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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
- Πρόσφατες οικονοµικές εξελίξεις - Μάρτιος 2012
Σύµφωνα µε το #ρόσφατο ενηµερωτικό δελτίο του αρµόδιου Υ#ουργείου
Οικονοµικών και τα ενηµερωµένα στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τρά#εζας
και του Στατιστικού Ινστιτούτου, οι #ρόσφατες οικονοµικές εξελίξεις στη
Βουλγαρία συνο#τικά έχουν ως εξής:
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Το ΑΕΠ ενισχύθηκε το 2011 σε #οσοστό 1,7%. Κύριος υ#οστηρικτικός
#αράγοντας της ανά#τυξης ήταν οι εξαγωγές, #ου σηµείωσαν άνοδο 12,6% το
δ’ τρίµηνο 2011 (έναντι 4,5% των εισαγωγών).
Το ως άνω διάστηµα η εγχώρια κατανάλωση κατέγραψε σε ετήσια βάση
αναιµική αύξηση 1,3%.
Σηµαντική κάµψη σηµείωση η ε#ενδυτική δραστηριότητα (-9,7%).
Ο δείκτης βιοµηχανικής #αραγωγής σηµείωσε αξιόλογη άνοδο τον Ιανουάριο
2012 (3,6% σε ετήσια βάση).
Οριακά θετικά διαµορφώθηκε η κατασκευαστική δραστηριότητα τον
Ιανουάριο 2012 (0,2%), κινούµενη, όµως, ήδη σε χαµηλά ε#ί#εδα λόγω της
σηµαντικής κάµψης της διετίας 2010–2011.
Σε ό,τι αφορά τον δείκτη ε#ιχειρηµατικού κλίµατος, το Φεβρουάριο 2012
κινήθηκε σε αρνητικό #εδίο (-2,4%), καθώς #τωτικές τάσεις #αρατηρήθηκαν
σε όλους τους ε#ιµέρους κλάδους (κατασκευές: -2,3%, λιανικό εµ#όριο: -1,9%,
υ#ηρεσίες: -7,6%) #λην της βιοµηχανίας, ό#ου υ#ήρξαν σταθερο#οιητικές
τάσεις.
Ο #ληθωρισµός κατέγραψε αύξηση 0,9% το Φεβρουάριο 2012 σε σχέση µε τον
#ροηγούµενο µήνα. Σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2011 η άνοδος
ανέρχεται σε 2%. Ο µέσος ετήσιος #ληθωρισµός ανήλθε στο 3,8%
Ο µέσος µισθός διαµορφώθηκε στα BGN 727 (#ερί#ου €360) το τέταρτο
τρίµηνο του 2011, ενισχυµένος κατά 8,6% σε ετήσια βάση. Οι κύριοι τοµείς
#ου συνέβαλαν στην αύξηση αυτή, ήταν οι υ#ηρεσίες και το εµ#όριο.
Το #λεόνασµα τρεχουσών συναλλαγών #εριορίστηκε στα €743,7 εκατ, καθώς
το ∆εκέµβριο 2011 ήταν ελλειµµατικό (για δεύτερο συνεχόµενο µήνα) κατά
€252,6 εκατ.
Σε θετικό #εδίο κινήθηκε και το εµ#ορικό ισοζύγιο (€319,8 εκατ.) λόγω του
ότι, ό#ως ήδη ε#ισηµάνθηκε, οι εξαγωγές ενισχύθηκαν #ερισσότερο έναντι
των εισαγωγών.
Τα συνολικά κρατικά έσοδα στα τέλη Ιανουαρίου 2012 αυξήθηκαν σε ετήσια
βάση κατά 13,4%, χάρη, κυρίως, στην ενίσχυση των φορολογικών εσόδων
(13,5%) και, ιδίως, των έµµεσων φόρων (17%). Τέλος, για το ίδιο διάστηµα, οι
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κρατικές δα#άνες, #εριλαµβανοµένης της βουλγαρικής συµµετοχής στον
κοινοτικό #ροϋ#ολογισµό, ενισχύθηκαν κατά 2,1% σε ετήσια βάση.
Αναλυτικότερα βλ. ιστοσελίδα του Γραφείου µας:
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=32255
◊◊◊◊◊
- ∆ιαµόρφωση της ανεργίας - Κοινοτικά κονδύλια για την ενίσχυση της
α.ασχόλησης
Βάσει στοιχείων #ου δηµοσιο#οίησε η βουλγαρική Υ#ηρεσία
Α#ασχόλησης, το Φεβρουάριο 2012 η ανεργία διαµορφώθηκε στη Βουλγαρία στο
11,5%, αυξηµένη κατά 0,4% σε ετήσια βάση. Το σύνολο των ανέργων #ου
εγγράφηκαν στα γραφεία α#ασχόλησης για #ρώτη φορά το Φεβρουάριο
ανέρχεται σε 35.872 άτοµα. Οι νέες κενές θέσεις α#ασχόλησης #ου δηλώθηκαν
στις αρµόδιες υ#ηρεσίες τον ίδιο µήνα ανέρχονται σε #ερί#ου 10.000, µε τις
#ερισσότερες να #ροέρχονται α#ό τους κλάδους της βιοµηχανίας/βιοτεχνίας,
του εµ#ορίου, των κατασκευών και της γεωργίας.
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Βούλγαρου Υ#ουργού Εργασίας κ. Totuy
Mladenov, για το 2012 έχει #ροβλεφθεί η αξιο#οίηση BGN 27 εκατ. (#ερί#ου €14
εκατ.) µέσω του Ε#ιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανθρώ#ινο ∆υναµικό (Human
Resources)» για την υλο#οίηση #ρογραµµάτων µε στόχο την αντιµετώ#ιση της
ανεργίας των νέων. Ό#ως, ε#ίσης, ανέφερε ο κ. Mladenov, οι νέοι εργαζόµενοι
α#οτελούν τη βασική #ροτεραιότητα του «Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τους
Εργαζόµενους 2012». Εντός του µήνα αναµένεται και η ε#ίσηµη #αρουσίαση
α#ό το Υ#ουργείο Εργασίας της #ρωτοβουλίας «Α#ασχόληση για τους Νέους
Ανθρώ#ους στη Βουλγαρία 2012–2013», η ο#οίοι στοχεύει στην ενεργο#οίηση
των νέων εργαζοµένων και στην καλλιέργεια #ροσόντων α#αραίτητων σε ένα
ανταγωνιστικό εργασιακό #εριβάλλον.
◊◊◊◊◊
- Πορεία ενδοκοινοτικών .αραδόσεων και α.οκτήσεων
Το 2011 οι βουλγαρικές εξαγωγές #ρος χώρες της Ε.Ε. (ενδοκοινοτικές
#αραδόσεις) κατέγραψαν αύξηση 33,6% σε σύγκριση µε το 2010 και ανήλθαν σε
BGN 24,7 δις, σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία #ου δηµοσιο#οίησε στα µέσα
Μαρτίου το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας. Κύριοι εµ#ορικοί εταίροι
της Βουλγαρίας ήταν η Γερµανία, η Ρουµανία, η Ιταλία, η Ελλάδα και το Βέλγιο,
#ου α#ορρόφησαν και το 67,4% των βουλγαρικών εξαγωγών. Πτώση
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κατέγραψαν οι βουλγαρικές εξαγωγές #ρος τη Σλοβενία και το Λουξεµβούργο.
Σύµφωνα µε την ίδια ανακοίνωση, το ∆εκέµβριο του 2011, οι βουλγαρικές
εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 20% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2010,
υ#ερβαίνοντας το BGN 1,8 δις.
Ως #ρος τις βουλγαρικές εισαγωγές (ενδοκοινοτικές α#οκτήσεις) α#ό
χώρες της Ε.Ε., στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι αυξήθηκαν κατά 22.8% σε
σύγκριση µε το 2010, αντιστοιχώντας σε BGN 27 δις (τιµές CIF). Οι
σηµαντικότερες αυξήσεις αφορούσαν σε εισαγωγές α#ό την Ισ#ανία και την
Κύ#ρο. Πτώση σηµείωσαν οι εισαγωγές α#ό τη Μάλτα, τη Φινλανδία, την
Πορτογαλία και τη ∆ανία.
◊◊◊◊◊
- Ενδεχόµενη µείωση του ΦΠΑ στη Βουλγαρία εντός του 2012
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Υ#ουργού Οικονοµικών της Βουλγαρίας, κ.
Συµεών Ντιάνκοφ, η βουλγαρική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόµενο µείωσης του
ΦΠΑ εντός του 2012, σε #ρώτη φάση α#ό 20% σε 19% και σε δεύτερη φάση α#ό
19% σε 18%. Σύµφωνα µε τον κ. Ντιάνκοφ, η σχετική α#όφαση θα εξαρτηθεί α#ό
την α#όδοση του #ροϋ#ολογισµού τους #ρώτους τρεις ή τέσσερις µήνες του 2012
και θα ληφθεί το Μάιο. Μέχρι στιγµής τα οικονοµικά στοιχεία για το #ρώτο
δίµηνο 2012, ό#ου σηµειώθηκε #λεόνασµα ύψους #ερί#ου 200 εκατ. λέβα
(#ερί#ου 100 εκατ. ευρώ), είναι ενθαρρυντικά. Η #ροερχόµενη α#ό τη
Βουλγαρία Ευρω#αία Ε#ίτρο#ος κα Κρισταλίνα Γκεοργίεβα εξέφρασε την
υ#οστήριξή της #ρος το σχέδιο της βουλγαρικής κυβέρνησης για µείωση του
ΦΠΑ, καθώς, ό#ως σηµείωσε, µ#ορεί να συµβάλει στην τόνωση της ζήτησης και
στην αύξηση των θέσεων εργασίας στη χώρα.
◊◊◊◊◊
- Ε.ιβεβαίωση µακρο.ρόθεσµης .ιστολη.τικής αξιολόγησης UBB α.ό οίκο
Fitch
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch ε#ιβεβαίωσε τη µακρο#ρόθεσµη αξιολόγηση
της UBB (συµφερόντων Εθνικής Τρά#εζας της Ελλάδος) στο ε#ί#εδο «Β» και
ταυτόχρονα την α#οµάκρυνε α#ό τον κατάλογο Rating Watch Negative (RWN),
#ου α#οτελεί ουσιαστικά #ροθάλαµο υ#οβάθµισης. Παρά, όµως, τη θετική αυτή
εξέλιξη, η Fitch διατηρεί τις αρνητικές #ροο#τικές στη µακρο#ρόθεσµη
#ιστολη#τική αξιολόγηση της UBB. Σηµειώνεται ότι η µητρική Εθνική Τρά#εζα
έχει χαµηλότερη αξιολόγηση («Β-»), αλλά µε σταθερές #ροο#τικές. Ο λόγος, για
τον ο#οίο η αξιολόγηση της UBB (ό#ως και της θυγατρικής της ΕτΕ στη
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Ρουµανία, #ου υ#οβαθµίστηκε α#ό «Β+» σε «Β») #αραµένει καλύτερη σε σχέση
µε τη µητρική της, είναι ο συγκριτικά #ιο #εριορισµένος βαθµός «µόλυνσης» της
α#ό την κρίση χρέους #ου #λήττει τη χώρα µας. Συγκεκριµένα, η Fitch κρίνει ότι
οι α#οσύρσεις καταθέσεων α#ό την UBB #αραµένουν διαχειρίσιµες, ενώ και η
ρευστότητα είναι ε#αρκής.
Α#ό την άλλη, οι αρνητικές #ροο#τικές στην µακρο#ρόθεσµη
#ιστολη#τική ικανότητα της UBB αντικατο#τρίζουν την κατά τη Fitch αδύναµη
κεφαλαιο#οίηση και #οιότητα στοιχείων ενεργητικού της τρά#εζας.
Συγκεκριµένα, ο οίκος αξιολόγησης κρίνει ότι η δυνατότητα της ΕτΕ να
ενισχύσει κεφαλαιακά τις δύο θυγατρικές της σε Βουλγαρία και Ρουµανία
#αραµένει #εριορισµένη λόγω των δυσκολιών #ου αντιµετω#ίζει η µητρική και
του εύθραυστου ε#ιχειρηµατικού της #ροφίλ. Παράλληλα, η Fitch εκτιµά ότι η
αναµενόµενη ανακεφαλαιο#οίηση της ΕτΕ δε θα συµβάλει στην αύξηση της
κεφαλαιακής ενίσχυσης των θυγατρικών α#ό τη µητρική τους. Ε#ι#ρόσθετα, η
ικανότητα της UBB να α#ορροφά µόνη της τις ό#οιες α#ώλειες #εριορίζεται
λόγω της συσσώρευσης µη εξυ#ηρετούµενων δανείων και της µείωσης κερδών,
στα ο#οία στηρίζεται η κεφαλαιο#οίηση της τρά#εζας. Αρνητικά για την #ορεία
της τρά#εζας µ#ορεί να ε#ιδράσει και η αναµενόµενη ε#ιβράδυνση του ρυθµού
ανά#τυξης της Βουλγαρίας το 2012. Πάντως, χάρη στη σταθερή αύξηση των
ιδιωτικών καταθέσεων στη Βουλγαρία α#ό το 2009 και τον #αράλληλο
#εριορισµό
του
δανειακού
της
χαρτοφυλακίου
(η
αναλογία
δανείων/καταθέσεων της τρά#εζας µειώθηκε α#ό 159% το 2009 σε 125% το 2011),
η UBB έχει καταφέρει να µειώσει τη χρηµατοδοτική της εξάρτηση α#ό την ΕτΕ.
◊◊◊◊◊

