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1. Περίληψη 
 

Αντικείµενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση, η 

ανάδειξη και αξιολόγηση των συνθηκών που αντιµετωπίζουν οι εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία, για τη διευκόλυνση αφενός της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας και αφετέρου, για την ώθηση και διεύρυνση 

της καλύτερης δυνατής µελλοντικής επιχειρηµατικής συνεργασίας και να 

αποτελέσει ένα εργαλείο πρακτικής και αποτελεσµατικής ενηµέρωσης προς 

τους συλλογικούς φορείς επιχειρηµατικότητας. 

Για την πραγµατοποίηση της εργασίας, διενεργήθηκε δευτερογενής έρευνα 

µέσω:  

♦ ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας 

♦ διαθέσιµων µελετών 

♦ επιστηµονικών δηµοσιεύσεων 

♦ άρθρων του περιοδικού και ηµερησίου τύπου 

♦ έρευνας µέσω διαδικτύου 

η οποία χρησιµοποιήθηκε για τη συλλογή πληροφοριών αναφορικά µε το 

πολιτικό, οικονοµικό και επενδυτικό περιβάλλον της χώρας. Η δευτερογενής 

έρευνα αφορά στη συλλογή στοιχείων από διάφορες πηγές, ώστε να γίνει 

όσο το δυνατόν καλύτερη η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της εργασίας, 

αλλά και να διαµορφωθεί µία εικόνα του εξωτερικού περιβάλλοντος 

λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

Ο αντικειµενικός σκοπός που εξυπηρετεί η έρευνα, είναι η 

αποτύπωση της, όσο το δυνατόν καλύτερης, εικόνας του εξωτερικού 

περιβάλλοντος των επιχειρήσεων  έτσι ώστε να είναι δυνατό, οι 

επιχειρηµατικοί φορείς να σχεδιάσουν προγράµµατα ενίσχυσης της 

επιχειρηµατικότητας στην Βουλγαρία, να συµβάλλουν ως τεχνικοί σύµβουλοι 

στη διαµόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων στις χώρες 

αυτές, αλλά και να βοηθήσουν στην ενίσχυση και αναβάθµιση της 

υπάρχουσας υποδοµής και δικτύου υποστήριξης των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται ή σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν. 

Στην αρχή της µελέτης παρουσιάζεται η θεωρητική διάσταση του 

«εξωτερικού περιβάλλοντος» που εστιάζουν τα στελέχη των επιχειρήσεων, 
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στην προσπάθεια τους να διαµορφώσουν στρατηγική για την επιχείρησης 

τους.  

Στην συνεχεία γίνεται µια συγκριτική ανάλυση των επιµέρους 

συνιστωσών που απαρτίζουν όλες τις διαστάσεις του «εξωτερικού 

περιβάλλοντος». 

Μέσα από τη συγκριτική ανάλυση των αποτελεσµάτων προκύπτει, 

όσον αφορά στα κίνητρα που οδηγούν τις επιχειρήσεις να εγκατασταθούν 

στη Βουλγαρία, ότι είναι κυρίως το χαµηλό κόστος ανθρωπίνου δυναµικού, η 

έλλειψη ανταγωνισµού και προϊόντων στις τοπικές αγορές, καθώς και η 

απόκτηση µεριδίου αγοράς πριν την εγκατάσταση ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων. Επίσης, διαπιστώνουµε ότι, τα σηµαντικότερα προβλήµατα 

που αντιµετωπίζουν σήµερα οι επιχειρήσεις, αφορούν τη γραφειοκρατία και 

το µέγεθος του δηµοσίου τοµέα, τη χαµηλή αγοραστική δύναµη των 

καταναλωτών, καθώς και την αστάθεια των τοπικών οικονοµιών. 

Στο τέλος αναφέρονται τα συµπεράσµατα, όπου διαπιστώνεται ότι 

παρόλο που η Βουλγαρία έχει κάνει αρκετά βήµατα προόδου, όσον αφορά 

στην οικονοµική µεταρρύθµιση και τη µετάβαση στην οικονοµία της αγοράς, 

ωστόσο υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα. Η µακροοικονοµική αστάθεια, η 

ύπαρξη γραφειοκρατίας, η ασάφεια των νοµικών διατάξεων, καθώς και το 

πρόβληµα της διαφθοράς είναι µερικά από τα εµπόδια-τροχοπέδη για τις 

επιχειρήσεις, που εµποδίζουν την εµπορική τους δραστηριότητα και 

αποκλίνουν των στόχων τους. 
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2. Πρόλογος 
 

 Η δηµιουργία µιας νέας εταιρίας αλλά και αυτές που λειτουργούν στην 

γειτονική χώρα, όπως και σε όλες τις χώρες του κόσµου αντιµετωπίζουν µια 

σειρά από ευκαιρίες και απειλές.  

Η ανάληψη επιχειρηµατικής δραστηριότητας προϋποθέτει ότι το 

περιβάλλον που θα λειτουργήσει µια εταιρία πρέπει να έχει προσδιορισθεί.  

Η συγκεκριµένη έρευνα θα µπορέσει να δώσει µια «πρώτη γεύση» στους 

επιχειρηµατίες που θα ενδιαφερθούν να επενδύσουν στην Βουλγαρία. 

Η συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία µε τίτλο « Περιγραφή, Αξιολόγηση του 

Εξωτερικού Περιβάλλοντος της Βουλγαρίας», µου ανατέθηκε από τον 

Αναπληρωτή Καθηγητή του Τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων κ. ∆ηµήτριο Σουµπενιώτη. 

Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι: 

♦ Εξέταση των παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος της 

Βουλγαρίας. 

♦ Η περιγραφή του επενδυτικού περιβάλλοντος της Βουλγαρίας. 

Ανάλυση του Ευρύτερου- Μακρό Περιβάλλοντος και του Ανταγωνιστικού 

Περιβάλλοντος. 

♦ Η αξιολόγηση του εξωτερικού περιβάλλοντος των 

επιχειρήσεων. 

♦ Ταξινόµηση των αποτελεσµάτων ανάλογα µε τον βαθµό που 

κάθε παράγοντας επηρεάζει τις στρατηγικές αποφάσεις των 

στελεχών. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στους κλάδους που επιλέγουν οι 

επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν και θα αναλυθούν οι λόγοι που τους 

οδηγούν στην ανάληψη αυτών των αποφάσεων. 

 Στο τέλος θα αναφέρω και τις επόµενες κινήσεις που πρέπει να 

γίνουν από µέρους της βουλγαρικής κυβέρνησης για την προώθηση της 

επιχειρηµατικότητας όπως αυτές αναµένονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Θα ήθελα κλείνοντας να ευχαριστήσω τους γονείς και την αδερφή 

µου, Μάρθα, για την αµέριστη συµπαράσταση κατά την διάρκεια των 

σπουδών όπου λειτούργησαν ως αποσβεστήρες στην πίεση που δέχθηκα. 
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 Επίσης θα ήθελα ευχαριστήσω τον καθηγητή µου κ. ∆ηµήτρη 

Σουµπενιώτη για την επίβλεψη της εργασίας και την χρήσιµη παρέµβαση 

του. 

3. Εισαγωγή 
 

 Η συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία τέθηκε ως ερώτηµα από τον 

καθηγητή κ. ∆ηµήτριο Σουµπενιώτη, έχοντας ως αφορµή τις αλλαγές που 

συντελούνται στο επιχειρηµατικό πεδίο στην γειτονική δηµοκρατία της 

Βουλγαρίας, µετά την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Λαµβάνοντας υπ΄ όψιν ότι η απόδοση είναι ο απώτερος σκοπός µιας 

επιχείρησης, είναι γενικώς αποδεκτό ότι η δοµή και η λήψη των στρατηγικών 

αποφάσεων σε ένα οργανισµό επηρεάζεται από την περιπλοκότητα και την 

αστάθεια του εξωτερικού περιβάλλοντος της1,2. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η 

στρατηγική των επιχειρήσεων µε τις απαιτήσεις του εξωτερικού τους 

περιβάλλοντος είναι καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων 

τους3. Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι το πρώτο βήµα που 

γίνεται κατά την ευθυγράµµιση της στρατηγικής που θα ακολουθήσουµε µε 

το εξωτερικό περιβάλλον4, και αυτό διότι η διερεύνηση του θα βοηθήσει την 

επιχείρηση να κατανοήσει τις ευκαιρίες να αποκτήσει συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα και να αντιµετωπίσει τις απειλές για να µπορέσει να 

επιβιώσει5,6,7. 

Αν και η ανάλυση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος είναι ένας µηχανισµός 

κατά τον οποίο οι µάνατζερ ανακαλύπτουν σηµαντικά γεγονότα και τάσεις 

έξω από την επιχείρηση τους2, τελικός έχει ορισθεί ως ενέργεια για την 

απόκτηση πληροφοριών σχετικές µε γεγονότα και σχέσεις του 

περιβάλλοντος της επιχείρησης. Η γνώση αυτή θα βοηθήσει την ανωτάτη 

διοίκηση να καταστρώσει τις ανάλογες ενέργειες για το µέλλον της εταιρίας.  
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4. Θεωρητικό Υπόβαθρο 
  

 

Εικόνα I Σχέδιο Εταιρικού Περιβάλλοντος 

Το εξωτερικό περιβάλλον µιας επιχείρησης καθορίσθηκε από τον 

Duncan8 και είναι όλοι οι παράγοντες έξω από ένα οργανισµό που 

λαµβάνονται υπ΄ όψιν από τον οργανισµό για την λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων. Αυτοί οι παράγοντες εξαρτώνται από την περιπλοκότητα και 

την δυναµική του περιβάλλοντος8,5. Ακόµη περισσότερο το εξωτερικό µπορεί 

να διαχωριστεί ως «σταθερό» όταν δεν εµφανίζει καµία αλλαγή, «ασταθές» 

όταν εµφανίζει σχετικές αλλαγές και «δυναµικό» όταν εµφανίζει συνεχώς 

αλλαγές. 

Σύµφωνα µε το Milliken9, η αβεβαιότητα του εξωτερικού 

περιβάλλοντος προκύπτει από τη ανικανότητα του οργανισµού να διακρίνει 

τους παράγοντες που χαρακτηρίζουν το περιβάλλον. Αυτοί οι παράγοντες 

συνήθως κατηγοριοποιούνται σε δυο κατηγόριες6: «ευρύτερο µακρό- 

περιβάλλον» και το «µικρό-περιβάλλον».  

Το  «ευρύτερο µακρό- περιβάλλον» και τα στοιχεία που το 

περιγράφουν έχουν έµµεσες επιπτώσεις στον οργανισµό. 
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Εικόνα II Σχεδιάγραµµα Περιβάλλοντος Επιχειρήσεων 

Το περιβάλλον αυτό συνήθως αποτελείται από παράγοντες όπως: 

Πολιτικό/ νοµικό πλαίσιο και το οποίο αναφέρεται στους νόµους, τους 

κυβερνητικούς φορείς και τις διάφορες οµάδες πιέσεις που επηρεάζουν τους 

σύγχρονους οργανισµούς είτε άµεσα είτε έµµεσα.  

Στο οικονοµικό µακρό-οικονοµικό περιβάλλον. Αναφέρεται κυρίως 

στην κατάταξη στην οποία βρίσκονται τα οικονοµικά µεγέθη της χώρας στην 

οποία δραστηριοποιείται µια επιχείρηση καθώς και στις γενικότερες 

οικονοµικές εξελίξεις και είναι δυνατόν να επηρεάζουν τη λειτουργία της 

επιχείρησης.  

Κοινωνικοπολιτιστική διάσταση. Αναφέρεται στο ευρύτερο κοινωνικό 

και πολιτιστικό περιβάλλον της επιχείρησης. Η θέση της γυναίκας στην 

εργασία, η διανοµή του εισοδήµατος, οι αλλαγές που συµβαίνουν στο τρόπο 

ζωής των ανθρώπων, ο καταναλωτισµός, το επίπεδο µόρφωσης των 

καταναλωτών. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ   
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ ΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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∆ηµογραφική διάσταση. Αναφέρεται στο µέγεθος του πληθυσµού, την 

γεωγραφική του κατανοµή, την ηλικιακή του δοµή και τη διανοµή του 

εισοδήµατος. Οι δηµογραφικές τάσεις όπως η παγκόσµια πληθυσµιακή 

έκρηξη, η επιβράδυνση του ρυθµού των γεννήσεων στον οικονοµικά 

ανεπτυγµένο κόσµο και η µετακίνηση από τις µαζικές αγορές στις µικρό-

αγορές ( στοχεύσει του µάνατζµεντ όχι στο µέσο καταναλωτή αλλά σε ειδικές 

οµάδες καταναλωτών). 

Τεχνολογική διάσταση. Τα τεχνολογικά επιτεύγµατα της χώρας αλλά 

και το επίπεδο που τεχνολογικά βρίσκεται η χώρα είναι δυνατόν να 

επηρεάσουν την απόδοση του οργανισµού αλλά και τις στρατηγικές 

αποφάσεις της διοίκησης. 

Παγκόσµια διάσταση. Οι τάσεις στις διεθνείς αγορές, τα διεθνή 

πολιτικά γεγονότα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε αγοράς. Σε µια 

παγκόσµια πλέον αγορά, όπου είναι δύσκολο για έναν οργανισµό να 

δραστηριοποιείται µόνο σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να λαµβάνονται υπ΄ όψιν 

οι αλλαγές και η δυναµική που παρατηρούνται.  

 Το «µικρό- περιβάλλον» είναι αυτό που έχει άµεσες επιπτώσεις στην 

επιχείρηση και είναι το κοντινότερο περιβάλλον. Τα στοιχεία που 

περιλαµβάνει το περιβάλλον αυτό είναι οι καταναλωτές, οι ανταγωνιστές, οι 

προµηθευτές, η αγορά εργασίας, οι βιοµηχανία πρώτων υλών και τα 

πιστωτικά ιδρύµατα10. Είναι γενικά αποδεκτό11,12 ότι οι παράγοντες στο 

µικρό-περιβάλλον συνήθως δηµιουργούν µεγαλύτερη αβεβαιότητα από τους 

παράγοντες στο µακρό-περιβάλλον.  

 

Εικόνα III Χάρτης Βουλγαρίας 
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5. Περιγραφή Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

5.1. Ευρύτερο Μακροπεριβάλλον 

5.1.1. Γενικά Στοιχεία 
 

Η Βουλγαρία από 1/1/2007 έχει γίνει µέλος της ευρωπαϊκής ένωσης 

(Ε.Ε.). Τα τελευταία χρόνια παρατηρούµε µια µεγάλη ανάπτυξη της 

οικονοµίας της που ο ρυθµός είναι σχεδόν διπλάσιος από τον ευρωπαϊκό 

µέσο όρο. Με την είσοδο της έχει να αντιµετωπίσει µια σειρά από 

προβλήµατα  όσον αφορά την πλήρη ένταξη της και να εκπληρώσει τα 

κριτήρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή επιτροπή. Τοµείς που 

παρακολουθούνται στενά από την Ε. Επιτροπή είναι το νοµικό πλαίσιο που 

υπάρχει για την προστασία των επενδυτών αλλά και την καταπολέµηση της 

διαφθοράς των υπηρεσιών του κράτους και της παραοικονοµίας.  

 Η κυβέρνηση σήµερα αποτελείται από ένα συνασπισµό τριών 

κοµµάτων. Το Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόµµα (BSP), το Εθνικό Κίνηµα για 

την Σταθερότητα και την Ανάπτυξη (NMSP), και το κυρίως εθνικιστικό κόµµα, 

Τουρκικό Κίνηµα για τα ∆ικαιώµατα και την Ελευθερία (MRF). Η συνοχή 

αυτής της κυβέρνησης διατηρήθηκε κυρίως από την πίεση της Ε.Ε. για την 

µετάβαση και ένταξη της χώρας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια, ως κράτος 

µέλος  της Ε.Ε. Η Έλλειψη πολιτικής συνοχής ανάµεσα στα δυο πολιτικά 

κόµµατα, BSP και NMSP, αυξάνει τις πιθανότητες για εκλογές στο 2007 ή 

στις αρχές του 2008.  

 Η ανάπτυξη της εγχώριας ζήτησης αναµένεται να αυξηθεί ελαφρώς. 

Το γεγονός αυτό µαζί µε την ισχυροποίηση του Ευρο, θα προκαλέσει την 

µείωση της αύξησης του πραγµατικού ΑΕΠ.  

