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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

- Πρόσφατες οικονοµικές εξελίξεις
Σύµφωνα µε το ̟ιο ̟ρόσφατο ενηµερωτικό δελτίο του αρµόδιου
Υ̟ουργείου Οικονοµικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα
ενηµερωµένα στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τρά̟εζας και του Στατιστικού
Ινστιτούτου, οι ̟ρόσφατες οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία έχουν ως εξής:
•

•

Σύµφωνα µε ̟ροσωρινά στοιχεία του β/Στατιστικού Ινστιτούτου,
το β/ΑΕΠ αυξήθηκε το α’ τρίµηνο 2014 κατά 1,1%, σε σύγκριση µε
την αντίστοιχη ̟ερίοδο του 2013. Για την ίδια ̟ερίοδο, η
ακαθάριστη ̟ροστιθέµενη αξία της βουλγαρικής οικονοµίας
υ̟ολογίζεται σε BGN 13,6 δισ. (̟ερί̟ου € 7 δισ.) και κατανέµεται
ως εξής: υ̟ηρεσίες (64,5%), βιοµηχανία (32.6%), γεωργία (2,9%).
Σηµειώνεται ότι η Ευρω̟αϊκή Τρά̟εζα Ανασυγκρότησης και
Ανά̟τυξης (EBRD) αναθεώρησε ̟ρόσφατα ̟ρος το καλύτερο τις
εκτιµήσεις της για τη βουλγαρική οικονοµία, εκτιµώντας ̟λέον
την αύξηση του ΑΕΠ της χώρας για το 2014 στο 1,9%, ̟ρόβλεψη η
ο̟οία ̟ροσεγγίζει αυτή της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, ό̟ως
διατυ̟ώθηκε στις ̟ρόσφατες εαρινές εκτιµήσεις της τελευταίας
(ανά̟τυξη 1,7% το 2014 και 2,0% το 2015). Τόσο η Ευρω̟αϊκή
Ε̟ιτρο̟ή όσο και η EBRD εκτιµούν ότι θα συνεχιστεί η σταθερή
αύξηση των βουλγαρικών εξαγωγών την ̟ερίοδο 2014–2015, η
ο̟οία θα συµ̟ληρωθεί α̟ό την αναµενόµενη ενίσχυση της
εσωτερικής κατανάλωσης, αλλά η θετική ̟ορεία του ΑΕΠ είναι
̟ιθανό να ε̟ηρεαστεί αρνητικά, εάν τυχόν υ̟άρξει διακο̟ή ή
διατάραξη της οµαλής ̟αροχής ρωσικού φυσικού αερίου στη
χώρα. Πάντως, ̟ιο συγκρατηµένος στις εκτιµήσεις του είναι ο
οίκος ̟ιστολη̟τικής αξιολόγησης S&P, ο ο̟οίος ̟ρόσφατα
υ̟οβάθµισε
την
µακρο̟ρόθεσµη
και
βραχυ̟ρόθεσµη
̟ιστολη̟τική ικανότητα της χώρας α̟ό BBB/A-2 σε ΒΒΒ-/Α-3 και
εκτιµά την ανά̟τυξη της χώρας το τρέχον έτος σε 1,5%.
Την ιδιαίτερα θετική του ̟ορεία συνέχισε ο δείκτης βιοµηχανικής
̟αραγωγής, ο ο̟οίος ενισχύθηκε κατά 5,0% σε ετήσια βάση τον
Α̟ρίλιο 2014. Τη θετική τους ̟ορεία συνεχίζουν και οι λιανικές
̟ωλήσεις ̟ου ενισχύθηκαν κατά 2,4% το ίδιο διάστηµα. Οι
̟ωλήσεις µέσω διαδικτύου ή ταχυδροµείου ενισχύθηκαν κατά
18,5%, οι ̟ωλήσεις Η/Υ και ̟εριφερειακών συστηµάτων κατά
18,5%, ενώ υ̟οχώρηση εµφάνισαν οι ̟ωλήσεις καυσίµων
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οχηµάτων (-8,8%) και
καταστήµατα (-8,5%).

οι

̟ωλήσεις

σε

µη

εξειδικευµένα

∆ιάγραµµα 1: ∆είκτης κατασκευαστικής δραστηριότητας (2005 – 2014, 2005=100) εποχικώς (ροζ
γραµµή) και µη εποχικώς (µπλε γραµµή) διορθωµένος. Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο.

•

Ανακό̟ηκαν οι ελαφρώς ανοδικές τάσεις της κατασκευαστικής
δραστηριότητας, η ο̟οίο τον Α̟ρίλιο 2014 υ̟οχώρησε κατά 2,0%
σε ετήσια βάση). Για ακόµη ένα µήνα, ανοδικά κινήθηκε ο κλάδος
της µηχανικής/κατασκευής έργων (civil engineering, +7,8%) και
καθοδικά η κατασκευή κτηρίων (-9,0%).

∆ιάγραµµα 2: ∆είκτης επιχειρηµατικού κλίµατος 2000–2014. Πηγή: Βουλγαρικό
Στατιστικό Ινστιτούτο

•

•

Σηµαντική ενίσχυση κατέγραψε ο δείκτης ε̟ιχειρηµατικού
κλίµατος το Μάιο 2014 κατά 4,3%. Για ̟ρώτη φορά ύστερα α̟ό
χρόνια, υ̟άρχει θετικό ̟ρόσηµο σε όλους τους ε̟ιµέρους τοµείς
και ̟ιο συγκεκριµένα: στη βιοµηχανία 4,2%, στις κατασκευές 2,2%,
στο λιανικό εµ̟όριο 2,5% και στις υ̟ηρεσίες 8,2%.
Το α’ τρίµηνο 2014, η ανεργία διαµορφώθηκε στο 13,0%
(αµετάβλητη σε σχέση µε το ̟ροηγούµενο τρίµηνο και µειωµένη
κατά 0,8% σε σχέση µε την αντίστοιχη ̟ερίοδο του 2013). Σύµφωνα
µε τις εκτιµήσεις της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής (εαρινές ̟ροβλέψεις
2014), το εργασιακό ̟εριβάλλον στη Βουλγαρία φαίνεται να
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οµαλο̟οιείται και η ανεργία να σταθερο̟οιείται, χάρη και στις
ικανο̟οιητικές ε̟ιδόσεις (υψηλή συγκοµιδή) του αγροτικού τοµέα
το τρέχον έτος. Η Ε̟ιτρο̟ή εκτιµά ότι η ανεργία θα
σταθερο̟οιηθεί τα ε̟όµενα έτη, αλλά θα υ̟οχωρήσει µόλις στο
12,5% (έναντι εκτίµησης 11,5–12% στις φθινο̟ωρινές ̟ροβλέψεις)
έως το 2015.

∆ιάγραµµα 3: Ποσοστό ανεργίας ανά τρίµηνο και φύλο (2012–2014): µε σκούρο πράσινο το σύνολο,
µε ανοιχτό πράσινο οι άρρενες και µε µαύρο οι γυναίκες.

•

Στα BGN 796 διαµορφώθηκε ο µέσος µισθός το α’ τρίµηνο 2014,
αυξηµένος κατά 2,3% σε σχέση µε την αντίστοιχη ̟ερίοδο του 2013,
αλλά µειωµένος κατά 3,9% σε σχέση µε το ̟ροηγούµενο τρίµηνο.
Ο µέσος µισθός στο δηµόσιο τοµέα διαµορφώθηκε, το ως άνω
διάστηµα, στα BGN 845, ενώ στον ιδιωτικό τοµέα στα BGN 778.