II. ΠΟΡΕΙΑ ∆ΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
- Ε.ίσηµη βουλγαρική ε.ίσκεψη στο Κατάρ – Συζητήσεις για συνεργασία
στους τοµείς της οικονοµίας, των ε.ενδύσεων και των οδικών υ.οδοµών
Στο #λαίσιο της ε#ίσηµης ε#ίσκεψης στο Κατάρ (14.03.2012) του
#ρωθυ#ουργού της Βουλγαρίας, κ. Boyko Borissov, ο Σεΐχης του Κατάρ, κ.
Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, και οι λοι#οί Καταρινοί ε#ίσηµοι
εξέφρασαν το ενδιαφέρον της χώρας τους να εξετάσει το ενδεχόµενο ε#ενδύσεων
στη Βουλγαρία σε τοµείς, ό#ως ο τουρισµός, οι υ#οδοµές και η γεωργία. Για τον
καλύτερο συντονισµό των #ροσ#αθειών αυτών, α#οφασίστηκε να υ#ογραφεί
διµερής συµφωνία #λαίσιο εντός του Μαΐου, ό#ου θα καθορίζονται τα ε#όµενα
βήµατα για την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο #λευρών.
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Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον τοµέα των υ#οδοµών και των οδικών έργων,
η Υ#ουργός Περιφερειακής Ανά#τυξης και ∆ηµοσίων Έργων της χώρας, κα
Lilyana Pavlova, συζήτησε µε την καταρινή #λευρά το ενδεχόµενο
χρηµατοδότησης του αυτοκινητοδρόµου Μαύρης Θάλασσας (Cherno More
Highway). Η βουλγαρική #λευρά µελετά όλα τα ενδεχόµενα για τον
αυτοκινητόδροµο αυτόν, καθώς ακόµη δεν έχει εξασφαλιστεί κοινοτική
χρηµατοδότηση. Οι Καταρινοί, όµως, ε#ισήµαναν ότι, για να συµµετάσχουν στο
έργο, ε#ιθυµούν η ε#ιστροφή της ε#ένδυσής τους (ROI) να ανέρχεται σε 14%. Η
κα Pavlovla δήλωσε ότι ακόµη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι α#αιτούµενες µελέτες,
ώστε να δια#ιστωθεί εάν το #οσοστό αυτό µ#ορεί να εξασφαλιστεί, αλλά
διαβεβαίωσε ότι οι δια#ραγµατεύσεις θα συµφωνηθούν. Παράλληλα, εξέφρασε
την ελ#ίδα να ψηφισθεί σύντοµα α#ό το κοινοβούλιο ο νέος νόµος για τις
συµ#ράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, ώστε να διευκολυνθούν τέτοιου
είδους ε#ενδύσεις.
Σηµειώνεται ότι ο ως άνω αυτοκινητόδροµος, εφόσον ολοκληρωθεί, θα
ενώνει τη Βάρνα µε το Μ#ουργκάς, τις δύο µεγαλύτερες #αραλιακές #όλεις της
Βουλγαρίας. Το έργο είναι συνολικού µήκους 103 χιλιοµέτρων, εκ των ο#οίων 10
ολοκληρώθηκαν #ριν α#ό το 1983 και, έκτοτε, δε δόθηκε καµία συνέχεια.
Ε#ισηµαίνεται, τέλος, ότι κατά τη διάρκεια της ως άνω ε#ίσηµης
βουλγαρικής ε#ίσκεψης στο Κατάρ, στην ο#οία συµµετείχαν και 103 εκ#ρόσω#οι
βουλγαρικών ε#ιχειρηµατικών φορέων και εταιρειών, είχε #ρογραµµατιστεί η
οργάνωση διµερούς ε#ιχειρηµατικού forum, το ο#οίο, όµως, σύµφωνα µε
δηµοσιεύµατα του βουλγαρικού τύ#ου, υ#ήρξε α#οτυχηµένο α#ό οργανωτικής
α#όψεως, καθώς δεν #ροσήλθε κανείς εκ#ρόσω#ος καταρινής ε#ιχείρησης ή
φορέα. Σύµφωνα, ε#ίσης, µε δηµοσιεύµατα του τύ#ου, η εξέλιξη αυτή υ#ήρξε
ένας α#ό τους λόγους #ου ε#ηρέασαν την α#όφαση του Βούλγαρου
#ρωθυ#ουργού να ζητήσει, µετά την ε#ιστροφή του α#ό το Κατάρ, την
#αραίτηση του Υ#ουργού Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού, κ. Traicho
Traikov, ο ο#οίος ήδη αντικαταστάθηκε α#ό τον κ. Delyan Dobrev.

