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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
- Ετήσια οικονοµική έκθεση 2011-2012 Γραφείου Οικονοµικών & Εµ,ορικών
Υ,οθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια
∆ηµοσιεύθηκε η ετήσια οικονοµική έκθεση 2011-2012 του Γραφείου
Οικονοµικών & Εµορικών Υοθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια. Η
Έκθεση εριλαµβάνει τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία (κεφάλαιο Α΄),
την ορεία των διµερών οικονοµικών και εµορικών σχέσεων (κεφάλαιο Β΄),
κατά το διάστηµα Ιανουαρίου–∆εκεµβρίου 2011, και ειχειρηµατικό οδηγό
(κεφάλαιο Γ΄). Σηµειώνεται ότι στα Α΄ και Β΄ κεφάλαια της έκθεσης έχουν
συµεριληφθεί ρόσφατες εξελίξεις ου έλαβαν χώρα το 2012, βάσει των
διαθέσιµων ροσωρινών στατιστικών στοιχείων. Η έκθεση έχει αναρτηθεί και
είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων στην ιστοσελίδα AGORA του Υουργείου
Εξωτερικών:
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/radA473EETHSIA%20EKTHESI.pdf
- Πρόσφατες οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

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:
•

Το α’ τρίµηνο 2012 το βουλγαρικό ΑΕΠ αυξήθηκε σε οσοστό 0,5%
σε σχέση µε την αντίστοιχη ερίοδο του 2011. Σε σχέση µε το
τελευταίο τρίµηνο του 2011 το ΑΕΠ αρέµεινε αµετάβλητο. Η
µικρή αύξηση οφείλεται κυρίως στην εγχώρια τελική κατανάλωση
ου ενισχύθηκε σε οσοστό 1,5%. Αντίθετα, τωτικά κινήθηκαν οι
εξαγωγές (-0,1%) καθώς και η εενδυτική δραστηριότητα (-5,4%).
Οι εισαγωγές αρέµειναν σταθερές. Η ακαθάριστη ροστιθέµενη
αξία (ΑΠΑ) κατέγραψε µείωση -0,2% το ως άνω διάστηµα.
Σηµειώνεται ότι όλοι οι διεθνείς οργανισµοί έχουν αναθεωρήσει
ρος τα κάτω τις αρχικές τους ροβλέψεις αναφορικά µε την
ανάτυξη της βουλγαρικής οικονοµίας το 2012. Συγκεκριµένα, το
∆ΝΤ εκτιµά ότι η ανάτυξη της χώρας θα ανέλθει στο 0,8 το 2012
και 1,5% το 2013, ενώ η Ευρωαϊκή Ειτροή ροέβλεψε στις
εαρινές ροβλέψεις της ότι το βουλγαρικό ΑΕΠ θα ενισχυθεί το
2012 κατά µόλις 0,5%.
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•

Ο δείκτης βιοµηχανικής αραγωγής σηµείωσε µικρή άνοδο το
Μάιο 2012 (0,9% σε ετήσια βάση). Αρνητική ορεία, όµως,
ακολουθούν για έναν ακόµη µήνα οι λιανικές ωλήσεις (-1,4%) µε
εξαίρεση τις ωλήσεις ορθοεδικού υλικού (7,1%), τις ωλήσεις
τροφίµων, οτών και ροϊόντων κανού (2,3%). Ιδιαίτερα
εντυωσιακή είναι η τώση στις λιανικές ωλήσεις ροϊόντων
ρουχισµού, υόδησης και δερµάτινων ειδών (-21,9%). Πτωτικά
κινήθηκε η κατασκευαστική δραστηριότητα το Μάιο 2012 (-3%),
συνεχίζοντας την ασταθή της ορεία το 2012 και αραµένοντας
ακόµη σε χαµηλά είεδα λόγω της σηµαντικής κάµψης της
διετίας 2010–2011. Αναλυτικότερα, θετικά κινήθηκε τόσο ο κλάδος
της κατασκευής έργων (civil engineering, 4,4%) όσο και η
κατασκευή κτηρίων (-8,2%).

∆ιάγραµµα 1: ∆είκτης επιχειρηµατικού κλίµατος 2010–2012. Πηγή: Βουλγαρικό
Στατιστικό Ινστιτούτο

•

•

Σε ό,τι αφορά τον δείκτη ειχειρηµατικού κλίµατος, το Μάιο 2012
υοχώρησε κατά 2,8%, καθώς θετικές τάσεις καταγράφηκαν µόνο
στον κλάδο των υηρεσιών (5,7%). Πτωτικά κινήθηκαν η
βιοµηχανία (-2%) και το λιανικό εµόριο (-7,7%) και
σταθεροοιητικά οι κατασκευές.
Η ανεργία συνέχισε την ανοδική της ορεία και το α’ τρίµηνο 2012
διαµορφώθηκε στο 12,9% (αύξηση 0,7% σε ετήσια βάση), το
µεγαλύτερο οσοστό ου έχει καταγραφεί στη Βουλγαρία την
τελευταία οκταετία.

∆ιάγραµµα 2: Εισροές, εκροές και συνολικός αριθµός ανέργων (2010-2012). Πηγή:
Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο.

