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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
- Εκτιµήσεις ∆ΝΤ σχετικά µε ειβράδυνση βουλγαρικής οικονοµίας
Σύµφωνα µε δελτίο τύου ου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ΝΤ,
αντιροσωεία του διεθνούς οργανισµού µε εικεφαλής την κα Catriona
Purfield εισκέφθηκε τη Σόφια, την εβδοµάδα 1-8 ∆εκεµβρίου, στο λαίσιο
ρογραµµατισµένων συναντήσεων µε εκροσώους βουλγαρικών αρχών.
Συνοψίζοντας τα αοτελέσµατα της είσκεψης, η κα C. Purfield δήλωσε ότι,
αρά τις ενδεδειγµένες οικονοµικές ολιτικές ου υιοθετήθηκαν αό τη
β/κυβέρνηση, η οικονοµία της χώρας ελήγη αό την οικονοµική ειβράδυνση
και την συνεχιζόµενη αβεβαιότητα στην Ευρώη. Στο λαίσιο αυτό, συστήνεται
η διατήρηση των συνετών δηµοσιονοµικών ολιτικών και η ειτάχυνση των
διαρθρωτικών ρυθµίσεων ου θα θέσει τις βάσεις για την ανάκαµψη σε ότι
αφορά στην ανάτυξη, στην αασχόληση και στα εισοδήµατα.
Σύµφωνα µε την κα C. Purfield, οι βραχυρόθεσµες οικονοµικές
ροοτικές της β/οικονοµίας έχουν ειδεινωθεί. Παρά την αυξηµένη
αορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων το 2011, ο ρυθµός ανάτυξης για το τ.ε.
εκτιµάται στο 1,9%, ενώ για το 2012 στο 1,3%. Αναµένεται µικρό λεόνασµα
τρεχουσών συναλλαγών στο τ.ε. ου θα µεταφερθεί στο 2012, καθώς και µείωση
του ληθωρισµού το 2012 σε οσοστό µικρότερο του 3%. Ειλέον, όως
αναφέρεται στην ανακοίνωση, είκειται έξοδος της Βουλγαρίας αό τη
διαδικασία ερί υερβολικού ελλείµµατος της ΕΕ, καθώς εκτιµάται ότι θα
ειτευχθεί ο εριορισµός του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος σε 2,5%, χάρη στον
αυστηρό έλεγχο των δαανών και στη βελτίωση των µηχανισµών είσραξης των
εσόδων. Ο στόχος του ροϋολογισµού του 2012 για έλλειµµα 1,3% του ΑΕΠ
αξιολογείται αό το ∆ΝΤ ως «ολύ συνετός», ωστόσο η λήψη ρόσθετων
δηµοσιονοµικών µέτρων κρίνεται ως ειβεβληµένη λόγω των «λιγότερο
αισιόδοξων» ροβλέψεων του διεθνούς οργανισµού ως ρος την ανάτυξη.
Τέλος, στα συµεράσµατα του ∆ΝΤ χαιρετίζονται οι µεταρρυθµίσεις στο
συνταξιοδοτικό σύστηµα, ενώ αξιολογείται ότι το β/τραεζικό σύστηµα διαθέτει
καλή εοτεία και είναι σε θέση να ανταεξέλθει στις ροκλήσεις της κρίσης.
Σηµειώνεται δε ότι το οσοστό των αοθεµατικών στο τέλος Σετεµβρίου 2011
(17,8%) ήταν υερδιλάσιο του ελάχιστου ααιτούµενου οσοστού στην Ε.Ε. Ως
εκ τούτου συµεραίνεται ότι µε τη εξοµάλυνση της οικονοµικής κατάστασης οι
β/τράεζες θα είναι σε θέση να αξιοοιήσουν τη ρευστότητά τους εντείνοντας τη
δανειοδοτική τους δραστηριότητα.
◊◊◊◊◊
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- Πορεία βουλγαρικών εξαγωγών
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου
Βουλγαρίας, οι εξαγωγές ρος την Ε.Ε. αυξήθηκαν σε ετήσια βάση το εννεάµηνο
Ιανουαρίου-Σετεµβρίου 2011 κατά 34,6% και ανήλθαν σε BGN 18,1 δις ( EUR
9,25 δις). Κύριοι εµορικοί εταίροι της χώρας αρέµειναν η Γερµανία, η
Ρουµανία, η Ιταλία, η Ελλάδα και το Βέλγιο ρος τις οοίες κατευθύνθηκε το
67% του συνόλου των βουλγαρικών εξαγωγών την υό αναφορά ερίοδο. Η
µεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις εξαγωγές ρος τη Μάλτα και τη ∆ανία,
ενώ µειώθηκαν οι εξαγωγές ρος τη Σλοβενία. Για το µήνα Σετέµβριο 2011 οι
εξαγωγές ρος χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 22,7% σε ετήσια βάση
υερβαίνοντας τα BGN 2 δις.
Σε ότι αφορά τις βουλγαρικές εξαγωγές ρος χώρες εκτός Ε.Ε., στο
εννεάµηνο Ιανουαρίου-Σετεµβρίου 2011 σηµειώθηκε αύξηση 30,4% σε ετήσια
βάση και κυρίως στο εµόριο µε την Ουκρανία, τη Γεωργία και τον Καναδά.

