ. 

Ζ απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ιφγσ ηνπ αλεμέιεγθηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ 

παξάλνκσλ θαηαζθεπψλ. 

Ζ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, κε ηελ ζπλερή άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο.  

 

Σν πξφγξακκα πνπ έρεη ηεζεί θαη αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί σο ην ηέινο ηνπ 

2010 πεξηιακβάλεη: α) ηελ αλάπηπμε κίαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαη ελφο ζρεδίνπ γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη γηα ηελ αεηθφξν ρξήζε ησλ θπζηθψλ πεγψλ, β) ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

(NATURA 2000), γ) ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, δ) ηελ ζσζηή δηαρείξηζε θάζε είδνπο απνβιήηνπ θαη ε) 

ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ56.  
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8.11 ΑΞΔ  

 

Απφ ην 2001, ε εξβία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο πξννξηζκνχο γηα 

επέλδπζε ζηελ λνηηαλαηνιηθή Δπξψπε. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε ηειεπηαίσλ 

ρξφλσλ, ε εξβία έρεη πξνζειθχζεη πάλσ απφ 16 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα άκεζσλ 

μέλσλ επελδχζεσλ.  

  

                                                                                www.siepa.gov.rs 

                                                          Πίνακαρ 31-Γιάγπαμμα 25 

 
Ζ εξβία απνδεηθλχεηαη ηζρπξφ θνκκάηη ζηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο θαη 

ηδίσο ζηε θαηεγνξία ησλ Greenfield επελδχζεσλ. Μεηαμχ ηνπ 2004 θαη ηνπ 2006, 

απηνχ ηνπ είδνπο νη επελδχζεηο βξαβεχηεθαλ απφ ηνλ ΟΟΑ σο νη κεγαιχηεξεο ζηελ 

λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε.   

ε επίπεδν ρψξαο πξνέιεπζεο, νη επελδπηέο απφ ηελ Δπξψπε θαηαιακβάλνπλ 

ην 70% ησλ ζπλνιηθψλ εηζξνψλ γηα ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. ηε πξψηε ζέζε 

βξίζθεηαη  ε Απζηξία ε νπνία αθνινπζείηαη απφ ηελ Διιάδα, ηελ Ννξβεγία, ηελ 

Γεξκαλία θαη ηελ Ηηαιία, ελψ ζεκαληηθέο επελδπηηθέο ρψξεο είλαη ε ινβελία, ε 

Οιιαλδία, ε Ρσζία, ην Λνπμεκβνχξγν θαη ε Γαιιία.  

http://www.siepa.gov.rs/
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                                         Πίνακαρ 32                                     www.siepa.gov.rs 

 

Σα ηειεπηαία πέληε ρξφληα, ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ απνδείρηεθε ν πην 

ειθπζηηθφο γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο. Οη ηξάπεδεο θαη νη αζθάιεηεο θαηέγξαςαλ ηελ 

κεγαιχηεξε εηζξνή άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ (5.3 δηο. δνιάξηα). Οη κεηαπνηεηηθέο 

βηνκεραλίεο βξέζεθαλ ζηε δεχηεξε ζέζε κε 3.2 δηο. δνιάξηα, αθνινπζνχκελεο  απφ ηηο 

κεηαθνξέο θαη ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, απφ ηα αθίλεηα θαη ηηο ελνηθηάζεηο θαη απφ ην 

εκπφξην.  
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            ην πνζφ ησλ 396.8 εθαη. επξψ δηακνξθψζεθε ην χςνο ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ πνπ εηζέξεπζαλ ην πξψην πεληάκελν ηνπ 2010 ζηε εξβία. 

 χκθσλα κε έθζεζε πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ηεο 

εξβίαο, αλακέλεηαη ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο λα εηζξεχζνπλ άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, 

χςνπο δχν δηζ. επξψ, εάλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πψιεζεο ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο 

εηαηξίαο «Telekom» θαη εάλ ε ζνπεδηθή αιπζίδα «Ikea» δξαζηεξηνπνηεζεί ζηε ρψξα 

Οη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο αθνξνχλ ηνπο ηνκείο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, 

ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία  

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.    

Δλζαξξπληηθφ γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνζέιθπζε ησλ μέλσλ επελδχζεσλ είλαη ην 

γεγνλφο φηη ε ππεξεζία πξνψζεζεο εμαγσγψλ θαη μέλσλ επελδχζεσλ ηεο εξβίαο 

(SIEPA) επεμεξγάδεηαη 80 ζρέδηα μέλσλ –δπλεηηθψλ- επελδπηψλ, γηα ηνπο ηνκείο ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο.  

