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– Παρακαλούµε σε ερί τωση αναδηµοσίευσης να αναφέρεται η ηγή
– Εάν δεν ε ιθυµείτε να λαµβάνετε σε µηνιαία βάση το αρόν δελτίο, µ ορείτε να
µας ενηµερώσετε σχετικά, ώστε να σας αφαιρέσουµε α ό τη λίστα α οδεκτών
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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

- Ετήσια έκθεσή της Moody’s για τη Βουλγαρία

Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεσή της Moody’s Investors Service για τη
Βουλγαρία ου ανακοινώθηκε στις 28.05.2012, η ιστολητική ικανότητα των
κρατικών οµολόγων της χώρας αραµένει Baa2 (αναβαθµίστηκε αό Baa3 τον
Ιούλιο του 2011). Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τη σταθερή ροοτική της
οικονοµίας αντανακλούν τα µεσαία είεδα της οικονοµικής και θεσµικής
ισχύος της χώρας και την υψηλή οικονοµική αντοχή της βουλγαρικής
κυβέρνησης, ου συµβάλλουν, µε τη σειρά τους, στη µέτρια έκθεση της χώρας σε
κίνδυνο ιστολητικού γεγονότος.
Όως αρατηρείται στην έκθεση, κατά την αξιολόγηση της οικονοµικής
ισχύος, η βουλγαρική οικονοµία αοτελεί µία µεσαία οικονοµία µεγέθους
ερίου 54 δις ευρώ και µε µέσο όρο εισοδηµάτων κοντά στον αγκόσµιο µέσο
όρο. Ως θετικό χαρακτηριστικό αναφέρεται η αυξηµένη διαφοροοίηση της
οικονοµικής δραστηριότητας ου είχε ως αοτέλεσµα την κάµψη της τάσης οι
βουλγαρικές εξαγωγές να αοτελούνται κυρίως αό φυσικές ρώτες ύλες.
Ωστόσο, όως σηµειώνεται στην έκθεση, αρά τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
στο λαίσιο της ένταξης στην Ε.Ε. και την αξιόλογη εισροή ξένων κεφαλαίων
στην χώρα ριν την αγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση τα έτη 2008-9, το µέσο
εισόδηµα στη χώρα αραµένει κατά 50% χαµηλότερο αό το µέσο όρο στην
ευρωζώνη. Το Εθνικό ρόγραµµα µεταρρυθµίσεων της βουλγαρικής κυβέρνησης
θέτει το φιλόδοξο, σύµφωνα µε τη Moody’ s, στόχο το βιοτικό είεδο των
Βούλγαρων ολιτών να ροσεγγίσει το 60% του µέσου όρου στην ευρωζώνη
µέχρι το 2020.
Η Moody’s αξιολογεί τη θεσµική αντοχή της Βουλγαρίας ως µεσαία,
εκτιµώντας ότι η ικανότητά της ενισχύθηκε κατά τη διαδικασία ένταξής της στην
Ε.Ε. και ότι το λαίσιο µακροοικονοµικής ολιτικής αρέµεινε αρκετά
ροβλέψιµο για ορισµένο διάστηµα. Ωστόσο, σηµειώνει η αοδοτικότητα της
κυβέρνησης ιδίως σε ότι αφορά το κράτος δικαίου αραµένει σε αρκετά χαµηλά
είεδα, όως ροκύτει και αό εκθέσεις της Παγκόσµιας Τράεζας, λόγω της
ανάγκης για εραιτέρω αντιµετώιση της διαφθοράς.
Ως ρος τη δηµοσιονοµική ισχύ της κυβέρνησης, αξιολογείται αό
Moody’s ως υψηλή βάσει των υγιών δηµοσιονοµικών και του χαµηλού χρέους
συγκριτικά µε εταίρους της στην ευρωζώνη. Το έλλειµµα γενικής κυβέρνησης
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συρρικνώθηκε στο 2,1% του ΑΕΠ το 2011 αό 3,1% το 2010, τάση ου ενίσχυσε
την εµιστοσύνη των αγορών, αρά την όξυνση της κρίσης χρέους της
ευρωζώνης στα τέλη του ερασµένου έτους και την ενσωµάτωση της βουλγαρικής
και της ελληνικής οικονοµίας, καθώς και των τραεζικών τους συστηµάτων. Η
βουλγαρική κυβέρνηση αναµένει µείωση του ελλείµµατος στο 1,6% του ΑΕΠ το
2012, ενώ η Moody’s εµφανίζεται λιγότερο αισιόδοξη ροβλέοντας ερίου 2%,
λόγω κυρίως της υψηλής ανεργίας και της αναιµικής αύξησης της βιοµηχανικής
αραγωγής.
Τέλος, ο κίνδυνος έκθεσης σε ιστολητικό γεγονός κρίνεται ως µεσαίος,
λόγω της εκτενούς «ευρωοίησης» (euroization) της οικονοµίας, της σηµαντικής
αρουσίας χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων ελληνικών συµφερόντων στο
εγχώριο τραεζικό σύστηµα, του υψηλού εξωτερικού χρέους και της χαµηλής
εξωτερικής ρευστότητας ου θέτουν κινδύνους «στην αίθανη ερίτωση»,
σύµφωνα µε τη Moody’s, µεταβολής του ισχύοντος καθεστώτος νοµισµατικής
ολιτικής ου βασίζεται στην σταθερή συναλλαγµατική ισοτιµία λεβ-ευρώ.
◊◊◊◊◊
- Α(οτελέσµατα τακτικής ε(ίσκεψης α(οστολής ∆ΝΤ, 8-9 Μαϊου 2012
Πραγµατοοιήθηκε τακτική είσκεψη αοστολής του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου στη Βουλγαρία το διάστηµα 2-9 Μαΐου 2012, µε
εικεφαλής την Catriona Purfield, κατά την οοία συζητήθηκαν µε τις
βουλγαρικές αρχές οι οικονοµικές εξελίξεις και οι ολιτικές της χώρας. Κατά την
