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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
- Πρόσφατες οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία (Ιανουάριος 2012)
Σύµφωνα µε το ιο ρόσφατο ενηµερωτικό δελτίο του αρµόδιου
Υουργείου Οικονοµικών και τα ενηµερωµένα στατιστικά στοιχεία της
Κεντρικής Τράεζας και του Στατιστικού Ινστιτούτου, οι ρόσφατες οικονοµικές
εξελίξεις στη Βουλγαρία έχουν ως εξής:
•

•

Ο δείκτης βιοµηχανικής αραγωγής συνέχισε τη θετική του ορεία
και τον Οκτώβριο 2011 (+10,8% σε ετήσια βάση). Αντίθετα,
αρνητική ορεία ακολούθησαν και οι λιανικές ωλήσεις (-5,3% το
Νοέµβριο 2011) µε εξαίρεση µόνο τις ωλήσεις καλλυντικών, ειδών
υγιεινής και ορθοεδικού υλικού. Πτωτικά κινήθηκε το Νοέµβριο
2011 και η κατασκευαστική δραστηριότητα, (-10,3%). Μεγαλύτερη
ήταν η τώση στην κατασκευή µεγάλων έργων (-16,3%) και
µικρότερη στην κατασκευή κτηρίων (-5,2%).
Σε ό,τι αφορά τον δείκτη ειχειρηµατικού κλίµατος, το ∆εκέµβριο
2011
αρέµεινε
αµετάβλητος,
καθώς
τωτικές
τάσεις
αρατηρούνται µόνο στον κλάδο των κατασκευών (-5%). Θετικές
κρίνονται αό τα στελέχη των αντίστοιχων κλάδων οι ροοτικές
για τις εταιρείες της βιοµηχανίας (+2,1%) και των υηρεσιών
(+2,8%), ενώ αµετάβλητος αραµένει ο δείκτης ως ρος τις
ειχειρήσεις του λιανικού εµορίου.

∆ιάγραµµα
1:
∆είκτης
βιοµηχανικής
παραγωγής
(ενίσχυση σε ετήσια βάση
10,8%) τον Οκτώβριο 2011

•

∆ιάγραµµα 2: ∆είκτης βιοµηχανικού
κλίµατος

Η ανεργία σηµείωσε ελαφρώς ανοδικές τάσεις και διαµορφώθηκε
το ∆εκέµβριο 2011 στο 10,4% (έναντι 10% το Νοέµβριο). Σε ετήσια
βάση το οσοστό ανεργίας αρέµεινε αµετάβλητο.
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•

Οριακή αύξηση (0,1%) κατέγραψε ο ληθωρισµός στη Βουλγαρία
το ∆εκέµβριο 2011 σε σχέση µε τον ροηγούµενο µήνα. Σε
σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2010 η άνοδος ανέρχεται σε
2,8. Ο µέσος ετήσιος ληθωρισµός ανήλθε στο 4,2%. Βάσει του
εναρµονισµένου δείκτη τιµών καταναλωτή (HICP), του
συγκριτικού δηλαδή δείκτη τιµών µεταξύ όλων των κρατών-µελών
της ΕΕ, ο ληθωρισµός αυξήθηκε σε µηνιαία βάση κατά 0,3% και
σε ετήσια κατά 2%. Σε σχέση µε το Νοέµβριο, η µεγαλύτερη αύξηση
των τιµών καταναλωτή καταγράφηκε στους κλάδους της
διασκέδασης
και
του
ολιτισµού
(1,8%)
και
των
εστιατορίων/ξενοδοχείων (0,5%). Αντιθέτως, τώση κατέγραψαν
οι τιµές των µεταφορών (-1,1%) και των εικοινωνιών (-0,3%).
Αµετάβλητες αρέµειναν οι τιµές στους κλάδους του ρουχισµού
και της εκαίδευσης.

∆ιάγραµµα 4: Εναρµονισµένος δείκτης τιµών
καταναλωτή ανά οµάδες προϊόντων (20092011, µεταβολή σε % σε ετήσια βάση)

∆ιάγραµµα 3: Εισροές και
εκροές ανέργων σε χιλιάδες
(2009-2011)

•

•

Το ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ήταν ελλειµµατικό τον
Οκτώβριο 2011 κατά €142,1 εκατ. Συνολικά, όµως, την ερίοδο
Ιανουαρίου – Οκτωβρίου κατεγράφη λεόνασµα ύψους €1,25 δισ.
(3,2% του ΑΕΠ). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις εξαγωγές, ου
σηµειώνουν σταθερή ανοδική τάση ήδη αό τον Οκτώβριο 2011
(+35,7% σε ετήσια βάση). Αύξηση, όµως, σηµείωσαν και οι
εισαγωγές (18%). Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος εριορίστηκε στο
92% του ΑΕΠ τον Οκτώβριο 2011, µειωµένο κατά 1,3% σε σχέση µε
το αντίστοιχο διάστηµα του 2010. Σηµειώνεται ότι ήδη το 2011 ο
όγκος του εµορίου ροσέγγισε τα ρο κρίσεως είεδα µε τις
εξαγωγές να αυξάνονται κατά 31% και τις εισαγωγές κατά 22%.
Σε ό,τι αφορά τις ξένες εενδύσεις (ΑΞΕ), την ερίοδο Ιανουαρίου
– Νοεµβρίου ανήλθαν σε ερίου €740 εκατ. έναντι €1,4 δισ. την
αντίστοιχη ερίοδο του 2010 (βλ. αναλυτικότερα στοιχεία
αρακάτω).
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∆ιάγραµµα 5: ΑΞΕ, ισοζύγιο
χρηµατοοικ. συναλλαγών και
ισοζύγιο τρ. συναλλαγών στη
Βουλγαρία την περίοδο 2007 –
2011

