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Βουλγαρία 
 
Πολιτικά 
Μία έρευνα που δημοσιεύτηκε στα μέσα επτεμβρίου 2010 από τη German 
Marshall Fund των ΗΠΑ έδειξε ότι οι περισσότεροι πολίτες των κυριότερων 
κρατών του ευρώ θεωρούν το κοινό νόμισμα έχει κάνει κακό στην οικονομία 
και αναμένουν από τις εθνικές κυβερνήσεις περισσότερο παρά από την ΕΕ να 
αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση. Εκτός ευρωζώνης, 42% των 
Βούλγαρων θεωρούν ότι η χρήση του ευρώ θα κάνει κακό στην εθνική 
οικονομία, ενώ μόνη εξαίρεση αποτελεί η Ρουμανία όπου 54% των 
ερωτηθέντων είναι υπέρ του κοινού νομίσματος. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι 
ενώ οι περισσότεροι πολίτες είναι υπέρ της εισόδου στην ΕΕ, παράλληλα 
θεωρούν ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για το 
χειρισμό της οικονομικής κρίσης και όχι οι οργανισμοί της ΕΕ1. 
Η Βουλγαρία και η ΠΓΔΜ υπέγραψαν ένα μνημόνιο αμοιβαίας κατανόησης 
στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας. Σο έγγραφο 
υπεγράφη από το Βούλγαρο Τπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Δημοσίων Έργων, Rosen Plevneliev και τον κοπιανό ομόλογό του, Mousa 
Tzaferi, ο οποίος επισκέφτηκε τη Βουλγαρία. Σο μνημόνιο είναι ύψους 14,2 
εκατ. ευρώ συνολικά, από τα οποία 12 εκατ. ευρώ προέρχονται από τη 
βοήθεια που χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα από 
εθνική χρηματοδότηση από τις δύο χώρες. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα 
κονδύλια στο πλαίσιο του προγράμματος προορίζονται  για διασυνοριακά 
έργα στις παραμεθόριες περιοχές της Βουλγαρίας και της ΠΓΔΜ, ενώ οι 
δικαιούχοι του προγράμματος είναι τόσο οι τοπικές αρχές όσο και οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις2. Παρ’ όλα αυτά, αχρησιμοποίητα παραμένουν τα 
πλεονεκτήματα της διασυνοριακής περιοχής της χώρας, όπως η γειτνίαση με 
τη βουλγαρική αγορά, οι ευνοϊκές συνθήκες για την προώθηση προϊόντων και 
οι δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης, ακόμη και μετά την απελευθέρωση 
των θεωρήσεων (οι λεγόμενες βίζες). Ο λόγος για αυτό είναι η έλλειψη 
ενδιαφέροντος των επιχειρηματιών από την Κρίβα Παλάνκα, μαζί με τους 
επιχειρηματίες από τη Βουλγαρία. Από τις 700 και πλέον εταιρείες της Κρίβα 

                                                 
1 Pop V. 15/09/2010. «Euro ‘bad for the economy’, say French, Germans, 
Spaniards», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://euobserver.com 
2 01/09/2010. «Βουλγαρία: Τπεγράφη μνημόνιο αμοιβαίας κατανόησης με την 
ΠΓΔΜ στο πλαίσιο διασυνοριακής συνεργασίας», που είναι δημοσιευμένο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
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Παλάνκα, μόνο λίγες είναι προσανατολισμένες στις εξαγωγές και μόνο δύο 
συνεργάζονται με Βούλγαρους εταίρους, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει 
ιδέα γιατί δεν χρησιμοποιούνται τα πλεονεκτήματα αυτά. Θεωρεί δε ότι οι 
εταιρείες αυτές δεν είναι αρκετά ισχυρές οικονομικά. Εξάλλου ούτε μία 
επιχειρηματική ιδέα που ξεκίνησε από τις τοπικές αρχές, δεν έχει 
πραγματοποιηθεί3. 
 
Κοινωνικά 
Η Βουλγαρία έχει αρχίσει να διαφημίζεται ως τουριστικός προορισμός όλο το 
χρόνο από το Euronews, το Eurosport, το National Geographic Channel και 
το Discovery Channel, αρχής γεννωμένης από τις 6 επτέμβριου 2010. Η 
χρηματοδότηση της διαφημιστικής εκστρατείας ανέρχεται σε 7,5 εκατ. λέβα τα 
οποία παρέχονται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος της ΕΕ 
"Περιφερειακή ανάπτυξη". ύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο αριθμός των 
τουριστικών καταλυμάτων στη Βουλγαρία από το δεύτερο τρίμηνο του 2010 
αυξήθηκε κατά 3,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι4. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπουργός Οικονομίας της Βουλγαρίας, Traicho 
Traikov, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Formula One Management, 
 Bernard Ecclestone, στη Monza της Ιταλίας στα μέσα του μήνα. Οι δύο τους 
συζήτησαν τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις για την οικοδόμηση μιας 
πίστας Formula 1 στη Βουλγαρία, ενώ ο Bernie Ecclestone εξέφρασε 
ενδιαφέρον για την ιδέα αυτή και δεσμεύτηκε να επισκεφθεί τη Βουλγαρία 
κατά τις προσεχείς εβδομάδες για να εξοικειωθεί με τις λεπτομέρειες του 
έργου5. 
Σην ίδια περίοδο ένα βουλγάρικο ξενοδοχείο, το Grand Hotel & SPA 
Primoretz στο Μπουργκάς, έχει ενταχθεί στα 28 καλύτερα ξενοδοχεία του 
κόσμου με spa από τη γερμανική, μη κερδοσκοπική διεθνή ένωση. 
Σο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ελέγχου Αναψυχής και SPA, που βρίσκεται στο 
Bad Wildingen στη Γερμανία, έχει εκδώσει το «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό 
Αναψυχής και Spa για το ξενοδοχείο Primoretz, ενώ συνολικά 28 ξενοδοχεία 

                                                 
3 02/09/2010. «ΠΓΔΜ: Αχρησιμοποίητα παραμένουν τα πλεονεκτήματα της 
διασυνοριακής περιοχής λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από τις τοπικές επιχειρήσεις», 
που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
4 07/09/2010. «Βουλγαρία: Μεγάλοι τηλεοπτικοί σταθμοί θα αναλάβουν την 
τουριστική προώθηση της χώρας», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
5 13/09/2010. «Βουλγαρία: Ο πρόεδρος της Formula 1 ενδιαφέρεται για την 
κατασκευή πίστας στη χώρα», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
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σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων τα 10 στην Ευρώπη, είναι κάτοχοι του 
πιστοποιητικού6. 
Σην ίδια στιγμή, ως προς τα ακίνητα, αν και οι τοπικές τράπεζες έχουν 
επαναφέρει τη στεγαστική πίστη σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο, ο αριθμός των 
κτηματικών συμφωνιών στην τοπική αγορά εξακολουθεί να μην αυξάνεται. 
Οι ειδικοί πιστεύουν ότι ο λόγος για αυτό το αδιέξοδο βρίσκεται στην 
παραμένουσα έλλειψη ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στον 
κλάδο των ακινήτων αυτή τη στιγμή. Αν και οι πωλητές έχουν προσπαθήσει 
την αγορά μεγάλων διαμερισμάτων (100 τετραγωνικών μέτρων και άνω), οι 
αγοραστές έχουν εστιάσει σε μικρότερα σπίτια και μικρότερες τιμές (κάπου 
μεταξύ 40 και 50 χιλιάδες ευρώ). ύμφωνα μάλιστα με τη Διεύθυνση Real 
Estate officials, η πραγματική αγορά ακινήτων δεν θα δει καμία αλλαγή μέχρι 
το τέλος του 2010, δεδομένου ότι η κρίση οδηγεί στη διατήρηση των τιμών στα 
τρέχοντα επίπεδα, αν όχι σε πτώση, σε κάποιες κατοικημένες περιοχές  όπου 
οι αγοραστές διαθέτουν λιγότερα μετρητά και οι τράπεζες είναι απρόθυμες να 
δώσουν μεγάλα ποσά με μεγάλες προθεσμίες αποπληρωμής7. 
 
Οικονομικά 
Η Εθνική τατιστική Τπηρεσία της Βουλγαρίας κατέγραψε 2,0% ρυθμό 
αύξησης του  πληθωρισμού από την αρχή του έτους (Αύγουστος 2010 σε 
σύγκριση με Δεκέμβριο 2009) και 2,7% ετήσιο πληθωρισμό τον Αύγουστο του 
2010 έναντι του Αυγούστου του 2009, όπως ανακοίνωσε το ινστιτούτο. Σο 
ινστιτούτο κατέγραψε επίσης 1,1% μέσο ετήσιο πληθωρισμό για την περίοδο 
μεταξύ επτεμβρίου 2009 και Αύγουστου 2010, σε σύγκριση με την περίοδο 
μεταξύ επτεμβρίου 2008 και Αυγούστου 2009. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή 
(ΔΣΚ ) τον Αύγουστο του 2010 σε σχέση με τον Ιούλιο του 2010 ήταν 100,1% 
και ο μηνιαίος πληθωρισμός 0,1%8. 