αρουσίαση των αοτελεσµάτων της είσκεψης της αοστολής του ∆ΝΤ στη
Βουλγαρία η κα C. Purfield ανέφερε ότι η ραγµατική ανάτυξη του ΑΕΠ στη
Βουλγαρία το 2012 αναµένεται να ροσεγγίσει το 0,8% και να σηµειώσει µικρή
αύξηση το 2013, υό τον όρο της ανάτυξης στην ευρωζώνη και της ταχύτερης
αορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων στη Βουλγαρία. Ο ληθωρισµός εκτιµάται
ότι θα κυµανθεί στο 2% κατά το 2012.
Σύµφωνα µε την κα C. Purfield, οι κίνδυνοι για την ροοτική της
βουλγαρικής οικονοµίας ου ηγάζουν κυρίως αό την κρίση στην ευρωζώνη,
αραµένουν µειονέκτηµα, ωστόσο οι συνετές και αοφασιστικές ολιτικές σε
συνδυασµό µε ισχυρά δηµοσιονοµικά αναχώµατα διασφάλισαν την
ανθεκτικότητα της Βουλγαρίας εν µέσω της κρίσης. Ο ίδιος συνδυασµός θα
διασφαλίσει την αντοχή της βουλγαρικής οικονοµίας και για το λόγο αυτό
συστήνεται η αύξηση των δηµοσίων αοθεµατικών και η αοφυγή ολιτικών
ου θα εέφεραν την µείωσή τους. Προτεραιότητα αοτελεί είσης η ροώθηση
της ανάτυξης µέσω της υλοοίησης τολµηρότερων διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων. Η εκλήρωση των στόχων όσον αφορά την αορρόφηση των
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ευρωαϊκών όρων θα είναι κρίσιµης σηµασίας για την στήριξη της ανάτυξης
την χρονική αυτή στιγµή και στο µέλλον.
Μεταξύ άλλων η κα C. Purfield ανέφερε ότι το βουλγαρικό τραεζικό
σύστηµα αραµένει σε καλά είεδα κεφαλαιοοίησης, ρευστότητας,
κερδοφορίας και είναι καλά εοτευόµενο. Με την ειβράδυνση της ανάτυξης,
τα µη εξυηρετούµενα δάνεια σηµείωσαν αύξηση κατά το ρώτο τρίµηνο του
2012, ωστόσο η κάλυψή τους αό συγκεκριµένες ρυθµίσεις αραµένει υψηλή. Σε
ότι αφορά στην υψηλή ανεργία η εικεφαλής της αοστολής του ∆ΝΤ σηµείωσε
ότι ααιτούνται µεγαλύτερες ροσάθειες ώστε να εεκταθούν τα ρογράµµατα
αγοράς εργασίας και το δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας. Πρότεινε δε την
χρµατοδότηση των σχετικών ρογραµµάτων αό τα ευρωαϊκούς κοινωνικά
ταµεία ή µέσω µέτρων ου θα εντάξουν την γκρίζα οικονοµία εντός
φορολογικού λαισίου.
◊◊◊◊◊
- Αύξηση 0,5% του ΑΕΠ το α’ τρίµηνο 2012
Σύµφωνα µε ροσωρινά στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού
Ινστιτούτου, κατά 0,5% αυξήθηκε το βουλγαρικό ΑΕΠ το α’ τρίµηνο 2012 σε
σύγκριση µε την αντίστοιχη ερίοδο του 2011, ενώ αµετάβλητο αρέµεινε σε
σχέση µε το τελευταίο τρίµηνο 2011. Σηµειώνεται ότι διεθνείς οργανισµοί αλλά
και η ίδια η κυβέρνηση έχουν αναθεωρήσει ρος τα κάτω τις αρχικές εκτιµήσεις
τους για την ανάτυξη της Βουλγαρίας το 2012. Σύµφωνα µε τις νεότερες
εκτιµήσεις του ∆ΝΤ, κλιµάκιο του οοίου ραγµατοοίησε είσκεψη στη χώρα
µεταξύ 2– 9 Μαρτίου 2011, η βουλγαρική οικονοµία θα ανατυχθεί µε ρυθµό 0,8
το 2012 και 1,5% το 2013. Παράλληλα, το ∆ΝΤ εκτιµά ότι οι δηµοσιονοµικοί
στόχοι για το έλλειµµα 2012 (ερίου 1,4%) θα ειτευχθούν, ενώ, αρά την
αύξηση των µη εξυηρετούµενων δανείων, το βουλγαρικό τραεζικό σύστηµα
αραµένει εαρκώς θωρακισµένο και κεφαλαιοοιηµένο.
Αό την λευρά της, η Ευρωαϊκή Ειτροή εκτίµησε στις εαρινές
ροβλέψεις της ότι το βουλγαρικό ΑΕΠ θα ενισχυθεί το 2012 κατά µόλις 0,5%.
Πιο αισιόδοξη ως ρος το ΑΕΠ είναι η ρόβλεψη του Ινστιτούτου Οικονοµικών
της Βουλγαρικής Ακαδηµίας Ειστηµών, ου εκτιµά ότι τελικά το 2012 θα
ειτευχθεί ανάτυξη της τάξης του 1,3%. Η εν λόγω ρόβλεψη ροσεγγίζει τις
είσηµες αναθεωρηµένες εκτιµήσεις του βουλγαρικού Υουργείου Οικονοµικών
για ανάτυξη της τάξης του 1,4% το 2012 (έναντι αρχικής ρόβλεψης 2,9% στον
ροϋολογισµό ου ψήφισε το Κοινοβούλιο το ∆εκέµβριο του ερασµένου
έτους).
◊◊◊◊◊
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- BUSINESS UP- Το ε(ενδυτικό κλίµα στη Βουλγαρία – Συνάντηση Πρέσβεων
Στο λαίσιο της εκδήλωσης
BUSINESS
UP,
ου
ραγµατοοιήθηκε στις 11 Μαΐου
στη Σόφια, διοργανώθηκε άνελ 10
ρέσβεων και εικεφαλής γραφείων
εµορικών
υοθέσεων
στη
Βουλγαρία µε θέµα «Το εενδυτικό
κλίµα στη Βουλγαρία – Συνάντηση
Πρέσβεων»,
όου
συζητήθηκαν
θέµατα ειχειρηµατικότητας και
εενδύσεων στη Βουλγαρία. Αό τη
συζήτηση διεφάνη ότι η Βουλγαρία
οτελεί γενικά έναν ελκυστικό
ροορισµό για τους ειχειρηµατίες
εενδυτές
λόγω
της
χαµηλής
φορολογίας, του σταθερού

