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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
- Συμπεράσματα αποστολής ΔΝΤ στη Βουλγαρία
Σύμφωνα με την δήλωση συμπερασμάτων της πρόσφατης αποστολής του
ΔΝΤ στη Βουλγαρία (ολοκληρώθηκε στις 13 Μαρτίου τ.έ.), ο ρυθμός ανάπτυξης
το 2015 θα επιβραδυνθεί ελαφρώς και θα κυμανθεί στο 1,25%, υποστηριζόμενος
από την εγχώρια ζήτηση και την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Οι
εξαγωγές θα έχουν ουδέτερο αποτέλεσμα στην ανάπτυξη, ενώ η ανεργία θα
υποχωρήσει περαιτέρω. Οι αποπληθωριστικές τάσεις θα περιοριστούν, ενώ ο
ρυθμός σύγκλισης με το μέσο κοινοτικό εισόδημα θα παραμείνει αργός.
Παράλληλα, όμως, αυξάνονται συνολικά οι κίνδυνοι για τις προοπτικές της
βουλγαρικής οικονομίας για μια σειρά από αιτίες: εκτιμώμενες δυσκολίες για την
προώθηση μεταρρυθμίσεων από τον κυβερνώντα συνασπισμό, υψηλά εταιρικά
χρέη, ανησυχητικά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), υφεσιακές
τάσεις στην ευρύτερη περιοχή που επιβραδύνουν τις βουλγαρικές εξαγωγές,
πιθανές νέες εντάσεις με Ρωσία λόγω της ουκρανικής κρίσης κ.ά.
Οι βασικές προτάσεις του ΔΝΤ συνίστανται στα εξής:
1) Διαμόρφωση ενός ισχυρού χρηματοπιστωτικού συστήματος:
Επισημαίνεται ότι το τραπεζικό σύστημα επέδειξε αξιοπρόσεκτη
ανθεκτικότητα σε ό,τι αφορά την απώλεια εμπιστοσύνης που
ενέσκηψε, μετά την περυσινή τραπεζική κρίση. Θετικά δε κρίνονται
τα μέτρα ρευστότητας που έλαβαν οι αρμόδιοι φορείς επίβλεψης
και η κυβέρνηση. Παρόλα αυτά, πρόσθετες πρωτοβουλίες
απαιτούνται για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας των
μηχανισμών επίβλεψης και την ενίσχυση των εργαλείων
αντιμετώπισης κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται, μεταξύ
άλλων, η αξιοποίηση του κειμένου αξιολόγησης των βασικών
αρχών της Βασιλείας από ΔΝΤ / Παγκόσμια Τράπεζα, η ενίσχυση
της εποπτείας και λογοδοσίας των εξωτερικών μερών που
πραγματοποιούν λογιστικούς ελέγχους, η έγκαιρη ενσωμάτωση
στην εσωτερική νομοθεσία της κοινοτικής οδηγίας για την
ανάκαμψη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων (BRD,
2014/59/ΕΕ), η ανακεφαλαιοποίηση του Ταμείου Εγγυήσεων
(BDIF) και η αναθεώρηση του νομικού πλαισίου που το διέπει, ώστε
να είναι εναρμονισμένο και με την BRD, η αξιολόγηση της
κεφαλαιακής επάρκειας και ποιότητας των τραπεζών, η ενίσχυση
των μηχανισμών πρόσβασης σε (τραπεζική) πληροφόρηση, η
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αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ σε συνδυασμό, όμως, με
το ευρύτερο κρίσιμο θέμα του υψηλού ιδιωτικού χρέους.
Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί, εν προκειμένω, ότι μετά το πέρας της
προηγούμενης επίσκεψης κλιμακίου του ΔΝΤ της Βουλγαρίας τον
Ιούνιο του 2014 – ελάχιστο, δηλαδή, διάστημα πριν ενσκήψει η
τραπεζική κρίση – διατυπώθηκαν κυρίως θετικές παρατηρήσεις για
το τοπικό χρηματοπιστωτικό σύστημα στα αντίστοιχα
συμπεράσματα και, συγκεκριμένα, τονιζόταν ότι «η υλοποίηση του
νέου κοινοτικού ρυθμιστικού πλαισίου βαίνει ομαλώς, ενώ,
παράλληλα, η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος παραμένει
σταθερή και σε ικανοποιητικά επίπεδα ρευστότητας, παρά την
περιορισμένη πιστωτική επέκταση.»
2) Προστασία της δημοσιονομικής σταθερότητας / βιωσιμότητας: Ο
στόχος για μείωση του ελλείμματος το 2015 από 3,7% στο 3%
κρίνεται εφικτός, αρκεί να συγκρατηθούν οι δαπάνες. Για την
επίτευξη δομικής ισορροπίας του προϋπολογισμού και των
δημοσιονομικών έως το 2019 προτείνονται, μεταξύ άλλων, η
διασφάλιση της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού (εκφράζονται
επιφυλάξεις, εν προκειμένω, για μέτρα που αφορούν σε αντιστροφή
προηγούμενων μεταρρυθμίσεων, καθώς και για την ακριβή φύση
ορισμένων υπό εξέταση ρυθμίσεων, όπως η «προαιρετικότητα» ως
προς το δεύτερο πυλώνα του συνταξιοδοτικού), η ενίσχυση της
ρευστότητας και της αποτελεσματικότητας στο σύστημα υγείας και,
ειδικότερα, στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας, η αποτελεσματική
επίβλεψη των δημοσιονομικών κινδύνων.
3) Εξασφάλιση των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη:
Κρίνεται ότι οι πρόσφατες τροποποιήσεις στο νόμο για την
ενέργεια συντελούν στην αντιμετώπιση των δυσκαμψιών στο
κόστος παραγωγής και στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας της
αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής, ενώ, παράλληλα, μπορούν να
διευκολύνουν της κινήσεις της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού
και των λοιπών συμμετεχόντων στην αγορά. Η αποκατάσταση
διαφανούς και εύρυθμης λειτουργίας της τοπικής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ,
κρίνεται, επίσης, σημαντική. Σε κάθε περίπτωση, μια καλά
σχεδιασμένη πολιτική για τον εξορθολογισμό των τιμών της
ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να προχωρήσει παράλληλα με
πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της προστασίας των φτωχότερων.
Τέλος, η Κυβέρνηση πρέπει να επιδείξει τη δέουσα
αποφασιστικότητα για την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς
και ευνοιοκρατίας και την ενίσχυση του κράτους δικαίου.
◊◊◊◊◊
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- Μελέτη για το επίπεδο φτώχειας στη Βουλγαρία
Το 21% των Βούλγαρων πολιτών βρέθηκαν στο όριο της φτώχειας και
ένας στους δέκα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της απόλυτης φτώχειας, σύμφωνα με
μελέτη του Ινστιτούτου για την Οικονομία της Αγοράς με τίτλο «Φτώχεια και
Ομάδες Υψηλού Κινδύνου» (web: http://ime.bg/bg/articles/analiz-na-ipibednost-i-riskovi-grupi/). Όπως υποστήριξε ο ερευνητής του Ινστιτούτου, κ.
Petar Ganev, οι κυριότεροι λόγοι της πτωχοποίησης είναι η χαμηλή μόρφωση και
η ανεργία, ενώ η περιθωριοποιημένη διαβίωση αποτελεί έναν πρόσθετο λόγο
εξαθλίωσης των μειονοτικών ομάδων. Ιδιαίτερα έντονα είναι τα επίπεδα
φτώχειας μεταξύ των ανέργων, καθώς ένας στους δύο βρίσκεται στα όρια της
φτώχειας και ένας στους τρεις απειλείται με πλήρη πτωχοποίηση.
Το χαμηλότερο σημείο φτώχειας (βαθειά φτώχεια) αφορά άτομα, των
οποίων το εισόδημα συνίσταται στο 40 % του διάμεσου εισοδήματος (median
income) ανά μέλος νοικοκυριού. Θέτοντας ως βάση το διάμεσο εισόδημα βάσει
των εκτιμήσεων του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, η μελέτη υπολογίζει
ότι 1,5 εκατ. Βούλγαροι, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως «φτωχοί», ζουν με το 60%
του διάμεσου εισοδήματος, ενώ περίπου 570.000 βρίσκονται σε σημείο βαθειάς
φτώχειας.
Άτομα σε φτώχεια και βαθειά φτώχεια στη Βουλγαρία (ανά ομάδες σε χιλιάδες – στοιχεία
2013)
Υπό απειλή φτώχειας