◊◊◊◊◊
- Σύγκληση Ανωτάτου Συµβουλίου Συνεργασίας Βουλγαρίας – Τουρκίας Συµφωνίες οικονοµικού ενδιαφέροντος
Συγκλήθηκε την Τρίτη, 20.03.2012, στην Άγκυρα το εν θέµατι Ανώτατο
Συµβούλιο, κατά τη διάρκεια ε#ίσηµης ε#ίσκεψης στην Τουρκία του Βούλγαρου
#ρωθυ#ουργού, κ. Boyko Borissov, ο ο#οίος συνοδευόταν α#ό 10 µέλη του
Υ#ουργικού Συµβουλίου. Συνολικά, υ#ογράφηκαν 17 κείµενα διµερών
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συµφωνιών, #ου καλύ#τουν µια σειρά α#ό τοµείς, ό#ως η ενέργεια, οι
µεταφορές, τα ύδατα, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το εµ#όριο. Κατά τη
διάρκεια των ε#ίσηµων συναντήσεων, τόσο ο κ. Borissov όσο και ο Τούρκος
οµόλογός του, κ. Recep Tayyip Erdoğan, υ#ογράµµισαν το υψηλό ε#ί#εδο των
διµερών οικονοµικών και εµ#ορικών σχέσεων και τη σηµασία της #εραιτέρω
ενίσχυσής τους.
Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, υ#ογράφηκε α#ό τους αρµόδιους υ#ουργούς
Βουλγαρίας και Τουρκίας, κκ. Delyan Dobrev και Zafer Gaglayan αντίστοιχα,
Κοινή ∆ιακήρυξη για την ε#ιτάχυνση της κατασκευής του αγωγού διασύνδεσης
των συστηµάτων µεταφοράς φυσικού αερίου των δύο χωρών. Ο εν λόγω αγωγός
θα είναι µήκους 77 χλµ., θα µεταφέρει αέριο #ροερχόµενο α#ό το Αζερµ#αϊτζάν
και η κατασκευή του σε βουλγαρικό έδαφος θα χρηµατοδοτηθεί α#ό
ευρω#αϊκούς #όρους.
Στον τοµέα των µεταφορών και ε#ικοινωνιών, συνήφθησαν δύο διµερείς
συµφωνίας, η µία αναφορικά µε τη συνεργασία στις τεχνολογίες της
#ληροφορίας (ΙΤ) και των ε#ικοινωνιών και η άλλη αναφορικά µε τη
συνεργασία στον τοµέα των σιδηροδροµικών #ορθµείων και των συνδυασµένων
σιδηροδροµικών/θαλάσσιων µεταφορών µεταξύ των λιµένων των δύο χωρών,
#ου διαθέτουν σχετικές υ#οδοµές. Παράλληλα, συζητήθηκε η σκο#ιµότητα
κατασκευής δρόµου ταχείας κυκλοφορίας, #ου θα συνδέει το Μ#ουργκάς µε την
Κωνσταντινού#ολη, καθώς και το ενδεχόµενο σύγκλησης τριµερούς συνάντησης
το Μάιο (#ιθανώς στη Βάρνα) µεταξύ των #ρωθυ#ουργών Βουλγαρίας, Τουρκίας
και Κατάρ µε αντικείµενο τα έργα υ#οδοµών στη Βουλγαρία. Σηµειωτέον ότι την
#ροηγούµενη εβδοµάδα, ο κ. Borissov είχε #ραγµατο#οιήσει ε#ίσηµη ε#ίσκεψη
στο Κατάρ, ό#ου οι µεταφορές και οι δυνατότητες συνεργασίας στην υλο#οίηση
έργων υ#οδοµών στη Βουλγαρία τέθηκαν στο ε#ίκεντρο των διµερών
συζητήσεων.
Για την ενίσχυση των τουριστικών σχέσεων των δύο χωρών, εξετάστηκε,
ε#ίσης, η δυνατότητα δηµιουργίας θαλάσσιας µεταφορικής γραµµής υψηλής
ταχύτητας µεταξύ Μ#ουργκάς και Κωνσταντινού#ολης.
◊◊◊◊◊