◊◊◊◊◊
- H αραοικονοµία στη Βουλγαρία
Σύµφωνα µε τα ορίσµατα µελέτης ου εκόνησε η Βουλγαρική Ένωση
Βιοµηχανικού Κεφαλαίου (Bulgarian Industrial Capital Association - BICA), το
2010 το µερίδιο της αραοικονοµίας στη Βουλγαρία αντιστοιχούσε στο 1/3 της
βουλγαρικής οικονοµίας, ερίου δηλαδή σε BGN 10-15 BGN. Σύµφωνα µε τη
µελέτη της BICA, ου χρηµατοδοτήθηκε αό το Ειχειρησιακό Πρόγραµµα
«Ανάτυξη Ανθρώινων Πόρων», χάρη σε σειρά µέτρων της βουλγαρικής
κυβέρνησης, το µερίδιο της αραοικονοµίας συρρικνώθηκε αό 37% το 2009, σε
32-33% το 2010. Εκτιµάται δε ότι τα ροσεχή έτη θα εριοριστεί εραιτέρω στο
30-31%.
Όως αναφέρεται στη µελέτη, βασικές γενεσιουργές αιτίες της
αραοικονοµίας είναι το λαθρεµόριο τσιγάρων, οι λασµατικές εξαγωγές ρος
κράτη εκτός Ε.Ε. όως FYROM, Ουκρανία και Τουρκία, καθώς και οι εισαγωγές
αό τις ίδιες χώρες µε δηλωµένες αξίες κατώτερες των ραγµατικών. Κλάδοι δε
µε τη µεγαλύτερη συµβολή στην αραοικονοµία είναι αυτοί των κατασκευών,
της υγείας και του τουρισµού.
◊◊◊◊◊
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- ∆ιαµόρφωση τιµών αραγωγού στη Βουλγαρία
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Στατιστικού Ινστιτούτου Βουλγαρίας, τον
Οκτώβριο 2011 οι τιµές αραγωγού στην εγχώρια αγορά µειώθηκαν κατά 0,1%
σε σύγκριση µε το Σετέµβριο 2011. Ενδεικτικά τώση σηµείωσαν οι τιµές στη
βιοµηχανία εξόρυξης (7,6%) και στη µεταοίηση (0,1%), ενώ σε ό,τι αφορά στην
ηλεκτρική ενέργεια, στο φυσικό αέριο, και στην ροµήθεια συστηµάτων
κλιµατισµού οι τιµές σηµείωσαν αύξηση (1,4%). Στη βιοµηχανία ειδικότερα η
σηµαντικότερη µείωση τιµών αρουσιάστηκε στην εεξεργασία βασικών
µετάλλων (4,3%) και στην υφαντουργία (1,2%).
Σε ετήσια άντως βάση οι τιµές αραγωγού εµφάνισαν αύξηση τον
Οκτώβριο 6,5%. Οι τιµές αυξήθηκαν κατά 8,9% στη µεταοιητική βιοµηχανία
και κατά 3,4% στην ηλεκτρική ενέργεια και στην αραγωγή και διανοµή
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Μείωση 3,8% καταγράφηκε στη
βιοµηχανία εξόρυξης. Σηµαντική αύξηση τιµών καταγράφηκε σε ετήσια βάση
στη βιοµηχανία χηµικών ροϊόντων (11,8%), τροφίµων (11,2%) και
µηχανολογικού εξολισµού εγκατάστασης και ειδιόρθωσης (10%).
◊◊◊◊◊
- Σταθερή ιστολητική αξιολόγηση αό S&P
Αµετάβλητη (BBB/A-3) µε σταθερές ροοτικές διατήρησε την
µεσορόθεσµη και µακρορόθεσµη αξιολόγηση της ιστολητικής ικανότητας
της Βουλγαρίας ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s (S&P). Σύµφωνα µε τον
S&P, η ως άνω αξιολόγηση αντανακλά τις σταθερές ροσάθειες της κυβέρνησης
να κρατήσει υό έλεγχο τα βασικά δηµοσιονοµικά µεγέθη. Παράλληλα,
εκτιµάται ότι υφίστανται θετικές ροοτικές µεσορόθεσµης ανάτυξης, ιδίως αν
βελτιωθεί η αορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων, αν και το 2012 το
ΑΕΠ αναµένεται να ενισχυθεί κατά µόνο 1,5%, καθώς η Βουλγαρία θα
εηρεαστεί αό την ύφεση ου λήττει τους βασικούς εµορικούς εταίρους της.
Σύµφωνα µε την S&P, το δηµόσιο χρέος θα κυµανθεί στο 17,7% το 2012, ενώ το
εξωτερικό χρέος θα εριοριστεί στο 53% του ΑΕΠ.
Ο Υουργός Οικονοµικών της Βουλγαρίας, κ. Simeon Djankov, εξέφρασε
την ικανοοίησή του για την ειβεβαίωση της αξιολόγησης της S&P,
εισηµαίνοντας ότι µόνο δύο κράτη-µέλη της ΕΕ διατήρησαν τις ροοτικές τους
σταθερές το 2011. Είσης, ο κ. Djankov υογράµµισε ότι η S&P ειβεβαίωσε τις
ροβλέψεις της κυβέρνησης ότι το 2012 το δηµοσιονοµικό έλλειµµα θα κινηθεί
κάτω αό το 2% και ότι τόσο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών όσο και το
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εµορικό ισοζύγιο θα έχουν θετικό ρόσηµο. Οι αντίστοιχες αξιολογήσεις της
Βουλγαρίας αό τους οίκους Moody’s και Fitch είναι Baa2 και BBB-.
◊◊◊◊◊

