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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  

 

 
- Εκτιμήσεις για το βουλγαρικό ΑΕΠ το 2015 

 
 Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι εκτιμήσεις διεθνών οικονομικών 
οργανισμών και μεγάλων εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την 
πορεία του ΑΕΠ της Βουλγαρίας το 2015. Όπως προκύπτει από τα σχετικά 
στοιχεία, κοινή είναι η εκτίμηση για ανάπτυξη το τρέχον έτος, αν και υπάρχουν 
μικρές διαφοροποιήσεις ως προς τα ποσοστά (με τάση αναθεώρησης των 
τελευταίων προς τα άνω). Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, 
το α’ τρίμηνο 2015, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση και 
κατά 0,9% σε τριμηνιαία βάση. 
 

Οργανισμός / τραπεζικό ίδρυμα Πρόβλεψη για 2015 % 

Unicredit Bulbank 2,1 

Raiffeisenbank  2,0 

β/Υπουργείο Οικονομικών 1,4 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 1,2 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1,0 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την 
Ανάπτυξη και τη Συνεργασία (EBRD) 

1,0 

Επεξεργασία στοιχείων από Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας 
 

◊◊◊◊◊ 

 
- Προσφορά χρήματος και καταθέσεις 

 
Αύξηση της προσφοράς χρήματος ενδεικνύουν τα πιο πρόσφατα 

προσωρινά στατιστικά στοιχεία της β/Κεντρικής Τράπεζας. Συγκεκριμένα, τον 
Ιούνιο 2015, ο δείκτης Μ1 αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 11,5%, ενώ ο Μ3 κατά 
1%. Ο κάτωθι πίνακας παρουσιάζει τη διαχρονική πορεία των προκείμενων 
δεικτών. 
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Δείκτες προσφοράς χρήματος (ετήσια μεταβολή, %) Μ1 (κόκκινη γραμμή) και Μ3 (κίτρινη γραμμή). 

Πηγή: Βουλγαρική Κεντρική Τράπεζα. 

 

 Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις καταθέσεις του μη κυβερνητικού τομέα, αυτές 
ανήλθαν τον Ιούνιο 2015 σε BGN 59,27 δισεκ. (70,6% του ΑΕΠ), καταγράφοντας 
αύξηση 4% σε ετήσια βάση. Ειδικά οι οικιακές αποταμιεύσεις διαμορφώθηκαν 
στα BGN 40,58 δισεκ. (48,3% του ΑΕΠ), εμφανίζοντας αύξηση 5,2% σε σύγκριση 
με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. 
 

◊◊◊◊◊ 
 

 
- Μέθοδος υπολογισμού κατώτατου μισθού 

 
Την αναθεώρηση του τρόπου καθορισμού του κατώτατου μισθού πρότεινε 

στα τέλη Ιουλίου το β/Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, προτείνεται ο 
κατώτατος μισθός να κυμαίνεται μεταξύ 35 – 55% του μέσου μισθού. Με το 
ισχύον σύστημα, ο κατώτατος μισθός καθορίζεται διοικητικά, κατόπιν σχετικής 
κυβερνητικής απόφασης, αφού προηγηθεί διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους. Σημειώνεται ότι ο κατώτατος μηνιαίος μισθός, μετά την τελευταία 
αύξηση του από 01.01.2015, διαμορφώνεται  στα BGN 380  ή  € 194  για  κανονικό  
ωράριο εργασίας (8 ώρες/ημέρα και 40 ώρες/εβδομάδα) και σε BGN 2,21 ανά 
ώρα εργασίας. Ο δε μέσος μηνιαίος μισθός το πρώτο τρίμηνο 2015 διαμορφώθηκε 
σε BGN 859 (περίπου €439) σημειώνοντας αύξηση 1,4% σε σύγκριση με το 
προηγούμενο τρίμηνο (βλ. και σχετικό ενημερωτικό β/ Στατιστικού Ινστιτούτου: 
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/EmplsSalary2015q1_en_MYJBJOD.pdf).  

 

http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/EmplsSalary2015q1_en_MYJBJOD.pdf
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Διαχρονική πορεία του μέσου μισθού στη Βουλγαρία ανά τρίμηνο (2013 – 2015, σε BGN). Πηγή: 

Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο.  

 
 Πάντως, η κυβερνητική πρόταση φαίνεται να προκαλεί αντιδράσεις από 
εκπροσώπους εργοδοτών, ενώ εκπρόσωποι εργαζομένων προτείνουν ο 
κατώτατος μισθός να κυμαίνεται μεταξύ 35 – 55% του μέσου μισθού. 

 
◊◊◊◊◊ 

 

IΙ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
 

-  Διασυνοριακά προγράμματα Βουλγαρίας με Τουρκία, Σερβία και ΠΓΔΜ 

 
Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής, κας 

Corina Crețu (web: https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/bulgaria-and-turkey-

will-receive-eu25-million-eu-funds-cooperation-environmental-protection-and_en), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
θα διαθέσει € 25 εκατ. για το νέο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας 
Βουλγαρίας–Τουρκίας ( Interreg IPA CBC Bulgaria – Turkey 2014–2020), το 
οποίο θα εστιάσει στους τομείς του περιβάλλοντος, της προστασίας της φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή και της αειφόρου τουριστικής 
ανάπτυξης.  
 

