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Βάσει �ροσωρινών στοιχείων �ου έδωσε στη δηµοσιότητα το βουλγαρικό 
Στατιστικό Ινστιτούτο, το α΄ τετράµηνο 2011 οι βουλγαρικές εξαγωγές �ρος 
τρίτες εκτός ΕΕ χώρες αυξήθηκαν κατά 48,6% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη 
�ερίοδο του 2010. Κύριοι εµ�ορικοί εταίροι της Βουλγαρίας το ως άνω διάστηµα 
αναδείχθηκαν η Τουρκία, η Σερβία, η Ρωσία, η FYROM και η Κίνα, στις ο�οίες 
κατευθύνθηκε το ήµισυ �ερί�ου των βουλγαρικών εξαγωγών �ρος εκτός ΕΕ 
χώρες. Σηµαντική αύξηση, όµως, το ως άνω διάστηµα κατέγραψαν και οι 
βουλγαρικές εισαγωγές (31,6% σε ετήσια βάση). Ειδικά, τον Α�ρίλιο οι 
βουλγαρικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 31% και οι εισαγωγές κατά 14% σε 
σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2010.  

 
Η µεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών καταγράφηκε στις κατηγορίες: 

«ορυκτά καύσιµα, λι�αντικά και σχετικά υλικά», «ζωικά και φυτικά έλαια και 
λί�η» και «µετα�οιηµένα αγαθά ταξινοµηµένα κυρίως µε βάση το υλικό». Η 
µεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών καταγράφηκε στην κατηγορία «ορυκτά καύσιµα, 
λι�αντικά και σχετικά υλικά». