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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  
 
 
- Ε�ιδείνωση του ε�ιχειρηµατικού κλίµατος το Μάρτιο 2011 
 

Ε�ιδείνωση κατά 4,1% σηµείωσε ο δείκτης ε�ιχειρηµατικού κλίµατος στη 
Βουλγαρία το Μάρτιο του 2011, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία �ου 
δηµοσιο�οίησε το βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο. ∆υσµενέστερες 
εµφανίζονται οι �ροο�τικές για τις εταιρείες �ου δραστηριο�οιούνται στους 
τοµείς της βιοµηχανίας (-3,9%), των κατασκευών (-1,7%) και των υ�ηρεσιών (-
14,9%). Στον κλάδο της βιοµηχανίας αυτό το ο�οίο ανησυχεί τους ερωτηθέντες 
είναι το ευµετάβλητο οικονοµικό �εριβάλλον, η ανε�αρκής εγχώρια ζήτηση και 
το ενδεχόµενο �εραιτέρω α�ολύσεων. Τα στελέχη του κλάδου των υ�ηρεσιών 
�ροβληµατίζονται και αυτά α�ό το ευµετάβλητο οικονοµικό �εριβάλλον και την 
ανε�αρκή ζήτηση, αλλά και α�ό τον αυξηµένο ανταγωνισµό µεταξύ των 
εταιρειών. Αντίθετα, �ιο αισιόδοξες είναι οι εκτιµήσεις των ασχολούµενων µε το 
λιανικό εµ�όριο (+4,1%), καθώς εκτιµούν ότι οι �ροο�τικές των εταιρειών του 
κλάδου θα βελτιωθούν το ε�όµενο διάστηµα. 

 

◊◊◊◊◊ 

- Μείωση δηµοσιονοµικού ελλείµµατος Βουλγαρίας το �ρώτο δίµηνο 2011 
 
  

Σύµφωνα µε στοιχεία �ου ανακοίνωσε αρχές Α�ριλίου 2011 το Υ�ουργείο 
Οικονοµικών Βουλγαρίας, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της χώρας το �ρώτο 
δίµηνο του 2011 µειώθηκε κατά 46% σε ετήσια βάση και διαµορφώθηκε σε BGN 
750,5 εκατ. Η συρρίκνωση αυτή οφείλεται στις αυξηµένες κατά 21,1% εισ�ράξεις 
ΦΠΑ, �ου ανήλθαν σε 1,4 δις BGN το δίµηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2011. 
Το ίδιο διάστηµα, τα έσοδα α�ό φόρους κατανάλωσης και άµεσους φόρους 
�αρέµειναν σχεδόν αµετάβλητα σε σύγκριση µε το 2010, ενώ κατά BGN 55,3 
εκατ. αυξήθηκαν τα µη φορολογικά έσοδα, χάρη κυρίως στην αύξηση των 
κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων και την είσ�ραξη κρατικών εσόδων.  

 
◊◊◊◊◊ 

 

- Προβλέψεις ∆ΝΤ για τη βουλγαρική οικονοµία 
 

∆ηµοσιεύθηκε η µελέτη του ∆ΝΤ «∆ιεθνείς Οικονοµικές Προο�τικές 
(“World Economic Outlook April 2011”, http://www.imf.org/external/pubs/ 
ft/weo/2011/01/pdf/text.pdf), ό�ου διατυ�ώνονται οι εκτιµήσεις του διεθνούς 

http://www.imf.org/external/pubs/
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οργανισµού για τη µελλοντική �ορεία της βουλγαρικής οικονοµίας. Σε ό,τι 
αφορά στην ανά�τυξη, το ∆ΝΤ εκτιµά ότι θα καταγραφεί οικονοµική µεγέθυνση 
3% το 2011 (έναντι �ρόσφατης αναθεωρηµένης �ρόβλεψης 3,6% της 
βουλγαρικής κυβερνήσεως) και 3,5% το 2012 (έναντι �ρόσφατης αναθεωρηµένης 
�ρόβλεψης 4,1% της βουλγαρικής κυβερνήσεως). Τα ως άνω εκτιµώµενα µεγέθη 
συνιστούν αναθεώρηση �ρος τα �άνω �ροηγούµενων �ροβλέψεων του ∆ΝΤ, 
καθώς τον Οκτώβριο του 2010 ο διεθνής οργανισµός υ�ολόγιζε την ανά�τυξη της 
βουλγαρικής οικονοµίας για το 2011 σε 2%. 
 

Σε ό,τι αφορά τον �ληθωρισµό, η αύξηση των τιµών καταναλωτή 
υ�ολογίζεται α�ό το ∆ΝΤ σε 4,8% το 2011 και 3,7% το 2012. Το ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών θα �αραµείνει ελαφρώς αρνητικό τη διετία 2011 – 2012 
(-1,5% και -2% αντίστοιχα), ό�ως ήταν και το 2010 (-0,8%). Τέλος, �ροβλέ�εται 
ότι η ανεργία θα �εριοριστεί α�ό 10,3% το 2010 σε 8% το 2011 και 6,7% το 2012. 
 

Μεταξύ των υ�ολοί�ων ανα�τυσσόµενων οικονοµιών της Ευρώ�ης, το 
∆ΝΤ εκτιµά ότι τις καλύτερες ε�ιδόσεις τα ε�όµενα χρόνια θα καταγράψουν η 
Πολωνία και η Τουρκία. Συνολικά, η �αγκόσµια οικονοµία θα ανα�τυχθεί κατά 
4,4% το 2011 και κατά 4,5% το 2012.  

  
 

◊◊◊◊◊ 
 

- Αύξηση βουλγαρικών εξαγωγών το δίµηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2011 
 

Σύµφωνα µε �ροσωρινά στοιχεία �ου δηµοσιο�οίησε το βουλγαρικό 
Στατιστικό Ινστιτούτο, οι βουλγαρικές εξαγωγές �ρος τρίτες (εκτός ΕΕ) χώρες 
αυξήθηκαν κατά 65% σε ετήσια βάση την �ερίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 
2011 και διαµορφώθηκαν στα BGN 2,4 δισ. (�ερί�ου €1,23 δισ.). Αύξηση, όµως, 
σηµείωσαν και οι εισαγωγές α�ό τρίτες χώρες (49%) µε α�οτέλεσµα το εµ�ορικό 
ισοζύγιο για την ως άνω �ερίοδο να είναι αρνητικό κατά BGN 267 εκατ. Κύριοι 
εκτός ΕΕ εµ�ορικοί εταίροι της Βουλγαρίας αναδεικνύονται η Τουρκία, η 
FYROM, η Ρωσία, η Σερβία, η Νότια Αφρική και η Κίνα, χώρες �ου α�οτελούν 
τους α�οδέκτες του 55% των εκτός ΕΕ εξαγωγών της Βουλγαρίας. Σηµαντικότερη 
αύξηση των εξαγωγών καταγράφηκε σε �ροϊόντα ό�ως ορυκτά καύσιµα, 
λι�αντικά και συναφή υλικά, ζωικά και φυτικά έλαια και λοι�ά λί�η. Μείωση 
των εξαγωγών καταγράφηκε µόνο στην κατηγορία «λοι�ά βιοµηχανικά είδη». 
Σε ότι αφορά τις εισαγωγές, αύξηση υ�ήρξε στις κατηγορίες κα�νού και �οτών 
και �τώση στις κατηγορίες των ακατέργαστων και µη βρώσιµων (εκτός 
καυσίµων) �ροϊόντων. 
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Ονοµαστική αύξηση των βουλγαρικών 
εξαγωγών �ρος τρίτες (εκτός ΕΕ) 
χώρες την �ερίοδο 2009 – 2011 (%) 