      

 Οικονοµικοί ∆είκτες  2003  2004  2005  2006  

Πραγµατικός Τοµέας            

      

Εθνικοί Λογαριασµοί      

ΑΕΠ (Λέβα) Εκ. BGN 34.627.545    38.822.636    42.797.407    49.090.605    

Τελική Κατανάλωση Εκ. BGN 30.921.876    34.069.790    37.742.097    42.494.959    

∆ηµιουργία Ακαθάριστου Πάγιου Κεφαλαίου Εκ. BGN 6.694.368    7.969.398    10.346.504    12.878.326    

Εξαγωγές Των Εµπορευµάτων Και Των Υπηρεσιών Εκ. BGN 18.445.934    22.123.042    25.765.854    31.420.432    

Εισαγωγές Των Εµπορευµάτων Και Των Υπηρεσιών Εκ. BGN 22.174.458    26.603.075    32.692.326    40.740.774    
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Πραγµατικό Ποσοστό Αύξησης ΑΕΠ Ανά Έτος  (%) 5,0    6,6    6,2    6,1    

Τελική Κατανάλωση  (%) 5,9    5,4    5,3    6,5    

Ακαθάριστος Σταθερός Κύριος Σχηµατισµός  (%) 13,9    13,5    23,3    17,6    

Εξαγωγές Των Εµπορευµάτων Και Των Υπηρεσιών  (%) 10,7    12,7    8,5    9,0    

Εισαγωγές Των Εµπορευµάτων Και Των Υπηρεσιών  (%) 16,4    14,5    13,1    15,1    

      

Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία 

Σε Αγοραίες Τιµές  

Εκ. BGN 29.604.494    32.437.092    35.220.410    39.971.518    

Γεωργία Και ∆ασονοµία Εκ. BGN 3.477.704    3.559.923    3.322.232    3.415.443    

Βιοµηχανία Εκ. BGN 8.620.450    9.486.953    10.343.645    12.565.843    

Υπηρεσίες  Εκ. BGN 17.506.340    19.390.216    21.554.533    23.990.232    

      

Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία Σε Αγοραίες Τιµές   (%) 4,2    4,8    5,3    6,0    

Γεωργία Και ∆ασονοµία  (%) -2,3    2,3    -9,5    -1,9    

Βιοµηχανία  (%) 5,7    4,1    4,7    8,3    

Υπηρεσίες   (%) 4,7    5,7    8,3    6,1    

∆είκτες Παραγωγής      

Βιοµηχανικό Ποσοστό Αύξησης Πωλήσεων 

 Πραγµατικό, 2000=100 * 

 (%) 21,0    44,9    53,9    66,5    

Πραγµατικό Ποσοστό Αύξησης Βιοµηχανικής 

Παραγωγής, 2000=100 * 

 (%) 22,0    42,8    52,3    61,3    

Πληθωρισµός      

Πληθωρισµός, Τέλος Περιόδου  (%) 5,6    4,0    6,5    6,5    

Πληθωρισµός, Μέσος Ετήσιος  (%) 2,3    6,2    5,0    7,3    

Αγορά Εργασίας      

Εργαζόµενοι, Ετήσιος Μέσος Όρος  3.166.499    3.226.343    3.253.518    3.349.199    

    ∆ηµόσιος Τοµέας  771.691    737.428    689.511    678.578    

   Ιδιωτικός Τοµέας  2.394.808    2.488.915    2.564.007    2.670.621    

Μέση Μηνιαία Αµοιβή, BGN  BGN 273,3    292,0    323,8    360,3    

    ∆ηµόσιος Τοµέας  BGN 343,1    367,0    400,9    441,0    

   Ιδιωτικός Τοµέας  BGN 232,5    254,0    288,4    326,3    

Εγγραµµένοι Άνεργοι (Τέλος Της Περιόδου)  500.664    450.566    397.340    337.796    

Ποσοστό Ανεργίας    (%) 12,7    11,8    9,9    8,4    

      

Φορολογικός Τοµέας           

      

Παγιωµένα Εισοδήµατα Προϋπολογισµών 

(Που Συσσωρεύονται)  

Εκ. BGN 14.069,7    15.855,4    18.012,2    20.034,0    

Παγιωµένα Εισοδήµατα Προϋπολογισµών 

 (Που Συσσωρεύονται)  

Εκ. BGN 14.068,8    15.198,9    16.678,5    18.286,3    

Ισορροπία Μετρητών (Που Συσσωρεύεται)  Εκ. BGN 0,9    656,4    1.333,7    1.747,6    
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Εσωτερικό Κυβερνητικό Χρέος (Ετήσιος Μέσος Όρος)  Εκ. BGN 2.224,4    2.511,8    2.782,4    2.960,4    

Εξωτερικό Κυβερνητικό Χρέος (Ετήσιος Μέσος Όρος)  Εκ. BGN 15.119,0    14.005,9    11.232,0    9.537,1    

Οικονοµικός Τοµέας            

∆ιαθέσιµα (Μ3) Εκ. BGN 16.566.457    20.394.366    25.259.580    32.061.383    

Ετήσιο Ποσοστό Αύξησης   (%) 19,6    23,1    23,9    26,9    

Αξιώσεις Στο Μη Κυβερνητικό Τοµέα  Εκ. BGN 9.487.449    14.109.843    18.662.582    23.255.949    

Ετήσιο Ποσοστό Αύξησης   (%) 48,3    48,7    32,3    24,6    

Επιτόκιο Βάσεων (Μέσος Όρος Περιόδου)   (%) 2,7    2,6     2,7    

Συναλλαγµατική Ισοτιµία BGN/Dol ΗΠΑ 

(Μέσος Όρος Περιόδου)  

 1,7    1,6    1,6    1,6    

Ενδιαφέρον Που ∆ιαδίδεται  

(Μεταξύ Των Βραχυπρόθεσµων Πιστώσεων  

Και Χρονικές Καταθέσεις Σε LEV)  

 (%) 6,1    6,0    4,9    4,9    

      

Τρέχων Απολογισµός  Εκ. EUR -972,3    -1.306,9    -2.621,9    -3.934,7    

           Εξαγωγές  Εκ. EUR 6.668,2    7.984,9    9.466,3    12.011,9    

           Εισαγωγές  Εκ. EUR -9.093,8    -10.938,4    -13.876,1    -17.574,1    

Οικονοµικός Απολογισµός  Έκτα. EUR 2.325,1    2.294,9    3.560,1    5.219,6    

           Ξένες Άµεσες Επενδύσεις  Έκτα. EUR 1.850,5    2.735,9    3.103,3    4.364,0    

Γενική Ισορροπία  Έκτα. EUR 630,3    1.414,6    569,3    1.785,6    

ΠΙΝΑΚΑΣ I Γενικά Οικονοµικά Στοιχεία 

Πηγή:The World Bank  

 
Οι υποδοµές τις Βουλγαρίας είναι σχετικά καλά δοµηµένες13. 

Υποφέρουν όµως από την µικρή χρηµατοδότηση και την ελάχιστη 

συντήρηση που είχαν κατά την µετά-κοµουνιστική περίοδο. Βαθµιαίες 

βελτιώσεις στις οδούς επικοινωνίας  θα γίνουν για δυο λόγους. Πρώτον διότι 

τέσσερις βασικοί ευρωπαϊκοί  άξονες διέρχονται µέσα από την χώρα και 

δεύτερον διότι οι χρηµατοδοτήσεις θα γίνουν από ευρωπαϊκά προγράµµατα. 

(€6bn θα επενδυθούν στις υποδοµές των µεταφορών στην επικράτεια κατά 

την περίοδο 2007-2015). 
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Εικόνα IV Οδικό Και Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο Υπό Κατασκευή 

Ο σιδηρόδροµος αποτελεί ένα σηµαντικό µέσο µεταφοράς αλλά 

υπολείπεται των οδικών µεταφορών. Οι επενδύσεις που αναµένονται είναι 

ύψους €1,2bn για την περίοδο 2007-2015. Αυτές θα επικεντρωθούν  στην 

επιθεώρηση και επισκευή του υπάρχοντος δικτύου, την αναβάθµιση του 

κινούµενου εξοπλισµού, την περαιτέρω ηλεκτροκίνηση των συρµών, και την 

δηµιουργία διπλών γραµµών. 

Επίσης διαθέτει πέντε κύρια λιµάνια που διαφέρουν όµως όσον 

αφορά το επίπεδο εκσυγχρονισµού τους. Τα µεγαλύτερα είναι της Βάρνας 

και του Μπουργκάς, που βρίσκονται και τα δυο στην πλευρά της Μαύρης 

θάλασσας. Το λιµάνι της Βάρνας διαχειρίζεται τις µεταφορές container αλλά 

και ογκώδη προϊόντα και σιτάρι, ενώ στο Μπούργκος ακατέργαστο 

πετρέλαιο και κάποια ογκώδη προϊόντα.  Υπάρχουν αλλά τρία 

ικανοποιητικού µεγέθους λιµάνια στο Ρους, στο Λοµ, και στο Βιντιµ και 24 

µικρά λιµάνια στην θάλασσα αλλά και στα ποτάµια.  Οι θαλάσσιες µεταφορές 

δεν έχουν µειωθεί σε σχέση µε τις άλλου τύπου µεταφορές από το 1989 

ίσως λόγο του ότι είναι ελάχιστα εξαρτώµενες µεταφορές από τις ιδιοτροπίες 

της εθνικής οικονοµίας.  

Οι αεροµεταφορές είναι ο λιγότερος σηµαντικός παράγοντας µεταξύ 

όλων των µεταφορών. Στο αεροδρόµιο της Σόφιας επενδύθηκαν €210m για 
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τον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων και την αύξηση της δυναµικότητας 

του έτσι ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί στην αναµενόµενη αύξηση της 

ζήτησης για αεροµεταφορές. Η Βουλγαρία έχει ακόµα δυο κύρια αεροδρόµια 

στην Βάρνα και στο Μπουργκάς. Μια επένδυση €400m και για τα δυο 

αναµένεται να γίνει. Η αναµενόµενη αύξηση της ζήτησης για αεροµεταφορές 

προϊόντων αλλά και επιβατών ανάγκασε την κυβέρνηση να περιλάβει στο 

πρόγραµµα της και της κατασκευή ακόµα δυο αεροδροµίων  που θα 

µπορούν να δέχονται διεθνείς πτήσεις.  

5.1.2. Οικονοµικό Περιβάλλον 
 

Η απόδοση της Βουλγαρικής οικονοµίας ήταν µεγαλύτερη, πέρα από 

κάθε προσδοκία. Αυτό οφείλεται κυρίως στην δυναµική ανάπτυξη των 

εξαγωγών της, στην αναµόρφωση των κανόνων της αγοράς αλλά και στο 

ισχυρό µακροοικονοµικό πλαίσιο που διαµόρφωσε. 

5.1.2.1. Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν(ΑΕΠ) 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ II ΑΕΠ Βουλγαρίας (απόλυτες τιµές) 

Πηγή: eurostat.com 

 
Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Βουλγαρίας για το έτος 2006 

έφτασε τα 49.091.000 εκ. Λέβα. µε ρυθµό ανάπτυξης 6,1%  όταν ο µέσος 

όρος για την ΕΕ δεν ξεπερνά το 3%.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ III Μεταβολή ΑΕΠ (%) 

Πηγή: eurostat.com  

 
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Ε. επιτροπής προβλέπεται να 

επιβραδυνθεί ελαφρώς το 2008, λόγω της πιο αδύνατης εγχώριας ζήτησης. 

Η πραγµατική αύξηση του ΑΕΠ ανήλθε στο 6,4% στο πρώτο εξάµηνο του 

2007. Αναµένεται µια νέα ισορροπία της οικονοµικής δραστηριότητας για το 

2008 και το 2009.  

Η βουλγαρική οικονοµία έχει παρουσιάσει σηµάδια υπερθέρµανσης µε 

µισθολογικές πιέσεις, αυξανόµενο πληθωρισµό, και διεύρυνση των 

εξωτερικών ανισορροπιών.  

Η εταιρία Standard & Poor14 µε ανακοίνωση της στις 26/11/07 

εκτίµησε µε «ΒΒΒ+» την µακροπρόθεσµη εκτίµηση ξένου συναλλάγµατος 

της Βουλγαρίας. Η εκτίµηση απεικονίζει την δηµοσιονοµική πολιτική της 

χώρας, την µείωση του εξωτερικού χρέους και την σταθερή προοπτική για 

την οικονοµία µεσοπρόθεσµα. Παρά την ύπαρξη ελλείµµατος τρεχουσών 

συναλλαγών, που κυµαίνεται στο 20% του ΑΕΠ, το έλλειµµα της χώρας 

καλύπτεται από τις άµεσες ξένες επενδύσεις.   
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5.1.2.2. Άµεσες Ξένες Επενδύσεις 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV Πρόοδος Άµεσων Ξένων Επενδύσεων 

Πηγή: eurostat.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ V Σύγκριση Άµεσων Ξένων Επενδύσεων Βουλγαρίας Ελλάδας 

Πηγή: eurostat.com  

  

Οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) από 6% του ΑΕΠ που ήταν το 

2003 αυξήθηκαν στο 10% (2,7 δις €) του ΑΕΠ το 2004 και πλέον το 2007 για 

τους έντεκα µήνες  έφτασαν στο επίπεδο των 5 δις €15 . Από το 1992 και 

πλέον παρατηρούµε µια σταθερή αύξηση των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων. 

Συγκριτικά µε την Ελλάδα από το 1997 και µετά σχεδόν είναι µεγαλύτερες 

ακόµα και κατά την περίοδο πριν την διεξαγωγή των Ολυµπιακών αγώνων 

στην Ελλάδα.. 

ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ    
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Στο τέλος του 2006 φαίνεται ότι οι επενδύσεις στις δυο χώρες 

εξισώνονται. Η αλµατώδης αύξηση των ΑΞΕ στην γείτονα χώρα οφείλεται 

κυρίως στο χαµηλό επίπεδο των µισθών, που θα δούµε παρακάτω.  

Από το 2007 η συνεχιζόµενη αύξηση των επενδύσεων, παρά την 

αύξηση των µισθών, οφείλεται κυρίως στην ένταξη της χώρας στην ΕΕ, και 

στην εισροή χρηµάτων και επενδύσεων από τα ταµεία της ΕΕ για την 

περιφερειακή ανάπτυξη της, µέσο κοινοτικών προγραµµάτων.  

Η Βουλγαρική οικονοµία συνεχίζει να προσελκύει έναν αρκετά µεγάλο 

όγκο των οικονοµικών πόρων από τις ξένες άµεσες επενδύσεις και τα 

εξωτερικά δάνεια τα οποία, αφ' ενός, απεικονίζουν την υψηλή απόδοση στις 

επενδύσεις και, αφ' ετέρου, συµβάλουν στην επιτάχυνση της 

αναδιάρθρωσης της βουλγαρικής οικονοµίας και χρησιµεύουν επίσης ως 

ουσιαστικοί πόροι για τη χρηµατοδότηση των υψηλών ποσοστών 

οικονοµικής ανάπτυξης. Οι ξένες άµεσες επενδύσεις κάλυψαν 88% του 

ελλείµµατος τρέχοντος απολογισµού ισοζυγίου πληρωµών που προκλήθηκε 

σε µια µεγάλη έκταση από το αυξανόµενο έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου.  

Το οικονοµικό αποτέλεσµα του ισοζυγίου πληρωµών είχε πλεόνασµα 

€4,4 δις. µεταξύ του Ιανουαρίου και του Ιουλίου του 2007 και οφειλόταν στις 

ΑΞΕ που ανήλθαν στα €2,67 δις., € 332 εκ. περισσότερα από την αντίστοιχη 

προηγούµενη περίοδο16. 

Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου µέχρι την περίοδο Ιουνίου, οι 

επενδύσεις στην ακίνητη περιούσια και στο τοµέα των υπηρεσιών  

συνέχισαν να καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µερίδιο στις ΑΞΕ (36,4%) εξ 

αιτίας των ξεχωριστών παραλαβών από τις πωλήσεις της πραγµατικής 

ιδιοκτησίας σε µη κατοίκους (€ 1 δις έναντι στα €557 εκ. κατά τη διάρκεια της 

ίδιας περιόδου του προηγούµενου έτους)17. 

   Τα χρηµατοοικονοµικά ταξινοµήθηκαν δεύτερα (18,2%), που 

ακολουθήθηκαν από  τις κατασκευές  (12,8%) και απεικονίζει το ενδιαφέρον 

µη κατοίκων της χώρας  για την απόκτηση πραγµατικής ιδιοκτησίας στη 

Βουλγαρία.  Το µερίδιο ΑΞΕ στην βιοµηχανία ήταν 7,4%18. 
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5.1.2.3. Επιτόκια  
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ΠΙΝΑΚΑΣ VI Τάση επιτοκίων ∆ανεισµού 

Πηγή: eurostat.com 
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ΠΙΝΑΚΑΣ VII Επιτόκια ∆ανεισµού (Απόλυτες Τιµές) 

Πηγή: eurostat.com 

Το βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας κυµαίνεται από 1% έως 

4% που είναι και το σηµερινό επιτόκιο16.  

Λόγω των πρόσθετων επιφυλάξεων που είχαν οι εµπορικές τράπεζες, 

έπρεπε να διατηρήσουν τα όρια των επιτοκίων που υπερβαίνουν τα 

ποσοστά αύξησης δανείων, το βασικό επιτόκιο έµεινε στα επίπεδα των 

3,1%- 3.2 % από το Φεβρουάριο µέχρι την περίοδο Απριλίου 2007. Η 

απόσυρση των πρόσθετων επιφυλάξεων µετά από αυτήν την περίοδο, που 
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προέρχεται από την άρση των περιορισµών στο δανεισµό, ώθησε την 

αύξηση του βασικού επιτοκίου στα επίπεδα των 3,5%-3.6% µεταξύ του 

Μαΐου και του Αυγούστου, εξ αιτίας των µέτρων που λαµβάνονται από την 

1η Σεπτεµβρίου από την BNB για να καταστείλουν την πιστωτική 

δραστηριότητα, να προτρέψουν την αύξηση των αποθεµάτων των τραπεζών 

και, αντίστοιχα, της προσφοράς χρήµατος. Οι προσδοκίες είναι για µια 

πτώση στο βασικό Επιτόκιο των Μ3 σε 3,1% ένα επίπεδο κοντά στη µέση 

τιµή του τα τελευταία έτη. 

Η πρόσφορα  χρήµατος  συνέχισε την πτώση της, που συντηρεί τη 

σαφώς έντονη εποχικότητά της. Λαµβάνοντας υπόψη τα προβαλλόµενα 

ποσοστά αύξησης Μ3 και ΑΕΠ, η δυναµική αυτής της µεταβλητής 

αναµένεται να ακολουθήσει µια προς τα κάτω τάση στα επόµενα δύο 

τρίµηνα. Το  δεύτερο  τρίµηνο  του 2007  υπήρξε  µια  άνοδος στα επιτόκια  

καταθέσεων.  Τα µέσα επιτόκια των τριµήνων στις καταθέσεις σε LEV 

αυξήθηκαν από 4,11% στο πρώτο τρίµηνο σε 4,15% στο δεύτερο τρίµηνο. 

