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I.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  
 

-  Ετήσια αξιολόγηση οίκου Moody’s 

 
Στην ετήσια έκθεσή του (δημοσιεύθηκε στις 14.10.2016, web: 

https://www.moodys.com/research/Moodys-Bulgarias-strong-fiscal-position-
and-resilient-economy-underpin-Baa2--PR_356543),  ο οίκος πιστοληπτικής 
αξιολόγησης Moody’s διατηρεί την πιστοληπτική αξιολόγηση της Βουλγαρίας 
(Baa2) με σταθερές προοπτικές, αξιολόγηση που, όπως αναφέρεται σε σχετικό 
δελτίο τύπου, υποστηρίζεται από τη δυναμική δημοσιονομική κατάσταση της 
χώρας, την ανθεκτική της οικονομία, το ευρύ μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που 
υλοποιείται, τη σταθεροποίηση της εξωτερικής της θέσης και τη διατηρησιμότητα 
του τρέχοντος επιπέδου του χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ.  

  
Η Moody’s εκτιμά ότι η δημοσιονομική προσαρμογή θα συνεχιστεί, με το 

δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας να περιορίζεται στο 1,3% του 
προβλεπόμενου ΑΕΠ το 2016 και στο 0,9% το 2017. Υπενθυμίζεται ότι το 2015 το 
έλλειμμα έκλεισε στο 2,9%. Σε ό,τι αφορά το χρέος (που αυτήν τη στιγμή 
ανέρχεται σε περίπου 29% του ΑΕΠ), προβλέπεται ότι το 2016 θα αυξηθεί 
ελαφρώς, αλλά θα σταθεροποιηθεί το 2017 και από το 2018 θα αρχίσει να 
αποκλιμακώνεται. Σε ό,τι αφορά το ρυθμό ανάπτυξης, αυτός υπολογίζεται σε 
2,8% το 2016 και το 2017 (έναντι 3% το 2015) και 3,6% το 2018. 

 
Προβλέψεις για το ρυθμό ανάπτυξης της βουλγαρικής οικονομίας το 2016 

Οργανισμός / τραπεζικό ίδρυμα Πρόβλεψη για 2016 % 

Unicredit Bulbank 3,3 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 3,0 

Moody’s 2,8 

β/Υπουργείο Οικονομικών 2,6 

EBRD 2,5 

Fitch 2,1 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2,0 

Standard & Poor’s 1,5 

Πηγές: Επεξεργασία από Γραφείο μας εκτιμήσεων βουλγαρικού Υπουργείου Οικονομικών, διεθνών 
οικονομικών οργανισμών, οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης & χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

 
Ειδικά για το χρηματοπιστωτικό κλάδο, η Moody’s υποστηρίζει ότι οι 

δοκιμές αντοχής και το AQR, που διεξήγαγε η Κεντρική Τράπεζα, ανέδειξαν 
«ισχυρή κεφαλαιακή τοποθέτηση και αντοχή σε σοκ από υποθετικές αρνητικές 
μακροοικονομικές προοπτικές στο τραπεζικό σύστημα, εξέλιξη που θα πρέπει να 
αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μετά τη 
χρεωκοπία της Corporate Commercial Bank το 2014». 

https://www.moodys.com/research/Moodys-Bulgarias-strong-fiscal-position-and-resilient-economy-underpin-Baa2--PR_356543
https://www.moodys.com/research/Moodys-Bulgarias-strong-fiscal-position-and-resilient-economy-underpin-Baa2--PR_356543
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Παρόμοιες ήταν και οι εκτιμήσεις του οίκου Fitch (η ετήσια έκθεσή του 
δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο τ.έ.: http://www.reuters.com/article/idUSFit960984), 
που, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπει ελαφρώς χαμηλότερη 
ανάπτυξη το 2016 συγκριτικά με πέρυσι λόγω των χαμηλότερων κοινοτικών 
χρηματοδοτήσεων, οφειλόμενων στη μετάβαση στη νέα προγραμματική περίοδο 
(2014–2020). Σε ό,τι αφορά τον οίκο Standard&Poor’s (S&P), που το Δεκέμβριο 
του 2014 είχε υποβαθμίσει τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική 
ικανότητα της χώρας σε BB+/B από ΒΒΒ-/Α-3  (σε κατηγορία που 
χαρακτηρίζεται από τους διεθνείς οικονομικούς αναλυτές ως “junk”), στη δική 
του ετήσια έκθεση τον Ιούνιο τ.έ. 
(https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-
/view/type/HTML/id/1649104) επιβεβαίωσε την ως άνω πιστοληπτική 
αξιολόγηση, αναγνωρίζοντας τη θετική πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών και 
την ώθηση που δίνουν οι εξαγωγές στην ανάπτυξη. Παρόλα αυτά, η S&P εκτιμά 
ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα συνολικά και, ειδικότερα, ο τραπεζικός 
κλάδος παραμένουν ευάλωτοι [οι δοκιμές αντοχής και το AQR ήταν ακόμη σε 
εξέλιξη όταν δημοσιεύθηκε η έκθεση της S&P], ενώ ανασταλτικά στην ανάπτυξη 
επιδρά το οξύ δημογραφικό πρόβλημα της χώρας (15% μείωση του πληθυσμού 
την τελευταία εικοσαετία). 
 
Πίνακας 5: Τρέχουσες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας Βουλγαρίας 

Οίκος αξιολόγησης Αξιολόγηση Προοπτικές 

Moody’s Baa2 Σταθερές 

S&P BB+ Σταθερές 

Fitch BBB- Σταθερές 

 
 
 

◊◊◊◊◊ 
 

http://www.reuters.com/article/idUSFit960984
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/type/HTML/id/1649104
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/type/HTML/id/1649104
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-  Βελτίωση κατάταξης Βουλγαρίας σε διεθνείς δείκτες ανταγωνιστικότητας 
 
Σύμφωνα με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (GSI) 2016–17 

του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum), η Βουλγαρία 
αναρριχήθηκε από την 54η στην 50η θέση ανάμεσα σε 128 χώρες. Σημειωτέον ότι 
το 2011 η χώρα βρισκόταν στην 74η θέση. Η συνολική βαθμολογία της 
Βουλγαρίας διαμορφώνεται στους 4.44 πόντους (από 4.32 πέρυσι) με μέγιστο 
δυνατό το 7. Η χώρα βρίσκεται πλέον μπροστά από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, 
όπως η Σλοβενία (56η), η Ρουμανία (62η), η Σλοβακία (65η), η Ουγγαρία (69η), η 
Κροατία (74η) και η Ελλάδα (81η). Η Ρουμανία, που εντάχθηκε μαζί με τη 
Βουλγαρία στην ΕΕ το 2007, υποχώρησε 9 θέσεις μέσα σε μία χρονιά. Μεταξύ των 
χωρών που έγιναν μέλη της ΕΕ το 2004, η Εσθονία παραδοσιακά επιτυγχάνει την 
καλύτερη επίδοση (30η θέση), με τη Τσεχία να ακολουθεί στην 31η θέση. 

 
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικότητας συνδυάζει 114 υποδείκτες 

ομαδοποιημένους σε 12 πυλώνες, που αντανακλούν τη συνολική οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη της εξεταζόμενης χώρας. Το τελευταίο χρόνο, η Βουλγαρία 
σημείωσε πρόοδο σε σχεδόν όλους τους πυλώνες, με κάποιες επιμέρους αρνητικές 
τάσεις να παραμένουν. Αναλυτικότερα, οι κύριοι πυλώνες ανάπτυξης που 
δίνουν ώθηση στη βουλγαρική οικονομία είναι η τεχνολογική ετοιμότητα (38η), 
το μακροοικονομικό περιβάλλον (42η),  η αποτελεσματικότητα της αγοράς 
εργασίας (54η), η καινοτομία (65η) και η επιχειρηματική διασύνδεση (79η).  
 