 
 

Ονοµαστική αύξηση των βουλγαρικών 
εισαγωγών α�ό τρίτες (εκτός ΕΕ) 
χώρες την �ερίοδο 2009 – 2011 (%) 

Σε ό,τι αφορά στις εµ�ορικές συναλλαγές µε χώρες της ΕΕ, το Στατιστικό 
Ινστιτούτο δηµοσιο�οίησε �ροσωρινά στοιχεία �ου αφορούν στον Ιανουάριο 
2011. Για την ως άνω �ερίοδο καταγράφηκε αύξηση των βουλγαρικών εξαγωγών 
κατά 71,4% σε ετήσια βάση και µικρότερη αύξηση των εξαγωγών (37,5%), µε 
α�οτέλεσµα να διαµορφώνεται θετικό εµ�ορικό ισοζύγιο της τάξης των BGN 177  
εκατ. Κύριοι εµ�ορικοί εταίροι αναδεικνύονται η Γερµανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, 
η Ρουµανία και η Γαλλία, χώρες �ου α�οτελούν τους α�οδέκτες του 68% των 
εντός ΕΕ εξαγωγών της Βουλγαρίας. Σηµαντικότερη αύξηση των εξαγωγών 
καταγράφηκε στις κατηγορίες των ακατέργαστων και µη βρώσιµων (εκτός 
καυσίµων), των ορυκτών καυσίµων και των λι�αντικών και συναφών υλικών. 
Μείωση των εξαγωγών καταγράφηκε µόνο στην κατηγορία των �οτών και του 
κα�νού. Σε ότι αφορά τις εισαγωγές, αύξηση υ�ήρξε στις κατηγορίες των 
ακατέργαστων και µη βρώσιµων (εκτός καυσίµων), των �οτών και του κα�νού 
και �τώση στην κατηγορία «λοι�ά βιοµηχανικά είδη». 
 
Ονοµαστική αύξηση των βουλγαρικών 
εξαγωγών εντός ΕΕ την �ερίοδο 2009 – 
2011 (%) 

 
 
 
 
 
 

Ονοµαστική αύξηση των βουλγαρικών 
εισαγωγών εντός ΕΕ την �ερίοδο 2009 
– 2011 (%) 
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- Αύξηση του �ληθωρισµού τον Μάρτιο 2011  
 

Σύµφωνα µε στοιχεία �ου �αρουσίασε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής 
Βουλγαρίας (NSI),  ο ετήσιος �ληθωρισµός στη χώρα τον Μάρτιο του 2011 
διαµορφώθηκε στο 5,6%. Ο µηνιαίος �ληθωρισµός τιµών καταναλωτή το Μάρτιο 
2011 αυξήθηκε κατά 0,6%  σε σύγκριση µε τον �ροηγούµενο µήνα, λόγω κυρίως 
της αύξησης του κόστους µεταφορικών υ�ηρεσιών κατά 1,8% και των τιµών 
τροφίµων και µη αλκοολούχων �οτών κατά 1,3%.  Α�ό την έναρξη της χρονιάς 
οι �ληθωρισµός τιµών καταναλωτή έχει αυξηθεί κατά 2,4%, ενώ ο µέσος ετήσιος 
�ληθωρισµός το τελευταίο δωδεκάµηνο (Α�ριλίου 2010–Μαρτίου 2011) 
αυξήθηκε σε σύγκριση µε το �ροηγούµενο δωδεκάµηνο (Α�ριλίου 2009–Μαρτίου 
2010) κατά 3,5%.  Σύµφωνα µε τη βουλγαρική κυβέρνηση, ο �ληθωρισµός το 
2011 θα κυµανθεί στο 3,6%, ενώ το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο εκτιµά ότι θα 
�ροσεγγίσει το 4,8%. 

 
◊◊◊◊◊ 

 

- Κάµψη της ανεργίας τον Μάρτιο 2011 
 
 

Σύµφωνα µε ανακοίνωση (13.04.2011) της Εθνικής Υ�ηρεσίας 
Α�ασχόλησης Βουλγαρίας, το �οσοστό ανεργίας στη χώρα το Μάρτιο 2011 
διαµορφώθηκε στο 9,52%. Σε σύγκριση µε τον Φεβρουάριο 2011 ο αριθµός των 
ανέργων µειώθηκε κατά 9.877 σε σύνολο 352.493. Ο µεγαλύτερος αριθµός των 
διαθέσιµων  θέσεων εργασίας εντο�ίστηκε στη µετα�οιητική βιοµηχανία, στη 
γεωργία, στο εµ�όριο, στον ξενοδοχειακό κλάδο και στον κλάδο εστίασης. Το 
χαµηλότερο �οσοστό ανεργίας καταγράφηκε στις �όλεις Σόφια, Γκάµ�ροβο, 
Στάρα Ζαγκόρα, Βάρνα, Μ�ουργκάς και Πλόβντιφ, ενώ το υψηλότερο στις 
�όλεις Σµόλιαν και Ταργκόβιστε. 

 
◊◊◊◊◊ 

 

- Ε�ενδυτικό κλίµα στη Βουλγαρία ανά �εριοχές 
 
 

∆ηµοσιεύθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά α�ό το ΙΜΕ (Institute for 
Market Economics) ο ∆είκτης Το�ικού Ε�ιχειρηµατικού Κλίµατος (“IME Local 
Business Environment Index 2010”), ο ο�οίος εξετάζει το ε�ιχειρηµατικό κλίµα 
στη Βουλγαρία σε το�ικό ε�ί�εδο και καταγράφει τις διαφορές ανά �εριοχή. 
Στην έρευνα έλαβαν µέρος εταιρείες �ου εκ�ροσω�ούν 100 διαφορετικούς 
κλάδους, �ροερχόµενες και α�ό τις 28 βουλγαρικές �εριφέρειες. 
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 Πρώτο στη σχετική κατάσταση εφέτος κατατάσσεται το Gabrovo, �ου 

φαίνεται να α�οτελεί τη βουλγαρική �εριφέρεια µε τις ευνοϊκότερες ε�ενδυτικές 
συνθήκες. Τις τελευταίες θέσεις καταλαµβάνουν οι �εριφέρειες Kyustendil, Vidin, 
Silistra και Kurdjali. Η έρευνα καταγράφει σηµαντικές διαφορο�οιήσεις σε 
φόρους και τέλη (�.χ. τέλη διαχείρισης λυµάτων) �ου έχουν αρµοδιότητα να 
ε�ιβάλλουν οι το�ικές αρχές. Σε ότι αφορά τις υ�ηρεσίες ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, τις καλύτερες ε�ιδόσεις έχει το Veliko Turnovo και τις χειρότερες 
η Silistra. 

