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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών µε τίτλο 

«Οικονοµική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» εκπονήθηκε η παρούσα διπλωµατική 

εργασία µε τίτλο «Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στα Βαλκάνια-∆ραστηριοποίηση του 

Οµίλου Lafarge στις χώρες των Βαλκανίων». 

Αναµφίβολα, κατά τη διάρκεια της φοίτησής µου στο συγκεκριµένο 

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών ξεχώρισε ως άνθρωπος και προσωπικότητα 

αρχικά και κατόπιν ως καθηγητής,ο Παντελής Παντελίδης. Ως επιβλέπων καθηγητής, 

υπήρξε ο καθοδηγητής µου στο δύσκολο έργο της συγγραφής της διπλωµατικής µου 

εργασίας, γι’ αυτό και τον ευχαριστώ εκ βαθέων. 

Κανένα από τα έως σήµερα προσωπικά επιτεύγµατα δε θα µπορούσε να 

υλοποιηθεί χωρίς την έµπρακτη, υλική και συναισθηµατική στήριξη της οικογένειάς 

µου, την οποία βαθιά ευγνωµονώ. Είναι σχεδόν βέβαιο, πως χωρίς τις προσπάθειες 

και τους κόπους τους, όχι µόνο σε µορφωτικό επίπεδο αλλά σε όλους τους τοµείς 

γενικότερα, λίγα θα ήταν εκείνα που θα είχα πραγµατώσει. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια, ιδίως µετά τις οικονοµικοπολιτικές 

ανατροπές που σηµειώθηκαν στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η 

παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στις εν λόγω αγορές είναι ιδιαιτέρως έντονη. 

Για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία, η εµπλοκή ελληνικών επιχειρήσεων στην 

επενδυτική και επιχειρηµατική πραγµατικότητα άλλων χωρών είναι τόσο δυναµική 

και µαζική, όπως αυτή παρατηρείται στην περιοχή των Βαλκανίων. Αξιοποιώντας τα 

πλεονεκτήµατα της γεωγραφικής εγγύτητας, των παραδοσιακών σχέσεων φιλίας και 

πολιτιστικής συνάφειας, καθώς και της έλλειψης επενδυτικού ενδιαφέροντος των 

δυτικοευρωπαϊκών χωρών, οι ελληνικές επιχειρήσεις κατάφεραν µέσα σε λιγότερο 

από 10 χρόνια, να αναδειχθούν σε έναν από τους σηµαντικότερους επενδυτές στις 

χώρες αυτές. 

Με τη παρούσα εργασία, επιδιώκεται να δοθεί ερµηνεία στην εισροή των 

ΑΞΕ στις χώρες της βαλκανικής χερσονήσου, εστιάζοντας στη σηµαντική εισροή 

ελληνικών επενδύσεων. Παρουσιάζεται, η εξέλιξη των ελληνικών επενδύσεων στα 

Βαλκάνια, καταγράφοντας τους παράγοντες προσέλκυσης. Έπειτα γίνεται αναφορά 

σε κάθε µία από τις βαλκανικές χώρες, σχετικά µε την οικονοµική τους κατάσταση 

και την ελληνική παρουσία µέσα από τη δραστηριοποίηση του Οµίλου Εταιρειών 

Ηρακλής- Lafargeστο χώρο των Βαλκανίων. 
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Κεφάλαιο 1ο: Επιχειρηµατική ∆ραστηριότηταΠαγκοσµίως-εισαγωγικές έννοιες 

παγκοσµιοποίησης και άµεσων ξένων επενδύσεων στα Βαλκάνια 

 Η φιλελευθεροποίηση του διεθνούς εµπορίου και της µεταφοράς κεφαλαίων 

από χώρα σε χώρα έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές στις συνθήκες που επικρατούν στη 

διεθνή επιχειρηµατική δραστηριότητα.
1
 Το «άνοιγµα» των µέχρι πρόσφατα 

«κλειστών οικονοµιών», προκάλεσε την εµφάνιση πολλών νέων ευκαιριών διεθνούς 

επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης, δίνοντας την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να 

επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και έτσι σήµερα, πολύ συχνά κάνουµε λόγο για 

παγκοσµιοποίηση των αγορών. 

 Η παγκοσµιοποίηση αναφέρεται στο φαινόµενο του ανοίγµατος των 

οικονοµιών και των αγορών, ως αποτέλεσµα της αύξησης του εµπορίου και των 

µετακινήσεων των κεφαλαίων, της κυκλοφορίας των ατόµων και των ιδεών, της 

διάδοσης των πληροφοριών, της γνώσης και της τεχνολογίας, καθώς και τη 

διαδικασία απορρύθµισης. Η διαδικασία αυτή, τόσο γεωγραφική όσο και τοµεακή, 

δεν είναι πρόσφατη αλλά έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια.!
2
 

 Κατά συνέπεια, εκείνο που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη παγκόσµια οικονοµία 

είναι η παγκοσµιοποίηση των οικονοµικών σχέσεων και φαινοµένων µέσω της 

εντατικοποίησης των διεθνών εµπορικών συναλλαγών και της αύξουσας 

κινητικότητας του κεφαλαίου, της διεθνοποίησης της παραγωγής και του αυξηµένου 

ρόλου. 

                                                           
1
 Παπαγεωργίου, Πέτρος Π., και Διονύσιος Χιόνης, Διεθνής Επιχειρηματική Δραστηριότητα και 

Οργανισμοί, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 2003. 

2
http://en.wikipedia.org/wiki/balanceoftrade 
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Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, η ήδη διεθνοποιηµένη παγκόσµια οικονοµία 

άρχισε να περνάει σε ένα ποιοτικά διαφορετικό στάδιο, αυτό της παγκοσµιοποίησης. 

Άλλωστε η φιλελευθεροποίηση του διεθνούς εµπορίου είχε επιφέρει ριζικές αλλαγές 

στις συνθήκες που επικρατούσαν στη διεθνή επιχειρηµατική δραστηριότητα. Παρότι 

υπάρχουν συγγραφείς που υποστηρίζουν ότι η περίοδος που διανύουµε δεν είναι η 

πρώτη περίοδος παγκοσµιοποίησης, υπάρχουν δύο βασικές  διαφορές µεταξύ της 

τρέχουσας και των αντίστοιχων παλαιότερων περιόδων.
3
 Η πρώτη αφορά την έκταση 

του φαινοµένου, καθώς στη προηγούµενη περίοδο παγκοσµιοποίησης (1850-1914), οι 

χώρες που συµµετείχαν τόσο έµµεσα όσο και άµεσα επηρεάζονταν και περιορίζονταν 

σε γενικές γραµµές στη ζώνη του Ατλαντικού. Η δεύτερη βασική διαφορά αφορά την 

ένταση, ή αλλιώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του φαινοµένου και είναι µάλλον η 

ουσιαστική ειδοποιός διαφορά. Το σηµαντικότερο, εποµένως, χαρακτηριστικό της 

περιόδου που διανύουµε είναι η έντονη δοµική αλληλεξάρτηση της συντριπτικής 

πλειοψηφίας των οικονοµιών, κάτι που δεν ίσχυε στην προηγούµενη περίοδο. 

Στα πλαίσια αυτά ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι άµεσες ξένες επενδύσεις, οι 

οποίες τη τελευταία δεκαετία παρουσιάζουν αλµατώδη ανάπτυξη, όπως προκύπτει 

από τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία των διεθνών οργανισµών, όπως είναι ο 

Ο.Α.Σ.Α. και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην 

απελευθέρωση των αγορών και την ελάττωση  των επενδυτικών εµποδίων στις 

διεθνείς αγορές. Σηµαντικό ρόλο παίζει και η πολιτική που ασκείται από τις 

κυβερνήσεις των διαφόρων χωρών. 

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και της µεταγενέστερης 

συµφωνίας του Ο.Ο.Σ.Α. ως άµεση ξένη επένδυση ορίζεται µια διεθνής µετακίνηση 

                                                           
3
KindlebergerC.P.(1973).The World in Depression, 1929-1939 Berkley: University of California Press 
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κεφαλαίου µέσω της οποίας η εταιρεία µε έδρα σε µια συγκεκριµένη χώρα ξεκινά µια 

παραγωγική δραστηριότητα σε κάποια άλλη χώρα, είτε µε µια νέα επένδυση 

ιδρύοντας δηλαδή µια νέα επιχείρηση (green-fieldinvestment), είτε µέσω µιας 

εξαγοράς ολόκληρης ή µέρους µιας προϋπάρχουσας ξένης εταιρίας και ταυτόχρονης 

συγχώνευσης (brown-fieldinvestment), στοχεύοντας στον έλεγχο της ξένης 

επιχείρησης ή τουλάχιστον στην άσκηση επιρροής σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας 

της. Η έννοια του ελέγχου είναι κεντρική στον ορισµό των ΑΞΕ και ασκείται όχι 

µόνο µέσω πλειοψηφικής συµµετοχής στο  µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής αλλά 

και µε συµµετοχή µειοψηφίας. 

Κεφάλαιο 2ο : ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ-ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

2.1 Οι πρώιµες προσεγγίσεις 

2.1.1 StephenHymer: Ο πρωτοπόρος 

Ο οικονοµολόγος StephenHymer υπήρξε εκείνος που άλλαξε τον τρόπο 

αντίληψης και ερµηνείας του φαινοµένου των ΑΞΕ. Με τη διδακτορική του διατριβή 

( Hymer, 1960), παρατήρησε ότι οι ΑΞΕ, αντίθετα µε ότι πρέσβευε η νέο-κλασσική 

προσέγγιση, πραγµατοποιούνταν όχι µόνο ανάµεσα στις αναπτυγµένες και 

αναπτυσσόµενες χώρες αλλά µεταξύ των αναπτυγµένων χωρών.
4
 Έδωσε ουσιαστικά 

καινούρια ώθηση στην ανάλυση των ΑΞΕ και επηρέασε σχεδόν όλες τις µετέπειτα 

θεωρίες. 

                                                           
4
Hymer S.(1993). ‘On Multinational Corporations and Foreign Direct Investment in J.H.Dynning (ed), 

The theory of transational corporations. London: Routlegde 
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Η καινοτοµία του Hymer
5
 εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν προσπάθησε να 

ερµηνεύσει το φαινόµενο βασισµένος στη θεωρία της διεθνούς οικονοµικής, αλλά 

κυρίως της βιοµηχανικής οργάνωσης. Έτσι λοιπόν, κατάφερε να φέρει την επιχείρηση 

ως ερµηνευτικό εργαλείο στο κέντρο της ανάλυσης, γεγονός που είχε σαν 

αποτέλεσµα τη µετατόπιση της εστίασης από το διεθνές εµπόριο στη διεθνή 

παραγωγή. 

Ο Hymer
6
 υποστηρίζει ότι η θεωρία των κεφαλαιακών ροών αδυνατεί να 

ερµηνεύσει τον ουσιαστικό έλεγχο που ασκείται από µία επιχείρηση σε µία άλλη η 

οποία βρίσκεται σε άλλη χώρα. Προσπαθώντας να αναλύσει τους παράγοντες που 

οδηγούν την επέκταση των δραστηριοτήτων µις επιχείρησης εκτός των εθνικών της 

συνόρων αναφέρει δύο κύριους λόγους 
7
 . 

1.  Ότι είναι συχνά επικερδής ο έλεγχος επιχειρήσεων σε περισσότερες 

από µία χώρες προκειµένου να εξαλειφθεί ο µεταξύ τους ανταγωνισµός και  

2. Όταν κάποιες επιχειρήσεις έχουν κάποιο πλεονέκτηµα σε µία 

συγκεκριµένη δραστηριότητα µπορεί να τους συµφέρει η εκµετάλλευση αυτού του 

πλεονεκτήµατος µέσω της δηµιουργίας ξένων θυγατρικών. 

Επιπλέον, θεωρεί ότι οι εγχώριες επιχειρήσεις έχουν ένα συγκριτικό 

πλεονέκτηµα απέναντι στις ξένες σε µία συγκεκριµένη αγορά, αφού αυτές γνωρίζουν 

καλύτερα το τοπικό επιχειρηµατικό περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένου της φύσης 

                                                           
5
Hymer S.(1960). The International Operation of National Firms:Α Study of Direct Investment, PhD 

Thesis. MIT, 1960. 

6
Hymer S.(1993). ‘On Multinational Corporations and Foreign Direct Investment in J.H.Dynning (ed), 

The theory of transational corporations. London: Routlegde 

7
Hymer S.(1960). The International Operation of National Firms:Α Study of Direct Investment, PhD 

Thesis. MIT, 1960. 
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της αγοράς και της νοµοθεσίας. Συγκεκριµένα, αναγνώρισε τέσσερις κατηγορίες 

πλεονεκτηµάτων : 

a) «προνοµιακή» πρόσβαση σε φθηνότερους συντελεστές παραγωγής σε 

σχέση µε τον ανταγωνισµό, 

b) Συνάρτηση παραγωγής χαµηλότερου κόστους, 

c) Πρόσβαση σε καλύτερα (φθηνότερα ή πιο εκτεταµένα) δίκτυα 

διανοµής και  

d) ∆ιαφοροποίηση προϊόντος µέσω της ενσωµάτωσης κάποιων 

χαρακτηριστικών που απουσιάζουν από ανταγωνιστικά προϊόντα. Πλεονεκτήµατα 

όπως η πρόσβαση σε φθηνότερους συντελεστές παραγωγής, η πρόσβαση σε 

φθηνότερα ή και καλύτερα δίκτυα διανοµής, δηµιουργούνται αρχικά στη µητρική 

αγορά της επιχείρησης και κατόπιν η επιχείρηση µπορεί να τα εκµεταλλευτεί 

καταλλήλως ώστε να έχει επικερδή αποτελέσµατα και στο εξωτερικό. 

Μία από τις καινοτοµίες του Hymer
8
 ήταν ότι θεώρησε πως τα πλεονεκτήµατα 

αυτά δηµιουργούνται αρχικά στη µητρική αγορά της επιχείρησης και αφού τα 

εκµεταλλευτεί στο εξωτερικό καταλλήλως, µπορεί να αποδειχθεί περισσότερο 

επικερδές. Οι επιχειρήσεις, δηλαδή, πρέπει να κατέχουν ορισµένα πλεονεκτήµατα 

ιδιοκτησίας ώστε να αισθάνονται «αυτοπεποίθηση» στην απόφασή τους να 

επενδύσουν εκτός της χώρας προέλευσής τους. 

Η συνεισφορά του µε τη συµβολή του έργου του είναι κεφαλαιώδους 

σηµασίας, αφού η επιχείρηση και οι ατέλειες των αγορών µπήκαν για πρώτη φορά 

                                                           
8
Hymer S.(1960). The International Operation of National Firms:Α Study of Direct Investment, PhD 

Thesis. MIT, 1960. 
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στο κέντρο της ανάλυσης της διεθνούς παραγωγής. Παρόλο που δεν πρόκειται για µία 

ολοκληρωµένη θεωρία, είναι ίσως η µόνη από τις θεωρίες που επηρέασε αλλά και 

προσέγγισε τις σύγχρονες θεωρίες των ΑΞΕ σε µεγάλο βαθµό. 

2.1.2 Η Θεωρία του Κύκλου Ζωής του Προϊόντος 

  Η Θεωρία του Κύκλου Ζωής του Προϊόντος αναπτύχθηκε στα µέσα της 

δεκαετίας του 1960 από τον οικονοµολόγο RaymondVernon
9
 , ο οποίος στη 

προσπάθειά του να εξηγήσει την ανάπτυξη της διεθνούς παραγωγής και τις 

Αµερικανικές ΑΞΕ µε αφορµή τη ταχεία επέκτασή τους µετά το Β’ Παγκόσµιο 

Πόλεµο, υιοθέτησε το 1966 την έννοια του κύκλου ζωής του προϊόντος. Αρχικά 

θεώρησε, όπως και ο Ηymer, ότι οι παραγωγοί είναι περισσότερο πιθανό να 

παράγουν νέα προϊόντα στην αγορά που είναι εγκατεστηµένο το παραγωγικό τους 

κατάστηµα και πουθενά αλλού, αντικατοπτρίζοντας µάλιστα στα προϊόντα αυτά τα 

χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης εγχώριας αγοράς .  

Επιπλέον, στην ανάλυσή του χρησιµοποίησε τόσο την άποψη του Posner περί 

τεχνολογικού χάσµατος ανάµεσα στις αναπτυγµένες και στις αναπτυσσόµενες χώρες 

όσο και την άποψη του Linder σχετικά µε την οµοιότητα της ζήτησης στις 

αναπτυγµένες χώρες. Πιο συγκεκριµένα, η ζωή του προϊόντος περνά από 3 φάσεις 

(καινοτοµία, ωρίµανση, παρακµή), τις οποίες και συνέδεσε µε την απόφαση σχετικά 

µε το που µπορεί να παραχθεί το προϊόν ανάλογα µε τη κάθε φάση της ζωής του. 

Αναλυτικότερα διέκρινε τα ακόλουθα στάδια στη παραγωγή ενός προϊόντος: 

 

                                                           
9
Vernon R. (1979). ‘The Product Cycle Hypothesis in a New International Environment’ Oxford Bulletin 

of Economics and Statistics 
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Γράφηµα 2.1:  Ο κύκλος ζωής προϊόντος 

  Φάση ανάπτυξης: Το καινοτόµο προϊόν έχει µόλις προωθηθεί στη τοπική 

αγορά. Ο µεγάλος βαθµός διαφοροποίησης του προϊόντος, το κόστος και η δυσκολία 

σχεδιασµού και ανάπτυξης καινοτόµων προϊόντων καθιστούν τις συνθήκες στη νοε-

αναπτυσσόµενη αυτή αγορά ολιγοπωλιακές.
10

 Ως εκ τούτου, η ελαστικότητα της 

ζήτησης ως προς τη τιµή είναι µικρή και ο ένας ή οι λίγοι παραγωγοί έχουν τη 

δυνατότητα συγκέντρωσης µονοπωλιακών κερδών. Οι πωλήσεις αυξάνονται µε 

ολοένα και εντεινόµενο ρυθµό. Είναι πιθανόν να ανοιχθούν και δυνατότητες 

εξαγωγών, αλλά η κινητήρια δύναµη στην ανάπτυξη των παραγωγών προκύπτει από 

τη δυναµική εξέλιξη της αγοράς. Η επιλογή του χώρου εγκατάστασης ώστε να 

αναπτυχθούν καινούρια προϊόντα, εξαρτάται από τις δοσµένες παραγωγικές συνθήκες  

της κάθε περιοχής και τις ιδιαιτερότητες της ζήτησης. Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει 

λόγος για ΑΞΕ. 

Φάση Ωρίµανσης: Η εγχώρια  ζήτηση συνεχίζει να αυξάνει στο χρόνο, αλλά 

πλέον µε µια σηµαντική ποιοτική αλλαγή στην εξέλιξή της: η οριακή της αύξηση, η 

                                                           
10

Coase R.H. (1937). ‘The Nature of the Firm’ 
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ταχύτητα ανάπτυξης των συνολικών πωλήσεων φθίνει. Οι ανάγκες των καταναλωτών 

που αρχικά ανακαλύφθηκαν, φαίνεται να φθάνουν στα ποσοτικά τους όρια, ενώ 

ταυτόχρονα άλλοι καινοτόµοι παραγωγοί εξελίσσουν υποκατάστατα προϊόντα και 

υπηρεσίες. Οι εξαγωγές κερδίζουν συνεπώς περισσότερο σε σηµασία ως µία επιπλέον 

διέξοδο προώθησης της παραγωγής. Παράλληλα, η αρχική επιτυχία και οι θετικές 

προοπτικές του εν λόγω προϊόντος έχουν προσεγγίσει πολλούς ανταγωνιστές. Ο 

ανταγωνισµός αυξάνει µε αποτέλεσµα να αυξάνεται και η ελαστικότητα της ζήτησης 

ως προς τη τιµή. Απόρροια των παραπάνω, τα κέρδη των παραγωγών να 

συρρικνώνονται. Η πίεση αυτή γεννά κάποιες αρχικές επενδυτικές κινήσεις στο 

εξωτερικό, στη προσπάθεια εκµετάλλευσης των καλύτερων παραγωγικών συνθηκών 

άλλων χώρων. 

Φάση Συστολής: Η εγχώρια αγορά παρουσιάζει εµφανή σηµεία στασιµότητας 

και σταδιακής µείωσης των συνολικών πωλήσεων. Ο εγχώριος ανταγωνισµός 

ενισχύεται ακόµη περισσότερο και τα περιθώρια κέρδους συρρικνώνονται περαιτέρω. 

Έτσι η εγχώρια παραγωγή µικραίνει µε πιο δυνατό ρυθµό, αφού οι επιχειρήσεις 

επιλέγουν να προσαρµόσουν το αντικείµενο των εργασιών τους ή να µεταφέρουν τα 

κεφάλαιά τους και τα µέσα παραγωγής σε άλλες περιοχές. Οι ΑΞΕ που 

δηµιουργούνται εδώ είναι σαφώς περισσότερες και το περιεχόµενό τους διαφορετικό. 

Οι εγχώριοι επενδυτές δεν επιλέγουν τη µεταφορά τους απλά σε περιοχές οι οποίες 

έχουν µικρότερο κόστος παραγωγής, αλλά επιλέγουν και εκείνες τις περιοχές οι 

οποίες χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα δυναµική ζήτηση. Όσο πιο γρήγορα και 

δυναµικά συντελείται αυτή η αποεπένδυση στο εσωτερικό της χώρας, ο κλάδος της 

συγκεκριµένης οµάδας προϊόντων µπορεί να καταστεί ελλειµµατικός από πλευράς 

εµπορικού ισοζυγίου. Στη προχωρηµένη φάση συστολής της εγχώριας αγοράς, η 
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χώρα που εξέλιξε αρχικά το συγκεκριµένο προϊόν καλύπτει τις µειωµένες πλέον 

ανάγκες της µε εισαγωγές.  

Σύµφωνα λοιπόν µε τον Vernon
11

 και τη κριτική που έγραψε πάνω στο 

µοντέλο του το 1979, αναφέρει ότι µπορεί να εφαρµοστεί σε εταιρείες που µόλις 

αρχίζουν τη διεθνή τους επέκταση και σε εταιρείες των οποίων τα προϊόντα τους 

χρήζουν υψηλού επιπέδου πειραµατισµού και ακαθόριστων αρχικών περιόδων 

παραγωγής  . 

2.2 Oι σύγχρονες θεωρίες  

2.2.1 Η θεωρία της εσωτερικοποίησης 

Με τον όρο εσωτερικοποίηση εννοούµε τη διαδικασία κάθετης διεύρυνσης 

των εταιρικών οργανισµών, µέσα από την οποία οι πελάτες ή οι προµηθευτές γίνονται 

και αυτοί µέρος της δοµής, την οποία αγοράζανε ή προµηθεύανε στην αρχή από αυτή 

αντιστοίχως. 

Ο Coase
12

 (1937) , διαπίστωσε ότι η λειτουργία της αγοράς έχει κόστος το 

οποίο οφείλεται: 

� στη προσπάθεια καθορισµού της σωστής τιµής 

� στη προσπάθεια καθορισµού των υποχρεώσεων των συµµετεχόντων 

σε µια σύµβαση ιδιαίτερα όταν η εφαρµογή της αναφέρεται στο 

µέλλον και όταν πρέπει να συναφθούν ξεχωριστά συµβόλαια για µια 

οµάδα αλληλεξαρτώµενων συναλλαγών, 

                                                           
11

Vernon R. (1979). ‘The Product Cycle Hypothesis in a New International Environment’ Oxford 

Bulletin of Economics and Statistics 

12
Coase R.H. (1937). ‘The Nature of the Firm’ 
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� στην αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την εκτίµηση του κόστους των 

εισροών στη µακροχρόνια περίοδο 

� στους φόρους που επιβάλλονται στις συναλλαγές µέσω της αγοράς 

(έµµεσοι φόροι). 

Η επιχείρηση µπορεί να αποφύγει το κόστος λειτουργίας της αγοράς µε την 

ολοκλήρωση της αντίστοιχης αγοράς στο εσωτερικό της και τη χρησιµοποίηση της 

εσωτερικής δοµής της για τη διαχείριση της συναλλαγής. 

Η κάθετη διεύρυνση σηµαίνει και διάφορα είδη κόστους, τα οποία συνιστούν 

τα διάφορα προβλήµατα ανάληψης αλλά και οργάνωσης των αρχικά εµπορικής 

φύσεως συναλλαγών εντός της ίδιας εταιρείας, όπως: 

� φθίνουσες αποδόσεις κλίµακας της επιχειρηµατικότητας, 

� αυξανόµενη αποτυχία στη χρήση των συντελεστών παραγωγής εκεί 

όπου µεγιστοποιείται η αποτελεσµατικότητά τους, 

� πιθανή αύξηση της τιµής προσφοράς ενός ή περισσοτέρων 

συντελεστών παραγωγής εξαιτίας της αύξησης του µεγέθους της 

επιχείρησης, 

� αυξανόµενο κόστος από λάθη προερχόµενα από τη γεωγραφική 

διασπορά και τη διαφορετικότητα των συναλλαγών που οργανώνονται 

στο εσωτερικό της επιχείρησης. 

Ο Coase,
13

 κάνοντας χρήση της λογικής των οριακών αποδόσεων των 

κοστών, διατύπωσε  ένα θεώρηµα βάση του οποίου «η επιχείρηση ολοκληρώνεται 

                                                           
13

Coase R.H. (1937). ‘The Nature of the Firm’ 
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(διευρύνεται) µέχρι του σηµείου όπου το κόστος ανάληψης µιας επιπλέον 

συναλλαγής εντός της επιχειρησιακής της οργάνωσης εξισώνεται µε το κόστος 

εκτέλεσής της µέσω της αγοράς». 

2.2.2 Η εκλεκτική προσέγγιση 

(Dunning, 1981) 

O Dunning (1981)
14

  υποστηρίζει ότι δεν υφίσταται θεωρία που να µπορεί από 

µόνη της να ερµηνεύσει την ύπαρξη ΑΞΕ και γι’ αυτό προτείνει µία εκλεκτική 

προσέγγιση, ώστε να συµφιλιώσει διαφορετικές προτάσεις και υποθέσεις. Αυτή η 

προσέγγιση προσφέρει µία νέα οπτική γωνία ως προς τα πλεονεκτήµατα Iδιοκτησίας 

(Ο), Τοποθεσίας (L) και Εσωτερικοποίησης (Ι) που διαθέτει µία επιχείρηση. Μία 

επιχείρηση µπορεί να κυριαρχήσει σε µία ξένη αγορά µόνο αν έχει την ικανότητα να 

εκµεταλλευτεί ταυτόχρονα και τα τρία αυτά είδη πλεονεκτηµάτων. 

