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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

- Υιοθέτηση «Συµφώνου ∆ηµοσιονοµικής Σταθερότητας»
Εγκρίθηκαν στις 30.06.2011 αό το βουλγαρικό Κοινοβούλιο σε δεύτερη
ανάγνωση οι κύριο άξονες του λεγόµενου «Σύµφωνου ∆ηµοσιονοµικής
Σταθερότητας (Financial Stability Pact)». Το εν λόγω Σύµφωνο αοτέλεσε
ρωτοβουλία του Υουργού Οικονοµικών, κ. Simeon Djankov, και υό την
τελική του µορφή ροβλέει δύο βασικές ρυθµίσεις δηµοσιονοµικής ειθαρχίας,
οι οοίες ενσωµατώθηκαν στον οργανικό νόµο για τον ροϋολογισµό.
Σύµφωνα µε τις εν λόγω ρυθµίσεις:
1.
Εισάγεται δεσµευτικό για την κυβέρνηση ανώτατο όριο για το έλλειµµα
του κρατικού ροϋολογισµού (2%) µε αώτερο στόχο τη συγκράτηση του
δηµοσίου χρέους κάτω αό το 20% του ΑΕΠ.
2.
Περιορίζεται σε οσοστό έως 40% του ΑΕΠ η δυνατότητα της κυβέρνησης
να αναδιανέµει τα κρατικά κονδύλια, µέτρο ου αοβλέει στον εριορισµό των
κρατικών δαανών.
Όως δήλωσε ο κ. Djankov, οι νέες αυτές διατάξεις του οργανικού νόµου
για τον ροϋολογισµό θα τεθούν σε εφαρµογή τον Ιανουάριο του 2012.
Σύµφωνα µε τον κ. Djankov, το Σύµφωνο εξασφαλίζει την λήρη συµµόρφωση
της Βουλγαρίας µε το άρθρο 126 της Συµφωνίας για τη Λειτουργία της
Ευρωαϊκής Ένωσης (ερί αοφυγής υερβολικών ελλειµµάτων αό τα κράτηµέλη). Το όριο, µάλιστα, του 2% για το έλλειµµα είναι χαµηλότερο αό το
αντίστοιχο όριο, το οοίο θέτει το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάτυξης (3%).
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του βουλγαρικού Υουργείου
Οικονοµικών, διατυώθηκαν διάφορες ροτάσεις αναφορικά µε τους
δηµοσιονοµικούς κανόνες, ου θα έρεε να ενταχθούν στο Σύµφωνο, αλλά
υιοθετήθηκαν τελικά οι ως άνω ρυθµίσεις ως ιο διαφανείς και αλές.
Σηµειώνεται, τέλος, ως φιλοδοξία του κ. Djankov είναι το Σύµφωνο
∆ηµοσιονοµικής Σταθερότητας να λάβει συνταγµατική ισχύ, κάτι ου θα
καταστήσει δυνατή την υιοθέτηση και της τρίτης ρότασής του, βάσει της οοίας
η φορολογική νοµοθεσία θα ρέει να τροοιείται αό το Κοινοβούλιο µόνο µε
αυξηµένη λειοψηφία 2/3.
◊◊◊◊◊
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- Συστάσεις Ειτροής αναφορικά µε Πρόγραµµα Σύγκλισης
Σε συστάσεις ρος τη Βουλγαρία για τη λήψη µέτρων, τα οοία θα
βελτιώσουν τη διαδικασία σχεδιασµού και εφαρµογής του ροϋολογισµού,
ροχώρησε η Ευρωαϊκή Ειτροή σε σχετική έκθεσή της εί του Εθνικού
Προγράµµατος
Μεταρρυθµίσεων
2011
και
του
εικαιροοιηµένου
Προγράµµατος
Σύγκλισης
2011–2014
(url:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/recommendations_2011/csr_bulgaria_en.
pdf). Σύµφωνα µε την Ειτροή, η Βουλγαρία καλείται να βελτιώσει την
οιότητα της δηµοσιονοµικής διακυβέρνησης, να εφαρµόσει δεσµευτικούς
δηµοσιονοµικούς κανόνες και να διαµορφώσει ένα σαφές και ροβλέψιµο
µεσορόθεσµο λαίσιο ροϋολογισµού, εξασφαλίζοντας διαφανείς διαδικασίες
υλοοίησή του. Παράλληλα, οι κρατικές δαάνες και ο ρυθµός αύξησής τους
ρέει να συνδεθούν µε τις ροβλέψεις για την µεσορόθεσµη ορεία του ΑΕΠ,
δίδοντας ροτεραιότητα στις δαάνες εκείνες ου ενισχύουν την ανάτυξη.
Εισηµαίνεται είσης η αναγκαιότητα ενίσχυσης της ικανότητας του διοικητικού
µηχανισµού, αοτελεσµατικότερης χρήσης των κρατικών κονδυλίων και
βελτίωσης της λειτουργίας των αρµόδιων για τις κρατικές ροµήθειες υηρεσιών.
Σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό, η Ειτροή ροτρέει υέρ της λήψης
µέτρων, τα οοία θα συµβάλουν, ώστε οι εργαζόµενοι να αρατείνουν το χρόνο
αραµονής τους στην αγορά εργασίας. Ως ρος τους µισθούς, ροτείνεται η
υλοοίηση δέσµης ολιτικών, ου θα εξασφαλίζουν τη σύνδεση των µισθών µε
την αραγωγικότητα και θα υοστηρίζουν την ανταγωνιστικότητα.
Παράλληλα, στην έκθεση εισηµαίνεται ότι ρέει να ειταχυνθούν οι
µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της αιδείας και να εφαρµοστούν ολιτικές
κοινωνικής ένταξης, ώστε να αντιµετωιστούν η φτώχεια, ο κοινωνικός
αοκλεισµός και η ανεργία. Στον τοµέα της ενέργειας τονίζεται ότι ρέει να
διασφαλιστεί η λήρης ανεξαρτησία της αρµόδιας Ρυθµιστικής Αρχής, ώστε να
ενισχυθεί ο ανταγωνισµός στην αγορά ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου. Τέλος,
υογραµµίζεται ότι ρέει να αρασχεθούν τα κατάλληλα κίνητρα στους
ενδιαφερόµενους, ώστε να αναβαθµιστεί η ενεργειακή αοδοτικότητα των
κτιρίων.
Οι συστάσεις της Ειτροής θα υοβληθούν στο Συµβούλιο, όου
αναµένεται να συζητηθούν και να υιοθετηθούν στα τέλη Ιουνίου.
◊◊◊◊◊
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- Άνοδος του ΑΕΠ το α’ τρίµηνο 2011
Σύµφωνα µε τα εικαιροοιηµένα στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού
Ινστιτούτου, το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 3,4% σε ετήσια βάση το α’
τρίµηνο 2011. Σε σύγκριση µε το δ’ τρίµηνο του 2010 το βουλγαρικό ΑΕΠ
σηµείωσε άνοδο της τάξης του 0,4%. Πρόκειται για την ρώτη σηµαντική
ενίσχυση του ρυθµού ανάτυξης της Βουλγαρίας ύστερα αό την οικονοµική
κρίση ου έληξε τη χώρα την ερίοδο 2008–2010. Το ΑΕΠ υοστηρίζεται κυρίως
αό τις εξαγωγές, οι οοίες αυξήθηκαν κατά 20,1% (έναντι ανόδου 8,6% των
εισαγωγών).
Σηµειώνεται, άντως, ότι η ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης συνέχισε
να είναι αναιµική (+0,1%). Για το ως άνω διάστηµα η σύνθεση της ακαθάριστης
ροστιθέµενης αξίας έχει ως εξής: α) Βιοµηχανία 32,4%, β) Υηρεσίες: 64,6%, γ)
Γεωργία: 3%.
Ρυθµός ανάτυξης του βουλγαρικού ΑΕΠ (2010 – 2011) ανά τρίµηνο

Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο
◊◊◊◊◊

- Αύξηση των εξαγωγών ρος ΕΕ και τρίτες χώρες
Βάσει ροσωρινών στοιχείων ου έδωσε στη δηµοσιότητα το βουλγαρικό
Στατιστικό Ινστιτούτο, το α΄ εντάµηνο 2011 οι βουλγαρικές εξαγωγές ρος
τρίτες εκτός ΕΕ χώρες αυξήθηκαν κατά 45,5% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη
ερίοδο του 2010. Κύριοι εµορικοί εταίροι της Βουλγαρίας το ως άνω διάστηµα
αναδείχθηκαν η Τουρκία, η Σερβία, η Ρωσία, η FYROM, η Κίνα και οι ΗΠΑ, στις
οοίες κατευθύνθηκε το ήµισυ ερίου των βουλγαρικών εξαγωγών ρος εκτός
4

ΕΕ χώρες. Σηµαντική αύξηση, όµως, το ως άνω διάστηµα κατέγραψαν και οι
βουλγαρικές εισαγωγές (27,8% σε ετήσια βάση). Ειδικά, το Μάιο οι βουλγαρικές
εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 34% και οι εισαγωγές κατά 16% σε σύγκριση µε τον
αντίστοιχο µήνα του 2010.
Η µεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών καταγράφηκε στις κατηγορίες:
«ορυκτά καύσιµα, λιαντικά και σχετικά υλικά», «ζωικά και φυτικά έλαια και
λίη» και «µεταοιηµένα αγαθά ταξινοµηµένα κυρίως µε βάση το υλικό». Η
µεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών καταγράφηκε στην κατηγορία «χηµικά και
σχετικά υλικά». Το εµορικό ισοζύγιο για το α’ εντάµηνο 2011 ήταν αρνητικό
κατά BGN 1139,3 εκατ. (ερίου €583 εκατ.). Σε τιµές FOB το ισοζύγιο ήταν και
άλι αρνητικό κατά BGN 599,2 εκατ.
Ονοµαστική αύξηση των βουλγαρικών εξαγωγών ρος τρίτες χώρες την
ερίοδο 2009 – 2011 (σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του ροηγούµενου
έτους)

