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Αύγουστος 2010.» 
 
Σης Πέννυ Κονιτσιώτη 
Επιστημονικής υνεργάτη του ΕΚΕΜ  
 
Βουλγαρία 
 
Πολιτικά 
Εννέα κ-μ πρότειναν οι στατιστικές της ΕΕ σχετικά με το δημόσιο χρέος να 
αντανακλούν ποια χώρα πρόσφατα αναδιαμόρφωσε το συνταξιοδοτικό της 
σύστημα και συνεπώς έχει υψηλότερο ποσοστό δανεισμού. Η Γερμανία, παρ΄ 
όλα αυτά, εναντιώθηκε στην παραπάνω πρόταση, υποστηρίζοντας ότι θα 
προκαλέσει κομφούζιο. Σα εννέα κ-μ, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Σσεχίας, 
Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, λοβακία και ουηδία, 
υποστήριξαν ότι «παραμένοντας στην τωρινή προσέγγιση των στατιστικών για το 
χρέος και το έλλειμμα, θα έχει ως αποτέλεσμα την άνιση μεταχείριση των κ-μ και 
συνεπώς την τιμωρία των υπό αναμόρφωση χωρών». ύμφωνα με την πρόταση 
των κ-μ, «η εισαγωγή των κρατικά χρηματοδοτούμενων συνταξιοδοτικών σχεδίων 
ήταν κρίσιμη για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης σταθερότητας των δημοσίων 
χρηματοδοτήσεων της Ευρώπης». «Αλλά η εμπειρία των κ-μ που εισήγαγαν τέτοιες 
διαρθρώσεις είναι ότι οδήγησαν επιδείνωση στις στατιστικές του γενικού κυβερνητικού 
χρέους και ελλείμματος», όπως πρόσθεσαν, αναφερόμενοι στις «θεμελιώδεις 
αδικίες και ανεπάρκειες στο τρέχον ύμφωνο ταθερότητας και Ανάπτυξης». Ο 
Τπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας την 17 Αυγούστου αντέδρασε 
εκφράζοντας το «σκεπτικισμό σχετικά με την ύπαρξη αλλαγής, η οποία θα μπορούσε 
να οδηγήσει τα στοιχεία από τις σχετικές χώρες να είναι πιο δυσερμήνευτα σε επίπεδο 
ΕΕ». «Επίσης, θα δημιουργούσε ένα μειονέκτημα για τις κυβερνήσεις που έχουν 
επιλέξει διαφορετικό τρόπο αναδιαμόρφωσης των συνταξιοδοτικών συστημάτων τους 
και μοιράζονται τα κόστη της αναδιαμόρφωσης διαφορετικά», όπως συμπλήρωσε. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά της σημείωσε ότι «προετοιμάζει τη θέση 
της στο ζήτημα». Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός της, Amadeu Altafaj, «φυσικά η 
Επιτροπή θα επιθυμούσε τα κριτήρια σχετικά με το δημόσιο χρέος να ενισχύονται και 
να λαμβάνονται πιο σοβαρά, επομένως είναι δεν είναι τυχαίο ότι το ζήτημα έχει τεθεί 
τώρα», ενώ οι ειδικού της ΕΕ σκοπεύουν να αντιδράσουν στην ως άνω 
πρόταση κατά την επόμενη συνεδρίαση της 06 επτεμβρίου 20101. 
Αναφορικά με την απέλαση των Ρομά από τη Γαλλία, η κυβέρνηση της 
Βουλγαρία, εμφανώς ανήσυχη για το ενδεχόμενο η Γαλλία να μπλοκάρει την 
είσοδο της όφιας στη ζώνη του Schengen, δείχνει απρόθυμη να προκαλέσει 
πολλή «φασαρία» σχετικά με τον επαναπατρισμό των Ρομά της Βουλγαρίας. 
Σα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τη Γαλλία ήταν πρωτοσέλιδο στα ΜΜΕ 
της Βουλγαρίας. Αλλά ο Τπουργός Εξωτερικών πραγματοποίησε μόνο μία 
δήλωση ότι «ένας μη σημαντικός αριθμός πολιτών αναμένεται να επιστρέψει από τη 

                                                 
1 Hruska M. 17/08/2010. «Member states disagree on debt figures», που είναι 
δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://euobserver.com   
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Γαλλία, όπου διέμεναν παρανόμως, ήτοι περισσότερο από τρεις μήνες χωρίς visa, 
εργαζόμενοι χωρίς άδεια είτε παραβιάζοντας κάποιον άλλο νόμο της Γαλλίας», ενώ 
όπως σημείωσε, «οι Βούλγαροι οφείλουν να σέβονται τους νόμους της χώρας 
όπου διαμένουν». Οι κρατήσεις των αεροπορικών εταιρειών πάντως δείχνουν 
ότι η Γαλλίας επιθυμούσε να στείλει πίσω τουλάχιστον 41 Ρομά της 
Βουλγαρίας κατά τον Αύγουστο και το επτέμβριο. Η εκπρόσωπος του 
Τπουργείου Εξωτερικών, Vessela Tscherveva, υποστήριξε ότι «πάνω από 50 
άτομα αναμενόταν να επιστρέψουν». Από τα πολιτικά κόμματα πάντως το 
οσιαλιστικό BSP ήταν το μόνο που αντέδρασε, απορρίπτοντας τη θέση ότι η 
είσοδος της Βουλγαρίας στη ζώνη του Schengen θα μπορούσε να εξαρτηθεί 
από την πρότερη επίλυση των προβλημάτων που έχει η χώρα με την 
κοινότητα των Ρομά. ε κάθε περίπτωση, τα περισσότερο επικριτικά σχόλια 
του Βουλγαρικού τύπου δεν απευθύνονταν στη Γαλλία αλλά στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η οποία κατηγορήθηκε για υποκρισία και διπλές προϋποθέσεις 
εκτός από την πολύ χαμηλή συμμετοχή της στην υπόθεση2.  
 
Κοινωνικά 
 «Οι τιμές των ακινήτων στη Βουλγαρία πιθανότατα θα παραμείνουν στο σημερινό 
επίπεδό τους κατά τους προσεχείς μήνες», όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της 
National Real Estate Association, ενώ αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος των τιμών 
κατοικιών κυμαίνεται μεταξύ 550 ευρώ και 1100 ευρώ ανά τ.μ. Ο Lachezar 
Iskrov, επικεφαλής της National Real Estate Association, εξήγησε ότι «υπάρχει 
μια αύξηση των τιμών για τα τις πολυτελείς κατοικίες, οι οποίες βρίσκονται σε πιο 
ελκυστικές περιοχές, με καλές υποδομές και υπηρεσίες, ενώ οι τιμές για τις 
συνηθισμένες ιδιοκτησίες, τείνουν να μειωθούν»3. υγκεκριμένα, αύξηση 46% 
καταγράφηκε στον αριθμό των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν το β’ 
τρίμηνο του 2010, έναντι του α’ τριμήνου του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την εθνική στατιστική υπηρεσία της 
Βουλγαρίας4.  
 

Οικονομικά 
ταθερό όπως αναμενόταν διατήρησε η ΕΚΣ το επιτόκιο του ευρώ. 
υγκεκριμένα, η EKT διατήρησε το επιτόκιο του ευρώ στο 1% επί 15ο 
συνεχόμενο μήνα5. 