Πλεονεκτήµατα Ιδιοκτησίας (Ownership): Έχουν σχέση µε την Μητρική 

Εταιρεία και συµβαίνουν στη χώρα προέλευσης. Όπως για παράδειγµα επάρκεια 

κεφαλαίου, τεχνολογία, τεχνογνωσία, πρόσβαση σε αγορές, R&D, οικονοµίες 

κλίµακας, οργανωτικές δεξιότητες κά. Είναι τα πλεονεκτήµατα που έχουν οι 

επιχειρήσεις µίας εθνικότητας έναντι µιας άλλης, προµηθεύοντας µία συγκεκριµένη 

αγορά ή ένα σύνολο αγορών. Αυτά τα πλεονεκτήµατα µπορεί να προκύπτουν είτε από 

µία προνοµιακή κατοχή ενός συνόλου περιουσιακών στοιχείων από την επιχείρηση 

είτε από την ικανότητα αυτής να συνδυάζει τα υπάρχοντα στοιχεία µε άλλα στοιχεία, 

µεταξύ των εθνικών συνόρων, µε τέτοιο τρόπο που την ωφελεί σε σχέση µε τους 

ανταγωνιστές της, οι οποίοι δεν είναι ικανοί ή πρόθυµοι να αναλάβουν µία τέτοια 

                                                           
14

 Dunning J.H.(1981). International production and the multination enterprise. London : Allen & 

Unwin 
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παραγωγή . Παραδείγµατα καθαρών ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων είναι το 

µέγεθος και η θέση της επιχείρησης στην αγορά, η διαφοροποίηση των προϊόντων, η 

διαθεσιµότητα του κεφαλαίου, η εµπειρία στη διοικητική οργάνωση, η εκµετάλλευση 

του καταµερισµού της εργασίας, της εξειδίκευσης, ή των µονοπωλιακών 

δυνατοτήτων. Επίσης, είναι τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την οργάνωση-

διαχείριση της παραγωγής, τα συστήµατα marketing, την έρευνα και την τεχνολογία 

και τα πλεονεκτήµατα από την κρατική προστασία, την αποκλειστική ή προνοµιακή 

πρόσβαση σε αγορές και σε εισροές, όπως φυσικοί πόροι, εργασία, χρηµατοδότηση ή 

πληροφόρηση και τη δυνατότητα πρόσβασης στη γνώση και τις τεχνικές της µητρικής 

εταιρείας. 

Πλεονεκτήµατα Τοποθεσίας (Location): Τα Πλεονεκτήµατα Τοποθεσίας είναι τα 

κεφάλαια που είναι συνδεδεµένα µε τη χώρα , όπως η διαθεσιµότητα και το κόστος 

των φυσικών πόρων, η διαθεσιµότητα, το κόστος και η δυνατότητα του ανθρώπινου 

δυναµικού, καθώς και οι εµπορικοί περιορισµοί, οι κυβερνητικές πολιτικές, ή το 

µέγεθος της αγοράς και η ανάπτυξή της. Η βέλτιστη εκµετάλλευση τέτοιων 

πλεονεκτηµάτων απαιτεί την τοποθέτηση των περιοχών παραγωγής ή άλλων 

εγκαταστάσεων στην παραγωγή που διαθέτει εκείνα τα πλεονεκτήµατα τοποθεσίας. 

Επιπλέον, όσο περισσότερα πλεονεκτήµατα τύπου L διαθέτει µία ξένη αγορά αντί της 

εγχώριας, τόσο περισσότερες θα είναι εκείνες οι επιχειρήσεις, που θα επιλέγουν να 

αυξήσουν ή να εκµεταλλευτούν τα υπάρχοντα «Ο» χαρακτηριστικά τους µε το να 

εµπλακούν σε ΑΞΕ.  

Πλεονεκτήµατα Εσωτερικοποίησης (Ιnternalization): Η συγκεκριµένη κατηγορία 

παραγόντων είναι ο βαθµός στον οποίο οι επιχειρήσεις που κατέχουν κάποια 

περιουσιακά στοιχεία κρίνουν ότι είναι περισσότερο προσοδοφόρο να 

εσωτερικεύσουν τη χρήση τους κάνοντάς τα κοµµάτι της επιχείρησης και της 
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παραγωγικής της διαδικασίας, ή διαφορετικά να προβούν σε πώληση ή εκµίσθωση σε 

επιχειρήσεις ήδη εγκατεστηµένες στην εν λόγω περιοχή και να συνεργαστούν µαζί 

τους . Μία επιχείρηση, δηλαδή, προσπαθεί να διασφαλίσει από τους ανταγωνιστές της 

τις ενδιάµεσες αγορές της, όπως τη δηµιουργία τεχνολογίας µέσω ΑΞΕ. Κύριος 

παράγοντας της εσωτερίκευσης θεωρείται η αβεβαιότητα. Όσο µεγαλύτερη είναι 

αυτή, όσο αφορά την ποιότητα, τη διαθεσιµότητα ή τη τιµή, τόσο µεγαλύτερο 

πλεονέκτηµα αποκτούν οι επιχειρήσεις ελέγχοντας τις συναλλαγές οι ίδιες . Στη 

περίπτωση µάλιστα της έρευνας και της ανάπτυξης, όπου ξοδεύονται υπέρογκα ποσά 

από τις µεγάλες και ιδίως της υψηλής τεχνολογίας βιοµηχανίες, για να έχουν την 

αποκλειστικότητα της επένδυσης αυτής και να µη διαρρεύσουν τα αποτελέσµατά της 

στους ανταγωνιστές, επιδιώκεται να κρατηθεί η χρήση της τεχνολογίας στο 

εσωτερικό της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, αντί να πωληθεί ή να ενοικιαστεί η 

τεχνολογία σε άλλη επιχείρηση στο εξωτερικό, η επιχείρηση εγκαθιστά τις δικές της 

παραγωγικές δραστηριότητες εκµεταλλευόµενη το τεχνολογικό πλεονέκτηµα άµεσα .  

Από το πίνακα που παρατίθεται, παρατηρείται ότι οι Άµεσες Ξένες 

Επενδύσεις υπερέχουν έναντι του Licencing και του ∆ιεθνούς Εµπορίου. Οι ΑΞΕ 

έχουν και πλεονεκτήµατα τύπου O, τύπου Ι και L, την ίδια στιγµή που το Licencing 

δεν παρουσιάζει πλεονεκτήµατα τύπου Ι (καθώς υπάρχει κόστος µεταξύ θυγατρικής 

και εταιρείας), και το ∆ιεθνές Εµπόριο δεν έχει πλεονεκτήµατα τύπου L (καθώς 

φορολογείται.) 

 

 Πλεονεκτήματα  

τύπου O 

Πλεονεκτήματα 

τύπου Ι 

Πλεονεκτήματα 

τύπου L 

ΑΞΕ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Licencing ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Διεθνές Εμπόριο ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 
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2.2.3 Η θεωρία της βιοµηχανικής οργάνωσης 

Ο Hymer
15

 (1960) ήταν ένας από τους πρώτους που µελέτησαν τους λόγους 

για τους οποίους οι επιχειρήσεις εµπλέκονται σε διεθνή παραγωγή, βασισµένος στη 

θεωρία βιοµηχανικής οργάνωσης. Σύµφωνα µε τον Kindleberger (1969), τον Caves 

(1971), και τον Hymer (1960) οι πολυεθνικές επιχειρήσεις γεννήθηκαν λόγω «ατελών 

αγορών». Αυτές οι ατέλειες τους οδήγησαν σε µία απόκλιση από το πλήρη 

ανταγωνισµό στις τελικές αγορές αγαθών. Η απόκλιση αυτή θεωρείται αποτέλεσµα 

του ελέγχου πάνω στα πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας (OwnershipAdvantages). 

Ο Kindleberger
16

 (1969) θεωρούσε ότι οι ατέλειες της αγοράς αποτελούσαν το 

κύριο λόγο ύπαρξης ΑΞΕ και ανέφερε τα ακόλουθα αίτια: ατέλεια στις αγορές 

αγαθών, στους παραγωγικούς συντελεστές και στις αγορές κλίµακας µεγέθους. 

Η κατοχή πλεονεκτηµάτων συνιστά ατέλεια της αγοράς στο βαθµό που η 

επιχείρηση που έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα αποκλείει άλλες επιχειρήσεις από 

τη χρήση του. Είναι δηλαδή ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης του. Η κατοχή και χρήση 

ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος επιτρέπει στην επιχείρηση-ιδιοκτήτη να 

βελτιώσει τη θέση της στην αγορά σε βάρος των ανταγωνιστών της και κατά 

συνέπεια να αυξήσει τα κέρδη της. Επιχειρήσεις µε µικρότερη ικανότητα δηµιουργίας 

ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων είτε περιθωριοποιούνται, είτε εξέρχονται της 

αγοράς. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα λειτουργούν ως εµπόδια εισόδου στην 

αγορά αφού οποιαδήποτε επιχείρηση οφείλει να διαθέτει τα ανάλογα πλεονεκτήµατα 

ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσει ανταγωνιστικά. Η δηµιουργία, όµως, τέτοιων 

                                                           
15

Hymer S.(1993). ‘On Multinational Corporations and Foreign Direct Investment in J.H.Dynning (ed), 

The theory of transational corporations. London: Routlegde 

16
Kindleberger C.P.(1973).The World in Depression, 1929-1939 Berkley: University of California Press 
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πλεονεκτηµάτων έχει κόστος, το οποίο δυσχεραίνει την είσοδο νέων ανταγωνιστών 

στον κλάδο. Απόρροια των παραπάνω είναι ο βαθµός συγκέντρωσης της αγοράς να 

ανέρχεται, οι επιχειρήσεις µε τη σειρά τους να µεγεθύνονται, αυξάνοντας τα µερίδια 

αγοράς τους και να αποκτούν µονοπωλιακή δύναµη, η οποία να εγγυάται τα κέρδη 

τους στη µακροχρόνια περίοδο. 

2.2.4 Θεωρία διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου 

Σύµφωνα µε τους Agmon και Lessard, οι ΑΞΕ υφίστανται όταν οι 

πολυεθνικές εταιρείες διαφοροποιούν τις δραστηριότητές τους µέσα σε συναφείς 

(related) εταιρείες για να διερευνήσουν τα πλεονεκτήµατα ιδιοκτησίας και για να 

ξεπεράσουν µερικές από τις ατέλειες της αγοράς. 
17
Μία πολυεθνική εταιρεία µπορεί 

να τροποποιήσει τις δραστηριότητές της µέσα από µη συναφείς βιοµηχανίες, µέσω 

µετατροπής ενός προϊόντος. Η ελπίδα για αύξηση πωλήσεων, κερδών, καθώς και 

µεριδίου αγοράς υφίσταται και στις δύο περιπτώσεις. 

Με τη παρουσία εµποδίων στις ροές του κεφαλαιουχικού χαρτοφυλακίου οι 

πολυεθνικές έχουν ένα πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις εταιρείες µιας χώρας εξαιτίας 

της ικανότητάς τους να διαφοροποιούνται διεθνώς. Οι επενδυτές θα διαφοροποιούσαν 

τα στοιχεία χαρτοφυλακίου τους διεθνώς και τα απαιτούµενα ποσοστά απόδοσης των 

µετοχών θα αντικατόπτριζαν µόνο τις συνεισφορές τους στον κίνδυνο ενός πλήρους 

διαφοροποιηµένου παγκόσµιου χαρτοφυλακίου, αν δεν υπήρχαν εµπόδια στις ροές 

διεθνούς κεφαλαίου και αν οι αγορές κεφαλαίου αναπτύσσονταν οµοιόµορφα. 

 

 

                                                           
17

 International Business, Ricky W. Griffin, Michael W. Pustay, Pearson International Edition 
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2.3 Είδη Άµεσης Ξένης Επένδυσης 

Κρίνεται αναγκαίο να αναφερθούν τα είδη της Άµεσης Ξένης Επένδυσης 

καθώς επίσης και οι κατηγορίες της. Συγκεκριµένα, τα είδη της Άµεσης Ξένης 

Επένδυσης είναι η : 

� Νέα επένδυση (Greenfieldinvestment): Είναι η καθιέρωση µιας εξ’ ολοκλήρου 

νέας οντότητας από το µηδέν (π.χ. εξαγορά γης, µηχανηµάτων, κατασκευής 

κτιριακών εγκαταστάσεων). 

� Συγχώνευση (mergers): Είναι η συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων 

επιχειρήσεων, συνήθως µιας µεγάλης και µιας µικρής, που έχουν ως σκοπό 

την αναδιάρθρωση της µικρής εταιρείας. Οι περιπτώσεις αυτές συχνά 

προσφέρουν το πιο γρήγορο τρόπο εισόδου µιας επιχείρησης. 

� Εξαγορά (acquisitions): Είναι η απόκτηση µιας υπάρχουσας επιχείρησης και η 

λειτουργία της χωρίς σηµαντικές αλλαγές. 

Καθένα από τα είδη των ΑΞΕ παρουσιάζει ποικίλες ποσότητες κινδύνων αλλά 

και ανταµοιβής για τον επενδυτικό φορέα της χώρας υποδοχής. Η Νέα Επένδυση 

είναι ο πρωταρχικός στόχος των προσπαθειών προώθησης ενός έθνους υποδοχής, 

διότι δηµιουργείται νέα παραγωγική ικανότητα και απασχόληση (καινούριες θέσεις 

εργασίας), µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Κατά συνέπεια, µπορεί να 

οδηγήσει σε διασυνδέσεις στη παγκόσµια αγορά. Το µειονέκτηµα της επένδυσης 

Greenfield  είναι ότι τα κέρδη από την παραγωγή δεν µπορούν να τροφοδοτούν τη 

τοπική οικονοµία. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τις τοπικές βιοµηχανίες των οποίων 

τα κέρδη εισρέουν στην εγχώρια οικονοµία για την προώθηση της ανάπτυξης. 
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Οι όροι συγχώνευση (merger) και απόκτηση/ εξαγορά (acquisition), παρότι 

παρουσιάζουν από νοµική άποψη ορισµένες διαφοροποιήσεις, στην οικονοµική 

βιβλιογραφία χρησιµοποιούνται για να υποδηλώσουν ουσιαστικά την ίδια 

κατάσταση, δηλαδή τη κεφαλαιακή διαπλοκή και συνένωση µέχρι πρότινος 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων, οι οποίες εντάσσονται σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό 

σχεδιασµό. Στη περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις δε χάνουν µόνο την οικονοµική 

αλλά και τη νοµική τους αυτονοµία, καθώς µετά τη συνένωση υπάρχει από νοµική 

άποψη µόνο µία εταιρεία, η οποία προκύπτει είτε από την εξαγορά µιας επιχείρησης 

από µια άλλη (άρα η εξαγορασθείσα παύει νοµικά να υπάρχει), είτε από τη 

δηµιουργία µιας νέας µονάδας µε τη δική της ξεχωριστή νοµική υπόσταση µέσω της 

συνένωσης δύο υπαρχόντων επιχειρήσεων (οπότε καταλύεται η νοµική τους 

προσωπικότητα). 

2.4 Κατηγορίες Άµεσης Ξένης Επένδυσης 

Οι κατηγορίες της Άµεσης Ξένης Επένδυσης είναι οι ακόλουθες:
18

 

1. Επενδύσεις εκµετάλλευσης φυσικών πόρων (φθηνοί πόροι και φυσικοί και 

εργασία και κεφάλαιο). 

2. Επενδύσεις εκµετάλλευσης αγορών. Επενδύσεις υποκατάστασης 

εισαγωγών µε στόχο την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών στη χώρα υποδοχής µέσω 

επιτόπιας παραγωγής αντί εξαγωγών. 

3. Επενδύσεις εξαγωγικού προσανατολισµού µε στόχο τη παραγωγή 

προϊόντων τυποποιηµένης τεχνολογίας και έντασης ανειδίκευτης ή ηµιδεικευµένης 

                                                           
18

 Η Δυναμική των Βαλκανικών Αγορών & Η Μετάβαση των Xωρών της Ανατολικής Ευρώπης στην 

Oικονομία της Αγοράς-Εντοπίζοντας Επενδυτικές Ευκαιρίες στο Πλαίσιο της Παγκοσμιοποίησης 

&Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, τόμος Α’ Αριστείδης Μπιτζένης, εκδόσεις Αθ. Σταμούλης (2003) 
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εργασίας, η οποία διατίθεται σε αφθονία και σε σχετικά µικρό κόστος στη χώρα 

εγκατάστασης. 

4. Επενδύσεις ορθολογικού τύπου µε στόχο την εξασφάλιση οικονοµιών 

κλίµακας και σκοπού αν έχουµε συγχωνεύσεις µέσω οριζόντιας ή κάθετης 

ολοκλήρωσης. 

5. Επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα µε στόχο την ενδυνάµωση της 

παγκόσµιας ανταγωνιστικής θέσης της µητρικής εταιρείας µέσω απορρόφησης άλλων 

πόρων όπως για παράδειγµα τεχνολογίας. 

Χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που πραγµατοποιούν Άµεσες Ξένες Επενδύσεις 

 Επιχειρήσεις που κάνουν επενδύσεις τέτοιου είδους παρουσιάζουν µία σειρά 

από κοινά χαρακτηριστικά µερικά εκ των οποίων είναι απαραίτητα ενώ άλλα 

αποτελούν απλώς επιπλέον στοιχεία για την καλύτερη ανταπόκρισή τους στις 

απαιτήσεις που δηµιουργεί ο ανταγωνισµός.
19

 Η µέθοδος των Άµεσων Ξένων 

Επενδύσεων δεν είναι εφικτή για όλες τις επιχειρήσεις. Απαιτεί την ύπαρξη µιας 

αναγνωρισµένης εµπορικής επωνυµίας σε διεθνές επίπεδο και µιας επιχείρησης, που 

να µπορεί να διαχειριστεί και να ενισχύσει τις επιχειρήσεις σε όλους τους τοµείς και 

σε όλα τα επίπεδα. Για τη δηµιουργία και τη λειτουργία της επιχείρησης είναι 

αναγκαία η διάθεση µεγάλων κεφαλαίων η προέλευση των οποίων θα είναι είτε από 

την ίδια την επιχείρηση και τους µετόχους της, είτε από δάνεια µε ευνοϊκούς όρους 

που µπορεί αυτή να συνάψει εκµεταλλευόµενη την ανταγωνιστική θέση στη διεθνή 

αγορά. 

                                                           
19

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, Δημήτρης Κυρκιλής, εκδόσεις Κριτική(2002) 
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Επίσης είναι πολλές φορές αναγκαία και επιθυµητή, για τις οικονοµίες των 

χωρών όπου πραγµατοποιείται η εγκατάσταση των επιχειρήσεών της, η παρουσία 

µιας γνωστής πολυεθνικής εταιρείας µε σηµαντικά οικονοµικά οφέλη. Γενικά 

υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η λειτουργία των παραγωγικών εγκαταστάσεων 

µίας πολυεθνικής επιχείρησης στηρίζει την τοπική και την εθνική οικονοµία. Σε 

πολλές περιπτώσεις όταν αυτές αποσύρθηκαν δηµιουργήθηκαν οικονοµικές και 

κοινωνικές αναταράξεις. Αυτή η κατάσταση δίνει την δυνατότητα σε αυτές τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις να εισέρχονται ακόµα και σε κράτη όπου υπάρχει πολιτική 

δυσαρέσκεια έναντι των πολυεθνικών αλλά και έναντι της εθνικής επιχείρησης. 

Επιπροσθέτως άλλα κοινά χαρακτηριστικά στοιχεία είναι η ικανότητα των 

πολυεθνικών για διεθνή οργάνωση και διαχείριση των επιχειρήσεών τους, καθώς και 

η δυνατότητα ανάπτυξης του marketingσε πολυεθνική εµβέλεια. 

Σηµαντικότητα των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων για τις αναπτυσσόµενες χώρες 

 Έχει παρατηρηθεί ότι τα τελευταία χρόνια οι Α.Ξ.Ε. αποδείχθηκαν ιδιαίτερα 

σηµαντικές για τις αναπτυσσόµενες χώρες καθώς:
20

 

� Συµβάλλουν στη µεταφορά της τεχνολογίας, η οποία µπορεί να ενισχύσει την 

εγχώρια καινοτοµία. 

� Αποκτούν πρόσβαση σε διάφορες αγορές. 

� Μεταβιβάζεται η τεχνογνωσία και οι δεξιότητες που οδηγούν στην ανάπτυξη 

του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

� Τονώνεται ο ανταγωνισµός στην εγχώρια οικονοµία, βελτιώνοντας έτσι την 

παραγωγικότητα και τη µείωση των πληθωριστικών πιέσεων. 

                                                           
20

 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, Δημήτρης Κυρκιλής, εκδόσεις Κριτική(2002) 
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� Επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς της χώρας µε τις 

διεθνείς αλυσίδες εφοδιασµού, βελτιώνονται οι οικονοµίες κλίµακας και 

αυξάνονται οι εξαγωγές. 

� Επωφελούνται από το συνδυασµό των ΑΞΕ και των επικερδών εγχώριων 

επενδύσεων. 

 

Κεφάλαιο 3: Βαλκάνια 

 

 Τα Βαλκάνια 
21

(προερχόµενα από τη τουρκική λέξη balcan, όρος) είναι 

περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία λειτούργησε και λειτουργεί ως 

σταυροδρόµι πολιτισµών, ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή και την Ασιατική Ήπειρο. Η 

διακριτή ταυτότητα και ο τεµαχισµός της βαλκανικής χερσονήσου θεωρείται 

σύµφωνα µε αρκετούς ιστορικούς απότοκο της ορεινής γεωγραφίας της, της 

συγκέντρωσης πολλών εθνοτήτων σε έναν γεωγραφικά περιορισµένο χώρο και της 

                                                           
21

 Η Δυναμική των Βαλκανικών Αγορών & Η Μετάβαση των Xωρών της Ανατολικής Ευρώπης στην 

Oικονομία της Αγοράς-Εντοπίζοντας Επενδυτικές Ευκαιρίες στο Πλαίσιο της Παγκοσμιοποίησης 

&Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, τόμος Α’ Αριστείδης Μπιτζένης, εκδόσεις Αθ. Σταμούλης (2003) 
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εξαιρετικά βίαιης ιστορίας της, που είναι γεµάτη πολέµους, επιδροµές, εξεγέρσεις. Η 

ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων καλύπτει 550.000 χλµ
2
 και ο πληθυσµός της 

αγγίζει τα 53 εκατοµµύρια. Το όνοµα της περιοχής αντλείται από τα Βαλκάνια όρη ή 

οροσειρά του Αίµου που διατρέχουν την περιοχή από το κέντρο της Βουλγαρίας, έως 

την ανατολική Σερβία. Οι χώρες που περιλαµβάνονται στη γεωπολιτική σφαίρα των 

Βαλκανίων είναι οι εξής: Αλβανία 100%, Βοσνία και Ερζεγοβίνη 100%, Βουλγαρία 

100%, Κροατία 47%, Ελλάδα 84%, Σερβία 73%, Μαυροβούνιο 100%, 100% 

Κοσσυφοπέδιο (ντε φάκτο), ΠΓ∆Μ 100%. Στον κατάλογο ενίοτε περιέχονται η 

Ρουµανία, Σλοβενία και η Τουρκία, µε τη δεύτερη να αρνείται ότι ανήκει στα 

Βαλκάνια, αυτοχαρακτηριζόµενη «χώρα της Κεντρικής Ευρώπης».  

Οι σχέσεις της Ελλάδας µε τη Βουλγαρία
22

 στις πρώτες δεκαετίες του 20ού 

αιώνα έµελλε να σκιάζονται βαριά από τη τριαντάχρονη προσπάθεια της Βουλγαρίας 

να ανατρέψει τα δεδοµένα της συνθήκης ειρήνης που επέβαλαν οι Βαλκανικοί 

Πόλεµοι. Επρόκειτο ουσιαστικά για µία ανοιχτή πληγή στη καρδιά της βαλκανικής 

χερσονήσου,  που συνδέθηκε µε αιµατηρές πολεµικές συγκρούσεις και τη πρόσκαιρη 

βουλγαρική κατοχή τµηµάτων της ελληνικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η 

υποθήκη που άφησε πίσω της αυτή η µακρόχρονη και επώδυνη αντιπαράθεση ήταν 

να ταυτιστεί η ελληνοβουλγαρική γειτνίαση µε µία έντονη πολεµική και εθνικιστική 

ατµόσφαιρα που συνέχιζε να βασανίζει τους λαούς των δύο χωρών και µετά το Β’ 

Παγκόσµιο Πόλεµο. Με το τερµατισµό του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου οι δύο χώρες 

εντάχθηκαν σε διαφορετικούς ιδεολογικούς και πολιτικοστρατιωτικούς 

συνασπισµούς. Η µεταπολεµική κοµµουνιστική Βουλγαρία προσπάθησε τουλάχιστον 

στο τοµέα της περιφερειακής της εξωτερικής πολιτικής, να βρει εκείνους τους 

                                                           
22

 Εγχειρίδιο Ξένων Επενδύσεων στις Βαλκανικές Χώρες-οι περιπτώσεις της Βουλγαρίας και της 

Ρουμανίας, Κωνσταντίνος Ι. Χαζάκης, εκδόσεις Ζήτη (Θεσσαλονίκη 2000) 
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διαδρόµους µέσα στο περίγυρο του σοσιαλιστικού στρατοπέδου, που θα της 

επέτρεπαν να συντηρεί τα βουλγαρικά όνειρα στην περιοχή των Βαλκανίων. Η 

Ελλάδα µε τη σειρά της, µε την ένταξη της στο δυτικό στρατόπεδο ενδιαφερόταν 

εξίσου για τη προάσπιση των συµφερόντων της στην ευρύτερη ζώνη της Βαλκανικής.  

Οι σχέσεις της Ελλάδας µε τη Ρουµανία συνιστούσαν πάντοτε 

χαρακτηριστικό παράδειγµα συνεργασίας και αµοιβαίας κατανόησης στα Βαλκάνια. 

Η σύνδεση των δύο λαών µε κοινούς απελευθερωτικούς αγώνες και µε τη 

προσπάθεια προάσπισης των συνθηκών ειρήνης µετά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο, που 

σε συνδυασµό µε τη γόνιµη και καθοριστική παρουσία των ελληνικών κοινοτήτων 

στις παραδουνάβιες ηγεµονίες και τη µη επιβάρυνση των διµερών τους σχέσεων από 

την ύπαρξη κοινών και κατά συνέπεια αµφισβητούµενων συνόρων, έχουν συµβάλλει 

σηµαντικά στη διατήρηση ενός ευνοϊκού κλίµατος στην ιστορική διαδροµή των δύο 

κρατών. Η εικόνα της αµοιβαίας καλής θέλησης και φιλίας στις ελληνορουµανικές 

σχέσεις έχει παγιωθεί ουσιαστικά σε τέτοιο βαθµό που να θεωρείται αυτονόητη και 

συνάµα απαραίτητη για τη διατήρηση στα Βαλκάνια. Η λήξη του Β’ Παγκοσµίου 

Πολέµου θα σηµάνει για τις δύο χώρες της ένταξή τους σε διαφορετικούς 

πολιτικοστρατιωτικούς και ιδεολογικούς συνασπισµούς. Η εξέλιξη αυτή έµελλε να 

περιορίσει σηµαντικά το πλαίσιο της µεταξύ τους συνεργασίας, χωρίς όµως να 

δηµιουργήσει σοβαρές µεµονωµένες εντάσεις στις διµερείς τους σχέσεις. 

Στο ίδιο φιλικό πνεύµα συνεργασίας και αµοιβαίας κατανόησης στα Βαλκάνια 

κινήθηκαν και οι σχέσεις Σερβίας και Μαυροβουνίου και Ελλάδας.
23

 Η 

χαρακτηριστική «φιλοσερβική» στάση της ελληνικής κυβέρνησης η οποία οφειλόταν 

στους παραδοσιακούς ιστορικούς και θρησκευτικούς δεσµούς µεταξύ Ελλάδας και 

                                                           
23

 Εγχειρίδιο Ξένων Επενδύσεων στις Βαλκανικές Χώρες-οι περιπτώσεις της Βουλγαρίας και της 

Ρουμανίας, Κωνσταντίνος Ι. Χαζάκης, εκδόσεις Ζήτη (Θεσσαλονίκη 2000) 



ΑΞΕ στα Βαλκάνια-Lafarge                                                 Αθανασιάδης Απόστολος 

28 

 

Σερβίας συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας του 20ού αιώνα 

όταν η Σερβία αποµονώθηκε από όλη τη ∆ύση και µόνο η Ελλάδα παρέµεινε στο 

πλευρό της χωρίς όµως να προβεί σε ουσιαστικές πολιτικές κινήσεις βοήθειας οι 

οποίες θα την έφερναν σε δύσκολη θέση. 

