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ΠΕΡΙΛΗΨΗ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιουργήθηκε τη δεκαετία του ’50 µε στόχο την
προαγωγή της ειρήνης, της ευηµερίας και των ευρωπαϊκών αξιών στην ήπειρο. Ο
στόχος αυτός ισχύει και σήµερα. Η διεύρυνση είναι µια πρωταρχική δύναµη
µεταµόρφωσης και µέχρι σήµερα αριθµούµε επτά διευρύνσεις. Η 1ηΜάϊου του 2004
µε την ένταξη δέκα επιπλέον χωρών, σηµατοδότησε για την Ε.Ε. τη µεγαλύτερη, έως
τώρα, διεύρυνση της ιστορίας της, οριοθετώντας κατά µία έννοια τα σύνορά της. Στο
σύνολό τους οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονται,µε κάποιες εξαιρέσεις, από µία
επιτυχηµένηευρωπαϊκή προσαρµογή στα ευρωπαϊκά δρώµενα. Μετά τηνπαγκόσµια
οικονοµική κρίση, έγινε εµφανής η ανάγκη για αναπροσαρµογή των κανόνων καιγια
προσπάθεια από κάθε κράτος στο εσωτερικό του, µε στόχο την ορθή διαχείριση της
νέας πολιτικής και οικονοµικής πραγµατικότητας.
Τα οφέλη από τη µεγάλη διεύρυνση της Ε.Ε. είναι εµφανή τόσο για τα νέα, όσο
και για τα παλαιότερακράτη της Ένωσης. ∆ιαµέσου των διεθνών επενδύσεων σε
υποδοµές µειώθηκαν τα κόστη µεταφορών και βοήθησαν στην αύξηση των
εµπορικών συναλλαγών µεταξύ των χωρών. Επιπλέον µε την προσχώρηση καιστη
ζώνη του ευρώ τα οφέλη ήταν ακόµη µεγαλύτερα, αφού έχουν εξαλείψει το
συναλλαγµατικό κίνδυνο, µειώθηκε το κόστος των συναλλαγών και απέκτησαν
πρόσβαση σε κεφάλαια µε χαµηλότερα επιτόκια.Τα οφέλη από τη τελευταία µεγάλη
διεύρυνση θεωρούνται µεν µια σηµαντική πρόοδος αλλά, ταυτόχρονα, δηµιουργούν
και ανάγκες για ριζικές αλλαγές στο όλο οικοδόµηµα.Η µείωση του χάσµατος µεταξύ
Ανατολής και ∆ύσης σήµαινε οµογενοποίηση των χωρών ως προς τα αγαθά και τις
υπηρεσίες και παράλληλα µε την τρέχουσα παγκόσµια οικονοµική κρίση µειώθηκε το
εµπόριο, ο πλούτος των νοικοκυριών και υποβαθµίστηκε η εµπιστοσύνη. Αυτό
προκάλεσε και την κύρια δυσαρέσκεια των χωρών ως προς τις επιδράσεις της Ε.Ε.
στα µέλη της. Σκοπός της πλέον, είναι να αποδείξει, σε όλο της τον πληθυσµό κατά
πόσο µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά και στο µέλλον, καθώς θα διευρύνεται.

1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι..............................................................................................................6
1.1 Ιστορική αναδροµή...............................................................................................6
1.2 Οικονοµικά κριτήρια προσχώρησης.....................................................................6
1.3 Η διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ...................................................................7
1.4 Η 5η ∆ιεύρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση............................................................7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - Κεντρική Ευρωπη..........................................................................15
2.1 Ουγγαρία.............................................................................................................17
2.2 Πολωνία...............................................................................................................19
2.3 Τσεχική ∆ηµοκρατία.............................................................................................22
2.4 Σλοβενία και Σλοβακία.........................................................................................22
2.5 Συµπεράσµατα....................................................................................................24
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ – Οι χώρες της Βαλτικής................................................................26
3.1 Ένταξη στην Ε.Ε................................................................................................27
3.2 Το χρονικό της κρίσης........................................................................................30
3.3 Αντιµετώπιση και ανάκαµψη..............................................................................32
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV – Τα νησιά της Μεσογείου.............................................................35
4.1 Η κρίση για την Κύπρο.......................................................................................39
4.2 Η κρίση για την Μάλτα.......................................................................................41
4.3 Ανάκαµψη..........................................................................................................44
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ....................................................................................................47
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ........................................................................................................51

2

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ.
Πίνακας 1.1 Στατιστικά στοιχεία Λιθουανίας (1996-2004).........................................10
Πίνακας 1.2 Στατιστικά στοιχεία Πολωνίας, Ουγγαρίας, Τσεχικής ∆ηµοκρατίας
(1996-2004)...........................................................................................11
Πίνακας 1.3 Στατιστικά στοιχεία Εσθονίας και Σλοβενίας (1996-2004).....................13
Πίνακας 1.4 Στατιστικά στοιχεία Κύπρου και Μάλτας (1996-2004)...........................14
Πίνακας 2.1 Κεντρική Ευρώπη (2003-2014):Κατά κεφαλήν ΑΕΠ &
∆ηµόσιο χρέος.......................................................................................16
∆ιάγραµµα 2.1 Κεντρική Ευρώπη (1995-2014): Άµεσες Ξένες Επενδύσεις.............18
∆ιάγραµµα 2.2 Κεντρική Ευρώπη (2003-2014): Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν........20
∆ιάγραµµα 2.3 Συναλλαγµατική ισοτιµία ευρώ – ζλότυ, (2005-2014)......................20
∆ιάγραµµα 2.4 Πολωνία (2003-2014): Ποσοστό εισαγωγών και εξαγωγών.............21
∆ιάγραµµα 2.5 Σλοβακία (1995-2014): ∆απάνες Ε&Α.............................................24
∆ιάγραµµα 3.1 Χώρες της Βαλτικής (1998-2014): Ποσοστό ανεργίας.....................28
∆ιάγραµµα 3.2 Χώρες της Βαλτικής (2003-2014): Πληθωρισµός............................29
∆ιάγραµµα 3.3 Χώρες της Βαλτικής (1995-2013): Χρέος ιδιωτικού τοµέα...............30
∆ιάγραµµα 3.4 Χώρες της Βαλτικής (2003-2014): Εισαγωγές.................................31
∆ιάγραµµα 3.5 Χώρες της Βαλτικής (2002-2013):Ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών......................................................................................31
∆ιάγραµµα 3.6 Χώρες της Βαλτικής (2003-2014): Αύξηση του ΑΕΠ........................33
∆ιάγραµµα 3.7 Χώρες της Βαλτικής (2003-2014): Κρατικά ελλείµµατα και
πλεονάσµατα....................................................................................34
∆ιάγραµµα 4.1αΚύπρος (2003-2014): ∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα..............................38
∆ιάγραµµα 4.1β Κύπρος (2003-2014): ∆ηµόσιο χρέος............................................38
∆ιάγραµµα 4.2 Κύπρος & Μάλτα (2003-2014): Ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕΠ..........39
∆ιάγραµµα 4.3 Κύπρος (2003-2014): Ανεργία και Εναρµονισµένος ∆είκτης Τιµών
Καταναλωτή....................................................................................40

3

∆ιάγραµµα 4.4 Μάλτα (2000-2014):Ανεργία και Εναρµονισµένος ∆είκτης Τιµών
Καταναλωτή......................................................................................42
∆ιάγραµµα 4.5 Μάλτα (2003-2014): Παραγωγικότητα εργασίας..............................43
∆ιάγραµµα 4.6 Μάλτα (1995-2013): ∆ηµόσιο χρέος................................................43
∆ιάγραµµα 4.7Μάλτα (2004-2014): Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών...................44
∆ιάγραµµα 4.8Κύπρος (2003-2014): Ποσοστό εισαγωγών και
εξαγωγών........................................................................................45

4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Η τελευταία δεκαετία σηµατοδότησε για την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα µεγάλο βήµα
ως προς το ρόλο της στην παγκόσµια σκηνή. Συγκεκριµένα το 2004, τα µέλη της
αυξήθηκαν σε 25 κράτη. Πλέον δεν αποτελεί µόνο µία συνεργασία µεταξύ κρατών,
αλλά είναι σε θέση να επηρεάζει και λαµβάνει κρίσιµες αποφάσεις οι οποίες
επηρεάζουν την παγκόσµια κοινωνία. Η διεύρυνση της Κοινότητας δεν υπήρξε,
βέβαια, µια απλή αριθµητική προσθήκη νέων µελών. Αντίθετα, πρόκειται για µια
ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία, κατά την οποία η πολιτικοοικονοµική φυσιογνωµία
της άλλαξε ριζικά, καθώς έπρεπε να εξυπηρετήσει νέες ανάγκες, να διατηρήσει
λεπτές ισορροπίες και να µετεξελιχθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραµάτισε
πρωταρχικό ρόλο στην ειρηνική και δηµοκρατική µεταµόρφωση της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης και παραµένει η κινητήρια δύναµη για µεταρρυθµίσεις στις
χώρες οι οποίες κατάφεραν να γίνουν µέλη, αλλά και για αυτές οι οποίες επιθυµούν
να αποτελούν κοµµάτι της στο µέλλον.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανασκόπηση για την πορεία των χωρών που
αποτέλεσαν την µεγαλύτερη, µέχρι σήµερα, διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για
το σκοπό αυτό αρχικά γίνεται µία ιστορική αναδροµή για το πότε και πώς οι χώρες
αυτές ξεκίνησαν τις ενταξιακές προσπάθειές τους, τους κανόνες που χρειάστηκε να
τηρήσουν,καθώς και µε ποια βάση κρίθηκαν από την Ε.Ε. Στη συνέχεια
παρουσιάζεται αναλυτικά η πορεία των προαναφερθέντων χωρών, όπου και είναι
κατηγοριοποιηµένες σε τρεις διαφορετικές ενότητες, ανάλογα µε τη γεωγραφική τους
τοποθεσία, καθώς αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στα
κράτη αυτά. Λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας, οι οργανισµοί στην ΕΕ
τείνουν να διαπραγµατεύονται µε οµάδες χωρών πλέον, για µία πιο ολοκληρωµένη
αντίληψη της πρόοδού τους. Συγκεκριµένα οι οµάδες που αναλύονται στη συνέχεια
είναι πέντε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, τρεις χώρες της Βαλτικής και δύο νησιά
κράτη της Μεσογείου τα οποία αν και δεν αλληλοεπηρεάζονται άµεσα, µοιράστηκαν
τις ίδιες ανησυχίες προς την ένταξή τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.
1.1 Ιστορική αναδροµή.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιουργήθηκε για να τεθεί τέλος στους συχνούς και
αιµατηρούς πολέµους µεταξύ των γειτονικών χωρών που κατέληξαν στον Β΄
Παγκόσµιο Πόλεµο. Ήδη από το 1950, µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και
Χάλυβα αρχίζει η ένωση των ευρωπαϊκών χωρών σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο
µε στόχο τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης. Τα έξι ιδρυτικά µέλη είναι το Βέλγιο, η
Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία, το Λουξεµβούργο και οι Κάτω Χώρες.
Ο αριθµός των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε σταδιακά, µε
την επίτευξη της ένταξης σε 28 χώρες µε την ενσωµάτωση της Κροατίας το
2013.Κατά τη διάρκεια της ιστορίας της, η ΕΕ έχει περάσει µέσα από επτά
διαδικασίες διεύρυνσης:1
1973: Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, ∆ανία.
1981: Ελλάδα.
1986: Ισπανία, Πορτογαλία.
1995: Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία.
2004: Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβενία, Σλοβακία, Τσεχική
∆ηµοκρατία, Ουγγαρία, Μάλτα, Κύπρος,
2007: Βουλγαρία, Ρουµανία.
2013: Κροατία.

1.2 Οικονοµικά κριτήρια προσχώρησης.2
Οι προϋποθέσεις για ένταξη στην ΕΕ καθορίζονται στα κριτήρια της
Κοπεγχάγης.Τα οικονοµικά κριτήρια προσχώρησης της Κοπεγχάγης που εγκρίθηκαν
από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το 1993 απαιτούν οι χώρες που προσχωρούν να
κινούνται µε στόχο την εκπλήρωση των ακόλουθων κτιτηρίων:
• σταθερούς θεσµούς που εγγυώνται τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, το σεβασµό και την προστασία των µειονοτήτων.
• λειτουργική οικονοµία της αγοράς και ικανότητα αντιµετώπισης της
ανταγωνιστικής πίεσης και των δυνάµεων της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης.
• την ικανότητα να αναλάβουν τις υποχρεώσεις του µέλους, µία από τις οποίες
είναι η συµβολή στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Και να διαθέτουν δηµόσια
διοίκηση ικανή να εφαρµόζει και να διαχειρίζεται στην πράξη τη νοµοθεσία της ΕΕ.
1
2

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/publication/enl-understand_el.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/international/enlargement/criteria/index_en.htm
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Κατά την Επιτροπή, η Γενική ∆ιεύθυνση παρακολουθεί τις Οικονοµικές και
Χρηµατοδοτικές Υποθέσεις και αξιολογεί την πρόοδο των υποψηφίων χωρών όσον
αφορά τη συµµόρφωση µε αυτά τα κριτήρια.Η ένταξη µπορεί να πραγµατοποιηθεί
από τη στιγµή που η κάθε χώρα είναι σε θέση να τις εκπληρώσει.

1.3 Η διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ.3
Οι διαπραγµατεύσεις προσχώρησης (ενταξιακές διαπραγµατεύσεις) διεξάγονται
ανάµεσα στην υποψήφια χώρα και την Επιτροπή η οποία εκπροσωπεί την ΕΕ. Όταν
ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις, η απόφαση για την προσχώρηση της χώρας
στην ΕΕ πρέπει να λαµβάνεται οµόφωνα από τα ήδη υπάρχοντα κράτη που
συνέρχονται στο Συµβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει τη
συγκατάθεσή του µε τη θετική ψήφο της απόλυτης πλειοψηφίας των µελών του. Στη
συνέχεια, πρέπει να επικυρωθεί η συνθήκη προσχώρησης από τα κράτη µέλη και την
υποψήφια χώρα, σύµφωνα µε τη συνταγµατική διαδικασία του κάθε κράτους. Κατά
την περίοδο των διαπραγµατεύσεων, οι υποψήφιες χώρες συνήθως λαµβάνουν από
την Ε.Ε. βοήθεια «εταιρικής σχέσης προσχώρησης» για να µπορέσουν να
συµβαδίσουν σε οικονοµικό επίπεδο µε τα κράτη µέλη. Συνήθως, συνάπτουν
«συµφωνίες σταθεροποίησης και σύνδεσης» µε την Ε.Ε.. Με βάση αυτές τις
συµφωνίες, η Ε.Ε. παρακολουθεί άµεσα τις οικονοµικές και διοικητικές
µεταρρυθµίσεις που πρέπει να υλοποιήσουν οι υποψήφιες χώρες, έτσι ώστε να
ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις προσχώρησης στην ΕΕ.
Η πρώτη πλήρης αξιολόγηση4 της κατάστασης συµµόρφωσης µιας υποψήφιας
χώρας µε τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, συνήθως, παρέχεται από την Επιτροπή. Η
παρακολούθηση της προόδου των υποψηφίων χωρών όσον αφορά την εκπλήρωση
των οικονοµικών κριτηρίων προσχώρησης στη συνέχεια αξιολογούνται ετησίως από
την Επιτροπή στις εκθέσεις προόδου για κάθε υποψήφια χώρα.Από το 2006, η
παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τα κριτήρια προσχώρησης της
Κοπεγχάγης έχει επεκταθεί και στις εν δυνάµει υποψήφιες χώρες (και στις ετήσιες
εκθέσεις προόδου) από τα ∆υτικά Βαλκάνια (Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το
Κοσσυφοπέδιο).
Στην Επιτροπή, η Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και Χρηµατοδοτικών
Υποθέσεων είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εν δυνάµει
υποψήφιας χώρας και την πρόοδο των χωρών όσον αφορά τη συµµόρφωση στα
κριτήρια της Κοπεγχάγης.

1.4 Η 5η ∆ιεύρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στη σύνοδό του στην Κοπεγχάγη, τον ∆εκέµβριο του 2002, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο έκανε ένα από τα σηµαντικότερα βήµατα στην ιστορία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης. Καλώντας δώδεκα ακόµη χώρες να προσχωρήσουν σε αυτήν, η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αύξανε µόνο τη γεωγραφική έκταση και τον πληθυσµό της,
3
4

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ- Pascal Fontaine,2014, σελ.11

http://ec.europa.eu/economy_finance/international/enlargement/criteria/index_en.htm
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αλλά έθετε τέρµα στη διαίρεση που είχε χωρίσει τη γηραιά ήπειρο στα δύο από το
1945. Η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η
Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία έγιναν µέλη της ΕΕ το 2004 µαζί µε τα νησιά της
Μεσογείου Κύπρο και Μάλτα. Το 2007 ακολούθησαν η Βουλγαρία και η Ρουµανία.
Όλες τους είναι πλέον εταίροι στο µεγαλόπνοο σχέδιο που συνέλαβαν οι ιδρυτές της
Ε.Ε..
∆έκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ε.Ε., συµπεριλαµβανοµένωνοκτώ από τη
Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Οι ηγέτες της Ε.Ε. κατέληξαν σε συµφωνία σχετικά
µε τη συνταγµατική συνθήκη, η οποία ένωσε όλες τις προηγούµενες συνθήκες της
Ε.Ε. σε ένα έγγραφο και εισήγαγε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι οι αλλαγές αυτές είναι αναγκαίες για την
εξασφάλιση της συνέχισης της αποτελεσµατικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κατά τη διεύρυνσή της. ∆όθηκε στα κράτη µέλη προθεσµία δύο ετών για την
κύρωση της Συνταγµατικής Συνθήκης.
Θα ήταν πολύ προφανές να πει κανείς ότι αυτή η διαδικασία διεύρυνσης σε
πολλά σηµεία διαφέρει από τις προηγούµενες. Είναι σαφώς πολύ πιο δύσκολη
δεδοµένου ότι συµπεριλαµβάνει τόσες πολλές και τόσο διαφορετικές χώρες.
Η εκτεταµένη και εντατική ανάπτυξη των προϋποθέσεων που σχετίζονται µε την
ένταξη στην Ε.Ε. έχει συνοδευτεί από την αύξηση της ασυµµετρίας της διαδικασίας5.
Το πρώτο µέσο για την προετοιµασία των χωρών της Ανατολικής και Κεντρικής
Ευρώπης για την προσχώρηση, ήταν οι συµφωνίες σύνδεσηςπου υπογράφηκαναπό
τις 10 υποψήφιες χώρες κατά την περίοδο από το 1991 έως το 1996. Οι συµφωνίες
αυτές συνεπάγονται δεσµεύσεις και από τις δύο πλευρές. Οι συνδεδεµένες χώρες
συµφώνησαν να ανοίξουν σταδιακά τις αγορές τους για τα βιοµηχανικά προϊόντα της
Ε.Ε., για να επιταχύνουν την εναρµόνιση τους µε το κεκτηµένο και να επιδιώκουν τη
δηµοκρατία τους και τις µεταρρυθµίσεις προσανατολισµένες στην ανοιχτή αγορά. Η
Ένωση, µε τη σειρά της, αναγνωρίζει την απόλυτη επιθυµία τους να γίνουν µέλη της
Ε.Ε. και άνοιξε αµέσως στην αγορά για τα βιοµηχανικά προϊόντα τους και δεσµεύτηκε
να παράσχει βοήθεια στις χώρες αυτές για την επιδίωξη αυτών των µεταρρυθµίσεων
µε στόχο την δηµοκρατία, την ευηµερία και την τελική ένταξη στην Ε.Ε.. Οι
συµφωνίες επικρίθηκαν για την έλλειψη δέσµευσης από την πλευρά της ΕΕ να
ανοίξει τις αγορές της στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας, χάλυβα και άνθρακα,
καθώς και για τα γεωργικά προϊόντα. Ωστόσο, εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται σαν
ένα στάδιο των συµβατικών σχέσεων µεταξύ της Ε.Ε. και των υποψηφίων προς
ένταξη, χωρών.
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της νέας µεθόδου της διεύρυνσης είναι η
πολυπλοκότητά της6. Όπως και στις προηγούµενες διευρύνσεις, ουσιαστικά
σχεδιάστηκε ως µια διαδικασία δύο σταδίων που ξεκινάει µε ένα είδος του
5

