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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
- Αύξηση κατά 2,5% του βουλγαρικού ΑΕΠ το α’ τρίµηνο 2011
Κατά 2,5% ανα τύχθηκε η βουλγαρική οικονοµία το α’ τρίµηνο 2011,
κυρίως χάρη στη σηµαντική αύξηση των εξαγωγών, σύµφωνα µε ροσωρινά
στοιχεία (flash estimates), ου δηµοσιο οίησε το βουλγαρικό Στατιστικό
Ινστιτούτο. Την ίδια στιγµή η EFG EUROBANK αναθεώρησε ρος τα άνω τις
ροβλέψεις της για την ορεία της βουλγαρικής οικονοµίας το 2011, εκτιµώντας
ότι το τρέχον έτος το ΑΕΠ της χώρας θα ενισχυθεί κατά 3,2% (έναντι αρχικής
ρόβλεψης 2,5%). Πριν δηµοσιο οιηθούν τα ως άνω στοιχεία, το Κέντρο
Οικονοµική Ανά τυξης (CED), είχε διατυ ώσει ιο µετριο αθείς ροβλέψεις,
εκτιµώντας ότι ο ρυθµός ανά τυξης του ΑΕΠ δεν θα υ ερβεί το 3% για το
σύνολο του 2011 (έναντι κυβερνητικών ροβλέψεων για ετήσιο ρυθµό ανά τυξης
3,6%). Σε κάθε ερί τωση, τα ως άνω στοιχεία του Στατιστικού Ινστιτούτου
α οτελούν τις ρώτες σοβαρές ενδείξεις για την έξοδο της χώρας α ό την κρίση,
καθώς το 2009 ο ρυθµός ανά τυξης ε ιβραδύνθηκε κατά 5,5% και το 2010 κατά
2,2%. CED και EUROBANK συµφωνούν ως οι κλάδοι ου βοηθούν τη
Βουλγαρία να εξέλθει α ό την κρίση είναι η βιοµηχανία και οι εξαγωγές.
Σε σχέση µε το ροηγούµενο τρίµηνο (Οκτώβριος – ∆εκέµβριος 2010) το
βουλγαρικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4%. Σε α όλυτα µεγέθη, το α’ τρίµηνο 2011 το
βουλγαρικό ΑΕΠ διαµορφώθηκε στα BGN 15,49 δισ. ( ερί ου €7,9 δισ.). Η δοµή
της ακαθάριστης ροστιθέµενης αξίας (η ο οία το α’ τρίµηνο 2011 ανήλθε σε
BGN 13,54 δισ.) έχει ως εξής: α) Υ ηρεσίες (60%), β) Βιοµηχανία (36,9%), γ)
Γεωργία (3,1%).
Σηµειώνεται, άντως, ότι η εγχώρια κατανάλωση δεν έχει ακόµη
ανακάµψει και το ως άνω χρονικό διάστηµα σηµείωσε τώση 1,2%. Ανησυχία,
ε ίσης,
ροκαλούν και άλλα οικονοµικά µεγέθη, ό ως ο αυξανόµενος
ληθωρισµός, η ανεργία και η υ ερχρέωση ε ιχειρήσεων. Σύµφωνα µε
εκτιµήσεις τις UniCredit Bulbank, η εγχώρια κατανάλωση θα κινηθεί εντέλει
αυξητικά, αλλά θα ροσεγγίσει τα ρο κρίσεως ε ί εδα το 2014. Παράλληλα, η
UniCredit εκτιµά ότι οι ε ενδύσεις, βασικός µοχλός της ανά τυξης, θα κινηθούν
ε ίσης ανοδικά (5–7%), αλλά θα ροσεγγίσουν τα ρο κρίσεως ε ί εδα µόλις το
2017–2018.
◊◊◊◊◊
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- Πρόσφατες οικονοµικές εξελίξεις – ∆ιαµόρφωση βασικών οικονοµικών
µεγεθών
Σύµφωνα µε το ιο 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 έχουν ως εξής:
•

•

Ο δείκτης βιοµηχανικής αραγωγής σηµείωσε αξιόλογη αύξηση
τόσο τον Φεβρουάριο (+15,2% σε ετήσια βάση) όσο και το Μάρτιο
2011 (+5,1% σε ετήσια βάση). Θετική ορεία ακολούθησαν και οι
λιανικές ωλήσεις τον Μάρτιο (+1,4%) ύστερα α ό 25 συνεχείς
τωτικούς µήνες. Αντίθετα, συνεχίστηκε η κάµψη στην
κατασκευαστική δραστηριότητα, (-3,6% το Φεβρουάριο και -19,1%
το Μάρτιο). Ειδικά για τον κλάδο των κατασκευών, του ο οίου η
ορεία συνεχίζει να είναι ασταθής, ε ισηµαίνεται ότι ε λήγη
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).
Σε ό,τι αφορά τον δείκτη ε ιχειρηµατικού κλίµατος, τον Α ρίλιο
2011 καταγράφηκε βελτίωση κατά 2,4% σε µηνιαία βάση. Η
αύξηση αυτή, όµως, αντιστάθµισε µόνο κατά το ήµισυ τη
σηµαντική κάµψη (-4,1%), ου είχε καταγραφεί τον Μάρτιο.

∆ιάγραµµα 1: ∆είκτης βιοµηχανικής
παραγωγής (ενίσχυση σε ετήσια
βάση) 32% τον Φεβρουάριο 2011

•

∆ιάγραµµα 2: ∆είκτης βιοµηχανικού
κλίµατος

Η ανεργία σηµείωσε ελαφρώς
τον Α ρίλιο στο 9,3%.
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τωτικές τάσεις και διαµορφώθηκε

•

Ο ληθωρισµός αυξήθηκε κατά 0,6% τον Μάρτιο 2011 σε µηνιαία
βάση, λόγω κυρίως της αύξησης του κόστους µεταφορικών
υ ηρεσιών κατά 1,8% και των τιµών τροφίµων και µη
αλκοολούχων οτών κατά 1,3%. Α ό την έναρξη της χρονιάς οι
τιµές καταναλωτή έχουν αυξηθεί κατά 2,4%, ενώ ο µέσος ετήσιος
ληθωρισµός το τελευταίο δωδεκάµηνο (Α ριλίου 2010–Μαρτίου
2011) αυξήθηκε σε σύγκριση µε το ροηγούµενο δωδεκάµηνο
(Α ριλίου 2009–Μαρτίου 2010) κατά 3,5%.

∆ιάγραµµα 4: Πληθωρισµός και σύνθεσή του
(2009-2011)
∆ιάγραµµα 3: Εισροές και εκροές
ανέργων το 2010 σε χιλιάδες (20092011)

•

•

Τον Φεβρουάριο 2011 κατεγράφη για δεύτερο συνεχόµενο µήνα
θετικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατά €207,9 εκατ. Η
εξέλιξη αυτή οφείλεται στις εξαγωγές, ου σηµειώνουν σταθερή
ανοδική τάση ήδη α ό τον Ιούνιο του 2010 (+46,5% σε ετήσια
βάση). Αύξηση, όµως, σηµείωσαν και οι εισαγωγές (35,6%). Το
ακαθάριστο εξωτερικό χρέος εριορίστηκε στο 94% του ΑΕΠ τον
Φεβρουάριο 2011, µειωµένο κατά 2,9% σε σχέση µε το αντίστοιχο
διάστηµα του 2010. Σηµειώνεται ότι ήδη το 2010 ο όγκος του
εµ ορίου ροσέγγισε τα ρο κρίσεως ε ί εδα µε τις εξαγωγές να
αυξάνονται κατά 33,2% και τις εισαγωγές κατά 13,5%.
Σε ό,τι αφορά τις ξένες ε ενδύσεις (ΑΞΕ), τα στατιστικά στοιχεία
δείχνουν ότι καµία σηµαντική ΑΞΕ δεν ραγµατο οιήθηκε στη
Βουλγαρία το 2011 έως τώρα. Το CED εκτιµά ότι για το σύνολο του
έτους υ άρχει ροο τική οι ΑΞΕ να κυµανθούν µεταξύ €1,5–2 δισ.
Σηµειώνεται ότι το 2010 οι ΑΞΕ ανήλθαν σε €1,6 δισ., µειωµένες
κατά 50% σε σχέση µε το 2009. Παράλληλα, ελαφρά ανάκαµψη
αρουσίασε ο ρυθµός αύξησης των ιστώσεων ρος τον ιδιωτικό
τοµέα.
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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 (1,7% τον
Φεβρουάριο 2010)

Στα τέλη Μαρτίου τα δηµοσιονοµικά α οθέµατα ανέρχονταν σε
BGN 4,7 δισ. (€2,37 ερί ου), άνω α ό το νοµοθετικό όριο των
BGN 4,5 δισ.
Σε ό,τι αφορά το δηµόσιο χρέος, στα τέλη Φεβρουαρίου 2011 η
σχέση του µε το ΑΕΠ διαµορφώθηκε στο 13,6%. Θετικά, ε ίσης,
α οτιµά η κυβέρνηση τα α οτελέσµατα δύο δηµο ρασιών
κρατικών οµολόγων, ου έλαβαν χώρα τον Μάρτιο 2011.