 
Η Σόφια κατατάσσεται �ρώτη ως �ρος το �οσοστό α�ασχόλησης και το 

ύψος των α�οδοχών. Συγκεκριµένα, στην �ρωτεύουσα οι µέσες ετήσιες α�οδοχές 
ανέρχονται σε BGN 10.000 (�ερί�ου € 5.100), όταν ο εθνικός µέσος όρος είναι 
�ερί�ου BGN 6.000. Υψηλές είναι και οι α�οδοχές των εργαζοµένων στις �όλεις 
Μ�ουργκάς, Βάρνα και Ruse. Τέλος, η Σόφια καταλαµβάνει την �ρώτη θέση και 
στην κατάταξη του όγκου ε�ενδύσεων ανά �εριοχή. 

 
Σύµφωνα µε το ΙΜΕ, α�αιτείται µεταρρύθµιση του φορολογικού 

συστήµατος στο σύνολό του, ώστε οι δήµοι να καταστούν �ιο ανεξάρτητοι 
οικονοµικά. Βάσει των σχετικών στοιχείων, την �ερίοδο 2005-2010 το µεγαλύτερο 
µέρος των εσόδων των δήµων �ροήλθε α�ό κονδύλια του κρατικού 
�ροϋ�ολογισµού, ενώ τα φορολογικά έσοδα ήταν ιδιαίτερα �εριορισµένα. 

 
◊◊◊◊◊ 
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ΙΙ. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 
 
 

– Α�ορροφητικότητα κοινοτικών κονδυλίων α�ό την Βουλγαρία το 2010 
 
Σύµφωνα µε στοιχεία �ου �αρουσίασε ο κ. Tomislav Donchev, Υ�ουργός 

αρµόδιος για την α�ορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, το 2010 η Βουλγαρία 
α�ορρόφησε BGN 1,1 δις (�ερί�ου € 560 εκατ.) στο �λαίσιο των 
υ�οστηριζόµενων α�ό την ΕΕ ε�ιχειρησιακών χρηµατοδοτικών �ρογραµµάτων 
(operational programs). Αν, µάλιστα, συνυ�ολογιστούν και τα υ�όλοι�α 
χρηµατοδοτικά �ρογράµµατα �ου ενισχύονται α�ό την ΕΕ (Shengen Facility, 
ISPA και Πρόγραµµα Αγροτικής Ανά�τυξης), τότε το συνολικό ύψος των 
κοινοτικών κονδυλίων �ου α�ορροφήθηκαν ανέρχεται σε BGN 2 δις. 

 
Ε�ί τη ευκαιρία της �αρουσίας του στη Βάρνα, ο κ. Donchev τόνισε ότι η 

εν λόγω �εριφέρεια �αρουσιάζει ένα α�ό τα υψηλότερα �οσοστά 
α�ορροφητικότητας σε όλη την Βουλγαρία. Είναι χαρακτηριστικό ότι µόνο το 
2010 υ�ογράφηκαν συµβάσεις ύψους BGN 170 εκατ. και καταβλήθηκαν 
�ληρωµές BGN 60 εκατ. Θέλοντας δε να καταδείξει την �αρατηρούµενη 
βελτίωση σε ε�ί�εδο οργανισµών το�ικής αυτοδιοίκησης, ε�ισήµανε ότι �λέον 
µόνο 5 δήµοι δεν υλο�οιούν σχέδια χρηµατοδοτούµενα στο �λαίσιο των 
ε�ιχειρησιακών �ρογραµµάτων. 

 
Σύµφωνα µε τον κ. Donchev, το συνολικό �οσοστό α�ορροφητικότητας 

της Βουλγαρίας κυµάνθηκε το 2010 στο 11%, ενώ οι συνολικές �ληρωµές στο 
�λαίσιο των ε�ιχειρησιακών �ρογραµµάτων υ�ολογίζονται σε BGN 1,7 δις. Σε 
ό,τι αφορά ειδικότερα στο θέµα της ενεργειακής ε�άρκειας, ο κ. Donchev δήλωσε 
�ως εξετάζεται το ενδεχόµενο σύστασης ενός Ταµείου, �ου θα συγκεντρώνει και 
θα διαχειρίζεται χρηµατοδοτήσεις α�ό διάφορα ε�ιµέρους �ρογράµµατα �ου 
αφορούν στον εν λόγω τοµέα.  

 
Πάντως, σε συνέδριο �ου �ραγµατο�οιήθηκε στη Σόφια, ο κ. Carsten 

Rasmussen, εκ�ρόσω�ος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της 
Ευρω�αϊκής Ε�ιτρο�ής, εξέφρασε τις αµφιβολίες του για το κατά �όσο η 
Βουλγαρία θα καταφέρει να αξιο�οιήσει όλα τα διαθέσιµα κονδύλια στον τοµέα 
του �εριβάλλοντος και, ιδίως, των υδάτων. Τον �ροβληµατισµό του βασίζει ο κ. 
Rasmussen στο χαµηλό (κατώτερο του ευρω�αϊκού µέσου όρου) �οσοστό 
α�ορροφητικότητας της Βουλγαρίας στους τοµείς του �εριβάλλοντος και των 
µεταφορών. Παράλληλα, όµως, εξέφρασε την αισιόδοξη �ρόβλεψη ότι η 
κατασκευή της µονάδας ε�εξεργασίας α�οβλήτων της Σόφιας θα ξεκινήσεις εντός 
του 2011. Α�ό την �λευρά της, η Υ�ουργός Περιβάλλοντος, κα Nona Karadjova, 
εκτίµησε ότι µέχρι τα µέσα του 2012 η Βουλγαρία θα έχει συνάψει συµβάσεις για 
το σύνολο των BGN 2,5 δισ., �ου έχουν �ροβλεφθεί στο �λαίσιο του 
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Ε�ιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον». Για την έως τώρα �ορεία των 
έργων, η κα Karadjova ανέφερε �ως έχουν ήδη κατασκευαστεί χώροι 
υγειονοµικής ταφής για τους 60 α�ό τους 124 δήµους της χώρας µε �ληθυσµό 
άνω των 10.000 κατοίκων, ενώ 8 ακόµη θα τεθούν σε λειτουργία εντός του 2011. 
Τέλος, η κα Karadjova εκτίµησε ότι έως το 2020 το 50% των οικιακών α�οβλήτων 
θα ανακυκλώνεται. 