Πηγή: Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας (http://www.nsi.bg/EPDOCS/FTS_Extrastat_201105_en.pdf)
Σε ό,τι αφορά τις εµορικές ροές µε τα κράτη-µέλη της ΕΕ, βάσει άλι
ροσωρινών στοιχείων, το α΄ τετράµηνο 2011 οι βουλγαρικές εξαγωγές
αυξήθηκαν κατά 51,7% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη ερίοδο του 2010. Κύριοι
εµορικοί εταίροι της Βουλγαρίας το ως άνω διάστηµα αναδείχθηκαν η
Γερµανία, η Ιταλία, η Ρουµανία, η Ελλάδα και το Βέλγο, στις οοίες
κατευθύνθηκε το 67% των βουλγαρικών εξαγωγών ρος κράτη-µέλη της ΕΕ.
Αξιόλογη άνοδο, όµως, το ως άνω διάστηµα κατέγραψαν και οι βουλγαρικές
εισαγωγές (24,9% σε ετήσια βάση) αό χώρες εντός ΕΕ. Ειδικά, τον Αρίλιο οι
βουλγαρικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 39% και οι εισαγωγές κατά 27,5% σε
σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2010.
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Η µεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών εντός ΕΕ καταγράφηκε στις
κατηγορίες: «ορυκτά καύσιµα, λιαντικά και σχετικά υλικά», «ακατέργαστα µη
βρώσιµα υλικά (λην καυσίµων)» και «µεταοιηµένα αγαθά ταξινοµηµένα
κυρίως µε βάση το υλικό». Η µεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών καταγράφηκε στις
κατηγορίες «ζωικά και φυτικά έλαια και λίη» και «ακατέργαστα µη βρώσιµα
υλικά (λην καυσίµων)». Το εµορικό ισοζύγιο για το α’ τετράµηνο 2011 ήταν
αρνητικό κατά BGN 297,4 εκατ. Σε τιµές FOB, όµως, το ισοζύγιο ήταν θετικό
κατά BGN 108,9 εκατ.
Ονοµαστική αύξηση των βουλγαρικών εξαγωγών ρος κράτη-µέλη της
ΕΕ την ερίοδο 2009 – 2011 (σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του
ροηγούµενου έτους)

Πηγή: Στατιστικό
04_en.pdf)