δηµοσιονοµικού συστήµατος, του
χαµηλού
εργατικού
κόστους.
Ωστόσο,
όως,
διαιστώθηκε
υφίστανται ακόµη ροβλήµατα
γραφειοκρατίας και διαφθοράς, ενώ
άγιο είναι το αίτηµα για τη
µεταρρύθµιση
του
δικαστικού
συστήµατος.

Ο ρέσβης της Ελλάδας στη Σόφια, κ. Θρασύβουλος Σταµατόουλος,
τόνισε ότι η Βουλγαρία είναι γνωστή για την ειθαρχία και την αντοχή της,
εξηγώντας ότι η γεµάτη αίθουσα µετά αό µια τόσο µακρά µέρα αοτελεί
αόδειξη για αυτό. Η ειτυχία είναι κοινή, όχι µόνο ελληνική ειτυχία, τόνισε,
αναφερόµενος στις εενδύσεις ύψους 3 δισεκ. ευρώ, την εκτεταµένη αρουσία
των Ελλήνων ειχειρηµατιών σε όλο το φάσµα της οικονοµίας, αό την βαριά
βιοµηχανία µέχρι τα ξενοδοχεία, αό τις τράεζες µέχρι τα εργοστάσια
αναψυκτικών. Ο κ. Σταµατόουλος εισήµανε εραιτέρω ότι οι ελληνικές
εταιρείες λειτουργούν ως βουλγαρικές ειχειρήσεις, έχουν εξαγωγικό
ροσανατολισµό και ροσφέρουν 80.000 θέσεις εργασίας. Ως µεγάλες
ροκλήσεις, ο κ. Σταµατόουλος – όως και οι άλλοι ρέσβεις – ανέφερε την
γραφειοκρατία, το έργο των τοικών αρχών, την ανάγκη για ένα σταθερό
νοµοθετικό λαίσιο µε στόχο την ελαχιστοοίηση των συχνών µεταβολών στο
νόµο για τις δηµόσιες ροµήθειες, και για τροοοιήσεις στον εενδυτικό νόµο
µε στόχο να ειταχυνθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης, µεταξύ άλλων.
◊◊◊◊◊
- Ανεργία 12,9% στο α΄τρίµηνο 2012
Σύµφωνα µε στοιχεία ου ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υηρεσία
Βουλγαρίας, ο αριθµός των ανέργων στη Βουλγαρία το ρώτο τρίµηνο του 2012
ανήλθε στους 421.400 (252.300 άνδρες και 169.000 γυναίκες) σηµειώνοντας
6

αύξηση 4,8% σε σχέση µε την αντίστοιχη ερίοδο του 2011. Ο δείκτης ανεργίας
σηµείωσε άνοδο κατά µέσο όρο 0,7% (1,3% για τους άνδρες και 0,1% για τις
γυναίκες) και διαµορφώθηκε στο 12,9% το ρώτο τρίµηνο του 2012 (14,5% για
τους άνδρες και 11% για τις γυναίκες).
◊◊◊◊◊
- Πτώση 8,1% των εξαγωγών της Βουλγαρίας (ρος την ΕΕ στο (ρώτο δίµηνο
2012
Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία ου ανακοίνωσε το Εθνικό Στατιστικό
Ινστιτούτο (NSI) της Βουλγαρίας, οι εξαγωγές της Βουλγαρίας ρος τις χώρες της
ΕΕ κατά το ρώτο δίµηνο του 2012 εριορίστηκαν σε 3,3 δις λέβα (ερίου 1,68
δις ευρώ), σηµειώνοντας τώση 8,1% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο διάστηµα του
2011 (τώση 7,3% τον Ιανουάριο και 8,9% το Φεβρουάριο). Τα 2/3 των
βουλγαρικών εξαγωγών ρος την ΕΕ κατά το δίµηνο του 2012 κατευθύνθηκαν
κυρίως ρος έντε κράτη: τη Γερµανία (µείωση 11,9%), την Ιταλία (αύξηση 7,9%),
τη Ρουµανία (τώση 23,6%), την Ελλάδα (τώση 17,3%) και τη Γαλλία (αύξηση
12,6%).
Την ίδια ερίοδο οι βουλγαρικές εισαγωγές αό τα κράτη – µέλη της ΕΕ
ανήλθαν σε 4,1 δις λέβα (ερίου 2,1 δις ευρώ) σηµειώνοντας αύξηση 6,7%. Το
έλλειµµα του εµορικού ισοζυγίου της Βουλγαρίας διαµορφώθηκε στα 709,4
εκατ. λέβα (ερίου 363 εκατ. ευρώ).

◊◊◊◊◊
- Έκθεση World Economic Forum - Η Βουλγαρία 74η στην ανά(τυξη του
(αγκόσµιου εµ(ορίου
Στην έκθεση του World Economic Forum για την ανάτυξη του αγκόσµιου
εµορίου, η Βουλγαρία κατατάσσεται στην 74η θέση ανάµεσα σε 132 χώρες - 4
θέσεις υψηλότερα σε σχέση µε την τελευταία έκθεση για το αγκόσµιο εµόριο
του 2010 του ίδιου οργανισµού. Ο δείκτης της ανάτυξης του εµορίου
εριλαµβάνει τέσσερις αραµέτρους: ρόσβαση στις αγορές, διοίκηση συνόρων,
υοδοµές εικοινωνίας και µεταφορών και ειχειρηµατικό εριβάλλον. Οι
δείκτες υολογίζονται βάσει ανοικτών στατιστικών στοιχείων και συνεντεύξεων
µε διευθυντές εταιρειών. Στην ρώτη θέση βρίσκεται η Σιγκαούρη και
ακολουθούν το Χονγκ-Κονγκ, η ∆ανία, η Σουηδία και η Ν. Ζηλανδία. Η Ελλάδα
κατατάσσεται στην 67η θέση – 12 θέσεις χαµηλότερα αό την αντίστοιχη έκθεση
του 2010 όου βρισκόταν στην 55η θέση. Η σχετική έκθεση είναι αναρτηµένη
στην ιστοσελίδα: http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2012
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II. ΠΟΡΕΙΑ ∆ΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
- ∆ιµερείς συµφωνίες Βουλγαρίας-Κατάρ οικονοµικού ενδιαφέροντος
Κατά τη διάρκεια της είσκεψης του ρωθυουργού του Κατάρ, κ.
Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, στη Βουλγαρία στις 08.05.2012
υεγράφησαν οκτώ κείµενα συµφωνιών, ου αφορούν την συνεργασία µεταξύ
των δύο χωρών (ή εταιρειών µε κρατική συµµετοχή) και άτονται κυρίως των
διµερών οικονοµικών σχέσεων.
Συγκεκριµένα, στις ως άνω συµφωνίες εριλαµβάνονται 5 µνηµόνια: α)
Συνεργασίας στους τοµείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, β)
συνεργασίας στον τοµέα της υγείας, γ) Συνεργασίας µεταξύ της InvestBulgaria
Agency και της εταιρείας Diar του Κατάρ, δ) Μνηµόνιο µεταξύ της βουλγαρικής
κυβέρνησης και της εταιρείας ορυχείων του Κατάρ, καθώς και ε) µεταξύ του
υουργείου Οικονοµίας της Βουλγαρίας και της εταιρείας Katara Hospitality
(Καταρινής κρατικής εταιρείας διαχείρισης ξενοδοχείων και τουριστικών
θερέτρων).
Ειλέον, οι κυβερνήσεις των δύο χωρών υέγραψαν Συµφωνία-Πλαίσιο
για τις εενδύσεις. Τέλος, οι εταιρείες Hassad Food (Καταρινή κρατική
εενδυτική εταιρεία στους τοµείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας) και
Gradus 1 (βουλγαρική τηνοτροφική εταιρεία) συνήψαν συµφωνία
συνεργασίας. Όως εισηµάνθηκε αό τις δύο λευρές, το εόµενο διάστηµα θα
αοσταλούν αό το Κατάρ τουλάχιστον τρεις οµάδες ειδικών µε στόχο την
εξειδίκευση της συνεργασίας στους τοµείς της γεωργίας, του τουρισµού και της
υγείας.
◊◊◊◊◊
- Θέµατα υ(οδοµών (ου συζητήθηκαν κατά την τριµερή συνάντηση των
(ρωθυ(ουργών Βουλγαρίας, Τουρκίας και Κατάρ – Πορεία υλο(οίησης
αυτοκινητοδρόµου Ruse-Svilengrad
Τριµερής συνάντηση των ρωθυουργών της Βουλγαρίας, Boyko
Borissov, της Τουρκίας, Recep Tayyip Erdoğan, και του Κατάρ, Sheikh Hamad
bin Jassim al-Thani, ραγµατοοιήθηκε στη βουλγαρική όλη Βάρνα της
Μαύρης Θάλασσας στις 18.05.2012. Μεταξύ των θεµάτων ου συζητήθηκαν κατά
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τη συνάντηση ήταν και η χρηµατοδότηση σχεδίων υοδοµών µε τη συµβολή του
Κατάρ.
Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι τρεις ρωθυουργοί
ανακοίνωσαν ως εξέτασαν το ενδεχόµενο σύστασης κοινοραξίας, µε σκοό
την κατασκευή του αυτοκινητοδρόµου Ruse-Svilengrad, ου θα συνδέει τη
Ρουµανία, την Ελλάδα και την Τουρκία µέσω της Βουλγαρίας. Ο ως άνω
αυτοκινητόδροµος εκτιµάται ότι θα ροσφέρει ταχύτερη σύνδεση µεταξύ του
∆ούναβη και των στενών του Βοσόρου µέσω του Πανευρωαϊκού ∆ιαδρόµου 9.
Φιλοδοξία της βουλγαρικής λευράς είναι να ροσελκύσει εενδυτές αό τη
Μέση Ανατολή και την Κίνα, ώστε το έργο να λάβει σάρκα και οστά.
Είσης, συζητήθηκε το ενδεχόµενο συνεργασίας για την κατασκευή και
άλλων οδικών έργων, όως του αυτοκινητοδρόµου Μαύρης Θάλασσας (Cherno
More Highway), ου θα συνδέει τη Βάρνα µε το Mουργκάς. Σε δηλώσεις τους
µετά το έρας της συνάντησης, οι τρεις ρωθυουργοί ανακοίνωσαν ότι θα
ραγµατοοιηθεί συνάντηση στην Σόφια ανάµεσα στους αρµόδιους υουργούς
υοδοµών, ώστε να εξεταστούν λετοµερέστερα σχέδια στενότερης συνεργασίας
στον τοµέα των υοδοµών.
Σηµειώνεται ότι κατά την ραγµατοοιηθείσα το Μάρτιο είσηµη
είσκεψη του Βούλγαρου ρωθυουργού, κ. Boyko Borissov, στο Κατάρ, η
Υουργός Περιφερειακής Ανάτυξης και ∆ηµοσίων Έργων της χώρας, κα
Lilyana Pavlova, είχε συζητήσει µε την καταρινή λευρά το ενδεχόµενο
χρηµατοδότησης του αυτοκινητοδρόµου Μαύρης Θάλασσας, για τον οοίο δεν
έχει ακόµη εξασφαλιστεί κοινοτική χρηµατοδότηση. Οι Καταρινοί είχαν τότε
εισηµάνει ότι, για να συµµετάσχουν στο έργο, ειθυµούν η ειστροφή της
εένδυσής τους (ROI) να ανέρχεται σε 14%.
Σύµφωνα µε νεώτερες δηλώσεις της Υουργού Περιφερειακής Ανάτυξης
και ∆ηµοσίων Έργων κα Lilyana Pavlova (24.05.2012), η Τουρκία και το Κατάρ
έχουν αναλάβει σταθερή δέσµευση για το σχέδιο κατασκευής του
αυτοκινητόδροµου Ruse-Svilengrad στη Βουλγαρία. Σε συνέχεια της συνάντησης
των τριών ρωθυουργών ραγµατοοιήθηκαν ολυάριθµες τριµερείς
συσκέψεις εθνικών εµειρογνωµόνων σε τεχνικό είεδο και αοφασίστηκε η
σύσταση κοινοραξίας για την υλοοίηση του σχετικού σχεδίου. Αό λευράς
Κατάρ έχει είσης εκδηλωθεί ενδιαφέρον και για συµµετοχή σε άλλα αρόµοια
σχέδια, ενώ η τουρκική λευρά δηλώνει ότι η συµµετοχή της στις συσκέψεις σε
τεχνικό είεδο αφορά µόνο στο συγκεκριµένο σχέδιο.
Σηµειωτέον, ο νέος αυτοκινητόδροµος ου θα συνδέει το ανατολικό
τµήµα των βορείων συνόρων της Βουλγαρίας µε την Ρουµανία και τα
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νοτιοανατολικά σύνορα της χώρας µε την Τουρκία δεν θα αοτελεί τµήµα του
κανονικού οδικού δικτύου της χώρας, αλλά θα λειτουργεί µε σύστηµα διοδίων.
Το κόστος του έργου εκτιµάται στα 1,5 δις λέβα και ο χρόνος υλοοίησής του σε 4
έτη.

IΙI. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
– Χρηµατοδοτικές ενισχύσεις µε την υ(οστήριξη της EBRD στον τοµέα της
ενεργειακής α(οδοτικότητας
Εγκαινιάστηκε στις 25 Αριλίου σε ειδική εκδήλωση στο ξενοδοχείο
SHERATON της Σόφιας το «Πρόγραµµα Ενεργειακής Αοδοτικότητας και
Πράσινης Οικονοµίας», ου θα υλοοιηθεί στο λαίσιο του Ειχειρησιακού
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» και µε την υοστήριξη της Ευρωαϊκής
Τράεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάτυξη (EBRD). Το ρόγραµµα θα
χρηµατοδοτεί εενδύσεις στους τοµείς της ενεργειακής αοδοτικότητας και των
ανανεώσιµων ηγών ενέργειας (ΑΠΕ) µέσω δύο αράλληλων διαδικασιών: α)
Μέσω αευθείας ενισχύσεων συνολικού ύψους €150 εκατ. (ροερχόµενων αό τα
κοινοτικά διαρθρωτικά ταµεία και το βουλγαρικό κρατικό ροϋολογισµό) ου
θα ανέρχονται στο 30-50% της εένδυσης (και θα καταβάλλονται µε την ειτυχή
ολοκλήρωση του έργου), β) Μέσω χαµηλότοκων δανειακών διευκολύνσεων, τις
οοίες θα αρέχουν εµορικές τράεζες εκµεταλλευόµενες χρηµατοδότηση
(Bulgarian Energy Efficiency for Competitive Industry Finance Facility)
συνολικού ύψους €150 εκατ., ου θα τους χορηγήσει η EBRD.
Σηµειώνεται ότι η EBRD ροχωρεί ήδη, στο λαίσιο του ως άνω
Προγράµµατος, στη χορήγηση έξι ιστωτικών γραµµών ύψους €62 εκατ. (αό τα
συνολικά €150 εκατ.) µέσω των κάτωθι χρηµατοιστωτικών ιδρυµάτων: Allianz
Bank Bulgaria, DSK Bank, MKB Unionbank, ProCredit Bank Bulgaria,
Raiffeisenbank Bulgaria και UniCredit Bulbank.
∆ικαιούχοι του Προγράµµατος, το οοίο θα είναι ανοιχτό για τους
ενδιαφερόµενους έως το τέλος του 2013, είναι εταιρείες ιδιωτικών συµφερόντων,
ου έχουν συσταθεί και λειτουργούν στη Βουλγαρία.
Περισσότερες ληροφορίες µορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόµενοι
αό
την
ιστοσελίδα
της
EBRD
(http://www.ebrd.com/english/pages/news/press/2012/120425.shtml), καθώς
και αό τη διαχειριστική αρχή του Ειχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανταγωνιστικότητα» στα κάτωθι στοιχεία εικοινωνίας:
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Managing Authority of OP "Development of the Competitiveness of the
Bulgarian Economy"
"European Funds for Competitiveness" Directorate
Bulgaria, Sofia
8, Slavyanska Str.
Tel. + 359 2 940 75 00
Fax + 359 2 981 17 19
Intermidiate Body for Priority Axes 1 & 2 of the OP “Competitiveness”
Bulgaria, Sofia
21, Sheshti Semptemvri Str.
Tel. + 359 2 807 53 00
Fax + 359 2 807 53 08
Web: www.ibsme.org
Παράλληλα, δάνειο ύψους €5 εκατ. χορήγησε η EBRD στη βουλγαρική
τράεζα (ουγγρικών συµφερόντων) DSK Bank µε στόχο την υοστήριξη
δράσεων στον τοµέα της ενεργειακής αοδοτικότητας των κατοικιών. Το εν λόγω
δάνειο εντάσσεται στο λαίσιο της ιστωτικής γραµµής της EBRD µε τον τίτλο
REECL (Residential Energy Efficiency Credit Line). Το εν λόγω ρόγραµµα, ου
εγκαινιάστηκε το 2005, έχει ήδη χρηµατοδοτήσει άνω αό 30.000 µικροέργα
(στον τοµέα της ενεργειακής αοδοτικότητας κατοικιών) και το 2011 ανανεώθηκε
η διάρκειά του και ροβλέφθηκε η εραιτέρω διάθεση €40 εκατ. Σηµειώνεται ότι,
στο λαίσιο του εν λόγω ρογράµµατος, είχε δοθεί αρόµοια χρηµατοδότηση το
Μάρτιο 2012 στη CIBANK (ύψους €5 εκατ.) και τον Ιούλιο του 2011 (ύψους €8
εκατ.) στην τράεζα Raiffeisenbank (αυστριακών συµφερόντων).
◊◊◊◊◊
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IV. ΚΛΑ∆ΙΚΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
- Ε(ικύρωση συµφωνίας α(ό βουλγαρικό κοινοβούλιο για την στήριξη του
σχεδίου Nabucco