Τέλος, στις σχέσεις µεταξύ Ελλάδας και ΠΓ∆Μ παρουσιάζεται το 

σηµαντικότερο και αµεσότερο πρόβληµα που προκάλεσε η διάλυση της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας για την Ελλάδα και είναι η «µετάλλαξη» σε ανεξάρτητο κράτος, το 

Σεπτέµβριο του 1991, της ιδρυθείσας από του 1945 οµόσπονδης πρώην «Λαϊκής 

(µετέπειτα Σοσιαλιστικής) ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ). Οι επιπτώσεις από 

την εξέλιξη αυτή έγιναν αισθητές τόσο στη διεθνή θέση της χώρας µας, όσο και στην 

εσωτερική µας πολιτική ζωή. Η ΠΓ∆Μ, µία από τις έξι ∆ηµοκρατίες της πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Οµοσπονδίας, αποτέλεσε αµέσως µετά την ίδρυσή της το βασικό 

σηµείο τριβής στις γενικά πολύ καλές ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις. Κι αυτό γιατί 

το ιδιόµορφο αυτό γιουγκοσλαβικό κράτος στηρίχτηκε ιδεολογικά στη 

στοιχειοθέτηση και τη προβολή της δήθεν ύπαρξης ενός ιδιαίτερου έθνους, του 

«µακεδονικού», του οποίου µοναδική «ελεύθερη» πατρίδα ήταν η γιουγκοσλαβική 

Μακεδονία. 
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SWOT ANALYSIS   ΓΙΑΒΑΛΚΑΝΙΑ 

 

∆ΥΝΑΤΑΣΗΜΕΙΑ 

� Νέα αγορά(κυνηγοί αγοράς) 
� Γεωγραφική Εγγύτητα µε 

Ελλάδα 
� Χαµηλό Εργατικό 

κόστος(ειδικευµένο και 
ανειδίκευτο) 

� Έλλειψη τοπικού ανταγωνισµού 
� Τα Βαλκάνια αποτελούν ζωτική 

σύνδεση µεταξύ Ελλάδας και 
Ανατολικών 
Χωρών(στρατηγικός λόγος) 

� Ιστορικοί δεσµοί, πολιτιστική 
εγγύτητα, κοινή θρησκεία 

� Χαµηλή φορολόγηση- 
φοροαπαλλαγές(κυρίως στα 
κέρδη) 

� Χαµηλό κόστος µεταφοράς 
� Χαµηλό κόστος πρώτων υλών  
 

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

- Ασταθές Νοµικό σύστηµα 
- Γραφειοκρατία 
- ∆ιαφθορά,εγκληµατικότητα. 

Μαφία 
- Έλλειψη υποδοµών  
- Αστάθεια στο οικονοµικό 

περιβάλλον 
- Χαµηλό κατά κεφαλήν 

εισόδηµα 
- Έλλειψη εξειδίκευσης 
- Αργή ανάπτυξη 
- Μακροοικονοµική αστάθεια 
 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

⇒ Ανάπτυξη στο εξωτερικό-
Εξαγωγές  

⇒ Νέα αγορά χωρίς πολλούς 
ανταγωνιστές 

⇒ Ένταξη κάποιων Βαλκανικών 
χωρών στη Ε.Ε. 

⇒ Πώληση κρατικών    
επιχειρήσεων,µέσω 
ιδιωτικοποιήσεων ή µέσω 
jointventures 

⇒ Λόγω συνεχούς αύξησης του 
αριθµού των φοιτητών στις 
χώρες αυτές ιδιαίτερα στη 
Βουλγαρία–Ρουµανία,ευκαιρία 
για ανάπτυξη επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

⇒ Η είσοδος νέων ανταγωνιστών  
⇒ Αύξηση ανεργίας στη Βόρεια 

Ελλάδα λόγω επενδύσεων στις 
Γείτονες χώρες(Επενδύσεις 
∆ιαφυγής) 

⇒ Η παγκόσµια οικονοµική κρίση 
να πλήξει την οικονοµία των 
Βαλκανίων 

⇒ Χαµηλού κόστους εισαγόµενα 
προϊόντα  
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κλάδους της ψυχαγωγίας 
,εστιατορίων και της 
βιοµηχανίας τροφίµων 

 

 

 

Κεφάλαιο 4ο : Ελληνικές ΑΞΕ ανά χώρα 

 Οι συνολικές επενδύσεις ελληνικών κεφαλαίων ξεπερνούν το ποσό των 15 δις 

ευρώ στις αγορές των Βαλκανίων, µε προοπτική να αυξηθούν κατά πολύ καθώς οι 

χώρες σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή παρουσιάζουν υψηλούς ρυθµούς οικονοµικής 

ανάπτυξης και εδραιώνουν ένα σταθερό µακροοικονοµικό περιβάλλον. Ειδικά στη 

Ρουµανία, στη Βουλγαρία και στη Σερβία, οι ελληνικές επιχειρήσεις 

συγκαταλέγονται µεταξύ των τριών µεγαλύτερων ξένων επενδυτών. 

4.1 Ελληνικές Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

 

 Η ∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας
24

 είναι µία χώρα της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης µε έκταση 110.910 τετραγωνικά χλµ. και πληθυσµό 7.602.116. Στα 

ανατολικά βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα, ενώ συνορεύει µε την Ελλάδα στα 

νότια, τη Τουρκία στα ανατολικά, την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της 

Μακεδονίας στα δυτικά, τη Σερβία και τη Ρουµανία στα βόρεια. Ο ποταµός 

                                                           
24

http://el.wikipedia.org 
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∆ούναβης αποτελεί φυσικό σύνορο µεταξύ Ρουµανίας και Βουλγαρίας. Πρωτεύουσα 

και µεγαλύτερη πόλη της χώρας είναι η Σόφια µε περίπου 1.100.000 κατοίκους. 

Επιπροσθέτως άλλες µεγάλες πόλεις είναι η Φιλιππούπολη, η Βάρνα και ο Πύργος 

(Μπουργκάς) στη Μαύρη Θάλασσα, η ΣτάραΖαγόρα, το Πλέβεν, το Λόβετς, το 

Σούµεν, το Ρούσε (στις όχθες του ∆ούναβη) και το ΒέλικοΤάρνοβο (η πρώτη 

πρωτεύουσα της Βουλγαρίας). 

Η επίσηµη γλώσσα της Βουλγαρίας είναι τα Βουλγαρικά, τα οποία µιλούνται επίσης 

σε Καναδά, Ελλάδα ( µε τη µορφή της Ποµάκικης;), Ισραήλ, Ουγγαρία, Μολδαβία, 

Ρουµανία, Ρωσία, Σερβία και Μαυροβούνιο, Ουκρανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Τουρκία 

και τις ΗΠΑ. Εκτιµάται πως διαθέτει συνολικά 10 εκατοµµύρια γηγενείς οµιλητές. 

Το πολίτευµά της είναι η Προεδρευόµενη Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία. Επίσης το 

νόµισµά της είναι το Λέβ. 

 Όσον αφορά τη θρησκεία, η συντριπτική πλειοψηφία των Βουλγάρων (82,6%) 

είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Οι µουσουλµάνοι αποτελούν τη δεύτερη µεγαλύτερη 

θρησκευτική οµάδα στο Βουλγαρικό έθνος (περίπου 13%) 131.000, υπάρχει ένα 

ποσοστό καθολικών που αριθµεί περίπου 50.000 και µικρός αριθµός προτεσταντών, 

περίπου 25.000. 

Σηµάδι υγείας της ελληνικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας στη Βουλγαρία 

αποτελεί η παρουσία των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες ελέγχουν µερίδιο 

µεγαλύτερο από το 25% της βουλγαρικής τραπεζικής αγοράς. Οι ελληνικές 

επενδύσεις αντιπροσωπεύουν το 10,2% του συνόλου, έναντι 16,4% της Αυστρίας και 

9,1% της Ολλανδίας.  

Σύµφωνα µε το κατωτέρω γράφηµα, από το 2002 και µετά, µε την εξαίρεση 

του 2008, οι ξένες επενδύσεις παρουσίασαν συνεχή ετήσια άνοδο, ενώ, µόνο κατά 



ΑΞΕ στα Βαλκάνια-Lafarge                                                 Αθανασιάδης Απόστολος 

32 

 

την τελευταία διετία, η Βουλγαρία προσέλκυσε επενδυτικά κεφάλαια από το 

εξωτερικό, αξίας 12 δισεκ. € 

. 

 

 

 

Αναφορικά µε την προέλευση των ΑΞΕ στη Βουλγαρία, ο κάτωθι πίνακας 

συνοψίζει τη συµµετοχή των κύριων ξένων επενδυτών στη διαµόρφωσή τους.
25

 

                                                           
25

 Εγχειρίδιο Ξένων Επενδύσεων στις Βαλκανικές Χώρες-οι περιπτώσεις της Βουλγαρίας και της 

Ρουμανίας, Κωνσταντίνος Ι. Χαζάκης, εκδόσεις Ζήτη (Θεσσαλονίκη 2000) 
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Σύµφωνα µε στοιχεία για το 2008 του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου της 

Βουλγαρίας (NSI), το ύψος των ελληνικών άµεσων επενδύσεων ανήλθε στα 392,3 

εκατ. €, καταγράφοντας µείωση πλέον του 50% σε σχέση µε το 2007 (801,1 εκατ.€), 

το δε σύνολο των ελληνικών άµεσων επενδύσεων, σε αξία, που καλύπτει την χρονική 

περίοδο 1996 – 2008, διαµορφώθηκε στα 2.856,2 εκατ. €. Παρά την ανωτέρω 

µείωση, η Ελλάδα διατηρεί και κατά το 2008 την τρίτη θέση µεταξύ των ξένων 

επενδυτών στη Βουλγαρία (µετά την Αυστρία και Ολλανδία) συµµετέχοντας µε 

ποσοστό 8,6% στις συνολικές ΑΞΕ στην χώρα.
26

 

Όπως συνάγεται από το κατωτέρω γράφηµα, η επενδυτική δραστηριότητα των 

ελληνικών επιχειρήσεων στην Βουλγαρία γνώρισε µεγάλη ώθηση µετά το 2000 και, 

ύστερα από µία προσωρινή υποχώρηση κατά την διετία 2002-2004, έφθασε σε ύψος 

ρεκόρ το 2007 για να υποχωρήσει εκ νέου, το 2008, υπό το κράτος της διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης που εκδηλώθηκε κατά το τελευταίο τρίµηνο του έτους. 
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 Εγχειρίδιο Ξένων Επενδύσεων στις Βαλκανικές Χώρες-οι περιπτώσεις της Βουλγαρίας και της 

Ρουμανίας, Κωνσταντίνος Ι. Χαζάκης, εκδόσεις Ζήτη (Θεσσαλονίκη 2000) 
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Το ύψος των ΑΞΕ που προσέλκυσε η Βουλγαρία στο πρώτο δίµηνο του 2010 

συρρικνώθηκε κατά 20 φορές σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2009, 

σύµφωνα µε στοιχεία που ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα της χώρας.
27

 

Συγκεκριµένα, το ύψος των ΑΞΕ µειώθηκε από 555 εκατ. € στο πρώτο δίµηνο του 

2009 σε µόλις 28 εκατ. € στο δίµηνο του 2010 µε αποτέλεσµα να καλύπτουν µόλις το 

18% του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της περιόδου (έναντι 

64,2% το 2009). Ειδικά το Φεβρουάριο, το συνολικό ύψος των ΑΞΕ ήταν αρνητικό 

(για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια κατά 25,3 εκατ. €). Ωστόσο, στο πρώτο δίµηνο 

του 2010 το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Βουλγαρίας 

συρρικνώθηκε κατά τέσσερις φορές σε ετήσια βάση και από 864,9 εκατ. € το 2009 

διαµορφώθηκε µόλις στα 155,3 εκατ. € το 2010.
28

 Ο κυριότερος παράγοντας που 

τροφοδότησε τη παραπάνω εξέλιξη ήταν η υποχώρηση του εµπορικού ελλείµµατος, 

                                                           
27

http://www.statistics.gr/ 

28
 Εγχειρίδιο Ξένων Επενδύσεων στις Βαλκανικές Χώρες-οι περιπτώσεις της Βουλγαρίας και της 

Ρουμανίας, Κωνσταντίνος Ι. Χαζάκης, εκδόσεις Ζήτη (Θεσσαλονίκη 2000) 
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το οποίο από 693 εκατ. € στο πρώτο δίµηνο του 2009 µειώθηκε στα 310 εκατ. € στο 

αντίστοιχο δίµηνο του 2010.  (-55%) . 

Από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τον Αριστείδη Μπιτζένη
29

 , οι 

ξένοι επενδύτες αποδείχτηκαν κυνηγοί αγορών µε ένα ποσοστό της τάξεως το 

79,69%, ακολουθούµενοι από κυνηγούς παραγωγικών συντελεστών µε 62,5%  και 

κυνηγούς αγορών για στρατηγικούς λόγους µε 32,81%. Κατά την ίδια στιγµή το 

20,31%  έχει επενδύσει στη Βουλγαρία µε σκοπό να εκµεταλλευτεί τα 

πλεονεκτήµατα  ιδιοκτησίας και συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που κατέχει η ίδια η 

εταιρία και 17,19% για να εκµεταλλευτεί τα χρηµατοοικονοµικά πλεονεκτήµατα 

όπως  για παράδειγµα τις φοροαπαλλαγές τα επενδυτικά κίνητρα κ.λ.π. Μόνο το 

3,13% των επενδυτών  υπήρξαν κυνηγοί αποδοτικότητας. Κατά αυτό τον τρόπο 

µπορεί να εξαχθεί ως  συµπέρασµα, ότι σε µια χώρα όπως η Βουλγαρία η οποία έχει 

µια καταναλωτική βάση οκτώ εκατοµµυρίων ανθρώπων  µε πολλές ανικανοποίητες 

ανάγκες, οι ξένοι επενδυτές εφιστούν την προσοχή τους πρωταρχικά στα 

χαρακτηριστικά της αγοράς. 

                                                           
29

Μπιτζένης, Αριστείδης, Π., Η Δυναμική των Βαλκανικών Αγορών & Η Μετάβαση των Χωρών της 

Ανατολικής Ευρώπης στην Οικονομία της Αγοράς, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Τόμος Α’ Αθήνα 2003. 
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Εάν και το χαµηλότερο κόστος εργασίας κάνει τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία πιο 

ελκυστικούς προορισµούς για ξένες επενδύσεις, ο παράγων αυτός θα παίζει όλο και 

µικρότερο ρόλο κατά τα επόµενα χρόνια. Η Βουλγαρία έχει γίνει ελκυστικός τόπος 

για ξένες επενδύσεις εξαιτίας των χαµηλών φόρων για τις επιχειρήσεις, των 

ευκαιριών στο χώρο των ακινήτων, του υψηλού µορφωτικού επιπέδου ενός τµήµατος 

του εργατικού δυναµικού, αλλά και συγκεκριµένων πολιτικών των πολυεθνικών.  

 Ωστόσο, η πραγµατικότητα των χωρών αυτών δεν είναι τόσο ανθηρή. Αν δε 

διορθωθούν µια σειρά από αρνητικές καταστάσεις, µπορεί να υπάρξει αντίκτυπος και 

στην ανάπτυξη ορισµένων τοµέων της οικονοµίας. 
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4.2 Ελληνικές Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

 

Η Ρουµανία επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων καθώς επιδίωξή της είναι να αυξήσει τη συµµετοχή της στις παγκόσµιες 

εµπορικές ροές.
30

 Τον Ιούλιο του 2001 ετέθη σε εφαρµογή ο νέος επενδυτικός νόµος 

(Ν332/2001), που παρά το γεγονός ότι δεν εισάγει πολλά κίνητρα, προσπαθεί να 

εγκαινιάσει µία περίοδο νοµικής σταθερότητας. Στο άρθρο 1 αναφέρονται τα κίνητρα 

για επενδύσεις άνω του 1 εκατ. δολαρίου µε ιδιαίτερη βαρύτητα για την οικονοµία. 

Οι ξένοι επενδυτές δύνανται να εξάγουν το συνάλλαγµα, τις µετοχές και το ποσό 

ρευστοποίησης της εταιρείας στο εξωτερικό. 

Η Ρουµανία παρουσιάζει επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω της πιο οργανωµένης 

κοινωνίας συγκριτικά µε τις άλλες χώρες, αλλά και της µεγαλύτερης  φυσικής 

ασφάλειας. Το µέγεθος της αγοράς, η σταδιακά αυξανόµενη εγκατάσταση µεγάλων 

ξένων επιχειρήσεων και η εισροή κεφαλαίων, ώθησαν όλο και περισσότερες 

ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν δραστηριότητα ανά χώρα. Ειδικότερα, τα 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ρουµανίας ως χώρα επιλογής µιας επένδυσης είναι: 

� ∆ιαθέτει πολλές πλουτοπαραγωγικές πηγές 
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� Είναι η δεύτερη χώρα σε σηµασία Ανατολικής Ευρώπης, από πλευράς 

έκτασης, τουρισµού 

� Κατά 60% είναι αυτάρκης στο τοµέα ενέργειας 

� Έχει χαµηλό εργατικό κόστος 

� Η διάρθρωση του πληθυσµού αποτελείται στην πλειοψηφία από άτοµα νέων 

ηλικιών, αφού το 38% του πληθυσµού είναι άτοµα ηλικίας 15 – 39 ετών. 

� Καθιερώθηκε από 1/1/2005 ενιαίος φορολογικός συντελεστής 16% για 

φορολογία εισοδηµάτων και κερδών επιχειρήσεων 

� Η εισαγωγή από την ΕΕ βιοµηχανικών προϊόντων είναι άνευ δασµών 

� Ο φυσικός χώρος ανάπτυξης, επέκτασης και ενδυνάµωσης των επιχειρήσεων, 

όχι µόνο στη παραγωγή, αλλά και στις υπηρεσίες και στα κανάλια διανοµής 

� Είναι ελεύθερος ο επαναπατρισµός κεφαλαίων και κερδών 

� Η Ρουµανία είναι χώρα µέλος του ΝΑΤΟ και η ένταξή της στη ΕΕ συντελεί 

στο γεγονός πολλών εισροών κοινοτικής χρηµατοδότησης για επενδύσεις σε 

διάφορους τοµείς. 

Συνέπεια αυτού ήταν να διαθέτει η Ελλάδα σήµερα περί τις 3.500 επιχειρήσεις µε 

συνολικό επενδυµένο κεφάλαιο άνω των 3 δις ευρώ. Σύµφωνα µε τα επίσηµα 

στοιχεία του µητρώου Εµπορικών Εταιρειών, ως τη περίοδο του ∆εκεµβρίου 2003, η 

Ελλάδα κατείχε την 11η θέση µε 2.555 επιχειρήσεις µεταξύ των ξένων επενδυτών, µε 

συνολικό επενδυµένο κεφάλαιο 318 εκ. δολ. Εκτιµάται ότι από τις 2.555 

εγγεγραµµένες επιχειρήσεις µόνο 500 περίπου ήταν ενεργές. 
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Το Σεπτέµβριο του 2004, η Ελλάδα κατείχε την 12η θέση µεταξύ των ξένων 

επενδυτών µε 2.826 επιχειρήσεις και µε συνολικό επενδυµένο κεφάλαιο 327 εκατ. 

δολαρίων. Οι ελληνικές επενδύσεις αντιστοιχούσαν στο 2,75% του συνόλου των 

ξένων επενδύσεων.
31

 Εκτιµάται ότι από τις 2.826 εγγεγραµµένες ελληνικών 

συµφερόντων επιχειρήσεις µόνο οι περίπου 600 ήταν ενεργές. Την πρώτη θέση 

µεταξύ των κυριότερων επενδυτών στη Ρουµανία κατείχε η Ολλανδία µε ποσοστό 

συµµετοχής 17% και ακολουθούσαν η Γαλλία µε 12,7%, η Γερµανία µε 8,6%, οι 

ΗΠΑ µε 7,4%, η Ιταλία µε 5,5%, η Αυστρία µε 5,32%, η Κύπρος µε 4,87%, και η Μ. 

Βρετανία µε 4,5%. 

Το 2006 η σωρευτική αξία των επενδύσεων στη Ρουµανία ανήλθε στα 15,3 δις € 

(στοιχεία της Υπηρεσίας Εµπορικού Μητρώου), µε συνολικό αριθµό 131.943 
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εγγεγραµµένες επιχειρήσεις. Η Ελλάδα κατείχε τη 10η θέση µε 3.608 

καταγεγραµµένες εταιρείες ελληνικών συµφερόντων (ποσοστό 2,73% του συνόλου), 

µε εγγεγραµµένο κεφάλαιο 552,1 εκατ. € (που αντιπροσωπεύει 3,61% του συνολικά 

εγγεγραµµένου ξένου κεφαλαίου). 

Τα εν λόγω στοιχεία, δεν απεικονίζουν την πλήρη εικόνα, αφού λαµβάνουν 

υπόψη µόνο το αρχικό κατατεθειµένο κεφάλαιο κατά την ίδρυση της εταιρείας και 

όχι το πραγµατικό επενδυµένο κεφάλαιο το οποίο αποτυπώνεται στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουµανίας. 

Παρόλο το µεγάλο βαθµό διείσδυσης, το 2008 υφίσταται κάµψη των επενδύσεων. 

Το αθροιστικό σύνολο των επενδύσεων από την Ελλάδα κυµαίνεται περί τα 4 δις. 

Ευρώ, ενώ το 2009, οι ελληνικές ΑΞΕ στη χώρα διαµορφώθηκαν στα 400 εκατ. 

ευρώ, υποχωρώντας κατά 30%. Το 2009, οι εταιρείες ελληνικών συµφερόντων 

διατήρησαν τις θέσεις τους και έδειξαν αντοχή. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που 

δηµοσιεύτηκαν µε βάση το ενηµερωτικό δελτίο του γραφείου Οικονοµικών και 

Εµπορικών Υποθέσεων  (ΟΕΥ)  της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι, η 

Ελλάδα κατατάσσεται 5η στη σειρά κατάταξης έπειτα από την Ολλανδία, την 

Αυστρία, τη Γερµανία και τη Γαλλία. 

Το ελληνικό µερίδιο στις ξένες επενδύσεις διαµορφώθηκε στις 31/12/2009 στο 

5,45% από 3,02% στις 31/12/2008. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει επίσης πως από 

το σύνολο των ρουµανικών εταιρειών µε αλλοδαπή συµµετοχή, οι 4.697 είναι 

ελληνικών συµφερόντων, ενώ το 2008 ήταν 4.484. Παρά τη κρίση, µέσα στο 2009 

ιδρύθηκαν 213 νέες εταιρείες ελληνικών συµφερόντων. Από αυτές οι πραγµατικά 

ενεργές είναι οι 800 έως 1000. 
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Η συµµετοχή της Ρουµανίας στην ΕΕ
32

 όχι µόνο επιφυλάσσει κίνδυνο για τις 

ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά αντιθέτως προσφέρει µεγαλύτερη προστασία στη 

τήρηση των κανόνων υγιούς ανταγωνισµού. Ας µη ξεχνάµε ότι οι ελληνικές 

επιχειρήσεις επιβίωσαν σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες οικονοµικού περιβάλλοντος 

στη Ρουµανία στα µέσα της δεκαετίας του ’90. Το στοιχείο αυτό σε συνδυασµό µε 

τους παραδοσιακούς δεσµούς φιλίας µεταξύ των δύο λαών, προσδίδει ένα συγκριτικό 

πλεονέκτηµα στις ελληνικές επιχειρήσεις. 

4.3  Ελληνικές Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στη ΣΕΡΒΙΑ 

 

Η Σερβία, επίσηµα ∆ηµοκρατία της Σερβίας, είναι µεσόγεια χώρα των 

κεντρικών Βαλκανίων. Πρωτεύουσά της είναι το Βελιγράδι. Συνορεύει βόρεια µε την 

Ουγγαρία, δυτικά µε τη Κροατία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και 

την Αλβανία, νότια µε την Π.Γ.∆.Μ., και ανατολικά µε τη Βουλγαρία και τη 

Ρουµανία. Μέχρι τον Ιούνιο του 2006 ήταν µία από τις δύο δηµοκρατίες που 

αποτελούσαν την οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία Σερβία και Μαυροβούνιο. 

 Έχει πληθυσµό 7.379.339 κατοίκων και έκταση 77.474 τ.χλµ. Αποτελείται 

από την κεντρική Σερβία, τη περιοχή του Κοσσόβου στο νότο, και τη Βοϊβοντίνα στο 

βορά. Η επαρχία του Κοσσόβου, παρ’ ότι είναι µέρος της Σερβίας, από το πόλεµο του 
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1999 κι έπειτα είναι προτεκτοράτο του ΟΗΕ και defactoεκτός του ελέγχου των 

Σερβικών αρχών. Μετά από δηµοψήφισµα που διεξήχθη στο Μαυροβούνιο η ένωση 

Σερβίας-Μαυροβουνίου διαλύθηκε, συνεπώς και η Σερβία πλέον αποτελεί 

ανεξάρτητη δηµοκρατία. 

Η Ελλάδα αποτελεί τον πρώτο ξένο επενδυτή στη Σερβία. Σύµφωνα µε τα 

επίσηµα στοιχεία της Σερβικής Υπηρεσίας Προώθησης Επενδύσεων για τις άµεσες 

επενδύσεις, κατά το 2001-2004 οι ελληνικές επενδύσεις καταλάµβαναν την 4η θέση, 

µε το ύψος του κεφαλαίου που επενδύθηκε να φθάνει τα 122,12 εκατ. δολ., ενώ οι 

 

σηµαντικότερες ελληνικές επενδύσεις µέχρι το 2005 είναι: 
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Το 2007 η Σερβία σηµείωσε µεγάλη άνοδο στις ΑΞΕ ύψους 2,2 δις δολαρίων. 

Υπήρξε µια υγιής ανάπτυξη κατά 7,5%, αλλά αυτός ο ρυθµός επιβραδύνθηκε σε 5,4% 

κατά το 2008, ως αποτέλεσµα της παγκόσµιας κρίσης. Την περίοδο Ιανουαρίου-

Οκτωβρίου 2009, οι ΑΞΕ ήταν 1,4 δις δολ.
33

 

 Το συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας αντανακλάται στο εκπαιδευµένο 

εργατικό δυναµικό, στα χαµηλά ηµεροµίσθια, στις χαµηλές λειτουργικές δαπάνες, 

στο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, στη στρατηγική της θέση στο κέντρο των 
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Βαλκανίων, όπως επίσης και στη δυνατότητα επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης σε 

άλλες βαλκανικές χώρες µέσω της Σερβίας. 

 Οι ελληνικές επενδύσεις έχουν συµβάλλει σηµαντικά στον εκσυγχρονισµό της 

οικονοµίας της Σερβίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση του επενδυτικού 

κλίµατος καθώς και την αύξηση των φορολογικών εσόδων. 

4.4 Ελληνικές Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στην ΑΛΒΑΝΙΑ 

 

 

 Η ∆ηµοκρατία της Αλβανίας,
34

 είναι µία Βαλκανική χώρα της Ν.Α. Ευρώπης. 