Στις 31.03.2011 το δηµοσιονοµικό έλλειµµα ανερχόταν σε BGN 741,9 εκατ.,
µειωµένο κατά το ήµισυ σε σχέση µε την αντίστοιχη ερίοδο του 2010. Τα
κρατικά έσοδα ανήλθαν σε BGN 5,5 δισ. Σηµείωσαν, δηλαδή, άνοδο 6,9% σε
ετήσια βάση χάρη, κυρίως, στην ενίσχυση των εισροών α ό έµµεσους (+16,4%)
φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (+11,4%). Τέλος, οι κρατικές
δα άνες ανήλθαν στις 31.03.2011 σε BGN 6,3 δισ., µειωµένες δηλαδή κατά 8,3%
σε σχέση µε την αντίστοιχη ερίοδο του 2011.
◊◊◊◊◊
- Ε)ίσκεψη κλιµακίου του ∆ΝΤ στη Βουλγαρία
Ολοκλήρωσε την Παρασκευή 20.05.2011 την ε ίσκεψή του στη
Βουλγαρία κλιµάκιο του ∆ΝΤ, το ο οίο συναντήθηκε µε εκ ροσώ ους της
κυβέρνησης, της κεντρικής τρά εζας, των εργοδοτών και των εργαζοµένων.
Συνοψίζοντας τα συµ εράσµατα α ό την ως άνω ε ίσκεψη, η ε ικεφαλής του
κλιµακίου, κα Catriona Purfield, δήλωσε ως η βουλγαρική οικονοµία
ροσαρµόστηκε γρήγορα στο νέο εριβάλλον, ου διαµορφώθηκε µετά τη
διεθνή οικονοµική κρίση. Πλέον, η βουλγαρική κυβέρνηση καλείται να
ε ιταχύνει τις α αιτούµενες µεταρρυθµίσεις, ώστε να συνεχιστεί η ανά τυξη της
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οικονοµίας, να αυξηθούν τα εισοδήµατα και να δηµιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση τύ ου του βουλγαρικού Υ ουργείου
Οικονοµικών, θετικά αντιµετω ίζει το ∆ΝΤ τα σχέδια της κυβέρνησης να
ροωθήσει το «Σύµφωνο ∆ηµοσιονοµικής Σταθερότητας (Financial Stability
Pact)», ρογραµµατίζοντας αράλληλα σχετική συνταγµατική αναθεώρηση
εντός του Ιουνίου τ.έ. Το εν λόγω Σύµφωνο α οτελεί ρωτοβουλία του Υ ουργού
Οικονοµικών, κ. Simeon Djankov, και ροβλέ ει τρεις βασικούς υλώνες:
1. Εισαγωγή δεσµευτικού ανώτατου ορίου για το έλλειµµα του
κρατικού ροϋ ολογισµού (2%).
2. Περιορισµό σε οσοστό έως 40% του ΑΕΠ της δυνατότητας της
κυβέρνησης να αναδιανέµει τα κρατικά κονδύλια, µέτρο ου
α οβλέ ει στον εριορισµό των κρατικών δα ανών.
3. Καθιέρωση αυξηµένης λειοψηφίας στο Κοινοβούλιο (2/3) για την
έγκριση τρο ο οιήσεων στη φορολογική νοµοθεσία.
Σε ό,τι αφορά ειδικά τον υλώνα ου αφορά στον εριορισµό των
δα ανών, το κλιµάκιο του ∆ΝΤ ροτείνει την ένταξη των σχετικών διατάξεων
και στον οργανικό νόµο,
ου ρυθµίζει τα σχετικά µε τον κρατικό
ροϋ ολογισµό.
Το κλιµάκιο του ∆ΝΤ θεωρεί ότι η κεφαλαιακή βάση των τρα εζών της
χώρας αραµένει ισχυρή, αν και ροκαλεί ανησυχία η συνεχιζόµενη (µε
χαµηλότερους όµως ρυθµούς) αύξηση των µη εξυ ηρετούµενων δανείων. Το
∆ΝΤ εκτιµά, αράλληλα, ότι η βουλγαρική οικονοµία θα καταγράψει ρυθµό
ανά τυξης 3% το 2011, οσοστό ελαφρώς χαµηλότερο των κυβερνητικών
ροβλέψεων (3,6%). Ο εξαγωγικός κλάδος θα α οτελέσει την κινητήρια δύναµη
της ανά τυξης αυτής, αντισταθµίζοντας τις συνέ ειες της αναιµικής εγχώριας
κατανάλωσης. Η τελευταία οφείλεται στον αυξανόµενο ληθωρισµό, ο ο οίος,
ό ως ροβλέ ει το κλιµάκιο του ∆ΝΤ, το 2011 θα κυµανθεί στο 4,25% και το 2011
στο 3% (εναρµονισµένος δείκτης τιµών καταναλωτή). Ο ληθωρισµός κινείται
ανοδικά λόγω των διαρκώς αυξανόµενων τιµών στα τρόφιµα και τα καύσιµα.
Σε κάθε ερί τωση, το ∆ΝΤ εκτιµά ότι οι δοµικές µεταρρυθµίσεις
α οτελούν βασική ροϋ όθεση για την εραιτέρω ενίσχυση της οικονοµικής
ανά τυξης. Ε ισηµαίνεται η ανάγκη αντιµετώ ισης της φοροδιαφυγής,
συγκράτησης των δα ανών και βελτίωσης της λειτουργίας των κρατικών
υ ηρεσιών. Σε ό,τι αφορά το νόµο για τις κρατικές ροµήθειες, εκφράζεται η
ροσδοκία ότι µε τις ροωθούµενες νοµοθετικές αλλαγές θα ε ιτευχθεί
ε ιτάχυνση των διαδικασιών, καλύτερο οσοστό α ορρόφησης των κοινοτικών
κονδυλίων και, κυρίως, διαµόρφωση σταθερού και ροβλέψιµου θεσµικού
λαισίου, ώστε η Βουλγαρία να ροσελκύσει άµεσες ξένες ε ενδύσεις (ΑΞΕ).
Τέλος, αναφορικά µε το σύστηµα δηµόσιας υγείας, τονίστηκε η αναγκαιότητα
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εριστολής των δα ανών σε συνδυασµό µε
στοχεύουν στην αροχή καλύτερων υ ηρεσιών.