   
◊◊◊◊◊ 

 
– Σύναψη χρηµατοδοτικής συµφωνίας µεταξύ Βουλγαρικής Τρά�εζας 
Ανά�τυξης και Τρά�εζας Ανά�τυξης Συµβουλίου της Ευρώ�ης 

 
Βάσει χρηµατοδοτικής συµφωνίας �ου συνήφθη  την 01.04.2011 η 

Βουλγαρική Τρά�εζα Ανά�τυξης (Bulgarian Development Bank – στο εξής BDB) 
θα λάβει α�ό την Τρά�εζα Ανά�τυξης του Συµβουλίου της Ευρώ�ης (Council of 
Europe Development Bank – στο εξής CED) δάνειο ύψους 20 εκατ. ευρώ. Στόχος 
της συµφωνίας, �ου υ�εγράφη α�ό τους κ. Dimitar Dimitrov και κ. Sasho 
Tchakalski, εκτελεστικούς διευθυντές BDB και α�ό τον κ. Imre Tarafas, 
Αντι�ρόεδρο CED,  είναι η βελτίωση της �ρόσβασης των �ολύ µικρών, µικρών 
και µεσαίων βουλγαρικών ε�ιχειρήσεων σε χρηµατοδοτικά µέσα, καθώς και η 
ενίσχυση της α�ασχόλησης. Η ως άνω χρηµατοδότηση θα θα διοχετευθεί �ρος τις 
βουλγαρικές ε�ιχειρήσεις µέσω ισχύοντων �ρογραµµάτων της BDB µε τη µορφή 
άµεσων ε�ενδυτικών δανείων.  

 
Πρόκειται για την τέταρτη χρηµατοδοτική συµφωνία αυτού του είδους 

µεταξύ των δύο Τρα�εζών.  Στο �αρελθόν η CED χορήγησε στην BDB τρεις 
χρηµατοδοτικές �ιστώσεις συνολικού ύψους 45 εκατ. ευρώ µε α�οτέλεσµα τη 
σύσταση 2.545 νέων θέσεων εργασίας. Η BDB α�οτελεί κρατικό 
χρηµατο�ιστωτικό ίδρυµα του ο�οίου κύριος µέτοχος είναι το Υ�ουργείο 
Οικονοµικών Βουλγαρίας. Συνολικά έχει �ροσελκύσει µέχρι σήµερα �ιστώσεις 
και εγγυήσεις α�ό διεθνείς χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς ύψους άνω των 
250 εκατ.  ευρώ.  

 
◊◊◊◊◊ 

 
– MoU Υ�ουργείου Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού και EBRD στον 
τοµέα της ενεργειακής ε�άρκειας και �ράσινης οικονοµίας 

 
Με α�όφαση του Υ�ουργικού Συµβουλίου Βουλγαρίας τέθηκε σε ισχύ το 

Μάρτιο 2011 µνηµόνιο κατανόησης µεταξύ του Υ�ουργείου Οικονοµίας, 
Ενέργειας και Τουρισµού Βουλγαρίας και της Ευρω�αϊκής Τρά�εζας 
Ανασυγκρότησης και Ανά�τυξης (European Bank for Reconstruction & 
Development – στο εξής EBRD) µε αντικείµενο την υλο�οίηση �ρογράµµατος 
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ενεργειακής ε�άρκειας και �ράσινης οικονοµίας.  Εκτιµάται ότι η σύναψη του 
ως άνω µνηµονίου θα συµβάλει στην ταχύτερη υλο�οίηση του Ε�ιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανά�τυξη της Ανταγωνιστικότητας της Βουλγαρικής 
Οικονοµίας 2007-2013» (στο εξής Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα) σε ότι αφορά 
ειδικότερα το στόχο της αύξησης της α�οδοτικότητας και της �αραγωγικότητας 
των βουλγαρικών µικροµεσαίων ε�ιχειρήσεων µέσω της �ροώθησης ε�ενδύσεων 
ενεργειακής ε�άρκειας και ανανεώσιµων �ηγών ενέργειας (βλ. Τοµέα 
�αρέµβασης 2.3: «Εισαγωγή τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας και 
ανανεώσιµων �ηγών ενέργειας», άξονα �ροτεραιότητας 2: «Αύξηση 
α�οδοτικότητας ε�ιχειρήσεων και �ροώθηση υ�οστηρικτικού ε�ιχειρηµατικού 
�εριβάλλοντος»).  

 
Τα κριτήρια για την ε�ιλεξιµότητα έργων �ου θα ε�εξεργαστεί η 

∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, κατό�ιν διαβούλευσης µε την 
EBRD,  δεν έχουν ακόµα ανακοινωθεί. Σύµφωνα µε τα �ροβλε�όµενα στο 
Μνηµόνιο, τα ε�ιλέξιµα έργα θα χρηµατοδοτούνται σε �οσοστό 30-50% α�ό 
κοινοτικούς �όρους του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, ενώ το υ�όλοι�ο κόστος θα 
µ�ορεί να καλύ�τεται µέσω του χρηµατοδοτικού εργαλείου της EBRD «Energy 
Efficiency for Competitive Industry». Στο �λαίσιο του τελευταίου θα 
διοχετευθούν �ρος βουλγαρικές ΜΜΕ, µέσω ε�ιλεγµένων εµ�ορικών τρα�εζών, 
�ιστώσεις ύψους έως και 150 εκατ. ευρώ.  Τέλος, η EBRD θα �αρέχει, κατό�ιν 
σχετικού αιτήµατος της βουλγαρικής �λευράς,  υ�ηρεσίες υ�οστήριξης και 
µεταφοράς τεχνογνωσίας ως �ρος το σχεδιασµό, την υλο�οίηση και την 
�αρακολούθηση της �ορείας υλο�οίησης του υ�ό θέµατι �ρογράµµατος.  