                                                 
2 Alexe D., Petrov N. 26/08/2010. «Romania and Bulgaria keep low profile on 
Roma expulsions», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://euobserver.com   
3 06/08/2010. «Βούλγαροι ειδικοί στα κτηματομεσιτικά αναμένουν διατήρηση των 
τιμών», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
4 24/08/2010. «Βουλγαρία: αύξηση 46% της οικοδομικής δραστηριότητας», που 
είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
5 06/08/2010. «ταθερό το επιτόκιο της ΕΚΣ», που είναι δημοσιευμένο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
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 «Σο συνολικό κέρδος των βουλγαρικών τραπεζών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 
ανήλθε σε 353 εκατ. λέβα», όπως ανακοίνωσε η Εθνική Σράπεζα της Βουλγαρίας. 
Πρόκειται για μια πτώση της τάξης του 29,3% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα 
στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Σράπεζας της Βουλγαρίας (ΒΝΒ). Κατά το 
πρώτο δε τρίμηνο του 2010, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του 
βουλγαρικού τραπεζικού συστήματος ήταν 18,03 % ( έναντι 18,24 % πριν από 
τρεις μήνες), και η ελαφρά αυτή μείωση δεν οφείλεται σε θεμελιώδεις 
παράγοντες6. 
Η Εθνική Σράπεζα της Βουλγαρίας έχει καθορίσει το βασικό της επιτόκιο 
πίσω στα χαμηλότερα επίπεδα που ίσχυαν από όταν καταγράφηκε για πρώτη 
φορά το 1991. Από την 1η Αυγούστου 2010, το βασικό επιτόκιο έχει 
καθοριστεί στο χαμηλό ρεκόρ του 0,17%, μειωμένο κατά 0,01 ποσοστιαίες 
μονάδες σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Η μείωση των επιτοκίων 
αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης τάσης που ξεκίνησε στις αρχές του 
περασμένου έτους, από επίπεδα της τάξης του 5,17%. Η πτωτική πορεία 
αντιστράφηκε το Μάιο του 2010 και η ανάπτυξη διήρκεσε μόνο για ένα 
μήνα7. 
Σους τελευταίους 12 μήνες οι τράπεζες κέρδισαν περίπου 2 δις λέβα από 
τόκους, σύμφωνα με τη Profit.bg. Σο κέρδος των βουλγαρικών τραπεζών ήταν 
352 εκατ. λέβα για το πρώτο εξάμηνο του 2010 και κατά πάσα πιθανότητα θα 
υπερβεί τα 700 εκατ. λέβα μέχρι το τέλος του έτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
ενώ οι τράπεζες στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία σημειώνουν 
κολοσσιαίες απώλειες και καταφέρνουν να επιβιώσουν λόγω των κρατικών 
ενισχύσεων, τα βουλγαρικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν σημειώσει 
τεράστια κέρδη τα τελευταία τρία χρόνια8. 
Tο βουλγαρικό χρηματιστήριο (BSE) είχε σχετικά ζωηρές εμπορικές 
συναλλαγές κατά τις πρώτες δύο εβδομάδες του Αυγούστου 2010, 
εκτινάσσοντας το σημείο αναφοράς, δείκτη SOFIX, κατά 6% περίπου. Ο 
δείκτης SOFIX παρασύρθηκε μέχρι τις 392,39 μονάδες, ενώ 20 από τις 
μεγαλύτερες και περισσότερο ρευστοποιήσιμες μετοχές του Dnevnik έχασαν 
0,23% σε 56,4 μονάδες. Ο όγκος της μετοχής της Velgraf Asset Management 
έφτασε στην κορυφή διακινώντας μετοχές αξίας 66.000 λέβα και έκλεισε 3,78% 
υψηλότερα, στα 0,96 λέβα ανά μετοχή. Η Κεντρική υνεταιριστική Σράπεζα 
(CCB) είχε επίσης κάποια κίνηση, αλλά μόνον για να κλείσει 2,64% 

                                                 
6 02/08/2010. «Σο κέρδος των Βουλγαρικών τραπεζών μειώθηκε κατά 30% το πρώτο 
εξάμηνο του 2010», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
7 02/08/2010. «Η Εθνική Σράπεζα της Βουλγαρίας σημειώνει νέο ρεκόρ μείωσης 
επιτοκίων», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
8 11/08/2010. «Βουλγαρία: Οι τράπεζες ευημερούν παρά τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν το κράτος και οι πολίτες», που είναι δημοσιευμένο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
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χαμηλότερα στα 1,25 λέβα ανά μετοχή. Η Βιομηχανική υνεταιριστική 
Chimimport, επίσης, ήταν στην πλευρά των ηττημένων, με πτώση 0,5%9 .  
 
Φορολογία-Εισόδημα 
Οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι και οι σύντροφοί τους αποκτούν 
καλύτερη κοινωνική προστασία – συμπεριλαμβανομένου για πρώτη φορά και 
του δικαιώματος άδειας μητρότητας – σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία της ΕΕ 
που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Αυγούστου 2010. Η οδηγία για τους 
αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους και τους/τις συμβοηθούντες/ούσες 
συζύγους (Οδηγία 2010/41/ΕΕ) καταργεί και αντικαθιστά προηγούμενη 
νομοθεσία (Οδηγία 86/613/ΕΟΚ) και βελτιώνει τα δικαιώματα κοινωνικής 
προστασίας εκατομμυρίων γυναικών στην αγορά προστασίας, 
ενδυναμώνοντας παράλληλα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Αυτή τη 
στιγμή μόνο ένας στους τρεις επιχειρηματίες είναι γυναικείου φύλου. «Με την 
έναρξη ισχύος αυτής της νέας νομοθεσίας, η Ευρώπη κάνει ένα σημαντικό βήμα προς 
τα εμπρός όσον αφορά την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας και την παροχή 
ίσων οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων για τους αυτοαπασχολούμενους άνδρες 
και γυναίκες και τις/τους συζύγους τους», όπως δήλωσε η Viviane Reding, 
Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
την ιθαγένεια και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Η νέα ευρωπαϊκή 
νομοθεσία εγγυάται στην πράξη πλήρη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην 
επαγγελματική τους ζωή, ενθαρρύνει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και δίνει τη 
δυνατότητα στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες να απολαύουν κοινωνικής ασφάλειας 
καλύτερης ποιότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Καλώ τα κράτη μέλη να αρχίσουν να 
εφαρμόζουν το ταχύτερο την εν προκειμένω οδηγία έτσι ώστε οι πολίτες τους να 
διαπιστώσουν τα οφέλη της στην καθημερινή τους ζωή», όπως συμπλήρωσε. Σο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη νομοθεσία στις 18 Μαΐου 2010 και τα κ-μ 
της ΕΕ την επικύρωσαν στις 7 Ιουνίου 2010 (IP/10/699). Η οδηγία βελτιώνει 
ουσιαστικά την προστασία των αυτοαπασχολούμενων γυναικών και των 
συμβοηθούντων συζύγων τους ή των συντρόφων συμβίωσης 
αυτοαπασχολούμενων εργαζόμενων, ειδικότερα μάλιστα στην περίπτωση 
μητρότητας. Σους χορηγείται επίσης επίδομα μητρότητας και άδεια 
τουλάχιστον 14 εβδομάδων, αν θελήσουν να κάνουν χρήση αυτού του 
δικαιώματος. ε επίπεδο ΕΕ πρόκειται για την πρώτη φορά που χορηγείται 
επίδομα μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους. Οι νέοι 
κανόνες αποσκοπούν επίσης στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας 
γενικότερα και των γυναικών ειδικότερα, καθώς επί του παρόντος, υφίσταται 
μεγάλη διαφορά μεταξύ των φύλων στον τομέα αυτό – μόνο το 30% των 
επιχειρηματιών στην Ευρώπη είναι γυναίκες. Σέλος, η παροχή κοινωνικής 
προστασίας στους/στις συμβοηθούντες/σες συζύγους και συντρόφους 
συμβίωσης (εφόσον αναγνωρίζονται από την εθνική νομοθεσία) αποτελεί 
επίσης σημαντική βελτίωση σε σχέση με την οδηγία του 1986. Θα έχουν 