Υπό απειλή βαθειάς φτώχειας

(60% του διάμεσου
εισοδήματος)

(40% του διάμεσου
εισοδήματος)

Παιδιά (κάτω των 18 ετών)

335

205

Απασχολούμενοι

210

65

Άνεργοι

190

125

Άεργοι

360

180

Συνταξιούχοι (άνω των 64
ετών)

440

100

Πηγή: Eurostat, IME
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, το ποσοστό των ατόμων
υπό απειλή βαθειάς φτώχειας αυξήθηκε από 8,5% το 2008–2009 σε 10% το 2012–
2013. Γεωγραφικά, τα μεγαλύτερα ποσοστό φτώχειας εντοπίζονται στις
περιφέρειες του Vidin και του Sliven, ενώ τα μικρότερα σε αυτές της Σόφιας, του
Pernik και του Blagoevgrad.
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Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το μηχανισμό μηχανισμού «ΕΕΑ and
Norway Grants».
◊◊◊◊◊

IΙ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
- Έγκριση ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» από Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα βουλγαρικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Καινοτομίες &
Ανταγωνιστικότητα» (Innovations & Competitiveness) της προγραμματικής
περιόδου 2014–2020 προϋπολογισμού € 1.390 δισεκ. (τα € 1.181 θα προέλθουν
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ).
Οι βασικοί άξονες του ΕΠ είναι οι κάτωθι:
I.
II.
III.
IV.
V.

Τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομίες: € 250 εκατ. από το ΕΤΠΑ.
Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ): € 593 εκατ. από το ΕΤΠΑ.
Ενεργειακή αποδοτικότητα και επάρκεια πόρων για τις
επιχειρήσεις: € 264 εκατ. από το ΕΤΠΑ
Εξάλειψη εμποδίων ως προς την ασφάλεια προμηθειών: € 38,2 εκατ.
από το ΕΤΠΑ.
Τεχνική βοήθεια: € 35,4 εκατ. από το ΕΤΠΑ.