•

•

∆ιάγραµµα 6: Ρυθµός ετήσιας αύξησης
πιστώσεων στον ιδιωτικό τοµέα (σε ετήσια
βάση)

Στα τέλη Νοεµβρίου τα δηµοσιονοµικά αοθέµατα ανέρχονταν σε
BGN 5,3 δισ. (€2,7 ερίου), άνω αό το νοµοθετικό όριο των
BGN 4,5 δισ. και αµετάβλητα κατά το τελευταίο δίµηνο.
Σε ό,τι αφορά το δηµόσιο χρέος, στα τέλη Νοεµβρίου 2011 η σχέση
του µε το ΑΕΠ διαµορφώθηκε στο 16%. Θετικά, είσης, αοτιµά η
κυβέρνηση το αοτέλεσµα της τελευταίας δηµορασίας κρατικών
οµολόγων για το 2011. Αναφορικά µε τη δοµή του, το 40%
ερίου του εν λόγω χρέους είναι εσωτερικό και το 30% ερίου
αφορά διεθνή οµόλογα (βλ. σχετικό διάγραµµα). Τέλος,
σηµειώνεται ότι το 55% ερίου του βουλγαρικού δηµοσίου
χρέους είναι σε Ευρώ.
∆ιάγραµµα 7: ∆ηµόσιο χρέος Βουλγαρίας ανά
πιστωτές (Νοέµβριος 2011)
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Στα τέλη Νοεµβρίου 2011 το δηµοσιονοµικό έλλειµµα ανερχόταν σε BGN 1,05
δισ. (1,4% του ΑΕΠ και 86,4% του ετήσιου στόχου), µειωµένο σηµαντικά (-1,3%)
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σε σχέση µε την αντίστοιχη ερίοδο του 2010. Τα κρατικά έσοδα συνέχισαν να
σηµειώνουν αύξηση (6% σε ετήσια βάση) χάρη, κυρίως, στην ενίσχυση των
εισροών αό έµµεσους (+9,8%) και άµεσους φόρους (+9,4%). Αύξηση σηµείωσαν
και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και υγείας (+10,9%). Τέλος, οι κρατικές
δαάνες αυξήθηκαν κατά 2% σε σχέση µε την αντίστοιχη ερίοδο του 2011.

◊◊◊◊◊

- Αύξηση βουλγαρικών εξαγωγών &ρος ΕΕ και τρίτες χώρες
Βάσει ροσωρινών στοιχείων ου έδωσε στη δηµοσιότητα το βουλγαρικό
Στατιστικό Ινστιτούτο, το α΄ ενδεκάµηνο 2011 οι βουλγαρικές εξαγωγές ρος
τρίτες εκτός ΕΕ χώρες αυξήθηκαν κατά 26,5% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη
ερίοδο του 2010. Κύριοι εµορικοί εταίροι της Βουλγαρίας το ως άνω διάστηµα
αναδείχθηκαν η Τουρκία, η Σερβία, η Ρωσία, η FYROM και η Κίνα, η Ουκρανία
και οι ΗΠΑ, στις οοίες κατευθύνθηκε το 53% των βουλγαρικών εξαγωγών ρος
εκτός ΕΕ χώρες. Σηµαντική αύξηση, όµως, το ως άνω διάστηµα κατέγραψαν και
οι βουλγαρικές εισαγωγές (21,8% σε ετήσια βάση). Ειδικά, το Νοέµβριο 2011 οι
βουλγαρικές εξαγωγές αυξήθηκαν σηµαντικά κατά 6,7% και οι εισαγωγές κατά
7,4% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2010.
Η µεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών καταγράφηκε στις κατηγορίες:
«ορυκτά καύσιµα, λιαντικά και σχετικά υλικά», «ζωικά και φυτικά έλαια και
λίη» και «ακατέργαστα µη βρώσιµα υλικά (λην καυσίµων)». Η µεγαλύτερη
αύξηση εισαγωγών καταγράφηκε στις κατηγορίες «χηµικά και σχετικά
ροϊόντα», «βιοµηχανοοιηµένα αγαθά κατηγοριοοιηµένα ανά υλικό» και
«ορυκτά καύσιµα, λιαντικά και σχετικά υλικά». Το εµορικό ισοζύγιο για το α’
ενδεκάµηνο 2011 ήταν αρνητικό κατά BGN 3.551,6 εκατ. (ερίου €1.800 εκατ.).
Σε τιµές FOB το ισοζύγιο ήταν και άλι αρνητικό κατά BGN 2.651,1 εκατ.
Ονοµαστική αύξηση των βουλγαρικών εξαγωγών &ρος τρίτες χώρες την
&ερίοδο 2009 – 2011 (σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του &ροηγούµενου
έτους)
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Πηγή: Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας (http://www.nsi.bg/EPDOCS/FTS_Extrastat_201111_en.pdf)
Σε ό,τι αφορά τις εµορικές ροές µε τα κράτη-µέλη της ΕΕ, βάσει άλι
ροσωρινών στοιχείων, το α΄ δεκάµηνο 2011 οι βουλγαρικές εξαγωγές
αυξήθηκαν κατά 33,8% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη ερίοδο του 2010. Κύριοι
εµορικοί εταίροι της Βουλγαρίας το ως άνω διάστηµα αναδείχθηκαν η
Γερµανία, η Ιταλία, η Ρουµανία, η Ελλάδα και το Βέλγιο, στις οοίες
κατευθύνθηκε το 66,7% των βουλγαρικών εξαγωγών ρος κράτη-µέλη της ΕΕ.
Αξιόλογη άνοδο, όµως, το ως άνω διάστηµα κατέγραψαν και οι βουλγαρικές
εισαγωγές (21,6% σε ετήσια βάση) αό χώρες εντός ΕΕ. Ειδικά, το Νοέµβριο 2011
οι βουλγαρικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 28% και οι εισαγωγές ακόµη
ερισσότερο κατά 30% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2010.
Η µεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών εντός ΕΕ καταγράφηκε στις
κατηγορίες: «ακατέργαστα µη βρώσιµα υλικά (λην καυσίµων)», «χηµικά και
σχετικά ροϊόντα» και «ζωικά και φυτικά έλαια και λίη». Η µεγαλύτερη αύξηση
εισαγωγών καταγράφηκε στις κατηγορίες «ζωικά και φυτικά έλαια και λίη» και
«ακατέργαστα µη βρώσιµα υλικά (λην καυσίµων)». Το εµορικό ισοζύγιο για
το α’ δεκάµηνο 2011 ήταν αρνητικό κατά BGN 1.025,8 εκατ. Σε τιµές FOB το
ισοζύγιο ήταν θετικό κατά BGN 45,6 εκατ.
Ονοµαστική αύξηση των βουλγαρικών εξαγωγών &ρος κράτη-µέλη της
ΕΕ την &ερίοδο 2009 – 2011 (σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του
&ροηγούµενου έτους)
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Πηγή: Στατιστικό
10_en.pdf)

