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I.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  
 

-  Θετική πορεία βασικών δημοσιονομικών μεγεθών 

 
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το 

βουλγαρικό Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού 2016, στα τέλη Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους 
καταγραφόταν σε ταμειακή βάση πλεόνασμα της τάξης του 3,8% του ΑΕΠ 
(περίπου BGN 3,4 δισεκ.) έναντι πλεονάσματος 0,5% την αντίστοιχη περίοδο του 
2015. Λόγω, ακριβώς, αυτών των στοιχείων ο Υπουργός Οικονομικών της υπό 
παραίτηση κυβέρνησης Borissov, κ. Vladislav Goranov, κάνει λόγο για 
«επιτυχημένη δημοσιονομικά χρονιά». Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, 
«κύριοι παράγοντες για τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης παραμένουν τα 
υψηλότερα έσοδα και η χαμηλότερη συσσώρευση κεφαλαιουχικών δαπανών». 

 
Τις εκτιμήσεις για υπεραπόδοση των εσόδων επιβεβαιώνουν τα 

δημοσιευόμενα στο βουλγαρικό τύπο στοιχεία για τις έως τώρα εισπράξεις 
φόρων και εισφορών. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι η Υπηρεσία Δημοσίων 
Εσόδων (NRA) θα εισπράξει το 2016 BGN 17,6 δισεκ. (περίπου  € 9 δισεκ.), ποσό 
που υπερβαίνει κατά 12% τις αντίστοιχες εισπράξεις του 2015 και κατά 25% 
αυτές του 2014. Τα ετήσια έσοδα από το ΦΠΑ υπολογίζονται σε BGN 5,4 δισεκ. 
και σημειώνουν, επίσης, μεγάλη άνοδο (περίπου 25%) συγκριτικά με το 2015. 
Στην εν λόγω βελτιωμένη απόδοση έμμεσων φόρων εκτιμάται ότι συνέβαλαν και 
οι ενισχυμένοι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών στα τουριστικά θέρετρα της 
χώρας, ιδίως στα παραθαλάσσια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στον 
απολογισμό της Υπηρεσίας Δημοσίων Εσόδων αναφέρεται, επίσης, ότι, κατά τη 
διάρκεια των ελέγχων φυσικών προσώπων για τυχόν ασυμφωνίες των 
περιουσιακών τους στοιχείων με τα δηλωθέντα εισοδήματα και για υποθέσεις 
φοροδιαφυγής, διαπιστώθηκε ότι 1.355 άτομα δεν είχαν καταβάλει φόρους και 
εισφορές συνολικού ύψους BGN 126 εκατ. (περίπου € 65 εκατ.). 

 
Σύμφωνα με σχετική έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών, μεταξύ των 

μέτρων που έχουν το θετικότερο αντίκτυπο στην πορεία των εσόδων είναι η 
επέκταση και βελτίωση του μηχανισμού παρακολούθησης της κίνησης αγαθών 
που χαρακτηρίζονται υψηλό κίνδυνο παραβατικότητας, η βελτίωση των ελέγχων 
κυκλοφορίας υγρών καυσίμων και η συνεχής παρακολούθηση των 
δανειοληπτών με μεγάλες ληξιπρόθεσμες οφειλές, άνω των BGN 100.000 ή 
200.000 στην περιοχή της πρωτεύουσας. Επιπλέον μέτρα κατά της 
παραοικονομίας που το Υπουργείο προγραμματίζει να λάβει είναι η σύσταση 
νέων σημείων ελέγχου στο εσωτερικό της χώρας όπου κλιμάκια από την NRA θα 
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επιθεωρούν εμπορεύματα σε φορτηγά για τυχόν φορολογικές παραβιάσεις. Η 
έκθεση αναφέρει ότι υπάρχουν ήδη 138 τέτοια σημεία δημοσιονομικού ελέγχου 
σε κομβικές διασταυρώσεις, όπου έχουν συνολικά πραγματοποιηθεί 156.639 
έλεγχοι οχημάτων. Ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών, σημειώνεται αύξηση 
των δηλωθεισών εισαγωγών από χώρες της ΕΕ κατά BGN 590,5 εκατομμύρια 
(+16%) για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου. Άλλα μέτρα που έχουν ήδη 
ληφθεί είναι ο αυξημένος φορολογικός έλεγχος, εστιάζοντας σε αποθήκες για την 
παραγωγή και αποθήκευση προϊόντων ενέργειας και αλκοολούχων ποτών, με 
την 24ωρη παρουσία ελεγκτών σε εγκαταστάσεις εν λόγω εταιρειών για τον 
έλεγχο όλων των αγαθών και των πρώτων υλών παραγωγής. 

 
Υπενθυμίζεται ότι οι σημαντικότεροι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης έχουν 

επαινέσει τις εξαιρετικές δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας το 2016. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι τόσο η Fitch όσο και η η S&P προβλέπουν ότι για το 2016 το 
έλλειμμα θα υποχωρήσει κάτω από το 1% του ΑΕΠ (από 1,7% το 2015), για να 
διατηρηθεί σε παρόμοια χαμηλά επίπεδα έως το 2019. Όλα αυτά, βέβαια, υπό τη 
βασική προϋπόθεση της μη χαλάρωσης της δημοσιονομικής πειθαρχίας λόγω 
μιας πιθανώς μακράς περιόδου πολιτικής αστάθειας. Ένας άλλος δυνητικός 
κίνδυνος για τα δημοσιονομικά, που όλοι οι οίκοι αξιολόγησης διαχρονικά 
μνημονεύουν, είναι η άσκημη οικονομική κατάσταση κρατικά ελεγχόμενων 
εταιρειών, που πιθανώς να χρειαστούν κρατική επιχορήγηση, όπως η εταιρεία 
ηλεκτρισμού και οι κρατικοί σιδηρόδρομοι. Η θετική πορεία των εσόδων την 
τελευταία διετία με την παράλληλη συγκράτηση των δαπανών αποτυπώνεται και 
στο κατωτέρω διάγραμμα: 

 
Ρυθμός αύξησης κρατικών εσόδων (γαλάζια στήλη), κρατικών δαπανών (κίτρινη στήλη) και 

δημοσιονομικό ισοζύγιο (κόκκινη ενδείξη) σε ετήσια βάση (%) 

 
 
Πηγή: Βουλγαρικό Υπουργείο Οικονομικών – Τα στοιχεία αφορούν στο 10μηνο του 2016 και η 

σύγκριση γίνεται με τις αντίστοιχες περιόδους των προηγουμένων ετών. 

 
Θετική κρίνεται, τέλος, η πορεία του δημοσίου χρέους, το οποίο στα τέλη 

Οκτωβρίου 2016 ανερχόταν στο 28,8% του προβλεπόμενου ΑΕΠ (έναντι 29,7% το 
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Σεπτέμβριο 2016 – περίπου  € 13,5 δισεκ.), 20,9% του οποίου είναι εξωτερικό 
χρέος. Σύμφωνα δε με εκτίμηση της S&P το δημόσιο χρέος δεν αναμένεται να 
υπερβεί το 30% του ΑΕΠ έως το 2019.  Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με στοιχεία της 
βουλγαρικής Κεντρικής Τράπεζες, το συνολικό ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της 
Βουλγαρίας διαμορφώθηκε στα τέλη Οκτωβρίου 2016 στα € 34,3 δισεκ., ποσό που 
αντιστοιχεί στο 75% του προβλεπόμενου ΑΕΠ, ελαφρώς αυξημένο (0,1%) σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Από τις επιμέρους κατηγορίες του 
εξωτερικού χρέους μόνο το χρέος της γενικής διακυβέρνησης παρουσιάζει 
αξιοσημείωτη άνοδο (περίπου 15% σε ετήσια βάση), η οποία, σύμφωνα με την 
Κεντρική Τράπεζα, οφείλεται στην έκδοση ομολόγων από τη Βουλγαρία στις 
διεθνείς αγορές κεφαλαίων το Μάρτιο τ.έ. 

◊◊◊◊◊ 
 

-  Εκτιμήσεις και προσδοκίες επιχειρηματικού κόσμου για την οικονομία και 
το επιχειρηματικό κλίμα 

 
Σε ετήσια δημοσκόπηση που διενέργησε ο Βουλγαρικός Σύνδεσμος 

Βιομηχανιών (BIA, web: http://www.bia-bg.com/uploads/gallery/-
%20ANKETI/Anketa_2016/ANKETA_2016.pdf) μεταξύ 715 επιχειρήσεων της 
χώρας σχετικά με τις προσδοκίες τους για την εξέλιξη του επιχειρηματικού 
κλίματος στη χώρα, καταγράφεται μικρή βελτίωση στις σχετικές εκτιμήσεις 
αναφορικά με το επιχειρηματικό κλίμα το 2016, καθώς και συγκρατημένη 
αισιοδοξία για το τρέχον έτος. Ωστόσο η βελτίωση αυτή συνοδεύεται από υψηλό 
βαθμό δυσαρέσκειας σχετικά με την απόδοση των κυβερνητικών φορέων και 
ανησυχία για τις αυξανόμενες τιμές, τα φορολογικά και ρυθμιστικά βάρη. 
Αναλυτικότερα: 

 
Ένας στους δέκα ερωτηθέντες διαπιστώνει βελτίωση του συνολικού 

επιχειρηματικού κλίματος το 2016 (αντίστοιχο ποσοστό με το 2015), αλλά το 31% 
(έναντι 12% για το 2015) διαπιστώνει βελτίωση της κατάστασης στη δική του 
επιχείρηση. Αντίστοιχο, όμως, είναι και το ποσοστό (35% έναντι 47% το 2015) 
όσων διαπιστώνουν επιδείνωση. Η δημοσκόπηση περιλαμβάνει και ερωτήματα 
αναφορικά με κρίσιμα ζητήματα και προτεινόμενες νομοθετικές τροποποιήσεις: 
Η ιδέα προσδιορισμού κατώτατου μισθού εργασίας με σαφή αντικειμενικά 
κριτήρια εγκρίνεται από την πλειονότητα των ερωτηθέντων (66%), ενώ οι 
περισσότερες επιχειρήσεις εκφράζουν επιφυλάξεις αναφορικά με την ταχεία 
ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη. Θεωρούν δε ότι ο αντίκτυπος του Brexit 
δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην τοπική οικονομία. Η 
πλειοψηφία των επιχειρήσεων στηρίζει την πρόταση για κατάργηση των 
κατώτατων ορίων ασφαλιστικών εισφορών (72%) και ζητούν να τερματιστεί η 
πρακτική «γεφύρωσης» ημερών αργίας στις εορταστικές περιόδους (71%). Ως 
σοβαρότερα προβλήματα για την επιχειρηματικότητα αξιολογούνται η 
διαφθορά (46% των ερωτηθέντων), η παραοικονομία (45%), η εγκληματικότητα 

http://www.bia-bg.com/uploads/gallery/-%20ANKETI/Anketa_2016/ANKETA_2016.pdf
http://www.bia-bg.com/uploads/gallery/-%20ANKETI/Anketa_2016/ANKETA_2016.pdf


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 
 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας                                       Σελίδα 5 

(42%) και τα ρυθμιστικά – κανονιστικά βάρη (55%). Η πρόσβαση σε πηγές 
δανεισμού εκτιμάται ότι βελτιώθηκε μέσα το 2016, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για 
την πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα της χώρας. Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις των 
δημοσίων φορέων / αρχών, η φορολογική διοίκησης και η τοπική αυτοδιοίκηση 
απολαύουν υψηλής αποδοχής (40%), ενώ στον αντίποδα βρίσκεται το 
Κοινοβούλιο με υψηλότατο ποσοστό αποδοκιμασίας (75%), για πρώτη φορά 
μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό αποδοκιμασίας του δικαστικού σώματος. 

 
Συγκριτικά με το 2015, ένα μεγαλύτερο ποσοστό εταιρειών παρουσίασε 

μείωση στον όγκο παραγωγής και στον κύκλο εργασιών του, ενώ αρνητική 
εξέλιξη για την απασχόληση θεωρείται το ότι ένας στους τρεις ερωτηθέντες 
ανέφερε περικοπές σε θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα, όμως, πάνω από το 40% των 
ερωτηθέντων εισήγαγε μισθολογικές αυξήσεις το τρέχον έτος. Τα χρέη των 
επιχειρήσεων προς το δημόσιο και προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και 
οι ανείσπρακτες απαιτήσεις, αυξήθηκαν το 2016. Τέλος, οι περισσότερες 
επιχειρήσεις αναμένουν για το 2017 αυξημένες τιμές ενέργειας και υψηλότερο 
φορολογικό «φορτίο», αλλά παραμένουν μερικώς αισιόδοξες για την οικονομική 
ανάπτυξη χώρας, την ενίσχυση της απασχόλησης και τη μείωση του κόστους 
παροχής πιστώσεων. Οι περισσότεροι σχεδιάζουν αύξηση του όγκου παραγωγής, 
ανάπτυξη νέων προϊόντων, αναζήτηση νέων αγορών, ενώ υπάρχουν ενδείξεις 
και για περιορισμό των χρεών και μείωση των εκκρεμών υποχρεώσεών τους. 

 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και σχετικές δηλώσεις του εκτελεστικού 

προέδρου του ΒΙΑ, κ. Bozhidar Danev, σύμφωνα με τις οποίες, αν περικοπούν 
«παράλογες» κρατικές δαπάνες και τα ποσά αυτά κατευθυνθούν στη βελτίωση 
των δομών για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ), η ανάπτυξη το 2017 
μπορεί να ανέλθει στο 5,6–6% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τον κ. Danev, οι βασικοί 
κινητήριοι μοχλοί για τη β/οικονομία το επόμενο έτος θα είναι ο τουρισμός, οι 
τεχνολογίες αιχμή και η βιομηχανία κατασκευής μηχανών. 