Τα επιτόκια στις καταθέσεις σε euro αυξήθηκαν από 3,01% σε 3,23%, ενώ 

στις καταθέσεις σε δολάρια από 3,74% σε 3,98%.  

Η µεγαλύτερη άνοδος στα επιτόκια των χρονικών καταθέσεων σε ξένο 

νόµισµα προέκυψε κυρίως από τις διεθνείς εναλλαγές των επιτοκίων. Ο 

σηµαντικότερος παράγοντας πίσω από αυτό ήταν η άνοδος του επιτοκίου 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και, πιο συγκεκριµένα, τα 

επιτόκια στα repos που αυξήθηκαν σε 25 βασικά σηµεία από την ΕΚΤ το 

Μάρτιο και τον Ιούνιο. Τον Ιούλιο παρατηρήθηκε µια µικρή µείωση στα 

επιτόκια των χρονικών καταθέσεων που αντισταθµίστηκε από την αύξηση 

που αναφέρθηκε τον Αύγουστο. 
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5.1.2.4. Ανεργία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ VIII Τάση Ανεργίας 

 Πηγή: National Statistical Institute of  Bulgaria 

 Οι επικρατούσες συνθήκες στην αγορά εργασίας παρουσίασαν 

βελτίωση. Ο αριθµός των εργαζόµενων αυξήθηκε κατά 3,2% το πρώτο 

εξάµηνο. Η συνεχιζόµενη τάση µείωσης της ανεργίας παρέµεινε και έφτασε 

το 6,8% στο δεύτερο εξάµηνο σύµφωνα µε στοιχεία του Εθνικού Στατιστικού 

Ινστιτούτου της Βουλγαρίας. Οι δηλωµένοι άνεργοι στα γραφεία ευρέσεως 

εργασίας ήταν λιγότεροι από 260.000, ο µικρότερος αριθµός από το 199119.  

 Η άνοδος του εργατικού εισοδήµατος σε όλα τα επίπεδα είναι ένα 

πραγµατικό γεγονός και ο µέσος πραγµατικός µισθός αυξήθηκε κατά 13,8% 

σε ετήσια βάση στο πρώτο µισό του 2007. Αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος 

στην ανεργία και τα εισοδήµατα , είναι µια συνεχιζόµενη µείωση των 

καταθέσεων των νοικοκυριών. Η αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων θα 

µπορέσει να περιορίσει την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ IX Έλλειψη Εργατικού ∆υναµικού 

Πηγή: National Statistical Institute of Bulgaria  

Έχει βρεθεί ότι η Βουλγαρία ξεπερνά όλα τα κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έκταση της αδήλωτης εργασίας, που αποτελεί 

35% του ΑΕΠ. Η έκταση και τα χαρακτηριστικά της αδήλωτης εργασίας 

εµφανίστηκαν να διαφέρουν ευρέως στα κράτη µέλη, µε τα υψηλότερα 

ποσοστά (20%) του ΑΕΠ, στην Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία και τα 

χαµηλότερα (10%) στις άλλες χώρες σε νότιο και Ανατολική Ευρώπη13. 

Η αδήλωτη εργασία συγκεντρώνεται µεταξύ των σπουδαστών, των 

ανέργων και των ελεύθερων επαγγελµατιών, και έχει µια υψηλότερη 

συχνότητα στους τοµείς της κατασκευής και οικιακών υπηρεσιών. Ο 

κίνδυνος ανιχνεύεται σε ανθρώπους που θεωρούν τον κίνδυνο µικρό και 

συµµετέχουν στην αδήλωτη εργασία. 
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5.1.2.5. Έλεγχοι Μισθών Και Τιµών 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ X Μισθοί Βουλγαρία Ελλάδα (απόλυτες τιµές) 

Πηγή: investbulgaria.com 
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ΠΙΝΑΚΑΣ XI Τάση Εργατικού Κόστους 

Πηγή: investbulgaria.com 

 

Το ποσοστό αύξησης των εισοδηµάτων εργασίας επιβραδύνθηκε το 

2006 σε σύγκριση µε το 2005. Η µέση αµοιβή το 2006  αυξήθηκε  9,5% σε 

ονοµαστικό και 2% στην πραγµατικότητα σε ετήσια βάση. Συγχρόνως, η 

παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε κατά 3,5% και ξεπέρασε την 
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αύξηση των πραγµατικών αµοιβών. Κατά συνέπεια, οι δαπάνες µονάδων 

εργασίας συνέχισαν να µειώνονται στην πραγµατικότητα, το οποίο µπορεί να 

θεωρηθεί ως παράγοντας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

χώρας20.  

Αντίθετα από το 2006, η αύξηση των εισοδηµάτων και της 

παραγωγικότητας της εργασίας στη συνολική οικονοµία επιταχύνθηκε το 

πρώτο εξάµηνο του 2007. Η µέση αµοιβή αυξήθηκε τροµακτικά κατά 17,4% 

σε ονοµαστικό και κατά 11,9% στην πραγµατικότητα έναντι της ίδιας 

περιόδου 2006. Όπως στον προηγούµενα έτη, ο ιδιωτικός τοµέας συνέβαλε 

σε µεγάλο βαθµό για το γεγονός αυτό. Η δυναµική του δείκτη επηρεάστηκε 

από την έλλειψη του εργατικού δυναµικού σε µερικούς συγκεκριµένους 

κλάδους. Η αύξηση παραγωγικότητας της εργασίας καθυστέρησε έτσι πίσω 

από την αύξηση πραγµατικών αµοιβών ως αποτέλεσµα των ανωτέρω 

παραγόντων. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου η παραγωγικότητα της 

εργασίας στη συνολική οικονοµία αυξήθηκε κατά 4,9% σε πραγµατικό και 

κατά 10% στους ονοµαστικούς όρους σε µια ετήσια βάση. Αν και ο δείκτης 

οξύνθηκε στο δεύτερο τρίµηνο σε σύγκριση µε τα τελευταία έτη, για πρώτη 

φορά η εισοδηµατική δυναµική προκάλεσε µια αύξηση στις δαπάνες 

µονάδων εργασίας.   

Εντούτοις, οι δαπάνες µονάδων εργασίας παραµένουν µεταξύ των 

χαµηλότερων ανάµεσα σε άλλες χώρες της ΕΕ. Όσον αφορά την 

ανταγωνιστικότητα, οι δαπάνες εργασίας µονάδων θεωρούνται ακόµα ως 

συγκριτικό πλεονέκτηµα. 

 Η κυβέρνηση βοήθησε  στην αύξηση των πραγµατικών εισοδηµάτων 

τα τελευταία έτη µέσω της περικοπής των άµεσων φόρων των συνεισφορών 

κοινωνικής ασφάλειας και µέσω των βαθµιαίων αυξήσεων στις αµοιβές που 

ελέγχθηκαν από την κυβέρνηση  

Η κυβέρνηση σκοπεύει να εισαγάγει έναν επίπεδο φόρο των ατοµικών 

εισοδηµάτων από 2008, Κατά συνέπεια, εν τούτοις η προβλεπόµενη 

ανακατανοµή 5 ποσοστιαίων µονάδων των συνεισφορών κοινωνικής 

ασφάλειας από τους εργοδότες στους εργαζοµένους, το µέσο διαθέσιµο 

εισόδηµα αµοιβών αναµένεται να είναι 1% υψηλότερο σε σύγκριση µε ένα 

σενάριο που συντηρεί τα τρέχοντα υποστηρίγµατα φορολογικών εσόδων 
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5.1.3. Τεχνολογικό Περιβάλλον  

5.1.3.1. Εθνική ∆απάνη Για Ερευνά & Ανάπτυξη (Ε&Α)   
 

Προκειµένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα οι εταιρίες πρέπει να 

καινοτοµήσουν, να υιοθετήσουν τις υπάρχουσες νέες τεχνολογίες, τα 

προϊόντα, και τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Η επένδυση στην Ε&Α ασκεί 

θετική επίδραση στην αύξηση της παραγωγικότητας και ενισχύει τη 

µεταφορά τεχνολογίας µε τη βοήθεια των εταιριών για να µάθει για τις 

προόδους στα σύνορα τεχνολογίας. 

Ένας από τους παράγοντες ώθησης για να εµφανιστεί είναι ένα 

ισχυρό ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά στα πλαίσια µιας συντονισµένης 

συνεργασίας της ακαδηµαϊκής κοινότητας της Βουλγαρίας, των κοινοτήτων 

έρευνας και των επιχειρήσεων. Οι στόχοι της Λισσαβόνας σε αυτήν την 

περιοχή είναι για κάθε χώρα στην ΕΕ να αυξηθούν οι δαπάνες για την Ε&Α 

σε 3% του ΑΕΠ, µε τα δύο τρίτα αυτής, να προέρχονται από τον ιδιωτικό 

τοµέα. Η Βουλγαρία ξοδεύει αυτήν την περίοδο λιγότερο από 1% του ΑΕΠ 

ετησίως σε αυτήν την δραστηριότητα, µε τη συµβολή του δηµόσιου τοµέα µε 

τα περισσότερα από τα κεφάλαια. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ XII ∆απάνες Σε Έρευνα Και Ανάπτυξη (% ΑΕΠ) 

Πηγή: National Statistical Institute of  Bulgaria 
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ΠΙΝΑΚΑΣ XIII ∆απάνες Ιδ. Τοµέα Σε Έρευνα και Ανάπτυξη 

Πηγή: National Statistical Institute of  Bulgaria 
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ΠΙΝΑΚΑΣ XIV ∆απάνες ∆ηµ. Τοµέα Σε Έρευνα Και Ανάπτυξη 

Πηγή: National Statistical Institute of  Bulgaria 

 

 

 

Η Βουλγαρία έχει φθάσει σε ένα στάδιο οικονοµικής ανάπτυξης που  

απαιτεί ότι οι δηµόσιες πολιτικές στρέφονται όλο και περισσότερο στην 

καινοτοµία. Οι οικονοµικοί παράγοντες και οι προϋποθέσεις για µια τέτοια 

µετατόπιση είναι ήδη ορατοί. Μετά από τη χρηµατοοικονοµική κρίση του 

1996-1997, η βουλγαρική οικονοµία χαρακτηρίζεται από οκτώ διαδοχικά έτη 

οικονοµικής ανάπτυξης. Η σταθερή κύρια επένδυση έφθασε στο 20% του 

ΑΕΠ το 2004 για πρώτη φορά δεδοµένου ότι η µετάβαση άρχισε και 

συνεχίζει να αυξάνεται, να πιστώνει τους άξονες δραστηριότητας και η 

ανεργία να µειώνεται σταθερά. Παρά αυτήν την αναγέννηση, σύµφωνα µε 

τους περισσότερους οικονοµικούς δείκτες, η Βουλγαρία καθυστερεί ακόµα 

σηµαντικά πίσω από το µέσο επίπεδο ΕΕ- 25. Αυτή τη στιγµή, η Βουλγαρία 

ανταγωνίζεται µε οµοιογενή εργασία και βιοµηχανικά προϊόντα και ο κύριος 
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παράγοντας πίσω από την ανταγωνιστικότητά  είναι το χαµηλό κόστος. Η 

διαφυγή αυτής της χαµηλής τεχνολογίας παγίδα, απαιτεί την  ανάπτυξη ενός 

εύκαµπτου και ανοικτού εθνικού συστήµατος καινοτοµίας µέσα σε ένα 

ανταγωνιστικό πλαίσιο οικονοµίας της αγοράς  που θα εξασφαλίζει:  

♦ µια εισροή και µια ευρεία διάχυση της ξένης καινοτοµίας στη χώρα, 

♦ βαθµιαία ανάπτυξη της τοπικής ικανότητας καινοτοµίας της ευρωπαϊκής 

και παγκόσµιας ποιότητας.  

 

Η στήριξη ενός ευνοϊκού επιχειρησιακού κλίµατος είναι µια από τις κύριες 

προϋποθέσεις για την οργάνωση µιας καινοτόµου οικονοµίας.  Σύµφωνα µε 

τα στοιχεία για το 2005 του ιδρύµατος κληρονοµιάς, η Βουλγαρία είναι 

µεταξύ των χωρών µε τη γρηγορότερη βελτίωση οικονοµικής ελευθερίας και 

συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της σαν κυρίως ελεύθερης οικονοµίας21 

(κατάταξη 52 σε σύνολο 155 χωρών).  

Στα διάφορα προηγούµενα έτη, υπήρξε µια ορισµένη βελτίωση  στο 

στρατηγικό προγραµµατισµό σχετικά µε την εθνική πολιτική καινοτοµίας. 

Ακόµα η οργανωτική και θεσµική δοµή του εθνικού συστήµατος καινοτοµίας 

παραµένει  δυσανάλογα εξουσιασµένη από τις κρατικές οργανώσεις ενώ 

τρία τέταρτα της οικονοµίας της χώρας είναι ήδη στα ιδιωτικά χέρια. Οι κύριοι 

κρατικοί οργανισµοί, αρµόδιοι για τη δηµόσια πολιτική καινοτοµίας είναι το 

Υπουργείο Οικονοµίας και Ενέργειας και το Υπουργείο Παιδείας και 

Επιστήµων. Το 2005 ανέπτυξαν δύο στρατηγικά έγγραφα, τα οποία 

διαµορφώνουν το πολιτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του συστήµατος 

καινοτοµίας: α)  Η στρατηγική καινοτοµίας της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας  

και β)  η εθνική στρατηγική για την έρευνα και την ανάπτυξη της 

∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας. Λόγω της έλλειψης ικανοποιητικών 

συγκεκριµένων αποτελεσµάτων και στόχων, είναι ακόµα πάρα πολύ νωρίς 

να εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε τον αντίκτυπό τους στο εθνικό 

σύστηµα καινοτοµίας  

 

Υπάρχουν διάφοροι διεθνείς δείκτες που συγκρίνουν το βουλγαρικό 

σύστηµα καινοτοµίας µε τα συστήµατα καινοτοµίας ΕΕ- 25 χωρών ή και των 

αναπτυγµένων οικονοµιών του ΟΟΣΑ22.  
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Λόγω του γενικού χαρακτήρα τους αυτοί οι δείκτες δεν εξετάζουν µε 

µεγάλη λεπτοµέρεια τα µεµονωµένα χαρακτηριστικά των εθνικών 

συστηµάτων καινοτοµίας και των πολιτικών ξεχωριστών χωρών.  Ο 

οργανισµός καινοτοµίας της Βουλγαρίας «Innovation.bg»23  καλύπτει  µε  την 

ανάλυση σε βάθος του βουλγαρικού συστήµατος καινοτοµίας µέσω πέντε 

οµάδων δεικτών: 

♦ Το ακαθάριστο προϊόν καινοτοµίας  – αναθεωρεί τα αποτελέσµατα του 

εθνικού συστήµατος καινοτοµίας, τους κύριους στόχους καινοτοµίας των 

επιχειρήσεων και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στις 

δραστηριότητες καινοτοµίας τους 

♦ Τα δίκτυα επιχειρηµατικού πνεύµατος και καινοτοµίας – περιγράφουν τα 

χαρακτηριστικά δύο σηµαντικών πηγών καινοτοµίας στη βουλγαρική 

οικονοµία  – την οργάνωση των νέων επιχειρήσεων και την συµµετοχή 

των βουλγαρικών παραγωγών στην εθνική και διεθνή αλυσίδα αξίας για 

την ανάπτυξη των νέων προϊόντων και τις υπηρεσίες. 

♦ Η επένδυση και η χρηµατοδότηση της καινοτοµίας – εξετάζουν το ρόλο 

της ξένης άµεσης επένδυσης και την εισαγωγή των εµπορευµάτων 

επένδυσης στη µεταφορά των ξένων τεχνολογιών και γνώσης. Ερευνά 

και αναπτύσσει τα υπάρχοντα όργανα για τη χρηµατοδότηση της 

καινοτοµίας. 

♦ Το ανθρώπινο δυναµικό για την καινοτοµία  – περιγράφει το διαθέσιµο 

ανθρώπινο δυναµικό για την αφοµοίωση ξένης και την δηµιουργία 

τοπικής καινοτοµίας στην οικονοµία.  

♦ Υποδοµή της ενηµέρωσης και επικοινωνίας – αναλύει την παρούσα 

κατάσταση και το επίπεδο χρησιµοποίησης της υπάρχουσας υποδοµής 

ενηµέρωσης και επικοινωνίας. 

