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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

- Στην 60η θέση του διεθνούς δείκτη οικονομικής ελευθερίας η Βουλγαρία
Στην 60η θέση του Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας για το 2011
αναρριχήθηκε η Βουλγαρία, βελτιώνοντας κατά 15 θέσεις την κατάταξή της σε
σχέση με το 2010. Σύμφωνα με τον ως άνω δείκτη και τη σχετική ανάλυση, η
Βουλγαρία προώθησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις την τελευταία δεκαετία και
αντιμετώπισε σχετικά ικανοποιητικά τις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης, αλλά τη
δυναμικότερη ανάπτυξη εμποδίζουν η γραφειοκρατία, τα φαινόμενα διαφθοράς
και η προβληματική λειτουργίας του δικαστικού συστήματος.
Η σχετική έκθεση για τη Βουλγαρία είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://www.heritage.org/Index/Country/Bulgaria. Σημειώνεται
ότι ο ως άνω δείκτης διαμορφώνεται από το Heritage Foundation και τη World
Street Journal και είναι ο ένας από τους δύο γνωστότερους διεθνείς δείκτες, που
αξιολογούν την οικονομική ελευθερία των κρατών παγκοσμίως. Ο δεύτερος
δείκτης (Economic Freedom of the World) δημοσιεύεται από το Ινστιτούτο Fraser
και, στην τελευταία έκδοσή του (2010), η Βουλγαρία κατέλαβε την 36η θέση
(http://www.freetheworld.com/2010/reports/world/EFW2010_BOOK.pdf).
◊◊◊◊◊
- Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία κατά το διάστημα Ιανουαρίου –
Σεπτεμβρίου 2010
Αναρτήθηκε στον ισότοπο του Γραφείου μας στη διαδικτυακή πύλη Agora
(agora.mfa.gr/bg60) έκθεση του Γραφείου μας για τις οικονομικές εξελίξεις στη
Βουλγαρία βάσει προσωρινών στοιχείων. Το πλήρες κείμενο της έκθεσης είναι
διαθέσιμο στην ηλ. διεύθυνση:
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/radC6507ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ.doc.
◊◊◊◊◊
- Αύξηση του εμπορικού ελλείμματος το Νοέμβριο 2010
Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε η
Κεντρική Τράπεζα της Βουλγαρίας, παρατηρείται διπλασιασμός του εμπορικού
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ελλείμματος της χώρας το Νοέμβριο 2010 (€ 420 εκατ.), σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη σημαντική ενίσχυση των
εισαγωγών, οι οποίες το Νοέμβριο ανήλθαν στα € 1,86 δισ., δηλαδή αυξήθηκαν
κατά 39% σε ετήσια βάση. Το Οκτώβριο η αύξηση των εισαγωγών ήταν μόλις
11,4%. Η σημαντική αυτή άνοδος των εισαγωγών συνδέεται με την προηγηθείσα
άνοδο των εξαγωγών της Βουλγαρίας, καθώς οι εταιρείες της χώρας προχωρούν
σε μεγαλύτερες προμήθειες πρώτων υλών. Τέλος, την αύξηση των εισαγωγών
επηρέασε εν μέρει και ένας ακόμη παράγοντας, η αύξηση των τιμών των
καυσίμων.
◊◊◊◊◊
- ΑΞΕ στη Βουλγαρία την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2010
Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) στη Βουλγαρία ανήλθαν € 895 εκατ. την
περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2010, δηλαδή ήταν τρεις φορές λιγότερες σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της
βουλγαρικής Κεντρικής Τράπεζας. Πάντως, ειδικά το Νοέμβριο, οι ΑΞΕ ανήλθαν
στα € 50 εκατ., δηλαδή υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009
(€ 42 εκατ.). Το Υπουργείο Οικονομίας της Βουλγαρίας αποδίδει τις χαμηλές
επενδύσεις στη μείωση των εισροών στους ακόλουθους τομείς: αγορά γης –
κατασκευές, εμπόριο, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.
ΑΞΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2003 – 2009

Πηγή: Εθνική Τράπεζα Βουλγαρίας

◊◊◊◊◊
- Στο 3,9% το έλλειμμα για το 2010
Σύμφωνα με ανακοίνωση του βουλγαρικού Υπουργείου Οικονομικών, το
δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας διαμορφώνεται στο 3,9% του ΑΕΠ για το
2010, ενώ τα δημοσιονομικά αποθέματα ανήλθαν σε BGN 6 δισ. (περίπου €3 δις.).
Το έλλειμμα εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με τις προβλέψεις του
αναθεωρημένου προϋπολογισμού για το 2010 (4,8%), αλλά παραμένει πάνω από
το όριο του 3%, που θέτει η ΕΕ. Σύμφωνα με τις ως άνω ανακοινώσεις, οι στόχοι
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που ετέθησαν από τον προϋπολογισμό για τα έσοδα εκπληρώθηκαν σε ποσοστό
100%. Το Υπουργείο θα δημοσιοποιήσει στο διαδίκτυο τα οριστικά στατιστικά
στοιχεία στις 31 Ιανουαρίου τ.έ.
Υπενθυμίζεται πως, σε ό,τι αφορά το 2011, ο προϋπολογισμός προβλέπει
ανάπτυξη της τάξης του 3,6% του ΑΕΠ και δημοσιονομικά έλλειμμα 2,75%,
δηλαδή εντός των ορίων του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης.
◊◊◊◊◊
- Στο 3% ο μέσος πληθωρισμός για το 2010
Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο ετήσιος ρυθμός του πληθωρισμού το Δεκέμβριο
2010 στη Βουλγαρία, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που ανακοίνωσε το
βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο. Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός αυξήθηκε
κατά 0,4%. Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός για την περίοδο Ιανουαρίου–
Δεκεμβρίου 2010 διαμορφώθηκε στο 3%.
Ο πληθωρισμός κινήθηκε σε αρκετά υψηλά επίπεδα το Δεκέμβριο, παρά
την αδύναμη ακόμη οικονομική ανάπτυξη, τη σχετικά υψηλή ανεργία και τη
χαμηλή κατανάλωση. Εκτιμάται ότι ο υψηλός πληθωρισμός οφείλεται, κυρίως, σε
έμμεσους φόρους που εισήχθησαν το 2010 και επηρέασαν σειρά προϊόντων (π.χ.
τρόφιμα, καύσιμα), αλλά και στις αυξημένες τιμές των σιτηρών το καλοκαίρι.
Στα επιμέρους προϊόντα, σημαντική αύξηση παρουσιάστηκε στις τιμές των
αλκοολούχων ποτών και του καπνού (26,4%) και στις χρεώσεις μεταφορικών
υπηρεσιών (10%), ενώ μικρότερη ήταν η αύξηση στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα
ποτά (4%), στις χρεώσεις παρόχων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (3,8%) και στα
είδη ρουχισμού (0,1%).
◊◊◊◊◊
- 9,24% η ανεργία το Δεκέμβριο του 2010 – 9,47% η μέση ανεργία το 2010
Σύμφωνα με στοιχεία της βουλγαρικής Υπηρεσίας Απασχόλησης, το
ποσοστό ανεργίας στη Βουλγαρία το Δεκέμβριο του 2010 ανήλθε στο 9,24%
(αυξημένο 0,17% σε σχέση με το Νοέμβριο του ίδιου έτους και 0,11% σε σχέση με
το Δεκέμβριο 2009). Σε μηνιαία βάση, ο αριθμός των εγγεγραμμένων στα
γραφεία απασχόλησης αυξήθηκε κατά 6.500 άτομα. Παράλληλα, καταγράφηκαν
5.500 κενές θέσεις εργασίας, 2.000 λιγότερες σε σύγκριση με το Νοέμβριο.
Σε ετήσια βάση, το μέσο ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 9,47% για το 2010,
δηλαδή 2% χαμηλότερα από το στόχο που είχε τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο
Απασχόλησης. Αναλυτικότερα, η ανεργία έφτασε στο ανώτερο σημείο της το

5

Φεβρουάριο (10,26%), για να μειωθεί σημαντικά στο 8,9% τον Οκτώβριο και να
διαμορφωθεί το Δεκέμβριο, όπως είδαμε, σε επίπεδα παρόμοια του αντίστοιχου
μήνα του 2009.
◊◊◊◊◊
- Αύξηση των εξαγωγών την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2010
Σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις του βουλγαρικού Στατιστικού
Ινστιτούτου, σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι βουλγαρικές εξαγωγές την
περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2010, ιδίως προς τις τρίτες εκτός ΕΕ χώρες.
Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές προς τις χώρες αυτές ενισχύθηκαν σε ετήσια βάση
κατά 47%, ανερχόμενες στα BGN 10,7 δισ. (περίπου €5,5 δισ.). Την ίδια περίοδο
οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 14,6% και ανήλθαν στα BGN 13,9 δισ. Είναι
χαρακτηριστικό ότι οι εξαγωγές προς την Κίνα αυξήθηκαν κατά 140% και προς
την Ουκρανία κατά 104%. Εκτός από τις δύο αυτές χώρες, ως σημαντικότεροι
εκτός ΕΕ εμπορικοί εταίροι της Βουλγαρίας αναδεικνύονται η Τουρκία, η
Σερβία, η Ρωσία, η FYROM, οι ΗΠΑ και η Σιγκαπούρη. Η σημαντικότερη
ενίσχυση των εξαγωγών παρατηρείται, βάσει της στατιστικής ανάλυσης, στην
κατηγορία των βιομηχανικών προϊόντων.
Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές προς κράτη-μέλη της ΕΕ, αυτές αυξήθηκαν την
περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2010 κατά 23,5%, ανερχόμενες στα BGN 15,2
δισ. Πιο περιορισμένη ήταν η αύξηση στις εισαγωγές (7,1%), αλλά, παρόλ’ αυτά,
καταγράφηκε εμπορικό έλλειμμα ύψους BGN 2,3 δισ. Ως σημαντικότεροι
εμπορικοί εταίροι της Βουλγαρίας εντός ΕΕ αναδεικνύονται η Γερμανία, η
Ιταλία, η Ρουμανία και η Ελλάδα. Η σημαντικότερη ενίσχυση των εξαγωγών
παρατηρείται, βάσει της στατιστικής ανάλυσης, στις κατηγορίες των
ακατέργαστων και χημικών προϊόντων. Πτώση καταγράφηκε μόνο στην
κατηγορία των οινοπνευματωδών ποτών και καπνού.
◊◊◊◊◊
- Υποχώρηση των λιανικών πωλήσεων το Νοέμβριο 2010
Παρά τα σημάδια ανάκαμψης της βουλγαρικής οικονομίας, οι λιανικές
πωλήσεις στη χώρα κατέγραψαν σημαντική κάμψη το Νοέμβριο (-5,2%),
σύμφωνα με τα σχετικά στατιστικά στοιχεία της Eurostat. Μεγαλύτερη
υποχώρηση των λιανικών πωλήσεων παρατηρήθηκε μόνο στη Ρουμανία.
Συνολικά στα κράτη μέλη της ΕΕ καταγράφηκε μέση πτώση των λιανικών
πωλήσεων της τάξης του 0,8%, ενώ στα κράτη της Ευρωζώνης η μέση πτώση
ανήλθε στο 0,1% (-8,9%).
◊◊◊◊◊
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ΙΙ. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