Συνορεύει µε το Μαυροβούνιο βορειοδυτικά, τη ΠΓ∆Μ ανατολικά, το 

Κοσσυφοπέδιο βόρεια και την Ελλάδα νότια. Βρέχεται από την Αδριατική θάλασσα 

δυτικά και το Ιόνιο Πέλαγος νοτιοδυτικά. Ιδρύθηκε µετά το τέλος των Βαλκανικών 

Πολέµων, το 1913 και πρώτος κυβερνήτης της ήταν ο Ισµαήλ Κεµάλ. Εθνικός ήρωας 

της Αλβανίας είναι ο Σκεντερµπέης γνωστός και ως Γεώργιος Καστριώτης. 

 Στην Αλβανία το µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού είναι αλβανικής 

εθνικότητας (95%). Υπάρχει επίσης ελληνική µειονότητα στο νότιο τµήµα της χώρας 

(3% του πληθυσµού). 
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 Η κυρίαρχη γλώσσα είναι η αλβανική, αν και η ελληνική οµιλείται επίσης από 

την ελληνική µειονότητα στις νότιες περιοχές της χώρας και από Αλβανούς 

µετανάστες στην Ελλάδα. 

 Ως προς το θρήσκευµα οι Αλβανοί είναι στη πλειονότητά τους Μουσουλµάνοι 

(45%), 40% Χριστιανοί Ορθόδοξοι και 15% είναι καθολικοί. Παρόλο το 

µουσουλµανικό πληθυσµό της, η Αλβανία δε µπορεί να θεωρηθεί αυθεντική 

µουσουλµανική χώρα, καθώς η διαφορά του µουσουλµανικού µε τον ορθόδοξο 

πληθυσµό είναι σχετικά µικρή. Η αλβανική κυβέρνηση ανακήρυξε την Αλβανία ως 

τη µόνη επίσηµα αθεϊστική χώρα στο κόσµο. Έτσι, έγινε γνωστό ότι το 60-65% του 

πληθυσµού είχαν δηλώσει άθεοι. Μετά τη πτώση του κοµµουνιστικού καθεστώτος 

στην περίοδο 1989-1990, οι θρησκείες αποκαταστάθηκαν επίσηµα. Ο θρησκευτικό 

φανατισµός φαίνεται ότι δεν έχει θέση στην αλβανική κοινωνία, καθώς υπάρχουν 

άνθρωποι διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων. 

 Η Αλβανία είναι ένα από τα φτωχότερα κράτη της Ευρώπης µε κατά κεφαλήν 

εισόδηµα µικρότερο (µισό) από εκείνο της Βουλγαρίας και σχεδόν 1/10 από εκείνο 

του Ηνωµένου Βασιλείου. Το οδικό και το σιδηροδροµικό δίκτυο είναι φτωχό σε 

διεθνές και τοπικό επίπεδο. Το µισό του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού ασχολείται 

µε τη γεωργία και το 1/5 εργάζεται στο εξωτερικό. Η ακτογραµµή της Αλβανίας στο 

Ιόνιο Πέλαγος, ιδιαίτερα κοντά στη Κέρκυρα είναι αξιοποιήσιµη τουριστικά εξαιτίας 

του σχετικά αδιατάρακτου φυσικού περιβάλλοντος και των παραλιών της. Η 

τουριστική βιοµηχανία βρίσκεται ακόµα σε αρχικό στάδιο, αλλά παρουσιάζει 

αυξητικές τάσεις. 

Η Αλβανία µε υψηλό βαθµό διαφθοράς και εργατικό δυναµικό µε χαµηλή 

εξειδίκευση, διαθέτει σηµαντικές αναξιοποίητες πλουτοπαραγωγικές πηγές. Στα προς 
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προβληµατισµού σηµεία παραµένει η χαµηλή παραγωγικότητα, η έλλειψη αξιόπιστου 

θεσµικού πλαισίου και οικονοµικών θεσµών, καθώς και η σχετικά ευάλωτη πολιτική 

σταθερότητα. 

Οι συνολικές αλβανικές εισροές ΑΞΕ σε ολόκληρη τη µεταβατική περίοδο 

(1989-2003), είναι λιγότερες από 1 δις δολ.
35

 Αυτή η περιορισµένη απόδοση σε ΑΞΕ 

οφείλεται σε µία σειρά κρίσεων που πραγµατοποιήθηκαν στην Αλβανία: η 

προσπάθεια πραξικοπήµατος το Σεπτέµβριο του 1998 και η κρίση του Κοσσόβου το 

1999. Κατά τη διάρκεια των ετών 1999-2003, η Αλβανία πέτυχε υψηλά επίπεδα 

εισροών ΑΞΕ έναντι των προηγούµενων ετών, κυρίως λόγω των επιτυχών 

προγραµµάτων ιδιωτικοποίησης των δηµόσιων επιχειρήσεων κυρίως στους τοµείς 

των τηλεπικοινωνιών και των τραπεζικών εργασιών. 

Η ελληνική επενδυτική παρουσία στην Αλβανία αριθµεί περίπου 250 

επιχειρήσεις εκτιµώµενου επενδυµένου κεφαλαίου ύψους άνω των 500 εκατ. δολ., 

σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΕΥ της ελληνικής πρεσβείας στα Τίρανα. Η 

πλειοψηφία των ξένων επενδύσεων προέρχεται κυρίως από την Ιταλία και την 

Ελλάδα µε ποσοστό 80% των συνολικών ΑΞΕ. Οι ελληνικές επενδύσεις 

κατατάσσουν τη χώρα στη 2η θέση από µέγεθος επενδυµένου κεφαλαίου µε 1η την 

Ιταλία µε 670 εκατ. δολ. 

Το χαµηλό ποσοστό ξένων επενδύσεων οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η 

διεθνής εικόνα της Αλβανίας είναι άσχηµη. Οι συνθήκες που αντιµετωπίζουν οι 

Έλληνες επενδυτές είναι δύσκολες και λόγω του ρόλου που παίζει η κυβέρνηση όσο 

αφορά το επιχειρησιακό περιβάλλον στην Αλβανία. Όλες οι επιχειρησιακές ευκαιρίες 
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που παρουσιάζονται έξω από τις υπηρεσίες και τη λιανική πώληση για να 

πραγµατωθούν απαιτείται να γίνουν πρώτα διαπραγµατεύσεις είτε µε το κράτος είτε 

µε τον οργανισµό. Πολλά χρειάζονται ακόµη να γίνουν για να γνωρίσουν οι Έλληνες 

επιχειρηµατίες ότι η χώρα έχει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο. Μια αρχή θα ήταν να 

επιδειχθούν οι ήδη επιτυχηµένοι ξένοι επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται εκεί.  

4.5 Ελληνικές Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στη ΠΓ∆Μ 

 

Η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.∆.Μ.)
36

 έγινε 

ανεξάρτητο κράτος το 1991 κατόπιν του διαµελισµού της πρώην Σοσιαλιστικής 

Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Είναι ηπειρωτική χώρα των 

κεντρικών Βαλκανίων και βρίσκεται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Βρίσκεται µεταξύ 

της Σερβίας, της Αλβανίας, της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, καταλαµβάνοντας 

συνολική έκταση 25.333 τετραγωνικών χιλιοµέτρων (ξηρά: 24.856 τετραγωνικά 

χιλιόµετρα, ύδατα: 477 τετραγωνικά χιλιόµετρα). Επίσης ο συνολικός της πληθυσµός 

είναι 2.066.000. 

 Ως προς το θρήσκευµά της (σύµφωνα µε την απογραφή του 2002) το 64,7% 

του πληθυσµού είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι και το 33,3% Μουσουλµάνοι. Το 0,3% 

                                                           
36
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ανήκει σε άλλες χριστιανικές οµολογίες, ενώ το 1,63% τοποθετείται σε άλλα 

δόγµατα. 

 Η χώρα αναφέρεται συχνά ως «Μακεδονία» εκτός Ελλάδος, πράγµα που 

προκαλεί σύγχυση µε το ελληνικό γεωγραφικό διαµέρισµα της Μακεδονίας ή την 

ευρύτερη περιοχή της λεγόµενης γεωγραφικής Μακεδονίας. Στην Ελλάδα αναφέρεται 

ανεπισήµως από συγκεκριµένους κύκλους ενίοτε ως ∆ηµοκρατία των Σκοπίων, 

Σκόπια, κράτος των Σκοπίων, ΠΓ∆Μ ή µε την αγγλική συντοµογραφία FYROM, η 

οποία χρησιµοποιείται και από πολλά κράτη και όλους τους διεθνείς οργανισµούς, 

όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, το Συµβούλιο της Ευρώπης και τον 

Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών. Ωστόσο, πολλά κράτη της έχουν αναγνωρίσει και µε 

το αµφισβητούµενο συνταγµατικό της όνοµα, όσον αφορά στις διµερείς τους σχέσεις 

επικοινωνίας, ενώ σε διεθνές επίπεδο συνεχίζουν να χρησιµοποιούν τη διεθνή 

ονοµασία FYROM. 

Στη τελευταία θέση βρίσκεται η ΠΓ∆Μ,
37

 γεγονός που αποδίδεται στο µικρό 

µέγεθος της αγοράς (2 εκατ. κάτοικοι), στις επιδράσεις της πολιτικής κρίσης του 

Σεπτεµβρίου 2001, αλλά και στη δυσκαµψία του τραπεζικού συστήµατος 

χρηµατοδοτήσεων. Οι ΑΞΕ ήταν σχεδόν αµελητέες πριν το 1998. Έκτοτε και µε 

αποκορύφωµα το 2001, όπου η χώρα προσέλκυσε επενδύσεις της τάξεως των 400 

εκατ. €, η πορεία είχε σκαµπανεβάσµατα. Το 2002 και το 2003 οι επενδύσεις ήταν 

λιγότερες των 100 εκατ. €, ενώ το 2004 η τάση έγινε και πάλι ανοδική. Το 2006 

υπήρξε νέο επενδυτικό κύµα, κυρίως λόγω ιδιωτικοποιήσεων στον ενεργειακό τοµέα, 

αλλά και λόγω παραγωγικών επενδύσεων στις ελεύθερες οικονοµικές ζώνες της 

                                                           
37

 Η Δυναμική των Βαλκανικών Αγορών & Η Μετάβαση των Xωρών της Ανατολικής Ευρώπης στην 

Oικονομία της Αγοράς-Εντοπίζοντας Επενδυτικές Ευκαιρίες στο Πλαίσιο της Παγκοσμιοποίησης 

&Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, τόμος Α’ Αριστείδης Μπιτζένης, εκδόσεις Αθ. Σταμούλης (2003) 
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ΠΓ∆Μ. Οι συνθήκες παρουσιάζονται θετικές, καθώς υφίσταται αποκατάσταση 

σταθερού πολιτικού κλίµατος. Οι επιδόσεις της οικονοµίας και η επιτάχυνση της 

διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων θα διευκολύνουν την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. 

Σήµερα, στην αγορά των Σκοπίων, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει 

περισσότερα από 900 εκατ. € στους πλέον κρίσιµους τοµείς της οικονοµίας, όπως 

είναι το πετρέλαιο, οι τηλεπικοινωνίες, οι τράπεζες, τα τρόφιµα, η βιοµηχανία 

τσιµέντου, τα αλουµίνια. 

Μόνο οι 32 µεγαλύτερες ελληνικές επενδύσεις, που αντιπροσωπεύουν τη 

πλειονότητα του συνολικού επενδεδυµένου κεφαλαίου, προσφέρουν εργασία σε 

περίπου 16.000 πολίτες. Ο χαµηλός συντελεστής φορολογίας (µόλις 15%) και τα 

φθηνά ηµεροµίσθια, είναι δύο βασικοί λόγοι που προσελκύουν τους Έλληνες 

επενδυτές. Οι ελληνικές εταιρείες βρίσκονται στη 1η θέση , µε επενδεδυµένο 

κεφάλαιο ανώτερο του επισήµως εγγεγραµµένου, που αφορά τη τελευταία δεκαετία 

και ανέρχεται σε 850 εκατ. €. Οι 30 µεγαλύτερες εταιρείες ελληνικών συµφερόντων 

σε ΠΓ∆Μ διαθέτουν επενδεδυµένο κεφάλαιο της τάξεως του 762 εκατ. € και έχουν 

δηµιουργήσει 20.000 θέσεις εργασίας σε µία χώρα όπου η επίσηµη ανεργία 

κυµαίνεται στο 37%.  

Στο πίνακα 5.6 παρατίθενται οι µεγαλύτερες ελληνικές επενδύσεις στη 

συγκεκριµένη χώρα κατά το έτος 2006: 

  

Εταιρεία σε ΠΓ∆Μ 

   

Εταιρεία σε Ελλάδα 
 επένδυση 

(ευρώ) 

  

δραστηριότητα 

  

  

αριθµός 
υπαλλήλων 

OKTA -SKOPJE AD ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 200.000.000 ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ 950 
STOPANSKA BANKA ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  178.000.000 ΤΡΑΠΕΖΑ 1.166 
COSMOFON ΟΤΕ 135.000.000 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 300 
USJE CEMENTARNICA  ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ 75.000.000 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 600 
PIVARA ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ  60.000.000 ΤΡΟΦΙΜΑ / ΠΟΤΑ 400 
MERMEREN KOMBINAT ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ 50.000.000 ΜΑΡΜΑΡΟ 451 
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VERO-VEROPOULOS ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 40.000.000 SUPERMARKET 421 
ALPHA BANK ALPHA BANK 25.000.000 ΤΡΑΠΕΖΑ 79 
ZITOLUKS ELBISKO-ΦΙΛΙΠΠΟΥ 15.000.000 ΤΡΟΦΙΜΑ 1.200 
NIKAS SKOP DOO NIKAS 7.000.000 ΤΡΟΦΙΜΑ 52 
RODON HAPPENING ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΚΙΝΗΣ 6.000.000 ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ 608 
STRUMICA TABAK L. TOBACCO MICHAILIDIS 4.600.000 ΚΑΠΝΑ 400 
PASCALIN PASCALIN 3.969.000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΦΕ 24 
DS STEEL DS STEEL 3.500.000 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ 145 
LARIN MRAMOR AD ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ 3.000.000 ΜΑΡΜΑΡΟ 42 
KRI-KRI KRI-KRI 2.930.000 ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ 31 
NESTLE ICE SKOPJE DELTA DAIRY HELLAS 2.000.000 ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ 35 
ELLASKOM HELLASCOM 2.000.000 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΙΕΣ 20 
DOJRAN STEEL ΣΙ∆ΕΝΟΡ 2.000.000 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ 200 
DS FOOD DS STEEL 1.700.000 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ 22 
ELENA-M Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ 1.400.000 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 330 
KUZMAN&DAMIAN Π. ΑΡΓΥΡΙΑ∆ΗΣ 1.300.000 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 12 
ALUMIL SYSTEMS ALUMIL HELLAS 1.000.000 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2 
IRON FROZEN ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΡΟΥΚΗΣ 1.000.000  ΤΡΟΦΙΜΑ 200 
VIMER LTD FACON-GARMENTS 800.000 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 380 
HELENA MOTORS HELENA MOTORS 750.000 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 70 
EUROCONSULTANTS EUROCONSULTANTS 750.000 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 3 
MAKKAR-BALFINKO MIROSLAV VRANESEVIK 707.000 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 17 
AMVROSIA ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΕΠΤΣΗΣ 700.000 ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΣΙΩΝ 12 
AGROEFODIA ΖΗΣΣΗΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ 700.000 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 10 
INTRACOM INTRACOM HELLAS 660.000 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 45 
PETZETAKIS PLASTIKA PETZETAKIS PLASTIKA 600.000 ΠΛΑΣΤΙΚΑ 16 
KENTAVROS ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΕΠΤΣΗΣ 500.000 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 3 
GERMANOS TELECOM GERMANOS 500.000 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 97 
MICRON Ε. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 370.000 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 71 
KIRKIS FARM ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΕΠΤΣΗΣ 350.000 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5 
INTERSNACK INTERSNACK 280.000 ΤΡΟΦΙΜΑ 40 
NETFON COSMOTELCO 160.000 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 9 
ALPHA COPY NOKIA NOKIA HELLAS 157.000 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 5 
IRAKLIS Χ. ΘΑΝΑΣΙ∆ΗΣ 120.000 ΕΙ∆Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ 6 
TOYOTA AUTO 

CENTAR 
TOYOTA HELLAS 

102.000 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 27 

ΣΥΝΟΛΟ     8.241 

 

Σύµφωνα µε την Υπηρεσία για τις ξένες επενδύσεις στη ΠΓ∆Μ, η χώρα έχει 

να προσφέρει από τα πλέον ανταγωνιστικά εργατικά κόστη στη Ευρώπη, αλλά και 

εξειδικευµένο και καταρτισµένο εργατικό δυναµικό. 

4.6  Ελληνικές Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στη ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 
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Μία από τις πλέον φτωχές χώρες στα Βαλκάνια, η Βοσνία υπολείπεται κατά 

πολύ σε επιχειρηµατικό ενδιαφέρον.
38

 Στο Σεράγεβο, η ελληνική επιχειρηµατικότητα 

είναι σχεδόν ανύπαρκτη, γεγονός που επιτείνεται από τους αργούς ρυθµούς της 

ανάπτυξης και το προβληµατικό ακόµη θεσµικό πλαίσιο, αλλά και την πολιτική 

κατάσταση της χώρας. 

Κεφάλαιο 5
ο
: Λόγοι που οδηγούν τις επιχειρήσεις να αναλάβουν προγράµµατα 

επενδύσεων 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφερθούν όλοι οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τις αποφάσεις σχετικά µε τις ΑΞΕ και πως οι εξωγενείς παράγοντες είναι 

σηµαντικοί στην επιλογή της τοποθεσίας για µία ΑΞΕ. Οι κυριότεροι από αυτούς 

είναι: 

 Μέγεθος της αγοράς. 

Το µέγεθος της αγοράς έχει θετική επίδραση στις εισροές ΑΞΕ. Σύµφωνα µε 

τη θεωρία του µεγέθους της αγοράς οι πολυεθνικές επιχειρήσεις τείνουν να 

επενδύουν σε µεγάλες χώρες ώστε να επιτυγχάνουν οικονοµίες κλίµακας. 

 Τα Βαλκάνια προσφέρουν στην Ελλάδα µία εντελώς νέα αγορά (κυνηγοί 

αγοράς). 

 Η νέα αγορά των Βαλκανίων βρίσκεται πολύ κοντά στην Ελλάδα  

( γεωγραφική εγγύτητα). 

 Στην αγορά των Βαλκανίων υπάρχει µία έλλειψη τοπικού ανταγωνισµού 

(στρατηγικοί κυνηγοί αγοράς) 
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 Εργατικό κόστος 

Το χαµηλό εργατικό κόστος προβάλλεται συχνά ως σηµαντικός παράγοντας 

επίδρασης στην προσέλκυση αλλοδαπών επενδυτών. Αυτό που στην ουσία 

ενδιαφέρει δεν είναι καθαυτό το εργατικό κόστος, αλλά το τµήµα που το 

κόστος αυτό καταλαµβάνει στο συνολικό κόστος παραγωγής του προϊόντος, η 

σύνδεση του µε τη παραγωγικότητα και τους ρυθµούς βελτίωσής της, η 

χρησιµοποιούµενη τεχνολογία και τεχνογνωσία, το είδος του παραγόµενου 

προϊόντος  και βεβαίως η θέση του παραγόµενου ενδιάµεσου ή τελικού 

προϊόντος στο παγκόσµιο καταµερισµό της εργασίας της συγκεκριµένης 

∆ιεθνικής επιχείρησης. Είναι φανερό ότι η παραγωγή ενός προϊόντος 

εντάσεως εργασίας υπογραµµίζει πιο έντονα τη βαρύτητα του εργατικού 

κόστους, ιδιαίτερα δε, αν το προϊόν παράγεται στη πλειοψηφία του για 

εξαγωγή σε τρίτες αγορές οπότε υπεισέρχεται η διάσταση του παγκόσµιου 

ανταγωνισµού µε πιο έντονο τρόπο από ότι στη περίπτωση της 

προστατευόµενης εγχώριας αγοράς. Η σηµασία λοιπόν του εργατικού κόστους 

αξιολογείται σύµφωνα µε το είδος της επένδυσης αλλά και µε βάση µια 

πλειάδα άλλων µεταβλητών του οικονοµικού, κοινωνικού, και πολιτικού 

περιβάλλοντος της χώρας υποδοχής των επενδύσεων. Η ύπαρξη και µόνο του 

φθηνού –ανειδίκευτου εργατικού  δυναµικού  αποτελεί πλεονέκτηµα 

εγκατάστασης της αναπτυσσόµενης χώρας έως και τη στιγµή που τα άλλα 

κράτη θα εφαρµόσουν την ίδια πολιτική για να προσελκύσουν επενδύσεις. 

Έτσι προβάλλεται ως επιτακτική η ανάπτυξη των επιδεξιοτήτων και 

επαγγελµατικών –τεχνικών γνώσεων του ανθρωπίνου δυναµικού στις 

αναπτυσσόµενες χώρες. Στόχος δεν είναι η δηµιουργία εξειδικευµένου 

εργατικού δυναµικού µε µια εφάπαξ παρεχόµενη και χρονικά οροθετηµένη 
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εκπαιδευτική διαδικασία αλλά η καθιέρωση οργανωµένων δικτύων συνεχούς 

κατάρτισης και επιµόρφωσης µε ευέλικτη λειτουργία και προσαρµογή των 

προγραµµάτων τους στις ανάγκες της οικονοµίας της κάθε αναπτυσσόµενης 

χώρας.   

 Πολλές επιχειρήσεις στοχεύουν στη δηµιουργία µιας εξαγωγικής βάσης στα 

Βαλκάνια η οποία προσφέρει πάλι το πλεονέκτηµα του χαµηλού κόστους 

οφειλόµενο και στη φθηνή εργασία και στη µεταφορά. Το τελευταίο 

διευκολύνεται πολύ από τη γεωγραφική εγγύτητα και ειδικά από το χαµηλό 

κόστος των µέσων µεταφοράς στα Βαλκάνια. 

 Η δυναµική της αγοράς η οποία µετριέται από την οικονοµική ανάπτυξη της 

χώρας επηρεάζει θετικά τις εισροές ΑΞΕ. Μία οικονοµία µε υψηλούς ρυθµούς  

ανάπτυξης παρέχει περισσότερες ευκαιρίες για κέρδη από µία οικονοµία µε 

χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης. 

 Το πόσο «ανοιχτή» είναι µία οικονοµία είναι σηµαντικός παράγοντας για τις 

εισροές ΑΞΕ καθότι οι ΑΞΕ κατευθύνονται κυρίως προς τοµείς που 

συνδέονται µε το εµπόριο.  

 Η παρουσία χιλιάδων σπουδαστών στα Πανεπιστήµια κυρίως της Βουλγαρίας, 

Ρουµανίας και της Σερβίας προσέλκυσε τους Έλληνες επιχειρηµατίες για να 

επενδύσουν ειδικά στους κλάδους της βιοµηχανίας τροφίµων, της ψυχαγωγίας 

και  των εστιατορίων (θεωρία ακολουθώντας τους πελάτες). 

 Η γραφειοκρατία, η δωροδοκία, ο υψηλός κίνδυνος, η διαφθορά που 

χαρακτηρίζουν την οικονοµία των Βαλκανίων αποτελούν αποθαρρυντικούς 

παράγοντες για τους ∆υτικούς επενδυτές, ενώ οι Έλληνες ένιωσαν 

εξοικειωµένοι µε αυτή τη πραγµατικότητα που την είχαν ζήσει και στην 

Ελλάδα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. 
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 Τα Βαλκάνια και ιδίως η Βουλγαρία, παρέχουν µία ζωτική σύνδεση µεταξύ 

της Ελλάδας και των Ανατολικών χωρών. 

 Εµπορικός προστατευτισµός. 

Όσο περισσότερος προστατευτισµός υπάρχει σε µια hostcountry τόσο 

περισσότερο ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις να κάνουν ΑΞΕ στη χώρα αυτή. 

Αυτό συµβαίνει γιατί οι δασµοί µε τους οποίους επιβαρύνονται οι εξαγωγές 

τους προς τη χώρα κάνουν πιο συµφέρουσα την επιλογή της ΑΞΕ ώστε να 

µειωθεί το κόστος διάθεσης. Επειδή η σχέση αυτή είναι καθολικά αποδεκτή 

λίγες είναι οι έρευνες που έχουν γίνει πάνω σε αυτή
39

. Η έρευνα πάντως που 

ξεχωρίζει είναι του Blonigen το 2002 η οποία ξεκαθαρίζει πως η ανωτέρω 

σχέση αφορά κυρίως τις µεγάλες σε µέγεθος πολυεθνικές  επιχειρήσεις καθώς 

οι ΑΞΕ έχουν ένα µεγάλο κόστος το οποίο οι µικρότερες εξαγωγικές 

επιχειρήσεις είναι δύσκολο να χρηµατοδοτήσουν. 

 Ο έντονος ανταγωνισµός στην Ελλάδα ( ο οποίος οφείλεται στη παρουσία 

πολλών ξένων επιχειρήσεων ) ώθησε πολλές επιχειρήσεις να κινηθούν προς 

τις ξένες αγορές των Βαλκανίων. Αυτές οι επιχειρήσεις ήταν µικρές στο 

µέγεθος. 

 Θεσµοί  

Η καλή λειτουργία και ποιότητα των θεσµών είναι ένας σηµαντικός 

παράγοντας που επηρεάζει τις εισροές ΑΞΕ και ειδικά για τις αναπτυσσόµενες 

χώρες για αρκετούς λόγους. Αρχικά, γιατί αν δεν υπάρχει ισχυρή νοµική 

προστασία της ιδιοκτησίας αυξάνεται η πιθανότητα απαλλοτρίωσης της 

επένδυσης  µιας εταιρείας κάτι που προφανώς θα αποθαρρύνει τις ΑΞΕ. 

                                                           
39GrubertκαιMulli-1991, KogutκαιChang-1996, Βlonigen-1997. 
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Επίσης η κακή λειτουργία των θεσµών καθώς επίσης και η διαφθορά αυξάνει 

το κόστος λειτουργίας µιας επιχείρησης που αν συνδυαστεί και µε κακές 

δηµόσιες υποδοµές (π.χ. δρόµοι, λιµάνια, ενέργεια) που πιθανώς προκύπτουν 

από τη κακή λειτουργία των θεσµών, µειώνεται σηµαντικά η αναφερόµενη 

κερδοφορία µιας ΑΞΕ. 

 Κάποιες από τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν µικρές και ένα βήµα 

πριν τη πτώχευση, «µετακόµισαν» στα Βαλκάνια µε την ελπίδα ότι θα 

επιβιώσουν σε µία νέα αγορά κυρίως λόγω του χαµηλού κόστους  της 

εργασίας, της ενέργειας και της έλλειψης τοπικού ανταγωνισµού. Επίσης 

θεωρούν και ελπίζουν ότι θα εξάγουν τα προϊόντα αυτά πίσω στην Ελλάδα. 

Τέτοιου είδους επενδύσεις ονοµάζονται Επενδύσεις ∆ιαφυγής. 

 Οι Έλληνες εκµεταλλεύτηκαν το γεγονός  ότι στα Βαλκάνια υπάρχει απουσία 

σηµαντικού ξένου επενδυτικού ενδιαφέροντος. Αυτό οφείλεται σε διάφορους 

λόγους, όπως είναι : 

i. Αστάθεια στο οικονοµικό περιβάλλον 

ii. Χαµηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα 

iii. Αποµόνωση των Βαλκανικών χωρών από τις δυτικές αγορές κατά τη 

διάρκεια των κοµµουνιστικών ετών και το χαµηλό επίπεδο εµπορικών 

σχέσεων µε αυτές τις αγορές. 