IΙ. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
– Αορροφητικότητα κοινοτικών κονδυλίων το 2011 – Προγραµµατισµός για
2012
Την εοίθησή του ότι η Βουλγαρία δεν αώλεσε το 2011 κανένα αό τα
χρηµατοδοτικά κονδύλια ου αντιστοιχούν στα 7 ειχειρησιακά ρογράµµατα,
τα οοία υοστηρίζονται αό την ΕΕ, εξέφρασε ο αρµόδιος υουργός για τη
διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων, κ. Tomislav Djankov. Συγκεκριµένα,
µέχρι τα τέλη Νοεµβρίου 2011 είχαν καταβληθεί στους δικαιούχους ληρωµές
ύψους €1,4 δισ., οι οοίες αντιστοιχούν στο 18% του σχετικού ροϋολογισµού,
και είχαν συναφθεί χρηµατοδοτικές συµφωνίες ύψους €4,6 εκατ. (58% του
ροϋολογισµού). Στόχος της βουλγαρικής κυβέρνησης είναι µες στο 2012 το
ύψος των χρηµατοδοτικών συµφωνιών να ανέλθει στο 90% του συνολικού
ροϋολογισµού.
Σε ό,τι αφορά τους ειµέρους τοµείς εισηµαίνονται τα εξής:
1. Μεταφορές: ο αρµόδιος υουργός, κ. Ivailo Moskovski, ανακοίνωσε ότι η
αορροφητικότητα έχει ανέλθει στο 23% (BGN 893 εκατ.). Σε ότι αφορά
τις υογραφείσες συµβάσεις, αυτές καλύτουν το 89% του συνολικού
ροϋολογισµού του ρογράµµατος. Σύµφωνα µε εκροσώους της
διαχειριστικής αρχής του Ειχειρησιακού Προγράµµατος «Μεταφορές»,
οι διαραγµατεύσεις για όλα τα µεγάλα έργα αναµένεται να έχουν
ολοκληρωθεί έως τα µέσα του 2012.
2. Περιβάλλον: Η Υουργός Περιβάλλοντος, κα Nona Karadjova, εκτιµά ότι
έως το τέλος του 2012 θα έχουν υογραφεί συµβάσεις για το σύνολο του
ροϋολογισθέντος
οσού
του
Ειχειρησιακού
Προγράµµατος
«Περιβάλλοντος», το οοίο αναλογεί στη Βουλγαρία την τρέχουσα
ερίοδο (2007–2013). Σε ότι αφορά τις υογραφείσες συµβάσεις, αυτές
καλύτουν έως τώρα άνω του 50% του συνολικού ροϋολογισµού του
ρογράµµατος. Οι αρµόδιες υηρεσίες αυτήν τη στιγµή αξιολογούν 52
υοβληθέντα έργα (στον τοµέα των υδάτων και της διαχείρισης
αοβλήτων), ενώ το 2012 υολογίζεται ότι θα κατατεθούν αιτήσεις
χρηµατοδότησης για 80 ειλέον έργα. Σε ό,τι αφορά τον
5

