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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

- Αναβάθµιση ιστολη τικής ικανότητας Βουλγαρίας α ό MOODY’S
Σε αναβάθµιση της αξιολόγησης του αξιόχρεου της Βουλγαρίας σε Baa2
αό Baa3 ροχώρησε ο οίκος MOODY’S στις 22 Ιουλίου τ.έ. Σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση της MOODY’S, η αναβαθµισµένη ιστολητική αξιολόγηση (µε
«σταθερές ροοτικές») αντανακλά τη συνεχιζόµενη δηµοσιονοµική ειθαρχία,
ου τηρεί η κυβέρνηση, και τη σχετική αντοχή του χρηµατοιστωτικού
συστήµατος εν µέσω ενός ασταθούς οικονοµικού εριβάλλοντος στην ευρύτερη
εριοχή, όου βρίσκεται η Βουλγαρία.
Η MOODY’S αναφέρεται σε µεταρρυθµιστικές ρωτοβουλίες της
βουλγαρικής κυβέρνησης (αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστηµα, «Σύµφωνο
∆ηµοσιονοµικής Σταθερότητας»), ου φαίνεται να οδηγούν σε θεσµική ενίσχυση
του κρατικού µηχανισµού και να συντελούν στη διατήρηση του ελλείµµατος
κάτω αό το 3% τα εόµενα έτη. Παράλληλα, εκτιµά ότι ενισχύεται θεσµικά η
ικανότητα της Βουλγαρίας να αορροφά κοινοτικά κονδύλια και ότι το
χρηµατοιστωτικό σύστηµα της χώρας διατηρεί εαρκή ρευστότητα και
κεφαλαιακά αοθέµατα, ώστε να αορροφά τους όοιους κραδασµούς ροκαλεί
η εριφερειακή αστάθεια και, ιδίως, η κρίση χρέους ου αντιµετωίζει η Ελλάδα.
Τέλος, ο ως άνω οίκος αξιολόγησης εισηµαίνει ότι η Βουλγαρία
αντιµετώισε ικανοοιητικά τις συνέειες της διεθνούς οικονοµικής κρίσης και
εανέρχεται λέον σε ρυθµούς ανάτυξης, κυρίως χάρη στην άνοδο των
εξαγωγών. Παρόλ’ αυτά, η εγχώρια κατανάλωση και η ζήτηση ιστώσεων
αραµένουν ιδιαίτερα αδύναµες, ενώ η ανεργία κινείται σε είεδα υψηλότερα
της ρο κρίσεως εριόδου. Σε ό,τι αφορά τις άµεσες ξένες εενδύσεις, αναφέρεται
ότι δεν αναµένεται να ειτευχθούν τα ρο τριετίας υψηλά είεδα, αλλά νέες
σηµαντικές εενδύσεις θα ραγµατοοιηθούν εισφέροντας αξιόλογα κεφάλαια
στη χώρα.
Σηµειώνεται ότι ρόκειται για την ρώτη αναβάθµιση της ιστολητικής
ικανότητας της Βουλγαρίας, στην οοία ροχωρεί η MOODY’S την τελευταία
ενταετία, ενώ το Baa2 είναι το ανώτερο είεδο στο οοίο έχει κατατάξει ο
οίκος τη χώρα. Οικονοµικοί αναλυτές υογραµµίζουν ότι η Βουλγαρία έχει
λέον την υψηλότερη ιστολητική αξιολόγηση µεταξύ των βαλκανικών
κρατών, κάτι ου, όως υοστηρίζουν, συµβάλει στη «διαφοροοίηση» της
βουλγαρικής οικονοµίας έναντι των άλλων εριφερειακών οικονοµιών και
δηµιουργεί τις ροϋοθέσεις για εαναροσέλκυση ξένων εενδυτών.
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Ήδη, άντως, αό τις αρχές του 2010 η MOODY’S είχε ανακοινώσει ως
εξέταζε την αναβάθµιση της Βουλγαρίας, αλλά η αναθεώρηση του ελλείµµατος
ρος τα άνω την ερασµένη χρονιά καθυστέρησε την ροαναγγελθείσα
αναβάθµιση. Σε κάθε ερίτωση, η MOODY’S ροειδοοιεί ότι δεν θα διστάσει
να ροχωρήσει σε υοβάθµιση της τωρινής αξιολόγησης, αν αρατηρηθούν
αστοχίες στη δηµοσιονοµική ολιτική της χώρας, ου θα ειφέρουν αύξηση του
ελλείµµατος και του χρέους.
◊◊◊◊◊
- Πρόσφατες οικονοµικές εξελίξεις – ∆ιαµόρφωση βασικών οικονοµικών
µεγεθών
Σύµφωνα µε το ιο ρόσφατο ενηµερωτικό δελτίο του αρµόδιου
Υουργείου Οικονοµικών και τα ενηµερωµένα στατιστικά στοιχεία της
Κεντρικής Τράεζας και του Στατιστικού Ινστιτούτου, οι ρόσφατες οικονοµικές
εξελίξεις στη Βουλγαρία έχουν ως εξής:
•

•

Ο δείκτης βιοµηχανικής αραγωγής συνέχισε τη θετική του ορεία
τον Ιούνιο 2011, αν και ο ρυθµός αύξησης εριορίστηκε (+2,2% σε
ετήσια βάση). Αρνητική, όµως, ορεία τον Ιούνιο κατέγραψαν
τόσο οι λιανικές ωλήσεις (-0,8%) όσο και η κατασκευαστική
δραστηριότητα, (-2,6%). Ειδικά για τον κλάδο των κατασκευών,
του οοίου η ορεία συνεχίζει να είναι ασταθής, εισηµαίνεται ότι
ελήγη ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της διεθνούς οικονοµικής
κρίσης (τώση της ροστιθέµενης αξίας του κλάδου κατά 17,4% το
2009 και οριακή αύξηση 0,9% το 2010).
Σε ό,τι αφορά τον δείκτη ειχειρηµατικού κλίµατος, το δίµηνο
Ιουλίου – Αυγούστου 2011 καταγράφηκε βελτίωση κατά 0,7% και
1.1% αντίστοιχα σε µηνιαία βάση (βλ. αναλυτικότερα στοιχεία
κατωτέρω).

