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Ι. ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
 
-  Αδιέξοδο συνοµιλιών ̟ολιτικών κοµµάτων για θέµα CCB 

 
Στη συνεδρίαση των ̟ολιτικών δυνάµεων υ̟ό τον Βούλγαρο Πρόεδρο της 

∆ηµοκρατίας, κ. Rosen Plevneliev, ̟ου έλαβε χώρα στις 14.07 τ.έ., το θέµα των 
τρα̟εζών είχε κεντρική θέση. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Corporate 
Commercial Bank (CCB) δεν ε̟ήλθε συµφωνία µεταξύ των ̟ολιτικών κοµµάτων. 
Σηµειώνεται ότι την Παρασκευή 11.07 τ.έ. η Βουλγαρική Κεντρική Τρά̟εζα, δια 
στόµατος του διοικητή της, κ. Ivan Iskrov, ̟αρουσίασε συνολικό σχέδιο, το ο̟οίο 
̟εριλάµβανε την ανάκληση της άδειας της CCB και τη µεταφορά όλων των 
λογαριασµών της (εκτός αυτών του µεγαλοµετόχου της και συνδεόµενων µε 
αυτόν ̟ροσώ̟ων) στη θυγατρική της, Credit Agricole. Πρότεινε, δηλαδή, 
ουσιαστικά, η Κεντρική Τρά̟εζα το διαχωρισµό της CCB σε «καλή» και «κακή» 
τρά̟εζα και τη διάσωση της καλής, συµ̟εριλαµβανοµένων όλων σχεδόν των 
καταθέσεων της CCB (µε τις ως άνω εξαιρέσεις). Σηµειώνεται ότι, βάσει των 
στοιχείων ̟ου έδωσε στη δηµοσιότητα ο κ. Iskrov, σε συνέχεια σχετικού ελέγχου 
̟ου διενεργήθηκε, α̟ό το χαρτοφυλάκιο της CCB φαίνεται να λεί̟ουν BGN 3,5 
δισεκ. (̟ερί̟ου € 1,8 δισεκ.). 
 
 Η υλο̟οίηση, όµως, του ανωτέρω σχεδιασµού, τον ο̟οίο εισηγήθηκε η 
Κεντρική Τρά̟εζα, ̟ροϋ̟οθέτει την ψήφιση νέου νόµου α̟ό το Κοινοβούλιο. 
Ωστόσο, στην εν λόγω σύσκεψη των ̟ολιτικών κοµµάτων δεν υ̟ήρξε συµφωνία 
για την κατάθεση και έγκριση σχετικού νόµου. Αντιθέτως, αντι̟ροτάθηκε α̟ό 
̟ολιτικές δυνάµεις (GERB) η εφαρµογή του ισχύοντος νοµικού ̟λαισίου, το 
ο̟οίο διασφαλίζει την α̟οζηµίωση των καταθετών µόνο έως το ̟οσό των BGN 
196.000 (€ 100.000). Συνε̟ώς, ο συνολικός σχεδιασµός για δηµιουργία «καλής» 
τρά̟εζας και µεταφοράς του συνόλου, σχεδόν, των καταθέσεων της CCB σε 
αυτόν δεν φαίνεται, ε̟ί του ̟αρόντος, να υλο̟οιείται. Σηµειώνεται δε ότι οι 
διαφωνίες µεταξύ των κοινοβουλευτικών κοµµάτων δεν κατέστη εφικτό να 
αρθούν ή, έστω, να αµβλυνθούν µέχρι τις 25 Ιουλίου, ο̟ότε υ̟έβαλε την 
̟αραίτησή της η Κυβέρνηση Oresharski. 
 

Πάντως, ο κ. Plevneliev χαρακτήρισε το ισχύον νοµικό ̟λαίσιο ε̟αρκές, 
σταθερό και εναρµονισµένο µε την κοινοτική νοµοθεσία και συµ̟λήρωσε ότι η 
δικαιοσύνη – µε αξιο̟οίηση και διεθνών συνεργασιών εφόσον χρειαστεί – θα 
αναλάβει να διερευνήσει τυχόν ̟αράνοµες ̟ράξεις, ̟ου διενεργήθηκαν στο 
̟λαίσιο λειτουργίας της CCB, κατά ̟αράβαση των ισχυόντων κανονισµών. 
 
 Βάσει δηµοσιευµάτων στον το̟ικό τύ̟ο, ο αριθµός των ιδιωτών 
καταθετών της CCB µε λογαριασµούς άνω των BGN 196.000 εκτιµάται σε 1.800, 
ενώ το συνολικό ̟οσό, ̟ου υ̟ερβαίνει το υ̟οχρεωτικό βάσει κοινοτικής 
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νοµοθεσίας ̟οσό εγγύησης των BGN 196.000 υ̟ολογίζεται σε BGN 1,4 δισεκ 
(BGN 400 εκατ. α̟ό ιδιωτικούς λογαριασµούς και BGN 1 δισεκ. α̟ό εταιρικούς 
λογαριασµούς). Συνε̟ώς, βάσει του αρχικού σχεδιασµού της Κεντρικής 
Τρά̟εζας το βουλγαρικό κράτος θα εκαλείτο να εγγυηθεί καταθέσεις ύψους 
̟ερί̟ου BGN 5 δισεκ., ενώ, αν ε̟ικρατήσει οριστικά η ά̟οψη για εγγύηση µόνο 
έως BGN 196.000, τότε το ως άνω εγγυηµένο ̟οσό ̟εριορίζεται στα BGN 3,6 
δισεκ. 
 

Υ̟ενθυµίζεται ότι στις 20.06.2014 η Κεντρική Τρά̟εζα έθεσε υ̟ό καθεστώς 
«ειδικής ε̟ο̟τείας» τη CCB, την τέταρτη µεγαλύτερη τρά̟εζα της χώρας. Είχε 
̟ροηγηθεί, την ίδια ηµέρα, ε̟ίσηµο αίτηµα των υ̟ευθύνων του εν λόγω 
χρηµατο̟ιστωτικού ιδρύµατος ̟ρος την Κεντρική Τρά̟εζα για ̟αροχή στήριξης 
λόγω έλλειψης ρευστότητας. Η CCB εθεωρείτο ότι διέθετε υψηλή ρευστότητα, 
µέχρις ότου διέρρευσε στον τύ̟ο µια ανώνυµη ηλεκτρονική ε̟ιστολή, η ο̟οία 
συνέδεε τον υ̟οδιοικητή της Κεντρικής Τρά̟εζας, κ. Tsvetan Gounev (υ̟εύθυνο 
τρα̟εζικής ε̟ίβλεψης), κατά του ο̟οίου ασκήθηκε στις 18.06 δίωξη για 
̟αράβαση καθήκοντος, µε συγκεκριµένη εµ̟ορική τρά̟εζα, η ο̟οία µ̟ορεί να 
µην κατονοµαζόταν, αλλά υ̟ονοούταν σαφώς η CCB. Σε συνέχεια δε της 
διασ̟οράς των σχετικών φηµών, ̟αρατηρήθηκαν µαζικές αναλήψεις 
χρηµατικών ̟οσών α̟ό τη CCB. Οι ως άνω εξελίξεις ήρθαν, ̟αράλληλα, σε 
συνέχεια δηµοσιευµάτων του βουλγαρικού τύ̟ου, σύµφωνα µε τα ο̟οία είχε 
̟ροηγηθεί σύγκρουση του κ. Tsvetan Vassilev, µεγαλοµετόχου της CCB, µε τον κ. 
Delyan Peevski, βουλευτή του κόµµατος «Κίνηµα ∆ικαιωµάτων και Ελευθεριών» 
και ε̟ιχειρηµατία. 