                                                 
9 11/08/2010. «Βουλγαρία: Καλή η πορεία του Χρηματιστηρίου», που είναι 
δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
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δικαίωμα κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης (όπως η συνταξιοδότηση) σε ίση 
βάση με τους τυπικά αυτοαπασχολούμενους, αν το οικείο κράτος μέλος 
παρέχει τέτοιου είδους προστασία στους αυτοαπασχολούμενους. Κάτι τέτοιο 
θα συμβάλλει ώστε να παρέχεται ισχυρότερο πλαίσιο κοινωνικής προστασίας 
και να προφυλάσσει τις γυναίκες από το ενδεχόμενο της φτώχειας. 
ημειωτέον ότι τα κ-μ της ΕΕ οφείλουν τώρα να μεταφέρουν την οδηγία στο 
εθνικό τους δίκαιο εντός δύο ετών, ενώ μόνο στην περίπτωση που υφίστανται 
ιδιαίτερες δυσχέρειες είναι δυνατή η παράταση αυτής της περιόδου για μία 
ακόμα διετία προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή οι διατάξεις για τους/τις 
συμβοηθούντες/ούσες συζύγους. Τπενθυμίζεται ότι η αυτοαπασχόληση 
αποτελεί σημαντική – έστω και περιορισμένη – μορφή απασχόλησης στην 
Ευρώπη, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 16% του ενεργού πληθυσμού. 
Περίπου το 11% των αυτοαπασχολούμενων εργαζόμενων στην Ευρώπη 
στηρίζονται στη βοήθεια των συζύγων και των συντρόφων τους που 
εργάζονται άτυπα στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως αγροκτήματα 
ή ιατρεία τοπικών ιατρών. Αυτοί οι συμβοηθούντες/ούσες σύζυγοι 
εξαρτώνται συνήθως απόλυτα από τον αυτοαπασχολούμενο σύντροφό τους 
και ως εκ τούτου διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να περιπέσουν σε κατάσταση 
φτώχειας σε περίπτωση διαζυγίου, θανάτου του συντρόφου ή χρεοκοπίας. 
Όσο δε αφορά στους μισθωτούς, η ΕΕ εξέδωσε πρόσφατα νέα οδηγία με την 
οποία βελτιώνεται το δικαίωμα γονικής άδειας (IP/09/1854) και η πρόταση 
της Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας για την άδεια μητρότητας 
ευρίσκεται τώρα στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (βλ. επίσης IP/08/1450)10. 
«Μια αναλογική έχει εγκριθεί για την καταβολή των δόσεων ασφάλισης για ορισμένες 
κατηγορίες επαγγελμάτων και θέσεων στον οικονομικό τομέα», όπως ανέφερε ο 
Bozidar Danev, πρόεδρος του Βουλγαρικού υνδέσμου Βιομηχανιών, σε 
συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων FOCUS, μιλώντας για τις 
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που σχεδιάζει η βουλγαρική κυβέρνηση να 
περάσει στον κώδικα κοινωνικών ασφαλίσεων. Έτσι, θα υπάρξει μια 
αναλογική στην κοινωνική ασφάλιση για ορισμένες κατηγορίες 
επαγγελμάτων και θέσεων στην οικονομία11. 
 
 

Ενέργεια 
«Η Βουλγαρία πρόκειται σίγουρα να επεκτείνει την παραγωγή της σε ηλεκτρική 
ενέργεια από πυρηνικούς σταθμούς, ακόμη κι αν η κατασκευή του πυρηνικού σταθμού 
Belene αποτύχει», σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Οικονομίας Traicho 

                                                 
10 05/08/2010. «Οι αυτοαπασχολούμενοι αποκτούν παροχές μητρότητας και 
συνταξιοδοτικές παροχές σύμφωνα με τη νέα ενωσιακή νομοθεσία», που είναι 
δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
11 05/08/2010. «Βουλγαρία: Τιοθετείται αναλογική για την καταβολή ασφαλειών και 
μισθών ορισμένων επαγγελμάτων», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 

http://www.balkans.com/gr
http://www.balkans.com/gr
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Traikov. Ο κ. Traikov έκανε δηλώσεις με την ευκαιρία του πρώτου έτους της 
θητείας του ως υπουργός Οικονομίας, Ενέργειας και Σουρισμού. Κατέστησε δε 
σαφή τη θέση της κυβέρνησης ότι «η κατασκευή ενός έβδομου πυρηνικού 
αντιδραστήρα μαζί με τους ήδη υπάρχοντες στο Κοζλοντούι είναι μια πολύ φθηνότερη 
και πολύ καλύτερη επιλογή από πολλές απόψεις». «Αν δεν πραγματοποιηθεί η 
κατασκευή του πυρηνικού σταθμού Belene, πρόκειται σίγουρα να επιταχύνουμε την 
κατασκευή της Μονάδας 7 του Π του Κοζλοντούι», όπως ανέφερε 
κατηγορηματικά12. 
Ο έρβος υπουργός Βιομηχανίας, Petar Skundric, δήλωσε στο πρακτορείο 
Tanjug ότι «η συμμετοχή στην κατασκευή του πυρηνικού σταθμού Belene που θα 
κατασκευαστεί στη Βουλγαρία θα αποδειχθεί θετική για τη ερβία». Ο κ. Skunric 
αναφερόταν στο πρόσφατο ενδιαφέρον που εξέφρασε η Σράπεζα Ανάπτυξης 
της Κίνας να χρηματοδοτήσει τη συμμετοχή της ερβίας στο σχέδιο. 
Διευκρίνισε δε ότι «εάν η ερβία συμμετάσχει με μόνο ένα μικρό ποσοστό στο Belene, 
τότε η χρηματοδότηση θα προέρχεται από τη σερβική εταιρεία παραγωγής ενέργειας 
Elektroprivreda Srbije, αλλά αν οι επενδύσεις φθάσουν το 25% και περισσότερο, η 
χώρα θα πρέπει να στραφεί στα κινεζικά κεφάλαια»13. 
Ο Τπουργός Οικονομίας και Ενέργειας της Βουλγαρίας, Traicho Traikov, 
ανακοίνωσε ότι «η τιμή για το σχέδιο κατασκευής ενός δεύτερου πυρηνικού 
σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στη βουλγαρική πόλη Belene του Δούναβη έχει 
ανέλθει στα 9 δις ευρώ». Ο κ. Traikov ενημέρωσε ότι «η Βουλγαρία βρίσκεται 
σε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία,  με την ελπίδα να μειώσει τις τιμές». Όταν 
δε ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν η Ελλάδα έχει κληθεί να 
συμμετάσχει στο σχέδιο, κατά τη διάρκεια των διμερών συνομιλιών του 
υπουργικού συμβουλίου, ο Τπουργός επιβεβαίωσε ότι «η πρόταση για πρώτη 
φορά εκφράστηκε με σαφήνεια κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής, 
αλλά ανεπίσημα έχει τεθεί επί τάπητος το περασμένο έτος. Η Ελλάδα πάντως 
ενδιαφέρεται», σύμφωνα με τον ίδιο. Η ερβία βέβαια εξέφρασε επίσης 
ενδιαφέρον για τον πυρηνικό σταθμό, ειδικά μετά τις πρόσφατες συνομιλίες 
μεταξύ κ. Borisov και Πρόεδρου της ερβίας, Boris Tadic14. 
«Η ερβία, η Ελλάδα και η Κροατία έχουν συμφέρον να επενδύσουν στον μελλοντικό 
πυρηνικό σταθμό της Βουλγαρίας Belene «μόνο κατ 'αρχήν» ενώ δεν έχουν υποβληθεί 
ειδικές προσφορές μέχρι στιγμής», όπως δήλωσε ο Τπουργός Ενέργειας της 
Βουλγαρίας, Traicho Traikov. Τπό τον τίτλο «Μη ενδιαφερόμενα μέλη για το 
Belene», ο σέρβικός ραδιοφωνικός σταθμός B92 επικαλέστηκε τον Tanjug, για 
τον οποίο ο κ. Traikov σχολίασε πρόσφατα δημοσιεύματα του βουλγαρικού 