 Η γεωγραφική απόσταση των Βαλκανικών χωρών από τη ∆ύση σε σχέση µε 

τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης όπως η Τσεχία, η Ουγγαρία κά, οι οποίες 

είναι πιο κοντά στις δυτικές αγορές, εξηγούν το µειωµένο δυτικό επενδυτικό 

ενδιαφέρον  και αφήνουν πρόσφορο έδαφος στους Έλληνες επιχειρηµατίες. 

 Ιστορικοί δεσµοί, πολιτιστική εγγύτητα και κοινή θρησκεία. Μεταξύ των 

ευρωπαϊκών και βαλκανικών χωρών υπάρχει πολιτιστική απόσταση, η οποία, 
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ενθαρρύνει τις επενδύσεις. Ωστόσο υπάρχει και µία τάση των σύγχρονων 

πολιτών των βαλκανικών χωρών να µιµηθούν τις δυτικές καταναλωτικές 

συνήθειες και έτσι η πολιτιστική απόσταση γίνεται πολιτιστική εγγύτητα και 

κίνητρο. Εφόσον η Ελλάδα είναι µέλος της ΕΕ, τα ελληνικά αγαθά και 

υπηρεσίες στα µάτια των Βαλκανίων φαίνονται «ευρωπαϊκά» και κατά 

συνέπεια υψηλότερης ποιότητας. Οι Βαλκάνιοι ταξιδεύουν συχνά στην 

Ελλάδα και αυτό έχει θετικές επιπτώσεις, αφού γίνονται πιο οικείοι µε τα 

ελληνικά εµπορικά σήµατα, προϊόντα και ονόµατα. 

 Η πώληση κρατικών επιχειρήσεων µέσω της ιδιωτικοποίησης ή της 

δηµιουργίας κοινών επιχειρήσεων προέτρεψε µεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, 

η ελληνική εταιρεία εµφιάλωσης CocaCola, ο Τιτάν, η Intracom, η ∆έλτα, η 

Goodys, η Νίκας, η χαρτοποιία Θράκης κά, να εισέλθουν στην αγορά και να 

αποκτήσουν ένα µεγάλο µέρος αυτής. Η συµµετοχή αυτή των ελληνικών 

επιχειρήσεων στη βαλκανική αγορά θα δώσει ώθηση στην ισχύ τους και στη 

θέση τους στη παγκόσµια αγορά και θα αυξήσει το παγκόσµιο µερίδιο 

αγοράς. 

 Φορολογία. 

Οι ελληνικές εταιρείες στην προσπάθεια να αποφύγουν την υψηλή 

φορολόγηση, η οποία υπάρχει στην Ελλάδα, µπορεί να στραφούν σε µία 

βαλκανική χώρα όπου θα δηµιουργήσουν µία εταιρεία µε έδρα τη βαλκανική 

χώρα µε αποτέλεσµα να λειτουργούν µε τους κανόνες και τους νόµους της 

χώρας που υποδέχεται την επένδυση, διατηρώντας το δικαίωµα να 

επιστρέψουν, όποτε αυτές το επιθυµούν, τα καταγεγραµµένα ποσά του 

επενδυµένου κεφαλαίου στην Ελλάδα υπό τη µορφή κερδών (επαναπατρισµός 

κερδών). Επίσης, οι ελληνικές εταιρείες µπορεί να επανεπενδύσουν τα κέρδη 
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και έτσι να αποφύγουν ακόµη και τη φορολογία του κράτους στο οποίο 

επένδυσαν. Πολλές φορές εταιρείες, κυρίως εντάσεως εργασίας, προτιµούν να 

επενδύσουν σε περιοχές µε υψηλή ανεργία, όπου θα απασχολούν πάνω από 

ένα συγκεκριµένο αριθµό εργαζοµένων, ή να πραγµατοποιήσουν µια 

επένδυση πάνω από ένα συγκεκριµένο ύψος µε αποτέλεσµα να 

απαλλάσσονται από φορολόγηση ενός µεγάλου µέρους των κερδών τους
40

. 

Επίσης, πολλές φορές και σε αρκετές βαλκανικές χώρες οι εταιρείες 

απαλλάσσονται από τη φορολόγηση των κερδών (εξ ολοκλήρου) για τα πρώτα 

χρόνια λειτουργίας τους, και κάποιο ποσοστό των κερδών για τα επόµενα 

χρόνια αν επενδύσουν αυτές οι εταιρείες µέσα από το κρατικό πρόγραµµα των 

ιδιωτικοποιήσεων µε πλειοψηφικό πακέτο. Είναι, επίσης, δυνατό βάσει της 

νοµοθεσίας οι εταιρείες, είτε να µεταφέρουν τις ζηµιές στα επόµενα έτη 

(ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις -έως 5 χρόνια- και για τις τράπεζες -έως 10 

χρόνια-) είτε να απαλλάσσονται από την πληρωµή κάποιου ποσοστού ΦΠΑ 

και να έχουν πλήρη απαλλαγή ΦΠΑ όταν πρόκειται για εισαγωγή 

µηχανολογικού εξοπλισµού. Επιπρόσθετα, οι ξένες επιχειρήσεις στα 

Βαλκάνια µπορούν να εγγραφούν ως εγχώριες επιχειρήσεις (και όχι ως ξένες 

πολυεθνικές) µε αποτέλεσµα τη χαµηλή φορολογία (για παράδειγµα στη 

Βουλγαρία το ποσοστό φόρου εταιρικών είναι 15% από 1/1/2005). Τέλος, 

είναι σύνηθες σε µία χώρα υπό µετάβαση να είναι δεδοµένη η ανυπαρξία ενός 

ανεπτυγµένου κρατικού ελέγχου για αποφυγή φοροδιαφυγής, µε αποτέλεσµα 

την ύπαρξη δωροδοκιών - καταστάσεων διαφθοράς, αλλά και ανυπαρξία 

ελεγκτικών µηχανισµών, νόµων, αυστηρών κυρώσεων κτλ.  

                                                           
40
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Αποτέλεσµα αυτών η δήλωση ελάχιστων κερδών από την πλευρά των 

επιχειρήσεων. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, δύναται κάθε επιχείρηση που 

επιθυµεί να επενδύσει στα Βαλκάνια να δηµιουργήσει ταυτόχρονα µια παράκτια 

εταιρεία (offshore) (εταιρεία που απολαµβάνει προνοµιακή φορολογική µεταχείριση 

σε περιοχές που αποκαλούνται φορολογικοί παράδεισοι) µε αποτέλεσµα να 

εµφανίζεται αυτή η εταιρεία στους πίνακες των χωρών της Βαλκανικής ως 

επενδύτρια εταιρεία προερχόµενη από χώρα διαφορετική (π.χ. από Κύπρο, 

Λουξεµβούργο, VirginIslands κτλ.) από αυτή (homecountry) που πραγµατικά 

ανήκουν τα συµφέροντα των επιχειρηµατιών που την κατέχουν . 

 Πολλές από τις ελληνικές επιχειρήσεις είχαν εµπορικές σχέσεις µε τη 

Βουλγαρία και τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες. Η επιτυχία αυτών των 

σχέσεων και η καλή αποδοχή των ελληνικών προϊόντων στη βαλκανική αγορά 

ενθάρρυναν τις ελληνικές επιχειρήσεις να αναλάβουν προγράµµατα ΑΞΕ. Οι 

βασικοί λόγοι που τα ελληνικά επενδυτικά προγράµµατα αντικατέστησαν ή 

συµπλήρωσαν τις εµπορικές σχέσεις ήταν για να ξεπεράσουν τους εµπορικούς 

φραγµούς, να ελαχιστοποιηθεί του κόστους παραγωγής και να αποφευχθεί του 

κόστους µεταφορών. 

Οι βαλκανικές χώρες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στην προσπάθειά 

τους να γίνουν µία λειτουργική οικονοµία της αγοράς, αν και θα λέγαµε ότι δεν είναι 

ακόµα ικανές να αντιµετωπίσουν τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάµεις αγοράς 

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
41

 Ο όγκος των επενδυµένων κεφαλαίων σε αυτές τις 

χώρες είναι πολύ περιορισµένος και υπάρχει έλλειψη δυτικού επενδυτικού 

ενδιαφέροντος. Με δεδοµένη αυτή τη κατάσταση, οι Έλληνες επιχειρηµατίες έχουν 

βρει έδαφος για να πραγµατοποιήσουν αρκετά µεγάλες επενδύσεις σε σχέση µε τα 
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οικονοµικά µεγέθη της Ελλάδας. Παρόλα αυτά, 25 περίπου ελληνικές πολυεθνικές 

έχουν επενδύσει το 80% των συνολικών ελληνικών εκροών ΑΞΕ σε ολόκληρη τη 

βαλκανική περιοχή. Συγχρόνως, περίπου 3000-3500 περίπου ενεργές ελληνικές 

επιχειρήσεις από τις 8000-10000 εγγεγραµµένες πρόσφεραν  και προσφέρουν 

δραστηριότητες προστιθέµενης αξίας στις βαλκανικές οικονοµίες, όπως νέες θέσεις 

εργασίας, προϊόντα καλύτερης ποιότητας, ευρύτερη ποικιλία των προϊόντων και 

αύξηση της παραγωγής. 

Άξιο παράδειγµα αναφοράς εταιρείας που έχει δραστηριοποιηθεί στα Βαλκάνια 

αποτελεί ο όµιλοςLafarge- Όµιλος ΑΓΕΤ Ηρακλής. 

Κεφ. 6
ο
: Lafarge- Όµιλος ΑΓΕΤ Ηρακλής 

 

 

 

Η Lafarge
42
έχει εδραιωµένη παρουσία στην ελληνική αγορά τσιµέντου, 

σκυροδέµατος και αδρανών υλικών. Είναι παγκόσµιος ηγέτης στα δοµικά υλικά, 

κατέχοντας ηγετικές θέσεις σε όλους τους τοµείς της δραστηριότητάς του. Εισήλθε 

στην ελληνική αγορά τσιµέντου το 2001 και κατέχει τη πλειοψηφία των µετοχών της 

ΑΓΕΤ Ηρακλής. Η ΑΓΕΤ Ηρακλής είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός τσιµέντου στην 

Ελλάδα µε συνολική παραγωγική δυνατότητα 9,6 εκατ.τόνους ετησίως. Η εταιρεία 
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ιδρύθηκε το 1911 ως µία βιοµηχανική και εµπορική εταιρεία µε το όνοµα «Ανώνυµος 

Γενική Εταιρεία Τσιµέντων», µε συνεχή παρουσία στην Ελλάδα σχεδόν για έναν 

αιώνα. 

Ο όµιλος Lafarge  ξεκίνησε τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες το 1833, 

όταν ο AugustePavindeLafarge ίδρυσε µια εταιρεία παραγωγής ασβέστου στη 

Γαλλία. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1930, και µετά από πολλές εξαγορές 

εταιρειών ασβέστου και τσιµέντου σε όλη τη χώρα, η Lafarge εξελίχθηκε στη 

µεγαλύτερη τσιµεντοβιοµηχανία της Γαλλίας.  

Η εταιρεία επεκτάθηκε για πρώτη 

φορά διεθνώς το 1864, ως προµηθευτής 

ασβέστου για την κατασκευή της ∆ιώρυγα 

του Σουέζ. Η διεθνής επέκταση συνεχίστηκε 

στις αρχές του 20ού αιώνα, µε την έναρξη 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στη 

Βόρειο Αφρική, τη Μ. Βρετανία, τη 

Βραζιλία και τον Καναδά.Με την εξαγορά της εταιρείας GeneralPortlandInc. το 1981, 

η Lafarge εξελίχθηκε σε µία από τις µεγαλύτερες τσιµεντοβιοµηχανίες στη Βόρειο 

Αµερική. Η Lafarge
43

 συνέχισε να επεκτείνεται διεθνώς µε την εξαγορά της εταιρείας 

BlueCircleIndustries το 2001 και µε διάφορες εξαγορές στη λεκάνη της Μεσογείου, 

στην Ανατολική Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και την Ασία.Ο κλάδος αδρανών και 

σκυροδέµατος που λειτουργεί πλέον σε 29 χώρες έκανε ένα σηµαντικό άλµα το 1997, 

µε την εξαγορά της Redlandplc, µίας από τις µεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής 

αδρανών και σκυροδέµατος εκείνη την εποχή.Η Lafarge εισήλθε για πρώτη φορά 
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στην αγορά των προϊόντων γύψου το 1931 και σήµερα, είναι η τρίτη µεγαλύτερη 

εταιρεία κατασκευής γυψοσανίδων στον κόσµο, µε παρουσία σε 28 χώρες.Το 

Φεβρουάριο του 2007, η εταιρεία πώλησε τον κλάδο υλικών στέγασης τον οποίο είχε 

αποκτήσει µε την εξαγορά της εταιρείας Redlandplc. 

 

6.1 Εταιρική διακυβέρνηση 

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής λειτουργεί µε βάση τα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής 

διακυβέρνησης. Η οργανωτική δοµή
44

 της περιλαµβάνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε 

έξι µέλη, από τα οποία το µόνο εκτελεστικό µέλος είναι ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιδιώκει την ενίσχυση της µακροχρόνιας 

οικονοµικής αξίας της εταιρείας και την προάσπιση του γενικότερου εταιρικού 

συµφέροντος και είναι αρµόδιο µεταξύ άλλων για την καθιέρωση και εφαρµογή των 

αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης. Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναφέρεται η 

Επιτροπή Ελέγχου, την οποία απαρτίζουν τρία µη εκτελεστικά µέλη, δύο εκ των 

οποίων είναι ανεξάρτητα. 

Υπεύθυνος για τη διοίκηση της ΑΓΕΤ Ηρακλής είναι ο ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος. Αυτός έχει τη συνολική ευθύνη για τη λειτουργική διαχείριση και την 
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απόδοση της εταιρείας, µέσα στο πλαίσιο της ανάθεσης καθηκόντων από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο και των αρµοδιοτήτων βάσει του νόµου. 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος προΐσταται εννεαµελούς Εκτελεστικής Επιτροπής, η 

οποία αποτελείται από τους Γενικούς ∆ιευθυντές της εταιρείας. Η Εκτελεστική 

Επιτροπή συµβάλλει στην αποτελεσµατική διοίκηση και διαχείριση της λειτουργίας 

της ΑΓΕΤ Ηρακλής. 

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής διαθέτει 3 εργοστάσια
45

 τσιµέντου στο Βόλο, τη Χαλκίδα 

και το Μηλάκι Ευβοίας και 6 κέντρα διανοµής. Λειτουργεί 11 λατοµεία κοντά στα 

εργοστάσια και 3 λατοµεία στη Μήλο, στο Γυαλί Νισύρου και το Αλτσί Κρήτης. 

∆ραστηριοποιείται εµπορικά σε ολόκληρη την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα για 

χύδην και σακευµένο τσιµέντο. Εφαρµόζοντας µια πελατοκεντρική προσέγγιση, 

αναπτύσσει και προσφέρει στην αγορά διαφοροποιηµένα, καινοτοµικά προϊόντα, που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών και του τελικού χρήστη. 

6.2 Εργοστάσιο Βόλου  
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 Το εργοστάσιο Βόλου
46

 είναι το µεγαλύτερο εργοστάσιο της εταιρείας και µία 

από τις πιο σηµαντικές µονάδες της Lafarge, µε δυναµικότητα πάνω από 4,5 εκατ. 

τόνους. Με ιστορία από το 1924, το εργοστάσιο βρίσκεται 4 χλµ.από τη πόλη του 

Βόλου. Η γειτνίασή του µε τον αστικό ιστό επιβάλλει στο εργοστάσιο να επιδεικνύει 

ιδιαίτερη ευαισθησία στη προστασία του περιβάλλοντος και σεβασµό στη τοπική 

κοινωνία. Οι αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες, ο αυστηρός έλεγχος και η ευελιξία της 

παραγωγής επιτρέπουν στο εργοστάσιο να παράγει διάφορους τύπους χύδην και 

σακευµένου τσιµέντου, όπως είναι τα επώνυµα προϊόντα Basis, τσιµέντουψηλής 

αντοχής και το Athlos, τσιµέντο τοιχοποιίας και γενικών οικοδοµικών χρήσεων. 

 Το εργοστάσιο του Βόλου
47

 εξελίσσεται και βελτιώνεται συνεχώς τα 

τελευταία χρόνια. Η δέσµευση του εργοστασίου και των ανθρώπων του είναι 

καθοριστική για την επιτυχία του ευρύτερου προγράµµατος της ΑΓΕΤ Ηρακλής για 

τη βιώσιµη ανάπτυξη Στόχοι Αειφορίας 2012. 

  

Οι δράσεις του εργοστασίου επικεντρώνονται κυρίως στη βελτίωση της υγείας και 

ασφάλειας των εργαζοµένων και της τοπικής κοινωνίας, τη µείωση του 

περιβαλλοντικού αποτυπώµατος µέσω του ελέγχου των εκποµπών και της καλής 

διαχείρισης των λατοµείων και τη διασφάλιση λειτουργίας σύµφωνης µε την αειφόρο 

ανάπτυξη. 
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 Η συνεχής βελτίωση σε 

θέµατα Υγείας και Ασφάλειας 

αποτελεί καθηµερινή προτεραιότητα. 

Εφαρµόζονται µέτρα που αφορούν σε 

µέσα ατοµικής προστασίας, πρότυπα 

και διαδικασίες για όλες τις 

εκτελούµενες εργασίες και κατάλληλα προγράµµατα εκπαίδευσης για τη καλλιέργεια 

κοινής συνείδησης και ασφαλούς συµπεριφοράς. 

 Υλοποιεί πρόγραµµα δράσης µε προτεραιότητα το περιβάλλον και τη 

βελτίωση της περιβαλλοντικής του απόδοσης, το οποίο περιλαµβάνει κυρίως έργα και 

ενέργειες για το περιορισµό των εκποµπών σκόνης και χαµηλής ρύπανσης, τη µείωση 

των εκποµπών διοξειδίου άνθρακα, τη διατήρηση φυσικών πόρων και την 

αναβάθµιση των εγκαταστάσεων του εργοστασίου. 

Για τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου άνθρακα και την εξοικονόµηση και 

σταδιακή αντικατάσταση µη ανανεώσιµων ορυκτών καυσίµων το εργοστάσιο Βόλου 

χρησιµοποιεί βιοµάζα, από υπολείµµατα αγροτικών καλλιεργειών βαµβακιού και 

καλαµποκιού της περιοχής Θεσσαλίας. Επίσης στο µίγµα καυσίµων του εργοστασίου 

έχει προστεθεί η χρήση φυσικού αερίου στη προθέρµανση των µονάδων παραγωγής 

τσιµέντου. Για το περιορισµό των εκποµπών σκόνης το εργοστάσιο εγκαθιστά 

υβριδικά φίλτρα, τα οποία υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των σηµερινών 

προδιαγραφών για τη βιοµηχανία. Τα υβριδικά φίλτρα αναµένεται να 

ελαχιστοποιήσουν τις εκποµπές σκόνης του εργοστασίου. Η απόδοσή τους είναι 

ανεξάρτητη από συνθήκες θερµοκρασίας, υγρασίας και εξωγενείς παράγοντες. 
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 Το εργοστάσιο Βόλου ικανοποιεί απόλυτα τις απαιτήσεις του προτύπου 

ENISO 14001:2004 του ΕΛΟΤ που αφορά στο σύστηµα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. Σύµφωνα µε τη έκθεση των επιθεωρητών του 2011: «Στο νέο συνεχώς 

µεταβαλλόµενο περιβάλλον λειτουργίας, οι προτεραιότητες του εργοστασίου έχουν 

αλλάξει και από τη µεγιστοποίηση της παραγωγής στοχεύουν πλέον στον έλεγχο των 

εκποµπών. Το εργοστάσιο παρακολουθεί συστηµατικά τις εκποµπές του και τη 

κατανάλωση ενέργειας, τα ελέγχει αποτελεσµατικά και θέτει στόχους και 

περιβαλλοντικά προγράµµατα για τη περαιτέρω µείωσή τους». 

 ∆ιαθέτει 4 λατοµεία στη περιοχή του Βόλου:στο Πλάτανο για ασβεστόλιθο, 

στο Σέσκλο για άργιλο, στην Ανάβρα για κερατόλιθο, και στη περιοχή Σωρού για 

σχίστη. Με ειδικό πρόγραµµα αποκατάστασης για κάθε λατοµείο σκοπός είναι να 

παραδοθεί στη κοινωνία ένας χώρος µε περισσότερα στοιχεία βιοποικιλότητας 

ανάλογα µε αυτά που υπήρχαν πριν την επέµβαση, καθώς και να βελτιωθεί η εικόνα 

του τοπίου που δηµιουργήθηκε µετά την επέµβαση. Στο ιδιόκτητο φυτώριο 

καλλιεργούνται 20.000 δένδρα ετησίως, τα οποία χρησιµοποιούνται στην 

αποκατάσταση των λατοµείων. 
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Όλα τα στάδια της 

παραγωγής
48

 απαιτούν 

τεχνικές δεξιότητες υψηλού 

επιπέδου, αυστηρή τήρηση των 

διαδικασιών και ισχυρό οµαδικό 

πνεύµα. Με συνεχή και εντατικά 

προγράµµατα εκπαίδευσης διασφαλίζεται η εξέλιξη του προσωπικού και η περαιτέρω 

ανάπτυξη των ικανοτήτων. 

Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένες και 

ελέγχονται κεντρικά από την αίθουσα ελέγχου. Οι εξειδικευµένοι χειριστές 

επιβλέπουν συνολικά τη λειτουργία του εργοστασίου, ελέγχουν τις εγκαταστάσεις και 

πραγµατοποιούν τις απαραίτητες ρυθµίσεις στη παραγωγική διαδικασία. Γίνεται 

συνεχής έλεγχος της περιβαλλοντικής απόδοσης του εργοστασίου.
49

 Οι εκποµπές 

σκόνης και αερίων καταµετρώνται και αναλύονται, ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος 

της διαδικασίας και δυνατότητα άµεσης και έγκαιρης επέµβασης. 

Το εργοστάσιο Βόλου ακολουθεί υψηλά πρότυπα ποιοτικού ελέγχου. Είναι 

πιστοποιηµένο για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και οι 

τύποι τσιµέντου που παράγει είναι πιστοποιηµένοι µε τη σήµανση CE, σύµφωνα µε 

το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 197-1. 

Toεργαστήριο του εργοστασίου µετά την επιτυχία του 2008 που κατέλαβε τη 

πρώτη θέση µεταξύ 171 εργαστηρίων της Lafarge, το 2009 κατέλαβε τη Τρίτη θέση 
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µε δείκτη LAI100%  ανάµεσα σε 213 επιχειρηµατικές µονάδες. Ο δείκτης απόδοσης 

LAI (LabAccuracyIndex) χαρακτηρίζει την ακρίβεια και την αξιοπιστία µεταξύ των 

εργαστηρίων. 

Αναµφισβήτητα, το εργοστάσιο Βόλου µε τη δραστηριότητά του συµβάλλει 

σηµαντικά στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής. Την περίοδο 

2004-2008 έχει προχωρήσει σε επενδύσεις ύψους 33,4 εκατ. Ευρώ για εργασίες 

αναβάθµισης και έργα. ∆ιαθέτει κατά µέσο όρο ετησίως 26 εκατ. Ευρώ σε µισθούς 

και αµοιβές προσωπικού. Το σύνολο των µισθών, αµοιβών προσωπικού, προµηθειών 

και φόρων ανέρχεται κατά µέσο όρο σε 56,5 εκατ.ευρώ.  

6.3 Εργοστάσιο Μηλακίου 

Το εργοστάσιο 

Μηλακίου
50
βρίσκεται κοντά στο 

Αλιβέρι, στη Νότια Εύβοια. 

Ιδρύθηκε το 1982 και είναι το πιο 

σύγχρονο από τα εργοστάσια της 

ΑΓΕΤ Ηρακλής, µε παραγωγική 

δυνατότητα 2,2 εκατ.τόνων τσιµέντου ετησίως. Ο σχεδιασµός της γραµµής 

παραγωγής του και η σύγχρονη τεχνολογία που εφαρµόζεται για τον έλεγχο των 

διεργασιών, από την επεξεργασία των πρώτων υλών µέχρι το τελικό προϊόν, έδωσαν 

στο εργοστάσιο Μηλακίου τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται σε απαιτήσεις για 

τσιµέντο ειδικών προδιαγραφών στη διεθνή αγορά. 
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 Στο πλαίσιο των Στόχων Αειφορίας 2012 της ΑΓΕΤ Ηρακλής, το εργοστάσιο 

Μηλακίου υλοποιεί πρόγραµµα δράσης που συνδέεται µε τη µακροπρόθεσµη 

βελτίωση και ανταπόκριση του εργοστασίου σε προκλήσεις όπως οι κλιµατικές 

αλλαγές, η διαφύλαξη των φυσικών πόρων και η προστασία της βιοποικιλότητας. 

Πέρα από το σχέδιο δράσης στο πλαίσιο των Στόχων Αειφορίας 2012, το εργοστάσιο 

Μηλακίου εξετάζει τις ιδιαίτερες συνθήκες της γεωγραφικής του θέσης(γειτνίαση µε 

κατοικηµένη περιοχή) και τη γεωµορφολογία της (άνεµοι, υψοµετρική διαφορά 

µεταξύ του εργοστασίου και της κοινότητας του Μηλακίου), για τον έλεγχο του 

περιβαλλοντικού αποτυπώµατος 

των λειτουργιών του. 

Για τον περιορισµό των εκποµπών 

σκόνης, το εργοστάσιο 

εγκατέστησε το 2007 φίλτρο 

υβριδικής τεχνολογίας στη 

µονάδα παραγωγής, το οποίο 

υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των προδιαγραφών για τη τσιµεντοβιοµηχανία. Το 

υβριδικό φίλτρο ελαχιστοποιεί τις εκποµπές σκόνης από τη καµινάδα και έχει 

απόδοση ανεξάρτητη από συνθήκες θερµοκρασίας, υγρασίας και εξωγενείς 

παράγοντες. Για τη συνεχή καταγραφή των εκποµπών εγκαταστάθηκε αυτόµατος 

αναλυτής εκποµπών συνεχούς ροής. Ο ασβεστόλιθος µεταφέρεται από το λατοµείο 

στο εργοστάσιο µε κλειστό ταινιόδροµο και αποθηκεύεται σε σιλό χωρητικότητας 

50.000 τόνων. Η προ-οµογενοποίηση των πρώτων υλών γίνεται σε κλειστή αποθήκη, 

χωρητικότητας 30.000 τόνων, που κατασκευάστηκε το 2003. Από το κάµινο, το 

κλίνκερ µεταφέρεται και αποθηκεύεται σε σιλό αποθήκευσης, µε σύστηµα αυτόµατης 

διακίνησης. Έργα που ολοκληρώθηκαν το 2008 στο λιµάνι του εργοστασίου µείωσαν 
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τη διάχυτη σκόνη κατά τη διακίνηση του τελικού προϊόντος. Έχει επίσης εκπονηθεί 

ειδική µελέτη για τη 

κατασκευή 

ανεµοφρακτών στην αποθήκη 

στερεών καυσίµων, 

έργο που συµβάλλει 

καθοριστικά στη µείωση 

των εκποµπών διάχυτης 

σκόνης. 

