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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  
 
- Ε̟ίσηµα τελικά α̟οτελέσµατα εκλογών  
  

 Σύµφωνα µε τα ε̟ίσηµα τελικά α̟οτελέσµατα των εκλογών της 5ης 
Οκτωβρίου, τα ο̟οία ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Ε̟ιτρο̟ή, εισέρχονται 
στο βουλγαρικό Κοινοβούλιο τα κάτωθι κόµµατα µε την κατανοµή εδρών να 
διαµορφώνεται ως εξής: 
 
Το GERB (1.172.491 ψήφοι – ̟οσοστό 32,67%)    84 έδρες 
Το Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόµµα (505 527 ψήφοι – ̟οσοστό 15,4%)       
 39 έδρες 
Το Κ∆Ε  (487.134 ψήφοι – ̟οσοστό 14,84%)      38 έδρες 
Το Μεταρρυθµιστικό Μ̟λοκ   (291.806 ψήφοι – ̟οσοστό 8,89%) 23 έδρες 
Το Πατριωτικό Μέτω̟ο (239.101 ψήφοι – ̟οσοστό 7,28%) 19 έδρες 
Το κόµµα «Βουλγαρία χωρίς Λογοκρισία» (186.938 ψήφοι – ̟οσοστό 5,69%)
 15 έδρες 
Το ΑΤΑΚΑ (148.265 ψήφοι – ̟οσοστό 4,52%) 11 έδρες 
Το ABV (136.223 ψηφοφόροι – 4,15%) 11 έδρες              

 
◊◊◊◊◊ 

 

- Πορεία ΑΞΕ το ε̟τάµηνο 2014  
  

Σύµφωνα µε ̟ροσωρινά στοιχεία της Βουλγαρικής Κεντρικής Tρά̟εζας, 
οι άµεσες ξένες ε̟ενδύσεις στη Βουλγαρία (ΑΞΕ) το διάστηµα Ιανουαρίου – 
Ιουλίου 2014  ανήλθαν σε € 825,3 εκατ., σηµειώνοντας ̟τώση 22,9% σε σύγκριση 
µε την αντίστοιχη ̟ερίοδο του 2013, ο̟ότε αντιστοιχούσαν σε € 1,07 δισεκ. 
Μεγαλύτερος ε̟ενδυτής το ̟ρώτο ε̟τάµηνο του 2014 ήταν η Ολλανδία (€ 368 
εκατ.), ενώ οι µεγαλύτερες εκροές κεφαλαίων σηµειώθηκαν ̟ρος το 
Λουξεµβούργο. Τον Ιούλιο του 2014 οι ΑΞΕ αντιστοιχούσαν σε µόλις € 74 εκατ., 
ενώ τον αντίστοιχο µήνα του ̟ροηγούµενου έτους σε € 246 εκατ. Σηµειώνεται ότι 
οι ΑΞΕ είναι ̟έντε φορές µικρότερες σε σύγκριση µε τους ̟ρώτους ε̟τά µήνες 
του 2008, ό̟οτε αντιστοιχούσαν σε € 3,95 δισεκ. Έκτοτε, ̟αρατηρείται τάση  
διαρκούς συρρίκνωσης των ξένων ε̟ενδύσεων. 
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Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Βουλγαρίας (BNB)        

 
◊◊◊◊◊ 

 

- Πορεία εξωτερικού εµ̟ορίου Βουλγαρίας το ε̟τάµηνο 2014  

  
Σύµφωνα µε ̟ροσωρινά στατιστικά στοιχεία του Στατιστικού Ινστιτούτου 

Βουλγαρίας, την ̟ερίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014 οι βουλγαρικές εξαγωγές 
̟ρος την Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 3,6% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη ̟ερίοδο του 
2013, ̟ροσεγγίζοντας τα BGN 15,2 δισεκ. (1 BGN = 0,511554 EUR). Κύριοι 
εµ̟ορικοί εταίροι της Βουλγαρίας ήταν η Γερµανία, η Ιταλία, η Ρουµανία, η 
Ελλάδα, η Γαλλία και το Βέλγιο, ό̟ου κατευθύνθηκε το 72,3% των βουλγαρικών 
εξαγωγών ̟ρος την Ε.Ε. Τον Ιούλιο 2014 οι εξαγωγές ̟ρος την Ε.Ε. αυξήθηκαν 
κατά 7,5% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2013 και ̟ροσέγγισαν τα 
BGN 2,6 δισεκ. Οι βουλγαρικές εισαγωγές α̟ό την Ε.Ε. την ̟ερίοδο Ιανουαρίου 
– Ιουλίου 2014 αυξήθηκαν κατά 2,3% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη ̟ερίοδο της 
̟ροηγούµενης χρονιάς και ̟ροσέγγισαν τα BGN 17,7 δισεκ. (τιµές CIF). Οι 
µεγαλύτερες εισαγωγές ̟ροήλθαν α̟ό τη Γερµανία, την Ιταλία, τη Ρουµανία, την 
Ελλάδα και την Ισ̟ανία. Τον Ιούλιο 2014 οι βουλγαρικές εισαγωγές α̟ό τα 
κράτη µέλη της Ε.Ε. µειώθηκαν κατά 4,2% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα 
της ̟ροηγούµενης χρονιάς, αντιστοιχώντας σε BGN 2,7 δις (τιµές CIF). Το 
εµ̟ορικό ισοζύγιο της Βουλγαρίας µε την Ε.Ε. το διάστηµα Ιανουαρίου - Ιουλίου 
2014 ήταν αρνητικό για τη Βουλγαρία και διαµορφώθηκε σε ̟ερί̟ου BGN 2,5 
δισεκ. 
             