                                                 
12 03/08/2010. «Η βουλγαρική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να επεκτείνει τους 
πυρηνικούς αντιδραστήρες του Κοσλοντούι αν αποτύχει η κατασκευή του πυρηνικού 
σταθμού Μπέλενε», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
13 12/08/2010. «Βουλγαρία: η ερβία πρόθυμη να συμμετάσχει στον πυρηνικό σταθμό 
του Μπέλενε», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
14 27/08/2010. «Βουλγαρία: Ο πυρηνικός σταθμός του Μπέλενε θα στοιχίσει 9 δις 
ευρώ», 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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Σύπου σχετικά με τις ξένες επενδύσεις στο σταθμό Belene από τους γείτονες 
της Βουλγαρίας. Σην Πέμπτη ο κ. Traikov είχε ανακοινώσει ότι «το κόστος του 
σχεδίου του πυρηνικού σταθμού Belene επρόκειτο να είναι 9 δις ευρώ», 
υπερδιπλασιάζοντας την προηγουμένως δημοσιευμένη τιμή που ανερχόταν 
σε 4 δις ευρώ15.  
Η Ρωσία από την πλευρά της προμήθευσε τη βουλγαρική πλευρά με όλα τα 
στοιχεία και τις διατυπώσεις για να δοθεί το πράσινο φως στο σχέδιο για την 
κατασκευή ενός δεύτερου πυρηνικού σταθμού στην πόλη του Δούναβη, 
Belene. Ο Διευθύνων ύμβουλος του ρωσικού κρατικού οργανισμού 
πυρηνικής ενέργειας Rosatom, Sergei Kirienko, ανέφερε στον πρωθυπουργό, 
Vladimir Poutin, ότι «το βουλγαρικό υπουργικό συμβούλιο έχει όλες τις 
πληροφορίες που χρειάζεται και η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο τους τώρα να 
αποφασίσουν για το μέλλον του έργου». Ο κ. Kirienko ανακοίνωσε επίσης «τη 
σύσταση μιας κοινής ομάδας εργασίας για να εξετάσει όλα τα ανεπίλυτα θέματα που 
αφορούν τις επενδύσεις στον πυρηνικό σταθμό Belene»16. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η HSBC, η Societe Generale και η Rothschild δεν 
έγιναν δεκτές στο διαγωνισμό για την ανεύρεση οικονομικού σύμβουλου για 
την προβλεπόμενη κατασκευή του πυρηνικού σταθμού Belene, όπως 
ανακοίνωσε η εταιρία ηλεκτροδότησης της χώρας. Έξι υποψήφιοι υπέβαλαν 
στα τέλη Μαρτίου του 2010 προσφορές για το διαγωνισμό που προκηρύχθηκε 
από τη βουλγαρική Energy Holding για να αναλάβουν τη θέση του 
σύμβουλου για το Μπέλενε: η  HSBC, η Societe Generale, η KPMG σε 
κοινοπραξία με τη McGuire, η Rothschild, η Argil, και η Ernst & Young. «Η 
βουλγαρική Energy Holding αναμένεται να επιλέξει ένα σύμβουλο για να την βοηθήσει 
να αποφασίσει πώς θα ενεργήσει και να προσελκύσει νέους επενδυτές για το 
σχεδιαζόμενο πυρηνικό σταθμό Belene έως το επτέμβριο 2010», σύμφωνα με τον 
Τπουργό Ενέργειας. Η βουλγαρική κυβέρνηση δήλωσε ότι «θα πληρώσει τη 
Ρωσία για την παραγωγή της πρώτης μονάδας στο Belene μόνον αφού βρει ένα 
στρατηγικό επενδυτή»17. 
«Ο ρωσικός αγωγός φυσικού αερίου South Stream θα περάσει από την πόλη 
Dimitrovgrad», όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Boyko 
Borisov, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών του με τον Πρόεδρο της 
ερβίας, Boris Tadic. Ο κ. Borisov δήλωσε ότι «ήταν επιθυμία της σερβικής 

                                                 
15 30/08/2010. «Βουλγαρία: Ο Τπουργός Ενέργειας κατηγορεί τις γειτονικές χώρες 
πως «μόνο κατ’ αρχήν» εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για τον πυρηνικό σταθμό», που 
είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
16 20/08/2010. «Βουλγαρία: η Βουλγαρία είναι σε θέση τώρα να λάβει τις τελικές 
αποφάσεις για τον πυρηνικό σταθμό Μπέλενε», που είναι δημοσιευμένο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
17 23/08/2010. «Βουλγαρία: Μέχρι στιγμής έχουν απορριφτεί όλες οι προσφορές των 
εταιριών για να γίνουν σύμβουλοι στην κατασκευή του πυρηνικού σταθμού», 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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πλευράς η γραμμή να περάσει μέσα από την πόλη του Dimitrovgrad» και, μετά από 
διαβούλευση με ειδικούς σε θέματα ενέργειας, δέχτηκε  την πρόταση18. 
Σην ίδια περίοδο, η Βρετανική εταιρία έρευνας για πετρέλαιο και φυσικό 
αέριο, Melrose Resources, ανέφερε 30% αύξηση ανά εξάμηνο στα κέρδη προ 
φόρων, στην οποία βοήθησαν οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, και 
δήλωσε ότι «αναμένει να αυξήσει την παραγωγή της από τα βουλγαρικά κοιτάσματα 
φυσικού αερίου». Ο όμιλος, που δραστηριοποιείται σε Σουρκία, Ρουμανία και 
Αίγυπτο, ανέφερε ότι «συνεχίζεται η ανάπτυξη των πρόσφατων κοιτασμάτων που 
ανακαλύφθηκαν στην Kavarna και την Kaliakra, στα βουλγαρικά ύδατα της δυτικής 
Μαύρης Θάλασσας και αναμένει η παραγωγή να ξεκινήσει τον Οκτώβριο». Η 
κυβέρνηση της Βουλγαρίας από την πλευρά της σύναψε μια σύμβαση 
παραχώρησης δέκα ετών για την εξόρυξη φυσικού αερίου προς τη βρετανική 
εταιρεία, που αναφέρεται στο κοίτασμα της Kavarna19. 
Η Νορβηγία πρόκειται να παράσχει στη Βουλγαρία οικονομική στήριξη για 
σχέδια που θα εστιάζονται κυρίως σε θέματα περιβάλλοντος και ενεργειακής 
απόδοσης. Η Βουλγαρία θα λάβει το ποσό των 126,6 εκατ. ευρώ κατά τα 
επόμενα τέσσερα χρόνια, καθώς η νορβηγική βοήθεια προς τη Βουλγαρία 
αποτελεί μέρος μιας νέας συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών από το 
λεγόμενο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Φώρο ( ΕΟΦ), στις οποίες περιλαμβάνονται 
η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν. Ο στόχος είναι να μειωθούν οι 
κοινωνικές και οικονομικές διαφορές στην Ευρώπη20. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την 6 Αυγούστου 2010 ανακοίνωση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το υμβούλιο ιατρικών εφαρμογών της 
ιονίζουσας ακτινοβολίας (η ιονίζουσα ακτινοβολία αποτελείται από 
σωματίδια υψηλής ενέργειας και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που είναι 
ικανή να διαταράξει τη δομή των ατόμων ή των μορίων και να αλλάξει τη 
δομή των ζωντανών κυττάρων). Προτείνει δε μια πορεία προς τα εμπρός για 
την επίλυση του επείγοντος προβλήματος της ανεπαρκούς προσφοράς 
ραδιοϊσοτόπων πυρηνικής ιατρικής. Η ανακοίνωση προσδιορίζει επίσης 
βασικά θέματα για να βελτιωθεί η προστασία από την ακτινοβολία των 
ασθενών και του ιατρικού προσωπικού, προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση 
της έκθεσης του πληθυσμού η συνδεόμενη με τις τεχνολογικές εξελίξεις της 
αξονικής τομογραφίας και η αύξηση των τυχαίων και ακούσιων εκθέσεων σε 
ακτινοθεραπεία. Σην ανακοίνωση αυτή πρότειναν από κοινού ο Günther 