∆ιάγραµµα 4: Μέσος µισθός στη Βουλγαρία σε BGN (α’ τρίµηνο 2013, δ’ τρίµηνο 2013 και α’
τρίµηνο 2014): µε σκούρο µπλε το σύνολο, µε κόκκινο ο µέσος µισθός στο δηµόσιο τοµέα και µε
γαλάζιο ο µέσος µισθός στον ιδιωτικό τοµέα.

•

Μείωση 0,5% κατέγραψε ο ̟ληθωρισµός στη Βουλγαρία το Μάιο
2014 σε σχέση µε τον ̟ροηγούµενο µήνα. Σε σύγκριση µε τον
αντίστοιχο
µήνα
του
2013
καταγράφεται
σηµαντική
α̟οκλιµάκωση της τάξης του 2,0%. Ο µέσος ετήσιος ̟ληθωρισµός,
ε̟ίσης, υ̟οχώρησε σηµαντικά και διαµορφώθηκε στο -1,2%
(έναντι 3,5% ένα δεκάµηνο νωρίτερα). Βάσει του εναρµονισµένου
δείκτη τιµών καταναλωτή (HICP), του συγκριτικού δηλαδή δείκτη
τιµών µεταξύ όλων των κρατών-µελών της ΕΕ, ο ̟ληθωρισµός
µειώθηκε κατά 0,5% σε µηνιαία βάση και κατά 1,8% σε ετήσια. Σε
σχέση µε τον Α̟ρίλιο 2013, η µεγαλύτερη αύξηση (0,4%) των τιµών
καταναλωτή καταγράφηκε στον κλάδο των διαφόρων αγαθών και
υ̟ηρεσιών. Τη µεγαλύτερη µείωση εµφάνισαν οι τοµείς των
ε̟ικοινωνιών (-1,9%), των µεταφορών (-0,7%) και της
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διασκέδασης/̟ολιτισµού (-0,7%). Αµετάβλητοι ̟αρέµειναν ο
κλάδος των αλκοολούχων ̟οτών και κα̟νών και των οικιακών
τιµολογίων. Για το 2014, η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή ̟ροβλέ̟ει (ως
̟ρος τον HICP) α̟ο̟ληθωρισµό της τάξης του 0,8% και για το
2015 ̟ληθωρισµό ύψους 1,2%.

∆ιάγραµµα 5: Πορεία του πληθωρισµού ανά µήνα την περίοδο 2013–2014 (στις στήλες η σύγκριση
γίνεται µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους και στη γραµµή µε τον αµέσως προηγούµενο
µήνα). Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο

•

•

•

Κατά € 211,6 εκατ. (0,5% του ΑΕΠ) ελλειµµατικό ήταν το ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών κατά το α’ τετράµηνο 2014 (έναντι
̟λεονάσµατος € 54,2 εκατ. την αντίστοιχη ̟ερίοδο 2013). Την ίδια
̟ερίοδο, οι εξαγωγές µειώθηκαν κατά 8,0% σε ετήσια βάση, ενώ οι
εισαγωγές κατά µόλις 0,1%. Ως α̟οτέλεσµα της εξέλιξης αυτής, το
εµ̟ορικό έλλειµµα διαµορφώθηκε στα €1.176,7 εκατ. (2,9% του
ΑΕΠ – αυξηµένο κατά €568,7 εκατ. σε σχέση µε την αντίστοιχη
̟ερίοδο του 2013).
Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος διαµορφώθηκε στο 92,9% του ΑΕΠ
στα τέλη Μαρτίου 2014 (€37,4 δισ. – αύξηση κατά 0,03% σε σχέση
µε την αντίστοιχη ̟ερίοδο του 2013).
Το α' τετράµηνο 2014 οι άµεσες ξένες ε̟ενδύσεις (ΑΞΕ) στη
Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά € 218,5 εκατ. (ή 0,5% του ΑΕΠ) έναντι
€ 305,1 εκατ. (ή 0,8% του ΑΕΠ) το αντίστοιχο διάστηµα του 2013.
Πάντως, τα εν λόγω ̟ροσωρινά στοιχεία συχνά υ̟όκεινται σε
µεταγενέστερες αναθεωρήσεις. Οι µεγαλύτερες εισροές ε̟ενδύσεων
την ως άνω ̟ερίοδο ̟ροήλθαν α̟ό την Ολλανδία, ενώ οι
µεγαλύτερες εκροές κατευθύνθηκαν ̟ρος την Ελβετία.

∆ιάγραµµα 6: ΑΞΕ (µπλε), ισοζύγιο τρ. συναλλαγών (πορτοκαλί) και ισοζύγιο
χρηµατοοικ. συναλλαγών (πράσινο) στη Βουλγαρία το α’ τρίµηνο 2014 και

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας

Σελίδα 5

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
σύγκριση µε αντίστοιχη περίοδο 2012 και 2013. Πηγή: Βουλγαρική Κεντρική
Τράπεζα

•
•

•

•

Στα τέλη Α̟ριλίου 2014 τα δηµοσιονοµικά α̟οθέµατα ανέρχονταν
σε BGN 6,0 δισ.
Η ̟ιστωτική ε̟έκταση ̟ρος τον ιδιωτικό τοµέα συνέχισε να
κινείται σε θετικό έδαφος τον Α̟ρίλιο 2014 (+1,6% σε ετήσια
βάση).
Σε ό,τι αφορά το χρέος της γενικής κυβέρνησης, στα τέλη Α̟ριλίου
2014 διαµορφώθηκε στο 18,8% (9,1% εσωτερικό χρέος, 9,7%
εξωτερικό χρέος, 0,9% δηµόσιο εγγυηµένο χρέος). Η Ευρω̟αϊκή
Ε̟ιτρο̟ή στις εαρινές ̟ροβλέψεις ̟ροβλέ̟ει σηµαντική αύξηση
του χρέους στο 23,1% το 2014 (α̟ό 18,9% το 2013), για να
̟εριοριστεί ελαφρώς στο 22,7% το 2015.
Το α’ τετράµηνο 2014 το ταµειακό έλλειµµα διαµορφώθηκε στο
1,1% του ΑΕΠ, ενισχυµένο κατά 0,7% σε σχέση µε την αντίστοιχη
̟ερίοδο του 2013. Αναλυτικότερα, τα κρατικά έσοδα αυξήθηκαν σε
ετήσια βάση κατά 1,8%, κυρίως, λόγω της αύξησης των εσόδων α̟ό
φόρους κατά 1,6%. Ο βασικός λόγος της σηµαντικής µείωσης του
ρυθµού αύξησης των συνολικών εσόδων έγκειται στην κάµψη των
εσόδων α̟ό έµµεσους φόρους. Συγκεκριµένα, τα έσοδα α̟ό ΦΠΑ
µειώθηκαν κατά 5,2%, εξέλιξη ̟ου, σύµφωνα µε το Υ̟ουργείο
Οικονοµικών, οφείλεται «στη λήψη µέτρων για την αυστηρή
τήρηση των ̟ροθεσµιών ε̟ιστροφής του ΦΠΑ». Τα µη φορολογικά
έσοδα αυξήθηκαν κατά 0,9%. Τέλος, για το ίδιο διάστηµα, οι
̟εριλαµβανοµένης
της
βουλγαρικής
κρατικές
δα̟άνες,
συµµετοχής στον κοινοτικό ̟ροϋ̟ολογισµό, ενισχύθηκαν κατά
7,8% σε ετήσια βάση. Η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή στις εαρινές
̟ροβλέψεις ̟ροβλέ̟ει αύξηση του ελλείµµατος της γενικής
διακυβέρνησης στο 1,9% το 2014 (α̟ό 1,5% το 2013 και 0,8% το
2012) και οριακό ̟εριορισµό του στο 1,8% το 2015.