∆ιάγραµµα
1:
∆είκτης
βιοµηχανικής
παραγωγής
(ενίσχυση σε ετήσια βάση 9,4%)
τον Φεβρουάριο 2011

∆ιάγραµµα 2: ∆είκτης βιοµηχανικού
κλίµατος
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•
•

Η ανεργία σηµείωσε ελαφρώς τωτικές τάσεις και διαµορφώθηκε
τον Ιούλιο στο 9,47%.
Αµετάβλητος αρέµεινε ο ληθωρισµός στη Βουλγαρία τον Ιούλιο
2011 σε σχέση µε τον ροηγούµενο µήνα. Αό την αρχή του έτους
ο ληθωρισµός έχει αυξηθεί κατά 1,8%, ενώ σε σύγκριση µε τον
αντίστοιχο µήνα του 2011 η άνοδος ανέρχεται σε 4,4%. Ο µέσος
ετήσιος ληθωρισµός ανήλθε στο 4,4%. Βάσει του εναρµονισµένου
δείκτη τιµών καταναλωτή (HICP), του συγκριτικού δηλαδή δείκτη
τιµών µεταξύ όλων των κρατών-µελών της ΕΕ, ο ληθωρισµός
αυξήθηκε σε µηνιαία βάση κατά 0,4% και σε ετήσια κατά 3,4%. Σε
σχέση µε τον Ιούνιο, η µεγαλύτερη αύξηση των τιµών καταναλωτή
καταγράφηκε στους κλάδους της διασκέδασης (2,2%) και των
µεταφορών (1,3%). Αντιθέτως, τώση κατέγραψαν οι τιµές των
τροφίµων και (µη αλκοολούχων) οτών (-0,9%) και του ρουχισµού
(-0,8%).

∆ιάγραµµα 4: Εναρµονισµένος δείκτης τιµών
καταναλωτή και δείκτης τιµών παραγωγού
(2009-2011, µεταβολή σε % σε ετήσια βάση)

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

•

•

Το λεόνασµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε το α’
εντάµηνο 2011 στα €412,4 εκατ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις
εξαγωγές, ου σηµειώνουν σταθερή ανοδική τάση ήδη αό τον
Ιούνιο του 2010 (+35,7% σε ετήσια βάση). Αύξηση, όµως,
σηµείωσαν και οι εισαγωγές (18,9%). Το ακαθάριστο εξωτερικό
χρέος εριορίστηκε στο 93,3% του ΑΕΠ τον Μάιο 2011, µειωµένο
κατά 2,5% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2010.
Σηµειώνεται ότι ήδη το 2010 ο όγκος του εµορίου ροσέγγισε τα
ρο κρίσεως είεδα µε τις εξαγωγές να αυξάνονται κατά 33,2%
και τις εισαγωγές κατά 13,5%.
Σε ό,τι αφορά τις ξένες εενδύσεις (ΑΞΕ), τα στατιστικά στοιχεία
δείχνουν ότι καµία σηµαντική ΑΞΕ δεν ραγµατοοιήθηκε στη
Βουλγαρία το 2011 έως τώρα. Το α’ εξάµηνο 2011 καταγράφηκαν
4

θετικές ροές ΑΞΕ ύψους µόλις € 8 εκατ (βλ. αναλυτικότερα
αρακάτω). Παράλληλα, ολύ εριορισµένη ανάκαµψη
αρουσίασε ο ρυθµός αύξησης των ιστώσεων ρος τον ιδιωτικό
τοµέα.

∆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 (0,02% το
Μάιο 2011)

Στα τέλη Ιουνίου τα δηµοσιονοµικά αοθέµατα ανέρχονταν σε
BGN 5,2 δισ. (€2,7 ερίου), άνω αό το νοµοθετικό όριο των
BGN 4,5 δισ.
Σε ό,τι αφορά το δηµόσιο χρέος, στα τέλη Μαΐου 2011 η σχέση του
µε το ΑΕΠ διαµορφώθηκε στο 15,3%. Θετικά, είσης, αοτιµά η
κυβέρνηση τα αοτελέσµατα δύο δηµορασιών κρατικών
οµολόγων, ου έλαβαν χώρα τον Μάρτιο 2011.