◊◊◊◊◊ 
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- ∆ΝΤ- Αναθεώρηση ̟ρόβλεψης για οικονοµική ανά̟τυξη 

   
 Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, αναθεώρησε ̟ρος τα κάτω την  αρχική 
̟ρόβλεψή του για την οικονοµική ανά̟τυξη της Βουλγαρίας κατά το χρονικό 
διάστηµα 2014-2015, Συγκεκριµένα, στην ε̟ικαιρο̟οιηµένη έκθεση World 
Economic Outlook (web: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/pdf/text.pdf), ̟ροβλέ̟εται 
ανά̟τυξη 1,4% του ΑΕΠ για το 2014 – µετά την «αναιµική» ανά̟τυξη 0,9% του 
2013 – και 2% για το 2015, ενώ ̟ροέβλεψε µηδενικό ̟ληθωρισµό για το τρέχον 
έτος. Έως το 2019, όµως, η Έκθεση ̟ροβλέ̟ει ενίσχυση του ρυθµού ανά̟τυξης 
στο 3%.  
 

Σε ό,τι αφορά τον τιµάριθµο, ε̟ισηµαίνεται ότι η Βουλγαρία διανύει 
̟ερίοδο α̟ο̟ληθωρισµού (̟ου θα διαµορφωθεί στο -1,2% για το τρέχον έτος), ο 
ο̟οίος συνοδεύεται α̟ό «χαλάρωση» της οικονοµικής δραστηριότητας. Η έκθεση 
̟ροβλέ̟ει, ε̟ίσης, ε̟ιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της 
Βουλγαρίας τα ε̟όµενα έτη (-0,2% το 2014, -2,3% το 2015 και -3,2% το 2019). 
 

◊◊◊◊◊ 
 

IΙ. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 
 

-  Ενδεχόµενη α̟οκατάσταση κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων 

 
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της υ̟ηρεσιακής Αντι̟ροέδρου της Κυβέρνησης, 

µε αρµοδιότητα τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων, κας Ilyana Tsanova, 
είναι ̟ιθανό µέχρι τα τέλη Οκτωβρίου να α̟οκατασταθεί µέρος των 
ανασταλεισών κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων. Οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται 
στα έως τώρα α̟οτελέσµατα των ̟ραγµατο̟οιούµενων ελέγχων στα ε̟ίµαχα 
ε̟ιχειρησιακά ̟ρογράµµατα, τα α̟οτελέσµατα των ο̟οίων α̟οστέλλονται στην 
Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή. Η κα  Tsaneva διαβεβαίωσε, ε̟ίσης, ότι το Ε̟ιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» τελεί υ̟ό διαρκείς ελέγχους και ε̟αρκή 
ε̟ίβλεψη, ώστε να µην υ̟άρχει κίνδυνος ε̟έκτασης της αναστολής 
χρηµατοδοτήσεων και σε αυτό. 

 
Υ̟ενθυµίζεται ότι στις αρχές Ιουνίου η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή ανακοίνωσε 

ότι αναστέλλει την κοινοτική χρηµατοδότηση ̟ρος τη Βουλγαρία ως ̟ρος το ΕΠ 
«Περιφερειακή Ανά̟τυξη». Είχε, ε̟ίσης, ̟ροηγηθεί η ε̟ιβολή α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή 
̟ροσωρινής αναστολής χρηµατοδοτήσεων το Νοέµβριο του 2013 ως ̟ρος το ΕΠ 
«Περιβάλλον» λόγω ̟ροβληµάτων/̟αρατυ̟ιών, ̟ου εντο̟ίστηκαν, κυρίως, σε 
διαγωνιστικές διαδικασίες. Σε ό,τι αφορά, ειδικά, το ΕΠ «Περιβάλλον», η 
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Ε̟ιτρο̟ή έχει καθορίσει το ̟ροτεινόµενο ύψος των α̟αιτούµενων 
δηµοσιονοµικών διορθώσεων, το ο̟οίο έχει γίνει δεκτό α̟ό τη βουλγαρική 
̟λευρά. 

