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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  

 
- Εκτιµήσεις για το ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ το 2011–2012 

 
Σε αναθεώρηση των ροβλέψεών της για το ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ της 

χώρας το 2012 αναµένεται να ροβεί η βουλγαρική κυβέρνηση. Ήδη σε σχετικές 
του δηλώσεις ο Υουργός Οικονοµικών, κ. Simeon Djankov, αραδέχθηκε ότι 
λόγω των διεθνών εξελίξεων ο αρχικώς διακηρυχθείς στόχος για ανάτυξη 4,2% 
το 2012 είναι «µη ρεαλιστικός» και εκτίµησε ότι, τελικά, το ΑΕΠ θα ενισχυθεί 
κατά ερίου 2,5% το εόµενο έτος. Σε ό,τι αφορά το 2011, η κυβέρνηση είχε 
εκτιµήσει ότι η ανάτυξη θα ανέλθει στο 3,6%, στόχος ου είσης φαίνεται να 
µην ειτυγχάνεται. Σηµειώνεται ότι την εόµενη εβδοµάδα αναµένεται να 
υοβληθεί στο Υουργικό Συµβούλιο το σχέδιο ροϋολογισµού για το 2012 και, 
εφόσον εγκριθεί, θα κατατεθεί για συζήτηση στο κοινοβούλιο. 

 
Η βουλγαρική οικονοµία αρουσίασε σηµάδια ανάκαµψης εντός του 

2011, χάρη, κυρίως, στην ενισχυµένη εξαγωγική δραστηριότητα, αλλά και την 
ικανοοιητική ορεία του βιοµηχανικού κλάδου. Σύµφωνα µε ροσωρινά 
στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, οι ειδόσεις της οικονοµίας 
το β’ τρίµηνο 2011 ήταν ελαφρώς καλύτερες του αναµενοµένου. Συγκεκριµένα, 
το ΑΕΠ ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 2% (έναντι ροηγούµενης ροβλέψεως 
1.9%) και σε µηνιαία βάση κατά 0,3% (έναντι ροηγούµενης ροβλέψεως 0,2%). 
Παρά, όµως, την εν λόγω οριακή βελτίωση συγκριτικά µε ροηγούµενες 
ροβλέψεις, η οικονοµία ανατύχθηκε µε ρυθµούς χαµηλότερους σε σχέση µε 
αυτούς του α’ τριµήνου (κυρίως λόγω του χαµηλότερου ρυθµού αύξησης των 
εξαγωγών), οότε το ΑΕΠ είχε ενισχυθεί σε οσοστό 3,3% ετησίως. 
Ειβεβαιώνεται, συνεώς, η τάση ειβράδυνσης της ανάτυξης. 

 
Σε αναθεώρηση των ροβλέψεών τους για την ορεία της βουλγαρικής 

οικονοµίας έχουν ροχωρήσει ήδη τόσο το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) 
όσο και η EBRD (Ευρωαϊκή Τράεζα για την Ανασυγκρότηση και την 
Ανάτυξη). Συγκεκριµένα, το ∆ΝΤ ροβλέει λέον ότι ο ρυθµός ανάτυξης θα 
διαµορφωθεί στο 2,5% το 2011 (έναντι ροηγούµενης ρόβλεψης 3%) και η 
EBRD στο 2,3% (έναντι ροηγούµενες ρόβλεψης 3,1%).  

 
Προς τα κάτω αναθεώρησε τις ροβλέψεις της για το 2011–2012 και η 

Ernst & Young, εκτιµώντας ότι η ανάτυξη θα διαµορφωθεί στο 2,2% το τρέχον 
έτος και στο 2,6% το εόµενο. Οι λόγοι ου εικαλέστηκε η Ernst & Young για 
την εανεκτίµηση των ροβλέψεών της συνίστανται στην αράλληλη 
ειβράδυνση της ανάτυξης στις ερισσότερες χώρες της ΕΕ, ου αοτελούν και 
τους βασικούς αοδέκτες των βουλγαρικών εξαγωγών, στην αδύναµη εγχώρια 
κατανάλωση και στην αβεβαιότητα ου εικρατεί στον ειχειρηµατικό κόσµο.  
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Σε ό,τι αφορά τα υόλοια µεγέθη της οικονοµίας, το ∆ΝΤ εκτιµά ότι το 

2011 ο ληθωρισµός θα διαµορφωθεί στο 3,8% (έναντι ροηγούµενης ρόβλεψης 
5%) και η ανεργία στο 10,2%. Ως ρος την εγχώρια κατανάλωση, η Ernst & 
Young ροβλέει ότι το 2011 θα αυξηθεί κατά µόλις 1.2% και το 2012 – υό 
ροϋοθέσεις – έως 3%. 
 