Από την άλλη, ο πυλώνας που μειώνει το συνολικό δείκτη είναι οι θεσμοί 
(97η, βαθμολογία: 3.5). Πρόκειται για παραδοσιακά αδύνατο σημείο της 
Βουλγαρίας, αλλά αξίζει να σημειωθεί η επιτευχθείσα, βάσει του δείκτη, 
βελτίωση, καθώς η χώρα κέρδισε 10 θέσεις (από την 107η στην 97η) μέσα σε ένα 
χρόνο. Η χώρα σημειώνει, επίσης, αρνητικές επιδόσεις στους τομείς του ελέγχου 
της εγκληματικότητας (118η), της διαφάνειας (111η), της δικαστικής 
ανεξαρτησίας (110η) και των παράτυπων συναλλαγών (87η). Σύμφωνα με το 
Κέντρο Οικονομικής Ανάπτυξης (CED, web: http://ced.bg/?newlang=en), οι 
ανησυχίες αυτές δεν διατυπώνονται για πρώτη φορά, ενώ οι σχετικές αρνητικές 
επιδόσεις συνιστούν ένδειξη ότι δεν λαμβάνονται αρκετά μέτρα για τη βελτίωση 
της κατάστασης, ιδίως ως προς το ζήτημα της διαφθοράς. Από την άλλη, η 
ανάπτυξη των τεχνολογιών ICT, καθώς και οι μακροοικονομικοί δείκτες (χαμηλό 
δημόσιο χρέος και χαμηλός πληθωρισμός) δίνουν ώθηση στην καινοτομία, την 
επιχειρηματικότητα και εν γένει στις οικονομικές επιδόσεις της χώρας τα 
τελευταία χρόνια. 

 
◊◊◊◊◊ 

 
 

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1/
http://ced.bg/?newlang=en
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IΙ. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
 

-  Αντιπλημμυρικά έργα με χρηματοδότηση INTERREG 

 
  Σύμφωνα με την αποδελτίωση του βουλγαρικού τύπου από το Γραφείο 
Τύπου Πρεσβείας Σόφιας, θα γίνουν  αντιπλημμυρικά έργα σε τέσσερις 
περιφέρειες της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδος – Βουλγαρίας (από 
βουλγαρικής πλευράς Smolyan, Kardzhali και Haskova, ενώ από ελληνικής 
πλευράς η Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης). Τη σχετική 
απόφαση έλαβε η ομάδα παρακολούθησης του προγράμματος διασυνοριακής 
συνεργασίας INTERREG στη συνεδρίασή της στις 18 Οκτωβρίου τ.έ. στην 
Κομοτηνή. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι € 11,5 εκατ. Εξ αυτών τα € 7 εκατ. 
προορίζονται για την Ελλάδα και τα υπόλοιπα για τη Βουλγαρία. 
 

Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, από βουλγαρική πλευράς η περιφέρεια 
Smolyan έχει τον υψηλότερο προϋπολογισμό (€ 1,3 εκατ.), καθώς, όπως δήλωσε ο 
Περιφερειάρχης Nedyalko Slavov, προβλέπονται προστατευτικές εγκαταστάσεις 
σε τρία σημεία υψηλού κινδύνου. Συγκεκριμένα, το σχέδιο αφορά εξολοκλήρου 
σε υποδομές και προβλέπει επενδύσεις για προστατευτικές εγκαταστάσεις σε 
ευάλωτα σημεία στην διασυνοριακή περιοχή και σε ζώνες υψηλού κινδύνου από 
πλημμύρες.  

◊◊◊◊◊ 

 

-  Άρση ενστάσεων Βουλγαρίας για Συμφωνία CETA 

 
 Σύμφωνα με ανταπόκριση του πρακτορείου BTA, Βουλγαρία και 

Ρουμανία απέσυραν τις ενστάσεις τους κατά της «Συνολικής Οικονομικής και 
Εμπορικής Συμφωνίας (CETA)» μεταξύ Καναδά και ΕΕ, μετά τις γραπτές 
διαβεβαιώσεις από καναδικής πλευράς ότι η υποχρέωση θεώρησης εισόδου για 
τους Βούλγαρους και Ρουμάνους πολίτες θα αρθεί στο τέλος του 2017. 
Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός, κ. Boyko Borissov,  
στους δημοσιογράφους την Παρασκευή 21.10 τ.έ. στις Βρυξέλλες, όπου 
παρευρέθηκε στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, «εργαστήκαμε όλη 
τη νύχτα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, μαζί με τον Πρόεδρο της Ρουμανίας 
και της Επιτροπής, λάβαμε τις γραπτές διαβεβαιώσεις ότι το καθεστώς 
θεωρήσεων εισόδου με τον Καναδά θα αρθεί για τους πολίτες της Βουλγαρίας 
από την 1η Δεκεμβρίου 2017». 
 