6

Methodology of the EU Enlargement: a Critical Appraisal- Klaudijus Maniokas σελ.7
Methodology of the EU Enlargement: a Critical Appraisal- Klaudijus Maniokasσελ.5
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συνεταιρίζεσθε και τελειώνει µε τις διαπραγµατεύσεις, ενώπαρεµβάλλεται ένα
ενδιάµεσο στάδιο µε ειδικά όργανα µεταξύ της ένωσης και των διαπραγµατεύσεων. Ο
σκοπός αυτού του ενδιάµεσου σταδίου ήταν να δηµιουργήσει µία επιπρόσθετη πύλη
για τις διαπραγµατεύσεις και να επιτρέψει τον καλύτερο έλεγχο της διαδικασίας από
την Ε.Ε..
Γενικεύοντας, η διαδικασία διεύρυνσης τείνει να καταστεί πιο περίπλοκη. Μία από
τις συνέπειες αυτής της τάσης να καταστεί η διεύρυνση πιο περίπλοκη και
πολύπλοκη, είναι η δυνατότητα να διαφοροποιούν τις χώρες που συµµετέχουν.
∆εδοµένης της κλασσικής µεθόδου διεύρυνσης, η Ε.Ε. προτιµά να διαπραγµατευτεί
µε οµάδες χωρών, παρόµοιων οικονοµικών στοιχείων. Προκειµένου να εξασφαλισθεί
η δυνατότητα διαφοροποίησης, η διαδικασία επεκτάθηκε σε περισσότερα στάδια και,
αυτό που είναι ακόµη πιο σηµαντικό, είναι το γεγονός πως το σύνολο των όρων
αναπτύχθηκε και παραµένει ευέλικτο ως συνάρτηση της πολιτικής κατάστασης στην
Ε.Ε..
Η απόφαση να εξαιρεθούν ορισµένες χώρες από την οµάδα των χωρών που
καλούνται προς διαπραγµάτευση το 1997 προκάλεσε πολλές διαµάχες. Αντιδρώντας
στην κατάσταση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου αποφάσισε να
ξεκινήσει τη διαδικασία προσχώρησης µε όλες τις υποψήφιες χώρες µε την πιο ήπια
αρνητική αντίδραση όλων εκείνων που έµειναν εκτός. Ωστόσο, η διαµάχη της
απόφασης για τη διαφοροποίηση οδήγησε σε µια σειρά από προσπάθειες για να
αναλύσουν τις απόψεις της Επιτροπής και να εκτιµήσει αν υπήρχαν σοβαρά
επιχειρήµατα που υποστηρίζουν τις διαφορές.
Η συγκριτική ανάλυση των εκθέσεων της Επιτροπής δεν µπορεί να παράσχει
πολύ σαφή και αρκετά πειστικά επιχειρήµατα έτσι ώστε να στηρίξουν την επιλογή. Οι
ίδιες οι εκθέσεις έχουν γραφτεί χρησιµοποιώντας διαφορετική βάση για την
αξιολόγηση των τεχνικών και αξιολόγησης. Αντί της σαφής µεθοδολογίας η Επιτροπή
χρησιµοποίησε προσεγγιστικές µεθόδους που ευνοούν ορισµένες χώρες. Γενικά τα
συµπεράσµατα αυτά προήλθαν από τη γενική εντύπωση ως προς την
«εµπιστοσύνη» σε µια χώρα και όχι τόσο την προσεκτική εξέταση της εσωτερικής
προετοιµασίας της κάθε χώρας.
Οι υποψήφιες χώρες οι οποίες έµειναν εκτός των διαπραγµατεύσεων το 1997
αναζητούσαν τη θετική επαναξιολόγησή τους στη νέα έκθεση προόδου του 1998.
Ωστόσο, παρέµεινε η πεποίθηση πως είχαν µείνει εκτός χώρες οι οποίες πληρούσαν
τα κριτήρια. Κύριο παράδειγµα είναι η περίπτωση της Λιθουανίας.Στην αξιολόγηση
αναφερόταν πως η Λιθουανία έχει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στη δηµιουργία
οικονοµίας της αγοράς, αλλά θα αντιµετωπίσει σοβαρές δυσκολίες στην
αντιµετώπιση των ανταγωνιστικών πιέσεων και των δυνάµεων της αγοράς στο
εσωτερικό της Ένωσης µεσοπρόθεσµα. Αυτό φαίνεται και από µερικά στοιχεία του
πίνακα 1.1 στη συνέχεια, όσον αφορά τον πληθωρισµό, το spreadστα επιτόκια και
την ανεργία. Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων και συγκεκριµένα το έτος
1997, η οικονοµία αναπτύχθηκε κατά 8,3%.Η ανάπτυξη συνεχίστηκε και το 1998, µε
την αύξηση του ΑΕΠ να εκτιµάται σε 7,5% κατά τη διάρκεια του πρώτου µέρους
9

τουέτους.Η ανάκαµψη, η οποία άρχισε το 1995, οδηγήθηκεκυρίως από την εγχώρια
ζήτηση, ιδίως από την εγχώρια κατανάλωση7. Ωστόσο, δεν υπήρχε εµφανείς
εµπιστοσύνη για τις ξένες επενδύσεις στη χώρα. Γεγονός που την καθιστούσε
αδύναµη ως προς τις ξένες και ανταγωνιστικές πιέσεις.
Πίνακας 1.1 Στατιστικά στοιχεία Λιθουανίας(1996-2004).
Χώρα
Λιθουανί
α

Μεταβλητή

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Ανάπτυξη ΑΕΠ.

5,15
24,6
2

8,29

7,47

-1,13

3,83

6,52

8,88

5,07

0,75

1,01

6,51
14,1
0

6,22
13,7
0

8,15
13,4
0

8,29
15,9
0

Πληθωρισμός.
Spreadεπιτοκίων
.
7,61
15,6
Ανεργία
0
Πηγή : Worldbank.org

2004

6,76

2003
10,5
4

1,36

0,30

-1,15

1,18

6,63
16,8
0

5,15
13,0
0

4,58
12,9
0

4,53
11,3
0

6,55

Η επιλογή της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας ήταν
προφανείς γιατίβρισκόντουσαν πολύ µπροστά από τους άλλους σε µια σειρά από
τοµείς. Ξεκίνησαν την προετοιµασία για την ένταξη νωρίτερα και οι προσπάθειές τους
για την οικονοµική µεταρρύθµιση έχουν αναγνωριστεί από την εισαγωγή τους στον
ΟΟΣΑ. Η συµµετοχή στο πρόγραµµα PHARE8παρείχε στις χώρες αυτές (Πολωνία
και Ουγγαρία,αρχικά) άµεση οικονοµική βοήθειας αλλά και τεχνογνωσία για τις
µελλοντικές τους µεταρρυθµίσεις. Το πρόγραµµα Phare 1998 περιλάµβανε εθνική
πίστωση, µε βάση την προσχώρηση, ιδίως για την υποστήριξη ∆ικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων, τη γεωργία, τις µεταφορές, καθώς και η συµµετοχή σε
κοινοτικά προγράµµατα. Η Πολωνία είχε και τα οφέλη από το πρόγραµµα PHARE
στα τελωνεία, στο περιβάλλον, στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, στη
µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης και του TAIEX9.

7

http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/1998/lithuania_en.pdf ,REGULAR REPORT
FROM THE COMMISSION ON LITHUANIA’S PROGRESS TOWARDS ACCESSION, 1998, σελ. 12.
8
Ο όρος «PHARE» - Πολωνία και Ουγγαρία:Βοήθεια για την Ανοικοδόμηση των Οικονομιών τους- είναι το
κύριο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την ένταξη των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η
χρηματοδότησή του, χρησιμοποιείται για τη διοχέτευση των τεχνικών, οικονομικών και υποδομών
εμπειρογνωμοσύνης και βοήθειας προς τα κράτη παραλήπτες. Ο στόχος είναι η βοήθεια σε αυτές τις χώρες να
επιτύχουν οικονομίες της αγοράς με βάση την ελεύθερη επιχειρηματικότητα και την ιδιωτική πρωτοβουλία. http://www.europarl.europa.eu/enlargement/briefings/33a1_en.htm#summary
9
Το TAIEX είναι το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας και ανταλλαγής πληροφοριών σε όργανο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το TAIEX στηρίζει τις δημόσιες διοικήσεις όσον αφορά την προσέγγιση, την εφαρμογή
και την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών της
ΕΕ. Είναι σε μεγάλο βαθμό προσανατολισμένη στις ανάγκες και παρέχει την κατάλληλη τεχνογνωσία για την
αντιμετώπιση θεμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα. - http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/taiex/
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Πίνακας 1.2 Στατιστικά στοιχεία Πολωνίας, Ουγγαρίας, Τσεχικής ∆ηµοκρατίας(19962004).
Χώρα
Πολωνία

Ουγγαρία

Ονομασία
Μεταβλητής
Ανάπτυξη ΑΕΠ.
Πληθωρισμός.
Spreadεπιτοκίων.
Ανεργία
Ανάπτυξη ΑΕΠ.
Πληθωρισμός.

Spreadεπιτοκίων.
Ανεργία
ΤσεχικήΔημοκρατία Ανάπτυξη ΑΕΠ.
Πληθωρισμός.

1996
6,24
19,82
6,06
12,40
0,04
23,43

1997
7,09
15,08
6,01
11,20
3,43
18,31

1998
4,98
11,73
6,26
10,70
4,21
14,18

1999
4,52
7,27
5,71
12,50
3,24
10,03

2000
4,26
10,06
5,83
16,10
4,23
9,78

2001
1,21
5,49
6,56
18,20
3,85
9,16

2002
1,44
1,90
5,83
19,90
4,48
5,26

2003
3,56
0,79
3,60
19,60
3,84
4,65

2004
5,14
3,58
3,81
19,00
4,94
6,78

8,74
9,90
4,28
8,80

4,83
8,70
-0,67
8,55

4,85
7,80
-0,32
10,63

4,40
7,00
1,44
2,14

3,11
6,40
4,29
3,90

3,71
5,70
3,05
4,71

2,76
5,80
1,65
1,79

-1,37
5,90
3,60
0,11

3,73
6,10
4,95
2,83

5,49
4,80

4,73
6,50

4,20
8,70

3,74
8,80

4,32
8,10

4,73
7,30

4,62
7,80

4,74
8,30

Spreadεπιτοκίων. 5,75
Ανεργία
3,90
Πηγή : Worldbank.org

Στην Πολωνία σύµφωνα µε τον πίνακα 1.2, το πραγµατικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά
7% το 1997. Επιπλέον, από έτος σε έτος ο πληθωρισµός έχει µειωθεί σταθερά, σε
καλό δρόµο για την επίτευξη µονοψήφιου αριθµούστο τέλος του έτους 1998.
Την ίδια σχεδόν πορεία ακολούθησε και η Ουγγαρία, µε στοιχεία από τον ίδιο
πίνακα, µε τον πληθωρισµό να υποχωρεί 14,18% τον Αύγουστο του 1998από 18,3%
ένα χρόνο νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια του 1997, ωστόσο, η υποχώρηση του
πληθωρισµού επιβραδύνθηκε κάπωςλόγω της διαρθρωτικής προσαρµογής της
σχετικής τιµής των ενεργειακών προϊόντων. Θετική ήταν η τάση και στο ΑΕΠ όπου ο
ρυθµός αύξησης από 3,43% το 1997 παρέµεινε κοντά στο 4,5% κατά το πρώτο
εξάµηνοτου 1998.
Όσον αφορά την Τσεχική ∆ηµοκρατία βίωσε µία µείωση στο ΑΕΠτο 1997 σε 1%,
από 3,9% το 1996 (βλ. Πίνακα 1.2). Η επιβράδυνση εµφανίστηκε για πρώτη φορά
στηνεπενδυτικές δαπάνες, αλλά βάθυνε αργότερα στη διάρκεια του έτους,
απόπερικοπές στις κρατικές δαπάνες. Οι καθαρές εξαγωγές ήταν µόνη συνιστώσα
της ζήτησης που αυξήθηκε σηµαντικά το 1997. Ηεπιβράδυνση της
οικονοµικήςδραστηριότητας έχει βαθύνει περαιτέρω το πρώτο εξάµηνο του 1998,
όταν το πραγµατικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 1,7%λόγω της κατάρρευσης της
εγχώριας ζήτησης.
Η θετική πλευρά ήταν πωςτο εµπορικό έλλειµµα µειώθηκε σηµαντικά το 1998,
λόγω της µείωσης των εισαγωγών, οι πιο στενές σχέσεις µε την ΕΕ ώθησε τις
εξαγωγές.Η αύξηση των εξαγωγών οδήγησε στην ανάκαµψη της βιοµηχανικής
παραγωγήςτους τελευταίους µήνες του 1997 και το πρώτο εξάµηνο του 1998.Μία
περαιτέρω βελτίωση υπήρξε η επιβράδυνση του πληθωρισµού. Μετά την κορύφωσή
του στο 13,4% τον Φεβρουάριο του 1998, µειώθηκε σε9,4% τον Αύγουστο του 1998.
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Ολοκληρώνοντας η ετήσια έκθεση αναφέρει πως η Τσεχική ∆ηµοκρατία µπορεί να
θεωρηθεί ως µιαοικονοµία της αγοράς και θα πρέπει να είναι σε θέσηνα
αντιµετωπίσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάµεις της αγοράς στο εσωτερικό
της Ένωσης µεσοπρόθεσµα,υπό την προϋπόθεση ότι θα βελτιώσει τη διοίκηση και
θα επιταχύνει την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων.
Η Σλοβακία είχε αποκλειστεί για σαφείς πολιτικούς λόγους. Στην αναφορά
αξιολόγησης του 1997 σχετικά µε την αίτηση τηςΣλοβακίας για ένταξη στην ΕΕ, η
Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµαότι:"Η Σλοβακία έχει υιοθετήσει τις
περισσότερες από τις µεταρρυθµίσεις που είναι αναγκαίες για τη δηµιουργία µιας
οικονοµίας της αγοράς". "Θα πρέπει όµως να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει τις
ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάµεις της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης
µεσοπρόθεσµα, αλλά αυτό απαιτεί µεγαλύτερη διαφάνεια και πολιτικές οι οποίες
βασίζονται στην αγορά". Κατά την περίοδο Ιουλίου 1997 έως τα τέλη Σεπτεµβρίου
του 1998 υπήρξε έλλειψη σταθερότητας των θεσµών που εγγυώνται τη δηµοκρατία,
το κράτος δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
όπωςαντανακλάται από την αδυναµία της εκλογής πρόεδρο, τη µεταβίβαση της
προεδρικής εξουσίας, τη µη ικανοποιητική λειτουργία των κοινοβουλευτικών
επιτροπών και τηναδιαφορία ως προς τις αποφάσεις του Συνταγµατικού
∆ικαστηρίου. Υπήρξαν προβλήµατα ως προς την αντιµετώπισητων µειονοτήτων και
η έλλειψη προόδου όσον αφορά την έγκριση της νοµοθεσίας για τις γλώσσες των
µειονοτήτων10.
Η επιλογή της Εσθονίας και της Σλοβενίας ήταν λιγότερο προφανές. Ενώ η
Σλοβενία ήταν αρκετά µπροστά από όλες τις άλλες υποψήφιες χώρες ως προς την
οικονοµική της ανάπτυξη, ιδιαίτερα οι προσπάθειές της για την ένταξη στην ΕΕ όσον
αφορά την υιοθέτηση του κεκτηµένου ήταν µάλλον µέτριεςσε σύγκριση µε τις
προσπάθειες των υπόλοιπων χωρών. Η Εσθονία,επίσης, ήταν µπροστά από τις
υπόλοιπες χώρες της Βαλτικής όσον αφορά την οικονοµική ανάπτυξη. Το 1997
χαρακτηρίστηκε από τη σηµαντική επιτάχυνση στο ρυθµό αύξησης του πραγµατικού
ΑΕΠ, το οποίο έφθασε το 11,8% µετά απόπερίπου 5% το 1996, όπως
επιβεβαιώνεται από τον πίνακα 1.3 που ακολουθεί. Οι επενδύσεις και η εξωτερική
ζήτηση ήταν σε υψηλά επίπεδα, επίσης αύξηση των πραγµατικών µισθών παρείχε
υποστήριξη για την επέκταση της εγχώριας ιδιωτικής κατανάλωσης11.Το πόρισµα της
αναφοράς του 1997 σχετικά µε την αίτηση προσχώρησης της Εσθονίας στην ΕΕ,
ήταν ότι:«Η Εσθονία παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά µιας δηµοκρατίας, µε σταθερούς
θεσµούς, που εγγυώνται το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το
σεβασµό για την προστασία των µειονοτήτων. Αλλά πρέπει να ληφθούν µέτρα για
την επιτάχυνση της πολιτογράφησης των ρωσόφωνων µη πολιτών, ώστε να
µπορέσουν να αποτελέσουν µια πιο ολοκληρωµένη εσθονική κοινωνία».

10

http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/1998/slovakia_en.pdf , REGULAR REPORT
FROM THE COMMISSION ON SLOVAKIA’S PROGRESS TOWARDS ACCESSION, 1998, σελ. 13
11
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/1998/estonia_en.pdf , REGULAR REPORT
FROM THE COMMISSION ON ESTONIA’S PROGRESS TOWARDS ACCESSION, 1998, σελ.13
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Πίνακας 1.3 Στατιστικά στοιχεία Εσθονίας και Σλοβενίας(1996-2004).
Ονομασία
Χώρα
Μεταβλητής.
Εσθονία Ανάπτυξη ΑΕΠ.
Πληθωρισμός.
Spreadεπιτοκίων.
Ανεργία
Σλοβενία Ανάπτυξη ΑΕΠ.
Πληθωρισμός.
Spreadεπιτοκίων.
Ανεργία
Πηγή : Worldbank.org

1996
5,32
23,05
8,82
9,90
3,52
9,79
7,52
6,90

1997
11,80
10,58
5,57
10,40
5,11
8,36
6,84
6,60

1998
4,12
8,21
6,98
9,50
3,29
7,91
5,55
7,40

1999
-0,86
3,30
6,90
11,60
5,27
6,15
5,14
7,30

2000
10,57
4,02
3,67
13,10
4,16
8,88
5,72
6,90

2001
6,33
5,75
3,75
12,40
2,95
8,42
5,24
5,70

2002
6,08
3,57
3,96
9,40
3,84
7,47
4,93
6,30

2003
7,42
1,34
3,11
10,70
2,84
5,58
4,80
6,70

2004
6,29
3,05
3,49
10,00
4,35
3,59
4,83
6,30

Σχετικά πιο εύκολη ήταν η απόφαση όσο αναφορά τα νησιά της Μεσογείου
(Κύπρος και Μάλτα). Συγκεκριµένα αναφέρεται πως η οικονοµία του νότιου τµήµατος
της Κύπρου έχει αποδείξει την ικανότητα να προσαρµόζεται και φαίνεται ότι είναι
έτοιµη να αντιµετωπίσει όποιον ανταγωνισµό κατά την ενσωµάτωσηστην ΕΕ12. Από
το 1993 κιόλας η Κύπρος ακολούθησε την πολιτική ανοιχτής αγοράς και συνεχίζει τις
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις µε τον τριτογενή τοµέας να επεκτείνεται. Οι
µακροοικονοµικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 1993-1997 ήταν, όµως κάπως
ασαφείς. Αφενός, η ανεργία παρέµεινε σε χαµηλά επίπεδα, παρατηρώντας τα
στοιχεία του πίνακα 1.4, αφετέρου ο πληθωρισµός υποχώρησε σταδιακά,
καταργήθηκαν οι έλεγχοι επί των τιµώνκαι την ελευθέρωση του εξωτερικού εµπορίου.
Από την άλλη πλευρά, εν µέρει λόγω των δυσµενώνεξελίξεων στους τοµείς
τουρισµού και της γεωργίας, η οικονοµική ανάπτυξη µειώθηκε. Το δηµοσιονοµικό και
το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε σηµαντικά το 1997-98.Παρά τη
µείωση της οικονοµικής ανάπτυξης, η Κύπρος συνέχισε να απολαµβάνει τη σχεδόν
πλήρη εργασία. Το συµπέρασµα της ετήσιας αναφοράς σηµειώνει πως στον
οικονοµικό τοµέα, οι εξελίξεις από το 1993 επιβεβαιώνουν ότι η Κύπροςέχει την
ικανότητα να προσαρµόζεται στις προκλήσεις που θέτει η υιοθέτηση του κεκτηµένου
καιότι οι αρχές φαίνονται ότι µπορούν να αποκτήσουν ένα σταθερό
µακροοικονοµικόπεριβάλλον και ένα ευνοϊκό επιχειρηµατικό κλίµα.