•

Μείωση 1% κατέγραψε ο ληθωρισµός στη Βουλγαρία τον Ιούνιο
2012 σε σχέση µε τον ροηγούµενο µήνα. Σε σύγκριση µε τον
αντίστοιχο µήνα του 2011 η άνοδος ανέρχεται σε 1,6%. Ο µέσος

3

ετήσιος ληθωρισµός ανήλθε στο 2,7%. 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 -0,5%, αλλά αυξήθηκε σε ετήσια
κατά 1,6%. Σε σχέση µε το Μάιο, η µεγαλύτερη αύξηση των τιµών
καταναλωτή καταγράφηκε στους κλάδους των ξενοδοχείων και
εστιατορίων (0,6%), της διασκέδασης και του ολιτισµού (0,5%) και
των αλκοολούχων οτών/κανού (0,1%). Αντιθέτως, τώση
κατέγραψαν οι κλάδοι των τροφίµων και µη αλκοολούχων οτών
(-2,4%), των µεταφορών (-1,8%) και του ρουχισµού (-0,3%).
Αµετάβλητες αρέµειναν οι τιµές στους κλάδους των οικιακών
τιµολογίων και της εκαίδευσης.

∆ιάγραµµα 3: Εναρµονισµένος δείκτης τιµών καταναλωτή ανά οµάδες προϊόντων
(2011-2012, µεταβολή σε % σε ετήσια βάση). Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό
Ινστιτούτο – Υπουργείο Οικονοµικών

•

Στα BGN 731 (ερίου €370) διαµορφώθηκε ο µέσος µισθός στη
Βουλγαρία το ρώτο τρίµηνο του 2012 έναντι BGN 727 το
ροηγούµενο τρίµηνο (αύξηση 0,6% - σε σχέση µε το αντίστοιχο
διάστηµα του 2006 η αύξηση του µέσου µισθού ροσεγγίζει το 9%).
Οι κύριοι τοµείς ου συνέβαλαν στην αύξηση αυτή ήταν το
εµόριο και οι εξειδικευµένες ειστηµονικές και τεχνικές
δραστηριότητες. Ο κατώτατος µηνιαίος µισθός, µετά την
τελευταία αύξηση του αό 01.05.2012, διαµορφώνεται στα 290
λέβα ή € 148 για κανονικό ωράριο εργασίας (8 ώρες/ηµέρα και
40 ώρες/εβδοµάδα) και σε 1,73 λέβα ανά ώρα εργασίας.

∆ιάγραµµα 4: ∆ιαµόρφωση του µέσου µισθού ανά µήνα (2010-2012, σε BGN).
Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο
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•

Στα €597,5 εκατ διευρύνθηκε το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών
το α’ τετράµηνο 2012. Παράλληλα, σηµαντική διεύρυνση το ως
άνω διάστηµα κατέγραψε και το εµορικό έλλειµµα ου
ροσέγγισε τα €-1,2 δις, καθώς µόνο τον Αρίλιο αυξήθηκε κατά
70% σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη αυτή εξηγείται αό το ότι τον εν
λόγω µήνα οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,5%, ενώ οι εισαγωγές
κατά 11,1%. Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος εριορίστηκε στο
88,8% του ΑΕΠ στα τέλη Μαρτίου 2012, ελαφρώς αυξηµένο
οσοστιαία σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2011. Σε ό,τι
αφορά τις ξένες εενδύσεις (ΑΞΕ), το ρώτο τετράµηνο 2012
υήρξαν εισροές εισροές ύψους €368,1 εκατ. έναντι εκροών €14,4
εκατ. το ίδιο διάστηµα του 2011.

∆ιάγραµµα 5: ΑΞΕ, ισοζύγιο τρ. συναλλαγών και ισοζύγιο χρηµατοοικ. συναλλαγών
στη Βουλγαρία το α’ τετράµηνο 2012 (και σύγκριση µε αντίστοιχες περιόδους 2010
και 2011). Πηγή: Βουλγαρική Κεντρική Τράπεζα

•

•

Στα τέλη Αριλίου 2012 τα δηµοσιονοµικά αοθέµατα ανέρχονταν
σε BGN 5 δισ. (το κατώτατο νοµοθετικό όριο είναι BGN 4,5 δισ.),
αυξηµένα κατά 10% σε σχέση µε το ροηγούµενο τρίµηνο.
Σε ό,τι αφορά το χρέος της γενικής κυβέρνησης, στα τέλη
Ιανουαρίου 2012 η σχέση του µε το ΑΕΠ διαµορφώθηκε στο 16,7%.
Θετικά, είσης, αοτιµά η κυβέρνηση το αοτέλεσµα των
δηµορασιών 5ετών οµολόγων (Eurobonds), ου έλαβαν χώρα
στις αρχές Ιουλίου µε το ειτόκιο να διαµορφώνεται στο 4,25%.
Αναφορικά µε τη δοµή του, το 43% ερίου του εν λόγω χρέους
είναι εσωτερικό και το 27% ερίου αφορά διεθνή οµόλογα (βλ.
σχετικό διάγραµµα). Τέλος, σηµειώνεται ότι το 55% ερίου του
βουλγαρικού δηµοσίου χρέους είναι σε Ευρώ.
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∆ιάγραµµα 6: ∆ηµόσιο χρέος Βουλγαρίας ανά πιστωτές (Απρίλιος 2012)
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Στα τέλη Μαΐου 2012, ο βουλγαρικός ροϋολογισµός εµφανίζεται για
ρώτη φορά αό τον Ιούνιο 2009 λεόνασµα της τάξης του 0,1% (έναντι
ελλείµµατος 0,8% την αντίστοιχη ερίοδο του 2011). Τα κρατικά έσοδα το α΄
εντάµηνο 2012 αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,6%, χάρη, κυρίως, στην
ενίσχυση των φορολογικών εσόδων (6,7%) και, ιδίως, των έµµεσων φόρων
(12,6%). Τέλος, για το ίδιο διάστηµα, οι κρατικές δαάνες, εριλαµβανοµένης
της βουλγαρικής συµµετοχής στον κοινοτικό ροϋολογισµός, ενισχύθηκαν
κατά 3,3% σε ετήσια βάση.

