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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  

 

 
- Βασικοί οικονομικοί δείκτες βουλγαρικής οικονομίας 

 
 

 2012 2013 2014 2015 

 
ΑΕΠ, σε τρέχουσες τιμές (€ δισεκ.) 

 
40,9 

 
41,0 

 
42,0 

 
44,0 (εκτίμηση) 

 
ΑΕΠ κατά κεφαλή σε € 

 
5.610 

 
5.670 

 
5.700 

 
5.800 (εκτίμηση) 

 
Δείκτης μεταβολής (volume index) ΑΕΠ (%) 

 
+0,6 

 
+0,9 

 
+1,7 

 
+3,0 (προσ. στοιχεία) 

 
Ιδιωτική κατανάλωση (μεταβολή %) 

 
+3,2 

 
-1,8 

 
+2,4 

 
+1,0 (εκτίμηση) 

 
Ανεργία (%) 

 
12,4 

 
13,0 

 
11,5 

 
9,2 

 
Πληθωρισμός (%, σε ετήσια βάση) 

 
3,0 

 
0,9 

 
-1,4  

 
-0,4  

 
Δημοσιονομικό Ισοζύγιο (% επί  ΑΕΠ) 

 
-0,5 

 
-1,2  

 
-3,7 

 
-0,5 (ενδεκάμηνο) 

 
Ισοζύγιο τρεχ. συναλ/γών (% επί  ΑΕΠ) 

 
-0,2 

 
+2,0 

 
+0,9 

 
+1,2 

 
Εμπορικό Ισοζύγιο (% επί  ΑΕΠ) 

 
-8,7 

 
-5,7 

 
-6,9 

 
-4,2 

 
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (€ δισεκ.) 

 
1,14 

 
1,45 

 
1,29 

 
1,58 

 
Δημόσιο Χρέος (% επί  ΑΕΠ) 

 
18,0  

 
18,3 

 
27,1 

 
27,2 (ενδεκάμηνο) 

Εξωτερικό χρέος (% επί  ΑΕΠ) 94,9 91,4% 94,3% 76,5 

 

 
- Εκτιμήσεις για το ΑΕΠ το 2015 

 
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού 

Ινστιτούτου, επιβεβαιώνεται η σημαντική αύξηση του ΑΕΠ της Βουλγαρίας το δ’ 
τρίμηνο 2015: 3,0% σε ετήσια βάση και 0,7% σε τριμηνιαία βάση. Βάσει των ίδιων 
προσωρινών στοιχείων, η ανάπτυξη για το σύνολο του 2015 εκτιμάται σε 3%, 
ποσοστό που υπερβαίνει ακόμη και τις πρόσφατα αναθεωρημένες εκτιμήσεις των 
διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών για τη Βουλγαρία. Η ονομαστική 
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αξία του ΑΕΠ για το 2015 ανέρχεται σε € 44,16 δισεκ. Η δομή της ακαθάριστης 
προστιθέμενης αξίας της οικονομίας έχει ως εξής: υπηρεσίες 71,3%, μεταποίηση 
25%, γεωργία 3,7%. 

 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στις πρόσφατες χειμερινές της προβλέψεις η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετούσε την αύξηση του ΑΕΠ για το 2015 στο 2,2%, 
ενώ η Fitch σε εξειδικευμένη έκδοση Μαρτίου τ.έ. του ΒΜΙ Research (Emerging 
Europe Monitor) υπολογίζει την ανάπτυξη σε 2,3% για το 2015 και 2,8% για το 
2016. Κοινή είναι, πάντως, η εκτίμηση πως ιδιωτική κατανάλωση, η οποία 
ενισχύθηκε κατά 0,9% το δ’ τρίμηνο 2015, και εξαγωγές (+5,2% σε ετήσια βάση) 
αποτελούν τους κινητήριους μοχλούς της βουλγαρικής ανάπτυξης. Ενδιαφέρον 
έχει η ειδικότερη επισήμανση της Fitch για σταθερή ανάκαμψη των πωλήσεων 
αυτοκινήτου (ως ειδικότερου δείκτη της ενισχυόμενης ιδιωτικής κατανάλωσης). 
Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, η Fitch προβλέπει ότι τη διετία 2016–2017 θα 
αναπτυχθούν περαιτέρω με ετήσιο ρυθμό 4%. 