ροώθηση αλλαγών,

ου θα

◊◊◊◊◊
- Βελτίωση ε)ιχειρηµατικού κλίµατος τον Α)ρίλιο 2011
Βελτίωση κατά 2,4% σε µηνιαία βάση σηµείωσε ο δείκτης ε ιχειρηµατικού
κλίµατος στη Βουλγαρία τον Α ρίλιο του 2011, σύµφωνα µε τα τελευταία
στοιχεία ου δηµοσιο οίησε το βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο. Η αύξηση
αυτή, όµως, αντιστάθµισε µόνο κατά το ήµισυ τη σηµαντική κάµψη (-4,1%), ου
είχε καταγραφεί το Μάρτιο. Θετικότερες εµφανίζονται οι ροο τικές για τις
εταιρείες των κλάδων των υ ηρεσιών (+11,1%) και της βιοµηχανίας (+4,1%), οι
ο οίες ανησυχούν µεν για το ασταθές οικονοµικό εριβάλλον, αλλά αισιοδοξούν
λόγω της αυξηµένης ζήτησης υ ηρεσιών και των αυξηµένων αραγγελιών
(κυρίως µε στόχο την εξαγωγική δραστηριότητα) αντίστοιχα. Στον αντί οδα ιο
α αισιόδοξα είναι τα στελέχη ου δραστηριο οιούνται στους τοµείς των
κατασκευών (-3,3%) και του λιανικού εµ ορίου (-4,2%) λόγω της εκτιµώµενης
µείωσης τον ροηγούµενο µήνα της οικοδοµικής δραστηριότητας και των
ωλήσεων ροϊόντων αντίστοιχα.
◊◊◊◊◊
- Νέα αύξηση των βουλγαρικών εξαγωγών
Σύµφωνα µε τα ροσωρινά στοιχεία ου δηµοσιο οίησε το βουλγαρικό
Στατιστικό Ινστιτούτο, συνεχίζονται οι ανοδικές τάσεις των εξαγωγών της
Βουλγαρίας. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές ρος τρίτες εκτός ΕΕ χώρες,
αυτές αυξήθηκαν το α’ τρίµηνο 2011 κατά 55,9% σε ετήσια βάση, ενώ οι εξαγωγές
σε χώρες ΕΕ αυξήθηκαν το δίµηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2011 κατά 55%.
Αυξητικές, όµως, τάσεις σηµείωσαν και οι εισαγωγές τα ως άνω χρονικά
διαστήµατα: 40,1% α ό τρίτες χώρες και 28,4% α ό χώρες ΕΕ.
Οι σηµαντικότεροι εµ ορικοί εταίροι της Βουλγαρίας στην ΕΕ (67,9% των
εξαγωγών της) είναι η Γερµανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ρουµανία και το Βέλγιο.
Αξιοσηµείωτο είναι ότι το εµ ορικό ισοζύγιο της Βουλγαρίας στις σχέσεις της µε
τρίτες χώρες το α’ δίµηνο 2011 ήταν θετικό (BGN 192 εκατ. σε τιµές FOB). Αύξηση
αρουσίασαν όλοι οι κλάδοι των εξαγωγών ρος χώρες ΕΕ (µεγαλύτερη ήταν η
αύξηση αυτή στις κατηγορίες των ορυκτών καυσίµων, των λι αντικών και των
ακατέργαστων ρώτων υλών) µε εξαίρεση την κατηγορία των αλκοολούχων
οτών και των ροϊόντων κα νού. Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές α ό χώρες ΕΕ, η
µεγαλύτερη αύξηση κατεγράφη στις κατηγορίες των ζωικών και φυτικών ελαίων,
του κα νού και των αλκοολούχων οτών.
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Οι σηµαντικότεροι εµ ορικοί εταίροι της Βουλγαρίας εκτός ΕΕ (49,1% των
εξαγωγών της) είναι η Τουρκία, η Ρωσία, η Σερβία, η FYROM και η Κίνα. Παρά
τη σηµαντική αύξηση των εξαγωγών της, το εµ ορικό ισοζύγιο της Βουλγαρίας
στις σχέσεις της µε τις τρίτες εκτός ΕΕ χώρες αρέµεινε αρνητικό (BGN 163,5
εκατ. σε τιµές FOB) το α’ τρίµηνο 2011. Αύξηση αρουσίασαν οι ερισσότεροι
εξαγωγικοί κλάδοι της χώρας, ό ως, µεταξύ άλλων, τα ορυκτά καύσιµα, τα
λι αντικά, τα βιοµηχανικά αγαθά, τα ζωικά και φυτικά έλαια. Κάµψη
αρουσίασαν οι εξαγωγές ορισµένων βιοµηχανικών ειδών. Σε ό,τι αφορά τις
εισαγωγές α ό τρίτες χώρες, η σηµαντικότερη αύξηση αρατηρήθηκε στην
κατηγορία των ορυκτών καυσίµων και η σηµαντικότερη τώση στην κατηγορία
των ακατέργαστων ρώτων υλών.
◊◊◊◊◊

ΙΙ. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
– Στόχοι για την α)ορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων το 2011
Σε συνέντευξή του ο κ. Tomislav Donchev, υ ουργός αρµόδιος για τη
διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων, δήλωσε ότι ο ρυθµός α ορροφητικότητας
των κοινοτικών κονδυλίων α ό τη Βουλγαρία θα ανέλθει στα τέλη του 2011 στο
20%. Ήδη έχουν διανεµηθεί €908 εκατ., οσό ου αντιστοιχεί στο 11,3% της
συνολικής χρηµατοδότησης, ενώ έχουν υ ογραφεί συµβάσεις µε δικαιούχους για
το 46% των κονδυλίων, ου αναλογούν στη Βουλγαρία την ερίοδο 2007–2013.
Φιλοδοξία της κυβέρνησης είναι εντός του 2011 το συνολικό οσό ου θα έχει
διανεµηθεί στους δικαιούχους να αγγίξει το €1,5 εκατ.
Για να ε ιτευχθεί ο στόχος αυτό, ο ο οίος αντιστοιχεί στο 3,9% του
ροβλε όµενου για το 2011 ΑΕΠ της χώρας, η βουλγαρική κυβέρνηση ροσδοκά
να αξιο οιήσει τις δυνατότητες ου ροσφέρει ο µηχανισµός JASPERS.
Σηµειώνεται ότι µε την υ οστήριξη του JASPERS ήδη υλο οιούνται σειρά έργων
στη Βουλγαρία, ό ως το σχέδιο αναβάθµισης των αστικών συγκοινωνιών στη
Σόφια και άλλες µεγάλες όλεις (για αναλυτικότερες ληροφορίες, βλ.
http://www.jaspers-europa-info.org/index.php/bulgaria.html).
Ο κ. Donchev αναφέρθηκε στην ανάγκη αξιο οίησης των εθνικών όρων
αλλά και των δυνατοτήτων
ου
ροσφέρουν διεθνείς χρηµατοδοτικοί
µηχανισµοί µέσω της τεχνογνωσίας τους και των υ οστηρικτικών µηχανισµών
τους. Ήδη, άλλωστε, στη χώρα χρηµατοδοτούνται
ρογράµµατα α ό
οργανισµούς ό ως η Παγκόσµια Τρά εζα, η Ευρω αϊκή Τρά εζα Ε ενδύσεων
(ΕΙΒ) και η Ευρω αϊκή Τρά εζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανά τυξη
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(EBRD). Μέσα σε αυτό το λαίσιο, η βουλγαρική κυβέρνηση εξετάζει τη
δυνατότητα outsourcing κρατικών αρµοδιοτήτων και δραστηριοτήτων, ου
ά τονται της α ορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων, κάτι ου µ ορεί να γίνει µε
τη βοήθεια των ως άνω χρηµατοδοτικών οργανισµών. Ήδη ένα τέτοιο σχήµα
συνεργασίας µε µερικό outsourcing δοκιµάζεται µέσω του Μνηµονίου για την
ροώθηση της ενεργειακής ε άρκειας, ου υ έγραψαν το αρµόδιο Υ ουργείο
Οικονοµίας και η EBRD (για το λήρες κείµενο του εν λόγω Μνηµονίου, βλ.
http://www.eufunds.bg/en/pubs/1240). Αναφορικά µε το ζήτηµα του
outsourcing, ο κ. Donchev ανέφερε ότι εµ ορικές τρά εζες αναλαµβάνουν σε
αρκετές χώρες τον ρόλο του ενδιάµεσου κατά την υλο οίηση ρογραµµάτων,
έχοντας συχνά την ευθύνη ακόµη και για τη διαδικασία αξιολόγησης (evaluation
process). Ταυτόχρονα, όµως, ο κ. Donchev αναγνωρίζει και τους κινδύνους ου
ενέχει ένα τέτοιο εγχείρηµα, καθώς θα α αιτηθούν σοβαροί έλεγχοι και
ιστο οίηση των εν λόγω τρα εζών, ώστε να διασφαλισθεί ότι συµµορφώνονται
µε τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.
Σε ότι αφορά το νοµοθετικό λαίσιο, ο κ. Donchev ανέφερε ότι έχουν
καταβληθεί ροσ άθειες για την α λο οίηση της διαδικασίας. Προς την
κατεύθυνση αυτή, θεσ ίσθηκε η υ οχρέωση του κράτους να δηµοσιεύει εγκαίρως
ενηµερώσεις για χρηµατοδοτικές ευκαιρίες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται µια ακόµη
διαδικασία αναθεώρησης του νόµου για τις κρατικές ροµήθειες µε στόχο τον
εριορισµό της κρατικής αυθαιρεσίας. Τέλος, ο κ. Donchev αραδέχτηκε ότι
υφίστανται εριθώρια βελτίωσης στον τοµέα των ηλεκτρονικών εφαρµογών και
ειδικότερα των ηλεκτρονικών αιτήσεων (E-applications). Εκτίµησε δε ότι οι
τελευταίες (E-applications) θα εισαχθούν α ό τα µέσα του τρέχοντος έτους και θα
ενταχθούν σταδιακά στο
εδίο εφαρµογής τους όλα τα ε ιχειρησιακά
ρογράµµατα.
◊◊◊◊◊
– Στρατηγική της Παγκόσµιας Τρά)εζας την )ερίοδο 2011–2013