 
Το �λήρες κείµενο του Μνηµονίου µ�ορεί να αναζητηθεί µέσω της 

ιστοσελίδας: http://www.eufunds.bg/en/pubs/1240 
 

 
◊◊◊◊◊ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eufunds.bg/en/pubs/1240
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IΙΙ. ΚΛΑ∆ΙΚΑ 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
 -   Αύξηση της �αραγόµενης α�ό ανανεώσιµες �ηγές (ΑΠΕ) ηλεκτρικής 
ενέργειας το 2010 
 

Σύµφωνα µε σχετική µελέτη του βουλγαρικού Υ�ουργείου Οικονοµίας, 
Ενέργειας και Τουρισµού, η �αραγόµενη α�ό ανανεώσιµες �ηγές (ΑΠΕ) 
ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα αυξήθηκε κατά 67% το 2010 σε σχέση µε το 
�ροηγούµενο έτος. Βάσει των στοιχείων της εν λόγω µελέτης, υ�ολογίζεται ότι το 
�ερασµένο έτος το 15% της συνολικά καταναλωθείσης οικιακής ενέργειας 
�ροήλθε α�ό ανανεώσιµες �ηγές, �οσοστό �ου υ�ερβαίνει κατά 4% τον αρχικώς 
τεθέντα στόχο για το 2010. Το µεγαλύτερο µέρος της �αραγόµενης α�ό ΑΠΕ 
ενέργειας �ροήλθε α�ό µεγάλα υδροηλεκτρικά εργοστάσια (συνολικής 
δυναµικότητας 1.919 MW). Ακολουθούν τα µικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια 
δυναµικότητας κάτω των 5 MW (µε τη συνολική τους δυναµικότητα να 
ανέρχεται στα 241 MW), οι αιολικές εγκαταστάσεις (συνολικής δυναµικότητας 
465 MW), τα φωτοβολταϊκά (21,4 MW) και οι εγκαταστάσεις συµ�αραγωγής 
ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας (3,5 MW). 

 
Σηµειώνεται ότι οι ενδιαφερόµενοι να δραστηριο�οιηθούν στον τοµέα 

των ΑΠΕ στη Βουλγαρία έχουν τη δυνατότητα να αξιο�οιήσουν ε�ιµέρους 
�ροβλέψεις, σχέδια και δράσεις των κάτωθι χρηµατοδοτικών �ρογραµµάτων: 

 
§ Του Ε�ιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (Operational 

Program Competitiveness) 
§ Web: http://www.opcompetitiveness.bg/en/  
§ Του Προγράµµατος Γεωργικής Ανά�τυξης 
§ Του χρηµατοδοτικού εργαλείου ELENA (European Local Energy Assistance) 
      Web:http://www.eib.org/products/technical_assistance/elena/index.htm   
§ Του Προγράµµατος Ενεργειακής Ε�άρκειας της Ευρω�αϊκής Τρά�εζας 

Ε�ενδύσεων (ΕΙΒ) 
§ Του Ταµείου KIDSF (Kozloduy International Support Decommissioning 

Fund), �ου λειτουργεί στα �λαίσια διµερούς συµφωνίας Βουλγαρίας και 
Ευρω�αϊκής Τρά�εζας Ανασυγκρότησης και Ανά�τυξης. 

§ Του χρηµατοδοτικού εργαλείου “Energy Efficiency for Competitive Industry 
Financing Facility”, �ου �ροσφάτως συµφώνησαν να συστήσουν α�ό κοινού 
η EBRD και η βουλγαρική κυβέρνηση. 

 
◊◊◊◊◊ 
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 -   Ε�ενδυτικές �ροο�τικές στον τοµέα των ΑΠΕ 
 

Στις δυνατότητες �ου �ροσφέρουν οι ε�ενδύσεις σε συγκεκριµένες µορφές 
ανανεώσιµων �ηγών ενέργειας (ΑΠΕ) αναφέρθηκε η κα Nona Karadjova, 
Υ�ουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας, κατά την οµιλία της σε 
σχετικό συνέδριο στη Σόφια. Ό�ως εκτίµησε η κα Karadjova, �ρέ�ει να δοθεί 
έµφαση σε ε�ενδύσεις �ου εστιάζουν στην αξιο�οίηση α�οβλήτων, καταλοί�ων 
των µονάδων ε�εξεργασίας υγρών α�οβλήτων, καθώς και βιοµάζας. Η κα 
Karadjova ανέφερε σχετικά ότι τα ύδατα α�οτελούν αυτήν τη στιγµή την �λέον 
ευρέως χρησιµο�οιούµενη ΑΠΕ, καθώς η χώρα διαθέτει ένα καλά ανα�τυγµένο 
δίκτυο υδροηλεκτρικών εργοστασίων. Παράλληλα, όµως, η χώρα διαθέτει 700 
�ηγές, οι ο�οίες µ�ορούν να αξιο�οιηθούν για την �αραγωγή γεωθερµικής 
ενέργειας και την �αροχή θέρµανσης. Σε ό,τι αφορά τη βιοµάζα, �αλαιότερη 
έρευνα (2002), �ου συντάχθηκε στο �λαίσιο του �ρογράµµατος της ΕΕ Phare, 
ανέφερε ότι η Βουλγαρία διαθέτει σηµαντικές δυνατότητας για την �αραγωγή 
βιοµάζας. 

 
Σύµφωνα µε την κα Karadjova, ε�ενδύσεις στους ως άνω τοµείς θα 

τονώσουν την α�ασχόληση και θα βοηθήσουν τη Βουλγαρία να �ετύχει τους 
στόχους �ου έχει θέσει έως το 2020 για την �ροώθησης της �ράσινης ενέργειας. 
Σηµειώνεται ότι µέχρι το 2010 η χώρα �ρέ�ει να µειώσει κατά 20% τις εκ�οµ�ές 
αερίων του θερµοκη�ίου, να αυξήσει στο 16% το µερίδιο των ΑΠΕ στην εθνική 
ενεργειακή κατανάλωση και να �εριορίσει κατά 50% την ενεργειακή ένταση της 
οικονοµίας βελτιώνοντας, �ετυχαίνοντας καλύτερη α�οδοτικότητα των 
χρησιµο�οιούµενων ενεργειακών �ηγών. Πάντως, βάσει σχετικής έκθεσης του 
Υ�ουργείου Οικονοµίας (βλ. ανωτέρω), το �ερασµένο έτος το 15% της συνολικά 
καταναλωθείσης οικιακής ενέργειας �ροήλθε α�ό ανανεώσιµες �ηγές, �οσοστό 
�ου υ�ερβαίνει κατά 4% τον αρχικώς τεθέντα στόχο για το 2010. 

 

◊◊◊◊◊ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 
 – Έσοδα α�ό �αραχωρήσεις λιµένων & αεροδροµίων το 2010 
 

Σύµφωνα σχετικές ανακοινώσεις του βουλγαρικού Υ�ουργείου 
Μεταφορών, τα συνολικά έσοδα του βουλγαρικού κράτους α�ό τις συµβάσεις 
�αραχώρησης λιµανιών και αεροδροµίων σε ιδιώτες ανήλθαν το 2010 σε BGN 
16,7 εκατ. (€ 8,5 εκατ.), ελαφρώς µειωµένα σε ετήσια βάση (BGN 17 εκατ. το 2009).  
 