χκθσλα κε ηνλ εθπξφζσπν ηεο SIEPA, Μίινο Κνχξηζηλ, έπεηηα απφ ηελ 

επέλδπζε ηεο «Fiat», εθδειψζεθε έληνλν ελδηαθέξνλ απφ μέλνπο επελδπηέο γηα ηνλ 

ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ηδίσο ηνπ θιάδνπ ηεο παξαγσγήο αληαιιαθηηθψλ, 

ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ57.  
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8.12 ΟΗ Διιεληθέο ΑΞΔ ζηε εξβία 
 

Ζ Διιάδα θαη ε εξβία δηαηεξνχλ, παξαδνζηαθά, ηδηαίηεξα θαιέο ζρέζεηο 

ζπλεξγαζίαο θαη γεηηνλίαο, νη νπνίεο έρνπλ ηηο βάζεηο ηνπο ζε ζηέξενπο ηζηνξηθνχο, 

πνιηηηζκηθνχο θαη θηιηθνχο δεζκνχο.  

ην νηθνλνκηθφ θαη εκπνξηθφ πεδίν, ε ρψξα καο είρε ζην παξειζφλ θαη 

ζπλερίδεη λα έρεη αμηνζεκείσηε εδψ παξνπζία, ε νπνία εληζρχεηαη ζπλερψο κε ηαρείο 

ξπζκνχο. 

Παξάιιεια, ε επαλέληαμε ηεο εξβίαο ζηηο πεξηθεξεηαθέο θαη δηεζλείο δνκέο, 

νη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζπλερίδεη λα 

πξαγκαηνπνηεί θαη ε απφθαζή ηεο γηα ζηαζεξή πνξεία πξνο ηελ ΔΔ, δηαλνίγνπλ αθφκε 

κεγαιχηεξεο πξννπηηθέο γηα πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ηεο δηκεξνχο επηρεηξεκαηηθήο θαη 

γεληθφηεξα νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηε ρψξα καο. 

Αχμεζε ηεο ηάμεο  ηνπ 30-40% εθηηκάηαη φηη παξνπζίαζαλ νη ειιεληθέο 

επελδχζεηο ζηε εξβία ην 2009 θφληξα ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ελψ γηα ην 2010 

αλακέλεηαη πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ ειιεληθνχ επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο ιφγσ ηεο 

αλαζέξκαλζεο ηεο ζεξβηθήο νηθνλνκίαο ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ησλ ζηειερψλ ηνπ 

γξαθείνπ Δκπνξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ (ΟΔΤ) ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο 

ζην Βειηγξάδη.  

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ γξαθείνπ ΟΔΤ πξνθχπηεη φηη ην 2006 νη ειιεληθέο άκεζεο 

μέλεο επελδχζεηο (ΑΞΔ) ζηε εξβία αλήιζαλ ζε 1 δηο. επξψ, ην 2007 ππνρψξεζαλ ζηα 

350 εθαη. επξψ, ην 2008 έθηαζαλ ζην λαδίξ ησλ 48.5 εθαη. επξψ θαη γηα ην 2009 νη 

εθηηκήζεηο θάλνπλ ιφγν γηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 30-40%. Παξά ηελ πηψζε ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ζεξβηθήο ππεξεζίαο πξνψζεζεο 

επελδχζεσλ θαη εμαγσγψλ (SIEPA), ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη δεχηεξε κεηαμχ ησλ 

επελδπηψλ ζηε ρψξα.  
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πλνιηθά, πεξίπνπ 200 εηαηξείεο ακηγψο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη άιιεο 

250 κηθηέο ειιελν-ζεξβηθέο εηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα ζηε ζεξβηθή 

αγνξά.  

Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζηε εξβία εκθαλίδνληαη ζε έλα πιήζνο ηνκέσλ ηεο 

νηθνλνκίαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο, νη ηειεπηθνηλσλίεο, ε 

ελέξγεηα, ν ηνκέαο ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πνηψλ, ε παξαγσγή δάραξεο, ε 

ηζηκεληνβηνκεραλία, ην ιηαληθφ εκπφξην, ε θαξκαθνβηνκεραλία, ηα αθίλεηα, ν 

ηνπξηζκφο, νη ππεξεζίεο θαη ηα πιηθά θαηαζθεπψλ. Παξάιιεια, ηνκείο κε ηδηαίηεξν 

επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο είλαη, νη κεηαθνξέο, νη 

θαηαζθεπέο θαη ν γεσξγηθφο ηνκέαο.  

ΤΦΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΑΜΔΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΣΖΝ ΔΡΒΗΑ 

Έηε  Ύςνο ησλ 
ειιεληθψλ 
ακέζσλ 

επελδχζεσλ ζηε 
εξβία  ζε εθ.€  

31.12.2006 1,000 

31.12.2007 350 

31.12.2008 48,5 

31.12.2009 Γελ έρνπλ 
δεκνζηεπζεί  

αθφκε 

                                     Πίνακαρ 34                         www.agora.mfa.gr  

 

 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε έρεη αγγίμεη θαη ηε εξβία , θάηη ην νπνίν 

δηθαηνινγεί ηελ ζπξξίθλσζε ηεο ειιεληθήο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

 

 

 

http://www.agora.mfa.gr/
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8.13 Πξνβιήκαηα Διιεληθώλ επηρεηξήζεωλ 
 

Οη ειιεληθέο θαη, γεληθφηεξα, νη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ ζηε 

εξβία ηα θάησζη ζπλήζε θαη, ελ πνιινίο, εγγελή πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληψληαη ζηηο 

θνηλσλίεο θαη νηθνλνκίεο πνπ βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο κεηάβαζεο: 

◦ππεξβνιηθή γξαθεηνθξαηία, δηνηθεηηθέο παξεκβάζεηο, αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο, 

πξνηίκεζε εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο θαη πξαθηηθέο 

αληίζεηεο πξνο ηνλ πγηή αληαγσληζκφ, 

◦δπζηνθία θαη αβεβαηφηεηα δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, 

◦πεξίπινθν θαη αζαθέο θαζεζηψο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, 

◦ππεξβνιηθφο αξηζκφο θαη  δπζθνιίεο ζηελ έθδνζε απαξαίηεησλ αδεηψλ 

(πνιενδνκηθψλ, πγεηνλνκηθψλ, πεξηβάιινληνο θ.α.), ηδηαίηεξα απφ ηνπο θνξείο ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο,  

◦ειιηπείο ππνδνκέο, θπξίσο νδηθέο θαη ζηδεξνδξνκηθέο, 

◦πξνζηαηεπηηθή εκπνξηθή πνιηηηθή, ππεξβνιηθνί πγεηνλνκηθνί θαη 

θπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη ζηα ηεισλεία, κε απνηέιεζκα θαζπζηεξήζεηο θαη αχμεζε 

θφζηνπο, αλ θαη ηα ειιεληθά πξντφληα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

θαηαιιειφηεηαο ΔΔ58. 
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8.14 Κπβεξλεηηθό ζρέδην κέηξωλ θαηά ηεο θξίζεο 
 

Ζ ηαρχηαηα ζθνηεηληαζκέλε νηθνλνκηθή εηθφλα ηεο εξβίαο, ηελ αλάγθαζε λα 

δερηεί νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ ην ΓΝΣ ην 2009, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα 

αληαπεμέιζεη θαη ζηελ γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε. 

Κάπνηα απφ ηα κέηξα πνπ επέβαιε ην ΓΝΣ ζηε εξβία είλαη ηα αθφινπζα: 

- Μείσζε θπβεξλεηηθψλ δαπαλψλ 

- Πάγσκα ησλ κηζζψλ γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο  

- Πξφζζεηνο θφξνο εηζνδήκαηνο 6% ζε φια ηα εηζνδήκαηα θαη ηηο ζπληάμεηο 

άλσ ησλ 125€ ην κήλα, πέξαλ ηνπ ππάξρνληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο 12%.  

- Απνιχζεηο 150.000 δεκνζίσλ θαη δεκνηηθψλ ππαιιήισλ 

- Αχμεζε ησλ νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο 59  
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8.15 Ζ εηαηξεία «ΔΛΣΟΝ» ζηε εξβία 
 

Ζ ELTON CORPORATION DOO ηδξχζεθε ην 2002 ζην Βειηγξάδη θαη έρεη 

σο θχξηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηελ αληηπξνζψπεπζε, εκπνξία θαη δηαλνκή 

ρεκηθψλ πξντφλησλ θαη πξψησλ πιψλ γηα δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο είλαη δηαξζξσκέλεο θαηά ηα πξφηππα ηεο ΔΛΣΟΝ 

ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΑΔΒΔ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο.  

ηελ εηαηξεία απαζρνινχληαη 5 πηπρηνχρνη ρεκηθνί κεραληθνί νη νπνίνη 

πξνσζνχλ ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο, πξνζθέξνληαο πςεινχ επηπέδνπ ηερληθή 

ππνζηήξημε ζηνπο πειάηεο. Σα ππφινηπα 3 άηνκα ηεο εηαηξείαο θαηαλέκνληαη ζε 

ζέζεηο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο, ινγηζηεξίνπ θαη απνζήθεο.  