Την στρατηγική για την εταιρική της σχέση µε την Βουλγαρία (Country
Partnership Strategy, CPS) την ερίοδο 2011–2013 ενέκρινε την Τρίτη, 17.05.2011,
το διοικητικό συµβούλιο της Παγκόσµιας Τρά εζας. Σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση της Τρά εζας, η CPS διαµορφώνει το λαίσιο της χρηµατοδοτικής
βοήθειας ρος την Βουλγαρία την ως άνω ερίοδο.
Οι στόχοι της συνεργασίας Παγκόσµιας Τρά εζας–Βουλγαρίας
εξειδικεύονται α ό το κείµενο της Στρατηγικής 2011–2013 ως εξής:
Ø Βελτίωση των υ οδοµών
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Ø ∆ιαµόρφωση του καλύτερου ε ιχειρηµατικού εριβάλλοντος εντός
ΕΕ
Ø Μεγαλύτερη εµ ιστοσύνη στους κρατικούς φορείς
Ø Α οτελεσµατική αξιο οίηση των κοινοτικών κονδυλίων, τα ο οία
α οτελούν ρώτης τάξεως ευκαιρία για χρηµατοδότηση δηµοσίων
ε ενδύσεων και ταχύτερη ενσωµάτωση στην ΕΕ. Παράλληλα,
λαµβάνονται υ όψη οι στόχοι της Ατζέντας “Europe 2020”, η
ο οία ε ιδιώκει την ισόρρο η, βιώσιµη και «έξυ νη» ανά τυξη
των κρατών–µελών της ΕΕ.
Η υ οστήριξη της Τρά εζας στην Βουλγαρία για την ε ίτευξη των ως άνω
στόχων θα ροσφέρεται, κυρίως, µέσω της αροχής συµβουλευτικών υ ηρεσιών
και της σύναψης ε ιλεγµένων δανειοδοτικών συµφωνιών για ρογράµµατα, τα
ο οία δεν είναι ε ιλέξιµα για χρηµατοδότηση α ό την ΕΕ. Ειδικότερα, σε ό,τι
αφορά την συµβουλευτική υ οστήριξη, αυτή θα καλύ τει ένα ευρύ φάσµα
τοµέων, ό ως υ οδοµές, κανονιστικό λαίσιο για τις ε ιχειρήσεις, ράσινη
ανά τυξη και ενεργειακή ε άρκεια, αναβάθµιση σιδηροδροµικού δικτύου,
βελτίωση εκ αιδευτικού συστήµατος και κοινωνική ενσωµάτωση ευ αθών
οµάδων του ληθυσµού. Σε ό,τι αφορά το δανειοδοτικό ρόγραµµα της
Τρά εζας, αυτό θα είναι συµ ληρωµατικό, θα συνδέει τη χρηµατοδότηση µε την
ε ίτευξη α τών α οτελεσµάτων (results-based financing) και θα εστιάζει στην
καινοτοµία και την ροώθηση σύνθετων µεταρρυθµίσεων. Για την υλο οίηση
του
ρογράµµατος αυτού θα αξιο οιηθεί και ο International Finance
Corporation (IFC), βραχίονας της Παγκόσµιας Τρά εζας µε ειδίκευση στην
ενίσχυση του ιδιωτικού τοµέα στις ανα τυσσόµενες χώρες.
Σε ό,τι αφορά ειδικά τους σιδηροδρόµους, η Παγκόσµια Τρά εζα
σκο εύει εντός του 2011 να χορηγήσει τρία διαδοχικά δάνεια, ύψους €80 εκατ. το
καθένα, µε στόχο την λήρη αναµόρφωση της λειτουργίας του σιδηροδροµικού
δικτύου της χώρας. Ε ι ρόσθετα, ρογραµµατίζονται να χορηγηθούν €70 εκατ.
µε στόχο την βελτίωση των σιδηροδροµικών υ οδοµών.
Σηµειώνεται ότι, α ό την ένταξη της Βουλγαρίας στην Παγκόσµια
Τρά εζα το 1990 έως σήµερα, ο διεθνής χρηµατοδοτικός οργανισµός έχει
υ οστηρίξει την χώρα µε ερί ου €3 δισ., υλο οιώντας 90 δράσεις και
ρογράµµατα σε µια σειρά α ό κρίσιµους για την ανά τυξη της χώρας τοµείς
(ανανεώσιµες ηγές ενέργειας, τρά εζες, διαχείριση κρατικών εσόδων, υγεία και
κράτος ρόνοιας, εριβαλλοντική ροστασία, υ οδοµές κ.ά).
◊◊◊◊◊
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–
Α)ορροφητικότητα
«Μεταφορές»

κονδυλίων

Ε)ιχειρησιακού

Προγράµµατος

Σύµφωνα µε στοιχεία του βουλγαρικού Υ ουργείου Μεταφορών, η
Βουλγαρία έχει διανείµει στους δικαιούχους το 7,5% των κονδυλίων ου της
αναλογούν στο λαίσιο του χρηµατοδοτούµενου α ό την ΕΕ Ε ιχειρησιακού
Προγράµµατος «Μεταφορές» 2007-2013. Συγκεκριµένα, στους δικαιούχους
έχουν έως τώρα καταβληθεί BGN 300 εκατ. ( ερί ου €150 εκατ.). Σύµφωνα µε το
ως άνω Υ ουργείο, οι ερισσότερες συµβάσεις υ ογράφηκαν α ό το 2010 και
µετά. Παράλληλα, σύµφωνα και µε δηλώσεις του αρµόδιου για τη διαχείριση
των κοινοτικών κονδυλίων, κ. Tomislav Donchev, διατυ ώνεται η αισιόδοξη
ρόβλεψη ότι εντός του 2012 θα υ ογραφούν συµβάσεις, οι ο οίες θα καλύ τουν
το σύνολο των κονδυλίων ου αναλογούν στον άξονα του Ε ιχειρησιακού
Προγράµµατος για την αναβάθµιση του σιδηροδροµικού δικτύου. Σύµφωνα µε
τον κ. Donchev, η εκτίµηση αυτή ροκύ τει α ό το γεγονός ως ήδη έχει
κατανεµηθεί σε ε ιµέρους σχέδια το 78% (BGN 1 δισ.) του συνολικού οσού ου
αφορά στους σιδηροδρόµους, ενώ έχει α ορροφηθεί το 4%.
◊◊◊◊◊