Μέρος των κοινοτικών κονδυλίων θα διοχετευθούν, επίσης, σε μέτρα 
αποσκοπούντα στην ενίσχυση της έρευνας και της ανταγωνιστικότητας των 
συνοριακών περιφερειών των δύο χωρών και στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος της «φυγής εγκεφάλων» (brain drain). Η κα Crețu δήλωσε σχετικά 
ότι, μέσω του προγράμματος, θα επωφεληθούν οι πολίτες που κατοικούν στις 

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/bulgaria-and-turkey-will-receive-eu25-million-eu-funds-cooperation-environmental-protection-and_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/bulgaria-and-turkey-will-receive-eu25-million-eu-funds-cooperation-environmental-protection-and_en
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παραμεθόριες περιοχές μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, καθώς, επίσης, 
μέσω της προώθησης της έρευνας, της καινοτομίας και του τουρισμού. 

 
Το πρόγραμμα καλύπτει 5 συνοριακές περιοχές, 3 της Βουλγαρίας 

(Μπουργκάς, Yambol και Haskovo) και δύο της Τουρκίας (Αδριανούπολη και 
Σαράντα Εκκλησιές), ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται, κυρίως, από το 
Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (IPA – web: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/EN/funding/ipa/). 

 
Παράλληλα, το β/Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ανακοίνωσαν στις 30 Ιουλίου τ.έ. (βλ. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/eu-adopts-
cooperation-programme-between-bulgaria-and-serbia-worth-eur34-million) την 
έγκριση του νέου προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Βουλγαρίας–
Σερβίας ( Interreg IPA CBC Bulgaria – Serbia 2014–2020) προϋπολογισμού € 34 
εκατ. (τα € 29 εκατ. προέρχονται από κοινοτικά κονδύλια - IPA). Το πρόγραμμα 
αφορά, κυρίως, στους τομείς του τουρισμού, της νεότητας / νεανικής 
επιχειρηματικότητας, των τοπικών προϊόντων (με σεβασμό, όμως, στο 
περιβάλλον) και της πολιτιστικής / φυσικής κληρονομιάς. Καλύπτονται 11 
συνοριακές περιοχές, 6 της Βουλγαρίας (Vidin, Montana, Vratsa, Σόφια, Pernik 
και Kyustendil) και 5 της Σερβίας (Bor, Zajecar, Nisava, Pirot και Jablanica). 
Διαχειριστικές αρχές του προγράμματος είναι από τη μεν Βουλγαρία το 
Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τη Σερβία το Γραφείο 
Ευρωπαϊκής Ενσωμάτωσης. Η έδρα της Κοινής Γραμματείας θα βρίσκεται στη 
Σόφια, ενώ παράρτημα θα λειτουργήσει στη Nis (Σερβία).  

 
Τέλος, στις 5 Αυγούστου το β/Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσαν (βλ. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/bulgaria-
and-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-set-to-benefit-from-eur17-
million-of-eu-funds-to-jointly-address-common-challenges) την έγκριση του νέου 
προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Βουλγαρίας–ΠΓΔΜ ( Interreg IPA 
CBC Bulgaria – Serbia 2014–2020) προϋπολογισμού € 19 εκατ. (τα € 17 εκατ. 
προέρχονται από κοινοτικά κονδύλια - IPA). Το πρόγραμμα αφορά, κυρίως, 
στους τομείς του τουρισμού, του περιβάλλοντος και της επιχειρηματικότητας (με 
έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις). Καλύπτονται 5 συνοριακές περιοχές, 2 
της Βουλγαρίας (Blagoevgrad και Kyustendil) και 3 της ΠΓΔΜ 
(βορειοανατολική, ανατολική και νοτιοανατολική περιφέρεια). Η πρώτη 
πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος αναμένεται το Σεπτέμβριο. 

 
◊◊◊◊◊ 

 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/EN/funding/ipa/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/eu-adopts-cooperation-programme-between-bulgaria-and-serbia-worth-eur34-million
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/eu-adopts-cooperation-programme-between-bulgaria-and-serbia-worth-eur34-million
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/bulgaria-and-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-set-to-benefit-from-eur17-million-of-eu-funds-to-jointly-address-common-challenges
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/bulgaria-and-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-set-to-benefit-from-eur17-million-of-eu-funds-to-jointly-address-common-challenges
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/08/bulgaria-and-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-set-to-benefit-from-eur17-million-of-eu-funds-to-jointly-address-common-challenges
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-  Πρώτη διαδικασία στο πλαίσιο των ΕΠ «Περιοχές σε Ανάπτυξη» και 
«Περιβάλλον» 

 
Δημοσιεύθηκε η πρώτη διαδικασία στο πλαίσιο του νέου ΕΠ «Περιοχές σε 

Ανάπτυξη» (συνέχεια του ΕΠ «Περιφερειακή Ανάπτυξη 2007 – 2013) της 
προγραμματικής περιόδου 2014–2020 (βλ. σχετικά 
http://www.bgregio.eu/shemi/117/oprr--oprd--mrr.aspx). Η εν λόγω 
διαδικασία αφορά στην εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων αστικής 
ανασυγκρότησης και ανάπτυξης σε 39 δήμους της Βουλγαρίας. Τα υποψήφια 
επενδυτικά προγράμματα που αφορούν στη συγκεκριμένα διαδικασία θα πρέπει 
να κατατίθενται ηλεκτρονικά στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, που έχει 
διαμορφωθεί για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα της τρέχουσας 
προγραμματικής περιόδου (web: https://eumis2020.government.bg/).  