Σα πξντφληα πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία είλαη: 

- θαιιπληηθά θαη θάξκαθα (θεξηά, άιαηα) 

- ηξφθηκα θαη πνηά (αξψκαηα, δηνγθσηηθά) 

- απνξξππαληηθά (ζπληεξεηηθά, πεθηηθά) 

- πξντφληα επεμεξγαζίαο λεξνχ-κεηάιινπ-θισζηνυθαληνπξγίαο-βπξζνδεςίαο    

(αληηςπθηηθά λεξνχ, ειεθηξνζηαηηθή βαθή, ζηιηθφλεο, απνιηπαληηθά) 

- βηνκεραληθά ρεκηθά (ρξψκαηα, βεξλίθηα) 

εκεηψλεηαη φηη ε ίδξπζε ηεο εηαηξίαο ζηελ εξβία δεκηνπξγεί ηελ επθαηξία 

γηα απφζπαζε ζεκαληηθνχ κεξηδίνπ ζηελ αγνξά ρεκηθψλ πξντφλησλ θαη πξψησλ πιψλ, 

θαζψο ε ρψξα βξίζθεηαη ζε πιήξε αλαδηνξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηνπ νηθνλνκηθνχ ηεο 

ζπζηήκαηνο θαη ε αγνξά ηεο ζηεξείηαη νξγαλσκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεκάησλ ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα.  
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8.16. Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ELTON CORPORATION DOO (πνζά 

εθθξαζκέλα ζε Δπξώ) 
 

ΣΟΗΥΔΗΑ 2009  2008 2007  

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΩΝ 2.766.790 1.914.485 1.573.222 

ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 119.866 82.103 73.146 

ΚΔΡΓΖ ΜΔΣΑ ΑΠΟ 

ΦΟΡΟΤ 

119.866 82.103 73.146 

  Πίνακαρ 35                                                                                                      www.elton.gr 

   
 

Οη πσιήζεηο ηεο εξβηθήο ζπγαηξηθήο παξνπζίαζαλ αχμεζε ην 2008 (1.91 εθ 

ην 2008 θαη 1.57 εθ. ην 2007), κε ηειηθή θεξδνθνξία ζηηο 82 ρηι. έλαληη 73. ρηι. ην 

2007.  

πλερίδνληαο ην 2009 ηελ αλνδηθή πνξεία ηεο, ε εξβηθή ζπγαηξηθή 

παξνπζίαζε 44,5% αχμεζε ησλ πσιήζεσλ (2.77 εθ. έλαληη 1.91 εθ). Ζ ηειηθή 

θεξδνθνξία δηακνξθψζεθε ζηηο 120 ρηι. (82 ρηι. ην 2008), εκθαλίδνληαο αχμεζε 

45%60 . 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ IX: Δπίινγνο – πκπεξάζκαηα 

 
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ηξηψλ ρσξψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, κπνξνχκε λα 

δηαπηζηψζνπκε φηη ε θάζε κία απφ ηηο ηξεηο ρψξεο, έρεη δηαθνξεηηθά ζεκεία ζηα νπνία 

ππεξηεξεί ή κεηνλεθηεί ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο. Κάζε έλα απφ απηά ιακβάλεηαη 

ππ’ φςηλ απφ ηηο εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηελ ίδξπζε ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο. 

Έηζη ε Βνπιγαξία έρεη ηνλ κηθξφηεξν ζπληειεζηή ζηνλ θφξν ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ (10%) θαη απφ ηνπο ρακειφηεξνπο (καδί κε ηε εξβία -10%), ζηνλ θφξν 

ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. Δπίζεο νη εξγαδφκελνη ακείβνληαη ιηγφηεξν ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ Ρνπκαλία θαη ηελ εξβία. Δθηφο απ’ απηά, ν πιεζσξηζκφο, ηα 

ηειεπηαία ηξία ρξφληα, παξνπζηάδεη ρακειφηεξα πνζνζηά ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν 

ρψξεο.  

Αθφκα ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, ε ρψξα δηαηεξεί ην πξνβάδηζκα, φζνλ αθνξά 

ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ Διιάδα λα θαηέρεη ηελ 3ε 

ζέζε ζηνλ ζχλνιν ησλ ΑΞΔ ζηελ Βνπιγαξία, θαηά ηελ πεξίνδν 1996-2009. 

Ζ Ρνπκαλία, ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα, δηαζέηεη έλα πςειφ θαηά θεθαιήλ 

ΑΔΠ, ελψ ε αλεξγία ηεο παξνπζηάδεη ηα ρακειφηεξα λνχκεξα ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

Βνπιγαξία θαη ηελ εξβία. Ο αξηζκφο ησλ ΑΞΔ πνπ πξνζειθχεη είλαη κεγαιχηεξνο 

απφ ηνλ αληίζηνηρν ησλ άιισλ ρσξψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ν πιεζσξηζκφο ηεο έρεη 

επηδείμεη ζεκαληηθή πηψζε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία.  

Σέινο ε εξβία, έρεη ηνλ κηθξφηεξν ζπληειεζηή Φ.Π.Α (18%), ζε ζρέζε κε ηηο 

άιιεο δχν ρψξεο, έρεη ρακειφ ζπληειεζηή φζνλ αθνξά ηνλ θφξν ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ (12%) θαη ησλ λνκηθψλ (10%), ελψ ην θαηά θεθαιήλ ηεο ΑΔΠ παξνπζηάδεη 

αχμεζε.  