IΙΙ. ΚΛΑ∆ΙΚΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
- Ψήφιση νέου νόµου για τις ανανεώσιµες )ηγές ενέργειας
Ψηφίστηκε την Πέµ τη 21 Α ριλίου τ.έ α ό το βουλγαρικό Κοινοβούλιο
ο νέος νόµος για τις ανανεώσιµες ηγές ενέργειας, ο ο οίος βρισκόταν σε στάδιο
ροετοιµασίας ήδη α ό τα τέλη του 2009. Βάσει του τελικού κειµένου του νόµου
ου υιοθετήθηκε α ό το Κοινοβούλιο σε β’ ανάγνωση, το θεσµικό λαίσιο για τις
ΑΠΕ γίνεται ιο εριοριστικό, καθώς α αλείφονται ή τρο ο οιούνται ρυθµίσεις,
ου έως τώρα είχαν οδηγήσει σε ταχύτατη έως ανεξέλεγκτη ανά τυξη του κλάδου
στη χώρα. Οι σηµαντικότερες αλλαγές στο υφιστάµενο θεσµικό λαίσιο είναι οι
ακόλουθες:
-

Η ρονοµιακή τιµής αγοράς (tariff) της ενέργειας α ό το κράτος θα
ορίζεται λέον µετά την κατασκευή του έργου και θα είναι σταθερή
καθόλη τη διάρκεια της ειδικής συµφωνίας εγγυηµένης αγοράς (βλ.
κατωτέρω). Η συγκεκριµένη ρύθµιση έχει ροκαλέσει τις έντονες
αντιδράσεις το ικών συνδέσµων ε ενδυτών σε ΑΠΕ, οι ο οίοι
εκτιµούν ότι θα καταστήσει δυσχερή τη χρηµατοδότησή τους α ό τις
τρά εζες. Σηµειώνεται ότι και µε το ροηγούµενο νοµικό καθεστώς η
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-

-

-

-

τιµή αγοράς καθοριζόταν µετά την κατασκευή, αλλά ίσχυε δυνατότητα
ετήσιας ανα ροσαρµογής µε εχέγγυα για τους ε ενδυτές ( .χ. σύνδεση
του βασικού µέρους της τιµής µε την ορεία των τιµών στην ηλεκτρική
ενέργεια), ρύθµιση ου µείωνε τις ανησυχίες των τρα εζών και
διευκόλυνε τη σύναψη δανειοδοτικών συµφωνιών. Στο νέο σχέδιο
νόµου η δυνατότητα αυτή ανα ροσαρµογής καταργείται, ενώ δεν
έγινε δεκτή ρόταση των ως άνω συνδέσµων για σύνδεση της
ρονοµιακής τιµής αγοράς µε την ορεία του ληθωρισµού.
Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και Υδάτων θα θέσει όριο (quotas) στη
δυναµικότητα ΑΠΕ, η ο οία θα εντάσσεται στο εθνικό δίκτυο
ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χρόνο µε τις ως άνω ρονοµιακές τιµές
αγοράς. Το εν λόγο όριο θα καθορίζεται ετησίως κάθε Ιούνιο και, βάσει
αυτού, θα ε ιλέγονται οι αραγωγοί ου θα α ολαύουν ρονοµιακών
τιµών αγοράς. Τα κριτήρια, όµως, καθορισµού τόσο των quotas όσο
και των εταιρειών
ου θα ε ιλέγονται δεν έχουν ακόµη
α οσαφηνιστεί. Σε κάθε ερί τωση, οι αραγωγοί ΑΠΕ ου θα µένουν
εκτός quotas δεν θα α ολαύουν ρονοµιακών τιµών αγοράς α ό το
κράτος, αλλά τιµών οι ο οίες θα καθορίζονται µε βάση το κόστος
αραγωγής της κάθε εγκατάστασης.
Ακόµη και για τους αραγωγούς ου θα εντάσσονται στα quotas, ο
χρόνος εγγυηµένης αγοράς α ό το κράτος µε ειδικές συµφωνίες
(Power Purchase Agreement) της αραγόµενης α ό ΑΠΕ ενέργειας
µειώνεται στα 12 α ό 15 χρόνια, σε ό,τι αφορά τα αιολικά άρκα, και
σε 20 α ό 25 χρόνια σε ό,τι αφορά τα φωτοβολταϊκά άρκα. Σε ό,τι
αφορά τα µικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια (δυναµικότητας
µικρότερης των 10 Mw) ο χρόνος εγγυηµένης αγοράς αραµένει στα
15 χρόνια.
Κατά την υ ογραφή ροσυµφώνου για την ένταξη της αραγόµενης
ενέργειας στο εθνικό δίκτυο, η εταιρεία ΑΠΕ καλείται λέον να
καταβάλει εγγύηση ύψους BGN 50.000 για κάθε Mw έρα των 5 Mw.
Για µονάδες δυναµικότητας µικρότερης των 5 Mw το ως άνω οσό
ανέρχεται στα BGN 25.000. Αν και οι εταιρείες του κλάδου θεωρούν
την ως άνω ρύθµιση ιδιαίτερα ε αχθής εις βάρος τους, η κυβέρνηση
α αντά ότι δηµιουργεί µια δικαιότερη ισορρο ία υ οχρεώσεων
µεταξύ του αραγωγού και της εταιρείας σύνδεσης στο εθνικό δίκτυο.
Οι ρυθµίσεις για τη χρήση των βιοκαυσίµων θα εφαρµοστούν την 1η
Ιανουαρίου 2012. Α ό την ηµεροµηνία αυτή και µετά το ετρέλαιο
diesel ου ωλείται στη Βουλγαρία θα ρέ ει να εριέχει βιοκαύσιµο
σε οσοστό 5%. Το οσοστό αυτό θα ανέλθει σε 6% α ό την 1η Ιουνίου
2012.

Σηµειώνεται, τέλος, ότι µε τον εν θέµατι νόµο η βουλγαρική κυβέρνηση
ε ιδίωξε να εκ ληρώσει την υ οχρέωση ενσωµάτωσης στην εσωτερική έννοµη
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τάξη της Οδηγίας 2009/28/EC «για την ροώθηση της χρήσης ανανεώσιµων
µορφών ενέργειας», καθώς λόγω σχετικών καθυστερήσεων η Ευρω αϊκή
Ε ιτρο ή είχε ήδη κινήσει εναντίον της Βουλγαρίας «διαδικασία αράβασης»
(infringement procedure).
◊◊◊◊◊
- Προο)τικές του κλάδου των ΑΠΕ στη Βουλγαρία
Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Ρυθµιστική Αρχή για την Ενέργεια και τα
Ύδατα (State Commission for Energy and Water Regulation) δήλωσε ότι
ροτίθεται να αναθεωρήσει τις ρονοµιακές τιµές αγοράς (feed-in tariffs) όλων
των ανανεώσιµων ηγών ενέργειας (ΑΠΕ) ύστερα α ό την ψήφιση του νέου
σχετικού νόµου στα τέλη Α ριλίου. Σύµφωνα µε σχετικές εκτιµήσεις, είναι
ιθανό να αυξηθούν οι ρονοµιακές τιµές αγοράς της αραγόµενης α ό
βιοµάζα, αιολικές και υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις ενέργειας. Αντίθετα,
ροβλέ εται µείωση 17 έως 25% των τιµών της αραγόµενης α ό φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις ενέργειας. Η µείωση των τιµών της ηλιακής ενέργειας έρχεται σε
συνέχεια της ψήφισης τρο ο οιήσεων στο Νόµο για την Προστασία της
Αγροτικής Γης, µε τις ο οίες α αγορεύεται λέον η δηµιουργία φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων σε καλλιεργήσιµές εκτάσεις των κατηγοριών 1 έως 4.
Η νέα α όφαση της Ρυθµιστικής Αρχής για τις ρονοµιακές τιµές αγοράς
αναµένεται να ληφθεί στις αρχές Ιουλίου και αφού ροηγηθεί διάλογος µε
φορείς του κλάδου. Σηµειώνεται ότι αυτήν τη στιγµή οι τιµές καθορίζονται α ό
την λέον ρόσφατη α όφαση της Αρχής, η ο οία ελήφθη στις 30.03.20011
(http://www.dker.bg/NPDOCS/Reshenie_preferencialni_tceni_ot_VEI_310320
11.pdf), ριν δηλαδή α ό την ψήφιση του νέου νόµου.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη βιοµάζα, σηµειώνεται ότι αυτήν τη στιγµή η
Βουλγαρία δεν διαθέτει σχετικές µονάδες αραγωγής, αλλά σκο εύει να αυξήσει
την ρονοµιακή τιµή αγοράς της εν λόγω ηγής ενέργειας στο λαίσιο
ροσ άθειας ροσέλκυσης ξένων ε ενδυτών. Σύµφωνα µε δηλώσεις του
Βούλγαρου Υ ουργού Γεωργίας, κ. Miroslav Naydenov, οι ε ενδύσεις για την
αραγωγή ενέργειας, ηλεκτρισµού και βιοκαυσίµου α ό βιοµάζα µ ορούν να
φτάσουν τα BGN 1 δισ. ( ερί ου €510 εκατ.) την ε όµενη τριετία. Ο κ. Naydenov
ε ισήµανε ότι ο εν λόγω κλάδος έχει ήδη ελκύσει το ενδιαφέρον µεγάλων ξένων
εταιρειών, ό ως η GDF Suez. Η τελευταία εξέφρασε την ετοιµότητά της να
ροχωρήσει στην κατασκευή δύο µονάδων
αραγωγής βιοµάζας στην
Βουλγαρία, ε ενδύοντας €100 εκατ. για το σκο ό αυτό.
Ο κ. Naydenov ανέφερε ως σηµαντικός αριθµός των εταιρειών ου θα
α οφασίσουν να ε ενδύσουν στον τοµέα της βιοµάζας θα τύχουν των
ρονοµίων των ε ενδυτών α’ τάξης και θα υ ογράψουν µακρο ρόθεσµα
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συµβόλαια. Σύµφωνα µε τον κ. Naydenov, η Βουλγαρία θα ε ωφεληθεί α ό την
εξέλιξη αυτή, καθώς οι τιµές του αραγόµενου α ό βιοµάζα ηλεκτρικού
ρεύµατος θα είναι φθηνότερες α ό τις τιµές του
αραγόµενου α ό
φωτοβολταϊκές και αιολικές εγκαταστάσεις.
◊◊◊◊◊