◊◊◊◊◊ 

 

-  Σχέδια συµφωνιών µε ΕΤΕ και EBRD 

 
Ό̟ως αναφέρεται στον το̟ικό τύ̟ο, η Βουλγαρία ε̟ιταχύνει τις 

διαδικασίες για την ̟ροετοιµασία δύο χρηµατοδοτικών συµφωνιών, µία µε την 
Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα Ε̟ενδύσεων (ΕΤΕ) και µία µε την Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα για 
την Ανασυγκρότηση και την Ανά̟τυξη (EBRD). Η συµφωνία µε την ΕΤΕ αφορά 
σε δανειοδοτική στήριξη ύψους € 500 εκατ., ̟οσό ̟ου θα αξιο̟οιηθεί για τη 
συγχρηµατοδότηση ή ε̟αναχρηµατοδότηση έργων υ̟οδοµής. Το Μνηµόνιο 
Συνεργασίας (MoU) µε την EBRD αφορά στους τοµείς της ανταγωνιστικότητας, 
των µικροµεσαίων ε̟ιχειρήσεων, της ενεργειακής α̟οδοτικότητας και της 
αξιο̟οίησης κοινοτικών κονδυλίων α̟ό τους βουλγαρικούς οργανισµούς 
το̟ικής αυτοδιοίκησης. Για τις ̟λέον ̟ρόσφατες δράσεις της EBRD, στις ο̟οίες 
̟εριλαµβάνεται και η υ̟οστήριξη ιδιωτικών εταιρειών, ̟αρέχονται αναλυτικές 
̟ληροφορίες στην ιστοσελίδα:  
http://www.ebrd.com/pages/country/bulgaria.shtml.  

 
Η ̟ροετοιµασία των ως άνω συµφωνιών ε̟ιβλέ̟εται α̟ό την υ̟ηρεσιακή 

Αντι̟ρόεδρο της Κυβέρνησης, µε αρµοδιότητα τη διαχείριση των κοινοτικών 
κονδυλίων, κα Ilyana Tsanova, µε στόχο να είναι έτοιµες για υ̟ογραφή και 
ε̟ικύρωση στο Κοινοβούλιο, όταν αναλάβει η ε̟όµενη κυβέρνηση. 

 
◊◊◊◊◊ 

 

-  Προτεινόµενες νοµοθετικές µεταβολές στη νοµοθεσία για τις κοινοτικές 
ε̟ιδοτήσεις στον αγροτικό τοµέα 

 
Σύµφωνα µε τον το̟ικό οικονοµικό τύ̟ο, η υ̟ηρεσιακή κυβέρνηση έχει 

καταρτίσει νοµοσχέδιο, µε το ο̟οίο τρο̟ο̟οιείται το θεσµικό ̟λαίσιο για τη 
χορήγηση κοινοτικά ε̟ιδοτούµενων κονδυλίων στους αγρότες. Συγκεκριµένα, 
αναφέρεται ̟ως ̟ροτείνεται η εισαγωγή ελάχιστου εισοδήµατος α̟ό αγροτική 
δραστηριότητα, ώστε ο αιτών να έχει δικαίωµα χρηµατοδότησης, καθώς και  η 
θεσµοθέτηση «αρνητικού» καταλόγου, ό̟ου θα καταχωρούνται κατηγορίες 
εταιρειών και εκµεταλλεύσεων (ό̟ως, ̟.χ., αεροδρόµια, εταιρείες διαχείρισης 
ακινήτων, χώροι άθλησης και διασκέδασης/ανά̟αυσης κ.ά.) ̟ου, εκ της φύσης 
και του αντικειµένου τους, δεν θα έχουν δικαίωµα χρηµατοδότησης. Το εν λόγω, 
όµως, τεκµήριο θα µ̟ορεί να ανατρέ̟εται, υ̟ό ̟ροϋ̟οθέσεις (αν, ε̟ί 
̟αραδείγµατι, οι εν λόγω εκµεταλλεύσεις/εταιρείες α̟οδείξουν ότι το 1/3, 
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τουλάχιστον, των εσόδων τους ̟ροέρχεται α̟ό αγροτική δραστηριότητα). Βάσει 
άλλης διάταξης ̟ροτείνεται η θέσ̟ιση ανώτατου ορίου χρηµατοδότησης, ώστε 
ακόµη και οι µεγαλύτερες εκµεταλλεύσεις να µην µ̟ορούν να λάβουν ε̟ιδότηση 
ανώτερη των € 300.000. 

 
Το εν λόγω νοµοσχέδιο θα αφορά σε όλα τα σχήµατα κοινοτικά 

ε̟ιδοτούµενων ενισχύσεων στον αγροτικό τοµέα έως το τέλος της τρέχουσας 
̟ρογραµµατικής ̟εριόδου (2020). 