Ως κεντρικοί στόχοι του ΕΠ τίθενται οι εξής:
1. Η υποστήριξη περισσότερων από 9.000 επιχειρήσεων μέσω
επιχορηγήσεων
και
λοιπών
χρηματοδοτικών
εργαλείων
(τραπεζικών δανείων, εγγυήσεων, επενδυτικών κεφαλαίων κ.ά.).
2. Η ενεργοποίηση € 1 δισεκ. σε ιδιωτικές επενδύσεις.
3. Η αύξηση του ποσοστού των καινοτόμων επιχειρήσεων.
4. Η ενίσχυση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ
5. Η συμβολή στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στην τοπική
οικονομία.
Οι πρώτες προσκλήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος σε επιμέρους σχέδια
του προγράμματος αναμένονται εντός του 2015.
Επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωση του ΕΠ ευχήθηκαν τόσο η
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κα Kristalina Georgieva, όσο και η Επίτροπος
Περιφερειακής Πολιτικής, κα Corina Cretu, που υπογράμμισαν, στις σχετικές
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας
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δηλώσεις τους, τη σημασία των ΜΜΕ για τη βουλγαρική οικονομία αλλά και τα
εκτιμώμενα οφέλη από τη στροφή της βουλγαρικής επιχειρηματικότητας προς
την καινοτομία.
◊◊◊◊◊
- Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΤΕπ στη Βουλγαρία
Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
(ΕΤΕπ), κ. Laszlo Baranyay, το δανειοδοτικό πρόγραμμα της Τράπεζας για τη
Βουλγαρία ενισχύθηκε σε ετήσια βάη κατά 126% το 2014 (από € 270 εκατ. σε € 610
εκατ.). Ο κ. Baranyay δεσμεύθηκε ότι η ΕΤΕπ θα συνεχίζει να υποστηρίζει
προγράμματα στη Βουλγαρία, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών,
βοηθούν τη ανάπτυξη και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της τοπικής
οικονομίας.
Σύμφωνα με τον κ. Baranyay, το 2014 η ΕΤΕπ ενέκρινε κονδύλι ύψους €
500 εκατ., το οποίο αξιοποιείται για τη χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) «Μεταφορές» και «Περιβάλλον» της
προγραμματικής περιόδου 2014–2020 συνολικής αξίας € 4 δισεκ. Παράλληλα, το
περασμένο έτος, η ΕΤΕπ χορήγησε μέσω τριών βουλγαρικών χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων δάνεια ύψους € 110 εκατ., τα οποία διευκόλυναν την πρόσβαση ΟΤΑ
και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε απαραίτητη χρηματοδότηση.
Για το 2015, αναμένεται να συνεχιστεί ο υποστηρικτικός ρόλος της ΕΤΕπ
με την υλοποίηση σχεδίων των μηχανισμών JASPERS και JESSICA, αλλά και με
την υιοθέτηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων σε τομείς κεντρικής σημασίας,
όπως οι ΜΜΕ, το περιβάλλον, η ενεργειακή επάρκεια και οι ενεργειακές
υποδομές – ο κ. Baranyay ανέφερε ότι η ΕΤΕπ θα μπορούσε να υποστήριξη και τη
διασύνδεση φυσικού αερίου Ελλάδος – Βουλγαρίας.
◊◊◊◊◊
- Μνημόνιο συνεργασίας Βουλγαρικής Τράπεζας Ανάπτυξης (BDB) και
Διεθνούς Τράπεζας Επενδύσεων (IIB) για χρηματοδότηση επιχειρηματικών
σχεδίων στη Βουλγαρία
Στις 31.3.2015 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της
Βουλγαρικής Τράπεζας Ανάπτυξης (Bulgarian Development Bank - BDB) και της
Διεθνούς Τράπεζας Επενδύσεων (International Investment Bank - IIB) για την
χορήγηση κοινοπρακτικών δανείων σε βουλγαρικές επιχειρήσεις που επιθυμούν
να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους μέσω νέων επενδύσεων. Σύμφωνα με το
μνημόνιο, τα δύο τραπεζικά ιδρύματα θα μοιραστούν τον πιστωτικό κίνδυνο με
στόχο την επίτευξη μεγαλύτερου όγκου επενδύσεων και ευνοϊκότερων επιτοκίων.
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Η Διεθνής Τράπεζα Επενδύσεων (IIB) αποτελεί πολυμερή αναπτυξιακή τράπεζα
με έδρα στη Μόσχα και δεύτερο σημαντικότερο μέτοχο τη Βουλγαρία. Το 2013
χορήγησε στην Βουλγαρική Τράπεζα Ανάπτυξης (BDB) πιστωτική γραμμή ύψους
20 εκατ. ευρώ για τη δανειοδότηση ΜΜΕ στη Βουλγαρία.
◊◊◊◊◊

IΙΙ. ΚΛΑΔΙΚΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
- Συνάντηση Υπουργού Ενέργειας Βουλγαρίας και κοινοπραξίας Poseidon με
θέμα την πρόοδο της υλοποίησης του ελληνοβουλγαρικού διασυνδετήριου
αγωγού φυσικού αερίου
Σύμφωνα με ανακοίνωση του βουλγαρικού Υπουργείου Ενέργειας, στις
30.3.2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της Υπουργού Ενέργειας κας
Τεμενούζκα Πέτκοβα και εκπροσώπων
της ελληνοιταλικής κοινοπραξίας
Poseidon (των ΔΕΠΑ-Edison) με θέμα τον διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου
Ελλάδας – Βουλγαρίας, που όπως δήλωσε η Βουλγαρία Υπουργός Ενέργειας
αποτελεί ένα έργο «εξαιρετικής σημασίας». Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης
εκπρόσωποι της Bulgarian Energy Holding (Σημ: Η κοινοπραξία κατασκευής και
εκμετάλλευσης του αγωγού αποτελείται από τις Bulgarian Energy Holding και
Poseidon, κάθε μία από τις οποίες κατέχει ποσοστό 50% επί του έργου). Οι δύο
πλευρές συζήτησαν την πρόοδο της υλοποίησης του έργου, τις δραστηριότητες
στο πλαίσιο του οδικού χάρη που εκπονήθηκε και τις επόμενες αναγκαίες
ενέργειες για την επιτάχυνση του έργου.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η κα Πέτκοβα ενημέρωσε επίσης τους
συνομιλητές της για τις συνομιλίες που είχε με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κ. Μάρος Σέφτσοβιτς, ο οποίος επιβεβαίωσε το σοβαρό ενδιαφέρον
της Ε.Ε. για το έργο. Σύμφωνα με την κα Πέτκοβα η βουλγαρική πλευρά
εργάζεται για την επιτάχυνση του έργου, ενώ στο προϋπολογισμό του τ.ε.
προβλέπεται κρατική εγγύηση ύψους 80 εκατ. ευρώ για το εν λόγω project,
γεγονός που καταδεικνύει τη στρατηγική σημασία του αγωγού για τη
Βουλγαρία.
Από πλευράς τους οι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας Poseidon, δήλωσαν
ότι το έργο είναι εξαιρετικής σημασίας και για αυτούς και ότι επιθυμούν να
υπογράψουν την τελική επενδυτική απόφαση μέχρι τις 29 Μαΐου, μόλις
υπογραφεί μία νέα συμφωνία, η οποία θα επιταχύνει την ανάπτυξη του έργου,
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε στον οδικό χάρτη. Αυτό θα
επιτρέψει τις εργασίες κατασκευής να ξεκινήσουν το Μάρτιο του 2016 και να
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ολοκληρωθούν εντός του 2018. Ο ελληνοβουλγαρικός διασυνδετήριος αγωγός
αποτελεί τη σύνδεση της Βουλγαρίας με τον Νότιο Διάδρομο φυσικού αερίου. Η
κατασκευή του, αναφέρεται στην ανακοίνωση του βουλγαρικού Υπουργείου
Ενέργειας, είναι πολύ σημαντική για τη διασφάλιση της διαφοροποίησης των
πηγών και των διαδρομών του φυσικού αερίου στη χώρα και ολόκληρη την
περιοχή, ενώ, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το κόστος του έργου εκτιμάται
στα 220 εκατ.ευρώ.

ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΓΗ
- Εκτιμήσεις για τη βιολογική γεωργία / κτηνοτροφία / μελισσοκομία
Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το βουλγαρικό Ταμείο Γεωργίας,
άρχισε στις 4 Μάρτιου τ.έ. το Πρόγραμμα Άμεσων Ενισχύσεων για το 2015, στο
πλαίσιο του οποίου οι δικαιούχοι θα αιτηθούν χρηματοδοτήσεων συνολικού
ύψους € 720 εκατ. Οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 15 Μαΐου
τ.έ. Τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν περισσότερες πληροφορίες για
την ως άνω διαδικασία από την ιστοσελίδα του βουλγαρικού Ταμείου Γεωργίας
(web: http://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/saobshte-zem-technika/). Εντός του 2015, οι
Βούλγαροι αγρότες / καλλιεργητές / κτηνοτρόφοι θα λάβουν χρηματοδοτική
ενίσχυση μέσω 35 μέτρων / σχημάτων, καθώς και μέσω αντισταθμιστικών
μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.
Η Βουλγαρία θα λάβει συνολικά για την τρέχουσα προγραμματική
περίοδο € 7,7 δισεκ. με στόχο την υποστήριξη του αγροτικού τομέα. Τα € 5,35
δισεκ. θα δοθούν ως απευθείας πληρωμές, ενώ τα υπόλοιπα μέσω ειδικών μέτρων
για την αγροτική ανάπτυξη. Όπως αναφέρει ο εκτελεστικός διευθυντής του
Ταμείου Γεωργίας, κ. Rumen Porozhanov, ορισμένες από τις προτεραιότητες του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 θα είναι, θεματικά, η
κτηνοτροφία, η φυτική παραγωγή και, γεωγραφικά, το βορειοδυτικό τμήμα της
Βουλγαρίας.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για
το μέτρο «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων», το οποίο εντάσσεται στο
«Εθνικό Πρόγραμμα για την Υποστήριξη του Αμπελοοινικού Τομέα 2014–2018».
Ο προϋπολογισμός της εν λόγω διαδικασίας για το 2015 ανέρχεται σε BGN
20.368.434 (€ 1 = BGN 1,95583). Στόχος του ως άνω Προγράμματος είναι η
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Βούλγαρων αμπελουργών. Η
χρηματοδότηση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων.
◊◊◊◊◊
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- Έναρξη διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Βουλγαρίας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ξεκινήσει διαδικασία επί
παραβάσει κατά της Βουλγαρίας αναφορικά με τους εσωτερικούς περιορισμούς,
που αφορούν στην αγορά αγροτικής γης από ξένους επενδυτές (βλ. σχετικό
δελτίο
τύπου
Επιτροπής:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-154673_en.htm). Συγκεκριμένα, η Επιτροπή έχει ζητήσει (με προειδοποιητική
επιστολή) από την Βουλγαρία – καθώς και από την Ουγγαρία, τη Λιθουανία και
τη Σλοβακία – να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους αναφορικά με την
εσωτερική νομοθεσία τους τη σχετική με την απόκτηση γεωργικής γης. Σύμφωνα
με την Επιτροπή, οι εν λόγω νομοθεσίες περιέχει διατάξεις, οι οποίες, βάσει του
κοινοτικού δικαίου, μπορεί να θεωρηθεί ότι θέτουν περιορισμούς στην ελεύθερη
διακίνηση κεφαλαίων και την ελευθερία εγκατάστασης εντός της ΕΕ.
Υπενθυμίζεται ότι το 2013 ψηφίστηκε στη Βουλγαρία αμφιλεγόμενος
νόμος, ο οποίος παρέτεινε έως το 2020 τους περιορισμούς αγοράς γης ως προς
όλους τους αλλοδαπούς, περιλαμβανομένων των κοινοτικών πολιτών. Η εν
λόγω, όμως, παράταση κατέπεσε στο Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας και το
2014 τροποποιήθηκε ο βουλγαρικός νόμος για τη χρήση και την ιδιοκτησία της
αγροτικής γης και προβλέφθηκαν τα εξής: Αγροτικές εκτάσεις (ή γη προερχόμενη
από δασικές εκτάσεις) θα μπορούν πλέον να αγοράζουν μόνο φυσικά η νομικά
πρόσωπα, που είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας ή έχουν μείνει (ή συσταθεί
αναφορικά με τα νομικά πρόσωπα) στη Βουλγαρία για τουλάχιστον πέντε
συναπτά έτη. Αν νομικό πρόσωπο δεν πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις, η αγορά
μπορεί να λάβει χώρα, εφόσον τουλάχιστον ένας από τους εταίρους ή ιδρυτές του
πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις, αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα.
Επιπρόσθετα, οι αγοραστές θα πρέπει να δικαιολογούν την πηγή των κεφαλαίων
που χρησιμοποιούν για την αγοραπωλησία.
Το Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων Βουλγαρίας, ανακοίνωσε ότι θα
απαντήσει στην προειδοποιητική επιστολή, τηρώντας την προθεσμία των δύο
μηνών.
◊◊◊◊◊