Παρά, πάντως, την απόσυρση των αιτιάσεων των δύο χωρών, ΕΕ και ο 
Καναδάς απέτυχαν να υπογράψουν την εμπορική συμφωνία στις Βρυξέλλες την 
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Παρασκευή, καθώς η βελγική συνιστώσα της Βαλλονίας συνεχίζει να την 
απορρίπτει. Ο κ. Borissov δήλωσε σχετικά «ότι τέτοιες ενέργειες δημιουργούν 
επικίνδυνο προηγούμενο ˙ θα γίνεται πλέον ως συνήθεια και αυτό είναι πολύ 
επικίνδυνο για την ΕΕ». Αφού επιβεβαιώθηκε η αποτυχία των 
διαπραγματεύσεων, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις Βρυξέλλες παρέθεσαν 
δηλώσεις του Προέδρου της Κομισιόν, κ. Jean-Claude Juncker, σύμφωνα με τις 
οποίες η απελευθέρωση των ως άνω θεωρήσεων εισόδου για Βούλγαρους και 
Ρουμάνους πολίτες θα τεθούν σε εφαρμογή μόνο εάν υιοθετηθεί η συμφωνία. 
  

Υπενθυμίζεται ότι, από τη στιγμή που Βουλγαρία και Ρουμανία 
συνέδεσαν την κύρωση από μέρους τους της Συμφωνίας CETA με την άρση από 
την ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του Καναδά της υποχρέωσης θεώρησης εισόδου 
για τους υπηκόους τους, είχαν ενταθεί οι διαπραγματεύσεις και οι σχετικές 
πρωτοβουλίες για εξεύρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης. Συγκεκριμένα, 
όπως αναφέρει η ιστοσελίδα EURACTIV αναφορικά με τη Βουλγαρία, ο 
Καναδός Πρωθυπουργός, κ. Justin Trudeau, επικοινώνησε τηλεφωνικώς στις 6 
Οκτωβρίου τ.έ. με το Βούλγαρο ομόλογό του, κ. Boyko Borissov, και δεσμεύθηκε 
για σταδιακή άρση της υποχρέωσης θεώρησης εισόδου για τους Βούλγαρους 
υπηκόους. Σε πρώτη φάση, η ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του Καναδά σχεδίαζε να 
καταργήσει εντός του 2017 τις θεωρήσεις εισόδου για επιχειρηματίες, 
Βούλγαρους υπηκόους που έχουν ήδη επισκεφθεί τον Καναδά και όσους 
διαθέτουν visa ΗΠΑ.  

 
◊◊◊◊◊ 

 

-  Ετήσια οικονομική έκθεση 2015 (και α’ εξαμήνου 2016) Γραφείου μας  

 

 
 
Σας γνωρίζουμε ότι έχει ήδη αναρτηθεί στον 
ιστότοπο μας στη διαδικτυακή πύλη AGORA η 
ετήσια οικονομική έκθεση του Γραφείου μας, η 
οποία περιλαμβάνει τις οικονομικές εξελίξεις στη 
Βουλγαρία και την πορεία των διμερών 
οικονομικών και εμπορικών σχέσεων το 2015 και το 
α’ εξάμηνο 2016, βάσει διαθέσιμων στατιστικών 
στοιχείων. 

 
 
 
 

◊◊◊◊◊ 
 

http://agora.mfa.gr/infofiles/ANNUAL%20REPORT%202015-2016%20-%20BULGARIA.pdf
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III. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
 

 
- Προς χρηματοδότηση έργα στο πλαίσιο προγράμματος BalkanMed 

 
Σε 94 έργα, που έχουν υποβληθεί προς έγκριση στο πλαίσιο του 

διακρατικού προγράμματος Βαλκάνια–Μεσόγειος (BalkanMed) 2014-2020, οι 
βασικοί εταίροι προέρχονται από τη Βουλγαρία, δήλωσε η Αναπληρώτρια 
Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων κ. Denitsa 
Nikolova.  Τα χρηματοδοτούμενα έργα αναμένεται να εγκριθούν τον Δεκέμβριο 
το 2016, ενώ η υλοποίησή τους θα αρχίσει το Μάρτιο του 2017. 
 