Στα τέλη Ιουνίου 2011 το δηµοσιονοµικό έλλειµµα ανερχόταν σε BGN 650
εκατ., µειωµένο σηµαντικά σε σχέση µε την αντίστοιχη ερίοδο του 2010. Τα
κρατικά έσοδα κατέγραψαν αύξηση για έµτο συνεχόµενο µήνα (7,6% σε
ετήσια βάση) χάρη, κυρίως, στην ενίσχυση των εισροών αό έµµεσους φόρους
(+15,8%). Τέλος, οι κρατικές δαάνες ανήλθαν το ως άνω διάστηµα σε BGN 12,7
εκατ., δηλαδή στο 45% των ετήσιων ροβλέψεων.
◊◊◊◊◊
- Βελτίωση του ε ιχειρηµατικού κλίµατος τον Ιούλιο 2011
Βελτίωση κατά 1,1% σε µηνιαία βάση σηµείωσε ο δείκτης ειχειρηµατικού
κλίµατος στη Βουλγαρία τον Αύγουστο του 2011, σύµφωνα µε τα τελευταία
στοιχεία ου δηµοσιοοίησε το βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο. Θετικότερες
εµφανίζονται οι ροοτικές για τις εταιρείες των κλάδων της βιοµηχανίας (+2%),
και του λιανικού εµορίου (+10,8%), οι οοίες ανησυχούν µεν για το ασταθές
οικονοµικό
εριβάλλον
και
τις
ελλείψεις
ου
αρουσιάζει
η
εµορική/οικονοµική νοµοθεσία, αλλά αισιοδοξούν λόγω των αυξηµένων
αραγγελιών στη βιοµηχανία και των ροσδοκιών για ενισχυµένες ωλήσεις στο
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λιανικό εµόριο. Πάντως, σε ό,τι αφορά ειδικά το λιανικό εµόριο, ο δείκτης
είναι ευµετάβλητος τους τελευταίους µήνες και δεν µορούν ακόµη να εξαχθούν
ασφαλή συµεράσµατα. Στον αντίοδα ιο ααισιόδοξα είναι τα στελέχη ου
δραστηριοοιούνται στον τοµέα των κατασκευών (-5,7%) και των υηρεσιών (5%) λόγω των ανησυχιών για την ορεία των εταιρειών των κλάδων τους εν
µέσω ασταθούς οικονοµικού εριβάλλοντος, αυξανόµενου ανταγωνισµού στον
τοµέα των υηρεσιών και χαµηλής ζήτησης στις κατασκευές.
◊◊◊◊◊
- Εκτιµήσεις για την ορεία των ΑΞΕ το 2011
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του εκτελεστικού διευθυντή της InvestBulgaria
Agency, κ. Borislav Stefanov, οι άµεσες ξένες εενδύσεις (ΑΞΕ) στη Βουλγαρία θα
κινηθούν σε είεδα αντίστοιχα του 2010, δηλαδή µεταξύ € 1–1,5 δισ. Σε
αντίστοιχες αναθεωρηµένες ροβλέψεις του το Κέντρο Οικονοµικής Ανάτυξης
(CED) εκτιµά λέον ότι οι ΑΞΕ το 2011 δε θα υερβούν τα είεδα του 2010 (σε
ροηγούµενες ιο αισιόδοξες εκτιµήσεις το CED έκανε λόγο για ξένες εενδύσεις
ύψους €1,5–2 δισ. το 2011). Εισηµαίνεται ότι το 2010 οι ΑΞΕ ανήλθαν σε €1,5
δισ., µειωµένες κατά 50% σε σχέση µε το 2009. Ελήγησαν δε όλοι οι κλάδοι µε
ροεξάρχουσες τις κατασκευές και την αγορά ακινήτων, τη βιοµηχανία, την
ενέργεια και τις µεταφορές. Ανοδικά κινήθηκαν το 2010 οι εενδύσεις µόνο
στους τοµείς της χηµικής βιοµηχανίας και της µεταλλουργίας.
Σε ό,τι αφορά ειδικά το α’ εξάµηνο 2011, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν
ότι οι ΑΞΕ κινήθηκαν ελαφρώς θετικά κατά µόλις € 8 εκατ., ενώ την ίδια ερίοδο
έρυσι υήρχαν θετικές ροές ξένων εενδύσεων ύψους € 533 εκατ. Σηµειώνεται,
τέλος, ότι κατά το α’ εξάµηνο 2011 οι µεγαλύτερες εισροές ΑΞΕ καταγράφηκαν
στον κλάδο των µεταφορών και εικοινωνιών, ενώ οι µεγαλύτερες εκροές στον
κλάδο της βιοµηχανίας. Το ίδιο διάστηµα οι βουλγαρικές εενδύσεις στο
εξωτερικό ανήλθαν σε € 32 εκατ.
Σύµφωνα, όµως, µε τον κ. Stefanov, τα ως άνω στοιχεία δεν ρέει να µας
οδηγούν στο συµέρασµα ότι οι ξένες εταιρείες αοσύρουν τις δραστηριότητές
τους αό τη Βουλγαρία, αλλά ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς ου διανύουµε οι
θυγατρικές αοληρώνουν δάνεια των µητρικών. Την ίδια στιγµή, σε σχετικές
δηλώσεις του ο Υουργός Οικονοµίας, κ. Traicho Traikov, δεν αρνήθηκε ότι ξένα
κεφάλαια εγκαταλείουν τη χώρα, καθώς, όως ο ίδιος ανέφερε, οι θυγατρικές
ξένων εταιρειών στη Βουλγαρία εέστρεψαν ιστώσεις ύψους € 430 εκατ. στις
µητρικές εταιρείες, αλλά υοστήριξε ότι το γεγονός αυτό έχει και τη θετική
λευρά του, καθώς αοτελεί ένδειξη ότι οι εταιρείες ου αραµένουν στη
Βουλγαρία σταθεροοιούνται και καθίστανται φερέγγυες.
◊◊◊◊◊
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- Στοιχεία για την α ασχόληση και το µέσο µισθό
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση της Υηρεσίας Αασχόλησης της
Βουλγαρίας, η ανεργία τον Ιούλιο 2011 διαµορφώθηκε στο 9,47%, µειωµένη κατά
0,09% σε σχέση µε τον Ιούλιο. Παράλληλα, βάσει στοιχείων του βουλγαρικού
Στατιστικού Ινστιτούτου µεταξύ Ιουνίου 2010 και Ιουνίου 2011 ο αριθµός όσων
ροσλήφθηκαν µε κάοιας µορφής σύµβαση εργασίας µειώθηκε κατά 1,3%. Η
µεγαλύτερη τώση της αασχόλησης για το ως άνω διάστηµα σε αόλυτους
αριθµούς αφορά στους κλάδους της βιοµηχανίας, των κατασκευών και του
λιανικού εµορίου. Πάντως, η βιοµηχανία και το λιανικό εµόριο αραµένουν
οι οικονοµικές δραστηριότητες, ου αασχολούν τους ερισσότερους
εργαζόµενους στη χώρα (22,5% και 17,7% αντίστοιχα).
Σε ό,τι αφορά τις αοδοχές των εργαζοµένων, το β’ τρίµηνο 2011 ο µέσος
µισθός στα BGN 699 (ερίου € 355). Ειδικά, τον Ιούνιο ο µέσος µισθός σηµείωσε
ελαφρά κάµψη και διαµορφώθηκε στα BGN 690. Οι τοµείς µε τις µεγαλύτερες
αυξήσεις αοδοχών το ως άνω διάστηµα είναι οι εξής: χρηµατοιστωτικές και
ασφαλιστικές υηρεσίες (+9,7%), µεταλλευτικές δραστηριότητες (+7,3%),
κατασκευές (+6,3%). Ο µέσος µισθός στον ιδιωτικό τοµέα ανήλθε στα BGN 677,
ενώ στο δηµόσιο τοµέα στα BGN 759. Στον κάτωθι ίνακα αοτυώνονται οι
µισθολογικές µεταβολές στη Βουλγαρία την τελευταία διετία:
Μέσος µισθός στη Βουλγαρία ανά µήνα τη διετία 2009 – 2011 (σε BGN)

Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο (http://www.nsi.bg/EPDOCS/EmplsSalary2011q2_en.pdf)

◊◊◊◊◊
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- Βουλγαρικές εξαγωγές – εισαγωγές µε ΕΕ και τρίτες χώρες
Βάσει ροσωρινών στοιχείων ου έδωσε στη δηµοσιότητα το βουλγαρικό
Στατιστικό Ινστιτούτο, το α΄ εξάµηνο 2011 οι βουλγαρικές εξαγωγές ρος τρίτες
εκτός ΕΕ χώρες αυξήθηκαν κατά 35,5% 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
ΕΕ χώρες. Σηµαντική αύξηση, όµως, το ως άνω διάστηµα κατέγραψαν και οι
βουλγαρικές εισαγωγές (27,8% σε ετήσια βάση). Ειδικά, τον Ιούνιο οι
βουλγαρικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά µόλις 2,1% και οι εισαγωγές κατά 27,6%
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 ροϊόντα». Το εµορικό ισοζύγιο για το α’ εξάµηνο 2011 ήταν αρνητικό
κατά BGN 1.764,2 εκατ. (ερίου €900 εκατ.). Σε τιµές FOB το ισοζύγιο ήταν και
άλι αρνητικό κατά BGN 1.086,9 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_201106_en.pdf)
Σε ό,τι αφορά τις εµορικές ροές µε τα κράτη-µέλη της ΕΕ, βάσει άλι
ροσωρινών στοιχείων, το α΄ εντάµηνο 2011 οι βουλγαρικές εξαγωγές
αυξήθηκαν κατά 48,7% 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
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εισαγωγές (24% σε ετήσια βάση) αό χώρες εντός ΕΕ. Ειδικά, το Μάιο οι
βουλγαρικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 38,5% και οι εισαγωγές κατά 22% σε
σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2010.
Η µεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών εντός ΕΕ καταγράφηκε στις
κατηγορίες: «ακατέργαστα µη βρώσιµα υλικά (λην καυσίµων)», «χηµικά και
σχετικά ροϊόντα» και «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’ τρίµηνο 2011 ήταν αρνητικό κατά
BGN 532,5 εκατ. Σε τιµές FOBτο ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά BGN 13,4 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
05_en.pdf)