 
Δημοσιεύθηκε, επίσης, η πρώτη διαδικασία στο πλαίσιο του νέου ΕΠ 

«Περιβάλλον» της προγραμματικής περιόδου 2014–2020, που θα δώσει τη 
δυνατότητα σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να χρηματοδοτήσουν την 
κατασκευή μονάδων κομποστοποίησης για βιοαποδομήσιμα πράσινα απόβλητα 
και απορρίμματα από τρόφιμα (βλ. σχετικά 
http://ope.moew.government.bg/bg/pages/proekti-2014-2020/106#1). Η 
Βουλγαρία έχει αναλάβει τη δέσμευση να μειώσει τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα 
κατά 35% έως το 2020. Οι προτάσεις για τη συγκεκριμένα διαδικασία θα πρέπει 
να κατατίθενται ηλεκτρονικά στην προαναφερθείσα ειδική πλατφόρμα (web: 
https://eumis2020.government.bg/). 

 
◊◊◊◊◊ 

 
 

-  Πιστωτική γραμμή Postbank για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

 
Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Postbank (ιδιοκτησίας Eurobank – web: 

https://www.postbank.bg/bg-BG/AboutUs/04MediaCenter/.NewsDetail?id=7795c8a8-777c-

4fc0-94ed-f2289a504994),  εγκαινιάζεται πιστωτική γραμμή συνολικού ύψους  € 15,5 
εκατ. για τη δανειακή υποστήριξη μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η εν 
λόγω χρηματοδότηση παρέχεται σε συνεργασία με τη Βουλγαρική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα (web: http://www.bbr.bg/en), στο πλαίσιο νέου προγράμματος της 
τελευταίας („Напред“ – «Εμπρός») για έμμεση χρηματοδότηση των 
βουλγαρικών επιχειρήσεων. 

 
Το πρόγραμμα προσφέρει στους δικαιούχους ευνοϊκό επιτόκιο (3M 

EURIBOR + 4,2%), ενώ το ανώτατο ποσό δανείου ανά εταιρεία ανέρχεται σε € 
1,55 εκατ. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αξιοποιούν τη χρηματοδότηση για 
συγκεκριμένους σκοπούς (κεφάλαιο κίνησης, επενδυτική ανάπτυξη, τεχνολογική 

http://www.bgregio.eu/shemi/117/oprr--oprd--mrr.aspx
https://eumis2020.government.bg/
http://ope.moew.government.bg/bg/pages/proekti-2014-2020/106#1
https://eumis2020.government.bg/
https://www.postbank.bg/bg-BG/AboutUs/04MediaCenter/.NewsDetail?id=7795c8a8-777c-4fc0-94ed-f2289a504994
https://www.postbank.bg/bg-BG/AboutUs/04MediaCenter/.NewsDetail?id=7795c8a8-777c-4fc0-94ed-f2289a504994
http://www.bbr.bg/en
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καινοτομία, ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και εξαγωγικού δυναμικού). Θα 
μπορούν, επίσης, να χρηματοδοτηθούν σχέδια στο πλαίσιο επιχειρησιακών 
προγραμμάτων υποστηριζόμενων με κοινοτικά κονδύλια. Τέλος, το πρόγραμμα 
καλύπτει και αναχρηματοδότηση δανείων μικρών επιχειρήσεων, εφόσον 
δημιουργηθούν και διατηρηθούν 30 νέες θέσεις εργασίας ή η εταιρεία αναπτύξει 
δραστηριότητα σε περιοχή της χώρας με υψηλή ανεργία. 

 
Η Βουλγαρική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει εκφράσει την πρόθεσή της να 

παράσχει, σε πρώτη φάση και στο πλαίσιο του προγράμματος «Εμπρός», 
χρηματοδοτικούς πόρους έως € 77 εκατ. σε ενδιαφερόμενες εμπορικές τράπεζες 
και, εφόσον το πρόγραμμα κριθεί επιτυχές, οι σχετικοί πόροι μπορούν να 
διευρυνθούν έως τα € 155 εκατ. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου της Τράπεζας, 
πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα στο οποίο η τελευταία συμμετέχει τόσο στο 
χρηματοδοτικό σκέλος όσο και στον επιμερισμό του κινδύνου με τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα – εταίρους (η Τράπεζα εγγυάται έως το 30% των 
πληρωμών). 

◊◊◊◊◊ 
 

IΙΙ. ΚΛΑΔΙΚΑ 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
 

-  Εξελίξεις αναφορικά με τον αγωγό Eastring 

 

Η υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, κα Temenuzhka Petkova, και ο 
Υπουργός Οικονομίας της Σλοβακίας, κ. Vazil Hudák, σε συνάντηση που 
πραγματοποιήθηκε στη Σόφια στις 22 Ιουλίου τ.έ., συζήτησαν για την πολιτική 
στήριξη των δύο χωρών στο σχέδιο Eastring και τα επόμενα βήματα υλοποίησής  
του. 