- Ανάκαμψη ελληνικών εξαγωγών και επενδύσεων κατά το α΄ 9μηνο 2010
Όπως προκύπτει από έκθεση του Γραφείου μας για την πορεία των
διμερών σχέσεων, κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2010, και την
ανάλυση των προσωρινών στατιστικών στοιχείων, οι ελληνικές εξαγωγές
επέστρεψαν σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ παρατηρείται και σταδιακή
ανάκαμψη των άμεσων επενδύσεων της χώρας μας στην Βουλγαρία.
Το πλήρες κείμενο της έκθεσης είναι διαθέσιμο στην ηλ. διεύθυνση:
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/radC6507ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ.doc.
◊◊◊◊◊
– Επίσημη επίσκεψη Βούλγαρου πρωθυπουργού στην Ιαπωνία – Συναντήσεις
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
Τετραήμερη επίσημη επίσκεψη στην Ιαπωνία (22 – 26 Ιανουαρίου τ.έ.)
πραγματοποίησε ο Βούλγαρος πρωθυπουργός, κ. Boyko Borissov, στα πλαίσια
της οποίας συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ιαπωνικού συνδέσμου
επιχειρηματιών, κ. Hiromasa Yonekura. Ύστερα από την εν λόγω συνάντηση,
από το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού ανακοινώθηκε ότι ιαπωνικές
επενδυτικές εταιρείες εξετάζουν την αξιοποίηση των βουλγαρικών λιμανιών της
Μαύρης Θάλασσας για την ενίσχυση της εμπορικής τους δραστηριότητας στην
ΕΕ και τη δημιουργία σχετικών υποδομών (logistics). Δε δόθηκαν, όμως, στη
δημοσιότητα ονόματα συγκεκριμένων εταιρειών η σχεδίων που πρόκειται να
υλοποιηθούν.
Σημειώνεται ότι, κατά το παρελθόν, η Japan International Cooperation
Agency, η οποία αποτελεί ανεξάρτητη ιαπωνική αρχή με αρμοδιότητα το
συντονισμό της διεθνούς αναπτυξιακής βοήθεια της χώρας, είχε προχωρήσει
στην παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους προς τις βουλγαρικές αρχές για την
επέκταση και αναβάθμιση των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας. Παρόλ’ αυτά, ο
τρόπος αξιοποίησης των χρηματοδοτικών αυτών προγραμμάτων είχε
δημιουργήσει έντονες συζητήσεις στη Βουλγαρία, καθώς, επί παραδείγματι, έχει
καθυστερήσει η επέκταση του λιμένος της Βάρνας, ενώ ένας νέος εμπορευματικός
τερματικός σταθμός στο Μπουργκάς, που κατασκευάστηκε με ιαπωνικά
κονδύλια, παραμένει αναξιοποίητος.