Ινστιτούτο

Βουλγαρίας

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

◊◊◊◊◊
- Μείωση της ανεργίας το Μάιο 2011
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση της Υηρεσίας Αασχόλησης της
Βουλγαρίας, η ανεργία τον Μάιο 2011 διαµορφώθηκε στο 8,9%, µειωµένη κατά
0,4% σε σχέση µε τον Αρίλιο. Το εν λόγω οσοστό είναι το χαµηλότερο, ου έχει
καταγραφεί αό τον Νοέµβριο 2009. Σε ό,τι αφορά την γεωγραφική κατανοµή
της ανεργίας, 11 εριφέρειες είναι κάτω αό τον εθνικό µέσο όρο: Σόφια 3.7%,
Gabrovo 5.8%, Μουργκάς 6.1%, Βάρνα 6.5%, StarZagora 7.3%, Φιλιούολη
7.9%, Ruse 8.1%, Veliko Tarnovo 8.3%, Dobrich 8.3%, Pernik 8.4% και Haskovo
8.8%. Αντιθέτως, τα υψηλότερα οσοστά ανεργίας καταγράφονται στις εξής
εριφέρειες: Smolyan 16.3%, Montana 15%, Targovishte 14.6%, Shumen 13.6%,
Vidin 13.5%, Vratsa 13.4%, Razgrad 12.6% και Silistra 12.5%.
◊◊◊◊◊
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- Πτώση των ΑΞΕ το α’ τετράµηνο 2011
Σύµφωνα µε ροσωρινά στοιχεία ου έδωσε στη δηµοσιότητα η Κεντρική
Τράεζα της Βουλγαρίας, οι άµεσες ξένες εενδύσεις (ΑΞΕ) στη Βουλγαρία το α’
τετράµηνο του 2011 κατέγραψαν εκροές της τάξης των €62,5 εκατ. Η αρνητική
αυτή εξέλιξη, σύµφωνα µε την Κεντρική Τράεζα, οφείλεται «σε καθαρές
ληρωµές ενδοεταιρικών ιστώσεων βάσει του ρογράµµατος αοληρωµής
δανείων των εταιρειών». Σε κάθε ερίτωση, σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα
του 2010 οι ΑΞΕ υοχώρησαν κατά €441 εκατ. Βάσει των εν λόγω στοιχείων
συνεχίζεται η αρνητική ορεία των ΑΞΕ στη Βουλγαρία, η οοία έχει ξεκινήσει
αό το 2009 (σύνολο ΑΞΕ: €3 δισ.) και εντάθηκε το 2010 (σύνολο ΑΞΕ: €1,5 δισ.).
Τα καλύτερα είεδα ΑΞΕ είχαν ειτευχθεί τη διετία 2007-2008 (€9 δισ. και €6
δισ. αντίστοιχα), λίγο ριν δηλαδή αό τη διεθνή οικονοµική κρίση.
Βάσει των ροσωρινών στοιχείων της βουλγαρικής Κεντρικής Τράεζης,
οι µεγαλύτερες καθαρές ΑΞΕ το α’ τετράµηνο 2011 ροήλθαν αό την Αυστρία
(€116 εκατ.), την Κύρο (€46 εκατ.)και την Ισανία (€36 εκατ.). Οι βουλγαρικές
ΑΞΕ στο εξωτερικό ανήλθαν σε €38,8 εκατ. έναντι €24,5 εκατ. το αντίστοιχο
διάστηµα του 2010.
◊◊◊◊◊
- Μείωση δηµοσιονοµικού ελλείµµατος Βουλγαρίας
Σύµφωνα µε ροσωρινά στοιχεία του β/Υουργείου Οικονοµικών, κατά
το ρώτο εξάµηνο του 2011, το έλλειµµα του κρατικού ροϋολογισµού
µειώθηκε κατά 57,0% σε σχέση µε το αντίστοιχο εξάµηνο του 2010 και
διαµορφώθηκε στα BGN 652,1 εκατ. (€ 333,4 εκατ.), ή σε 0,9% εί του ΑΕΠ,
σύµφωνα µε τις ειταγές και δεσµεύσεις ερί δηµοσιονοµικής ειθαρχίας του
Συµφώνου ∆ηµοσιονοµικής Σταθερότητας, ου υιοθετήθηκε ρόσφατα αό το
β/κοινοβούλιο.
Τα έσοδα του ροϋολογισµού, κατά το ανωτέρω διάστηµα, αρουσίασαν
αύξηση κατά 7,6% σε σχέση µε το ερασµένο έτος και ανήλθαν σε BGN12,04
δισ.(€ 615,6 εκατ.). Στην άνοδο αυτή των εσόδων συνέβαλαν οι εισράξεις των
εµµέσων φόρων ου κατέγραψαν αύξηση κατά 15,8% σε ετήσια βάση. Οι
κρατικές δαάνες ανήλθαν σε BGN 12,69 δισ. (€ 648,8 εκατ.) και αντιστοιχούσαν
σε 45,1% του αρχικού στόχου. Τέλος, το δηµοσιονοµικό αοθεµατικό, αυξηµένο
κατά BGN200 εκατ. σε σχέση µε τον Μάιο, διαµορφώθηκε στα BGN 5,2 δισ. (€
26,6 εκατ.) στα τέλη Ιουνίου 2011.
◊◊◊◊◊
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- Πορεία του ληθωρισµού τον Ιούνιο 2011
Πτωτικά κινήθηκε ο ληθωρισµός στη Βουλγαρία τον Ιούνιο 2011 σε
σχέση µε τον ροηγούµενο µήνα (-0,9%), σύµφωνα µε στοιχεία ου έδωσε στη
δηµοσιότητα το Στατιστικό Ινστιτούτο. Αό την αρχή του έτους ο ληθωρισµός
έχει αυξηθεί κατά 1,7%, ενώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2011 η
άνοδος ανέρχεται σε 4,8%. Ο µέσος ετήσιος ληθωρισµός ανήλθε στο 4,3%. Βάσει
του εναρµονισµένου δείκτη τιµών καταναλωτή (HICP), του συγκριτικού δηλαδή
δείκτη τιµών µεταξύ όλων των κρατών-µελών της ΕΕ, ο ληθωρισµός µειώθηκε σε
µηνιαία βάση κατά 0,3% και σε ετήσια κατά 3,5%.
Σε σχέση µε το Μάιο, η µεγαλύτερη αύξηση των τιµών καταναλωτή
καταγράφηκε στους κλάδους των µεταφορών (1,6%), της διασκέδασης και του
ολιτισµού (0,9%). Αντιθέτως, τώση κατέγραψαν οι τιµές των τροφίµων και (µη
αλκοολούχων) οτών (-2,4%) και των µεταφορών (-1%), ενώ αµετάβλητες
αρέµειναν οι τιµές καταναλωτή στις εικοινωνίες.
◊◊◊◊◊
- Τιµές καταναλωτικών αγαθών το 2010
Σύµφωνα µε στοιχεία ου έδωσε στη δηµοσιότητα η EUROSTAT, η
Βουλγαρία είχε τα χαµηλότερα είεδα τιµών στα καταναλωτικά αγαθά για το
2010. Συγκεκριµένα, οι τιµές των καταναλωτικών αγαθών στη Βουλγαρία
διαµορφώνονται µόλις στο 51% του κοινοτικού µέσου όρου. Αναλυτικότερα, οι
τιµές ανά κλάδο κυµάνθηκαν το 2010 ως εξής: Στα τρόφιµα και τα (µη
αλκοολούχα) οτά στο 66%, στα ήδη κανού και αλκοόλ στο 64%, στα ρούχα στο
75%, στα εστιατόρεια και τα ξενοδοχεία στο 45% και στα ηλεκτρονικά ροϊόντα
στο 89% του κοινοτικού µέσου όρου.
Παράλληλα, στη Βουλγαρία καταγράφονται οι χαµηλότεροι ονοµαστικοί
µισθοί σε κοινοτικό είεδο, αν και κατά το 2010 ο ρυθµός αύξησης των µισθών
ανήλθε στο 7,8%, το µεγαλύτερο οσοστό εντός ΕΕ. Μεταξύ των χωρών της ΕΕ οι
υψηλότερες τιµές των καταναλωτικών αγαθών καταγράφονται στη ∆ανία (143%
του κοινοτικού µέσου όρου) και, συνολικά σε ευρωαϊκό είεδο, στην Ελβετία
(148%) και τη Νορβηγία (147%).
◊◊◊◊◊
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ΙΙ. ∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
– Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2010
Αναρτήθηκε
στην
ιστοσελίδα
του
Γραφείου
µας
(www.agora.mfa.gr/bg60) η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2010, η οοία
εριλαµβάνει τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία (Κεφάλαιο Α΄), την
ορεία των διµερών οικονοµικών και εµορικών σχέσεων (Κεφάλαιο Β΄) κατά το
διάστηµα Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου 2010 καθώς και εικαιροοιηµένο
Ειχειρηµατικό Οδηγό (Κεφάλαιο Γ΄).
Στα Α΄ και Β΄ κεφάλαια της αρούσας έκθεσης έχουν συµεριληφθεί
είσης και ρόσφατες εξελίξεις βάσει των διαθεσίµων στατιστικών στοιχείων για
το 2011. Το λήρες κείµενο της Έκθεσης είναι ανηρτηµένο στην ηλ. διεύθυνση:
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/radC6692ETISIA%202010.pdf