Πίνακας 1.4 Στατιστικά στοιχεία Κύπρου και Μάλτας(1996-2004).
Ονομασία
Χώρα
Μεταβλητής
Κύπρος. Ανάπτυξη ΑΕΠ.
Πληθωρισμός.
Spreadεπιτοκίων.
Ανεργία

1996
1,63
2,98
1,50
4,30

1997
2,40
3,61
1,50
3,30

1998
5,09
2,23
1,50
4,90

1999
4,69
1,63
1,50
5,70

2000
5,67
4,14
1,50
5,00

2001
3,58
1,98
1,84
4,00

2002
3,22
2,80
2,57
3,30

2003
2,79
4,14
3,38
4,10

2004
4,38
2,29
3,82
4,30

12

http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/1998/cyprus_en.pdf , REGULAR REPORT
FROM THE COMMISSION ON CYPRUS’ PROGRESS TOWARDS ACCESSION, 1998.
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Μάλτα

Ανάπτυξη ΑΕΠ.
Πληθωρισμός.
Spreadεπιτοκίων.
Ανεργία
Πηγή : Worldbank.org

3,78
2,05
3,27
7,10

5,26
3,11
3,43
7,10

5,13
2,39
3,44
6,30

4,72
2,13
3,04
7,00

6,77
2,37
2,42
6,30

-1,55
2,93
2,06
7,10

2,81
2,19
1,74
6,90

0,13
1,30
2,41
7,50

-0,50
2,79
2,70
7,30

Στην Μάλτα η αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ13 το 1998 ήταν περίπου 5,13% αν
και υπήρχε µια ελαφριά τάση επιβράδυνσης (πίνακας 1.4). Η συνεχόµενη µειωµένη
εγχώρια ζήτηση συνέβαλε στη µείωση κατά το ήµισυ στο έλλειµµα τρεχουσών
συναλλαγών σε σύγκριση µε την κορύφωσή του το 1995-1996, όταν ήταν κοντά στο
11% του ΑΕΠ.Ο πληθωρισµός υποχώρησε στο 1,4% κατά το τελευταίο τρίµηνο του
1998, µειώνοντας το µέσο όρο του πληθωρισµού για το έτος στο 2,4%. Η ανεργία
παρέµεινε στα συνήθη για τη Μάλτα ποσοστά, όπως φαίνεται από τον πίνακα 1.4
που προηγείται, του 7%. Η κύρια πρόκληση για την οικονοµική πολιτική στη Μάλτας
είναι να µειώσει το δηµόσιο έλλειµµα, το οποίο είναι πλέον κοντά στο 12% του ΑΕΠ.
Εν ολίγοις η Μάλτα πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης.Αποτελεί µία
οικονοµία της αγοράς, και θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει τις
ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάµεις της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης, υπό
την προϋπόθεση ότι θα λάβει τα κατάλληλα µέτρα, ιδίως σεό, τι αφορά τη δηµιουργία
των κατάλληλων συνθηκών για τη συνέχιση της βιοµηχανικής αναδιάρθρωσης.
Εν κατακλείδι όλες αυτές οικονοµίες, ξεκινώντας η κάθε µία από τη δική της
αφετηρία, κατάφερε να γίνει µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1ηΜάϊου του 2004,
σηµατοδοτώντας ένα νέο ξεκίνηµα για µία ενιαία Ευρώπη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - Κεντρική Ευρώπη.
Η 1η Μαΐου του 2004 αποτέλεσε µία απ’ τις πιο σηµαντικές ηµεροµηνίες για τις
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Πέντε χώρες (Πολωνία, Τσεχία,
Σλοβακία, Ουγγαρία και Σλοβενία), ήταν µερικά από τα νέα κράτη-µέλη της Ε.Ε. Οι
τέσσερις από τις πέντε αυτές οικονοµίες, εκτός της Σλοβενίας, ήδη είχαν ξεκινήσει,
από τα πρώτα χρόνια της αλλαγής του συστήµατός τους (1991), τις συλλογικές
προσπάθειες συνεργασίας σε µια σειρά από τοµείς κοινού ενδιαφέροντος στο
πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για την ανάπτυξη των οικονοµιών τους.
Αυτές οι χώρες είναι γνωστές σαν οµάδα Βίσεγκραντ, (Visegrad 4- V4). Όλες οι
χώρες V4 φιλοδοξούσαν να γίνουν µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρώντας την
13

http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/1999/malta_en.pdf , REGULAR REPORT
FROM THE COMMISSION ON MALTA’S PROGRESS TOWARDS ACCESSION, 1999.
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ένταξή τους, ως ένα ακόµη βήµα προς τη διαδικασία της υπέρβασης των τεχνητών
διαχωριστικών γραµµών στην Ευρώπη, µέσω της αµοιβαίας υποστήριξης.
Μετά την πρώτη δεκαετία στην Ε.Ε., η αρχική διάκριση µεταξύ «παλαιών» και
«νέων» κρατών µελών έχει καταστεί µία παρωχηµένη αντίληψη. Η χρηµατοπιστωτική
και οικονοµική κρίση έχει αναδιατυπώσει την πολιτική γεωγραφία της Ευρώπης,µε
έναν άξονα Βορρά-Νότου αντικαθιστώντας σε µεγάλο βαθµό το παλιό
µεταξύ«∆ύσης» και «Ανατολής». Εν συντοµία,«Νέα Ευρώπη» δεν σηµαίνει πλέον
νέες εισόδους κρατών, σηµαίνει ότιοι χώρες, ανεξάρτητα από την ιστορία τους,
δείχνουν την ικανότητα των κοινωνικών και πολιτικών καινοτοµιών, προς την
καλύτερη αντιµετώπιση της κρίσης.
Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990, η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (ΚΑΕ)
έχει παρουσιάσει ένα σηµαντικό οικονοµικό δυναµισµό. Ως αποτέλεσµα, σήµερα, το
κατά κεφαλήν ΑΕΠστην Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενίαανέρχεται
στο 75-80% του µέσου όρου της ΕΕ, ενώ στην Ουγγαρίακαι την Πολωνίας βρίσκεται
στο 60%. Την ίδια στιγµή που τα επίπεδα του δηµοσίου χρέους είναι αρκετά κάτω
από τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο, όπως επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του
πίνακα2.1.
Η προνοµιακή θέση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αποτελεσµατικότητα και
τα κέρδη που ακολούθησαναπό την εισροή των άµεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ)
τόσο πριν όσο και µετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτές οι εξελίξεις
έχουν παγώσει, εν µέσω παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και έπειτα.
Παράλληλα µε αυτήν την επίδραση υπάρχουν αρκετά ακόµη θέµατα προς
επίλυση. Ως το κύριο µειονέκτηµα της Κεντρικής Ευρώπης θεωρούνται οι
διασυνοριακές υποδοµές οι οποίες ζητούν συγχρονισµένους στόχους ανάµεσα στις
χώρες, αυξάνοντας τις επιδόσεις στο σύνολο και συνθέτοντας µια λίστα µε
στρατηγικά έργα υποδοµής µεταφορών.Ορισµένες χώρεςαντιµετωπίζουν σοβαρές
προκλήσεις για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και τηςαπασχόλησης των σε µεγάλο
βαθµό κοινωνικά αποκλεισµένων πληθυσµών(π.χ. τωνΡοµά).

Πίνακας 2.1Κεντρική Ευρώπη (2003-2014): Κατά κεφαλήν ΑΕΠ & ∆ηµόσιο χρέος.
Κατά κεφαλήν
ΑΕΠ (EU28 =100)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Τσεχία

77

79

80

81

84

81

83

81

83

82

83

85

Ουγγαρία

62

62

62

62

61

63

64

65

65

65

67

68

Πολωνία

48

49

50

50

53

54

59

62

64

67

67

68

Σλοβενία

83

86

86

86

87

89

85

83

83

81

81

83

Σλοβακία

55

56

59

62

67

72

71

73

73

75

76

77
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∆ηµόσιο χρέος, % του ΑΕΠ
EU (28)

60,7

61,2

61,8

60,4

57,8

61

73

78,4

81

83,8

85,5

86,8

Τσεχία

28,1

28,5

28

27,9

27,8

28,7

34,1

38,2

39,9

44,7

45,2

42,7

Ουγγαρία

57,6

58,5

60,5

64,7

65,6

71,6

78

80,6

80,8

78,3

76,8

76,2

Πολωνία

46,6

45,3

46,7

47,1

44,2

46,6

49,8

53,3

54,4

54

55,9

50,4

Σλοβενία

26,7

26,8

26,3

26

22,7

21,6

34,5

38,2

46,4

53,7

70,8

80,8

Σλοβακία

41,6

40,6

33,9

30,8

29,9

28,2

36

40,8

43,3

51,9

54,6

53,5

Πηγή : Eurostat

Ενώ όλες οι χώρες του Βίσεγκραντ εµφανίζουν µία σχετική αδυναµία στον τοµέα
της καινοτοµίας, η οποία σε κάποιο βαθµό εξηγείται από τα χαµηλά επίπεδα
επενδύσεωνστην Ε&Α, την καινοτοµία και την ποιότητα εκπαίδευσης, ώστε να
µπορέσουν να αντιµετωπίσουν τις δηµογραφικές και κοινωνικές προκλήσεις, µε τη
γήρανση και τη δηµογραφική παρακµή να ξεχωρίζει. Στις χώρες της Κεντρικής
Ευρώπης αναµένεται το σύνολο του πληθυσµού να µειωθεί κατά τις επόµενες
δεκαετίες. Η µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και η χαµηλή γονιµότητα είναι οι πολιτισµικές
διεργασίεςστις περισσότερες προηγµένες οικονοµίες. Η µετανάστευση µπορεί εν
µέρει να εξοµαλύνει τις επιδράσεις του φαινοµένου αυτού,αλλά είναι πολύ πιθανόότι
οι χώρες αυτέςθα χρειαστεί να αυξήσουν την ηλικία συνταξιοδότησης ακόµη ή και
περαιτέρω αύξηση της συµµετοχής του εργατικού δυναµικού εν γένει.
Ωστόσο µεγάλη πρόκληση αποτελεί και η ισότητα των ευκαιριών στην Κεντρική
Ευρώπη ανάµεσα σε διαφορετικές περιφέρειες των χωρών. Η διαδικασία
σύγκλισης,σε µέρη όπως η Μπρατισλάβα, η Βουδαπέστη,η Πράγα και η Βαρσοβία
οδήγησε περιοχές µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ άνω του µέσου όρου της Ε.Ε. Ταυτόχρονα,
η ταχεία οικονοµική µεταµόρφωσηέχει αφήσει πίσω περιφερειακές περιοχές οι οποίες
δείχνουν λίγα σηµάδια της οικονοµικής ανάπτυξης. Επιπλέον, οι ΑΞΕ έχουν την τάση
να επικεντρώνονται στις πρωτεύουσες.
Όταν οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το
2004, µερικές φορές θεωρούνταν ως µια δυνητική πηγήτων προβληµάτων και όχι
µέρος της λύσης. Ως οι αργά εισερχόµενες στηνένωση, η Κεντρική Ευρώπη
χρειάζονταν περισσότερο χρόνο προσαρµογής στους κανόνεςπου έχουν
διαµορφωθεί κατά τις προηγούµενες πέντε δεκαετίες.
Στις χώρες οι οποίες από κλειστές οικονοµίες έγιναν µέρος του διεθνές εµπορίου,
ο βαθµός των ξένων επενδύσεων και το εµπόριο στο σύνολό τους επηρέασαν
τουςρυθµούς ανάπτυξης.Οι ροές κεφαλαίων, ήταν ζωτικής σηµασίας για τις χώρες
αυτές, βοηθώνταςστη µετάβαση προς µια καπιταλιστική οικονοµία. Πολλοί είναι οι
λόγοι που έκαναν αυτές τις χώρες ελκυστικούς προορισµούς για τους επενδυτές,ένα
εκπαιδευµένο εργατικό δυναµικό, σχετικά φθηνό δεδοµένης τηςπαραγωγικότητας
καθώς και η ευνοϊκή γεωγραφική τοποθεσία τους στο κέντρο της Ευρώπης.
Παρόλα αυτά οι επενδυτές είχαν αποθαρρυνθείαπό τις επενδύσεις σε ορισµένα
από τα νέα µέλη και λόγω ανολοκλήρωτων ιδιωτικοποιήσεων, υψηλών φόρων, το
χαµηλό επίπεδο της υποδοµής µεταφορών και της κυβερνητικής πολιτικής. Κατά
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συνέπεια, ο χαµηλός κίνδυνος και η καλή πορεία των µεταρρυθµίσεων στην
Πολωνία, την Τσεχική ∆ηµοκρατία και την Ουγγαρία έκανε τις χώρες αυτές
κορυφαίους προορισµούς για επενδύσεις. Αυτές είναι, επίσης, οι µεγαλύτερες από τις
χώρες της ΚΑΕ και οι ιδρυτές της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων
Συναλλαγών (CEFTA)14 το 1992.

2.1Ουγγαρία.
Η ένταξη στην ΕΕ έδωσε νέα ώθηση στην οικονοµική ανάπτυξη νέων κρατών
µελών, συµπεριλαµβανοµένων των χωρών V4 - µε εξαίρεση τηνΟυγγαρία, όπου ο
αρχικά υψηλότερος ρυθµός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε σηµαντικά το 2007 και το
βιοτικό επίπεδο, το οποίο µετράται σε όρους του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, παρέµεινε
στάσιµο για το διάστηµα 1997-2004 (βλ. Πίνακα 2.1) και στη συνέχεια βίωσε µία
συνεχόµενη πτώση µέχρι και το 2009. Λόγω της ευπάθειας της χώρας και το ύψος
του χρέους, µε το υψηλότερο σηµείο να αγγίζει το 80,6% του ΑΕΠ το 2011, δεν
υπάρχουν πολλές δηµοσιονοµικές επιλογές, όπως ούτε υπάρχουν διαθέσιµα
εργαλεία για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, ενώ η εσωτερική αγορά είναι πολύ
µικρή για τη σταθεροποίηση της ζήτησης.
Η εξισορρόπηση της οικονοµίας, οδηγείται από τα πλεονάσµατα τρεχουσών
συναλλαγών τα οποία αντανακλούν τόσο την αποµόχλευση του ιδιωτικού τοµέα
όσοκαι την ενίσχυση της θετικής συνεισφοράς από τα κονδύλια της Ε.Ε. Το σηµερινό
υψηλό επίπεδο της στο δηµόσιο χρέος είναι το αποτέλεσµα χαλαρής
δηµοσιονοµικήςπολιτικής κατά την τελευταία δεκαετία και περαιτέρω επιδείνωσης
από την οικονοµική κρίση. Από ένα επίπεδο 51,9% το 2001, αυξήθηκε κατά
σχεδόν30 ποσοστιαίες µονάδες για να φθάσει περίπου 81% µέσα σε δέκα χρόνια.
Στα προ κρίσης χρόνια, αυτό ήταν αποτέλεσµα συσσώρευσης πρωτογενών
ελλειµµάτων. Με το ξέσπασµα της χρηµατοπιστωτικής κρίσης έγινε µεταστροφή της
κατάστασης. Το πρωτογενές έλλειµµα µειώθηκε αρκετά ως αποτέλεσµα της
δηµοσιονοµικής προσπάθειας για εξυγίανση. Αλλά µε µία πτώση του
παραγόµενουπροϊόντος µε αποτέλεσµα τη µεγάλη αύξηση του χρέους.
Μετά από µια ισχνή άνοδο της ανάπτυξης στο διάστηµα 2010-2011, το ΑΕΠ της
Ουγγαρίας (διάγραµµα 2.2) βίωσε, για δεύτερη φορά µετά την κρίση (-6,6% το 2009)
µία µείωση της τάξης του -1,7% και µόλις το 2014 αυξήθηκεελάχιστα πάνω από 3%.
Ο ρυθµός της αύξησης προήλθε απόπροσωρινά µέτρα και παράγοντες, όπως η
αύξηση της απορρόφησης των κονδυλίων της Ε.Ε. και το επιδοτούµενο δανειακό
συστήµατα.
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Η προβλεπόμενη ζώνη ελεύθερου εμπορίου δεν είχε σκοπό να παρέμβει στοστόχο της ένταξης στην ΕΕ, αλλά
την αύξηση των συναλλαγών μεταξύ τους. Κατά τη συνεδρίαση της 23-24 Ιαν, 1995, στη Βαρσοβία, οι χώρες
συμφώνησαν να επιταχύνουν την άρση των φραγμών στο εμπόριο. Συμφώνησαν να μειώσουν τους δασμούς
για τα γεωργικά προϊόντα κατά 50% από το 1996, και κατά 100% από το 1998. Σε μια συνάντηση κορυφής στο
Μπρνο στις 11 Σεπτεμβρίου 1995, η πρωθυπουργοί των χωρών αυτών συμφώνησαν να αποδεχθούν τη
Σλοβενία ως μέλος την 1η Ιανουαρίου, 1996, και αργότερα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Οι ηγέτες της
CEFTA επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την επέκταση του ομίλου τους, το 1996 σε σύσκεψη στη Σλοβακία.
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Τα συνεχιζόµενα µειωµένα επίπεδα των άµεσων ξένων επενδύσεων στην
Ουγγαρία είναι µια πηγή ανησυχίας.Η προσέλκυση των ΑΞΕ θεωρούνταν ως ένα
σηµαντικό µέσο για την οργανωτική αναβάθµιση, τη µεταφορά τεχνολογίας και την
αύξηση της παραγωγικότητας στα νέα κράτη µέλη. Για τις χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης, οι ετήσιες ροές σε ΑΞΕ είναι σηµαντικά µειωµένες σε σχέση µε
αυτές πριν από την κρίση. Παρ 'όλα αυτά, η µείωση φαίνεται να είναι ελαφρώς πιο
έντονη στην Ουγγαρία και να έχει τη µεγαλύτερη διακύµανση όπως φαίνεται και από
το διάγραµµα 2.1.Η µείωση αυτή µπορεί να συνδέεται µε την αυξηµένη εξάρτηση
από τη φορολογία γεγονός που µπορεί να έχει αφαιρέσει από τη
συνολικήελκυστικότητα για επενδύσειςστην ουγγρική οικονοµία. Μεταξύ των χωρών
του Βίσεγκραντ, σύµφωνα µε µελέτες του ΟΟΣΑ δείκτες δείχνουν υψηλότερα νοµικά
εµπόδια εισόδου στην αγορά της Ουγγαρίας. Επιπλέον, οι διεθνείς έρευνες της
ανταγωνιστικότητας κατατάσσουν τη χώρα ανάµεσα στο ίδιο γκρουπ, αυτή µε την
ελάχιστη διαφάνεια.
∆ιάγραµµα 2.1Κεντρική Ευρώπη (1995-2014): Άµεσες Ξένες Επενδύσεις.
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Για την Ουγγαρία, η εντατικοποίηση των εξαγωγών υπήρξε το πιο σηµαντικό
πλεονέκτηµα της ένταξης στην ΕΕ. Η εισροή των κονδυλίων της ΕΕ παραµένει ένα
από τα κύρια επιχειρήµατα υπέρ της προσχώρησης της Ουγγαρίας στην ΕΕ.
Ωστόσο, αυτό έφερε και κάποιες αρνητικές επιπτώσεις, καθώς η χρήση τους δεν
έγινε µε τρόπο αποτελεσµατικό. Επιπλέον, βοήθησε στην κάλυψη διαρθρωτικών
προβληµάτων, όπως οι δηµόσιες δαπάνες και η ανεργία, η οποία αν και κατάφερε να
µειωθεί το 2014 για όλα τα χρόνια της ένταξης ακολουθούσε µία σταθερά ανοδική
πορεία.Το ύψος των διατιθέµενων κονδυλίων της ΕΕ ποικίλλει ανά χώρα όπου το
υψηλότερο µέρος ανήκει στην Πολωνία, η οποία φέρει το µεγαλύτερο πληθυσµό
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ανάµεσα στις χώρες της ΚΑΕ. Ωστόσο η αναλογία ανά ΑΕΠ είναι η υψηλότερη στην
Ουγγαρία (25.4%) και στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας (17.6%).15