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων (συνολικού προϋπολογισμού € 
20,1 εκατ.) ξεκίνησε στις 16.12.2015 και ολοκληρώθηκε στις 26.04.2016. Συνολικά 
384 έργα υποβλήθηκαν από δημόσιες αρχές, φορείς και οργανισμούς χωρών που 
εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος: Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρος, 
ΠΓΔΜ και Αλβανία. Τα σχέδια που υποβάλλονται αφορούν τομείς 
επιχειρήσεων, καινοτομικές δράσεις και δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. 

 
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε περίπου € 40 εκατ., εκ 

των οποίων η ΕΕ παρέχει τα  € 33 εκατ. μέσω του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Μηχανισμού Προενταξιακής 
Χρηματοδότησης. Η Βουλγαρία έχει ήδη εξασφαλίσει στον προϋπολογισμό το 
15%  της εθνικής χρηματοδότησης. Τα υπό χρηματοδότηση έργα στο πλαίσιο του 
προγράμματος θα προωθήσουν την επιχειρηματική, κοινωνική και ψηφιακή 
καινοτομία, την διασύνδεση  μεταξύ των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης, και 
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των περιφερειών. Οι επενδύσεις σε δεύτερη 
φάση θα διασφαλίσουν την βιώσιμη χρήση των πόρων και τη διαφύλαξη της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιά σε ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων 
και της Μεσογείου. Ως Διαχειριστική Αρχή του νέου διακρατικού Προγράμματος 
έχει οριστεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» στη Θεσσαλονίκη.  

 
◊◊◊◊◊ 

 
- Πρόγραμμα ΕΤΕπ για χρηματοδότηση επιχειρήσεων 

 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοίνωσε στις 26 Σεπτεμβρίου τ.έ. 

ότι θα δανείσει με € 30 εκατ. την Allianz Bank Bulgaria για τη χρηματοδότηση 
επενδυτικών σχεδίων και κεφαλαίου κίνησης μικρών, μεσαίων και μεγαλύτερων 
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επιχειρήσεων της Βουλγαρίας με προνομιακά επιτόκια και περίοδο ωρίμανσης 
έως 12 έτη.  Το δανειοδοτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με στόχο τη δημιουργία 
ευκαιριών απασχόλησης για νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών. 

 
«Αυτό το δάνειο είναι σύμφωνο με την προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων που αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης (mid-
caps) σε προσιτή χρηματοδότηση, καθώς ο εν λόγω τομέας αποτελεί τον 
κινητήριο μοχλό της βουλγαρικής οικονομίας όσον αφορά στην οικονομική 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας», δήλωσε η κα Flavia Palanza, 
διευθύντρια της EIB για τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις στην Κεντρική και 
Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

 
Η Allianz Bank Bulgaria , η οποία ανήκει κατά πλειοψηφία στο Allianz 

Group της Γερμανίας, διαθέτει δίκτυο με περισσότερα από 100 υποκαταστήματα 
στη χώρα, ενώ βάσει στοιχείων ενεργητικού (Ιούλιος τ.έ.) κατατάσσεται στην 11η 
θέση μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Βουλγαρίας. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. https://seenews.com/news/eib-

lends-30-mln-euro-to-allianz-bank-bulgaria-to-back-smes-540935. 
 

◊◊◊◊◊ 
 

IV. ΚΛΑΔΙΚΑ 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

-  Παράταση προθεσμίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών για IGB 

 
Όπως ανακοίνωσε η Εκτελεστική Διευθύντρια (από βουλγαρικής πλευράς) της 
ΙCGB, εταιρείας μελέτης και υλοποίησης του διασυνδετηρίου αγωγού Ελλάδος 
Βουλγαρίας (IGB), κα Teodora Georgieva, θα ζητηθεί από τις αρμόδιες 
ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών παράταση κατά ένα μήνα της προθεσμίας (η 
οποία λήγει κανονικά στις 31 Οκτωβρίου) για την υποβολή δεσμευτικών 
προσφορών (binding market tests) δέσμευσης χωρητικότητας μεταφοράς φ.α. 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, η κα Georgieva εξήγησε ότι δύο 
από τις υποψήφιες εταιρείες, που εκδήλωναν μέχρι τώρα το ενδιαφέρον τους 
μέσω της Gastrade (εταιρείας συμφερόντων ομίλου Κοπελούζου που έχει 
αναλάβει το σχεδιασμό και υλοποίηση του πλωτού σταθμού FSRU στην 
Αλεξανδρούπολη), σχεδιάζουν να συμμετάσχουν αυτόνομα πλέον και, για το 
λόγο αυτό, χρειάζονται επιπλέον χρόνο ώστε να ετοιμάσουν τα απαραίτητα 
έγγραφα συμμετοχής. 
 