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
- Εισαγωγή κρατικών ε)ιχειρήσεων στο χρηµατιστήριο
Σύµφωνα µε δηλώσεις του
ροέδρου της βουλγαρικής Αρχής
Ιδιωτικο οιήσεων, κ. Emil Karanikolov, 26 εταιρείες υ ό λήρη ή µερικό κρατικό
έλεγχο θα εισαχθούν στο βουλγαρικό Χρηµατιστήριο µε στόχο την ώληση σε
ιδιώτες µειοψηφικών ή και λειοψηφικών ακέτων µετοχών τους. Μεταξύ αυτών
είναι η εταιρεία Montazhi EAD (σε οσοστό 100%), η ο οία δραστηριο οιείται
σε βιοµηχανικά και ενεργειακά έργα στη χώρα και διαθέτει ακίνητα εµβαδού
383.000 τ.µ., καθώς και οι ακόλουθες εταιρείες διαχείρισης duty-free ζωνών:
“Duty-free Zone Svilengrad” σε οσοστό 100%, “Duty-free Zone Plovdiv” σε
οσοστό 46.398%, “Transit Trade Zone AD Varna” σε οσοστό 46% και “Dutyfree Zone Burgas” σε οσοστό 19%. Σηµειώνεται ότι η βουλγαρική κυβέρνηση
ε ιδιώκει να εισ ράξει BGN 450 εκατ. ( ερί ου €230 εκατ.) α ό µερικές ή
λήρεις α οκρατικο οιήσεις βουλγαρικών ε ιχειρήσεων το 2011.
◊◊◊◊◊
- Πώληση κρατικών µεριδίων στις εταιρείες ηλεκτρισµού
H Υ ηρεσία Ιδιωτικο οιήσεων της Βουλγαρίας ροχώρησε την Τρίτη, 17
Μαΐου, σε ρόσκληση για υ οβολή ροσφορών µε στόχο την ε ιλογή ε ενδυτή
broker, ο ο οίος θα µεσολαβήσει για την ώληση των κρατικών µετοχικών
ακέτων στις εταιρείες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας CEZ Βουλγαρίας και EVN
Βουλγαρίας.
Συγκεκριµένα,
ρογραµµατίζεται η
ώληση 63.624 µετοχών,
ου
αντιστοιχούν στο 33% του κεφαλαίου της CEZ Razpredelenie Bulgaria AD, 1.650
µετοχών ου αντιστοιχούν στο 33% του κεφαλαίου της εταιρείας CEZ Elektro
Bulgaria AD, καθώς και 51.312 µετοχών (33% του κεφαλαίου) της EVN Bulgaria
Elektrorazpredelenie και 61.106 µετοχών (33% του κεφαλαίου) της EVN Bulgaria
Elektrosnabdiavane.
Οι υ οψήφιοι broker θα ρέ ει να έχουν µεσολαβήσει σε τουλάχιστον 40.
000 συναλλαγές µεταξύ του 2006 και το 2010, ενώ ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος

14

εργασιών τους θα ρέ ει να υ ερβαίνει τα BGN 500 εκατ. κατά τη διάρκεια της
εριόδου αυτής. Πρέ ει, τέλος, να
αρουσιάζουν κερδοφορία τα τρία
τουλάχιστον α ό τα έντε τελευταία έτη.
◊◊◊◊◊

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
– Ιδιωτικο)οίηση κρατικών σιδηροδροµικών υ)ηρεσιών
Την εκτίµηση του ότι το ε όµενο διάστηµα το Υ ουργικό Συµβούλιο της
Βουλγαρίας θα λάβει α οφάσεις για την ιδιωτικο οίηση των υ ηρεσιών
εµ ορευµατικών µεταφορών (cargo & freight services) των κρατικών
σιδηροδρόµων εξέφρασε ο
ρόεδρος του ∆Σ της κρατικής εταιρείας
σιδηροδρόµων (BDZ), κ. Vladimir Vladimirov. Σύµφωνα µε τον κ. Vladimirov, η
εν λόγω ιδιωτικο οίηση θα α οτελέσει µέρος ευρύτερης ροσ άθειας για την
εξυγίανση των ελλειµµατικών κρατικών σιδηροδρόµων και την ροσέλκυση
ε ενδυτών, ώστε να ραγµατο οιηθούν βελτιωτικές αρεµβάσεις ου το κράτος
δεν µ ορεί να υλο οιήσει µόνο του. Σηµειώνεται ότι η κυβέρνηση
ρογραµµάτιζε την ιδιωτικο οίηση µέρους των
αρεχόµενων α ό τους
σιδηροδρόµους υ ηρεσιών ήδη α ό το 2009, αλλά η διεθνής οικονοµική κρίση
δεν ε έτρεψε την υλο οίηση των σχεδίων αυτών. Πάντως, το 10% των
σιδηροδροµικών εµ ορευµατικών µεταφορών στη Βουλγαρία ραγµατο οιείται
ήδη α ό ιδιώτες, σε αντίθεση µε τις υ ηρεσίες ε ιβατικών µεταφορών, οι ο οίες
τελούν υ ό τον λήρη έλεγχο του κράτους και αραµένουν ζηµιογόνες.
◊◊◊◊◊

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
– Στοιχεία για τον κατασκευαστικό κλάδο στη Βουλγαρία
Ασταθής
αραµένει η
ορεία του κλάδου των κατασκευών στη
Βουλγαρία, σε αντίθεση µε άλλους κλάδους, ό ως οι υ ηρεσίες και η βιοµηχανία,
ου έχουν ήδη αρουσιάσει τα ρώτα σηµάδια ανάκαµψης. Ε ισηµαίνεται ότι
οι κατασκευές ε λήγησαν ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της διεθνούς οικονοµικής
κρίσης, ο ότε και κατεγράφη τώση της ροστιθέµενης αξίας του κλάδου κατά
17,4% το 2009 και οριακή αύξηση 0,9% το 2010. Στην ρο κρίσεως ερίοδο, ο
κλάδος ανα τυσσόταν µε ετήσιους ρυθµούς της τάξης του 10 – 14%.
Σύµφωνα µε τα ρώτα στατιστικά στοιχεία για το 2011, το α’ τρίµηνο οι
οικοδοµικές άδειες για την κατασκευή οικιστικών συγκροτηµάτων στη
Βουλγαρία µειώθηκαν κατά 3,6% σε ετήσια βάση και οι άδειες για κατασκευή