∆ιάγραµµα 7: Κρατικός προϋπολογισµός (έσοδα, έξοδα και ισοζύγιο πληρωµών σε BGN) την
περίοδο 2010 – 2012. Πηγή: Βουλγαρικό Υπουργείο Οικονοµικών.

◊◊◊◊◊
- Αύξηση των άµεσων ξένων ε,ενδύσεων στη Βουλγαρία το α΄,εντάµηνο 2012
& εκτιµήσεις InvestBulgaria Agency
Σύµφωνα µε ροσωρινά στατιστικά στοιχεία ου δηµοσιοοίησε η
βουλγαρική Κεντρική Τράεζα (16.07.2012) το διάστηµα Ιανουαρίου – Μαΐου
2012 καταγράφηκε στη Βουλγαρία αύξηση των άµεσων ξένων εενδύσεων (ΑΞΕ).
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε ροσωρινά στοιχεία της ΒΝΒ, κατά το α΄ εντάµηνο
του 2012, καταγράφηκαν αυξηµένες εισροές ξένων εενδυτικών κεφαλαίων
(€473,8 εκατ. έναντι €72,2 εκατ. την αντίστοιχη ερίοδο του 2011). Οι εισροές
αυτές κατανέµονται ως εξής: 73% εταιρικές συµµετοχές, 22% λοιά κεφάλαια, 5%
εανεενδύσεις κερδών. Ως οσοστό του ΑΕΠ, οι εισροές ΑΞΕ το 2012
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ανέρχονται εώς τώρα στο 1,2%. Πρώτη σε εισροές εενδύσεων το ως άνω
διάστηµα του τρέχοντος έτους κατατάσσεται και άλι η Ολλανδία (€394,7 εκατ.),
ακολουθούµενη αό την Ελβετία (€105,5 εκατ.). Οι µεγαλύτερες εκροές
ροέρχονται αό τη Γερµανία (€-247,3 εκατ.), το Ηνωµένο Βασίλειο (€-65,8 εκατ.)
και την Ελλάδα (€-62,6 εκατ.) λόγω, κυρίως, ληρωµών ενδοεταιρικών δανείων
βάσει του σχετικού ρογραµµατισµού των εταιρειών.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του εκτελεστικού διευθυντή της InvestBulgaria
Agency, κ. Borislav Stefanov, οι εισροές ΑΞΕ στη Βουλγαρία το 2012 αναµένεται
να ενισχυθούν κατά 10 – 15% σε σχέση µε το 2011, οότε ροσέγγισαν τα €1.300
εκατ., οσό ου αντιστοιχεί στο 0,15% των αγκοσµίως ραγµατοοιηθεισών
ΑΞΕ το 2011. Οι χώρες ΕΕ συµµετείχαν µε €1.069,8 εκατ. στις εισροές ΑΞΕ του
2011. Βάσει των ειδόσεών της αυτών το ερασµένο έτος αλλά και των στοιχείων
του Παγκόσµιας Έκθεσης για τις Εενδύσεις της UNCTAD (World Investment
Report,
web:
http://www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-WIR2012-Fullen.pdf), ο κ. Stefanov εκτιµά ότι η Βουλγαρία θα καταταγεί µεταξύ της 50ης και
60ης θέσης στην αγκόσµια κατάταξη ροσέλκυσης εενδύσεων.
Ο κ. Stefanov ανέφερε είσης ότι το τελευταίο διάστηµα η Υηρεσία του
συνεργάζεται µε εταιρείες εξαρτηµάτων αυτοκινήτων (κυρίως γερµανικές), ου
ειθυµούν να εενδύσουν στη Βουλγαρία και ιστεύεται ότι οι εενδύσεις τους
θα συντελέσουν στην αύξηση των θέσεων εργασίας. Τέλος, ο κ. Stefanov εκτίµησε
ότι οι αναµενόµενες τροοοιήσεις του εενδυτικού νόµου θα κατατεθούν στο
κοινοβούλιο ρος έγκριση µετά τις θερινές διακοές. Ένα δε αό τα µέτρα, ου ο
κ. Stefanov ιστεύει ως θα υιοθετηθούν, είναι η ειστροφή εξόδων στους
εενδυτές για κόστη συνταξιοδοτικής ασφάλισης εργαζοµένων διάρκειας τριών
ετών.
◊◊◊◊◊

II. ∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
- Πρόγραµµα για την ,ροώθηση της οινικής ,αραγωγής των δύο χωρών
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του βουλγαρικού υουργείου Γεωργίας και
Τροφίµων, η Ευρωαϊκή Ειτροή ενέκρινε στις 28 Ιουνίου βουλγαρο-ελληνικό
ρόγραµµα ροώθησης κρασιών στην Ελβετία, τις ΗΠΑ και την Κίνα. Το
χρηµατοδοτούµενο µε 4,6 εκατ. ευρώ ευρωαϊκό ρόγραµµα στοχεύει στην
ροώθηση οιοτικών βουλγαρικών και ελληνικών οίνων στις ως άνω χώρες για
ερίοδο τριών ετών.
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Όως σηµειώνεται στην ως άνω ανακοίνωση και σε σχετικά
δηµοσιεύµατα, το ρόγραµµα ροώθησης αφορά σε κρασιά µε ροστατευόµενη
ονοµασία ροέλευσης και ροστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη. Φορείς του
ρογράµµατος είναι το Ειµελητήριο Αµέλου και Οίνου Βουλγαρίας, και η
Ένωση Οινοοιών και Αµελουργών Βορείου Ελλάδας.
◊◊◊◊◊

IΙI. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
– Αιτήσεις στο ,λαίσιο εργαλείου της ,ρωτοβουλίας JEREMIE
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του βουλγαρικού Υουργείου
Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού, έως τα τέλη Ιουνίου είχαν υοβληθεί 800
αιτήσεις για χρηµατοδότηση στο λαίσιο του εργαλείου “Entrepreneurship
Acceleration and Seed Financing” της ρωτοβουλίας JEREMIE. Η συνολική
χρηµατοδότηση ου αρέχει το εν λόγω εργαλείο ανέρχεται σε €21 εκατ.
Σύµφωνα µε τους διαχειριστές του εργαλείου (ρόκειται για τα ταµεία
διαχείρισης ειχειρηµατικών κεφαλαίων [venture/seed capital funds]
LAUNChub και ELEVEN), οι αιτήσεις ήταν ανώτερες των αρχικών ροσδοκιών,
ενώ το 1/3 αυτών ροέρχεται αό εταιρείες ροέλευσης γειτονικών χωρών. Το
βουλγαρικό Υουργείο Οικονοµίας ελίζει ότι η εν λόγω εξέλιξη θα βοηθήσει τη
Βουλγαρία να ετύχει το στόχο της για ροσέλκυση καινοτόµων νέων
εενδύσεων.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις των ως άνω διαχειριστών του εργαλείου, έως το
2015, οότε λήγει η ροθεσµία χορήγησης των διαθέσιµων κονδυλίων,
«αράθυρο» υοβολής αιτήσεων θα ανοίγει εριοδικά κάθε 3–4 µήνες, ενώ,
ακολούθως, θα γίνεται η τελική ειλογή των δικαιούχων, διαδικασία ου ήδη
ακολουθείται µετά την ολοκλήρωση του ρώτου κύκλου υοβολής αιτήσεων.
Σηµειώνεται ότι συνολικά τα χρηµατοδοτικά εργαλεία (equity market και
debt market instruments), ου εντάσσονται στο λαίσιο της ρωτοβουλίας
JEREMIE, είναι συνολικού ροϋολογισµού €562 εκατ.
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Περίγραµµα της πρωτοβουλίας JEREMIE στη Βουλγαρία (πηγή: EIF)

Οι ενδιαφερόµενοι µορούν να αευθύνονται
ληροφορίες και στο γραφείο του EIF στη Σόφια:

για

ερισσότερες

EIF SOFIA OFFICE
2A, Saborna st. BG-1000 Sofia
Tel: +359 2 926 4 295
Fax: +359 2 926 4 299
Web: www.eif.org
◊◊◊◊◊

IV. ΚΛΑ∆ΙΚΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
- Νοµοθετικές αλλαγές ως ,ρος τον ,ροσδιορισµό των ,ρονοµιακών τιµών
ΑΠΕ
Σύµφωνα µε τροοοιήσεις του ενεργειακού νόµου ου έκανε δεκτές το
βουλγαρικό κοινοβούλιο την Τρίτη, 03.07.2012, η ρυθµιστική αρχή για την
ενέργεια και τα ύδατα (SEWRC) αοκτά τη δυνατότητα να καθορίζει τις
ρονοµιακές τιµές (feed-in tariffs) αγοράς της αραγόµενης αό ΑΠΕ ενέργειας
ιο συχνά αό µια φορά το έτος, όως ίσχυε έως τώρα. Τη δυνατότητα αυτή θα
την έχει η ως άνω αρχή, εφόσον αό ειδική ανάλυση ροκύτει ότι έχει υάρξει
«ουσιώδης αλλαγή» σε έναν αό τους «καθοριστικούς για τη διαµόρφωση της
τιµής αράγοντες» (price-formation component). Όως δήλωσε ο εικεφαλής της
SEWRC, κ. Angel Semerdjiev, στόχος της νέας ρύθµισης είναι, µεταξύ άλλων, να
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αοτραεί νέα «έκρηξη» εενδύσεων ΑΠΕ στη χώρα. Σύµφωνα µε τον κ.
Semerdjiev, η µεγαλύτερη της αναµενόµενης αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας,
ου αοφασίστηκε στις 28.06.2012 (13% έναντι αρχικών ανακοινώσεων για
αύξηση 10% των τιµών του ηλεκτρικού ρεύµατος), οφείλεται στο µεγάλο αριθµό
φωτοβολταϊκών άρκων ου συνδέθηκαν στο δίκτυο ηλεκτρισµού το
ροηγούµενο δίµηνο, καθώς το κράτος υοχρεούται να αγοράζει την
αραγόµενη ενέργεια αό τις ως άνω εγκαταστάσεις σε υψηλότερες τιµές. Ο κ.
Semerdjiev τόνισε ότι η Βουλγαρία έχει υιοθετήσει µια σταθερή ολιτική µείωσης
των τιµών της αραγόµενης αό ΑΠΕ ηλεκτρικής ενέργειας και, γι’ αυτό,
ειδιώκεται ο εριορισµός του οσοστού αόδοσης των εενδύσεων αό ΑΠΕ
στο 7% αό 9% ου υολογιζόταν έως ρόσφατα.
Βάσει της τελευταίας αόφασης της αρµόδιας ρυθµιστικής αρχής
(28.06.2012), οι ρονοµιακές τιµές υοχρεωτικής αγοράς αό το κράτος της
αραγόµενης αό ΑΠΕ ηλεκτρικής ενέργειας διαµορφώνονται ως εξής:
Feed-in tariffs ανά πηγή ΑΠΕ για το 2012
Μορφή ενέργειας