ρογραµµατισµό για την εόµενη χρηµατοδοτική ερίοδο 2014 – 2020
και, ειδικότερα, το ειχειρησιακό ρόγραµµα «Περιβάλλον», η
αναληρώτρια υουργός εριβάλλοντος, κα Ivelina Vassileva, διατύωσε
το στόχο της κυβέρνησης να διλασιαστεί η σχετική χρηµατοδότηση και,
αό €1,2 εκατ. την τρέχουσα ερίοδο (2007 – 2013), να ανέλθει στα €2,4
εκατ. Μεταξύ των ροτεραιοτήτων της βουλγαρικής λευράς για την
εόµενη ρογραµµατική ερίοδο εριλαµβάνονται η υλοοίηση
ρογραµµάτων για τη διατήρηση της βιοοικιλότητας, η βελτίωση της
οιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα και η κατασκευή χώρων υγειονοµικής
ταφής αορριµµάτων. Εισηµαίνεται ότι, έως τώρα, το 70% των σχετικών
κονδυλίων έχουν διοχετευθεί σε αοχετευτικά έργα και σε εγκαταστάσεις
διαχείρισης λυµάτων.
◊◊◊◊◊

IΙΙ. ΚΛΑ∆ΙΚΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
- Ιδιωτικοοιήσεις εταιρειών του κλάδου της ενέργειας
Σε δηµορασία για την ώληση του οσοστού 33%, ου διατηρούσε στις
εταιρείες
EVN
Bulgaria
Elektrorazpredelenie
και
EVN
Bulgaria
Elektrosnabdyavane ροχώρησε το βουλγαρικό δηµόσιο στις 21 ∆εκεµβρίου
2011. Η δηµορασία ραγµατοοιήθηκε µέσω του βουλγαρικού Χρηµατιστηρίου
Αξιών Όως έγινε γνωστό στις 23 ∆εκεµβρίου αό τον αρµόδιο Υουργό
Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού, κ. Traicho Traikov, η ώληση του
οσοστού 33% των ως άνω δύο θυγατρικών της εταιρείας EVN ολοκληρώθηκε
ειτυχώς. Αγοραστής του µεγαλύτερου µέρους των ως άνω µετοχών (έναντι
τιµήµατος ερίου €44 εκατ.) ήταν αυστριακή εταιρεία, ου ήδη ελέγχει το 66%
των µετοχών της EVN.
Σηµειώνεται ότι η EVN (web: http://www.evn.bg/) είναι ένας αό τους
τρεις διανοµείς ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία και δραστηριοοιείται στη
νοτιοανατολική Βουλγαρία. Οι άλλοι δύο διανοµείς ηλεκτρικής ενέργειας, η
EON
(http://www.eon-bulgaria.com/english/index.htm)
και
η
CEZ
(http://www.cez.bg/en/home.html), δραστηριοοιούνται στη βορειοανατολική
και δυτική Βουλγαρία αντίστοιχα. Προσφάτως, η γερµανική εταιρεία ου έλεγχε
την EON ώλησε το οσοστό της (66%) στην τσεχική Energy Pro (έναντι
τιµήµατος € 133 εκατ.), η οοία είναι ήδη αρούσα στη Βουλγαρία και λειτουργεί
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8 υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ου την έχουν καταστήσει το µεγαλύτερο
αραγωγό υδροηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα.
Σύµφωνα µε τον Υουργό Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού της
Βουλγαρίας, κ. Traich Traikov, δεν υάρχει καµία ένδειξη ότι οι Αυστριακοί
ιδιοκτήτες της EVN και οι Τσέχοι ιδιοκτήτες της CEZ σκοεύουν να ροβούν σε
αντίστοιχη κίνηση ώλησης των µεριδίων τους στις ως άνω εταιρείες. Σε ό,τι
αφορά ειδικά την ώληση της ΕΟΝ, ο κ. Traichov υογράµµισε ότι αυτή θα
ολοκληρωθεί µόνον εφόσον η αρµόδια Ρυθµιστική Αρχή για την Ενέργεια και τα