Γεληθά, ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη δείθηεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο 

Ρνπκαλίαο θαη ηεο εξβίαο παξνπζηάδνπλ βειηίσζε κε εμαίξεζε βέβαηα ηα δχν 
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ηειεπηαία έηε φπνπ ε επίδξαζε ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη εκθαλήο ζε 

φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο.  

 

Πξηλ απφ κία 15εηία νη έιιελεο επηρεηξεκαηίεο ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ 

αλαθάιππηαλ ζηα Βαιθάληα, έλα Διληνξάλην επελδπηηθψλ επθαηξηψλ, ην νπνίν 

ππνζρφηαλ λέα επηρεηξεκαηηθή δπλακηθή θαη ζεκαληηθέο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο. 

Πεξηζζφηεξα απφ 15 δηο. επξψ ειιεληθψλ θεθαιαίσλ έρνπλ επελδπζεί έθηνηε ζηελ 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, δεκηνπξγψληαο πάλσ απφ 200.000 ζέζεηο εξγαζίαο, γηα λα 

θαηαζηήζνπλ ην ειιεληθφ επηρεηξείλ πξσηαγσληζηή ζην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη ησλ 

γεηηνληθψλ ρσξψλ.  

ήκεξα, ελ κέζσ θξίζεο, νη έιιελεο επελδπηέο έρνπλ κεηξηάζεη ηελ επελδπηηθή 

ηνπο νξκή, εμαθνινπζνχλ φκσο λα βξίζθνληαη ζηα Βαιθάληα θαη λα απνιακβάλνπλ ην 

ζεβαζκφ ηεο ληφπηαο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο, θαζψο, παξά ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θξαδαζκνχο, επηκέλνπλ λα πηζηεχνπλ ζηελ βαιθαληθή πξννπηηθή, δηαηεξψληαο ηηο 

θνξπθαίεο ζέζεηο ηνπο ζηηο επελδπηηθέο ιίζηεο. Παξά ηελ πίεζε ηεο δχζθνιεο 

νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, ηα θαηλφκελα ειιεληθψλ απνεπελδχζεσλ ζηελ πεξηνρή είλαη 

πεξηνξηζκέλα θαη αθνξνχλ θπξίσο κηθξέο θαη αδχλακεο επηρεηξήζεηο.     

ηε Ρνπκαλία, νη έιιελεο επελδπηέο θηλνχληαη κε επηθπιαθηηθφηεηα θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζην αζηαζέο πεξηβάιινλ. Θέκα απνεπελδχζεσλ δελ πθίζηαηαη, αλ 

θαη νη επελδχζεηο ην 2009 έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά ελ κέζσ θξίζεο. Σε ρξνληά πνπ 

πέξαζε νη ειιεληθέο επελδχζεηο ππνρψξεζαλ θαηά 33% ζηα 400 εθαη. επξψ ζε ζρέζε 

κε ην 2008, φκσο ε ειιεληθή επελδπηηθή παξνπζία παξακέλεη ζεκαληηθή, κε ηε ρψξα 

καο λα βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ επελδπηψλ επί ξνπκαληθνχ εδάθνπο.  

Καηαθφξπθε πηψζε ζεκείσζαλ νη ειιεληθέο επελδχζεηο ζηελ Βνπιγαξία ζην 

ελλεάκελν ηνπ 2009 (απφ 421,1 εθαη. επξψ ζε κφιηο 29,3 εθαη. επξψ), ελψ έρνπλ 
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δηαπηζησζεί θαη θαηλφκελα απνεπελδχζεσλ εμαηηίαο ηεο θξίζεο. Οξηζκέλεο 

επηρεηξήζεηο  ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ έθιεηζαλ ή δηέθνςαλ επ’ αφξηζηνλ ηελ 

παξαγσγή ηνπο, ελψ ππήξμε καηαίσζε ή αλαβνιή επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, θπξίσο ζηελ 

αγνξά αθηλήησλ. ηελ γεληθή θαηάηαμε ησλ μέλσλ επελδπηψλ ζηελ Βνπιγαξία, ε 

Διιάδα έρεη ππνρσξήζεη απφ ηελ ηξίηε ζηελ ηέηαξηε ζέζε κεηά ηελ Απζηξία, ηελ 

Οιιαλδία θαη ηε Βξεηαλία. 

Ωζηφζν, ε ειιεληθή επελδπηηθή παξνπζία παξακέλεη ηζρπξή θαη αλακέλεηαη λα 

επαλαθάκςεη φηαλ αξρίζεη ε εγρψξηα νηθνλνκία λα επαλέξρεηαη. Αθφκα θαη ζήκεξα 

ππάξρεη επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ απφ ειιεληθέο εηαηξείεο γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο θαη άιιεο δξάζεηο.  