Feed-in tariff 2011 (σε BGN
ανά MWh)

Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις δυναµικότητας έως 30 kWp
576,5
Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις δυναµικότητας µεταξύ 30 και 200
kWp

567,41

Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις δυναµικότητας µεταξύ 200 και
10.000 kWp

485,60

Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις δυναµικότητας άνω των 10.000 kWp
Αιολικές εγκαταστάσεις (έως 2.250 ώρες λειτουργίας)
Αιολικές εγκαταστάσεις (ερισσότερες αό 2.250 ώρες λειτουργίας)
Εγκαταστάσεις αραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας
(δυναµικότητας µικρότερης των 200 Kw)
Εγκαταστάσεις αραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας
(δυναµικότητας µεταξύ 200 και 10.000 Kw)

191,00
173,06
112,10

Feed-in tariff 2012
268,68 (400,70 αν είναι σε
κτιριακή εγκατάσταση σε αστική
εριοχή)
260,77 (369,08 αν είναι σε
κτιριακή εγκατάσταση σε αστική
εριοχή)
237,05 (316,11 αν είναι σε
κτιριακή εγκατάσταση σε αστική
εριοχή)
236,26
148,71
132,71
197,33
162,63 – 193,35

Πηγή: http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res-c018-12.pdf

Σηµειώνεται, τέλος, ότι µε άλλες τροοοιήσεις του ενεργειακού νόµου
ειδιώκεται η φιλελευθεροοίηση της αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής
ενέργειας µε την υιοθέτηση ρυθµίσεων ου ροβλέονται στο λεγόµενο «τρίτο
ενεργειακό ακέτο». Κατ’ αυτό τον τρόο, η Βουλγαρία ροσδοκά ότι θα
τερµατιστούν ορισµένες τουλάχιστον αό τις 5 ροδικαστικές εί αραβάσει
διαδικασίες ου έχει κινήσει η Ευρωαϊκή Ειτροή κατά της χώρας και οι
οοίες άτονται ενεργειακών ζητηµάτων.
◊◊◊◊◊
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- Ενηµέρωση ,ρος εταιρείες ανακύκλωσης και µεταφοράς/διαχείρισης scrap
Λόγω εριτώσεων ελλιούς ενηµέρωσης εταιρειών των ως άνω κλάδων
ου αρατηρήθηκαν κατά το αρελθόν αό το Γραφείο µας, θα θέλαµε να
γνωρίσουµε τα εξής:
Η µεταφορά κάθε είδους αοβλήτων αό την Ελλάδα στη Βουλγαρία
διέεται αό ειδικό καθεστώς, δεδοµένου ότι η Βουλγαρία δε δέχεται, καταρχήν,
στο έδαφός της αόβλητα αό άλλες χώρες, εριλαµβανοµένων των κρατώνµελών της ΕΕ. Συνεώς, εάν µια εταιρεία σκοεύει να ροβεί σε µεταφορά
οοιασδήοτε µορφής αοβλήτων (.χ. scrap) αό την Ελλάδα στη Βουλγαρία
(ακόµη και αν η Βουλγαρία αοτελεί transit χώρα), θα ρέει ρώτα να
ενηµερώσει για τις ροθέσεις της την αρµόδια υηρεσία (Γραφείο Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων) του ελληνικού Υουργείο
Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής, ώστε αυτό µε τη σειρά του να
ενηµερώσει σχετικά το βουλγαρικό Υουργείο Περιβάλλοντος & Υδάτων. Η
µεταφορά των εν λόγω υλικών µορεί να λάβει χώρα µόνο µετά την αοδοχή
του σχετικού αιτήµατος αό το ως άνω αρµόδιο βουλγαρικό Υουργείο. Κατά
το αρελθόν, το Γραφείο µας αντιµετώισε εριτώσεις, κατά τις οοίες εταιρείες
ειχείρησαν να µεταφέρουν scrap αό την Ελλάδα στη Βουλγαρία χωρίς να
τηρήσουν την ως άνω διαδικασία, µε αοτέλεσµα να υάρξουν σοβαρές
εριλοκές και καθυστερήσεις.
Για ερισσότερες ληροφορίες, οι αρµόδιοι µορούν να εικοινωνούν µε
την ως άνω αρµόδια Υηρεσία του ελληνικού Υουργείου Περιβάλλοντος &
Κλιµατικής Αλλαγής:
Υ,ουργείο Περιβάλλοντος & Κλιµατικής Αλλαγής
Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος
∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού
Γραφείο Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
∆ιεύθυνση: Πατησίων 17, 112 51Αθήνα
Τηλ.-Φαξ: 0030 210 8627444
Τηλ.: 0030 210 8668132
Πληροφορίες: κα Μαρία Μαντή
E-mail: m.banti@prv.ypeka.gr
◊◊◊◊◊
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
- Πορεία του κλάδου των κατασκευών το 2011
Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων του βουλγαρικού Στατιστικού
Ινστιτούτου, αό το 2008 έως σήµερα η ροστιθέµενη αξία του κλάδου των
κατασκευών αρουσιάζει σταθερά τωτικές τάσεις (αό BGN 2.754 εκατ. το 2008
στα 2.152 εκατ. το 2011). Η µείωση της ΑΠΑ το 2011 σε σχέση µε το 2010 ήταν,
βέβαια, σαφώς ιο εριορισµένη (ερίου 3%) συγκριτικά µε τους τωτικούς
ρυθµούς των ροηγούµενων ετών. Το 2011 µερίδιο των κατασκευών στη
συνολική ΑΠΑ ανήλθε σε 5,6% (έναντι 6% ερίου το 2010), το χαµηλότερο
οσοστό για τον κλάδο αό το 2009, οότε είχε ανέλθει στο 7,9%. Σηµειώνεται ότι
στην ρο κρίσεως ερίοδο, οι κατασκευές ανατυσσόταν µε ετήσιους ρυθµούς
της τάξης του 10– 14%.
Αρνητική είναι η τάση και σε ό,τι αφορά την καθαυτό αραγωγή των
κατασκευαστικών εταιρειών το 2011 (ερίου -11%), µε την κάµψη να είναι ιο
εριορισµένη στην κατασκευή κτηρίων και ιο έντονη στα διάφορα έργα (civil
engineering) και στις ειδικές κατασκευαστικές εργασίες. Σε ό,τι αφορά ειδικά τις
κατοικίες (dwellings), εισηµαίνεται ότι, ενώ ο σχετικός ρυθµός κατασκευών
ήταν τωτικός τόσο στις όλεις όσο και στις κωµοόλεις, στα χωριά ήταν
ανοδικός (+75% σε ό,τι αφορά τις ειµέρους µονάδες και +65% σε ό,τι αφορά το
συνολικό χώρο κάλυψης). Βέβαια, η κατασκευαστική δραστηριότητα είναι
σαφώς ιο εριορισµένη στα χωριά µε αοτέλεσµα να µην ανατρέεται η
συνολική αρνητική τάση. Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά των κατοικιών, τα
2/5 αυτών είναι δύο δωµατίων και το 1/3 τριών δωµατίων. Βλ. και το σχετικό
ίνακα:
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟ 2011 ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
(% )