 
Σύμφωνα με αντίστοιχη έρευνα (περιλαμβάνει 489 εταιρείες – web: 

http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=7547) 
του β/Επιμελητηρίου Εμπορίου και Βιομηχανίας (BCCI), μέρος πανευρωπαϊκής 
μελέτης της Ένωσης Ευρωπαϊκών Εμπορικών Επιμελητηρίων (Eurochambres), οι 
επιχειρήσεις της Βουλγαρίας παρουσιάζονται συγκρατημένα αισιόδοξες για την 
πορεία της οικονομίας το 2017 και αναμένουν ότι η ανάπτυξη θα κυμανθεί κοντά 
στα επίπεδα του 2016. Το 37% θεωρεί ότι το επιχειρηματικό κλίμα του 2016 ήταν 
ευνοϊκότερο συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, ενώ αντίστοιχες είναι οι θετικές 
προσδοκίες και για το 2017. Το 27,4% των επιχειρήσεων καταγράφουν αύξηση 
των εσόδων από τη δραστηριότητά τους στη χώρα και το 34,2% από τις 
δραστηριότητές τους στο εξωτερικό, στοιχείο που επιβεβαιώνει τον καθοριστικό 
ρόλο των εξαγωγών στην ανάπτυξη της βουλγαρικής οικονομίας. 

 

http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=7547
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Σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, η Βουλγαρία κατατάσσεται στην 6η θέση ως 
προς την αισιοδοξία για το επιχειρηματικό κλίμα του 2017, ενώ οι βουλγαρικές 
επιχειρήσεις αναμένουν ανάκαμψη της εγχώρια αγοράς και βελτιωμένα έσοδα 
συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. Το 21016 το 1/3 των επιχειρήσεων 
προσέλαβε προσωπικό, αλλά για το 2017 η πλειοψηφία (65%) των επιχειρήσεων 
σχεδιάζουν να διατηρήσουν τα ίδια επίπεδα απασχολούμενων. Η έλλειψη 
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού αναμένεται να παραμείνει το κυριότερο 
πρόβλημα για τους εργοδότες μέσα στο 2017, ενώ άλλες πηγές ανησυχίας 
αποτελούν η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και οι αυξημένες τιμές 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

◊◊◊◊◊ 
 

-  Αύξηση των ιδιωτικών καταθέσεων 

 
Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου της βουλγαρικής Κεντρικής Τράπεζας, 

οι συνολικές καταθέσεις του «μη κυβερνητικού τομέα» (χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, μη χρηματοπιστωτικά νομικά πρόσωπα και νοικοκυριά) αυξήθηκαν 
το Νοέμβριο του 2016 κατά 8,3% και διαμορφώθηκαν σε περίπου € 34,4 δισεκ. 
(76% του ΑΕΠ). Αναλυτικότερα: 

 
Οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών νομικών προσώπων αυξήθηκαν 

κατά 22% και ανήλθαν σε περίπου € 9,9 δισεκ. (22% του ΑΕΠ). Οι καταθέσεις των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κατέγραψαν ετήσια άνοδο της τάξης του 20,3% 
και διαμορφώθηκαν στα € 1,8 δισεκ. (4% του ΑΕΠ), ενώ οι καταθέσεις των 
νοικοκυριών (και «μη κυβερνητικών φορέων στην υπηρεσία των νοικοκυριών») 
αυξήθηκαν κατά 6% και διαμορφώθηκαν στα € 22,7 δισεκ. (50% του ΑΕΠ). 

 
Πιστωτική επέκταση (%, σε ετήσια βάση) 

 
 
Πηγή: Βουλγαρική Κεντρική Τράπεζα – Βουλγαρικό Υπουργείο Οικονομικών  

Επεξηγήσεις: Πράσινη διακεκομμένη γραμμή → δάνεια σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, 
γαλάζια γραμμή → δάνεια σε νοικοκυριά, κίτρινη γραμμή → δάνεια σε νοικοκυριά. 

Η κατακόρυφη πτώση μεταξύ 11/2014 και 12/2015 οφείλεται στον αποκλεισμό της πτωχευσάσης 
CCB ως φορέα παροχής στοιχείων εν λόγω νομισματικών στατιστικών δεδομένων. 

http://www.bnb.bg/PressOffice/POStatisticalPressReleases/POPRSMonetaryStatistics/POPRSMonetarySurvey/201611_S_MS_PRESS_BG
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Στα τέλη Νοεμβρίου 2016 ο συνολικός δανεισμός στο μη κυβερνητικό 
τομέα ανερχόταν σε περίπου € 26 δισεκ. (58% του ΑΕΠ), αυξημένος κατά 1,1% σε 
ετήσια βάση. 61% αυτών των δανείων κατευθύνεται σε (μη χρηματοπιστωτικές) 
εταιρείες, ενώ ποσοστό 37% αφορά στα νοικοκυριά. Υπενθυμίζεται ότι διεθνείς 
οίκοι αξιολόγησης υπολογίζουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στη Βουλγαρία σε 
ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 14% και 19%. Βάσει των επίσημων εκτιμήσεων 
του β/Υπουργείου Οικονομικών στα τέλη Οκτωβρίου 2016 τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια υποχώρησαν ως ποσοστό κάτω από το 10%, αλλά το 
μερίδιό τους μεταξύ των μη χρηματοπιστωτικών νομικών προσώπων και των 
ιδιωτών αυξάνεται στο 16,6%. 

◊◊◊◊◊ 
 
 

II. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 
- Χρηματοδοτικές δυνατότητες μέσω Σχεδίου Juncker 
 

Χρηματοδοτήσεις ύψους BGN 1,4 δις λέβα ή 2% του ΑΕΠ της χώρας έχουν 
προσελκύσει οι βουλγαρικές τράπεζες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων, γνωστό ως Σχέδιο «Juncker», για τη χορήγηση ευνοϊκών πιστώσεων 
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται κυρίως για πιστώσεις με σκοπό τον 
τεχνολογικό εκσυγχρονισμό παραγωγικών μονάδων και κεφαλαιουχικές 
επενδύσεις. Παράλληλα, το Ταμείο διεξάγει τώρα συνομιλίες με τρεις μεγάλες 
βουλγαρικές επιχειρήσεις από τους κλάδους των τροφίμων και των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνίας για τη χρηματοδότηση των σχεδίων τους.Αυτό 
ανακοίνωσε η αναπληρώτρια διευθύντρια του Ταμείου, Ilyana Tsanova, 
μιλώντας σε διάσκεψη στη Σόφια. 