Ύδατα την εγκρίνει και εκδώσει τη σχετική άδεια. Παράλληλα, ο κ. Traichov
ανέφερε ως, µε αφορµή τη συγκεκριµένη ώληση, ίσως η κυβέρνηση θα ρέει
να εξετάσει το ενδεχόµενο αλλαγής της σχετικής νοµοθεσίας, ώστε στο εξής να
ααιτείται υουργική έγκριση για µεταβιβάσεις εριουσιακών στοιχείων ζωτικής
σηµασίας για το βουλγαρικό λαό.
Τέλος, ο κ. Traikov αναφέρθηκε στα σχέδια της βουλγαρικής κυβέρνησης
να ροχωρήσει σε ιδιωτικοοίηση µέσω χρηµατιστηρίου οσοστού 10 έως 15%
της Bulgarian Energy Holding (BEH). Εναλλακτικά, εξετάζεται το ενδεχόµενο
ώλησης (µειοψηφικών κατά κανόνα) µεριδίων των εταιρειών, ου ανήκουν στο
χαρτοφυλάκιο της BEH. Αν υλοοιηθεί το δεύτερο σχέδιο, µια αό τις ρώτες
εταιρείες, των οοίων µετοχές θα τεθούν σε δηµορασία στο χρηµατιστήριο της
Σόφιας αναµένεται να είναι η Maritsa East 2 TPP (µε το βουλγαρικό δηµόσιο να
διατηρεί το 51%), η οοία διαχειρίζεται τη µεγαλύτερη µονάδα θερµικής
ενέργειας στη Βουλγαρία. Είσης, ροετοιµάζεται η ιδιωτικοοίηση του
∆ιαχειριστή Ηλεκτρικού Συστήµατος (Electricity System Operator) και του
διανοµέα φυσικού αερίου
Bulgartransgas, ου, είσης ανήκουν στο
χαρτοφυλάκιο της BEH. Εκτός σχεδίων ιδιωτικοοίησης βρίσκεται η εταιρεία
Kozloduy NPP, ο µεγαλύτερος αραγωγός ηλεκτρισµού στη Βουλγαρία µέσω
χρήσης υρηνικής ενέργειας.
Η BEH AD (http://www.bgenh.com/en/) ιδρύθηκε το 2008, αοτελεί
συνέχεια της εταιρείας Bulgargaz Holding EAD, ανήκει έως τώρα σε οσοστό
100% στο βουλγαρικό δηµόσιο και στοχεύει στην αναδιάρθρωση µιας σειράς
κρατικών εταιρειών στον κλάδο της ενέργειας (mini Maritca Iztok EAD, Maritsa
East 2 TPP EAD, Kozloduy NPP EAD, NEK EAD εριλαµβανοµένων των
εταιρειών Electricity System Operator EAD, Bulgargaz EAD, Bulgartransgaz
EAD και Bulgartel EAD).
◊◊◊◊◊
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- ∆υναµικότητα εγκαταστάσεων ΑΠΕ στη Βουλγαρία
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ροέδρου του APEE (Association of Producers
of Ecological Energy), κ. Velizar Kyriakov, η συνολική δυναµικότητα των
εγκαταστάσεων ανανεώσιµων ηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στη Βουλγαρία (Green
power plants) ανέρχεται σε 2.747 MW. Αναλυτικά, ανά κατηγορία ΑΠΕ η
δυναµικότητα των εγκαταστάσεων έχει ως εξής:
1)
Αιολικά άρκα: 504 MW µε ροοτική να αυξηθούν κατά 150
MW έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
2)
Φωτοβολταϊκά άρκα: 60 MW µε ροοτική να αυξηθούν κατά
ακόµη 100 MW έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
Λειτουργικές εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικής ενέργειας: 2183
3)
MW και ιο συγκεκριµένα:
§
Πολύ µικρές εγκαταστάσεις (έως 1 MW): 47 MW
§
Μικρές εγκαταστάσεις (µεταξύ 1 και 10 MW): 193 MW
§
Μεγάλες εγκαταστάσεις (άνω των 10 MW): 1.942 MW
Ο κ. Kyriakov εανέλαβε το άγιο αίτηµα των συνδέσµων ΑΠΕ για εκ
νέου αναθεώρηση του σχετικού νόµου το 2012.
◊◊◊◊◊

ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ
- Αγοραωλησίες αγροτικής γης στη Βουλγαρία
Σύµφωνα µε τον ρόεδρο του βουλγαρικού Συνδέσµου Ιδιοκτητών
Αγροτικής Γης (BAALO), κ. Borislav Petkov, οι ροοτικές της αγοράς για το
2012 είναι ευοίωνες. Σύµφωνα µε τον κ. Petkov, ο συγκεκριµένος τοµέας real
estate κινήθηκε δυναµικά το 2011 µε τις τιµές να αρουσιάζουν
σταθεροοιητικές τάσεις, ενώ, αντίθετα, στις κατοικίες αρατηρήθηκαν έντονα
τωτικές τάσεις. Ειλέον, υήρξε διαφοροοίηση στα χαρακτηριστικά των
αγοραστών, οι οοίοι είναι λέον στην λειοψηφία τους µακρόχρονοι µισθωτές
(leaseholders) και όχι εενδυτικές εταιρείες. Ο κ. Petkov υοστήριξε ότι τα 2/3
των αγοραωλησιών γης στη Βουλγαρία το 2012 αφορούσαν γεωργικές εκτάσεις.
Συνολικά, ραγµατοοιήθηκαν 124.000 µεταβιβάσεις για ερισσότερα αό
120.000 εκτάρια αγροτικής γης.
Σε ό,τι αφορά τις τιµές, ο κ. Petkov ανέφερε ότι οικίλουν ανα εριοχή.
Έτσι, ανάλογα µε τον ανταγωνισµό και το βαθµό κατακερµατισµού της
αγροτικής γης, διαµορφώνονται ως εξής:
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ΠΕΡΙΟΧΗ
Dobroudja
Varna
Shumen
Veliko Turnovo
Pleven
Vratsa
Yambol – Haskovo
Vidin

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ (σε BGN)
7.000 – 10.000
4.000 – 5.000
4.000 – 5.000
3.000 – 4.000
4.000 – 5.000
4.000 – 5.000
2.000 – 3.000
2.500 – 3.500