Ινστιτούτο

Βουλγαρίας

(http://www.nsi.bg/EPDOCS/FTS_Intrastat_2011-

◊◊◊◊◊
- Μείωση ΑΞΕ στη Βουλγαρία
Σύµφωνα µε τα λέον ρόσφατα στοιχεία της βουλγαρικής Κεντρικής
Τράεζας, οι ξένες εενδύσεις (ΑΞΕ) στη Βουλγαρία την ερίοδο Ιανουαρίου –
Νοεµβρίου ανήλθαν σε ερίου €740 εκατ. έναντι €1,4 δισ. την αντίστοιχη
ερίοδο του 2011. Καταγράφεται, συνεώς, µείωση των ΑΞΕ σε ετήσια βάση
κατά 48%. Στη σχετική της ανακοίνωση, η Κεντρική Τράεζα τονίζει τη σηµασία
των ξένων εενδύσεων για την ανάκαµψη της βουλγαρικής οικονοµίας. Το CED
(www.ced.bg) έχει εκτιµήσει ότι για το σύνολο του έτους υάρχει ροοτική οι
ΑΞΕ να κυµανθούν µεταξύ €1,5–2 δισ.
Παρά τη δυσµενή ορεία των ξένων εενδύσεων το 2011, συνολικά η
δεκαετία 2001-2011 χαρακτηρίζεται αό τη µελέτη “Investors of the Decade” του
ενηµερωτικού δικτύου Novinite.com ως η ιο ειτυχηµένη στη βουλγαρική
ιστορία, καθώς ροσελκύστηκαν εενδύσεις συνολικού ύψους €37 δισ.
Σηµειώνεται ότι το 2009 οι ΑΞΕ στη Βουλγαρία ανήλθαν σε €3,2 δις. και το 2010
οι ΑΞΕ σε €1,6 δισ.
◊◊◊◊◊
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- Κάµψη λιανικών &ωλήσεων