7

Κατά τη συνάντησή του με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό, κ. Naoto Kan, ο κ.
Borissov τόνισε το ενδιαφέρον της χώρας του να συνεργαστεί με την Ιαπωνία σε
τομείς, όπως εμπόριο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, επενδύσεις σε
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πυρηνική ενέργεια και βιομηχανικές τεχνολογίες.
Παράλληλα, συζητήθηκε η προοπτική υπογραφής συμφωνίας ελεύθερου
εμπορίου (FTA) μεταξύ Ιαπωνίας – ΕΕ, οι διαπραγματεύσεις για την οποία
αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2011.
◊◊◊◊◊
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ΙΙI. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
– Προγραμματισμός για αξιοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων το 2011
Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Tomislav Donchev, αρμόδιου υπουργού για
την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων στη Βουλγαρία, το 2011 αναμένεται
να διατεθούν BGN 1,5 δισ. (περίπου €750 εκατ.) – έναντι BGN 1,1 δισ. το 2010 –
στα πλαίσια επιχειρησιακών προγραμμάτων, τα οποία υποστηρίζονται από την
ΕΕ. Στόχος της β/κυβέρνησης είναι το 2011 η απορροφητικότητα να έλθει στο
20% και, σταδιακά, μέχρι το 2015 να προσεγγίσει το 100%.
Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται η υλοποίηση σημαντικών έργων,
όπως οι αυτοκινητόδρομοι “Struma” και “Maritsa”, η σιδηροδρομική γραμμή
Φιλιππούπολης – Μπουργκάς και το οδικό δίκτυο Kurdjali – Podkova. Σε ό,τι
αφορά ειδικότερα τον αυτοκινητόδρομο “Struma”, ο οποίος συνδέει τη
Βουλγαρία με την Ελλάδα, ο κ. Donchev δήλωσε ότι θα ζητηθεί η παροχή
βοήθειας και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ). Ήδη
προγραμματίζεται ο διορισμός εμπειρογνωμόνων από την πλευρά της ΕΙΒ για
την εξέταση της πορείας υλοποίησης του έργου και εκτιμάται ότι οι τεχνικές
λεπτομέρειες της χρηματοδοτικής συμφωνίας θα διευθετηθούν εντός του
Φεβρουαρίου.
Οι δυνατότητες χρηματοδότησης από τη ΕΙΒ συζητήθηκαν και με το
Βούλγαρο πρωθυπουργό, κ. Boyko Borissov, κατά τη διάρκεια μονοήμερης
επίσκεψης στη Βουλγαρία του Προέδρου της Τράπεζας, κ. Philippe Maystadt.
Εκτός από τον αυτοκινητόδρομο “Struma”, η ΕΙΒ αναμένεται να
χρηματοδοτήσει και τον αυτοκινητόδρομο “Hemus”, με τη συνολική συμβολή
της για τα βουλγαρικά οδικά έργα να φτάνει τα €2,2 δισ. Παράλληλα, τόσο ο κ.
Donchev όσο και εκπρόσωποι της ΕΙΒ και του δήμου Σόφιας δήλωσαν ότι θα
επιδιωχθεί η συνδρομή της ΕΕ σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και για την
υλοποίηση έργων στους τομείς της διαχείρισης υδάτων – αποβλήτων.
Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δήλωση του κ. Donchev για
νέα σχεδιαζόμενη τροποποίηση του νόμου για τις κρατικές προμήθειες (Public
Procurement Act) έως το Μάιο. Η προηγούμενη εκτεταμένη τροποποίηση του ως
άνω νόμου έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2010, όταν, μεταξύ άλλων ενσωματώθηκε
η 2007/66/EC (για τη βελτίωση των διαδικασιών δικαστικής προσφυγής στον
τομέα των κρατικών προμηθειών). Η νέα τροποποίηση στοχεύει στη θέσπιση μίας
κεντρικής υπηρεσίας ex ante ελέγχου, η οποία θα συντονίζει την υλοποίηση των
προγραμμάτων, που υποστηρίζονται από τα επιχειρησιακά προγράμματα.
◊◊◊◊◊
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– Χρηματοδοτικό πρόγραμμα EBRD για αστικές συγκοινωνίες Σόφιας
Την υπογραφή δανειοδοτικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ανακοίνωσε η δήμαρχος Σόφιας, κα
Yordanka Fandakova, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του δημοτικού
προϋπολογισμού. Η ως άνω συμφωνία αφορά στη συνολική αναβάθμιση της
λειτουργίας του δικτύου αστικών συγκοινωνιών Σόφιας. Σύμφωνα δε με τη
σχετική
ιστοσελίδα
της
EBRD
(http://www.ebrd.com/pages/project/psd/2011/42140.shtml), το ύψος του ως
άνω χρηματοδοτικού προγράμματος ανέρχεται σε περίπου €32 εκατ. και
διαιρείται σε τέσσερις επιμέρους δανειοδοτικές συμφωνίες:








Δάνειο €12,95 εκατ. στο δήμο Σόφιας ως συγχρηματοδότηση για το
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικών Μεταφορών του δήμου. Το εν
λόγω σχέδιο χρηματοδοτείται, επίσης, από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ.
Δάνειο €7 εκατ. σε δημοτική εταιρεία αρμόδια για την υποστήριξη
και επέκταση του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου (eticketing).
Δάνειο €6 εκατ. στην Εταιρεία Ηλεκτρικών Μεταφορών Σόφιας
(Sofia Electric Transport Company JSC) με στόχο την υλοποίηση
μεταρρυθμίσεων.
Δάνειο €6 εκατ. στην εταιρεία Metropolitan JSC (εταιρεία
διαχείρισης του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου Σόφιας) με στόχο
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων.
◊◊◊◊◊