Ο κ. Petkov εκτιµά ότι οι τιµές θα αρουσιάσουν αυξητικές τάσεις το 2012
(ερίου 10%) σε εριοχές µε έντονο ανταγωνισµό, ενώ το ενδιαφέρον των
εενδυτών θα ροσελκύσει η Κεντρική και Νοτιοανατολική Βουλγαρία και,
ιδιαίτερα, το Haskovo, όου ροβλέεται ότι οι τιµές αγοράς θα ενισχυθούν
κατά 15 έως 20%. Σε ό,τι αφορά τις τιµές ενοικίασης, αυτές, σύµφωνα τον
BAALO, ενισχύθηκαν κατά 22 έως 23%. Στην Dobroudja, εί αραδείγµατι,
διαµορφώθηκαν στα BGN/ha 500 έως 900.
Ο κ. Petkov αναφέρθηκε, είσης, στη λεγόµενη δευτερογενή αγορά,
δηλαδή σε εενδυτές ου αγόρασαν τα ροηγούµενα χρόνια ειµέρους
αγροτικά οικόεδα, τα ενοοίησαν (διαδικασία consolidation) και τώρα τα
µεταωλούν. Οι εν λόγω εενδυτές εκτιµάται ότι έχουν αρχίσει να αοκοµίζουν
κέρδη αό τις εενδύσεις τους αυτές. Εισηµαίνεται ότι ο κατακερµατισµός της
αγροτικής γης αοτέλεσε ένα αό τα σηµαντικότερα ροβλήµατα της
Βουλγαρίας µετά την τώση του κοµουνιστικού καθεστώτος. ∆εν είναι τυχαίο ότι
αρκετά γραφεία real estate στη χώρα εξειδικεύονται στην ενοοίηση τέτοιων
µικρών αγροτικών γαιών.
Τέλος, σύµφωνα µε τον κ. Petkov, η εί χρόνια αρατηρούµενη τάση
αγοράς αγροτικών εκτάσεων για τη µετατροή τους εν συνεχεία σε αιολικά η
φωτοβολταϊκά άρκα έχει µειωθεί στο ελάχιστο, ιδίως µετά την ψήφιση του
νόµου για την ροστασία της αγροτικής γης, ου έχει εισαγάγει σηµαντικούς
εριορισµούς.
◊◊◊◊◊
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ΤΡΟΦΙΜΑ
-Εικαιροοιηµένη έρευνα αγοράς για τις ιχθυοκαλλιέργειες
Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας είναι ιδιαίτερης
σηµασίας για τη χώρα µας, καθώς τα ελληνικά
ροϊόντα θαλασσοκαλλιέργειας µονοωλούν την
τελευταία δεκαετία τη βουλγαρική αγορά, ενώ,
αράλληλα, ειτυγχάνεται διαρκής αύξηση των
οσοτήτων ου εξάγονται στη Βουλγαρία. Έχοντας
υόψη τα δεδοµένα αυτά, το Γραφείο µας
εικαιροοίησε τη σχετική έρευνα αγοράς, ου είχε
συνταχθεί στα τέλη του 2008. Η έρευνα µε όλες τις
τελευταίες σχετικές εξελίξεις, ενηµερώσεις και στατιστικά στοιχεία έχει αναρτηθεί
στο
διαδίκτυο,
στην
ιστοσελίδα
του
Γραφείου
µας:
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/radB169DYDATOKALLIERGEIA.pdf.
Σύµφωνα µε στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, η
βουλγαρική αγροτική αραγωγή το 2011 σηµείωσε αύξηση 13,5% (BGN 8,4 δισ.=
ερίου € 2,3 δισ.) ως ρος τις βασικές τιµές (δηλαδή εριλαµβανοµένων των
ειδοτήσεων, αλλά εξαιρούµενων των φόρων). Πάντως, η ενίσχυση αυτή
οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση των τιµών (16%). Το κύριο µερίδιο στη συνολική
αγροτική αραγωγή της Βουλγαρίας κατέλαβαν οι καλλιέργειες δηµητριακών
(27,2%), ακολούθησαν τα βιοµηχανικά σαρτά (20,9%), τα οικόσιτα ζώα (13,2%)
και τα ροϊόντα ζωικής ροέλευσης (13,2%). Λόγω της ως άνω αύξησης των
τιµών, ενισχύθηκε και η ροστιθέµενη αξία συνολικά του κλάδου της γεωργίας
κατά 13,1%.
◊◊◊◊◊
-Βουλγαρική αγροτική αραγωγή για το 2011
Σύµφωνα µε στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, η
βουλγαρική αγροτική αραγωγή το 2011 σηµείωσε αύξηση 13,5% (BGN 8,4 δισ.=
ερίου € 2,3 δισ.) ως ρος τις βασικές τιµές (δηλαδή εριλαµβανοµένων των
ειδοτήσεων, αλλά εξαιρούµενων των φόρων). Πάντως, η ενίσχυση αυτή
οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση των τιµών (16%). Το κύριο µερίδιο στη συνολική
αγροτική αραγωγή της Βουλγαρίας κατέλαβαν οι καλλιέργειες δηµητριακών
(27,2%), ακολούθησαν τα βιοµηχανικά σαρτά (20,9%), τα οικόσιτα ζώα (13,2%)
και τα ροϊόντα ζωικής ροέλευσης (13,2%). Λόγω της ως άνω αύξησης των
τιµών, ενισχύθηκε και η ροστιθέµενη αξία συνολικά του κλάδου της γεωργίας
κατά 13,1%.
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ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΤΟ 2011
∆ηµητριακά
Σπ αρτά για κτηνοτροφική
χρήση
Πατάτες

5,6%

12,1%

Άλλα π ροϊόντα

24,7%

2,8%
2,3%

4,8%

Κτηνοτροφικά π ροϊόντα
Μη αγροτικές δευτερεύουσες
δραστηριότητες
Βιοµηχανικά σπ αρτά