 
Το ενδιαφέρον βουλγαρικών επιχειρήσεων για την ευρωπαϊκή 

ηλεκτρονική πύλη επενδυτικών σχεδίων, που άρχισε τη λειτουργία της στα μέσα 
της περασμένη χρονιάς, κρίνεται ως ενισχυμένο. Ο υπό παραίτηση υπουργός 
Οικονομικών, κ. Vladislav Goranov,  επεσήμανε ότι στην πύλη καταχωρήθηκαν 
ήδη επτά βουλγαρικά σχέδια στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορικών 
υποδομών, του φυσικού αερίου, του τουρισμού και άλλους. Στα τέλη Μαρτίου 
τ.έ., αναμένεται, επίσης, να λειτουργήσει ειδική Συμβουλευτική Πλατφόρμα για 
με σκοπό την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε τοπικά έργα δημόσιων 
αρχών αλλά και άλλων ιδιωτικών φορέων. Σύμφωνα με τον κ. Goranov, η 
Βουλγαρία είναι ανάμεσα στις πρώτα κράτη που προχώρησαν στα βήματα 
κατάργησης των ρυθμιστικών εμποδίων για τις επενδύσεις, είπε ο Γκοράνοφ. 

 
Η υπό παραίτηση Yπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων, κα Ivelina 

Vassilova, υπενθύμισε ότι με BGN 52 εκατ. από τα ευρωπαϊκά ταμεία θα 
χρηματοδοτηθούν διάφορα σχέδια στον κλάδο διαχείρισης απορριμμάτων, ενώ 
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η υπό παραίτηση Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων, κα 
Lilyana Pavlova, εξέφρασε τις προσδοκίες της για περισσότερες επενδύσεις σε 
οδικές υποδομές, ενεργειακή αποδοτικότητα και σχέδια στον κλάδο των 
υδάτινων και ενεργειακών υποδομών. 
 

           ◊◊◊◊◊ 
 

 
- Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη «επιχειρηματικών σχημάτων / 
συστάδων» (clusters) 
 

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα 2014–2020» 
νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος συνολικού προϋπολογισμού BGN 40 εκατ. 
(περίπου € 21 εκατ.) με σκοπό «την υποστήριξη για τη συνεργασία και τη 
δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών / συστάδων στη Βουλγαρία, την 
ανάπτυξη ικανοτήτων και τη διεθνοποίηση ήδη εν λειτουργία συστάδων 
(clusters), ως παραγόντων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων». Η διαδικασία είναι ανοιχτή για αιτήσεις έως τις 28 
Απριλίου τ.έ. 

 
Όπως ανακοίνωσε σχετικά η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομίας, κα 

Daniela Vezieva, σε σχετική ενημερωτική συνάντηση, «τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα της διαδικασίας αφορούν στην υποστήριξη συνεργατικών 
σχηματισμών με σκοπό τη μέγιστη αξιοποίηση των ικανοτήτων τους για την 
ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων επιχειρηματικών προϊόντων και 
υπηρεσιών και την ενεργό παρουσία τους σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς 
αγορές».  

 
Η μέγιστη διάρκεια των σχεδίων είναι 18 μήνες, η ελάχιστη αξία ενός 

έργου δεν πρέπει να υπολείπεται των BGN 100 χιλιάδων και ανάλογα με το 
στάδιο ανάπτυξης των σχηματισμών / συστάδων θα παρέχεται κλιμακούμενο 
ποσό χρηματοδότησης (έως περίπου BGN 391 χιλιάδες στο αρχικό στάδιο 
ανάπτυξης, μέχρι BGN 1 εκατ. σε αναπτυσσόμενα clusters και έως BGN 2 εκατ. 
εκατ. σε ανεπτυγμένα clusters). 

 
Οι συστάδες θα πρέπει, πριν από την υποβολή των προτάσεών τους, να 

κατηγοριοποιηθούν από τον αρμόδιο κρατικό φορέα  (Small and Medium 
Enterprises Promotion Agency: http://www.sme.government.bg/en/). Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πρόσθετες πληροφορίες στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση clusters@mi.government.bg.  

 

http://www.sme.government.bg/en/
mailto:clusters@mi.government.bg
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Η πρόσκληση ενδιαφέροντος με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα είναι 
αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=150.  
 

           ◊◊◊◊◊ 
 

IΙΙ. ΚΛΑΔΙΚΑ 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

-  Αναστολή εξαγωγών ηλεκτρικού ρεύματος  

 
Με εντολή της απερχόμενης Υπουργού Ενέργειας της Βουλγαρίας, κας 

Temenuzhka Petkova, αναστέλλονται από την 1η πρωινή της 13ης Ιανουαρίου τ.έ. 
οι εξαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος παραγόμενου στη Βουλγαρία. Σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση του βουλγαρικού Υπουργείου Ενέργειας, που εκδόθηκε το 
βράδυ της 11ης Ιανουαρίου, η απόφαση αυτή δεν επηρεάζει τη διαμετακόμιση 
ηλεκτρικού ρεύματος (transit) μέσω Βουλγαρίας. Ο περιορισμός των εξαγωγών 
κρίνεται απαραίτητος «λόγω των συνεχιζόμενων ακραίων χειμερινών συνθηκών, 
που οδηγούν σε ανισορροπία μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας σε περιφερειακό επίπεδο». Με την εν λόγω απόφαση επιδιώκεται η 
εξασφάλιση «των απαραίτητων αποθεμάτων για την ασφαλή και αξιόπιστη 
λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας». 

 
◊◊◊◊◊ 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
 

-  Πώληση της UBB (ομίλου Εθνικής Τραπέζης) στο βελγικό όμιλο KBC 

 
Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία για την πώληση της UBB (United 

Bulgarian Bank), θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στο βελγικό 
χρηματοπιστωτικό όμιλο KBC Group. Αυτό προκύπτει από σχετικές 
ανακοινώσεις των δύο εμπλεκόμενων τραπεζικών ομίλων, που 
αναδημοσιεύονται στο βουλγαρικό τύπο. Η UBB ιδρύθηκε το 1992 με τη 
συγχώνευση 22 περιφερειακών τραπεζών της Βουλγαρίας και πέρασε στον 
έλεγχο της ΕΤΕ το 2000. Αναλυτικότερα ως προς την εν θέματι πώληση: 

 
Η συμφωνία αφορά στο 99.9% της UBB, της τέταρτης μεγαλύτερης 

τράπεζας της Βουλγαρίας βάσει στοιχείων ενεργητικού, και στο 100% της 
Interlease, η οποία ήταν επίσης θυγατρική της ΕΤΕ και αποτελεί την τρίτη 
μεγαλύτερη εταιρεία υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) στη 
Βουλγαρία, με 13% μερίδιο αγοράς. Το τίμημα που θα καταβάλει η KBC για την 

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=150
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εξαγορά των δύο θυγατρικών της ΕΤΕ ανέρχεται στα € 610 εκ., ενώ σύμφωνα με 
ανακοίνωση του βελγικού ομίλου για την ολοκλήρωση της εξαγοράς θα 
χρησιμοποιηθούν ίδια κεφάλαια σε μετρητά.  

