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I. ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ
- Συνομιλίες Βουλγαρίας και Ιράν στη Σόφια με θέμα το φυσικό αέριο και την
οικονομική συνεργασία
Σύμφωνα με ανακοίνωση τύπου του Υπουργείου Ενέργειας Βουλγαρίας, η
συνεργασία της Βουλγαρίας με το Ιράν στο φυσικό αέριο βρέθηκε στην κορυφή
της ατζέντας κατά τη διάρκεια συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια
την Παρασκευή 15.04 τ.έ., μεταξύ της Υπουργού Ενέργειας της χώρας, κας
Temenuzhka Petkova, και του Αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου Εμπορίου,
Βιομηχανίας, Ορυχείων και Γεωργίας του Ιράν (ICCIMA), κ. Farhad Sharif.
Σύμφωνα με το εν λόγω δελτίο τύπου, η Βουλγαρία θεωρεί το Ιράν ως
δυνητική πηγή προμήθειας φυσικού αερίου για το σχεδιαζόμενο τερματικό
σταθμό (gas hub), το σχέδιο κατασκευής του οποίου παρουσιάστηκε το Μάρτιο
στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της 18ης Μικτής Επιτροπής Βουλγαρίας–Ιράν
για την οικονομική και επιστημονική/τεχνική συνεργασία. Η βουλγαρική
πλευρά εκτιμά ότι, σε σύντομο χρονικό διάστημα, είναι δυνατό για το Ιράν να
προμηθεύσει με συμπιεσμένο φυσικό αέριο τη Βουλγαρία μέσω του Poti στη
Γεωργία και της Μαύρης Θάλασσας. Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Δεκεμβρίου τ.έ. το
Υπουργικό Συμβούλιο Βουλγαρίας υιοθέτησε σχέδιο για κατασκευή κέντρου
αποθήκευσης και διανομής φυσικού αερίου (gas hub) στη Βάρνα, το οποίο θα
φέρει το όνομα “Balkan”.
Μακροπρόθεσμα, προμήθειες μπορούν να πραγματοποιούνται είτε μέσω
τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) είτε μέσω νέων
αγωγών. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως αναφέρεται σχετικά στο δελτίο τύπου, η κα
Petkova εξέθεσε την πορεία υλοποίησης της κατασκευής των διασυνδετηρίων με
τις γειτονικές χώρες, καθώς και τις προοπτικές συμμετοχής της Βουλγαρίας στο
έργο για την κατασκευή τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου
κοντά στην Αλεξανδρούπολη. «Τα έργο αυτά είναι πολύ σημαντική ευκαιρία για
εμάς, γιατί θα εξασφαλίσουν τη δυνατότητα πραγματικής διαφοροποίησης των
πηγών φυσικού αερίου», δήλωσε ο κα Petkova.
Από την πλευρά του, ο κ. Sharif δήλωσε ότι, επί του παρόντος, καλύτερες
προοπτικές υφίστανται στην προμήθεια LNG, καθώς, κατά την άποψή του, στο
απώτερο μέλλον, θα είναι δυνατό για τη Βουλγαρία να κατασκευάσει ένα μικρό
σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (mini LNG complex), για να προμηθεύει
με φυσικό αέριο την Ευρώπη. Σύμφωνα με το ως άνω δελτίο τύπου, η Βουλγαρία
και το Ιράν θα επανενεργοποιήσουν τις ομάδες εργασίας για την ενέργεια και το
φυσικό αέριο στο πλαίσιο της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής.
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Συγκεκριμένα, εντός του επόμενου τετραμήνου θα ανανεωθεί η σύνθεσή τους και
θα διεξαχθούν συναντήσεις στη Σόφια.
Την Πέμπτη 14.04 τ.έ. είχε προηγηθεί συνάντηση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας, κ. Lyuben Petrov, με τον Πρόεδρο του ICCIMA, κ.
Mohsen Jalalpour. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η ανάπτυξη αμοιβαία
επωφελών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με το Ιράν, το οποίο, όπως
δήλωσε ο κ. Petrov, αποτελεί «σημαντική συνιστώσα της εξωτερικής οικονομικής
πολιτικής της Βουλγαρίας στην περιοχή της Ασίας». Ο κ. Petrov τόνισε, επίσης,
ότι η κατάργηση των περιοριστικών μέτρων κατά του Ιράν δημιουργεί τις
κατάλληλες συνθήκες για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των διμερών
σχέσεων. Είναι δε
μεγάλης σημασίας η ανάπτυξη και εμβάθυνση της
συνεργασίας μεταξύ βουλγαρικών και ιρανικών επιχειρήσεων μέσω της
συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις που διεξάγονται στις δύο χώρες,
επιχειρηματικών φόρουμ και αποστολών.
Σύμφωνα με τον κ. Petrov, η βουλγαρική επιχειρηματική κοινότητα
επιδεικνύει ενδιαφέρον για τη σύσφιξη των οικονομικών δεσμών με το Ιράν.
Μεταξύ των τομέων, όπου η διμερής συνεργασία μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω,