∆ιάγραµµα 7: Κρατικός προϋπολογισµός (έσοδα, έξοδα και ισοζύγιο προϋπολογισµού σε
εκατ. BGN) την περίοδο 2011 – 2014 (Ιανουάριος – Απρίλιος). Πηγή: Βουλγαρικό Υπουργείο
Οικονοµικών.

◊◊◊◊◊
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- Συµ̟εράσµατα κλιµακίου ∆ΝΤ κατό̟ιν ε̟ίσκεψής του στη Σόφια
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της ε̟ικεφαλής της ̟ρόσφατης α̟οστολής του
∆ΝΤ στη Βουλγαρία (6–11 Ιουνίου τ.έ.), κας Michele Shannon, οι ρυθµοί
ανά̟τυξης της βουλγαρικής οικονοµίας θα βελτιωθούν ελαφρώς το 2014 λόγω,
κυρίως, της ενίσχυσης της εγχώριας ζήτησης και της καλύτερης α̟ορρόφησης
κοινοτικών κονδυλίων. Παράλληλα, αν και η ανεργία ̟αραµένει υψηλή (το 2013
διαµορφώθηκε στο 13%), η α̟ασχόληση σταδιακά ενισχύεται. Οι τιµές
καταναλωτή, ̟ου έχουν υ̟οχωρήσει σηµαντικά το τελευταίο διάστηµα, θα
αυξηθούν ελαφρώς το δεύτερο ήµισυ του 2014, καθώς ο «εισερχόµενος
α̟ο̟ληθωρισµός» (̟ου οφείλεται στις χαµηλές τιµές εισαγόµενων ̟ροϊόντων)
υ̟οχωρεί και η ανά̟τυξη ενισχύεται. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις
εκτιµήσεις ∆ΝΤ και ΕΕ για την βουλγαρική οικονοµία, ο ρυθµός ανά̟τυξής της
για το 2014 εκτιµάται σε λίγο ̟άνω α̟ό 1,5%, ενώ η βουλγαρική κυβέρνηση τον
το̟οθετεί στο 2,1% για το 2014 και στο 2,6% για το 2015.
Σύµφωνα µε τα συµ̟εράσµατα του κλιµακίου του ∆ΝΤ, το χαµηλό
δηµόσιο χρέος και η ̟εριορισµένη έκθεση της Βουλγαρίας στις διεθνείς
χρηµαταγορές θωρακίζει τη Βουλγαρία έναντι της αστάθειας και
µεταβλητότητας της διεθνούς αγοράς, αλλά την ίδια στιγµή ως «κίνδυνοι» (risks)
για την ανα̟τυξιακή ̟ροο̟τική της Βουλγαρίας ̟αραµένουν: α) η ̟ολιτική
αστάθεια, ̟ου ̟ιθανώς να ε̟ηρεάσει αρνητικά τις µεταρρυθµιστικές
̟ρωτοβουλίες και τις ε̟ενδύσεις, β) η αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά τις ̟ροο̟τικές
βασικών οικονοµικών εταίρων της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη και γ) η
εξάρτηση της χώρας α̟ό τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου.
Στα συµ̟εράσµατα του κλιµακίου του ∆ΝΤ (για τα ο̟οία βλ. αναλυτικά
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14278.htm) ε̟ισηµαίνονται
ε̟ίσης, µεταξύ άλλων, η ανάγκη η Βουλγαρία να αντιµετω̟ίσει εγκαίρως, α̟ό τη
µία, σηµαντικές µακρο̟ρόθεσµες χρηµατοδοτικές ̟ροκλήσεις, ̟ου οφείλονται σε
δηµογραφικούς ̟αράγοντες (γήρανση ̟ληθυσµού και συνεχιζόµενη
µετανάστευση) και, α̟ό την άλλη, τα σηµαντικά οικονοµικά ̟ροβλήµατα
κρατικών εταιρειών, ιδίως στον τοµέα της ενέργειας.
Σε ό,τι αφορά το χρηµατο̟ιστωτικό κλάδο, ε̟ισηµαίνεται ότι η
υλο̟οίηση του νέου κοινοτικού ρυθµιστικού ̟λαισίου βαίνει οµαλώς, ενώ,
̟αράλληλα, η λειτουργία του τρα̟εζικού συστήµατος ̟αραµένει σταθερή και σε
ικανο̟οιητικά ε̟ί̟εδα ρευστότητας, ̟αρά την ̟εριορισµένη ̟ιστωτική
ε̟έκταση.
◊◊◊◊◊

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας

Σελίδα 7

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
- Υ̟οβάθµιση ̟ιστολη̟τικής ικανότητας Βουλγαρίας α̟ό S&P
Την Παρασκευή 13 Ιουνίου τ.έ., ο οίκος ̟ιστολη̟τικής αξιολόγησης
Standard&Poor’s (S&P) υ̟οβάθµισε τη µακρο̟ρόθεσµη και µεσο̟ρόθεσµη
̟ιστολη̟τική αξιολόγηση της Βουλγαρίας α̟ό BBB/A-2 σε ΒΒΒ-/Α-3. Σύµφωνα
µε τη σχετική ανακοίνωση τύ̟ου της S&P, η ̟ιστολη̟τική αξιολόγηση (µε
σταθερές, όµως, ̟λέον ̟ροο̟τικές) αντανακλά την ά̟οψη του οίκου «για
διαρθρωτικά εµ̟όδια, ̟ου ̟εριορίζουν τη θεσµική α̟οτελεσµατικότητα και
εµ̟οδίζουν την οικονοµική ανά̟τυξη», δεδοµένης, ̟αράλληλα, της υψηλής
ανεργίας σε συσχέτιση µε το αδύναµο ̟εριβάλλον οικονοµικής ανά̟τυξης.
Αναφορές γίνονται, ε̟ίσης, α̟ό τη S&P στο ασταθές ̟ολιτικό
̟εριβάλλον, στη µη ε̟ιταχυνόµενη οικονοµική ανά̟τυξη (η µέση ανά̟τυξη την
̟ερίοδο 2010–2013 εκτιµάται σε 1%, ενώ για το 2014 η S&P την εκτιµά σε 1,5%),
στην ακόµη αδύναµη εγχώρια ζήτηση, σε ανε̟άρκειες στη διαχείριση κρατικών
εταιρειών (ιδίως στους κλάδους της ενέργειας και των σιδηροδρόµων), καθώς και
σε «διαταραχές», ό̟ως η διαδικασία ανάκλησης των αδειών των ξένων
συµφερόντων διανοµέων ηλεκτρικού ρεύµατος στη χώρα, ̟ου «εντείνουν την
ε̟ιχειρηµατική αβεβαιότητα και στέλνουν ισχυρά αρνητικά µηνύµατα σε
δυνητικούς ε̟ενδυτές».
Πίνακας 4: Τρέχουσες αξιολογήσεις µακροπρόθεσµης πιστοληπτικής ικανότητας
Βουλγαρίας
Οίκος αξιολόγησης
Moody’s
S&P
Fitch