 Το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων αυτών (BGN 13 εκατ.) �ροήλθε α�ό τη 
Fraport Twin Star Airport Management (κοινο�ραξία της βουλγαρικής 
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Chimimport και της γερµανικής Fraport, �ου διαθέτει το 60% του µετοχικού 
κεφαλαίου), την ανάδοχο εταιρεία �ου διαχειρίζεται τα αεροδρόµια στη Βάρνα 
και το Μ�ουργκάς. Α�ό την Chimimport, ανάδοχο των λιµανιών στη Βάρνα 
(Λιµένας Lesport), το Balchik και τοVidin (βόρειος λιµένας), το κράτος 
α�οκόµισε το 2010 έσοδα της τάξης των BGN 2 εκατ., 275.000 και 54.000 
αντίστοιχα.  
 

Η εταιρείες Dragazhen Flot – Istar και Slanchev Dar, �ου διαχειρίζονται 
τα λιµάνια του ∆ούναβη Syishtov, Somovit και Oryahovo, κατέβαλαν το 2010 
στο βουλγαρικό δηµόσιο BGN 400.000, 275.000 και 54.000 αντίστοιχα για καθένα 
α�ό αυτά.  Η εταιρεία Kaolin, ανάδοχος του �ορθµείου στην �όλη του ∆ούναβη 
Silistra, κατέβαλε BGN 78.000. 
 

Οι �αραχωρήσεις των ως άνω λιµένων και αεροδροµίων ξεκίνησαν 
σταδιακά το 2005 (µε �ρώτο το λιµάνι στη Βάρνα) και συνεχίστηκαν και το 2010, 
ο�ότε �αραχωρήθηκε η διαχείριση του λιµένος Vidin North. Η κυβέρνηση 
εκτιµά ότι οι συµφωνίες �αραχώρησης �ου υ�ογράφηκαν ήταν συµφέρουσες για 
το δηµόσιο και �ως οι ανάδοχοι αντα�οκρίθηκαν στις υ�οχρεώσεις τους 
α�έναντι στο κράτος, καθώς έως σήµερα οι συνολικές ε�ενδύσεις ανέρχονται σε 
BGN 4,6 εκατ. για τους λιµένες και 19,9 εκατ. για τα αεροδρόµια. 
 

Σηµειώνεται ότι, σε �ρόσφατες συνεδριάσεις του, το βουλγαρικό 
Υ�ουργικό Συµβούλιο α�οφάσισε την έναρξη των διαδικασιών �αραχώρησης 
της διαχείρισης του τερµατικού cargo του αεροδροµίου της Φιλι��ού�ολης και 
των αεροδροµίων Shtraklevo (κοντά στην �όλη του Ruse) και Goma 
Oryanovitsa. Ε�ίσης, α�οφασίστηκε να αρχίσει µέχρι το τέλος του έτος η 
διαδικασία �αραχώρησης και του ∆ιεθνούς Αεροδροµίου Σόφιας (Sofia 
International Airport), του µεγαλύτερου της χώρας. 

 
    ◊◊◊◊◊ 

 
 –  Έναρξη διαδικασίας �αραχώρησης του Αεροδροµίου Σόφιας 
 

Την α�όφαση για την έναρξη διαδικασίας, η ο�οία θα οδηγήσει στη 
σύναψη σύµβασης �αραχώρησης για το διεθνές αεροδρόµιο Σόφιας, έλαβε το 
βουλγαρικό Υ�ουργικό Συµβούλιο. Η σχετική �ροκήρυξη θα δηµοσιευθεί, αφού 
�ρώτα το αρµόδιο Υ�ουργείο Μεταφορών και Ε�ικοινωνιών συντάξει 
λε�τοµερή οικονοµική µελέτη ε�ί του θέµατος. Οι ε�ιβάτες �ου διακινούνται 
ετησίως µέσω του διεθνούς αεροδροµίου Σόφιας, του µεγαλύτερου της 
Βουλγαρίας, υ�ολογίζονται ετησίως σε 3 εκατ. 
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Σύµφωνα µε τον Υ�ουργό Μεταφορών, κ. Alexander Tsvetkov, η σχετική 
διαδικασία �ροετοιµασίας της �ροκήρυξης υ�ολογίζεται ότι θα διαρκέσει 3 έως 4 
µήνες. Στους όρους της �αραχώρησης θα �ροβλέ�εται η δηµιουργία νέων 
τερµατικών σταθµών (cargo, VIP και γενικής αερο�ορίας), η κατασκευή 
�ρόσθετων εγκαταστάσεων α�οθήκευσης καυσίµων και, γενικά, η συνολική 
βελτίωση των υ�οδοµών του αεροδροµίου. Τέλος, ο ανάδοχος θα �ρέ�ει να 
αναλάβει και τις σχετικές δανειακές υ�οχρεώσεις, οι ο�οίες το 2010 ανέρχονταν 
σε BGN 85 εκατ. (�ερί�ου €43 εκατ.). Σηµειώνεται ότι ο Τερµατικός ΙΙ του 
αεροδροµίου Σόφιας κατασκευάστηκε µε κονδύλια, µέρος των ο�οίων �ροήλθε 
α�ό δανειακές συµβάσεις �ου συνήφθησαν µε την Ευρω�αϊκή Τρά�εζα 
Ε�ενδύσεων (ΕΙΒ) και το Ταµείο Οικονοµικής Ανά�τυξης του Κουβέιτ (Kuwait 
Economic Development Fund). Σύµφωνα µε τις �ροωθούµενες αλλαγές στον 
Κώδικα Πολιτικής Αερο�ορίας, ο ανάδοχος θα διαθέτει �λέον και το δικαίωµα 
καθορισµού των τελών αεροδροµίου. 
 

Το 2010 η κρατική εταιρεία «Αεροδρόµιο Σόφιας» κατέγραψε κέρδη 
ύψους BGN 14 εκατ., γεγονός το ο�οίο έχει οδηγήσει στη διατύ�ωση ε�ικρίσεων 
ως �ρος την αναγκαιότητα ιδιωτικο�οίησης µιας κερδοφόρας ε�ιχείρησης. Α�ό 
την άλλη �λευρά, υ�οστηρίζεται η ά�οψη ότι τα ως άνω κέρδη της εταιρείας δεν 
µ�ορούν να θεωρηθούν ικανο�οιητικά και, συνε�ώς, η σύναψη σύµβασης 
�αραχώρησης α�οτελεί την ενδεδειγµένη λύση.  
 

Ε�ισηµαίνεται, τέλος, ότι η βουλγαρική κυβέρνηση είχε �ρόσφατα 
ανακοινώσει και την έναρξη της διαδικασίας �αραχώρησης των αεροδροµίων: α) 
Shtraklevo �λησίον της �όλης Ruse στο ∆ούναβη, β) Φιλι��ού�ολης (τερµατικός 
cargo), γ) Gorna Oryahovitsa στην κεντρική Βουλγαρία. Τα αεροδρόµια στη 
Βάρνα και το Μ�ουργκάς έχουν ήδη �αραχωρηθεί σε ιδιωτική εταιρεία και, 
συγκεκριµένα, στην κοινο�ραξία (γερµανικών και βουλγαρικών συµφερόντων) 
“Fraport Twin Star Airport Management”. 
 