περιλαμβάνονται τα φαρμακευτικά, τα χημικά, η βιομηχανία τροφίμων, η
παραγωγή εξαρτημάτων για την αυτοκινητοβιομηχανία και η τεχνολογία των
πληροφοριών. Αντίστοιχα, ο κ. Jalalpour εκτίμησε ότι οι ιρανικές επιχειρήσεις
ενδιαφέρονται για συνεργασία στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, του
τουρισμού, του εμπορίου και στην από κοινού παραγωγή εμπορεύσιμων
αγαθών.
Σύμφωνα με στοιχεία που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του το
βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο, ο διμερής όγκος εμπορίου κινείται σε σχετικά
χαμηλά επίπεδα, Συγκεκριμένα, το 2015 οι βουλγαρικές εξαγωγές στο Ιράν
ανήλθαν σε € 126 εκατ. (έναντι € 93 εκατ. το 2014), ενώ οι εισαγωγές σε μόλις € 14
εκατ. (έναντι € 32 εκατ. το 2014).
◊◊◊◊◊
- Συμμετοχή έξι εταιρειών σε τεστ αγοράς για λήψη φυσικού αερίου από το
ελληνοβουλγαρικό διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου IGB
Στο πλαίσιο τεστ αγοράς έξι εταιρείες υπέβαλαν προσφορές για την
απόκτηση δυνατότητας λήψης φυσικού αερίου από το σχεδιαζόμενο
ελληνοβουλγαρικό αγωγό φυσικού αερίου IGB. Οι έξι εταιρείες που εκδήλωσαν
το ενδιαφέρον τους ήταν οι Bulgargaz, ΔΕΠΑ, Edison, Socar, Gastrade και
Noble. Το εν λόγω τεστ αγοράς αποτελεί τη πρώτη φάση κατά την οποία οι
συμμετέχοντες μόνο δηλώνουν τις ποσότητες για τις οποίες ενδιαφέρονται. Η
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δεύτερη φάση που θα ακολουθήσει μετά τις 15 Απριλίου τ.ε. θα περιλαμβάνει την
υποβολή δεσμευτικών προσφορών εκ μέρους των ενδιαφερομένων εταιριών.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πρόσφατες
δηλώσεις της Υπουργού Ενέργειας, κας
Τεμενούζκα Πετκόβα, το ανωτέρω τεστ
αγοράς αποτελεί ένα δείκτη ότι το έργο θα
είναι επιτυχημένο, όχι μόνο από στρατηγική
σκοπιά, στο πλαίσιο της διαφοροποίησης
των προμηθειών φυσικού αερίου, αλλά και
από εμπορική και οικονομική σκοπιά,
δεδομένου ότι οι προσφορές αντιστοιχούν σε
ποσότητες
που
υπερβαίνουν
την
σχεδιαζόμενη χωρητικότητα του αγωγού (3-5 δις κ.μ. ετησίως). Η κα Υπουργός
εξέφρασε επίσης την επιθυμία της Βουλγαρίας να συμμετάσχει στην κατασκευή
πλωτού τερματικού σταθμού υγροποιημένου αερίου LNG στο λιμάνι της
Αλεξανδρούπολης.
◊◊◊◊◊
- Έναρξη γεωτρητικών ερευνών στο κοίτασμα Han Asparuh
Στις 19 Απριλίου τ.έ. παρουσιάστηκε επισήμως το πλωτό γεωτρύπανο
Noble Globetrotter II, το οποίο θα πραγματοποιήσει τις πρώτες γεωτρητικές
έρευνες βαθέων υδάτων στο οικόπεδο “Han Asparuh”. Η παρουσίαση τόσο του
γεωτρύπανου όσο και του συνολικού ερευνητικού σχεδίου πραγματοποιήθηκε
στο Μπουργκάς (Πύργος) παρουσία του Βούλγαρου Πρωθυπουργού Boiko
Borissov, του Αντιπροέδρου με αρμοδιότητα τη διαχείριση των κοινοτικών
κονδυλίων, κ. Tomislav Donchev, και
των
Υπουργών
Ενέργειας
και
Περιβάλλοντος.
Το
εν
θέματι
γεωτρύπανο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί
στη Μαύρη Θάλασσα και έχει
προσαρμοστεί, ώστε να διασχίζει
ευκολότερα τα στενά του Βοσπόρου.
Οι εταιρείες Total, OMV και
Repsol, στις οποίες έχει ανατεθεί η
γεώτρηση,
βρίσκονται
ήδη
σε
προχωρημένο στάδιο προετοιμασιών. Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, η Total είναι
έτοιμη να επενδύσει $ 260 εκατ. για την έρευνα του 14.220 τ.μ. οικοπέδου. Η
κοινοπραξία σκόπευε να αρχίσει τις σχετικές εργασίες ήδη από το 2014, αλλά η
πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου διαφοροποίησε τον προγραμματισμό της.
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Πλέον ο διευθύνων σύμβουλος της Total Βουλγαρίας, κ. Xavier Faugeras,
τοποθετεί στις αρχές Μαΐου τ.έ. την έναρξη των γεωτρητικών ερευνών, που θα
διαρκέσουν 4 έως 5 μήνες. Από την πλευρά της, η Υπουργός Ενέργειας, κα
Temenuzhka Petrova, εκτιμά ότι οι πρώτες σεισμικές και γεωλογικές μελέτες
αναφορικά τόσο με το Han Asparuh όσο και με το Silistar είναι «πολύ
αισιόδοξες».
Το κοίτασμα Han Asparuh βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα, περίπου 80
χλμ. από την ακτή σε ύδατα βάθους μεταξύ 100 και 2000 μέτρων.
◊◊◊◊◊