ηε εξβία, δπλακηθά επηθπιαθηηθή ζηάζε θξαηνχλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, 

πνπ αλ θαη πξνζέρνπλ ηα βήκαηά ηνπο πεξηζζφηεξν απφ φηη ζην παξειζφλ, ζπλερίδνπλ 

αθάζεθηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαη ζέηνπλ βάζεηο γηα λέα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζην κέιινλ. Ζ επελδπηηθή παξνπζία ηεο ρψξαο καο ζηελ εξβία είλαη πςεινχ 

επηπέδνπ, ζηαζεξή, παξαγσγηθή θαη αλαπηπζζφκελε. Απνεπελδχζεηο δελ ππάξρνπλ. 

Μφλν θάπνηεο κηθξέο επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα βησζηκφηεηαο εμαηηίαο 

ηεο θξίζεο. Σν χςνο ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζηε εξβία αλέξρεηαη ζε 2,5 δηο. 

επξψ, κέζσ 250 επηρεηξήζεσλ, πνπ δίλνπλ δνπιεηά ζε 25.000 άηνκα61.  

 

Ζ Βαιθαληθή απνηειεί ην θπζηθφ γεσγξαθηθφ θαη νηθνλνκηθφ ρψξν κε ηνλ 

νπνίν γεηηληάδεη θαη αιιειεπηδξά ε ρψξα καο. Ζ είζνδνο ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο 

Βνπιγαξίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε δεκηνχξγεζε θνηλά πιένλ ρεξζαία ζχλνξα ηεο 

ρψξαο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

                                                 
61
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Οη μέλνη επελδπηέο απφ ηε Γπηηθή Δπξψπε δελ είλαη ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλνη κε 

ηηο αηθληδηαζηηθέο αιιαγέο θαη ηα θελά ζην λνκηθφ πιαίζην θάζε ρψξαο ππνδνρήο 

επελδχζεσλ, φπσο είλαη νη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο. Έηζη νη Έιιελεο έρνπλ έλα 

ζεκαληηθφ πξνβάδηζκα. Δπηπιένλ, νη θνπιηνχξεο απηψλ ησλ ιαψλ είλαη παξφκνηεο κε 

ησλ Διιήλσλ. Οη πνιίηεο ησλ Βαιθαλίσλ κπνξνχλ  πην εχθνια λα ζπλελλνεζνχλ 

κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ γελληέηαη πην εχθνια εκπηζηνζχλε ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο. Σέινο νη Έιιελεο επελδπηέο θεξδίδνπλ έλαληη ησλ μέλσλ 

επελδπηηθψλ απφ ηελ Γπηηθή Δπξψπε, θαη ιφγσ γεσγξαθηθήο ζέζεο. Ζ Διιάδα είλαη 

πνιχ θνληά ζηηο βφξεηεο γείηνλεο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ.  

Παξά ην γεγνλφο φηη, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ρσξψλ, ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, 

δελ έρεη αθφκα ζηαζεξνπνηεζεί, νη επηρεηξεκαηηθέο επελδχζεηο, νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη 

εμαγνξέο εηαηξεηψλ ζπλερίδνληαη κε γνξγφ ξπζκφ. 

πκπεξαζκαηηθά ε βαιθαληθή αγνξά, δηαζέηεη απεξηφξηζην, έκπεηξν θαη θζελφ 

εξγαηηθφ δπλακηθφ. Δπίζεο ε ηνπξηζηηθή ηεο θίλεζε παξνπζηάδεηαη αλαπηπγκέλε, θάηη 

πνπ δεκηνπξγεί ηδαληθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο αθηλήησλ. Αθφκε απνηειεί κία πεξηνρή, 

φπνπ λέα πξντφληα, ππεξεζίεο θαη θαηλνηφκεο δηεξγαζίεο γίλνληαη πεξηδήηεηα, ελψ ν 

αληαγσληζκφο είλαη ρακειφο. Ζ αγνξά γεο ζε ζπλδπαζκφ κε εγθαηαζηάζεηο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο, δείρλεη λα είλαη κία θαιή πξννπηηθή, θαζψο ν ηνκέαο απηφο 

είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ηεο νηθνλνκίαο ησλ ρσξψλ απηψλ. Αθφκα ζηα Βαιθάληα 

παξνπζηάδνληαη κνλαδηθέο επθαηξίεο ιφγσ δηαξθψλ ηδησηηθνπνηήζεσλ62. 

 

Ο Όκηινο ΔΛΣΟΝ απνηειεί παξάδεηγκα ειιεληθήο επηρείξεζεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Βνπιγαξία, 

ηελ Ρνπκαλία θαη ηελ εξβία κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα.  
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Απφ ην 2006 έσο θαη ην 2009 νη ζπγαηξηθέο ηνπ Οκίινπ παξνπζηάδνπλ 

απμαλφκελα θέξδε, κε εμαίξεζε ηε ζπγαηξηθή ζηε Βνπιγαξία θαηά ηα δχν 

πξνεγνχκελα έηε. Ζ πηψζε ην 2008 νθείιεηαη ζηνλ θφξν εηζνδήκαηνο, ελψ ην 2009 

ζηε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο.  