 Αξιοποιώντας τη θέση του και τη µικρή απόσταση από τη θάλασσα, το 

εργοστάσιο κατασκεύασε Μονάδα Αφαλάτωσης, η οποία τέθηκε σε λειτουργία το 

Σεπτέµβριο του 2010. Αποτελεί επένδυση ύψους 1,2 εκατ.ευρώ και είναι µία 

τεχνολογικά προηγµένη και αειφόρος µέθοδος για τη µείωση της κατανάλωσης 

πόσιµου νερού. Με τη λειτουργία της, το εργοστάσιο Μηλακίου
51

 αντικαθιστά 

φρέσκο πόσιµο νερό µε αφαλατωµένο θαλασσινό και καλύπτει αυτόµατα τις ανάγκες 

του σε νερό για άµεση χρήση στην παραγωγική. Ως αποτέλεσµα εξοικονοµεί 

φυσικούς πόρους και ενισχύει τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητά του. Το πρόγραµµα 

∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων καλύπτει τον πλήρη κύκλο προµήθειας και διάθεσης 

νερού µετά τη χρήση στο εργοστάσιο. Εκτός από τη Μονάδα Αφαλάτωσης, το 

εργοστάσιο έχει κατασκευάσει σύστηµα συλλογής και ανακύκλωσης όµβριων και 

επιφανειακών υδάτων. Το νερό αυτό χρησιµοποιείται για τη διαβροχή των υπαίθριων 

σωρών υλικών, µέσω εκτεταµένου δικτύου κανονιών, τη διαβροχή των δρόµων του 

εργοστασίου για το περιορισµό της διάχυτης σκόνης και το πότισµα των φυτών. Η 

ποσότητα των επιφανειακών υδάτων διέρχεται µέσω συστήµατος επεξεργασίας και 
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στη συνέχεια µετά το καθαρισµό συλλέγεται και επαναχρησιµοποιείται για διαβροχές 

και ποτίσµατα. 

 Τα εργοστάσιο Μηλακίου µε τη δραστηριότητά του συµβάλλει σηµαντικά 

στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής. Τη περίοδο 2004-8 έχουν 

πραγµατοποιηθεί επενδύσεις ύψους 28,3 εκατ. Ευρώ για την αναβάθµιση του 

εργοστασίου. 14,8 εκατ. Ευρώ, ποσοστό 50% των επενδύσεων, αφορούν σε έργα 

ασφάλειας και περιβάλλοντος. ∆ιαθέτει κατά µέσο όρο ετησίως 17 εκατ. Ευρώ σε 

µισθούς και αµοιβές προσωπικού, ενώ 22 εκατ. Ευρώ κατά µέσο όρο ετησίως 

αφορούν σε αµοιβές, προµήθειες, φόρους, υποστήριξη τοπικών προγραµµάτων ή 

χορηγίες. 

6.4 Τσιµέντο, Σκυρόδεµα και Αδρανή Υλικά 

6.4.1. Tσιµέντο 

Το τσιµέντο
52

 είναι ένα από τα παλαιότερα δοµικά υλικά στο κόσµο. Είναι ένα 

υδραυλικό συνδετικό υλικό και βασικό συστατικό των σκυροδεµάτων και των 

κονιαµάτων. Λειτουργεί σαν ένα είδος κόλλας για να συνδέει µεταξύ τους την άµµο 

και τα χαλίκια.  

Η τσιµεντοβιοµηχανία παρέχει υλικά που χρησιµοποιούνται για την 

κατασκευή κατοικιών, κτιρίων και υποδοµών. Το πιο ευρέως χρησιµοποιούµενο 

υλικό είναι το σκυρόδεµα (που δηµιουργείται µε τσιµέντο και αδρανή), το οποίο 

χρησιµοποιείται σε διάφορες εφαρµογές, από τα θεµέλια δρόµων µέχρι τα δοµικά 

στοιχεία πολύ µεγάλων και πολύπλοκων κατασκευών.  
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Η ζήτηση τσιµέντου παγκοσµίως είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την αύξηση του 

πληθυσµού, την αστικοποίηση και την οικονοµική ανάπτυξη. 

 Η γενικά αποδεκτή πρόβλεψη για την παγκόσµια αύξηση ζήτησης τσιµέντου 

µέχρι και το 2025, είναι ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά µέσο όρο 5% ετησίως 

φτάνοντας τα 4,7 δισεκατοµµύρια τόνους. Η ζήτηση πιο περίτεχνων και πολύπλοκων 

κτιρίων και η επιθυµία για πιο αειφόρες κατασκευές οδήγησαν τον κλάδο στην 

παραγωγή πολλών διαφορετικών τύπων τσιµέντου, οι οποίοι ενδείκνυνται για 

διαφορετικούς σκοπούς. 

Το τσιµέντο, που είχε αρχικά χρησιµοποιηθεί από τους Αιγύπτιους και τους 

Ρωµαίους, ανακαλύφθηκε ξανά στις αρχές του 19 αιώνα. Με την πάροδο των 

δεκαετιών, το τσιµέντο εξελίχθηκε και για τη Lafarge αποτελεί πλέον ένα 

τεχνολογικό προϊόν. 

6.4.2. Στην αρχή 
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Στις αρχαίες κατασκευές, χρησιµοποιούσαν 

ένα µίγµα άσβεστου, αργίλου, άµµου και 

νερού. Οι Αιγύπτιοι
53

 το χρησιµοποιούσαν 

ήδη πριν από 2.600 χρόνια.Κατά τον 1 αιώνα 

µ.Χ., οι Ρωµαίοι τελειοποίησαν αυτό το 

«συνδετικό υλικό». Προσθέτοντας ηφαιστειογενές υλικό από την περιοχή Pozzuoli, κοντά στη 

Νάπολη, ανακάλυψαν ότι µπορούσαν να επιτύχουν την πήξη αυτού του µίγµατος κάτω από το 

νερό. 

Σήµερα γνωρίζουµε ότι το έδαφος της περιοχής Pozzuoli - από την οποία πήρε το όνοµά της η 

ποζολάνη - περιέχει άργιλο σε ποσοστό 60 έως 90% και άσβεστο σε ποσοστό 10 έως 40%, 

ανάλογα µε την πηγή. Αρχαιολογικά ευρήµατα από εκείνη την εποχή, όπως τσιµεντένιοι 

αγωγοί έχουν ανακαλυφθεί σε πολλές ρωµαϊκές πόλεις. 

1817: αναγέννηση  

Το 1817, ο νεαρός µηχανικός LouisVicat µελετούσε τις υδραυλικές ιδιότητες ενός µίγµατος 

«άσβεστου - ηφαιστειογενούς τέφρας».
54

 

Ο LouisVicat ήταν ο πρώτος που προσδιόρισε µε 

ακριβή, ελεγχόµενο και αναπαράξιµο τρόπο τις 

αναλογίες ασβεστόλιθου και πυριτίου που 

απαιτούνταν, για να δηµιουργηθεί ένα µίγµα, το 

οποίο, µετά από έψηση σε συγκεκριµένη 

θερµοκρασία και άλεση, παρήγαγε ένα υδραυλικό συνδετικό υλικό για βιοµηχανικές 

εφαρµογές.Ήταν το γνωστό τσιµέντο. Ωστόσο δηµοσίευσε τα αποτελέσµατα της έρευνάς του 

χωρίς να καταθέσει αίτηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας... 
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19 αιώνας: βιοµηχανοποίηση  

Ο Σκωτσέζος JosephAspdin επαναπροσδιόρισε τη σύνθεση του τσιµέντου που ανέπτυξε ο 

LouisVicat και το 1824, κατέθεσε αίτηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας για ένα τσιµέντο 

βραδύτερης πήξης.
55

 Το ονόµασε 

Portland, επειδή έµοιαζε µε ένα 

είδος πετρώµατος της περιοχή 

Portland στη νότια Αγγλία.Το 

πρώτοεργοστάσιο τσιµέντου στη 

Γαλλία κατασκευάστηκε το 1846 

στην πόλη Boulogne-sur-Mer. Το 1868 η Lafarge άρχισε να παράγει τσιµέντο στο εργοστάσιο 

Teil, στην περιοχή Ardèche.Η χρήση τσιµέντου εξαπλώθηκε µε τις νέες, ταχύτερες διεργασίες 

παραγωγής του. 

20ος αιώνας: καινοτοµίες µε την υπογραφή της Lafarge 

Η Lafarge πραγµατοποίησε δύο σηµαντικές ανακαλύψεις που σηµατοδότησαν τις αρχές του 

20ου αιώνα: 

� την παραγωγή του λευκού τσιµέντου, στο οποίο χρησιµοποιείται καολίνη αντί του 

αργίλου. Αυτό το τσιµέντο προσφέρει την ίδια αντοχή µε ένα αντίστοιχο φαιό τσιµέντο, 

αλλά έχει καλύτερα αισθητικά χαρακτηριστικά,  

� την ανακάλυψη του CimentFondu® που πραγµατοποιήθηκε το 1908 από τον JulesBied, 

διευθυντή του ερευνητικού εργαστηρίου της Lafarge. Αυτό το τσιµέντο που 

παρασκευάζεται από ασβεστόλιθο και βωξίτη είναι ανθεκτικό στις ακραίες 

περιβαλλοντικές συνθήκες και τις υψηλές θερµοκρασίες. Είναι πολύ ευπροσάρµοστο 

και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως συνδετικό υλικό υψηλών επιδόσεων σε ευρεία γκάµα 



ΑΞΕ στα Βαλκάνια-Lafarge                                                 Αθανασιάδης Απόστολος 

74 

 

εφαρµογών.  

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ελλάδα το 2011 ήταν 70% χαµηλότερη από ό, τι 

ήταν πριν από τέσσερα χρόνια. Η δραστηριότητα το 2011 (κατ 'όγκο) ήταν περισσότερο 

από 36% χαµηλότερη σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Η µείωση αυτή έχει 

επηρεάσει την τσιµεντοβιοµηχανία  

Στο τσιµέντο, η πτώση που σηµειώθηκε στην εγχώρια αγορά υποχρέωσε την ΑΓΕΤ 

Ηρακλής να βασιστεί περισσότερο στις εξαγωγές τσιµέντου σε αγορές του εξωτερικού, 

όπως οι αγορές στη Βόρεια Αφρική. Ωστόσο, οι διεθνείς αγορές ήταν επίσης περιορισµένες 

και οι εξαγωγές της ήταν 27% χαµηλότερες από ό, τι το 2010.Παρολαυτάπροσδοκάται ότι 

η Ελλάδα θα έχει µεσοπρόθεσµα µια σταθερή εγχώρια αγορά τσιµέντου και µπορεί να 

ευδοκιµήσει σε αυτή την αγορά µε την αύξηση της παραγωγικότητας και της 

αποδοτικότητας, τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής, και την παραγωγή προϊόντων 

τσιµέντου που είναι χαµηλότερα σε εκποµπέςCO2 σε σχέση µε αυτά των ανταγωνιστών 

της. 
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6.4.3. Τσιµέντο-∆ιαδικασία παραγωγής: 

 Τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας τσιµέντου από το λατοµείο µέχρι το τελικό προϊόν 

είναι:
56

 

Βήµα 1: εξόρυξη και προετοιµασία πρώτων υλών. 

Οι πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή τσιµέντου εξορύσσονται από τα λατοµεία 

µας (ασβεστολίθου, αργίλου, σχιστόλιθου, κλπ) µετά από γεωλογικές έρευνες και χηµικές 

αναλύσεις, σε συγκεκριµένες ποσότητες και αναλογίες. Στη συνέχεια συνθλίβονται και 

µεταφέρονται για αποθήκευση στο εργοστάσιο. 

Βήµα 2: Άλεση πρώτων υλών και έψηση. 

Τα υλικά αλέθονται σε µια πολύ λεπτή 

πούδρα, ένα µείγµα φαρίνας όπως 

αποκαλείται. Το µίγµα υλικών 

οµογενοποιείται, προθερµαίνεται και 

στη συνέχεια οδηγείται στην 

κάµινο, η οποία θερµαίνεται µε φλόγα που µπορεί να φθάσει τους 2.000οC. Το µείγµα ψήνεται 

σε θερµοκρασία 1.500οC. Σε αυτή τη θερµοκρασία και µετά από χηµικές αντιδράσεις 

προκύπτει το κλίνκερ, η βάση για την παρασκευή κάθε είδους τσιµέντου. Στη συνέχεια το 

κλίνκερ ψύχεται απότοµα µε ροή αέρα και αποθηκεύεται. 

Βήµα 3: Άλεση τσιµέντου και διανοµή.  

Κλίνκερ µαζί µε γύψο αλέθονται σε πολύ λεπτή σκόνη, το γνωστό τσιµέντο. Σε αυτό το στάδιο 

µπορούν να προστεθούν µαζί µε γύψο διάφορα άλλα υλικά, τα οποία λέγονται πρόσθετα. 

Χρησιµοποιώντας τα πρόσθετα σε διάφορες αναλογίες έχουµε συγκεκριµένους τύπους 

τσιµέντου. Το τσιµέντο αποθηκεύεται σε σιλό µέχρι να αποσταλεί χύδην ή σακευµένο στους 
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πελάτες. 

 

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής
57

 διαθέτει µία σειρά χύδην προϊόντων µε ιδιότητες και χαρακτηριστικά, που 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις πολλών διαφορετικών αναγκών και εφαρµογών. Τα χύδην 

προϊόντα είναι:  

• Πόρτλαντ 

• Σύνθετα Πόρτλαντ 

• Ποζολανικά 

• Ειδικού τύπου 

Τα σακευµένα προϊόντα είναι: 

� Athlos.Το σακευµένο τσιµέντο Athlos είναι κατάλληλο για όλες τις γενικές οικοδοµικές 
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χρήσεις (κτίσιµο, σοβάτισµα, γέµισµα δαπέδων, κλπ). 

� Basis. Το προϊόν Basis είναι ένα τσιµέντο Πόρτλαντ ιπτάµενης τέφρας - ποζολάνης 

ειδικά κατάλληλο για έργα πολιτικού µηχανικού, οικοδοµικά έργα, έτοιµο σκυρόδεµα 

και προϊόντα σκυροδέµατος. 

� Heracles. Το σακευµένο τσιµέντο Heracles είναι ένα Ποζολανικό τσιµέντο ιπτάµενης 

τέφρας - ποζολάνης κατάλληλο για όλες τις οικοδοµικές εφαρµογές (έργα πολιτικού 

µηχανικού, οικοδοµικά έργα, έτοιµο σκυρόδεµα και προϊόντα σκυροδέµατος) και 

ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις των κατασκευών για αντοχή και 

µεγάλη διάρκεια ζωής. 

� Heracles λευκό. Το Heracles λευκό τσιµέντο είναι κατάλληλο για εφαρµογή σοβά (2η 

στρώση) καθώς και για όλες τις εφαρµογές σκυροδέµατος, που απαιτείται λευκό 

χρώµα. 
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6.5 Σκυρόδεµα 

Η ιστορία του σκυροδέµατος 
58
είναι στενά συνδεδεµένη µε την ιστορία του τσιµέντου, το 

οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά του. Πρόκειται για µια ιστορία που συνεχίζεται 

µέχρι σήµερα, καθώς το σκυρόδεµα εξελίσσεται διαρκώς, ώστε να παραµείνει ένα υλικό που 

προσφέρει χιλιάδες δυνατότητες και αποτελεί µια διαρκή πηγή έµπνευσης για τους 

αρχιτέκτονες. 

Από το τσιµέντο στο σκυρόδεµα.Το τσιµέντο πρωτοχρησιµοποιήθηκε στην αρχαία Ρώµη, αλλά 

η ιδανική σύνθεσή του εξελίχθηκε µόλις το 19ο αιώνα. Μόλις προσδιορίστηκε, εξαπλώθηκε 

γρήγορα η πρακτική έγχυσης του «σκυροδέµατος από τσιµέντο» σε καλούπια. Στο τσιµέντο 

προστέθηκαν άµµος και χαλίκια και άρχισε να καλουπώνεται, ώστε να µιµείται τη φυσική 

πέτρα και το λαξευτό λίθο. 

Το 1845, ο Joseph-LouisLambot, ο «επίσηµος» εφευρέτης του οπλισµένου τσιµέντου, 

χρησιµοποίησε σύρµα και κονίαµα, για να δηµιουργήσει δεξαµενές και φυτευτικά αυλάκια για 

πορτοκαλιές. Το 1867, ο JosephMonier πρότεινε ένα σύστηµα «κινητών κάδων ή λεκανών, 

κατασκευασµένων από σίδηρο και τσιµέντο, για να χρησιµοποιούνται στην κηπευτική», µια 

ιδέα, την οποία τελειοποίησε τα επόµενα χρόνια. 

Οι τεχνικές οπλισµένου σκυροδέµατος τελειοποιήθηκαν µερικά χρόνια αργότερα. Το 1892, ο 

FrançoisHennebique κατέθεσε αίτηση για δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και ανακηρύχθηκε ο 

εφευρέτης του οπλισµένου σκυροδέµατος. Στην Παγκόσµια Έκθεση του 1900, τον 

αποκάλεσαν «τον σηµαντικότερο ανάδοχο δηµόσιων έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα». Η 

αληθινή περιπέτεια των κατασκευών από σκυρόδεµα ξεκίνησε τον επόµενο αιώνα... 

Η χρήση του οπλισµένου σκυροδέµατος ως δοµικό υλικό εγκρίθηκε µε µια εγκύκλιο του 
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γαλλικού κράτους µε ηµεροµηνία 20 Οκτωβρίου 1906. 

Από το 1897, το οπλισµένο σκυρόδεµα και οι τεχνικές του αρχίζουν να διδάσκονται στη 

γαλλική σχολή EcoledesPontsetChaussées. Μεταξύ 

των επίδοξων πολιτικών µηχανικών ήταν ο 

EugèneFreyssinet, ο εφευρέτης του προεντεταµένου 

σκυροδέµατος, το οποίο κατοχυρώθηκε µε δίπλωµα 

ευρεσιτεχνίας το 1929. 

Μετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, οι ανάγκες στέγασης ώθησαν την ανάπτυξη των 

προκατασκευών. Από το 1950 έως το 1965, ο αριθµός των κατοικιών που χτίζονταν κάθε 

χρόνο στη Γαλλία αυξήθηκε από 50.000 σε περισσότερες από 550.000 κατοικίες. Το 

σκυρόδεµα είχε επιτέλους καθιερωθεί! 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 παρουσιάστηκαν σκυροδέµατα υψηλής αντοχής, όπως τα 

ινοπλισµένα σκυροδέµατα υπερυψηλής αντοχής και τα αυτοσυµπυκνούµενα, 

αυτοεπιπεδούµενα σκυροδέµατα. 

6.5.1.∆ιαδικασία παραγωγής 

Νερό, τσιµέντο και αδρανή.
59

 Η σύνθεση φαίνεται απλή, αλλά στην πραγµατικότητα, η 

παραγωγή σκυροδέµατος είναι πιο πολύπλοκη. Η ανάπτυξη συνθέσεων σκυροδέµατος απαιτεί 

πολύ προηγµένες επιστηµονικές γνώσεις και ικανότητες. Η ποιότητα του τσιµέντου και των 

αδρανών, η δοσολογία και οι αναλογίες αποτελούν ορισµένες µόνο από τις µεταβλητές που 

επηρεάζουν τις ιδιότητες του σκυροδέµατος.Το σκυρόδεµα είναι ένα µίγµα τσιµέντου, 

αδρανών και νερού µε προσεκτικά καθορισµένες αναλογίες. Το τσιµέντο δρα ως συνδετικό 

υλικό και τροποποιεί τα χαρακτηριστικά και τις χρήσεις του σκυροδέµατος: 

• το τσιµέντο Portland χρησιµοποιείται για την παραγωγή οπλισµένου σκυροδέµατος, 
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• το σύνθετο τσιµέντο Portland χρησιµοποιείται για τις πλάκες οικοδοµών και οι 

υπόλοιποι τύποι τσιµέντου χρησιµοποιούνται συνήθως για εργασίες, οι οποίες δεν 

απαιτούν ιδιαίτερα υψηλή αντοχή στη θερµότητα. 

Τα αδρανή, ένα άλλο βασικό συστατικό του σκυροδέµατος, διατηρούν τις εγγενείς ιδιότητες 

των πετρωµάτων από τα οποία προέρχονται. Το χρώµα και τα χηµικά και φυσικά 

χαρακτηριστικά των αδρανών επηρεάζουν άµεσα την αντοχή, την εµφάνιση και τις µηχανικές 

ιδιότητες του σκυροδέµατος. 

Μπορούν να ενσωµατώνονται πρόσθετα σε µικρές ποσότητες (κάτω των 10 kg/m³), ώστε να 

προσδίδουν στο σκυρόδεµα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 

� Οι ρευστοποιητές - µειωτές νερού δεν επηρεάζουν την ποιότητα του σκυροδέµατος, 

αλλά το κάνουν πιο ρευστό. Επιπλέον, περιορίζουν την ποσότητα νερού που απαιτείται 

για την παραγωγή σκυροδέµατος,  

� Οι υπερπλαστικοποιητές, που αποκαλούνται και βελτιωτικά ροής, ενισχύουν τη 

ρευστότητα και χρησιµοποιούνται για την παραγωγήαυτοσυµπυκνούµενων (Agilia®) 

και αυτοεπιπεδούµενων σκυροδεµάτων, 

� Οι υδροαπωθητικοί παράγοντες κάνουν τα σκυροδέµατα στεγανά, 

� Οι αερακτικοί παράγοντες επιτρέπουν στα σκυροδέµατα να είναι ανθεκτικά στον 

παγετό και στα αποπαγωτικά προϊόντα, 

� Οι πηκτικοί παράγοντες επιταχύνουν τη σκλήρυνση έτσι, ώστε να µπορούν να 

αφαιρούνται γρηγορότερα οι ξυλότυποι,  

� Οι επιβραδυντές αυξάνουν το χρόνο επεξεργασίας του σκυροδέµατος. 

6.5.2. Προϊόντα σκυροδέµατος 
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Agilia®: 

Το Agilia® είναι ένα αυτοσυµπυκνούµενο, 

αυτοεπιπεδούµενο σκυρόδεµα και 

παρουσιάστηκε στην ελληνική αγορά το 

2008.
60

 Επειδή είναι εξαιρετικά ρευστό, το 

σκυρόδεµα αυτό απλώνεται µε µεγάλη 

ευκολία. Μπορεί να εγχυθεί γρήγορα και προσφέρει τέλειο αποτέλεσµα υψηλής καλαισθησίας. 

Το Agilia® βελτιώνει σηµαντικά τις συνθήκες στα εργοτάξια: 

•Χάρη στη ρευστότητά του, καταργεί το επίπονο στάδιο της δόνησης. Το γεγονός αυτό 

βελτιώνει τις συνθήκες στο εργοτάξιο για τους εργαζοµένους,  

•Περιορίζει το θόρυβο στο εργοτάξιο, ο οποίος αποτελεί όχληση τόσο για τους εργαζοµένους 

όσο και την τοπική κοινωνία.  

Σήµερα, η Lafarge είναι η µοναδική εταιρεία παραγωγής στον κόσµο που είναι σε θέση να 

κατασκευάζει αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα µε εγγυηµένη, σταθερή ποιότητα. 

Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα Agilia χρησιµοποιήθηκε στην πεζογέφυρα επί της Λ. 

Κηφισίας στη Φιλοθέη. Αυτή αποτελείται από δυο πυλώνες που εσωκλείουν τα φρεάτια 

ασανσέρ, πλατφόρµα, κλιµακοστάσια καθώς και ράµπες για Α.Μ.Ε.Α. 

 Η κατασκευή των πυλώνων, λόγω του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού σχεδιασµού και των 

κατασκευαστικών δυσκολιών, δεδοµένου ότι η αρχιτεκτονική µελέτη απαιτούσε σκυροδέτηση 

µεγάλου ύψους χωρίς κατασκευαστικό αρµό ενώ παράλληλα εµπεριείχε αρκετά πυκνό 

οπλισµό, απαγόρευαν τη χρήση συµβατικού σκυροδέµατος που θα απαιτούσε δόνηση. Το 

αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα Agilia, ειδικά σχεδιασµένο για τέτοιες εφαρµογές ήταν η 

ιδανική λύση που κάλυψε τις υψηλές απαιτήσεις του έργου. 
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Artevia®: διακοσµητικά σκυροδέµατα 

Το εκπτωτικό πάρκο smartpark, βρίσκεται στην περιοχή 

Σπάτων Αττικής και είναι ένα από τα µεγαλύτερα 

εµπορικά κέντρα στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο 

υβριδικό εκπτωτικό πάρκο στην Ελλάδα και καλύπτει 

πάνω από 91 στρέµµατα, τριάντα εκ των οποίων θα 

διαµορφωθούν σε χώρους πρασίνου. Περίπου 11.000m2 από 

αυτή την επιφάνεια, καλύπτονται από διακοσµητικό δάπεδο ArteviaDesactive της Lafarge. 

Η βιοµηχανική αισθητική του χώρου και το πρωτοποριακό του σχεδιασµού του, ταίριαξαν 

απόλυτα µε την αισθητική των διακοσµητικών δαπέδων Artevia από σκυρόδεµα. 

Hydromedia 

Σκυρόδεµα πολύ υψηλής υδατοπερατότητας. Απορροφά το νερό της βροχής και διευκολύνει τη 

φυσική απορροή του στο έδαφος, επιτρέποντας την οµαλή τροφοδοσία των υπόγειων υδάτων 

και την ταχύτερη διαχείριση των οµβρίων. 

Η Lafarge µε το καινοτόµο σκυρόδεµα Hydromedia προσφέρει: 

•Αποτελεσµατική διαχείριση του βρόχινου νερού 

•Μειωµένες δαπάνες για αντιπληµµυρικές εγκαταστάσεις (λεκάνες περισυλλογής, σχάρες κλπ) 

•Καλύτερη αξιοποίηση των εκτάσεων γης εξοικονοµώντας επιπλέον διαθέσιµο χώρο 

•Ευκολία εφαρµογής 

•Αντοχή στο χρόνο 

•Αισθητική που συνδυάζει χρώµα, πρακτικότητα και περιβαλλοντική συνείδηση 
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UltraSeries™:  

Η UltraSeries™ είναι µια σειρά έτοιµων σκυροδεµάτων που δηµιουργήθηκε, για να καλύπτει 

ένα ευρύ φάσµα αναγκών του κατασκευαστικού κλάδου. Αυτή 

η οικογένεια προϊόντων έχει σχεδιαστεί, για να αυξήσει τα 

οφέλη των πελατών µας, χάρη στην υψηλότερη 

παραγωγικότητα, ενώ εξυπηρετεί εφαρµογές που εκτείνονται 

σε όλα τα στάδια της οικοδοµής προσφέροντας 

ολοκληρωµένες λύσεις σε όλες τις κατασκευαστικές ανάγκες  

Έρευνα  κ καινοτοµία 

Καινοτόµα προϊόντα 

Η δηµιουργία προϊόντων που είναι ανθεκτικά και εύκολα στη χρήση, ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις των πελατών και προβλέπουν µελλοντικές ανάγκες. Αυτές είναι µερικές από τις 

προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι οµάδες Έρευνας & Ανάπτυξης της Lafarge, καθώς 

εργάζονται για να αναπτύξουν καινοτόµα προϊόντα µε προστιθέµενη αξία για τους πελάτες 

της.     

Τσιµέντο 

Η διάθεση στην αγορά των επώνυµων σακευµένων προϊόντων 

Athlos και Basis αναδεικνύει το ρόλο που παίζει η Έρευνα & 

Ανάπτυξη στη δηµιουργία καινοτόµων προϊόντων για τους 

πελάτες, που έρχονται να ανταποκριθούν µε τον καλύτερο τρόπο 

στις ανάγκες της.  