Σο δημοσιονομικό έλλειμμα της Βουλγαρίας μειώθηκε σε 1,23 δις λέβα στα 
τέλη Ιουλίου 2010, όπως δείχνουν τα δεδομένα του υπουργείου Οικονομικών. 
Αναφέρθηκε ένα μηνιαίο πλεόνασμα του προϋπολογισμού ύψους 284,5 εκατ. 
λέβα, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση εισροής χρημάτων από κονδύλια της 
ΕΕ στο πλαίσιο των επτά επιχειρησιακών προγραμμάτων, στην 
πραγματικότητα όμως, τα μετρητά της ΕΕ ήταν πίσω από τη συρρίκνωση του 
κενού του προϋπολογισμού, κάτι που συνήθως γίνεται με τα έσοδα του 
προϋπολογισμού. Από την αρχή του 2010, ωστόσο, το δημοσιονομικό 

                                                 
6 22/09/2010. «Βουλγαρία: Ανάμεσα στα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου 
αναδείχθηκε το Grand Hotel & SPA Primoretz», που είναι δημοσιευμένο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
7 23/09/2010. «Βουλγαρία: Μεγάλη η ζήτηση των μικρών, φθηνών ακινήτων  λόγω 
κρίσης και απροθυμίας πίστωσης από τις τράπεζες», που είναι δημοσιευμένο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
8 14/09/2010. «Βουλγαρία: το 2% ο πληθωρισμός από τις αρχές του έτους», που 
είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
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έλλειμμα έχει αυξηθεί κατά 701,4 εκατ. λέβα, ενώ τα έσοδα του 
προϋπολογισμού κατά την περίοδο Ιανουαρίου -Ιουλίου 2010 υποχώρησαν 
κατά 11,507 δις λέβα και τα έσοδα συρρικνώθηκαν κατά 10.472 εκατ. λέβα9. 
Οι εξαγωγές της Βουλγαρίας στην ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά 17,4% στο διάστημα 
από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2010 σε σχέση με την ίδια χρονική 
περίοδο το 2009 και η αξία τους υπολογίζεται σε 8 δις λέβα, όπως ενημέρωσε 
το Εθνικό τατιστικό Ινστιτούτο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γερμανία, η 
Ιταλία, η Ελλάδα και η Ρουμανία αποτελούν μείζονες εμπορικούς εταίρους 
της Βουλγαρίας, που αντιπροσωπεύουν άνω του 61,8% των εξαγωγών της 
χώρας στα κράτη – μέλη της ΕΕ. Οι εξαγωγές στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 
22%, ενώ στην Ιταλία κατά 28,7%. Μεγαλύτερη αύξηση σημείωσαν οι 
εξαγωγές προς το Λουξεμβούργο, την Εσθονία και τη λοβενία, ενώ οι 
εξαγωγές προς τη Δανία και την Σσεχική Δημοκρατία αυξήθηκαν κατά 62,6% 
και 54% αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, η μεγαλύτερη πτώση κατεγράφη 
στον τομέα των εξαγωγών προς την Πορτογαλία, την Κύπρο και τη Μάλτα10. 
Η Βουλγαρία πούλησε κρατικά ομολόγα ύψους 234 εκατ. (0,46 δις λέβα) στα 
τέλη του μήνα, προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα, όπως ανακοίνωσε το 
υπουργείο Οικονομικών. Οι αιτήσεις από τους επενδυτές ανήλθαν σε 311 
εκατ. ευρώ, επτά φορές περισσότερα από το ποσό που είχε αρχικά 
ανακοινωθεί των 45 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο κέρδους για τα 15ετή 
ομολόγα είναι 6,45%11.  
Σο Τπουργείο Οικονομικών σχολίασε ότι εντάθηκε το ενδιαφέρον από την 
πλευρά των θεσμικών επενδυτών, όπως τα συνταξιοδοτικά ταμεία και οι 
ασφαλιστικές εταιρείεςΟι τράπεζες στη Βουλγαρία χρεώνουν υψηλότερες 
αμοιβές και προμήθειες για να επανορθώσουν για την πτώση των επιτοκίων 
των δανείων, όπως δείχνει σε μία έρευνα η Pari Daily. ε μόλις ένα μήνα, τα 
έσοδα των δανειστών από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 18,5%, 
όπως δείχνουν τα στοιχεία της BNB . Από τα τέλη συγκεντρώθηκε το ποσό των 
403.1 εκατ λέβα ως κέρδος του συστήματος τον Ιούνιο του 2010, ενώ ένα μήνα 
αργότερα, το συνολικό κέρδος διογκώθηκε στα 477,6 εκατ λέβα. Η αύξηση στα 
τέλη και τα ποσοστά προμήθειας είναι πανταχού παρούσα, στο άνοιγμα και 
το κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών και στα μηχανήματα αυτόματης 
ανάληψης μετρητών12. 

                                                 
9 03/09/2010. «Βουλγαρία: Σα κονδύλια της ΕΕ βοήθησαν στη συρρίκνωση του 
ελλείμματος του προϋπολογισμού στα τέλη Ιουλίου στα 1,23 δις λέβα», που είναι 
δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
10 09/09/2010. «Βουλγαρία: Αυξημένες κατά 17,4% οι εξαγωγές προς την ΕΕ», που 
είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
11 29/09/2010. «Βουλγαρία: Πουλά ομόλογα 234 εκατ. ευρώ για να ενισχύσει τα έσοδά 
της», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
12 09/09/2010. «Βουλγαρία: Αυξημένες οι αμοιβές και οι προμήθειες των τραπεζών 
για να ισοσκελίσουν τα μειωμένα επιτόκια των δανείων», που είναι δημοσιευμένο 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.balkans.com/gr
http://www.balkans.com/gr
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Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής πύλης Moite Pari τα 
επιτόκια κατέγραψαν ρεκόρ μείωσης 3,13% για το περασμένο έτος, σύμφωνα 
με την εφημερίδα Sega. Σαυτόχρονα, το κόστος των ενυπόθηκων και 
καταναλωτικών δανείων αυξήθηκε κατά 0,5% - 1,30%, ενώ η κερδοφορία των 
προθεσμιακών καταθέσεων σε λέβα για το τρίμηνο έχει μειωθεί από τον 
Αύγουστο του 2009 από 7,84% σε 4,71%  και το μέσο επιτόκιο για τις 
καταθέσεις σε ευρώ έχει επίσης μειωθεί από 6,10 % σε 4,08%. Σον Αύγουστο 
2010 η βουλγαρική American Credit Bank μείωσε τα επιτόκιά της στις 
διαφημιστικές προσφορές της, ενώ για τις τρίμηνες προθεσμιακές καταθέσεις 
της σε λέβα το επιτόκιο ήταν μειωμένο κατά 0,25%, για το ίδιο προϊόν σε ευρώ 
κατά 0,35%. Η United Bulgarian Bank (UBB) μείωσε την κερδοφορία της στις 
καταθέσεις «Bonus» κατά 0,77% σε λέβα και 1% σε ευρώ, ενώ η Postbank, 
Raiffeisenbank και η Municipal Bank μείωσαν επίσης το προσφερόμενο 
επιτόκιο των καταθέσεων13.  
«Η Βουλγαρική κρατική επιχείρηση σιδηροδρόμων EAD βρίσκεται σε συζητήσεις με 
πολλές τράπεζες, επιδιώκοντας ένα διεθνές κοινοπρακτικό δάνειο 460 εκατ. λέβα  για τη 
χρηματοδότηση των πληρωμών του χρέους της ως το 2014 με στόχο να πάψει να είναι 
χρεωμένη η εταιρεία», όπως δήλωσε  ο πρόεδρος της εταιρείας στο πρακτορείο 
Bloomberg. Η ομάδα των τραπεζών περιλαμβάνει την Παγκόσμια Σράπεζα 
(WB), την Ευρωπαϊκή Σράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη 
(EBRD), την Deutsche Bank AG και την UniCredit Bulbank AD, ενώ «η 
χρηματοδότηση θα συνδέεται με ένα πενταετές πρόγραμμα για να καταστεί ο φορέας 
κερδοφόρος μετά τη ζημιογόνο πορεία του εδώ και 20 χρόνια, λόγω της προηγούμενης 
κακής διαχείρισης και της ύφεσης», όπως δήλωσε ο ίδιος14. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το βουλγαρικό διυλιστήριο της ρωσικής πετρελαϊκής 
εταιρείας Lukoil βρίσκεται στην 47η θέση στον κατάλογο των 500 
μεγαλύτερων επιχειρήσεων από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, όπως 
συγκεντρώθηκαν από την ελεγκτική εταιρεία Deloitte. Η Lukoil Neftochim 
Μπουργκάς υπερίσχυσε της Lukoil Βουλγαρίας, η οποία εμπορεύεται 
προϊόντα διυλιστηρίων, ενώ η κρατική επιχείρηση ηλεκτροδότησης ΝΕΚ, η 
Aurubis Βουλγαρίας, η βουλγαρική θυγατρική του μεγαλύτερου χυτηρίου 
χαλκού της Ευρώπης, Aurubis κατετάγησαν στις θέσεις 77, 85 και 139 
αντίστοιχα. Τπάρχουν συνολικά 14 βουλγαρικές επιχειρήσεις στην λίστα των 
500 της Deloitte, συμπεριλαμβανομένου και του σημαντικότερου 
βουλγαρικού φορέα τηλεπικοινωνιών, MobilTel, της τσεχικής CEZ, η οποία 
προμηθεύει ενέργεια σε πάνω από 2 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη 
δυτική Βουλγαρία, της βουλγαρικής θυγατρικής της αυστριακής εταιρίας 

                                                                                                                                            
http://www.balkans.com/gr 
13 10/09/2010. «Βουλγαρία: Σα επιτόκια των καταθέσεων έπεσαν πάνω από 3% σε ένα 
χρόνο», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
14 02/09/2010. «Βουλγαρία: Η κρατική επιχείρηση σιδηροδρόμων επιζητεί 
κοινοπρακτικό δάνειο 460 εκατ. λέβα», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 

http://www.balkans.com/gr/company.php?id=1332
http://www.balkans.com/gr/company.php?id=127
http://www.balkans.com/gr/company.php?id=1857
http://www.balkans.com/gr
http://www.balkans.com/gr
http://www.balkans.com/gr
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πετρελαίου και φυσικού αερίου OMV και της αλυσίδας λιανικής πώλησης 
Metro15. 
Επίσης, η Βουλγαρία κατέχει την πρώτη θέση στην ΕΕ σε αριθμό νέων 
εμπορικών κέντρων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010, σύμφωνα με έκθεση 
των συμβούλων Cushman και Wakefield. Ενώ στα περισσότερα κ-μ της ΕΕ  ο 
αριθμός των εμπορικών κέντρων βρίσκεται σε στασιμότητα, λόγω της 
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η κατασκευή τους έχει επιταχυνθεί στη 
Βουλγαρία, σημειώνοντας σχεδόν 90% αύξηση σε διάστημα ενός έτους. Μια 
παρόμοια τάση είναι επίσης εμφανής σε άλλες βαλκανικές χώρες, στη Βοσνία 
Ερζεγοβίνη, στη Ρουμανία, στη λοβενία, στη ερβία και στην Κροατία, αλλά 
ο ρυθμός ανάπτυξης εκεί είναι 5 με 10% . Σο απόθεμα σύγχρονων χώρων των 
εμπορικών κέντρων στη Βουλγαρία διπλασιάστηκε στο πρώτο εξάμηνο του 
2010, με το άνοιγμα πέντε νέων εμπορικών κέντρων, φθάνοντας έτσι τα 
452.000 τ.μ. συνολικά, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Realtor. Άλλα πέντε 
εμπορικά κέντρα αναμένεται να ανοίξουν μέχρι το τέλος του 2010, το οποίο 
θα προσθέσει 126.000 τ.μ. σύγχρονων διαθέσιμων χώρων στην αγορά, 
σύμφωνα με την επισκόπηση της λιανικής αγοράς της Colliers International 
για το πρώτο εξάμηνο του 2010 στη Βουλγαρία16. 
 