Η κα Petkova δήλωσε ότι η β/Κυβέρνηση θεωρεί ζητήματα 
προτεραιότητας την ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των προμηθειών φυσικού 
αερίου. Συμπλήρωσε δε ότι η σημασία του εν λόγω σχεδίου επιβεβαιώνεται από 
το γεγονός ότι έχει συμπεριληφθεί στη δεκαετές σχέδιο για την ανάπτυξη του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
(ENTSOG). Από την πλευρά του, ο κ. Hudák υπογράμμισε ότι το σχέδιο Eastring, 
δεν προσφέρει στη Βουλγαρία μόνο διαφοροποίηση των προμηθειών αλλά και 
τη δυνατότητα να επωφεληθεί οικονομικά από τα τέλη διέλευσης. 
 

Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν ως προς την ανάγκη σύστασης ομάδας 
εργασίας αποτελούμενης από εκπροσώπους των αρμόδιων Υπουργείων, καθώς 
και των εταιρειών μεταφοράς αερίου των συμμετεχουσών χωρών, ώστε να 
αποσαφηνισθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου. Η πρώτη συνάντηση της εν 
λόγω ομάδας εργασίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο στην 
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Μπρατισλάβα. Οι συμμετέχουσες χώρες αναμένεται να υπογράψουν μνημόνιο 
κατανόησης, με το οποίο θα διασφαλίζεται η στήριξη του έργου σε πολιτικό 
επίπεδο.  

 
Υπενθυμίζεται ότι, στις 21.05 τ.έ., στη Ρίγα της Λετονίας, οι Υπουργοί 

Εξωτερικών της Βουλγαρίας, Σλοβακίας, Ουγγαρίας και Ρουμανίας υπέγραψαν 
κοινή δήλωση προώθησης της συνεργασίας για τη σύνδεση των εθνικών δικτύων 
μεταφοράς φυσικού αερίου, την ανάπτυξη των διασυνδέσεων αερίου και τη 
διασφάλιση αμφίδρομης ροής αερίου. Με την κοινή αυτή δήλωση εκτιμήθηκε ότι 
επιχειρούταν να δοθεί ώθηση στο σχέδιο του Eastring, αν και ο συγκεκριμένος 
όρος δεν απαντά στο κείμενο της δήλωσης, το οποίο είναι διαθέσιμο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.euractiv.com/files/declaration_0.doc. Ο εν 
λόγω αγωγός προβάλλεται από τη Σλοβακία ως εναλλακτική επιλογή στη θέση 
του ακυρωθέντος South Stream: Θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τα σλοβακο-
ουκρανικά στα βουλγαρο-τουρκικά σύνορα, ενώ μελλοντικά σχεδιάζεται να έχει 
τη δυνατότητα σύνδεσης και με τουρκικό κόμβο, που θα επιτρέπει την προμήθεια 
αερίου μέσω Τουρκίας (όταν και εφόσον υλοποιηθεί ο Turkish Stream), από την 
Κασπία, το Ιράκ, το Ιράν και την Ανατολική Μεσόγειο. 

 

 
Εναλλακτικές διαδρομές του προτεινόμενου αγωγού Eastring. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. 

http://www.eastring.eu/page.php?page=routing.  

 
◊◊◊◊◊ 

 

-  Σύσταση Ταμείου Ασφάλειας Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας 

 

Σύμφωνα με τις ψηφισθείσες τροποποιήσεις στο βουλγαρικό Ενεργειακό 
Νόμο, συγκροτείται Ταμείο Ασφάλειας Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(Electricity System Security Fund). Στόχος του Ταμείου είναι να αντισταθμίσει τα 
ελλείμματα, που προκύπτουν: 1) από την κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού (ΝΕΚ), 
2) από τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια με παραγωγούς ΑΠΕ ή μονάδες 
συμπαραγωγής ενέργειας, 3) από τη λειτουργία των δύο ιδιωτικοποιημένων 

http://www.euractiv.com/files/declaration_0.doc
http://www.eastring.eu/page.php?page=routing
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(συμφερόντων ΗΠΑ πλέον) θερμικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού, AES-
3C Maritza East 1 EOOD και Contur Global Maritsa Iztok-3.  
 
 Η ως άνω αντιστάθμιση επιχειρείται μέσω της εισαγωγής εισφοράς 5% επί 
των μηνιαίων εσόδων, η οποία θα επιβαρύνει όλους τους παραγωγούς ενέργειας. 
Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα στη ΝΕΚ να θέτει «οροφή» στην ποσότητα 
του ηλεκτρισμού που θα υποχρεούται να αγοράζει από παραγωγούς ΑΠΕ. Τέλος, 
με αλλαγές που εισήχθησαν στο νόμο για τις ΑΠΕ, ενθαρρύνεται η δημιουργία 
μονάδων ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου ή με έμμεση χρήση 
βιομάζας, το 60% του βάρους της οποίας θα πρέπει να είναι ζωικής προέλευσης 
(animal composting). 
 