 
◊◊◊◊◊ 

 

IΙΙ. ΚΛΑ∆ΙΚΑ 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
 

-  Πορεία κατασκευής αυτοκινητοδρόµου Struma 

 
Σύµφωνα µε δηλώσεις της υ̟ηρεσιακής Αντι̟ροέδρου της βουλγαρικής 

Κυβέρνησης και Υ̟ουργού Περιφερειακής Ανά̟τυξης, κας Ekaterina Zaharieva, 
το τµήµα ΙΙ του αυτοκινητοδρόµου Struma θα καταστεί ̟αραδοτέο το 
φθινό̟ωρο του 2015. Το εν λόγω 37,5 χλµ. τµήµα θα συνδέει την ̟όλη της 
Dupnitsa µε το Blagoevgrad. Σε συνέχεια σχετικής ε̟ίσκεψης κυβερνητικού 
κλιµακίου σε εργοτάξιο του εν λόγω υ̟ό κατασκευή τµήµατος του 
αυτοκινητοδρόµου, η κα Zaharieva ε̟ισήµανε ̟ως όλα βαίνουν καλώς και σε 
̟λήρη αρµονία µε τον αρχικό ̟ρογραµµατισµό και χρονοδιάγραµµα. Ανάδοχος 
του τµήµατος ΙΙ είναι κοινο̟ραξία, στην ο̟οία µετέχουν µία ιταλική και δύο 
βουλγαρικές εταιρείες. 

 
Ο ̟ροϋ̟ολογισµός του έργου κατασκευής του τµήµατος ΙΙ ανέρχεται σε € 

183 εκατ. Το κόστος ολόκληρου του αυτοκινητοδρόµου Struma, ο ο̟οίος θα 
συνδέει τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα µε τη Σόφια (ό̟ου ήδη συνδέεται µε τον 
αυτοκινητόδροµο Luylin), έχει εκτιµηθεί σε ̟ερί̟ου € 1,1 δισεκ. Τον 
̟ροϋ̟ολογισµός αυξάνει σηµαντικά το κοστοβόρο τµήµα ΙΙΙ, λόγω της 
σχεδιαζόµενης κατασκευής της 15 χλµ. σήραγγας της Kresna (εντάσσεται στο 
υ̟οτµήµα 3.2, ̟ου δεν έχει ακόµη ̟ροκηρυχθεί). Κατά καιρούς δε έχουν 
διατυ̟ωθεί ε̟ιφυλάξεις και ̟ροτάσεις για την αναθεώρηση του αρχικού σχεδίου 
κατασκευής της εν λόγω σήραγγας, χωρίς, όµως, έως τώρα, να έχει ε̟ισήµως 
υιοθέτηση κά̟οιος εναλλακτικός σχεδιασµός. 

 
◊◊◊◊◊ 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

-  ∆ηλώσεις υ̟ηρεσιακού υ̟ουργού ̟ερί ενέργειας- αγωγών 

 

 Σύµφωνα µε το Πρακτορείο BTA, o υ̟ηρεσιακός Υφυ̟ουργός 
Οικονοµίας και Ενέργειας, κ.  Anton Pavlov, δήλωσε ότι ούτε η ̟ίεση στο δίκτυο 
µεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου ούτε η ̟οσότητα του αερίου ̟ου ̟ροέρχεται 
α̟ό τη Ρωσία έχουν ελαττωθεί. Τόνισε δε ότι η Βουλγαρία τηρεί µε συνέ̟εια τις 
δεσµεύσεις της όσον αφορά στη διέλευση φυσικού αερίου ̟ου ̟ροορίζεται για 
άλλες χώρες. 
 

Ο κ. Pavlov υ̟ογράµµισε ότι όλα τα έργα κατασκευής διασυνδετήριων 
αγωγών έχουν καθυστερήσει α̟ό τρία έως ̟έντε χρόνια, ενώ σηµείωσε ότι η 
υ̟ηρεσιακή κυβέρνηση εργάζεται για την υλο̟οίησή τους. Συγκεκριµένα, το 
σχέδιο κατασκευής του διασυνδετήριου Βουλγαρίας- Ελλάδας ̟ροχωρεί, καθώς 
έχει εγκριθεί η διέλευση του αγωγού α̟ό την ̟εριοχή του Kardzhali. Ε̟ίσης, 
̟ρόκειται άµεσα να ολοκληρωθεί η µελέτη σκο̟ιµότητας για τον διασυνδετήριο 
αγωγό Βουλγαρίας-Τουρκίας. Σύµφωνα µε τον κ. Pavlov, το βουλγαρικό τµήµα 
του αγωγού θα κοστίσει ̟ερισσότερα α̟ό € 100 εκατ. Ο κ. Pavlov συµ̟λήρωσε 
σχετικά ότι αναζητούνται ̟όροι χρηµατοδότησης για την κατασκευή τόσο του 
διασυνδετήριου αγωγού Βουλγαρίας-Τουρκίας, όσο και του αγωγού 
Βουλγαρίας-Ελλάδας, για τον ο̟οίο µάλιστα έχουν ήδη ξεκινήσει συνοµιλίες µε 
την EBRD. Σηµειώνεται ότι στη σηµασία των διασυνδετηρίων αγωγών είχε 
αναφερθεί, σε ̟ρόσφατες δηλώσεις του, και ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας, κ. 
Rosen Plevneliev, ο ο̟οίος είχε υ̟οστηρίξει ότι, µέσω των διασυνδετήριων 
αγωγών µε την Τουρκία και την Ελλάδα, η Βουλγαρία θα συνδεθεί µε τον TAP, 
̟ου α̟οτελεί τµήµα του Νοτίου ∆ιαδρόµου Φυσικού Αερίου, και α̟ό τον ο̟οίο 
η χώρα του θα ̟ροµηθεύεται 1 δισεκ. κυβικά µέτρα φυσικού αερίου, ̟οσότητα 
̟ου έχει συµφωνηθεί µε το Αζερµ̟αϊτζάν. Ο κ. Plevneliev είχε, ε̟ίσης, σηµειώσει 
ότι η Βουλγαρία υ̟οστηρίζει την κατασκευή του αγωγού South Stream, έργο, 
όµως, ̟ου θα ̟ρέ̟ει να συµµορφώνεται µε τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται 
α̟ό το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο και τους κανόνες της ΕΕ. 