Σκυρόδεµα  



ΑΞΕ στα Βαλκάνια-Lafarge                                                 Αθανασιάδης Απόστολος 

84 

 

Η Lafarge έχει αναπτύξει σκυροδέµατα, τα οποία είναι εύκολα στη χρήση τους και 

προσφέρουν ευελιξία στο εργοτάξιο. Αυτά είναι επίσης περισσότερο ανθεκτικά, 

µεγαλύτερης διάρκειας και υψηλής αισθητικής. 

Συνεργασία µε αρχιτέκτονες 

Ηµέρες Καινοτοµίας 2012  

Ο Όµιλος Εταιρειών Ηρακλής διοργάνωσε τον Μαρτίου 2012, στο Μουσείο Μπενάκη, τις 

Ηµέρες Καινοτοµίας 2012. 
61
Στόχος είναι να αποτελέσουν ένα πρώτο βήµα διαλόγου µε την 

αρχιτεκτονική κοινότητα και στελέχη του κλάδου των κατασκευών και να αναδείξουν τον 

ρόλο της καινοτοµίας για την αντιµετώπιση των κατασκευαστικών προκλήσεων και τη 

δηµιουργία ενός νέου µοντέλου ανάπτυξης και προοπτικών για τον κατασκευαστικό κλάδο 

στην Ελλάδα.  

Η καινοτοµία βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Lafarge για την ανάπτυξη 

προϊόντων και λύσεων προστιθέµενης αξίας.
62

 Η παγκόσµια πρόκληση που καλείται να 

αντιµετωπίσει µεταξύ άλλων είναι η αύξηση του πληθυσµού και των αναγκών στέγασης και 

υποδοµών σε αστικό περιβάλλον και η εξοικονόµηση πόρων και ενέργειας, καθώς τα κτίρια 

ευθύνονται για το 40% της παγκόσµιας κατανάλωσης ενέργειας, 80% της οποίας αφορά τη 

φάση χρήσης. 

Η Lafarge διαθέτει στη Λυών Γαλλίας το Ερευνητικό Κέντρο LCR, το οποίο είναι το 

κορυφαίο ερευνητικό κέντρο για δοµικά υλικά στον κόσµο. Η έρευνα και ανάπτυξη 

συνεξετάζει περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές παραµέτρους, προκειµένου να 

διερευνήσει, να αναπτύξει και να προτείνει λύσεις που απαντούν στις προκλήσεις των 

σύγχρονων κατασκευών και κάνουν αειφόρο και πιο αποδοτική την κατασκευή σε ολόκληρο 

τον κύκλο ζωής της. Κατά κύριο λόγο σχετίζεται µε την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, 
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τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των προϊόντων και των κτιρίων που 

κατασκευάζονται µε αυτά και την ταχύτερη και λιγότερο κοστοβόρα κατασκευή κατοικιών 

και υποδοµών. Τα αποτελέσµατα της στρατηγικής αυτής επιλογής της Lafarge φαίνονται 

στα καινοτόµα προϊόντα σκυροδέµατος που είναι διαθέσιµα στην Ελλάδα: Agilia, 

αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα µε µεγάλη ρευστότητα και ταχύτητα ροής, Artevia, µία 

λύση διακοσµητικού σκυροδέµατος που έχει αναπτυχθεί για να είναι µέρος της αειφόρου 

κατασκευής, συνδυάζοντας οφέλη όπως η µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, η 

φιλικότητα προς το περιβάλλον, η ασφάλεια της κατασκευής, η ανακυκλωσιµότητα κ.α. και 

Hydromedia, υδατοπερατό σκυρόδεµα νέας γενιάς, το οποίο απορροφά το νερό της βροχής 

και διευκολύνει τη φυσική απορροή του στο έδαφος, επιτρέποντας την οµαλή τροφοδοσία 

των υπόγειων υδάτων και την ταχύτερη διαχείριση των οµβρίων. Η στρατηγική αυτή 

καινοτοµίας της Lafarge αποτελεί άξονα ανάπτυξης για όλες τις δραστηριότητες του Οµίλου 

Εταιρειών Ηρακλής, που εξελίσσεται συνεχώς και καινοτοµεί, προσφέροντας στην ελληνική 

αγορά διαφοροποιηµένα προϊόντα και λύσεις µε χαµηλότερο ανθρακικό αποτύπωµα, 

συµβάλλοντας στην αειφόρο κατασκευή.  

Στο πλαίσιο των Ηµερών Καινοτοµίας 2012
63

 παρουσιάστηκε επίσης η χρήση της 

ελαφρόπετρας στη διαµόρφωση των πράσινων στεγών και την αρχιτεκτονική τοπίου. Λόγω 

των φυσικών της ιδιοτήτων, οι οποίες εξασφαλίζουν άριστη θερµοµόνωση και ηχοµόνωση, 

καθώς και µεγάλη ικανότητα συγκράτησης υγρασίας και εξοικονόµησης νερού η 

ελαφρόπετρα ΛΑΒΑ αποτελεί ιδανική λύση για την αρχιτεκτονική τοπίου ως βασικό 

συστατικό του υποστρώµατος, αδρανές υλικό πλευρικών αποστραγγιστικών καναλιών ή 

διακοσµητικό υλικό επικάλυψης. 

6.6 Κέντρο ανάπτυξης προϊόντων 

Ο σύνδεσµοςµεταξύ τηςεφαρµοσµένης έρευνας, της βιοµηχανίας και των αναγκώντης 
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αγοράς. 

Εργαστήριο Υποστήριξης Πελατών και Ανάπτυξης 

Προϊόντων  

Το Εργαστήριο Υποστήριξης Πελατών και Ανάπτυξης 

Προϊόντων ιδρύθηκε στην Ελλάδα ως ερευνητικό κέντρο 

της ΑΓΕΤ Ηρακλής (ΕΚΕΤ).
64

 Αποτελεί µέλος διεθνούς δικτύου τεχνολογικών ινστιτούτων, 

πανεπιστηµίων και ερευνητικών οργανισµών στο πεδίο των δοµικών υλικών και υποστηρίζει 

τη βιοµηχανία στην ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών. Εστιάζει στο 

σχεδιασµό δοµικών υλικών, καθώς και τη βελτίωση και τεχνολογική ανταγωνιστικότητα του 

τσιµέντου, του σκυροδέµατος και του κατασκευαστικού κλάδου. Είναι προσανατολισµένο 

στην εφαρµοσµένη έρευνα και επιδιώκει τη συνεργασία ερευνητών και εξειδικευµένου 

επιστηµονικού προσωπικού από διάφορους κλάδους. ∆ιαθέτει εργαστηριακό εξοπλισµό 

τελευταίας τεχνολογίας και βρίσκεται ανάµεσα στα πιο προηγµένα ευρωπαϊκά εργαστήρια 

για το τσιµέντο, το σκυρόδεµα, τα αδρανή στους τοµείς της χηµικής ανάλυσης, της 

µικροδοµής και των φυσικοµηχανικώνδοκιµών.Το εργαστήριο παρέχει τις υπηρεσίες του 

στην ΑΓΕΤ Ηρακλής και σε περισσότερους από 600 ιδιωτικούς και δηµόσιους οργανισµούς 

καθώς και σε όλα τα εργοστάσια της Lafarge στη Μ. Ανατολή και την Αφρική. 

Καινοτοµία στη Lafarge 

. To Ερευνητικό Κέντρο της Lafarge (LCR) στο L'Isled'Abeau
65

 (Γαλλία) είναι το κορυφαίο 

ερευνητικό κέντρο για δοµικά υλικά στον κόσµο. Το ερευνητικό του έργο κατά κύριο λόγο 

σχετίζεται µε την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τη βελτίωση του περιβαλλοντικού 

αποτυπώµατος και την ταχύτερη και λιγότερο κοστοβόρα κατασκευή. 

Κύριες δραστηριότητες  
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Οι κύριες δραστηριότητες του Εργαστηρίου Υποστήριξης Πελατών
66

 και Ανάπτυξης 

Προϊόντων περιλαµβάνουν εργαστηριακές δοκιµές και συµβουλευτικές υπηρεσίες. Έχει 

αναπτύξει σηµαντική εµπειρία σε τοµείς όπως: διαδικασία παραγωγής κλίνκερ - τσιµέντου, 

ελαφροβαρή και υψηλής αντοχής σκυροδέµατα, µη καταστροφικές τεχνικές ελέγχου, 

σχεδιασµό νέων προϊόντων, αξιολόγηση εναλλακτικών πρώτων υλών και καυσίµων, 

αδρανοποίηση βιοµηχανικών παραπροϊόντων. 

Εργαστηριακές δοκιµές 

Το εργαστήριο
67

 πραγµατοποιεί εργαστηριακές δοκιµές πρώτων υλών, κονιαµάτων, 

καυσίµων, τσιµέντου, αδρανών, σκυροδέµατος και περιβαλλοντικές αναλύσεις. Το 

εργαστήριο µε το έµπειρο ανθρώπινο δυναµικό του και τον εξοπλισµό τελευταίας 

τεχνολογίας που διαθέτει, παρέχει ένα πλήρες φάσµα δοκιµών και υπηρεσιών 

ανταγωνιστικό στη διεθνή αγορά. 

Συµβουλευτικές υπηρεσίες 

Το αντικείµενο του εργαστηρίου εκτείνεται από την έρευνα για νέα προϊόντα έως τη 

βελτιστοποίηση των διεργασιών παραγωγής κλίνκερ - τσιµέντου. Προσφέρει 

συµβουλευτικές υπηρεσίες για το σχεδιασµό προϊόντων µε στόχο συγκεκριµένες ιδιότητες 

χρήσης, τη συγκριτική αξιολόγηση προϊόντων της αγοράς καθώς και την ανάπτυξη και 

συντήρηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας. Επιπλέον, προσφέρει συµβουλευτικές 

υπηρεσίες σχετικά µε τη διαχείριση βιοµηχανικών δικαιωµάτων ιδιοκτησίας (διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας). 

Hypergreen 

ΤοέργοHypergreen 

Το έργο Hypergreen
68

 οραµατίστηκε ο αρχιτέκτονας JacquesFerrier. Αυτός ο οικολογικός  
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πύργος ύψους 246 µ. πληροί τα κριτήρια της «αειφόρου κατασκευής»: 

• υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, 

• τεχνικές κατασκευής µε δυνατότητα αναβάθµισης, 

• καθηµερινόςσεβασµός του περιβάλλοντος. 

 

Τα δοµικά στοιχεία του πύργου (πλάκες, τοίχοι και κολώνες) κατασκευάζονται µε Agilia®. 

Αυτό το αυτοεπιπεδούµενο σκυρόδεµα µειώνει τις εργασίες και το θόρυβο κατά την 

κατασκευή και υπερέχει από αισθητικής άποψης σε σχέση µε το παραδοσιακό σκυρόδεµα. 

Το «εξωτερικό κέλυφος», ένα πλέγµα που διασφαλίζει τη σταθερότητα του κτιρίου είναι 

κατασκευασµένο από Ductal®, ένα σκυρόδεµα υπερ-υψηλής απόδοσης της Lafarge. Έτσι 

µειώνονται οι απαιτούµενες πρώτες ύλες, καθώς και το συνολικό βάρος του κτιρίου. 

Ένας πύργος που καλύπτει τις ανάγκες του σε ενέργεια  

Ο πύργος Hypergreen χρησιµοποιεί ανανεώσιµες πηγές, προκειµένου να καλύπτει τις 

ανάγκες ενέργειας των ενοίκων του. 

• Ανεµογεννήτριες στην κορυφή παράγουν ηλεκτρική ενέργεια.  

• 3.000µ² φωτοβολταϊκών κυψελών µετατρέπουν το φως του ηλίου σε ηλεκτρική 

ενέργεια.  
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• Το πλέγµα µειώνει τις ανάγκες θέρµανσης και ψύξης ρυθµίζοντας τον εξαερισµό. 

• Τα όµβρια ύδατα συλλέγονται, προκειµένου να χρησιµοποιούνται στα λουτρά και 

τους κήπους. 

 

Ένας πύργος πολλαπλών χρήσεων 

Ο πύργος
69

 προσφέρει περισσότερα από 94.000 µ² ωφέλιµης επιφάνειας, µε χώρους για 

καταστήµατα, γραφεία, διαµερίσµατα, χώρους πρασίνου, χώρους αναψυχής και 

στάθµευσης. 

∆εοντολογία & εταιρική διακυβέρνηση. Στον Όµιλο Lafarge
70

 υπάρχει εδραιωµένη 

παράδοση συνεργασιών για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Οι παγκόσµιες συνεργασίες µε 

διεθνείς οργανώσεις, όπως WWF Ιnternational, CARE και HabitatforHumanity, καθώς και 

η συµµετοχή σε πρωτοβουλίες για τη βιώσιµη ανάπτυξη όπως το CSI στο πλαίσιο του 

Παγκόσµιου Επιχειρηµατικού Συµβουλίου Βιώσιµης Ανάπτυξης αποτελούν 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα. 

Κοινές αξίες  

Αυτό που ονοµάζουµε LafargeWay, είναι αρχές λειτουργίας, οι οποίες βασίζονται σε κοινές 

αξίες θάρρους, ακεραιότητας, δέσµευσης και ενδιαφέροντος για τους άλλους. Αυτές οι 

κοινές αξίες, για όλους τους εργαζοµένους παγκοσµίως, αντανακλούν τις Αρχές ∆ράσης 

της Lafarge, καθώς και τη δέσµευσή της στην αειφόρο ανάπτυξη.     

Οι αρχές λειτουργίας LafargeWay
71

 βασίζονται σε τρεις κύριους άξονες: 

•Να κάνουµε τους ανθρώπους της επιτυχηµένους: Η Lafarge έχει ως στόχο να βοηθήσει 

όλους τους ανθρώπους της να επιτύχουν,  
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•Εστιάζει στη βελτίωση της απόδοσης: Η Lafarge επιδιώκει διαρκώς να βελτιώνει τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες της, 

•"Πολυ-τοπικός" οργανισµός: Οι δραστηριότητες της Lafarge είναι τοπικές αλλά και στενά 

συνδεδεµένες µε την παγκόσµια στρατηγική. 

Κώδικας Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας  

Ο Κώδικας Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας προβλέπει πρότυπα συµπεριφοράς για όλους 

τους εργαζόµενους και τα στελέχη του Οµίλου, καθώς και για τους προµηθευτές αγαθών 

και υπηρεσιών.
72

 Ο κώδικας έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την εµπιστοσύνη σε όλα τα 

επίπεδα. Αποτελεί ουσιαστικό µέρος του «LafargeWay». Σύµφωνα µε αυτόν, κάθε 

εργαζόµενος πρέπει να ενθαρρύνεται και να έχει τη δυνατότητα να ενεργεί σύµφωνα µε τον 

Κώδικα. 

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα  

Υποστηρίζει την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Ο.Η.Ε. 

καθώς και άλλα διεθνή  πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα (ILO, ΟΟ ΣΑ, Οικουµενικό 

Σύµφωνο Ηνωµένων Εθνών). 

Αξιοποιώντας την επιρροή της στη βιοµηχανία  

Ο Όµιλος ΑΓΕΤ Ηρακλής αξιοποιεί την επιρροή του θετικά για την εδραίωση της 

Αειφορίας στην Ελλάδα. Η ΑΓΕΤ Ηρακλής είναι µεταξύ των ιδρυτικών µελών του 

Ελληνικού ∆ικτύου για το Οικουµενικό Σύµφωνο, το οποίο συστήθηκε το Μάιο 2008. Το 

δίκτυο έχει ως σκοπό την προαγωγή και τήρηση των δέκα αρχών του Οικουµενικού 

Συµφώνου του Ο.Η.Ε. όσον αφορά τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώµατα, το 

περιβάλλον και την καταπολέµηση της διαφθοράς. Η ΑΓΕΤ Ηρακλής, ως µέλος, έχει 

δεσµευτεί απέναντι στις αρχές αυτές και τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων που συνδέονται 
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µε την εφαρµογή τους. 

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής είναι επίσης ένα από τα ιδρυτικά µέλη του Ελληνικού Επιχειρηµατικού 

Συµβουλίου Βιώσιµης Ανάπτυξης. Ο φορέας συστήθηκε υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, το 

Νοέµβριο 2008 και αποτελεί τον εκπρόσωπο στην Ελλάδα του Παγκόσµιου 

Επιχειρηµατικού Συµβουλίου Βιώσιµης Ανάπτυξης 

(WorldBusinessCouncilforSustainableDevelopment, WBCSD).  

Προτεραιότητες 

Υγεία & Ασφάλεια: απόλυτη προτεραιότητα  

Η Ασφάλεια
73

 αποτελεί θεµελιώδη αξία για τη Lafarge και βασική προτεραιότητα σε όλες 

τις δραστηριότητες. Από το 2002, ο Όµιλος έχει πετύχει σηµαντική µείωση τόσο της 

συχνότητας όσο και της σοβαρότητας των ατυχηµάτων. Η πρόοδος που έχει σηµειωθεί 

οφείλεται εν µέρει στο διοικητικό σύστηµα του Οµίλου για την Υγεία και Ασφάλεια, το 

οποίο προσδιορίζει τα ελάχιστα επίπεδα ασφάλειας που απαιτούνται για όλες τις µονάδες 

της Lafarge. Για να µπορέσει η Lafarge να πετύχει το στόχο για µηδέν θανατηφόρα 

ατυχήµατα και να διατηρήσει στο ελάχιστο τα ατυχήµατα µε απώλεια χρόνου εργασίας: 

•Ενηµερώνει τους εργαζοµένους και εργολάβους της για τους κινδύνους που συνδέονται µε 

τις δραστηριότητές τους και τους παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση,  

•Εποπτεύει τη συστηµατική εφαρµογή των προτύπων ασφαλείας,  

•Εφαρµόζει διαδικασίες για την αναφορά περιστατικών και διενεργεί τακτικά ελέγχους,  

•Αναγνωρίζει και ενηµερώνει για τις βέλτιστες πρακτικές και την υιοθέτησή τους από όλες 

τις µονάδες.  

Καταπολέµηση κλιµατικής αλλαγής 
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H Lafarge αναπτύσσει και υλοποιεί ολοκληρωµένη στρατηγική για την κλιµατική αλλαγή. 

Ο Όµιλος
74

 υπερέβη τους στόχους του 2010 για το CO2 και µάλιστα ένα χρόνο νωρίτερα. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας µε την WWF, η Lafarge έθεσε 3 νέους στόχους για το 2015 

και το 2020.  

Μείωση των εκποµπών CO2  

Η Lafarge αναγνωρίζει την πρόκληση που θέτει η κλιµατική αλλαγή για ολόκληρο τον 

πλανήτη. Το 2001, στο πλαίσιο µίας πρωτοποριακής συµφωνίας µε τη WWF ο Όµιλος 

δεσµεύτηκε να εκπληρώσει ορισµένους φιλόδοξους στόχους. Η Lafarge ξεπέρασε τους 

στόχους που έθεσε για το 2010 ως προς τις εκποµπές CO2. Ειδικότερα: 

•- 10% απόλυτες µεικτές εκποµπές* στις βιοµηχανοποιηµένες χώρες: µειώθηκαν κατά 

36,5% στον κλάδο Τσιµέντου µεταξύ 1990 και 2010,  

•- 20% καθαρές εκποµπές* ανά τόνο τσιµέντου παγκοσµίως: µειώθηκαν κατά 21,7% 

µεταξύ 1990 και 2010.  

(* Μεικτές/Καθαρές εκποµπές: οι καθαρές εκποµπές είναι οι µεικτές µείον τις εκποµπές 

που αντιστοιχούν στην καύση αποβλήτων) 

Ο κατασκευαστικός κλάδος αντιπροσωπεύει το 40% της παγκόσµιας ζήτησης ενέργειας και 

το 30% των συνολικών εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. 

Το 2011, ο Όµιλος ανακοίνωσε τη 2η γενιά δεσµεύσεων, που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της 

συνεργασίας του µε τη WWF International. Οι 3 νέοι στόχοι της Lafarge για τα έτη 2015 

και 2020 είναι σύµφωνοι µε µια ολοκληρωµένη, φιλόδοξη και πρωτότυπη προσέγγιση. 

Ξεπερνούν τις εκποµπές CO2 των εργοστασίων και προσεγγίζουν µε πιο ολοκληρωµένο 

τρόπο τις κατασκευές: 
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•Μείωση των εκποµπών CO2 ανά τόνο παραγόµενου τσιµέντου κατά 33% µεταξύ 1990 και 

2020,  

•Ανάπτυξη 10 καινοτόµων σειρών προϊόντων και συµβολή σε 500 έργα αειφόρων 

κατασκευών έως το 2015,  

•Προώθηση των πολιτικών βελτίωσης της απόδοσης σε εκποµπές CO2, οι οποίες 

εφαρµόζονται στον κλάδο της Lafarge σε διεθνείς και επαγγελµατικές οργανώσεις. 

Με βάσεις τη βιοµηχανική οικολογία και την καινοτοµία
75

 

Για να πετύχει τους στόχους του ο Όµιλος: 

•µειώνει την κατανάλωση ενέργειας  

•εκσυγχρονίζει τα εργοστάσιά του και βελτιώνει διαρκώς τις βιοµηχανικές διαδικασίες του 

και 

•αναπτύσσει τη βιοµηχανική οικολογία µέσω εναλλακτικών καυσίµων και βιοµηχανικών 

αποβλήτων, ιδιαίτερα σκωρίας, ιπτάµενης τέφρας και ποζολάνης για την παραγωγή 

τσιµέντου.  

Η Lafarge επίσης επενδύει σε έρευνα σχετική µε: 

•δηµιουργία κλίνκερ, το οποίο παράγει λιγότερο CO2. Για παράδειγµα, τα νέα 

κλίνκερAether ενσωµατώνουν λιγότερο ασβεστόλιθο και απαιτούν χαµηλότερες 

θερµοκρασίες για τη θέρµανσή τους, γεγονός που επιτρέπει µείωση των εκποµπών CO2 

κατά 25 έως 30%.    

•αριστοποίηση διαδικασιών, που καθιστούν πιο αποδοτική και αποτελεσµατική τη χρήση 

ενέργειας,  
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•βελτιστοποίηση της σύνθεσης του σκυροδέµατος και τη βελτίωση της ανακύκλωσης. 

Η παραγωγή τσιµέντου αποτελεί την πηγή του 5% των παγκόσµιων εκποµπών CO2. Η 

διαδικασία παραγωγής οδηγεί αναγκαστικά στην έκλυση CO2: 

•60% των εκποµπών οφείλονται στο µετασχηµατισµό των πρώτων υλών σε υψηλές 

θερµοκρασίες (ασβεστοποίηση), 

•40% προκύπτουν από την καύση που απαιτείται για τη θέρµανση των καµίνων τσιµέντου 

στους 1.500 C.  

Η δέσµευση της εταιρείας σχετικά µε τη µείωση CO2 στην Ελλάδα 
76

 

Οι Στόχοι Αειφορίας 2012 θέτουν στόχους αναφορικά 

στη µείωση του διοξειδίου του άνθρακα. Ο βασικός 

στόχος είναι οι εκποµπές σε σχέση µε τον όγκο της 

παραγωγής. Το 2011, η µείωση των εκποµπών 

διοξειδίου του άνθρακα ανά τόνο τσιµέντου από το 1990 

που αποτελεί το έτος βάσης ανήλθε σε 7.4%. 

Εξετάζουµε πολλούς τρόπους µείωσης των 

εκποµπών που σχετίζονται µε την παραγωγή τσιµέντου. 

Η καύση ορυκτών καυσίµων για την παραγωγή 

κλίνκερ (από όπου παράγεται το τσιµέντο) εκλύει CO2. Αυτό σηµαίνει ότι πρώτον, η 

βελτιστοποίηση της διαδικασίας καύσης και ενεργειακής αποδοτικότητας, και δεύτερον η 

αντικατάσταση ορυκτών καυσίµων µε ανανεώσιµα ή εναλλακτικά καύσιµα περιορίζουν τις 

εκποµπές. ο τρίτος τρόπος είναι οι προϊοντικές καινοτοµίες: η χρήση πρόσθετων µε 

ουδέτερο αποτύπωµα CO2 µας επιτρέπει να αναπτύσσουµε προϊόντα µε χαµηλότερο 

αποτύπωµα CO2. 
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Εναλλακτικές πρώτες ύλες  

Ήδη από το 1980,
77
χρησιµοποιούνται εναλλακτικές πρώτες ύλες, οι οποίες µπορούν να 

αντικαθιστούν το κλίνκερ στο τσιµέντο, καθώς αποτελεί επιλογή περισσότερο φιλική προς 

το περιβάλλον. Σήµερα πλέον χρησιµοποιούνται διάφορα εναλλακτικά υλικά: ιπτάµενη 

τέφρα, σκωρία υψικαµίνων και άλλες µορφές σκωρίας, καλαµίνα, αφυδατωµένη ερυθρά 

ιλύ, στείρα βωξίτη, πυριτική τέφρα και χηµική γύψο.
78

 Το 2011 η χρήση εναλλακτικών 

πρώτων υλών ανήλθε στο 14,5% (από το οποίο τα τρία τέταρτα ήταν ανακτηθέντα υλικά) 

σε σύγκριση µε 10,2% το 2010. 

Εναλλακτικά καύσιµα 

Σηµαντική συνεισφορά στην επιτυχή µείωση των εκποµπών CO2 έχει προσφέρει η χρήση 

βιοµάζας ως καύσιµο, αντικαθιστώντας συµβατικά καύσιµα
79

. Η εγκατάσταση 

εγκαινιάστηκε στο εργοστάσιο του Βόλου και ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Μάιο του 

2008. Το 2011, η βιοµάζα αντιστοιχούσε περίπου στο 2% των καυσίµων που 

χρησιµοποιούνται συνολικά στα εργοστάσια της εταιρείας.  

Η βιοµάζα, κυρίως υπολείµµατα καλλιεργειών βαµβακιού και καλαµποκιού, παραδίδεται 

στο εργοστάσιο σε µορφή δεµατιών που αποθηκεύονται σε στεγασµένο χώρο, ώστε στη 

συνέχεια να υποστούν κατεργασία και να τροφοδοτηθούν στην κάµινο. Η συνολική 

εγκατεστηµένη ισχύς ανέρχεται σε περίπου 300KW και σηµατοδοτεί την ολοκλήρωση ενός 

µακροχρόνιου έργου που είχε ξεκινήσει το 2005. Η χρήση τοπικά παραγόµενης βιοµάζας 

ενισχύει την οικονοµική ευηµερία της περιοχής. 

Από πλευράς στρατηγικής,υπάρχουν δυνατότητες στη χρήση καυσίµων από υπολείµµατα 

ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων, γνωστά ως SSW.
80

 

Αειφόρες κατασκευές  
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Η κύρια παγκόσµια πρόκληση για τη βιοµηχανία τσιµέντου είναι να διευκολύνει την 

οικονοµική ανάπτυξη µε ταυτόχρονη µείωση του ανθρακικού αποτυπώµατος εντός του 

δοµηµένου περιβάλλοντος. Αυτό σηµαίνει µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα 

στις διεργασίες, καινοτοµία στα προϊόντα (µε πλήρη περιβαλλοντική αξιολόγηση των 

προϊόντων σε όλο τον κύκλο ζωής τους στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας) αλλά και η 

διασφάλιση των προϊόντων που χρησιµοποιούνται µε τρόπο που να βελτιώνει την 

ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σε ολόκληρη τη ζωή του. Αυτή η δραστηριότητα είναι 

αυτό που συνήθως ονοµάζεται αειφόρος κατασκευή. Αναγνωρίζοντας τη ζωτική σηµασία 

του, είναι ένας τοµέας στον οποίο η Lafarge αναπτύσσει ηγετικές πρωτοβουλίες. 