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου
Βουλγαρίας (NSI) για το µήνα Νοέµβριο 2011, οι ωλήσεις στο λιανικό εµόριο
υοχώρησαν κατά 5,3% σε σχέση µε την αντίστοιχη χρονική ερίοδο του 2010
και κατά 0,6% σε σχέση µε τον ροηγούµενο µήνα. Την µεγαλύτερη µείωση, κατά
14,2%, κατέγραψαν οι ωλήσεις οικιακών συσκευών, είλων και άλλων ειδών
οικιακής χρήσης. Μείωση είσης, σε ετήσια βάση, σηµείωσαν οι ωλήσεις Η/Υ
και ειδών ληροφορικής, κατά 13,4%, ενδυµάτων και υοδηµάτων κατά 11,2%,
τροφίµων, οτών και τσιγάρων κατά 2,6%. Αντίθετα, αύξηση, κατά 8,3% τον
ίδιο µήνα, κατέγραψαν οι λιανικές ωλήσεις φαρµακευτικών και ιατρικών
ειδών.
◊◊◊◊◊
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IΙ. ΠΟΡΕΙΑ ∆ΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Η συνέχιση των θετικών ρυθµών αύξησης των ελληνικών εξαγωγών στην
Βουλγαρία αλλά και οι χαµηλές ειδόσεις των ελληνικών ειχειρήσεων στον
εενδυτικό τοµέα στη χώρα συνοψίζουν τις κυριότερες εξελίξεις στις διµερείς
σχέσεις κατά το ρώτο εννεάµηνο του 2011 . Ειδικότερα :
Σύµφωνα µε ροσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το ρώτο 9µηνο του
2011, ο όγκος του διµερούς εµορίου, αξίας €1.762,7 εκατ. αρουσίασε άνοδο
κατά 19,8% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη χρονική ερίοδο του 2010 (+6,6% σε
σχέση µε το 2009). Οι ελληνικές εξαγωγές ρος την Βουλγαρία κατέγραψαν
σηµαντική αύξηση κατά 20,8%, στα € 918,4 εκατ., έναντι αύξησης 4,1% κατά
την ίδια ερίοδο του 2010. Ανοδικά είσης κινήθηκαν, κατά το ανωτέρω
χρονικό διάστηµα, και οι βουλγαρικές εξαγωγές ρος την Ελλάδα (+18,7% στα
€844,3 εκατ.), έναντι αύξησης 9,6% του ερασµένου έτους. Περαιτέρω διεύρυνση
κατά €24,7 εκατ. αρουσίασε το εµορικό λεόνασµα της Ελλάδας και
διαµορφώθηκε στα €74,1 εκατ.
Σε ότι αφορά στις ορεία των ελληνικών εενδύσεων, σύµφωνα µε
ροσωρινά στοιχεία για το 2011 της Εθνικής Τράεζας Βουλγαρίας (ΒΝΒ), κατά
την ερίοδο Ιανουαρίου-Σετεµβρίου σηµειώθηκαν καθαρές εκροές ελληνικών
κεφαλαίων αξίας €18,3 εκατ., οι οοίες αναλύονται σε εκροές ύψους €53,9 εκατ.
του α΄ τριµήνου (έναντι εισροών €13,7 εκατ. το 2010 και €45,2 εκατ. το 2009), σε
εισροές αξίας €23,6 εκατ., κατά το β΄ τρίµηνο (έναντι εισροών €35,7 εκατ. και
€99,2 εκατ. το 2010 και 2009, αντίστοιχα) και εισροές αξίας €12,0 εκατ. (έναντι
εισροών €48, 2 εκατ. και εκροών €41,8 εκατ. κατά το 9µηνο 2010 και 2009,
αντίστοιχα)
Η µεγαλύτερη ελληνική εένδυση της ανωτέρω εριόδου ήταν η
δηµιουργία του ρώτου καταστήµατος ΙΚΕΑ, στη Σόφια, ου ελέγχει και
διαχειρίζεται ο όµιλος Φουρλή και η οοία µάλιστα βραβεύτηκε ως η «εένδυση
του έτους» στα λαίσια των «Forbes Business Awards» στη Βουλγαρία.
Σηµειώνεται είσης ότι, στην γενική κατάταξη των ξένων εενδυτών στην
Βουλγαρία, η Ελλάδα διατηρεί την τρίτη θέση, µετά την Αυστρία και Ολλανδία,
µε συνολικές εενδύσεις ύψους €3.100,5 εκατ.
Το Γραφείο µας έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ενηµερωτικό
σηµείωµα για τις ρόσφατες οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και την ορεία
των ελληνοβουλγαρικών οκονοµικών σχέσεων:
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=31782
◊◊◊◊◊
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IΙI. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
– Υ&ογραφή Μνηµονίων Κατανόησης µεταξύ Βουλγαρίας, Ευρω&αϊκής
Τρά&εζας Ε&ενδύσεων και Παγκόσµιας Τρά&εζας
H βουλγαρική κυβέρνηση υέγραψε (Σόφια, 22.01.2012) δύο Μνηµόνια
Κατανόησης µε την Ευρωαϊκή Τράεζα Εενδύσεων (ΕΤΕ) και την Παγκόσµια
Τράεζα (ΠΤ), βάσει των οοίων οι δύο οργανισµοί θα ροσφέρουν στη
Βουλγαρία υηρεσίες τεχνικής υοστήριξης για την υλοοίηση projects σε τοµείς
ου ροσδιορίζονται στα ως άνω Μνηµόνια. Σύµφωνα µε τη σχετική