https://seenews.com/news/eib-lends-30-mln-euro-to-allianz-bank-bulgaria-to-back-smes-540935
https://seenews.com/news/eib-lends-30-mln-euro-to-allianz-bank-bulgaria-to-back-smes-540935
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Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη φάση των μη δεσμευτικών προσφορών 
εκδηλώθηκε από τις συμμετέχουσες εταιρείες ενδιαφέρον για δέσμευση 
συνολικής ποσότητας έως 4,3 δισεκ κ.μ. (σε ετήσια βάση). Τη μεγαλύτερη 
ποσότητα είχε δηλώσει η β/BULGARTRANSGAZ: 1 δισεκ. κ.μ., ποσό που 
αντιστοιχεί στις ετήσιες προμήθειες που συμφώνησε η β/πλευρά με την αζερική 
SOCAR, που έχει τα δικαιώματα για το κοίτασμα Shah Deniz 2. Μεγάλη 
ποσότητα αερίου είχαν, επίσης, δεσμεύσει τόσο η ΔΕΠΑ όσο και η Gaztrade. 

 
◊◊◊◊◊ 

 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
 

-  Μακροπρόθεσμη αξιολόγηση Unicredit Bulbank από Fitch 

 
О οίκος αξιολόγησης Fitch ανακοίνωσε (web: 

http://www.reuters.com/article/idUSFit974378) ότι αξιολογεί ως “BBB” το 
μακροπρόθεσμο δείκτη οικονομικού ρίσκου (IDR) της Unicredit Bulbank και ως 
“BB” τη βιωσιμότητα (SR) της τράπεζας. Παράλληλα οι μακροπρόθεσμες 
προοπτικές της Unicredit Bulbank είναι αρνητικές. Οι δείκτες IDR και SR της 
Bulbank αντανακλούν την εκτιμώμενη ως μεγάλη πιθανότητα έκτακτης στήριξης 
της τράπεζας από το μητρικό ιταλικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, UniCredit. 
Παράλληλα, βασίζονται στην εκτίμηση της Fitch ότι η Bulbank και η ευρύτερη 
περιοχή της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης είναι στρατηγικής σημασίας για τη 
Unicredit.  

 
Σύμφωνα με τη Fitch, το μικρό μέγεθος της Bulbank (περίπου 1% του 

ενοποιημένου ενεργητικού της UniCredit) σημαίνει ότι η δυνητική στήριξη θα 
είναι διαχειρίσιμη από τη UniCredit. Ταυτόχρονα, η δέσμευση της UniCredit στη 
βουλγαρική θυγατρική της και, ευρύτερα, στη βουλγαρική αγορά, αποδεικνύεται 
από το ιστορικό προηγούμενων δράσεων λειτουργικής και διαχειριστικής 
στήριξης της βουλγαρικής τράπεζας. Σημειώνεται ότι η Bulbank συνεισέφερε 
περίπου 6% στα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της UniCredit το πρώτο ήμισυ του 
2016, παρά το συγκριτικά μικρό της μέγεθος. Η καλή βραχυπρόθεσμη 
αξιολόγηση της τράπεζας (IDR) F2 αντανακλά τη δυνατότητα στήριξης από την 
υψηλότερα αξιολογημένη UniCredit. Οι αρνητικές προοπτικές (negative Long-
Term IDR) οφείλονται στο ότι η UniCredit Bulbank υπάγεται άμεσα στην 
UniCredit Bank Austria AG (Bank Austria? BBB + / Negative / BBB +), η οποία 
κατέχει μερίδιο 99,5% της βουλγαρικής τράπεζας. Η επικείμενη μεταφορά των 
εργασιών Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης από την Bank Austria AG στη UniCredit 
(έχει προγραμματιστεί για το 4ο τρίμηνο 16) θα είναι για τη Fitch ουδέτερη, 
καθώς η στρατηγική «γονικής στήριξης» της Bulbank ήδη χαράσσεται από την 
ιταλική τελική μητρική, UniCredit. Το αυτόνομο προφίλ της Bulbank αντανακλά 