Αξιολόγηση
Baa2
BBBBBB-

Προοπτικές
Σταθερές
Σταθερές
Σταθερές

◊◊◊◊◊

IΙ. ΠΟΡΕΙΑ ∆ΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
- Εµ̟ορευµατικά δροµολόγια ΤΡΑΙΝΟΣΕ ̟ρος Σόφια
Σύµφωνα µε σχετικές αναφορές στη γενική συνέλευση του Οργανισµού
Λιµένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), τις ο̟οίες η διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ε̟ιβεβαίωσε
στον ελληνικό τύ̟ο, α̟ό 3 Σε̟τεµβρίου ξεκινούν τακτικά εµ̟ορευµατικά
δροµολόγια α̟ό ΟΛΘ ̟ρος Σόφια, βάσει σχετικής συµφωνίας ̟ου υ̟εγράφη µε
τις αρµόδιες βουλγαρικές αρχές.
Η διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ φέρεται να δηλώνει στον ελληνικό τύ̟ο ότι θα
̟ροσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τιµολόγιο της τάξης του 60% του κόστους
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µεταφοράς µε φορτηγά. Στόχος των ΟΛΘ/ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ό̟ως αναφέρουν τα
σχετικά δηµοσιεύµατα είναι να ανακτήσει τα φορτία ̟ρος Βουλγαρία, ̟ου είχαν
α̟ωλεσθεί το 2008, δηλαδή ̟ερί̟ου 40.000 κοντέινερ.
◊◊◊◊◊

IΙΙ. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
Ακύρωση χρηµατοδοτήσεων στο
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα»

̟λαίσιο

του

Ε̟ιχειρησιακού

Ό̟ως ανακοίνωσε η Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού του βουλγαρικού
Υ̟ουργείου Οικονοµίας και Ενέργειας, 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
Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα» 2007–2013. Βάσει
των σχετικών δηµοσιευµάτων στο βουλγαρικό τύ̟ο, εναντίον της ως άνω
διαδικασίας έχουν κατατεθεί ̟άνω α̟ό 100 καταγγελίες και ̟αρά̟ονα.
Σηµειώνεται ότι, βάσει των όσων δήλωσε η αρµόδια διευθύντρια του
Υ̟ουργείου Οικονοµίας, κα Eli Milousheva, κανείς δεν µ̟ορεί να ισχυριστεί ότι
όλες οι εταιρείες, ̟ου ε̟ελέγησαν, ενήργησαν αντιδεοντολογικά ή ̟αράτυ̟α,
αλλά, α̟ό την άλλη, υ̟άρχουν βάσιµες ενδείξεις για ̟αραβάσεις και, κατά
συνέ̟εια, βάσιµος κίνδυνος ε̟ιβολής δηµοσιονοµικών διορθώσεων και
αναστολής του ̟ρογράµµατος α̟ό τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες της Ευρω̟αϊκής
Ε̟ιτρο̟ής. Η κα Milousheva ανέφερε, ε̟ίσης, ότι κανονικά τα συµβόλαια θα
έ̟ρε̟ε να υ̟ογραφούν έως την 30η Ιουνίου και, εφόσον αυτό ̟λέον δεν µ̟ορεί
να γίνει, τα σχετικά κονδύλια α̟όλλυνται οριστικά.
Υ̟ενθυµίζεται ότι, στις αρχές Ιουνίου τ.έ, είχε ανακοινωθεί η διεξαγωγή
̟ρόσθετων ελέγχων σε συµβάσεις, ̟ου υ̟ογράφηκαν κατό̟ιν κρατικών
̟ροκηρύξεων στο ̟λαίσιο του ΕΠ «Περιφερειακή Ανά̟τυξη». Η εξέλιξη αυτή
ήρθε µετά την ανακοίνωση της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής ότι αναστέλλει την
κοινοτική χρηµατοδότηση ̟ρος τη Βουλγαρία ως ̟ρος το ως άνω ΕΠ. 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.
◊◊◊◊◊
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IV. ΚΛΑ∆ΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
- Πορεία κατασκευής αυτοκινητοδρόµου Struma
H Y̟ουργός Περιφερειακής Ανά̟τυξης, κα Desislava Terzieva, δήλωσε
ότι η κατασκευή του Τµήµατος 2 του αυτοκινητόδροµου Struma, ̟ου ενώνει τη
Σόφια µε το συνοριακό σταθµό Προµαχώνα/Kulata, ̟ροχωρεί σύµφωνα µε το
χρονοδιάγραµµα. Η κα Terzieva και ο Υ̟ουργός Μεταφορών, κ. Danail
Papazov, ε̟ιθεώρησαν την ̟ρόοδο των κατασκευών και των αρχαιολογικών
εργασιών ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται κατά µήκος του αυτοκινητοδρόµου.
Η κα Terzieva τόνισε ότι έχει λάβει διαβεβαιώσεις α̟ό τις αναδόχους
τεχνικές εταιρείες ότι τα δύο υ̟ό κατασκευή τµήµατα του αυτοκινητόδροµου θα
ολοκληρωθούν βάσει του ισχύοντος ̟ρογραµµατισµού. Συγκεκριµένα, το Τµήµα
2 του αυτοκινητόδροµου (Dupnitsa–Blagoevgrad), αναµένεται να ολοκληρωθεί
έως το Μάρτιο του 2015, ενώ το Τµήµα 4 (Sandanski–Kulata) ̟ρόκειται να
̟αραδοθεί έως τον Οκτώβριο του 2014. Για τις αρχαιολογικές εργασίες κατά
µήκος του αυτοκινητοδρόµου, έχουν διατεθεί σχεδόν BGN 4,7 εκατ. (̟ερί̟ου €
2,4 εκατ.).
Η κα Terzieva ανέφερε ότι οι διαδικασίες για την κρατική ̟ροκήρυξη το
σχετικά µε το Τµήµα 3 (lot 3) του αυτοκινητόδροµου θα ξεκινήσουν στις αρχές
Οκτωβρίου. Αυτή τη στιγµή, ετοιµάζονται τα σχέδια και τα σχετικά έγγραφα για
τη διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισµού.
Σηµειώνεται ότι ανάδοχος του Τµήµατος 4 (̟ροϋ̟ολογισµού ̟ερί̟ου €29
εκατ.)
του
αυτοκινητοδρόµου
(Sandanski
–
συνοριακός
σταθµός
Προµαχώνα/Kulata) µήκους 15 χλµ. είναι η ελληνικών συµφερόντων εταιρεία
ΑΚΤΩΡ.
◊◊◊◊◊

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
- Πρόσφατες α̟οφάσεις ρυθµιστικής αρχής ενέργειας
Με α̟όφασή της, η βουλγαρική Ρυθµιστική Αρχή για την Ενέργεια και τα
Ύδατα ̟ροχώρησε σε µειώσεις των εγγυηµένων τιµών αγοράς ενέργειας α̟ό
ανανεώσιµες ̟ηγές. Οι εν λόγω µειώσεις, κατά µέσο όρο, εκτιµώνται σε: 28% για
τα φωτοβολταϊκά ̟άρκα, 22% για τα αιολικά ̟άρκα και 5% για τις
υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, η Αρχή έλαβε α̟όφαση για
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µηδενική σύνδεση στο δίκτυο εγκαταστάσεων ΑΠΕ την ε̟όµενη ̟ερίοδο, λόγω
του ότι η Βουλγαρία έχει ήδη ̟ετύχει τον εθνικό στόχο ως ̟ρος το µερίδιο των
ΑΠΕ στη συνολική ̟αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το ο̟οίο αυτήν τη στιγµή
ανέρχεται σε 16,4%. Η α̟όφαση της αρχής δεν έχει εφαρµογή σε ΑΠΕ χαµηλής
δυναµικότητας (ηλιακές και αιολικές εγκαταστάσεις έως 200 kw και
υδροηλεκτρικά εργοστάσια – εργοστάσια βιοµάζας έως 1.500 kw). Ολόκληρη η εν
λόγω α̟όφαση της 1ης Ιουλίου είναι διαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res_c-13_14.pdf.
Παράλληλα, µε α̟οφάσεις της ίδιας ̟εριόδου, η αρχή αύξησε τις τελικές
τιµές καταναλωτή του ηλεκτρικού ρεύµατος (κατά ̟ερί̟ου 2,5 – 2,74%) και της
θερµικής ενέργειας (2,6% κατά µέσο όρο). Αντίθετα, µειώθηκε κατά 2% το
ε̟όµενο τρίµηνο η τιµή του φυσικού αερίου.
◊◊◊◊◊