ανακοίνωση τύου του βουλγαρικού ουργικού Συµβουλίου, η αροχή
συµβουλευτικών υηρεσιών αό την ΠΤ και την ΕΤΕ θεωρείται καίριας
σηµασίας για τη χώρα, δεδοµένου του εύρους της τεχνογνωσίας των δύο διεθνών
οργανισµών.
Στην τελετή υογραφής αρέστησαν Πρέσβεις χωρών-µελών της ΕΕ στη
Βουλγαρία και Βούλγαροι Υουργοί µε αρµοδιότητα την αξιοοίηση όρων αό
τα διαρθρωτικά ταµεία. Τα Μνηµόνια υογράφηκαν αό το Υουργό µε
αρµοδιότητα τη ∆ιαχείριση Ευρωαϊκών Πόρων, κ. Tomislav Donchev, ενώ αό
λευράς ΠΤ αό τον κ. Philippe Le Houerou, Αντιρόεδρο για την Ευρώη και
την Κεντρική Ασία και αό λευράς ΕΤΕ αό τον κ. Wilhelm Molterer,
Αντιρόεδρο.Σύµφωνα µε τον κ. P. Le Houerou (ΠΤ), η σύναψη του Μνηµονίου
σηµατοδοτεί την ααρχή µίας νέας σχέσης συνεργασίας µεταξύ της Βουλγαρίας
και της ΠΤ ου θα εστιάζει στην ανταγωνιστικότητα, στην ανάτυξη και στη
σύγκλιση µε την ΕΕ, θα αοτελέσει δε ρότυο καλής ρακτικής και για άλλα
κράτη στην εριοχή. Με τη σειρά του ο κ. W. Molterer (ΕΤΕ) υογράµµισε την
ειτυχή συνεργασία της ΕΤΕ µε τη Βουλγαρία αό το 1991 µε δάνεια ου
υερέβησαν τα 3,2 δις ευρώ. Σηµειώνεται είσης ότι, σύµφωνα µε τον κ. Jan
Fischer, Αντιρόεδρο της Ευρωαϊκής Τράεζας Ανασυγκρότησης και
Ανάτυξης, η ΕΤΑΑ θα ενταχθεί είσης στα ως άνω Μνηµόνια.
Τέλος, ο Είτροος Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε., κ. Johannes Hann,
αναφέρθηκε στην εντατική ροετοιµασία ου ροηγήθηκε της υογραφής των
δύο Μνηµονίων ου θα αοτελέσουν χρήσιµο εργαλείο για την ειτάχυνση της
αξιοοίησης όρων του Ταµείου Συνοχής. Ο Βούλγαρος Πρωθυουργός, κ.
Boyko Borisov δήλωσε µε το έρας της τελετής υογραφής ότι µέχρι το 2014 η
Βουλγαρία θα ειτύχει αορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων της τάξης του 40%50%, ενώ αοτελεί ειδίωξη της βουλγαρικής κυβέρνησης η µείωση του οσοστού
εθνικής συγχρηµατοδότησης αό 20%, ου είναι σήµερα, σε 5%. Ο κ. J. Hann
δήλωσε ότι «το ζήτηµα θα εξετασθεί βραχυρόθεσµα και ότι ρόκειται για
ρεαλιστική αόφαση».
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IV. ΚΛΑ∆ΙΚΑ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- Εκτιµήσεις για την &ορεία του τουριστικού κλάδου στη Βουλγαρία το 2011
και &ροβλέψεις για το 2012
Σε ενηµερωτική συνάντηση µε τους εµορικούς συµβούλους των κρατώνµελών του ΟΟΣΑ (18.01.2012), ο Αναληρωτής Υουργός Οικονοµίας, Ενέργειας
και Τουρισµού της Βουλγαρίας, κ. Ivo Marinov, αναφέρθηκε στην έως τώρα
ορεία του τουριστικού κλάδου της χώρας και στις µελλοντικές του ροοτικές.
Όως ανέφερε σχετικά ο κ. Marinov, βάσει των έως τώρα διαθέσιµων στοιχείων
του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, το 2011 (Ιανουάριος – Νοέµβριος)
αρατηρήθηκε αύξηση των αφίξεων τουριστών της τάξης του 4,5%. Συνολικά, το
α’ ενδεκάµηνο 2011 εισκέφθηκαν τη Βουλγαρία ερίου 6 εκατ. ξένοι τουρίστες.
Σε ό,τι αφορά τις αφίξεις αό κράτη-µέλη της ΕΕ, η αύξηση κυµαίνεται στο 6,8%.
Τα δε έσοδα αό τον κλάδο του τουρισµού ανήλθαν το α’ δεκάµηνο 2011 στα
€2,6 δισ. Γενικά, ο τουριστικός κλάδος συνεισφέρει ετησίως σε οσοστό 10,5% στο
ΑΕΠ της Βουλγαρίας.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις τουριστικές ροές, βάσει στοιχείων του
Στατιστικού Ινστιτούτου ου εικαλέστηκε ο κ. Marinov και αφορούν σε
ολόκληρο το δωδεκάµηνο του 2012, οι ερισσότερες αφίξεις ροήλθαν αό
Ρουµανία και Ελλάδα (ερίου 800.000 άτοµα για καθεµία αό τις χώρες αυτές)
µε τη Γερµανία να έεται (690.000 αφίξεις). Βάσει των είσηµα δηµοσιευµένων
στοιχείων του Στατιστικού Ινστιτούτου, ου δεν εριλαµβάνουν, όµως, το
∆εκέµβριο, οι συνολικές αφίξεις Ελλήνων στη Βουλγαρία ροσεγγίζουν το α’
ενδεκάµηνο 2011 τα 1.100.000 άτοµα, το ήµισυ των οοίων αφορούν σε
τουρίστες. Σε ό,τι αφορά τις ροβλέψεις για τη ροή Βουλγάρων τουριστών ρος
το εξωτερικό το 2012, η εκτίµηση του κ. Marinov είναι ως θα αυξηθεί το