Το ακαθάριστο προϊόν καινοτοµίας διαµορφώνεται από τα 

αποτελέσµατα του εθνικού συστήµατος καινοτοµίας σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας καινοτοµίας: επιστήµη, τεχνολογία και καινοτοµία. Παρά το 

γεγονός ότι αυτά τα τρία στοιχεία µπορούν να υπάρξουν ανεξάρτητα το ένα 

από το άλλο, ο συλλογικός αντίκτυπός τους στην ανταγωνιστικότητα είναι 

ισχυρότερος όταν λειτουργούν αρµονικά  

Το προϊόν καινοτοµίας  καθορίζεται από τον αριθµό και τη 

δραστηριότητα των καινοτόµων επιχειρήσεων.  Έναντι της ΕΕ- 25 το µερίδιο 
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των καινοτόµων επιχειρήσεων στη Βουλγαρία είναι περίπου τέσσερις φορές 

χαµηλότερα, το οποίο σηµαίνει ότι µόνο 1 σε κάθε 10 βουλγαρικές 

επιχειρήσεις µε  προσωπικό περισσότερων από 9 ανθρώπων καινοτοµεί.  Οι 

καινοτόµες επιχειρήσεις στη Βουλγαρία αναπτύσσουν συνήθως τις 

καινοτοµίες προϊόντων. Η δραστηριότητα καινοτοµίας τους είναι βασισµένη 

πρώτιστα στην απόκτηση των νέων µηχανηµάτων και του εξοπλισµού, ενώ 

η επένδυση στην Ε&Α, το µάρκετινγκ και η κατάρτιση προσωπικού 

παραµένουν δεύτερες. Αυτή η συµπεριφορά απεικονίζει το σχετικά αρχικό 

στάδιο ανάπτυξης της αγοράς και καινοτοµίας της οικονοµίας, η οποία 

χαρακτηρίζεται από την κατασκευή των ανέξοδων προϊόντων µε τα χαµηλά 

επίπεδα διαφοροποίησης και διάκρισης στην αγορά. Συνεπώς, οι καινοτόµες 

επιχειρήσεις στη Βουλγαρία επιλέγουν το γενικό επιχειρησιακό περιβάλλον 

µεταξύ των σηµαντικότερων προβληµάτων για τη δραστηριότητα 

καινοτοµίας τους παρά τα συγκεκριµένα ζητήµατα σχετικά µε το σύστηµα 

καινοτοµίας. Εντούτοις σύµφωνα µε µια έρευνα ευρωβαροµέτρου του 2005  

η Βουλγαρία είναι µια από τις ευρωπαϊκές χώρες µε το υψηλότερο µερίδιο 

του πληθυσµού που δεν δέχεται την καινοτοµία (20%).  Η εθνική πολιτική 

καινοτοµίας  πρέπει να λάβει υπόψη αυτές τις πραγµατικότητες και  να 

υπογραµµίσει την αύξηση του αιτήµατος καινοτοµίας των επιχειρήσεων.  Οι 

προσπάθειες για την καθιέρωση ενός καινοτόµου-αποτελεσµατικού 

οικονοµικού περιβάλλοντος πρέπει να πάνε µαζί µε  την περαιτέρω 

βελτίωση στο κλίµα επιχειρήσεων και επενδύσεων. 

 

5.1.3.2. Τεχνολογικό Και Επιστηµονικό Προϊόν 
 

  Το τεχνολογικό και επιστηµονικό προϊόν καλύπτει τις νέες υψηλής 

ποιότητας τεχνολογίες που αναπτύσσονται µέσα στη χώρα και τη νέα 

παραχθείς γνώση, αντίστοιχα.  Η Βουλγαρία καθυστερεί κατά το ήµισυ πίσω 

από  τα νέα κράτη µέλη της ΕΕ στον αριθµό αιτηµάτων διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας και διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας από τις δύο κύριες διεθνείς 

υπηρεσίες διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας24,25  – το ευρωπαϊκό γραφείο 

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας (ΕΡΟ) και το   δίπλωµα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ 

και το γραφείο εµπορικών σηµάτων (USPTO). Το ίδιο πράγµα 

επαναλαµβάνεται σε σχέση µε τον αριθµό επιστηµονικών δηµοσιεύσεων στα 
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διεθνώς αναθεωρηµένα και παραπεµφθέντα περιοδικά. Το µερίδιο της 

Βουλγαρίας στον πληθυσµό ΕΕ- 8+2 το 2001 ήταν σχεδόν διπλάσιος (8%) 

έναντι του µεριδίου της στις αναθεωρηµένες δηµοσιεύσεις αυτής της 

περιοχής (5%). Στα προηγούµενα έτη υπήρξε µια αναγέννηση στην τοπική 

και διεθνή δραστηριότητα διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας των βουλγαρικών 

οντοτήτων. Οι ξένες επιχειρήσεις και οι κάτοχοι διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας 

εκτιµούν ιδιαίτερα τη δυνατότητα του βουλγαρικού επιστηµονικού και 

τεχνολογικού συστήµατος να αναδηµιουργήσουν ή να προσαρµόσουν 

τεχνολογίες. Η δηµόσια πολιτική καινοτοµίας πρέπει να στραφεί καλύτερα 

στο µετασχηµατισµό  των συγκριτικά αναπτυγµένων τεχνολογικών και 

επιστηµονικών δυνατοτήτων της χώρας σε ένα προϊόν υψηλότερης 

καινοτοµίας  

 

Τα δίκτυα  επιχειρηµατικού πνεύµατος  και καινοτοµίας  είναι 

σηµαντικές πηγές καινοτοµίας στην οικονοµία της αγοράς.  Η επιχειρηµατική 

δραστηριότητα των βουλγάρων είναι περίπου δύο φορές χαµηλότερη έναντι 

των χωρών ΕΕ- 15  και καθυστερεί έναντι των κύριων χωρών ΕΕ-8  – την 

Τσεχία, την Ουγγαρία και την Πολωνία.  Τα καινοτόµα δίκτυα των 

βουλγαρικών επιχειρήσεων είναι ακόµα βασισµένα περισσότερο σε σχέσεις 

µε την αγορά του εξωτερικού παρά µε συγκεκριµένη καινοτοµία και 

τεχνολογία. Οι Βουλγαρικές επιχειρήσεις είναι στραµµένες πρωτίστως και 

σχεδόν αποκλειστικά σε συνεργασίες καινοτοµίας µε τους τοπικούς και 

διεθνείς πελάτες και προµηθευτές, και τις οργανώσεις που τους  

χρηµατοδοτούν. Η σύνδεσή τους στην υπάρχουσα οργανωτική υποδοµή 

Ε&Α είναι στοιχειώδης. Το µέσο µέγεθος προτερηµάτων των βουλγαρικών 

SΜ’s είναι σηµαντικά µικρότερο από αυτό των επιχειρήσεων της ΕΕ, το 

οποίο καθορίζει κατά ένα µεγάλο µέρος τις στρατηγικές τους για τη 

συνεργασία στην καινοτοµία.  Ως εκ τούτου, η πολιτική καινοτοµίας πρέπει 

να διαφοροποιηθεί: 

♦ οι επιχειρήσεις µικροϋπολογιστών  (περίπου 91% του συνολικού αριθµού 

επιχειρήσεων) χρειάζονται τα προγράµµατα για τη βελτίωση του γενικού 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος, της προώθησης επιχειρηµατικού 

πνεύµατος, της επένδυσης στα εντατικά κύρια αγαθά τεχνολογίας, της 

αύξησης αποδοτικότητας και της ανάπτυξης. 
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♦ Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις  (περίπου 7-8% του συνολικού αριθµού 

επιχειρήσεων) απαιτούν από τις πολιτικές αύξησης της 

ανταγωνιστικότητας που είναι βασισµένες στη διαφοροποίηση των 

γραµµών προϊόντων και των σειρών, της συγκέντρωσης, της 

ολοκλήρωσης στα διεθνή δίκτυα παραγωγής, να προσαρµοστούν και να 

δηµιουργηθούν νέες καινοτοµίες επίσης µέσω της Ε&Α επένδυσης.  

♦ Οι µεγάλες επιχειρήσεις  (περίπου 1-2% του συνολικού αριθµού 

επιχειρήσεων) και οι ξένοι άµεσοι επενδυτές απαιτούν µια στοχευόµενη 

πολιτική που υποστηρίζει την επένδυση σε Ε&Α  

 

Η επένδυση στην καινοτοµία είναι ένα όργανο για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των βουλγαρικών επιχειρήσεων  µακροπρόθεσµα. Κατά 

τη διάρκεια των τελευταίων ετών, οι δαπάνες σε Ε&Α στη Βουλγαρία έχουν 

περιοριστεί. Η Ε&Α έχει χρηµατοδοτηθεί κατά ένα µεγάλο µέρος από το 

κράτος και έχει υποστηριχθεί από οργανώσεις δηµόσιου τοµέα. Οι 

βουλγαρικές επιχειρήσεις το βρίσκουν ακόµα πιο κερδοφόρο να 

αναβαθµισθούν τεχνολογικά µέσω των ξένων άµεσων επενδύσεων και της 

εισαγωγής της επένδυσης και των εµπορευµάτων των καταναλωτών, τα 

οποία περιέχουν τις τεχνολογίες και τη γνώση που χρειάζονται. 

Οι βιοµηχανίες των καινοτόµων επιχειρήσεων µε την υψηλότερη 

συσσώρευση των ΑΞΕ στη Βουλγαρία έχουν ένα µεγαλύτερο µερίδιο έναντι 

του µέσου όρου για την οικονοµία. Τα τελευταία πέντε χρόνια οι εισροές 

µέσο ΑΞΕ της Βουλγαρίας  έχει τριπλασιαστεί. Το 2004 το συσσωρευτικό 

απόθεµα ΑΞΕ έφτασε τα  7 δισεκατοµµύρια euro ή 30% του ΑΕΠ. Εντούτοις, 

η ένταση των ΑΞΕ της Βουλγαρικής οικονοµίας παραµένει χαµηλότερη 

έναντι του µέσου επιπέδου ΕΕ-8. Προκειµένου να αξιοποιηθεί πλήρως της 

επένδυσης και την εµπορική ολοκλήρωσή της µε τις χώρες ΕΕ- 15, που 

καταλογίζουν έναν µέσο όρο 2% του ΑΕΠ τους για την Ε&Α, η βουλγαρική 

πολιτική καινοτοµίας πρέπει:  

♦ να εστιάσει στην προσέλκυση του ΑΞΕ µε το υψηλότερο περιεχόµενο 

Ε&Α και 

♦ να υποκινήσει την ενσωµάτωση των τρεχόντων και πιθανών ξένων 

επενδυτών στο εθνικό σύστηµα καινοτοµίας. 
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Στα προηγούµενα δέκα έτη  οι δαπάνες Ε&Α  ως ποσοστό του ΑΕΠ 

της Βουλγαρίας (0,5% το 2004)  έχουν παραµείνει περίπου τέσσερις φορές 

χαµηλότερες από το µέσο EU15 επίπεδο. Επιπλέον, η συµβολή των 

επιχειρήσεων στις συνολικές δαπάνες Ε&Α παραµένει λιγότερο από το µισό 

του κράτους, το οποίο είναι ακριβώς η αντίθετη κατάσταση όπως 

παρατηρείται στις κύριες οικονοµίες καινοτοµίας στην Ευρώπη. Κατά 

συνέπεια  το φυσικό κεφάλαιο Ε&Α στη Βουλγαρία έχει σχεδόν πλήρως 

υποτιµηθεί και το συσσωρευµένο ανθρώπινο δυναµικό έχει χάσει ένα 

ουσιαστικό ποσοστό της αξίας του. Χειρότερα έχει χτυπηθεί το µέρος του 

συστήµατος Ε&Α που εξετάζει την εφαρµοσµένη και πειραµατική έρευνα και 

την ανάπτυξη, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για την καινοτοµία στις 

σύγχρονες οικονοµίες της αγοράς. Η δοµή της χρηµατοδότησης και της 

απόδοσης της Ε&Α στη βουλγαρική οικονοµία είναι µια άµεση αντανάκλαση 

της χαµηλής ζήτησης Ε&Α από τις επιχειρήσεις και η πολύ χαµηλή ικανότητα 

εµπορευµατοποίησης του βουλγαρικού τοµέα της Ε&Α. Η εθνική πολιτική 

καινοτοµίας πρέπει εποµένως να κατευθυνθεί προς την εξάλειψη των 

υπαρχουσών δυσαναλογιών στις δαπάνες Ε&Α χρηµατοδοτώντας:  

Ένα λογικός µέσος όρος - στόχος  ( έως  το 2010)  φέρνει το κράτος 

και την ιδιωτική συµβολή στις δαπάνες Ε&Α στην ισότητα,  αυξάνοντας το 

συνολικό ποσό του  σε 1.2 – 1.5%  του ΑΕΠ.  Στο κάπως µεγαλύτερο 

χρονικό διάστηµα η Βουλγαρία πρέπει να στοχεύσει στην επίτευξη µιας 

συγκρίσιµης θέσης µεταξύ των ΕΕ-8 χωρών όσον αφορά στο στρατηγικό 

στόχο της ΕΕ τις δαπάνες Ε&Α σε 3% του ΑΕΠ 

Η υποστήριξη δηµόσιου τοµέα πρέπει πρώτιστα να εστιάσει στη 

βελτίωση της υποδοµής Ε&Α. Η καλύτερη υποδοµή είναι στρατηγικά 

σηµαντική για την επιτυχή ένταξη του βουλγαρικού συστήµατος καινοτοµίας 

στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, και για τη συµµετοχή των βουλγαρικών 

οργανώσεων Ε&Α και των καινοτόµων επιχειρήσεων στα εξειδικευµένα 

προγράµµατα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.   

Η έλλειψη επαρκών δηµόσιων και ιδιωτικών πηγών  χρηµατοδότησης 

καινοτοµίας  είναι ένα από τους  κύριους περιορισµούς που αντιµετωπίζει το 

βουλγαρικό καινοτόµο επιχειρηµατικό πρόσωπο στις δραστηριότητες 

καινοτοµίας τους. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει υπάρξει µια 

σηµαντική βελτίωση της οικονοµικής µεσολάβησης στη χώρα, η οποία έχει 
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οδηγήσει σε µια  αύξηση στον όγκο και την ποικιλοµορφία των οικονοµικών 

οργάνων που προσφέρονται στην αγορά. Εντούτοις, το επίπεδο οικονοµικής 

µεσολάβησης στη Βουλγαρία παραµένει χαµηλότερο από το µέσο όρο σε 

ΕΕ-8. Οι περισσότερες  βουλγαρικές επιχειρήσεις χρηµατοδοτούν τις 

δραστηριότητες καινοτοµίας τους µέσω των εσωτερικών πόρων τους.  Η 

χρηµατοδότηση κεφαλαίου  επιχειρηµατικού κινδύνου  είναι περιορισµένη  

στη Βουλγαρία για διάφορους λόγους όπως η χαµηλή ρευστότητα του 

τοπικού χρηµατιστηρίου, οι περιορισµένες επιλογές εξόδων για τους 

επενδυτές, η έλλειψη αξιόπιστων οικονοµικών πληροφοριών για την 

επιχειρηµατική απόδοση, κ.λπ.... Από αυτή την άποψη, η ανάπτυξη 

καινοτοµίας των βουλγαρικών επιχειρήσεων θα µπορούσε να ωφεληθεί από 

µια επαρκέστερη χρήση των προγραµµάτων πλαισίων της ΕΕ για την 

έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία, µε τον ίδιο τρόπο τα 

βουλγαρικά µη κυβερνητικά ιδρύµατα, τα πανεπιστήµια και οι οργανώσεις 

Ε&Α έχουν αποκτήσει ήδη τη θετική εµπειρία από τη συµµετοχή σε αυτά τα 

προγράµµατα. 

Ένας κρίσιµος καθοριστικός παράγοντας της µακροπρόθεσµης 

ανάπτυξης του βουλγαρικού συστήµατος καινοτοµίας είναι η ποιότητα και η 

ποσότητα του διαθέσιµου  ανθρώπινου δυναµικού. Η δυνατότητα της 

βουλγαρικής οικονοµίας που απορροφά, που χρησιµοποιεί και που 

προσαρµόζει τη νέα γνώση, καθώς επίσης και που εισάγει την εξωτερική 

καινοτοµία, καθορίζεται από την ποιότητα της δευτεροβάθµιας και 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (άγαµος και µεταπτυχιακό), και το σύστηµα της 

δια βίου µάθησης. Αφ' ετέρου οι σταδιοδροµίες στην επιστήµη (PHD) και η 

απασχόληση στην Ε&Α καθορίζουν την εσωτερική δυνατότητα της 

οικονοµίας να παραχθεί η καινοτοµία.  

Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση  στη Βουλγαρία είχε ιδιαίτερα δυσµενείς 

επιπτώσεις κατά τη µεταβατική περίοδο. Η διεθνής έρευνα αποκαλύπτει 

συγκριτικά µια ανησυχητική  µείωση της ποιότητας  της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης. Αυτό θα µπορούσε να γίνει  ένα σηµαντικό µακροπρόθεσµο 

εµπόδιο στην επιτυχή ανάπτυξη καινοτοµίας της βουλγαρικής οικονοµίας. Η 

βουλγαρική  τριτοβάθµια εκπαίδευση αντιµετωπίζει  τα παρόµοια 

προβλήµατα. Η Βουλγαρία καθυστερεί σηµαντικά πίσω από το µέσο 

επίπεδο ΕΕ- 25 στη συµµετοχή του πληθυσµού στην επαγγελµατική 
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εκπαίδευση έξω από το σύστηµα βασικής εκπαίδευσης. Εντούτοις, έχουν 

υπάρξει ενδείξεις ότι  τα πανεπιστήµια έχουν αρχίσει ήδη να 

ανταποκρίνονται επαρκέστερα στη ζήτηση στην αγορά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 

για τους τεχνολογικούς παράγοντες ειδικότερα σε σχέση µε την κατάρτιση. 

Οι φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειες να 

πολλαπλασιάσουν τέτοιες αναδυόµενες θετικές τάσεις. Συγχρόνως 

περισσότερη προσοχή πρέπει να αφιερωθεί στην αύξηση των ποιοτικών 

απαιτήσεων στην έξοδο του εκπαιδευτικού συστήµατος. 

Η απασχόληση Ε&Α ανά χίλιους κατοίκους το 2002 στη Βουλγαρία 

(5,2) ήταν κάτω από το επίπεδο των 10 νέων κρατών µελών της ΕΕ (8.4). 