 
Η διάρκεια του καθεστώτος ειδικής ε̟ο̟τείας ̟ου ε̟έβαλε η Κεντρική 

Τρά̟εζα στη CCB ήταν αρχικώς τρίµηνη. Ακολούθως, όµως, ανακοινώθηκε ότι η 
τρά̟εζα θα ε̟αναλειτουργήσει στις 21 Ιουλίου. Ωστόσο, µετά τις τελευταίες 
εξελίξεις και την έλλειψη συµφωνίας µεταξύ των ̟ολιτικών κοµµάτων ως ̟ρος το 
ζήτηµα της α̟οζηµίωσης των άνω των € 100.000 καταθέσεων, η Κεντρική 
Τρά̟εζα γνωστο̟οίησε ότι τόσο η CCB όσο και η Credit Agricole θα 
̟αραµείνουν, ε̟ί του ̟αρόντος, κλειστές, χωρίς να ̟ροσδιορίζεται στην εν λόγω 
ανακοίνωση ̟ότε και αν θα ε̟αναλειτουργήσουν (βάσει του ισχύοντος νοµικού 
̟λαισίου το καθεστώς αναστολής λειτουργίας των εν λόγω τρα̟εζών δύναται να 
έχει έως και εξάµηνη διάρκεια). Και αυτό, ̟αρά το ότι, ειδικά για την Credit 
Agricole, τα έως τώρα στοιχεία του ελέγχου δείχνουν ότι λειτουργούσε κατά 
τρό̟ο ικανο̟οιητικό και «χρηστό». Σε κάθε ̟ερί̟τωση, οι εξελίξεις σχετικά µε τη 
CCB και τη θυγατρική της Credit Agricole είναι ρευστές και διαρκώς 
µεταβαλλόµενες (βλ. σχετικά και ε̟όµενη καταχώρηση αναφορικά µε την 
ανακοίνωση για την ̟αράταση της αναστολής λειτουργίας της CCB και την 
αντίδραση της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής). 
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 Πρέ̟ει, ε̟ίσης, να σηµειωθεί ότι στη σύσκεψη υ̟ό τον κ. Plevneliev 
ελήφθησαν και οι κάτωθι σηµαντικές α̟οφάσεις: 
 

1. Η Βουλγαρία θα ζητήσει α̟ό την Ευρω̟αϊκή Αρχή Τρα̟εζών (ΕΑΤ) να 
αξιολογήσει την ̟οιότητα της ε̟ίβλεψης ε̟ί των βουλγαρικών τρα̟εζών. 
Συµ̟ληρωµατικά, ̟ρος την κατεύθυνση της βελτίωσης του συστήµατος 
ε̟ίβλεψης των βουλγαρικών τρα̟εζών θα κατατεθεί σχετικός νόµος στο 
Κοινοβούλιο. Με ανακοίνωσή της η Κεντρική Τρά̟εζα, γνωστο̟οίησε ότι 
ήδη α̟ό τις 15.07.2014 έχει ξεκινήσει την υλο̟οίηση των α̟αιτούµενων 
ενεργειών ̟ρος την ΕΑΤ, ώστε η διαδικασία αξιολόγησης να 
̟ραγµατο̟οιηθεί το συντοµότερο δυνατό. 

2. Η Βουλγαρία θα ε̟ιδιώξει τη συµµετοχή της στον Ενιαίο Ε̟ο̟τικό 
Μηχανισµό (ΕΕΠ). Ό̟ως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Plevneliev, «η 
Βουλγαρία θα συνεχίζει να ενσωµατώνεται ταχέως στους ̟λέον 
σύγχρονους ευρω̟αϊκούς µηχανισµούς». Σηµειώνεται ότι ο ΕΕΠ α̟οτελεί 
το ̟ρώτο βήµα για την υλο̟οίηση της Τρα̟εζικής Ένωσης. Στο ̟λαίσιο 
αυτό, η Κεντρική Τρά̟εζα ανακοίνωσε στις 15.07.2014 ότι έχει ήδη γίνει 
ε̟ικοινωνία µε την Ευρω̟αϊκή Κεντρική Τρά̟εζα (ΕΚΤ), ώστε να 
̟ρογραµµατιστεί συνάντηση του διοικητή της ΕΚΤ, κ. Mario Draghi, µε 
τον κ. Plevneliev. 

◊◊◊◊◊ 

 
-  Παράταση αναστολής λειτουργίας CCB – Έκθεση ελεγκτών – Αντίδραση 
Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής 

 
Ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό την έκθεση των τριών λογιστικών εταιρειών (Ernst & 

Young, Deloitte και Afa), στις ο̟οίες ανετέθη ο έλεγχος των στοιχείων 
ενεργητικού και ̟αθητικού της CCB, η τρά̟εζα θα ̟αραµείνει υ̟ό καθεστώς 
αναστολής λειτουργίας τουλάχιστον έως το Νοέµβριο. Μετά τη δηµοσιο̟οίηση 
της ̟ροκαταρκτικής έκθεσης των ως άνω ελεγκτών στις 31 Ιουλίου, η Κεντρική 
Τρά̟εζα ̟ρότεινε την υ̟ογραφή νέου συµβολαίου µαζί τους ούτως, ώστε έως τις 
20 Οκτωβρίου να υ̟άρχει µια αναλυτικότερη και ̟ληρέστερη α̟οτίµηση των 
̟εριουσιακών στοιχείων της τρά̟εζας. 

 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έκθεσης ̟ου δόθηκαν στη δηµοσιότητα, το 

ύψος των καταθέσεων στη CCB στις 30 Ιουνίου τ.έ. ανερχόταν σε BGN 5,6 δισεκ., 
µειωµένο κατά ̟ερί̟ου BGN 631 εκατ. σε σχέση µε τα τέλη Μαΐου. Παράλληλα, ο 
δείκτης κεφαλαιακής ε̟άρκειας ανερχόταν σε 10,54%, κάτω, δηλαδή, α̟ό το 
νοµοθετικό όριο του 12%. Παράλληλα, καταγράφονται µια σειρά α̟ό 
̟ροβληµατικά στοιχεία, ό̟ως υψηλό ̟οσοστό καθυστερούµενων και µη 
εξυ̟ηρετούµενων δανείων, αυξηµένες ζηµίες κ.ά. Χαρακτηριστικό είναι ̟ως οι 
̟ιστώσεις ̟ρος ένα µόνο άτοµο, το µεγαλοµέτοχο της τρά̟εζας, κ. Tsvetan 
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Vassilev, ανέρχονταν σε ̟οσοστό 33% της κεφαλαιακής βάσης, ενώ το 
νοµοθετικό όριο είναι 10%. 