Φορολογία-Εισόδημα 
Σο κοινοβούλιο της Βουλγαρίας συζήτησε ένα νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει 
την επιβολή φόρου 2% επί των ασφαλίστρων και προτάθηκε από την 
κυβέρνηση νωρίτερα αυτό το χρόνο, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τα 
έσοδα του προϋπολογισμού. Η κοινοβουλευτική επιτροπή οικονομικών 
υποθέσεων ενέκρινε στα μέσα Ιουνίου 2010 το νομοσχέδιο, το οποίο είχε 
προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ την 1η επτεμβρίου και αναμένεται να 
αυξήσει τις τιμές των ασφαλιστήριων συμβολαίων κατά τουλάχιστον 2%. Σα 
μέλη όμως της δεξιάς και της αριστεράς αντιπολίτευσης καταψήφισαν την 
πρόταση, λέγοντας ότι η κακή είσπραξη των εσόδων δεν θα πρέπει να 
αποτελεί λόγο για την εισαγωγή ενός νέου φόρου, ο οποίος δεν εγγυάται τη 
μεγαλύτερη ροή εσόδων στον προϋπολογισμό και επιβαρύνει τους πελάτες 
και όχι την επιχείρηση17. 
Από την άλλη πλευρά, τα βουλγαρικά συνδικάτα εργοδοτών και εμπόρων 
έχουν ολοκληρώσει τη διαπραγμάτευση των κατώτατων ορίων ασφάλισης για 
τις οικονομικές δραστηριότητες και τις ομάδες επαγγελμάτων για το 2011, 

                                                 
15 13/09/2010. «Βουλγαρία: 12 εταιρείες μπήκαν στη λίστα με τις 500 κορυφαίες στην 
Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
16 17/09/2010. «Βουλγαρία: την πρώτη θέση στην ΕΕ σε αριθμό νέων εμπορικών 
κέντρων», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
17 10/09/2010. «Βουλγαρία: Η κυβέρνηση θέλει να φορολογήσει με 2% τα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 

http://www.balkans.com/gr
http://www.balkans.com/gr
http://www.balkans.com/gr
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όπως ανακοίνωσε το Τπουργείο Εσωτερικών. Έχουν διαπραγματευτεί σχετικά 
με τα κατώτατα όρια για 77 οικονομικές δραστηριότητες και 9 ομάδες 
επαγγελμάτων, ωστόσο έχουν φθάσει σε συναίνεση για 30 οικονομικές 
δραστηριότητες, οι οποίες θα επηρεάσουν περίπου 1,3 εκατομμύρια 
εργαζόμενους, ενώ υπάρχει μια αύξηση του ελάχιστου ορίου ασφάλισης για 
22 οικονομικές δραστηριότητες τη στιγμή που άλλες 7 θα παραμείνουν στο 
ίδιο επίπεδο όπως το 201018. 
 
Ενέργεια 
τις αρχές επτεμβρίου 2010 ο αγωγός υγραερίου Nabucco έλαβε μια ώθηση, 
καθόσον η Ευρωπαϊκή Σράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Σράπεζα για την 
Ανοικοδόμηση και Ανάπτυξη και η Παγκόσμια Σράπεζα πραγματοποίησαν 
την πρώτη έγγραφη δέσμευση που μπορεί να εκτινάξει το πρόγραμμα σε 4 δις 
ευρώ, το μισό του συνολικού του κόστους. Για το επίδοξο πακέτο 
χρηματοδότησης, το οποίο αναμένει την έγκριση από τις 
περιβαλλοντολογικές και κοινωνικές μελέτες σκοπιμότητας, θα εκταμιευθούν 
μέχρι 2 δις ευρώ από την Ευρωπαϊκή Σράπεζα Επενδύσεων, μέχρι 1,2 δις ευρώ 
από την Ευρωπαϊκή Σράπεζα για την Ανοικοδόμηση και Ανάπτυξη και 
περίπου 800 δις ευρώ από την Παγκόσμια Σράπεζα, με την προϋπόθεση το 
πράσινο φως να δοθεί από τους επενδυτές μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους 
είτε κατά την αρχή του επόμενου. Σο συνολικό κόστος του προγράμματος 
υπολογίζεται στα 7,9 δις ευρώ. «Η κατασκευή θα ξεκινήσει το 2012, ενώ η 
λειτουργία του αγωγού αναμένεται να ξεκινήσει το 2015», δήλωσε ο διευθύνων 
σύμβουλος του Nabucco, Reinhard Mitschek. Οι 2 εκατ. τόνοι χάλυβα θα 
μεταφερθούν μέσω Σουρκίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας και 
Αυστρίας και εξασφαλίζουν το μέγιστο 31 δις κυβικά μέτρα το έτος. Η ζήτηση 
υγραερίου από τα 27 κ-μ της ΕΕ αναμένεται να ανέβει από 483 δις κυβικά 
μέτρα το 2009 στα 603 δις το 202019.  
Περαιτέρω, Βούλγαροι και Ρουμάνοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι 
συναντήθηκαν στο Βουκουρέστι και κατέληξαν σε συμφωνίες για μια σειρά 
κοινών επιδιώξεων στον τομέα της ενέργειας, ανέφερε το Mediafax.ro, 
παραπέμποντας στο ρουμανικό υπουργείο Οικονομίας. υζήτησαν επίσης 
την ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας των δύο χωρών, καθώς και 
τη διασύνδεση των δικτύων τους φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, 
ενώ κάνοντας ένα σημαντικό βήμα, η Ρουμανία και η Βουλγαρία 
συμφώνησαν ότι πρέπει να υιοθετήσουν μια κοινή θέση σχετικά με την 
εφαρμογή και την ανάπτυξη του αγωγού φυσικού αερίου Nabucco20. 

                                                 
18 30/09/2010. «Βουλγαρία: Αυξημένα κατά 5,6% τα όρια κατώτατων συντάξεων», 
που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
19 Pop V. 06/09/2010. «EU banks throw their weight behind Nabucco pipeline», 
που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://euobserver.com 
20 08/09/2010. «Βουλγαρία: Η συνάντηση με το Ρουμάνο κυβερνητικό εκπρόσωπο 
κατέληξε σε συμφωνία για ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.balkans.com/gr
http://euobserver.com/
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Σην ίδια στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μια επιβλητική πλειοψηφία 
υποστήριξε τα μέτρα που σχεδιάστηκαν για να μετριάσουν τον αντίκτυπο 
ενδεχόμενων μελλοντικών υγραερίου τύπου Ρωσίας-Ουκρανίας. Άλλωστε, 
σήμερα η Ρουμανία βασίζεται στη Ρωσία για πάνω από 20% της προμήθειας 
του υγραερίου της, ενώ η Βουλγαρία για πάνω από 50%. Η Βουλγαρία 
μάλιστα ήταν μεταξύ αυτών που χτυπήθηκαν περισσότερο από την 13 ημερών 
κατά το 2008-2009 κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας, υπολογίζοντας 350 εκατ. ευρώ 
την ημέρα κυρίως σε μη ανακτήσιμες απώλειες21. 
«Η Βουλγαρία βρίσκεται πολύ κοντά στην κατασκευή του δεύτερου 
πυρηνικού σταθμού της στο Belene», σύμφωνα με τον πρόεδρο Georgi 
Parvanov. Ο κ. Parvanov δήλωσε ότι «αναμένεται επιτάχυνση της κατασκευής του 
πολυτάραχου πυρηνικού σταθμού Belene», όπως αναφέρθηκε από το κανάλι BTA. 
«Τπάρχουν αυτή τη στιγμή εντατικές διαπραγματεύσεις που διεξάγονται μεταξύ των 
εταίρων για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού Belene», όπως δήλωσε ο κ. 
Parvanov και κατέστησε σαφές ότι «δεν θέτει υπό αμφισβήτηση το καλό μέλλον 
του έργου». Σο σχέδιο NPP Belene ήταν ουσιαστικά παγωμένο όταν ο πρώην 
στρατηγικός ξένος επενδυτής, η γερμανική εταιρεία ενέργειας RWE, 
παραιτήθηκε από το πρόγραμμα το φθινόπωρο του 2009. Σο NPP Belene 
αναμένεται να έχει δύο αντιδραστήρες 1.000 MW και θα κατασκευαστεί από 
την ρωσική κρατική εταιρεία Atomstroyexport22. 
Παράλληλα, ο Διευθύνων ύμβουλος της Enel SpA, Fulvio Conti, δήλωσε ότι 
«η ιταλική εταιρεία θα πουλήσει το μερίδιό της επί του βουλγαρικού θερμοηλεκτρικού 
σταθμού, Maritsa East 3, το φθινόπωρο του 2010». τα τέλη Ιουλίου 2010, η 
εταιρία ηλεκτρισμού της Αυστρίας, EVN, η οποία κατέχει ήδη την EVN 
Βουλγαρίας, μια εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη νότια και 
νοτιοανατολική Βουλγαρία, επιβεβαίωσε ότι διεξάγει συνομιλίες για την 
απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στο θερμοηλεκτρικό σταθμό 
Maritsa East 3, ενώ ο κ. Ο Conti ανακοίνωσε το Μάρτιο 2010 ότι «η εταιρεία 
εξετάζει την πώληση του 73% των μετοχών της επί του Maritsa East 3»23. 
Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Boyko Borisov, είχε συνομιλίες με τον 
περιφερειακό διευθυντή της CEZ για τη Βουλγαρία, Ian Vavera. Ο κ. Vavera 
ανακοίνωσε στον πρωθυπουργό ότι «η CEZ Distribution και η CEZ Electro θα 
συγκαλέσουν  έκτακτες συνεδριάσεις για να λάβουν μια απόφαση για την καταβολή 
μερίσματος ύψους 41 εκατ. λέβα στο κράτος». Σο μέρισμα αφορά στην περίοδο 