Το εθνικό κοινοβούλιο της Βουλγαρίας εικύρωσε στις 22.05.2012
συµφωνία για την στήριξη του σχεδίου Nabucco µεταξύ της διεθνούς εταιρείας
έργου Nabucco Ga Pipeline International GmbH και της Nabucco Gas Pipeline
Bulgaria EOOD. Στην εν λόγω συµφωνία αοτυώνεται η βούληση των
συµβαλλόµενων εταιρειών να συµµορφωθούν µε τους διεθνείς τεχνικούς και
εριβαλλοντικούς όρους, ενώ είσης τίθενται και οι κανόνες σχετικά µε τις
εενδύσεις στην κατασκευή, ατην λειτουργία και στην αξιοοίηση της
δυναµικότητας του συστήµατος του αγωγού, καθώς είσης οι όροι είλυσης
ενδεχόµενων διαφορών. Τη σχετική διακυβερνητική συµφωνία είχαν υογράψει
η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Ρουµανία και η Τουρκία στις 13 Ιουλίου
2009, ενώ το κόστος του σχετικού σχεδίου εκτιµάται στα 7,9 δις ευρώ.
◊◊◊◊◊
- Ε(ανεξέταση α(αγόρευσης εξόρυξης σχιστολίθου
Αντιδράσεις αό εριβαλλοντικές οργανώσεις ροκάλεσε η ρόταση
βουλευτών (17.05.2012) για αναθεώρηση του µορατόριουµ ου έχει τεθεί στην
εξόρυξη ετρελαίου και φυσικού αερίου µε τη χρήση της µεθόδου της
«υδραυλικής διάρρηξης». Η εν λόγω τροολογία, ου κατατέθηκε στο
βουλγαρικό Κοινοβούλιο αό την ad hoc κοινοβουλευτική ειτροή για το

12

αέριο αό σχιστόλιθο, ααλείφει διάταξη σύµφωνα µε την οοία η ίεση ου
χρησιµοοιείται στις γεωτρήσεις για ετρέλαιο και φυσικό αέριο δεν µορεί να
υερβαίνει τις 20 ατµόσφαιρες. Βάσει του αιτιολογικού της ρότασης, η αλλαγή
αυτή ζητήθηκε αό ετρελαϊκές εταιρείες και εταιρείες φυσικού αερίου, οι οοίες
τόνισαν ως η ισχύουσα ααγόρευση εµοδίζει τις εργασίες έρευνας και
αραγωγής συµβατικού φυσικού αερίου.
Πάντως, µετά την εξέλιξη αυτή, εριβαλλοντικές οργανώσεις
ροειδοοίησαν µε νέες κινητοοιήσεις και υοστήριξαν ότι η τροολογία
ουσιαστικά αίρει την ααγόρευση χρήσης της µεθόδου υδραυλικής διάρρηξης.
Παράλληλα, οι εν λόγω εριβαλλοντικές οργανώσεις θεωρούν ότι η ως άνω
τροολογία διευκολύνει τις δραστηριότητες γεώτρησης των εταιρειών: α) Park
Place, ου ραγµατοοιεί γεωτρήσεις στο χωριό Vranino κοντά στην όλη
Kavarna, β) Direct Petroleum η οοία ραγµατοοιεί είσης γεωτρήσεις στο
χωριό Deventsi και γ) Rusgekom ου ραγµατοοιεί γεωτρήσεις στο χωριό
Rogozina κοντά στην Dobrudzha.
Υενθυµίζεται ότι στις 17 Ιανουαρίου 2012 και κατόιν αντιδράσεων
εριβαλλοντικών οργανώσεων, η βουλγαρική κυβέρνηση είχε ανακαλέσει άδεια
ου είχε αρχικά δοθεί στην αµερικανική εταιρεία Chevron για τη διεξαγωγή
ερευνών για τον εντοισµό και την εξόρυξη φυσικού αερίου αό σχιστόλιθο στη
βουλγαρική εικράτεια. Στις 18 Ιανουαρίου, το Υουργικό Συµβούλιο
εικύρωσε την αόφαση της ροηγουµένης ηµέρας και εέβαλε ε’ αόριστον
ααγόρευση της χρήσης της µεθόδου της υδραυλικής διάρρηξης για τον
εντοισµό και την εκµετάλλευση ετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ ακολούθως
η ααγόρευση εικυρώθηκε και αό το Κοινοβούλιο. Τόσο η αρχική αόφαση
της βουλγαρικής κυβέρνησης όσο και η εακολουθείσασα ανακλητική είχαν
ροκαλέσει αντιδράσεις αντίστοιχα αό εριβαλλοντικές οµάδες και
υοστηρικτές της ενεργειακής διαφοροοίησης της Βουλγαρίας.
◊◊◊◊◊