 
Ο κ. Pavlov αναφέρθηκε, ε̟ίσης, στις έρευνες για εκµετάλλευση 

κοιτασµάτων ̟ετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα, των ο̟οίων, 
όµως, οι εκτιµήσεις για τα υ̟άρχοντα α̟οθέµατα έχουν διαφορο̟οιηθεί.  
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον κ. Pavlov, η εκτιµώµενη ̟αραγωγή ̟ετρελαίου 
και φυσικού αερίου είναι ̟ολύ µικρή, καθώς αναλογεί σε µόλις 5-10% της 
συνολικής εγχώριας κατανάλωσης. 

 
◊◊◊◊◊ 
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-  Εξελίξεις στην λιανική αγορά καυσίµων 

 

 Την ε̟έκταση του δικτύου των ̟ρατηρίων της λιανικής ̟ώλησης 
καυσίµων στη Βουλγαρία ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής της NIS Petrol 
Bulgaria (θυγατρικής της Gazprom Neft), κ. Ivan Konstantinov. Συγκεκριµένα, η 
εταιρεία θα ενισχύσει το δίκτυό της µε 20 ακόµη ̟ρατήρια, ώστε ο συνολικός 
αριθµός τους στη Βουλγαρία το 2015 να ανέλθει σε 55. Η εταιρεία διαθέτει ήδη 23 
ε̟ώνυµα ̟ρατήρια, ενώ 12 ακόµη βρίσκονται υ̟ό κατασκευή σε ακίνητα ̟ου 
έχουν ̟εριέλθει στην ιδιοκτησία της. Η Gazprom εστιάζει, κυρίως, την ̟ροσοχή 
της στα νέα τµήµατα του αυτοκινητοδρόµου Trakia, καθώς, ε̟ίσης, στις εξόδους 
της Σόφιας, στις άλλες µεγάλες ̟όλεις της Βουλγαρίας, αλλά και στα συνοριακά 
̟εράσµατα, ό̟ως ο Προµαχώνας/Kulata, ό̟ου έχει ήδη αγοραστεί έκταση για 
κατασκευή σχετικής λιανικής εγκατάστασης. 
 
 Σύµφωνα µε ανάλυση της οικονοµικής εφηµερίδας KAPITAL, το 
φιλόδοξο σχέδιο της Gazprom έχει τις ρίζες του στην αγορά των σερβικών 
κρατικών διυλιστηρίων (NIS) το 2009. Η ρωσική µητρική ε̟ένδυσε σηµαντικά 
̟οσά τα ̟ροηγούµενα στη σερβική θυγατρική της µε στόχο να ενισχύσει την 
̟αραγωγική της δυνατότητα, ενώ η τωρινή ε̟έκταση του λιανικού της δικτύου 
έχει ως στόχο να α̟οκοµίσει τα µεγαλύτερα δυνατά κέρδη α̟ό τις 
̟ροαναφερθείσες ε̟ενδύσεις. Ήδη, έχοντας ως βάση στην ̟εριοχή τη σερβική 
θυγατρική εταιρεία διύλισης σύµφωνα µε την KAPITAL, η GAZPROM 
ανα̟τύσσει δραστηριότητα στη λιανική αγορά καυσίµων σε τέσσερις χώρες των 
Βαλκανίων και, συγκεκριµένα, σε Σερβία (11 ̟ρατήρια), Ρουµανία (17 
̟ρατήρια), Βοσνία και Ερζεγοβίνη (17 ̟ρατήρια) και Βουλγαρία (23+12 
̟ρατήρια, ό̟ως αναφέραµε ανωτέρω). 
 