                                                                                                                                            
http://www.balkans.com/gr 
21 Rettman Andr. 22/09/2010. «MEPs agree anti-gas-crisis package», που είναι 
δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://euobserver.com 
22 06/09/2010. «Βουλγαρία: Επιταχύνεται η κατασκευή του πυρηνικού σταθμού 
Μπέλενε, δήλωσε ο πρόεδρος», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
23 07/09/2010. «Βουλγαρία: Η ιταλική Enel σχεδιάζει να πουλήσει το μερίδιό της επί 
του θερμοηλεκτρικού εργοστασίου Maritsa East 3 φέτος το φθινόπωρο», που είναι 
δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 

http://www.balkans.com/gr
http://euobserver.com/
http://www.balkans.com/gr
http://www.balkans.com/gr
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μεταξύ 2006 και 2009, ενώ διαβεβαίωσε τον πρωθυπουργό ότι «λόγω της 
ικανοποιητικής ρευστότητας της εταιρείας, η απόφαση δεν θα επηρεάσει την ικανότητά 
τους να επενδύσουν στο εθνικό δίκτυο». υζήτησαν ακόμη τη δυνατότητα της 
θερμοηλεκτρικής μονάδας στη Βάρνα να συνεχίσει να λειτουργεί, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που θα εγγυώνται την ασφάλεια του 
ενεργειακού συστήματος, ενώ η βουλγαρική κυβέρνηση και η CEZ 
επανέλαβαν τη βούλησή τους να συντάξουν ένα υπόμνημα περίπου 40 εκατ. 
ευρώ της εταιρείας επενδύσεων στον τομέα βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης και των ενεργειακών υποδομών24. 
Σην ίδια περίοδο, ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Boyko Borisov, και ο 
Καγκελάριος της Κάτω Αυστρίας, Ervin Proell, έκλεισαν συμφωνία στα μέσα 
του μήνα για μια νέα μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας στο 
Plovdiv της Νότιας Βουλγαρίας. Ο νέος σταθμός  παραγωγής ηλεκτρισμού 
και θερμότητας πρόκειται να κατασκευαστεί από την αυστριακή επιχείρηση 
ηλεκτροδότησης EVN Bulgaria κοντά στο North Heating Plant, στο Plovdiv, 
ενώ η EVN σχεδιάζει να επενδύσει 100 εκατ. λέβα για τις νέες εγκαταστάσεις 
ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης, που θα είναι οι πιο σύγχρονες 
εγκαταστάσεις συμπαραγωγής όχι μόνο στη Βουλγαρία, αλλά και στα 
Βαλκάνια. ημειώνεται ότι η νέα εγκατάσταση πρόκειται να παράγει 49,9 
MW ηλεκτρικής ισχύος και 54 MW θερμικής25. 
Πάντως, πέντε σταθμοί στη Βουλγαρία που δεν ανταποκρίνονται στις 
κοινοτικές οικολογικές απαιτήσεις πρέπει να κλείσουν έως το τέλος του 
Οκτωβρίου, αυξάνοντας την ανησυχία για την περιβαλλοντική ευθύνη, τον 
ενεργειακό εφοδιασμό και την ανεργία. Σο βουλγαρικό κράτος έχει κληθεί να 
καταθέσει ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση της προθεσμίας 
μέχρι την οποία οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν στις 
απαιτήσεις της ΕΕ, αλλά η Αναπληρωτής Τπουργός Περιβάλλοντος, 
Evdokiya Maneva, δήλωσε στα τέλη του μήνα ότι «τα εργοστάσια παραγωγής 
ενέργειας πρέπει να κλείσουν, ειδάλλως η Βουλγαρία θα αντιμετωπίσει αυστηρές 
κυρώσεις»26. 
 

 

 

 

                                                 
24 07/09/2010. «Βουλγαρία: Η εταιρία ηλεκτροδότησης CEZ θα καταβάλλει στο 
κράτος μερίσματα ύψους 41 εκατ. λέβα», που είναι δημοσιευμένο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
25 15/09/2010. «Βουλγαρία: Η EVN αρχίζει την κατασκευή μονάδας συμπαραγωγής 
ρεύματος και θερμότητας», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
26 28/09/2010. «Βουλγαρία: Πρέπει να κλείσουν πέντε ρυπογόνα εργοστάσια 
παραγωγής ενέργειας για να αποφευχθούν οι αυστηρές κυρώσεις της ΕΕ», που είναι 
δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 

http://www.balkans.com/gr
http://www.balkans.com/gr
http://www.balkans.com/gr


 10 

Ρουμανία 
 
Πολιτικά 
Η γαλλική πολιτική απέλασης των Ρομά στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία 
προσέλκυσε έντονη κριτική τόσο εγχωρίως όσο και εκτός χώρας από τους 
οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις εκκλησίες, αλλά βρήκε 
υποστήριξη μεταξύ ορισμένων ακροδεξιών πολιτικών. Ο Philip Claeys, ένα εκ 
των δύο Ευρωβουλευτών του ακροδεξιού κόμματος Flemish Vlaams Belang, 
δήλωσε ότι επιθυμεί να υπερασπιστεί τη «γαλλική πολιτική σχετικά με τους 
Ρομά». «Σο ξεκαθάρισμα των παράνομων καταυλισμών, η πάταξη του εγκλήματος και 
της πορνείας και η απέλαση αλλοδαπών που δεν διατηρούν νόμιμα έσοδα είναι απόλυτα 
νόμιμη σε ένα δημοκρατικά θεσμοθετημένο κράτος», όπως ανέφερε, ενώ συνέχισε 
«η διάλυση των καταυλισμών των Ρομά δίνει ένα τέλος στην αναστάτωση της 
κοινωνικής τάξης». Βέβαια, εκτός από την ακροδεξιά πλευρά, η πολιτική των 
απελάσεων βρήκε συμμαχία επίσης και στην ευρωσκεπτική πλευρά. Ο 
Βρετανός Ευρωβουλευτής Nigel Farage από το Ανεξάρτητο Κόμμα του 
Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι «ενώ αυτό που κάνει ο κ. Sarkozy δείχνει κάπως 
απεχθές, οι ενέργειές του στοχεύουν στο κέντρο των σχέσεων μεταξύ των κ-μ της 
ΕΕ»27. 
Αντιμετωπίζοντας μια χιονοστιβάδα κριτικής από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, η Επίτροπος της ΕΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα, Viviane 
Reding, ανέφερε ότι «δεν θα δίσταζε να προκαλέσει τη Γαλλία σε δικαστική 
μάχη, εφόσον υπάρξει βάσιμη υπόνοια ότι έχει παραβιάσει το κοινοτικό 
δίκαιο κατά την απέλαση των Ρομά σε Ρουμανία και Βουλγαρία. «Οι νομικές 
μας υπηρεσίες εξακολουθούν να αναλύουν τα γεγονότα. Δεν μπορούμε έτσι απλά να 
κηρύξουμε πόλεμο σε ένα κ-μ», όπως τόνισε, ενώ συμπλήρωσε ότι «να είστε βέβαιοι 
ότι εφόσον υπάρξουν νομικά στοιχεία σε βάρος της Γαλλίας είτε οιασδήποτε άλλης 
χώρας, τότε αυτό θα επιβεβαιωθεί ενώπιον του Δικαστηρίου»28.  
Σο Παρίσι δέχτηκε έντονη κριτική σχετικά με την επιλογή των 
προσκεκλημένων χωρών κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 
αρχές επτεμβρίου 2010, καθόσον μεταξύ αυτών δεν ήταν κανένα ανατολικό 
Ευρωπαϊκό κράτος, με αισθητή την απουσία της Πολωνίας και της 
Ρουμανίας, στις οποίες κυρίως η Γαλλία απελαύνει τους περισσότερους εκ των 
Ρομά. Οι 7 χώρες που συμμετείχαν στη συνάντηση δέχτηκαν συνολικά κατά 
το 2009 183.000 αιτήσεις παροχής ασύλου, από τις οποίες το ήμισυ αφορούσαν 
στα βιομηχανοποιημένα έθνη. Παράλληλα, η Γαλλία αποτελούσε το δεύτερο 
μεγαλύτερο παραλήπτη αιτήσεων παροχής ασύλου στον κόσμο κατά το 2009, 
μετά τις ΗΠΑ, ενώ ο Καναδάς ήταν ο τρίτος29.  