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
- Εκτιμήσεις Κεντρικής Τράπεζας για χρηματοπιστωτικό σύστημα
Στην τελευταία της τριμηνιαία οικονομική έκθεση (Economic Review,
web: http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_ec_r_2014_04_en.pdf), η
βουλγαρική Κεντρική Τράπεζα προχωρεί σε αποτίμηση της κατάστασης του
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χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας, μετά την κρίση από την οποία
επλήγη το τελευταίο το καλοκαίρι του 2014.
Αρχικά η Κεντρική Τράπεζα κάνει μια σύνοψη των πιο πρόσφατων
σχετικών εξελίξεων: στις 6 Νοεμβρίου 2014 ανακλήθηκε η τραπεζική άδεια της
Corporate Commercial Bank (CCB), και, ακολούθως, στις 4 Δεκεμβρίου άρχισε η
αποπληρωμή των εγγυημένων καταθέσεων (έως BGN 196.000, € 1 = BGN
1,95583). Στις 12 Δεκεμβρίου επαναλειτούργησε η θυγατρική της CCB, Victoria
EAD (πρώην Credit Agricole και πρώην Emporiki Bank), εκτελώντας κανονικά
τα καθήκοντά της ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Σημειώνεται, πάντως, ότι η
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση της CCB εκκρεμεί ακόμη στο αρμόδιο
δικαστήριο της Σόφιας.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας, στα τέλη του τρίτου
τριμήνου 2014 το ύψος των οικιακών καταθέσεων είχε υπερβεί τα
καταγεγραμμένα αντίστοιχα επίπεδα στα τέλη Μαΐου 2014. Η Κεντρική Τράπεζα
εκτιμά ότι το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι από το σύνολο των
καταβληθεισών αποζημιώσεων για εγγυημένες καταθέσεις στα τέλη Δεκεμβρίου
2014 μόνο το 2% αποσύρθηκε σε ρευστό, αποδεικνύει την «αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα».
Η Κεντρική Τράπεζα επισημαίνει, επίσης, ότι κατά το δεύτερο ήμισυ του
2014 οι καθοδικές τάσεις ως προς τα επιτόκια (καταθέσεων και δανεισμού)
συνεχίστηκαν. Μεταξύ των παραγόντων που συντελούν στην καθοδική αυτή
δυναμική περιλαμβάνονται η υψηλή ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, η
σχετική χαμηλή ζήτηση τραπεζικών δανείων και η νομισματική πολιτική της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015
εκτιμάται ότι οι ως άνω τάσεις θα παραμείνουν, με τα επιτόκια καταθέσεων να
υποχωρούν εντονότερα έναντι των επιτοκίων δανεισμού.
Εκτιμήσεις κάνει η Κεντρική Τράπεζα και για την πορεία του ΑΕΠ και του
πληθωρισμού το 2015. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι το α’ τρίμηνο 2015 το ΑΕΠ
θα κυμανθεί κοντά στα επίπεδα το γ’ τριμήνου 2014 (το ΑΕΠ μεταξύ γ’ και δ’
τριμήνου 2014 ενισχύθηκε κατά 0,4%, προσεγγίζοντας τα € 42 δισεκ., έναντι
αύξησης 0,3% μεταξύ β’ και γ’ τριμήνου 2014), ενώ, ακολούθως, θα επιταχυνθεί
ελαφρώς ο ρυθμός αύξησής του. Ο πληθωρισμός προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να
κινείται σε αρνητικό έδαφος, αλλά με τον αποπληθωριστικό ρυθμό ήπια
επιβραδυνόμενο.
◊◊◊◊◊
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ΞΥΛΕΙΑ
- Διαμαρτυρίες για το moratorium εξαγωγών ξυλείας
Στις 18 Μαρτίου τ.έ. Βούλγαροι έμποροι και εξαγωγείς ξυλείας
πραγματοποίησαν διαμαρτυρία μπροστά από το Κοινοβούλιο, διαμαρτυρόμενοι
για την επιβολή τρίμηνου moratorium στις εξαγωγές ξυλείας. Στις 24 Μαρτίου οι
έμποροι και λοιποί επιχειρηματίες του κλάδου της ξυλείας κλιμάκωσαν τις
αντιδράσεις τους, αποκλείοντας προσωρινά συνοριακές διαβάσεις της
Βουλγαρίας με Ελλάδα και Τουρκία.
Όπως τονίστηκε από εκπρόσωπό τους, πάνω από 100 εταιρείες του κλάδου
θα χρεοκοπήσουν κατά το επόμενο τρίμηνο, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να
απολυθούν περισσότεροι από 8000 εργαζόμενοι, ενώ, παράλληλα, το κράτος θα
απολέσει περισσότερα από BGN 29 εκατ. Όπως αναφέρεται στο ειδησεογραφικό
πρακτορείο NOVINITE, κάθε χρόνο περίπου 600.000 κυβικά μέτρα βουλγαρικής
ξυλείας εξάγονται στην Τουρκία, ενώ 300.000 κυβικά μέτρα ξυλείας εξάγονται
στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ.
Υπενθυμίζεται ότι, στις 4 Μαρτίου τ.έ., το βουλγαρικό Κοινοβούλιο