Η ενίσχυση της δραστηριότητας της GAZPROM καθιστά την το̟ική 
αγορά λιανικών καυσίµων ̟ιο ανταγωνιστική, αλλά και ̟ιο σύνθετη. 
Σηµειώνεται, χαρακτηριστικά, ότι 4 α̟ό τις 11 εγκαταστάσεις, ̟ου έχει ήδη 
αγοράσει η GAZPROM, ανήκαν στην αυστριακών συµφερόντων εταιρεία OMV. 
Η τελευταία υιοθετεί στρατηγική «αριστο̟οίησης» της αλυσίδας λιανικών 
καταστηµάτων της στη Βουλγαρία µέσω της ̟ώλησης ορισµένων α̟ό τα ̟ιο 
«αδύναµα» ̟ρατήριά της. Η OMV ̟αραµένει α̟ό τις σηµαντικότερες εταιρείες – 
όχι µόνο στον κλάδο των καυσίµων αλλά και γενικότερα – στη Βουλγαρία, 
συµµετέχοντας, ̟αράλληλα, σε διεθνή κοινο̟ραξία, ̟ου κέρδισε το 2012 
διαγωνισµό για την ̟ραγµατο̟οίηση ερευνών στο οικό̟εδο Han Asparuh στη 
Μαύρη Θάλασσα, µε σκο̟ό την εύρεση κοιτασµάτων φυσικού αερίου. 

 
Εκτός α̟ό την GAZPROM και την OMV, άλλοι σηµαντικοί διεθνείς 

«̟αίκτες» στην το̟ική αγορά λιανικής ̟ώλησης καυσίµων είναι η, ε̟ίσης 
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ρωσικών συµφερόντων, LUKOIL, ̟ου διαθέτει και το µοναδικό διυλιστήριο της 
χώρας, η SHELL και η ελληνικών συµφερόντων EKO.  
   

◊◊◊◊◊ 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
 

-  Παράταση αναστολής λειτουργίας Corporate Commercial Bank 

 
Με α̟όφασή του της 17ης Σε̟τεµβρίου τ.έ., το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Βουλγαρικής Κεντρικής Τρά̟εζας (ΒΝΒ) α̟οφάσισε να ε̟εκτείνει το καθεστώς 
αναστολής λειτουργίας/ε̟ιτήρησης της Corporate Commercial Bank (CCB) και 
της θυγατρικής της Victoria EAD (̟ρώην Credit Agricole Bulgaria και ̟ρώην 
Emporiki Bank Bulgaria) για δύο ε̟ι̟λέον µήνες, συγκεκριµένα έως τις 20 και 22 
Νοεµβρίου αντίστοιχα. Υ̟ενθυµίζεται ότι η αρχική α̟όφαση να τεθεί υ̟ό 
καθεστώς ειδικής ε̟ο̟τείας η CCB ελήφθη α̟ό την Κεντρική Τρά̟εζα στις 
20.06.2014. Στις 20 Οκτωβρίου, αναµένεται οι τρεις λογιστικές εταιρείες, στις 
ο̟οίες ανατέθηκε η σχετική εργασία (Ernst & Young, Deloitte και Afa), να 
καταθέσουν στην Κεντρική Τρά̟εζα την αναλυτικότερη και ̟ληρέστερη 
α̟οτίµηση των ̟εριουσιακών στοιχείων της CCB (η ̟ροκαταρκτική έκθεση των 
ως άνω ελεγκτών είχε δηµοσιευθεί στις 21 Ιουλίου).  
 

Ακολούθως, µεταξύ 28 Οκτωβρίου και 20 Νοεµβρίου, µέτοχοι και 
ενδιαφερόµενοι ε̟ενδυτές για την αναδιάρθρωση της Corpbank, θα έχουν την 
δυνατότητα να καταθέσουν ̟ροτάσεις, ̟ου θα ̟εριέχουν συγκεκριµένες 
οικονοµικές και νοµικές δεσµεύσεις για την ̟αροχή κεφαλαίου και ρευστότητας, 
βασιζόµενοι στην α̟οτίµηση της οικονοµικής κατάστασης της CCB και στην 
υφιστάµενη κεφαλαιακή της ε̟άρκεια. Σύµφωνα µε ̟ροηγούµενη ανακοίνωση 
της Κεντρικής Τρά̟εζας (01.09.2014), οι δύο βασικοί µέτοχοι της Corporate 
Commercial Bank (CCB), η εταιρεία του κ. Tsvetan Vassilev και το Κρατικό 
Α̟οθεµατικό Ταµείο του Οµάν, ε̟ιβεβαίωσαν τη δέσµευσή τους να συνεχίσουν 
τις ̟ροσ̟άθειες για την εξεύρεση λύσης στο συνεχιζόµενο τρα̟εζικό ̟ρόβληµα, 
στο ε̟ίκεντρο του ο̟οίου βρίσκεται η εν λόγω τρά̟εζα. Οι ως άνω βασικοί 
µέτοχοι α̟άντησαν σε σχετική ε̟ιστολή της Κεντρικής Τρά̟εζας, χωρίς, όµως, 
να αναλάβουν καµία ̟εραιτέρω σαφή δέσµευση. Σε ό,τι αφορά, ειδικά, τη 
Victoria, αν και η Κεντρική Τρά̟εζα αναγνωρίζει ότι, βάσει των εκθέσεων των 
ε̟ο̟τικών οργάνων, το εν λόγω χρηµατο̟ιστωτικό ίδρυµα ̟ληροί τις 
κανονιστικές α̟αιτήσεις ως ̟ρος την κεφαλαιακή ε̟άρκεια, δεν δύναται να 
λάβει ενίσχυση ρευστότητας, καθώς, σύµφωνα µε τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες της 
Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, η Victoria ̟ρέ̟ει να αντιµετω̟ιστεί ως κοµµάτι του 
οµίλου της CCB και οι ̟ροϋ̟οθέσεις για την ̟αροχή κρατικής βοήθειας ̟ρέ̟ει 
να ̟ληρούνται ως ̟ρος το σύνολο του εν λόγω οµίλου. Κατά συνέ̟εια, η 
Κεντρική Τρά̟εζα κρίνει ότι ο µόνος τρό̟ος, ε̟ί του ̟αρόντος, η µόνη διέξοδος 
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για την ̟αροχή ρευστότητας στη Victoria είναι η ̟ώληση µη ρευστο̟οιήσιµου 
ενεργητικού/̟ιστωτικού χαρτοφυλακίου. Προς την κατεύθυνση αυτή δίδονται 
µεν οδηγίες στην ε̟ο̟τική της τρά̟εζας ε̟ιτρο̟ή ̟ου έχει οριστεί, αλλά 
διευκρινίζεται ότι η α̟όφαση ως ̟ρος το ̟ιστωτικό χαρτοφυλάκιο της Victoria 
EAD δεν µ̟ορεί να ληφθεί α̟οκοµµένη α̟ό την αντίστοιχη για τη µητρική της, 
καθώς α̟αιτείται συνολική και ολοκληρωµένη λύση. Σηµειώνεται ότι ο κύριος 
µέτοχος της CCB, κ. Vassilev, για τον ο̟οίο είχε εκδοθεί ευρω̟αϊκό ένταλµα 
σύλληψης, ̟αραδόθηκε στις αστυνοµικές αρχές του Βελιγραδίου στη Σερβία, την 
16η Σε̟τεµβρίου. Ο Βούλγαρος τρα̟εζίτης αφέθηκε ελεύθερος µε αναστολή, ενώ 
στο ενδιάµεσο αναµένεται η τελική α̟όφαση σχετικά µε την έκδοσή του στη 
Βουλγαρία. 