◊◊◊◊◊

ΙΙΙ. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
– Νέες χρηµατοδοτήσεις στο λαίσιο των “EEA and Norway Grants”
∆ύο νέα µνηµόνια συνεργασίας ύψους €126,6 εκατ. υογράφηκαν στις
17.06.2011 αρουσία του Βούλγαρου ρωθυουργού, κ. Boyko Borissov, στο
λαίσιο του χρηµατοδοτικού µηχανισµού «ΕΕΑ and Norway Grants»
(http://www.eeagrants.org/id/1). Τα δύο ρογράµµατα, ύψους €48 εκατ.
(“Norway Grants”) και €78,6 εκατ. (“EEA Grants”) αντίστοιχα, θα έχουν
διάρκεια έως το 2014 και θα ενισχύσουν σχέδια σε µια σειρά αό τοµείς: υγεία,
εκαίδευση, ροστασία ολιτιστικής κληρονοµιάς, ΑΠΕ, καταολέµηση
οργανωµένου εγκλήµατος και συνεργασία µε τη ζώνη Schengen. Ειδικά σε ό,τι
αφορά ζητήµατα εριβάλλοντος και κλιµατικής αλλαγής, το συνολικό οσό ου
θα διατεθεί ανέρχεται στα €43 εκατ. και θα καλύτει µεταξύ άλλων εενδύσεις σε
καινοτόµες δράσεις στον τοµέα της ράσινης ενέργειας, εενδύσεις µε στόχο τη
µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την ενεργειακή αοδοτικότητα και
ροσάθειες για την εραιτέρω ενίσχυση της αρουσίας των ΑΠΕ στη χώρα.
Σύµφωνα µε σχετικές δηλώσεις του κ. Tomislav Donchev, Υουργού
αρµόδιου για τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων, ρόσβαση στη
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χρηµατοδότηση θα έχουν οι κρατικοί φορείς, δήµοι, ΜΚΟ αλλά και εταιρείες.
Πρόσφατα ο κ. Donchev είχε εκφράσει την ικανοοίησή του για το είεδο
αορροφητικότητας των διατιθέµενων µέσω του χρηµατοδοτικού ρογράµµατος
οσών. Σύµφωνα µε τον κ. Donchev, το συνολικό οσοστό αορροφητικότητας
υερβαίνει το 60% (70% για το ειµέρους ρόγραµµα «Norway Grants» και 50%
για το ρόγραµµα «EEA Grants»).
Έως σήµερα έχουν χρηµατοδοτηθεί στο λαίσιο του ρογράµµατος 66
σχέδια στη Βουλγαρία, τα οοία αφορούν σε µια σειρά τοµέων: Περιβαλλοντική
ροστασία, υοστήριξη του δικαστικού συστήµατος, ολιτιστική κληρονοµιά,
υηρεσίες υγείας και αροχής φροντίδας σε αιδιά, ενίσχυση του κρατικού
διοικητικού µηχανισµού και ροσέλκυση ξένων εενδυτών (.χ. µέσω του
σχεδίου InfoNorthWest, web: http://www.eeagrants.org/id/39). Σηµειώνεται
ότι ο χρηµατοδοτικός µηχανισµός «ΕΕΑ and Norway Grants» αοσκοεί στη
µείωση των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώη. Ειλέξιµα
κράτη για χρηµατοδότηση είναι τα 12 ιο ρόσφατα µέλη της ΕΕ, αλλά και οι
µεσογειακές χώρες Ελλάδα, Ισανία και Πορτογαλία.
◊◊◊◊◊
– ∆ηµιουργία «Ελληνοβουλγαρικού Ειχειρηµατικού Παρατηρητηρίου»
Το σχέδιο για τη δηµιουργία «Ελληνοβουλγαρικού Ειχειρηµατικού
Παρατηρίου» στην όλη Haskovo της Βουλγαρίας ανακοίνωσε η κα Anna
Nenova-Petrova, εκρόσωος ένωσης δήµων της εριοχής. Το εν λόγω σχέδιο
ροϋολογισµού €1.049.030 αναµένεται να χρηµατοδοτηθεί αό το
∆ιασυνοριακό Πρόγραµµα Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2007-2013. Η
υλοοίηση του σχεδίου ξεκίνησε ήδη το Μάρτιο του 2011 και αναµένεται να
ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του 2013. Στόχος του Παρατηρητηρίου θα είναι η
ενίσχυση της οικονοµικής ανάτυξης στη διασυνοριακή εριοχή ΕλλάδαςΒουλγαρίας και υοστήριξη των µικρών και µικροµεσαίων ειχειρήσεων.
◊◊◊◊◊
– Υογραφή συµφωνιών µεταξύ ΕΤαΕ και έντε τραεζών
Στο λαίσιο της κοινοτικής ρωτοβουλίας «Κοινοί Ευρωαϊκοί Πόροι για
τις Μικρο- Μεσαίες Ειχειρήσεις JEREMY (Joint European Resources for Micro to
Medium Enterprises»), το Ευρωαϊκό Ταµείο Εενδύσεων (EIF) υέγραψε, την
ερασµένη εβδοµάδα, έντε συµφωνίες εγγύησης µε τις τράεζες CIBANK,
ProCredit Bank, Raiffeisenbank, UniCredit Bulbank και United Bulgarian Bank
(Εθνική Τράεζα Ελλάδας), ύψους €400 εκατ. τα οοία θα διοχετευθούν, υό
µορφή νέων δανείων, σε µικροµεσαίες β/ειχειρήσεις.
10