2.2 Πολωνία.
Η Πολωνία και η Τσεχική ∆ηµοκρατία έχουνακολουθήσει σχετικά µία πιο σταθερή
πορεία. Στην Πολωνία, η διαχείριση της κρίσης δεν έχει λάβει τη µορφή πακέτων
διάσωσης των τραπεζών αλλά τη συνέχιση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων όπου
είχαν ήδη ξεκινήσει. Παρ'όλα αυτά, το ∆ΝΤ παρείχε στην Πολωνία µια ευέλικτη
πιστωτική διευκόλυνση την άνοιξη του 2009 έτσι ώστε να ξεπεράσουν τυχόν
απρόσµενες οικονοµικές δυσκολίες και προς αποφυγή σοβαρότερων συνεπειών της
κρίσης16.Ωστόσο, αυτό εξηγεί εν µέρει µόνο την αντοχή της χώρας έναντι της κρίσης,
αυτό που είναι ακόµη πιο σηµαντικό είναι ότι έχει πολύ µεγάλη εγχώρια οικονοµία και
είναι λιγότερο ανοιχτή, πράγµα που σηµαίνει ότι οι αλλαγές στη διεθνή ζήτηση δεν
την επηρεάζουν τόσο έντονα. Επιπλέον, η εγχώρια ζήτηση σε συνδυασµό µε την
εγχώρια αγορά είναι σε θέση να µειώσει το ρυθµό της οικονοµικής επιβράδυνσης. Με
1,7% αύξηση του ΑΕΠ η Πολωνία ήταν το µόνο κράτος µέλος της ΕΕ µε πραγµατική
αύξηση το 2009. Ηανθεκτικότητα της πολωνικής οικονοµίας ήταν ιδιαίτερα εµφανές
σε σύγκριση µε άλλες χώρες της ΚΑΕ.
∆ύο είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους υπήρξε διαφοροποίηση στην Πολωνία,
σε σύγκριση µε άλλες χώρες της ΚΑΕ: (Ι) η µείωση της έκθεσης σε ξένες επιδράσεις
ως αποτέλεσµα του χαµηλότερου βαθµού ανοίγµατος της οικονοµίας, και (ΙΙ) η
ανθεκτική εσωτερική δραστηριότητα, η οποία µπορεί να είναι το αποτέλεσµα των
δοµικών χαρακτηριστικών της πολωνικής οικονοµίας.

∆ιάγραµµα2.2Κεντρική Ευρώπη (2003-2014): Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

15

EU funds in Central and Eastern Europe. ProgressReport 2007-2013. Kpmg.com/cee
Αυτή η πιστωτική διευκόλυνση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή και δεν συνδέεται με
οποιεσδήποτε συνθήκες, δηλαδή είναι μόνο εκεί ως δίχτυ ασφαλείας.
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Κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2008, η οικονοµία της ζώνης του ευρώ χτυπήθηκε
από µαζικούς κλυδωνισµούς, τόσο στην προσφορά όσο και στη ζήτηση. Η Πολωνία,
επίσης, επηρεάστηκε από τις αρνητικές διαταραχές της ζήτησης, αλλά σεµικρότερο
µέγεθος. Στην περίπτωση της προσφοράς, η Πολωνία χτυπήθηκε σε παρόµοια
έκταση ως τη ζώνη του ευρώ, η οποία εκδηλώθηκε σε µια ονοµαστική υποτίµηση του
πολωνικού ζλότυ, βλέποντας και το διάγραµµα 2.3. Μετά από αρκετά χρόνια υψηλού
πληθωρισµού και διακυµάνσεων πάνω από τον στόχο της ΕΕ, υποχώρησε σε πολύ
χαµηλά επίπεδα.Οι υψηλές τιµές των βασικών εµπορευµάτων και η υποτίµηση του
πολωνικού ζλότυ, οι οποίες ήταν υπεύθυνες για τηνυψηλό πληθωρισµό το 2012,
εξασθένησαν το 2013. Το γεγονός αυτό όµως σε διεθνές επίπεδο
ανταγωνιστικότητας µπορεί να υποστηριχθεί ότι παρά τις θετικές προσαρµογές των
τιµών, δηµιούργησε ένα επαρκές περιθώριο ασφαλείας έναντι των εξωτερικών σοκ.
Στο τέλος του 2008, η Πολωνία υπέστηµια περίοδο χαλάρωσης της νοµισµατικής
πολιτικής για την αντιµετώπιση της χρηµατοπιστωτικής αναταραχής.
∆ιάγραµµα 2.3 Συναλλαγµατική ισοτιµία ευρώ – ζλότυ,(2005-2014).
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Η ανθεκτικότητα της εσωτερικής δραστηριότητας είναι ο παράγοντας που
διακρίνει την Πολωνία από τιςάλλες χώρες της ΚΑΕ. Από την πλευρά των δαπανών,
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η σχετικά καλή επίδοση της πολωνικής οικονοµίας µπορεί να αποδοθεί κυρίως στην
ιδιωτική κατανάλωση. Το βάθος της ύφεσης ήταν πολύ χαµηλότερο. Μια ήπια
επιβράδυνση θα µπορούσε επίσης να παρατηρηθεί στην Τσεχική ∆ηµοκρατία.
Ωστόσο σε αντίθεση µε άλλες χώρες η πολωνικήεσωτερική ζήτηση αντέδρασε θετικά
στη νοµισµατική και δηµοσιονοµική χαλάρωση, όπου είχε ενσωµατωθεί σε
σηµαντικές περικοπές στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και των συντελεστών του
φόρου εισοδήµατος που θεσπίστηκε το 2007. Το φαινόµενο αυτό µπορεί επίσης να
αιτιολογηθεί και βάση της δοµής των καταναλωτικών δαπανών. Το µερίδιο των
ανελαστικών δαπανών (τρόφιµα και ποτά, ύδρευση, ηλεκτρισµός κ.λπ.) στο καλάθι
της κατανάλωσης στην Πολωνία αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό από όλες τις
χώρες της ΚΑΕ (περίπου 5 ποσοστιαίες µονάδες υψηλότερο από ό, τι σε άλλες
χώρες του Βίσεγκραντ). Ενώ το µερίδιο των δαπανών αναψυχής και πολιτισµού, από
την άλλη πλευρά, είναι το χαµηλότερο. Εποµένως, η δοµή της ιδιωτικής
κατανάλωσης θα µπορούσε να έχει «ρυθµίσει» την επίδραση των δυσµενών
παγκόσµιων κρίσεων στην πολωνική ζήτηση των νοικοκυριών.
Ωστόσο µετην παγκόσµια κατάρρευση του εµπορίου στον απόηχο της κρίσης, οι
εξαγωγές της Πολωνίας µειώθηκαν σε παρόµοιο βαθµόόπως στη ζώνη του ευρώ.
Λόγω του υψηλού βαθµού ανοίγµατός τους, άλλες χώρες της ΚΑΕ βιώσαν ακόµα
βαθύτερη ύφεση.Οι εισαγωγές της Πολωνίας, από την άλλη πλευρά, όπως φαίνεται
και στο διάγραµµα 2.4 που ακολουθεί, µειώθηκαν δραµατικά το 2009,
ελαχιστοποιώντας έτσι τις αρνητικές επιδράσεις στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών. Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε
από5,2% του ΑΕΠ το 2011 σε 1,3% το 2013. Επιπλέον το έλλειµµα
χρηµατοδοτήθηκε και από εισροές πόρων της Ε.Ε., καισυνεχείς εισροές άµεσων
ξένων επενδύσεων.Στις υπόλοιπες περιοχές, η σύνθεση των εξαγωγών και των
εισαγωγών ήταν πιο συµµετρική.
∆ιάγραµµα 2.4Πολωνία (2003-2014): Ποσοστό εισαγωγών και εξαγωγών.
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Οι καλές οικονοµικές επιδόσεις της Πολωνίας τα τελευταία 25 χρόνια βασίστηκαν
σε µεγάλο βαθµό στο ανταγωνιστικό κόστος εργασίας, όµως η χώρα εξακολουθεί
νααντιµετωπίζει την πρόκληση στην προώθηση της καινοτοµίας.Οι πολωνικές
επενδύσεις προς την Ε&Α συνεχίζουν να αυξάνονται για όλα τα χρόνια της ένταξης
αν και βρίσκονται σε χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε το µέσο όρο της ΕΕ. Παρά την
ωφέλεια από την ανταγωνιστικότητα του κόστους,το κύριο µειονέκτηµα για
τοσυγκριτικά χαµηλό κόστος εργασίας παραµένει το προϊόν της Πολωνίας.
Κατευθύνεται προς χαµηλής ή µεσαίας τεχνολογίας προϊόντα, τα οποία βασίζονται σε
συγκριτικά φθηνό και σε µεγάλο βαθµό σε ανειδίκευτο εργατικό δυναµικό.

2.3Τσεχική ∆ηµοκρατία.
Η Τσεχική ∆ηµοκρατία βρίσκεται σε σχετικά σταθερές µακροοικονοµικές
συνθήκες, αλλά η εξωτερική ζήτηση είναι πολύ πιο σηµαντική και κινητήριος µοχλός
της οικονοµίας. Η αδυναµία για την Τσεχική ∆ηµοκρατία συνδεόταν µε τη µειωµένη
εγχώρια ζήτηση,τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούςκαι το αρνητικό κλίµα στην
αγορά. Συγκεκριµένα το 2012, η Τσεχία ήταν η δεύτερη πιο απαισιόδοξη χώρα, σε
σχέση µε την Ένωση. Για να παρακάµψει το αδύναµο σηµείο της, χρειαζόταν µείωση
της αίσθησης περί διαφθοράς και βελτίωσητης αποτελεσµατικότητας των οργάνων
της, παράλληλα µε τη στήριξη των επενδύσεων.
Το 2014, παρατηρώντας και το διάγραµµα 2.2, µετά τα σύντοµα θετικά
αποτελέσµατα ανάπτυξης (2010-2011) και ακολουθώντας ξανά την πτωτική πορεία
κάτω του µηδενός -0,9% το 2012, ητσεχική οικονοµία επέστρεψε στην ανάπτυξη.Η
επιστροφή αυτή οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην εγχώρια ζήτηση και τον έντονο
ρυθµό στις επενδύσεις. Η κατανάλωση των νοικοκυριών έχει επίσης αυξηθεί,
αντανακλώντας τις συνεχιζόµενες βελτιώσεις στην αγορά εργασίας.
Τα δηµοσιονοµικά στοιχεία της Τσεχικής ∆ηµοκρατίαςέχουν βελτιωθεί σηµαντικά,
αλλά µε µερικά θέµατα που παραµένουν στους τοµείς της φορολογίας η χώρα
εξακολουθεί να πλήττεται από σχετικάυψηλό επίπεδο της φοροδιαφυγής, αν και οι
προσπάθειεςπου γίνονται για την αντιµετώπιση αυτής,η είσπραξη των
φόρωνπαραµένει δαπανηρή, τόσο για τις αρχές όσο και για τους
φορολογουµένους.Ο πληθωρισµός παρέµεινε σε πολύ χαµηλά επίπεδα,
οΕναρµονισµένος ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή (Εν∆ΤΚ) έµεινε κατά µέσο όρο µόλις
στο 0,4% το 2014, εν µέρειλόγω µείωσης των ρυθµιζόµενων τιµών κατά την έναρξη
του έτους και την πτώση των τιµών του πετρελαίου.Μακροπρόθεσµες
προτεραιότητες είναι η ενεργειακή διαφοροποίηση και η αύξηση του µεριδίου των
τεχνικών πτυχιούχων έτσι ώστε να αξιοποιήσει πλήρως το βιοµηχανικό της δυναµικό.

2.4 Σλοβενία και Σλοβακία.
Παραδόξως για πολλούς, τα νέα µέλη της ζώνης του ευρώ -Σλοβενίακαι
Σλοβακία - αντιµετώπισαν µια επιβράδυνση της ανάπτυξης. Η τρέχουσα κατάσταση
τωνχωρών συνδέεται µε τη µονόπλευρη οικονοµική δοµή τους. Η
αυτοκινητοβιοµηχανία είναι πολύ ευαίσθητη στις κυκλικές τάσεις της οικονοµίας, και η
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κρίση έχει πλήξει τον τοµέα αυτό. Μακροπρόθεσµα, είναι αµφίβολο πόσο µια
οικονοµική δοµή που βασίζεται στην αυτοκινητοβιοµηχανία θα είναι σε θέση για την
επίτευξη υψηλών επιπέδων ανάπτυξης.
Το 2014, η οικονοµία της Σλοβενίας ανάκαµψε σε επίπεδα του 3% µετά από µια
σωρευτική πτώση της τάξης του 8% µεταξύ του 2008 και του 2013. Μέσω της
εξωτερικής χρηµατοδότησης η πιστωτική έκρηξη αύξησε τη µόχλευση του τοµέα των
επιχειρήσεων και κατασκεύασε µία φούσκα. Έπειτα από µια απότοµη συρρίκνωση το
2009, η οικονοµία αναπτύχθηκε το 2010 και το 2011, αλλάεισήλθε σε µια δεύτερη
ύφεση το 2012. Ενώ η απότοµη µείωση των επενδύσεων ήταν η αρχική αιτία
τηςύφεσης, η κατανάλωση άρχισε να παρακµάζει από το 2012 και µετά. Ο ρυθµός
ανάπτυξης ήταν κατά κύριο λόγο προσανατολισµένος στις εξαγωγές.Η τάση
αυτήενισχύθηκε κατά το πρώτο εξάµηνο του 2014, µετά τις σηµαντικές απώλειες
µεριδίων αγοράς µεταξύ του 2008 και του 2012. Κυρίως λόγω της αύξησης του
εµπορικού ισοζυγίου το πλεόνασµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
διευρύνθηκε σε 4,8% του ΑΕΠ το 2013.
Η ανάκαµψη τωνεπενδυτικών δαπανών οφείλεται κυρίως από την κατασκευή
υποδοµών που χρηµατοδοτούνται µέσω των ευρωπαϊκών ταµείων.Το ποσοστό
ανεργίας µετά την ανοδική πορεία, στα χρόνια της κρίσης, µειώθηκε ελάχιστα κάτω
από 10%. Παρόλα αυτά κύρια ανησυχία αποτελεί η ένταση της αύξησης του
δηµόσιου χρέους. Ιδιαίτερα οι ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, έχουν συµβάλει
σηµαντικά σε αυτή την αύξηση καθώςκαι η συνεχής πραγµατοποίηση πρωτογενών
ελλειµµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου.
Πριν από την οικονοµική κρίση, η Σλοβενία είχε βιώσειαύξηση του πληθωρισµού,
η οποία παρέµεινε σταθεράπάνω από το µέσο στόχο της ζώνης του ευρώ και έφτασε
στο 6,5% το πρώτο τρίµηνο του 2008. Μεταξύ του 2009 και του 2012,ο δοµικός
πληθωρισµός παρέµεινε σε χαµηλά επίπεδα καιεξελίξεις σε σχέση µε τον
εναρµονισµένο δείκτητων τιµών καταναλωτή (Εν∆ΤΚ) κυρίωςοφειλόταν σε αλλαγές
στους τοµείς της ενέργειας και των µη επεξεργασµένων τροφίµων. Το 2013
υποχώρησε σταδιακά αντανακλώντας ασθενέστερη εγχώριαζήτηση και τη µείωση
των τιµών των εισαγωγών. Η συγκράτηση των τιµών και του κόστους µετά το
2012συνέβαλε στη βελτίωση των εξαγωγών της Σλοβενίας. Το κόστος εργασίας ανά
µονάδα προϊόντος στο σύνολο της οικονοµίας, παρουσίασε µια σταθερή υποχώρηση
µετά τη σηµαντική ανατίµησηστο διάστηµα µεταξύ 2007 και 2010 όπου εµφάνισε
απώλεια της ανταγωνιστικότητας.
Η ανάπτυξη στη Σλοβακία επιταχύνθηκε το 2014 και τροφοδοτήθηκε από την
ανάκαµψη της εγχώριας ζήτησης, όπως η ιδιωτική κατανάλωση και οι
επενδύσειςεπιταχύνθηκαν µετά από αρκετά χρόνια παρακµής. Η ανάπτυξη των
εξαγωγών, ωστόσο, αποδυναµώθηκε, καθώς η ζήτηση από τους κύριους εµπορικούς
εταίρους της Σλοβακίας µειώθηκε. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,5% το 2014 (διάγραµµα
2.2), επιπλέον η απασχόληση αυξήθηκε κατά την ίδια περίοδο, αλλά το ποσοστό της
ανεργίας παρέµεινε άνω του 13%. Ο πληθωρισµός κατέρρευσε απότοµα το 2014,
κυρίως λόγω της µείωσης των τιµών της ενέργειας.
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Όπως και µε άλλες χώρες της περιοχής, η οικονοµική κρίση οδήγησε σε µείωση
των εισροών των ΑΞΕ (διάγραµµα 2.1). Η πτώση ήταν διαρκής για τη Σλοβακία ώστε
να εγείρει ανησυχίες λόγω τηςυψηλής εξάρτησης της χώρας από τις άµεσες ξένες
επενδύσεις. Εκτός από την επιρροήστο σχηµατισµό κεφαλαίου, η πτώση αυτή
επίσηςενδέχεται να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στην τεχνολογία, ιδιαίτερα λόγω των
πολύ χαµηλών επιπέδων σε δαπάνες για Ε&Α στη Σλοβακία17, (διάγραµµα 2.5) σε
σχέση µε τον µέσο όρο της Ένωσης, το οποίο φτάνει το 2%.
∆ιάγραµµα 2.5 Σλοβακία (1995-2014): ∆απάνες Ε&Α.
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2.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
Τα κράτη της ΚΑΕ έχουν βιώσει ένα µάλλον υγιές µακροοικονοµικό περιβάλλον,
µετά την προσχώρησή τους στην Ε.Ε. και έχουν αποκτήσει ευνοϊκότερες συνθήκες
για επενδύσεις. Η αύξηση του ΑΕΠ στην περιοχή της ΚΑΕ ήταν σηµαντικά
εξαρτηµένη απότην κατανάλωση πριν από την κρίση. Η εξάρτηση από το δανεισµό
για να χρηµατοδοτήσουν την κατανάλωση άφησε τα έθνη της ΚΑΕ εξαιρετικά
αδύναµα, όταν η διεθνής κρίση εµφανίστηκε. Η απώλεια των άµεσων ξένων
επενδύσεων κατέστησε πιο δύσκολο για ταέθνη της ΚΑΕ να χρηµατοδοτήσουν τα
ελλείµµατα τρεχουσών συναλλαγών τους.
Για την περίοδο µετά το 1995, η κύρια πηγήτης οικονοµικής ανάπτυξης στην
περιοχή ήταν η συσσώρευση κεφαλαίου, ενώ η αύξηση του εργατικού δυναµικού και
η παραγωγικότητα είχε συχνά µόνο οριακές επιπτώσεις. Κατά συνέπεια, οι χώρες της
ΚΑΕ έχουν ακολουθήσει ένα µοντέλο ανάπτυξης µε γνώµονα τις επενδύσεις.