 Σύμφωνα με την Υπουργό Ενέργειας, κα Temenuzhka Petkova, η ίδρυση 
του Ταμείου συνιστά το πρώτο βήμα για τη φιλελευθεροποίηση της εγχώριας 
αγοράς ενέργειας. Από την άλλη, όμως, η ψήφιση των εν λόγω διατάξεων έχει 
προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, όχι μόνο κλαδικών ενώσεων, αλλά και των 
σημαντικότερων συνδέσμων εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας. Σύμφωνα 
με τα προβαλλόμενα επιχειρήματα των αντιδρώντων, οι επίμαχες ρυθμίσεις 
εισάγουν δυσμενή μεταχείριση υπέρ της ΝΕΚ και εις βάρος των λοιπών 
ηλεκτροπαραγωγών της χώρας, που ενδέχεται να απειληθούν με χρεωκοπία, ενώ 
πλήττεται, συνολικά, η επιχειρηματική δραστηριότητα στον ενεργειακό τομέα.  
 

Ειδικά, οι εκπρόσωποι των παραγωγών ΑΠΕ ισχυρίζονται ότι οι 
παραπαίουσες επενδύσεις τους υφίστανται ένα ακόμη βαρύ πλήγμα. 
Σημειώνεται, τέλος, ότι με αλλαγές στο νόμο για τις ΑΠΕ, που υιοθετήθηκαν τον 
περασμένο Φεβρουάριο, παύουν να ισχύουν, από την έναρξη ισχύος τους και 
εφεξής, οι προνομιακές τιμές αγοράς ενέργειας παραγόμενης από ανανεώσιμες 
πηγές, με ελάχιστες εξαιρέσεις (μονάδες με εγκατεστημένη ισχύ έως 30 kw, 
μονάδες ισχύος έως 1,5 Mw για ηλεκτροπαραγωγή συνδυασμένου κύκλου ή με 
έμμεση χρήση βιομάζας, το ήμισυ του βάρους της οποίας θα πρέπει να είναι 
ζωικής προέλευσης, και μονάδες ισχύος έως 500 kw για ηλεκτροπαραγωγή 
συνδυασμένου κύκλου με έμμεση χρήση βιομάζας από ιδία αγροτική 
παραγωγή). Εκτίμηση της Ένωσης Φωτοβολταϊκών Βουλγαρίας είναι ότι έως τον 
Οκτώβριο τ.έ. τουλάχιστον 400 μονάδες ΑΠΕ με φωτοβολταϊκά θα αναγκαστούν 
να αναστείλουν τη λειτουργία τους. 

◊◊◊◊◊ 

 
ΕΠΙΠΛΟ – ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ   
 

-  Κινητικότητα στην τοπική αγορά επίπλου 

 
Την έναρξη λειτουργίας κέντρου παραγγελιών στην πόλη της Βάρνας από 

τα τέλη Ιουλίου τ.έ. ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της αλυσίδας ΙΚΕΑ στη 
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Βουλγαρία, κ. Θ. Μουρατίδης. Το εν λόγω κέντρο θα λειτουργήσει σε έκταση 
2.500 τ.μ. και θα εκθέτει μέρος των προϊόντων (περίπου 200 αντικείμενα) του 
κυρίως καταστήματος της εταιρείας στη Σόφια έκτασης 29.000 τ.μ. Οι πελάτες θα 
έχουν, όμως, τη δυνατότητα να παραγγέλλουν και βάσει καταλόγου προϊόντα 
δίχως επιπλέον χρέωση. Ήδη από τον Απρίλιο τ.έ. λειτουργεί το διαδικτυακό 
κατάστημα της αλυσίδας, που προσφέρει προς αγορά περίπου 7.000 προϊόντα, 
δηλαδή το 80% των προϊόντων που μπορεί κάποιος να αγοράσει με φυσική 
παρουσία στη Σόφια. Σημειώνεται ότι δικαιοδόχος της σουηδικής αλυσίδας 
ΙΚΕΑ στη Βουλγαρία είναι η ελληνικών συμφερόντων εταιρεία House Market 
(ομίλου Φουρλή). 
 
 Η ως άνω είδηση εντάσσεται σε ένα πλαίσιο ευρύτερης κινητικότητας 
στους κλάδους του επίπλου και των ιδιοκατασκευών στη Βουλγαρία. 
Συγκεκριμένα, επικαλούμενη απόφαση της β/Αρχής Ανταγωνισμού, η 
εφημερίδα KAPITAL αναφέρει ότι ο αυστριακός όμιλος επίπλου XXXLutz 
προχωρεί στην εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στις εταιρείες ΑΙΚΟ και 
Mobbo, με τις οποίες υπήρχε συνεργασία ήδη από το 2011. Ο όμιλος ΑΙΚΟ / 
Mobbo ελέγχει μερίδιο 10 έως 20% της τοπικής αγοράς επίπλου, αντίστοιχο της 
ΙΚΕΑ, με τη διαφορά ότι το δίκτυο του εν λόγω ομίλου είναι πιο εκτεταμένο, 
καθώς διαθέτει συνολικά 7 καταστήματα σε 3 μεγάλες πόλεις της χώρας (Σόφια, 
Stara Zagora και Μπουργκάς). Διαφοροποιημένη είναι και η προσέγγιση του 
ομίλου ΑΙΚΟ / Mobbo προς τον καταναλωτή σε επίπεδο τιμολογιακής πολιτικής 
και μάρκετιγκ, καθώς το μεν ΑΙΚΟ απευθύνεται, κυρίως, σε μεσαία εισοδήματα, 
προσφέροντας όχι μόνο έπιπλα αλλά διάφορα προϊόντα οικιακού εξοπλισμού, 
ενώ το Mobbo είναι εκπτωτική αλυσίδα. 
 