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
- Εξελίξεις στον τρα̟εζικό κλάδο
Στις 29.06.2014, η Βουλγαρία έλαβε την έγκριση της Ευρω̟αϊκής
Ε̟ιτρο̟ής, κατό̟ιν αιτήµατος ̟ου είχε υ̟οβάλει την ίδια ηµέρα, για την
υιοθέτηση σχήµατος υ̟οστήριξης της ρευστότητας των βουλγαρικών τρα̟εζών.
Συγκεκριµένα, η Ε̟ιτρο̟ή έκρινε ότι η κρατική ενίσχυση, την ο̟οία
συνε̟άγεται η εν λόγω ̟ιστωτική γραµµή ύψους BGN 3,3 δισ. (̟ερί̟ου € 1,7
δισ.), ̟ληροί τις αρχές της αναλογικότητας και αναγκαιότητας µε στόχο την
εξασφάλιση ε̟αρκούς ρευστότητας στο χρηµατο̟ιστωτικό τοµέα της χώρας. Οι
ως άνω ̟ρωτοβουλίες έρχονται σε συνέχεια αντιδράσεων ̟ανικού (bank run)
καταθετών το ̟ροηγούµενο δεκαήµερο, λόγω, κυρίως, της διασ̟οράς ανώνυµων
̟ληροφοριών/ειδήσεων αναφορικά µε τη ρευστότητα δύο σηµαντικών
βουλγαρικών τρα̟εζών, της Corporate Commercial Bank (CCB) και της First
Investment Bank (FIB). Αναλυτικότερα οι σχετικές εξελίξεις έχουν ως εξής:
Την Παρασκευή, 20.06.2014, η βουλγαρική Κεντρική Τρά̟εζα έθεσε υ̟ό
καθεστώς «ειδικής ε̟ο̟τείας» την Corporate Commercial Bank (CCB). 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 διάρκεια του καθεστώτος ειδικής ε̟ο̟τείας είναι
τρίµηνη και, κατά το χρονικό αυτό διάστηµα, αναστέλλεται κάθε τρα̟εζική
δραστηριότητα ή συναλλαγή µέσω της CCB και διενεργείται ε̟ανεξέταση της
̟οιότητας του ενεργητικού της τρά̟εζας (asset quality review). Παράλληλα,
αναστέλλονται τα δικαιώµατα των µετόχων της τρά̟εζας µε ̟οσοστό άνω του
10%, α̟οµακρύνονται τα µέλη του διοικητικού και του ε̟ο̟τικού συµβουλίου
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και, στη θέση τους, διορίζεται α̟ό την Κεντρική Τρά̟εζα διοικούσα ε̟ιτρο̟ή.
Πάντως, ̟αρά τη συνολικά τρίµηνη διάρκεια του ως άνω ειδικού καθεστώτος,
ανακοινώθηκε ότι η CCB θα ξαναλειτουργήσει την 21η Ιουλίου τ.έ., αν και δεν
έχει ακόµη διευκρινιστεί η ακριβής διαδικασία ε̟αναλειτουργίας. Παράλληλα,
το Χρηµατιστήριο Σόφιας ανακοίνωσε την αναστολή δια̟ραγµάτευσης των
µετοχών της CCB. Ε̟ίσης, στα τέλη Ιουνίου, η Κεντρική Τρά̟εζα ανακοίνωσε ότι
α̟ό 01.07 τα ε̟ιτόκια της CCB µειώνονται στο µέσο όρο των ε̟ιτοκίων
καταθέσεων, ̟ου ισχύουν αυτήν τη στιγµή στη βουλγαρική τρα̟εζική αγορά.
Σηµειώνεται ότι, κατά το ̟αρελθόν, για µεγάλων ̟οσών ̟ροθεσµιακές
καταθέσεις, η CCB χορηγούσε ε̟ιτόκια έως και 6–8%.
Ο διοικητής της Κεντρικής Τρά̟εζας, κ. Ivan Iskrov, δήλωσε ότι η τρά̟εζα
δεν έχει χρεοκο̟ήσει και οι καταθέτες δε θα α̟ολέσουν τις οικονοµίες τους. Σε
αντίστοιχο κλίµα, το Υ̟ουργικό Συµβούλιο εξέδωσε ανακοίνωση τύ̟ου,
σύµφωνα µε την ο̟οία ο Πρωθυ̟ουργός, κ. Plamen Oresharski, και ο Υ̟ουργός
Οικονοµικών, κ. Petar Chobanov, υ̟οστηρίζουν ̟λήρως τις ενέργειες της
Κεντρικής Τρά̟εζας για τη σταθερο̟οίηση και α̟οκατάσταση της CCB.
Ειδικότερα, ο Υ̟ουργός Οικονοµικών δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα ̟αρέµβει στη
CCB µόνο µέσω της Βουλγαρικής Ανα̟τυξιακής Τρά̟εζας και του Βουλγαρικού
Ταµείου Ασφάλισης Καταθέσεων και µόνον αφού ̟ρώτα δοθεί η δυνατότητα
στους τωρινούς µετόχους να ̟αράσχουν τα α̟αιτούµενα κεφάλαια για την
α̟οκατάσταση της ρευστότητας της CCB. Βάσει των ε̟ίσηµων δηµοσιεύσεων της
β/Κεντρικής Τρά̟εζας, η CCB είναι η τέταρτη µεγαλύτερη τρά̟εζα της χώρας,
ενώ, ̟ροσφάτως, είχε εξαγοράσει την Credit Agricole Βουλγαρίας (η ο̟οία µε τη
σειρά της είχε εξαγοράσει την Εµ̟ορική Τρά̟εζα Βουλγαρίας), η ο̟οία, ε̟ίσης,
ετέθη υ̟ό καθεστώς ειδικής ε̟ο̟τείας. Μέχρι δε το Μάιο 2013 – ο̟ότε
υιοθετήθηκε η 127/2013 α̟όφαση του Υ̟ουργικού Συµβουλίου, βάσει της ο̟οίας
τα κεφάλαια των κρατικών εταιρειών ̟ρέ̟ει να είναι ισόρρο̟α κατανεµηµένα