◊◊◊◊◊ 
 

- Εκτιµήσεις για τις ΑΞΕ στη Βουλγαρία 
 

 Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του εκτελεστικού διευθυντή της InvestBulgaria 
Agency, κ. Borislav Stefanov, αρά το ότι τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι 
άµεσες ξένες εενδύσεις (ΑΞΕ) κινούνται σε χαµηλά είεδα το 2011, στην 
Υηρεσία του εκδηλώνεται αυξηµένο ενδιαφέρον αό ξένους εενδυτές. 
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τα έως τώρα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία της 
βουλγαρικής Κεντρικής Τράεζας, το α’ ετάµηνο 2011 καταγράφηκαν θετικές 
ροές ΑΞΕ ύψους µόλις BGN 183,8 εκατ. έναντι BGN 776 εκατ. την αντίστοιχη 
ερίοδο του 2010. 
 
 Ο κ. Stefanov υοστήριξε ότι οι αρνητικές ροές ΑΞΕ ου αρατηρήθηκαν 
τους ρώτους µήνες του 2010 οφείλονται σε αοληρωµές δανείων αό τις 
θυγατρικές ρος τις µητρικές εταιρείες. Το ότι, µάλιστα, οι θυγατρικές είναι σε 
θέση να ροχωρούν στις εν λόγω αοληρωµές αοδεικνύει, σύµφωνα µε τον κ. 
Stefanov, τη βιωσιµότητά τους. Ο εκτελεστικός διευθυντής της InvestBulgaria 
Agency αέφυγε να διατυώσει ρόβλεψη για το τελικό ύψος των ΑΞΕ το 2011, 
αλλά ροανήγγειλε τροοοιήσεις στον εενδυτικό νόµο, ώστε να 
διαφοροοιηθούν τα κίνητρα σε µια σειρά αό τοµείς (µε έµφαση στις 
υηρεσίες).  

  
◊◊◊◊◊ 

 

- Πορεία του  ληθωρισµού το Σε τέµβριο 2011 
 
Αµετάβλητος αρέµεινε ο ληθωρισµός στη Βουλγαρία το Σετέµβριο 

2011 σε σχέση µε τον ροηγούµενο µήνα, σύµφωνα µε στοιχεία ου έδωσε στη 
δηµοσιότητα το Στατιστικό Ινστιτούτο. Αό την αρχή του έτους ο ληθωρισµός 
έχει αυξηθεί κατά 1,5%, ενώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2011 η 
άνοδος ανέρχεται σε 3,3%. Ο µέσος ετήσιος ληθωρισµός ανήλθε στο 4,5%. Βάσει 
του εναρµονισµένου δείκτη τιµών καταναλωτή (HICP), του συγκριτικού δηλαδή 
δείκτη τιµών µεταξύ όλων των κρατών-µελών της ΕΕ, ο ληθωρισµός αρέµεινε 
αµετάβλητος σε µηνιαία βάση, αλλά αυξήθηκε σε ετήσια κατά 2,9%. 
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Σε σχέση µε τον Αύγουστο, τωτικές τάσεις καταγράφονται στους κάτωθι 

τοµείς: διασκέδαση και ολιτισµός (-4%), ρουχισµός (-0,7%), εστιατόρια και 
ξενοδοχεία (-0,2%),. Αύξηση των τιµών καταναλωτή καταγράφηκε στους 
ακόλουθους τοµείς: εκαίδευση (2,3%), υγεία (1,2%), µεταφορές (0,3%). 
Αµετάβλητες αρέµειναν οι τιµές καταναλωτή στις εικοινωνίες. 

  
◊◊◊◊◊ 

 
- ∆ιαµόρφωση βουλγαρικών εξαγωγών  ρος ΕΕ και τρίτες χώρες 

 
Βάσει ροσωρινών στοιχείων ου έδωσε στη δηµοσιότητα το βουλγαρικό 

Στατιστικό Ινστιτούτο, το α΄ οκτάµηνο 2011 οι βουλγαρικές εξαγωγές ρος τρίτες 
εκτός ΕΕ χώρες αυξήθηκαν κατά 32,8% 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 και η Κίνα, η Ουκρανία 
και οι ΗΠΑ, στις οοίες κατευθύνθηκε το 54% των βουλγαρικών εξαγωγών ρος 
εκτός ΕΕ χώρες. Σηµαντική αύξηση, όµως, το ως άνω διάστηµα κατέγραψαν και 
οι βουλγαρικές εισαγωγές (22,4% σε ετήσια βάση). Ειδικά, τον Αύγουστο οι 
βουλγαρικές εξαγωγές αυξήθηκαν σηµαντικά κατά 14,2% και οι εισαγωγές 
ακόµη ερισσότερο κατά 17,6% 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 «ακατέργαστα µη βρώσιµα υλικά (λην καυσίµων)». Η µεγαλύτερη 
αύξηση εισαγωγών καταγράφηκε στην κατηγορία «χηµικά και σχετικά 
ροϊόντα». Το εµορικό ισοζύγιο για το α’ οκτάµηνο 2011 ήταν αρνητικό κατά 
BGN 2.167,3 εκατ. (ερίου €1.100 εκατ.). Σε τιµές FOB το ισοζύγιο ήταν και άλι 
αρνητικό κατά BGN 1.541,2 εκατ. 