 Εκτός από την ΙΚΕΑ και τα ΑΙΚΟ / Mobbo, μικρότεροι αλλά αξιόλογοι 
ανταγωνιστές στην τοπική αγορά είναι οι αλυσίδες επίπλου Somo (με ένα 
κατάστημα στη Σόφια, web: http://www.como.bg/), YAVOR (με 7 
καταστήματα ανά τη χώρα, web: http://www.yavor.bg/), ARON (με 10 
καταστήματα ανά τη χώρα, web: http://www.aron.bg/), Labirint (με δύο 
καταστήματα σε Σόφια και Μπουργκάς, web: http://www.labirint.bg/), ZONA 
(με 9 καταστήματα ανά τη χώρα, web: http://www.mebelizona.bg/), καθώς και 
οι εκπτωτικές αλυσίδες Videnov (με περίπου 40 καταστήματα, web: 
http://videnov.bg/) και Mondo (με 16 καταστήματα, web: 
http://www.mondomebeli.com/). Καθεμιά από τις ως άνω εταιρείες ελέγχει 
μερίδιο περίπου 5% της τοπικής λιανεμπορικής αγοράς. 
 

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι μια ακόμη εταιρεία, η HomeMax (με 8 
καταστήματα ανά τη χώρα, web: http://www.home-max.bg/), φαίνεται να 
κινείται πλέον ανταγωνιστικά  στις ιδιοκατασκευές και στο λιανικό εμπόριο 
προϊόντων ολοκληρωμένων οικιακών λύσεων (περιλαμβανομένου του επίπλου). 
Πρόκειται για βουλγαρικών πλέον συμφερόντων εταιρεία, που διαδέχθηκε την 

http://www.como.bg/
http://www.yavor.bg/
http://www.aron.bg/
http://www.labirint.bg/
http://www.mebelizona.bg/
http://videnov.bg/
http://www.mondomebeli.com/
http://www.home-max.bg/
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αυστριακή BauMax το Μάρτιο του τ.έ. Σε αντίθεση με την επιχειρούμενη 
ανανέωση προφίλ της μετονομασμένης εταιρείας, η BauMax κατά το διάστημα 
λειτουργίας της στη Βουλγαρία εστίαζε περισσότερο στα οικοδομικά υλικά.  

 
◊◊◊◊◊ 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ 
 

-  Συγκομιδή σιτηρών 

   

 Σύμφωνα με εκπρόσωπο της β/Ένωσης Παραγωγών Σιτηρών, την εφετινή 
χρονιά συγκομίστηκε σίτος από περίπου 1,7 εκατ. εκτάρια καλλιέργειας, με τη 
μέση παραγωγή να ανέρχεται σε 4.300 με 4.400 κιλά ανά εκτάριο (έναντι 
προβλέψεων του Υπουργείο Γεωργίας για 4.150 κιλά ανά εκτάριο). Η εν λόγω 
συγκομιδή αναμένεται να καλύψει, χωρίς πρόβλημα, τις εγχώριες ανάγκες, οι 
οποίες εκτιμώνται σε συνολικά 1,7 – 1,8 εκατ. τόνους, καθώς η συνολική 
παραγωγή σίτου κυμαίνεται, συνήθως, μεταξύ 4,5 και 5,5 εκατ. τόνους. Από τα 
προαναφερθέντα στοιχεία, προκύπτει ότι περίπου 3 – 3,5 εκατ. τόνοι 
βουλγαρικού σίτου προορίζονται ετησίως για εξαγωγές. 
 

Σύμφωνα με την Ένωση Παραγωγών Σιτηρών, οι εκτάσεις καλλιέργειας 
ελαιοκράμβης περιορίζονται διαρκώς και η φετινή συγκομιδή είναι, εκ του 
λόγου αυτού, μικρότερη της συνήθους. Μείωση καταγράφει και η έκταση 
καλλιέργειας κριθαριού ( το 2013 υπολογιζόταν σε 194.217), αλλά η απόδοση των 
εκτάσεων αυτών κρίνεται ικανοποιητική με αποτέλεσμα η συγκομιδή να 
διατηρείται σταθερή.  

◊◊◊◊◊ 
 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
 

-  Έρευνα για την πώληση γιαουρτιού στα σούπερ-μάρκετ 

 

 Μια ενδιαφέρουσα έρευνα για τον τρόπο πώλησης του γιαουρτιού «στο 
ράφι» των βουλγαρικών σούπερ-μάρκετ δημοσίευσε το περιοδικό REGAL (web: 
http://www.regal.bg/targovci/2015/07/22/2577409_kak_verigite_predlagat_ki
selo_mliako/?ref=bulregal). Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα της ως άνω 
έρευνας, επισημαίνουμε τα εξής: 
 