Η KBC διατηρεί παρουσία στη Βουλγαρία από το 2007 με τη θυγατρική 
της τράπεζα CIBANK, ενώ με την εξαγορά της UBB καθίσταται πλέον ο τρίτος 
μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος στη χώρα (UBB – CIBANK) βάσει στοιχείων 
ενεργητικού, με 11% μερίδιο αγοράς. Με δεδoμένο δε ότι ο βελγικός όμιλος 
δραστηριοποιείται ήδη στη Βουλγαρία στον ασφαλιστικό τομέα με την 
θυγατρική του DZI (πρώην κρατική ασφαλιστική επιχείρηση),  δημιουργείται 
πλέον ο μεγαλύτερος τραπεζασφαλιστικός όμιλος της χώρας (UBB – CIBANK – 
DZI). Παράλληλα, χάρη στην εξαγορά των UBB και Interlease, η KBC εισέρχεται 
και στη βουλγαρική αγορά χρηματοδοτικής μίσθωσης, πρακτόρευσης 
επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και διαχείρισης περιουσιακών 
στοιχείων. Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της KBC, κ. Johan Thijs, 
εκτιμά ότι η εξαγορά της UBB αποτελεί ένα λογικό και σημαντικό βήμα για την 
επέκταση της KBC στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, καθώς το 2009 η 
Βουλγαρία ορίστηκε ως βασική αγορά (core market) στη στρατηγική του ομίλου 
στην περιοχή. Στόχος δε της KBC είναι να καταστεί ο ηγέτης στις βασικές αυτές 
αγορές, δηλαδή να καταλάβει ανά χώρα μία από τις τρεις πρώτες θέσεις στον 
τραπεζικό κλάδο και μία από τις τέσσερις πρώτες στην ασφάλιση. Από την 
πλευρά της ΕΤΕ, ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, 
δήλωσε ότι «έπειτα από σχεδόν 15 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στη Βουλγαρία, η 
ΕΤΕ αποεπενδύει από τη UBB και την Interlease ώστε να πραγματοποιήσει τη 
δέσμευσή της προς τους μετόχους της και τις ευρωπαϊκές αρχές. H συναλλαγή αυτή 
ενισχύει περαιτέρω την ΕΤΕ από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας, επιτρέποντάς 
της να κατευθύνει τους πόρους της προς την ανάκαμψη της οικονομικής 
δραστηριότητας στην Ελλάδα.» 

 
Για την ολοκλήρωση της συμφωνίας απαιτείται η έγκριση της Κεντρικής 

Τράπεζας της Βουλγαρίας, της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικού Ελέγχου της 
Βουλγαρίας, της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας. Τα συμβαλλόμενα μέρη εκτιμούν ότι η συναλλαγή θα έχει 
ολοκληρωθεί εντός του δευτέρου τριμήνου του 2017. 

 
◊◊◊◊◊ 

 

-  Πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων από Unicredit  

 
Η UniCredit Group ανακοίνωσε την πώληση μέσω της βουλγαρικής 

θυγατρικής της UniCredit Bulbank την παραχώρηση ενός χαρτοφυλακίου μη 
εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) προς την εταιρεία Debt Collection Agency Ltd 
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(DCA). Το χαρτοφυλάκιο αυτό αποτελείται εξ ολοκλήρου από δάνεια 
βουλγαρικής προέλευσης που χορηγούνται σε εταιρικούς πελάτες από την 
UniCredit Bulbank και αποτιμώνται, σε όρους αξίας νομικών αξιώσεων, στα € 93 
εκατ. 
 

Οι επιπτώσεις της πώλησης του χαρτοφυλακίου, που εντάσσεται στην 
ευρύτερη στρατηγική του ομίλου για πώληση μη βασικών περιουσιακών 
στοιχείων του και ενίσχυση της πιστωτικής της ταυτότητας, αναμένεται να 
αποτυπωθούν στις οικονομικές καταστάσεις του πρώτου τρίμηνου 017. Η 
εταιρεία DCA είναι βουλγαρική θυγατρική της νορβηγικής εταιρείας παροχής 
λύσεων σε ζητήματα χρέους B2Holding. 
 

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία έως σήμερα στη Βουλγαρία για 
χαρτοφυλάκιο εταιρικών τραπεζικών δανείων, καθώς προηγούμενες μεγάλες 
συμφωνίες αφορούσαν καταναλωτικά δάνεια. Επίσης, αποτελεί την πρώτη 
πώληση πακέτου επισφαλών δανείων από την πλευρά της UniCredit Bulbank, 
της μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας, χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινωθεί 
ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμφωνία. 

 
◊◊◊◊◊ 

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

-  Αισθητή βελτίωση της αγοράς ακινήτων στη Βουλγαρία 

 
Η αγορά νέων κατοικιών στις μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας βρίσκεται σε 

άνθηση, με αύξηση των πωλήσεων ακινήτων και άνοδο των τιμών σύμφωνα με 
δημοσίευμα της ιστοσελίδας Μediapool, που παραθέτει εκτιμήσεις 
κτηματομεσιτικών γραφείων. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται αποτέλεσμα της 
αυξανόμενης ζήτησης, που οφείλεται σε παράγοντες, όπως η χορήγηση 
στεγαστικών δανείων από τις τράπεζες, η οικονομική ανάπτυξη, η αύξηση του 
εισοδήματος, η μείωση της ανεργίας και η εσωτερική μετανάστευση προς τις 
πόλεις. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η αγορά ακινήτων μπορεί να 
αναπτυχθεί με βιώσιμους όρους και ότι, παρόλο που παρατηρούνται κάποιες 
ανησυχητικές ενδείξεις, δεν μπορούμε ακόμη να μιλάμε για φαινόμενο 
«φούσκας» (booming).  

 
Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Μητρώου (Registry Agency) για 

πρώτη φορά από το 2008 παρατηρείται διψήφια αύξηση στις τιμές ακινήτων στη 
Σόφια κατά περίπου 12%, διπλάσια μάλιστα σε σχέση με το 2015. Οι δε πωλήσεις 
ακινήτων αυξήθηκαν κατά 7% σε όλη τη χώρα για τους πρώτους εννέα μήνες του 
έτους συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Ισχυρότερη αγορά της 
χώρας παραμένει η Σόφια με 18.052 πωλήσεις ακινήτων (ετήσια αύξηση 7,2%). 
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Ακολουθεί η Φιλιππούπολη με 11.337 πωλήσεις (ετήσια αύξηση 4%), η Βάρνα, το 
Μπουργκάς και η Stara Zagora. 
 