Mέσω της εν λόγω Πρωτοβουλίας, αρέχεται η δυνατότητα στα κράτηµέλη να αξιοοιήσουν κοινοτικούς όρους των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων ου
ροορίζονται για τις µικροµεσαίες ειχειρήσεις και είναι ειδικά σχεδιασµένοι
για αυτές, όως δάνεια και εγγυήσεις δανείων. Στο λαίσιο αυτής, η
χρηµατοδότηση
χορηγείται
στις
ειχειρήσεις
µέσω
Ενδιάµεσων
Χρηµατοιστωτικών Οργανισµών (Financial Intermediaries). Το εν λόγω
χρηµατοοικονοµικό εργαλείο, συγχρηµατοδοτούµενο αό το Ευρωαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάτυξης (ΕΤΠΑ) και την Ευρωαϊκή Τράεζα Εενδύσεων
(ΕΤΕ), εντάσσεται στο λαίσιο του Ειχειρησιακού Προγράµµατος «Αειφόρος
Ανάτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και έχει ως στόχο την διευκόλυνση της
ρόσβασης των µικροµεσαίων ειχειρήσεων σε χαµηλότοκα δάνεια.
Βάσει των ανωτέρω συµφωνιών, οι εν λόγω τράεζες θα αρέχουν
δάνεια, µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, σε ερισσότερες αό 3.400 µικροµεσαίες
ειχειρήσεις στη χώρα, για την έναρξη, τον εκσυγχρονισµό ή την εέκταση των
δραστηριοτήτων τους, ροωθώντας έτσι την ανάτυξή τους και, συνακόλουθα,
τη ανταγωνιστικότητα της βουλγαρικής οικονοµίας. Σηµειώνεται ότι η ειλογή
των έντε χρηµατοιστωτικών ενδιάµεσων έγινε κατόιν ροσκλήσεως για
εκδήλωση ενδιαφέροντος ου δηµοσιεύτηκε ερί τα τέλη του 2010.
Κατά την τελετή της υογραφής των ανωτέρω συµφωνιών, ου έλαβε
χώρα στο ξενοδοχείο της Σόφιας SHERATON, ο διευθύνων σύµβουλος του
Ευρωαϊκού Ταµείου Εενδύσεων, κ. Richard Pelly, τόνισε τη σηµασία των
συµφωνιών αυτών για τις β/ΜµΕ, οι οοίες, κατά την τρέχουσα οικονοµική
συγκυρία, αντιµετωίζουν σοβαρά ροβλήµατα χρηµατοδότησης : η υλοοίηση
του νέου ροϊόντος στην Βουλγαρία, το οοίο θα βελτιώσει σηµαντικά τη
δυνατότητα των ΜµΕ για ρόσβαση σε ευνοϊκά δάνεια και µειωµένες
διασφαλίσεις , θα συµβάλει στην αύξηση των εενδύσεων και την οικονοµική
ανάτυξη στη χώρα.
◊◊◊◊◊