 
Για την αναλυτική σχετική ανακοίνωση της Κεντρικής Τρά̟εζας, βλ. 

http://www.bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRDate/PR_20140731_EN. 
 

Σηµειώνεται, ̟άντως, ότι στις 4 Αυγούστου υ̟ήρξαν δηµοσιεύµατα στον 
το̟ικό τύ̟ο, σύµφωνα µε τα ο̟οία η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή ζήτησε α̟ό την 
Κεντρική Τρά̟εζα να ε̟ιταχυνθούν οι διαδικασίες για την α̟ο̟ληρωµή των 
εγγυηµένων καταθέσεων των φυσικών και νοµικών ̟ροσώ̟ων της CCB. 
Σύµφωνα µε τα εν λόγω δηµοσιεύµατα, η ε̟ιστολή της Ε̟ιτρο̟ής, την ο̟οία 
υ̟ογράφει ο Jonathan Faull, ε̟ικεφαλής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής 
Αγοράς και Υ̟ηρεσιών, α̟ευθύνεται στην Κεντρική Τρά̟εζα της Βουλγαρίας 
και στο Υ̟ουργείο Οικονοµιών, ε̟ισηµαίνοντας, σε σχετικά αυστηρό τόνο, ότι 
καθυστερούν οι διαδικασίες για την ̟ρόσβαση των ε̟ενδυτών της CCB στις 
καταθέσεις τους. Σύµφωνα µε την εν λόγω ε̟ιστολή, οι ευρω̟αϊκοί τρα̟εζικοί 
κανονισµοί ̟ροβλέ̟ουν ότι οι ε̟ενδυτές θα ̟ρέ̟ει να έχουν ̟ρόσβαση στις 
καταθέσεις τους εντός 20 ηµερών, α̟ό τότε ̟ου διεκό̟ησαν οι εργασίες της 
τρά̟εζας και έχει καταστεί σαφές α̟ό τις αρµόδιες εθνικές αρχές ότι η τελευταία 
δεν ̟ρόκειται να λειτουργήσει εκ νέου. Η Ε̟ιτρο̟ή κρίνει ότι η κατάσταση είναι 
ανησυχητική και ̟ροειδο̟οιεί ότι ενδέχεται να λάβει µέτρα για να εγγυηθεί την 
εφαρµογή της ευρω̟αϊκής νοµοθεσίας, ε̟ισήµανση την ο̟οία οι ̟αρατηρητές 
ερµηνεύουν ως ̟ροειδο̟οίηση για την έναρξη εκ µέρους της Ε̟ιτρο̟ής νοµικής 
διαδικασίας ε̟ί ̟αραβάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας. Η Ε̟ιτρο̟ή 
υ̟ογραµµίζει ότι οι ̟ροθεσµίες ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την ευρω̟αϊκή 
νοµοθεσία θα ̟ρέ̟ει να τηρηθούν, καθώς η κοινοτική νοµοθεσία έχει υ̟εροχή 
έναντι της εθνικής νοµοθεσίας των κρατών-µελών. Η ε̟ιστολή ̟ροειδο̟οιεί, 
ε̟ίσης, τη Βουλγαρία για την ̟ιθανότητα καταθέτες να διεκδικήσουν δικαστικά 
την άµεση εφαρµογή των ̟ροβλέψεων της κοινοτικής νοµοθεσία, ζητώντας, 
̟αράλληλα, και α̟οζηµιώσεις α̟ό το βουλγαρικό κράτος για τη ζηµία ̟ου 
έχουν υ̟οστεί. Ο κ. Faull διαβεβαιώνει, ̟άντως, τη Βουλγαρία ότι η Ε̟ιτρο̟ή 
είναι έτοιµη να ̟ροσφέρει βοήθεια σε ε̟ί̟εδο τεχνογνωσίας, εάν κριθεί 
α̟αραίτητο. 

 
Εφόσον η Βουλγαρία συµµορφωθεί µε τις ως άνω ε̟ισηµάνσεις, τότε 

̟ιθανώς η υ̟ηρεσιακή κυβέρνηση να αναγκαστεί να αναζητήσει το ̟οσό των 
BGN 3,6 δισεκ., στο ο̟οίο εκτιµάται ότι ανέρχονται οι εγγυηµένες καταθέσεις 
στη CCB, έργο το ο̟οίο δυσχεραίνει η ασυµφωνία των κοµµάτων για την αύξηση 
του ανώτατου ορίου του δηµοσίου χρέους. 
 

◊◊◊◊◊ 
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-  Ε̟ιστολή δήλωσης ̟ρόθεσης ̟αραίτησης διοικητή Κεντρικής Τρά̟εζας 

 
Ο διοικητής της Κεντρικής Τρά̟εζας, κ. Ivan Iskrov, α̟ηύθυνε στις 22.07 

τ.έ. ε̟ιστολή ̟ρος τον ̟ρόεδρο του βουλγαρικού Κοινοβουλίου, µε την ο̟οία 
δηµοσιο̟οιεί την ̟ρόθεσή του να ̟αραιτηθεί α̟ό τη θέση του, εφόσον το 
Κοινοβούλιο καταλήξει στην ε̟ιλογή του αντικαταστάτη του. Ό̟ως 
χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Iskrov, αυτό θα διασφαλίσει ότι η Κεντρική 
Τρά̟εζα, η ο̟οία έχει ως βασική ευθύνη την οικονοµική σταθερότητα στη 
Βουλγαρία, δεν θα είναι ακέφαλη κατά τη διάρκεια της συνεχιζόµενης ̟ολιτικής 
κρίσης. 
 

Στην ε̟ιστολή του, ο κ. Iskrov αντικρούει ορισµένες κατηγορίες κατά της 
Κεντρικής Τρά̟εζας αναφορικά µε το χειρισµό της υ̟όθεσης της CCB. O κ. 
Iskrov αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Κεντρική Τρά̟εζα διαµόρφωσε την 
̟ρότασή της για την ε̟ίλυση του ̟ροβλήµατος της CCB, µε βάση την ̟ολιτική 
βούληση ̟ου υ̟ήρχε, η ο̟οία, όµως, δεν ε̟ιβεβαιώθηκε εκ νέου κατά τις 
συνοµιλίες υ̟ό τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, κ. Rosen Plevneliev, στις 14 
Ιουλίου, µε α̟οτέλεσµα να µην τηρηθεί η ̟ροθεσµία ̟ου είχε οριστεί για το 
άνοιγµα της τρά̟εζας (21 Ιουλίου). 