ενέκρινε διάταξη, με την οποία τίθεται σε ισχύ τρίμηνη αναστολή στην εξαγωγή
ανεπεξέργαστης ξυλείας στο εξωτερικό. Στο διάστημα αυτό, θα επιδιωχθούν πιο
μόνιμες νομοθετικές λύσεις, ώστε να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα της
παράνομης υλοτομίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του τοπικού τύπου, η αποψίλωση
των δασών οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, για τις πλημμύρες που έπληξαν αρκετές
περιοχές της Βουλγαρίας τα τελευταία χρόνια. Εκτιμάται δε ότι το 70% της
υλοτομούμενης ξυλείας εξάγεται υπό μορφή καυσοξύλων. Αξίζει, πάντως, να
σημειωθεί, η αντίθεση του Υπουργείου Γεωργίας στην ως άνω παρέμβαση του
Κοινοβουλίου. Σε σχετικές δηλώσεις της, η αρμόδια Υπουργός, κα Desislava
Taneva, υποστήριξε ότι το μέτρο της αναστολής εξαγωγών θα στρεβλώσει την
αγορά, ενώ δεν συνάδει με τους κοινοτικούς κανόνες. Αντί αυτού, το αρμόδιο
Υπουργείο προτείνει εναλλακτικό πλέγμα ρυθμίσεων, όπως αναστολή των
επιστροφών ΦΠΑ για εξαγωγές ξυλείας, αναθεώρηση των χρονοδιαγραμμάτων
υλοτόμησης, εισαγωγή (δασικών) πιστοποιήσεων και αυστηρή επιτήρηση της
συλλεγόμενης ξυλείας.
◊◊◊◊◊
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ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
- Δημοσιεύματα για σχεδιαζόμενη πώληση αλυσίδας σούπερ-μάρκετ BILLA
Σύμφωνα με δημοσιεύματα της οικονομικής εφημερίδας CAPITAL και
του περιοδικού REGAL, η γερμανική εταιρεία REWE έχει κινήσει – για δεύτερη
φορά εντός του 2015 – τις διαδικασίες για την πώληση της αλυσίδας σούπερμάρκετ (με έδρα την Αυστρία) BILLA στη Βουλγαρία, καθώς και της εκπτωτικής
αλυσίδας PENNY MARKET. Όπως αναφέρεται στον τοπικό τύπο, προσφορές για
την εξαγορά των BILLA–PENNY υποβλήθηκαν έως τις 22 Μαρτίου τ.έ. από τον
όμιλο CARREFOUR–PICADILLY, καθώς και από την εταιρεία IMPALA.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα πάντα με τα ως άνω δημοσιεύματα,
στην αλυσίδα CARREFOUR – PICADILLY συμμετέχει, μαζί και με άλλους
επενδυτές, ο όμιλος ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ενώ ο όμιλος IMPALA προήλθε από τη
συνένωση δύο εκ των σημαντικότερων εταιρειών διανομής τροφίμων της
Βουλγαρίας, της BELLA BULGARIA (με έσοδα BGN 267 εκατ. και κέρδη BGN
9,1 εκατ. το 2013), ιδιοκτησίας των κκ. George Vesselinov και Venchislav
Georgiev (οι οποίοι, όμως, φέρονται να αποχώρησαν πρόσφατα από το νέο
σχήμα), και της PIC-CO, ιδιοκτησίας του κ. Δημήτριου Βιντζηλαίου.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι, παρά τα ως άνω δημοσιεύματα, οι
προαναφερθείσες επαφές και διαπραγματεύσεις δεν επιβεβαιώνονται από καμία
από τις φερόμενες ως εμπλεκόμενες πλευρές (BILLA, CARREFOUR, BELLA) ούτε
από τη φερόμενη ως σύμβουλο των πωλητών εταιρεία (DELOITTE). Παρόλα
αυτά, ο τοπικός τύπος επιμένει ότι εντός του Απριλίου ο ένας εκ των δύο
υποψήφιων
αγοραστών
θα
εξασφαλίσει
αποκλειστικότητα
στις
διαπραγματεύσεις.
Σε κάθε περίπτωση, η παρατηρούμενη κινητικότητα στον κλάδο των
μεγάλων λιανεμπορικών αλυσίδων στη Βουλγαρία είναι ιδιαιτέρως
ενδιαφέρουσα, καθώς έχει προηγηθεί το Νοέμβριο 2014 η μεταπώληση της
αλυσίδας σούπερ-μάρκετ PICCADILLY (η οποία προηγουμένως ανήκε για
σύντομο διάστημα στο βελγικό όμιλο DELHAIZE) σε κοινοπραξία, στην οποία
μετέχουν οι αδελφοί Valentin & Desislav Popov και ο όμιλος Μαρινόπουλου, ο
οποίος λειτουργεί ήδη τα σούπερ-μάρκετ Carrefour στη Βουλγαρία.
Σύμφωνα με στοιχεία της εφημερίδας CAPITAL, το 2013 η BILLA είχε
έσοδα BGN 497,3 εκατ., αλλά ήταν ζημιογόνος (BGN -11,54 εκατ.), όπως και η
PENNY (BGN -4,2 εκατ.). Σε ό,τι αφορά τα έσοδα, το 2013 η BILLA κατατάχθηκε
στην έβδομη θέση στην κατάταξη των μεγαλύτερων αλυσίδων σούπερ-μάρκετ της
χώρας μετά το КАUFLAND (με έσοδα άνω του BGN 1 δισεκ.) και το METRO,
ενώ η PENNY στην έβδομη (με έσοδα BGN 197 εκατ.). Εφόσον προκριθεί η
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας

Σελίδα 12

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
προσφορά της κοινοπραξίας CARREFOUR–PICADILLY, εκτιμάται ότι ο νέος
όμιλος CARREFOUR–PICADILLY–BILLA-PENNY θα υπερβεί το KAUFLAND
σε κύκλο εργασιών και θα ελέγχει το 10–11% της αγοράς.
Σύμφωνα με στοιχεία της ICAP Βουλγαρίας, που επικαλείται η CAPITAL,
ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων πώλησης τροφίμων της χώρας
ανέρχεται σε BGN 10,3 δισεκ. Οι κορυφαίες 10 αλυσίδες έλεγχαν το 2014 το 37%
του εν λόγω κύκλου εργασιών, ποσοστό που για το 2015 αναμένεται να ανέλθει
στο 40%. Οι δε κορυφαίες 50 αλυσίδες αναμένεται να ελέγχουν το 2015 το 50%
της αγοράς.
◊◊◊◊◊

IV. ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
- Συνέδριο με θέμα τις νέες ευκαιρίες για τη γαλάζια οικονομία στη Μαύρη
Θάλασσα (Σόφια, 24.3.2015)
Στις 24.3.2015 πραγματοποιήθηκε στη Σόφια συνέδριο με θέμα τις νέες
ευκαιρίες για τη γαλάζια οικονομία στη Μαύρη Θάλασσα («Smart and Blue –
new opportunities for the blue economy of the Black Sea»). Στο συνέδριο που
διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το βουλγαρικό
Υπουργείο Μεταφορών συμμετείχε ο Επίτροπος της Ε.Ε. σε θέματα
Περιβάλλοντος, Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας, κ. Karmenu Vella, o Γενικός
Γραμματέας του ΟΣΕΠ Πρέσβης κ. Victor Tvircun, καθώς και εκπρόσωποι
εμπλεκόμενων φορέων και οργανισμών από χώρες της Μαύρης Θάλασσας. Στο
πλαίσιο του συνεδρίου εξετάστηκαν, κυρίως, ιδέες για τη βελτιωμένη διασύνδεση
των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, τη διαφοροποίηση και τη βελτίωση των
υπηρεσιών τουρισμού στις παράκτιες περιοχές, την έρευνα σε συνδυασμό με την
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, τη ρύθμιση του ανταγωνισμού κατά την
ανάπτυξη δράσεων (θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός) και τη βιώσιμη χρήση
της θάλασσας.
Σημειώνεται ότι το εν λόγω συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια
αντίστοιχης διοργάνωσης στο Βουκουρέστι στις 30.01.2014 με θέμα τη βιώσιμη
ανάπτυξη της «γαλάζιας» οικονομίας στη Μαύρη Θάλασσα και την ενίσχυση της
ναυτιλιακής και της θαλάσσιας συνεργασίας («Sustainable development of the
blue economy of the Black Sea - Enhancing marine and maritime cooperation»).
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Karmenu Vella στην εναρκτήρια ομιλία του
υπογράμμισε την τεράστια γεωγραφική, περιβαλλοντική και οικονομική
σημασία της Μαύρης Θάλασσας, καθώς επίσης και τη σημασία της συνεργασίας
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και των καλών σχέσεων γειτνίασης, ιδίως στην παρούσα πολιτική συγκυρία.
Ενδεικτικά ανέφερε ότι μόνο στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία οι πέντε
σημαντικότεροι κλάδοι της «γαλάζιας» οικονομίας δημιουργούν συνολικά
160.000 θέσεις εργασίας και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 1,2 δις ευρώ. Ο
Ευρωπαίος Επίτροπος επιβεβαίωσε ακόμη την κοινοτική βούληση να καταστεί η
Ε.Ε. συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης του Βουκουρεστίου για την προστασία
της Μαύρης Θάλασσας από τη Ρύπανση (1992), καθώς εκτιμάται ότι η
προσχώρησή της θα επιφέρει οικονομικά και πολιτικά οφέλη για τις χώρες της
περιοχής.
Στα σχέδια επίσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συγκαταλέγεται η
λειτουργία ενός Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Αλιείας, καθώς και η ενίσχυση της
χορηγούμενης χρηματοδότησης. Την προηγούμενη πενταετία διατέθηκαν 140
εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, ενώ στο πλαίσιο
του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας το μερίδιο της Βουλγαρίας
και της Ρουμανίας θα είναι 250 εκατ. ευρώ. Επιπλέον χρηματοδοτήσεις θα είναι
διαθέσιμες και στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα
διασυνοριακής συνεργασίας Μαύρης Θάλασσας (49 εκατ. ευρώ), το ερευνητικό
πρόγραμμα Horizon 2020, τα νέα επιχειρησιακά προγράμματα για τη
Βουλγαρία και τη Ρουμανία, τις συμφωνίες σύνδεσης με Γεωργία, Ουκρανία και
Μολδαβία κ.α.
Ο Υπουργός Μεταφορών της Βουλγαρίας, κ. Ivailo Moskovski
αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα εκμετάλλευσης των επιχειρηματικών ευκαιριών