Ινστιτούτο

Βουλγαρίας

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

◊◊◊◊◊

ΙΙΙ. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
– Αξιο οίηση κοινοτικών κονδυλίων – Συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του κ. Tomislav Donchev, Βούλγαρου Υουργού
αρµόδιου για κοινοτικά ρογράµµατα, την εόµενη χρηµατοδοτική ερίοδο
(2014 – 2020) θα εισρεύσουν στη Βουλγαρία BGN 16,5 δισ. (ερίου €8,5 δισ.)
αό τα κοινοτικά διαρθρωτικά ταµεία και το ταµείο συνοχής. Σε κάθε
ερίτωση, άντως, όως αραδέχθηκε ο κ. Donchev, οι εκτιµήσεις αυτές είναι
αρχικές και αναµένεται να συγκεκριµενοοιηθούν το εόµενο χρονικό
διάστηµα. Το αντίστοιχο οσό για την αρούσα ερίοδο (2007 – 2013) ανήλθε σε
BGN 13 εκατ. Βάσει στοιχείων ου ανακοίνωσε ο κ. Donchev, έχουν ήδη
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συναφθεί συµβάσεις για BGN 6,2 δισ. αό τα ως άνω κονδύλια, ενώ το οσό των
ήδη καταβληθεισών ληρωµών ανέρχεται σε ερίου BGN 1,8 δισ.
Παράλληλα, ο κ. Donchev ανακοίνωσε ότι η Βουλγαρία σκοεύει να
υογράψει συµφωνίες µε διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς για την
αροχή τεχνικής υοστήριξης στην υλοοίηση 46 σχεδίων, ου ενισχύονται αό
τα κοινοτικά κονδύλια. Η σχετική έγκριση έχει ήδη δοθεί αό τις αρµόδιες
γενικές διευθύνσεις της Ευρωαϊκής Ειτροής και εκτιµάται ότι σύντοµα θα
τροοοιηθεί ο νόµος για τις κρατικές ροµήθειες, ώστε να ειτραεί η
αευθείας σύναψη σχετικών συµφωνιών µε τους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς.
Μέσω της διαδικασίας αυτής, θα ειδιωχθεί να εξασφαλισθεί η συµβολή
οργανισµών, όως η EBRD (Ευρωαϊκή Τράεζα για την Ανασυγκρότηση και
την Ανάτυξη), η Παγκόσµια Τράεζα και η Ευρωαϊκή Τράεζα Εενδύσεων
(ΕΤΕ), στην υλοοίηση οδικών και σιδηροδροµικών έργων, καθώς είσης και
έργων διαχείρισης υδάτων.
Στα σχέδια της βουλγαρικής κυβέρνησης εντάσσεται και η συγκρότηση
ενιαίας µονάδας για τη διαχείρισης των χρηµατοδοτικών ρογραµµάτων µέσω
διαδικασίας, ου θα υοστηριχθεί αό την ΕΤΕ. Η ακριβής µορφή, όµως, της
µονάδας αυτής και το καθεστώς ου θα τη διέει µελετώνται ακόµη και δεν
υάρχουν συγκεκριµένες αοφάσεις. Ένα αό τα σχέδια ου είσης µελετώνται
είναι η ως άνω µονάδα να εριλαµβάνει 6 ενδιάµεσα εριφερειακά όργανα, τα
οοία θα ασχολούνται µε όλα τα ειχειρησιακά ρογράµµατα και θα
συµβάλλουν στην ορθολογικότερη κατανοµή του εξειδικευµένου ανθρώινου
δυναµικού ανά τη χώρα.
Ο κ. Donchev ανέφερε, αράλληλα, ότι η Βουλγαρία ήδη εφαρµόζει µια
ροσαρµογή του οικονοµετρικού µοντέλου HERMIN (κόστους €10.500), η οοία
ανατύχθηκε στα λαίσια του Ειχειρησιακού Προγράµµατος «Τεχνική
Υοστήριξη» (OP Technical Assistance) και αξιολογεί την είδραση των
ειµέρους κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων στη µακροοικονοµική κατάσταση της
Βουλγαρίας. Σύµφωνα µε τον κ. Donchev, το µοντέλο αυτό είναι σηµαντικό για
την εόµενη χρηµατοδοτική ερίοδο, καθώς µορεί να αξιοοιηθεί για τη
µεγιστοοίηση των αοτελεσµάτων αλλά και την αξιολόγηση ειµέρους
δυνατοτήτων, ώστε να γίνουν οι καλύτερες ειλογές. Αρχικά, το µοντέλο
HERMIN χρησιµοοιήθηκε για τον υολογισµό της είδρασης ου θα είχε στο
ΑΕΠ η λήρης αορρόφηση των διαθέσιµων κονδυλίων σε όλα τα ειχειρησιακά
ρογράµµατα τη χρονική ερίοδο 2010 – 2015. Σε αυτή την υοθετική
ερίτωση, εκτιµήθηκε ότι το ΑΕΠ της χώρας θα ενισχυόταν το ως άνω διάστηµα
κατά 9,5%.
◊◊◊◊◊
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– Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον»: Έκθεση 2010
Η Ευρωαϊκή Ειτροή ενέκρινε την έκθεση της Βουλγαρίας για την
ορεία υλοοίησης του Ειχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον» (OP
Environment) το 2010. Ο συνολικός ροϋολογισµός του ρογράµµατος της
αρούσα χρηµατοδοτική ερίοδο ανέρχεται σε €1,8 δισ., ενώ το 2010
υογράφηκαν συµφωνίες αξίας ερίου €750 εκατ., εκ των οοίων έχει ήδη
καταβληθεί στους δικαιούχους το 22%.
◊◊◊◊◊
– Χρηµατοδοτικές ρωτοβουλίες EBRD
Βάσει σχετικής συµφωνίας µε το δήµο Σόφιας, η EBRD (Ευρωαϊκή
Τράεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάτυξη) θα αράσχει µία σειρά αό
δάνεια συνολικού ύψους € 25 εκατ. ρος το δήµο Σόφιας και τις δηµοτικές αυτού
ειχειρήσεις µε στόχο τη βελτίωση των αρεχόµενων αό τις δηµοτικές αστικές
συγκοινωνίες υηρεσιών (οιότητα, ασφάλεια, ροσβασιµότητα και ενεργειακή
αοδοτικότητα). Μεταξύ των σχεδιασµένων δράσεων εριλαµβάνεται και η
εέκταση του ρογράµµατος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, το οοίο αυτήν τη στιγµή
εφαρµόζεται στα τρόλεϊ χάρη σε ροηγούµενο ρόγραµµα της EBRD το 2009.
Είσης, ροβλέεται η εφαρµογή έξυνου συστήµατος διαχείρισης της
κυκλοφορίας και αροχής ληροφοριών στους ειβάτες σε ραγµατικό χρόνο.
Την ενεργειακή αοδοτικότητα κατοικιών αφορά έτερο ρόγραµµα της
EBRD, µε το οοίο ροβλέεται η αροχή ροής ιστώσεων (credit lines) ύψους €
8 εκατ. ρος την αυστριακών συµφερόντων τράεζα Raiffeisenbank Bulgaria,
ώστε αυτά να διοχετευθούν ακολούθως µέσω δανείων στους ενδιαφερόµενους. Η
συµφωνία αυτή εντάσσεται στο λαίσιο του χρηµατοδοτικού ρογράµµατος
Residential Energy Efficiency Credit Line (REECL) Framework, το οοίο
ξεκίνησε το 2005 µε σκοό την αντιµετώιση της οικιακής ενεργειακής σατάλης
και ροσφάτως ανανεώθηκε, ενισχυόµενο µε ειλέον € 40 εκατ. Σηµειώνεται
ότι, αό την έναρξη των δραστηριοτήτων της στη Βουλγαρία, η EBRD έχει
εενδύσει άνω αό € 2 δισ. σε διάφορους τοµείς της βουλγαρικής οικονοµίας
(συνολικά ερίου 200 σχέδια), εκ των οοίων τα € 260 εκατ. αφορούν τον τοµέα
της ενεργειακής αοδοτικότητας.
Σηµειώνεται, τέλος, ότι η δράση της EBRD εεκτείνεται και σε άλλους
τοµείς, καθώς ρόσφατα εένδυσε € 3 εκατ. σε εταιρείες outsourcing (BPO), ου
δραστηριοοιούνται στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία. Η εενδυτική αυτή
ενίσχυση (equity investment) εντάσσεται στη στρατηγική της EBRD να
υοστηρίζει εενδυτές στις ως άνω δύο χώρες, ου ανατύσσουν δραστηριότητες
στη βασισµένη στη γνώση οικονοµία (knowledge economy).
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Οι ενδιαφερόµενοι για τα ανωτέρω και άλλα ρογράµµατα της EBRD στη
Βουλγαρία µορούν να αντλούν ληροφορίες αό τη σχετική σελίδα της
Τράεζας (http://www.ebrd.com/pages/country/bulgaria.shtml).
◊◊◊◊◊

IV. ΚΛΑ∆ΙΚΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
- Προνοµιακές τιµές αγοράς της αραγόµενης α ό ΑΠΕ ηλ. ενέργειας
Σύµφωνα µε την λέον ρόσφατη αόφαση (20.06.20011) της αρµόδιας
βουλγαρικής Ρυθµιστικής Αρχής για την Ενέργεια και τα Ύδατα, η τιµή
υοχρεωτικής αγοράς αό το κράτος της αραγόµενης αό ΑΠΕ ηλεκτρικής
ενέργειας καθορίστηκε για το υόλοιο του 2011 ως ακολούθως:
Μορφή ενέργειας
Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις δυναµικότητας έως 30 kW
Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις δυναµικότητας αό 30 kW έως 200 kw
Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις δυναµικότητας άνω των 200 kw
Αιολικές εγκαταστάσεις (έως 2.250 ώρες λειτουργίας)
Αιολικές εγκαταστάσεις (ερισσότερες αό 2.250 ώρες λειτουργίας)
Εγκαταστάσεις αραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας
(δυναµικότητας µικρότερης των 10 Mw)

Feed-in tariff 2011
σε BGN ανά MWh
(1€ = 1,95583 BGN)

576,50
567,41
485,60
191,00
173,06
112,10

Πηγή: http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res-preftseni-20-06-2011.pdf

Η ως άνω αόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής είναι η δεύτερη εντός του 2011
και εκδόθηκε µετά την ψήφιση του νέου νόµου για τις ΑΠΕ (Law on Energy
from Renewable Sources – 21.04.2011). Με την έκδοση της αόφασης
ειβεβαιώθηκαν οι εκτιµήσεις τόσο για αύξηση των ρονοµιακών τιµών αγοράς
της αραγόµενης αό βιοµάζα και αιολικές εγκαταστάσεις, καθώς και για
σηµαντική µείωση των τιµών της αραγόµενης αό φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις ενέργειας. Σταθεροοιητικά κινήθηκαν οι τιµές αγοράς της
αραγόµενης αό υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις ενέργειας.
Υενθυµίζεται ότι ο ως άνω νόµος για τις ΑΠΕ ροβλέει την
υοχρεωτική αγορά (αό το κράτος και τις εξουσιοδοτηµένες εταιρείες διανοµής
– Power Purchase Agreements) σε ειδικές (ρονοµιακές) τιµές της αραγόµενης
αό ΑΠΕ ηλεκτρικής ενέργειας: (α) για διάρκεια έως 20 χρόνια, εφόσον
αράγεται αό φωτοβολταϊκά συστήµατα και (β) για διάρκεια έως 12, εφόσον
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αράγεται αό αιολικά άρκα και (γ) για διάρκεια έως 15, εφόσον αράγεται
αό µικρά (δυναµικότητας µικρότερης των 10 Mw) υδροηλεκτρικά εργοστάσια.
Σύµφωνα µε το νόµο, η ρονοµιακή τιµής αγοράς (tariff) της ενέργειας αό το
κράτος θα ορίζεται µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της εγκατάστασης και
θα είναι σταθερή καθόλη τη διάρκεια της ειδικής συµφωνίας εγγυηµένης αγοράς.
◊◊◊◊◊