 
Ως βασικότερο κίνδυνο για την αναπτυξιακή πορεία της Βουλγαρίας η 

Fitch θεωρεί τη διαρκή συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού (μείωση κατά 
200.000 εργαζόμενους σε σύγκριση με το 2008), φαινόμενο που σχετίζεται με τα 
δημογραφικά προβλήματα της χώρας και την τάση μετανάστευσης στο εξωτερικό 
νέων, κυρίως, ανθρώπων. Η Fitch εκτιμά ότι η ανεργία τα επόμενα έτη θα 
συνεχίσει να υποχωρεί αλλά όχι «δραστικά», καθώς ο κλάδος των κατασκευών 
δεν έχει πλήρως ανακάμψει, γεγονός που «έχει αφήσει εκτός απασχόλησης μια 
μεγάλη δεξαμενή ανειδίκευτων εργατών». Σημειωτέον ότι το δ’ τρίμηνο 2015 η 
ανεργία στη Βουλγαρία μειώθηκε κατά 2,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε 
στο 7,9%, ενώ η απασχόλησε ανήλθε σε 63,7% (+2,3% σε ετήσια βάση). 

 

 
Σε φάση ασθενούς ανάκαμψης φαίνεται να εισέρχεται ο κατασκευαστικός κλάδος από τα τέλη του 

2015, με περιορισμένη, όμως, ακόμη συμβολή στην άνοδο του ΑΕΠ και της απασχόλησης. Στο 

διάγραμμα ο δείκτης κατασκευαστικής δραστηριότητας (%) την τριετία 2013–2015: συνολικές 

κατασκευές (πορτοκαλί γραμμή), civil engineering (πράσινη στήλη), κατασκευές κατοικιών (γαλάζια 

στήλη). Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο 
 

◊◊◊◊◊ 
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-  Μείωση ανεργίας το Φεβρουάριο 2016 

Η ανεργία στη Βουλγαρία το Φεβρουάριο 2016 διαμορφώθηκε στο 10% 
σημειώνοντας πτώση 1% σε ετήσια βάση και 0,2% σε σύγκριση με τον 
προηγούμενο μήνα. Τον Φεβρουάριο του 2016 καταγράφηκαν 329.610 άνεργοι 
στα κέντρα ευρέσεως εργασίας – λιγότεροι κατά 4.960 σε σύγκριση με τον 
Ιανουάριο 2016 και κατά 31.566 σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2015. Συνολικά 
23.561 πολίτες βρήκαν εργασία το Φεβρουάριο 2016.  

Η ζήτηση στην αγορά εργασίας εμφάνισε αύξηση για δεύτερο συνεχόμενο 
μήνα το Φεβρουάριο 2016 με 15.152 ανακοινώσεις θέσεων εργασίας στα κέντρα 
ευρέσεως εργασίας, εκ των οποίων το 70,6% στον ιδιωτικό τομέα. Αναλυτικότερα 
οι περισσότερες θέσεις αφορούσαν στη βιομηχανία (4.289), ενώ ακολουθούν ο 
ξενοδοχειακός και ο κλάδος εστίασης (2.077), το εμπόριο (1.978), η δημόσια 
διοίκηση (1.237), η γεωργία, η δασοκομία και η αλιεία (1.097), διοικητικές και 
βοηθητικές υπηρεσίες (960), μεταφορές, logistics και ταχυδρομικές 
υπηρεσίες(674), κατασκευές (572)  και εκπαίδευση (375). Αύξηση επίσης σημείωσε 
και η εποχιακή απασχόληση.  