8,9

3

3,3

11,3

1 δωµάτιο
2 δωµάτια
3 δωµάτια
4 δωµάτια

30,1

43,4

12

5 δωµάτια
6 δωµάτια και άνω

Συγκριτικά µε το 2007, το οσοστό των κατοικιών µε τρία δωµάτια
εριορίστηκε κατά 4,5% (30,1% αό 34.6%). Το µερίδιο των κατοικιών µε έως δύο
δωµάτια αυξήθηκε κατά ερίου 1%, ανερχόµενο λέον στο 54,7%, ενώ κατά
3,4% αυξήθηκε και το οσοστό των κατοικιών µε τέσσερα δωµάτια και άνω
(15,2% το 2011).
Όως ροκύτει αό τα ιο ρόσφατα στοιχεία του Στατιστικού
Ινστιτούτου, το Μάιο τ.έ. η κατασκευαστική δραστηριότητα κατέγραψε κάµψη
της τάξης του 3% (-8,2% οι κατασκευές κτηρίων και +4,4% η κατασκευή
διαφόρων άλλων έργων [civil engineering]). Εκτιµάται ότι ο κλάδος θα
καταγράψει κάοια, έστω εριορισµένη, ανάκαµψη, αλλά όχι νωρίτερα αό το
γ’ τρίµηνο 2012. Ενδιαφέρον αρουσιάζει και ο δείκτης ειχειρηµατικού
κλίµατος, ο οοίος, ειδικά για τον κλάδο των κατασκευών, το Μάιο τ.έ.
αρέµεινε αµετάβλητος.
◊◊◊◊◊

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
- Έγκριση έργου διαδρόµου «Sea2Sea» για την ηλεκτροκίνητη σιδηροδροµική
σύνδεση λιµένων Καβάλας, Αλεξανδρού,ολης, Μ,ουργκάς, Βάρνα και Ρούσε
Τον Ιούλιο 2012 εγκρίθηκε αό την Ευρωαϊκή Ειτροή, στο λαίσιο του
ρογράµµατος διευρωαϊκών δικτύων TEN-T, το έργο Sea2Sea ου θα συνδέει
τα λιµάνια της Καβάλας, της Αλεξανδρούολης αό λευράς Ελλάδας και του
Burgas, της Varna και του αραδουνάβιου λιµανιού του Russe, αό λευράς
Βουλγαρίας, λειτουργώντας ως εναλλακτική διαδροµή για τη σύνδεση του
Αιγαίου µε τη Μαύρη Θάλασσα, έναντι της διάσχισης των στενών του Βοσόρου.
Πλέον, αναµένεται η ανάλογη θετική αόφαση και του Ευρωκοινοβουλίου και
εν συνεχεία θα ραγµατοοιηθεί ήδη ρογραµµατισµένη συντονιστική
συνάντηση των εµλεκόµενων φορέων στις Βρυξέλλες στις 10 Σετεµβρίου.
Το εν λόγω έργο έχει ροβλεόµενη διάρκεια ερίου δύο ετών,
ροϋολογισµό €1,5 εκατ. και υοστηρίζεται τόσο αό την ελληνική κυβέρνηση
(υουργείο Ανάτυξης), όσο και αό τη βουλγαρική (υουργείο Μεταφορών).
Το έργο ροβλέεται να εριλαµβάνει τρία τµήµατα:
•
•