 
Σύµφωνα µε τον Ίσκροφ, η Κεντρική Τρά̟εζα είχε συνοµιλίες µε τη Γενική 

∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού στις Βρυξέλλες, σχετικά µε ̟ιθανές λύσεις για τη CCB, 
α̟ό ό̟ου κατέστη σαφές ότι οι εν λόγω εµ̟ειρογνώµονες της Ε̟ιτρο̟ής 
̟ροτιµούσαν να α̟οµονωθεί το «υγιές» α̟ό το «άρρωστο» τµήµα της τρά̟εζας, 
γεγονός ̟ου θα έδινε τη δυνατότητα να ̟ροστατευθούν οι καταθέσεις όλων των 
ιδιωτών και των ε̟ιχειρήσεων στην Corporate Commercial Bank, ̟αρά να 
κηρυχθεί ολόκληρη η τρά̟εζα σε χρεοκο̟ία και να α̟οδοθούν µόνο τα ̟οσά έως 
BGN 196.000 ̟ου είναι εγγυηµένα α̟ό το νόµο. Ό̟ως ε̟ισήµανε ο Ίσκροφ, η 
σύσταση των Βρυξελλών σκο̟ό είχε να α̟οκλείσει το ενδεχόµενο κρίσης σε όλο 
το τρα̟εζικό σύστηµα καθώς και ̟εραιτέρω δυσµενείς ε̟ι̟τώσεις στην εθνική 
οικονοµία. 
 

Βάσει του άρθρου 12 του νόµου για την Κεντρική Τρά̟εζα, οι εξουσίες του 
διοικητή της Κεντρικής Τρά̟εζας τερµατίζονται τρεις µήνες µετά την υ̟οβολή 
της ̟αραίτησης του, ανεξάρτητα α̟ό το αν υ̟άρχει ή όχι ̟ολιτική βούληση για 
την εκλογή νέου διοικητή.  

◊◊◊◊◊ 

 
-  Πιθανή συµβολή κρατικού ταµείου Οµάν στη διάσωση της CCB 

 
Σύµφωνα µε το̟ικές διαδικτυακές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, ̟ου 

ε̟ικαλούνται και την ιστοσελίδα Gulf Business, το Κρατικό Α̟οθεµατικό Ταµείο 
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του Οµάν εκ̟ονεί σχέδιο για τη διάσωση της CCB. Ό̟ως αναφέρεται 
χαρακτηριστικά, το σχέδιο αναµένεται να ολοκληρωθεί σε τρεις µήνες, σε 
συνέχεια σχετικών τηλεφωνικών συνοµιλιών µεταξύ του α̟ερχόµενου 
Βούλγαρου Υ̟ουργού Οικονοµικών, κ. Petar Chobanov, και του ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου του εν λόγω Ταµείου, κ. Abdul Salam al-Murshidi, κατά τις ο̟οίες 
συζητήθηκαν οι ε̟ιλογές ̟ου υ̟άρχουν για την ε̟ίλυση του ζητήµατος της 
έλλειψης κεφαλαίων στη CCB.  

 
Ο κ. Chobanov δήλωσε, ̟αράλληλα, ότι η κυβέρνηση θα διασφαλίσει τις 

α̟αιτούµενες συνθήκες για τους µετόχους της Corporate Commercial 
̟ροκειµένου να συµβάλουν στην ανακεφαλαιο̟οίηση της τρά̟εζας. Σύµφωνα 
µε ̟ηγές α̟ό το εν λόγω Ταµείο, «η βουλγαρική κυβέρνηση συµφώνησε να 
εργαστεί α̟ό κοινού µε τους µετόχους ̟ροκειµένου να εκ̟ονηθεί ένα εφικτό 
σχέδιο εντός τριών µηνών, ως εναλλακτική λύση στην κρατικο̟οίηση της 
τρά̟εζας». 

 
Το Κρατικό Ταµείο του Οµάν, στο ο̟οίο ̟εριέρχονται τα κέρδη α̟ό την 

̟ώληση ̟ετρελαίου, κατέχει α̟ό το 2009 το 30% της Corporate Commercial 
Bank. 

Σηµειώνεται ότι, στην α̟ό 22.07 τ.έ. ε̟ιστολή του ̟ρος τον Πρόεδρο του 
βουλγαρικού Κοινοβουλίου, ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τρά̟εζας, κ.  Ivan 
Iskrov, α̟ορρί̟τει τους ισχυρισµούς ότι η Κεντρική Τρά̟εζα αρνήθηκε να 
συζητήσει το ζήτηµα της κρίσης στην CCB µε το Κρατικό Α̟οθεµατικό Ταµείο 
του Οµάν το ο̟οίο κατέχει το 30% της εν λόγω τρά̟εζας.  

  
◊◊◊◊◊ 

 
IΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  
 
- Α̟ορριφθείσα ̟ρόταση αναθεώρησης βουλγαρικού ̟ροϋ̟ολογισµού 2014 

  
Κατατέθηκε στις 16.07.2014 στο βουλγαρικό κοινοβούλιο κυβερνητική 

̟ρόταση για αναθεώρηση του ̟ροϋ̟ολογισµού του 2014, κατό̟ιν σχετικής 
α̟όφασης ̟ου έλαβε την ίδια ηµέρα το Υ̟ουργικό Συµβούλιο. 

Η εν λόγω εισήγηση ̟ροέβλε̟ε την αύξηση του ̟ροϋ̟ολογισµένου 
ελλείµµατος για το τρέχον έτος σε 2,7% (α̟ό 1,8%) ή κατά BGN 725 εκατ. 
(̟ερί̟ου € 370 εκατ.) και την ̟αράλληλη αύξηση του ανώτατου ορίου του 
δηµοσίου χρέους κατά BGN 3,4 δισεκ. (4,2% του εκτιµώµενου ΑΕΠ). Εφόσον 
γινόταν δεκτή η κυβερνητική ̟ρόταση, το µέγιστο δυνατό ύψος του χρέους για 
το 2014 θα ανερχόταν σε BGN 21,2 δισεκ. (26,3% του ̟ροβλε̟όµενου ΑΕΠ). 
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Η ̟ροτεινόµενη αύξηση του ελλείµµατος αναλύεται σε BGN 225 εκατ., 
̟ου θα κατευθυνόταν στο ελλειµµατικό Ταµείο Ασφάλισης Υγείας (αν και το 
έλλειµµα του Ταµείου εκτιµάται σε ̟άνω α̟ό BGN 300 εκατ.), και σε BGN 500 
εκατ. α̟ό µειωµένα έσοδα ΦΠΑ. Η αύξηση του «ταβανιού» του δηµοσίου χρέους 
για το τρέχον έτος θα ε̟έτρε̟ε τον εξωτερικό δανεισµό, ώστε, α̟ό τη µια, να 
χρηµατοδοτηθεί το ανωτέρω αναλυθέν ε̟ι̟λέον έλλειµµα και, α̟ό την άλλη, να 
αντιµετω̟ιστούν (µε ̟ερί̟ου BGN 2,7 δισεκ.), κυρίως, οι εξελίξεις οι σχετικές µε 
την κατάρρευση της CCB. 