 
◊◊◊◊◊ 

 

-  Ανακοίνωση δημιουργίας νέας βιομηχανικής ζώνης στο Χάσκοβο  

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημάρχου Χάσκοβο κ. Dobri Belivanov, 
κατά τη διάρκεια συνεδρίου που διοργάνωσε η βουλγαρική Εκτελεστική 
Υπηρεσία για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (Executive Agency for Promotion 
of Small and Medium Enterprises – ASME) με θέμα «Υποστήριξη σε Μικρές και 
Μεσαίες Επιχειρήσεις το 2016», το αεροδρόμιο Uzundzhovo που βρίσκεται 
πλησίον της πόλης Χάσκοβο στη Νότια Βουλγαρία και απέχει 5 χλμ από τον 
αυτοκινητόδρομο Maritsa θα μετατραπεί σε βιομηχανική ζώνη. Ο κ. Belivanov 
σημείωσε ότι η νέα βιομηχανική ζώνη φιλοδοξεί να προσελκύσει ξένους και 
Βούλγαρους επενδυτές για την ανάπτυξη βιομηχανικών μονάδων. Η 
Διευθύντρια της Εκτελεστικής Υπηρεσίας για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις 
κα Marieta Ζaharieva, ανακοίνωσε, στο ίδιο συνέδριο, ότι σχεδιάζεται από την 
Υπηρεσία της και το Δήμο Χάσκοβο η ανάπτυξη θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων για 
τη διασύνδεση επιχειρήσεων και επενδυτών, καθώς επίσης και για την 
υποστήριξη των επιχειρήσεων προς την ανεύρεση ξένων αγορών.  

 
◊◊◊◊◊ 

 

-  Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομία της Βουλγαρίας 
 

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
βουλγαρική οικονομία  η Βουλγαρία εξέρχεται σταδιακά από την κρίση, χωρίς 
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ωστόσο να είναι ακόμη ορατή κάποια ευρεία ανάκαμψη. Όπως σημειώνεται 
στην έκθεση «λαμβάνοντας υπόψη τις αδύναμες προοπτικές ανάπτυξης, η 
μείωση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων προσωρινά οδηγεί σε 
υποχώρηση της αύξησης του ΑΕΠ σε 1,5% το 2016. Το 2017, προβλέπεται 
ανάπτυξη περίπου 2% καθώς επιταχύνεται η υλοποίηση των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων.  Η κρίση έχει μειώσει κατά το ήμισυ τις προοπτικές ανάπτυξης 
της Βουλγαρίας, αναστέλλοντας τη σύγκλιση με τις άλλες οικονομίες της ΕΕ ως 
προς το πραγματικό εισόδημα».  

 
Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παραμένουν οι 

προκλήσεις για το επιχειρηματικό περιβάλλον στη Βουλγαρία. Το ασταθές 
νομικό πλαίσιο και η έλλειψη εμπιστοσύνης στο δικαστικό σύστημα αποτελούν 
ανασταλτικούς παράγοντες για τις ιδιωτικές επενδύσεις.  Η δε διαφθορά 
παραμένει ζήτημα που προκαλεί ανησυχία, ενώ η αντιμετώπισή του από τις 
αρχές της χώρας εξακολουθεί να παρεμποδίζεται εξαιτίας των αδύναμων και 
κατακερματισμένων θεσμών. 

 
Ακόμη, όπως επισημαίνεται στην Έκθεση η αργή υλοποίηση των 

μεταρρυθμίσεων στους τομείς της δημόσιας διοίκησης και της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης αποτρέπει σημαντικές βελτιώσεις στο επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Ταυτόχρονα οι αδυναμίες του συστήματος δημοσίων προμηθειών, 
περιορίζουν την απορρόφηση των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων.   Η ανεπαρκής πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η 
έλλειψη του αναγκαίου πλαισίου για επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης 
παρεμποδίζουν περαιτέρω την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, ενώ οι 
καθυστερήσεις σε σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε τομείς, όπως η 
ενέργεια, περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα. 