Προώθηση των αειφόρων κατασκευών  

Η Lafarge έχει θέσει ως στόχο να δηµιουργήσει ένα κοινό όραµα για την κλιµατική αλλαγή 

και την απόδοση σε CO2 σε συνεργασία µε άλλους κλάδους, εταιρείες του κλάδου 

τσιµέντου και µε κοινωνικούς εταίρους, όπως η WWF.
81

 

Ο Όµιλος απευθύνεται σε όλους τους συµµετέχοντες στην αλυσίδα αξίας και συµµετέχει σε 

συνεργασίες και συλλογικές δράσεις:  

•Παγκόσµιο Επιχειρηµατικό Συµβούλιο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη 

(WorldBusinessCouncilforSustainableDevelopment, WBCSD).  

•Πρόγραµµα EEB (Energy Efficiency in Building),  

•Cement Sustainable Initiative (CSI) του WBCSD, στοοποίοσυµπροέδρευεο Bruno 

Lafontτο 2010,  

•Building Energy Foundation,  

•ΠεριβαλλοντικόΠρόγραµµατωνΗνωµένωνΕθνών (United Nations Environment Program, 
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UNEP),  

•Συνεργασία µε πελάτες, αρχιτέκτονες, τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες σε 

αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες. 

Προστασία βιοποικιλότητας 

Σύστηµα διαχείρισης βιοποικιλότητας 
82

 

Η Lafarge έχει διαµορφώσει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης βιοποικιλότητας σε 

συνεργασία µε το WWF. Αυτό περιλαµβάνει: 

•συγκεκριµένη µεθοδολογία, 

•εργαλεία για την αξιολόγηση των προκλήσεων του λατοµείου, 

•προγράµµατα για τη διατήρηση και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας. 

Ο στόχος της Lafarge είναι να συνεργάζεται µε τοπικούς εµπειρογνώµονες και 

περιβαλλοντικές οργανώσεις για τη δηµιουργία προγραµµάτων βιοποικιλότητας για όλες 

τις εγκαταστάσεις, που βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές ή που παρουσιάζουν 

πραγµατικές δυνατότητες ανάπτυξης για την άγρια χλωρίδα και πανίδα.
83
Εδώ και πολλές 

δεκαετίες εφαρµόζονται από τον όµιλο τεχνικές που διασφαλίζουν ότι τα λατοµεία 

επιλέγονται, σχεδιάζονται και αποκαθίστανται βάσει των πιο αυστηρών προτύπων. Μερικά 

από τα λατοµεία αυτά είναι σήµερα οικολογικά πάρκα, αγροκτήµατα ή δάση χάρη στις 

δεξιότητες και στην εµπειρία των ανθρώπων της Lafarge. Το πλάνο αποκατάστασης των 

λατοµείων σε κάθε µονάδα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις εξής παραµέτρους: 

περιβαλλοντικές ιδιοµορφίες όπως βιοποικιλότητα, νερό, έδαφος, τοπογραφία, υπάρχουσα 

νοµοθεσία όπως εφαρµόζεται σε κάθε χώρα, απόψεις των κοινωνικών εταίρων (ιδιοκτητών 

ακινήτου, γειτόνων, τοπικών αρχών και περιβαλλοντικών οργανώσεων). 
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Σε συνεργασία µε τη WWF, η Lafarge έχει επίσης αναπτύξει ένα δείκτη βιοποικιλότητας 

για να παρακολουθεί και καταγράφει οικολογικές µεταβολές σε λατοµεία και 

εγκαταστάσεις του Οµίλου. 

Τα κριτήρια περιλαµβάνουν: 

•τη σπανιότητα των ειδών που εντοπίστηκαν, 

•την επιφάνεια εδάφους του φυσικού περιβάλλοντος. 

Ανάλογα µε τη βαθµολογία καθορίζονται προγράµµατα δράσης. 

Το 2010: 

•94% των λατοµείων ελέγχονται σύµφωνα µε αυτά τα κριτήρια WWF 

•84,5% των λατοµείων έχει σχέδιο αποκατάστασης 

•47% των λατοµείων που βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές έχουν ένα πρόγραµµα 

βιοποικιλότητα 

Η Lafarge καιη WWF Ιnternational 

Η Lafarge και η WWF Ιnternational
84

 έχουν γίνει παγκόσµιοι συνεργάτες από το 2000, σε 

µια προσπάθεια να διατηρήσουν τη βιοποικιλότητα και να αποκαταστήσουν το δασικό 

τοπίο. 

Μέσω αυτής της συνεργασίας η Lafarge υποστηρίζει το Πρόγραµµα της WWF για την 

Αποκατάσταση των ∆ασικών Τοπίων, το οποίο είναι µέρος του Προγράµµατος Ζωής για τα 

∆άση. Στο πλαίσιο της συνεργασίας εκπονήθηκε το StrategicQuarryRehabilitation Project - 

Στρατηγικό Πρόγραµµα Αποκατάστασης Λατοµείων, που αναπτύσσει τις αρχές για την 

αποκατάσταση λατοµείων και οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από τις λειτουργίες της Lafarge. 
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Λατοµεία και βιοποικιλότητα στην Ελλάδα  

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής διαθέτει ένδεκα ενεργά λατοµεία από ένα σύνολο δεκατριών, για την 

εξόρυξη πρώτων υλών για τα εργοστάσιά της.
85

 Η θυγατρική εταιρεία ΛΑΒΑ διαχειρίζεται 

τρία λατοµεία ελαφρόπετρας, γύψου και ποζολάνης. Αρχή της εταιρείας είναι ότι οφείλει 

να λειτουργεί υπεύθυνα τα λατοµεία µε µακροπρόθεσµο σχεδιασµό. Το 2009 

συστηµατοποιήθηκε η δέσµευσή της µε δύο από τους Στόχους Αειφορίας. 

Σχέδιο αποκατάστασης 

Ο πρώτος στόχος, ο οποίος έχει επιτευχθεί, σχετίζεται µε την αποκατάσταση των 

λατοµείων µετά τη χρήση: µέχρι το 2010, το 100% των λατοµείων να έχει σχέδιο 

αποκατάστασης σύµφωνο µε τα αυστηρά πρότυπα του Οµίλου Lafarge. Πέρα από το σχέδιο 

αποκατάστασης λατοµείου που κατατίθεται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, η 

ΑΓΕΤ Ηρακλής εφαρµόζει τη µεθοδολογία που έχει αναπτύξει η Lafarge για την 

αποκατάσταση της περιοχής λατοµείου. Το 2011 η εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση των 

σχεδίων αποκατάστασης που εκπονήθηκαν τις δύο προηγούµενες χρονιές. 

∆ράση ως προς τη βιοποικιλότητα 

Ο δεύτερος στόχος αφορά στη βιοποικιλότητα και είναι διττός: να έχει 

πραγµατοποιηθείέλεγχος όλων των λατοµείων µέχρι το 2010 (επιτεύχθηκε), ως προς τα 

κριτήρια που έχουν εγκριθεί από τη WWF International. Σε όσα λατοµεία υπάρχουν οι 

σχετικές δυνατότητες, θα αναπτυχθεί ένα πρόγραµµα βιοποικιλότητας µέχρι το 2012 (σε 

εξέλιξη). 

Οι γνώσεις, η αξιολόγηση και η διαχείριση αποτελούν τους τρεις πυλώνες της στρατηγικής 

της εταιρείας για τη βιοποικιλότητα. Ειδικότερα στους Στόχους Αειφορίας 2012 

περιλαµβάνονται: έλεγχος όλων των ενεργών λατοµείων, ώστε να αξιολογηθεί η σηµασία 
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τους ως προς τη διατήρηση ειδών, ανάπτυξη προγραµµάτων βιοποικιλότητας ανά 

εγκατάσταση για όλες τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και διασφάλιση ότι τα 

αποτελέσµατα των δύο αυτών βηµάτων ενσωµατώνονται στα υπάρχοντα σχέδια 

αποκατάστασης για κάθε λατοµείο. Το 2009 η εταιρεία ολοκλήρωσε τον έλεγχο και 

διαθέτοντας πλήρη αξιολόγηση της βιοποικιλότητας στα λατοµεία της, προχωρά µε την 

κατάρτιση προγράµµατος που θα της επιτρέψει να επιτύχει το δεύτερος µέρος του Στόχου 

της. Ειδικότερα, η µελέτη για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας στα λατοµεία της Αγριάς 

και της Ανάβρας στο Βόλο θα έχει ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2012 και στη 

συνέχεια θα ακολουθήσουν τα σχέδια δράσης.   

 

 

 

 

 

 

 

Κεφ. 7
ο
: Χρηµατιστηριακά-Οικονοµικά στοιχεία Lafarge 

Τα Οικονομικάστοιχεία της  ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
86

 για τα έτη 2004-2009 είναι τα ακόλουθα: 
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Παρατηρείται μία ανοδική πορεία των καθαρών πωλήσεων μέχρι το 2008 ενώ από το 2009 αρχίζει 

να φαίνεται η μείωση καθώς η ύφεση της εγχώριας ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας η 

οποία εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια του 2009, συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του 2010, 

µε συνέπεια τη περαιτέρω πτώση του όγκου πωλήσεων τσιµέντου σε σχέση µε το 2009. 

Όπως αναλυτικότερα προκύπτει από τις Οικονοµικές καταστάσεις:
87

 

a) Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας µειώθηκε το 2010 κατά 25,2% και ανήλθε σε 

350.807 χιλιάδες Ευρώ έναντι 469.098 χιλιάδων Ευρώ το 2009 ενώ ο κύκλος 

εργασιών του Οµίλου µειώθηκε το 2010 κατά 24,3% και ανήλθε σε 401.415 

χιλιάδες Ευρώ έναντι 530.234 χιλιάδων Ευρώ το 2009. 

b) Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της Εταιρείας µειώθηκαν το 2010 
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κατά 75,8% και ανήλθαν σε 22.563 χιλιάδες ευρώ έναντι 93.191 χιλιάδων Ευρώ το 

2009 ενώ του οµίλου µειώθηκαν το 2010 κατά 84,4% και ανήλθαν σε 14.315 

χιλιάδες ευρώ το 2010 έναντι 91.584 χιλιάδων ευρώ το 2009. 

c) Τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως µετά από φόρους της Εταιρείας ανήλθαν σε 

ζηµιές 26.439 χιλιάδες ευρώ έναντι κερδών 32.202 χιλιάδων ευρώ το 2009 ενώ του 

οµίλου ανήλθαν σε ζηµιές 45.861 χιλιάδες ευρώ έναντι κερδών 15.364 χιλιάδων 

ευρώ το 2009. 

 

 
Οι πωλήσεις της εταιρείας µειώθηκαν κατά 7,01% και ανήλθαν σε 62.679 χιλιάδες Ευρώ το 

2010 από 67.406 χιλιάδες ευρώ το 2009. Οι ζηµιές µετά φόρων διαµορφώθηκαν σε 16.143 

χιλιάδες ευρώ από 9.173 χιλιάδες ευρώ το 2009, κυρίως λόγω της αύξησης των διοικητικών 

εξόδων, της πρόβλεψης επισφάλειας πελατών και του φόρου εισοδήµατος καθώς και της 

µείωσης των εσόδων από επενδύσεις.
88
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Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας μειώθηκε το 2011 κατά 31,8% και ανήλθε σε 239.402 χιλιάδε ευρώ 

έναντι 350.807 χιλιάδων ευρώ το 2010 ενώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου μειώθηκε το 2011 κατά 

31% και ανήλθε σε 277.515 χιλιάδες ευρώ έναντι 401.996 χιλιάδων ευρώ το 2010. Τα αποτελέσματα 

προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της εταιρείας το 2011 ανήλθαν σε ζημίες 3.109 χιλιάδες ευρώ 

έναντι κερδών 22. 563 χιλιάδων ευρώ το 2010 ενώ του ομίλου ανήλθαν σε ζημίες 5.426 χιλιάδες ευρώ 

έναντι κερδών 14.315 χιλιάδων ευρώ το 2010. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους 

της εταιρείας το 2011 ανήλθαν σε ζημιές 46286 χιλιάδες ευρώ έναντι κερδών 26439 χιλιάδων ευρώ το 

2010 ενώ του ομίλου ανήλθαν σε ζημίες 55.864 χιλιάδες ευρώ έναντι ζημιών 45.861 χιλιάδων ευρώ το 

2010. 
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Η βαθειά ύφεση 
89

της εγχώριας οικοδομικής δραστηριότητας η οποία εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια 

των ετών 2009-2011 συνεχίζεται και εντείνεται το 2012 με συνέπεια τη περαιτέρω πτώση του όγκου 

πωλήσεων τσιμέντου στην εσωτερική αγορά σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις. Αναλυτικότερα: 

a) Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας μειώθηκε το Α εξάμηνο του 2012 κατά 27,5% και ανήλθε σε 

92.841 χιλιάδες ευρώ έναντι 128.054 χιλιάδων ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2011 ενώ 

ο κύκλος εργασιών του ομίλου μειώθηκε την ίδια περίοδο κατά 26,4% και ανήλθε σε 108.528 

χιλιάδες ευρώ έναντι 147.453 χιλιάδων ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2011. 

b) Τα αποτελέσματα των φόρων, τόκων και αποσβέσεων της εταιρείας το Α εξάμηνο του 2012 

ανήλθαν σ εζημιές 61.867 χιλιάδες ευρώ έναντι ζημιών 18.982 χιλιάδων ευρώ της αντίστοιχη 

περιόδου του 2011 ενώ του ομίλου ανήλθαν σε ζημίες 52.017 χιλιάδες ευρώ έναντι ζημιών 

24.018 χιλιάδων ευρώ της αντίστοιχη περιόδου του 2011. 

c) Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους της εταιρείας το Α εξάμηνο του 2012 

ανήλθαν σε ζημιές 69.895 χιλιάδες ευρώ έναντι ζημιών 34.178 χιλιάδων ευρώ την αντίστοιχη 

περίοδο του 2011 ενώ του ομίλου ανήλθαν σε ζημιές 63.457 χιλιάδες ευρώ έναντι ζημιών 
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42.761 χιλιάδων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011. 

Κεφ. 8: ΑΞΕ ΤΗΣ LAFARGE ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

8.1  Η lafarge στη Σερβία 

Με τη πρόσφατη ανεξαρτητοποίηση του Μαυροβουνίου, η Σερβία έχασε την ακτή στην Αδριατική 

θάλασσα και έμεινε μια περίκλειστη χώρα. Η συνολική έκταση της συρρικνωμένης πλέον Σερβίας 

είναι 77.474 χμ2 και ο πληθυσμός της με βάση τις εκτιμήσεις για το έτος 2009 ανέρχεται στους 

7.379.339 κατοίκους.
90

 

 Η οικονομική διάρθρωση έχει ως εξής: 16,6% για το πρωτογενή τομέα, 25,5% για το 

δευτερογενή, και στη κυρίαρχη θέση βρίσκεται ο τριτογενής τομέας που παράγει το 57,9% του ΑΕΠ 

της Σερβίας. Οι φυσικοί πόροι της είναι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, ο άνθρακας, το μετάλλευμα 

σιδήρου, ο χαλκός, ο μόλυβδος, ο χρυσός, το ασήμι, το μαγνήσιο, ο ασβεστόλιθος. Δε θα πρέπει να 

αγνοούμε τα εύφορα εδάφη που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Οι βιομηχανίες 

παράγουν γεωργικά μηχανήματα, ηλεκτρικό εξοπλισμό και εξοπλισμό επικοινωνίας, χαρτί και πολτό, 

μόλυβδο, και εξοπλισμό μεταφορών.  

Η κακή διαχείριση της οικονομίας της εποχή του Μιλόσεβιτς, η εκτεταμένη περίοδος των οικονομικών 

κυρώσεων, και η ζημία στην υποδομή και τη βιομηχανία της Γιουγκοσλαβίας, άφησαν την οικονομία 

σε μισό μέγεθος σε σχέση με το 1990. Από το 2000, η κυβέρνηση της Σερβίας, εφάρμοσε μέτρα 

σταθεροποίησης και άρχισε ένα πρόγραμμα μεταρρύθμισης της αγοράς. 
91

Παρόλο που η Σερβία είναι 

μέλος του ΠΟΕ και έχει σημειώσει σταθερή πρόοδο με σκοπό την ένταξη της χώρας στη ΕΕ, η ανεργία 

παραμένει από τα βασικά πολιτικά και οικονομικά προβλήματα. 
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Το 2002 η Lafargeεισήλθε στην αγορά της Σερβίας. 
92

Θεωρείται 

το παλαιότερο εργοστάσιο στα Βαλκάνια καθώς ιδρύθηκε πριν το 

1839. Με ετήσια παραγωγή πάνω από ένα εκατομμύριο τόνους 

τσιμέντου, κατέχει σταθερά την ηγετική θέση στη παραγωγή τα 

δολάρια για την ανοικοδόμηση και τον εκσυγχρονισμό των 

υλικών στη Σερβία. Τα τελευταία δεκα χρόνια έχει επενδύσει 

πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση και τον εκσυγχρονισμό του 

εργοστασίου.
93

 Οι μεγαλύτερες τεχνικές επενδύσεις είχαν σχέση με την προετοιμασία των πρώτων 

υλών, καθώς και τη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση της παραγωγής. 

 

      Περισσότεροι από 1.300 εργαζόμενοι
94

 στελεχώνουν τα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης σε όλο τον 

κόσμο, με ομάδες επιστημόνων, μηχανικών και τεχνικών οι οποίοι είναι ειδικοί στους τομείς τους. 

Υπάρχει ένα κέντρο έρευνας υψηλής τεχνολογίας με εγκαταστάσεις ανανεωμένες, με προυπολογισμό 

25 εκατομμύρια ευρώ και 10250 επαγγελματίες που ασχολούνται με έρευνα. 

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οικονομικά στοιχεία για τα έτη 2009
95
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8.2 Η lafarge στη Ρουμανία 

Η Ρουμανία βρίσκεται βόρεια της Βαλκανικής χερσονήσου και έχει τη μεγαλύτερη έκταση ανάμεσα 

των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης - 237.500 χμ2- όπως και ουσιαστικά μεγαλύτερο 

πληθυσμό, που φθάνει τους 22.215.421 κατοίκους.
97

 

ΗlafargecimentRomania
98

ιδρύθηκε το 1997 καθώς εξαγοράστηκε από το παγκόσμιοηγέτη στα δομικά 
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υλικά την Lafarge. Η εταιρεία πρότεινε και πραγματοποίησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα 

εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης που έχει ως κύριο στόχο να αυξήσει τις επιδόσεις και την απόδοση 

σε βιομηχανική ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον. Σήμερα η εταιρεία διαθέτει δύο εργοστάσια 

τσιμέντου (Medgidia και Hoghiz) και λείανση σταθμού (Targu Jiu). 

Επιπλέον, στην υλοποίηση επένδυσης οικονομικού ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, προχώρησε η 

τσιμεντοβιομηχανία Lafarge, για την κατασκευή και λειτουργία αποθήκης αδρανών υλικών, στην 

περιοχή Ολτένιτα, στα νοτιοδυτικά του Βουκουρεστίου.Η αποθήκη έχει εμβαδόν 2 εκταρίων, με 

ετήσια αποθηκευτική ικανότητα όγκου 450.000 τόνων ετησίως, ενώ θα εξυπηρετεί τις ανάγκες για 

διακίνηση αδρανών υλικών, στην ευρύτερη περιοχή της ρουμανικής πρωτεύουσας. Παρά τις 

συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στον κατασκευαστικό τομέα της ρουμανικής 

οικονομίας, η Lafarge Romania είχε τζίρο 14,62 εκατ. λέι, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009, 

σημειώνοντας αύξηση 42% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008.Σημείωση: 1 ευρώ = 4,21 

λέι. 

 

 

Το πρώτο τρίμηνο του 2010, οι πωλήσεις μειώθηκαν σημαντικά. 
99

Υπήρξε καθαρή απώλεια 306.622 

RON επί του συνολικού κύκλου εργασιών των 10.761.996 RON έναντι του συνολικού κύκλου 

εργασιών των 21.134.816 RON της ίδια περιόδου ένα έτος πριν. Η ζήτηση παρέμεινε χαμηλή και κατά 

το δεύτερο τρίμηνο του 2010. Υπήρξε καθαρή απώλεια 761.900 RON επί του συνολικού κύκλου 
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εργασιών των 29.986.714 RON.  

 

 

8.3Η Lafarge στη Σλοβενία 

Η Σλοβενία,
100

 επίσημα Δημοκρατία της Σλοβενίας , είναι χώρα στην Κεντρική Ευρώπη σε 

σταυροδρόμι βασικών Ευρωπαϊκών πολιτιστικών και εμπορικών δρόμων. Συνορεύει με την Αυστρία 

στα βόρεια, την Ιταλία στα δυτικά, την Ουγγαρία στα βορειοανατολικά, και την Κροατία στα νότια και 

τα νοτιοανατολικά. Στα δυτικά έχει μια μικρού μήκους ακτογραμμή στην Αδριατική θάλασσα. Έχει 

συνολική έκταση 20.273 τετρ. χλμ. και πληθυσμό 2.058.027 κατοίκους. Είναι κοινοβουλευτική 

δημοκρατία και μέλος της Ευρωπαικής Ενωσης και του ΝΑΤΟ. Ως προς τη γεωγραφία, την ιστορία, την 

οικονομία, τον πολιτισμό και τη γλώσσα της είναι χώρα με μεγάλη ποικιλία, διακρινόμενη από ένα 

μεταβατικό χαρακτήρα. Χαρακτηρίζεται από υψηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Πρωτεύουσα και 

μεγαλύτερη πόλη της είναι η Λιουμπλιάνα. 

 

Εργοστάσιο τσιμέντου λειτουργεί στο Trbovlje 137 χρόνια. Το 2002, έγινε μέλος του Ομίλου Lafarge.  

Από τότε, η Lafarge έχει επενδύσει περισσότερα από 32 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της 

παραγωγής, με την πλειοψηφία των επενδύσεων που αποσκοπούν στη μείωση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων του τσιμέντου.
101

Με τη χρήση των εναλλακτικών υλικών στην κατασκευή των 

ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από άλλες βιομηχανίες, κατάφερε να μειώσει την ποσότητα των 
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αποβλήτων στο περιβάλλον και τον περιορισμό της εκπομπής αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. 

Η εταιρεία τα τελευταία πέντε χρόνια, επένδυσε € 32 εκατομμύρια για τον εκσυγχρονισμό του 

εργοστασίου. 
102

 

 

78% των επενδεδυμένων περιουσιακών στοιχείων είχε ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. 

Για να στοχεύσει σε επενδύσεις στην οικολογία, αποφάσισε να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές 

παραμέτρους, κυρίως όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στο τοπικό περιβάλλον. Το 

2012 η αξία των πωλήσεων ανήλθε στα 67,7 εκ. € παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο 

έτος. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα 6,6 εκ. € και τα κέρδη προ φόρων στα 2,3 εκ. €. Ο δείκτης 

ρευστότητας βελτιώθηκε φθάνοντας στο 1,73 ενώ ο Συνολικός Τραπεζικός Δανεισμός της Εταιρίας 

μειώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε στα 8,2 εκ. €. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου 

διαμορφώθηκε στα 73,3 εκ € για το 2012 με τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη στα 2,9 εκ €. 
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8.4  Συµπεράσµατα 

Ο χαρακτηρισµός ότι είναι «µύθος» οι επενδύσεις των δυτικοευρωπαϊκών πολυεθνικών 

στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, που χρησιµοποιείται από 

αναλυτές, ίσως να ξενίζει, πάντως αιτιολογείται από το γεγονός ότι οι ξένες άµεσες επενδύσεις 

στην περιοχή είναι περιορισµένες, όπως περιορισµένο είναι και το επενδυτικό ενδιαφέρον από 

όλες ανεξαιρέτως τις ανεπτυγµένες οικονοµικά χώρες και ειδικότερα στα Βαλκάνια (Bitzenis, 

2003). Αυτό συγχρόνως αποτελεί και µια ευκαιρία, ένα κίνητρο για τις ελληνικές επιχειρήσεις, 

να προβούν σε περαιτέρω ανάληψη επενδυτικών σχεδίων στη Βαλκανική. Ευκαιρίες υπάρχουν, 

είτε µέσα από την πραγµατοποίηση έργων υποδοµής είτε µέσα από την ευρύτερη ικανοποίηση 

των ανεκπλήρωτων καταναλωτικών αναγκών ενός πληθυσµού που είναι πολλαπλάσιος από 

αυτόν της Ελλάδας.  

Ο Έλληνας επιχειρηµατίας πρέπει να λάβει υπόψη τα ακόλουθα:  

 Να µελετήσει προσεκτικά τα κίνητρα και αντικίνητρα µιας επένδυσης σε µια 

χώρα της Βαλκανικής.  

 Να µελετήσει το οικονοµικό, επιχειρησιακό, νοµοθετικοπολιτικό-κοινωνικό 
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περιβάλλον της χώρας-στόχου της επένδυσης.  

 Να µελετήσει τις αρχικές οικονοµικές συνθήκες, τα εξωτερικά γεγονότα και τα 

µακροοικονοµικά µεγέθη κάθε χώρας κατά τη χρονιά που ξεκίνησε η µετάβαση 

στην οικονοµία της αγοράς. Έτσι γίνεται εφικτό να διαπιστωθεί η πορεία 

εξέλιξής της και οι πιθανότητες-προοπτικές για οικονοµική ανάπτυξη.  

Μελετώντας τα παραπάνω είναι επίσης εφικτό να συσχετιστεί η ανάληψη του 

δεδοµένου ρίσκου που έχουν οι συγκεκριµένες επενδύσεις µε την πρόβλεψη της µελλοντικής 

πορείας της οικονοµίας της συγκεκριµένης χώρας, έτσι ώστε να διαπιστωθούν επενδυτικές 

ευκαιρίες. Επίσης, το ρίσκο πρέπει να λαµβάνεται υπόψη αλλά και να θεωρείται από τον 

επενδυτή ότι ενσωµατώνεται µέσα στο χαµηλό τίµηµα αγοράς µιας ιδιωτικοποιηµένης 

κρατικής επιχείρησης, αλλά και να εκτιµάται η προσδοκία υψηλών κερδών. Αναγκαία είναι και 

η αναζήτηση ασφάλειας των επενδύσεων όπως και η αναζήτηση χρηµατοδοτήσεων χαµηλού 

κόστους και επιδοτήσεων. Να µελετήσει πίνακες µε στατιστικά δεδοµένα για άλλες 

παραµέτρους εκτός από τα µακροοικονοµικά µεγέθη, όπως διαφθορά, παραοικονοµία, 

διαφάνεια, εγκληµατικότητα, ανταγωνιστικότητα, ανθρώπινα δικαιώµατα κτλ. είναι 

απαραίτητα. Με δεδοµένο, λοιπόν, ότι οι εταιρείες από τις ανεπτυγµένες δυτικές χώρες έχουν 

αναπτύξει υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον για τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, οι ελληνικές 

επιχειρήσεις πρέπει να στραφούν στις βαλκανικές χώρες, αφού αναλύσουν µε προσοχή όλα τα 

παραπάνω και να λάβουν υπόψη κυρίως τη γεωγραφική εγγύτητα, την πολιτισµική εγγύτητα 

και τη γνώση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος τωνΒαλκανίων.(Bitzenis).
103
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