Ωστόσο, τελικά η αναθεώρηση τόσο του κρατικού ̟ροϋ̟ολογισµού όσο 
και του Ταµείου Ασφάλισης Υγείας δεν κατέστη εφικτό να εγκριθεί α̟ό το 
Κοινοβούλιο, καθώς, αν και αρχικώς ε̟ετεύχθη ̟λειοψηφία στη σχετική 
ψηφοφορία µετά την ̟ρώτη ανάγνωση, το GERB (κεντροδεξιά αξιωµατική 
αντι̟ολίτευση) α̟οχώρησε στις 30 Ιουλίου, λίγο ̟ριν, δηλαδή, α̟ό τη δεύτερη 
ανάγνωση, ενώ το µέχρι ̟ρότινος συγκυβερνών Σοσιαλιστικό Κόµµα υ̟οστήριξε 
µόνο την ε̟ικαιρο̟οίηση του ̟ροϋ̟ολογισµού του ως άνω Ταµείου. 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του το̟ικού οικονοµικού τύ̟ου, εάν τελικώς 
ε̟ερχόταν συµφωνία µεταξύ των κοµµάτων και εγκρινόταν α̟ό το Κοινοβούλιο 
η αύξηση ελλείµµατος και χρέους, µικρό µέρος των ανωτέρω BGN 2,7 δισεκ, ̟ου 
θα ̟ροέρχονταν α̟ό νέο δανεισµό, θα µ̟ορούσαν να κατευθυνθούν και ̟ρος 
άλλους σκο̟ούς (όχι, δηλαδή, α̟οκλειστικά για την υ̟όθεση της CCB), ό̟ως η 
ε̟ανεκκίνηση, µε κρατική χρηµατοδότηση, των ε̟ιχειρησιακών ̟ρογραµµάτων 
«Περιβάλλον» και «Περιφερειακή Ανά̟τυξη», έως ότου ε̟αναληφθεί η 
ανασταλείσα κοινοτική χρηµατοδότηση, ή η υ̟οστήριξη ελλειµµατικών 
κρατικών εταιρειών, ό̟ως οι εθνικοί σιδηρόδροµοι και η εθνική εταιρεία 
ενέργειας. 

Ορισµένοι οικονοµικοί αναλυτές (̟.χ. ο Petar Ganev α̟ό το Institute for 
Market Economics, web: http://ime.bg/bg/) υ̟οστηρίζουν ότι οι συνέ̟ειες α̟ό 
τη µη ε̟ικαιρο̟οίηση του ̟ροϋ̟ολογισµού δε θα είναι δραµατικές, καθώς την εν 
λόγω δυνατότητα αναθεώρησης θα διαθέτει και ό̟οια κυβέρνηση ̟ροκύψει α̟ό 
τις εκλογές της 5ης Οκτωβρίου. Το ̟ρόβληµα φαίνεται να εστιάζεται, κυρίως, στη 
δύσκολη οικονοµική κατάσταση του Ταµείου Ασφάλισης Υγείας και, ̟ιθανώς, 
στη µη αύξηση του ανώτατου ορίου του χρέους, καθώς την ̟ερίοδο Σε̟τεµβρίου 
– Οκτωβρίου τ.έ. ωριµάζουν τρεις εκδόσεις κρατικών βραχυ̟ρόθεσµων έντοκων 
γραµµατίων. Παράλληλα, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του το̟ικού οικονοµικού 
τύ̟ου, ο α̟ερχόµενος Υ̟ουργός Οικονοµικών, κ. Petar Chobanov, άφησε να 
εννοηθεί, κατά τις ως άνω συζητήσεις στο Κοινοβούλιο, ότι η µη ε̟ικαιρο̟οίηση 
του ̟ροϋ̟ολογισµού µ̟ορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην ε̟ιστροφή του 
ΦΠΑ στις ε̟ιχειρήσεις. 

◊◊◊◊◊ 
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- ∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα 

  
 Στα τέλη Ιουνίου 2014 το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της χώρας 
διαµορφώθηκε στα BGN 996 εκατ. (̟ερί̟ου 1,2% του ΑΕΠ), ό̟ως ανακοίνωσε το 
βουλγαρικό Υ̟ουργείο Οικονοµικών, έναντι BGN 889 εκατ. (1,1%) στα τέλη 
Μαΐου. Το αυξηµένο σε σχέση µε τον ̟ροηγούµενο µήνα έλλειµµα οφείλεται, 
σύµφωνα µε την ε̟ίσηµη κυβερνητική ανακοίνωση, στις µεγαλύτερες δα̟άνες 
τόσο λόγω της καλύτερης α̟ορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων (̟ου 
συνε̟άγεται ̟ρόσθετες ̟ληρωµές) όσο και λόγω της αύξησης των κατώτατων 
συντάξεων α̟ό 1η Α̟ριλίου τ.έ. Αρνητικά ε̟ηρέασε, ε̟ίσης, η αναστολή 
κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων σε δύο ε̟ιχειρησιακά ̟ρογράµµατα (βλ. σχετικά 
και αµέσως ε̟όµενη καταχώρηση). Συγκεκριµένα, το α’ εξάµηνο 2014 τα έσοδα 
̟αρέµειναν σταθερά, ενώ οι δα̟άνες αυξήθηκαν κατά 7%. 
 

 
∆ιάγραµµα: Κρατικός προϋπολογισµός (έσοδα-γαλάζιο, έξοδα-µπλε και ισοζύγιο 

προϋπολογισµού σε εκατ. BGN) την περίοδο 2011 – 2014 (Ιανουάριος – Μάιος). Πηγή: Βουλγαρικό 

Υπουργείο Οικονοµικών. 
 

◊◊◊◊◊ 
 

IΙΙ. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 
 

-  Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης 

 
 Κατά την τελευταία της συνέντευξη στα τέλη Ιουλίου τ.έ., η α̟ερχόµενη 
Αντι̟ρόεδρος της β/κυβέρνησης (µε αρµοδιότητα τη διαχείριση των κοινοτικών 
κονδυλίων) και Υ̟ουργός ∆ικαιοσύνης, κα Zinaida Zlatanova, εκτίµησε ότι η 
υ̟ό δια̟ραγµάτευση Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης (Partnership Agreement) για 
την ̟ρογραµµατική ̟ερίοδο 2014 – 2020 θα εγκριθεί οριστικά α̟ό την 
Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή στις αρχές Αυγούστου τ.έ. Παράλληλα, ανέφερε ότι σε 
διαδικασία ενεργού δια̟ραγµάτευσης µε τις αρµόδιες κοινοτικές αρχές είναι και 
τα ε̟ιµέρους ε̟ιχειρησιακά ̟ρογράµµατα για την ως άνω ̟ρογραµµατική 
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̟ερίοδο, µε στόχο να λάβουν και αυτά τελική έγκριση έως τον Οκτώβριο. Βάσει 
των ανωτέρω, η κα Zlatanova εκτιµά ότι η υλο̟οίησή τους θα ξεκινήσει εντός του 
τρέχοντος έτους, ό̟ως είχε αρχικά σχεδιαστεί. Παράλληλα, η κα Zlatanova 
ε̟αίνεσε τις ε̟ιδόσεις της α̟ερχόµενης κυβέρνησης, υ̟οστηρίζοντας ότι, κατά 
το τελευταίο έτος, η συνολική α̟ορροφητικότητα κοινοτικών κονδυλίων ανήλθε 
σε 19%, έναντι 36% για όλη την ̟ροηγούµενη εξαετία. 
 