◊◊◊◊◊ 

 

-  Έναρξη διαδικασίας ̟ροδικαστικής ̟αρα̟οµ̟ής κατά της Βουλγαρίας α̟ό 
την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή 

 
H Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας 

̟ροδικαστικής ̟αρα̟οµ̟ής κατά της Βουλγαρίας, ε̟ί ̟αραβάσει της 
ευρω̟αϊκής νοµοθεσίας. Το θέµα ̟ροέκυψε στο ̟λαίσιο της αναστολής 
λειτουργίας της Εµ̟ορικής Συνεταιριστικής Τρά̟εζας (Corpbank) και της θέσης 
της υ̟ό καθεστώς ειδικής ε̟ο̟τείας τον Ιούνιο του 2014. Η Ε̟ιτρο̟ή α̟έστειλε 
ε̟ίσηµη ̟ροειδο̟οιητική ε̟ιστολή στη Βουλγαρία, κάτι ̟ου α̟οτελεί το ̟ρώτο 
στάδιο της σχετικής διαδικασίας. Η Βουλγαρία έχει λάβει ̟ροθεσµία να 
α̟αντήσει έως τις 15 Οκτωβρίου. Α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ανακοινώθηκε ότι η εν λόγω 
διαδικασία ξεκίνησε, ε̟ειδή η Βουλγαρία δεν ενσωµάτωσε ορθά στη νοµοθεσία 
της δύο άρθρα της Οδηγίας 94/19/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 30ής Μαΐου 1994 ̟ερί των συστηµάτων εγγυήσεως των 
καταθέσεων (1 ̟αρ. 3 και 10 ̟αρ. 1) και δεν συµµορφώνεται µε την αρχή της 
ελεύθερης διακίνησης των κεφαλαίων.  

 
Σηµειώνεται, σχετικά, ότι, σε ̟αρέµβασή της, κατά τη διάρκεια 

συνάντησης Συµβούλων Οικονοµικών & Εµ̟ορικών Υ̟οθέσεων Πρεσβειών Ε.Ε., 
το στέλεχος της αντι̟ροσω̟είας της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής στη Βουλγαρία, κα 
Aglika Sabeva-Tzvetanova, αναφέρθηκε στην ως άνω διαδικασία ε̟ί ̟αραβάσει, 
ε̟ισηµαίνοντας ότι αυτή βρίσκεται ακόµη σε αρχικό στάδιο, κατά το ο̟οίο 
ζητούνται ε̟ισήµως εξηγήσεις α̟ό τη βουλγαρική ̟λευρά, και δεν ̟ρέ̟ει να 
θεωρείται δεδοµένη η ̟αρα̟οµ̟ή της χώρας στο Ευρω̟αϊκό ∆ικαστήριο. 