στη Μαύρη Θάλασσα προκειμένου να επιτευχθεί ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς,
ευημερία και δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο Βούλγαρος Υπουργός προσδιόρισε
ως τομείς προτεραιότητας για τη χώρα του την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό
των λιμενικών υποδομών, τη βελτίωση των λιμενικών υπηρεσιών, τα συστήματα
έξυπνων μεταφορών, την ασφάλεια των φορτίων και τέλος τη μείωση της
μόλυνσης από τη ναυτιλία.
O Γενικός Γραμματέας του ΟΣΕΠ (Οικονομική Συνεργασία του Εύξεινου
Πόντου) Πρέσβης κ. Victor Tvircun εξέφρασε την ικανοποίησή του για την
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διάλογο σε θέματα «γαλάζιας
ανάπτυξης» της Μαύρης Θάλασσας με τη συμμετοχή ειδικών και
επιχειρηματιών. Όπως σημείωσε ο κ. Victor Tvircun, αναφερόμενος στο σχετικό
έργο του ΟΣΕΠ (π.χ. Motorways of the Sea project), η θαλάσσια συνεργασία
είναι στενά συνδεδεμένη με την ανάπτυξη του εμπορίου και της οικονομίας και
ως εκ τούτου αποτελεί ένα από σημαντικότερα πεδία δράσης του ΟΣΕΠ. Στο
πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς, ιδίως την
UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) ο ΟΣΕΠ εργάζεται
προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης μέσων διευκόλυνσης εμπορίου όπως
συστημάτων λιμενικής κοινότητας και ενιαίας θυρίδας. Μάλιστα η προσεχής
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συνάντηση Υπουργών Οικονομίας ΟΣΕΠ που θα συγκληθεί στη Μολδαβία
(Τσισινάου, 29.05.2015) θα επικεντρωθεί στη διευκόλυνση του ενδοπεριφερειακού
εμπορίου και επενδύσεων.
Σε συνέντευξη τύπου που ακολούθησε με το πέρας του συνεδρίου, ο κ.
Ivailo Moskovski δήλωσε ότι η Βουλγαρία σχεδιάζει από κοινού με τη Ρουμανία
την υλοποίηση σχεδίου για τη βελτίωση της ναυσιπλοΐας στο Δούναβη που
ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταφορές» (2014-2020). Επίσης,
σύμφωνα με το Βούλγαρο Υπουργό, μνημόνια συνεργασίας μεταξύ βουλγαρικής
και ρουμανικής πλευράς έχουν ήδη υπογραφεί για την κατασκευή δύο ή
περισσότερων γεφυρών στο Δούναβη (Oryahovo-Bechet και Silistra-Calarasi).
Ωστόσο, καθώς πρόκειται για έργα που απαιτούν σημαντικές υποδομές και
μεγάλες επενδύσεις,
δεν είναι δυνατό να καλυφθούν από κρατική
χρηματοδότηση ή να ενταχθούν σε επιχειρησιακά προγράμματα και για το λόγο
αυτό εξετάζεται η υλοποίησή τους είτε μέσω παραχώρησης σε ιδιώτη επενδυτή,
είτε σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί επενδυτικό ενδιαφέρον, μέσω της ένταξής
τους στο σχέδιο Γιούνκερ.
◊◊◊◊◊

V. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
- Νέες επενδύσεις εταιρείας TYRBUL
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βουλγαρικού τύπου, η εταιρεία TYRBUL
(ιδιοκτησίας «ΤΥΡΑΣ») εντός της επόμενης διετίας θα επενδύσει € 15 εκατ. στη
γαλακτοκομική μονάδα της στην πόλη Sliven. Τα σχετικά κονδύλια θα
διοχετευθούν σε νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις και σε εξοπλισμό.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις παρατιθέμενες δηλώσεις του κ. Δημήτριου
Σαράντη, εκ των ιδιοκτητών της εταιρείας, € 3 εκατ. θα επενδυθούν σε νέες
κτηριακές εγκαταστάσεις στο Sliven, € 3–5 εκατ. θα δοθούν για την αγορά νέων
μηχανημάτων, ενώ € 7 εκατ. θα κοστίσουν η αυτοματοποίηση και εκμηχάνιση
της παραγωγής.
Όπως αναφέρεται στα σχετικά δημοσιεύματα, η επένδυση της TYRBUL
στο Sliven χρονολογείται από το 2003 και αποτελεί την πρώτη μονάδα
παραγωγής στη Βουλγαρία σκληρού τυριού με το διακριτικό τίτλο «Όλυμπος». Η
εταιρεία σχεδιάζει και την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων.
◊◊◊◊◊
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Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν, κατόπιν εγγραφής τους στο
newsletter της ιστοσελίδας AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών, να λαμβάνουν
μέσω е-mail εξατομικευμένη οικονομική πληροφόρηση σχετικά με χώρες και
κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών επιλογής τους, με τη συχνότητα που
επιθυμούν (ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία). Για εγγραφή μπορούν να
επισκέπτονται το σύνδεσμο:
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=23&url=%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
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