IV. ΚΛΑ∆ΙΚΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
- Υιοθέτηση ενεργειακής στρατηγικής αό το Κοινοβούλιο
Υιοθετήθηκε αό το βουλγαρικό κοινοβούλιο την 1η Ιουνίου 2011 η
Ενεργειακή Στρατηγική της Βουλγαρίας για το χρονικό διάστηµα έως το 2020. Η
Στρατηγική θέτει 5 βασικές ροτεραιότητες:
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1. Την εξασφάλιση εαρκών ενεργειακών ροµηθειών
2. Την είτευξη του στόχου για αραγωγή ενέργειας σε οσοστό 16% αό
ανανεώσιµες ηγές
3. Την ενίσχυση της ενεργειακής εάρκειας και ασφάλειας
4. Τη δηµιουργία ανταγωνιστικής ενεργειακής αγοράς
5. Την υιοθέτηση κατάλληλων ολιτικών, ώστε να ειτυγχάνεται τόσο η
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών όσο και η ροστασία των
συµφερόντων των καταναλωτών.
Προτεραιότητα της ενεργειακής ολιτικής της Βουλγαρίας έως το 2020 θα
αοτελέσουν: Η ενεργός συµµετοχή στα σχέδια ανάτυξης του Southern Gas
Corridor, η κατασκευή διασυνδέσεων για τη µεταφορά φυσικού αερίου µε τις
γειτονικές χώρες, η ενίσχυση της δυνατότητας αοθήκευσης φυσικού αερίου και
η κατασκευή νέας µονάδας για το σκοό αυτό, η αξιοοίηση µεθόδων
συµαραγωγής ενέργειας (cogeneration), η εξασφάλιση των ααραίτητων
συνθηκών για την ροµήθεια υγροοιηµένου και συµιεσµένου φυσικού αερίου
και, τέλος, η βέλτιστη χρήση των εγχώριων ενεργειακών ηγών. Σε ό,τι αφορά
την υρηνική ενέργεια, το κείµενο της Στρατηγικής υοστηρίζει την
αναγκαιότητα όχι µόνο εέκτασης της ζωής των αντιδραστήρων 5 και 6 του
σταθµού στο Κοζλοντούι, αλλά και κατασκευής νέων υρηνικών µονάδων
ισχύος 2.000 MW (υρηνικός σταθµός «Μέλενε» και/ή αντιδραστήρες 7 και 8
στον υρηνικό σταθµό στο Κοζλοντούι).
Παράλληλα, η Βουλγαρία θα λάβει µέτρα για την εξοικονόµηση ενέργειας
και θα ειδιώξει, για λόγους ενεργειακής ασφάλειας, να µειώσει την εξάρτησή
της αό εισαγωγές. Στη στρατηγική τονίζεται, είσης, η δέσµευση της χώρας να
συµβάλει στην αντιµετώιση της κλιµατικής αλλαγής, χωρίς όµως αυτό να
οδηγήσει σε υερβολικό κόστος. Σηµειώνεται, τέλος, ότι η ορεία υλοοίησης της
Στρατηγικής θα ελέγχεται ανά διετία, µε τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων και τη
διατύωση ροτάσεων για την εραιτέρω ορεία είτευξης των τεθέντων
στόχων.
◊◊◊◊◊

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
- Εκτιµήσεις για το τραεζικό σύστηµα της Βουλγαρίας
Σύµφωνα µε την ιο ρόσφατη έκθεση της Κεντρικής Τράεζας της
Βουλγαρίας, οι βουλγαρικές τράεζες κατέγραψαν το α’ τετράµηνο 2011
συνολικά κέρδη ύψους BGN 214 εκατ. (ερίου €110 εκατ.), οσό µειωµένο κατά
34% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2010. Σε µηνιαία βάση, τα κέρδη
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των χρηµατοιστωτικών ιδρυµάτων αυξήθηκαν κατά BGN 57 εκατ. τον Αρίλιο
του 2011. Παράλληλα, η βουλγαρική Κεντρική Τράεζα τονίζει ότι δεν έχουν
ειδεινωθεί τα δεδοµένα ως ρος τη σταθερότητα του τραεζικού συστήµατος.
Αντιθέτως, αυξήθηκαν τα ειχειρηµατικά δάνεια και τα ρευστά διαθέσιµα των
τραεζών αραµένουν σε ικανοοιητικά είεδα (23,7% σύµφωνα µε τον τρόο
υολογισµού τους, ου ροβλέεται στην Οδηγία 11 της Κεντρικής Τράεζας).
Την ίδια στιγµή, όµως, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης MOODY’S διατηρεί
αρνητικές τις ροβλέψεις του για το τραεζικό σύστηµα της χώρας,
εικαλούµενος «τη µη ειστική οικονοµική ανάκαµψη και το αδύναµο
ειχειρησιακό εριβάλλον». Παράλληλα, η MOODY’S υογραµµίζει την αργή
ιστωτική εέκταση, την εξάρτηση των βουλγαρικών τραεζών αό ξένες
χρηµατοδοτήσεις (ροερχόµενες κυρίως αό τις µητρικές εταιρείες θυγατρικών
στη Βουλγαρία) και το υψηλό οσοστό ανεργίας. Τέλος, η MOODY’S εκτιµά ότι
τα µη εξυηρετούµενα δάνεια θα αυξηθούν και εκφράζει τον ροβληµατισµό της
για την ορεία του κλάδου της αγοράς γης (real estate), µε δεδοµένο ότι ολλοί
ξένοι εενδυτές, ου είχαν δυναµική αρουσία στη χώρα ριν αό τη διεθνή
κρίση, έχουν λέον αοχωρήσει και δεν υάρχουν σαφείς ενδείξεις εανόδου
τους στη βουλγαρική αγορά.
Σηµειώνεται, τέλος, ότι κλιµάκιο του ∆ΝΤ, το οοίο εισκέφτηκε
ρόσφατα την χώρα (10-20.05.2011), συµφώνησε µε την εκτίµηση της Κεντρικής
Τράεζας ότι η κεφαλαιακή βάση των χρηµατοιστωτικών ιδρυµάτων της χώρας
αραµένει ισχυρή, αλλά εξέφρασε, αράλληλα, την ανησυχία του για τη
συνεχιζόµενη (µε χαµηλότερους άντως ρυθµούς) αύξηση των µη
εξυηρετούµενων δανείων.
◊◊◊◊◊