                                                 
27 Mahony H. 03/09/2010. «French Roma policy finds support among the far 
right», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://euobserver.com 
28 Pop V. 07/09/2010. «France not off the hook on Roma, Brussels says», που είναι 
δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://euobserver.com 
29 Pop V. 07/09/2010. «Paris avoids Roma issue at interior ministers’ meeting», 
που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://euobserver.com/
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Η Ιταλία από την πλευρά της στις αρχές επτεμβρίου 2010 επανέλαβε τη 
διάλυση καταυλισμών Ρομά κοντά στο Μιλάνο και τη Ρώμη και μετέφερε 
κάποιους από τους κατοίκους σε προσωρινή φιλοξενία, με το Δήμαρχο της 
ιταλικής πρωτεύουσας να ζητάει την επιτάχυνσης των απελάσεων. Όπως 
ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας «η αστυνομία του Μιλάνο κατεδάφισε 
κάτω από αποδοκιμασίες σκηνές που στέγαζαν περίπου 250 Ρομά, οι οποίοι έφυγαν 
χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα». Οι κοινωνικές υπηρεσίες βέβαια της 
πόλης προσέφεραν προσωρινή φιλοξενία στους απελαθέντες, αλλά μόνο δύο 
ντουζίνες γυναικών και παιδιών αποδέχτηκαν την πρόταση. «Αυτήν τη στιγμή 
στο Μιλάνο βρίσκονται περίπου 1.200 Ρομά, σε σύγκριση με 10.000 πριν από 3 
χρόνια», όπως σημείωσε ο Δήμαρχος, Riccardo de Corato. Παρόμοιες ενέργειες 
έλαβαν χώρα στα περίχωρα και της Ρώμης,  ενώ ο Δήμαρχος της πόλης 
δήλωσε ότι «η αστυνομία πρόκειται να διαλύσει περίπου 200 καταυλισμούς σε 
διάστημα 3 με  4 εβδομάδων και θα μεταφέρει τους κατοίκους σε 10 επίσημους 
καταυλισμούς που έχουν προβλεφθεί από τις αρμόδιες αρχές». Όπως ανέφερε 
περαιτέρω, «θα επιταχύνει τις ενέργειες ενάντια στους παράνομους καταυλισμούς, 
μετά και το περιστατικό θανάτου ενός τρίχρονου Ρομά από πυρκαγιά σε καταυλισμό 
κοντά στη Ρώμη, που έλαβε χώρα τον Αύγουστο», και όπως πρόσθεσε «η Ρώμη 
μπορεί να φιλοξενήσει το μέγιστο 6.000 νομάδες σε περίπου 10 νόμιμους 
καταυλισμούς, σε σύγκριση με τους 7.100 που σήμερα ζουν στην πόλη», ενώ δεν 
διευκρίνισε τι θα συμβεί με τους υπόλοιπους. Από την άλλη πλευρά, η Livia 
Jaroka, η μοναδική Ρομά Ευρωβουλευτής, σημείωσε «το δικαίωμα ελεύθερης 
μετακίνησης των πολιτών», ενώ αναγνώρισε ότι «αυτή δεν είναι χωρίς 
προϋποθέσεις». Όπως πρόσθεσε «εμείς οι Ευρωπαίοι Ρομά αρνούμαστε την πολιτική 
κατάχρηση και παρερμηνεία των θεμάτων που μας αφορούν», ενώ όπως συμπλήρωσε 
«μια Ευρωπαϊκή λύση, αντί για το πολιτικό ping-pong μεταξύ πρωτευουσών, είναι ο 
μοναδικός τρόπος προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα των περίπου 12 εκατομμυρίων 
Ρομά που ζουν στην ήπειρο»30. 
Σο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης στις αρχές του μήνα ζήτησε την άμεση 
παύση όλων των απελάσεων των Ρομά από τη Γαλλία και των υπόλοιπων κ-μ 
της ΕΕ και κάλεσε τους πολιτικούς να αποφύγουν «εμπρηστικές ρητορικές». 
Σο Κοινοβούλιο «απορρίπτει οιεσδήποτε δηλώσεις συνδέουν τις μειονότητες και τη 
μετανάστευση με την εγκληματικότητα και δημιουργούν ρατσιστικά στερεότυπα», ενώ 
επισήμανε ότι «η κοινοτική νομοθεσία θεωρεί παράνομη την αυτόματη απέλαση 
φτωχών ανθρώπων, καθώς, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των ατόμων, η έλλειψη οικονομικών δυνατοτήτων σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να δικαιολογήσεις αυτόματες απελάσεις πολιτών της ΕΕ. Περιορισμοί στην 
ελεύθερη μετακίνηση μπορεί να επιβληθούν αποκλειστικά και μόνον στη βάση της 
προσωπικής επικοινωνίας και όχι γενικότερα παρεμπόδιση αναφορικά με φυλετική ή 
εθνική προέλευση». Αξίζει να σημειωθεί ότι επισήμως στη Ρουμανία είναι 
εγγεγραμμένοι 535.000 Ρομά, αλλά ορισμένοι υπολογισμοί θέτουν τους 
αριθμούς περίπου στους 2 εκατ. Επίσης 2 εκατ. Ρομά βρίσκονται 

                                                                                                                                            
http://euobserver.com 
30 Pop V. 08/09/2010. «Italy resumes anti-Roma action in teeth of EP vote», που 
είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://euobserver.com 

http://euobserver.com/
http://euobserver.com/


 12 

διασκορπισμένοι στο υπόλοιπο της ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης, 
διαμένοντας κυρίως σε γκέτο και καραβάνια. Ο Ρουμάνος Πρόεδρος πάντως, 
Traian Basescu, απέδωσε την ευθύνη στη Γαλλία και δήλωσε ότι «οι ενέργειές 
της παραβιάζουν το κοινοτικό δίκαιο». Από την άλλη πλευρά πάντως αναγνώρισε 
ότι δεν ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα του γαλλικού κράτους μόνον αλλά 
και του ρουμανικού κράτους και των ίδιων των Ρομά. Όπως ανέφερε ειδικά 
«κανείς δεν τους εμποδίζει να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο αντί να επαιτούν». 
ημείωσε όμως ότι «το να τους κρατούν σε ένα μέρος είναι ενάντια στη νομαδική του 
κουλτούρα», μη διακρίνοντας κάποια πολιτική λύση σε αυτό, ενώ, όπως 
πρόσθεσε «αντί να τους ξεγελάμε με 300 ευρώ, ίσως θα μπορούσαμε να τους βρούμε 
έναν τρόπο προκειμένου να τους βοηθήσουμε να αγοράσουν τροχόσπιτα»31.   
Από την άλλη πλευρά, «εσωτερικά έγγραφα της Γαλλίας που περιγράφουν 
λεπτομερώς τον τρόπο που οι καταυλισμοί των Ρομά θα πρέπει να διαλυθούν 
προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία και δείχνουν να παραβιάζουν το κοινοτικό δίκαιο σχετικά 
με τη συλλογική απέλαση» όπως ανέφερε η στου Ευρωβουλευτές στα μέσα του 
μήνα η Επίτροπος Εσωτερικών Τποθέσεων, Cecilia Malmstrom. Όπως δε 
τόνισε, «τα κ-μ έχουν δικαίωμα να απελαύνουν άτομα τα οποία, εφόσον διαπράττουν 
αδικήματα, δεν επιτρέπεται να παραμένουν στη χώρα. Όμως διερευνούμε εν 
προκειμένω αν υπάρχει ατομική διαδικασία, αν ενημερώνονται τα αφορούντα πρόσωπα 
και αν δεν επρόκειτο για συλλογική ενέργεια». Σα τρία γαλλικά έγγραφα, τα οποία 
δείχνουν να έχουν εκδοθεί από τα Τπουργεία Εσωτερικών και 
Μετανάστευσης και τα οποία αναφέρονται κατά προτεραιότητα στους 
καταυλισμούς των Ρομά και στην αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που 
παρέχεται από το ποινικό δίκαιο, προκειμένου να κλείσουν οι εγκαταστάσεις 
αυτών, δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα Le Canard Social website. Κατόπιν 
πιέσεων από δημοσιογράφους στο Βέλγιο, ο Γάλλος γραμματέας των 
Ευρωπαϊκών Τποθέσεων, Pierre Lellouche, αρνήθηκε οιαδήποτε γνώση των 
εσωτερικών εγγράφων και δήλωσε ότι «δεν ήταν αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής να αποφασίσει αν η χώρα του δεσμευόταν από τις υνθήκες της ΕΕ ή όχι». 
Όπως ανέφερε σχετικά, «οι Γάλλοι πολίτες είναι οι φύλακες των υνθηκών της ΕΕ, 
γιατί εκείνοι τις επικύρωσαν».  
Εντωμεταξύ, η πρόσφατη απειλή της Γαλλία, να θέσει veto στην είσοδο της 
Ρουμανίας στη ζώνη  Schengen, εξαιτίας του θέματος με τους Ρόμα, δείχνει να 
έχει αποτύχει. τα μέσα του μήνα, οι Τπουργοί για τις υποθέσεις της ΕΕ 
ενέκριναν μία επίσημη αντίδραση στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
του Ιουλίου 2010 σχετικά με την κατάσταση του δικαιοδοτικού συστήματος 
της Ρουμανίας. Σο κείμενο των Τπουργών δεν έκανε καμία αναφορά στην 
είσοδο της χώρας στη ζώνη Schengen και στις τρέχουσες αναδιαμορφώσεις 
του δικαιοδοτικού και ενάντια στη διαφθορά συστήματος. Όπως ανέφερε 
σχετικά, ο Bogdan Aurescu, Τφυπουργός της Ρουμανίας για τις υποθέσεις τις 
ΕΕ, «το έγγραφο υιοθετήθηκε χωρίς να ενέχει οιαδήποτε εναντίωση ή διαμάχη» και 
προέβλεψε ότι «η διαδικασία εισόδου στη ζώνη Schengen θα συνεχιστεί στη βάση των 