 Πρέ̟ει βέβαια, εν ̟ροκειµένω, να ε̟ισηµανθεί ότι το ̟ροηγούµενο 
διάστηµα η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή ότι ανέστειλε ̟ροσωρινά την κοινοτική 
χρηµατοδότηση ̟ρος τη Βουλγαρία σε δύο Ε̟ιχειρησιακά Προγράµµατα. 
Συγκεκριµένα, το Νοέµβριο 2013 ανεστάλη (χωρίς να έχει ακόµη 
α̟οκατασταθεί) η κοινοτική χρηµατοδότηση ως ̟ρο το ΕΠ  «Περιβάλλον» λόγω 
̟ροβληµάτων/̟αρατυ̟ιών, ̟ου εντο̟ίστηκαν, κυρίως, σε διαγωνιστικές 
διαδικασίες, ενώ τον Ιούνιο 2014 ανεστάλη (χωρίς, ε̟ίσης, να έχει ακόµη 
α̟οκατασταθεί) η κοινοτική χρηµατοδότηση ως ̟ρος το ΕΠ «Περιφερειακή 
Ανά̟τυξη». Παράλληλα, στις αρχές Ιουλίου, η Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού 
του βουλγαρικού Υ̟ουργείου Οικονοµίας και Ενέργειας, ανακοίνωσε ότι η 
αρµόδια διαχειριστική αρχή δε θα ̟ροχωρήσει στην υ̟ογραφή 142 συµβολαίων 
αξίας BN 97 εκατ. (̟ερί̟ου € 50 εκατ.), τα ο̟οία είχαν αρχικώς εγκριθεί µε σκο̟ό 
την τεχνολογική αναβάθµιση µικροµεσαίων ε̟ιχειρήσεων και θα 
χρηµατοδοτούνταν στο ̟λαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» 2007–2013. Βάσει 
των σχετικών δηµοσιευµάτων στο βουλγαρικό τύ̟ο, εναντίον της ως άνω 
διαδικασίας έχουν κατατεθεί ̟άνω α̟ό 100 καταγγελίες και ̟αρά̟ονα. 
 

◊◊◊◊◊ 

IV. ΚΛΑ∆ΙΚΑ 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
 

-  ∆ιάνοιξη νέων συνοριακών διόδων 

 
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Περιφερειάρχη Σµόλιαν, κ. Dimitar Krastanov, 

στον το̟ικό τύ̟ο «του χρόνου θα αρχίσει η κατασκευή του δρόµου Rydozem – 
∆ηµάριο (̟εριοχή Θράκης). Σύµφωνα µε τα ίδια δηµοσιεύµατα, ̟ρόκειται για 
την κατασκευή δρόµου Β΄ κατηγορίας α̟ό τα σύνορα µετά το Rydozem µέχρι το 
χωριό ∆ηµάριο, ενώ το κόστος για το βουλγαρικό και το ελληνικό τµήµα αυτού 
του έργου, α̟ό τον µεθοριακό σταθµό µέχρι το χωριό ∆ηµάριο και η 
α̟οκατάσταση των δρόµων α̟ό βουλγαρικής ̟λευράς, ανέρχεται σε € 30 εκατ. 
ευρώ ̟ερί̟ου. Το 30% των ̟όρων α̟ό το ε̟ιχειρησιακό ̟ρόγραµµα 
«Ευρω̟αϊκή Εδαφική Συνεργασία» για τα ε̟όµενα 6 χρόνια θα διατεθούν για 
οδική υ̟οδοµή, ό̟ως συµφώνησε ο κ. Krastanov µε τους Έλληνες αρµόδιους στη 
Θεσσαλονίκη». 
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 Παράλληλα, η Βουλγαρία άρχισε τις εργασίες για την κατασκευή νέου 
συνοριακού σταθµού στα σύνορα µε τη Σερβία. Συγκεκριµένα, το σχετικό οδικό 
δίκτυο θα διέλθει κοντά α̟ό το χωριό Salash και, βάσει του σχετικού σχεδιασµού 
̟ου χρονολογείται α̟ό το 2007, θα φτάνει µέχρι το σερβικό χωριό Novo Korito.  

   
◊◊◊◊◊ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

-  ∆ιασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου 

  
Κατά την ε̟ίσκεψή της στην ̟εριοχή του Kardzhali, η α̟ερχόµενη 

αντι̟ρόεδρος της βουλγαρικής κυβέρνησης µε αρµοδιότητα θέµατα οικονοµικής 
ανά̟τυξης, κα  Daniela Bobeva, τόνισε ότι τα δηµοτικά συµβούλια τριών δήµων 
(Kardzhali, Momchilgrad και Kirkovo) των ̟εριοχών ̟ου βρίσκονται κατά 
µήκος της ̟ορείας του διασυνδετηρίου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδος – 
Βουλγαρίας (IGB), θα ̟ρέ̟ει να λάβουν ε̟ειγόντως α̟όφαση αναφορικά µε τα 
λε̟τοµερή σχέδια ̟ου αφορούν στην ̟ορεία ̟ου θα ακολουθήσει ο αγωγός. 

 
Η κα Bobeva εξέθεσε κατά τις συναντήσεις της τα ̟λεονεκτήµατα της 

̟αρούσας χάραξης του αγωγού, αλλά ανέφερε ότι, σε αυτό το στάδιο, κανείς δεν 
µ̟ορεί να δεσµευτεί για το ακριβές κόστος του αγωγού. Ο τελευταίος θα 
διέρχεται α̟ό 9 δήµους, οι ο̟οίοι θα ̟ρέ̟ει να δώσουν την έγκρισή τους µέσω 
σχετικών α̟οφάσεων των δηµοτικών συµβουλίων τους. 

 
Η κα Bobeva είχε, ̟αράλληλα, συναντήσεις µε τους ιδιοκτήτες γης οι 

ο̟οίοι διαφωνούν µε την κατασκευή του αγωγού, ενώ, σε σχετικές δηλώσεις της, 
κατέταξε τους αντιδρώντες σε δύο κατηγορίες: Σε αυτούς ̟ου διαφωνούν λόγω 
ανησυχίας για τον τρό̟ο µε τον ο̟οίο θα εκτιµηθεί η ̟εριουσία τους και σε 
αυτούς ̟ου είχαν καταρτίσει ε̟ενδυτικά σχέδια τα ο̟οία φοβούνται ότι τώρα δε 
θα υλο̟οιηθούν. Eιδικοί τονίζουν ότι οι α̟οζηµιώσεις θα ̟ρέ̟ει να 
υ̟ολογιστούν µε τον ίδιο τρό̟ο, ανεξάρτητα α̟ό το είδος της ιδιοκτησίας γης, 
α̟ό την ο̟οία θα διέλθει ο αγωγός. Αυτό, όµως, θα γίνει σε ε̟όµενο στάδιο, 
όταν θα συσταθεί ε̟ιτρο̟ή για την εκτίµηση της γης και των α̟οζηµιώσεων, 
αφού ̟ρώτα εγκριθούν τα ανωτέρω λε̟τοµερή σχέδια 

 
Σύµφωνα µε το̟ικά ειδησεογραφικά ̟ρακτορεία, η διαδικασία 

χρηµατοδότησης, σχεδιασµού και κατασκευής του αγωγού θα ̟ρέ̟ει να 
ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2014. Ο ̟ροκαταρκτικός ̟ροϋ̟ολογισµός του 
έργου υ̟ολογίζεται σε € 229 εκατ., µε την ευρω̟αϊκή χρηµατοδότηση να 
ανέρχεται συνολικά σε € 49 εκατ. Ο αγωγός θα έχει µήκος 170 χλµ και θα συνδέει 
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τη Stara Zagora µε την Κοµοτηνή. Θα µεταφέρει 3 δισεκ. κυβικά µέτρα φυσικού 
αερίου το έτος, µε δυνατότητα αύξησής τους σε 5 δισεκ. 
 