Υπογραφή συμφωνίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του
διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Βουλγαρίας - Ρουμανίας
Σύμφωνα με ανακοίνωση του βουλγαρικού Υπουργείου Ενέργειας, εντός
τεσσάρων μηνών θα ολοκληρωθεί ο πρώτος διασυνδετήριος αγωγός φυσικού
αερίου μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Η συμφωνία για την
κατασκευή του υποποτάμιου τμήματος του αγωγού υπεγράφη στις 6 Απριλίου
τ.ε. Η κατασκευή του υποποτάμιου τμήματος του αγωγού αναμένεται να
ολοκληρωθεί εντός 119 ημερών. Το μήκος του είναι 2,1 χλμ, ενώ η μέγιστη
δυναμικότητα μεταφοράς αερίου του αγωγού ανέρχεται σε 1,5 δις κυβ. μ.
ετησίως. Πρόκειται για την τελευταία φάση πριν από την οριστική αποπεράτωση
του έργου. Ανάδοχος των έργων είναι η αυστριακή εταιρεία Habau.
◊◊◊◊◊

II.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)
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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

-2,9

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

26,4

Εξωτερικό χρέος (% επί ΑΕΠ)

94,9

91,4%

94,3%

76,5

◊◊◊◊◊
- Υπουργείο Οικονομικών Βουλγαρίας: Εαρινή Οικονομική Πρόβλεψη
Βασική κινητήριος δύναμη της βουλγαρικής οικονομίας φέτος, αλλά και
στα επόμενα χρόνια θα είναι η εγχώρια κατανάλωση. Οι ελπίδες της κυβέρνησης
συνδέονται κυρίως με την αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων,
αναφέρεται σε σχετικό άρθρο της εφημερίδας «Capital» που παρουσιάζει την
εαρινή μακροοικονομική πρόβλεψη του υπουργείου Οικονομικών. Ωστόσο, οι
εξαγωγές, καθώς επίσης και οι επενδύσεις θα μειωθούν το 2016.
Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για την άνοδο του ΑΕΠ της Βουλγαρίας
συνδέονται με το διεθνές περιβάλλον – η γεωπολιτική ανασφάλεια, οι
αυξανόμενες δαπάνες της ΕΕ για τους μετανάστες και τους πρόσφυγε και οι
επιδεινούμενες προσδοκίες για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες.
Το υπουργείο Οικονομικών διατηρεί στο 2,1%, το ρυθμό ανάπτυξης για το
2016, 2,5% το 2017 και 2,7% το 2018 και το 2019.
Σε σχέση με τη φθινοπωρινή πρόβλεψη ωστόσο, το υπουργείο
Οικονομικών αυξάνει, έστω και ελάχιστα, τις εκτιμήσεις για την συμβολή της
εγχώριας κατανάλωσης στο ΑΕΠ από το 1,3% στο 1,5%. Αιτία της αισιοδοξίας
είναι κυρίως η θετική τάση στην αγορά εργασίας από το προηγούμενο έτος, η
οποία αναμένεται να συνεχιστεί και φέτος.
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Αναμένεται το επίπεδο της ανεργίας να μειωθεί το 2016 στο 8,6%, ενώ
κατά τη φθινοπωρινή πρόβλεψη είχε υπολογιστεί στο 9,6%. Η αύξηση της
απασχόλησης θα έχει ως αποτέλεσμα και την άνοδο του διαθέσιμου εισοδήματος
των νοικοκυριών και στη συνέχεια των καταναλωτικών τους δαπανών.
Σημαντικότερη αύξηση των εισοδημάτων, όμως, μπορεί να υπάρξει κατά την
διετία 2017-2019, όταν αναμένεται και ενισχυμένη οικονομική δραστηριότητα
και άνοδος των τιμών στη χώρα.
Με τις προσδοκίες για υψηλότερη απασχόληση και κατανάλωση, όμως, τα
θετικά νέα για την βουλγαρική οικονομία τελειώνουν. Το Yπουργείο
Οικονομικών αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη για την συμβολή των
επενδύσεων στο ΑΕΠ της χώρας - από το 0,7% το φθινόπωρο στο αρνητικό -1,8%