IΙI. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
– Χορήγηση δανείων σε ΜΜΕ µέσω χρηµατοδοτικών συµφωνιών της
βουλγαρικής Τρά.εζας Ανά.τυξης
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H Βουλγαρική Τρά#εζα Ανά#τυξης (Bulgarian Development Bank)
#ροχώρησε στη σύναψη χρηµατοδοτικών συµφωνιών (26.03.2012) µε ε#τά
εµ#ορικές τρά#εζες για τη χορήγηση δανείων ύψους 100 εκατ. λέβα (#ερί#ου 50
εκατ. ευρώ) #ρος βουλγαρικές ε#ιχειρήσεις (ΜΜΕ). Οι ε#τά τρά#εζες είναι οι:
UniCredit Bulbank DSK Bank, MKB Unionbank, Allianz Bank, Societе Generale
Expressbank, ProCredit Bank και Municipal Bank. Ε#ιλέξιµες ε#ιχειρήσεις για
υ#οβολή αιτήσεων θα είναι µικρές και µεσαίες ε#ιχειρήσεις (ΜΜΕ), µε εξαίρεση
αυτές #ου δραστηριο#οιούνται σε ορισµένους τοµείς, ό#ως αυτούς των τυχερών
#αιχνιδιών, του εµ#ορίου ό#λων και του real estate. Για τα δάνεια, #ου θα
ανέρχονται κατ’ανώτατο όριο σε δύο εκατ. λέβα, #ροβλέ#εται 7% ε#ιτόκιο και
#ενταετές #ρόγραµµα α#ο#ληρωµής.
◊◊◊◊◊