◊◊◊◊◊ 

 

-  Αντισυνταγµατικότητα τέλους 20% σε ̟αραγωγούς ΑΠΕ 

 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του το̟ικού τύ̟ου, αντισυνταγµατικό έκρινε 

το βουλγαρικό Συνταγµατικό ∆ικαστήρια το φόρο/τέλος 20% ε̟ί των εσόδων 
των ̟αραγωγών ηλιακής και αιολικής ενέργειας α̟ό την ̟ώληση του ̟ροϊόντος 
τους µε εγγυηµένη τιµή, το ο̟οίο είχε συµ̟εριληφθεί σε διατάξεις του 
̟ροϋ̟ολογισµού 2014 ̟ου τρο̟ο̟οίησαν το Νόµο για τις ΑΠΕ. Το ∆εκέµβριο 
του 2013 το Υ̟ουργείο Οικονοµίας & Ενέργειας είχε υ̟οστηρίξει ότι «το τέλος 
ΑΠΕ συνιστά βήµα ̟ρος την κατεύθυνση εξοµάλυνσης των σηµαντικών 
διαφορο̟οιήσεων µεταξύ των διαφόρων ̟αραγωγών ενέργειας, ̟ου 
λειτουργούν στη ρυθµιζόµενη αγορά και θα εξισορρο̟ήσει το σύστηµα 
ηλεκτρισµού». Ωστόσο, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, κ. Rosen Plevneliev, 
̟αρέ̟εµψε το θέµα στο Συνταγµατικό ∆ικαστήριο, το ο̟οίο έλαβε την ως άνω 
α̟όφασή του στις 31 Ιουλίου. Σηµειώνεται ότι, µε α̟οφάσεις του Ανωτάτου 
∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου της χώρας, έχει κριθεί ε̟ίσης ̟αράνοµη η ε̟ιβολή 
αναδροµικών τελών σύνδεσης στους ̟αραγωγούς ΑΠΕ (α̟όφαση της 14ης 
Σε̟τεµβρίου 2013 της  Κρατικής Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας και Υδάτος - 
SEWRC).  

◊◊◊◊◊ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 
 

-  Μείωση αριθµού αγροτικών εκµεταλλεύσεων 

 
Σύµφωνα µε το τµήµα αγροστατιστικής του βουλγαρικού Υ̟ουργείου 

Γεωργίας και Τροφίµων, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας ο αριθµός 
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων στη Βουλγαρία µειώθηκε κατά 67%. 
Συγκεκριµένα, α̟ό 665.000 το 2003 µειώθηκαν σε 252.900 το 2013 (το 2010 ήταν 
371.000). Ό̟ως σχολιάζουν σχετικά αναλυτές, η εν λόγω εξέλιξη δεν είναι κατ’ 
ανάγκη αρνητική, καθώς συνοδεύεται α̟ό αύξηση (3% την ̟ερίοδο 2010 – 2013) 
του συνολικού εµβαδού των κατάλληλων ̟ρος καλλιέργεια αγροτικών εκτάσεων 
και, συνε̟ώς, ενδεικνύει τάση ενο̟οίησης των αγροτικών εκµεταλλεύσεων στη 
Βουλγαρία.  

 
Η συνολική καλλιεργήσιµη ε̟ιφάνεια στη Βουλγαρία εκτιµάται για το 

2013 σε 3,4 εκατ. εκτάρια έναντι 3,2 εκατ. το 2011. 
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-  Τιµές και ̟αραγωγή βασικών σιτηρών 

 
Οι τιµές του σίτου για τη συγκοµιδή του τρέχοντος έτους θα είναι 5 έως 10 

% χαµηλότερες σε σύγκριση µε το 2013, εκτιµά ο εκτελεστικός διευθυντής του 
Χρηµατιστηρίου Εµ̟ορευµάτων της Σόφιας, κ. Vasil Simov, σύµφωνα µε τον 
ο̟οίο η ̟τώση των τιµών οφείλεται στο ρεκόρ ̟αγκόσµιας ̟αραγωγής και στα 
συσσωρευµένα α̟οθέµατα. Μικρή αύξηση τιµών θα µ̟ορούσε να αναµένεται 
µετά το Σε̟τέµβριο τ.έ., όταν το εµ̟όριο σίτου για άρτο ενισχύεται, αλλά η 
γενική τάση αυτήν τη στιγµή είναι ̟τωτική.  

 
Η φετινή συγκοµιδή της Βουλγαρίας σε σίτο εκτιµάται στους 4,5-5,0 εκατ. 

τόνους, χωρίς δηλαδή η συνολική ̟οσότητα να διαφορο̟οιείται σηµαντικά α̟ό 
το ̟ροηγούµενο έτος, ο̟ότε συγκοµίστηκαν 5,4 εκατ. τόνοι. Με δεδοµένο ότι 1,5 
εκατ. τόνοι θα διατεθούν για την εγχώρια ̟αραγωγή άρτου και ζωοτροφών, η 
Βουλγαρία θα είναι σε θέση να εξαγάγει 3 εκατ. τόνους. Σύµφωνα, ̟άντως, µε 
τον κ. Simov, η χαµηλότερη εξαγωγική δυνατότητα ως ̟ρος το σίτο των λιµένων 
της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα σε σχέση µε τα λιµάνια της Ρουµανίας, της 
Ουκρανίας και της Ρωσίας, θα ̟εριορίσει τις α̟οστολές βουλγαρικών φορτίων 
σιτηρών. Η ̟αγκόσµια ̟αραγωγή σίτου για το τρέχον έτος εκτιµάται σε 
̟ερισσότερους α̟ό 705 εκατ. τόνους, ενώ τα ̟ροηγούµενα έτη κυµαινόταν 
µεταξύ 630 και 640 εκατ. τόνων. 

 
Πηγές του κλάδου ανέφεραν στα µέσα Ιουλίου ότι σηµαντικό µέρος της 

φετινής βουλγαρικής συγκοµιδής σίτου αναµένεται να εξαχθεί µέσω της 
Ρουµανίας, καθώς η Ρουµανία κέρδισε διαγωνισµό ̟ροµήθειας σίτου στην 
Αίγυ̟το, στον ο̟οία η Βουλγαρία δεν ήταν σε θέση να συµµετάσχει.  