τώρα. Η αιτία είναι γνωστή – οι δημόσιες επενδύσεις θα συρρικνωθούν. Σε
αντίθεση με τα τελευταία χρόνια, όταν κορυφώθηκε η χορήγηση ευρωπαϊκών
κεφαλαίων στο πλαίσιο διάφορων προγραμμάτων, το 2016 ξεκινά πια η
υλοποίηση σχεδίων των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων της ΕΕ και η
εκτέλεσή τους απαιτεί ορισμένο χρόνο. Το δυσάρεστο σ’ αυτή την περίπτωση
είναι ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις δεν μπορούν να αντισταθμίσουν την πτώση των
δημοσίων επενδύσεων.
Ωστόσο, από το υπουργείο Οικονομικών προσδοκούν αναζωογόνηση των
ιδιωτικών επενδύσεων, κυρίως στον κλάδο των κατασκευών και στην αγορά
εξοπλισμού. αλλά συνολικά, αυτή θα είναι περιορισμένη.
Ανησυχητικές είναι και οι προβλέψεις για το μερίδιο των εξαγωγών στο
ΑΕΠ. Το 2016 και για τα επόμενα χρόνια αναμένεται μικρότερη αύξηση των
εξαγωγών.
Η ενίσχυση του μεθοριακού ελέγχου στην ΕΕ μπορεί να οδηγήσει σε
μείωση της εμπορικής δραστηριότητας στην περιοχή, ενώ η διάθεση σημαντικών
χρηματικών ποσών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την αντιμετώπιση της
προσφυγικής κρίσης θα περιορίσει τα κονδύλια για επενδύσεις.
Άλλο πρόβλημα για τις βουλγαρικές εξαγωγές μπορεί να αποτελέσει και η
επιβράδυνση της ζήτησης σε ορισμένες από τις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες.
Παρά τις μόνιμες αποπληθωριστικές τάσεις στη χώρα κατά τα τελευταία 2
χρόνια, το υπουργείο Οικονομικών αναμένει την ανατροπή της εν λόγω τάσης
στα τέλη του τρέχοντος έτους, λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου και
των πρώτων υλών. Ωστόσο, για τρίτη συνεχή χρονιά, ο μέσος πληθωρισμός σε
ετήσια βάση θα παραμένει αρνητικός: -0,8%.
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Σε ό, τι αφορά τον τραπεζικό κλάδο, για το 2017 αναμένεται άνοδος των
πιστώσεων για τον ιδιωτικό τομέα κατά 2,4%, ενώ το 2018 και το 2019 ο ρυθμός
αύξησης θα διαμορφωθεί στο 4,2% και 5,5% αντίστοιχα. Οι προβλέψεις του
υπουργείου Οικονομικών για φέτος, όμως, δείχνουν μείωση των δανείων για τον
ιδιωτικό τομέα. Για τις επιχειρήσεις η πτώση αυτή θα ανέρθει στο 0,6%, ενώ στα
νοικοκυριά δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές.
◊◊◊◊◊
- Σημαντική πτώση ΑΞΕ στη Βουλγαρία στο πρώτο δίμηνο του 2016
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Βουλγαρική
Κεντρική Τράπεζα (Bulgarian National Bank) στο πρώτο δίμηνο του 2016 οι ΑΞΕ
σημείωσαν πτώση 83,4% σε ετήσια βάση αντιστοιχώντας σε 81 εκατ. ευρώ. Το
αντίστοιχο δίμηνο του 2015 οι ΑΞΕ αντιστοιχούσαν σε 40,5 εκατ. ευρώ. Αύξηση
αντίθετα σημείωσαν οι βουλγαρικές επενδύσεις στο εξωτερικό το δίμηνο
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016 αντιστοιχώντας σε 28,9 εκατ. ευρώ, ενώ το
αντίστοιχο δίμηνο της προηγούμενης χρονιάς ήταν 6,3 εκατ. ευρώ.
◊◊◊◊◊
- Εκτιμήσεις του ΔΝΤ για την ανάπτυξη της βουλγαρικής οικονομίας
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που
ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της τελευταίας έκθεσης για τις προοπτικές της
παγκόσμιας
οικονομίας
(World
Economic
Outlook
βλ.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/text.pdf), τη διετία
2016–2017 το ΑΕΠ της χώρας θα αυξάνεται ετησίως κατά 2,3%. Η ανεργία θα