σε τουλάχιστον τέσσερις τρά̟εζες –, στη CCB διατηρούταν το συντρι̟τικά
µεγαλύτερο ̟οσοστό των κρατικών καταθέσεων και λογαριασµών. Η
̟λειοψηφία των µετοχών της CCB ανήκει στην εταιρεία BROMAK,
συµφερόντων του ε̟ιχειρηµατία κ. Tsvetan Vassilev, ενώ µερίδιο µετοχών
(̟ερί̟ου 9%) διατηρεί και η ρωσική τρά̟εζα VTB. Οι εκτιµήσεις για τις διαθέσεις
της VTB είναι αντικρουόµενες, καθώς, ενώ αρχικά υ̟ήρξαν δηµοσιεύµατα στο
βουλγαρικό τύ̟ο, ̟ου ανέφεραν ότι η ρωσική τρά̟εζα σκο̟εύει να στηρίξει την
CCB, νεότερα δηµοσιεύµατα ε̟ικαλούνται ανε̟ίσηµες δηλώσεις εκ̟ροσώ̟ων
της VTB, σύµφωνα µε τις ο̟οίες η ρωσική τρά̟εζα δεν ̟ρόκειται να αυξήσει τη
συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο της CCB.
Σύµφωνα µε δηλώσεις του κ. Iskrov, 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
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δίωξη για ̟αράβαση καθήκοντος, µε συγκεκριµένη εµ̟ορική τρά̟εζα, ̟ου,
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. Vassilev µε τον κ. Delyan Peevski, βουλευτή του
κόµµατος «Κίνηµα ∆ικαιωµάτων και Ελευθεριών» και ε̟ιχειρηµατία.
Την Πέµ̟τη 26.06.2014, υ̟ήρξε ̟εραιτέρω διασ̟ορά ανώνυµων
̟ληροφοριών, οι ο̟οίες αυτήν τη φορά στοχο̟οιούσαν την τρίτη µεγαλύτερη
τρά̟εζα της χώρας, τη FIB. Α̟ότοκος των εν λόγω φηµών αναφορικά µε τη
ρευστότητα της FIB, υ̟ήρξε η µαζική ̟ροσέλευση την ε̟οµένη, 27.06.2014,
καταθετών στα υ̟οκαταστήµατα της τρά̟εζας, µε σκο̟ό την ανάληψη των
καταθέσεών τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύµφωνα µε ε̟ίσηµη ανακοίνωση
της ίδιας της διοίκησης της τρά̟εζας, οι αναλήψεις των ̟ελατών της ανήλθαν
στις 27.06.2014 στο ̟οσό των BGN 800 εκατ. (̟ερί̟ου € 410 εκατ.). Στην εν λόγω
ανακοίνωσή της, η FIB ισχυριζόταν ότι είχε ̟έσει θύµα «µιας άνευ
̟ροηγουµένου οργανωµένης εγκληµατικής ε̟ίθεσης µέσω φηµών και
κακόβουλων δηλώσεων, την ο̟οία καµία τρά̟εζα στον κόσµο δεν µ̟ορεί να
αντέξει» και γνωστο̟οιούσε ότι τα καταστήµατά της θα έκλειναν µεν στις 15:00
την Παρασκευή και θα ̟αρέµεναν κλειστά το Σαββατοκύριακο, αλλά θα
ε̟αναλειτουργούσαν κανονικά α̟ό τη ∆ευτέρα το ̟ρωί, καθώς η τρά̟εζα
διέθετε ε̟αρκή ρευστότητα. Πράγµατι, στις 30.06.2014, τα υ̟οκαταστήµατα της
FIB λειτούργησαν κανονικά, εξυ̟ηρετώντας τους ̟ροσερχόµενους ̟ελάτες, ̟ου
σχηµάτιζαν µεν ουρές αλλά σαφώς ̟ιο ̟εριορισµένες σε σχέση µε τις 27.06, ενώ
τις ε̟όµενες ηµέρες η λειτουργία της τρά̟εζας οµαλο̟οιήθηκε ̟λήρως. Μάλιστα,
η διοίκηση της τρά̟εζας εξέδωσε νέα ανακοίνωση, ό̟ου αναφερόταν ότι δε θα
χρεώσει µε τα καταρχήν ̟ροβλε̟όµενα τέλη όσους ̟ελάτες της α̟οφασίσουν να
ε̟ανενεργο̟οιήσουν λογαριασµούς, τους ο̟οίους είχαν κλείσει στις 27.06,
α̟οσύροντας τις καταθέσεις τους εν µέσω κλίµατος ̟ανικού. Σε ό,τι αφορά τη
µετοχή της FIB στο Χρηµατιστήριο της Σόφιας, το α̟όγευµα της ∆ευτέρας 30.06
ενισχυόταν σε ̟οσοστό 26,25%, ανακτώντας µεγάλο µέρος των α̟ωλειών της, οι
ο̟οίες στις 27.06 µόνο είχαν ανέλθει σε ̟ερί̟ου 19%.
Σηµειώνεται, ε̟ίσης, ότι, το διήµερο 28-29.06.2014, η β/Υ̟ηρεσία Εθνικής
Ασφαλείας (DANS) ̟ροχώρησε στη σύλληψη 5 ατόµων µε την κατηγορία της
διασ̟οράς ψευδών ειδήσεων, ̟ου στόχευαν στην α̟οσταθερο̟οίηση του
τρα̟εζικού συστήµατος. Σύµφωνα δε µε σχετικές αναρτήσεις το̟ικών
διαδικτυακών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων, η Βουλγαρική Κεντρική Τρά̟εζα
̟ρότεινε στις 30.06 στην αρµόδια κοινοβουλευτική ε̟ιτρο̟ή την τρο̟ο̟οίηση
του
Ποινικού
Κώδικα
ούτως,
ώστε
η
διασ̟ορά
ψευδών
ή
α̟ο̟ροσανατολιστικών ̟ληροφοριών ως ̟ρος τις τρά̟εζες και το
χρηµατο̟ιστωτικό σύστηµα της χώρας να τιµωρείται µε ̟οινή φυλάκισης 2 έως 5