http://www.reuters.com/article/idUSFit974378
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την ηγετική θέση της τράπεζας στη χώρα (πρώτη σε στοιχεία ενεργητικού και 
χορήγηση δανείων), τη σταθερή κερδοφορία της, τα ισχυρά κεφαλαιακά 
αποθέματα ασφαλείας, την ισχυρή χρηματοδότηση και τη ρευστότητά της. 
Ταυτόχρονα, όμως, η Fitch αξιολογεί παράγοντες όπως το δύσκολο λειτουργικό 
περιβάλλον της Βουλγαρίας, η υψηλή αναλογία μη εξυπηρετούμενων δανείων 
της τράπεζας και η συνολικά μέτρια «διάθεση» κινδύνου της Bulbank συγκριτικά 
με αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας. 

 
◊◊◊◊◊ 

 

V. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

-  Πρώτη συνάντηση δημάρχων πρωτευουσών χωρών που συμμετέχουν στην 
πρωτοβουλία 16+1 

 
Η πρώτη συνάντηση των δημάρχων από πρωτεύουσες των χωρών της 

πρωτοβουλίας συνεργασίας CEEC (χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης) – 
Κίνας (16+1)  διεξήχθη στη Σόφια στις 27 Σεπτεμβρίου τ.έ. Η εκδήλωση είχε τίτλο 
«Σόφια – Σταυροδρόμι Νέων Ευκαιριών». 
 

Στην εναρκτήρια της ομιλία, η Δήμαρχος Σόφιας, κα Yordanka 
Fandakova, υπογράμμισε ότι η συνάντηση, η οποία διεξάγεται στη Σόφια 
κατόπιν προτάσεως του Πρωθυπουργού, κ. Boiko Borissov, θα δώσει την 
ευκαιρία να συζητηθούν πρωτοβουλίες και να αναζητηθούν συνεργασίες στους 
τομείς των πράσινων πολιτικών, της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού. Η 
κα Fandakova εστίασε στο δυναμισμό της Σόφιας, επισημαίνοντας ότι η 
πρωτεύουσα της Βουλγαρίας κατατάσσεται στην 3η θέση στην Ευρώπη ως προς 
τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στον κλάδο των ΤΠΕ, ενώ το 
Bloomberg κατέταξε τη Σόφια στις 30 πιο αναπτυσσόμενες πόλεις στον κόσμο. 

 
Στο δικό της χαιρετισμό, η Υπουργός Τουρισμού, κα Nikolina Angelkova, 

ανακοίνωσε ότι η Σόφια υποδέχθηκε 553.000 τουρίστες στο 7μηνο 2016, 
παρουσίασε δηλαδή αύξηση 8,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
Το 2015 περίπου 916.000 τουρίστες επισκέφθηκαν την πρωτεύουσα, ενώ τα έσοδα 
από τις διανυκτερεύσεις ανήλθαν στα BGN 116 εκατ. λέβα (περίπου € 60 εκατ.), 
σημείωσε η κα Angelkova. Συμπλήρωσε δε ότι το 2016 αναμένεται να αποτελέσει 
χρονιά-ρεκόρ για τον εθνικό τουρισμό, αφού τη χώρα ήδη έχουν επισκεφθεί 4,5 
εκατ. ξένοι τουρίστες. Υπενθυμίζεται ότι το Δεκέμβριο η Σόφια θα φιλοξενήσει το 
πρώτο διεθνές συνέδριο για τους παγκόσμιους πολιτισμούς και τον σύγχρονο 
τουρισμό, το οποίο συνδιοργανώνεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού 
και στο οποίο προσκλήθηκαν όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί Τουρισμού των μελών 
του φορέα. 
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Στην πολυμελή κινεζική αντιπροσωπεία, που έλαβε μέρος στη συνάντηση, 

συμμετείχαν 25 επιχειρήσεις υπό την αιγίδα του Γραφείου Προώθησης 
Επενδύσεων του Πεκίνου, μεταξύ των οποίων τεχνολογικά πάρκα, 
κατασκευαστικές εταιρείες, venture capitals, τουριστικές και αγροτικές 
επιχειρήσεις, αλλά και οι τεχνολογικοί γίγαντες Huawei και ZTE. 