 Ποικιλία: Στις μεγαλύτερες αλυσίδες, προσφέρονται από 9 έως 24 
διαφορετικές ετικέτες κατά περίπτωση, ορισμένες από τις οποίες είναι των 
ίδιων των σούπερ-μάρκετ (private label). Εκτός από το κλασικού τύπου 
γιαούρτι (ελαφρώς πιο αραιό από το ελληνικό), απαντά στραγγιστό 
γιαούρτι, προβιοτικά προϊόντα, κανονικά γιαούρτια και ροφήματα / 

http://www.regal.bg/targovci/2015/07/22/2577409_kak_verigite_predlagat_kiselo_mliako/?ref=bulregal
http://www.regal.bg/targovci/2015/07/22/2577409_kak_verigite_predlagat_kiselo_mliako/?ref=bulregal
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επιδόρπια γιαουρτιού με γεύσεις, βιολογικής παραγωγής γιαούρτια και 
σχετικά ροφήματα, καθώς και κατίκι, που στη Βουλγαρία θεωρείται 
συνδυαστικό προϊόν γιαουρτιού και τυριού. 

 Συσκευασίες: Οι συσκευασίες ξεκινούν από τα 250 γραμμάρια και 
φτάνουν μέχρι οικογενειακά πακέτα του 1,6 κιλού. Πάντως, οι 
περισσότερες συσκευασίες είναι μεταξύ 350 και 500 γραμμαρίων. Στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία, πρόκειται για πλαστικές συσκευασίες, αλλά 
εντοπίζονται και ορισμένες γυάλινες. 

 Τιμές (€ 1 = BGN 1,95583): Οι συσκευασίες των 350 γραμμαρίων 
τιμολογούνται συνήθως στα BGN 0,8 (αν και στα εκπτωτικά καταστήματα 
υπάρχουν συσκευασίες από BGN 0,4), ενώ τα μεγάλα οικογενειακά 
πακέτα του 1,5 κιλού στα BGN 7. Συσκευασία στραγγιστού γιαουρτιού 500 
γραμμαρίων κοστίζει περί τα BGN 3, ενώ προβιοτικό προϊόν 300 
γραμμαρίων BGN 1. Σε ό,τι αφορά τα βιολογικά προϊόντα, η συσκευασία 
αγελαδινής σύστασης των 400 γραμμαρίων κοστίζει περίπου BGN 2. 

 Σύσταση: Κυριαρχούν τα γιαούρτια από αγελαδινό γάλα, αλλά, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, εντοπίζονται και συσκευασίες από βουβαλίσιο ή 
πρόβειο γάλα ή συνδυασμό αγελαδινού και βουβαλίσιου. 

 Λιπαρά: Παρατηρείται σημαντικό εύρος στα λιπαρά των συσκευασιών, 
από 0,1 έως 4,5%, με πιο συνηθισμένη την αναλογία λιπαρών μεταξύ 2 και 
3,6%. 

 
Συμπληρωματικά των στοιχείων της ως άνω έρευνας, αξίζει να 

επισημανθεί ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η τάση, ιδίως στις πιο εύπορες 
συνοικίες της πρωτεύουσας και των μεγάλων πόλεων, να ανοίγουν μικρά 
γαλακτοπωλεία ή και αλυσίδες πώλησης γαλακτοκομικών προϊόντων και 
προϊόντων delicatessen. Στα καταστήματα αυτά, προσφέρονται γαλακτοκομικά 
προϊόντα μικροπαραγωγών ή ιδιωτικής ετικέτας σε τιμές συχνά ανταγωνιστικές 
των σούπερ-μάρκετ. Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, το γιαούρτι, η ποικιλία στις 
συνοικιακές αυτές αλυσίδες κρίνεται ικανοποιητική, καθώς εντοπίζονται 
προϊόντα αγελαδινού, πρόβειου και βουβαλίσιου γάλακτος λιποπεριεκτικότητας 
από 0,2% (αγελαδινά συνήθως) έως 7% (βουβαλίσια γιαούρτια). 

  
◊◊◊◊◊ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
 

-  Εξαγορά BLIZOO από M-TEL 

 

 Τη θέση της στην εγχώρια αγορά τηλεπικοινωνιών ενισχύει περαιτέρω η 
Mobiltel (γνωστή ως M-Tel), η οποία είναι θυγατρική της Telekom Austria 
Group και αποτελεί το μεγαλύτερο πάροχο κινητής τηλεφωνίας στη Βουλγαρία. 
Η Blizoo παρέχει υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, ιντερνέτ (με μερίδιο 8% στην 
τοπική αγορά) και τηλεόρασης (11%). Η εξαγορά, το τίμημα της οποίας δεν 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 
 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας                                       Σελίδα 13 

ανακοινώθηκε επισήμως (αν και στον τοπικό τύπο εκτιμάται σε περίπου €140 
εκατ.), αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2015 και δίνει τη 
δυνατότητα στην M-Tel να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες 4-play. Βάσει 
σχετικών δημοσιευμάτων, ανταγωνιστική προσφορά είχε καταθέσει η Telenor 
(δεύτερη μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας της χώρας που το 2013 εξαγόρασε 
την Globul από τον ΟΤΕ), πιθανώς και η  BTC (γνωστή με το διακριτικό τίτλο 
VIVACOM αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο πάροχο κινητής τηλεφωνίας).  
 