– Δημιουργία βάσης δεδομένων από το Κρατικό Ταμείο Γεωργίας της
Βουλγαρίας για συνεργασία με ξένες εταιρείες
Πραγματοποιήθηκε στις 17.01.2011 συνάντηση στα γραφεία του Κρατικού
Ταμείου Γεωργίας της Βουλγαρίας (State Fund Agriculture), κατόπιν
πρωτοβουλίας του εκτελεστικού διευθυντή του Ταμείου, κ. Svetislav Simeonov,
με τη συμμετοχή των εμπορικών συμβούλων χωρών με σημαντική επενδυτική
παρουσία στη Βουλγαρία. Σημειώνεται πως το Κρατικό Ταμείο Γεωργίας είναι
αρμόδιο για την απορρόφηση και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων στον
τομέα της γεωργίας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Simeonov και η κα Irena
Pencheva, επικεφαλής του τμήματος γεωργικής ανάπτυξης, εξέφρασαν την
επιθυμία τους να παράσχουν στους Βούλγαροι αγρότες περισσότερες
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εναλλακτικές επιλογές και δυνατότητες αξιοποίησης των υφιστάμενων
κοινοτικών χρηματοδοτήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το Ταμείο επιθυμεί να
δημιουργήσει μια βάση δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει ξένες εταιρείες, που
δεν διατηρούν γραφείο αντιπροσώπου στη Βουλγαρία, αλλά ασχολούνται με τον
αγροτικό εξοπλισμό και τα γεωργικά μηχανήματα και επιθυμούν να
δραστηριοποιηθούν στη χώρα. Η κα Pencheva υπογράμμισε τις ευκαιρίες που
υφίστανται στη χώρα για την αξιοποίηση της κοινοτικής χρηματοδότησης στον
τομέα των γεωργικών επενδύσεων και παρουσίασε τα σημαντικότερα
χρηματοδοτικά προγράμματα – σχήματα για την παρούσα χρηματοδοτική
περίοδο στον εν λόγω τομέα (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Αγροτικών
Περιοχών 2007 – 2013, Άξονες Προτεραιότητας Ι & ΙΙΙ), τα οποία είναι τα εξής:
o Μέτρο 121: Εκσυγχρονισμός γεωργικών κτημάτων (Modernization
of agricultural farms) με εναπομείναντα προϋπολογισμό €150 εκατ.
Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για την αγορά
νέου γεωργικού εξοπλισμού και μηχανημάτων.
o Μέτρο 123: Προστιθέμενη αξία στα αγροτικά και δασοκομικά
προϊόντα (Added value to agricultural and forestry products) με
εναπομείναντα προϋπολογισμό €80 εκατ. Οι δικαιούχοι μπορούν
να λάβουν χρηματοδότηση για την επεξεργασία τροφίμων ή/και
δασοκομικών προϊόντων.
o Μέτρο 311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
(Diversification into non-agricultural activities) με εναπομείναντα
προϋπολογισμό €66 εκατ. Οι δικαιούχοι είναι μικρές και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση
για αγορά εξοπλισμού για μη γεωργικές δραστηριότητες αλλά και
για δραστηριοποίηση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (ΑΠΕ).
o Μέτρο 312: Υποστήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη μικρών
επιχειρήσεων (Support for the creation and development of
microenterprises) με εναπομείναντα προϋπολογισμό €48 εκατ. Οι
δικαιούχοι είναι μικρές επιχειρήσεις (microenterprises) και
μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για την ανάπτυξη υπηρεσιών
στους τομείς του αγροτουρισμού, του περιβάλλοντος και των ΑΠΕ.
o Μέτρο 312: Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό
πληθυσμό (Basic services for the economy and the rural
population). Εν προκειμένω, το κονδύλι του προϋπολογισμού έχει
εξαντληθεί, αλλά δεν αποκλείεται η μεταφορά κονδυλίων από
λιγότερο δημοφιλή προγράμματα.
Ο κ. Simeonov τόνισε ότι πρόθεση του Ταμείου είναι να αξιοποιηθούν τα
ως άνω κονδύλια μέσω των καλύτερων δυνατών συνεργασιών. Γι’ αυτόν το λόγο,
προχωρούν στη δημιουργία της προαναφερθείσας βάσης δεδομένων, όπου οι
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ενδιαφερόμενες ξένες εταιρείες, χωρίς γραφείο αντιπροσώπευσης στη Βουλγαρία,
θα έχουν τη δυνατότητα να περιληφθούν με τον εξής τρόπο:
Κάθε εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των αγροτικών
μηχανημάτων και εξοπλισμό και, παράλληλα, ενδιαφέρεται να προωθήσει τα
προϊόντα της στη Βουλγαρία, καλείται να συμπληρώσει μια ηλεκτρονική φόρμα
με ορισμένα βασικά στοιχεία (Κατά σειρά ζητούνται: επωνυμία, ΑΦΜ, E-mail,
ιστοσελίδα με το logo της εταιρείας, σύντομη περιγραφή δραστηριότητας), η
οποία είναι διαθέσιμη στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.dfz.bg/bg/polezni-vrazki/
Διευκρινίζεται, όμως, πως η ως άνω ηλεκτρονική φόρμα είναι διαθέσιμη
μόνο στα βουλγάρικα (το Γραφείο μας θα μπορούσε να διευκολύνει σχετικά τους
ενδιαφερόμενους), αν και, όπως ανέφερε ο κ. Simeonov, οι ενδιαφερόμενες
εταιρείες μπορούν να συμπληρώνουν τα στοιχεία τους και στα αγγλικά. Δε
διευκρινίστηκε αν μελλοντικά θα δημιουργηθεί αντίστοιχη φόρμα στα αγγλικά
προς διευκόλυνση των εταιρειών.
Τέλος, επισημαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια της ως άνω συνάντησης, τα
στελέχη του Ταμείου προχώρησαν σε μια σύντομη παρουσίαση των λεγόμενων
«Προωθητικών Προγραμμάτων» (“Promotional Programs”), τα οποία
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και αποσκοπούν στην προώθηση βουλγαρικών
αγροτικών προϊόντων ή προϊόντων κοινού ενδιαφέροντος με εταίρο από άλλο
κράτος-μέλος της ΕΕ σε τρίτες χώρες. Στόχος της βουλγαρικής πλευράς είναι η
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα προγράμματα αυτά και η
αναζήτηση εταίρων για το σκοπό αυτό. Όπως αναφέρθηκε σχετικά, αυτήν τη
στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη δύο προωθητικά προγράμματα βουλγαρικού
ενδιαφέροντος:
1. Το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο “EU Cheese Please” (web:
http://www.eucheeseplease.com/), το οποίο υλοποιείται από την
Παγκύπρια Οργάνωση Αγελαδοτρόφων σε συνεργασία με το
Βουλγαρικό Σύνδεσμο Εταιρειών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Το
πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια με προϋπολογισμό €5 εκατ. και
χώρες–στόχους τη Ρωσία και την Ουκρανία.
2. Το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο “White Cheese and Yellow
Cheese”, το οποίο υλοποιείται από το Βουλγαρικό Σύνδεσμο
Εταιρειών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Το πρόγραμμα έχει τριετή
διάρκεια με προϋπολογισμό €3 εκατ.
◊◊◊◊◊
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– Απορροφητικότητα προενταξιακού προγράμματος ISPA
Σύμφωνα με δηλώσεις της Υπουργού Περιβάλλοντος και Υδάτων της
Βουλγαρίας, κας Nona Karadjova, ύστερα από τις τελευταίες πληρωμές στα
πλαίσια του προγράμματος προενταξιακής χρηματοδότησης ISPA έως τις 30
Δεκεμβρίου 2010, το ποσοστό απορρόφησης των σχετικών κονδυλίων ανήλθε στο
64%. Συγκεκριμένα, καταβλήθηκαν €208 εκατ. τους τελευταίους 14 μήνες, ποσό
που υπερβαίνει το ήμισυ των συνολικών πληρωμών της προηγούμενης
επταετίας.
Η κα Karadjova ανακοίνωσε επίσης ότι, κατόπιν εντατικών
διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμφωνήθηκε η επέκταση της
ισχύος πέντε χρηματοδοτικών μνημονίων, με στόχο το ποσοστό απορρόφησης
του ISPA να προσεγγίσει το 75%. Τέλος, η κα Karadjova ανακοίνωσε ότι
ερευνώνται οι διαδικασίες κατασκευής 53 φραγμάτων για τυχόν παρανομίες και
τα σχετικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στα τέλη Ιανουαρίου.
◊◊◊◊◊
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IV. ΚΛΑΔΙΚΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
– Επέκταση υπηρεσιών Goldair Handling στο αεροδρόμιο Σόφιας
Σύμφωνα με δημοσίευμα του βουλγαρικού τύπου (εφημερίδα Standard), η
ελληνικών συμφερόντων εταιρεία Goldair Handling έχει εκδηλώσει έντονο
ενδιαφέρον για τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης για την ανάπτυξη ενός
τερματικού σταθμού διαχείρισης και φορτοεκφόρτωσης αποσκευών και
εμπορευμάτων στο αεροδρόμιο της Σόφιας. Σημειωτέον, η Goldair Handling το
τελευταίο εξάμηνο έχει επενδύσει περισσότερα από δέκα εκατομμύρια ευρώ στη
Βουλγαρία, ενώ, κατόπιν σχετικής αδειοδότησης από τη βουλγαρική κυβέρνηση,
παρέχει πλέον πλήρεις υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιβατών και εδάφους και έχει
καταστεί ο τρίτος handling operator (διαχειριστής υπηρεσιών) στο διεθνή
αερολιμένα Σόφιας.
◊◊◊◊◊