 
Ονοµαστική αύξηση των βουλγαρικών εξαγωγών  ρος τρίτες χώρες την 
 ερίοδο 2009 – 2011 (σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του  ροηγούµενου 

έτους) 

 
Πηγή: Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας (http://www.nsi.bg/EPDOCS/FTS_Extrastat_2011-
08_en.pdf)    

http://www.nsi.bg/EPDOCS/FTS_Extrastat_2011-08_en.pdf
http://www.nsi.bg/EPDOCS/FTS_Extrastat_2011-08_en.pdf


 5

 
Σε ό,τι αφορά τις εµορικές ροές µε τα κράτη-µέλη της ΕΕ, βάσει άλι 

ροσωρινών στοιχείων, το α΄ ετάµηνο 2011 οι βουλγαρικές εξαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 38,2% 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 68% των βουλγαρικών εξαγωγών ρος κράτη-µέλη της ΕΕ. 
Αξιόλογη άνοδο, όµως, το ως άνω διάστηµα κατέγραψαν και οι βουλγαρικές 
εισαγωγές (20,2% σε ετήσια βάση) αό χώρες εντός ΕΕ. Ειδικά, τον Ιούλιο οι 
βουλγαρικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 15,5% και οι εισαγωγές ακόµη 
ερισσότερο κατά 18,4% 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’ εξάµηνο 2011 ήταν αρνητικό κατά 
BGN 460,4 εκατ. Σε τιµές FOB το ισοζύγιο ήταν θετικό κατά BGN 182,2 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 Ινστιτούτο Βουλγαρίας (http://www.nsi.bg/EPDOCS/FTS_Intrastat_2011-
07_en.pdf)     
  
 Σηµειώνεται, τέλος, ότι, σύµφωνα µε ροσωρινά στοιχεία του Στατιστικού 
Ινστιτούτου το συνολικό εµορικό έλλειµµα της χώρας για το α’ ετάµηνο 
(Ιανουάριος – Ιούλιος) διαµορφώνεται στα BGN 2.362 εκατ. 
 

◊◊◊◊◊ 
 
 
 

http://www.nsi.bg/EPDOCS/FTS_Intrastat_2011-07_en.pdf
http://www.nsi.bg/EPDOCS/FTS_Intrastat_2011-07_en.pdf
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- 9,4% η ανεργία το Σε τέµβριο 2011 

Σύµφωνα µε στοιχεία της βουλγαρικής Υηρεσίας Αασχόλησης, το 
οσοστό ανεργίας στη Βουλγαρία το Σετέµβριο του 2011 κινήθηκε τωτικά σε 
σχέση µε τον Αύγουστο και διαµορφώθηκε στο 9,4% (τώση 0,1% σε σχέση µε τον 
ροηγούµενο µήνα). Το 20% των ανέργων είναι κάτω των 29 ετών, ενώ το 37% 
αραµένουν εκτός της αγοράς εργασίας για σηµαντική χρονική ερίοδο. 
Αυξηµένα είναι τα οσοστά νέων ανέργων αό εοχιακές ειχειρήσεις, όως 
ξενοδοχεία και εστιατόρια. Οι νέες θέσεις εργασίας ροσέγγισαν το Σετέµβριο 
τις 13.000, αυξηµένες κατά ερίου 2.000 συγκριτικά µε τον Αύγουστο. 
Σηµειώνεται ότι ο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) έχει ροβλέψει ως η 
ανεργία το 2011 θα διαµορφωθεί τελικά στο 10,2%. 

 
 

◊◊◊◊◊ 

IΙ. ∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  
 
- Συνεργασία Βουλγαρίας – Βραζιλίας στον οικονοµικό τοµέα 
 

Είσηµη είσκεψη στη Βουλγαρία ραγµατοοίησε (5-6 Οκτωβρίου τ.έ.) η 
Πρόεδρος της Βραζιλίας, κα Dilma Rousseff, στο λαίσιο της οοίας 
συνήφθησαν συµφωνίες µε στόχο την ενίσχυση της διµερούς οικονοµικής 
συνεργασίας των δύο χωρών. Συγκεκριµένα, υεγράφη Συµφωνία για την 
Οικονοµική Συνεργασία Βουλγαρίας και Βραζιλίας, η οοία καλύτει µια σειρά 
αό τοµείς, µεταξύ των οοίων η µεταλλουργία, η ενέργεια, η µεταοίηση, η 
αµυντική βιοµηχανία, η γεωργία, η ειστηµονική έρευνα, ο τουρισµός κ.ά.  
Προβλέεται δε η σύσταση διακυβερνητικής ειτροής για την ταχύτερη 
υλοοίηση της συµφωνίας και την ενίσχυση των ειχειρηµατικών δεσµών των 
δύο χωρών. Παράλληλα, υεγράφη κοινή διακήρυξη για τη διµερή συνεργασία 
στους τοµείς των τεχνολογικών της ληροφορίας (ΙΤ) και των εικοινωνιών. 
Σηµειώνεται ότι η κα Rousseff συνοδευόταν κατά τη διάρκεια της είσηµης 
είσκεψης αό ολυµελή οµάδα ειχειρηµατιών της Βραζιλίας, οι οοίοι 
εκροσωούσαν εταιρείες αό τους κλάδους της ενέργειας, των µεταλλεύσεων, 
της αεροορικής βιοµηχανίας και της γεωργίας. 