Τµήµα θαλάσσιας µεταφοράς αό τις κύριες ρότες της Μεσογείου
στα λιµάνια της Καβάλας και της Αλεξανδρούολης.
Τµήµα σιδηροδροµικής µεταφοράς αό τα δύο ελληνικά λιµάνια
στα λιµάνια Burgas και Varna και αό εκεί στο λιµάνι του Russe
στο ∆ούναβη.
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•

τµήµα θαλάσσιας µεταφοράς αό τα δύο βουλγαρικά λιµάνια ρος
τα λιµάνια της βόρειας και ανατολικής Μαύρης Θάλασσας.

Το κόστος της ρότασης "Sea2Sea" καλύτουν κατά 50% η Ευρωαϊκή
Ένωση, κατά 25% το ελληνικό κράτος και κατά 25% το βουλγαρικό κράτος, ενώ ο
Οργανισµός Λιµένα Καβάλας (ΟΛΚ ΑΕ) αναµένεται να έχει ρόλο συντονιστή
του έργου.
◊◊◊◊◊
- Εγκαίνια οδικών και σιδηροδροµικών έργων
Την 1η Ιουλίου 2012 εγκαινιάστηκε αρουσία του Βούλγαρου Προέδρου,
κ. Rosen Plevneliev, του ρωθυουργού, κ. Boyko Borissov, και του κοινοτικού
ειτρόου εριφερειακής ανάτυξης, κ. Johannes Hahn, το νέο οδικό τµήµα 32
χιλιοµέτρων του αυτοκινητοδρόµου Trakia (Stara Zagora – Nova Zagora). Το εν
λόγω έργο κόστισε ερίου €70 εκάτ., ενώ και ένα δεύτερο τµήµα του ως άνω
αυτοκινητοδρόµου, µήκους 17 χλµ., αναµένεται να εγκαινιαστεί εντός του
Ιουλίου.
Παράλληλα, την ίδια ηµέρα εγκαινιάστηκε και το αναβαθµισµένο
σιδηροδροµικό τµήµα Krumovo-Dimitrovgrad στη νότια Βουλγαρία. Το έργο
αοτελεί µέρος του ευρύτερου σχεδίου για την αναβάθµιση και ηλεκτροδότηση
του σιδηροδρόµου, ου ενώνει τη Φιλιούολη µε το Svilengrad, όλη κοντά
στα σύνορα της χώρας µε Ελλάδα και Τουρκία. Στόχος είναι η αύξηση της
ταχύτητας των συρµών στα 160 χλµ. την ώρα. Το εν λόγω σχέδιο έχει
χρηµατοδοτηθεί αό το ISPA και το Ειχειρησιακό Πρόγραµµα «Μεταφορές».
Με την ολοκλήρωση του τµήµατος αυτού, το αναβαθµισµένο δίκτυο της ως άνω
σιδηροδροµικής γραµµής ανέρχεται λέον στα 67 χλµ. Έως το τέλος του χρόνου
αναµένεται να ολοκληρωθεί και η αναβάθµιση του τµήµατος Svilengrad –
τουρκικά σύνορα.
Σηµειώνεται, τέλος, ότι σε είσκεψη του κ. Borissov και της Υουργού
Περιφερειακής Ανάτυξης, κας Lilyana Pavlova, στο εργοτάξιο του ρώτου
τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου Maritsa (Orizovo-Dimitrovgrad, µήκους 31
χλµ.) δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι το έργο θα ειταχυνθεί, ώστε να καλυφθούν οι
καθυστερήσεις, ου οφείλονται σε αρχαιολογικά ευρήµατα. Εντός του Ιουλίου, ο
ανάδοχος (η ιταλική τεχνική εταιρεία CMC) αναµένεται στο λαίσιο του έργου
να ξεκινήσει την κατασκευή γέφυρας στον οταµό Έβρο µήκους 480 µέτρων.
Σηµειώνεται ως, όταν ολοκληρωθεί, ο αυτοκινητόδροµος Maritsa θα συνδέει
την εριφέρεια της Φιλιούολης µε τα τουρκικά σύνορα.
◊◊◊◊◊
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V. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ
– Exports Money Conference 2012 (05.07.2012, Αθήνα)
Πραγµατοοιήθηκε µε ειτυχία και µεγάλη αοδοχή εκ µέρους της
ειχειρηµατικής κοινότητας, το 2ο Εξαγωγικό Συνέδριο ου οργάνωσαν η Ethos
Media SA και η Ένωση ∆ιλωµατικών Υαλλήλων Οικονοµικών & Εµορικών
Υοθέσεων (ΕΝ∆Υ ΟΕΥ), µε τίτλο «Εξαγωγές: Εφαλτήριο ανάτυξης και εξόδου
αό την κρίση». Οµιλίες αηύθυναν ο Υφυουργός Εξωτερικών, κ. ∆.
Κούρκουλας, ο Υφυουργός Ανταγωνιστικότητας, κ. Ν. Μυταράκης, ο ΓΓ ∆ΟΣ &
ΑΣ, κ. Κ. Πααδόουλος, ο Πρόεδρος της ΕΝ∆Υ ΟΕΥ, κ. Χ. Φαρµάκης, και ο
Εικεφαλής της Οµάδας ∆ράσης για την Ελλάδα, κ. H. Reichenbach.
Το Συνέδριο τελούσε υό την αιγίδα του Υουργείου Εξωτερικών και του
συνόλου των εξαγωγικών φορέων της χώρας και το αρακολούθησαν,
συµµετέχοντες ενεργά, ερισσότεροι αό 650 σύνεδροι, εκρόσωοι φορέων και
ειχειρήσεων (δείτε το ρόγραµµα του συνεδρίου). Στην αράλληλη δράση του
συνεδρίου «Πληροφόρηση Ειχειρηµατιών», στελέχη ΟΕΥ ροέβησαν στην
αρουσίαση 14 στοχευµένων ξένων αγορών και την αροχή συγκεκριµένων
χρηστικών και εξατοµικευµένων ληροφοριών για ειτυχηµένες εξαγωγές σε
ερισσότερους αό 300 ειχειρηµατίες.
Το συνέδριο κάλυψε ευρύτατο φάσµα της εξαγωγικής διαδικασίας και
αοτέλεσε σηµαντικό βήµα διαλόγου, ανάδειξης των ροβληµάτων ου
εµοδίζουν τις εξαγωγές, αοτύωσης τρόων και διαδικασιών για την
αντιµετώισή τους, ενώ ταυτόχρονα ροσέφερε ρακτικά και χρήσιµα εργαλεία
στους Έλληνες εξαγωγείς τα οοία συµβάλλουν στην ενίσχυση και ροώθηση της
εξαγωγικής τους δραστηριότητες.
Οι ενδιαφερόµενοι µορούν να αντλήσουν ερισσότερες ληροφορίες για
το συνέδριο αό την ιστοσελίδα:
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=8
61&cnode=115.