KATAΣΚΕΥΕΣ
– Ενίσχυση της κατασκευαστικής δραστηριότητας το Νοέμβριο 2010
Ανάπτυξη της τάξης του 2,6% παρουσίασε το Νοέμβριο του 2010 ο
κατασκευαστικός κλάδος στη Βουλγαρία, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα
του 2009, βάσει των σχετικών στοιχείων του βουλγαρικού Στατιστικού
Ινστιτούτου. Η σημαντικότερη ενίσχυση της κατασκευαστικής δραστηριότητας
παρατηρείται στον τομέα των τεχνικών έργων (civil/engineering construction),
ενώ χαμηλότεροι είναι οι ρυθμοί ανάπτυξης του τομέα των κτιριακών
κατασκευών.
◊◊◊◊◊

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
– Ελαφρά ανάκαμψη κλωστοϋφαντουργίας το γ’ τρίμηνο 2010
Ελαφρά ανάκαμψη το γ’ τρίμηνο του 2010 παρουσίασε ο κλάδος της
κλωστοϋφαντουργίας στη Βουλγαρία, σύμφωνα με σχετική έκθεση της SFB
Capital Market JSC. Συγκεκριμένα, το εν λόγω διάστημα ο κλάδος παρουσίασε
ανάπτυξη της τάξης του 3,3% σε ετήσια βάση, η οποία διακόπτει τη συνεχή
πτωτική πορεία από τις αρχές του έτους (το α’ εννιάμηνο 2010 καταγράφηκαν
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αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης της τάξης του -7,2%). Το ίδιο διάστημα οι εξαγωγές
αυξήθηκαν κατά 14,3% και οι εισαγωγές κατά 18,6%. Η έρευνα επισημαίνει και
διαφοροποίηση στη διάρθρωση των εξαγωγών, καθώς πλέον ζητούνται
περισσότερο από τις ξένες αγορές νήματα και υφάσματα.
Σε ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά, το γ’ τρίμηνο 2010 ενισχύθηκαν οι
πωλήσεις βαμβακερών υφασμάτων για κλινοσκεπάσματα ή άλλα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης, βαμβακερών υφασμάτων για
πουκάμισα και μπλούζες και άλλα ενδύματα, λαναρισμένων υφασμάτων και
νημάτων και νημάτων από βαμβακερό ύφασμα.
Η σχετική έκθεση της SFB Capital Market JSC είναι διαθέσιμη στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://sfb.bia-bg.com/index.php?srchbranchid=10.
◊◊◊◊◊