 
Σημειώνεται, τέλος, ότι κατά την 4η συνάντηση των αρχηγών κρατών της 

πρωτοβουλίας 16+1 στο Suzhou της Κίνας είχε προσκληθεί ως παρατηρητής και 
η χώρα μας. 

◊◊◊◊◊ 

 

-  Συνέδριο για την απελευθέρωση του εμπορίου στην περιοχή των Δυτικών 
Βαλκανίων και του Δούναβη 

 
Συνέδριο με θέμα «Απελευθέρωση του Εμπορίου και των Υπηρεσιών στο 

Δούναβη, τα Δυτικά Βαλκάνια και την ΚΕΣΕΕ (CEFTA)» διοργάνωσε το 
Βουλγαρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (BCCI). 

 
Στο πρώτο μέρος του συνεδρίου κύρια θεματική ήταν οι προτεραιότητες 

της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η 
διευκόλυνση του εμπορίου, η ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών, η διασφάλιση 
των επενδύσεων και η διαφάνεια. Ειδική αναφορά έγινε στο Διεθνικό 
Πρόγραμμα του Δούναβη (“The Danube Transnational Programme”) και τη 
δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό τόσο εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών όσο και ερευνητικών ινστιτούτων, πανεπιστημίων, επιμελητηρίων, 
επιχειρήσεων και ΜΚΟ. Το DTP, με προϋπολογισμό € 265 εκατ. προωθεί την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην περιοχή του Δούναβη μέσω της 
ενοποίησης των πολιτικών σε επιλεγμένους τομείς. Στο DTP συμμετέχουν 14 
χώρες της ΝΑ Ευρώπης, 5 από τις οποίες δεν ανήκουν στην ΕΕ.  Η μέση 
χρηματοδότηση για έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα κυμαίνεται μεταξύ € 
1 και 5 εκατ. για χρονικό διάστημα έως 3 χρόνια.  

 
Στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου κεντρική θεματική αποτέλεσε το 

επιχειρηματικό κλίμα και οι επενδυτικές ευκαιρίες στην περιοχή του Δούναβη, 
των Δυτικών Βαλκανίων και την περιοχή της CEFTA. Η κα Agnes Dobrotka, 
Συντονίστρια Ερευνητικών Σχεδίων στην Ένωση Εμπορικών Επιμελητηρίων 
Δούναβη (DCCA), αναφέρθηκε στις προτεραιότητες του DCCA: διασύνδεση της 
περιοχής, προστασία του περιβάλλοντος και ενδυνάμωση της περιφερειακής 
συνεργασίας με στόχο την προώθηση της ευημερίας. Από την πλευρά της, η κα 
Ivana Stevanovic, Σύμβουλος στο Οικονομικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
της Σερβίας παρουσίασε την πλατφόρμα Concept Interest Format (CIF) που 
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αποτελείται από τα εμπορικά επιμελητήρια των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων 
και δημιουργήθηκε στις 27 Αυγούστου 2015 στη Βιέννη με μότο «μία περιοχή μία 
οικονομία». Σύμφωνα με την κα Stevanovic, η CIF συνετέλεσε στον περιορισμό 
των εμποδίων στο διμερές εμπόριο και στη συνεργασία των επιμελητηρίων 
μεταξύ τους αλλά και με άλλους φορείς. 

 
◊◊◊◊◊ 

 

V. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 

-  5ο Premier Gastronomy Festival (Bansko, Premier, 4–10.11.2016) 

 
 Στις 27 Σεπτεμβρίου παρουσιάστηκε στο 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Σόφιας το 
πρόγραμμα του 5ου Premier Gastronomy Festival 
(EAT THAT ART, 4–20.11.2016) παρουσία της 
γενικής διευθύντριας του Ομίλου ERMIA, κας 
Βασιλικής Καραλιόλιου, και του Διευθυντή του 
Premier Luxury Mountain Resort, κ. Τάκη 

Δρετάκη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκε η ευκαιρία στους σεφ,  κκ. 
Aleks Aleksiev και Tsvetomir Nikolov, να παρουσιάσουν το μενού 
γευσιγνωσίας, με το οποίο θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ. 
 

◊◊◊◊◊ 

 

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