ηελ ειιεληθή αγνξά δξαζηεξηνπνηείηαη κία πιεζψξα επηρεηξήζεσλ ζηελ 

εκπνξία ρεκηθψλ πξντφλησλ, ε νπνία ζηελ πιεηνςεθία ηεο απαξηίδεηαη απφ κηθξέο 

εκπνξηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο δηαθηλνχλ έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξντφλησλ θαη 

απεπζχλνληαη ζε κεκνλσκέλνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο βηνηερλίαο. 

Αληίζεηα, ε ΔΛΣΟΝ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΑΔΒΔ θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο 

θαιχπηνπλ έλα επξχηαην θάζκα πξντφλησλ, δηαζέηνληαο ζηελ ειιεληθή θαη βαιθαληθή 

αγνξά πεξηζζφηεξα απφ 1500 είδε ρεκηθψλ πξντφλησλ θαη εμππεξεηψληαο 

πεξηζζφηεξνπο απφ 1300 πειάηεο.  

Καηά ηα ηειεπηαία έηε ν θιάδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηάζεηο ζπγθέληξσζεο θαη 

ζπζζψξεπζεο ησλ πσιήζεψλ ζηηο κεγάιεο εηαηξείεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

αληεπεμέιζνπλ ζηηο ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ. Έηζη θαη Όκηινο ΔΛΣΟΝ, απνηειεί 

έλα ηέηνην παξάδεηγκα. 

Δθηηκψληαο ηηο πξννπηηθέο ηεο βαιθαληθήο αγνξάο, πξνρψξεζε ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. Απφ ην 1997 ζηελ Ρνπκαλία, ην 2000 

ζηελ Βνπιγαξία θαη ην 2002 ζηε εξβία, ε εμέιημε ηνπ Οκίινπ παξνπζηάδεη πνιχ 

ζεηηθά ζηνηρεία. Οη ηξεηο απηέο ρψξεο απνηέιεζαλ πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ ειιεληθή 

εηαηξεία θαη δηθαίσζαλ ηελ επηινγή ηεο γηα επέθηαζε. 

 Καη θαζψο νη ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ αλαπηχζζνληαη, παξά ηελ θξίζε πνπ είλαη 

αηζζεηή ζε φιν ηνλ θφζκν, ε πξννπηηθή ηνπ Οκίινπ ΔΛΣΟΝ θξίλεηαη  επνίσλε.  

 

 



Α.Ξ.Δ. ζε Βνπιγαξία- Ρνπκαλία-εξβία                                Σδαλίδνπ Μαξία 

Ζ πεξίπησζε ηνπ Οκίινπ ΔΛΣΟΝ 
                                                 

 

Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο                                                                   MSc in EBS  151 

 

 
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

1. Υαδάθεο, Κσλζηαληίλνο, Η., Δγσειπίδιο Ξένων Δπενδύζεων ζηιρ Βαλκανικέρ 
Φώπερ, Δθδφζεηο Εήηε , Θεζζαινλίθε 2000. 

2. Θαλφπνπινο, Γηάλλεο, Ν., Το  Δπισειπείν ζηο Παγκόζμιο Φωπιό Μαρ, Δθδφζεηο 
Interbooks, Αζήλα 2002. 

3. Παπαγεσξγίνπ, Πέηξνο Π., θαη Γηνλχζηνο  Υηφλεο, Π., Γιεθνήρ Δπισειπημαηική 

Γπαζηηπιόηηηα και Οπγανιζμοί, Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο, Αζήλα 2003.  
4. Κπξθηιήο, Γεκήηξεο, Άμεζερ Ξένερ Δπενδύζειρ, Δθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα 

2002. 
5. Μπηηδέλεο, Αξηζηείδεο, Π., Η Γςναμική ηων Βαλκανικών Αγοπών &Η 

Μεηάβαζη ηων Φωπών ηηρ Αναηολικήρ Δςπώπηρ ζηην Οικονομία ηηρ Αγοπάρ , 

Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο, Σφκνο Α’ Αζήλα 2003.  
6. Μπηηδέλεο, Αξηζηείδεο, Π., Η Γςναμική ηων Βαλκανικών Αγοπών &Η 

Μεηάβαζη ηων Φωπών ηηρ Αναηολικήρ Δςπώπηρ ζηην Οικονομία ηηρ Αγοπάρ , 

Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο, Σφκνο Β’ Αζήλα 2003.  
7. Ρνπκειηψηεο, Παλαγηψηεο, Β., Πολςεθνικέρ Δπισειπήζειρ και 

Υπεπκοζηολογήζειρ-Υποκοζηολογήζειρ ζηην Δλλάδα, Δθδφζεηο Παπαδήζε, 
Αζήλα 1978. 