 
Πωλήσεις ακινήτων στις κυριότερες πόλεις της Βουλγαρίας για το πρώτο 
9μηνο του 2016 (σύγκριση σε ετήσια βάση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015) 
 

 Ιανουάριος – 
Σεπτέμβριος 2015 

Ιανουάριος – 
Σεπτέμβριος 2016 

Ποσοστιαία 
μεταβολή 

Σόφια 16838 18052 7,2 

Φιλιππούπολη 10896 11337 4 

Βάρνα 8081 7659 5,5 

Μπουργκάς 4660 4644 0,3 

Stara Zagora 3473 3472 - 

Συνολικά 161738 172919 7 

 
Πηγή: Υπηρεσία Μητρώου (Registry Agency)  
 
 

Το κέντρο, οι ανατολικές και νότιες περιοχές της Σόφιας είναι οι πλέον 
επιθυμητές συνοικίες, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί και το 2017, 
παράλληλα με την εμφάνιση και νέων σημείων ενδιαφέροντος, όπως οι γειτονιές 
κοντά στους νέους σταθμούς του μετρό, καθώς και περιοχές όπου υπάρχει 
βελτίωση των υποδομών ή παρέχονται περισσότερες ανέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, 
συνοικίες με ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον για το 2017 εκτιμάται ότι θα είναι 
εκείνες κοντά στη λεωφόρο Cherni vrah, την οδό Sreburna, τη λεωφόρο 
Shipchenski Prohod, το Krasno Selo, την πλατεία Buckston, τη λεωφόρο Vitosha, 
καθώς και τη λεωφόρο Vladimir Vazov. Ειδικοί του κλάδου εκτιμούν ότι η 
αισιοδοξία που επικρατεί στην αγορά ώθησε πολλούς πωλητές ακίνητων σε 
μεγάλη αύξηση των τιμών, αλλά μέσα στο επόμενο έτος αναμένεται να 
περιοριστεί η ανισορροπία προσφοράς - ζήτησης τιμών και να προσαρμοστεί σε 
πραγματικά επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι λόγω του αυξανόμενου αριθμού 
συναλλαγών και των ανοδικών τιμών, ορισμένοι πωλητές θεωρούν λανθασμένα 
ότι θα είναι σε θέση να πωλήσουν τα σπίτια τους σε υπερβολικά αυξημένες τιμές. 
Οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών αποτελούν περίπου το μισό των συνολικών 
πωλήσεων στη Σόφια με τις τιμές τους να είναι υψηλότερες από εκείνες των 
παλαιότερων κατοικιών κατά περίπου € 80-100 ανά τ.μ. 

 
◊◊◊◊◊ 
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ΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΟΤΑ 
 

-  Τάσεις στην κατανάλωση χοιρινού κρέατος – Στοιχεία για εισαγωγές και 
εξαγωγές 

 
Η οικιακή κατανάλωση χοιρινού κρέατος σημειώνει σταθερή αύξηση τα 

τελευταία δέκα χρόνια, γεγονός που σύμφωνα με σχετική ανάλυση της 
εφημερίδας CAPITAL συνδέεται με τη σταδιακή άνοδο της ευημερίας στη 
Βουλγαρία. Το 2015 αποτέλεσε χρονιά κορύφωσης της κατανάλωσης χοιρινού με 
21,4 κιλά ετησίως ανά νοικοκυριό, χωρίς, μάλιστα, να συνυπολογίζονται οι 
ποσότητες κρέατος που καταναλώθηκαν σε εστιατόρια. Το χοιρινό είναι δε το 
τρίτο πιο περιζήτητο προϊόν της κατηγορίας των κρεάτων, πίσω από τα 
πουλερικά και τον κιμά. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά μ.ό. μια βουλγαρική 
οικογένεια κατανάλωσε το 2015 τέσσερις φορές παραπάνω χοιρινό από ό,τι το 
2005. 

 
Εκτιμάται ότι μέχρι το 2020 η κατανάλωση χοιρινού κρέατος θα αυξηθεί 

περαιτέρω λόγω της αναμενόμενης τόνωσης της ζήτησης, ενώ οι τιμές θα 
συνεχίσουν να είναι πιο προσιτές συγκριτικά με τις αντίστοιχες του βοείου 
κρέατος. Άλλωστε, παραδοσιακά στη Βουλγαρία το χοιρινό επροτιμάτο έναντι 
του βοείου. Μεταξύ της περιόδου 2005–2015 η τιμή των προϊόντων χοιρινού 
κρέατος παρέμεινε σε γενικά σταθερά επίπεδα γύρω στα BGN 7 το κιλό (περίπου 
€ 3,6) κατά μ.ό. Σε ό,τι αφορά επιμέρους προϊόντα, ένα κιλό νωπού κρέατος 
(μπριζόλα, χοιρινός λαιμός) κοστίζει μεταξύ BGN 8 – 9, ενώ το νωπό κρέας χωρίς 
κόκαλα κοστίζει περίπου BGN 10 το κιλό. 
 

Ετήσια κατανάλωση χοιρινού κρέατος από τα νοικοκυριά στη Βουλγαρία 
Επεξηγήσεις: Κόκκινη γραμμή: Ποσότητα χοιρινού κρέατος (σε κιλά), Γκρι γραμμή: Μέση 

τιμή χοιρινού σε BGN ανά κιλό  

 
 
Στοιχεία από το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (NSI), ανάλυση από την εφημερίδα 
ΚΑΠΙΤΑΛ 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 
 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας                                       Σελίδα 14 

Σημαντικά ενισχυμένος εμφανίζεται και ο κλάδος της παραγωγής 
χοιρινού κρέατος. Όπως αναφέρουν ειδικοί στον τομέα της χοιροτροφίας, πλέον 
στη Βουλγαρία εκτρέφονται πάνω από 1 εκατ. χοίροι ετησίως, αριθμός που όμως 
υπολείπεται του αντίστοιχου στις αρχές της δεκαετίας του '90, όταν η τοπική 
παραγωγή κατέρρευσε λόγω μιας σειράς παραγόντων, όπως η απελευθέρωση της 
αγοράς και η ιδιωτικοποίηση των μονάδων χοιροτροφίας. Εκτιμάται δε ότι η 
«αναγέννηση» του κλάδου οφείλεται και σε υποστηρικτικές κυβερνητικές 
πολιτικές. Το 2015 η παραγωγή χοιρινού υπερέβη τους 62.400 τόνους, αύξηση 
άνω του 14,3% ετησίως, ενώ η αύξηση της παραγωγής σε βάθος δεκαετίας 
ανέρχεται στο 62%.  