 
Στο χαιρετισµό της, κατά τη διάρκεια του ειχειρηµατικού forum “Brazil-

Bulgaria: Stable partnerships”, η κα Rousseff αναφέρθηκε στην ανάγκη 
εραιτέρω ενίσχυσης των εµορικών δεσµών των δύο χωρών. Εστιάζοντας δε 
στον αγροτικό τοµέα, η κα Rousseff εισήµανε ότι η Βουλγαρία αοτελεί 
σηµαντικό αραγωγό λιασµάτων, γεγονός ου θα µορούσε να την καταστήσει 
εταίρο της Βραζιλίας, στο λαίσιο της ροσάθειας της τελευταίας να ενισχύσει 
την αγροτική αραγωγή της. Αό την λευρά του, ο Βούλγαρος Υουργός 
Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού, κ. Traicho Traikov, αναφέρθηκε στις 
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ευκαιρίες διµερούς συνεργασίας στον τοµέα του τουρισµού και ααρίθµησε 
ροϊόντα, τα οοία κατά την άοψή του µορούν να κερδίσουν το 
καταναλωτικό κοινό της Βραζιλίας (αιθέρια έλαια, ολοκληρωµένα κυκλώµατα, 
ερυθροί οίνοι, µηχανήµατα εεξεργασίας µετάλλου κ.ά). Παράλληλα, σύµφωνα 
µε τον κ Traikov, η Βουλγαρία θα µορούσε να λειτουργήσει ως ενδιάµεση βάση 
των ειχειρήσεων της Βραζιλίας για τη µεταφορά τεχνολογίας και logistics ρος 
την Ευρώη και τα Βαλκάνια. Ο Βραζιλιάνος οµόλογός του, κ. Fernando 
Pimentel, υογράµµισε τη σταθερότητα του βουλγαρικού χρηµατοιστωτικού 
συστήµατος και την ελκυστική εενδυτική/φορολογική νοµοθεσία και τόνισε ότι 
η Βραζιλία θέλει να εγκαινιάσει µια νέα, ιο δηµιουργική ερίοδο σε ό,τι αφορά 
τις οικονοµικές και εµορικές σχέσεις των δύο χωρών. 

 
◊◊◊◊◊ 

ΙΙΙ. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 
 

– Υλο οίηση ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» στη Βουλγαρία  
 
Όως δήλωσε ο Βούλγαρος Αναληρωτής Υουργός Οικονοµικών, κ. 

Evgeni Angelov, το 30-35% των εγκεκριµένων µέσω του Ειχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (Operational Program Competitiveness) 
σχέδιων αραµένουν ανολοκλήρωτα µε βασική αιτία για την εξέλιξη αυτή τις 
σηµαντικές δυσκολίες ου αντιµετωίζουν οι βουλγαρικές µικροµεσαίες 
ειχειρήσεις (ΜΜΕ) να εξασφαλίσουν τραεζική χρηµατοδότηση. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι, βάσει στοιχείων της Eurostat, το 2010 οι ανειτυχείς αιτήσεις 
δανειοδότησης αό βουλγαρικές ΜΜΕ ανήλθαν στο 36% έναντι µόνο 3% το 
2007. Ένα άλλο ρόβληµα ου αντιµετωίζουν οι ειχειρήσεις είναι το υψηλό 
ειτόκιο, µε το οοίο καλούνται να αοληρώσουν τα δάνεια ου εντέλει 
λαµβάνουν. 