                                                 
31 Pop V. 09/09/2010. «Parliament demands France immediately stop Roma 
expulsions», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://euobserver.com 
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τεχνικών κριτηρίων παρά σε αυτά των πολιτικών. Η Ρουμανία ελπίζει να εισέλθει στη 
ζώνη στα τέλη 2010 ή αρχές 2011»32.   
Ο Γάλλος Τφυπουργός για τις υποθέσεις της ΕΕ στα μέσα του μήνα, σε 
συνέχεια των σχολείων που πραγματοποίησε η Επίτροπος της ΕΕ για τη 
δικαιοσύνη, Viviane Reding, αναφορικά με τις απελάσεις των Ρομά, δήλωσε 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι «δεν είναι τρόπος αυτός να μιλάει κανείς σε μια 
μεγάλη δύναμη όπως είναι η Γαλλία».  Εστιάζοντας στη σημείωση της Επιτρόπου 
ότι «αυτή είναι μια κατάσταση στην οποία πίστευα ότι η Ευρώπη δεν θα ξαναγινόταν 
μάρτυρας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», ο Γάλλος πολιτικός ανέφερε ότι «οι 
απρεπείς παρατηρήσεις της κας Reding στην πραγματικότητα συγκρίνουν τη Γαλλία με 
το καθεστώς των Ναζί», ενώ όπως τόνισε «τέτοιου είδους ολίσθημα… δεν είναι 
αποδεκτό»33. 
Παρ’ όλα αυτά, οι Ρομά εξακολουθούν να απελαύνονται από τη Γαλλία, με 
τους εκπροσώπους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να εκδηλώνουν ανησυχία 
για τη χαμένη ευκαιρία να κάνουν κάτι για τη μειοψηφία. Όπως ανέφερε η 
Navi Pillay, επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Ηνωμένα Έθνη, 
«παρατηρώ τις νέες πολιτικές της Γαλλίας σχετικά με τους Ρομά, 
συμπεριλαμβανομένης της διάλυσης των εγκαταστάσεών τους και των συλλογικών 
απελάσεών τους προς τη χώρα προέλευσής τους. Αυτές μπορούν μόνο να επιδεινώσουν 
το στιγματισμό των Ρομά και την υπερβολική φτώχεια στην οποία ζουν. Για αυτό 
ενθαρρύνω τα ευρωπαϊκά κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, να υιοθετήσουν 
πολιτικές που επιτρέπουν στους Ρομά να ξεπεράσουν την περιθωριοποίησή τους». 
ημειωτέον ότι αντίθετα με τους Ρομά της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, οι 
οποίοι μπορούν ελεύθερα να ταξιδέψουν και να επιστρέψουν στη Γαλλία 
μετά την απέλασή τους, η εξωκοινοτικοί Ρομά από το Κόσοβο αντιμετωπίζουν 
μια πιο σκληρή πραγματικότητα όταν απελαύνονται από κράτη όπως η 
Γερμανία, καθώς σύμφωνα με μια συμφωνία που συνήφθη τον Απρίλιο του 
2010 μεταξύ του Βερολίνου και της Πρίστινα, 14.000 πρόσφυγες πρόκειται α 
επιστρέψουν στο Κόσοβο, εκ των οποίων 10.000 είναι Ρομά34.  
Εν συνεχεία, μιλώντας στης 22 επτεμβρίου 2010 στο Βουκουρέστι σε  
δημοσιογράφους του εξωτερικού ο κ. Basescu δήλωσε ότι «πίεσε τον κ. Sarkozt 
την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, προκειμένου να σταματήσουν οι 
διαδικασίες απέλασης των Ρομά». Όπως ανέφερε, «η απάντηση δεν ήταν ξεκάθαρη, 
αλλά αποφασίσαμε να το συζητήσουμε κατά τη διάρκεια μιας συνάντηση μέσα στις 
επόμενες εβδομάδες», ενώ τόνισε ότι «η Ρουμανία θα υπερασπίζεται πάντοτε τα 
δικαιώματα των Ρομά να μετακινούνται ελεύθερα μέσα στην Ευρώπη. Είναι Ευρωπαίοι 

                                                 
32 Pop V. 13/09/2010. «EU commissioner ‘extremely worried’ by French Roma 
blueprint», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://euobserver.com 
33 Pop V. 15/09/2010. «Paris tells Brussels: ‘You do not speak to us like this’ », που 
είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://euobserver.com 

 
34 Pop V. 20/09/2010. «French expulsions row doing nothing to help the Roma», 
που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://euobserver.com 

http://euobserver.com/
http://euobserver.com/
http://euobserver.com/


 14 

πολίτες και εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία ότι παραβίασαν το νόμο, θα πρέπει να 
απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με κάθε Ευρωπαίο πολίτη». Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πάντως στης 29 επτεμβρίου 2010 πρόκειται να αποφασίσει αν θα 
οδηγήσει τη Γαλλία ενώπιον του Δικαστηρίου σχετικά με την αποτυχία να 
συμμορφωθεί με το κοινοτικό δίκαιο35.  
 
Κοινωνικά 
Σο κλείσιμο των καταστημάτων Patria Vinum, των μόνων που άνοιξαν 
πρόσφατα στο Βουκουρέστι, με εξειδίκευση στη λιανική κρασιού, είναι πιθανό 
να οδηγήσει στη διάλυση των χαμηλού κόστους καταστήματα οίνου και την 
αρχή μιας νέας φάσης στην ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου οίνου, καθώς οι 
παραγωγοί αναγγέλλουν επέκταση με τα δικά τους κελάρια. Τπάρχουν πολύ 
λίγα ειδικευμένα καταστήματα κρασιού, μόνο 20-30 λειτουργούν σε 
ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις. Μέχρι στιγμής βέβαια, 
μεταξύ των παραγωγών, τα πιο επιθετικά σχέδια επέκτασης έχουν 
ανακοινωθεί από τη Murfatlar, η οποία θέλει να πάρει αρκετές εκατοντάδες 
κελάρια τα επόμενα δύο ή τρία χρόνια, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να 
παράγει περισσότερο από το ήμισυ του τρέχοντος κύκλου εργασιών36. 
Σαυτόχρονα, η Miele ανακοίνωσε ότι θα επικεντρωθεί στην αύξηση του 
μεριδίου της στο λιανεμπόριο ηλεκτρικών συσκευών της Ρουμανίας, περίπου 
ένα έτος μετά τα εγκαίνια του πρώτου εργοστάσιου της στη χώρα , το οποίο 
παράγει ηλεκτρονικά εξαρτήματα που στη συνέχεια συναρμολογούνται στη 
Γερμανία. «την Ευρώπη κατέχουμε πάνω από το 13% της αγοράς οικιακών 
συσκευών και είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε με μερίδιο άνω του 10% της 
ρουμανικής αγοράς σε πέντε χρόνια. Οι πελάτες στους οποίους βασιζόμαστε είναι 
μορφωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι βλέπουν την απόκτηση μιας οικιακής συσκευής ως 
επένδυση», όπως δήλωσε ο ταύρος Πολίτης, Διευθυντής Εξαγωγών της Miele 
για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη37. 
Πάντως, ο Adrian Mihai, ένας από τους τρεις ιδιοκτήτες της Fan Courier, 
επιμένει ότι «τα ηλεκτρονικά καταστήματα τύπου EMAG θα παράγουν 10% του 
κύκλου εργασιών το τρέχον έτος, από μόνο το 1-2% πριν από τέσσερα χρόνια». Με 
άλλα λόγια, τα δέματα από τις εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου θα φέρουν 
στη μεταφορική εταιρία 4 εκ ευρώ έσοδα, σε σύγκριση με 440,000 ευρώ το 
2006. «Έχουμε σφραγισμένες συμβάσεις τόσο με τα μεγάλα καταστήματα, όσο και με 

                                                 
35 Pop V. 23/09/2010. «Romania wants France to stop Roma expulsions», που 
είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://euobserver.com 
36 21/09/2010. «Ρουμανία: Κλείνουν και τα λίγα φθηνά καταστήματα οίνου που 
λειτουργούσαν», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
37 23/09/2010. «Ρουμανία: Η Miele στοχεύει στην κατάκτηση του 10% της τοπικής 
αγοράς», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
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πολλά μικρά καταστήματα στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, για τις οποίες 
παραδίδουμε μόνο αρκετά δέματα ανά εβδομάδα», δήλωσε ο κ. Mihai38.  
 
Οικονομικά 
Ο δείκτης εμπιστοσύνης στη ρουμανική οικονομία βρίσκεται σε άνοδο από 
τον Αύγουστο 2010, καθώς οι προσδοκίες των καταναλωτών αυξήθηκαν και οι 
προοπτικές του λιανικού εμπορίου και των κατασκευών είναι περισσότερο 
αισιόδοξες, σύμφωνα με μια μηνιαία δημοσκόπηση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Παρ 'όλα αυτά, η Ρουμανία κατατάσσεται στην προτελευταία 
θέση της ΕΕ σύμφωνα με το δείκτη αυτό, ξεπερνώντας μόνο την Ελλάδα (67,9 
μονάδες). Παρά την άνοδο του δείκτη οικονομικού κλίματος τόσο στην ΕΕ 
όσο και στη ζώνη του ευρώ μετά τον Ιούλιο 2010, εκφράζονται από κάποιους 
θεωρητικούς φόβοι ότι κάποια νοτιοευρωπαϊκά κράτη ενδέχεται να 
πτωχεύσουν τα προσεχή δύο με τρία χρόνια. Η Ουκρανία, η Ρουμανία και η 
Ουγγαρία βρίσκονται μεταξύ αυτών, με την πρώτη να χαρακτηρίζεται συχνά 
ως χώρα «υψηλού κινδύνου», παρόλο που μια ακριβής πρόβλεψη είναι 
αδύνατη προς το παρόν39. 
«Με εντατικούς ρυθμούς τη διετία 2011 - 2012 να συνεχίσει η χώρα την υλοποίηση 
των οικονομικών μεταρρυθμίσεων» ζητά ο υπεύθυνος του ΔΝΣ για τη Ρουμανία 
Jefry Frank. Ο βασικός προσανατολισμός των οικονομικών μεταρρυθμίσεων 
προσδιορίζεται στην ουσιαστική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στην 
μείωση των ελλειμμάτων, αλλά και στη μεγιστοποίηση των ωφελημάτων από 
την προώθηση ρουμανικών προϊόντων στις εξαγωγικές αγορές, τη στιγμή που 
η ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΔΝΣ που βρίσκεται στο Βουκουρέστι την 
παρούσα περίοδο, αναλύει διαρκώς τα μακροοικονομικά δεδομένα της 
ρουμανικής οικονομίας40.  
τα τέλη του μήνα, το συμβούλιο του ΔΝΣ ενέκρινε την απελευθέρωση του 
έκτου τμήματος του δάνειου, ύψους σχεδόν 13 δισ. ευρώ, που έλαβε η 
Ρουμανία την άνοιξη του 2009. Μέχρι στιγμής, η Ρουμανία έλαβε περίπου 
 11,3 δις ευρώ  από το ΔΝΣ, και τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν  για τη 
χρηματοδότηση του ελλείμματος του προϋπολογισμού τόσο έμμεσα, όσο και 
άμεσα. Η συμπλήρωση του αποθεματικού της BNR, το οποίο υπερβαίνει ήδη 
τα 31 δισ. ευρώ, θα επιτρέψει νέες περικοπές στην υποχρέωση τήρησης 
ελάχιστων αποθεματικών των τραπεζών, ούτως ώστε αυτές να συνεχίσουν τη 