 
 Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα, οι αδυναμίες στην αγορά εργασίας 

εξακολουθούν να δρουν ανασταλτικά στην ανάπτυξη και περιορίζουν τις 
δυνατότητες προσαρμογής της οικονομίας. Η μακροχρόνια ανεργία, η 
συρρίκνωση και η γήρανση του εργατικού δυναμικού και η αναντιστοιχία 
μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των θέσεων εργασίας 
παρεμποδίζουν την προσαρμογή της αγοράς εργασίας με κύριο αντίκτυπο στους 
νέους και στους μακροχρόνια ανέργους. Παράλληλα, το υψηλό ποσοστό 
αδήλωτης εργασίας προκαλεί στρεβλώσεις και μειώνει τα δημόσια έσοδα. Το 
πλήρες κείμενο της έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βουλγαρική 
οικονομία είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα: 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_bulgaria_en.pdf) 
 

◊◊◊◊◊ 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_bulgaria_en.pdf
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IΙ. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 

-  Συνεργασία δήμων Αλεξανδρούπολης και Μπουργκάς στον τομέα του 
τουρισμού 

 

Οι δήμαρχοι Αλεξανδρούπολης και Μπουργκάς συζήτησαν σχετικά με τη 
δυνατότητα οι πόλεις τους να συμπεριληφθούν σε ενιαία τουριστικά πακέτα με 
στόχο την αγορά της Ρωσίας. Συγκεκριμένα, οι κκ. Ευάγγελος Λαμπάκης και 
Dimitar Nikolov, σε συνάντηση που πραγματοποίησαν στο Μπουργκάς, 
αναφέρθηκαν στους τρόπους ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας σε διάφορους 
τομείς προτεραιότητας. 
 

Η μελλοντική αεροπορική σύνδεση Αγίας Πετρούπολης με το Μπουργκάς 
και την Αλεξανδρούπολη θα συμβάλει στη δημιουργία του εν λόγω τουριστικού 
πακέτου, τόνισε ο κ. Nikolov. Οι δύο δήμαρχοι επισκέφθηκαν το αεροδρόμιο του 
Μπουργκάς και συναντήθηκαν με τη διοίκηση, με την οποία συζήτησαν σχετικά 
τις δυνατότητες υλοποίησης του ως άνω σχεδίου και προσέλκυσης τουριστικών 
πρακτόρων. Επίσης, η ελληνική αποστολή επισκέφθηκε το λιμένα και το 
πορθμείο του Μπουργκάς, προκειμένου να ενημερωθεί για τις δυνατότητες 
συνεργασίας στον τομέα διακίνησης φορτίων και εμπορευματικών μεταφορών 
μεταξύ των δύο λιμένων. 
 

Όπως υπογράμμισε ο κ. Nikolov, θα υπάρξουν περαιτέρω συνομιλίες 
σχετικά με κοινό πακέτο κρουαζιέρας μεταξύ Μπουργκάς και Αλεξανδρούπολης 
καθώς και σχετικά με τη λεωφορειακή σύνδεση των δύο πόλεων. (Πηγή: 
Πρακτορείο BTA – επισκόπηση βουλγαρικού τύπου από Γραφείου Τύπου 
Πρεσβείας Σόφιας). 

◊◊◊◊◊ 

 

IΙI. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
 

-  Συμφωνία με ΕΤΕπ για χρηματοδότηση ΜΜΕ στη Βουλγαρία 

 

Συμφωνία μεταξύ της ΕΤΕπ και της βουλγαρικής Κυβέρνησης 
υπογράφηκε στις αρχές Μαρτίου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΤΕπ για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SME initiative). Εκτιμάται ότι η συμφωνία αυτή θα 
προσφέρει πρόσβαση στις βουλγαρικές επιχειρήσεις σε δανειοδοτικά 
προγράμματα με ευνοϊκούς όρους συνολικού ύψους € 400 – 600 εκατ. (το 
πρόγραμμα χρηματοδοτείται με € 102 εκατ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης). Έως την άνοιξη αναμένεται να επιλεγούν οι 
εμπορικές τράπεζες, που θα αναλάβουν την υλοποίηση του προγράμματος μέσω 
της χορήγησης των ως άνω κεφαλαίων. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομίας, κ. 
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Bozhidar Lukarski, όλες οι σχετικές διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 
αρχές του φθινοπώρου, οπότε οι επιχειρήσεις θα έχουν πλήρη πρόσβαση στο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 

 
Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, η Βουλγαρία είναι η τρίτη χώρα, μετά την 