Στην πραγµατικότητα είναι ακόµα χαµηλότερο στον ιδιωτικό τοµέα και εάν 

δεν επρόκειτο για το δηµόσιο τοµέα να αντισταθµίσει τη γενική απασχόληση 

Ε&Α θα είχε πάει περαιτέρω κάτω.  Επιδοτούµενο κράτος υπεράριθµο στην 

Ε&Α κληρονοµήθηκε από το παρελθόν.  Έχει συµβάλει βεβαίως στη 

συντήρηση µέρους της επιστηµονικής δυνατότητας της χώρας κατά τη 

διάρκεια των ετών µετάβασης, αλλά η δυσαναλογία µεταξύ της 

απασχόλησης Ε&Α δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα είναι ανεπαρκής και µη 

αποδεκτή µακροπρόθεσµα. Η προσεκτική αποσυναρµολόγηση της κρατικής 

επιδοτούµενης απασχόλησης στον τοµέα είναι ένα σηµαντικό βήµα προς τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας αγοράς της επιστήµης και του εκπαιδευτικού 

συστήµατος. 

Οι τεχνολογίες ενηµέρωσης και επικοινωνιών  υποστηρίζουν και 

ενισχύουν το σύστηµα καινοτοµίας λαµβάνοντας υπ' όψη καλύτερα, 

γρηγορότερα και αποδοτικότερα τον συνδυασµό των προσπαθειών, των 

οργάνων και του ταλέντου που επενδύονται στην καινοτοµία. Παρά τη 

γρήγορη και σχετικά οµοιογενή ανάπτυξή της κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων πέντε ετών, οι πληροφορίες και η υποδοµή της επικοινωνίας στη 

Βουλγαρία καθυστερούν σηµαντικά πίσω από το µέσο επίπεδο των νέων 

κρατών µελών της ΕΕ.  Η χρήση των υπολογιστών και του ∆ιαδικτύου 

διπλασιάζει την πιθανότητα για µια βουλγαρική επιχείρηση για να 

καινοτοµήσει.  Εντούτοις, το επικρατών συγκριτικά χαµηλό τεχνολογικό 

επίπεδο παραγωγής στις βουλγαρικές ΑΞΕ έχει χρειασθεί πρόσφατα 

απαραίτητες καλά ανεπτυγµένες ICT. Οι βουλγαρικές επιχειρήσεις 

εξοπλίζονται ακόµα µε τα εργαλεία ηλεκτρονικού εµπορίου ενώ η 
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πραγµατική συµµετοχή τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο είναι σχετικά χαµηλή 

και ατελέσφορη. Στα επόµενα µερικά έτη, οι επιχειρήσεις θα επιδίωκαν µια  

αποτελεσµατικότερη χρήση του διαθέσιµου εξοπλισµού ICT για να 

ενσωµατώσουν και να διαχειριστούν τις διαδικασίες τους επιχειρήσεων και 

καινοτοµίας. Η πιο γρηγορότερη ανάπτυξη της ε-διακυβέρνησης και η 

εισαγωγή των δηµόσιων διοικητικών ε-υπηρεσιών θα µπορούσαν να 

παρέχουν µια σηµαντική ώθηση σε αυτήν την κατεύθυνση.   

Τα κύρια δηµόσια ιδρύµατα απαραίτητα για την καθιέρωση και την 

κατάλληλη λειτουργία ενός αποτελεσµατικού συστήµατος καινοτοµίας έχουν 

οργανωθεί ήδη στη Βουλγαρία. Οι κύριες προκλήσεις για την πολιτική 

καινοτοµίας της χώρας είναι: εξασφάλιση των αποτελεσµατικότερων 

συνδέσµων µεταξύ των δηµόσιων και ιδιωτικών ιδρυµάτων που εξετάζουν 

την καινοτοµία ενσωµάτωση του βουλγαρικού συστήµατος καινοτοµίας στην 

ευρωπαϊκή υποδοµή καινοτοµίας και µεταρρυθµίζοντας τη δηµόσια 

υποστήριξη Ε&Α και καινοτοµίας στην καλύτερη εστίαση στις ανάγκες 

αγοράς των βουλγαρικών επιχειρήσεων. Αυτό απαιτεί µια γρήγορη αποβολή 

των υπαρχουσών δυσαναλογιών στο εθνικό σύστηµα καινοτοµίας σχετικά µε 

τη συµµετοχή δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στη χρηµατοδότηση και την 

απασχόληση Ε&Α, καθώς επίσης και τις γρήγορες µεταρρυθµίσεις για να 

βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης. 

5.1.4. Πολιτικό Νοµικό Περιβάλλον 

5.1.4.1. Ελευθέρια Της Οικονοµίας 
 

Η οικονοµία  της Βουλγαρίας είναι 62,9% ελεύθερη, σύµφωνα µε την 

αξιολόγηση του The Heritage Foundation για το 2008, η οποία την κάνει 

παγκόσµια την 59η  πιο ελεύθερη οικονοµία. Το γενικό αποτέλεσµά της είναι 

0,9% υψηλότερη από πέρυσι, πρώτιστα λόγω της βελτιωµένης εµπορικής 

ελευθερίας. Η Βουλγαρία είναι ταξινοµηµένη 28η  πιο ελεύθερη µεταξύ των 

41 χωρών στην ευρωπαϊκή περιοχή, και το γενικό αποτέλεσµά της είναι 

ελαφρώς επάνω από τον παγκόσµιο µέσο όρο. Η Βουλγαρία σηµειώνει 

ιδιαίτερα καλές αποδόσεις σε έξι ελευθερίες και σηµαντικά κάτω του µετρίου 

σε δύο. Τα ισχυρότερα σχετικά αποτελέσµατά είναι στην εµπορική 

ελευθερία, τη φορολογική ελευθερία, την ελευθερία επένδυσης, και την 

οικονοµική ελευθερία. Ένα χαµηλό εταιρικό φορολογικό ποσοστό 15% 
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συµπληρώνει ένα κορυφαίο ποσοστό φόρου εισοδήµατος 24%. Η χορήγηση 

αδειών, το άνοιγµα, και το κλείσιµο µιας επιχείρησης είναι όλες σχετικά 

αποδοτικές. Η Βουλγαρία χρειάζεται ακόµα ένα πιο ανεξάρτητο δικαστικό 

σύστηµα. Τα αδύνατα δικαιώµατα ιδιοκτησιών, η δωροδοκία, και η 

ανεπαρκής γραφειοκρατία έχουν επιπτώσεις σε άλλους τοµείς της 

οικονοµικής ελευθερίας. Το γενικό µέγεθος των κυβερνητικών εξόδων είναι 

πολύ χειρότερο από εκείνο άλλων χωρών και µπορεί να συσσωρευτεί στις 

δραστηριότητες του ιδιωτικού τοµέα. 

5.1.4.1.1. Επιχειρησιακή Ελευθερία —67,5%   
Η γενική ελευθερία για να ξεκινήσει, να ενεργοποιηθεί, και να κλείσει 

µια επιχείρηση προστατεύεται σχετικά καλά από το εθνικό ρυθµιστικό 

περιβάλλον της Βουλγαρίας. Η έναρξη µιας επιχείρησης παίρνει έναν µέσο 

όρο 32 ηµερών, έναντι του παγκόσµιου µέσου όρου 43 ηµερών. Η λήψη µιας 

άδειας επιχείρησης παίρνει το µισό του παγκόσµιου µέσου όρου που είναι 

234 ηµέρες. Εντούτοις, οι κανονισµοί ερµηνεύονται και επιβάλλονται 

αυθαίρετα. Το κλείσιµο µιας επιχείρησης είναι σχετικά εύκολο. 

5.1.4.1.2. Εµπορική Ελευθερία —86%   
Η εµπορική πολιτική της Βουλγαρίας είναι η ίδια µε εκείνους άλλων 

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κοινή ΕΕ στάθµισε το µέσο ποσοστό 

δασµολογίων που ήταν 2% για το 2005. Μη δασµολογικά εµπόδια που 

απεικονίστηκαν στην πολιτική της ΕΕ περιλαµβάνει τις γεωργικές και 

κατασκευαστικές επιχορηγήσεις, τους περιορισµούς εισαγωγών για µερικά 

αγαθά και υπηρεσίες, τους περιορισµούς πρόσβασης στην αγορά σε 

µερικούς τοµείς των υπηρεσιών, τους αδιαφανής και περιοριστικά 

κανονισµούς και τα πρότυπα, και την ασυµβίβαστη τελωνειακή διοίκηση στα 

µέλη της ΕΕ. Η επιβολή των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας 

παραµένει επίσης προβληµατική. 

5.1.4.1.3. Φορολογική Ελευθερία —82,7%   
Η Βουλγαρία έχει χαµηλά φορολογικά ποσοστά. Το κορυφαίο 

ποσοστό φόρου εισοδήµατος είναι 24% (επίπεδο 10% από τον Ιανουάριο 

του 2008), και το επίπεδο εταιρικό φορολογικό ποσοστό µειώθηκε σε 10% 

από 15% από 1 Ιανουαρίου 2007. Άλλοι φόροι περιλαµβάνουν τον φόρο 

προστιθεµένης αξίας (ΦΠΑ), διόδια, και τον φόρο αυτοκινήτων. Στο πιο 
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πρόσφατο έτος, τα γενικά φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 

32,4%. 

5.1.4.1.4. Κυβερνητικό Μέγεθος —56%  
Οι συνολικές κρατικές δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων των 

πληρωµών κατανάλωσης και µεταφοράς, είναι υψηλές. Τα τελευταία χρόνια, 

τα κυβερνητικά έξοδα ήταν ίσα µε 38,3% του ΑΕΠ. Περίπου 60% των 

προτερηµάτων κρατικών επιχειρήσεων ήταν πουληµένα µέχρι το τέλος 

Νοεµβρίου του 2006. 

5.1.4.1.5. Νοµισµατική Ελευθερία —73,7% 
Ο πληθωρισµός είναι υψηλός, υπολογίζοντας κατά µέσο όρο 6,6% 

µεταξύ 2004 και 2006, Οι σχετικά ασταθείς τιµές εξηγούν το µεγαλύτερο 

µέρος του νοµισµατικού αποτελέσµατος ελευθερίας. Η ιδιωτικοποίηση των 

κρατικών εταιριών έχει προχωρήσει, και η αγορά καθορίζει τις περισσότερες 

τιµές, αλλά το ρυθµιστικό καθεστώς έχει επιπτώσεις στις τιµές της 

ηλεκτρικής ενέργειας, της ύδρευσης, του φυσικού αερίου, και των 

φαρµακευτικών ειδών. Σαν συµµετέχοντα χώρα στην κοινή αγροτική 

πολιτική της ΕΕ, η κυβέρνηση επιχορηγεί τη γεωργική παραγωγή, που 

διαστρεβλώνει τις τιµές  των γεωργικών προϊόντων.  

5.1.4.1.6. Οικονοµική Ελευθερία—60% 
Το οικονοµικό σύστηµα της Βουλγαρίας εξουσιάζεται από τις 

τραπεζικές εργασίες. Από την εισαγωγή του συµβουλίου νοµισµατικής 

πολιτικής και των ισχυρότερων σφιχτότερων συνετών κανόνων επίβλεψης το 

1997, το τραπεζικό σύστηµα έχει ανακτήσει από την κρίση του 1996. Η 

προσθήκη της ΕΕ έχει σταθεροποιήσει το εξωτερικό ενδιαφέρον  για τις 

τραπεζικές εργασίες. Υπάρχουν 33 εµπορικές τράπεζες, µε περίπου 34% 

των προτερηµάτων να συγκεντρώνονται στις τρεις µεγαλύτερες. Οι ξένες 

τράπεζες διαχειρίζονται το 72% της εσωτερικής πιστωτικής αγοράς. Η 

ασφαλιστική αγορά, µε τους ξένους ασφαλιστές ως ισχυρούς συµµετέχοντες, 

είναι τώρα πλήρως ιδιωτική και έχει επεκταθεί γρήγορα. Το χρηµατιστήριο 

είναι µικρό, αλλά λόγω των νέων οικονοµικών οργάνων και της βελτίωσης 

της κεφαλαιοποίησης της αγοράς διπλασιάσθηκε το 2005 και αυξήθηκε 

περαιτέρω το 2006. Περισσότερη διαφάνεια και εισαγωγή νέων νόµων 

απαιτούνται για να εξασφαλίσουν την αύξηση. 
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5.1.4.1.7. ∆ικαιώµατα Ιδιοκτησιών —30%   
Το δικαστικό σύστηµα της Βουλγαρίας είναι ατελέσφορο στην επίλυση 

των εµπορικών διαφωνιών, την καταχώρηση των επιχειρήσεων, και την 

επιβολή των κρίσεων των δικαστηρίων. Το σύνταγµα προβλέπει έναν 

ανεξάρτητο δικαστικό, αλλά το ατελέσφορο κράτος δικαίου περιορίζει την 

εµπιστοσύνη επενδυτών στη δυνατότητα των δικαστηρίων να επιβάλουν τις 

συµβάσεις, την ιδιοκτησία και τα δικαιώµατα µετόχων, και τα δικαιώµατα 

πνευµατικής ιδιοκτησίας.  

5.1.4.1.8. Ελευθερία Από Τη ∆ωροδοκία —40%   
Η δωροδοκία γίνεται αντιληπτή και είναι σηµαντική. Η Βουλγαρία 

κατατάσσεται 57η από τις 163 χώρες στο διεθνή δείκτη αντιλήψεων 

δωροδοκίας διαφάνειας για 2006. Η χώρα συνεχίζει να πάσχει από το 

ουσιαστικό οργανωµένο έγκληµα και την υψηλού επιπέδου δωροδοκία στην 

κυβέρνηση και το δικαστικό σώµα. 

Τα συµβόλαια θανάτου υπάρχουν ακόµα στην χώρα, και αυτό 

οφείλεται κυρίως στις δωροδοκίες µέσα στο δικαστικό κύκλωµα. Παρά τις 

προσπάθειες να γίνει ανανέωση και ξεκαθάρισµα του εκτελεστικού και 

δικαστικού σώµατος, κανένας ύποπτος δεν καταδικαστικέ. Παρ’ όλο πού 

υπάρχει επιτροπή κατά της διαφθοράς, οι συνεδριάσεις της στην διάρκεια 

του έτους είναι ελάχιστες. 

5.1.4.1.9. Ελευθερία Εργασίας  —   73,2% 
 

Η αγορά εργασίας της Βουλγαρίας καθοδηγείται από τους σχετικά 

εύκαµπτους κανονισµούς απασχόλησης που θα µπορούσαν να βελτιωθούν 

περαιτέρω για να ενισχύσουν την αύξηση απασχόλησης και 

παραγωγικότητας. Το κόστος ηµεροµισθίου για έναν εργαζόµενο είναι 

υψηλό, αλλά η αποµάκρυνση ενός περιττού υπαλλήλου µπορεί να είναι 

ανέξοδη. Η αύξηση των ευελιξιών αγοράς εργασίας είναι στην ηµερήσια 

διάταξη κυβερνητικής µεταρρύθµισης. 

5.1.4.1.10. Παραοικονοµία 

Κλειδιά της παραοικονοµίας στην Βουλγαρία26,27. Η παραοικονοµία 

εκδηλώνεται σε διάφορους τοµείς:  από την παραγωγή σπιτικών τροφίµων 

(τα οποία είναι νόµιµα αλλά όχι καταγεγραµµένα) έως την παραγωγή 
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αγαθών που πωλούνται παράνοµα όπως καπνός και ποτά, αλλά και σε 

ορισµένες επαγγελµατικές υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται παρανόµως 

όπως π.χ.  υπηρεσίες ιατρών και δικηγόρων. Στην παραοικονοµία ακόµη 

συµπεριλαµβάνεται η λεγόµενη «µαύρη οικονοµία» - εγκληµατικές πράξεις 

και άλλα παραπτώµατα. Το 40 % των νοικοκυριών και 30 % όλων των 

εταιριών στην Βουλγαρία υπάγονται σε αυτήν. Η ανεργία, η κρυφή 

ιδιωτικοποίηση και η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων αποτελούν τους 

κύριους παράγοντες που προσδιορίζουν την παραοικονοµία 

 

 

5.1.4.2. Φορολογία 
 

Φορολογία Φυσικών Και Νοµικών Προσώπων  

Άµεση Φορολογία 

 Φορολογία Φυσικών Προσώπων 

Όπως προβλέπεται από τον νόµο για τον Προσωπικό Φόρο 

Κατανάλωσης υπόχρεοι είναι τα φυσικά πρόσωπα κάτοικοι ή µη-κάτοικοι και 

εταιρείες που σαφώς αναφέρονται στον νόµο αυτό. Οι κάτοικοι είναι 

υπόχρεοι για το εισόδηµα που αποκτούν από όλο τον κόσµο. Ως µη-κάτοικοι 

θεωρούνται τα άτοµα που δεν εντάσσονται στην κατοικία του κατοίκου της 

χώρας. Οι µη-κάτοικοι είναι υπόχρεοι µόνο για το εισόδηµα που απέκτησαν 

από Βουλγαρικές πηγές. Το συνολικό ετήσιο εισόδηµα, φορολογείται 

σύµφωνα µε προοδευτική κλίµακα φόρου. 