τουριστικό ρεύµα ρος µακρινούς ροορισµούς (υοστηριζόµενο, κυρίως, αό
τα υψηλότερα εισοδήµατα) και θα µειωθεί ρος τις γειτονικές χώρες και, ιδίως,
ρος Ελλάδα και Τουρκία.
Σηµειώνεται ότι, βάσει των δηµοσιευµένων στοιχείων του Στατιστικού
Ινστιτούτου για το 2011 (Ιανουάριος – Νοέµβριος), οι αφίξεις Βουλγάρων στην
Ελλάδα ανήλθαν σε ερίου 950.000, το 1/3 των οοίων αφορά σε τουριστικές
µετακινήσεις. Εξαίρεση των ως άνω εκτιµώµενων τωτικών ροών ρος τις
γειτονικές χώρες αναµένεται να αοτέλεσει η Σερβία για οικίλους λόγους, όως
η γλωσσική εγγύτητα (η σερβοκροατική και η βουλγαρική είναι αµοιβαίως
κατανοητές γλώσσες), το χαµηλό κόστος (συγκρίσιµο µε αυτό της Βουλγαρίας)
και η διευκόλυνση εισόδου στη Σερβία για ολίτες κρατών-µελών ΕΕ µόνο µε
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είδειξη ταυτότητας. Τέλος, σε ό,τι αφορά τον εσωτερικό τουρισµό, ο κ. Marinov
εκτίµησε ότι θα αρατηρηθεί το 2012 αύξηση των µετακινήσεων της τάξης του
20%, αλλά, αράλληλα, θα ενισχυθεί η τάση για τακτικότερες µεν συντοµότερες
δε διακοές. Παρατηρείται, είσης, µια τάση αναβάθµισης των λεγόµενων
«δυναµικών ακέτων», όου ο ενδιαφερόµενος καθορίζει µόνος του µεταξύ
διαθέσιµων ειλογών τις ειµέρους τυχές του τουριστικού του ακέτου.
Αναφερόµενος στις ροτεραιότητες της βουλγαρικής κυβέρνησης για το
αµέσως εόµενο διάστηµα, ο κ. Marinov εισήµανε ότι στόχος αοτελεί η
διεύρυνση και διαφοροοίηση του τουριστικού ροϊόντος µέσω της ανάτυξης
και ροώθησης νέων µορφών τουρισµού (αραδουνάβιου, ολιτιστικού,
εκδροµικού, ιαµατικού, οικοτουρισµού, οινικού και γαστριµαργικού,
συνεδριακού και γκολφ [η Βουλγαρία ήδη διαθέτει 6 µεγάλες εγκαταστάσεις
γκόλφ]) έραν αυτών ου έως τώρα στηρίζουν την τουριστική βιοµηχανία της
χώρας (αραθαλάσσιος θερινός τουρισµός και χειµερινός τουρισµός), ώστε η
Βουλγαρία να καταστεί όλος έλξης τουριστών ολόκληρο το δωδεκάµηνο του
έτους. Στο λαίσιο αυτό, καταστρώνεται ένα ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης, στο
λαίσιο του οοίου ρογραµµατίζεται η ροκήρυξη διαγωνισµού για την
ανάδειξη αναδόχου µε αοστολή την ροώθηση του brand της Βουλγαρίας και
τον ανασχεδιασµό των συστατικών στοιχείων ου το αφορούν (logo, σλόγκαν
κ.ά.).
Σύµφωνα µε τον κ. Marinov, στόχος της κυβέρνησης είναι ο εν λόγω
ανάδοχος να έχει ειλεγεί εντός του 2012. Παράλληλα, ροωθείται νέος
τουριστικός νόµος (ρογραµµατίζεται να υοβληθεί ρος έγκριση στο
Υουργικό Συµβούλιο στα τέλη Φεβρουαρίου τ.έ.) µε σκοό, µεταξύ άλλων, την
αοκέντρωση των δραστηριοτήτων τουριστικού marketing και διαφήµισης µέσω
της δηµιουργίας τουριστικών εριφερειών. Ειλέον, σχεδιάζεται η θέσιση
εθνικού οργανισµού τουρισµού, ου θα αναλάβει σε κεντρικό είεδο τις ως άνω
δραστηριότητες, οι οοίες σήµερα υλοοιούνται αό το Υουργείο Οικονοµίας,
Ενέργειας και Τουρισµού. Ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία η εθνική διαδικτυακή
ύλη για τον τουρισµό (www.bulgariatravel.org). Τέλος, σε ό,τι αφορά τη
διαφηµιστική εκστρατεία της Βουλγαρίας, για το 2012 θα εικεντρωθεί στην
Ευρώη, µε ειδικότερη έµφαση στις κάτωθι χώρες: Γερµανία, Ρωσία, Ουκρανία,
Ρουµανία, Πολωνία και σκανδιναβικές χώρες.
Ενδιαφέρον αρουσιάζουν, είσης, τα ρογράµµατα, στα οοία
συµµετέχει και υλοοιεί η Βουλγαρία για την αναβάθµιση του τουριστικού
ροϊόντος της και την ενίσχυση των σχετικών δοµών. Ειδικότερα, η Βουλγαρία
αξιοοίησε, σύµφωνα µε τον κ. Marinov, €130 εκατ. το 2011 µέσω των κοινοτικά
χρηµατοδοτούµενων Ειχειρησιακών Προγραµµάτων Περιφερειακής και
Αγροτικής Ανάτυξης. Παράλληλα, στο λαίσιο της κοινοτικής Περιφερειακής
Στρατηγικής για το ∆ούναβη, η Βουλγαρία έχει αναλάβει αό κοινού µε τη
Ρουµανία την υλοοίηση της Προτεραιότητας ΙΙΙ “To Promote Culture &