 
Παρόλο, πάντως, που ο αριθμός των ντόπιων χοίρων σημειώνει ετήσια 

αύξηση, η παραγωγή χοιρινού κρέατος στη Βουλγαρία δεν αρκεί και καλύπτει 
λιγότερο από το 30% της εγχώριας κατανάλωσης, η οποία πέρυσι ανήλθε στους 
196.000 τόνους. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι, τουλάχιστον μέχρι το 2015, δεν 
υπήρχε ούτε μία εγχώρια πιστοποιημένη μονάδα βιολογικής χοιροτροφίας. Αυτό 
σημαίνει ότι υφίσταται πεδίο δραστηριοποίησης για ξένες εταιρείες / 
κτηνοτροφικές μονάδες που παράγουν και εξάγουν προϊόντα χοιρινού 
συμβατικής ή βιολογικής κτηνοτροφίας. 

 
Παραγωγή χοιρινού κρέατος στη Βουλγαρία (σε τόνους) 

 
 
Στοιχεία από το Υπουργείο Γεωργίας & Τροφίμων, ανάλυση από την εφημερίδα 
ΚΑΠΙΤΑΛ 
 

Η ντόπια παραγωγή αφορά, κυρίως, στο νωπό κρέας, ενώ μια μικρότερη 
ποσότητα κατευθύνεται για επεξεργασία και παραγωγή άλλων χοιρινών 
προϊόντων. Οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης προτιμούν να πωλούν τοπικά 
προϊόντα, αν και οι προσφορές / προωθητικές συσκευασίες συνήθως αφορούν σε 
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εισαγόμενο κρέας. Η τάση της αγοράς φαίνεται να ευνοεί τα σφαγεία (το 2015 
αριθμούσαν 69, εκ των οποίων τα 19 ήταν εξειδικευμένα στους χοίρους) και τις 
μεγάλες μονάδες, που τα επόμενα έτη εκτιμάται ότι θα μπορούν να παράγουν 
μόνες τους και τις ζωοτροφές που χρειάζονται. 

 
Οι εισαγωγές χοιρινού κρέατος στη Βουλγαρία αυξάνονται παράλληλα με 

την αναθέρμανση της εγχώριας κατανάλωσης. Συγκεκριμένα, η χώρα είναι 
καθαρός εισαγωγέας χοιρινού κρέατος, με τις σχετικές εισαγωγές το 2015 να 
υπολογίζονται μεταξύ 110 και 130 χιλιάδων τόνων. Για το 2015, το χοιρινό κρέας 
καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε όρους αξίας εισαγόμενων προϊόντων στην 
ευρύτερη κατηγορία των γεωργικών προϊόντων, με την αξία των σχετικών 
εισαγόμενων να ανέρχεται σε BGN 336,4 εκατομμύρια και κατά τα τελευταία 
πέντε έτη το ποσό αυτό κυμαίνεται μεταξύ BGN 345 και 380 εκατομμυρίων 
(ακολουθούν τα προϊόντα καφέ με αξία με αξία BGN 207 εκατ.). 
 

Εισαγωγές νωπού και κατεψυγμένου χοιρινού κρέατος προς τη Βουλγαρία 
Επεξηγήσεις: Μπλε ράβδος: Αξία εισαγόμενων προϊόντων σε BGN (αριστερή πλευρά 

του διαγράμματος), Γκρι ράβδος: Ποσότητες εισαγόμενων προϊόντων σε κιλά (αριστερή 
στήλη του διαγράμματος) και Κόκκινη γραμμή: BGN σε ανά κιλό (δεξιά στήλη του 

διαγράμματος) 
 

 

 
 
Στοιχεία από το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (NSI), ανάλυση από την εφημερίδα 
ΚΑΠΙΤΑΛ 
 

Οι μεγαλύτερες ποσότητες χοιρινού κρέατος εισάγονται, κατά σειρά, από 
την Ισπανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Πολωνία. Εισάγονται εξίσου 
ποσότητες νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, που χρησιμοποιούνται και για τις 
ανάγκες της μεταποιητικής βιομηχανίας, καθώς οι παραγωγοί αλλαντικών 
προτιμούν τα εισαγόμενα προϊόντα για διάφορους λόγους: Πρώτον, η 
βουλγαρική αγορά δεν προμηθεύει τους παραγωγούς με επαρκείς ποσότητες και, 
δεύτερον, τα περισσότερα σφαγεία πωλούν, κατά κανόνα, ολόκληρους τους 
χοίρους, ενώ κατά τη διαδικασία επεξεργασίας αλλαντικών χρειάζονται μεγάλες 
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ποσότητες διαφόρων τμημάτων του χοιρινού κρέατος. Παρόλα αυτά, η ζήτηση 
των εγχώριων αγαθών από τους καταναλωτές εξακολουθεί να είναι υψηλότερη, 
καθώς επικρατεί η αντίληψη περί «ιδιαίτερης γεύσης» του βουλγαρικού κρέατος.  

 
Κατά τα τελευταία 10 χρόνια, η Βουλγαρία είχε απαγορεύσει την εξαγωγή 

ζώντων ζώων προς τις αγορές της ΕΕ κατά κύριο λόγο εξαιτίας της κλασικής 
πανώλης των χοίρων (swine fever), απαγόρευση η οποία, σύμφωνα με την 
CAPITAL, ήρθη πριν από δύο μήνες. Τα τελευταία έτη, η Βουλγαρία εξήγαγε 
μικρές ποσότητες χοιρινού: το 2015 εξήγαγε λίγο περισσότερο από 2.000 τόνους, 
οι οποίοι κατευθύνθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους εντός ΕΕ (στοιχεία 
EUROSTAT, όπως έχουν καταχωρηθεί από το βουλγαρικό Στατιστικό 
Ινστιτούτο). Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα ως άνω στοιχεία, το 75% των 
ποσοτήτων χοιρινού, που διακινήθηκαν από τη Βουλγαρία προς χώρες της ΕΕ το 
2015, αφορούν σε εξαγωγές προς την Ελλάδα. Παρά τις επιμέρους αποκλίσεις 
τους, οι στατιστικές αρχές Ελλάδος και Βουλγαρίας συμφωνούν ότι το 2015 η 
Ελλάδα ήταν καθαρός εισαγωγέας χοιρινού κρέατος από τη Βουλγαρία, ενώ η 
χώρα μας εισάγει συνολικά διπλάσιες ποσότητες χοιρινού κρέατος σε σχέση με τη 
Βουλγαρία (πάνω από 200.000 τόνους το 2015). 