                                                 
18 09/08/2010. «Η Βουλγαρία και η ερβία έφτασαν σε συμφωνία σχετικά με τη 
διαδρομή που θα ακολουθήσει ο αγωγός φυσικού αερίου SouthStream», που είναι 
δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
19 18/08/2010. «Βουλγαρία: η Melrose αναμένεται να αρχίσει την εξόρυξη φυσικού 
αερίου από την Kavarna τον ερχόμενο Οκτώβριο», που είναι δημοσιευμένο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
20 03/08/2010. «Η Βουλγαρία πρόκειται να λάβει επιχορήγηση από τη Νορβηγία για 
την ανάπτυξη πράσινης ενέργειας», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 

http://www.balkans.com/gr/company.php?id=2283
http://www.balkans.com/gr
http://www.balkans.com/gr
http://www.balkans.com/gr
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Oettinger, Επίτροπος αρμόδιος για την ενέργεια, και ο John Dalli, αρμόδιος 
Επίτροπος για θέματα Τγείας και Προστασίας των Καταναλωτών. Ο 
Επίτροπος για την ενέργεια, Günther Oettinger, δήλωσε ότι «η Πυρηνική 
Ιατρική είναι απαραίτητη για τη διάγνωση και θεραπεία σοβαρών ασθενειών όπως ο 
καρκίνος, οι καρδιαγγειακές νόσοι και οι νόσοι του εγκεφάλου. Σαυτοχρόνως, η 
συνολική έκθεση του πληθυσμού σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες που οφείλονται στις 
ιατρικές διαδικασίες ξεπερνά κάθε άλλης μορφής έκθεση». Ο Επίτροπος για θέματα 
Τγείας και Προστασίας των Καταναλωτών John Dalli πρόσθεσε από την άλλη 
ότι «η έλλειψη ραδιοϊσοτόπων, που χρειάζονται για ιατρικές διαδικασίες, καθώς και η 
ανάγκη βελτίωσης της προστασίας των ασθενών και των επαγγελματιών της υγείας 
κατά των τυχαίων και ακούσιων εκθέσεων σε ακτινοθεραπεία, αποτελούν σημαντικούς 
στόχους της δημόσιας πολιτικής για την υγεία». Ανά τον κόσμο, ο αριθμός των 
ακτινογραφικών εξετάσεων είναι περίπου 4 δις ετησίως. την Ευρώπη, 
περίπου 9 εκατομμύρια ασθενείς ετησίως λαμβάνουν θεραπεία με 
ραδιοϊσότοπα. Είναι επομένως ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
συμβάλει στην εξασφάλιση της διαθεσιμότητας αυτής της τεχνολογίας προς 
όφελος της υγείας του ανθρώπου. ήμερα, το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο 
διαγνωστικό ραδιοϊσοτόπων, είναι το Σεχνήτιο-99m, το οποίο είναι δυσεύρετο 
επειδή στηρίζεται σε ένα μη βιώσιμο, χαμηλό αριθμό αντιδραστήρων 
παραγωγής του. το πλαίσιο της συνολικής πολιτικής για την  πυρηνική 
ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καθοριστικής σημασίας η παροχή 
κινήτρων για περαιτέρω ερευνητικούς αντιδραστήρες, που θα συμβάλουν 
στην παραγωγή του και την μακροπρόθεσμη έρευνα για νέους ερευνητικούς 
αντιδραστήρες που θα κατασκευαστούν για το σκοπό αυτό. Η ανακοίνωση 
περαιτέρω προτείνει μια μακροπρόθεσμη προοπτική για την ιατρική 
εφαρμογή των ιοντιζουσών ακτινοβολιών στην ΕΕ με στόχο να ενταθούν οι 
συνομιλίες σχετικά με τις αναγκαίες δράσεις , τους πόρους και την κατανομή 
των αρμοδιοτήτων. Προτείνονται δε οι ακόλουθες δράσεις: 
- Ενίσχυση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου: Η ισχύουσα νομοθεσία 
(οδηγία 97/43/Ευρατόμ ) θα αναβαθμιστεί για την ενίσχυση της ρυθμιστικής 
εποπτείας με στόχο να εξασφαλισθεί ότι τηρούνται οι απαιτήσεις της 
νομοθεσίας. Αυτό θα είναι μέρος μιας συνολικής ενοποιημένης νομοθεσίας 
για την προστασία από ακτινοβολίες, το 2011. 
- Αύξηση της ευαισθητοποίησης και της νοοτροπίας ασφάλειας: Σο ιατρικό 
επάγγελμα θα πρέπει να προαπαιτεί επαρκή κατάρτιση και τακτική 
ενημέρωση σχετικά με τις ορθές πρακτικές, και πάνω απ 'όλα, ευαισθησία 
σχετικά με τις ευθύνες του για την εξασφάλιση τόσο της καλής ιατρικής 
φροντίδας όσο και της επαρκούς προστασίας από την ακτινοβολία. Η 
ευαισθητοποίηση θα πρέπει επίσης να αυξηθεί μεταξύ των ασθενών και 
μεταξύ του γενικού πληθυσμού. 
- Προώθηση της προστασίας από την ακτινοβολία και μια βιώσιμη προμήθεια 
και χρήση ραδιοϊσοτόπων μέσα από την έρευνα: Δράση εντός της Ευρατόμ 
και των προγραμμάτων-πλαισίων της ΕΕ και στο πλαίσιο για τη βιώσιμη 
πυρηνική ενέργεια τεχνολογικής πλατφόρμας (SNETP),που θα πρέπει να 
συμβάλει στη βελτίωση της ακτινοπροστασίας και στην ανάπτυξη 
ερευνητικών υποδομών και ικανοτήτων. 
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- Φρηματοδοτικοί μηχανισμοί για την εξασφάλιση βιώσιμου εφοδιασμού 
ραδιοϊσοτόπων: Η Επιτροπή αξιολογεί διάφορους μηχανισμούς 
χρηματοδότησης για την εξασφάλιση βιώσιμου εφοδιασμού ραδιοϊσοτόπων 
προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας. 
- Ενοποίηση των πολιτικών: Οι ιατρικές εφαρμογές της ιονίζουσας 
ακτινοβολίας χρειάζονται ορθή ενσωμάτωση των διαφόρων πολιτικών για τη 
δημόσια υγεία, την έρευνα, το εμπόριο και τη βιομηχανία καθώς και την 
προστασία από ακτινοβολίες. 
- Διεθνής συνεργασία: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τγείας (WHO) είναι πολύ 
ενεργός σε αυτόν τον τομέα και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας 
(IAEA) έχει αναπτύξει σημαντικά προγράμματα και εργαλεία ενημέρωσης.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως πρόκειται να υποστηρίξει όλες τις 
πρωτοβουλίες για συντονισμένες προσπάθειες21. 
 
Ρουμανία 
 
Πολιτικά 
ο Γάλλος Γραμματέας της κυβέρνησης για τις Ευρωπαϊκές Τποθέσεις, Pierre 
Lellouche, έθεσε τη Ρουμανία προ των ευθυνών της σχετικά με την 
ενσωμάτωση των Ρομά. Όπως δήλωσε, «όλοι πρέπει να κινητοποιηθούν, αλλά η 
ευθύνη ενσωμάτωσης ανήκει πρώτα στη χώρα προέλευσης». Πρόσθεσε παρ’ όλα 
αυτά ότι «τόσο η Γαλλία όσο και άλλες χώρες διατηρούν την ευθύνη σε επίπεδο 
παροχής βοήθειας και υποστήριξης», ενώ τόνισε ότι «η ενσωμάτωση των Ρομά θα 
πρέπει να γίνει μέσα στο πλαίσιο του Κοινοτικού Δικαίου». Βέβαια, κατηγόρησε τις 
Ρουμανικές αρχές ότι «δεν επαλήθευσαν τις υποσχέσεις σχετικά με το ζήτημα» και 
ότι «η Γαλλία διατηρούσε επιφυλάξεις σχετικά με την προγραμματισμένη είσοδο της 
χώρας στην ζώνη του Schengen το 2011»22. 
Με 51 καταυλισμούς Ρομά μέσα στη Γαλλία να έχουν ήδη διαλυθεί μέσα στον 
Αύγουστο 2010 και με ακόμα περίπου 250 που αναμένεται να έχουν 
παρόμοια τύχη μέχρι τον Οκτώβριο 2010, μέχρι τέλος Αυγούστου περίπου 700 
Ρομά επιβιβάστηκαν ήδη σε αεροπλάνα, ενώ 79 αναμένεται να επιστρέψουν. 
Όπως δήλωσε ο Τπουργός Μετανάστευσης, Eric Besson, «οι εν λόγω Ρομά 
συμφώνησαν να επιστρέψουν ιδία βουλήση». ημειωτέον ότι για την απέλασή 
τους οι ενήλικες έλαβαν από τη γαλλική πολιτεία 300€ έκαστος, ενώ οι 
ανήλικοι έλαβαν 100€ έκαστος. Οι γαλλικές αρχές, προκειμένου να τους 
εμποδίσουν να επιστρέψουν και να λάβουν εκ νέου αποζημίωση για τη 
απέλασή του, σχεδιάζουν να λάβουν βιομετρικά στοιχεία από αυτούς που 
επέστρεψαν σπίτι τους. ύμφωνα βέβαια με τους κοινοτικούς κανόνες, οι 
Ρομά είναι ελεύθεροι να ταξιδεύουν στη Γαλλία, θα πρέπει όμως να 