IV. ΚΛΑ∆ΙΚΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

- Έγκριση σύµφωνίας υ.οστήριξης έργου κατασκευής αγωγού Nabucco

Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας ενέκρινε συµφωνία υ#οστήριξης του έργου
κατασκευής του αγωγού Nabucco (13.03.2012). Η εν λόγω συµφωνία υιοθετήθηκε
σε εκτέλεση της αρχικής συµφωνίας #ου συνάφθηκε το Ιούνιο του 2011 µεταξύ
της Nabucco Gas Pipeline International GmbH -της διεθνούς κοινο#ραξίας #ου
διαχειρίζεται το έργο- και της Nabucco gas Pipeline Bulgaria EOOD #ου έχει
αναλάβει την υλο#οίηση του έργου ε#ί βουλγαρικού εδάφους.
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Η εγκριθείσα συµφωνία ως στόχο έχει τη δηµιουργία ευνοϊκού
κανονιστικού #λασίου για την εκτέλεση του έργου και την #αροχή της
αναγκαίας υ#οστήριξης στις αναδόχους εταιρίες. Η έγκριση #αρόµοιων
συµφωνιών υ#οστήριξης α#οτελεί συµβατική υ#οχρέωση των κρατών #ου είναι
συµβαλλόµενα µέρη στο έργο κατασκευής του αγωγού Nabucco (Βουλγαρία,
Αυστρία, Ουγγαρία, Ρουµανία και Τουρκία).
◊◊◊◊◊
- Παραίτηση Βουλγαρίας α.ό σχέδιο κατασκευής .υρηνικού εργοστασίου στο
Μ.έλενε
O Βούλγαρος Πρωθυ#ουργός, κ. Μ#όϊκο Μ#ορίσοφ ανακοίνωσε ε#ίσηµα
(28.03.2012) την #αραίτηση της Βουλγαρίας α#ό το σχέδιο κατασκευής του
#υρηνικού εργοστασίου στο Μ#έλενε. Ο Βούλγαρος Πρωθυ#ουργός
ε#ικαλέστηκε το υψηλό κόστος του έργου (συνολικού ύψους 10 δις ευρώ) σε
συνδυασµό µε την έλλειψη τρίτου ε#ενδυτή, καθώς και τον αυξηµένο #υρηνικό
κίνδυνο δεδοµένου ότι το Μ#έλενε α#οτελεί σεισµογενή ζώνη. Σε ότι αφορά στην
τύχη του #υρηνικού αντιδραστήρα, #ου ήδη η Βουλγαρία αγόρασε α#ό την
Ρωσία, ο Βούλγαρος Πρωθυ#ουργός δήλωσε ότι µ#ορεί να το#οθετηθεί στο
Κοζλοντούι χωρίς να α#οκλείει και το ενδεχόµενο #ώλησής του σε #ερί#τωση
#ου εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον. Στη θέση του #υρηνικού σταθµού στο
Μ#έλενε #ρόκειται να κατασκευαστεί µονάδα #αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
η ο#οία θα λειτουργεί µε φυσικό αέριο α#ό τον αγωγό South Stream, #ου
α#οµένει #λέον το µόνο έργο ρωσοβουλγαρικής συνεργασίας στον τοµέα της
ενέργειας.
◊◊◊◊◊