Φορολογία Νοµικών Προσώπων 

Όπως προβλέπεται από τον Νόµο για τον Φόρο Νοµικών Προσώπων, όλες 

οι εταιρίες και οι εταιρίες συµµετοχών (όπου συµπεριλαµβάνονται και οι µη-

ενοποιηµένες συµµετοχές) υπάγονται σε φόρο εισοδήµατος νοµικών 

προσώπων. Από το 2005 το ποσοστό είναι 15%. Τα νοµικά πρόσωπα µε 

έδρα στην Βουλγαρία φορολογούνται τα εισοδήµατά τους που αποκτώνται 

απ’ όλο τον κόσµο. Τα νοµικά πρόσωπα µε έδρα εκτός Βουλγαρίας 

φορολογούνται για τα εισοδήµατά τους που αποκτώνται µόνο στην 

Βουλγαρία. Οι µη-επιχειρηµατικοί οργανισµό(όπου περιλαµβάνονται και οι 

κυβερνητικοί) φορολογούνται για όλες τις επιχειρηµατικές τους 
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δραστηριότητες. Αν και τα παραρτήµατα των εταιρειών δεν έχουν νοµική 

οντότητα, εντούτοις τα παραρτήµατα των εταιρειών µε έδρα εκτός 

Βουλγαρίας διατηρούν χωριστό ισολογισµό και λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

Υπάγονται στον φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων µε το στάνταρτ 

ποσοστό 15%. Τα ετήσια εισοδήµατα πρέπει να δηλώνονται µέχρι την 31η 

Μαρτίου του εποµένου έτους 

Φοροαπαλλαγές 

Οι βιοµηχανικές επιχειρήσεις απολαµβάνουν 100% απαλλαγή από 

τον φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων στην περίπτωση που 

συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

1 Τα πάγια της επιχείρησης τα οποία δηλώνονται υποχρεωτικά σύµφωνα µε 

τις διαδικασίες του Κώδικα Φορολογικών ∆ιαδικασιών πρέπει να είναι 

ολοσχερώς εγκατεστηµένα εντός των διοικητικών ορίων των δήµων και 

κοινοτήτων όπου το ποσοστό ανεργίας είναι 50% υψηλότερο από τον µέσο 

όρο ανεργίας της χώρας τον προηγούµενο χρόνο.  

2 το 80% του ετήσιου µέσου αριθµού απασχολούµενων που εργάζονται µε 

συµβόλαιο εργασίας έχουν µόνιµη διεύθυνση εντός των ορίων που 

περιγράφονται στο ανωτέρω 1.  

3 το ηµερολογιακό έτος της απαλλαγής η επιχείρηση δεν πρέπει να έχει 

φορολογικές ή ασφαλιστικές όφειλες. 

Η φορολογική απαλλαγή χορηγείται εφόσον το πόσον του φόρου 

επενδύεται για αύξηση της παραγωγής τουλάχιστον κατα 50.000 Λέβα 

(περίπου 25.640 €) και κατά τους δώδεκα προηγούµενους µήνες είναι 

υποχρεωµένο να εγγραφεί για ΦΠΑ (δηλ. να λάβει αριθµό Μητρώου ΦΠΑ) 

µε την συµπλήρωση ειδικού εντύπου εγγραφής εντός 14 ηµερών από το 

τέλος του ηµερολογιακού µήνα εντός του οποίου συµπληρώνεται το 

ανωτέρω ποσόν. Σύµφωνα µε τον Νόµο για το ΦΠΑ, τα πρόσωπα που δεν 

υποχρεούνται, έχουν το δικαίωµα οικειοθελούς εγγραφής και απόκτησης 

αριθµού ΦΠΑ. Ωστόσο η οικειοθελής εγγραφή προσώπων µε κύκλο 

εργασιών ανώτερο των 50.000 λέβα δεν µπορεί να διαρκέσει για διάστηµα 

µεγαλύτερο των 12 µηνών πριν από τη τρέχουσα περίοδο. ∆εν επιτρέπεται η 

οµαδική η τµηµατική εγγραφή στα Μητρώα ΦΠΑ. Το ποσοστό του ΦΠΑ είναι 

20% και επιβάλλεται και στις εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Στις 

εξαγωγές επιβάλλεται µηδενικό ποσοστό ΦΠΑ. 
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Η δυναµικότητα διανέµεται στους εργαζόµενους µε συµβόλαιο στο 

τέλος του ηµερολογιακού έτους που ακολουθεί το έτος της απαλλαγής. Μία 

εταιρεία που δικαιούται φορολογικής απαλλαγής µπορεί να την 

χρησιµοποιήσει µέσα στα επόµενα 5 χρόνια ακόµη και αν λόγω της 

αυξηµένης απασχόλησης, ο δήµος ή κοινότητα εξαιρείται της κατάστασης 

που επικυρώνεται από το Υπουργείο Οικονοµικών 

Ισχύουσα Φορολογική Κλίµακα 

Από 1.1.2008 η Βουλγαρία έχει ένα νέο επίπεδο 10% φορολογικού 

ποσοστού για τους ιδιώτες, που αντικαθιστά τα 10%-24% φορολογικά 

ποσοστά του 2007.  

Το βουλγαρικό 10% εταιρικό φορολογικό ποσοστό για 2008 παραµένει το 

ίδιο όπως σε 2007. Το ποσοστό ΦΠΑ το 2008 είναι 20%, όπως και το 2007. 

Η φορολογία των µερισµάτων (δηλ. των διανεµοµένων κερδών) µειώθηκε 

στο 5% από 1/1/2008. 

Ειδικά Κίνητρα 

♦ περιοχές µε µεγάλο ποσοστό ανεργίας, η φορολογία εισοδήµατος είναι 

στο 0%. 

Η Βουλγαρία έχει υπογράψει συµβάσεις µε 51 χώρες για την αποφυγή 

διπλής φορολογίας.  

Με νέο νόµο που ψηφίστε από το κοινοβούλιο όλα τα ελευθέρα επαγγέλµατα 

θα υπόκεινται πλέον στο καθεστώς Φ.Π.Α.  

 

5.1.4.3. Κυβερνητική Σταθερότητα  

Πηγή: Website: Ducroire-Delcredere SA.NV 

1= low, 7= high     A= low risk   C= high risk 

  EXPORT TRANSACTIONS DIRECT INVESTMENTS 

  Political risk 

 

Short 

term 

Medium/long 

terms 

Special 

transactions 

Commercial  

risk 

War 

risk 

Risk of 

expropriat

ion 

 and 

governme

nt action 

Transfer 

risk 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1 3 2 C 1 1 3 

ΕΛΛΑ∆Α 1 1 1 B 1 1 1 
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Η κυβέρνηση συνασπισµού της Βουλγαρίας επέζησε τον περασµένο 

µήνα µιας ψηφοφορίας ψήφου-εµπιστοσύνης στο Κοινοβούλιο που κλήθηκε 

µετά από µια έξι εβδοµάδων απεργία από τους δασκάλους που απαιτούν 

αύξηση αµοιβών 95%..   

Η απεργία από 100.000 δασκάλους και άλλους εργαζοµένους στα 

δηµόσια σχολεία είναι η πιο πρόσφατη σε ένα κύµα απεργιών από τους 

εργαζοµένους που επιδιώκουν τις ανόδους αµοιβών µετά από την 

προσχώρηση της χώρας τον περασµένο Ιανουάριο στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση.   

Οι ανθρακωρύχοι, οι εργαζόµενοι και το ιατρικό προσωπικό των 

δηµόσιων συγκοινωνιών οργάνωσαν τις απεργίες κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού.  Οι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι έχουν απειλήσει επίσης µε 

απεργιακές κινητοποιήσεις.   

Οι δάσκαλοι, που λαµβάνουν µέσο µηνιαίο µισθό περίπου 230€, είναι 

το ένα τρίτο ενός υπαλλήλου ιδιωτικού τοµέα, έχουν απορρίψει προσφορά 

αύξησης 65%. Ο µέσος µισθός στη Βουλγαρία, το φτωχότερο κράτος µέλος 

της ΕΕ, είναι περίπου 210€.   

Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο έχει πιέσει την κυβέρνηση να σταθεί 

σταθερή ενάντια στις απαιτήσεις αµοιβών προκειµένου να συγκρατηθεί ο 

πληθωρισµός και να διατηρηθεί η φορολογική πειθαρχία.   

Προειδοποίησε ότι το καθεστώς ισοτιµίας νοµίσµατος, στο οποίο το 

LEV είναι στερεωµένο στο euro, µειώνοντας τις πολιτικές επιλογές, θα 

µπορούσε να διατρέξει τον κίνδυνο εάν η φορολογική πειθαρχία µειωθεί.   

Το πλεόνασµα προϋπολογισµών αυτό το έτος προβάλλεται σε 2,5% του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Αλλά το ετήσιο ποσοστό πληθωρισµού 

έφθασε σε 12% τον Αύγουστο, που οδηγήθηκε από τις υψηλότερες τιµές 

τροφίµων και καυσίµων. Η πιστωτική έκταση που έφθασε σε 54% σε ετήσια 

βάση τον Αύγουστο προσθέτει στην πληθωριστική πίεση. Η κυβέρνηση έχει 

απορρίψει τις απαιτήσεις από τα συνδικάτα για να χρηµατοδοτήσει τις 

αυξήσεις µισθών από το πλεόνασµα προϋπολογισµών. Το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο έχει απαιτήσει το πλεόνασµα για να αυξηθεί το 

προσεχές έτος σε 3-3,5%  του ΑΕΠ.  

ΠΙΝΑΚΑΣ XV Αξιολόγηση Ρίσκου Επένδυσης Στην Βουλγαρία 
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Η κυβέρνηση έχει αναθεωρήσει την ανοδική φετινή αύξηση που 

προβλέπεται από 6% σε 6.3-6.5% του ΑΕΠ, µε την αύξηση που οδηγείται 

από την αυξανόµενη επένδυση κυρίως στον τοµέα των υπηρεσιών.   

∆εν είναι καθόλου απίθανο σύµφωνα µε τι εξελίξεις αυτές να έχουµε εκλογές 

στην Βουλγαρία µέσα στο 2008 και µάλλον στο πρώτο εξάµηνο, σύµφωνα 

µε τις απόψεις των πολιτικών αναλυτών. 

5.1.4.4. Ισχύοντες Νόµοι Για Τις Προσλήψεις Και Τις 
Απολύσεις Εργαζοµένων 

 

Συµβάσεις απασχόλησης. Η σύµβαση απασχόλησης πρέπει να 

περιέχει τις πληροφορίες που καθορίζουν, µεταξύ άλλων, τον ίσο όρο της 

ειδοποίησης για αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη σε περιπτώσεις λήξης της 

σύµβασης εργασίας. Η σύµβαση απασχόλησης πρέπει να συναφθεί κατά 

την υπογραφή της. Εντούτοις, οι σχέσεις απασχόλησης µπορούν επίσης να 

προκύψουν όπου καµία σύµβαση απασχόλησης που συνάπτεται κατά την 

υπογραφή της δεν είναι διαθέσιµη, αλλά ο εργοδότης έχει αναγνωρίσει τον 

υπάλληλο για να εργαστεί, και έχει αρχίσει την απόδοση τέτοιας εργασίας. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ύπαρξη των σχέσεων απασχόλησης µπορεί να 

εξακριβωθεί µε όλα τα µέσα των στοιχείων.  

Οι συµβάσεις απασχόλησης µπορούν να συναφθούν για µια αόριστη 

περίοδο ή για µια σταθερή περίοδο. Η σύµβαση απασχόλησης θεωρείται 

ολοκληρωµένη για µια αόριστη περίοδο, εκτός αν ρητώς έχει συµφωνηθεί 

αλλιώς. Εντούτοις, µια σύµβαση απασχόλησης που συνάπτεται για µια 

αόριστη περίοδο δεν µπορεί να µετασχηµατιστεί σε µια σύµβαση για έναν 

σταθερό χρόνο, εκτός από όπου επιδιώκεται ρητά από τον υπάλληλο, και 

δηλώνεται έτσι κατά την σύναψη της σύµβασης.  

Μια σύµβαση σταθερού χρόνου µπορεί να συναφθεί για: 

� Μια καθορισµένη περίοδο, η οποία δεν µπορεί να είναι µακρύτερη από 3 

έτη, εκτός αν η νοµοθεσία το ορίζει αλλιώς. 

� Ολοκλήρωση κάποιας καθορισµένης εργασίας. 

� Αντικατάσταση για έναν υπάλληλο που είναι απών από την εργασία. 

� Ολοκλήρωση µιας δουλειάς που πρόκειται να αναληφθεί µέσω µιας 

ανταγωνιστικής εξέτασης και µε µια ορισµένη διευκρινισµένη 

εξουσιοδότηση.   
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Ακόµα, ως εξαίρεση, µια σταθερή σύµβαση απασχόλησης όρου µπορεί να 

συναφθεί για µια περίοδο περισσότερο από ενός έτους και για τις εργασίες 

και τις δραστηριότητες που δεν είναι προσωρινής, εποχιακής ή 

βραχυπρόθεσµης φύσης. Μια τέτοια σύµβαση απασχόλησης µπορεί επίσης 

να συναφθεί για µια µικρότερη χρονική περίοδο κατόπιν αιτήσεως, 

εγγράφως, από τον υπάλληλο.   

Επιπλέον, η σύµβαση απασχόλησης που συνάπτεται για έναν 

σταθερό χρόνο µετασχηµατίζεται σε µια σύµβαση για µια αόριστη περίοδο, 

εάν ο υπάλληλος συνεχίζει για 5 ή περισσότερες εργάσιµες ηµέρες µετά από 

τη λήξη της συµφωνηθείσας περιόδου, χωρίς τη γραπτή αντίρρηση του 

εργοδότη, υπό τον όρο ότι η θέση εργασίας είναι κενή.  

Λήξη Της Απασχόλησης   

Μια σύµβαση της απασχόλησης µπορεί να διακοπεί, χωρίς 

ειδοποίηση που οφείλεται, από το καθένα συµβαλλόµενο µέρος στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:   

� Από την αµοιβαία συγκατάθεση των συµβαλλόµενων µερών, που 

εξέφρασε εγγράφως µέσα σε 7 ηµέρες από την παραλαβή της πρότασης. 

Η αποτυχία να γίνει κατ’ αυτό τον τρόπο  θα κριθεί από  την άρνηση να 

γίνει αποδεκτή η πρόταση.   

� Όταν η απόλυση ενός υπαλλήλου είναι παράνοµη, ή επανεγκαθίσταται 

στην προηγούµενη εργασία  µε την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά δεν 

υποβάλλει έκθεση στην εργασία µέσα στο νοµικό πλαίσιο.   

� Με τη λήξη του χρόνου σύµβασης.   

� Μέχρι την ολοκλήρωση κάποιας καθορισµένης εργασίας.   

� Όταν µια θέση καταλαµβάνεται στο παρελθόν από έναν έγκυο υπάλληλο 

ή έναν υπάλληλο που επανεκχωρείται για αποκατάσταση, και ο 

υπάλληλος που έχει το δικαίωµα σε εκείνη την θέση επιστρέφει   

� Σε περίπτωση ανικανότητας του υπαλλήλου να εκτελέσει την ορισµένη 

εργασία λόγω ασθένειας µε συνέπεια τη µόνιµη ανικανότητα, ή λόγω των 

εκτιµήσεων υγείας που καθιερώνονται από την ειδική ιατρική επιτροπή. 

Σε αυτή την περίπτωση, η σύµβαση της απασχόλησης δεν διακόπτεται 

εάν ο εργοδότης µπορεί να παρέχει µια άλλη εργασία, κατάλληλη για την 

κατάσταση της υγείας του υπαλλήλου, και συγκατατίθεται να την 

εκτελέσει.   
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� Λόγο θανάτου του προσώπου µε το οποίο ο υπάλληλος έχει συνάψει µια 

σύµβαση της απασχόλησης µε την εκτίµηση της προσωπικότητάς του.   

� Λόγο θανάτου του υπαλλήλου και   

� Όταν µια θέση προορίζεται να καταληφθεί από έναν κρατικό υπάλληλο. 

Ένας υπάλληλος µπορεί να διακόψει τη σύµβαση απασχόλησής του 

κατά την υπογραφή της(χωρίς ειδοποίηση), στις ακόλουθες περιστάσεις:  

� Όταν είναι ανίκανος να εκτελέσει την ορισµένη εργασία λόγω ασθένειας, 

και ο εργοδότης αποτυγχάνει να του παρέχει την κατάλληλη εργασία 

σύµφωνα µε τη συνταγή των ιατρικών αρχών.   

� Όταν ο εργοδότης καθυστερεί την πληρωµή της ανταµοιβής ή της 

αποζηµίωσης σύµφωνα µε το νόµο ή  την κοινωνική ασφάλιση.   

� Όταν ο εργοδότης αλλάζει τη θέση ή το χαρακτήρα της εργασίας ή της 

συµφωνηθείσας ανταµοιβής, εκτός από περιπτώσεις όπου ο εργοδότης 

έχει δικαίωµα να κάνει τέτοιες αλλαγές, και επίσης όταν αποτυγχάνει να 

εκπληρώσει άλλες υποχρεώσεις, που ορίζονται στη σύµβαση 

απασχόλησης   

� Όταν στρατολογείται για την κανονική στρατιωτική θητεία. Εάν ένας 

υπάλληλος, που απαιτείται για τη στρατιωτική του θητεία, εάν αναβληθεί 

ή απελευθερωθεί από την κανονική στρατιωτική θητεία, µπορεί κατά 

παράκληση η σύµβαση απασχόλησής του να θεωρηθεί µην 

ολοκληρωµένου εάν µέσα σε 1 µήνα από την απελευθέρωση, αλλά το 

αργότερο έως 3 µήνες µετά να αφήσει την εργασία, και µπορεί και να 

υποβάλει έκθεση για επιστροφή πίσω στη δουλειά   

� Όταν συνεχίζει την εκπαίδευσή του ως κανονικός σπουδαστής, ή ως 

σπουδαστή Ph.D.   

� Όταν απασχολείται ως αντικαταστάτης ενός απόντος υπαλλήλου και 

αρχίζει νέα απασχόληση αλλού στο πλαίσιο µιας σύµβασης της για 

αόριστο χρόνο.   