15

διοικητικών κτιρίων κατά 24,5%. Οι ερισσότερες οικοδοµικές άδειες το εν λόγω
διάστηµα εκδόθηκαν για τις εξής εριοχές: α) Σόφια ( εριοχή ρωτευούσης): 112,
β) Μ ουργκάς: 111, γ) Φιλι ού ολη: 92, δ) Σόφια (ευρύτερη εριφέρεια): 90, ε)
Βάρνα: 84. Συνολικά η κατασκευαστική δραστηριότητα στη Βουλγαρία, τον
Μάρτιο 2011 σηµείωσε κάµψη της τάξης του 19,1% σε ετήσια βάση και του 3,1%
σε µηνιαία βάση.
Σε ό,τι αφορά τις τιµές αγοράς κατοικιών (στοιχεία Raiffeisen Real Estate
index), το α’ τρίµηνο 2011 καταγράφηκε µείωση τους σε ετήσια βάση στις
µεγαλύτερες όλεις της Βουλγαρίας: α) κατά 9,4% στη Σόφια, β) κατά 8% στη
Φιλι ού ολη και γ) κατά 7% στη Βάρνα. Σε α όλυτους αριθµούς, η µέση τιµή
αγοράς κατοικίας στη Σόφια διαµορφώθηκε στα €830/τ.µ. έναντι €930/τ.µ. την
αντίστοιχη ερίοδο του 2010. Παράλληλα, το α’ τρίµηνο 2011 οι ωλήσεις
κατοικιών στη Σόφια αυξήθηκαν σηµαντικά, σε αντίθεση µε την υ όλοι η χώρα,
ό ου καταγράφονται τωτικές τάσεις.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τα ενοίκια, έρευνα της Forton International δείχνει
ότι οι τιµές στη Σόφια µειώθηκαν κατά 7,7% σε ετήσια βάση, ενώ, αράλληλα,
αυξάνονται στην ρωτεύουσα οι αρεχόµενοι χώροι για τη δηµιουργία
γραφείων. Συγκεκριµένα, µόνο το α’ τρίµηνο 2011 ροστέθηκαν 40.000 τ.µ.
διαθέσιµων ρος ενοικίαση χώρων. Σε α όλυτους αριθµούς, σύµφωνα µε την εν
λόγω έρευνα, στο κέντρο της Σόφιας οι τιµές ενοικίασης διαµορφώνονται στα
€12/τ.µ. και στα ροάστια στα €8/τ.µ., ενώ το 30% των διαθέσιµων ρος
µίσθωση γραφείων αραµένουν ελεύθερα.
◊◊◊◊◊

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
– Σηµάδια ανάκαµψης λιανικού εµ)ορίου
Τα ρώτα σηµάδια ανάκαµψης του λιανικού εµ ορίου καταγράφονται
στα λέον ρόσφατα στοιχεία ου δηµοσιο οίησε το βουλγαρικό Στατιστικό
Ινστιτούτο. Συγκεκριµένα, ύστερα α ό 25 συνεχείς µήνες, κατά τους ο οίους
σηµειωνόταν διαρκή κάµψη, το Μάρτιο 2011 ο κύκλος εργασιών του λιανικού
εµ ορίου (χωρίς να συνυ ολογίζονται οι ωλήσεις αυτοκινήτων) αυξήθηκε κατά
0,5% σε µηνιαία βάση και κατά 1,4% σε ετήσια. Η εν λόγω, έστω εριορισµένη,
ενίσχυση του λιανικού εµ ορίου δηµιουργεί ροσδοκίες ότι η εγχώρια
κατανάλωση θα αρχίσει σταδιακά να ανακάµ τει, ενισχύοντας την ανά τυξη
της βουλγαρικής οικονοµίας.
Σε ό,τι αφορά τους ε ιµέρους κλάδους, αυξητικά κινήθηκαν οι ωλήσεις
ροϊόντων Η/Υ και λογισµικού, υφασµάτων, υ όδησης και ρουχισµού, ιατρικού
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και ορθο εδικού εξο λισµού, καλλυντικών κ.ά. Πτωτικά κινήθηκαν οι ωλήσεις
σε ελάχιστους κλάδους, µεταξύ των ο οίων οι ηλεκτρικές συσκευές ήχου και
εικόνας, ο λοι ός ηλεκτρολογικός εξο λισµός, τα τρόφιµα, τα οτά και τα
ροϊόντα κα νού.
Ποσοστιαία µεταβολή του κύκλου εργασιών στον κλάδο του λιανικού
εµ)ορίου (εξαιρουµένων οχηµάτων) – σύγκριση σε µηνιαία βάση (2005 – 2011)

Πηγή: Στατιστικό Ινστιτούτο της Βουλγαρίας (ηµ. δηµοσίευσης 09.05.2011)