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
- Ανάλυση για την ορεία των ελληνικών τρα εζών στη Βουλγαρία
Ανάλυση για την ορεία των τραεζών ελληνικών συµφερόντων, ου
εδρεύουν στη Βουλγαρία, το β’ τρίµηνο 2011 έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή
ύλη investor.bg (http://www.investor.bg/news/article/121033/333.html).
Στην εν λόγω ανάλυση αξιοοιείται η βάση δεδοµένων της βουλγαρικής
Κεντρική Τράεζας. Βάσει του συντάκτη της µελέτης, κ. Maryan Jordanov, τα
στοιχεία ενεργητικού (assets) των βουλγαρικών θυγατρικών ελληνικών
τραεζών µειώθηκαν κατά 6% (BGN 1,2 δισ., δηλαδή ερίου € 650 εκατ.) το β’
τρίµηνο 2011 (Αρίλιος – Ιούνιος). Αυτό είχε ως αοτέλεσµα το µερίδιο των
ελληνικών τραεζών στο βουλγαρικό τραεζικό σύστηµα να µειωθεί κατά 1,8%
και να ανέρχεται στα τέλη Ιουνίου 2011 σε ερίου 26% του κλάδου. Τα στοιχεία
ενεργητικού συνολικά του τραεζικού συστήµατος της Βουλγαρίας σηµείωσαν
αύξηση 1% το ως άνω διάστηµα, ανερχόµενα σε ερίου BGN 75 δισ.
Σηµειώνεται ότι αυτήν τη στιγµή δραστηριοοιούνται στη Βουλγαρία 5
τράεζες ελληνικών συµφερόντων: UBB (ιδιοκτησίας της Εθνικής Τράεζας),
Eurobank EFG Βουλγαρίας, Piraeus Bank Bulgaria, Emporiki Bank – Bulgaria
και Alpha Bank Bulgaria. Εξ αυτών, βάσει της ως άνω µελέτης, µόνο η Alpha
Bank αρουσιάζει ενίσχυση των στοιχείων ενεργητικού και των εισερχόµενων
κεφαλαίων. Σε κάθε ερίτωση, όµως, αό τα εν λόγω στοιχεία (assets,
εισερχόµενα κεφάλαια) δεν µορούν να εξαχθούν ασφαλή συµεράσµατα για
την ορεία των ελληνικών τραεζών, καθώς οι όοιες µεταβολές µορεί να
οφείλονται σε εσωτερικά δάνεια ή µεταφορές κεφαλαίων µεταξύ µητρικής και
θυγατρικής. Πάντως, σε όλες τις ελληνικές τράεζες αρατηρείται συρρίκνωση
του χαρτοφυλακίου δανείων και ααιτήσεων (loans & receivables), αλλά και των
καταθέσεων των ιδιωτών.
Ενδιαφέρον αρουσιάζουν και τα στοιχεία για την κερδοφορία των
βουλγαρικών τραεζών, τα οοία δηµοσιοοίησε η Κεντρική Τράεζα της
χώρας. Βάσει αυτών, το ρώτο ήµισυ του 2011 οι βουλγαρικές τράεζες
κατέγραψαν συνολικά κέρδη ύψους BGN 315 εκατ. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το
β’ τρίµηνο 2011 τη µεγαλύτερη κερδοφορία αρουσίασαν οι UniCredit Bulbank
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(ιταλικών συµφερόντων) και η Raiffeisenbank Bulgaria (αυστριακών
συµφερόντων). Κερδοφόρες ήταν και οι ελληνικών συµφερόντων UBB και
Piraeus Bank.
◊◊◊◊◊

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – Ο∆ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
- ∆ηµο ράτηση τµηµάτων του αυτοκινητοδρόµου “Struma”
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Βούλγαρου Υουργού Περιφερειακής
Ανάτυξης και ∆ηµοσίων Έργων, κ. Rosen Plevneliev, η διαδικασία για τη
δηµοράτηση του Τµήµατος 2 (Lot 2) του εν θέµατι αυτοκινητοδρόµου, το οοίο
θα συνδέει την Dupnitsa µε το Blagoevgrad αναµένεται να ξεκινήσει ριν αό το
τέλος του 2011. Η εν λόγω διαδικασία ροετοιµάζεται µε την υοστήριξη
εµειρογνωµόνων της Ευρωαϊκής Ειτροής, της Ευρωαϊκής Τράεζας
Εενδύσεων (ΕΙΒ) και του Γραφείου του Μηχανισµού JASPERS. Στόχος είναι να
ειλεγεί η ιο συµφέρουσα οικονοµικά ρόταση, αλλά και η ιο ολοκληρωµένη
όσον αφορά στα ειµέρους τεχνικά στοιχεία. Σύµφωνα µε τον κ. Plevneliev, τα
ίδια κριτήρια θα ισχύσουν και για το Τµήµα 3 του αυτοκινητοδρόµου (Simitli –
Sandanski) καθώς και για τον αυτοκινητόδροµο Σόφιας – Kalotina (σύνορα µε
Σερβία). Ο τελευταίος βρίσκεται ακόµη σε αρχικό στάδιο σε είεδο
ρογραµµατισµού, αλλά η βουλγαρική Υηρεσία Οδικών Υοδοµών φιλοδοξεί
να έχει ειλέξει εντός του 2011 ανάδοχο για το σχεδιασµό της διαδροµής ΣόφιαςKalotina και ύστερα αό ένα έτος να έχει ξεκινήσει τη διαδικασία δηµοράτησης
των δύο τµηµάτων, αό τα οοία εκτιµάται ότι θα αοτελείται ο
αυτοκινητόδροµος.
Σηµειώνεται ότι στις 19/8/2011 ο κ. Plevneliev αρακολούθησε το
άνοιγµα των τεχνικών ροσφορών για το Τµήµα 4 (Lot 4) του
αυτοκινητόδροµου Struma, συνολικού µήκους 15 χλµ. και ενδεικτικής αξίας € 53
εκατ., το οοίο θα συνδέει το Sandanski µε το συνοριακό σταθµό
Προµαχώνα/Kulata. Βάσει του σχετικού σχεδιασµό, ο ανάδοχος του εν λόγω
τµήµατος θα έχει ειλεγεί έως το τέλος Οκτωβρίου και οι εργασίες θα ξεκινήσουν
εντός του Νοεµβρίου τ.έ. Μέχρι σήµερα, έχουν κατασκευαστεί συνολικά 40 χλµ.
του αυτοκινητοδρόµου (συνολικού µήκους 173 χλµ.), ο οοίος θα συνδέει τη
Βουλγαρία µε την Ελλάδα. Η βουλγαρική κυβέρνηση φιλοδοξεί να έχει
ολοκληρώσει µέχρι το τέλος του 2013 τα τµήµατα 1 και 4 και να έχει ροχωρήσει
σε ικανοοιητικό βαθµό την κατασκευή των υολειόµενων δυο τµηµάτων.
◊◊◊◊◊
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- Χρηµατοδότηση για την κατασκευή συνοριακής οδού
Το υουργικό συµβούλιο της Βουλγαρίας ενέκρινε στις 27.07.2011 την
διάθεση ειρόσθετου οσού ύψους BGN 4,5 εκατ. λέβα (ερίου € 2,25 εκατ.)
για την κατασκευή της διόδου στη Μακάζα στα ελληνο-βουλγαρικά σύνορα και
την ραγµατοοίηση σχετικών τεχνικών εργασιών, υοδοµών και µεταφορά
ειδικού εξολισµού, κατά µήκους του δρόµου ρόσβασης στη δίοδο.
Η δίοδος κατασκευάζεται κατόιν σχετικής διµερούς συµφωνίας (1996),
ου ροβλέει κατασκευή συνοριακής διόδου στον άξονα σύνδεσης ΧάσκοβοΚίρτζαλι-Κοµοτηνή-Λιµένας Αλεξανδρούολης υό το διευρωαϊκό διάδροµο 9.
◊◊◊◊◊

ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
– «Εθνική Στρατηγική για την ανά τυξη της Ε ιστηµονικής Έρευνας 2020»
Την «Εθνική Στρατηγική για την ανάτυξη της Ειστηµονικής Έρευνας
2020» υιοθέτησε στις 28.07.2011 το βουλγαρικό Κοινοβούλιο. Στόχος της
Στρατηγικής είναι να αναδειχθεί η ειστήµη ως κινητήριος µοχλός για την
ανάτυξη µιας στηριγµένης στην καινοτοµία οικονοµίας. Προς την κατεύθυνση
αυτή, ειδιώκεται έως το 2020 να έχουν αυξηθεί οι εενδύσεις στην έρευνα και
τεχνολογία στο 20% του ΑΕΠ.
Παράλληλα, ως τοµείς ροτεραιότητας για την ανάτυξη της
ειστηµονικής έρευνας θεωρούνται οι βιοτεχνολογίες, η ενέργεια, οι µεταφορές,
οι τεχνολογίες ληροφορικής και η ολιτισµική κληρονοµιά. Υογραµµίζεται,
είσης, η αναγκαιότητα σταθερής διασύνδεσης µεταξύ εκαίδευσης, ειστήµης
και ειχειρηµατικότητας, ενώ τονίζεται ως ρέει να εφαρµοστεί ένα αξιόιστο
σύστηµα αξιολόγησης της ειστηµονικής έρευνας.
Τέλος, τίθενται ειµέρους στόχοι και δείκτες και ροβλέεται η υλοοίηση
συγκεκριµένων σχεδίων δράσης µε στόχο, µεταξύ άλλων, την ανάτυξη
σύγχρονων και ανταγωνιστικών κέντρων ειστηµονικής έρευνας.
◊◊◊◊◊
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- Στοιχεία για τις διµερείς τουριστικές ροές το α’ εξάµηνο 2011
Σύµφωνα µε στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, τα οοία
εεξεργάστηκε το Γραφείο ΕΟΤ Σόφιας, το α’ εξάµηνο 2011:
Ø Οι συνολικές εισκέψεις των Βουλγάρων στο εξωτερικό ανήλθαν σε
1.852.270 αρουσιάζοντας αύξηση 3,55% σε σχέση µε το αντίστοιχο
εξάµηνο του 2010. Οι συνολικές εισκέψεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε
514.730, αρουσιάζοντας αύξηση 10,35% και ειτρέοντας στη χώρα µας
να διατηρήσει τη δεύτερη θέση µετά την Τουρκία.
Ø Οι συνολικές εισκέψεις των Βουλγάρων για τουρισµό και άλλους λόγους
ανήλθαν σε 1.124.860, αρουσιάζοντας αύξηση 13% σε σύγκριση µε το α’
εξάµηνο 2010. Ειδικά σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, οι τουριστικές εισκέψεις
ανήλθαν σε 254.204 αρουσιάζοντας αύξηση 74,01% (2η θέση µετά την
Τουρκία).
Ø Οι συνολικές εισκέψεις των Βουλγάρων στο εξωτερικό για
εαγγελµατικούς λόγους ανήλθαν σε 718.846 αρουσιάζοντας µείωση
6,46% σε σύγκριση µε το α’ εξάµηνο 2010. Οι εισκέψεις στην Ελλάδα
για εαγγελµατικούς λόγους ανήλθαν σε 257.188 (οσοστό 35,78% εί του
συνόλου), αρουσιάζοντας µείωση -18,58%. Παρά την τώση αυτή, η
Ελλάδα συνεχίζει να διατηρεί την ρώτη θέση ως ρος τις εισκέψεις για
εαγγελµατικούς λόγους.
Οι συνολικές εισκέψεις αλλοδαών στην Βουλγαρία ανήλθαν σε
2.311.903, αρουσιάζοντας αύξηση 3,93%. Οι εισκέψεις αό Ελλάδα αυξήθηκαν
συνολικά κατά 7,64% (502.966). Ειδικότερα, οι εισκέψεις για τουρισµό και
άλλους λόγους αό Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 8,96% (376.432), ενώ οι εισκέψεις
για εαγγελµατικούς λόγους κατά 9,40% (124.076). Βάσει των ως άνω στοιχείων,
οι Έλληνες βρίσκονται στην ρώτη θέση για κάθε λόγο είσκεψης στη χώρα.
◊◊◊◊◊

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
– ∆ηµογραφική µελέτη για τις βουλγαρικές ε ιχειρήσεις
∆ηµογραφική µελέτη για τις βουλγαρικές ειχειρήσεις δηµοσιοοίησε το
Στατιστικό Ινστιτούτο της χώρας. Η µελέτη αυτή ραγµατοοιείται σε
ανευρωαϊκό είεδο και τα στοιχεία αρέχονται αό τις ίδιες τις ειχειρήσεις
σε εθελοντική βάση. Η Βουλγαρία συµµετέχει στην εναρµονισµένη συλλογή
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στατιστικών δεδοµένων αό το 2006, ενώ τα συλλεγόµενα δεδοµένα αφορούν
στην αρακολούθηση της εξέλιξης (αό την ίδρυση έως την ενδεχόµενη διάλυσή
τους) εταιρειών ου έχουν συσταθεί αό το 2003 και µετά. Η ως άνω µελέτη
εριλαµβάνει στοιχεία έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και αοτυώνει την ορεία
των ειχειρήσεων την τελευταία ενταετία.
Βάσει της µελέτης, οι ενεργές εταιρείες στη Βουλγαρία το 2009 ανέρχονταν
σε ερίου 330.000 (αύξηση 21% σε σχέση µε το 2008). Οι ερισσότερες εξ αυτών
(42,5%) εντάσσονται στην κατηγορία «χονδρικό και λιανικό εµόριο».
Ενδιαφέρον αρουσιάζει το γεγονός ότι σχεδόν οι µισές αό τις ενεργές εταιρείες
δεν έχουν κανέναν υάλληλο. Αντίθετα, οι ειχειρήσεις µε άνω αό 10
υαλλήλους αντιροσωεύουν µόλις το 10% του συνόλου. Η τάση αυτή είναι ιο
έντονη στις νεοσύστατες το 2009 εταιρείες, µε το 70% αυτών να µην έχουν
κανέναν υάλληλο και µόλις το 2% να αασχολούν άνω αό 10 εργαζοµένους.
Παρά, όµως, το ότι οι µεγάλες ειχειρήσεις είναι αριθµητικά εριορισµένες,
αασχόλησαν τα ¾ του συνόλου των εργαζοµένων την ερίοδο 2004 – 2009.
Νεοσύστατες εταιρείες στη Βουλγαρία το 2009
ανά αριθµό εργαζοµένων
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Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο (http://www.nsi.bg/EPDOCS/BDE2010_en.pdf)