17

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_slovakia_en.pdf
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Στη συνέχεια η επόµενη φάση είναι η περίοδος εύρωστης18οικονοµικής
ανάπτυξης, κατά την οποία οι χώρες της ΚΑΕ ήταν από τις πιο
δυναµικάαναπτυσσόµενες περιοχές. Για το χρονικό διάστηµα2002-2007, ο υψηλός
ρυθµός ανάπτυξης που καταγράφηκε επέτρεψε στις χώρες της ΚΑΕ να καλύψουν τη
διαφοράµε τις αναπτυγµένες χώρες σε σηµαντικό βαθµό.Στη συνέχεια κατά τη
διάρκεια αυτής της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης οι χώρες αυτές (µε εξαίρεση την
Πολωνία) επλήγησαν από την ύφεση σε διαφορετικούς βαθµούς. Η ανάπτυξη της
οµάδας χωρών, εκτός από την Ουγγαρία,συνδυάστηκε µε συνετή
µακροοικονοµικήπολιτικήστο ύψος των ΑΞΕ και των εξαγωγών. Ωστόσο, η
ανάκαµψη τους από τοκρίση φαίνεται να είναι πιο αργή από άλλες
περιοχές. Κατ'αρχάς, το ύψος των άµεσων ξένων επενδύσεων ήταν εξαιρετικά
υψηλό, για τα έτη προ κρίσης, ενώ στη συνέχεια µειώθηκαν.Η εκτεταµένη οικονοµική
ανάπτυξη η οποία οδηγήθηκε από τη συσσώρευση κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε
στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπηςµε ανεπαρκείς αποταµιεύσεις,
κυρίως δηλαδή από τα ξένα κεφάλαια. Κατά συνέπεια, οι χώρες έγιναν πιο ευάλωτες
στις εξωτερικές επιδράσεις.
Οι χώρες19της ΚΑΕ έχουν χρησιµοποιήσει την ένταξη στην Ευρώπη για το δικό
τους οικονοµικό όφελος και οι ξένοι επενδυτές έχουν ανακαλύψει την περιοχή ως ένα
µέρος για να επενδύσεις. Η πρόκληση για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, σε
γενικές γραµµές είναι να διαχειριστεί τη µετάβαση από την εισαγόµενη
παραγωγικότητα σε ενδογενείς πηγές της καινοτοµίας ως κινητήριες δυνάµεις της
ανάπτυξης. Αυτή η µετάβαση είναι δυνατή µόνο µε σαφή έµφαση στην εκπαίδευση
και την καινοτοµία, που χαρακτηρίζεται από µια ισχυρή αύξηση των δαπανών για την
Ε&Α και την εκπαίδευση.

18

http://www.asz.hu/public-finance-quarterly-articles/2013/economic-growth-and-development-in-centraland-eastern-europe-after-the-transformation/a-dombia-2013-4.pdf
19
http://www.msp.gov.pl/en/polish-economy/economic-news/4019,Poland-and-other-CEE-countries-in-theprocess-of-economic-convergence-review-of-.html
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ – Οι χώρες της Βαλτικής.
Οι χώρες της Βαλτικής(Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία) ήταν οι µόνες χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης οι οποίες κατάφεραν να ενσωµατωθούν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και η επιτυχία τους αυτή δεν προέρχεται µόνο από την ευνοϊκή τους
γεωγραφική θέση. Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουν ξεπεράσει µε επιτυχία δύο
αναταραχές: την απότοµη µετάβαση από µια κατευθυνόµενη οικονοµία σε ένα
σύστηµα ελεύθερης αγοράς, µετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και, την
επιβολή δραστικώνµέτρων λιτότητας στην αρχή της τρέχουσας παγκόσµιας
χρηµατοπιστωτικής κρίσης.
Μετά την ανάκτηση της ανεξαρτησίας τους τον Αύγουστο του 1991, η Εσθονία, η
Λετονία και η Λιθουανία είχαν τρεις επιλογές για το γεωπολιτικότους
προσανατολισµό: την επανένταξη µε την Ανατολή, την ενσωµάτωσή τους µε τη ∆ύση
ήτην ουδετερότητα. Η ενοποίηση µε τη ∆υτική Ευρώπη εµφανίστηκε σαν το λιγότερο
πιθανό σενάριο εκείνη τη χρονική στιγµή. Παρ’ όλα αυτά η ιστορία έδειξε την επιλογή
τους. Μερικά από τα πιο σηµαντικά ορόσηµα στην πορεία της ενσωµάτωσης της
Βαλτικής µε τη ∆ύση ήταν η ένταξη στο Συµβούλιο της Ευρώπης το 1993-95 και η
απόσυρση των ρωσικών στρατευµάτων το 1993-94.Επιπλέονη προσχώρησης των
γειτονικών χωρών(Φινλανδία, Σουηδία και Αυστρία) στην Ένωση την 1η Ιανουαρίου
1995 ήταν το γεγονός που πυροδότησε την επιθυµία της Εσθονίας, της Λετονίας και
της Λιθουανίας να ενταχθούν στην Ε.Ε..Σε αυτή τη φάση, η Φινλανδία και ηΣουηδία
είχαν αρχίσει να γίνονται οι πιο σηµαντικοί εµπορικοί εταίροι των χωρών της
Βαλτικής,ιδιαίτερα της Εσθονίας. Όπως και µε σχεδόν κάθε κύκλο της διεύρυνσης της
Ε.Ε., τα νέα κράτη µέλη υποστήριζαν τις γειτονικές τους χώρες, έτσι ώστε να
επεκτείνουν τη ζώνη της σταθερότητας και της ευηµερίαςστην περιοχή τους.
Η περίπτωσή τους αποτελούσε µία πρωτόγνωρη κατάσταση για το γεγονός ότι οι
χώρες της Βαλτικής έπρεπε να ξεκινήσουν τις µεταρρυθµίσεις από το µηδέν. Μετά
την αποµάκρυνση από τη Σοβιετική Ένωση οι νεοσύστατες χώρες αυτές δεν είχαν
στρατό, υπουργείο άµυνας, διπλωµάτες, εθνικό νόµισµα, κεντρική τράπεζα,
συνοριοφύλακες ή τελωνειακούς υπαλλήλους. Από τη µία πλευρά, αυτό ήταν ένα
µεγάλοµειονέκτηµα, αλλά από την άλλη, ήταν το γεγονός αυτό το οποίο επέτρεψε την
εφαρµογή βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών από την αρχή. Οι χώρες της Βαλτικής
ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις διαπραγµατεύσεις τους για την ένταξη στην Ε.Ε. κατά τη
σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης τον ∆εκέµβριο του 2002. Αν και είναι αλήθεια ότι οι
προϋποθέσεις για την ένταξή τουςτις οδήγησε σε δραστικές µεταρρυθµίσεις, οι χώρες
αυτές συνειδητοποίησαν ότι ήταν αναγκαίες και πρωτευούσης σηµασίας για τις
εγχώριες οικονοµίες τους.
Η Εσθονία καιη Λετονία ήταν οι δύο πιο επιφυλακτικές χώρες σχετικά µε την
ένταξη στην Ε.Ε.. Σε αντίθεση µε τους Λιθουανούς, οι οποίοι ήταν πολύ πιο
ενθουσιώδεις και έτσι ήταν µεταξύ των πρώτων που διεξήγαγαν δηµοψήφισµα για
την ένταξή τους το 2003 και πέτυχαν ένααποτέλεσµα του 90% υπέρ. Οι κυβερνήσεις
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της Εσθονίας και της Λετονίας, από την άλλη, καθυστερήσαν τα δηµοψηφίσµατά
τους. Τέλος οι χώρες της Βαλτικήςπροσχώρησαν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004.20

3.1 Ένταξη στην Ε.Ε.
Μετά την ένταξη των τριών αυτών χωρών στην Ε.Ε. µπορούµε να ξεχωρίσουµε
τρεις διαφορετικές περιόδους όσον αφορά τα οικονοµικά τους στοιχεία. Αν και µετά
τα πρώτα χρόνια ισχυρής οικονοµικήςανάπτυξης που γνώρισαν Εσθονία, Λετονία και
Λιθουανία, ακολούθησε µία βαθιά ύφεση το 2007 - 2009, οι Χώρες της Βαλτικής
είδαν µια σχετικά ταχεία «ανάρρωση». Οι χώρες αυτές έχουν ανακτήσει ένα
σηµαντικό µέρος των αρχικών απωλειών παραγωγής και πτώση του επιπέδου της
ανεργίας. Για τους λόγους αυτούς βρίσκονται στο διεθνές προσκήνιο συζητήσεων.
Oι µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη της Βαλτικής πριν και µετά από την
τελευταία ύφεσηταιριάζει αρκετά καλά µε την εικόναενός τυπικού οικονοµικού κύκλου
στις οικονοµίες της αγοράς. Συγκεκριµένα θα δούµε διακυµάνσεις της οικονοµικής
δραστηριότητας που βιώνει η οικονοµία κατά τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου.
Κατά τη διάρκεια της άνθησης, η οικονοµία αναπτύσσεται σε πραγµατικούς όρους
(εκτός του πληθωρισµού), όπως αποδεικνύεται από τις αυξήσεις των δεικτών όπως η
απασχόληση, τις πωλήσεις και τα προσωπικά εισοδήµατα. Κατά τη διάρκεια της
ύφεσης, η οικονοµία συρρικνώνεται, όπως µετράται από τις µειώσεις των παραπάνω
δεικτών.
Εποµένως η φάση της άνθησης για τις χώρες αυτές αποτελείται από το διάστηµα
λίγο πριν την τελική ένταξή τους µέχρι την έναρξη της οικονοµικής κρίσης,
συγκεκριµένα 2000 – 2007. Η µέση ετήσια πραγµατική αύξηση ήταν περίπου 8-9%.
Η κύρια κινητήρια δύναµη των θετικών εξελίξεων ήταν οι εξαιρετικά υψηλές εισροές
κεφαλαίων. Από την πλευρά της προσφοράς, οι εισροές αυτές γενικά
υποστηρίχθηκαν από αισιοδοξία για τις προοπτικές ανάπτυξης. Ένας παράγοντας
για την εξήγηση του πολύ υψηλού σχετικού επιπέδου των ροών αυτών είναι το µικρό
µέγεθος των οικονοµιών αυτώνκαι η εγγύτητά τους προς τις σκανδιναβικές χώρες,
ιδίως η σουηδική οικονοµία, ήταν µεταξύ των πρώτων στην Ε.Ε. που ξεκίνησαν µια
ενεργή επέκταση στις τραπεζικές δραστηριότητες στο εξωτερικό. Κατά τη διαδικασία
αυτή, οι σκανδιναβικές τράπεζες για να κερδίσουν µερίδιο της αγοράς έθεσαν τα
ονοµαστικά επιτόκια και τους λοιπούς όρους των δανείων σε επίπεδα αρκετά
παρόµοια µεεκείνες στις εγχώριες αγορές τους.
Η σύγκλιση των ονοµαστικών επιτοκίων επετεύχθη χάρηστην είσοδο των χωρών
της Βαλτικής στην Ε.Ε. το 2004. Οι σταθερές συναλλαγµατικές ισοτιµίες και η ένταξη
στην Ε.Ε. το 2004, παρείχαντην απαιτούµενη αξιοπιστία. Βελτιώθηκαν κατ’ αυτόν τον
τρόπο οι προσδοκίες της ταχείας υιοθέτησης του ευρώ, η οποίαµείωσε σηµαντικά το
ασφάλιστρο κινδύνου της χώρας.
20

Λιθουανία : 10-11/05/2003 με ποσοστό υπέρ της ένταξης 91,1% και ποσοστό συμμετοχής 63,4%.
Εσθονία : 14/09/2003 με ποσοστό υπέρ της ένταξης 66,8% και ποσοστό συμμετοχής 64,1%.
Λετονία : 20/09/2003 με ποσοστό υπέρ της ένταξης 67,5% και ποσοστό συμμετοχής 71,5%.
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Ως αποτέλεσµα, ακολούθησαν µεγάλες εισροές κεφαλαίων. Για παράδειγµα, οι
Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) έφτασαν στο 22% του ΑΕΠ στην Εσθονία, 8,8% στη
Λετονία και το 6,8% στη Λιθουανία για τα προ της κρίσης έτη. Επιπλέον τα ποσοστά
ανεργίας, όπως φαίνεται και στο διάγραµµα 3.1 πιο κάτω, µειώθηκαν από το 13-17%
το 2001 σεπερίπου 4,5% στην Εσθονία και στη Λιθουανία και 6%για τη Λετονία το
2007.
∆ιάγραµµα 3.1 Χώρες της Βαλτικής (1998-2014): Ποσοστό ανεργίας.
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Πηγή : Eurostat – Unemployment rate, annual data.

Ωστόσο, οι θετικές εξελίξεις συνοδεύτηκαν από σηµαντικές µακροοικονοµικές
ανισορροπίες και απώλειες ανταγωνιστικότητας σε όρους κόστους εργασίας.
Στα τρία έτη που προηγούνται της κρίσης (2006-2008),το κόστος εργασίας ανά
µονάδα προϊόντος αυξήθηκε µε ρυθµούς µεγαλύτερους της παραγωγικότητας, της
τάξης του 20% σεΛετονία, 15% στην Εσθονία και τη Λιθουανία. Το Μοναδιαίο Κόστος
Εργασίας αντιπροσωπεύει, κατά πολλούς οικονοµολόγους µια άµεση σχέση µεταξύ
παραγωγικότητας και του κόστους της εργασίας που χρησιµοποιείται στην
παραγωγή του προϊόντος, αν και δεν αποτελείένα ολοκληρωµένο µέτρο της
ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, µίαµεγαλύτερη αύξηση στο εργατικό κόστος σε σχέση
µετην αύξηση της παραγωγής της εργασίας µπορεί να είναι µια απειλή για την
ανταγωνιστικότητα µιας οικονοµίας.
Η συνεχής αύξηση των µισθών ήταν µία απόρροια των γεγονότων και της
επεκτατικής δηµοσιονοµικής πολιτικής που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις όλων των
χωρών της Βαλτικής. Επιπλέον µετά την προσκόλληση στην Ε.Ε., οι µισθοί βίωσαν
ανοδική πίεση ωςαποτέλεσµα µαζικής µετανάστευσης του εργατικού δυναµικού.
Τέλος, οι εισροές κεφαλαίου στον τοµέα των µη εµπορεύσιµων αγαθών,άσκησε
πίεση για τους µισθούς και στον τοµέα των εµπορεύσιµων.
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Παρά τη σχετική θετική πορεία τους, υπήρχαν ανησυχίες για τις χώρες της
Βαλτικής, όπουτο ∆ΝΤ, η E.Ε. και η Παγκόσµια Τράπεζα, είχανεκφράσει τις
αµφιβολίες τους σχετικά µε τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της οικονοµίας.
Όπως βλέπουµε από το διάγραµµα 3.2, κατά τη διάρκεια της αιχµής το έτος
2008, το ύψος του πληθωρισµού στα τρία κράτη ήταν σε µεγάλο βαθµό πάνω από
10%. Οι αιτίες της αύξησης των ανισορροπιών ήταν αρκετές. Πρώτον, ο
χρηµατοπιστωτικός τοµέας είχε σχεδόν αναληφθεί πλήρως από τις σκανδιναβικές
τράπεζες, οι οποίες τροφοδοτούσαν µε εισροές κεφαλαίου. Η ύπαρξη
ανταγωνιστικότητας για τα µερίδια της αγοράς στο εσωτερικό της περιοχής και η
άφθονη ρευστότητα από τις παγκόσµιες αγορές, µε τις σκανδιναβικές τράπεζες να
προσφέρουν πολύ χαµηλά επιτόκια για τον πληθυσµό της Βαλτικής.Οι συνθήκες
αυτές,σε συνδυασµό µε τις υπερβολικά αισιόδοξες προσδοκίες για το µέλλον της
οικονοµικήςσύγκλιση εντός της ΕΕ, τροφοδότησε µια πραγµατική έκρηξη του χρέους
στον ιδιωτικό τοµέα.
∆ιάγραµµα 3.2 Χώρες της Βαλτικής (2003-2014): Πληθωρισµός.
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Πηγή : Eurostat, HICP inflation rate (%)

Ως φαίνεται και από το διάγραµµα 3.3, το χρέος του ιδιωτικού τοµέα
υπερτριπλασιάστηκε την περίοδο 2000-2008. Η µεγάλη πλειονότητα των δανείων
επενδύθηκε στην ακίνητη περιουσία, γεγονός το οποίο στη συνέχεια οδήγησε σε µια
φούσκα στην αγορά κατοικίας. Ωστόσο, το µεγαλύτερο µέρος από τις εισροές
κεφαλαίων κατευθύνθηκε προς τον τοµέα των µη εµπορεύσιµων αγαθών, δηλαδή
στην ακίνητη περιουσία, το λιανικό εµπόριο και τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Οι
επενδύσεις αυτές σε συνδυασµό µε την έκρηξη της κατανάλωσης, δεν απέφεραν τα
αναµενόµενα κέρδη παραγωγικότητας στον τοµέα των εµπορεύσιµων αγαθών.
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∆ιάγραµµα 3.3 Χώρες της Βαλτικής (1995-2013): Χρέος ιδιωτικού τοµέα.
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Πηγή : Eurostat- Private sector debt, % of GDP.