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η M-Tel θα καταστεί η μεγαλύτερη 
τηλεπικοινωνιακή εταιρεία της χώρας, με ετήσια έσοδα BGN 850 εκατ. έναντι 
BGN 800 εκατ. της VIVACOM. Ειδικότερα, με περίπου 380.000 συνδρομητές θα 
καταλάβει την πρώτη θέση μεταξύ των παρόχων σταθερού ιντερνέτ (αφήνοντας 
στη δεύτερη θέση τη VIVACOM) και, με περίπου 410.000 συνδρομητές, τη 
δεύτερη θέση μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών τηλεόρασης (μετά την 
BULSATCOM). 
 
 Η πρόθεση της M-Tel να επεκταθεί στις υπηρεσίες σταθερής γραμμής / 
διαδικτύου είχε ήδη διαφανεί από το 2010, όταν εξαγοράστηκαν οι 
τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι Megalan Network και Spectrum Net, έναντι 
τιμήματος €72 εκατ. 

  
◊◊◊◊◊ 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

-  Κρούσματα βρουκέλλωσης στη νοτιοδυτική Βουλγαρία 

 

 Στα τέλη Ιουλίου και σε συνέχεια περιστατικού βρουκέλλωσης (μελιταίου 
πυρετού) σε άνθρωπο, που είχε καταναλώσει γαλακτοκομικά προϊόντα από 
αγρόκτημα στην περιφέρεια Kyustendil, ξεκίνησαν έλεγχοι των αρμόδιων αρχών 
στην περιοχή, οι οποίοι εντόπισαν 15 αίγες θετικές στο βακτήριο. Ακολούθως, 
έντεκα άνθρωποι ηλικίας από 36 έως 77 ετών, υπεβλήθησαν σε εξετάσεις και 
βρέθηκαν θετικοί στο βακτήριο. 10 ακόμη κρούσματα της ασθένειας σε 
ανθρώπους επιβεβαιώθηκαν από τις αρχές στις 7 Αυγούστου τ.έ. Σύμφωνα με το 
Βούλγαρο Υπουργό Υγείας, κ. Peter Moskov, διεξάγεται ευρεία εκστρατεία 
ενημέρωσης, καθώς «ο τοπικός πληθυσμός δεν έχει την αίσθηση ότι κάνει κάτι 
κακό ˙ το τελευταίο άτομο που μολύνθηκε προσπαθούσε να θεραπεύσει τον εαυτό 
του με γάλα από μολυσμένο γάλα». 
 

Η βουλγαρική Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων συνεχίζει τους σχετικούς 
ελέγχους. 

 
◊◊◊◊◊ 
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IV. ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

-  41η Διεθνής Έκθεση Γούνας Καστοριάς, 5–8 Μαΐου 2016 

 
Η 41η Διεθνής Έκθεση Γούνας Καστοριάς θα πραγματοποιηθεί στις 5-8 

Μαΐου 2016 (Πέμπτη - Κυριακή) στο Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την Έκθεση είτε από την 
ιστοσελίδα της τελευταίας (web: http://furfairkastoria.com/) είτε 
επικοινωνώντας απευθείας με τους διοργανωτές: 

 

Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας» 
Διεύθυνση: Βαλαλά 1, 52100, Καστοριά 

Τηλ.: +30 24670 22353 
Φαξ: +30 24670 28271 

E-mail: akf@otenet.gr - kastfair@otenet.gr 
Web: http://furfair.gr/ 

 
◊◊◊◊◊ 

 

V. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  
 

– Λειτουργία «Συνηγόρου της Αγοράς» στη διαδικτυακή πύλη AGORA 

 
 H ГГ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
ξεκίνησε την ηλεκτρονική λειτουργία του «Συνηγόρου της Αγοράς» στη 
διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών (web: 
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=50),    καθιστώντας 
πιο άμεση και λειτουργική τη συνεργασία του Υπουργείου με τους Έλληνες 
εξαγωγείς. 
 
 Ο Συνήγορος της Αγοράς έχει ως στόχο την υποστήριξη των ελληνικών 
επιχειρήσεων μέσω: 
 

 Παροχής συμβούλων επιχειρηματικής δραστηριοποίησης σε ξένες αγορές 

 Ενημέρωσης για επιχειρηματικές ευκαιρίες 

 Πληροφόρησης για την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά και διεθνή 
χρηματοδοτικά προγράμματα 

 Υποστήριξης στην επίλυση διαφορών που ανακύπτουν από 
επιχειρηματικές συνεργασίες 

 Απάντησης σε εξατομικευμένα ερωτήματα 

http://furfairkastoria.com/
mailto:akf@otenet.gr
mailto:kastfair@otenet.gr
http://furfair.gr/
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=50


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 
 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας                                       Σελίδα 15 

 Παροχής επιχειρηματικής καθοδήγησης μέσω ειδικών σεμιναρίων και 
εκδηλώσεων. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν μια σειρά απαντήσεων σε συχνές 

ερωτήσεις που προκύπτουν, όταν αποφασίσουν να αναπτύξουν εξαγωγική 
δραστηριότητα, καθώς και φόρμα επικοινωνίας προς συμπλήρωση και αποστολή 
στο Τμήμα Συνηγόρου της Αγοράς. 

  
 

◊◊◊◊◊ 

 

 

 

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 

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