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
– Έκθεση MOODY’S για το βουλγαρικό τραπεζικό σύστημα
Θετικές είναι οι εκτιμήσεις του οίκου αξιολόγησης MOODY’S για το
βουλγαρικό τραπεζικό σύστημα και τις προοπτικές του. Σύμφωνα με τη
MOODY’S, ο ανταγωνισμός στην τοπική αγορά παραμένει ισχυρός και το
ρυθμιστικό – εποπτικό σύστημα κρίνεται επαρκές, καθώς η Κεντρική Τράπεζα
της χώρας (BNB) ασκεί ικανοποιητικό επίπεδο εποπτείας στα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα. Η Κεντρική Τράπεζα θεωρείται ανεξάρτητη, αλλά επισημαίνεται πως
η ικανότητά της να λειτουργεί ως δανειστής έσχατης ανάγκης έχει περιοριστεί
λόγω του σταθερού μηχανισμού ισοτιμιών, που τέθηκε σε εφαρμογή από το 1997.
Η MOODY’S θεωρεί το βουλγαρικό τραπεζικό σύστημα συγκεντρωτικό,
καθώς το μεγαλύτερο μέρος (82%) των περιουσιακών στοιχείων των τοπικών
τραπεζών ανήκουν σε μεγάλους δυτικοευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς, με ισχυρή παρουσία στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Υποστηρίζει,
επίσης, πως η παρουσία ξένων τραπεζικών ομίλων στην τοπική αγορά
λειτούργησε θετικά, καθώς βοήθησε την ανάπτυξη του κλάδου, ενίσχυσε την
καινοτομία και οδήγησε στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους ιδιώτες.
Επιπλέον, θετικός ήταν ο ρόλος των ξένων τραπεζών σχετικά με την εταιρική
διακυβέρνηση και τη διαφάνεια, αν και τονίζεται ότι στους δύο αυτούς τομείς
υφίστανται ακόμη περιθώρια βελτίωσης, ιδίως σε ό,τι αφορά ορισμένες τράπεζες
που τελούν υπό τον έλεγχο τοπικών επενδυτών.
Επισημαίνεται, βέβαια, ότι, ύστερα από πολλά χρόνια δυναμικής
ανάπτυξης του κλάδου (30 έως 40% ετησίως), το 2009 το δανειοδοτικό
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χαρτοφυλάκιο των βουλγαρικών τραπεζών επεκτάθηκε σε ποσοστό μόλις 4–5%,
γεγονός που αντανακλά την αδύναμη οικονομική κατάσταση της χώρας.
Ειδικότερα, η διεθνής οικονομική κρίση οδήγησε σε: (α) περιορισμό των ξένων
επενδύσεων (ΑΞΕ) στη Βουλγαρία, (β) μείωση της ζήτησης πιστώσεων, (γ)
διστακτικότερη στάση των τραπεζών σε ό,τι αφορά το δανεισμό, (δ) αύξηση μη
εξυπηρετούμενων δανείων.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τo μερίδιο αγοράς των μεγαλύτερων
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας, η κατάταξη βάσει των στοιχείων της
Κεντρικής Τράπεζας (Ιούνιος 2010) έχει ως εξής: 1) Unitcredit Bulbank με
ποσοστό 16%, 2) DSK Bank με 12%, 3) United Bulgarian Bank (ιδιοκτησίας
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος) με 10,9%, 4) Reiffeisenbank Bulgaria με 9,3%, 5)
Postbank (ιδιοκτησίας Eurobank) με 9%.
Το πλήρες κείμενο της έκθεσης της MOODY’S είναι διαθέσιμο στην ηλ.
διεύθυνση: http://www.novinite.com/media/files/2011/filepath_4.pdf.
ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Πηγή: Εθνική Τράπεζα Βουλγαρίας