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας

Σελίδα 13

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
ετών, η ο̟οία, µάλιστα, υ̟ό συγκεκριµένες ε̟ιβαρυντικές ̟εριστάσεις, να µ̟ορεί
να µετατρα̟εί σε κάθειρξη έως 10 ετών.
Πρέ̟ει, τέλος, να ε̟ισηµανθούν οι ̟αρατηρήσεις δύο διεθνών οίκων
αξιολόγησης αναφορικά µε τις εξελίξεις στον τρα̟εζικό κλάδο στη Βουλγαρία.
Συγκεκριµένα, η Fitch, σε σχετική της διαδικτυακή ανακοίνωση-ανάλυση,
ε̟ισηµαίνει ότι το bank run στα δύο χρηµατο̟ιστωτικά ιδρύµατα αναδεικνύει
̟ροβλήµατα εταιρικής διακυβέρνησης στις εν λόγω εγχώριας ιδιοκτησίας
τρά̟εζες. Λόγω δε των εν λόγω εξελίξεων ο κίνδυνος ρευστότητας ε̟ιτείνεται για
όλες τις βουλγαρικές τρά̟εζες, αλλά είναι ̟ιο έντονος για τις δύο, ̟ου ήδη
υ̟έστησαν το bank run, λόγω των ως άνω αδυναµιών τους ως ̟ρος την εταιρική
διακυβέρνηση. Ό̟ως ε̟ισηµαίνει χαρακτηριστικά η Fitch, «η αδύναµη εταιρική
διακυβέρνηση, ̟εριλαµβανοµένου του ̟ιθανού δανεισµού συνδεόµενων µερών,
ενσωµατώνεται στη χαµηλή αξιολόγηση βιωσιµότητας “b-“ της FIB». Αντιθέτως,
κατά τη Fitch, οι τρά̟εζες ξένης ιδιοκτησίας, ̟ου συγκροτούν το 70% του
κλάδου, διαθέτουν καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση και διακρίνονται α̟ό
α̟οτελεσµατικότερη διαχείριση κινδύνων. ∆ιατηρούν δε µεγαλύτερα ̟οσά
καταθέσεων, τα ο̟οία, µάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί µε σκο̟ό την
α̟ο̟ληρωµή χρηµατοδοτήσεων των µητρικών τους και είναι λιγότερο
εκτεθειµένες σε ενδεχόµενη α̟ώλεια εµ̟ιστοσύνης α̟ό την ̟λευρά των ̟ελατών
τους. Ενδεχοµένως, µάλιστα, να ωφελήθηκαν α̟ό εισροές καταθέσεων κατά τη
διάρκεια της αναταραχής των ̟ροηγούµενων δύο εβδοµάδων. Πάντως, η Fitch
αναγνωρίζει ότι οι βουλγαρικές αρχές κινήθηκαν ταχέως, αναλαµβάνοντας, α̟ό
τη µία, τη δέσµευση να ̟αράσχουν ρευστότητα, εφόσον χρειαστεί, και
διαψεύδοντας α̟οτελεσµατικά, α̟ό την άλλη, τις αβάσιµες φήµες κατά της FIB,
̟ου είχαν ανώνυµα διαδοθεί. Καταλήγει στην ανάλυσή της η Fitch ότι οι
βουλγαρικές τρά̟εζες έχουν ισχυρή κεφαλαιο̟οίηση, η ο̟οία αναµένεται να
̟αραµείνει σταθερή, ενώ «τα τρέχοντα ̟ροβλήµατα συνδέονται ̟ερισσότερο µε
την εµ̟ιστοσύνη ̟αρά µε τη φερεγγυότητα». Και η S&P, α̟ό την ̟λευρά της,
υ̟οστηρίζει ότι τα ̟ροβλήµατα στην CCP και την FIB αντανακλούν «αδύναµη
θεσµική α̟οτελεσµατικότητα και κακή διαχείριση». Κινούµενη στο ίδιο κλίµα µε
τη Fitch, η S&P υ̟ογραµµίζει τις ̟ροσ̟άθειες των βουλγαρικών αρχών να
αντιµετω̟ίσουν τυχόν διάδοση της αναταραχής σε άλλες τρά̟εζες,
̟εριλαµβανοµένης της α̟όφασης για δηµιουργία ειδικής ̟ιστωτικής γραµµής
ρευστότητας, και ε̟ισηµαίνει ότι τα ̟ρόσφατα γεγονότα στον τρα̟εζικό κλάδο
δε θα ε̟ηρεάσουν τη συνολική αξιολόγηση του αξιόχρεου της Βουλγαρίας (για
την ̟ροηγηθείσα των εξελίξεων στον τρα̟εζικό κλάδο υ̟οβάθµιση της
αξιολόγησης της Βουλγαρίας α̟ό την S&P, βλ. ανωτέρω στο ̟αρόν ενηµερωτικό
σηµείωµα).
◊◊◊◊◊
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ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
- Προεδρικό βέτο στις τρο̟ο̟οιήσεις του νόµου για την ̟ροστασία της
ανταγωνιστικότητας
Στα µέσα Ιουνίου, το βουλγαρικό κοινοβούλιο υιοθέτησε σε δεύτερη
ανάγνωση τρο̟ο̟οιήσεις στο νόµο για την ̟ροστασία της ανταγωνιστικότητας,
οι ο̟οίες εστιάζουν, κυρίως, στις σχέσεις των µεγάλων λιανεµ̟ορικών αλυσίδων
(σού̟ερ-µάρκετ, ως ε̟ί το ̟λείστον) και των ̟ροµηθευτών τους. Με τις
τρο̟ο̟οιήσεις αυτές, εισάγονται νέοι νοµικοί όροι, ό̟ως αυτός της «ισχυρής
δια̟ραγµατευτικής σχέσης», καθώς και άλλες υ̟οχρεώσεις για την ̟λευρά των
λιανεµ̟όρων, ό̟ως αυτή της υ̟οχρεωτικής κατάρτισης οµοιόµορφων
συµβολαίων ̟ρος τους ̟ροµηθευτές, ̟ου ̟ροκάλεσαν τις έντονες αντιδράσεις
της το̟ικής Ένωσης Σύγχρονου Εµ̟ορίου, η ο̟οία εκ̟ροσω̟εί και τις µεγάλες
αλυσίδες σού̟ερ-µάρκετ.
Παρά, ̟άντως, την υιοθέτηση των εν λόγω ρυθµίσεων, η τελική τους
εφαρµογή τίθεται εν αµφιβόλω, καθώς ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, κ. Rosen
Plevneliev, άσκησε το δικαίωµα αρνησικυρίας ̟ου διαθέτει, µε το ε̟ιχείρηµα ότι
δε µελετήθηκαν ε̟αρκώς οι ̟ιθανές ε̟ι̟τώσεις των ε̟ίµαχων ρυθµίσεων στις
τελικές τιµές των τροφίµων και των βασικών καταναλωτικών ̟ροϊόντων. Σε
συνέχεια του ̟ροεδρικού βέτο, ο νόµος ε̟ανέρχεται στη Βουλή και, για την
τελική του υιοθέτηση, α̟αιτείται η α̟όλυτη ̟λειοψηφία των βουλευτών, η
ο̟οία, όµως, εκτιµάται α̟ό τον το̟ικό τύ̟ο ότι είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί,
καθώς η χώρα έχει εισέλθει ουσιαστικά σε ̟ροεκλογική ̟ερίοδο (οι εκλογές έχουν
ήδη οριστεί για τις 5 Οκτωβρίου), η κυβέρνηση αναµένεται να υ̟οβάλει την
̟αραίτησή της στις αρχές Αυγούστου, ενώ, λόγω των ε̟ιµέρους στρατηγικών
των κοινοβουλευτικών κοµµάτων, δύσκολα ε̟ιτυγχάνεται, στην ̟αρούσα φάση,
α̟αρτία στο Κοινοβούλιο.
◊◊◊◊◊

V. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
– Παρουσίαση ̟ροτεραιοτήτων Ιταλικής Προεδρίας και α̟ολογισµός
Ελληνικής Προεδρίας σε σχετική ηµερίδα BCCI (1η Ιουλίου 2014, Σόφια)
Στην τακτική εκδήλωση του EU Club, ̟ου διοργανώνεται υ̟ό την αιγίδα
του Βουλγαρικού Ε̟ιµελητηρίου Εµ̟ορίου και Βιοµηχανίας (BCCI),
̟αρουσιάστηκαν στις 01.07.2014 οι ̟ροτεραιότητες της εξάµηνης Ιταλικής
Προεδρίας α̟ό τον Πρέσβη της Ιταλία στη Σόφια, κ. Marco Conticelli, αφού
̟ρώτα ο Πρέσβης της Ελλάδος στη Σόφια, κ. ∆ηµοσθένης Στωίδης, έκανε ένα
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σύντοµο α̟ολογισµό της Ελληνικής Προεδρίας. Ο κ. Στωίδης ε̟ισήµανε ότι η
Ελλάδα διεξήγαγε µια «οικονοµική» ̟ροεδρία (υ̟ήρξε εξοικονόµηση € 30 εκατ.
σε σχέση µε τον αρχικό ̟ροϋ̟ολογισµό) µε τη δηµόσια διοίκηση να
αντα̟οκρίνεται στις ̟ροκλήσεις, ̟αρά τα ̟ροβλήµατα ̟ου αντιµετω̟ίζει. Ο κ.
Στωίδης αναφέρθηκε στην ̟ρόοδο ̟ου ε̟ετεύχθη σε όλους τους τοµείς κατά τη
διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, ό̟ως, ε̟ί ̟αραδείγµατι, στην τρα̟εζική
ένωση, µε την ̟ολιτική συµφωνία για τον Ενιαίο Μηχανισµό Εξυγίανσης (Single
Resolution Mechanism), σε θεσµικό ε̟ί̟εδο, µε την υιοθέτηση νέων κανόνων για
τη χρηµατοδότηση των ̟ολιτικών κοµµάτων, στον τοµέα του ̟ολιτισµού, µε τη
νέα οδηγία (2014/60/ΕΕ) για την ε̟ιστροφή ̟αράνοµα κτηθέντων ̟ολιτιστικών
αγαθών, στο µεταναστευτικό και τη διαχείριση των κοινοτικών συνόρων, µε την
ενίσχυση της αρχής της αλληλεγγύης σε θέµατα ασύλου και διαχείρισης
συνόρων/µεταναστών καθώς και µε το νέο Κανονισµό για τη FRONTEX, στις
εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και τη διεύρυνση, µε την Υ̟ουργική ∆ιάσκεψη ΕΕ –
Αραβικού Συνδέσµου, την ανε̟ίσηµη Υ̟ουργική ∆ιάσκεψη ΕΕ – ∆υτικών
Βαλκανίων της Θεσσαλονίκης, την αναγνώριση καθεστώτος υ̟οψήφιας χώρας
στην Αλβανία κ.ά. Σηµειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας,
ολοκληρώθηκαν 67 κοινοτικές νοµοθετικές διαδικασίες και ̟ροωθήθηκαν 15
ακόµη νοµοθετικές ̟ρωτοβουλίες.
Ο κ. Conticelli υ̟ογράµµισε ότι οι
̟ροτεραιότητες της Ιταλικής Προεδρίας
θα κινηθούν ̟άνω στο τετρά̟τυχο:
ανά̟τυξη (µεταξύ άλλων, µε την
ε̟ανεκκίνηση της Στρατηγικής «Ευρώ̟η
2020» και τη διοργάνωση ∆ιάσκεψης
Υψηλού Ε̟ι̟έδου στη Βενετία για την
ψηφιακή
οικονοµία),
α̟ασχόληση
(µεταξύ άλλων, µε την ̟λήρη εφαρµογή
της Πρωτοβουλίας για τη Νεανική Α̟ασχόληση), δικαιώµατα των ̟ολιτών (µε
στόχο τη µείωση του χάσµατος µεταξύ ̟ολιτών και κοινοτικών θεσµών, στο
̟λαίσιο των ισχυουσών Συνθηκών), διεθνής ρόλος της ΕΕ (εδώ εντάσσεται η
σχεδιαζόµενη Ευρωαφρικανική Υ̟ουργική ∆ιάσκεψη για την Α̟ασχόληση και
την Ανά̟τυξη). Ε̟ίσης, έµφαση θα δοθεί στο µεταναστευτικό ̟ρόβληµα, το
ο̟οίο ε̟ιβαρύνει ̟ερισσότερο τις χώρες ̟ου βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα
της ΕΕ και, για αυτό, α̟αιτείται ̟ερισσότερη αλληλεγγύη µεταξύ των κρατώνµέλων της ΕΕ.
Α̟ό την ̟λευρά του, ο Πρόεδρος του BCCI, κ. Tsvetan Simeonov,
συνεχάρη την Ελληνική Προεδρία και εξέφρασε την ικανο̟οίησή του για τα όσα
ε̟ετεύχθησαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας, µε εξοικονόµηση, µάλιστα,
̟όρων και µε «λιγότερη διοίκηση». Υ̟ογράµµισε δε τη σηµασία της ̟ροώθησης

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας

Σελίδα 16

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
θεσµικών αλλαγών στην ΕΕ, ̟ου θα κινούνται ακριβώς σε αυτό τον άξονα:
εξοικονόµηση ̟όρων και λιγότερη διοίκηση/γραφειοκρατία.
◊◊◊◊◊

– Εργοστάσιο Σοκολάτας στη Θεσσαλονίκη
Ό̟ως µας ενηµέρωσε η ∆ΕΘ-HELEXPO,
α̟ό τις 6 Σε̟τεµβρίου τ.έ., ταυτόχρονα µε
την έναρξη της 79ης ∆ΕΘ, θα λειτουργήσει
για έξι µήνες στη Θεσσαλονίκη θεµατικό
̟άρκο µε τον τίτλο «Εργοστάσιο
Σοκολάτας». Περισσότερες ̟ληροφορίες
̟αρέχονται
στην
ιστοσελίδα:
http://www.ergostasiosokolatas.gr/, ενώ
σύντοµα αναµένεται να ανακοινωθούν
̟εραιτέρω
λε̟τοµέρειες
(ωράριο
ης
λειτουργίας, τυχόν εισιτήριο µετά την ολοκλήρωση της 79 ∆ΕΘ κ.ά.).
Σηµειώνεται ότι η αναγγελία της εν λόγω είδησης α̟ό το Γραφείο µας κέντρισε
ήδη το ενδιαφέρον το̟ικών ταξιδιωτικών γραφείων και ιστοσελίδων τουριστικής
θεµατολογίας.
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
◊◊◊◊◊

– Zootechnia 2015
Θεσσαλονίκης)

(29.01

–

01.02.2015,

∆ιεθνές

Εκθεσιακό

Κέντρο

Η 9η ∆ιεθνής Έκθεση Zootechnia για την κτηνοτροφία και την
̟τηνοτροφία, θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 29.01 – 01.02.2015. Οι
διοργανωτές φιλοδοξούν να αναβαθµίσουν ̟εραιτέρω την έκθεση µετά την κατά
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66% αύξηση των ε̟ισκε̟τών το 2013. Σηµειώνεται ότι η εν λόγω έκθεση ̟ου,
̟αραδοσιακά, ̟ροσελκύει σηµαντικό αριθµό ξένων ε̟ισκε̟τών, αυτήν τη φορά
υ̟οστηρίζεται α̟ό δύο ̟αράλληλες εκδηλώσεις: α) το Pet Festival, ό̟ου θα
̟ροβληθούν ̟ροϊόντα για κατοικίδια ζώα και β) το Horse Show.
Για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες,
α̟ευθύνονται στους διοργανωτές:

οι

ενδιαφερόµενοι

µ̟ορούν

να

∆ΕΘ-HELEXPO
Πληροφορίες: κ. Βασίλης Σ̟ύρου, Υ̟εύθυνος Έκθεσης
Τηλ.: 0030/2310 291 101
Fax: 0030/2310 291 551
Πλήρη στοιχεία ε̟ικοινωνίας: http://zootechnia.helexpo.gr/zootechnia/en/contact
Web: http://zootechnia.helexpo.gr/zootechnia/
◊◊◊◊◊

– 40η ∆ιεθνής Έκθεση Γούνας Καστοριάς (06–09.05.2015, Κέντρο Γούνας
∆υτικής Μακεδονίας, Καστοριά)
Ό̟ως ανακοινώθηκε ε̟ίσηµα στην ιστοσελίδα των διοργανωτών, η 40η
έκδοση της ε̟ιτυχηµένης έκθεσης θα διεξαχθεί το Μάιο του 2015 στο Κέντρο
Γούνας ∆υτικής Μακεδονίας.
Για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες,
α̟ευθύνονται στους διοργανωτές:

οι

ενδιαφερόµενοι

µ̟ορούν

να

Σύνδεσµος Γουνο̟οιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας»
Ι. Βαβαλά 1, 52100 Καστοριά
Τηλ.: 0030/24670 22353, 0030/24670 44441
Φαξ: 0030/24670 28271;
E-mail: info@furfairkastoria.com , akf@otenet.gr
Web: www.furfair.gr, www.furfairkastoria.com
◊◊◊◊◊
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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
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