                                                 
38 27/09/2010. «Ρουμανία: Η άνθιση του ηλεκτρονικού εμπορίου ευνοεί και τις 
μεταφορικές», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
39 02/09/2010. «Ρουμανία: ε άνοδο ο δείκτης εμπιστοσύνης στην οικονομία, ενώ την 
ίδια στιγμή αιωρούνται δυσοίωνες προβλέψεις για το εγγύς μέλλον», που είναι 
δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
40 09/09/2010. «υνέχιση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων στη Ρουμανία ζητά το 
ΔΝΣ», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.enet.gr 
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χρηματοδότηση του ελλείμματος του προϋπολογισμού με την απόκτηση 
ομολόγων41. 
Βέβαια, το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης συνέβη πριν από 
δύο χρόνια, όμως η Ρουμανία εξακολουθεί να μην μπορεί να βρει το δρόμο 
της προς την ανάκαμψη. Έλαβε ένα τεράστιο δάνειο, αλλά η οικονομία δεν 
έχει ανακάμψει και η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Emil Bok πρόκειται να 
πάρει λάβει δάνειο. Σο 2009 η χώρα είχε πτώση 7% και φέτος η οικονομία 
πορεύεται προς μια πτώση 25% , με τις προβλέψεις για την ανάπτυξη τα 
επόμενα έτη να είναι ήδη δυσοίωνες. ύμφωνα με τη ZF, η Ρουμανία έμαθε 
ότι δεν μπορεί να λειτουργεί με τα χαμηλά επίπεδα εσόδων που 
εισπράττονται μέσω της φορολογίας. Λόγω των αυξήσεων των συντάξεων το 
2007, πολλοί άνθρωποι έγιναν δημόσιοι υπάλληλοι και η κυβέρνηση πρέπει 
να δανείζεται χρήματα κάθε εβδομάδα για να πληρώσει τους μισθούς τους. 
τον ιδιωτικό τομέα, που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται μεταξύ 2004-2008, 
ιδιωτικές επιχειρήσεις αξίας 10 εκατ. ευρώ κατέστησαν άνευ αντικειμένου, ενώ 
σήμερα πολλές επιχειρήσεις φοβούνται ότι θα πτωχεύσουν λόγω έλλειψης 
μετρητών, σύμφωνα πάλι με την ZF42. 
Οι ιδιοκτήτες του ομίλου Asesoft, Iulian Stanciu και Sebastian Ghita, 
ανακοίνωσαν την εξαγορά ποσοστού 60% στην Flanco, την αλυσίδα 
καταστημάτων που διατίθεται προς πώληση από τις πιστώτριες τράπεζες ING, 
UniCredit Tiriac Bank και BRD εφόσον κρίθηκε αφερέγγυα. Οι τράπεζες 
έχουν μείνει με το 40% της επιχείρησης, αλλά και με την ιδιότητα των 
δανειστών των νέων μετόχων. «Χρηματοδοτήσαμε τις επενδύσεις μας στην Flanco 
με δάνεια από τις τρεις τράπεζες που είναι συνεργάτες μας», δήλωσε ο κ. Stanciu. Η 
συμφωνία ανακοινώθηκε σε συνέδριο, όπου οι διαχειριστές της Flanco 
κράτησαν το μυστήριο μέχρι την τελευταία στιγμή, ενώ ο Iulian Stanciu έκανε 
την είσοδό του ένα τέταρτο της ώρας αργότερα στο συνέδριο, μαζί με έναν 
διευθυντή της KPMG – της εταιρείας που τον συμβούλευσε στη σχετική 
συμφωνία με τις τράπεζες – πιστωτές της Flanco43. 
Από την άλλη πλευρά, η νέα νομοθεσία σχετικά με τα δάνεια ιδιωτών που 
ανακοίνωσε ήδη από το Υεβρουάριο 2010, δεν έχει καθορίσει μια ισχυρή 
απάντηση από τις τράπεζες , που προσπάθησαν να κρατήσουν τις συνομιλίες 
σε θεσμικό επίπεδο, και δεν ενέπλεξαν τους πελάτες στη συζήτηση μέχρι τη 
λήξη της προθεσμίας εφαρμογής. Πριν από δύο χρόνια πάντως, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε οδηγία για την εξάλειψη ή τον περιορισμό 
της πρόωρης εξόφλησης των τελών που χρεώνουν οι τράπεζες για 

                                                 
41 28/09/2010. «Ρουμανία: Εκταμιεύτηκε η έκτη δόση του δανείου του ΔΝΣ», που 
είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
42 17/09/2010. «Ρουμανία: Ακόμη δεν μπορεί να ανακάμψει από την κρίση», που 
είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
43 20/09/2010. «Ρουμανία: Η εξαγορά της Flanco από την Asesoft θα βγάλει την 
πρώτη από την πτωχευτική διαδικασία», που είναι δημοσιευμένο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
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ανασφάλιστα προσωπικά δάνεια που κυμαίνονται μεταξύ 200 και 75.000 
ευρώ, ενώ η οδηγία επρόκειτο να ενσωματωθεί στη νομοθεσία των κ-μ της ΕΕ 
τον Ιούνιο του 201044. 
ε κάθε περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης προωθεί νομοθετικές προτάσεις με στόχο την 
ενίσχυση και την επέκταση των εργαλείων συντονισμού της οικονομικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής στην ΕΕ. τόχος των προτάσεων είναι η ενίσχυση 
του υμφώνου ταθερότητας και Ανάπτυξης (Α), με τη λήψη μέτρων που 
αφορούν κυρίως στο δημόσιο χρέος και στη βιωσιμότητα του 
προϋπολογισμού, καθώς και η επέκταση της εποπτείας και στις 
μακροοικονομικές ανισορροπίες και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των 
κανόνων μέσω της καθιέρωσης κυρώσεων και κινήτρων. Οι προτάσεις δεν 
απαιτούν τροποποίηση της υνθήκης ΕΕ, πρέπει όμως να εγκριθούν από το 
υμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα κ-μ με συντελεστές χρέους που 
υπερβαίνουν το 60% του ΑΕΠ θα μπορούν να υπάγονται σε "διαδικασία 
υπερβολικού ελλείμματος" μετά από ανάλυση διάφορων παραγόντων οι 
οποίοι επηρεάζουν την ποιότητα του χρέους και τις μελλοντικές προοπτικές 
της χώρας. Η Επιτροπή προτείνει επίσης την ενίσχυση του δημοσιονομικού 
πλαισίου κάθε χώρας και την καλύτερη ευθυγράμμισή του με τους νέους 
κανόνες διακυβέρνησης. Οι μεταρρυθμίσεις θα αφορούν στη σταθερότητα 
των λογιστικών μεθόδων, στην ευθυγράμμιση των εθνικών δημοσιονομικών 
κανόνων με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η υνθήκη ΕΕ, στην καθιέρωση 
πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού και στη διασφάλιση ότι το 
δημοσιονομικό πλαίσιο θα καλύπτει ολόκληρο το σύστημα των δημόσιων 
οικονομικών. Η κρίση πάντως δίδαξε ότι η δημοσιονομική πολιτική δεν 
μπορεί να αντιμετωπίζεται μεμονωμένα. Ως εκ τούτου, η βελτιωμένη 
γενικότερη μακροοικονομική επιτήρηση, ώστε να αποφεύγονται μεγάλες 
ανισορροπίες καθώς και σημαντικές και επίμονες αποκλίσεις στην 
ανταγωνιστικότητα, θα πρέπει να περιλαμβάνει τακτικές αξιολογήσεις και 
έναν μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης. Μόλις υπάρξει προειδοποίηση, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πραγματοποιεί ανάλυση της κατάστασης στη 
σχετική χώρα και θα διατυπώνει συστάσεις στο υμβούλιο για τον τρόπο 
αντιμετώπισης των ανισορροπιών. Θα μπορεί επίσης να στέλνει έγκαιρη 
προειδοποίηση απευθείας στη σχετική χώρα, ενώ σε ιδιαιτέρως σοβαρές 
περιπτώσεις θα μπορεί να προτείνει την υπαγωγή του κ-μ σε "κατάσταση 
υπερβολικών ανισορροπιών" με αποτέλεσμα την άσκηση αυστηρότερης 
επιτήρησης των διορθωτικών μέτρων. Η αυστηρότερη επιβολή των μέτρων 
συνιστά κύριο μέρος των προτάσεων οι οποίες προβλέπουν επίσης ένα σύνολο 
σταδιακών κυρώσεων για τις χώρες που δεν συμμορφώνονται, ενώ οι άτοκες 

                                                 
44 24/09/2010. «Ρουμανία: Οι τράπεζες κράτησαν τη συζήτηση της νέας 
δανειοδοτικής νομοθεσίας σε θεσμικό επίπεδο έως την ημερομηνία εφαρμογής της», 
που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
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καταθέσεις θα μετατρέπονται σε πρόστιμα σε περιπτώσεις επανειλημμένης μη 
συμμόρφωσης45. 
 