◊◊◊◊◊

ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ
- Σύσταση βουλγαρικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Τροφίμων
Εγκρίθηκε σε δεύτερη ανάγνωση από το βουλγαρικό Κοινοβούλιο ο νόμος
που προβλέπει τη σύσταση Υπηρεσίας Ασφάλειας Τροφίμων. Η εν λόγω
Υπηρεσία θα ελέγχει όλα τα τρόφιμα, εκτός από το εμφιαλωμένο νερό, το οποίο
θα συνεχίσει να ελέγχεται από τους περιφερειακούς επιθεωρητές του Υπουργείου
Υγείας.
Η νέα Υπηρεσία Τροφίμων προήλθε από την ενοποίηση τεσσάρων
επιμέρους υπηρεσιών, που υπήρχαν έως τώρα και δραστηριοποιούνταν στον
τομέα της διατροφικής ασφάλειας. Στη δομή της Υπηρεσίας θα ενσωματωθούν 28
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περιφερειακά κέντρα ελέγχου ασφάλειας τροφίμων, ενώ ο πρόεδρός της θα
διορίζεται από τον Πρωθυπουργό, κατόπιν προτάσεως του αρμόδιου Υπουργού
Γεωργίας. Εκτιμάται ότι η νέα Υπηρεσία θα παρακολουθεί τη δραστηριότητα
140.000 εταιρειών των κλάδων παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας
τροφίμων.
Η Υπηρεσία θα κρίνει κατά πόσο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
τροφίμων είναι σύμφωνα με τα κρατικά πρότυπα, τα οποία έχουν αναπτύξει
κλαδικοί οργανισμοί και έχουν εγκρίνει οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
Παράλληλα, οι Υπουργοί Γεωργίας και Υγείας θα ορίσουν εργαστήρια εθνικής
αναφοράς για τον έλεγχο των τροφίμων. Τέλος, ο νόμος προβλέπει τη σύσταση
από την Υπηρεσία μητρώου εγκεκριμένων προς πώληση τροφίμων, το οποίο θα
είναι προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου και όπου θα τηρούνται στοιχεία από τις
περιφερειακές διευθύνσεις ασφάλειας τροφίμων.
◊◊◊◊◊
- Κάμψη της παραγωγής οίνου το γ’ τρίμηνο 2010
Πτωτικές τάσεις παρουσίασε η παραγωγή οίνου στη Βουλγαρία το τρίτο
τρίμηνο του 2010 τόσο σε ετήσια βάση όσο και συγκριτικά με το προηγούμενο
τρίμηνο του 2010, σύμφωνα με σχετική έκθεση της SFB Capital Market JSC για
την ανάπτυξη του κλάδου. Παράλληλα, το ως άνω διάστημα αυξήθηκαν οι
εισαγωγές ξένων οίνων σε ποσοστό 38,8% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο
του 2009. Τέλος, οι εξαγωγές βουλγαρικών οίνων μειώθηκαν κατά 5,6% σε ετήσια
βάση.
◊◊◊◊◊
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V. ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ
– Διεθνείς εκθέσεις στη Βουλγαρία το 2011
Αναρτήθηκε στον ισότοπο του Γραφείου μας στη διαδικτυακή πύλη Agora
(agora.mfa.gr/bg60) το πρόγραμμα με τις σημαντικότερες ελληνικού
ενδιαφέροντος διεθνείς εκθέσεις, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στη
Βουλγαρία το 2011.
Συγκεκριμένα, το ως άνω πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στην ηλ. διεύθυνση:
http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/radF93FEΔΙΕΘΝΕΙΣ%20ΕΚΘΕ
ΣΕΙΣ%202011.doc.
◊◊◊◊◊

– Διεθνής Έκθεση ECOZONE, Σόφια, 7-10 Απριλίου 2011
Η Διεθνής Έκθεση ECOZONE, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Σόφια
στις 7-10 Απριλίου 2011 (National Palace of Culture), στοχεύει στην παρουσίαση
προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία συνδέεται με την οικολογική παραγωγή, τη
βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και τις νέες τεχνολογίες στους ως άνω
τομείς. Κατά συνέπεια, η Έκθεση απευθύνεται κυρίως σε εταιρείες που
ασχολούνται με την αγροτική και βιομηχανική παραγωγή, τα οικολογικά
κατασκευαστικά υλικά, τη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, τις οικολογικές
πηγές ενέργειας, τα SPA και τον οικοτουρισμό.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
επικοινωνούν απευθείας με τους διοργανωτές:
ECOZONE
Τηλ.: +359 2 963 47 49
Fax: +359 2 490 10 78
E-mail: ecozona@abv.bg
Web: http://www.icm-ecozona.com
◊◊◊◊◊
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μπορούν

να

– 1st Southeastern European Conference in Purchasing & Supply Management,
Θεσσαλονίκη, 16-17 Ιουνίου 2011
Η 1η Southeastern European Conference in Purchasing & Supply
Management θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο Hyatt Regency Hotel
(16 - 17 Ιουνίου 2011) με θέμα “Leveraging Regional Dynamics: A Strategic
Approach to Procurement & Supply Management”. Διοργανωτές είναι το
Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών και ο Σύλλογος Logistics Ελλάδος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
επικοινωνούν απευθείας με τους διοργανωτές:

μπορούν

να

Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών
Τηλ.: +30 2106209726
Fax: +30 2106209776
E-mail: info@hpi.gr
Web: http://www.hpi.gr/hellenicpurchasinginstitute/
◊◊◊◊◊

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν, κατόπιν εγγραφής τους στο
newsletter της ιστοσελίδας AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών να
λαμβάνουν μέσω е-mail εξατομικευμένη οικονομική πληροφόρηση σχετικά
με χώρες και κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών επιλογής τους, με τη
συχνότητα που επιθυμούν (ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία). Για εγγραφή
μπορούν να επισκέπτονται το σύνδεσμο:
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=23&url=%2Ff
rontoffice%2Fportal.asp%3Fcpage%3DNODE%26cnode%3D63
Πληροφόρηση σχετικά με την πορεία της βουλγαρικής οικονομίας και
τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μπορούν ειδικότερα να
αντλούν
από
την
ιστοσελίδα
του
Γραφείου
ΟΕΥ
Σόφιας:
http://agora.mfa.gr/bg60
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