3.2 Το χρονικό της κρίσης.
Όπως έχει αναφερθεί και λίγο νωρίτερα στο κείµενο, από µέρους της Ε.Ε. και όχι
µόνο, υπήρχαν ορισµένες προειδοποιήσεις σχετικά µε τις ανισορροπίες των
µακροοικονοµικών στοιχείων και των τριών χωρών αυτών κατά την περίοδο της
άνθησης. Παρ’ όλα αυτά η ύφεση δεν έπληξε τις χώρες της Βαλτικής ταυτόχρονα.
Στην Εσθονία και τη Λετονία, η ύφεση µπορεί να διαιρεθεί σε δύο ξεχωριστές φάσεις:
(I) από το δεύτερο εξάµηνο του 2007 ως τηνεντατικοποίηση της παγκόσµιας
χρηµατοπιστωτικής κρίσης το φθινόπωρο του 2008, και (II) από το φθινόπωρο του
2008 µέχριτο τέλος της ύφεσηςτο 2009. Στη Λιθουανία, το χρονικό διάστηµα, από το
δεύτερο εξάµηνο του 2007 µέχρι την κλιµάκωση της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής
κρίσης το φθινόπωρο του 2008 θα µπορούσε καλύτερα να χαρακτηριστεί ως µια
οικονοµική επιβράδυνση. Ωστόσο, η επόµενη φάση (φθινόπωρο του 2008 µέχρι το
τέλος του 2009) ήταν αρκετά παρόµοιασε όλες τις χώρες της Βαλτικής.
Αρχικά υπήρξε µια βελτίωση των ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (διάγραµµα
3.5) λόγω του ό,τι οι εισαγωγέςάρχισαν να µειώνονται σηµαντικά το 2008 στη Λετονία
και την Εσθονία, και το 2009 στη Λιθουανία, όπως φαίνεται και στο διάγραµµα 3.4,
του κειµένου. Η κατάσταση, όµως, ήταν ακόµα σχετικά ευνοϊκή µέχρι το φθινόπωρο
του 2008 καιη αύξηση των εξαγωγών συνεχίστηκε. Παρ’ όλα αυτά, η επέκταση της
κρίσης ήταν τόσο ισχυρή που η επίδραση της διόρθωσης της εγχώριας ζήτησης δεν
είχε σαφή αντίκτυπο στον πληθωρισµό και την εργασία (βλ. ∆ιαγράµµατα 3.1 και
3.2). Αυτή η σχετικά ήπια περίοδος ύφεσης διήρκησε µέχρι το Σεπτέµβριο 2008 µε το
παγκόσµιο οικονοµικό κραχ.
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% of GDP

∆ιάγραµµα 3.4 Χώρες της Βαλτικής (2003-2014): Εισαγωγές.
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∆ιάγραµµα 3.5Χώρες της Βαλτικής (2002-2013): Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
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Η δεύτερη φάση της ύφεσης που ξεκίνησε µε την εµβάθυνση της
παγκόσµιαςχρηµατοπιστωτικής κρίσης τον Σεπτέµβριο του 2008 ήταν πολύ πιο
σοβαρή, σχεδόν αµέσωςυπήρξε µια απότοµη µείωση των ξένων ροών κεφαλαίου και
απότοµη πτώση των εξαγωγών.
Η κινητήρια δύναµη της αύξησης του ΑΕΠ ήταν η εγχώρια ζήτηση η
οποίαενισχύθηκε από την πιστωτική επέκταση, η οποία µε τη σειρά της έλαβε χώρα
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λόγω των µεγάλων εισροών κεφαλαίων. Μετά τη συνειδητοποίηση του αυξανόµενου
πλέον, πιστωτικού κινδύνου στην περιοχή, οι τράπεζες επανατοποθέτησαν
αυστηρότερα πρότυπα δανεισµού στις χώρες της Βαλτικής.
Συνέπεια ήταν η επιβράδυνση στην προσφορά και τη χορήγηση δανείων η οποία
µε τη σειρά της οδήγησε σε επιβράδυνση της αγοράς ακινήτων, όπου η ύφεση ήταν
πιοορατή,επηρεάζοντας τις τιµές των κατοικιών και τη µείωση της ρευστότητας. Η
γενική επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας έθεσε απαισιόδοξες ενδείξεις καθώς
είχε αρχίσει η καθοδική πορεία.
Η αυξανόµενη παγκόσµια αποστροφή κινδύνου και η διάβρωση των
διατραπεζικών αγορώνπροκάλεσε χρηµατοδοτικά προβλήµατα για
τιςσκανδιναβικέςµητρικές τράπεζες, που είχαν χρησιµοποιήσει αυτές τις αγορές σε
µεγάλο βαθµό για να χρηµατοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους στις Χώρες της
Βαλτικής. Ως αποτέλεσµα,οι σκανδιναβικές τράπεζες που ήταν οι περισσότερο
εκτεθειµένες στη διατραπεζική αγορά αναγκάστηκαν να µειώσουν τις πιστώσεις πιο
έντονα στις χώρες της Βαλτικής

3.3 Αντιµετώπιση και ανάκαµψη.
Για την αντιµετώπιση της κρίσης,υπήρχαν δύο τρόποι. Μέσω εξωτερικής
(νόµισµα)ή εσωτερικής υποτίµηση. Ωστόσο, οι κεντρικές τράπεζες των τριών χωρών
της Βαλτικής, οι κυβερνήσεις και η Ε.Ε. απέρριψαν την επιλογή τηςεξωτερικής
υποτίµησης. Μία τέτοια πολιτική έστω και σε µία από τις χώρες θα µπορούσε να
προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στις άλλες δύο και θα αποτελούσε µια απειλή για
τη σταθερότηταόλης της περιοχής. Επιπλέον, στην εγχώρια αγορά, το υψηλό µερίδιο
των δανείων σε ξένο νόµισµα (το 2008, περισσότερο από το 80% των δανείων σε
Λετονία και την Εσθονίακαι άνω του 60% στη Λιθουανία)21θα σήµαινε µη
φερεγγυότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων,µε αποτέλεσµα την απότοµη
επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών. Υποτίµηση θα σήµαινε
επίσης ότι ο στόχος της ένταξης στη ζώνης του ευρώ, θα έπρεπε να ξεχαστεί.
Πολύ σηµαντικό γεγονός ήταν η κατανόηση από πλευράς κοινού και
κυβερνήσεων, ως προς την ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονοµία
προκειµένου να ανακτήσουν την εµπιστοσύνη της αγοράς και να θέσει τις
οικονοµίεςσε µια πιο βιώσιµη πορεία.
Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω, τα κράτη της Βαλτικής επέλεξαν την εσωτερική
υποτίµηση που σήµαινε περικοπές δαπανών και αύξηση των εσόδων.
Τα µέτρα που ελήφθησαν υπήρξαν αποτελεσµατικά ως προς τη σταθεροποίηση
του προϋπολογισµού της Λετονίας, η οποία βρισκόταν σε πιο δυσµενή κατάσταση.
Παρά τη δύσκολη περίοδο που διάνυε, το έλλειµµα του προϋπολογισµού το 2012
ήταν µόνο 1,2% του ΑΕΠ. Η Λετονία κατάφερε επίσης να χρησιµοποιήσει µόνο 4,5

21

https://www.ceps.eu/sites/default/files/article/2009/08/PRECRIStatPack2011.pdf.
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δισ. ευρώ από το αρχικό ύψος του δανείου το οποίο ανερχόταν σε 7,5 δισ. ευρώ22,
αλλά και να επιστρέψει το µέρος που όφειλε στο ∆ΝΤ νωρίςστο τέλος του2012. Η
αύξηση του ΑΕΠ, όπως παρουσιάζεται και στο διάγραµµα 3.6, επαναλήφθηκε το
2011 (6%), ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόµενη χώρα στην ΕΕ.Η ανάκτηση της
εµπιστοσύνης καιη εµπιστοσύνη των χρηµατοπιστωτικών αγορών, η οποία ήταν
επίσης κατά µία έννοια στόχος από τους θεσµούς αξιολόγησης ήταν το αποτέλεσµα
σκληρής δουλειάς.Ακόµη πιο σηµαντικό, στην επιτυχία του προγράµµατος ήταν η
ικανότητα των κατοίκων να προσαρµοστούν γρήγορα στις προκλήσεις της κρίσης και
την προθυµία τους να αναλάβουν δύσκολα µέτραπροσαρµογής. Η χώρα κατάφερε
να εκπληρώσει τα κριτήρια του Μάαστριχτ, και στις 9 Ιουλίου 2013 το
Συµβούλιοκάλεσε τη χώρα να ενταχθεί στην ΟΝΕ.
Η κρίση για τη Λιθουανία ήρθε λίγο αργότερα. Αν και βρισκόταν σε λιγότερη
δυσοίωνη κατάσταση, υιοθέτησε σηµαντικά µέτρα λιτότητας και είδε την ανάκαµψη
σχετικά γρήγορα. Η αύξηση του ΑΕΠ κυρίως λόγω των εξαγωγών ανήλθε σε
περίπου 5,9% το 2011, (διάγραµµα 3.6).
∆ιάγραµµα 3.6 Χώρες της Βαλτικής (2003-2014): Αύξηση του ΑΕΠ.
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Η Εσθονία,ξεκίνησε τη δηµοσιονοµική εξυγίανση στις αρχές του 2008, επειδή
προσπαθούσε να εκπληρώσει τα κριτήρια του Μάαστριχτ. Οµοίως µε τις άλλες δύο
χώρες, οι µισθοί και τα οφέλη στο δηµόσιο τοµέα µειώθηκαν,αλλά σε αντίθεση µε
τους γείτονες, η Εσθονία άλλαξε λίγο και το θεσµικό επίπεδο. Η χώρα εισήγαγε
επίσης αρκετά µέτρα που αποσκοπούσαν στη βελτίωση της ισορροπίας του
προϋπολογισµού, προκειµένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για τηνεισαγωγή
τουςστο ευρώ. Η Εσθονία επανέλαβε την ανάπτυξη κατά το δεύτερο τρίµηνο του
2010, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών, και µέχρι το 2011 είχε
22

European Commission, Occasional Paper nr. 120- Pg.10.
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ήδη ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ. Το 2011 ήταν η µόνη χώρα της ΟΝΕ µε πλεόνασµα
του προϋπολογισµού, όπως επιβεβαιώνεται και από το διάγραµµα 3.7.
∆ιάγραµµα 3.7 Χώρες της Βαλτικής (2003-2014): Κρατικά ελλείµµατα και
πλεονάσµατα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV- Τα νησιά της Μεσογείου.
Ιστορικά, ο ρόλος της Μάλτας στην παγκόσµια σκηνή έχει επικεντρωθεί γύρω
από τη στρατηγική της θέση στο κέντρο της Μεσογείου. Οι Βρετανοί23 είχαν δει τα
νησιά24 κυρίως ως βάση, και είχαν κάνει ελάχιστα για να αναπτύξουν ένα ευρύτερο
οικονοµικό πλαίσιο πέρα από τα ναυπηγεία και τις επισκευές πλοίων.
Στα µέσα της δεκαετίας του 1980 έγιναν οι πρώτες προσπάθειες για τη
δηµιουργία µιας βιοµηχανικής βάσης. Με µια προσπάθεια υποκατάστασης των
εισαγωγών µε προϊόντα χαµηλότερης ποιότητας αποδυνάµωσε την ικανότητα της
οικονοµίας να παράγει βιώσιµη ανάπτυξη. Τα προϊόντα σε τοπικό επίπεδο ήταν
γενικά µη ανταγωνιστικά και κακής ποιότητας. Αν και υπήρξαν αρχικά αποδοτικά
αυτό ήρθε χάρη στους δασµούς που είχε επιβάλει η πολιτική της Μάλτας.
Για τη Μάλτα ήταν απολύτως αναγκαίο να αποκτήσει µία ανοιχτή οικονοµία. Από
τη µία πλευρά, χρειαζόταν φθηνές πηγές των πρώτων υλών, λόγω της απουσίας
φυσικών πόρων, ενώ αναζητούσε και πρόσβαση σε µια πολύ ευρύτερη αγορά για τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Για τον ίδιο λόγο θα έπρεπε να βασιστεί στον
πληθυσµό της έτσι ώστε να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτηµα. Αυτό, όµως,
απαιτούσε σηµαντικές και διαρκείς επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, γι’ αυτό και ο
τουρισµός θεωρήθηκε ως η προφανής πορεία για την ανάπτυξή της. Σε διάφορες
χρονικές στιγµές κατά τη διάρκεια των προηγούµενων δεκαετιών η Μάλτα είχε
αναζητήσει την ένωση µε το Ηνωµένο Βασίλειο πριν από την επιλογή για την
ανεξαρτησία, είχε εξεταστεί το ενδεχόµενο ένταξης τόσο στον Αραβικό Συνδέσµο όσο
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε χτίσει ισχυρούς δεσµούς µε τη Λιβύη.
Η κύρια ανησυχία από την ένταξη στην Ε.Ε., για τη Μάλτα και την Κύπρο ήταν η
πιθανότητα µιας σηµαντικής εισροής υπηκόων της Ε.Ε. που θα µπορούσε να
αποσταθεροποιήσει την αγορά εργασίας.Η Κύπρος σε κατά κεφαλήν
βάση,συγκαταλεγόταν, από την αρχή των προσπαθειών για την ένταξη στην Ε.Ε.,
µεταξύ των πλουσιότερων πρωτοπόρων, ωστόσο δεν παύει να αποτελεί µία σχετικά
µικρή οικονοµία σε σύγκριση µε τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. Λόγω του µικρού
µεγέθους της χώρας, η µεγάλη εξάρτησή της από τον τουρισµό, και ο ανοικτός
χαρακτήρας της οικονοµίας της, καθιστούσαν την Κύπρο σαν µία εξαιρετικά
ευαίσθητηοικονοµία απέναντι στις εξωτερικές οικονοµικές και τις γεωπολιτικές
διαταραχές.
23

Το 1814, βάσει της Συνθήκη των Παρισίων, η Μάλτα έγινε επίσηµα µέρος της Βρετανικής
αυτοκρατορίας και χρησιµοποιήθηκε ως διαµετακοµιστικός σταθµός και αρχηγείο του στόλου. Μετά
από µία σύντοµη περίοδο πολιτικής αστάθειας λόγω των ανεπιτυχών προσπαθειών του Εργατικού
Κόµµατος της Μάλτας για ενσωµάτωση µε το Ηνωµένο Βασίλειο, δόθηκε στη Μάλτα στις 21
Σεπτεµβρίου 1964 ανεξαρτησία. Παρά το γεγονός αυτό, λόγω ανεπιτυχών συµφωνιών των πολιτικών
κοµµάτων εντός της χώρας συνοµολογήθηκε συµφωνία οικονοµικής και αµυντικής συνεργασίας
Μάλτας - Μεγάλης Βρετανίας. ∆ιαµέσου δηµοψηφίσµατος που διεξήχθη στις 21 Σεπτεµβρίου η Μάλτα
κηρύχθηκε ανεξάρτητη στο πλαίσιο τηςΚοινοπολιτείας. Τελικώς η Μάλτα υιοθέτησε επίσηµα πολιτική
ουδετερότητας το 1980.
24
Η Μάλτα αποτελείται από ένα αρχιπέλαγος εφτά νησιών στο µέσο της Μεσογείου, απ’ τα οποία
µόνο τα τρία µεγαλύτερα Μάλτα,Γκόζο και Κοµίνο κατοικούνται.
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∆εδοµένου του µεγέθους τους δεν υπήρχε δυνατότητα οι πολίτες τους να
αποσταθεροποιήσουν την αγορά εργασίας της ΕΕ. Η Μάλτα έπεισε την Ε.Ε. ότι
πρέπει να µπορεί να επιβάλει περιορισµούς σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων για τα πρώτα επτά χρόνια της ένταξης.Στην πραγµατικότητα, η Μάλτα
είναι ένα από τα µόλις πέντε κράτη µέλη των οποίων το ποσοστό ανεργίας έχει
παραµείνει κάτω από 8% από την 1η Μαΐου 2004 (τα άλλα είναι η Αυστρία, η ∆ανία,
το Λουξεµβούργο και Ολλανδία).
Μετά από ένα διάστηµα προσαρµογής, η ∆ηµοκρατία της Κύπρου και η Μάλτα
έγιναν µέλη της Ε.Ε. την 1η Μαΐου 2004. Η ένταξη στην Ε.Ε. αποτελούσε µια νέα
εποχή ευκαιριών και ευθυνών25. Επιπλέον σε ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα
τεσσάρων ετών, συγκεκριµένα το 2008, εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Νοµισµατική
Ένωση. Εκτός από την επίτευξη και τη διατήρηση των δεικτών για να ανταποκριθεί
στις αυστηρές απαιτήσεις για την είσοδο στην ΟΝΕ, το βασικό πλεονέκτηµα της
ένταξης στην ευρωζώνη είναι η διαφάνεια των τιµών, µε τον συναλλαγµατικό κίνδυνο
να εξαλείφεται και τα κόστη στο σύνολο τους να είναι σηµαντικά χαµηλότερα,
ενισχύοντας τον ανταγωνισµό µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα.
Η ένταξη στην Ε.Ε.επίσης ξεκίνησε µια νέα εποχή για την ανάπτυξη, µε κύριο
οδηγό την αύξηση των ξένων εισροών. Ενθαρρύνθηκανοι άµεσες ξένες επενδυτικές
ευκαιρίες δίνοντας έτσι ώθηση για την οικονοµική ανάπτυξη. Προκειµένου να
ενισχυθεί περαιτέρω η ένταση σε ξένες επενδύσεις, η κυβέρνηση της Κύπρου έχει
απελευθερώσει την πολιτική όχι µόνο για τους πολίτες της Ε.Ε., αλλά και για τους
επενδυτές από τρίτες χώρες στους περισσότερους τοµείς της οικονοµίας από την 1η
Οκτωβρίου 2004.26
Με κύρια χαρακτηριστικάτους ελάχιστους φυσικούς πόρους, το µικρό µέγεθος
των οικονοµιών, τους καλά εκπαιδευµένους εργαζόµενους και το σχετικά χαµηλό
κόστος εργασίας καθώς και η ευνοϊκή τοποθεσία τους ο τουρισµός φάνηκε ως ο
καλύτερος δρόµος για την ανάπτυξη της οικονοµίας. Στις αρχές του 2013, ο
υπερβολικός δηµόσιος δανεισµός οδήγησε σε προειδοποίηση από πλευράς της Ε.Ε.
για τη µείωση του ελλείµµατος του προϋπολογισµού. ∆έκα χρόνια µετά την ένταξή
τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δύο νησιά της Μεσογείου έχουν αλλάξει µε
πολλούς τρόπους. Ορισµένες αλλαγές είναι άµεσο αποτέλεσµα της ένταξης στην
Ε.Ε. και άλλες έµµεσα συνδέονται µε αυτό. Η οικονοµίες βασίζονται κυρίως σε
25

Η εφαρµογή των νόµων και των κανονισµών της Ε.Ε., γνωστό ως το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο,
αναστάλθηκε για την περιοχή υπό την στρατιωτική κατοχή από την Τουρκία, εν αναµονή µιας λύσης
για τη διαίρεση του νησιού.
26