12

Tourism People to People Contacts”. Τέλος, η Βουλγαρία ειδιώκει την
ροώθηση και αξιοοίηση µιας σειράς σχεδίων και ρογραµµάτων ου
σχετίζονται µε τον τουρισµό, όως το EDEN (European Destinations of
Excellence – ροωθεί ρότυα ανατυξιακά µοντέλα βιώσιµου τουρισµού), το
Iron Curtain Trail (http://www.ironcurtaintrail.eu/en/), µια οικολογική και
ολιτιστική διαδροµή κατά µήκος του ρώην «σιδηρού αραετάσµατος», και
το “Route of the Emperors Project”, το οοίο εστιάζει στην ροβολή της
ρωµαϊκής ολιτιστικής κληρονοµιάς και καταστρώνεται µε τη συνεργασία
τεσσάρων γειτονικών χωρών (Βουλγαρίας, Σερβίας, Ρουµανίας και Κροατίας).

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
- Μεγάλη ε&ένδυση της Lukoil στο Μ&ουργκάς
Σύµφωνα µε ειδησεογραφικές ηγές, τα διυλιστήρια Lukoil Neftochim σε
συνεργασία µε την
ιταλική εταιρεία Technip, ρόκειται σύντοµα να
υλοοιήσουν στο Μουργκάς εένδυση για την κατασκευή µεγάλης
εγκατάστασης καταλύτη υδρογονουρόλησης ου θα εεξεργάζεται τα
αόβλητα ετρελαίου. Η εν λόγω εένδυση, ύψους 1,5 δισεκ. δολαρίων, θα
αντιροσωεύει το 10% των σχεδιαζόµενων εενδύσεων της ρωσικής εταιρείας
Lukoil σε αγκόσµιο είεδο για τα εόµενα 10 χρόνια. Η σύµβαση µε την
Technip, αξίας €950 εκατ., υεγράφη στις 25/01 στο Μουργκάς της Μαύρης
Θάλασσας αρουσία του ρώτου αντιροέδρου της Lukoil κ. Vladimir
Nekrasov, του διευθύνοντος συµβούλου της Lukoil Bulgaria κ. Valentin Zlatev,
του αντιροέδρου της βουλγαρικής κυβέρνησης και υουργού Οικονοµικών κ.
Συµεών Ντιάνκοφ, του υουργού Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού κ.
Τράιτσο Τράικοφ και του ∆ηµάρχου Μουργκάς κ. Ντίµιταρ Νικόλοφ.
Ο νέος σταθµός θα είναι ο δέκατος αγκοσµίως και ο µεγαλύτερος στην
ανατολική Ευρώη, ενώ αρόµοιοι σταθµοί υάρχουν ήδη στις ΗΠΑ το Μεξικό,
τον Καναδά, την Πολωνία, την Ιαωνία και το Κουβέιτ. Όως ανακοίνωσε η
Lukoil, το σχέδιο της κατασκευής ρόκειται να δηµιουργήσει 3.000 νέες θέσεις
εργασίας στην εριοχή του Μουργκάς, στους τοµείς των κατασκευών, των
µεταφορών και των logistics. Με την ολοκλήρωσή του, ο νέος σταθµός θα µειώσει
σηµαντικά τις εκοµές αερίων φαινοµένου του θερµοκηίου των διυλιστηρίων,
ενώ θα αντικαταστήσει τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις εεξεργασίας αοβλήτων
ου χρησιµοοιούν αλαιότερη τεχνολογία.
◊◊◊◊◊
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ
- Ε&ιβράδυνση της κατασκευαστικής δραστηριότητας
Η κατασκευαστική δραστηριότητα κινήθηκε τωτικά στη Βουλγαρία καθ’
όλη τη διάρκεια του 2011. Σε ό,τι αφορά τα ιο ρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία, το
Νοέµβριο 2011 κατεγράφη κάµψη της τάξης του -10,3%. Μεγαλύτερη ήταν η
τώση στην κατασκευή µεγάλων έργων (16,3%) και µικρότερη στην κατασκευή
κτηρίων (5,2%). Σηµειώνεται ότι ο κλάδος των κατασκευών, του οοίου, όως
αναφέρθηκε ήδη, η ορεία συνεχίζει να είναι ασταθής µε τωτικές τάσεις, ελήγη
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της διεθνούς οικονοµικής κρίσης (τώση της
ροστιθέµενης αξίας του κλάδου κατά 17,4% το 2009 και οριακή αύξηση 0,9% το
2010). Αντιθέτως, στην ρο κρίσεως ερίοδο, οι κατασκευές ανατυσσόταν µε
ετήσιους ρυθµούς της τάξης του 10– 14%. Χαρακτηριστικές της ψυχολογίας ου
εικρατεί στα στελέχη του κλάδου είναι οι τωτικές τάσεις ου αρατηρούνται
και στο δείκτη ειχειρηµατικού κλίµατος αναφορικά µε τις κατασκευές (-5% το
Νοέµβριο 2011).
◊◊◊◊◊

REAL ESTATE
-

Πτωτικές τάσεις στην αγορά κατοικίας

Βάσει των λέον ρόσφατων στοιχείων ου δηµοσιοοίησε το Στατιστικό
Ινστιτούτο της Βουλγαρίας, οι τιµές ώλησης κατοικιών στη χώρα σηµείωσαν το
δ’ τρίµηνο 2011 τώση της τάξης του 6,1% σε σχέση µε την αντίστοιχη ερίοδο
του 2010. Συγκριτικά µε το ροηγούµενο τρίµηνο του ίδιου έτους, η µείωση
ανήλθε στο 1,5%. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τωτικές αυτές τάσεις
αρατηρήθηκαν στις 25 αό τις 27 εριφέρειες της Βουλγαρία, όντας εντονότερες
στο Shumen, το Pernik και το Gabrovo. Η Σόφια (εριφέρεια) ήταν µια αό τις
εριοχές, όου σε ετήσια βάση κατεγράφη οριακή άνοδος τιµών. Η µέση τιµή στο
σύνολο της χώρας ανά τ.µ. κατοικίας διαµορφώθηκε το δ’ τρίµηνο 2011 στα BGN
887,57 (ερίου €450). Οι υψηλότερες µέσες ετήσιες τιµές ανά τ.µ.
καταγράφονται στη Σόφια (εριοχή ρωτευούσης – BGN 1453), τη Βάρνα (BGN
1455) και το Μουργκάς (BGN 1166). Αντίθετα, οι χαµηλότερες τιµές
καταγράφονται στο Gabrovo (BGN 525), το Vidin (BGN 570) και Yambol (BGN).
◊◊◊◊◊

ΕΠΙΠΛΑ
- Αύξηση &αραγωγής ε&ί&λου
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Η αραγωγή είλου στη Βουλγαρία αυξήθηκε κατά 12,8% στο τρίτο
τρίµηνο του 2011, σύµφωνα µε στοιχεία ου δηµοσίευσε η συµβουλευτική
εταιρεία SFB Capital Market JSC αό σχετική µελέτη αγοράς. Ειδικότερα το
ρώτο εννιάµηνο 2011 η αύξηση στην αραγωγή ροσέγγισε το 15,3%, ενώ ο
τζίρος αό ώληση ροϊόντων και αροχή υηρεσιών την ερίοδο ΙουλίουΣετεµβρίου 2011 σηµείωσε σε ετήσια βάση αύξηση 11,7%.
Σύµφωνα µε στοιχεία αό την ίδια µελέτη, οι εισαγωγές είλου στη
Βουλγαρία στο τρίτο τρίµηνο 2011 µειώθηκαν κατά 14,1% σε σύγκριση µε το
αντίστοιχο τρίµηνο του 2010. Για το εννιάµηνο 2011 η µείωση ήταν 5,8%.
Αντίθετα, την ερίοδο Ιουλίου-Σετεµβρίου 2011 οι βουλγαρικές εξαγωγές
αυξήθηκαν κατά 17,4%. Σηµειώνεται ότι µεγαλύτερο τµήµα της εγχώριας
αραγωγής είλων αό µέταλλο ροορίζεται για εξαγωγές. Οι Βούλγαροι
αραγωγοί είλων αό µέταλλο διέθεσαν στην εγχώρια αγορά στο τρίτο
τρίµηνο 2011 µόνο το 15% ερίου της αραγωγής τους. Παρόλο ου στο ίδιο
τρίµηνο οι ωλήσεις των εν λόγω ροϊόντων σηµείωσαν αύξηση 34,9% σε ετήσια
βάση, συνολικά στο εννιάµηνο οι ωλήσεις εµφάνισαν τώση 33,4%.
◊◊◊◊◊