 
Σύµφωνα µε τον κ. Angelov, για την αντιµετώιση της κατάστασης αυτής 

η κυβέρνηση εεξεργάζεται ένα νέο σύστηµα αξιολόγησης των υοβαλλόµενων 
στο λαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» σχέδιων, το οοίο ροετοιµάζεται σε 
συνεργασία µε την Ευρωαϊκή Ειτροή και ροβλέει τη συµµετοχή 10 
τουλάχιστον τραεζών. Παράλληλα, ο κ. Angelov ανέφερε ότι αό τα 
εναοµείναντα κονδύλια του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα»: 

 
• €150 εκατ. θα διατεθούν για την υοστήριξη µικροµεσαίων 

ειχειρήσεων. Στόχος του σχετικού µηχανισµού χρηµατοδότησης 
θα είναι να χορηγήσει στις ΜΜΕ συνολικά €300 εκατ. σε 
χαµηλότοκα δάνεια ως εξής: Όταν µια µετέχουσα στο µηχανισµό 
τράεζα θα χορηγεί δάνειο σε µια εταιρεία, το 50% του οσού θα 
αοτελεί αευθείας χρηµατοδότηση ροερχόµενη αό το 
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Ειχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» και το υόλοιο 
50% δάνειο χορηγούµενο αό την τράεζα. Το δε ειτόκιο θα είναι 
50% χαµηλότερο του ισχύοντος στην αγορά. 

• €150 εκατ. για υλοοίηση σχεδίων ροσανατολισµένων στην 
ενεργειακή αοδοτικότητα 

• €50 εκατ. για σχέδια ου στόχο έχουν την τεχνολογική 
αναβάθµιση των ειχειρήσεων 

• €40 εκατ. για ρωτοβουλίες ου άτονται της ράσινης ανάτυξης 
• €30 εκατ. για σχέδια ειχειρηµατικής καινοτοµίας και 
• €10 εκατ. για ρογράµµατα ειστηµονικής έρευνας. 

 
◊◊◊◊◊ 

 
– Πρόσβαση µικροµεσαίων ε ιχειρήσεων σε χρηµατοδοτικά εργαλεία 

 
Πέρα αό τις ως άνω εξαγγελίες στα λαίσια του ΕΠ Ανταγωνιστικότητας, 

σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της διευκόλυνσης της ρόσβασης των µικροµεσαίων 
ειχειρήσεων σε τραεζικές χρηµατοδοτήσεις, εισηµαίνονται και οι εξής 
ρωτοβουλίες: 

 
1. Η εγγυητική συµφωνία (Ιούλιος 2011) του European 

Investment Fund (EIF) µε έντε βουλγαρικές τράεζες 
(United Bulgarian Bank [ιδιοκτησίας Εθνικής Τράεζας], 
ProCredit Bank, Raiffeisenbank, UniCredit Bulbank, 
CIBank), ώστε οι τελευταίες να αράσχουν δανειοδοτική 
υοστήριξη ύψους €400 εκατ. σε µικροµεσαίες ειχειρήσεις. 
Χάρη στη συµφωνία αυτή, οι τράεζες έχουν τη δυνατότητα 
να ενισχύσουν ειχειρήσεις, στις οοίες διαφορετικά δε θα 
αναλάµβαναν τον κίνδυνο να χορηγήσουν δάνειο, όως, 
.χ., νεοσυσταθείσες εταιρείες, ου συνήθως δυσκολεύονται 
να εξασφαλίσουν χρηµατοδότηση. 

2. Η υογραφή συµφωνίας (30.09.2011) µεταξύ του EIF, της 
Βουλγαρικής Ανατυξιακής Τράεζας (BDB, url: 
http://www.bbr.bg/en/bulgarian-development-
bank.html) και των θυγατρικών της τελευταίας JOBS MFI 
και NGF (National Guarantee Fund) µε σκοό την αροχή 
δανείου € 6 εκατ. στην JOBS MFI (JOBS Micro Financing 
Institution EAD) και χρηµατοδοτικής υοστήριξης €30 εκατ. 
στο NGF για εγγυήσεις ου χορηγεί το εν λόγω Ταµείο. 
Στόχος των συµφωνιών αυτών είναι να διευκολυνθεί η 
ρόσβαση των Βουλγάρων ειχειρηµατιών σε 
χρηµατοδότηση για δράσεις ου αφορούν στην έναρξη και 
ανάτυξη των εταιρειών τους. 

http://www.bbr.bg/en/bulgarian-development-bank.html
http://www.bbr.bg/en/bulgarian-development-bank.html
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3. Η αροχή ιστωτικής γραµµής ύψους €5 εκατ. αό την BDB 
ρος την Piraeus Bank Bulgaria (ιδιοκτησίας Τραέζης 
Πειραιώς) µε σκοό τη διευκόλυνση αροχής δανείων ρος 
µικρές και µικροµεσαίες ειχειρήσεις στο λαίσιο 
συµφωνίας της BDB µε τη γερµανική ανατυξιακή τράεζα 
KfW. ∆ικαίωµα υοβολής ρότασης έχει κάθε ιδιωτική 
εταιρεία µε µακρορόθεσµο εενδυτικό σχέδιο. Το ανώτατο 
ύψος χορηγούµενου δανείου είναι €3 εκατ. και η ερίοδος 
αοληρωµής ανέρχεται σε 9 έτη. Το δάνειο µορεί να 
καλύτει το 100% του εενδυτικού κόστους του σχεδίου και 
έως 30% των αναγκών της ειχείρησης για κεφάλαιο 
κίνησης. 