Cyprus Investment Promotion Agency - Οι περιορισμοί που σχετίζονται με το ελάχιστο ύψος των
επενδύσεων και το ποσοστό συμμετοχής των αλλοδαπών, έχουν καταργηθεί στους περισσότερους τομείς της
οικονομίας, που επιτρέπει μέχρι και 100% συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών εγγραφή ή την
απόκτηση μετοχών σε υφιστάμενες εταιρείες. Οι διοικητικές διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί και έχουν ληφθεί
μέτρα για τον εξορθολογισμό των υποδομών όσον αφορά τις ξένες επενδύσεις, μειώνοντας έτσι το επίπεδο
των γραφειοκρατικών παρεμβάσεων και την προώθηση βελτιωμένης οικονομικής δραστηριότητας. Συνεπώς,
ξένες εταιρείες έχουν τώρα την ευκαιρία να επενδύσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις στην Κύπρο επί
ίσοις όροις με τους εγχώριους επενδυτές.
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υπηρεσίες. Έχουν γίνει σηµαντικές επενδύσεις σε υποδοµές και το ανθρώπινο
κεφάλαιο, το περιβάλλον,την πολιτιστική κληρονοµιά και τη γεωργία. Το πιο
σηµαντικόόφελος που επωµίστηκαν οι οικονοµίες ήταν η ισχυρή ροή των άµεσων
ξένων επενδύσεων σε ένα διευρυµένο φάσµα τοµέων που κατέστησε τις οικονοµίες
ιδιαίτερα ανθεκτικές. ∆ύο από τους βασικούς λόγους για την επιτυχία αυτή ήταν οι
πολιτικά δύσκολες µεταρρυθµίσεις που έχουν λάβει χώρα και η απόφαση να
επενδύσει σε µεγάλο βαθµό τα ταµεία της Ε.Ε. όχι µόνο σε υλικές υποδοµές, αλλά
και στο ανθρώπινο κεφάλαιο.Ο συνδυασµός αυτών των παραγόντων – καινοτοµίες,
πρόσβαση στην αγορά της Ε.Ε., η υιοθέτηση του ευρώ, και ένα παραγωγικό εργατικό
δυναµικό - έχει κάνει τις οικονοµίες αυτές ιδιαίτερα ελκυστικές ως προς τις
επενδυτικές ευκαιρίες, για όλο το διάστηµα που βρίσκονται στην Ένωση.
Συγκεκριµένα κατά την περίοδο αυτή, η Μάλτα επωφελήθηκε από την εισροή των
κονδυλίων της ΕΕ. Μεταξύ του 2004 και του 2012 πάνω από 1 δις € στα ευρωπαϊκά
ταµεία βρήκαν τον δρόµο τους προς την εγχώρια οικονοµία.Παρ’ όλα αυτά η Μάλτα
θα πρέπει να µειώσει το βαθµό εξάρτησης από τα ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από την πλευρά της η κυπριακή οικονοµία, έχει τρία προβλήµατα µείζονος
σηµασίας να αντιµετωπίσει, οι οποίοι επηρεάζουν άµεσα όλους τους τοµείς της
χώρας, δηλαδή τον πολιτικό, τον οικονοµικό αλλά και τη γεωγραφική της θέση.
Πρώτων, µείζον θέµα αποτελεί µια ενδεχόµενη στρατιωτική σύγκρουση µε την
Τουρκία. ∆εύτερον, από οικονοµικής πλευράς, η υπέρµετρη εξάρτηση της Κύπρου
στον τοµέα του τουρισµού. Με την τουριστική βιοµηχανία να παράγει το 20% της
συνολικής παραγωγής και την έλλειψη βιοµηχανίας η οικονοµία είναι υπερβολικά
εκτεθειµένη σε εξωτερικές αλλαγές, όπως η παγκόσµιες οικονοµικές διακυµάνσεις και
πολιτικές συγκρούσεις. Τέλος, άλλος ένας κίνδυνος αντλείται από την ευπάθειά σε
µια σειρά από φυσικούς κινδύνους, ιδιαίτερα σεισµούς. Το νησί βρίσκεται σε µια
περιοχή υψηλής σεισµικότητας, µε σηµαντικές δυνατότητες για καταστροφικές
συνέπειες. Στην περίπτωση ενός ισχυρού σεισµού - εκτός από την άµεση απώλεια
και την καταστροφή της οικονοµίας, θα πληγούν οι τουριστικοί πόροι ή οποίοι
µεταφράζονται ως η κύρια πηγή εσόδων για ολόκληρη την οικονοµία.
Γνωρίζοντας τα µειονεκτήµατα και τις δυσκολίες αυτές, η κυβέρνηση της Κύπρου
ακολούθησε µία µακροοικονοµική πολιτική η οποία υπήρξε γενικά συνετή για το
µεγαλύτερο µέρος των τελευταίων 20 ετών, όσον αφορά την αυστηρότερη
νοµισµατική πολιτική και τη σύγκλιση στα οικονοµικά κριτήρια του Μάαστριχτ. Το
δηµοσιονοµικό έλλειµµα της κυβέρνησης ήταν σε πτωτική τάση, καθώς και το
συνολικό δηµόσιο χρέος, όπως επιβεβαιώνεται από τα διαγράµµατα 4.1α και 4.1β , µε
βάση τον ορισµό του Μάαστριχτ, ήταν περίπου 60% του ΑΕΠ, µε µία πτωτική τάση.
Η γενική πορεία της έδειχνε ότι δε θα είχε ιδιαίτερα προβλήµατα στην εκπλήρωση
των κριτηρίων και µετέπειτα στην υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος.
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∆ιάγραµµα 4.1αΚύπρος (2003-2014): ∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα.
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∆ιάγραµµα 4.1β Κύπρος (2003-2014): ∆ηµόσιο χρέος.
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Επιπλέον η εισαγωγή τουευρώ το 2008 συνδέθηκε µε την έναρξη της
παρατεταµένης άνθησης της οικονοµίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα
επιτόκια δανεισµού µειώθηκαν και η πρόσβαση σε πίστωση κατέστη πιο εύκολη
τόσο για το δηµόσιο όσο και τον ιδιωτικό τοµέα, γεγονός που αντικατοπτρίστηκε στην
ταχεία άνοδο των τιµών στηναγορά ακινήτων και την απότοµη αύξηση του ιδιωτικού
χρέους. Ταυτόχρονα, στην περίπτωση µίας µικρής, ανοικτής και µε προσανατολισµό
στις υπηρεσίες, οικονοµίας, όπως η Κύπρος, η ένταξη στη ζώνη του ευρώ έδωσε ένα
σηµαντικό ρόλο στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα.Μολονότι η
παραγωγικότητα αυξήθηκε µε τον ίδιο ρυθµό ή και ελαφρώς ταχύτερα από το µέσο
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όρο της υπόλοιπης ζώνης του ευρώ κατά την τελευταία δεκαετία,οι µισθοί αυξήθηκαν
µε σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό. Ως αποτέλεσµα, το κόστος εργασίας ανά µονάδα
προϊόντος (ULC) αυξήθηκε ταχύτερα από τον µέσο όρογια το υπόλοιπο της ζώνης
του ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται µια σταθερή απώλεια ανταγωνιστικότητας της
Κύπρου έναντι των κύριων εµπορικών εταίρων της. Επιπλέον παρατηρήθηκε αύξηση
του εµπορικού ελλείµµατος και υψηλά ελλείµµατα του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών τα οποία έχουν χρηµατοδοτηθεί κυρίως µέσω των άµεσων ξένων
επενδύσεων.

4.1 Η κρίση για την Κύπρο.
Για περισσότερο από µια δεκαετία συνεχούς και έντονης οικονοµικής ανάπτυξης
στην Κύπρο, µε µέσο ετήσιο πραγµατικό ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ κατά 4 τοις εκατό,
έφτασε στο τέλος, όταν η κρίση χτύπησε το 2009. Αν και το διάγραµµα 4.2 που
ακολουθεί µας παρουσιάζει τα τελευταία 11 χρόνια, είναι γεγονός ότιγια πρώτη φορά
σε 35 χρόνια, η οικονοµική δραστηριότητα συρρικνώθηκε και έπεσε στο -2 τοις εκατό.
Η υποχώρηση της ζήτησης και της παραγωγής επηρέασε ιδίως τοµείς, όπως οι
κατασκευές και ο τουρισµός υψηλής έντασης εργατικού δυναµικού. Μετά από µια
µικρή ανάκαµψη το 2010, µε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,1 τοις εκατό, η οικονοµική
δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 1,5 τοις εκατό το πρώτο εξάµηνο του 2011. Ωστόσο,
παρά το γεγονός ότι υπήρξε ένα έτος µε εξαιρετικά καλή τουριστική περίοδο, οι
προοπτικές ανάπτυξης για το σύνολο του έτους µε τις καλλιέργειες να έχουν πληγεί
σοβαρά από το ατύχηµα, τον Ιούλιο του 2011 και την καταστροφήστο εργοστάσιο
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Βασιλικό, που αντιπροσώπευε το ήµισυ της
συνολικής παραγωγής της χώρας,σεσυνδυασµό µε την εξωτερική επιδείνωση καιτη
δηµοσιονοµική σύσφιξη, οδήγησετον ετήσιο ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ σε επίπεδα του
0,5 τοις εκατό.
∆ιάγραµµα 4.2 Κύπρος & Μάλτα (2003-2014): Ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕΠ.
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Πηγή Eurostat- Real GDP growth rate, annual data.
39

Η κυπριακή οικονοµία είχε σηµειώσει υψηλά ποσοστά απασχόλησης πριν από
την κρίση. Γρήγορα όµωςεπιβεβαιώθηκε η αρχική ανησυχία της για την ένταξηστην
Ένωση και την ελεύθερη µετακίνηση εργατικού δυναµικού. Έτσι η ανεργία αυξήθηκε
από τα παραδοσιακά χαµηλά επίπεδα, λόγω της συνεχιζόµενης εισροής σε εργατικό
δυναµικό. Συγκεκριµένα η κυπριακή αγορά εργασίας επλήγη από την οικονοµική
κρίση, µε αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας. Συγκεκριµένα,η µακροχρόνια
ανεργία σκαρφάλωσε σε 16,1 τοις εκατό το 2014 (από 11,9% το 2012 και 15,9% το
2013 – διάγραµµα 4.3). Για το ίδιο αυτό έτος η µακροχρόνια ανεργία συνέχισε την
ανοδική της τάση στα τέλη του 2013, αλλά µε βραδύτερο ρυθµό.
∆ιάγραµµα 4.3 Κύπρος (2003-2014): Ανεργία και Εναρµονισµένος ∆είκτης Τιµών
Καταναλωτή.
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Επιπλέον η πολιτική της Κύπρου υπήρξε αρκετά συνεπής και στον τοµέα του
πληθωρισµού. Τα πρώτα χρόνια της ένταξης το επίπεδο του πληθωρισµού ήταν
σχεδόν ίσα µε το στόχο της ΕΚΤ. Παρ’ όλα αυτά αρνητικές επιπτώσεις της
παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης έγιναν αντιληπτές από το 2008 και έπειτα, όπου
επηρέασαν τα επίπεδα αυτά προς τις δύο κατευθύνσεις, δηµιουργώντας αστάθεια,
όπως εµφανίζεται άλλωστε και στο διάγραµµα 4.3. Μετά από συνεχείς αυξοµειώσεις,
ο πληθωρισµός έφτασε αρνητικά επίπεδα το 2014 (-0,3%).
Το τελευταίο και πολύ κύριο πρόβληµα για την οικονοµία της Κύπρου ήρθε σαν
αποτέλεσµα των απωλειών των ελληνικών οµολόγων και τις µεγάλης έκθεσης των
κυπριακών τραπεζών.Οι τράπεζες στην Κύπρο ήταν ως επί το πλείστων Κυπριακές
και αυτό επιβάρυνε το κυπριακό ∆ηµόσιο µε τις εγγυήσεις που έπρεπε να παρέχει.
Έτσι παρουσιάστηκε η ανάγκη για κεφαλαιοποίηση και µείωση του προσωπικού
τους. Μετά τις περικοπές, η αξία των ελληνικών οµολόγων στο χαρτοφυλάκιο των
δύο µεγαλύτερων κυπριακών τραπεζών (Τράπεζα Κύπρου και Λαϊκή), µειώθηκε
δραστικά.Οι τιµές των µετοχών των δύο µεγάλων κυπριακών τραπεζών είναι σε
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πτωτική πορεία από το ξέσπασµα της κρίσης, αντανακλώντας κυρίως τις ανησυχίες
της αγοράς σε σχέση µε τις εξελίξεις στην Ελλάδα.Η κατάσταση αυτή ενθάρρυνε τις
δύο µεγάλες τράπεζες να βασίζονται περισσότερο στη ρευστότητα της ΕΚΤ.

4.2 Η κρίση για την Μάλτα.
Εν µέσω των σχετικά µειωµένων οικονοµικών επιδόσεων στις περισσότερες
χώρες της ζώνης του ευρώ, το διάγραµµα 4.2 το οποίο έχει προηγηθεί, δείχνει ότι η
οικονοµία της Μάλτας συνεχίζει να αυξάνεται µε µέσο ετήσιο ρυθµό του 3,5τοις εκατό
κατά το πρώτο εξάµηνο του 2014, σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του
προηγούµενου έτους.
Η επίδραση της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης δε θα µπορούσε να µην
επηρεάσει το ρυθµό µεγέθυνσης του ΑΕΠ και στη Μάλτα. Αν και βίωσε µία πολύ
µεγάλη και απότοµη µείωση το 2009 (-2,5%), κατάφερε να ανακάµψει το ίδιο
γρήγορα και να βρεθεί σε παρόµοια επίπεδα. Η κύρια κινητήρια δύναµη για την
ανάπτυξη είναι η εγχώρια ζήτηση, η οποία µε τη σειρά της ενισχύεται από το
αυξανόµενο διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών, γεγονός που αντικατοπτρίζει
επίσης τη µείωση των τιµολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, και τις επενδύσεις στα
ενεργειακά έργα. Τα γεγονότα αυτά επηρέασαν άµεσα την οικονοµία καθώς βασίζεται
πλήρως στις εισαγωγές, όσον αφορά τον τοµέα της ενέργειας.
Ταυτόχρονα, η ενίσχυση της κεφαλαιακής έντασης εργασίας παρέµεινε στάσιµη,
ιδίως µετά την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση. Η στασιµότητα αυτή προήλθε
από µια έντονη επιβράδυνση στον τοµέα των κατασκευών, µε τις στεγαστικές
επενδύσεις να µειώνονται ιδιαίτερα έντονα, ενώ οι επενδύσεις σε εξοπλισµό
παρέµειναν σχετικά σταθερές. Σε κάποιο βαθµό, η δυναµική των επενδύσεων
αντικατοπτρίζουν την αναδιάρθρωση της οικονοµίας προς περισσότερες
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών εντάσεως εργασίας. Η µείωση των επενδύσεων
ήταν πιο έντονη στον ιδιωτικό τοµέα.
Ενώ πρόβληµα συνεχίζει να αποτελεί ο πληθωρισµός, ο οποίος παραµένει σε
σχετικά υψηλότερα επίπεδα από το µέσο όρο στη ζώνη του ευρώ. Παρά τις έντονες
αποπληθωριστικές πιέσεις σε όλη την Ευρώπη,η εµφάνισή τους στη Μάλτα είναι
λιγότερο εµφανής µε µόνη εξαίρεση τα δύο τελευταία χρόνια µε µία απότοµη µείωση
το 2013, όπως φαίνεται και από το διάγραµµα 4.4 που ακολουθεί. Ο ετήσιος ρυθµός
του πληθωρισµού στη Μάλτα κατά το 2014 ανήλθε σε 0,6 τοις εκατό, σχεδόν
αµετάβλητο από το ίδιο επίπεδο µε το προηγούµενο έτος. Ο εγχώριος ετήσιος
πληθωρισµός τον Σεπτέµβριο του 2014 προήλθε από εξελίξεις στις τιµές για τα
αλκοολούχα ποτά, τον καπνό και τα είδη ένδυσης και υποδήµατα. Η µείωση στις
τιµές προήλθε κυρίως από τη στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισµός και το φυσικό αέριο.
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∆ιάγραµµα4.4 Μάλτα (2000-2014):Ανεργία και Εναρµονισµένος ∆είκτης Τιµών
Καταναλωτή.
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Πηγή Eurostat Unemployment and HICP- inflation rate, annual data.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί και πιο πάνω στο κείµενο (βλ. Σελ. 35-36), η οικονοµία
της Μάλτας χαρακτηρίζεται από σχετικά χαµηλά και σταθερά επίπεδα ανεργίας. Σε
επιβεβαίωση αυτών, το διάγραµµα4.4 δείχνει πράγµατι, µεταξύ του 2011 και 2013, τα
ποσοστά ανεργίας συνέχισαν να εµφανίζουν µία πτωτική τάση. Τα σηµαντικά κέρδη
στην απασχόληση έχουν καλύψει τις υποτονικές επιδόσεις της παραγωγικότητας, ο
συντελεστής παραγωγικότητας παρουσίασε µία επιδείνωσηκαι µία ταλάντευση ως
προς την απόδοση από την είσοδο της χώρας στην Ε.Ε., όπως µπορεί να
παρατηρήσει κανείς από το διάγραµµα 4.5. Η εξέλιξη της παραγωγικότητας
αντικατοπτρίζει επίσης τις χαµηλές δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α),
σε σχέση µε το ποσοστό που δαπανούν οι χώρες της Ένωσης στο σύνολό τους.
Συγκεκριµένα για την Μάλτα είναι στο µισό του συνόλου. Ο µέσος όρος για την Ε.Ε.
είναι 2 τοις εκατό του ΑΕΠ, ενώ η οικονοµία της Μάλτας, αν και καθ’ όλη τη διάρκεια
των δέκα ετών έχει αυξήσει το ποσοστό αυτό, έφτασε τα επίπεδα του 0,9 τοις εκατό
µόλις το 2014.
Οι µισθολογικές δαπάνες ανά µισθωτό που εκφράζεται σε µονάδες αγοραστικής
δύναµης ήταν περίπου 60-65% του µέσου όρου της Ε.Ε. για την ίδια περίοδο,
γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει µια κακή ευθυγράµµιση µεταξύ της
παραγωγικότητας και των µισθών.
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∆ιάγραµµα 4.5Μάλτα (2003-2014): Παραγωγικότητα εργασίας.
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Πηγή Eurostat, Nominal labor productivity per hour worked, annual data.

Το δηµόσιο χρέος στη Μάλτα είναι χαµηλότερο από το µέσο όρο της ζώνης του
ευρώ, αλλά αυξάνεται διαρκώς. Παρά το γεγονός µίας ελαφράς µείωσης την περίοδο
2006-2008,(διάγραµµα 4.6) το 2011 έφτασε σχεδόν το 70% του ΑΕΠ και παρέµεινε
σχεδόν στα ίδια επίπεδα και για τα επόµενα τρία χρόνια στη σειρά.
∆ιάγραµµα 4.6 Μάλτα (1995-2013): ∆ηµόσιο χρέος.
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Πηγή Eurostat- General government debt % of GDP, annual data.

Η βιωσιµότητα του χρέους σε σύντοµο χρονικό διάστηµα έχει επωφεληθεί από
την αποτελεσµατική διαχείριση του χρέους. Τα spreads των κρατικών οµολόγων της
Μάλτας δεν έχουν επηρεαστεί σηµαντικά από τις εντάσεις που δηµιουργούνται από
την κρίση του δηµόσιου χρέους. Παρά την αύξησή του, το κόστος του χρέους (τόκοι
των δαπανών κατά της συνολικής ονοµαστικής αξίας του χρέους) µειώθηκε σε 4,2%
το 2013 (από 5,4% κατά την περίοδο 2004-08). Η λήξη του δηµόσιου χρέους
επιµηκύνθηκε σηµαντικά µετά την προσχώρηση της Μάλτας στην Ε.Ε.. Επιπλέον, το
δηµόσιο χρέος διατηρείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από ντόπιους κατοίκους, µε τους µη
εγχώριους να αντιστοιχούν µόλις στο 3% των µετόχων του χρέους. Αυτό προστατεύει
το δηµόσιο χρέος από τις εντάσεις στις διεθνείς αγορές.
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Με τις εξελίξεις στον εξωτερικό τοµέα, τη µικρή, δηλαδή, ανάκαµψη της
παγκόσµιας οικονοµικής δραστηριότητας στο παγκόσµιο εµπόριο, έχει οδηγήσει σε
οριακές βελτιώσεις και την απόδοση της εξωτερικής οικονοµίας της Μάλτας κατά τα
τρία τελευταία χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου (2012-2014), οι
πραγµατικές εξαγωγές µειώθηκαν κατά 15,2 τοις εκατό, ενώ οι πραγµατικές
εισαγωγές µειώθηκαν κατά 16,6 τοις εκατό, έτσι ώστε οι καθαρές εξαγωγές να
συµβάλουν θετικά στην οικονοµική ανάπτυξη.
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Μάλτας, όπως απεικονίζεται στο
διάγραµµα 4.7, σηµείωσε πλεόνασµα 3,8 τοις εκατό του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια το
2013. Αυτή η σηµαντική βελτίωση οφείλεται κυρίως στην επέκταση των υπηρεσιών.
Ιστορικά, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών χρηµατοδοτούνταν διαµέσου των
άµεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στη µορφή µετοχικού κεφαλαίου και
επανεπενδυθέντων κερδών. Παρ'όλα αυτά, οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι οι
επενδύσεις χαρτοφυλακίου, µέσω των πράξεων των ξένων τραπεζών είναι επίσης
ένας κυρίαρχος παράγοντας για τη στήριξη της χρηµατοδότησης του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών.