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- Υ.ογραφή σύµβασης για την κατασκευή του Τµήµατος 4 (Lot 4) του
αυτοκινητοδρόµου “Struma”
Υ#ογράφηκε (19.03.2012) η σύµβαση για την κατασκευή του Τµήµατος 4
του αυτοκινητοδρόµου Struma (Sandanski – συνοριακός σταθµός
Προµαχώνα/Kulata) µεταξύ του βουλγαρικού δηµοσίου (εκ#ροσω#ούµενου α#ό
την κρατική υ#ηρεσία οδικών υ#οδοµών) και των αναδόχων εταιρειών, της
ελληνικών συµφερόντων ΑΚΤΩΡ (κατασκευάστριας) και της βουλγαρικής
Putinvest Engineering (ε#ιβλέ#ουσας το έργο). Εκ µέρους της βουλγαρικής
κυβέρνησης, #αρόντες στην τελετή υ#ογραφής ήταν οι αρµόδιοι Υ#ουργοί
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∆ηµοσίων Έργων, κα Lilyana Pavlova, και Μεταφορών, κ. Ivaylo Moskovski.
Σύµφωνα µε τον κ. Moskovski, µε την υ#ογραφή της συµβάσεως, συνολικής
αξίας #ερί#ου €29 εκατ., εξαντλείται το σύνολο του #ροϋ#ολογισµού του
Ε#ιχειρησιακού Προγράµµατος «Μεταφορές» για το εν λόγω οδικό έργο κατά
την τρέχουσα χρηµατοδοτική #ερίοδο (2007–2013). Ο κ. Moskovski τόνισε,
ε#ίσης, ότι ο αυτοκινητόδροµος Struma θα είναι ένα α#ό τα #ιο φιλικά #ρος το
#εριβάλλον οδικά έργα στην Ευρώ#η, καθώς έχει ληφθεί ειδική µέριµνα για τη
χλωρίδα και την #ανίδα κατά µήκος της χάραξής του. Η ε#ίσηµη τελετή
εγκαινίων για την έναρξη εργασιών στο ως τµήµα (µήκους 15 χλµ.) θα
#ραγµατο#οιηθεί στις 5 Α#ριλίου, στο Sandanski.
Σε συνδυασµό µε την κατασκευή του Τµήµατος 4, #ρογραµµατίζεται και
ε#αναχάραξη µέρους της σιδηροδροµικής γραµµής Σόφιας-Kulata. Βάσει του
σχετικού σχεδιασµού, η νέα σιδηροδροµική γραµµή θα είναι σε όλο το µήκος της
ευθεία και θα ε#ιτρέ#ει στους συρµούς να διανύουν την α#όσταση µε ταχύτητες
έως και 160 χλµ./ώρα.
Η διάρκεια των έργων για την ολοκλήρωση του Τµήµατος 4 υ#ολογίζεται
σε 23 µήνες. Το συνολικό κόστος του αυτοκινητοδρόµου Struma, ο ο#οίος θα
συνδέει τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα µε τη Σόφια (ό#ου θα συνδέεται µε τον
αυτοκινητόδροµο Luylin), έχει εκτιµηθεί σε #ερί#ου € 1,1 δισ., ενώ µέχρι σήµερα
έχουν κατασκευαστεί συνολικά 40 χλµ. (α#ό τα #ροβλε#όµενα 173 χλµ.). Η
βουλγαρική κυβέρνηση φιλοδοξεί να έχει ολοκληρώσει µέχρι το τέλος του 2013
τα τµήµατα 1 και 4 και να έχει #ροχωρήσει σε ικανο#οιητικό βαθµό την
κατασκευή των υ#ολει#όµενων δυο τµηµάτων (Dupnitsa – Simitli και Simitli –
Sandanski).
◊◊◊◊◊

V. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ
– Bulgarian-Greek Business Forum "Development of the Road Infrastructure in
Bulgaria & Business Opportunities” - 27.04.2012, Σόφια
Ο βουλγαρικός Σύνδεσµος BACEA (Bulgarian Association of Consulting
Engineers and Architects) διοργανώνει το εν θέµατι forum, το ο#οίο θα
#ραγµατο#οιηθεί στη Σόφια (Hotel Light, 37 Veslets Str., web:
http://hotels.light.bg/index.php?lang=en) στις 27 Α#ριλίου τ.έ. Στόχος της
εκδήλωσης είναι η ανταλλαγή #ληροφοριών και καλών #ρακτικών στον τοµέα
των οδικών έργων και η ενίσχυση των ε#ιχειρηµατικών συνεργασιών µεταξύ
ελληνικών και βουλγαρικών ε#ιχειρήσεων του κλάδου.
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Οι ενδιαφερόµενοι µ#ορούν να αντλούν #ερισσότερες #ληροφορίες,
ε#ικοινωνώντας α#ευθείας µε τους διοργανωτές:
Bulgarian Association of Consulting Engineers & Architects
2A Struma Str., Sofia 1202
Υ#εύθυνη: Lyoudmila Borissova, Public Relations, BACEA
Τηλέφωνο: 00359 2 983 90 41, 983 15 99, 00359 878 111 086
Φαξ: 00359 2 983 15 99
E-mail: lborissova@spectrumnet.bg, bacea@techno-link.com
◊◊◊◊◊