μειωθεί στο 8,6% το 2016 και στο 7,9% το 2017, ενώ ο πληθωρισμός θα ανέλθει σε
0,2% το 2016 και 1,2% το 2017.
Υπενθυμίζεται ότι 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
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%.
◊◊◊◊◊
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IΙΙ. ΚΛΑΔΙΚΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ
- Καταγγελίες για νοθεία και ελλιπή σήμανση γαλακτοκομικών προϊόντων
Ο Πρόεδρος του βουλγαρικού Συνδέσμου Γαλακτοκομικών Προϊόντων, κ.
Dimitar Zorov, και εκπρόσωποι εταιρειών παραγωγής γαλακτοκομικών
προϊόντων, που είχαν στοχοποιηθεί στον τοπικό τύπο όταν δημοσιεύθηκε
«μαύρη λίστα» με εταιρείες που «δηλητηριάζουν τον κόσμο χρησιμοποιώντας
φυτικά λίπη» ή παράγουν «ψεύτικα τυροκομικά», έδωσαν συνέντευξη τύπου με
σκοπό να ανασκευάσουν τις κατηγορίες και να υπερασπιστούν τις εταιρείες τους.
Κατά ορισμένων από τις εταιρείες, τα ονόματα των οποίων αναφέρθηκαν στον
κατάλογο, κινήθηκαν έως και ποινικές διαδικασίες.
Το ενδιαφέρον είναι πως, κατά τη συνέντευξη αυτή, οι κκ. Zorov,
Prisadashki (ιδιοκτήτης της εταιρείας Josi) και Grancharov (ιδιοκτήτης της
εταιρείας Ablamilk) παραδέχθηκαν ότι το 60% των «γαλακτοκομικών»
προϊόντων που κυκλοφορούν στην τοπική αγορά περιέχουν φυτικά λίπη σε
διάφορες ποσότητες. Αρνήθηκαν, όμως, ότι οι δικές τους εταιρείες εφαρμόζουν
τέτοιες μεθόδους και υποστήριξαν ότι 10 άλλες τοπικές επιχειρήσεις εμπλέκονται
σε πρακτικές αυτού του είδους. Υποστήριξαν, επίσης, ότι ναι μεν η κοινοτική
νομοθεσία επιτρέπει, υπό προϋποθέσεις, τη χρήση τέτοιων φυτικών συστατικών,
αλλά αυτά συχνά δεν αναγράφονται στη συσκευασία, όπως θα έπρεπε. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, τιμή BGN 3-4 το κιλό για τυρί δεν είναι ρεαλιστική
και, προφανώς, κάτι συμβαίνει.
Πρόταση του Συνδέσμου είναι να τροποποιηθεί η βουλγαρική νομοθεσία
και να απαγορευθεί πλήρως η χρήση φυτικών λιπών στην τοπική
γαλακτοβιομηχανία. Τέλος ο κ. Zorov αρνήθηκε τις κατηγορίες περί ύπαρξης
«καρτέλ» στον κλάδο των γαλακτοκομικών. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι με 240
γαλακτοκομεία στη χώρα δεν μπορεί να υπάρξει καρτέλ, ενώ η τιμή αγοράς του
γάλακτος από τον παραγωγό έχει μεγάλη διακύμανση, μεταξύ BGN 0,40 και 0,60
το λίτρο, τιμή 8% υψηλότερη από την αντίστοιχη στην Ουγγαρία και 15% στις
Βαλτικές χώρες. Ο πρόεδρος του συνδέσμου αναγνώρισε, ταυτόχρονα, ότι «η
τιμή του ανεπεξέργαστου γάλακτος δεν καλύπτει το κόστος, αλλά αυτή είναι η
πραγματικότητα». Υποστήριξε δε ότι η εν λόγω προβληματική για τον κλάδο
κατάσταση οφείλεται στην υπερπαραγωγή γάλακτος στην ΕΕ, στον αποκλεισμό
του ευρωπαϊκού γάλακτος από τη ρωσική αγορά, στη μεγαλύτερη κρατική
στήριξη των γαλακτοπαραγωγών σε άλλες χώρες και στη χαμηλή
αποτελεσματικότητα των Βούλγαρων κτηνοτρόφων. Στον τοπικό τύπο
αναφέρονται και σχετικές δηλώσεις της Υπουργού Γεωργίας, κας Desislava
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Taneva, σύμφωνα με την οποία 12 χώρες της ΕΕ παράγουν φθηνότερο γάλα από
τη Βουλγαρία, με αποτέλεσμα κάποιες μεν εγχώριες γαλακτοκομικές εταιρείες να
χρησιμοποιούν αποκλειστικά βουλγαρικό γάλα αλλά οι περισσότερες να
εισάγουν από Ουγγαρία, Ρουμανία και Σλοβακία.
◊◊◊◊◊