Ισπανία και τη Μάλτα, που εντάσσεται στην εν λόγω πρωτοβουλία, η οποία δεν 
απαιτεί εθνική συγχρηματοδότηση. Η πρωτοβουλία της ΕΤΕπ για τις ΜΜΕ 
κινείται στο ευρύτερο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου Juncker για την Ευρώπη 
και παράλληλα με αντίστοιχες πρωτοβουλίες, που στοχεύουν στην ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι, 
στο πλαίσιο του προγράμματος COSME (web: 
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/ & 
http://www.mi.government.bg/bg/themes/programa-cosme-2014-2020-1361-
442.html) υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2015 η πρώτη συμφωνία για τη 
Βουλγαρία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου (EIF) και της 
εμπορικής τράπεζας CIBANK (βλ. αναλυτικότερα 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8482&lang=en), που θα 
επιτρέψει στην εν λόγω τράπεζα να παράσχει δανειοδοτήσεις ύψους € 100 εκατ. 
σε ΜΜΕ στη Βουλγαρία την επόμενη τριετία. Παρόμοιες συμφωνίες συνήφθησαν 
στις αρχές του 2016 με τις τράπεζες Raiffeisenbank (βλ. αναλυτικότερα 
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2016/efsi_innovfin_raiffei
sen.htm) και ProCredit Bank (βλ. αναλυτικότερα 
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2016/innovfin_procredit.h
tm) στο πλαίσιο του μηχανισμού “Innovfin SME Guarantee” (web: 
http://www.eib.org/products/blending/innovfin/ & 
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/inno
vfin-guarantee-facility/). Η συμφωνία με την Procredit αφορά χρηματοδοτήσεις 
ύψους € 250 εκατ. για το σύνολο του χαρτοφυλακίου της τράπεζας στη ΝΑ 
Ευρώπη, ενώ η συμφωνία με τη  Raiffeisenbank αφορά σε χρηματοδοτήσεις € 35 
εκατ. στη Βουλγαρία. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρα εν εξελίξει προγράμματα και 

μηχανισμούς, καθώς και τα «ανακυκλούμενα» κεφάλαια της πρωτοβουλίας 
JEREMIE που θα πρέπει να απορροφηθούν εντός του 2016, ο Αντιπρόεδρος της 
βουλγαρικής Κυβέρνησης, αρμόδιος για τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, κ. 
Tomislav Donchev, εκτίμησε ότι οι βουλγαρικές εταιρείες θα έχουν εντός του 
2016 σημαντικές επιλογές άντλησης κεφαλαίων για χρηματοδοτικές τους 
ανάγκες ύψους τουλάχιστον € 500 εκατ. 

 
◊◊◊◊◊ 

 
 

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/
http://www.mi.government.bg/bg/themes/programa-cosme-2014-2020-1361-442.html
http://www.mi.government.bg/bg/themes/programa-cosme-2014-2020-1361-442.html
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8482&lang=en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8482&lang=en
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2016/efsi_innovfin_raiffeisen.htm
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2016/efsi_innovfin_raiffeisen.htm
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2016/innovfin_procredit.htm
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2016/innovfin_procredit.htm
http://www.eib.org/products/blending/innovfin/
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/
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IV. ΚΛΑΔΙΚΑ 

 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
 

-  Νέες επενδύσεις στη Βουλγαρία 

 

Ενδιαφέρουσες ειδήσεις γίνονται γνωστές αναφορικά με την επενδυτική 
κινητικότητα σε μια σειρά από τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας στη 
Βουλγαρία. Συγκεκριμένα: 