  ◊◊◊◊◊ 
BIOMHXANIA  
 
 – Πορεία βιοµηχανικής �αραγωγής στη Βουλγαρία 

Σύµφωνα µε στοιχεία �ου ανακοίνωσε το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο 
Βουλγαρίας, η βιοµηχανική �αραγωγή το Φεβρουάριο 2011 σηµείωσε σε ετήσια 
βάση αύξηση 15,2%. Πρόκειται για σαφή ένδειξη τόνωσης της ζήτησης και 
ανάκαµψης της βουλγαρικής βιοµηχανίας α�ό την κρίση. Ειδικότερα 
σηµειώθηκαν αυξήσεις στη µετα�οιητική βιοµηχανία (22.3%) και στην 
�αραγωγή και διανοµή ηλεκτρισµού, θέρµανσης και φυσικού αερίου (5,9%), 
καθώς ε�ίσης και στην �αραγωγή µιας σειράς �ροϊόντων: τσιγάρων (48,8%), 
υφασµάτων (21,8%), χηµικών �ροϊόντων (50%), �ροϊόντων χάρτου (33,8%), 
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ε�ί�λων (22,4%),  εξο�λισµού Η/Υ & τηλε�ικοινωνιών (23,4%) και �οτών (1,4%). 
Πτώση 0,7% σηµειώθηκε στον τοµέα εξόρυξης. Σε σύγκριση, ωστόσο, µε τον  
Ιανουάριο 2011 �αρατηρήθηκε µικρή µείωση της βιοµηχανικής �αραγωγής κατά 
1,4%.  

 
◊◊◊◊◊ 

ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ 
 
 -  Έρευνα για την αγορά βιολογικών �ροϊόντων στη Βουλγαρία  

 
Η αγορά βιολογικών �ροϊόντων στη Βουλγαρία είναι ακόµη 

ανα�τυσσόµενη και, συνε�ώς, υ�άρχουν σηµαντικά �εριθώρια το�οθέτησης και 
αξιο�οίησης ευκαιριών α�ό Έλληνες εξαγωγείς και ε�ενδυτές. Οι εκτιµήσεις για 
την �εραιτέρω �ορεία της σχετικής αγοράς είναι θετικές και αντιστοίχως 
ευοίωνες είναι οι �ροο�τικές δραστηριο�οίησης ξένων �αραγωγών και 
εταιρειών του κλάδου. Θα �ρέ�ει, όµως, ο�οιασδή�οτε κινήσεως να �ροηγείται 
σοβαρή ανάλυση, να εξετάζονται οι το�ικές ιδιαιτερότητες και να λαµβάνονται 
υ�όψη ορισµένα βασικά δεδοµένα και στοιχεία. Έχοντας υ�όψη τις ως άνω 
�ροο�τικές του κλάδου, το Γραφείο µας �ραγµατο�οίησε σχετική έρευνα 
αγοράς, το �λήρες κείµενο της ο�οίας είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα: 
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/radB5597BIO-
MARKET_BULGARIA.pdf 

 
◊◊◊◊◊ 

 
 -  Εξαγορά αλυσίδας Piccadily α�ό τη βελγική Delhaize 
 

Η βουλγαρική Ε�ιτρο�ή Προστασίας Ανταγωνισµού ενέκρινε την 
εξαγορά  του σερβικού οµίλου Delta Maxi, ιδιοκτήτη της  αλυσίδας 
καταστηµάτων λιανικής �ώλησης Piccadilly, α�ό τη βελγική Delhaize.  
Η τιµή δια�ραγµάτευσης για την εξαγορά ανήλθε στα EUR 932,5 εκατ. µαζί µε 
καθαρό χρέος ύψους �ερί�ου EUR 300 εκατ.  

 
Ο όµιλος Delta Maxi (Delta Holding) διαχειρίζεται �ερί�ου 450 

καταστήµατα σε �έντε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώ�ης, συνοικιακά 
καταστήµατα (Mini Maxi, Piccadilly Express και Euromax), �ολυκαταστήµατα 
(supermarkets Maxi, Piccadilly και Euromax),  εκ�τωτικά καταστήµατα (Tempo 
Express) και υ�εραγορές (hypermarkets  Tempo). Τα έσοδα του οµίλου Delta 
Maxi εκτιµώνται σε EUR 1,35-1,4 δις, ενώ συνολικά α�ασχολεί �ερί�ου 15.000 
εργαζοµένους. Με τη  εξαγορά αυτή η Delhaize �ου ήδη διαθέτει καταστήµατα 
στην Ελλάδα (Άλφα-Βήτα Βασιλό�ουλος) και στη Ρουµανία (Mega Image, 
Shop'n Go, Red Market) θα ε�εκτείνει �εραιτέρω την �αρουσία της στην �εριοχή 
της Νοτιοανατολικής Ευρώ�ης. Αναµένονται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα οι 

http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/radB5597BIO-MARKET_BULGARIA.pdf
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/radB5597BIO-MARKET_BULGARIA.pdf
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α�οφάσεις των ρυθµιστικών αρχών των άλλων χωρών (Σερβία, Μαυροβούνιο, 
Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη). 

 
◊◊◊◊◊ 

 
 -  Μη τήρηση �ροδιαγραφών ΕΕ α�ό τις �ερισσότερες κτηνοτροφικές 
µονάδες στη Σόφια 

 
Κατά τη διάρκεια ενηµερωτικής ηµερίδας του βουλγαρικού Υ�ουργείου 

Γεωργίας και Τροφίµων, η ο�οία �ραγµατο�οιήθηκε την Πέµ�τη 07.04.2011 µε 
θέµα τις δυνατότητες χρηµατοδότησης στα �λαίσια του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανά�τυξης (Rural Development Program), εµ�ειρογνώµονες 
ανακοίνωσαν ότι, α�ό τις 1.171 κτηνοτροφικές µονάδες �ου είναι 
εγκατεστηµένες στην �εριφέρεια της Σόφιας, µόνο 35 �ληρούν τις �ροϋ�οθέσεις 
της ΕΕ. Οι εν λόγω µονάδες έχουν καταταγεί στην κατηγορία Ι και εκτρέφουν 
συνολικά 1748 ζώα. Στην κατηγορία ΙΙ βρίσκονται 19 µονάδες µε συνολικά 687 
ζώα, ενώ οι υ�όλοι�ες µονάδες έχουν αξιολογηθεί ακόµη χαµηλότερα στις 
κατηγορίες ΙΙΙ και ΙV. 