 
Α̟ό την ̟λευρά του, ο κ. Radoslav Hristov, εκ µέρους της βουλγαρικής 

ένωσης καλλιεργητών σίτου, εκτιµά ότι, ε̟ί του ̟αρόντος, ο βουλγαρικός σίτος 
για ψωµί ̟ωλείται στα BGN 280-300 ανά τόνο, έναντι BGN 330-340 ̟ριν α̟ό ένα 
χρόνο, ενώ το σιτάρι για ζωοτροφές δια̟ραγµατεύεται στα BGN 260-270 έναντι 
BGN 290-300 την ίδια ε̟οχή ̟έρυσι (€ 1 = BGN 1,95583). Χαµηλότερα σε σχέση 
µε τον κ. Hristov, το̟οθετεί την τρέχουσα τιµή του σίτου για ζωοτροφές (BGN 
240-260 άνα τόνο) ο κ. Boris Angelov, διευθυντής ̟εριφερειακού ̟αραρτήµατος 
του Χρηµατιστηρίου Εµ̟ορευµάτων Σόφιας. 

 
Ενδιαφέρον έχει η ̟αρατήρηση του κ. Angelov ότι δεν υ̟άρχει ζήτηση 

κριθαριού, µε α̟οτέλεσµα χιλιάδες τόνοι του εν λόγω δηµητριακού να 
̟αραµένουν σε α̟οθήκες. Η τρέχουσα τιµή του βουλγαρικού κριθαριού για 
ζωοτροφές εκτιµάται σε BGN 240-250, ενώ του κριθαριού για ̟αραγωγή µ̟ίρας 
σε BGN 300. Ορισµένες ̟οικιλίες ̟ωλούνται ̟ιο ακριβά, ό̟ως η ̟οικιλία για 
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̟αραγωγή ζύθο “Casanova” στα BGN 320. Σηµειώνεται ότι η ̟αραγωγή 
κριθαριού το 2013 ανήλθε σε 718 εκατ. τόνους έναντι 662 εκατ. τόνων το 2012. Ο 
κ. Angelov εκτιµά, ε̟ίσης, ότι βάσει των ως άνω τρεχουσών τιµών σίτου, θα 
̟ρέ̟ει να αναµένεται ̟τώση της τελικής τιµής καταναλωτή του ψωµιού. 

 
Σύµφωνα µε στοιχεία του Χρηµατιστηρίου Εµ̟ορευµάτων Σόφιας, στις 

16–18 Ιουλίου κλείστηκαν συµφωνίες άµεσης ̟αράδοσης σίτου για ̟αραγωγή 
άρτου στα BGN 260 ανά τόνο και κριθαριού για ζωοτροφές στα BGN 240 ανά 
τόνο (βλ. αναλυτικά http://www.sce-bg.com/?pid=73&l=bg).  

 
◊◊◊◊◊ 

 

V. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ   
 

– Εκδήλωση µε θέµα «International Meeting of the Small and Medium 
Enterprises» (23–27 Σε̟τεµβρίου, Golden Sands, Βουλγαρία) 

 
Στόχος των διοργανωτών της ως άνω εκδήλωσης είναι να ̟ροσελκύσουν 

µικροµεσαίες ε̟ιχειρήσεις, κυρίως, α̟ό τις χώρες των Βαλκανίων και, στο 
̟λαίσιο αυτό, να ̟ραγµατο̟οιηθούν και στοχευµένες Β2Β συναντήσεις. 

 
 Περισσότερες ̟ληροφορίες και στοιχεία ε̟ικοινωνίας µε τους 

διοργανωτές είναι διαθέσιµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
http://www.ubclubs.eu/en/node/184, αλλά και στην ιστοσελίδα του Γραφείου 
µας (url: http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=40856, 
ό̟ου βλ. και το συνηµµένο αρχείο).  

 
◊◊◊◊◊ 

– Εργοστάσιο Σοκολάτας στη Θεσσαλονίκη 

 
Σε συνέχεια σχετικής δηµοσίευσής µας στο 
ενηµερωτικό δελτίο του ̟ροηγούµενη 
µήνα για το εν θέµατι Εργοστάσιο και 
Μουσείο Σοκολάτας, ̟ου θα ξεκινήσει τη 
λειτουργία του στις 6 Σε̟τεµβρίου τ.έ., 
ταυτόχρονα µε την έναρξη της 79ης ∆ΕΘ, 
̟αραθέτουµε ορισµένες ̟ρόσθετες 
̟ληροφορίες για ενδιαφερόµενους 
ε̟ισκέ̟τες: 
Το εισιτήριο θα είναι €2,5 ανά άτοµο κατά 

τη διάρκεια της ∆ΕΘ (+ το ̟οσό εισόδου στη ∆ΕΘ) κα €5 µετά την ολοκλήρωση 
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της ∆ΕΘ. Η ξενάγηση στο χώρο του θεµατικού ̟άρκου θα γίνεται στα ελληνικά 
και τα αγγλικά (υ̟ό εξέταση βρίσκεται και η δυνατότητα ξενάγησης στη 
βουλγαρική). Περαιτέρω ̟ληροφορίες είναι διαθέσιµες και στους κάτωθι 
υ̟ερσυνδέσµους: 
• http://www.helexpo.gr/inst/helexpo/gallery/Press_Releases/20140724/∆ΕΛΤΙΟ%

20ΤΥΠΟΥ.pdf 

• http://www.helexpo.gr/inst/helexpo/ga
llery/Press_Releases/20140724/ΟΜΙΛΙΑ
%20ΤΟΥ%20∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ%20ΣΥΜΒ
ΟΥΛΟΥ%20ΤΗΣ%20∆ΕΘ-
HELEXPO%20κ.%20ΚΥΡΙΑΚΟΥ%20ΠΟΖ
ΡΙΚΙ∆Η.pdf 

• http://www.helexpo.gr/inst/helexpo/ga
llery/Press_Releases/20140724/ΟΜΙΛΙΑ
%20ΤΟΥ%20ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ%20ΤΗΣ%20∆Ε
Θ-HELEXPO%20κ.%20ΤΑΣΟΥ%20ΤΖΗΚΑ.pdf.  

 
Τα στοιχεία ε̟ικοινωνίας των υ̟ευθύνων του θεµατικού ̟άρκου είναι τα 

εξής: 
 

Εργοστάσιο και Μουσείο Σοκολάτας – Choco Factory and Museum 
∆ιεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 

Εγνατία 154, Περί̟τερο 1, Τ.Κ. 546 36 
Πληροφορίες : 0030 2310 291267, 0030 2310 291270 

Σχολεία: 0030 2310 291248 
Οµαδικές κρατήσεις: 0030 2310 291248 

E-mail: info@ErgostasioSokolatas.gr, chocofactory@helexpo.gr  
Web: http://www.ergostasiosokolatas.gr/, http://chocofactory.helexpo.gr/  

 
◊◊◊◊◊ 

 

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 

 