 
 Στον ξενοδοχειακό κλάδο, δύο νέα συγκροτήματα του ομίλου 

Accor, ένα δεύτερο Novotel και ένα Ibis, θα κατασκευαστούν στο 
κέντρο της Σόφιας από την εταιρεία Markan, που θα αναλάβει και 
τη διαχείρισή τους. Το ακίνητο, όπου θα οικοδομηθούν τα 
ξενοδοχεία, μεταβιβάστηκε στη Markan από την κυπριακή εταιρεία 
AGI-BRE έναντι € 4 εκατ. Ο προϋπολογισμός της επένδυσης 
εκτιμάται σε περίπου € 22 εκατ. και θα χρηματοδοτηθεί από τον 
τραπεζικό κλάδο. Το εν λόγω μοντέλο (αγορά δικαιωμάτων 
εκμετάλλευσης ενός διεθνούς brand από εγχώριους επενδυτές) 
αποδεικνύεται ιδιαίτερα δημοφιλές στον ξενοδοχειακό κλάδο τα 
τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις των 
ξενοδοχείων Hilton και Radisson Blue (το τελευταίο, σύμφωνα με 
τον τοπικό τύπο, σύντομα θα μετονομαστεί σε Intercontinental). 

 Το πρώτο εργοστάσιο κατασκευής μερών αεροσκαφών για 
λογαριασμό των εταιρειών Airbus και Boeing θα δημιουργήσει στη 
Βουλγαρία η αμερικανική Woodward. Εγγραφόμενη στη 
Βουλγαρία, η Woodward εκτιμάται ότι θα επενδύσει στη χώρα 
περίπου € 5 εκατ. εντός της επόμενης τριετίας. Βάσει του 
υφιστάμενου σχεδιασμού η μονάδα θα κατασκευαστεί σε 
εγκαταστάσεις που θα ενοικιάσει από το Αεροδρόμιο της Σόφιας. Ο 
επικεφαλής της βουλγαρικής Woodward, κ. Emil Iliev, εκτιμά ότι ο 
αμερικανικός όμιλος επέλεξε τη Βουλγαρία λόγω του υφιστάμενου 
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, του συγκριτικά καλού 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της πολιτικής σταθερότητας τα 
τελευταία χρόνια. Η περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου στη 
Βουλγαρία θα εξαρτηθεί από τη διατήρηση των ως άνω 
προϋποθέσεων και από την πορεία της αρχικής σχεδιαζόμενης 
επένδυσης. 

 H συμφερόντων ΗΠΑ επιχείρηση Sensata Bulgaria θα εγκαινιάσει 
στις 8 Απριλίου τη δεύτερή της μονάδα στη βιομηχανική ζώνη 

Maritza στη Φιλιππούπολη (που αποτελεί τμήμα της οικονομικής 
ζώνης Trakia, βλ http://www.tez.bg/). Η επένδυση ανέρχεται σε $ 

http://www.tez.bg/


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 
 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας                                       Σελίδα 9 

40 εκατ. και αναμένεται η δημιουργία 1.500 θέσεων εξειδικευμένης 
εργασίας εντός της διετίας. Η Sensata Technologies 
δραστηριοποιείται στην παραγωγή αισθητήρων για την 
αυτοκινητοβιομηχανία και εισήλθε στη Βουλγαρία το 2011 με μέσω 
εξαγοράς της  βελγικής Sensor-Nite του ομίλου ELEX με τίμημα 
€225 εκατ. Η πρώτη μονάδα της Sensata Bulgaria βρίσκεται στο 
Botevgrad και παράγει αισθητήρες θερμοκρασίας για τις 
Volkswagen, Daimler, Volvo, Fiat και General Motors. Στην εν 
λόγω μονάδα, καθώς και στο κέντρο εξυπηρέτησης Ευρωπαίων 
πελατών στη Σόφια απασχολούνται συνολικά 1.850 εργαζόμενοι. 

 Η γερμανικών συμφερόντων κατασκευάστρια ειδών φωτισμού 
(λαμπών) Osram, θα δημιουργήσει ιδιόκτητη μονάδα κοντά στη 
Φιλιππούπολη (εντός της Trakia Economic Zone: 
http://www.tez.bg/), η οποία προγραμματίζεται να καταστεί 
λειτουργική το 2017. Με έκταση 11 χιλιάδων στρεμμάτων, η TEZ 
έχει τα τελευταία χρόνια προσελκύσει και άλλους επενδυτές από 
τον κλάδο του ηλεκτρικού εξοπλισμού, όπως η ABB και η Schneider 
Electric. Οι υπεύθυνοι της TEZ εκτιμούν ότι εντός του έτους θα 
τεθούν σε εφαρμογή επενδυτικά σχέδια ύψους € 50 εκατ., μεταξύ 
των οποίων μια μονάδα της Willi Elbe Gelenkwellen (τεχνολογίες 
συστημάτων διεύθυνσης και οδήγησης). 
 