 
                                                                   ◊◊◊◊◊ 
IV. ΚΛΑ∆ΙΚΑ 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
 -   Έρευνα για την αγορά ΑΠΕ στη Βουλγαρία 

 
Η αγορά ΑΠΕ της Βουλγαρίας ροσέλκυσε το 
ενδιαφέρον των εενδυτών τα τελευταία χρονιά, 
ύστερα αό τη λήψη ευνοϊκών µέτρων αό την 
κυβέρνηση ρος όφελος των αραγωγών 
αρόµοιων µε αυτά ου εφαρµόζονται και σε άλλες 
ευρωαϊκές χώρες. Σηµαντικές, όµως, αλλαγές στο 
θεσµικό λαίσιο για τις ΑΠΕ εισήγαγε ο σχετικός 

νόµος, ου ψηφίστηκε τον Αρίλιο 2011, σε δύο κυρίως ζητήµατα: 1) Τη διάρκεια 
της εγγυηµένης αγοράς της αραγόµενης ενέργειας αό το κράτος, 2) Το χρονικό 
σηµείο ορισµού της τιµής αγοράς. Περιορισµούς στις εενδύσεις ηλιακής 
ενέργειας εισήγαγαν οι τελευταίες τροοοιήσεις του Νόµου για την Προστασία 
της Αγροτικής Γης. Έχοντας υόψη τα ως άνω δεδοµένα, το Γραφείο µας 
ραγµατοοίησε σχετική έρευνα αγοράς µε στόχο να αράσχει ολοκληρωµένη 
ενηµέρωση στις εταιρείες του κλάδου. Το λήρες κείµενο της έρευνας είναι 
αναρτηµένο στην ιστοσελίδα: 
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/radB5F02ENERGY%20BULGARIA-
1.doc.  

                                                       ◊◊◊◊◊ 
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 -   Ηλεκτροκίνητα αµάξια και σταθµοί ε αναφόρτισης στη Σόφια 
 

Κατά τη διάρκεια ηµερίδας στη Σόφια µε θέµα «Τα ηλεκτρικά αµάξια ως 
αράγοντας βιώσιµης ανάτυξης», ο Βούλγαρος Υουργός Οικονοµίας, κ. 
Traicho Traikov, δήλωσε ότι την άνοιξη αναµένεται να ξεκινήσει η κατασκευή 
των ρώτων ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στη Βουλγαρία. Συγκεκριµένα, 
κατασκευάστρια εταιρία θα είναι η Litex Motors σε κοινοραξία µε την κινεζική 
Great Wall Motor Company και το εργοστάσιο θα εδρεύει στο Lovech. Όως 
ανέφερε ο κ. Traikov, ρόκειται για εένδυση Α’ τάξης και, συνεώς, αοτελεί 
υοχρέωση του κράτους να διαµορφώσει τις ααραίτητες οδικές υοδοµές, ώστε 
να είναι ροσβάσιµες οι εν λόγω εγκαταστάσεις. 

Παράλληλα, ο κ. Traikov ανακοίνωσε ότι σύντοµα θα κατασκευαστούν 
στη Σόφια οι ρώτοι σταθµοί εαναφόρτισης ηλεκτρικών αµαξιών. Σύµφωνα µε 
τον κ. Traikov, είναι καιρός το βουλγαρικό κράτος να ροχωρήσει στην 
υλοοίηση µιας σειράς µέτρων (.χ. έκτωση ΦΠΑ για την αγορά ηλεκτρικού 
αµαξιού, µη ειβολή τελών ταξινόµησης, ρονόµια στάθµευσης και 
κυκλοφορίας), ώστε να ενισχυθεί η χρήση ηλεκτροκίνητων αµαξιών. 
 

                                                       ◊◊◊◊◊ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – Ο∆ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 
 

  -   Κατασκευή αυτοκινητοδρόµου Struma 
 
Η ελληνικών συµφερόντων κατασκευαστική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ανεδείχθη 

ανάδοχος του Τµήµατος 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 αρχικού 
σχεδιασµό, 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. 