                                                 
21 09/08/2010. «Η Κομισιόν υπογραμμίζει τα κεντρικά σημεία σχετικά με την 
πολιτική προστασίας από την ακτινοβολία της πυρηνικής ιατρικής, την ακτινολογία», 
που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
22 Phillips L. 03/08/2010. «France presses Romania on Roma question», που είναι 
δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://euobserver.com 
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http://euobserver.com/
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αποδεικνύουν ότι δύνανται να συντηρούν τον εαυτό τους, προκειμένου να 
τους επιτρέπεται να διαμένουν για περισσότερο από 3 μήνες. Ήδη 15.000 
Ρομά που προέρχονται από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αλλά 
κυρίως από τη Ρουμανία, φέρονται να διαβιούν στη Γαλλία. Η καταστροφή 
των καταυλισμών αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης επιχείρησης που έχει 
αναγγελθεί στα τέλη Ιουλίου 2010 από το Γάλλο Πρόεδρο, Nicolas Sarkozy23.  
Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις ενέργειες της 
γαλλικής κυβέρνησης σχετικά με την απέλαση των Ρομά, προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι οι κοινοτικοί κανόνες δεν παραβιάζονται, ενώ όπως δήλωσε 
σχετικά ο Matthew Newman, εκπρόσωπος της Επιτρόπου της ΕΕ για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, Viviane Reding, «παρακολουθούμε το ζήτημα πολύ στενά, 
προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι κανόνες είναι σεβαστοί», ενώ όπως 
συμπλήρωσε «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αισθάνεται ότι το Παρίσι διεξάγει μαζική 
απέλαση»24. 
Η Ρουμανική κοινωνία έλαβε τα νέα της έναρξης απέλασης από τη Γαλλία 
εκατοντάδων –πιθανότατα χιλιάδων- Ρομά της Ρουμανίας με σχεδόν παντελή 
αδιαφορία, σημειώνοντας μόνο καμία φορά την ολοκληρωτική εχθρότητά της 
σχετικά με την επιστροφή αυτής της περιθωριοποιημένης κοινωνικής ομάδας. 
Όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι Ρομά 
είναι ευρέως ανεπιθύμητοι μέσα στη Ρουμανία. ύμφωνα με επίσημα 
στοιχεία, είναι περίπου μισό εκατομμύριο μέσα στη χώρα από συνολικό 
πληθυσμό 22 εκατομμυρίων, αλλά πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο 
πραγματικός αριθμός τους ανέρχεται κοντά στο 10% του πληθυσμού. Ο 
πληθυσμός των Ρομά αποτελεί τη δεύτερη εθνική μειονότητα της Ρουμανίας 
μετά από αυτή των Ούγγρων. Η γαλλική κυβέρνηση βέβαια ανακοίνωσε ότι 
πρόκειται να κλείσει περίπου 300 παράνομους καταυλισμούς των Ρομά κατά 
τους επόμενους μήνες, ενώ ήδη εκατοντάδες Ρομά έχουν ήδη επιστρέψει στη 
Ρουμανία στα πλαίσια αυτού που οι Γάλλοι εκπρόσωποι αποκαλούν 
«εθελούσιο επαναπατρισμό». Η κυβέρνηση της Ρουμανίας από την άλλη 
κατέκρινε ανοικτά την κίνηση της Γαλλίας και την 24 Αυγούστου 2010 ο 
Pierre Lellouche, με τη δημοσίευση σχετικού άρθρου, προσπάθησε να 
δικαιολογήσει την πολιτική απέλασης των Ρομά της Ρουμανίας και της 
Βουλγαρίας από τη Γαλλία, υπενθυμίζοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός 
Jacques Chirac, ήταν ο πρώτος υπερασπιστής της εισόδου της Ρουμανίας και 
της Βουλγαρίας, μια περίοδο που πολλοί ήταν αυτοί που αμφέβαλαν για την 
ετοιμότητα εισόδου των δύο αυτών κρατών στην ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, 
με τη Ρουμανία να έχει χτυπηθεί από την οικονομική κρίση και με τα 
προγράμματα ολοκλήρωσης να μην λειτουργούν πρακτικά, ο Ρουμάνος 
Γραμματέας της κυβέρνησης του Τπουργείου Εσωτερικών Τποθέσεων, 
Valentin Fatuloiu, μετέβη τέλη Αυγούστου 2010 στο Παρίσι μαζί με 

                                                 
23 Mahony H. 18/08/2010. «French expulsion of Roma to begin Thursday», που 
είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://euobserver.com 
24 Phillips L. 19/08/2010. «EU commission monitoring French Roma expulsions», 
που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://euobserver.com 

http://euobserver.com/
http://euobserver.com/
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εκπροσώπους των Τπουργείων Εξωτερικών και Εργασίας, προκειμένου να 
συμμετάσχουν σε σειρά συνομιλιών σχετικά με το ζήτημα των υπό απέλαση 
Ρομά. ύμφωνα μάλιστα με άλλον επίσημο εκπρόσωπο, το Γραμματέα της 
κυβέρνησης της Ρουμανίας, Valentin Mocanus, «η Ρουμανία δεν έχει καμία ιδέα 
σχετικά με τον ακριβή αριθμό των Ρομά που πρόκειται να επαναπατριστούν από τη 
Γαλλία κατά τους επόμενους μήνες»25. 
Η Ιταλία από την πλευρά της δήλωσε ότι διατίθεται και εκείνη να απελάσει 
πολίτες από άλλα κ-μ της ΕΕ, εφόσον οι τελευταίοι δεν δύνανται να 
συντηρούν τον εαυτό τους, μια κίνηση προφανώς εμπνευσμένη από αυτήν της 
Γαλλίας περί απέλασης των Ρομά. Ο Τπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, 
Roberto Maroni, όπως δήλωσε στην εφημερίδα Corriere della Sera την 21 
Αυγούστου 2010, «η απόφαση του Γάλλου Πρόεδρου, Nicolas Sarkozy, σχετικά με το 
κλείσιμο καταυλισμών Ρομά και την απέλαση περίπου 200 εξ αυτών μέχρι σήμερα, 
είναι σωστή». Ο κ. Maroni παραδέχτηκε ότι προηγούμενες προσπάθειες της 
Ρώμης προς αυτήν την κατεύθυνση αποτράπηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αλλά όπως τόνισε, «είναι διατεθειμένος να αναδείξει το ζήτημα των 
αυτόματων απελάσεων σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των Τπουργών 
Εσωτερικών των κ-μ της ΕΕ στο Παρίσι την 06 επτεμβρίου 2010»26.   
Η συνάντηση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Παρίσι πρόκειται να 
πραγματευτεί το γενικό ζήτημα της μετανάστευσης, ενώ η λίστα των 
προσκεκλημένων χωρών δεν περιλαμβάνει ούτε τη Ρουμανία ούτε τη 
Βουλγαρία. Η συνάντηση βέβαια δεν έχει επίσημη ατζέντα, μόνον το γενικό 
θέμα της μετανάστευσης, παρόλα αυτά, μετά τη δημοσιοποίησή της από τον 
Τπουργό Εσωτερικών της Ιταλίας, είναι πολύ πιθανό να προσελκύσει το 
αυξημένο ενδιαφέρον από τα ΜΜΕ27. 
Εντωμεταξύ, το Βέλγιο, το οποίο διατηρεί την τρέχουσα εξάμηνη προεδρία 
της ΕΕ, είναι πιθανό να απορρίψει την πρόσκληση της Γαλλίας για 
συνάντηση Τπουργών, εξαιτίας της ανησυχίας ότι το Παρίσι προσπαθεί να 
χρησιμοποιήσει το γεγονός αυτό ως αφορμή προκειμένου να νομιμοποιήσει 
την πολιτική του περί απέλαση των Ρομά28. 
Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Francois Fillon, επέμεινε 
ότι «η γαλλική πολιτική δεν παραβιάζει τις οδηγίες της ΕΕ». Όπως υποστήριξε, «οι 
πρόσφατες απελάσεις από τη χώρα μας των Ρομά προς τις χώρες προέλευσής τους 
πραγματοποιήθηκαν κατά απόλυτη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου», ενώ όπως 