Σε ό,τι αφορά τη βιωσιµότητα των ειχειρήσεων, σηµειώνεται ότι το 84%
των εταιρειών ου ιδρύθηκαν το 2008 ειβίωσαν και το εόµενο έτος µε τις
µεγαλύτερες ειχειρήσεις (άνω αό 10 εργαζόµενοι) να εµφανίζονται ιο
ανθεκτικές (95%). Αν, όµως, χρησιµοοιήσουµε ως βάση το 2004, τότε
διαιστώνουµε ότι µόλις το 7% των εταιρειών ου ιδρύθηκαν ριν αό µια
ενταετία είναι ακόµη ενεργές. Σε ό,τι αφορά τους ειµέρους τοµείς, ιο
ανθεκτικές
και
ροσαρµοστικές
εµφανίζονται
οι
εταιρείες
του
χρηµατοιστωτικού κλάδου και των ασφαλειών (11,6%), ενώ ιο ευάλωτες οι
εταιρείες ου ασχολούνται µε την αγορά ακινήτων (3%).
◊◊◊◊◊
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V. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ
– 27η Έκθεση ∆υτικής Μακεδονίας (Κοζάνη, 23–28.09.11)
Το Εµορικό & Βιοµηχανικό Ειµελητήριο Κοζάνης και το Εκθεσιακό
Κέντρο ∆υτικής Μακεδονίας µε την τεχνική στήριξη του Βαλκανικού
Ειχειρηµατικού Κέντρου ∆υτικής Μακεδονίας διοργανώνουν την 27η ΕµοροΒιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση ∆υτικής Μακεδονίας, η οοία θα λάβει χώρα
στα Κοίλα Κοζάνης (23–28.09.2011). Η εν λόγω διοργάνωση, µια αό τις ιο
γνωστές εριφερειακές εκθέσεις στον ελλαδικό χώρο, φιλοδοξεί να συγκεντρώσει
το ενδιαφέρον τόσο του ειχειρηµατικού κόσµου και του καταναλωτικού κοινού
της εριοχής της ∆υτικής Μακεδονίας, όσο και των εισκετών αό την
υόλοιη Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες. Στο λαίσιο αυτό, υάρχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για αρουσία φορέων και ειχειρήσεων αό την Αλβανία, την
ΠΓ∆Μ, τη Βουλγαρία και την Τουρκία, ου δραστηριοοιούνται στον τοµέα των
εισαγωγών. Οι ενδιαφερόµενοι µορούν να αντλήσουν ερισσότερες
ληροφορίες αό τους διοργανωτές:
Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης / Ειµελητήριο Κοζάνης
Ι. Φαρµάκη 2, Κοζάνη
Τηλ.: 0030 24610 45978, 45980, 45982, 41693
Βαλκανικό Ειχειρηµατικό Κέντρο ∆υτικής Μακεδονίας
Τηλ.: 0030 24610 45358
Fax: 0030 24610 45108
E-mail: bbcdm@otenet.gr
Web: http://www.evekozani.gr/kozani/articles/article.jsp?context=103&categoryid=3605&articleid=5520
◊◊◊◊◊

– Μαγνησία 2011 – 10ο Ε ιχειρηµατικό Πανόραµα (Βόλος, 22–30.10.11)
Το Ειµελητήριο Μαγνησίας διοργανώνει στον ειβατικό σταθµό του
Οργανισµού Λιµένα Βόλου το 10ο Ειχειρηµατικό Πανόραµα, έκθεση γενικού
εριεχοµένου, η οοία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του ειχειρηµατικού κόσµου
της εριοχής της Θεσσαλίας και, ευρύτερα, της Κεντρικής Ελλάδας. Στόχος των
διοργανωτών είναι να αξιοοιηθεί η εµειρία των ροηγούµενων ετών και να
ενισχυθεί η εξωστρέφεια των ελληνικών ειχειρήσεων µέσω συνεργατικών
ρωτοβουλιών και δράσεων. Για ερισσότερες ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µορούν να αευθύνονται στους διοργανωτές:
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Ειµελητήριο Μαγνησίας
∆ηµητριάδος 176, ΤΚ 382 21 Βόλος
Πληροφορίες: κα Ελένη Πασχάλη, κα Πόη Γεωργιάδου
Τηλ.: 0030 24210 84990, 0030 6942 804245, 24210 23766, 23721.
Fax: 0030 24210 31211
E-mail: info@c-magnesia.gr, chamber@c-magnesia.gr
Web: www.c-magnesia.gr
◊◊◊◊◊

– WATERTECH – ENVIROTECH 2011 (Μαρούσι, 27–29.01.12)
Η 7η ∆ιεθνής Έκθεση WATERTEC – ENVIROTECΗ 2011 και το 7ο ∆ιεθνές
Συνέδριο AQUA ’11 αευθύνεται σε ειχειρήσεις νέων τεχνολογιών διαχείρισης
ύδατος και ροστασίας του εριβάλλοντος, ανακύκλωσης, µελετών και
κατασκευών έργων και εγκαταστάσεων. Αντικείµενο της έκθεσης είναι τα θέµατα
εριβάλλοντος και, ειδικότερα, οι τεχνολογίες ύδατος. Για ερισσότερες
ληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µορούν να αευθύνονται στους διοργανωτές:
LEAFEREXPO – LEADERTECH
∆ιονυσίου 43, Μαρούσι 151 24
Τηλ.: 0030 210 6141164, 6141223
Fax: 0030 210 8024267
E-mail: info@leaderexpo.gr
Web: www.leaderexpo.gr
◊◊◊◊◊
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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