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- Λειτουργία νέου γραφείου Ryanair στο αεροδρόμιο Σόφιας
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας Ryanair, στις 30
Οκτωβρίου 2016 θα ξεκινήσει η λειτουργία νέου γραφείου της εταιρείας στο
αεροδρόμιο Σόφιας. Η Ryanair θα εξυπηρετεί από τη Σόφια 21 καινούργιους
προορισμούς, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα, η Βαρκελώνη, το Βερολίνο, οι
Βρυξέλλες, η Κολωνία, το Δουβλίνο, η Μαδρίτη, το Μιλάνο κ.α. Σύμφωνα με τον
Εκτελεστικό Διευθυντή του αεροδρομίου Σόφιας κ. Hristo Shterionov, η είσοδος
της Ryanair θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των πτήσεων και τον αριθμών
των διερχόμενων επιβατών. Εβδομαδιαίως θα προστεθούν περίπου 90 πτήσεις
που αναμένεται να προσελκύσουν εντός του προσεχούς έτους 1,5 εκατ. πελάτες.
Η επένδυση αναμένεται επίσης να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 1.100
θέσεων εργασίας στη Σόφια και στην ευρύτερη περιοχή. Η Ryanair διαθέτει
αυτήν τη στιγμή συνολικά 83 Γραφεία στην Ευρώπη και 350 αεροσκάφη.
◊◊◊◊◊