 
Σηµειώνεται ότι, σε ό,τι αφορά το Lot 1 του αυτοκινητοδρόµου (Dolna 

Dikanya – Dupnitsa), η τελετή εγκαινίων, ου σηµατοδοτεί και την έναρξη των 
σχετικών εργασιών, ραγµατοοιήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2011 αρουσία του 
Βούλγαρου ρωθυουργού, κ. Boyko Borissov. Ανάδοχος του εν λόγω τµήµατος 
είναι κοινοραξία, στην οοία µετέχουν η ιταλική Impreza, η Glav Bulgar Stroy 
– Infrastructure Constructions Ltd και η Patstroy-92. 
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Σύµφωνα µε αλιότερες δηλώσεις του τότε Υουργού Περιφερειακής 

Ανάτυξης και ∆ηµοσίων Έργων, κ. Rosen Plevneliev, η διαδικασία για τη 
δηµοράτηση του Τµήµατος 2 (Lot 2), 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 ως άνω κριτήρια θα ισχύσουν και για το 

Τµήµα 3 του αυτοκινητοδρόµου (Simitli – Sandanski). Αναφορικά µε το Τµήµα 
3, η νέα Υουργός Περιφερειακής Ανάτυξης, κα Lilyana Pavlova, εισήµανε ότι 
η κατασκευή του µετατίθεται για την εόµενη ρογραµµατική ερίοδο (2014–
2020), λόγω του αυξηµένου κόστους ου ροκύτει αό την αναγκαιότητα 
σχεδιασµού σήραγγας µήκους 11 χλµ. 

 
◊◊◊◊◊ 

 
-   Πιθανότητα  τώχευσης βουλγαρικών σιδηροδρόµων (BDZ) 
 

Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του τύου, ου εικαλούνται εκροσώους 
του βουλγαρικού Υουργείου Μεταφορών, ο Βουλγαρικός Κρατικός 
Σιδηρόδροµος (BDZ) αειλείται µε κατάρρευση, καθώς η γερµανική 
ανατυξιακή τράεζα KfW ααίτησε να της ειστραφούν οι 50 ετρελαιοκίνητοι 
και ηλεκτροκίνητοι συρµοί τύου Siemens ου αγόρασε η βουλγαρική 
κυβέρνηση µετά το 2003. Σύµφωνα µε τη σύµβαση αγοράς των συρµών, ο BDZ 
έρεε να καταβάλει δόσεις αοληρωµής των συρµών έως το 2017. 
 
 Η ααίτηση της KfW να ειστραφούν οι συρµοί έρχεται σε συνέχεια της 
αόφασης του BDZ να διακόψει το συµβόλαιό του µε την ασφαλιστική εταιρία 
Allianz Bulgaria και να υογράψει νέο µε την Bulstrad. Η κίνηση, όµως, αυτή, 
σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα του τύου, δεν ήταν σύµφωνη µε το συµβόλαιο 
αγοράς των συρµών και έλαβε χώρα χωρίς ροηγούµενη διαβούλευση µε την 
KfW. Σηµειώνεται ότι η ως άνω σύµβαση ροβλέει ως, µέχρι την αοληρωµή 
του συνολικού κόστους αγοράς τους, οι συρµοί θα ανήκουν στην KfW και όχι 
στον  BDZ και ως η KfW έχει το δικαίωµα να ζητήσει την ειστροφή τους.  
 

Οι εν λόγω συρµοί είναι οι ιο σύγχρονοι ου διαθέτει ο BDZ και, σε 
ερίτωση αώλειάς τους, η εταιρία, ου αντιµετωίζει τεράστια χρέη, θα 
εριοριστεί αοκλειστικά στη χρήση συρµών σοβιετικής κατασκευής του 1970. 
Σηµειώνεται ότι τα συνολικά χρέη του BDZ ανέρχονται σε BGN 771 εκατ. 
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(ερίου €395 εκατ.) και τα εµόδια για την αοληρωµή του ως άνω οσού 
αυξήθηκαν, όταν η Παγκόσµια Τράεζα αρνήθηκε να αράσχει δάνειο ύψους 
BGN 460 εκατ., το οοίο η βουλγαρική κυβέρνηση διαραγµατευόταν αό το 
∆εκέµβριο του 2010 και ροοριζόταν για την αναδιάρθρωση και σταδιακή 
αοληρωµή αλαιών χρεών. Οι εγγυήσεις, όµως, ου ζήτησε η Παγκόσµια 
Τράεζα δεν ικανοοιήθηκαν και, λέον, η κυβέρνηση ροσανατολίζεται στην 
έναρξη της διαδικασίας ιδιωτικοοίησης των εµορευµατικών µεταφορών του 
BDZ, του ιο κερδοφόρου τµήµατος του οργανισµού, ώστε να εξασφαλίσει 
ρευστότητα. Πάντως, η Παγκόσµια Τράεζα αναµένεται να καταβάλει το έτερο 
συµφωνηθέν δάνειο, ύψους BGN 160 εκατ., στην κρατική εταιρεία “Railway 
Infrastructure”, καθώς αυτό αοσκοεί στην αναβάθµιση των υοδοµών και όχι 
στην αοληρωµή αλαιών χρεών. 
 