– Έκθεση "FLORA BURGAS 2012" - 25.04-07.05.2012, Μ.ουργκάς
A#ό 25.04.2012 έως 07.05.2012 θα #ραγµατο#οιηθεί στο Μ#ουργκάς
Βουλγαρίας (Μαύρη Θάλασσα) η 29η διεθνής ανθοκοµική έκθεση "FLORA
BURGAS 2012". Η εφετινή έκθεση #ου διοργανώνεται υ#ό την αιγίδα του ∆ήµου
Μ#ουργκάς θα έχει ως κεντρικό σύνθηµα «Φύση, Άνθρω#ος, Αρµονία» και θα
#λαισιώνεται α#ό διαγωνισµό ανθοσύνθεσης. Η υ#οβολή αιτήσεων συµµετοχής
έχει καταληκτική ηµεροµηνία την Παρασκευή 20.04.2012. Για #ερισσότερες
#ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ#ορούν να ε#ικοινωνούν α#ευθείας µε τους
διοργανωτές και το ∆ήµο Μ#ουργκάς:
FLORA BURGAS EXHIBITION
Πληροφορίες: κ. Todor Pavlov, κιν. τηλ.: + 359 898778851
85 Oborishte Street, Bourgas 8000, Bulgaria
Τηλ.: +359 56 813696, +359 56 857390
Φαξ: +359 56 830854
∆ΗΜΟΣ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ - Τµήµα Πρασίνου
Τηλ.: +359 56 841878
Е-mail: obshtina@burgas.bg
◊◊◊◊◊
– 46η Έκθεση BULMEDICA /BULDENTAL –15-18.05.2012, Σόφια
A#ό 15 έως 18 Μαΐου 2012 θα #ραγµατο#οιηθεί στη Σόφια (Inter Expo
Center) η 46η ∆ιεθνής Έκθεση BULMEDICA /BULDENTAL. Στην έκθεση, #ου
διοργανώνεται υ#ό την αιγίδα του Υ#ουργείου Υγείας Βουλγαρίας και την
υ#οστήριξη του Ιατρικού και του Οδοντιατρικού Συλλόγου της χώρας, θα
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συµµετάσχουν #αραγωγοί, αντι#ρόσω#οι, διανοµείς και έµ#οροι ιατρικού και
οδοντιατρικού εξο#λισµού, αναλώσιµων και συναφών υ#ηρεσιών. Στην
αντίστοιχη διοργάνωση του 2011 συµµετείχαν 209 εκθέτες µε #ροϊόντα 997
εταιρειών α#ό 45 χώρες. Στην εφετινή διοργάνωση ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί
στην #αρουσίαση εξο#λισµού και εγκαταστάσεων για φυσιοθερα#εία και
α#οκατάσταση ΑΜΕΑ.
Για ε#ι#ρόσθετες #ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ#ορούν
ε#ισκέ#τονται την ιστοσελίδα www.bulmedica.bg, καθώς ε#ίσης
α#ευθύνονται στους διοργανωτές:

να
να

κα Maria JELIAZKOVA, Project Manager BULMEDICA
Tηλ: + 359 (0) 2 9655 277, + 359 (0) 2 9655 277, + 359 (0) 2 4013 277
Fax: + 359 (0) 2 9655 231, + 359 (0) 2 4013 231
Е-mail: mjeliazkova@iec.bg
κα Gabriela LUBENOVA, Project Manager BULDENTAL
Tηλ.: + 359 (0) 2 9655 279, + 359 (0) 2 9655 279, + 359 (0) 2 4013 279
Fax: + 359 (0) 2 9655 231, + 359 (0) 2 4013 231
E-mail: glubenova@iec.bg
◊◊◊◊◊

VI. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ∗
– SingularLogic Bulgaria Computer Applications: Υλο.οίηση ολοκληρωµένων
λύσεων .ληροφορικής
Η SingularLogic Bulgaria Computer Applications, ιδρύθηκε το 1995 στη
Σόφια, µε σκο#ό τη δραστηριο#οίηση της SingularLogic στην αγορά της
Βουλγαρίας. Η εταιρία δραστηριο#οιείται στην υλο#οίηση ολοκληρωµένων
λύσεων #ληροφορικής για µικρές, µεσαίες και µεγάλες εταιρίες του ιδιωτικού
τοµέα, µε συστήµατα ERP και CRM, κάθετες λύσεις #ληροφορικής για εταιρίες
λιανικής, συστήµατα διοικητικής #ληροφόρησης Business Intelligence, καθώς
∗

Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη
Σόφια ενηµερώνει τις ενδιαφερόµενες ελληνικές επιχειρήσεις ότι µπορούν να προβάλλουν
δωρεάν τη δραστηριότητά τους στη βουλγαρική αγορά µέσω του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου. Σχετικές ανακοινώσεις και δελτία τύπου προς δηµοσίευση µπορούν να
αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: economy@grembassysofia.org µε την ένδειξη «Για
το Ενηµερωτικό ∆ελτίο».
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και σε υ#ηρεσίες εκ#αίδευσης και υ#οστήριξης. Οι λύσεις, οι υ#ηρεσίες και τα
#ροϊόντα της SingularLogic Bulgaria Computer Applications α#ευθύνονται σε
ένα ευρύ φάσµα ε#ιχειρήσεων #ου δραστηριο#οιούνται στη βιοµηχανία, στο
λιανεµ#όριο και στην #αροχή υ#ηρεσιών. Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε η
#ροσαρµογή των νέων εφαρµογών της τεχνολογίας Galaxy της SingularLogic. Η
SingularLogic Bulgaria #ροσφέρει εφαρµογές µεταφρασµένες στη βουλγαρική
γλώσσα και #ροσαρµοσµένες στις α#αιτήσεις του νοµοθετικού και φοροτεχνικού
#εριβάλλοντος της Βουλγαρίας, καθώς και στις ιδιαιτερότητες και τις α#αιτήσεις
εταιριών #ου δραστηριο#οιούνται σε όλες τις #εριοχές της Βουλγαρίας. Για
#ερισσότερες #ερισσότερες #ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ#ορούν να
α#ευθύνονται:

Sofia 1582, 152 Prof.Tsvetan Lazarov Blvd., Techno Park Sofia, 4th floor, Bulgaria
Τel: +359 2 9899893
E-mail: ivasilovska@singular.bg
http://www.singular.bg/

◊◊◊◊◊

– Plan B Energy: Κατασκευή ενεργειακού σ.ιτιού
Η Plan B Energy (µελέτες, κατασκευές, ανακαινίσεις) µε έδρα την
Θεσσαλονίκη τα τελευταία 2 χρόνια δραστηριο#οιείται στον τοµέα της
ενέργειας (ενεργειακές κατοικίες, φωτοβολταϊκά, γεωθερµία, θέρµανση).
Είναι αντι#ρόσω#ος της αυστριακής εταιρείας #ιστο#οιηµένων ενεργειακών
σ#ιτιών ELK στην Ελλάδα, www.elk.at. Η εταιρεία αναλαµβάνει όλα τα στάδια
των εργασιών (εύρεση γης, έκδοση αδείας, κατασκευή, µελέτη και το#οθέτηση
φωτοβολταϊκών) µε συγκεκριµένες #ροδιαγραφές #οιότητας και καθορισµένη
ηµεροµηνία #αράδοσης και τιµής. Σύµφωνα µε την Plan B Energy, η
κατασκευή ενεργειακού σ#ιτιού µε #ροσανατολισµό νότιας στέγης σε
συνδυασµό µε τα φωτοβολταϊκά #αρουσιάζει µεγάλο ε#ενδυτικό ενδιαφέρον,
καθώς υ#όσχεται εξοικονόµηση ενέργειας έως 80% και αφορολόγητο ε#ενδυτικό
όφελος έως 7000€ ετησίως (λόγω µεγάλης ηλιοφάνειας στην Ελλάδα και τιµή
κιλοβατώρας 0,49 €). Για #ερισσότερες #ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ#ορούν
να ε#ισκεφτούν την ιστοσελίδα http://www.planbconstructions.gr/ να α#ευθύνονται:
Plan B Energy
Τµήµα Ανά#τυξης
κα Κόβε Βασιλική
Κανελλο#ούλου 1 & Μ. Ψελλού, Κηφισιά
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546 34 Θεσσαλονίκη
Fax: +231 0 30 90 90
E-mail: info@planbconstructions.gr, info@planbenergy.gr

◊◊◊◊◊
– «Σ.ιτικές Γεύσεις»: Πώληση βιοτεχνίας κατεψυγµένης ζύµης στο Πετρίτσι
Πωλείται βιοτεχνία #αραγωγής κατεψυγµένης ζύµης «Σ#ιτικές Γεύσεις»
στο Πετρίτσι (εντός #όλης) µε τον #λήρη εξο#λισµό. Η βιοτεχνία λειτούργησε
ε#ί τριετίας µε #ροσω#ικό 30 ατόµων και εκτείνεται σε 800 τ.µ. Ο χώρος
#ροστατεύεται α#ό κάµερες. Τιµή ευκαιρίας. Για #ερισσότερες #ληροφορίες οι
ενδιαφερόµενοι µ#ορούν να ε#ικοινωνούν µε τον κ. Γιάννη Κοτζαφίλιο στα τηλ.:
+30 6970 842216, + 30 2310 209891.
◊◊◊◊◊
Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν, κατόπιν εγγραφής τους στο
newsletter της ιστοσελίδας AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών, να λαµβάνουν
µέσω е-mail εξατοµικευµένη οικονοµική πληροφόρηση σχετικά µε χώρες και
κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών επιλογής τους, µε τη συχνότητα που
επιθυµούν (ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία). Για εγγραφή µπορούν να
επισκέπτονται το σύνδεσµο:
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=23&url=%2Ffro
ntoffice%2Fportal.asp%3Fcpage%3DNODE%26cnode%3D63
Πληροφόρηση σχετικά µε την πορεία της βουλγαρικής οικονοµίας και τις
διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις µπορούν ειδικότερα να αντλούν από
την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας: http://agora.mfa.gr/bg60
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