% of GDP

∆ιάγραµµα 4.7Μάλτα (2004-2014): Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
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Πηγή Eurostat- Current account % of GDP, annual data.

4.3 Ανάκαµψη.
Μετά από µία σειρά ετών ανάκαµψης και θετικών επιπέδων σχεδόν σε όλους
τους τοµείς της οικονοµίας της Κύπρου η κατάσταση αυτή αντιστράφηκε µε
αποτέλεσµα µεγάλες απώλειες σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Για την επαναφορά της
οικονοµίας και της πολιτικής ζωής ελήφθησαν σηµαντικά µέτρα προσαρµογής. Πέρα
από την εγχώρια πολιτική, µετά από αίτηση που υποβλήθηκε από την Κύπρο στις 25
Ιουνίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ηΕυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο διαπραγµατεύθηκαν µε τιςκυπριακές αρχές πρόγραµµα
οικονοµικής προσαρµογής. Το πρόγραµµα εγκρίθηκε από τονΕυρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότηταςκαι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Το
πρόγραµµα καλύπτει την περίοδο 2013-2016 και οι κύριοι στόχοι του προγράµµατος
βασίζονται σε τρεις θεµελιώδεις πυλώνες: I) πολιτικές για τηναποκατάσταση της
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ευρωστίας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και της εµπιστοσύνης των καταθετών και
των αγορών, µε βάση τη µείωση του µεγέθους των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων,
II)τη συνέχιση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, ώστε να διορθωθεί το υπερβολικό
έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης (διάγραµµα 4.1α), έως το 2016, και να τεθεί ο
δείκτης ακαθάριστου δηµόσιου χρέους προς το ΑΕΠ σε σταθερή πτωτική τροχιά
µεσοπρόθεσµα και τέλος III) διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για τη στήριξη
τηςανταγωνιστικότητας, την επαναφορά της οικονοµίας σε φάση βιώσιµης
ανάπτυξης, και τηνεξάλειψη των µακροοικονοµικών ανισορροπιών.
Η ύφεση µετριάστηκε το 2014 όπου το πραγµατικό ΑΕΠ µειώθηκε κατά 2,5 τοις
εκατό, όπου µπορούµε να ανατρέξουµε στο διάγραµµα 4.2 πιο πάνω, σηµαντικά
λιγότερο σε σχέση µε τη συρρίκνωση κατά 5,9 τοις εκατό το 2013. Ενώ οι εξαγωγές
ακολούθησαν µία πτωτική πορεία από τα πρώτα χρόνια της προηγούµενης
δεκαετίας, το 2012 ξεκίνησε µία σταδιακή ανάκαµψη, έτσι ώστε να φτάσουν τα αρχικά
επίπεδα και να ακολουθήσουν κοινή πορεία µε τις εισαγωγές, (διάγραµµα 4.8).
∆ιάγραµµα 4.8Κύπρος (2003-2014):Ποσοστό εισαγωγών και εξαγωγών.
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Οι δηµοσιονοµικές επιδόσεις που καταγράφηκαν το 2014, οι οποίες ήταν
ανώτερες από τους στόχους που καθορίζονται στο πρόγραµµα, οφείλονται σε
εξελίξεις στο σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των δαπανών. Γενικά, στο σκέλος
των εσόδων, θετικά συνέβαλαν κυρίως τα υψηλότερα έσοδα από τους έµµεσους
φόρους και τα κρατικά τέλη. Στο σκέλος των δαπανών, οι κύριοι παράγοντες ήταν τα
χαµηλότερα από τα αναµενόµενα επίπεδα εφάπαξ συνταξιοδοτικών πληρωµών και
ενδιάµεσης κατανάλωσης (αντικατοπτρίζοντας τον αυστηρό δηµοσιονοµικό έλεγχο).
Θετικά ήταν και τα αποτελέσµατα για την οικονοµία της Μάλτας η οποία επίσης
ξεπέρασε τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, µε τα δικά της µέσα, έτσι ώστε να µπορέσει
να επανέλθει σταδιακά σε τροχιά ανάπτυξης. Παρ’ όλα αυτά η Μάλτα έχει επίσης
προκλήσεις να αντιµετωπίσει.Θα πρέπει να αποκτήσει µεγαλύτερη βοήθεια ως προς
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µια πιο ισοµερή κατανοµή για το βάρος που φέρει σήµερα ως πρώτη γραµµή µιας
µεγάλης µεταναστευτικής πορείας από τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή προς
την Ευρώπη. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει ότι η οικονοµία της παραµένει
βιώσιµη και συνεχίζει να είναι παραγωγική. Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό και
τη µάθηση που χαρακτήρισαν τα πρώτα δέκα χρόνια της ένταξης πρέπει να
διατηρηθούν και να αναπτυχθούν.
Ως κράτος µέλος της ΕΕ τα προβλήµατα της Ένωσης επηρεάζουν άµεσα και την
εγχώρια οικονοµία. Στοιχεία της χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης που
έπληξαν την Ευρώπη εξακολουθούν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις για τη Μάλτα,
και θα µπορούσε να θέσει υπό αµφισβήτηση ορισµένα από τα οικονοµικά οφέλη
όπου τα νησιά έχουν αναµφισβήτητα αποκτήσει από την προσχώρηση στην Ένωση
και την υιοθέτηση του ευρώ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
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∆έκα χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου
προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2004.Αυτή ήταν η µεγαλύτερη διεύρυνση
της ΕΕ και ένα ιστορικό βήµα προς την επανένωση της Ευρώπης µετά από αρκετές
δεκαετίες διαίρεσης που προέκυψε από τον Ψυχρό Πόλεµο. Η διαδικασία της
διεύρυνσης συνέβαλε στην οικοδόµηση και εδραίωση της δηµοκρατίας µετά την
κατάρρευση των κοµµουνιστικών καθεστώτων. Έχει ενισχύσει την ευρωπαϊκή
ασφάλεια, παρέχοντας σταθερότητα. Έχει δώσει ώθηση στις οικονοµίες και βελτίωσε
το βιοτικό επίπεδο στα νέα κράτη µέλη, ευνοώντας και τα παλαιά κράτη µέλη, ιδίως
µέσω νέων ευκαιριών για εξαγωγές και επενδύσεις. Μια διευρυµένη Ευρώπη έχει
επίσης περισσότερο βάρος στην αντιµετώπιση θεµάτων παγκόσµιας σηµασίας,
όπως η κλιµατική αλλαγή και η διεθνής οικονοµική κρίση. Συνολικά, η προσχώρηση
όλων των νέων κρατών µελών αύξησε τη βαρύτητα της ΕΕ στον κόσµο και την
κατέστησε ισχυρότερο διεθνή παίκτη, τόσο οικονοµικά όσο και πολιτικά.
Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες σε ολόκληρη τη διευρυµένη ΕΕ έχουν αποκοµίσει
σαφή οφέλη. Στα παλαιά κράτη µέλη, επιχειρήσεις µε εξαγωγικό προσανατολισµό
πραγµατοποίησαν σηµαντικά κέρδη, η µετανάστευση άµβλυνε τα σηµεία
συµφόρησης σε εκείνες τις χώρες που άνοιξαν τις αγορές εργασίας τους. Όσο για τα
νέα µέλη σηµειώθηκε µείωση της ανεργίας και ταχεία σύγκλιση του εισοδήµατος. Τα
κράτη που προσχώρησαν και στη ζώνη του ευρώ µετά τη διεύρυνση επωφελήθηκαν
ακόµη περισσότερο, αφού έχουν εξαλείψει το συναλλαγµατικό κίνδυνο, µειώθηκε το
κόστος των συναλλαγών και απέκτησαν πρόσβαση σε κεφάλαια µε χαµηλότερα
επιτόκια.
Η διεύρυνση δηµιουργεί οικονοµική ανάπτυξη, καθώς εξάλειψε τους εµπορικούς
φραγµούς στην Ευρώπη και δηµιούργησε µια µεγαλύτερη και πιο ευηµερούσα
εσωτερική αγορά. Για τα 12 νέα κράτη- µέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και
το 2007 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 77%.27 Για τα υπόλοιπα 15 παλαιότερα κράτη µέλη
το ποσοστό αυτό είναι επίσης θετικό, αλλά σε πολύ µικρότερο βαθµό (19%). Η
διαφορά στα ποσοστά αυτά δικαιολογείται εν µέρη από το γεγονός ότι οι
αναπτυσσόµενες χώρες αυξάνονται ταχύρρυθµα σε σχέση µε τις ήδη ανεπτυγµένες.
Ωστόσο, η ΕΕ δεν έχει πειστεί για τα θετικά αποτελέσµατα της προσχώρησης των
δέκα νέων µελών. Οι ψηφοφόροι και ορισµένοι πολιτικοί σε Γερµανία, Αυστρία και
αλλού, πιστεύουν ότι η διεύρυνση δεν έχει αποφέρει τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσµατα στις οικονοµίες τους. Η δυσαρέσκεια αυτή οφείλεται κυρίως στο
µεγάλο όγκο διακίνησης του εργατικού δυναµικού και της αντίληψης για τη διαταραχή
των εγχώριων αγορών.
Στα παλαιότερα κράτη µέλη, ανησυχίες εκφράστηκαν σχετικά µε τη µαζική
µετανάστευση εργατικού δυναµικού. Παρά το γεγονός αυτό, µετά τη διεύρυνση η
κινητικότητα εντός της ΕΕ δεν έχει οδηγήσει σε σοβαρές διαταραχές στην αγορά
εργασίας. Οι µετανάστες από τα νέα κράτη µέλη τείνουν να εργάζονται περισσότερο
σε εργασίες χαµηλής ειδίκευσης, αν και έχουν σχετικά υψηλά επαγγελµατικά
27

Συμπεριλαμβάνονται και οι δύο χώρες Ρουμανία και Βουλγαρία, οι οποίες εντάχθηκαν στην ΕΕ το 2007, ως
συνέχεια της ενταξιακής πολιτικής του 2004.
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προσόντα. Οι εισερχόµενοι εργαζόµενοι συνέβαλαν στις απαιτήσεις της αγοράς
εργασίας και στη µείωση συµφορήσεων (π.χ. στις κατασκευές και τις υπηρεσίες),
χωρίς να δηµιουργηθούν µεγάλες διαταραχές στην αγορά εργασίας.
Η ταχεία εµπορική ολοκλήρωση έδωσε ώθηση στον αποτελεσµατικότερο
καταµερισµό της εργασίας και ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ. Ο βαθµός
ανοίγµατος στο εµπόριο στα νέα κράτη µέλη έχει αυξηθεί. Το µέσο µερίδιο στο ΑΕΠ
των εξαγωγών και των εισαγωγών ανέρχεται πλέον σε 56% του ΑΕΠ, από 47% πριν
από τη διεύρυνση. Αυτό είναι σηµαντικά υψηλότερο από ό, τι στα παλαιά κράτη µέλη,
όπου το επίπεδο ανέρχεται σε 38%. Τα νέα µέλη κατέκτησαν µερίδια αγοράς µε την
αύξηση του κεφαλαίου ή της έντασης της τεχνολογίας των εξαγωγών τους, σε µεγάλο
βαθµό ως αποτέλεσµα των επενδύσεων από τα παλαιά κράτη µέλη.Τατελευταία
χρόνια όµως, το µερίδιο των εξαγωγών από τα νέα κράτη µέλη µε προορισµό την
παλαιά κράτη µέλη τείνει να µειωθεί. Επιπλέον, η ποιότητα των εµπορικών ροών έχει
γίνει πιο οµοιογενής, ενδεικτικό του ενδοκοινοτικού εµπορίου και της παρόµοιας
βιοµηχανίας.
Μέχρι το 2000, οι µεγάλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης έχουν ήδη στείλει 6075 τοις εκατό των εξαγωγών τους προς την ΕΕ. Με άλλα λόγια, πολύ πριν την
ένταξη, είχαν αυξηθεί οι εµπορικές συναλλαγές µε την Ένωση.Η έκρηξη των
εξαγωγών έχει στενή σχέση µε τις εισροές άµεσων ξένων επενδύσεων. Η
πραγµατικήπροσχώρηση στην ΕΕ έχει επηρεάσει ελάχιστα σε σχέση µετην
προενταξιακή διαδικασία η οποία υπήρξε σηµαντική για διάφορους λόγους. Πρώτον,
καθώς οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης θέσπισαν τους κανόνες και τις πολιτικές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρχισαν να µοιάζουν µε τη ∆υτική Ευρώπη στο
επιχειρηµατικό τους περιβάλλον, έτσι ώστε οι ξένοι επενδυτές να αισθάνονται
περισσότερο ασφαλείς για νέες επενδύσεις. ∆εύτερον, δεδοµένου ότι η ΕΕ άνοιξε τις
αγορές της για εµπορεύµατα από την Πολωνία, Εσθονία και τη Σλοβακία, οι χώρες
αυτές έγιναν πιο ελκυστικές περιοχές για εµπορικές συναλλαγές. Και τρίτον, η
προοπτική της ένταξης στην ΕΕ ενήργησε ως εγγύηση σταθερότητας και για την
ασφάλιση των επενδυτών έναντι σε πιθανές πολιτικές ανατροπές.
Παρά τις θετικές επιδράσεις η τρέχουσα παγκόσµια οικονοµική κρίση έθεσε νέες
µείζονες προκλήσεις για τις εθνικές πολιτικές. Οι επιπτώσεις της κρίσης σε όλα τα
κράτη µέλη εµφανίστηκε µέσω της µείωσης του εµπορίου, της µειωµένης
διαθεσιµότητας της χρηµατοδότησης, την κατακόρυφη πτώση του πλούτου των
νοικοκυριών και την υποβάθµιση της εµπιστοσύνης. Παρά το γεγονός ότι η ένταξη
στην ΕΕ, ακόµη και η ένταξη στη ζώνη του ευρώ, παρέχει προστασία και
σταθερότητα, η κρίση κατά κύριο λόγο αντιµετωπίζεται από τις υγιείς εθνικές
πολιτικές. Η ΕΕ εργάζεται για την αποκατάσταση της σταθερότητας, της διαφάνειας
και της εµπιστοσύνης στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα.
Εποµένως, µετά τη διεύρυνση και µετά από µία παγκόσµια οικονοµική κρίση
µπορούµε να πούµε ότι η κάθε χώρα «γιορτάζει»µε διαφορετικό τρόπο την
επέτειοαυτή, γιατί ενώ οι περισσότεροι έχουν απολαύσει τα οφέλη ως µέλη της ΕΕ,
πολλοί θεωρούν ότι τα τελευταία 10 χρόνια λιγότερο ό, τι ευνοϊκά.Πολιτικά και
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οικονοµικά, το κάθε ένα κράτος έχει ακολουθήσει τη δική του πορεία. Στα
περισσότερα από αυτά τα έθνη έχει σηµειωθεί µια αύξηση του κατά κεφαλήν
πλούτου τους. Αλλά από τα δέκα νέα κράτη- µέλη, η Πολωνία έχει αναµφισβήτητα
τους πιο «φιλικούς» δεσµούς και την πιο θετική αντιµετώπιση από µεριάς των
πολιτών της, σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη. Σύµφωνα µε πρόσφατη
δηµοσκόπηση του Κέντρου Ερευνών Pew, το 72% των Πολωνών είναι υπέρ της
Ένωση, σε σύγκριση µε το 58% των Γερµανών, το 51% των Βρετανών και µόλις το
34% των Ελλήνων28. Για την ακρίβεια η Πολωνία ήταν το µόνο µέλος της ΕΕ το
οποίο δεν εισήλθε σε ύφεση µέσω της παγκόσµιας οικονοµικής και
χρηµατοπιστωτικής κρίσης της Ευρωζώνης. Οι περισσότεροι παρατηρητές της ΕΕ
αποδίδουν το γεγονός αυτό στην ορθή χρήση των κονδυλίων της ΕΕ, καθώς κατείχε
την τεχνογνωσία από το προηγούµενο πρόγραµµα PHAREστο οποίο συµµετείχε,το
οποίο διοχέτευσε σε έργα υποδοµής, βοηθώντας να κρατήσει την οικονοµία της πιο
έντονη.
Η τεχνογνωσία αυτή δε φάνηκε το ίδιο αποτελεσµατική για την Ουγγαρία στην
οποία από το 2010 άρχισαν να εµφανίζονται έντονες αντιευρωπαϊκές πεποιθήσεις,
κυρίως λόγω των µη σωστών πολιτικών αποφάσεων µέσα στην Ένωση. Η Κύπρος
είναι ένα άλλο παράδειγµα χώρας στην οποία το ευρωπαϊκό πείραµα, σε κάποιο
βαθµό, δεν µπορεί να χαρακτηριστεί από απόλυτη επιτυχία. Μετά την προσχώρηση
της χώρας η υπερβολική εξάρτησησε χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και τα
γεωπολιτικά προβλήµατα, την οδήγησαν σε υπερβολική έκθεση µε την κατάρρευση
του ευρώ µε µόνη λύση για ανάκαµψητα σκληρά µέτρα λιτότητας και το κούρεµα
καταθέσεων.
Ίσως ακόµα πιο ανησυχητικό είναι το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων:
σχεδόντο ένα - τρίτο των ατόµων ηλικίας 15-24 ετών στην Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη είναι άνεργοι δύο φορές το ποσοστό της ΕΕ-15. Γεγονός που σηµαίνει ότι
εκατοµµύρια νέοι στην Ανατολική Ευρώπη δεν ανήκουν ούτε στην εκπαίδευση ούτε
αποκτούν δεξιότητες στην εργασία,κάτι που δεν αποτελεί καλό οιωνό για το µέλλον
τους.
Εν ολίγοις, η σταδιακή οικονοµική ολοκλήρωση µε την ΕΕ παράλληλα µε την
εγχώρια αυτοδιοίκηση, είναι το κλειδί για την οικονοµική επιτυχία των νέων µελών.Η
διαδικασία διεύρυνσης συνέβαλε θετικά στη µείωση του χάσµατος Ανατολής-∆ύσης
ως προς δηµοκρατική διακυβέρνηση. Παρ’ όλα αυτά δέκα χρόνια µετά την πρώτη
διεύρυνση προς την ανατολή, η ιδέα για µία περαιτέρω διεύρυνση έχει γίνει λιγότερο
ελκυστική. Ωστόσο, η εν λόγω αλλαγή νοοτροπίας δεν µπορεί να αποδοθεί στον
αντίκτυπο που είχε η διεύρυνση για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αντ'αυτού, τα σηµάδια µιας «κόπωση της διεύρυνσης», οφείλονται εν µέρει σε
διαρθρωτικές δυσκολίες στις σηµερινές υποψήφιες χώρες που το καθιστούν πιο
δύσκολο να πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξη στην ΕΕ. Πιο ανησυχητικό είναι το

28

http://www.pewglobal.org/2014/05/12/a-fragile-rebound-for-eu-image-on-eve-of-european-parliamentelections/
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γεγονός, για το πως αντιλαµβάνονται οι κυβερνήσεις ως πολιτιστική απειλή και τα
συναισθήµατα κατά της µετανάστευσης στην κοινή γνώµη.
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