 
 

ΞΔΝΖ 

1. Griffin, Ricky W., Michael W. Pustay, International Business, Prentice Hall, 
U.S.A. 2005.   

2. Dunning, J.H., Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-
Wesley, London 1993. 

3. Gilpin, Robert., Η Ππόκληζη ηος Παγκόζμιος Καπιηαλιζμού, Δθδφζεηο 
Πνηφηεηα, Αζήλα 2003. 

4. Chan, Steve, Foreign Direct Investment in a Changing Global Political 

Economy, Palgrave Macmillan, U.S.A. 1995. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Α.Ξ.Δ. ζε Βνπιγαξία- Ρνπκαλία-εξβία                                Σδαλίδνπ Μαξία 

Ζ πεξίπησζε ηνπ Οκίινπ ΔΛΣΟΝ 
                                                 

 

Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο                                                                   MSc in EBS  152 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ  

  

1. http://www.tovima.gr 

2. http://epixeireite.duth.gr 
3. www.elton.gr 

4. http://el.wikipedia.org 

5. http://europa.eu 

6. www.livepedia.gr  

7. www.agora.mfa.gr  

8. www.investbg.government.bg  

9. www.axiaplus.gr  

10. http://bulgaria.world-countries.net 
11. www.arisinvest.ro 

12. http://www.kpmg.com/ro 

13. www.traderom.ro  

14. http://epp.eurostat.ec.europa.eu  

15. www.romania-central.com 

16. www.insse.ro 

17. https://www.cia.gov 

18. http://www.agelioforos.gr 

19. www.imf.org  

20. www.express.gr 
21. www.enet.gr 

22. www.skai.gr 
23. www.setimes.com  

24. http://www.bdo.co.rs 

25. http://www.pwc.com/sr 
26. http://www.siepa.gov.rs  

27. www.webrzs.stat.gov.rs 

28. www.nauka.gov.rs  

29. www.siteresources.worldbank.org      
30. www.ekoplan.gov.rs 
31. www.kerdos.gr 

32. www.voria.gr 
33. www.imerisia.gr  

34. www.unctad.org  
35. http://www.xrimanews.com  
36. http://investmentromania.com  

37. http://www.bnro.ro  
38. http://www.bnr.bg   

39. http://www.investbulgaria.com  

40. http://www.investnet.bg  

41. http://www.bnb.bg  

42.  http://www.buyusa.gov  

43. http://www.unesco.org   

44. http://en.wikipedia.org 
45. www.stat.gov.rs 
46. www.mfin.gov.rs 

47. www.nbs.rs  

http://www.tovima.gr/
http://epixeireite.duth.gr/
http://www.elton.gr/
http://el.wikipedia.org/
http://europa.eu/
http://www.livepedia.gr/
http://www.agora.mfa.gr/
http://www.investbg.government.bg/
http://www.axiaplus.gr/
http://bulgaria.world-countries.net/
http://www.arisinvest.ro/
http://www.kpmg.com/ro
http://www.traderom.ro/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.romania-central.com/
http://www.insse.ro/
https://www.cia.gov/
http://www.agelioforos.gr/
http://www.imf.org/
http://www.express.gr/
http://www.enet.gr/
http://www.skai.gr/
http://www.setimes.com/
http://www.bdo.co.rs/
http://www.pwc.com/sr
http://www.siepa.gov.rs/
http://www.webrzs.stat.gov.rs/
http://www.nauka.gov.rs/
http://www.siteresources.worldbank.org/
http://www.ekoplan.gov.rs/
http://www.kerdos.gr/
http://www.voria.gr/
http://www.imerisia.gr/
http://www.unctad.org/
http://www.xrimanews.com/
http://investmentromania.com/
http://www.bnro.ro/
http://www.bnr.bg/
http://www.investbulgaria.com/
http://www.investnet.bg/
http://www.bnb.bg/
http://www.buyusa.gov/
http://www.unesco.org/
http://en.wikipedia.org/
http://webrzs.stat.gov.rs/axd/en/index.php
http://www.mfin.gov.rs/?change_lang=en
http://www.nbs.rs/export/internet/english/


Α.Ξ.Δ. ζε Βνπιγαξία- Ρνπκαλία-εξβία                                Σδαλίδνπ Μαξία 

Ζ πεξίπησζε ηνπ Οκίινπ ΔΛΣΟΝ 
                                                 

 

Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο                                                                   MSc in EBS  153 

48. http://www.ekoplan.gov.rs  

49. http://www.pwc.com/ro  
50. http://www.makthes.gr 

51. http://press.auth.gr  
 

 

 

http://www.ekoplan.gov.rs/
http://www.pwc.com/ro
http://www.makthes.gr/
http://press.auth.gr/