Σημειώνουμε, σε ό,τι αφορά τη συνολική πορεία των ΑΞΕ στη Βουλγαρία, 
ότι βάσει προσωρινών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας, το 2015 κατεγράφη 
αύξηση 22,5% σε ετήσια βάση και οι ΑΞΕ προσέγγισαν το € 1,58 δισεκ. Σύμφωνα 
με την Κεντρική Τράπεζα Βουλγαρίας, οι ΑΞΕ στη χώρα το 2015 ισοδυναμούσαν 
με το 3,5% του ετήσιου προβλεπόμενου ΑΕΠ. Οι επενδύσεις μετοχικού 
κεφαλαίου από μη κατοίκους ανήλθαν σε € 1,13 δισεκ., σημειώνοντας αύξηση 
96,4% σε σύγκριση με το 2014. Οι επενδύσεις σε ακίνητα (real estate) από μη 
κατοίκους μειώθηκαν σε € 72,5 εκατ. από 120 εκατ. ευρώ το 2014. Οι μεγαλύτερες 
εισροές από επενδύσεις σε ακίνητα το 2015 προήλθαν από τη Ρωσία (€ 27,1 εκατ. 
ή 37,5% της συνολικής επένδυσης). Αξιόλογη αύξηση σημείωσαν πάντως οι 
επανεπενδύσεις κερδών που το 2015 ανήλθαν σε € 644 εκατ., ενώ το 2014 
αντιστοιχούσαν σε € 167 εκατ. 

 
Κατά τον Ιανουάριο 2016 (προσωρινά στοιχεία), οι ΑΞΕ παρουσιάζουν 

τεράστια πτώση: Διαμορφώνονται στα € 44,9 εκατ. (0,1% του ΑΕΠ) έναντι € 323,4 
εκατ. (0,7% του ΑΕΠ) την ίδια περίοδο του 2015. Η σημαντικότερη καθαρή 
εισροή την ως άνω περίοδο προέρχεται από τη Γερμανία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο. 
 

 ◊◊◊◊◊ 

 

http://www.tez.bg/
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ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ  
 

-  Χρηματοδότηση για ανθρώπινη μεταχείριση χοίρων και πουλερικών 

 

Το βουλγαρικό Κρατικό Ταμείο Γεωργίας θα χορηγήσει BGN 56 εκατ. 
(περίπου € 29 εκατ.) εντός του 2016 σε δικαιούχους κτηνοτρόφους μέσω ειδικών 
σχημάτων κρατικής βοήθειας για την ανθρώπινη μεταχείριση χοίρων και 
πουλερικών. Τα εν λόγω χρηματοδοτικά σχήματα θα συνεχιστούν και το 2017.  
Οι σχετικές πληρωμές θα καταβάλλονται άπαξ ετησίως ή σε δόσεις ανάλογα με 
την κατηγορία των ζώων.  

 
Παράλληλα, το Ταμείο ανακοίνωσε την έναρξη καταβολής των απευθείας 

πληρωμών (επιδοτήσεων) σε βιολογικούς μελισσοκόμους (BGN 4 εκατ. σε 400 
δικαιούχους), ενώ εκκρεμεί η καταβολή των επιδοτήσεων στους δικαιούχους του 
σχήματος «βιολογική κτηνοτροφία». 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

επικοινωνούν με το Κρατικό Ταμείο Γεωργίας (web: http://www.dfz.bg/). 
 