◊◊◊◊◊
– WOMEX 2012 (17–21.10.2012, Θεσσαλονίκη)
Η διεθνής µουσική έκθεση WOMEX (World Music Expo) θα
ραγµατοοιηθεί για ρώτη φορά στη Νοτιοανατολική Ευρώη και, ειδικά,
στην Ελλάδα, στην όλη της Θεσσαλονίκης. Στο λαίσιο αυτό, ειδική σκηνή της
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έκθεσης, το CLUB GLOBALKAN, θα είναι αφιερωµένη στους καλλιτέχνες των
Βαλκανίων. Στόχος των διοργανωτών είναι η εν λόγω µουσική σκηνή να
διατηρηθεί στη Θεσσαλονίκη και τα εόµενα χρόνια.
Οι διοργανωτές (η HELEXPO Α.Ε. σε συνεργασία µε την εταιρεία
“Piranha Womex” και µε την υοστήριξη του Υουργείου Παιδείας &
Πολιτισµού και του ∆ήµου Θεσσαλονίκης) υολογίζουν ότι την έκθεση θα
τιµήσουν µε την αρουσία τους 2.500 φορείς αό 98 χώερς, 300 Έλληνες και ξένοι
δηµοσιογράφοι, 300 καλλιτέχνες και χιλιάδες εισκέτες.
Οι ενδιαφερόµενοι µορούν να αντλήσουν ερισσότερες ληροφορίες για
την έκθεση αό την ιστοσελίδα http://www.womex.gr.

◊◊◊◊◊

VI. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ∗
– Γνωστο,οίηση ,ώλησης βουλγαρικής µονάδας ,αραγωγής µηχανών
Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου (στο δήµο Montana), κ. Jordan Asenov
Jordanov, εκδηλώνει την ειθυµία του να ροβεί στην ώληση της εν θέµατι
µονάδας αραγωγής µηχανών (εν όλω ή εν µέρει στο λαίσιο ειχειρηµατικής
συνεργασίας).
∆ηλώνει ότι η εταιρεία και το εργοστάσιο δε βαρύνονται αό οικονοµικές
υοχρεώσεις και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου για εραιτέρω
ληροφορίες και αροχή ρόσθετου φωτογραφικού υλικού. Τέλος, αναφέρει ότι
η ροτεινόµενη τιµή θα ανέρχεται στο 60% του ενεργητικού της εταιρείας.
Οι ενδιαφερόµενοι µορούν να δουν φωτογραφίες του ως άνω
εργοστασίου
στην
ηλεκτρονική
µας
διεύθυνση
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&cid=109&
xcc=bg&mid=60, όου αρατίθενται και στοιχεία αευθείας εικοινωνίας µε τον
κ. Jordanov.

∗

Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη
Σόφια ενηµερώνει τις ενδιαφερόµενες ελληνικές επιχειρήσεις ότι µπορούν να προβάλλουν
δωρεάν τη δραστηριότητά τους στη βουλγαρική αγορά µέσω του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου. Σχετικές ανακοινώσεις και δελτία τύπου προς δηµοσίευση (µε ενηµερωτικό και
όχι διαφηµιστικό χαρακτήρα) µπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
economy@grembassysofia.org µε την ένδειξη «Για το Ενηµερωτικό ∆ελτίο».
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◊◊◊◊◊

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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