 
◊◊◊◊◊ 

 

-  Διαδικασία κατοχύρωσης βουλγαρικών παραδοσιακών προϊόντων 

 
Έως τα τέλη Ιανουαρίου 2017 η Βουλγαρία σχεδιάζει να κινήσει τις 

διαδικασίες για ένταξη 5 παραδοσιακών προϊόντων της στο ευρωπαϊκό σύστημα 
προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων / ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ – ΠΓΕ). Τα 
εν λόγω προϊόντα που θεωρούνται ως τα πιο «ώριμα» για ένταξη στο σύστημα 
προστασίας είναι το «φρέσκο χοιρινό κρέας Ανατολικών Βαλκανίων» (Прясно 
месо от източнобалканска свиня), η ποικιλία ροζ ντομάτας από την περιοχή 
Kurtovo Konare, το τσάι από την οροσειρά Strandzha, μια ποικιλία κρεμμυδιού 
(Баничански лук) και τα φημισμένα στη Βουλγαρία φασόλια της περιοχής του 
Smolyan. 

 

Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, κ. Momchil Nekov, συνολικά τριάντα 
«αυθεντικά» βουλγαρικά προϊόντα έχουν επιλεγεί προκειμένου σταδιακά να 
ενταχθούν στο ως άνω ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας παραδοσιακών 
προϊόντων, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης εκστρατείας προώθησης των 
αυθεντικών γεύσεων των τοπικών προϊόντων της χώρας σε συνεργασία με τη 
διεθνή οργάνωση Slow Food. Σύμφωνα με τον κ. Nekov, θεωρήθηκε επιτακτική η 
ανάγκη υλοποίησης της συγκεκριμένης εκστρατείας λόγω της συρρίκνωσης της 
παραγωγής αυθεντικών, τοπικών βουλγαρικών προϊόντων Ο κ. Nekov 
υποστήριξε, επίσης, ότι για το 2017 έχουν εξασφαλισθεί € 10 εκατ. μέσω 
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κοινοτικών κονδυλίων για την προώθηση των εν λόγω παραδοσιακών αγαθών 
στις ευρωπαϊκές αγορές. Από την πλευρά της, η κα Desislava Dimitrova, στέλεχος 
της Slow Food και συντονίστρια της οργάνωσης για τη Βουλγαρία, συναντήθηκε 
με τοπικούς παραγωγούς και διαπίστωσε «την ανησυχία των ανθρώπων αυτών 
ότι η “βουλγαρική γεύση” χάνεται, όχι μόνο λόγω της συρρίκνωσης της 
παραγωγής, αλλά και λόγω της εξαφάνισης ενός αριθμού ποικιλιών και σπόρων. 
Το ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας μπορεί να σταματήσει την αρνητική αυτή 
εξέλιξη, συμβάλλοντας στη διατήρηση της τοπικής παραγωγής και αποτελώντας 
ανάχωμα στην μείωση του πληθυσμού ορισμένων περιοχών». 

 
Στο πλαίσιο ευρύτερων πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση των 

πολιτών ως προς τα παραδοσιακά προϊόντα, εντάσσεται και πρωτοβουλία της 
αλυσίδας σούπερ-μάρκετ METRO να προμηθεύεται απευθείας από τους 
παραγωγούς και να διαθέτει στους καταναλωτές του τέτοια αγαθά. Σε πρώτη 
φάση, ανακοινώθηκε η διάθεση του χοιρινού κρέατος Ανατολικών Βαλκανίων 
στα καταστήματα της αλυσίδας σε Σόφια και Φιλιππούπολη. 

 
◊◊◊◊◊ 

IV. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ  
 
-  Πιστοποιητικό απόδοσης στη μονάδα διαχείρισης αποβλήτων της Σόφιας 

 
Πιστοποιητικό απόδοσης (performance certificate) έλαβε η μονάδα 

διαχείρισης αποβλήτων της Σόφιας στην περιοχή Sadinata ύστερα από ένα 
χρόνο λειτουργίας, σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου του Δήμου Σόφιας. Τη 
σχετική ανακοίνωση έκανε η ίδια η Δήμαρχος Σόφιας, κα Yordanka Fandakova, 
παρουσία του κ. Δημήτριου Γραμματά, project manager και εκπροσώπου του 
αναδόχου του έργου, του ελληνικών συμφερόντων ομίλου ΑΚΤΩΡ-ΗΛΕΚΤΩΡ, 
και του κ. Matthias Schönfeldt, επικεφαλής της γερμανοβουλγαρικής 
κοινοπραξίας που είχε αναλάβει την επίβλεψη της κατασκευής και εξέδωσε το εν 
θέματι πιστοποιητικό. 

 
Το έργο εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο του 2015, ενώ από την 1η Απριλίου 

τ.έ η μονάδα λειτουργεί πλήρως και το σύνολο των αστικών αποβλήτων 
υποβάλλονται σε μηχανική και βιολογική επεξεργασία. Κατά τη διάρκεια του 
πρώτου έτους λειτουργίας της εγκατάστασης, κατεγράφησαν κέρδη άνω των 
BGN 455.000 από πώληση ανακυκλώσιμων υλικών, έγινε διαχείριση 222.000 
τόνων αποβλήτων, παρήχθησαν 105.000 τόνοι αποβλητογενούς καυσίμου (RDF), 
επαναξιοποιήθηκαν πάνω από 90.00 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών και 
εναποτέθηκαν σε μη επικίνδυνους χώρους υγειονομικής ταφής 33.000 τόνοι 
βιοδιασπώμενων υλικών (14,9% – ποσοστό, όμως, χαμηλότερο του αρχικώς 
προβλεφθέντος). Παράλληλα, ο Δήμος Σόφιας σχεδιάζει την κατασκευή μονάδας 
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αξιοποίησης του RDF στην Εταιρεία Θερμικής Ενέργειας της πόλης στο πλαίσιο 
του νέου ΕΠ «Περιβάλλον» 2014–2020. Εκτιμάται, επίσης, ότι η εν λόγω μονάδα 
διαχείρισης αποβλήτων παράγει 5.460 Mw/h ενέργειας, ποσότητα η οποία είτε 
θα καθίσταται εμπορεύσιμη (περίπου 4.560 Mw/h) είτε θα αξιοποιείται για τις 
ανάγκες του ίδιου του εργοστασίου (900 Mw/h). 

 

Το έργο, προϋπολογισμού € 177 εκατ., συγχρηματοδοτήθηκε από το Δήμο 
Σόφιας (σε ποσοστό 14%) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (κατά το υπόλοιπο 86%) στο 
πλαίσιο του ΕΠ Προγράμματος «Περιβάλλον 2007–2013» και των 
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕτεΠ). Η σύμβαση 
υλοποίησης υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Σόφιας και του ομίλου ΑΚΤΩΡ - 
ΗΛΕΚΤΩΡ το Δεκέμβριο του 2013, ενώ η κατασκευή ολοκληρώθηκε εντός των 
προβλεπομένων προθεσμιών. Η μονάδα είναι συμβατή με τις αυστηρότερες 
προδιαγραφές της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και θεωρείται ως η 
πλέον προηγμένη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων στα Βαλκάνια και μία 
από τις πιο σύγχρονες του είδους στην Ευρώπη. 

 

 
 

◊◊◊◊◊ 

 

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