                                                        ◊◊◊◊◊ 
 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
 -   Αύξηση βιολογικών καλλιεργητών 

 
 Κατά 75% αυξήθηκαν οι βιολογικοί καλλιεργητές στη Βουλγαρία το 2010 
σε σχέση µε το ροηγούµενο έτος, ανερχόµενοι σε 820. Αυτό ανέφερε η 
αναληρώτρια Υουργός Γεωργίας της Βουλγαρίας, κα Svetlana Boyanova, η 
οοία αράλληλα δεσµεύθηκε ότι το βουλγαρικό κράτος θα συνεχίσει να κάνει 
χρήση των καλύτερων ευρωαϊκών ρακτικών για την υοστήριξη των 
βιοκαλλιεργητών. Κάλεσε, είσης, τους αγρότες να συνασισθούν και να 
ροσανατολιστούν ρος τη βιολογική γεωργία. 
 

Σε άλλες, όµως, δηλώσεις της, η κα Boyanova αραδέχτηκε ότι η 
αορροφητικότητα των διαθέσιµων κονδυλίων για τη βιολογική γεωργία στο 
λαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάτυξης είναι ιδιαιτέρως χαµηλή. 
Συγκεκριµένα, την ερίοδο 2008–2010 αορροφήθηκαν µόλις BGN 22,2 εκατ. 
(ερίου €11,5 εκατ.) στο λαίσιο του σχετικού µέτρου 214 του ως άνω 
ρογράµµατος («Γεωργικές-οικολογικές ληρωµές»).  
 

Αναφερόµενη στην εόµενη ρογραµµατική ερίοδο (2014-2020), όου η 
ΕΕ αοδίδει ιδιαίτερη έµφαση στη βιολογική γεωργία, η κα Boyanova δήλωσε 
ότι είναι έτοιµη να αοδεχθεί ροτάσεις για την αλλαγή του σχεδιασµού, του 
εριεχοµένου και της δοµής του µέτρου 214, ώστε αυτό να καταστεί ιο 
ελκυστικό και να ροσελκύσει µεγαλύτερο ενδιαφέρον εκ µέρους των 
βιοκαλλιεργητών. 

                                                       ◊◊◊◊◊ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ 
 
 -   Μελέτη για τον θεσµό των ε ιχειρηµατικών αγγέλων στην Βουλγαρία 

 
Οι ειχειρηµατικοί άγγελοι είναι µια διαρκώς 
ανατυσσόµενη τα τελευταία χρόνια µορφή εενδυτών, 
ου υοστηρίζουν, κυρίως, υό σύσταση καινοτόµες 
εταιρείες. Σε αντίθεση µε τους εενδυτές κεφαλαίων 
ειχειρηµατικού κινδύνου (venture capitalists) ου 

διαχειρίζονται χρήµατα διοχετευµένα αό άλλους σε ένα εαγγελµατικά 
οργανωµένο ταµείο (fund), οι άγγελοι εενδύουν δικά τους κεφάλαια. Ειλέον, 
εκτός αό το να αρέχουν κεφάλαια, οι άγγελοι εενδυτές συχνά ροσφέρουν 
αξιόλογες διαχειριστικές συµβουλές αλλά και το ολύτιµο δίκτυο εαφών τους. 
Έχοντας υόψη τα ως άνω δεδοµένα, το Γραφείο µας ραγµατοοίησε µελέτη 
για τους ειχειρηµατικούς αγγέλους και τα δίκτυά τους στη Βουλγαρία. Το 
λήρες κείµενο της µελέτης είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα: 
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad5FD00ANGEL_INVESTORS.pdf.   

                                                       

◊◊◊◊◊ 

 
V. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ   

 

– Εκδήλωση Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας µε θέµα την ελληνική βιολογική γεωργία 
(Σόφια, Sheraton Hotel Balkan, 9.11.2011) 
 

Tο Γραφείο Οικονοµικών & Εµορικών Υοθέσεων της Ελληνικής 
Πρεσβείας στη Σόφια οργανώνει εκδήλωση (Σόφια, Sheraton Hotel Balkan, 
9.11.2011) σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων 
“BIOHELLAS” και µε την υοστήριξη του Βουλγαρικού Εµορικού και 
Βιοµηχανικού Ειµελητηρίου (BCCI), η οοία θα εριλαµβάνει: 
 

1. Ενηµερωτική ηµερίδα µε θέµα: «Η ελληνική βιολογική γεωργία – 
Προοτικές ανάτυξης του κλάδου στη Βουλγαρία – Ο ρόλος της 
ιστοοίησης αγροτικών ροϊόντων στην ΕΕ». Μετά το έρας της 
ηµερίδας θα αρατεθεί buffet µε βιολογικά εδέσµατα και κρασιά. 

 
2. Ειχειρηµατικές συναντήσεις µεταξύ Ελλήνων αραγωγών βιολογικών 

ροϊόντων και βουλγαρικών ειχειρήσεων του κλάδου. 

http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad5FD00ANGEL_INVESTORS.pdf
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Πρόσκληση και ρόγραµµα της εκδήλωσης έχουν αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Γραφείου µας: 
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=31373.  

◊◊◊◊◊ 

 

 

 

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://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=31373
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