 ◊◊◊◊◊ 
 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
 

-  Ολοκλήρωση εξαγοράς ALPHA BANK Βουλγαρίας από EUROBANK 
Βουλγαρίας 

 
Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του συνόλου των δραστηριοτήτων της 

Alpha Bank στη Βουλγαρία από την Eurobank Bulgaria (γνωστή με το διακριτικό 
τίτλο “Postbank”), σε συνέχεια λήψεως των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων, 
ανακοίνωσαν οι δύο τράπεζες. Από 1η Μαρτίου οι πελάτες της Alpha Bank στη 
Βουλγαρία θα εξακολουθούν να εξυπηρετούνται από το ίδιο δίκτυο 
εξυπηρέτησης, ενώ, στο προσεχές μέλλον και μετά την ολοκλήρωση της 
λειτουργικής ενοποιήσεως, θα αποκτήσουν τη δυνατότητα χρήσεως του 
ευρύτερου δικτύου της Postbank. 

 
Το ενεργητικό της Postbank, της έκτης μεγαλύτερης τράπεζας αυτή τη 

στιγμή στη χώρα, υπολογίζεται σε BGN 5,6 δισεκ. (περίπου € 2,9 δισεκατ.) και της 
Alpha Bank σε 1,1 δισεκ. Μετά τη συγχώνευση, εκτιμάται ότι η Postbank θα 
καταστεί η 4η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, αφήνοντας σε 5η και 6η θέση UBB 
(συμφερόντων Εθνικής Τραπέζης με ενεργητικό ύψους BGN 6,6 δισεκ.) και 
Reiffeisenbank (με ενεργητικό ύψους BGN 6,5 δισεκ.). 

 

http://www.dfz.bg/
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Σύμφωνα με εκτιμήσεις του τοπικού τύπου, μετά την ολοκλήρωση της 
εξαγοράς, η Postbank θα πρέπει να προχωρήσει σε αύξηση του κεφαλαίου της 
κατά € 55 εκατ., ώστε να ανταποκριθεί στις κεφαλαιακές απαιτήσεις που θέτει η 
βουλγαρική Κεντρική Τράπεζα και με δεδομένο ότι η Alpha Bank λειτουργούσε 
στη Βουλγαρία ως “branch” (κατάστημα) της ελληνικής τράπεζας και όχι ως 
βουλγαρικό νομικό πρόσωπο. 

 
Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, τα αδειοδοτημένα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία 
μειώνονται από 28 σε 27. 

 

◊◊◊◊◊ 

 

V. ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 
 
- Εκθέσεις & Forum για τη ΝΑ Ευρώπη (Exhibitions & Forum for South-East 
Europe - Σόφια, 05–07.04.2016) 

 
Εν θέματι συνδυαστική εκδήλωση, αποτελούμενη από επιμέρους 

εξειδικευμένες εκθέσεις και συνέδρια, θα διεξαχθεί στο Inter Expo Center στη 
Σόφια (05–07.04.2016). Οι επιμέρους εκθέσεις/συνέδρια είναι οι εξής: 

 
 12η Έκθεση και Συνέδριο για τις ΑΠΕ και την Ενεργειακή 

Επάρκεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (EE & RE - ενεργειακή 
επάρκεια και λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, φωτισμό, waste-to-
energy, ΑΠΕ κ.ά.) 

 8η Έκθεση και Συνέδριο (Save the Planet) για τη διαχείριση 
αποβλήτων και την ανακύκλωση 

 “Smart Cities” (έξυπνα ενεργειακά σπίτια, ενεργειακή 
εξοικονόμηση κ.ά.) και  

 “LiftBalkans” (ανελκυστήρες, κινούμενες κλίμακες και σκάλες).  
 

Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος εκθέτες και ομιλητές από 16 χώρες. 
Εθνική συμμετοχή θα υπάρξει για ακόμη μια χρονιά από την Αυστρία. 

 
Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: http://viaexpo.com/htdocs/images/fm/Brochure_EE&RE_EE.pdf. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες 
απευθείας με τους διοργανωτές στα κάτωθι στοιχεία: 

 
 

http://viaexpo.com/htdocs/images/fm/Brochure_EE&RE_EE.pdf
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VIAEXPO Ltd. 
22, Pobeda Str., fl. 1 
4003 Φιλιππούπολη 

Τηλ./Fax: +35932/ 966 813, 960 011, 960 012, 512 907 
Fax: +35932/ 960 011, 960 012 
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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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