◊◊◊◊◊

V. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ
– Ηµερίδα για την τοµεακή στρατηγική )ροσέλκυσης ΑΞΕ στη Βουλγαρία
(Σόφια, 10.05.2011)
Στην εν λόγω ηµερίδα ου οργάνωσε το βουλγαρικό Υ ουργείο
Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού την Τρίτη, 10 Μαΐου 2011,
αρουσιάστηκαν τα βασικά σηµεία σχετικής µελέτης ου συνέταξαν το ως άνω
Υ ουργείο και η InvestBulgaria Agency σε συνεργασία µε την συµβουλευτική
εταιρεία AT Kearney και άλλους φορείς (European Cluster Observatory, Center
for Economic Strategies, Οικονοµικό Τµήµα Πανε ιστηµίου Σόφιας). Η µελέτη
χρηµατοδοτήθηκε
στο
λαίσιο
του
Ε ιχειρησιακού
Προγράµµατος
«Ανταγωνιστικότητα» (OP Competitiveness) και οι συντάκτες της κλήθηκαν να
α αντήσουν σε δύο βασικά ερωτήµατα: α) Ποιες είναι οι διεθνείς τάσεις στον
τοµέα των άµεσων ξένων ε ενδύσεων (ΑΞΕ) και, συνακόλουθα, οιοι είναι οι
κλάδοι-κλειδιά, β) Ποιες είναι οι ροϋ οθέσεις για την α οτελεσµατικότερη
ροσέλκυση ΑΞΕ στην Βουλγαρία.
Κατά την οµιλία του, ο ρωθυ ουργός της Βουλγαρίας, κ. Boyko Borissov
εστίασε στην αναγκαιότητα ιο ισόρρο ης ανά τυξης, καθώς το έως τώρα
µοντέλο, ου βασιζόταν στην ροσέλκυση ε ενδύσεων κυρίως α ό τον
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κατασκευαστικό κλάδο δεν µ ορεί να συνεχιστεί. Ε ισήµανε
ως η
δηµοσιονοµική σταθερότητα α οτελεί την βάση για την οικονοµική ανά τυξη
και χαρακτήρισε τη µελέτη του Υ ουργείου σηµαντικό εργαλείο τόσο για τους
ε ενδυτές όσο και για την κυβέρνηση. Αναφερόµενος σε ε ιµέρους τοµείς, ο κ.
Borissov υ οστήριξε ότι η Βουλγαρία έχει τη δυνατότητα να εστιάσει στην
αραγωγή τροφίµων και µεταλλικού νερού, αξιο οιώντας µεγάλες εκτάσεις ου
αυτήν τη στιγµή είναι εγκαταλελειµµένες. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, σύµφωνα
µε τον κ. Borissov η Βουλγαρία θα έ ρε ε να έχει αξιο οιήσει καλύτερα τις
δυνατότητες
ου
ροσφέρουν τα
οτάµια της για την δηµιουργία
υδροηλεκτρικών εργοστασίων, ό ως έχει κάνει η Αυστρία. Αυτή θεωρεί ότι θα
έ ρε ε να είναι η εθνική ροτεραιότητα, ερισσότερο α ό άλλες µορφές
ανανεώσιµης ενέργειας. Παράλληλα, διατύ ωσε ε ιχειρήµατα κατά της
υιοθέτησης α ό τη χώρας του µιας ολιτικής α εξάρτησης α ό την υρηνική
ενέργεια (nuclear-free policy), η ο οία, ό ως ιστεύει, θα καθιστούσε την
Βουλγαρία λιγότερο ανταγωνιστική.
Α ό την λευρά του, ο Υ ουργός Οικονοµίας, κ. Traycho Traykov,
αναφέρθηκε στη διάρθρωση των ΑΞΕ στη Βουλγαρία, ε ισηµαίνοντας ότι το
2010 σηµειώθηκε µια σηµαντική αλλαγή στη δοµή τους. Πιο συγκεκριµένα,
εριορίστηκε το οσοστό κλάδων ου έως τώρα κατείχαν την µερίδα του λέοντος
(κατασκευές, χρηµατοοικονοµικά, εµ όριο) και ενισχύθηκαν τοµείς, ό ως η
βιοµηχανία, η ενέργεια και η αραγωγή ροϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Σε ό,τι
αφορά τις γεωγραφικές ροτεραιότητες, ο κ. Traykov εξέφρασε την ε ιθυµία του
να καταστεί η Βουλγαρία το βασικό σηµείο εισόδου στις ευρω αϊκές αγορές για
τα κινεζικά ροϊόντα, µε δεδοµένο ότι η Κίνα είναι η δεύτερη µεγαλύτερη
οικονοµία στον κόσµο. Σε ό,τι αφορά τους ε ιµέρους τοµείς ε ενδυτικής
δραστηριότητας, ο κ. Traykov υ οστήριξε ότι η Βουλγαρία ρέ ει να ρίξει το
βάρος της στις λεγόµενες «αναδυόµενες βιοµηχανίες» (emerging industries),
µεταξύ των ο οίων
εριλαµβάνονται οι βιοτεχνολογίες, η βιοµηχανία
ηλεκτρονικών ειδών αλλά και ολοκληρωµένων κυκλωµάτων (micro-chips), το
outsourcing υ ηρεσιών, οι υ ηρεσίες υγείας και η σχετική βιοµηχανία. Τέλος,
ό ως και ο κ. Borissov, αναφέρθηκε στον κλάδο των τροφίµων αλλά και στον
τουρισµό, ε ιµέρους τυχές του ο οίου θα µ ορούσαν να ροσελκύσουν το
ενδιαφέρον ξένων ε ενδυτών ( .χ. χιονοδροµικά κέντρα, spa και wellness).
Στη δική του αρέµβαση, ο εκ ρόσω ος της AT Kearney, κ. Michael
Weiss, αναφέρθηκε σε διεθνείς τάσεις, ό ως η γήρανση του ληθυσµού και η
αυξανόµενη ζήτηση τροφίµων, ου δηµιουργούν ε ενδυτικές ευκαιρίες για
χώρες ό ως η Βουλγαρία στους αντίστοιχους τοµείς («έξυ νη» αραγωγή
τροφίµων, βιοµηχανία υ ηρεσιών υγείας). Ε ίσης, υ οστήριξε ότι στο σηµερινό
διεθνές εριβάλλον, ό ου οι ε ενδυτές γίνονται ιο ε ιλεκτικοί, ρέ ει και οι
χώρες – υ οδοχείς ε ενδύσεων να ε ανεξετάσουν τη στρατηγική τους. Α ό την
µια λευρά, σε ό,τι αφορά τα γεωγραφικά κριτήρια, αυτά ρέ ει να
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ροσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα, εστιάζοντας όχι µόνο στις γειτονικές χώρες,
αλλά και σε µακρινές λην όµως αναδυόµενες και δυναµικές ε ενδυτικές
δυνάµεις, ό ως η Κίνα. Α ό την άλλη, οι υ ηρεσίες ροσέλκυσης ε ενδύσεων (η
InvestBulgaria εν ροκειµένω) δεν αρκεί λέον να ροβάλλουν τη χώρα τους,
αλλά καλούνται να ροσφέρουν συγκεκριµένες υ ηρεσίες στους εν δυνάµει
ε ενδυτές και να τους διευκολύνουν α οτελεσµατικά στις δράσεις τους. Τέλος,
ειδικά σε ό,τι αφορά τις υ ηρεσίες, λόγω της διεθνο οίησης ε ιµέρους
κατηγοριών τους (outsourcing, τρα εζικές υ ηρεσίες κ.ά.), ροκρίνεται λέον
µια ιο ολοκληρωµένη ροσέγγιση, η ο οία δίδει έµφαση στην διασύνδεση και
τον συσχετισµό των διαφόρων ε ιχειρήσεων µεταξύ τους και α οµακρύνεται
α ό την αραδοσιακή µεµονωµένη αντιµετώ ιση των εταιρειών–ε ενδυτών.
Συνε ώς, χώρες
ου ε ιθυµούν να
ροσελκύσουν ΑΞΕ καλούνται να
δηµιουργήσουν κέντρα και ολοκληρωµένες λατφόρµες υ ηρεσιών (service hubs
& platforms), µε στόχο να ροσελκύσουν µια «συστάδα» (cluster approach)
αλληλοεξαρτώµενων ε ιχειρήσεων. Αυτό είναι το εδίο, ό ου, σύµφωνα µε τον
κ. Weiss, θα λάβει χώρα ο διεθνής ανταγωνισµός, του ο οίου η Βουλγαρία θα
ρέ ει να κερδίσει ένα µερίδιο, ώστε να κρατήσει εντός των σύνορών της τα
στελέχη µε υψηλή κατάρτιση.
◊◊◊◊◊
- Logistics – SEE Freight Transport Logistics Conference (Σόφια, 13–14.06.2011)
Το ∆ιεθνές Συνέδριο «Balkans Intermodal & Logistics – SEE Freight
Transport Logistics Conference» θα διεξαχθεί στις 13–14 Ιουνίου 2011 στη Σόφια
(Ξενοδοχείο Kempinski Zografski). Στo λαίσια του Συνεδρίου οι οµιλητές θα
ασχοληθούν µε ε ίκαιρα ζητήµατα του κλάδου των εµ ορευµατικών µεταφορών
(στρατηγικές για ελκυστικότερες χερσαίες, λιµενικές σιδηροδροµικές µεταφορές,
ευρω αϊκές εµ ορευµατικές µεταφορές, οιοτική ε ιµελητεία και δίκτυα κ.ά.) µε
έµφαση σε « ράσινες» λύσεις (“green” freight transport logistics), ώστε οι
εµ ορευµατικές µεταφορές να καταστούν ταυτόχρονα α οτελεσµατικότερες και
φιλικότερες ρος το εριβάλλον στον τοµέα των logistics.
Τα στοιχεία ε ικοινωνίας των οργανωτών είναι τα εξής:
Balkan InterModal Conference
Πληροφορίες: George Petkov, Director
Τηλ.: +359 53 600 468
Τηλ./Φαξ: +359 52 60 101 11
E-mail: office@shortsea.gr & shortseabg@yahoo.com
Web: shortsea.bg
◊◊◊◊◊
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- International Gifts Exhibition Regalo 2011 (Σόφια, 29.09-01.10.2011)
Η διεθνής Έκθεση Regalo 2011, η ο οία έχει κύριο αντικείµενό της τα είδη
δώρων, θα ραγµατο οιηθεί στη Σόφια στις 29.09-01.10.2011. Η Έκθεση
ροβάλλει νέα ροϊόντα και σχέδια, ενώ, αράλληλα, ροσφέρει την ευκαιρία
στις συµµετέχουσας εταιρείες να έρθουν σε ε αφή µε εν δυνάµει ελάτες.
Τα στοιχεία ε ικοινωνίας των οργανωτών είναι τα εξής:
Marketing Manager
Via Expo Ltd.
Organizer of International Specialized Exhibitions
Bulgaria
T/F: +359 /32/ 96 00 12; 94 54 59
Cell:+359/886792943
international@viaexpo.com
www.viaexpo.com
http://www2.viaexpo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1
6&Itemid=24&lang=en
◊◊◊◊◊
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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