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
– Πτώση των τιµών των ροοριζόµενων για κατοικία ακινήτων
Σύµφωνα µε στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, οι τιµές
των ροοριζόµενων για κατοικία ακινήτων στη Βουλγαρία υοχώρησαν κατά
6,4% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίµηνο του 2011. Σε σχέση µε το ροηγούµενο
τρίµηνο, η τώση ανέρχεται στο 1,6%. Σε 23 όλεις της χώρας καταγράφηκε
υοχώρηση των εν λόγω τιµών, µε τη µεγαλύτερη στο Veliko Turnovo (5.5 %), το
Gabrovo (5.4 %), το Vidin και τη Φιλιούολη (4.7%).
Οι τιµές των ακινήτων στη Σόφια υοχώρησαν κατά 2,1%, ενώ στη Βάρνα
σηµείωσαν οριακή αύξηση κατά 0.9 per cent. Η σηµαντικότερη άνοδος (1,3%)
καταγράφηκε στο Rousse και το Blagoevgrad. Για την ερίοδο Αριλίου –
Ιουνίου 2011 η µέση τιµή των ακινήτων κατοικίας στη Βουλγαρία ανήλθε στα
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BGN 908.98 (ερίου € 465) ανά τ.µ.. Οι υψηλότερες µέσες τιµές καταγράφηκαν
στη Βάρνα (BGN 1509 ανά τ.µ), τη Σόφια (BGN 1466 ανά τ.µ.) και το
Μουργκάς (BGN 1163 ανά τ.µ.).
◊◊◊◊◊

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΤΡΟΦΙΜΑ
– Συµφωνία συνεργασίας στο λαίσιο του ρογράµµατος ADC
Σε συµφωνία για την ενίσχυση της συνεργασίας τους στους τοµείς των
αγροτικών ροϊόντων και της εεξεργασίας τροφίµων κατέληξαν εκρόσωοι
φορέων ετά χωρών (Ιταλία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Ρουµανία, Σερβία,
Μαυροβούνιο, Βοσνία & Ερζεγοβίνη) κατά τη διάρκεια σχετικής εκδήλωσης στη
Σόφια (15-16 Ιουνίου 2011). Οι εν λόγω φορείς και ενώσεις συµµετέχουν στο
ρόγραµµα ADC (Adriatic-Danubian cluster, web: http://www.adcproject.eu/)
και µε την ως άνω συµφωνία στοχεύουν στη δηµιουργία ενός διακρατικού
δικτύου αό «συστάδες» (clusters) αραγωγών και µεταοιητών, το οοίο θα
διευκολύνει την αοτελεσµατικότερη ροώθηση των ροϊόντων τους και την
καλύτερη ρόσβαση στις διεθνείς αγορές.
Ειδίωξη του ρογράµµατος ADC είναι η συνεργασία φορέων και
ενώσεων αό αραγωγικούς τοµείς των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώης,
ώστε να συγκροτηθούν διακρατικές τοµεακές «συστάδες» (clusters), δίκτυα
δηλαδή αραγωγών και µεταοιητών, ου µέσω της συνεργασίας θα
καταφέρουν να γίνουν ιο ανταγωνιστικοί, να µοιραστούν και να διαδώσουν
εραιτέρω εξειδικευµένες γνώσεις, να εριορίσουν τις εριφερειακές ανισότητες
και να ροσελκύσουν ΑΞΕ στις εριοχές τους. Έµφαση δίδεται στην υοστήριξη
των µικρών και µικροµεσαίων ειχειρήσεων, οι οοίες δηµιουργώντας δίκτυα
συνεργασίας και «συστάδες» ανά τοµείς ετυχαίνουν οικονοµίες κλίµακας και
ανατύσσουν δράσεις, ου µόνες τους δε θα µορούσαν να υοστηρίξουν (.χ.
εκόνηση ολοκληρωµένων ερευνών αγοράς ανά τοµέα, αοτελεσµατικότερο
marketing και καλύτερες εκστρατείες ροώθησης των ροϊόντων κ.ά.).
Σηµειώνεται ότι αό την Βουλγαρία συµµετέχων φορέας είναι το Bulgarian
Economic Forum (BEF, web: http://www.biforum.org/).
◊◊◊◊◊
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V. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ
– Παρουσίαση µελέτης ΙΕΝΕ “SE Europe Energy Outlook” (Σόφια, 20.06.11)
Σε εκδήλωση ου διοργανώθηκε στη Σόφια (Ξενοδοχείο SHERATON,
20.06.2011) αρουσιάστηκε αό τον εκτελεστικό διευθυντή του ΙΕΝΕ (Ινστιτούτο
Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώης, web: http://www.iene.gr/), κ. Κωστή
Σταµόλη, η µελέτη ου ειµελήθηκε το ίδρυµα µε τίτλο “South East Europe
Energy Outlook”. Η µελέτη αναλύει τα τωρινά δεδοµένα και τις µελλοντικές
ροοτικές για τους βασικούς ενεργειακούς κλάδους στη Νοτιοανατολική
Ευρώη (ετρέλαιο, φυσικό αέριο, ΑΠΕ, στερεά καύσιµα, ηλεκτρική ενέργεια,
υρηνική ενέργεια κ.ά.). Παράλληλα, αρουσιάζει την κατάσταση σε ενεργειακό
είεδο ανά χώρα, λαµβάνει υόψη το σχετικό κοινοτικό νοµικό λαίσιο και
διατυώνει συγκεκριµένες ροτάσεις για την καλύτερη αξιοοίηση των
ενεργειακών ηγών και την αοτελεσµατικότερη συνεργασία των χωρών της
εριοχής.
◊◊◊◊◊
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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