                                                 
25 Alexe D., Petrov N. 26/08/2010. «Romania and Bulgaria keep low profile on 
Roma expulsions», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://euobserver.com 
26 Mahony H. 23/08/2010. «Italy to raise EU citizen expulsion policy at September 
meeting», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://euobserver.com 
27 Pop V. 24/08/2010. «France invites handful of ministers to “immigration” 
summit», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://euobserver.com 
28 Phillips L. 24/08/2010. «Prospect of French “anti-Roma” summit disturbs EU 
presidency», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://euobserver.com 
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συμπλήρωσε «η Γαλλία θεωρεί ότι η μόνη μακροπρόθεσμη λύση για αυτούς τους 
κοινοτικούς πολίτες είναι καλύτερη οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση, πρώτα από 
όλα στη χώρα προέλευσής τους»29. Επιπλέον, ο Τπουργός Μετανάστευσης, Eric 
Besson, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από σχετική συνάντηση με 
Ευρωπαϊκούς Επιτρόπους στο Βέλγιο την 31 Αυγούστου, επιτέθηκε ενάντια 
στις κριτικές που δέχεται η γαλλική πολιτική αποκαλώντας τες «περιττές και 
σκανδαλώδεις κατηγορίες». Όπως τόνισε σχετικά, «δεν έχουν πραγματοποιηθεί 
μαζικές απελάσεις», συμπληρώνοντας ότι «τα άτομα υπό απέλαση εξαιτίας 
κατηγοριών για κλοπή, επιθετική επαιτεία και για άλλα αδικήματα, ενώ και άλλοι 
κοινοτικοί πολίτες, οι οποίοι δεν ανήκουν στους Ρομά, επίσης έχουν απελαθεί στο 
παρελθόν», ενώ τόνισε ότι «δεν υπάρχει σχέδιο ενάντια στους Ρομά. Αυτό είναι 
παράλογο», επιμένοντας ότι η γαλλική πολιτική έχει σεβαστεί τους κοινοτικούς 
κανόνες30. 
Όπως ανέφεραν ελεγκτές της ΕΕ και του ΔΝΣ, «εφόσον η Ρουμανία δεν αποκλίνει 
από το αυστηρό πρόγραμμα λιτότητας που εφαρμόζει, η χώρα δεν θα έχει πρόβλημα να 
λάβει την τελευταία δόση ποσού 20 εκατ. ευρώ». Μια ομάδα εκπροσώπων από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΣ που επισκέφτηκε το Βουκουρέστι ανέφερε 
ότι «η χώρα έχει καλή απόδοση σχετικά με την υποχρέωση επιβολής εξαιρετικά 
σκληρών περικοπών». Ήδη η κυβέρνηση έχει περικόψει τις αμοιβές σε όλες τις 
κλίμακες κατά 25%, ενώ ανέβασε το ΥΠΑ στο 24% από το 19%. Παρ’ όλα 
αυτά η ομάδα των εκπροσώπων επισήμανε ότι «ακόμα περιμένει να δει 
σημαντική αναδιαμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος και μείωση περικοπές στις 
κοινωνικές δαπάνες». Σα μέτρα που ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2010 έχουν ως 
στόχο να χαμηλώσουν το δημόσιο χρέος στο 6,8% του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος, από 7,2% που ήταν κατά το προηγούμενο έτος. ε ανταπόδοση το 
ΔΝΣ, η ΕΕ και η Παγκόσμια Σράπεζα παρείχαν το πακέτο βοήθειας ύψους 20 
εκατ. ευρώ. Αυτή ήταν και η τρίτη δόση που εκταμιεύτηκε31.  
 
Κοινωνικά 
Περισσότεροι από 170.000 τουρίστες πέρασαν στα τέλη Αυγούστου 2010 σε 
θέρετρα της Ρουμανίας στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με το 
ρουμάνικο πρακτορείο ειδήσεων Mediafax. Σο πιο πολυσύχναστο θέρετρο 
ήταν το Neptun με 43.472 τουρίστες, ακολουθούμενο από το Mamaia με 

                                                 
29 Phillips L. 27/08/2010. «Prospect of French “anti-Roma” summit disturbs EU 
presidency», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://euobserver.com 
30 Phillips L., Pop V. 31/08/2010. «French ministers lash out at “grotesque” 
criticism of Roma policy», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://euobserver.com 
31 Phillips L. 05/08/2010. «EU-IMF clear Romania for next tranche of bail-out 
cash», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://euobserver.com 
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42.392 τουρίστες, το Costinesti με περίπου 30.000 τουρίστες, και τα θέρετρα 
Năvodari, Eforie, Mangalia και Vama Veche με πάνω από 50.000 τουρίστες32. 
Από την άλλη πλευρά, «η ρουμανική αγορά αυτοκινήτου θα είναι 25-30% μικρότερη 
φέτος σε σχέση με το 2009, αλλά μπορεί να ανανεωθεί το 2011, εάν το κρατικό 
πρόγραμμα επιχορήγησης συνεχιστεί», όπως ανέφερε ο Narcis Ghita, γενικός 
διευθυντής του εισαγωγέα Peugeot, Trust Motors, στο ρουμανικό πρακτορείο 
ειδήσεων Mediafax. Ο κ. Ghita επισήμανε ότι «η αγοραστική δύναμη που 
μειώνεται και τα μέτρα λιτότητας της κυβέρνησης είναι οι κύριες αιτίες που 
συνεργάζονται εναντίον της αγοράς αυτοκινήτων, όπως και η μεγάλη εισαγωγή 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που οδηγεί σε μείωση της πώλησης καινούργιων»33.  
  
 
Οικονομικά 
«Σα δημόσια έργα που περιλαμβάνονται στην αναθεώρηση του 
προϋπολογισμού της Ρουμανίας για το πρώτο εξάμηνο του 2010 βασίζονται 
σε συναλλαγματική ισοτιμία 4,24 λέι/ευρώ και ένα μέσο ετήσιο ποσοστό 
πληθωρισμού που εκτιμάται στο 5,9%», όπως δήλωσε ο Τπουργός 
Οικονομικών κ. Sebastian, στις αρχές του Αυγούστου 2010. Η κυβέρνηση 
ενέκρινε την πρώτη αναθεώρηση του προϋπολογισμού του 2010, η οποία 
περιλαμβάνει αυξήσεις κονδυλίων για την προστασία ευαίσθητων 
κοινωνικών κατηγοριών, παράλληλα με περικοπές στους προϋπολογισμούς 
διάφορων υπουργείων, ενώ οι ρουμανικές αρχές προβλέπουν οικονομική 
συρρίκνωση κατά 1,7% έως 1,9% κατά το 2010, δηλαδή μείωση από την 
αύξηση της τάξης του 1,3% που είχε αρχικά εκτιμηθεί. Από την άλλη πλευρά, 
το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας αναμένεται να ανέλθει στο 6,8% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στο τέλος του έτους34. 
Σο ΔΝΣ ανακοίνωσε ότι αναμένει από τη Ρουμανία να διατηρήσει τα 
«εξαιρετικά σκληρά μέτρα λιτότητας»,  προκειμένου να λάβει την τελευταία 
δόση που ανέρχεται σε 900 εκατ. ευρώ από το σύνολο των 20 δις ευρώ του 
δάνειου. Ο εκπρόσωπος του ΔΝΣ ανέφερε ότι «αναμένει, εάν τα μέτρα αυτά 
διατηρηθούν, να μην υπάρξει ανάγκη για επιπλέον αυξήσεις φόρων ή 
περικοπές από τους μισθούς και τις συντάξεις»35. 