Οι εµ�ειρογνώµονες κάλεσαν τους κτηνοτρόφους, των ο�οίων οι µονάδες 
έχουν αξιολογηθεί ως κατηγορίας ΙΙ και ΙΙΙ, να εκµεταλλευθούν τις ευκαιρίες �ου 
�ροσφέρει το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανά�τυξης και να αναβαθµίσουν τις 
εγκαταστάσεις τους. Τονίστηκε δε ότι η συµµόρφωση µε τους κανόνες της ΕΕ θα 
διευκολύνει την �ώληση των �ροϊόντων τους στις ευρω�αϊκές αγορές. Ό�ως 
ανέφεραν οι οµιλητές, έως τώρα δεν έχει κατατεθεί καµία �ρόταση σχεδίου α�ό 
την �εριοχή της Σόφιας στο �λαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανά�τυξης, 
η ο�οία να στοχεύει στην οργάνωση των κτηνοτρόφων της εν λόγω �εριφέρειας 
και στην �αραγωγή και �ώληση �ροϊόντων υψηλής �οιότητας. 

Σηµειώνεται, τέλος, ότι οι �αρευρεθέντες στην εκδήλωση κτηνοτρόφοι 
εκ�ροσω�ούν �άνω α�ό 40 το�ικές µονάδες και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τον τοµέα της βιολογικής κτηνοτροφίας, καθώς και για τις δυνατότητας 
χρηµατοδότησης στο �λαίσιο του δικτύου NATURA 2000. 

 

◊◊◊◊◊ 
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V. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
 

– 19η ∆ιεθνής Έκθεση “The Agriculture & Everything for it” (Dobrich, 30.08–
03.09.2011) 

 

Στις 30.08 – 03.09.2011 θα �ραγµατο�οιηθεί στην �όλη Dobrich της 
ανατολικής Βουλγαρίας η 19η ∆ιεθνής Έκθεση “The Agriculture & Everything 
for it”. Η Έκθεση είναι η δεύτερη µεγαλύτερη στο αντικείµενό της στη Βουλγαρία 
και καλύ�τει µια σειρά α�ό θεµατικές ενότητες στον κλάδο της γεωργίας 
(εξο�λισµός και µηχανήµατα, θερµοκή�ια, ε�εξεργασία τροφίµων, κτηνοτροφία, 
συµβουλευτικές υ�ηρεσίες, σ�όροι και σ�ορόφυτα κ.ά).  
 

Οι διοργανωτές φιλοδοξούν να καταστήσουν την έκθεση ένα σύγχρονο 
forum ό�ου �αραγωγοί και ε�ιστήµονες θα ενηµερώνονται για τις νέες τεχνικές, 
τάσεις και εξελίξεις στον κλάδο της γεωργίας και θα ανταλλάσσουν α�όψεις για 
όλα τα ε�ίκαιρα ζητήµατα (�.χ. µελλοντικές �ροκλήσεις, �ροο�τικές για τον 
αγροτικό τοµέα στο �λαίσιο της ΕΕ κ.ά.). Τα στοιχεία ε�ικοινωνίας των 
διοργανωτών είναι τα εξής: 

 

Dobrich Fair SA 
7, Nezavisimost Str., 9300 Dobrich, Bulgaria 

Tel: 0035958-603152 
E-mail: dobrich_fair@abv.bg 

office@dobrich-fair.com  
Web: http://www.dobrich-fair.com/exhibition.php?eid=4  

 

◊◊◊◊◊ 

– Ηµερίδα για το ε�ενδυτικό κλίµα στη Βορειοδυτική Βουλγαρία – Σχέδιο 
InfoNorthWest 
 

Την Τρίτη 12.04.2012 διοργανώθηκε στη Σόφια α�ό το Bulgarian 
Economic Forum (http://www.biforum.org/) ηµερίδα µε θέµα «Το ε�ενδυτικό 
κλίµα στη βορειοδυτική Βουλγαρία και οι σχετικές �ροκλήσεις». Στην εκδήλωση 
συµµετείχαν ο υ�ουργός αρµόδιος για τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων, 
κ. Tomislav Donchev, και ο εκτελεστικός διευθυντής της InvestBulgaria Agency, 
κ. Borislav Stefanov, οι ο�οίοι αναφέρθηκαν στην αναγκαιότητα κατάλληλα 
στοχευµένης εθνική στρατηγική για την εν λόγω �εριοχή και καλύτερης 
συνεργασίας κεντρικών και το�ικών αρχών σε όλα τα ε�ί�εδα. 
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Η εν θέµατι ηµερίδα εντάσσεται στα �λαίσια του σχεδίου InfoNorthWest, 
το ο�οίο στοχεύει στην �ροσέλκυση ξένων ε�ενδυτών και στην 
α�οτελεσµατικότερη λειτουργία των το�ικών αρχών της �εριοχής. 
Ε�ισηµαίνεται ότι η βορειοδυτική Βουλγαρία (γνωστή και ως Severozapaden) 
είναι η φτωχότερη �εριφέρεια της ΕΕ, έχοντας το χαµηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ 
µεταξύ των 271 �εριοχών της κατηγορίας NUTS 2. Το InfoNorthWest 
υλο�οιείται α�ό το Bulgarian Economic Forum µε τη χρηµατοδοτική υ�οστήριξη 
του µηχανισµού ΕΕΑ and Norway Grants (web: 
http://www.eeagrants.org/id/39), στον ο�οίο µετέχουν τα κράτη-µέλη του ΕΟΧ 
Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν.  
 

Στο �λαίσιο του εν λόγω σχεδίου δηµιουργήθηκε και ο ιστότο�ος 
http://www.investnorthwest.info/, α�ό ό�ου οι ενδιαφερόµενοι µ�ορούν να 
αντλήσουν χρήσιµες �ληροφορίες για την �εριοχή της βορειοδυτικής 
Βουλγαρίας, αλλά και, γενικότερα, για το ε�ενδυτικό θεσµικό �λαίσιο και κλίµα 
στη χώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον �αρουσιάζουν οι 15 εξειδικευµένοι ανά 
�εριφέρεια (Vidin, Montana, Vratsa, Pleven, Lovech) ε�ενδυτικοί οδηγοί µε 
�ληροφορίες για κάθε δήµο, οικονοµικά στοιχεία, σχέδια �ροτεραιότητας κτλ. Οι 
εν λόγω οδηγοί έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.investnorthwest.info/categories/id-153/Downloads.htm.   
  

◊◊◊◊◊ 

 

 

 
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 
 
 
 
 

http://www.investnorthwest.info/categories/id-153/Downloads.htm
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=23&url=%2Ffrontoffice%2Fportal.asp%3Fcpage%3DNODE%26cnode%3D63
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=23&url=%2Ffrontoffice%2Fportal.asp%3Fcpage%3DNODE%26cnode%3D63
http://agora.mfa.gr/bg60
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