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- Πορεία αυτοκινητοδρόµου «Στρούµα»
Συνολικά 15 εταιρείες υέβαλαν ροσφορές στο διαγωνισµό ανάθεσης για
την κατασκευή του τµήµατος 2 του «Στρούµα» (τµήµα 37 χλµ αό την όλη
Ντούνιτσα µέχρι την όλη Μλαγκόεβγκραντ). Σηµειωτέον ο διαγωνισµός για
το τµήµα 2 του αυτοκινητόδροµου «Στρούµα» (ου εκτείνεται αό την Σόφια
µέχρι τα σύνορα µε την Ελλάδα) είναι ο ρώτος διαγωνισµός για την κατασκευή
αυτοκινητοδρόµου στη Βουλγαρία, στον οοίο αοφασιστικός αράγοντας για
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την ανάθεση του έργου δεν είναι η χαµηλότερη τιµή ροσφοράς αλλά τα ειδικά
χαρακτηριστικά του δικτύου όως το ανώµαλο έδαφος και οι εριβαλλοντικές
ροδιαγραφές.
Προσφορά, µεταξύ άλλων, υέβαλαν οι ελληνικές εταιρείες ΑΚΤΩΡ,
ΤΕΡΝΑ και J&P Avax, η αυστριακή Strabag, η ιταλική SoCIETA Italiana Per
Condotte D’ Acqua και η κοινοραξία DMX ου συστήθηκε αό την τουρκική
εταιρεία Dogus, τη ρωσική Mostovik και τη βουλγαρική εταιρεία Hydrostroy.
Είσης υέβαλαν ροσφορά - ρώτη φορά σε τέτοιου είδους διαγωνισµό - η
ρωσική Mostovik, η ισανική FCC Construction ου ήδη κατασκευάζει την
δεύτερη γέφυρα στον ∆ούναβη, καθώς και έντε ιταλικές εταιρείες.
Η βουλγαρική Υηρεσία Οδικών Υοδοµών θα ροκρίνει αό το σύνολο
των ροσφορών τις οκτώ µε την καταλληλότερη εµειρία και τον µεγαλύτερο
κύκλο εργασιών και εν συνέχεια οι ειλεχθείσες εταιρείες θα υοβάλουν
ροσφορές ως ρος το κόστος έως τις αρχές Ιουλίου.
◊◊◊◊◊

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- Κορυφαίος τουριστικός (ροορισµός των Βουλγάρων για το τετραήµερο της
Πρωτοµαγιάς η Ελλάδα
Στην κορυφή της ροτίµησης των Βούλγαρων τουριστών κατετάγη η
Ελλάδα για το τετραήµερο της Πρωτοµαγιάς (28.04–01.05.12). Όως ροκύτει
αό δηµοσιεύµατα ου βουλγαρικού τύου, ου βασίζονται σε στοιχεία
αφορώντα στη διάβαση οχηµάτων αό τα συνοριακά εράσµατα ΕλλάδοςΒουλγαρίας, άνω αό 85.000 άτοµα (και 25.000 οχήµατα) έρασαν στη χώρα
µας το ως άνω τετραήµερο. Συνεώς, οι Βούλγαροι τουρίστες φαίνεται να µην
εηρεάζονται αό τη δηµοσιονοµική κρίση ου λήττει την Ελλάδα την
τελευταία διετία και συνεχίζουν την αράδοση, σύµφωνα µε την οοία η χώρα
µας αραµένει ένας αό τους αγαηµένους τους ροορισµούς για τις διακοές
του Πάσχα, του θέρους και της Πρωτοχρονιάς.
Εφόσον η εν λόγω τάση συνεχιστεί, τότε η χώρα µας θα ειτύχει και εφέτος
ικανοοιητικά είεδα ροσέλκυσης Βούλγαρων τουριστών, σε αντίθεση µε
ροηγούµενες ροβλέψεις του Βούλγαρου Υφυουργού Οικονοµίας, αρµόδιου
για θέµατα τουρισµού, κ. Ivo Marinov. Εκτιµάται, συγκεκριµένα, ότι η κυρίαρχη
στους Βούλγαρους τουρίστες νοοτροία να αοφεύγουν µακρινούς ροορισµούς
δεν φαίνεται να αλλάζει δραµατικά, µε αοτέλεσµα η Ελλάδα να διατηρεί την
κυρίαρχη θέση της.
◊◊◊◊◊
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V. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ

– ∆ιεθνές Οικονοµικό Φόρουµ “Μαρίτσα”, Φιλι((ού(ολη, 6-7 Ιουνίου 2012
Αό 6 έως 7 Ιουνίου 2012 διοργανώνεται στη Φιλιούολη (Plovdiv)
αό το Bulgaria Economic Forum (www.biforum.org) και σε συνεργασία µε
τοικές ειχειρηµατικές ενώσεις το 5ο ∆ιεθνές Οικονοµικό Φόρουµ «Μαρίτσα».
Το Φόρουµ τελεί υό την αιγίδα του Περιφερειακού Κυβερνήτη Φιλιούολης,
κ. Zdravko Dimitrov και θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο της ∆ιεθνούς
Έκθεσης Φιλιούολης. Αναµένεται η συµµετοχή βουλγαρικών ειχειρήσεων,
χρηµατοοικονοµικών ιδρύµατων, ειχειρηµατικών ενώσεων, καθώς και
εκροσώων της βουλγαρικής ολιτικής ηγεσίας και των τοικών αρχών
Φιλιούολης, Σόφιας, Στάρα Ζαγκόρα, Χάσκοβο, Κάρτζαλι, Πάζαρτζικ και
Σµόλυαν.
Σύµφωνα µε τους διοργανωτές οι βασικές θεµατικές στις οοίες θα είναι
Φόρουµ είναι:
- Περιφερειακή ανάτυξη της Νοτιοκεντρικής Βουλγαρίας, projects και ευκαιρίες
κατά την ρογραµµατική ερίοδο 2014-2020.
- Συµράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, νοµικό λαίσιο, βέλτιστες ρακτικές
και ευκαιρίες, εναλλακτικές ηγές χρηµατοδότησης, έργα υοδοµής.
- Ενεργειακή εάρκεια, υδροηλεκτρική ενέργεια, εενδύσεις σε καινοτόµoυς
κλάδους.
- Ειχειρηµατικές ευκαιρίες σε δήµους.
- Γεωργία, τρόφιµα και µεταοίηση - Projects και ροοτικές, clusters.
- Τουρισµός – Καινούργιες ροοτικές.
Για ειρόσθετες ληροφορίες και για δηλώσεις συµµετοχής οι
ενδιαφερόµενοι µορούν να εισκέτονται την ιστοσελίδα http://www.forummaritsa.org, καθώς είσης και να εικοινωνούν αευθείας µε τους διοργανωτές:
Bulgaria Economic Forum
Mr George Tabakov, Chairman
g.tabakov@biforum.org
Ms Christina Dimitrova, Programme & Sponsors
Ε-mail: chris@biforum.org
Ms Daniela Balareva, Logistics & Registration
Ε-mail: registration@biforum.org
86, Vitosha Blvd, 1463 Sofia, Bulgaria
Tηλ.: +359 (0) 2 951 52 59, +359 (0) 2 951 6810
Fax: +359 (0) 2 953 29 24
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◊◊◊◊◊
– 5η BALKAN ENTERTAINMENT & GAMING EXPO (InterExpo Center,
Σόφια, 16-18.10.2012)
Η 5η Balkan Entertainment & Gaming Expo θα διεξαχθεί στις 16–18
Οκτωβρίου 2012 στο Inter Expo Center στη Σόφια. Η έκθεση αευθύνεται σε
εταιρείες των κλάδων της διασκέδασης, των τυχερών αιγνίων, των υηρεσιών
φύλαξης και ασφάλειας, του τουρισµού και του κλάδου ξενοδοχειακών
υηρεσιών, των τροφίµων & οτών, της διαφήµισης και των ολυµέσων.
Οι ενδιαφερόµενοι µορούν να αντλήσουν ρόσθετα στοιχεία αευθείας
αό τους διοργανωτές, των οοίων τα στοιχεία εικοινωνίας είναι τα εξής:
Balkan Gaming Expo
Kukush Str., 1345 Sofia, Bulgaria
Phone: +359 2 812 9438
Fax: +359 2 812 9479
Email: info@balkangamingexpo.com, detelina@balkangamingexpo.com
www.balkangamingexpo.com
Αναλυτικότερα στοιχεία εικοινωνίας: http://www.balkangamingexpo.com/22

◊◊◊◊◊

VI. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

– Ενδιαφέρον για (ρόσληψη συνεργάτη για (ροώθηση (ροϊόντων στη
Βουλγαρία
H εταιρεία ΑΜP η οοία δραστηριοοιείται στο χώρο της κατασκευής
βιοµηχανικών ψυκτικών ορτών, ορτών φλι φλα, ψυκτικών θαλάµων καθώς
είσης και κουρτινών για ψυκτικούς θαλάµους, ραφιών, υγειονοµικών ροφίλ,
αντιολισθητικών δαέδων κλ. αναζητά συνεργάτη στη Βουλγαρία για την
ροώθηση των ροϊόντων της. Ο συνεργάτης θα ρέει να γνωρίζει άταιστα
την ελληνική και τη βουλγαρική γλώσσα. Για ερισσότερες ληροφορίες:
κ. Μ. Παάς, τηλ. +30 210 6220100, +30 6979796750 (κιν.), fax: +30 210
8161316, e-mail: amotors@otenet.gr, web: www.ampilalis.gr
◊◊◊◊◊
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– Ενδιαφέρον για (ρόσληψη (ρογραµµατιστών Η/Υ
Η εταιρεία Supernova Media, η οοία ιδρύθηκε στη Βουλγαρία το 2008
αό 3 Γάλλους νέους ειχειρηµατίες, ενδιαφέρεται να ροσλάβει
καταρτισµένους Έλληνες ρογραµµατιστές, ου θα ήταν διατεθειµένοι να
εγκατασταθούν στη Σόφια για το σκοό αυτό. Η εταιρεία αριθµεί αυτή τη στιγµή
συνολικά 9 άτοµα και ειδικεύεται σε µια ευρεία γκάµα διαδικτυακών και ΙΤ
ροϊόντων (κατασκευή ιστοσελίδων, εφαρµογές για κινητά και ταµλέτες, κόµικ,
manga, βιντεοαιχνίδια). Πληροφορίες για την εταιρεία και τα ροϊόντα της
µορούν να αντληθούν αό τις ιστοσελίδες http://www.supernovamedia.com/ και http://www.amilova.com αντίστοιχα. Τύχον ενδιαφερόµενοι
µορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους ή να εικοινωνήσουν αευθείας µε
την εταιρεία για ερισσότερες ληροφορίες στα κάτωθι στοιχεία εικοινωνίας:
SUPERNOVA MEDIA
Πληροφορίες: Adrien Bacchi - Associate Director
E-mail : adrien@supernova-media.com
Tel : +359 (0) 8 78 31 64 57
◊◊◊◊◊

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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