� Όταν επανεγκαθίσταται µε τον καθιερωµένο τρόπο να εργαστεί ως 

αποτέλεσµα της εύρεσης της απόλυσής του παράνοµης, προκειµένου να 

εκτελεσθεί η εργασία στην οποία επανεγκαθίσταται και   

� Όταν γίνεται  κρατικός υπάλληλος. 
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5.1.5. Κοινωνικό – Πολιτιστικό Περιβάλλον 

5.1.5.1. Προτιµήσεις Των Καταναλωτών 
Στο πρώτο έτος ως µέλος της ΕΕ, στη Βουλγαρία, οι άνθρωποί 

προτιµούν ακόµα τα τοπικά κατασκευασµένα αγαθά για την καλή ποιότητα 

και τις δίκαιες τιµές τους. Έτσι δείχνουν τα αποτελέσµατα έρευνας που 

πραγµατοποιήθηκε από την εταιρία  “Alpha Research”28, µεταξύ Βουλγάρων 

ηλικίας 18 και άνω.  

Πάνω από 55% των εναγοµένων είπαν ότι επέλεξαν τα Βουλγαρικά αγαθά 

για την καλή ποιότητά τους, 27,5% για τις ελκυστικές τιµές, και µόνο 3,3% 

απέφυγαν τα βουλγαρικά αγαθά.  

Περίπου 46% των ερωτηθέντων αναµένουν ότι τώρα που η Βουλγαρία είναι 

µέλος της ΕΕ, οι τιµές των αγαθών και των υπηρεσιών θα ανεβούν,   26% 

αναµένουν να δουν καλύτερη ποιότητα, 25% προβλέπουν ότι οι τοπικές 

επιχειρήσεις θα χρεοκοπήσουν και 6,5% είναι φοβισµένοι ότι η εθνικές 

γεύσεις και η ταυτότητα τους θα χαθούν.  

Σε µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ των 320 επιχειρήσεων, 72% 

είπαν ότι δεν επένδυσαν στις καινοτοµίες. Οι περισσότεροι συµµετέχοντες 

είναι µικρού και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις, τα των οποίων κύρια 

προβλήµατα είναι στρατολόγηση στελεχών, οι πωλήσεις και ο αθέµιτος 

συναγωνισµός. 

 

5.1.5.2. Καταναλωτικές ∆ιαθέσεις Των Βουλγάρων Κατά Το 
Πρώτο Έτος Μετά Την Ένταξη Της Χώρας Στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση29   

 

Οι δαπάνες για τρόφιµα και ποτά είναι βασικές. Πριν από δέκα χρόνια 

περίπου τα έξοδα για τρόφιµα κα ποτά ανερχόταν στο 60% περίπου του 

µισθού. Η κατάσταση σήµερα είναι αρκετά καλύτερη. Στην δυτική Ευρώπη 

το ποσοστό είναι µικρότερο από 20%, ενώ στη Βουλγαρία είναι γύρω στο 

36%. Έχουν αυξηθεί οι δαπάνες για εκδροµές, δίδακτρα και µια από τις 

σοβαρότερες δαπάνες του προϋπολογισµού των νοικοκυριών είναι η 

δαπάνη για κινητό τηλέφωνο. Αυξάνεται το ύψος των ασφαλίσεων και 

παρατηρείται άνοδος και στην αποταµίευση. Πολλές οικογένειες έχουν 

έγχρωµη τηλεόραση και µάλιστα παραπάνω από µια συσκευή. 
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Θεωρητικά η διαστρωµάτωση της βουλγαρικής κοινωνίας διαιρείται σε 

δυο οµάδες. Στην µια οµάδα που είναι το 56% του πληθυσµού, 

συγκαταλέγονται οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι και οι κοινωνικά ασθενείς, οι 

χαµηλόµισθοι, οι κάτοικοι των µικρών οικισµών της χώρας. Αυτοί οι πολίτες 

ξοδεύουν πάνω από το 65% των µηνιαίων εσόδων τους για τρόφιµα και 

φάρµακα. 

Σαν καταναλωτές καθοδηγούνται κυρίως από την εξοικονόµηση. 

Εξετάζουν όλα τα προϊόντα, επηρεάζονται από συστάσεις και δεν 

επηρεάζονται από τις διαφηµίσεις.  Γνωρίζουν πολύ καλά τις καταναλωτικές 

τιµές και είναι διατεθειµένοι να διανύσουν αρκετά µεγάλες αποστάσεις για να 

ψωνίσουν φθηνότερα. ∆εν είναι αυθόρµητοι καταναλωτές. Τούτο οφείλεται 

στα χαµηλά εισοδήµατα και συντάξεις στην χώρα. 

Η άλλη οµάδα είναι αυτή που αναζητά την ποιότητα ζωής. Η οµάδα 

αυτή είναι πολύµορφη όσον αφορά το φύλλο , την ηλικία , και το επάγγελµα. 

Είναι ευρωπαϊκού τύπου καταναλωτές. Αποτελείται από ανθρώπους µε 

ανωτάτη µόρφωση. Τα άτοµα της οµάδας αυτής προσέχουν πολύ την 

ποιότητα των τροφίµων που αγοράζουν, δοκιµάζουν νέα προϊόντα, και 

ενδιαφέρεται για εκπτώσεις και πρόσφορες. 

5.1.5.3. Καριέρα 
 

Σύµφωνα µε τον Σβετλοζάρ Πετρόφ, διευθυντή της πρώτης 

επαγγελµατικής ιστοσελίδας επιλογής προσωπικού στη Βουλγαρία Job 

Tiger30, η ανεπάρκεια στελεχών µε την απαραίτητη µόρφωση, ειδίκευση και 

εµπειρία στη βουλγαρική αγορά εργασίας εµβαθύνετε. Και µάλιστα υπάρχει 

κίνδυνος τερµατισµού της λειτουργίας ή αναδιοργάνωσης ορισµένων 

εταιρειών λόγω της έλλειψης καταρτισµένων στελεχών. 

Οι βασικές αιτίες γι΄ αυτό το φαινόµενο είναι η άνοδος της οικονοµίας 

και η διεύρυνση των επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα οι προβλέψεις των ειδικών 

από την Job Tiger είναι για περίπου 15% αύξηση των µισθών στους 

ξεχωριστούς τοµείς, αφού το ποσοστό αυτό θα φθάσουν κυρίως οι µεγάλες 

πόλεις. 

5.1.5.4. Τάσεις Μετανάστευσης Εργατικών Χειρών Το Πρώτο 
Χρόνο Μετά Την Ένταξη Της Χώρας Στην ΕΕ  

 



 48

Το 2007 δεν παρατηρήθηκε µεγάλο µεταναστευτικό ρεύµα, παρ΄ όλο 

που ιδιαίτερα το δεύτερο ήµισυ του έτους οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν για 

τη Βουλγαρία. Στις αρχές του χρόνου πρώτα αντέδρασε οι ιδιωτικές 

επιχειρήσεις. Το δεύτερο ήµισυ του χρόνου άρχισαν και ορισµένα κράτη να 

ανοίγουν την αγορά τους εργασίας, όπως, π.χ. η Γαλλία, η οποία 

ανακοίνωσε 150 εργατικές θέσεις, για τις οποίες προσλαµβάνονται 

Βούλγαροι. Το ίδιο συνέβηκε και µε την Γερµανία, Ισπανία, Ιταλία. Είναι 

γεγονός, όµως, ότι προς το παρόν δεν µπορούµε να µιλάµε για 

µεταναστευτικό ρεύµα. Όχι για κάποιο άλλο λόγο, αλλά επειδή υπάρχει ο 

γλωσσικός φραγµός. Για να ασκεί κάποιος  το επάγγελµά του σε άλλη χώρα, 

χρειάζεται να γνωρίζει τη γλώσσα, ενώ πολλοί ειδικοί δεν ξέρουν ξένες 

γλώσσες. Εκείνοι δε, που είναι κινητικοί και ήθελαν να φύγουν, έφυγαν 

ακόµη πριν η χώρα ενσωµατωθεί στην ΕΕ. Ωστόσο, αναµένεται ένα δεύτερο 

µεταναστευτικό κύµα το 2008. 

Ειδικοί από την Ευρώπη, για να δουλεύουν στη Βουλγαρία δεν είναι 

πολλοί, αλλά υπάρχουν. Οι αιτίες, για να επιλέξουν την χώρα είναι διάφορες. 

Για ορισµένες θέσεις οι αµοιβές είναι αρκετά καλές, και όχι µόνο για ειδικούς 

από το πρώην ανατολικό µπλοκ, αλλά και από την ∆υτική Ευρώπη. Αρκετές 

βουλγαρικές εταιρίες άρχισαν να προσελκύουν ξένους ειδικούς. Η 

µετανάστευση από και προς τη χώρα είναι πλέον γεγονός και αυτό είναι µια 

θετική διαδικασία. Ζούµε στην εποχή της παγκοσµιοποίησης των 

διαδικασιών στην οποία ο κόσµος πάει για δουλειά αλλού, µετά επιστρέφει 

στη χώρα του, φέροντας νέες ικανότητες, νέες γνώσεις και προσεγγίσεις στη 

δουλειά. 

5.1.5.5. Συµπεριφορά Στην Αγορά Εργασίας Των 
Υποψήφιων Για ∆ουλειά 

 
Η αγορά εργασίας είναι στην ουσία αγορά του υποψηφίου, 

αποδείχνεται, ότι ο υποψήφιος είναι στη θέση να υπαγορεύει τους όρους για 

την πρόσληψή του , να ζητήσει καλύτερες συνθήκες εργασίας, 

συµπληρωµατικές ασφαλίσεις, συνθήκες για εκπαίδευση και επαγγελµατική 

αναβάθµιση. Στην πράξη, όµως, αυτό δεν γίνεται. Οι µισθοί, που 

προσφέρονται και οι  µισθοί, που ζητούνται, είναι περίπου 50 ευρώ 

µεγαλύτεροι  από τους ζητούµενους. Με άλλα λόγια, υπάρχει µια νοοτροπία, 
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για το ότι θέλουν καλύτερες ανταµοιβές, αλλά όταν οι ενδιαφερόµενοι 

πηγαίνουν για συνέντευξη, τα κριτήριά τους γίνονται πιο σεµνά. Άλλη τάση 

είναι η περιφρονητική στάση απέναντι στην αναζήτηση δουλειάς. Ένας 

άνθρωπος, που µε ευχαρίστηση θα κυκλοφορούσε την αγορά, για να ζητήσει 

κάποιο εµπόρευµα µε χαµηλότερη τιµή, δεν αφιερώνει το απαραίτητο χρόνο 

για να µελετήσει τις προτάσεις για δουλειά, πιάνει την πρώτη δουλειά, που 

βλέπει στην αγορά εργασίας, και µετά είναι ανικανοποίητος. Η τάση το 2008 

είναι να δοθεί σηµασία στον προσανατολισµό καριέρας της αγοράς 

εργασίας. Υπάρχουν συνθήκες γι΄ αυτό µε την ίδρυση κέντρων καριέρας στα 

πανεπιστήµια. 

Σύµφωνα µε τον Σβετλοζάρ Πετρόφ σ΄ αυτήν τη φάση η επίλυση του 

προβλήµατος ανεπάρκειας εργατικών χειρών µέσω της εισαγωγής ειδικών 

χωρίς τη χάραξη µακροπρόθεσµης πολιτικής, µάλλον δεν είναι θετική τάση. 

Σ΄ όλη την χώρα υπάρχει ανεπάρκεια επαγγελµατιών οδηγών, µηχανολόγων 

και ειδικών στα κοµπιούτερ. 

5.1.6. ∆ηµογραφικό Περιβάλλον Αριθµός Και Κύριες ∆οµές 
Του Πληθυσµού  

 
Στο τέλος του 2006 ο υπολογισµένος πληθυσµός της Βουλγαρίας ήταν 

7.679.290 άτοµα. Έναντι του 2005 ο αριθµός του έχει µειωθεί κατά 39.460 

άτοµα ή 0,5% του συνολικού πληθυσµού. Η πτώση οφείλεται εξ ολοκλήρου 

στην αρνητική φυσική αύξηση του πληθυσµού, δηλ. ο σηµαντικά 

µεγαλύτερος αριθµός θανάτων έναντι αυτής των γεννήσεων 
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Πληθυσµός κατά Γένος ανά Έτος
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ΠΙΝΑΚΑΣ XVI Πληθυσµός Βουλγαρίας Κατά Γένος 

Πηγή: National Statistical Institute of  Bulgaria 

 
 

Έτος ΣΥΝΟΛΟ Άνδρες Γυναίκες 

1990 8.669.269 4.269.998 4.399.271 

1995 8.384.715 4.103.368 4.281.347 

2000 8.149.468 3.967.423 4.182.045 

2001 7.891.095 3.841.163 4.049.932 

2002 7.845.841 3.816.162 4.029.679 

2003 7.801.273 3.790.840 4.010.433 

2004 7.761.049 3.767.610 3.993.439 

2005 7.718.750 3.743.327 3.975.423 

2006 7.679.290 3.720.932 3.958.358 

ΠΙΝΑΚΑΣ XVII Πληθυσµός Βουλγαρίας Κατά Γένος 

Πηγή: National Statistical Institute of  Bulgaria 

Το σχετικό µερίδιο των θηλυκών στο συνολικό πληθυσµό (51,5%) 

παραµένει υψηλότερο από αυτό των αρσενικών. Το 2006 υπήρξαν 1.064 

θηλυκά ανά 1.000 αρσενικά.   

Ο παρών πληθυσµός των πόλεων είναι 5 425,3 χιλιάδες, ή 70,6% του 

βουλγαρικού πληθυσµού, και αυτός των χωριών - 2 254,0 χιλιάδες ή 29.4%.   

Η γήρανση του πληθυσµού οδηγεί φυσικά στις υψηλότερες τιµές του δείκτη 

µέσης ηλικίας. Η µέση ηλικία του πληθυσµού το 2000 ήταν 39,9 και 2005 - 
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41,2 έτη. Το 2006 αυτός ο δείκτης στάθηκε σε 41,4 έτη. Η διαδικασία της 

γήρανσης του πληθυσµού πραγµατοποιείται και στα χωριά και στις πόλεις, 

ως µέση ηλικία στα χωριά είναι υψηλότερος από αυτό στις πόλεις - 45,3 έτη 

στα χωριά και 39,7 έτη στις πόλεις.   

Η τάση προς τη γήρανση του πληθυσµού οδηγεί επίσης στις αλλαγές 

στη δοµή ηλικίας της, δηλαδή η κατανοµή του πληθυσµού ανά κατηγορίες 

κάτω από και πέρα από την εργασιακά ενεργό ηλικία. Η διακοπή του 

πληθυσµού στην εργασιακά ενεργό ηλικία και πέρα από την εργασιακά 

ενεργό ηλικία επηρεάζεται και από τη γήρανση και από τις αλλαγές στη 

νοµοθεσία που καθορίζει το όριο ηλικίας για τον πληθυσµό στη 

συνταξιοδοτική ηλικία  2.   

Ο πληθυσµός στην εργασιακά ενεργό ηλικία στο τέλος του 2006 ήταν 

περίπου 4.820 χιλιάδες άτοµα ή 62,8% του συνολικού πληθυσµού. Σε 

σύγκριση µε το 2005 σηµαντικά ο αριθµός του αυξήθηκε από 6 χιλιάδες 

άτοµα.   

Ο πληθυσµός πέρα από την εργασιακά ενεργό ηλικία το 2006 ήταν 

1.740 χιλιάδες άτοµα. Για µία περίοδο του έτους µειώνεται κατά 22 χιλιάδες 

άτοµα περίπου. Η πτώση είναι όχι µόνο λόγω της φυσικής µετακίνησης του 

πληθυσµού (θνησιµότητα) αλλά και στον αποκλεισµό από την µέρους του 

πληθυσµού λόγω των αλλαγών στο όριο συνταξιοδοτικής ηλικίας.  

Μια µακροπρόθεσµη τάση προς µια πτώση έχει προκύψει µεταξύ του 

πληθυσµού κάτω από την εργασιακά ενεργό ηλικία. Σε σύγκριση µε το 2005 

αυτή η κατηγορία πληθυσµού έχει µειωθεί από 23 χιλιάδες άτοµα, και µέχρι 

το τέλος του 2006 αρίθµησε 1.120 χιλιάδες άτοµα.   

Πληθυσµός κάτω από, σε και πέρα από την εργασιακά ενεργό ηλικία 

 

ΗΛΙΚΙΕΣ 

0--14 14-65 65< 

Έτη Σύνολο % % % 

1990 100 21,6 55,5 22,9 

1995 100 19,1 56,6 24,3 

2000 100 16,8 58,3 24,9 

2001 100 16,3 59,2 24,5 
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2002 100 15,9 60,1 24 

2003 100 15,5 60,8 23,7 

2004 100 15,1 61,6 23,3 

2005 100 14,8 62,4 22,8 

2006 100 14,6 62,8 22,6 

ΠΙΝΑΚΑΣ XVIII Ενεργός Πληθυσµός Κατά Ηλικία (%) 

Πηγή: National Statistical Institute of  Bulgaria 
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ΠΙΝΑΚΑΣ XIX Ενεργός Πληθυσµός Κατά Ηλικία 

Πηγή: National Statistical Institute of  Bulgaria 

 

Φυσική Αύξηση Του Πληθυσµού  

Η διαφορά µεταξύ των γεννήσεων και των θανάτων αντιπροσωπεύει 

τη φυσική αύξηση του πληθυσµού. Από το 1990 ο αριθµός θανάτων 

υπερβαίνει αυτό των γεννήσεων. Ως εκ τούτου αυτή η διαφορά είναι 

αρνητική. Κατά συνέπεια, από την αρχή της δεκαετίας του '90 ο πληθυσµός 

της Βουλγαρίας έχει µειωθεί. Η φυσική αύξηση του πληθυσµού στην 

απόλυτη αξία το 2006 είναι µείον 39.460 άτοµα. Το φυσικό ποσοστό 

αύξησης (διαφορά µεταξύ των γεννήσεων και των θανάτων ανά 1.000 άτοµα 

του µέσου ετήσιου πληθυσµού) είναι µείον 5.1‰ το 2006. Η διαφορά µεταξύ 
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των φυσικών τιµών ποσοστού αύξησης στις πόλεις και των χωριών είναι 

ιδιαίτερη.  Στα χωριά είναι µείον 12.4‰, και µείον 2.1‰ στις πόλεις.   