0,6%

19,0%

Λαχανικά

6,8%

9,1%

12,0%

Φρούτα
Οικόσιτα ζώα
Αγροτικές υπ ηρεσίες

◊◊◊◊◊

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
-Ανακατασκευή σιδηροδροµικού δικτύου
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Βούλγαρου
ρωθυουργού, κ. Boyko Borissov, οι
σιδηρόδροµοι
και
όχι
οι
αυτοκινητόδροµοι
θα
ρέει
να
αοτελέσουν την ροτεραιότητα στον
κρατικό σχεδιασµό υοδοµών µετά το
2020. Ο υουργός υοδοµών, κ. Ivaylo
Moskovski ανέφερε αό την λευρά του
ότι η Βουλγαρία θα διεκδικήσει €300
εκατ. αό την ΕΕ για την αναβάθµιση
του σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας
Η υπό ανακατασκευή σιδηροδροµική γραµµή,
που συνδέει τη Φιλιππούπολη µε τα τουρκικά
και
την
εξασφάλιση
σύγχρονων
σύνορα
συρµών. Σηµειώνεται ότι τα τελευταία
χρόνια, στον τοµέα των υοδοµών, η βουλγαρική κυβέρνηση είχε εστιάσει το
ενδιαφέρον της στην κατασκευή σύγχρονων αυτοκινητοδρόµων.
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Οι ως άνω δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια δοκιµαστικής λειτουργίας
ανακατασκευασµένου τµήµατος (Krumovo-Parvamay µήκους 37 χλµ., όου τα
τρένα θα διανύουν την αόσταση σε 20 λετά και µε ταχύτητα 165 χλµ./ώρα) της
σιδηροδροµικής γραµµής αό τη Φιλιούολη έως λίγο µετά το Svilengrad
κοντά στα τουρκικά σύνορα (συνολικού µήκους 150 χλµ.). Το εν λόγω έργο
ραγµατοοιήθηκε αό την ελληνική εταιρεία TERNA, ενώ ιταλική εταιρεία
(Astaldi) ολοκλήρωσε την ανακατασκευή του τµήµατος Parvamay-Dimitrovgrad.
Ο κ. Moskovski δεσµεύθηκε ότι µέχρι το τέλος του 2014 θα είναι έτοιµη
ολόκληρη η γραµµή αό τη Φιλιούολη έως τα τουρκικά σύνορα και η
σχετική αόσταση θα διανύεται σε 1 ώρα και 15 λετά. Το κοµµάτι
Dimitrovgrad-Svilengrad βρίσκεται ήδη στο στάδιο της δηµοράτησης, ενώ το
τελευταίο τµήµα έως τα τουρκικά σύνορα εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί µέχρι το
καλοκαίρι του 2012. Το όλο έργο διαχειρίζεται η κρατική εταιρεία "National
Company Industrial Infrastructure" και υλοοιείται µε κονδύλια του
Ειχειρησιακού Προγράµµατος «Μεταφορές», τα οοία µεταφέρθηκαν αό το
ροενταξιακό ρόγραµµα ISPA.
◊◊◊◊◊

ΙV. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ
– Έκθεση STROIKO 2000 (National Palace of Culture, Σόφια 21–27.03.2012 &
17–23.10.2012)

Η εµορική έκθεση STROIKO θα ραγµατοοιηθεί δις το 2012 (στις 21–27
Μαρτίου και στις 17–23 Οκτωβρίου) στο Εθνικό Μέγαρο Πολιτισµού (NDK) στη
Σόφια της Βουλγαρίας. Η έκθεση, η οοία λαµβάνει χώρα σε ετήσια βάση,
καλύτει τους τοµείς της αρχιτεκτονικής, των κατασκευών και της είλωσης. Οι
εκθέτες και οι εισκέτες ροέρχονται αό τον ειχειρηµατικό κόσµο της
Βουλγαρίας, αλλά και, ευρύτερα, των Βαλκανίων.
Ελληνικές εταιρείες ου ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στην Έκθεση
µορούν να έρθουν σε αευθείας εαφή µε τους διοργανωτές στα κάτωθι
στοιχεία εικοινωνίας:
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STROIKO EXPO Ltd.
1 Bulgaria Sqr
NDK - Information Center (entrance A5)
tel./fax: +359 2 / 963 06 05, 963 11 30
Cotact person: Jeni Nikolova (κινητό τηλ. για αευθείας εικοινωνία µε την κα
Nikolova +359 887 282 043)
E-mail: office@stroiko.eu
Web: www.stroiko.eu/en

◊◊◊◊◊

– Έκθεση «Χρυσός–Ασήµι 2012» (17-20.02.2012, Αθήνα)
Η εν θέµατα έκθεση, ου το 2012 θα ραγµατοοιηθεί στην Αθήνα
(Metropolitan Expo Center, Αερολιµένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»)
λειτουργεί ως «βήµα» για τους κορυφαίους αραγωγούς και αντιροσώους
αργυροχρυσοχοΐας, µε στόχο να ροβάλουν τα νέα, ροϊόντα τους, αλλά και να
ροχωρήσουν σε ουσιαστικές εµορικές συµφωνίες (το 60% των ετήσιων
συναλλαγών του κλάδου στην Ελλάδα ραγµατοοιείται κατά τη διάρκεια της
Έκθεσης).
Οι ενδιαφερόµενοι µορούν να εικοινωνήσουν αευθείας µε τους
διοργανωτές:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
Υεύθυνοι εικοινωνίας: κα Άννα Γκρινιάρη, κα Χριστίνα Ζερδεβά¨
ΒΥΡΩΝΟΣ 7, Τ.Κ. 17235, ∆ΑΦΝΗ
Τηλ.: 210 9730763 - 210 9730986
Fax: 210 9765190
Web (+φόρµα εικοινωνίας): http://www.elka.gr/contact.php
◊◊◊◊◊
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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=%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

14