Φορολογία-Εισόδημα 
Κατά τον Ιούλιο 2010, ο μέσος όρος καθαρού μισθού ήταν 1.355 λέι (1 ευρώ = 
4.2796 λέι), μειωμένος κατά 4,7% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, 
όπως ανακοίνωσε στις αρχές του μήνα το Εθνικό Ινστιτούτο τατιστικής 
(INS). Ο ακαθάριστος μέσος μισθός τον Ιούλιο 2010 βρισκόταν στα 1.868 λέι, 
μειωμένος κατά 4,3% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ στους 
περισσότερους οικονομικούς τομείς οι καθαροί μέσοι μισθοί ήταν 
χαμηλότεροι σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, μετά τη θέσπιση των μέτρων 
λιτότητας, καθώς και των μέτρων αναδιάρθρωσης στον ιδιωτικό τομέα46. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότερο από 34 εκατ. άνθρωποι παγκοσμίως είναι 
άνεργοι εξαιτίας της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και της 
επακόλουθης ύφεσης, εκτιμά η Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας (ILO) η οποία 
συνδιοργανώνει με το ΔΝΣ την υνδιάσκεψη του Όσλο με θέμα «Οι 
προκλήσεις της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής». Η 
ILO θεωρεί ότι η κρίση έχει επιφέρει δυσβάστακτες συνέπειες στην εργασία 
και τη μείωση της φτώχειας, ενώ η καταπολέμηση της ανεργίας και η 
εξασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας για όλους θεωρείται ως πρώτη 
προτεραιότητα, καθώς η παγκόσμια οικονομία αναδύεται από την ύφεση47. 
Σην ίδια στιγμή η BusinessWeek ανέφερε ότι 30.000 εργαζόμενοι του 
δημοσίου τομέα σχεδιάζουν απεργία για τις περικοπές μισθών. Ο Sebastian 
Oprescu, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Δημοσίων Τπαλλήλων, δήλωσε 
μάλιστα ότι οι εργαζόμενοι από εκατοντάδες κρατικά θεσμικά όργανα 
επρόκειτο να αρχίσουν απεργία στις 27 επτεμβρίου 2010. Αξίζει βέβαια να 
σημειωθεί ότι τον Ιούλιο 2010 η κυβέρνηση μείωσε τους μισθούς του δημοσίου 
τομέα κατά 25% για να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις για ένα δάνειο 20 δις 
ευρώ από το ΔΝΣ, την Παγκόσμια Σράπεζα, και την ΕΕ, ενώ η οικονομία 
εξακολουθεί να αναμένει συρρίκνωση κατά περισσότερο του 1% φέτος, αφού 
μειώθηκε κατά 7,1% κατά το 200948. 
 

                                                 
45 30/09/2010. «Αυστηρότεροι κανόνες για το δημοσιονομικό έλλειμμα», που είναι 
δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
46 07/09/2010. «Ρουμανία: Μειωμένοι κατά 4,7% οι μέσοι μισθοί τον Ιούλιο, έπειτα 
από τα μέτρα λιτότητας και αναδιάρθρωσης», που είναι δημοσιευμένο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
47 14/09/2010. «Δυσβάσταχτες συνέπειες στην εργασία από την οικονομική κρίση», 
που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
48 17/09/2010. «Ρουμανία: 30,000 δημόσιοι υπάλληλοι σχεδιάζουν απεργίες για την 
περικοπή των μισθών τους», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
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Ενέργεια 
Η EnergoNuclear, η εταιρεία που είναι επιφορτισμένη με την ανάπτυξη των 
αντιδραστήρων 3 και 4 του πυρηνικού σταθμού στη Cernavodă, ξεκίνησε την 
πιο μεγάλη προσφορά της τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να προσελκύσει 
προσφορές για μηχανικής, σχεδιασμού και κατασκευαστικών έργων, 
προκειμένου να αναπτυχθούν οι δύο εγκαταστάσεις. Η αξία του συμβολαίου 
είναι 3,2 δις ευρώ (χωρίς ΥΠΑ), με την προθεσμία για τις προσφορές να λήγει 
στις 15 Δεκεμβρίου 2010, για  τη μεγαλύτερη επένδυση στη Ρουμανία κατά τα 
τελευταία 20 χρόνια. Η ανάπτυξη του έργου θα επιφέρει επενδύσεις πολλών 
εκατομμυρίων ευρώ και τη δημιουργία αρκετών χιλιάδων θέσεων εργασίας 
τόσο κατά τη διάρκεια των οικοδομικών εργασιών όσο και αφού τεθούν σε 
λειτουργία  οι δύο αντιδραστήρες, όπως λένε εκπρόσωποι της EnergoNuclear, 
εταιρεία στην οποία το ρουμανικό κράτος κατέχει το 51% των μετοχών, ενώ 
το υπόλοιπο κατανέμεται μεταξύ σχεδόν όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών 
ομίλων ενέργειας49. 
Από την άλλη πλευρά, η Σσεχική CEZ αποφάσισε να αποσυρθεί από το 
μεγαλύτερο επενδυτικό σχέδιο της Ρουμανίας, τους αντιδραστήρες τρία και 
τέσσερα του πυρηνικού σταθμού Cernavodă, αξίας 4 δις ευρώ, ενώ ορισμένοι 
από τους επενδυτές, όπως η Iberdrola Ισπανίας, ανταγωνιστές του αιολικού 
σχεδίου της CEZ, υποστηρίζουν ότι είναι ήδη έτοιμοι να αυξήσουν το μερίδιό 
τους. Αν και πολλοί αναφέρουν ότι η αποχώρηση της CEZ είναι μια έκπληξη, 
πηγές της αγοράς δηλώνουν ότι υπήρχαν συζητήσεις γι’ αυτό για περίπου δύο 
εβδομάδες. Σο έργο των δύο αντιδραστήρων θα καθυστερήσει πολύ, ίσως και 
μέχρι το 2018, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά έργα στην περιοχή που θα 
ολοκληρωθούν πολύ πιο γρήγορα50. 
Σην ίδια περίοδο, ο Frank Mieler, γενικός διευθυντής του ομίλου Vimetco, 
ιδιοκτήτης της Alro Slatina (ALR), ανέφερε ότι «η επιστροφή των εγχώριων 
εγκαταστάσεων αλουμινίου σε επίπεδο παραγωγής ξεπερνώντας την κρίση αυτή τη 
στιγμή, εξαρτάται μόνο από την ανεύρεση μιας συμφωνίας φθηνής ενέργειας, όπως 
εκείνης που πρόσφατα συνήψε με τη Hidroeléctrica».  ημειώνεται ότι η Alro από 
τα τέλη του 2008 εργάστηκε στο 75% της παραγωγικής της ικανότητας, αφού 
έκλεισε μέρος της πρωτογενούς παραγωγής αλουμινίου της και μέχρι στιγμής 
περίπου 1.400 άνθρωποι που εργάζονταν στο συγκρότημα έχασαν τις 
δουλειές τους51. 

                                                 
49 20/09/2010. «Ρουμανία: Η EnergoNuclear εκτελεί το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην 
ιστορία για δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες αξίας 3,2 δις ευρώ», που είναι 
δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
50 24/09/2010. «Ρουμανία: Παραίτηση της τσεχικής CEZ από το έργο των πυρηνικών 
αντιδραστήρων», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
51 21/09/2010. «Ρουμανία: Η Alro ζητά φθηνή ενέργεια από την Hidroelectrica  για 
να επιτύχει και πάλι την πλήρη παραγωγική της ικανότητα», που είναι 
δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
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H Romgaz Medias από την πλευρά της πρόκειται να χρησιμοποιήσει τη 
δυνατότητα απευθείας σύνδεσης με τις χώρες των Δυτικών αγορών φυσικού 
αερίου μέσω του πρόσφατα κατασκευασμένου αγωγού Arad - Szeged για να 
μεταφέρει φυσικό αέριο από χρηματιστήριο αξιών της Βιέννης. Η κίνηση 
αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα που κάνει η Ρουμανία για να χαλαρώσει το 
ρωσικό μονοπώλιο όσον αφορά τις εισαγωγές φυσικού αερίου, που απαιτείται 
για να τροφοδοτήσει την εσωτερική αγορά. Μάλιστα, η Romgaz ήταν η 
πρώτη εταιρία που ήλεγχε τις εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω του αγωγού 
Arad - Szeged, με πηγές της αγοράς να αναφέρουν ότι η κρατική παραγωγός 
ήταν η μόνη που επιθυμεί να εκμεταλλευθεί την εισαγωγή52. 
ημειώνεται ότι η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν 
ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα έργο για τη διανομή υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (LNG) από το Αζερμπαϊτζάν προς τη Ρουμανία και την 
Ουγγαρία, μέσω της Γεωργίας. τις 14 επτεμβρίου 2010 εκπρόσωποι του 
Αζερμπαϊτζάν, της Γεωργίας και της Ρουμανίας υπέγραψαν στο Μπακού ένα 
μνημόνιο κατανόησης για τη δημιουργία μιας κοινής εταιρείας για το έργο 
της ένωσης Αζερμπαϊτζάν -Γεωργίας -Ρουμανίας (AGRI). Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η Βουλγαρία έχει αναγνωρίσει προ πολλού το φυσικό αέριο του 
Αζερμπαϊτζάν ως μια σημαντική πηγή για τις εγχώριες ανάγκες, αλλά είναι 
παρ 'όλα αυτά πίσω από το γείτονά της, τη Ρουμανία στην εξασφάλιση και 
υλοποίηση των προμηθειών53. 
Η E.ON Regenerabile Ρουμανίας επίσης, η οποία εδρεύει στο Ιάσιο και 
κατέχεται από το γερμανικό όμιλο κοινής ωφέλειας Ε.ΟΝ, έχει τρία αιολικά 
πάρκα υπό ανάπτυξη, με εγκατεστημένη συνολική παραγωγική ικανότητα 
άνω των 100 MW, η ολοκλήρωση των οποίων απαιτεί 180 με 200 εκατ. ευρώ σε 
επενδύσεις, εφόσον η εταιρεία αποφασίσει να χρησιμοποιήσει νέο εξοπλισμό. 
ύμφωνα με στοιχεία της Transelectrica (της εθνικής εταιρίας μεταφοράς 
ενέργειας), και τα τρία πάρκα βρίσκονται στο Vaslui στη Μολδαβία. την 
πραγματικότητα, ακόμη και στην ιστοσελίδα της E.ON Regenerabile 
Ρουμανίας διευκρινίζεται ότι η εταιρεία εστιάζει στην αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της Μολδαβίας για την παραγωγή αιολικής ενέργειας54. 

                                                 
52 21/09/2010. «Ρουμανία: Ο αγωγός Arad-Szeged επιτρέπει στη Romgaz να παλέψει 
με το ρωσικό μονοπώλιο», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
53 22/09/2010. «Ρουμανία: Κοινή προσπάθεια με Ουγγαρία, Γεωργία και 
Αζερμπαϊτζάν για διανομή υγροποιημένου φυσικού αερίου», που είναι 
δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
54 23/09/2010. «Ρουμανία: Η Ε.ΟΝ σχεδιάζει να εκμεταλλευτεί την αιολική ενέργεια 
στη Μολδαβία», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
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