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
- Αύξηση &ροϊόντος κλωστοϋφαντουργίας
Η ανοδική τάση της αραγωγής
κλωστ/ργικών στην Βουλγαρία
συνεχίστηκε και κατά το τρίτο τρίµηνο του 2011, σύµφωνα µε τα στοιχεία
έρευνας της SFB Capital Market JSC. Σε ετήσια βάση, η σηµειωθείσα αύξηση ήταν
της τάξης του 3,3% σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2010 και 9,5% σε σχέση
µε το διάστηµα Ιανουαρίου-Σετεµβρίου 2010. Ο κύκλος εργασιών των
ειχειρήσεων του κλάδου βελτιώθηκε, σε ετήσια βάση, κατά 12,8% σε σχέση µε το
τρίτο τρίµηνο 2010 και κατά 18,3% σε σχέση µε το 9µηνο του ροηγούµενου
έτους. Αύξηση είσης κατέγραψαν και οι εισαγωγές κατά 12,0% έναντι του γ΄
τριµήνου του 2010 και κατά 17,9% σε σχέση µε την αντίστοιχη χρονική ερίοδο
του ίδιου έτους. Υψηλότερο ρυθµό αύξησης, ωστόσο, κατέγραψαν οι εξαγωγές µε
21,7% και 26,5 %, κατά τα αντίστοιχα χρονικά διαστήµατα.
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V. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ
– 37η ∆ιεθνής Έκθεση Γούνας Καστοριάς 2012
Αό το 1976 ο Σύνδεσµος Γουνοοιών Καστοριάς «Προφήτης Ηλίας»
διοργανώνει σε ετήσια βάση την ∆ιεθνή Έκθεση Γούνας. Σύµφωνα µε τον
Πρόεδρο του Συνδέσµου, κ. Ηρακλή Καλλισθένη, στη διοργάνωση του 2011
καλύφθηκαν λήρως τα διαθέσιµα 10.500 τ.µ του εκθεσιακού χώρου, ενώ ο
αριθµός των εµορικών εισκετών εµφανίστηκε αυξηµένος κατά 30% σε
σύγκριση µε το ροηγούµενο έτος. Σύµφωνα µε τον ίδιο, το 2011 η κρίση δεν
εηρέασε τον κλάδο διότι το µεγαλύτερο τµήµα της αραγωγής κατευθύνθηκε
ρος την Ρωσία για εξαγωγές.
Η 37η ∆ιεθνής Έκθεση Γούνας Καστοριάς 2012 θα λάβει χώρα στις 4-7
Μαΐου 2012 στο µόνιµο Εκθετήριο – ∆ηµορατήριο Γούνας Καστοριάς και στο
νέο Εκθεσιακό Κέντρο του Σ.Γ.Κ (εριοχή Χλοή). Για ερισσότερες ληροφορίες
οι ενδιαφερόµενοι µορούν να εισκέτονται την ιστοσελίδα της Έκθεσης
www.furfair.gr ή να έρχονται αευθείας σε εαφή µε τους διοργανωτές:
Τηλ: +30 24670 22353 +30 24670 22353
Fax: +30 24670 28271
E-mail: akf@otenet.gr; kastfair@otenet.gr

◊◊◊◊◊

V. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ MF BUSINESS - ΣΕΜΙΝΑΡΙО ΜΕ ΘΕΜΑ
«ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ», ΣΟΦΙΑ 17.02.2012
Η εταιρία MF Business, µε έδρα στη Σόφια, µέλος του οµίλου MF
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ου δραστηριοοιείται για ερισσότερα αό 20 έτη στην
εαγγελµατική ειµόρφωση, διοργανώνει τη 17η Φεβρουαρίου 2012 σεµινάριο
στη Σόφια µε τίτλο «Καριέρα στην Ευρωαϊκή Ένωση». Το σεµινάριο
αευθύνεται σε στελέχη ειχειρήσεων, υαλλήλους του ιδιωτικού και δηµοσίου
τοµέα, ελεύθερους εαγγελµατίες, φοιτητές και αοφοίτους, ενώ ενδιαφέρον
αρουσιάζει και για ανειστηµιακούς.
Σκοός του σεµιναρίου είναι να ενηµερώσει τους συµµετέχοντες σχετικά
µε ευκαιρίες αασχόλησης στην Ευρωαϊκή Ένωση. Παρέχει ληροφορίες για τα
ευρωαϊκά θεσµικά όργανα, τον τρόο λειτουργίας τους και την εσωτερική δοµή
τους και σε σχέση µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς ου εοτεύονται αό ή
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συνεργάζονται µε τα Ευρωαϊκά όργανα. Εκαιδεύει τους συµµετέχοντες να
αναζητούν ειτυχώς θέσεις εργασίας στην Ε.Ε., να υοβάλλουν αιτήσεις και να
ροετοιµάζονται για τους Ευρωαϊκούς διαγωνισµούς (EPSO). ∆ίνει συµβουλές
για το ώς οικοδοµείται το ροφίλ ενός ειτυχηµένου υοψηφίου.
Για ερισσότερες ληροφορίες οι
εικοινωνούν αευθείας µε την MF Business:
Φωτεινή Χατζηαντελή
Γενική ∆ιευθύντρια Εκαίδευσης
Οµίλου MF Οικονοµοτεχνική
Τηλ: + 0030 210 5284327, 210 5200106
Φαξ: + 0030 210 5200122
Ε-mail: education@oikonomotexniki.gr
www.mfgroup.com.gr

ενδιαφερόµενοι

µορούν

να

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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