                                                 
32 24/08/2010. «Ρουμανία: Πάνω από 170,000 τουρίστες πέρασαν το αββατοκύριακό 
τους στις ρουμανικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας», που είναι δημοσιευμένο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
33 18/08/2010. «Ρουμανία: Η αγορά αυτοκινήτων μπορεί να συρρικνωθεί έως και κατά 
30% φέτος, σύμφωνα με τον εισαγωγέα της Peugeut», που είναι δημοσιευμένο 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
34 20/08/2010. «Ρουμανία: Η αναθεώρηση του προϋπολογισμού του 2010 προβλέπει 
5,9% μέσο ποσοστό πληθωρισμού», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
35 05/08/2010. «Σο ΔΝΣ αναμένει από τη Ρουμανία διατήρηση των σκληρών μέτρων 
λιτότητας», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
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Φορολογία-Εισόδημα 
Η Ρουμανική κυβέρνηση δεν θα αυξήσει τις συντάξεις κατά το έτος 2011 και 
θα κόψει τον 13ο μισθό, τα δώρα για τις διακοπές και τις αποζημιώσεις για τη 
θέρμανση. Αυτό προβλέπεται από μια νέα συμφωνία, που βρίσκεται σε 
αναμονή, με το ΔΝΣ. Η ρουμανική κυβέρνηση πάντως έχει υποσχεθεί να 
αναθεωρήσει τον Εργατικό Κώδικα και τις πράξεις που ρυθμίζουν την 
αγορά36. 
«Η ρουμανική κυβέρνηση θα καθορίσει το επίπεδο του ελάχιστου μηνιαίου μισθού, 
μετά από μια νέα συνάντηση με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστών», όπως 
δήλωσε ο Πρωθυπουργός Emil Bok. «Οι περισσότερες ρουμανικές ενώσεις 
εργοδοτών ζήτησαν η ελάχιστη μηνιαία αμοιβή να καθορισθεί σε 600 λέι (1 ευρώ = 
4.2447 λέι), ενώ οι συνδικαλιστές ζήτησαν ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί σε 705 λέι», 
όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η συνάντηση έχει 
προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα με στόχο να βρεθεί κοινό έδαφος 
επί του θέματος. Ο κ. Bok δήλωσε ότι η κυβέρνηση προτείνει, χωρίς να έχει 
βγάλει οποιαδήποτε απόφαση επί του θέματος, ότι οι κρατικοί υπάλληλοι, οι 
οποίοι κερδίζουν μικρότερα ημερομίσθια, θα ανακτήσουν περισσότερα από 
τα χρήματα που αφαιρέθηκαν από τους μισθούς τους το 2010, από εκείνους 
που κερδίζουν υψηλότερους μισθούς37.  
 
Ρουμανία και ΕΕ 
Οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ εξετάζουν το πώς θα καταστεί ευκολότερη για 
τους επενδυτές η ανεύρεση και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με τις 8.000 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (CESR), εξετάζει επίσης το κατά πόσον οι 
εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις χρησιμοποιώντας μια γλώσσα 
υπολογιστών γνωστή ως eXtensible Business Reporting Language (XBRL), 
μέθοδος που υιοθετείται αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ και σε ορισμένες ασιατικές 
χώρες. Κατά τη διαβούλευση της CESR προτάθηκαν δύο εναλλακτικές λύσεις 
για μια συγκεντρωτική τράπεζα δεδομένων - χρησιμοποιώντας μια απλή 
μηχανή αναζήτησης για όλα τα εθνικά αποθετήρια πληροφοριών, ή τη 
συγκέντρωση όλων των δεδομένων σε μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων, ενώ το 
αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα περάσει στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΕ 
κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2010. Ξεχωριστά, η CESR θα διεξάγει αναλύσεις 
κόστους και οφέλους των εταιριών που ζητούν να χρησιμοποιούν το XBRL 
σταδιακά σε διάστημα πέντε ετών. Η XBRL δίνει στους επενδυτές, στις 
ρυθμιστικές αρχές, στους δημοσιογράφους και σε άλλους φορείς, νέους 
τρόπους για να διαβάζουν και να αναλύουν πολύπλοκα εταιρικά δεδομένων 

                                                                                                                                            
http://www.balkans.com/gr 
36 06/08/2010. «Η ρουμανική κυβέρνηση σχεδιάζει να παγώσει τις συντάξεις το 
2011», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
37 30/08/2010. «Ρουμανία: Η κυβέρνηση καλείται να αποφασίσει για το ύψος του 
ελάχιστου μισθού», που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
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πιο γρήγορα, αποκαλύπτοντας αριθμούς ή τις ιδέες συναλλαγών που μπορεί 
να μην είναι διαθέσιμα τόσο εύκολα. Η XBRL προέρχεται από την 
κατασκευάστρια λογισμικού UBmatrix της οποία ο διανομέας στις ΗΠΑ για 
τα εταιρικά δεδομένα και τις δημόσιες εγγραφές είναι η EDGAR Online Inc, 
που αποκτήθηκε τον Ιούνιο του 2010. Οι Ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ 
σταδιακά χρησιμοποιούν την XBRL, η οποία δίνει κάθε είδους δεδομένα όπως 
απώλειες ή κέρδη, σε ετικέτες, εύκολο για όσους επεξεργάζονται τα δεδομένα 
να τα διαβάσουν και να τα βάλουν ηλεκτρονικά μέσα σε ένα μοντέλο 
ανάλυσης. ημειωτέον ότι τα Αποτελέσματα της CESR στην ανάλυση της 
XBRL θα ενταχθούν σε ένα έγγραφο διαβούλευσης που θα κοινοποιηθεί το 
2011. Οι Ρυθμιστικές αρχές στην Αυστραλία, την  Κίνα και την Ιαπωνία 
υιοθετούν επίσης τη μορφή XBRL, δημιουργώντας την προοπτική μιας 
ενιαίας παγκόσμιας πύλης για πληροφορίες που αφορούν εταιρείες κάποια 
στιγμή στο μέλλον38. 
 
Ενέργεια 
Η RWE Group AG, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία κοινής ωφελείας της 
Γερμανίας, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την 
περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν στο Ιράκ , η οποία περιελάμβανε τη 
μελλοντική προμήθεια φυσικού αερίου για το έργο του αγωγού Nabucco. 
«Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στο σχεδιασμό μας», δήλωσε ο 
Κούρδος πρωθυπουργός Barham Salih. «Η RWE θα φέρει τεχνογνωσία και ιδέες 
από μια από τις σημαντικότερες εταιρείες διανομής φυσικού αερίου της Ευρώπης στο 
Κουρδιστάν». Μια δήλωση που εξέδωσε η RWE στη Γερμανία μετέφερε τα 
λόγια του Τπουργού Υυσικών Πόρων στο ιρακινό Κουρδιστάν, Ashti 
Hawrami, ότι «μέχρι και 20 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως θα μπορούσαν 
να τροφοδοτήσουν τον αγωγό για να μεταφέρουν φυσικό αέριο στην Σουρκία και στην 
Ευρώπη». Μια τρίτη γραμμή από το Ιράν προς την Σουρκία δεν έχει 
προγραμματιστεί λόγω της «πολιτικής κατάστασης», ενώ οι μέτοχοι στο 
Nabucco είναι η Botas (Σουρκία), η Energy Holding (Βουλγαρία) , η MOL 
(Ουγγαρία), η OMV (Αυστρία), η RWE (Γερμανία), η Transgaz (Ρουμανία), η 
καθεμία με ίσο μερίδιο 16,67%39.  
 

                                                 
38 Jones H. 03/08/2010. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την κατασκευή βάσης 
δεδομένων για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες», που είναι 
δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
39 30/08/2010. «Η RWE κλείνει συμφωνία με του Κούρδους του Ιράκ σχετικά με την 
τροφοδοσία με φυσικό αέριο του αγωγού Nabucco», που είναι δημοσιευμένο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.balkans.com/gr 
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