ΙV. ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
- Πρόγραμμα Διεθνών Εκθέσεων στη Βουλγαρία 2016
Στην ιστοσελίδα του Γραφείου μας στη διαδικτυακή πύλη AGORA έχει
αναρτηθεί επικαιροποιημένος κατάλογος με τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις,
που θα πραγματοποιηθούν στη Βουλγαρία το 2016, καθώς και με απολογιστικά
στατιστικά στοιχεία για τη διετία 2014 – 2015. Σχετικές πληροφορίες μπορούν να
αντληθούν και από το πρόγραμμα διεθνών εκθέσεων 2016 (στη βουλγαρική και
στην αγγλική γλώσσα), που έχει εκπονήσει το Βουλγαρικό Επιμελητηρίου
Εμπορίου και Βιομηχανίας (Bulgarian Chamber of Commerce and Industry).
◊◊◊◊◊
- Διεθνής Έκθεση Αμυντικού Εξοπλισμού “HEMUS 2016” (25–28.05.2016)
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Στις 25–28 Μαΐου 2016 πρόκειται να διοργανωθεί στη Φιλιππούπολη η εν
θέματι έκθεση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Άμυνας και
Οικονομίας Βουλγαρίας, με διοργανωτές το ίδρυμα Hemus-95, τη Διεθνή Έκθεση
Φιλιππούπολης (International Fair Plovdiv, web: http://www.fair.bg/en/) και
το τοπικό Ίδρυμα Αμυντικής Βιομηχανίας. Απευθύνεται σε επιχειρηματίες και μη
κερδοσκοπικούς οργανισμούς που διεξάγουν R&D ή αναπτύσσουν εμπορική
δραστηριότητα στους τομείς του αμυντικού εξοπλισμού, της ασφάλειας και τα
αντιτρομοκρατίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν περισσότερες πληροφορίες από την
ιστοσελίδα της Έκθεσης (web: http://www.hemusbg.org/index-en.html), όπου
παρατίθενται και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας των διοργανωτών. Ειδικά για
στοιχεία επικοινωνίας από την πλευρά της Διεθνούς Έκθεσης Φιλιππούπολης, βλ.
http://www.fair.bg/NR/exeres/D25F25ED-0EFA-4562-835466FE7B38EBCF.htm.
◊◊◊◊◊
- 50η Έκθεση BULMEDICA /BULDENTAL (Σόφια, 17-19.05.2016)
Aπό 17 έως 19 Μαΐου 2016 θα πραγματοποιηθεί στη Σόφια (Inter Expo
Center) η 50η Διεθνής Έκθεση BULMEDICA /BULDENTAL. Στην έκθεση θα
συμμετάσχουν παραγωγοί, αντιπρόσωποι, διανομείς και έμποροι ιατρικού και
οδοντιατρικού εξοπλισμού, αναλώσιμων και φαρμακευτικών προϊόντων. Στην
αντίστοιχη διοργάνωση του 2015 συμμετείχαν 180 εκθέτες από 15 κράτη.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο αριθμός των επισκεπτών προσέγγισε τους
12.974.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.bulmedica.bg, καθώς επίσης να
επικοινωνούν
απευθείας
με
τους
διοργανωτές
(βλ.
http://bulmedica.bg/bg/contacts).
◊◊◊◊◊
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=%2Ffrontoffice
%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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