 

Εσωτερική Μετανάστευση Του Πληθυσµού  

Το 2006, 115 χιλιάδες άτοµα συµµετείχαν στη µετανάστευση και 

άλλαξαν την κατοικία τους µέσα στη χώρα.   

Η µεγαλύτερη αύξηση µετανάστευσης στην εδαφική πτυχή το 2006 

πραγµατοποιήθηκε µεταξύ των πόλεων και άλλων πόλεων. Περίπου 43% 

όλων των µεταναστών άλλαξε την κατοικία τους από µια πόλη σε άλλη. Τα 

µεταναστευτικά ρεύµατα από τα χωριά στις πόλεις (25%) και τις πόλεις στα 

χωριά (20%) ήταν πολύ µικρότερα στο σχετικό µερίδιο.  Το µικρότερο 

µεταναστευτικό ρεύµα ήταν από το χωριό στο χωριό (12%).   

Στο αποτέλεσµα της µετανάστευσης µεταξύ των πόλεων και των 

χωριών, ο αστικός πληθυσµός αυξάνεται µε 5.198 άτοµα, αντίστοιχα ο 

αγροτικός πληθυσµός µειώνεται από τον ίδιο αριθµό.   

 

5.1.7. Παγκόσµιο Περιβάλλον 

5.1.7.1. Παγκόσµια Κατάταξη Της Βουλγαρίας Για Την 
Λειτουργία Των Επιχειρήσεων 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ XX Παγκόσµια Κατάταξη Επιχειρηµατικότητας Της Βουλγαρίας 

Πηγή:The World Bank  
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Επειδή χρησιµοποιούνται τυποποιηµένες υποθέσεις στη συλλογή 

δεδοµένων, ισχύουν οι συγκρίσεις και οι συγκριτικές µετρήσεις επιδόσεων 

στις οικονοµίες. Τα στοιχεία όχι µόνο δίνουν έµφαση στην έκταση των 

εµποδίων να κάνουν επιχειρήσεις βοηθούν επίσης να προσδιορισθούν  οι  

πηγές εκείνων των εµποδίων, που υποστηρίζουν τους σχεδιαστές πολιτικής 

στο σχεδιασµό της µεταρρύθµισης. Το σύνολο στοιχείων καλύπτει 178 

οικονοµίες:  46 της νότιας Σαχάρας Αφρική, 31 στη λατινική Αµερική και τις 

Καραϊβικής Θάλασσας, 28 στην Ανατολική Ευρώπη και την κεντρική Ασία, 24 

στην ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό, 17 στη Μέση Ανατολή και τη βόρεια 

Αφρική και 8 στο νότιο Ασία όπως και  24 υψηλού εισοδήµατος οικονοµίες του 

ΟΟΣΑ ως συγκριτικές µετρήσεις επιδόσεων31.  

 

ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

 Έναρξη µιας επιχείρησης  100 

 Ενασχόληση µε άδειες  103 

 Ευκολία εύρεσης υπαλλήλων  57 

 Καταχώρηση της ιδιοκτησίας  62 

 Ευκολία εύρεσης πίστωσης  13 

 Προστασία των επενδυτών  33 

 Πληρωµή φόρων  88 

 Εµπορικές συναλλαγές στα σύνορα  89 

 Επιβολή συµβάσεων  90 

 Κλείσιµο µιας επιχείρησης  72 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ  46 

ΠΙΝΑΚΑΣ XXI Ανάλυση Κατάταξης Επιχειρηµατικότητας 

Πηγή:The World Bank  

 
 
 
 
 
 
 
 



 55

5.1.7.2. Προκλήσεις της Βουλγαρικής Οικονοµίας  
 
Το 2008 η βουλγαρική οικονοµία αντιµετωπίζει σειρά προκλήσεων 

εξωτερικού και εσωτερικού χαρακτήρα. Η αύξηση της τιµής του πετρελαίου 

στις παγκόσµιες αγορές που ξεπέρασε το όριο των 100 δολαρίων για 

βαρέλι, χωρίς αµφιβολία είναι ο σοβαρότερος εξωτερικός παράγοντας που 

θα περιορίσει τις δυνατότητες δράσης των βουλγαρικών, αλλά και των ξένων 

εταιρειών. 

Το 2008 αναµένεται η οικονοµική άνοδος σαν σύνολο στην Ευρωζώνη να 

είναι χαµηλότερη. Η Βουλγαρία σχεδόν εξ ολοκλήρου εξαρτάται από τις 

εισαγωγές καυσίµων. Αυτός ο παράγοντας είναι ένας από σοβαρότερους για 

την ανάπτυξη της οικονοµίας σαν συνόλου, για την ανταγωνιστικότητά της 

και από εκεί για την άνοδό της. Τούτο µε τη σειρά του θα επηρεάσει και το 

χωρίς άλλο υψηλό έλλειµµα στο ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών, 

βασικό συστατικό του οποίου είναι το εµπορικό ισοζύγιο - οι εισαγωγές της 

Βουλγαρίας παραµένουν µεγαλύτερες από τις εξαγωγές της. 

 

 
 

6. Αποτελέσµατα 

 
Πλέον µε την αναλυτική παράθεση των συνθηκών που υπάρχουν για 

µια επενδυτική δραστηριότητα στην Βουλγαρία, παραθέτουµε τα βασικότερα 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα µιας τέτοιας προσπάθειας. 

Τα πλεονεκτήµατα της Βουλγαρίας είναι κυρίως στους 

µακροοικονοµικούς  δείκτες.. Σε αντίθεση µε τα  προηγούµενα έτη, εν τούτοις, 

δεν περιλαµβάνουν το χαµηλό πληθωρισµό ή τις χαµηλές τιµές διάθεσης στην 

κατανάλωση (η Βουλγαρία έχει µειωθεί κατά 6 θέσεις στην παγκόσµια 

κατάταξη που οφείλεται στο σχετικά υψηλό πληθωρισµό το 2006), αλλά στις 

διεθνής επενδύσεις, την απασχόληση, το πλεόνασµα προϋπολογισµών 

κεντρικής κυβέρνησης, την εξαγωγή των εµπορευµάτων και υπηρεσιών, τα 

βραχυπρόθεσµα επιτόκια,  τον χαµηλό εταιρικό φόρο, την µείωση του 

κρατικού χρέους, και τον τουρισµό. Οι µακροοικονοµικές δυνάµεις, εντούτοις, 

πρέπει να αναλυθούν µε προσοχή καθώς κρύβουν µερικά σοβαρά 
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µικροοικονοµικά µειονεκτήµατα, παραδείγµατος χάριν το  ελάχιστο µερίδιο 

των υψηλών τεχνολογιών,  η δοµή της τοπικής απασχόλησης και των 

εξαγωγών, και το γεγονός ότι η ξένη επένδυση συγκεντρώνεται στην ακίνητη 

περιουσία. Η Βουλγαρία καθυστερεί αρκετά πίσω από το υπόλοιπο των νέων 

κρατών µελών της ΕΕ στις µικροοικονοµικές µεταρρυθµίσεις που στοχεύουν 

να βελτιώσουν το περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
Οικονοµική σταθερότητα Έλλειµµα τρέχοντος απολογισµού 

Χαµηλοί εταιρικοί φόροι Ανεπαρκής κανονισµός σχετικά µε τα 
αγαθά, τις υπηρεσίες και 
την αγορά εργασίας 

Αύξηση της εξαγωγής καταναλωτικών 
αγαθών 

Γκρίζα οικονοµία και αθέµιτος 
συναγωνισµός 

Αύξηση των ξένων ροών άµεσης 
επένδυσης 

Ανεπαρκείς έλεγχοι στα  τελωνεία 

Αύξηση απασχόλησης Παραγωγικότητα και αποδοτικότητα 
των επιχειρήσεων 

Μείωση του κυβερνητικού χρέους Φτωχή διαθεσιµότητα της 
εξειδικευµένης εργασίας, ανώτερα 
στελέχη, φτωχό κίνητρο εργαζοµένων 

Πλεόνασµα προϋπολογισµών ∆ιαχείριση χρηµατοδότησης και 
εταιρικό χρέος 

Ανταµοιβή της διαχείρισης Κάτω του µετρίου διοικητικές 
πρακτικές 

Μείωση των δαπανών µονάδων 
εργασίας στην κατασκευή τοµέας 

Εντάσεως -Ενέργειας οικονοµία 

Ανταµοιβή στα επαγγέλµατα 
υπηρεσιών 

Ανεπαρκής υποστήριξη για τις νέες 
τεχνολογίες και χαµηλές 

∆απάνες Ε&Α από τις επιχειρήσεις 

Επένδυση στις τηλεπικοινωνίες ως 
ποσοστό ΑΕΠ 

Υποδοµή υγείας 

∆απάνες ∆ιαδικτύου Ποιότητα της ζωής 

 Το εκπαιδευτικό σύστηµα 

ΠΙΝΑΚΑΣ XXII Πλεονεκτήµατα Μειονέκτηµα Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος 
Βουλγαρίας 
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7. Αξιολόγηση 

Στην παρουσίαση αυτή αναλύσαµε  της παραµέτρους που αποτελούν το 

ευρύτερο µακροπεριβάλλον των επιχειρήσεων της Βουλγαρίας. 

Συγκεκριµένα όσον αφορά το οικονοµικό περιβάλλον οι µακροοικονοµικοί 

δείκτες της χώρας είναι σε σταθερά θετική πορεία. 

Η βουλγαρική αγορά αναµένεται  να αναπτυχθεί και στη βραχυπρόθεσµη 

και µακροπρόθεσµη προοπτική. Τοµείς της βουλγαρικής οικονοµίας είναι 

ελκυστικοί για τις ξένες επιχειρήσεις, που θεωρούνται ως εναλλακτική λύση 

για τις επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγµή, η δυνατότητα της αγοράς αυξάνεται 

λόγω µιας αύξησης στον αριθµό εκπαιδευµένου και κατάλληλου εργατικού 

δυναµικού. 

Η κατάταξη της χώρας από την Παγκόσµια Τράπεζα στην 46η θέση 

παγκοσµίως όσον αφορά την επιχειρηµατικότητα και µάλιστα σε θέση 

αρκετά υψηλότερη από την Ελλάδα είναι χαρακτηριστική. 

Το νοµικό πλαίσιο υστερεί αρκετά έναντι των χωρών, τουλάχιστον, της 

Ευρώπης των 27. Η φορολογία είναι ένα ισχυρό κίνητρο για τις επιχειρήσεις 

όπως επίσης και η ευκολία που υπάρχει στην πρόσληψη και στην απόλυση 

των υπάλληλων. Η Ελλάδα βέβαια έχει ένα πολύ ισχυρότερο νοµικό πλαίσιο, 

ειδικά όσον αφορά την προστασία των επενδυτών. Η έλλειψη οµοιόµορφων, 

διαφανών νόµων που επιβάλλονται µε συνέπεια και στα περιφερειακά και 

εθνικά επίπεδα θεωρείται σηµαντικό εµπόδιο στην ανάπτυξη και αύξηση. 

Χωρίς αυτό, οι ιδιωτικές εταιρίες είναι σε ευδιάκριτη µειονεκτική θέση 

εναντίον των εταιριών που είναι κρατικές ή αναπτύσσουν δραστηριότητες 

στην γκρίζα οικονοµία. Οι νόµοι σχετικά µε τη φορολογία, τη χορήγηση 

αδειών, το εισαγωγικό εµπόριο τιµωρούν συχνά παρά να ενθαρρύνουν την 

ανάπτυξη ενός ηθικού ιδιωτικού τοµέα. 

 Η έλλειψη ενός κατάλληλα λειτουργικού, ανεξάρτητου συστήµατος 

δικαστηρίων που να εφαρµόζει τις αποφάσεις είναι ένα άλλο εµπόδιο. Αυτήν 

την περίοδο οι επιχειρήσεις δεν έχουν την προσφυγή σε ένα βιώσιµο 

δικαστικό σύστηµα που θα τις επέτρεπε να παρακολουθήσει τις 

παραβιασµένες συµβάσεις. Το ανεξέλεγκτο εµπόριο, υπό µορφή γκρίζας 

οικονοµίας, έχει οδηγήσει σε άδικα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, τα οποία 

υπερτερούν και διαβρώνουν την καθιέρωση και την εµπορική βιωσιµότητα του 

ιδιωτικού τοµέα. Επιπλέον η κυβέρνηση πάσχει επίσης από την απώλεια 
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πηγών εισοδήµατος. Η αποφυγή της φορολογικής πληρωµής από την γκρίζα 

οικονοµία διαστρεβλώνει περαιτέρω το ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Οι πολιτικές συνθήκες δεν είναι και οι καλύτερες, υπάρχει κυβέρνηση 

συνασπισµού µε αρκετά µεγάλες διάφορες στην πολιτική ταυτότητα τους και 

στις ιδέες που εκφράζουν έτσι υπάρχει πάντα κίνδυνος για εκλογές και 

αλλαγή της πολιτικής της κυβέρνησης. Από τα πλέον θετικά δεδοµένα, η 

είσοδος στην Ευρωπαϊκοί Ένωση που δεν δίνει και µεγάλα περιθώρια για 

αλλαγές πολιτικής από την εκάστοτε κυβέρνηση. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το δηµογραφικό πρόβληµα µε τον συνεχόµενα 

µειούµενο πληθυσµό. Σε συνδυασµό µε έλλειψη «παραγωγής» από το 

εκπαιδευτικό σύστηµα νέου ειδικευµένου εργατικού δυναµικού. 

Βέβαια το επίπεδο µισθών είναι από τα χαµηλότερα της ευρωπαϊκής 

ένωσης και µαζί µε τον χαµηλό συντελεστή φορολογίας αλλά και τις ειδικές 

κατηγορίες φοροαπαλλαγών κατατάσσει την Βουλγαρία σε υψηλή θέση 

όσων αφορά την ελκυστικότητα της οικονοµίας της. 

Η αυξανόµενη διεθνής συνειδητοποίηση της βουλγαρικής αγοράς και οι 

ξένοι επενδυτές που είναι ήδη παρόντες στη Βουλγαρία αναµένονται να 

προσελκύσουν περισσότερες επιχειρήσεις στη χώρα.  
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8. Συµπεράσµατα 
Η Βουλγαρία έχει ένα φιλελεύθερο καθεστώς για τις ξένες  επενδύσεις 

και κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα είναι να προσελκύσει ξένες 

επενδύσεις. Η κυβέρνηση εστιάζει στην ανάπτυξη των ελπιδοφόρων τοµέων 

της οικονοµίας για ξένες επενδύσεις, συµπεριλαµβανοµένης της ενέργειας, 

της τεχνολογίας πληροφοριών, της µεταφοράς, των τηλεπικοινωνιών, και της 

γεωργίας.  

Η Βουλγαρία παρέχει τα ιδιαίτερα κίνητρα για τη δηµιουργία θέσεων 

εργασίας. Πολλοί δήµοι είναι έτοιµοι να κάνουν παραχωρήσεις ή άλλες 

ευνοϊκές ρυθµίσεις για σηµαντικές επενδύσεις. Η Βουλγαρία έχει ένα 

µορφωµένο εργατικό δυναµικό, χαµηλές δαπάνες εργασίας, και η γεωγραφική 

θέση της την τοποθετεί στα σταυροδρόµια της Ευρώπης και της Μέσης 

Ανατολής. 

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζονται συχνότερα από τους ξένους 

επενδυτές στη Βουλγαρία είναι: κυβερνητική γραφειοκρατία, φτωχή υποδοµή, 

δωροδοκία, συχνές αλλαγές στο νοµικό πλαίσιο, χαµηλή εσωτερική 

αγοραστική δύναµη και παρατεταµένη διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Επιπλέον, 

ένα αδύνατο δικαστικό σύστηµα περιορίζει την εµπιστοσύνη των επενδυτών 

στη δυνατότητα των δικαστηρίων να επιβάλει την ιδιοκτησία και τα δικαιώµατα 

µετόχων, τις συµβάσεις, και τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

Οι απαιτήσεις ένταξης στη ΕΕ έχουν οδηγήσει στην υιοθέτηση µιας 

συνταγµατικής τροποποίησης που θα επιτρέψει στους πολίτες της ΕΕ να 

αποκτήσουν πραγµατική ιδιοκτησία, ενώ όλοι οι άλλοι αλλοδαποί θα είναι σε 

θέση να το κάνουν τόσο µόνο βάσει διεθνής συµφωνίας που επικυρώνεται 

από το βουλγαρικό Κοινοβούλιο, µε αυτόν τον τρόπο ευνοώντας τους 

επενδυτές της ΕΕ πέρα από εκείνους από των ΗΠΑ. Εντούτοις, δεν υπάρχει 

κανένας νοµικός περιορισµός ενάντια στην απόκτηση του εδάφους από τις 

τοπικά εγγραµµένες επιχειρήσεις µε ξένη συµµετοχή πλειοψηφίας. 
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