 

◊◊◊◊◊ 
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ΙV. ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
 

-  11η Έκθεση και Συνέδριο για τις ΑΠΕ και την Ενεργειακή Ε̟άρκεια στη 
Νοτιοανατολική Ευρώ̟η (SEE Eco Forum & Exhibitions) 

 
H εν θέµατι έκθεση, η ο̟οία διοργανώνεται α̟ό την ελληνικών 

συµφερόντων εταιρεία VIAEXPO, θα διεξαχθεί εκ νέου το 2015 στο Inter Expo 
Center στη Σόφια (11–13.03.2015). Στο ̟λαίσιο της έκθεσης, θα λάβουν χώρα τα 
εξής συνέδρια/εκθέσεις: 
  

• “Energy Efficiency & Renewables” (ενεργειακή ε̟άρκεια και λύσεις για 
θέρµανση, κλιµατισµό, φωτσισµό, waste-to-energy, ΑΠΕ κ.ά.) 

• “Save the Planet” (διαχείριση α̟οβλήτων και ανακύκλωση),  

• “Smart Cities” (έξυ̟να ενεργειακά σ̟ίτια, ενεργειακή εξοικονόµηση κ.ά.) 
και  

• “Save the Life” (συστήµατα και εξο̟λισµός εκτάκτου ανάγκης και 
διασωστικά µέσα).  

 
Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να αντλήσουν ̟ρόσθετα στοιχεία για την 

εκδήλωση και τα µεγέθη της α̟ό τον α̟ολογισµό των διοργανωτών για την 
εφετινή έκθεση (web: http://viaexpo.com/htdocs/images/fm/psr-web-2.pdf),  
αλλά και να λάβουν ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες α̟ευθείας α̟ό τους 
διοργανωτές, των ο̟οίων τα στοιχεία ε̟ικοινωνίας είναι τα εξής: 

 

VIAEXPO Ltd. 
4003 Φιλι̟̟ού̟ολη 
3, Anton Chehov sq. 

Τηλ./Fax: +35932/ 945 459, 960 011, 960 012, 512 907 
Fax: +35932/ 96 00 12 

E-mail: office@viaexpo.com, international@viaexpo.com, speakers@viaexpo.com   
Web: http://viaexpo.com/en/pages/ee-re-exhibition,  

http://via-expo.com/htdocs/images/fm/EE%20&%20RE,%20Smart-EN.pdf,  
http://viaexpo.com/htdocs/images/fm/Save%20the%20Planet-EN.pdf 

    

 

◊◊◊◊◊ 

 

-  Τουριστικό Forum “Go2Balkans” (Inter Expo Center, Σόφια, 26.11.2014) 

 
Η εν θέµατι τουριστική έκθεση/φόρουµ διοργανώνεται α̟ό το 

Βουλγαρικό Σύνδεσµο Τουριστικών Πρακτόρων (ABTTA), ̟ου ίδρυσε το 
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consortium Go2Balkans, µε στόχο την ̟ροσέλκυση του ενδιαφέροντος των 
ταξιδιωτικών ̟ρακτόρων ανά τον κόσµο για τις τουριστικές υ̟ηρεσίες, οι ο̟οίες 
̟αρέχονται στη Βουλγαρία και τις λοι̟ές βαλκανικές χώρες. Παράλληλος στόχος 
των διοργανωτών είναι το φόρουµ να καταστεί ̟λατφόρµα δηµιουργίας και 
̟ροσφοράς νέων συνδυασµένων βαλκανικών τουριστικών διαδροµών και 
υ̟ηρεσιών. 

 
Η έκθεση α̟ευθύνεται σε εθνικές ενώσεις και συνδέσµους του κλάδου, 

δήµους και τουριστικά κέντρα, τουριστικούς ̟ράκτορες και ταξιδιωτικά 
γραφεία, ξενοδοχεία και λοι̟ούς ε̟αγγελµατίες/δηµοσιογράφους, ̟ου 
σχετίζονται µε τον κλάδο του τουρισµού. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να αντλήσουν ̟εραιτέρω ̟ληροφορίες α̟ό 

τους διοργανωτές, στα κάτωθι στοιχεία ε̟ικοινωνίας: 
 

Go2Balkans 
Tel.: +359 405 1507 

Fax: +359 896 668 754 
Contact person: Ana Stoyanova 
E-mail: info@go2balkans.com 
Web: www.go2balkans.com  

 
◊◊◊◊◊ 

 

Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν, κατόπιν εγγραφής τους στο 
newsletter της ιστοσελίδας AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών, να λαµβάνουν 
µέσω е-mail εξατοµικευµένη οικονοµική πληροφόρηση σχετικά µε χώρες και 
κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών επιλογής τους, µε τη συχνότητα που 
επιθυµούν (ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία). Για εγγραφή µπορούν να 
επισκέπτονται το σύνδεσµο: 
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=23&url=%2Ffro
ntoffice%2Fportal.asp%3Fcpage%3DNODE%26cnode%3D63 
 

Πληροφόρηση σχετικά µε την πορεία της βουλγαρικής οικονοµίας και τις 
διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις µπορούν ειδικότερα να αντλούν από 
την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας: http://agora.mfa.gr/bg60 


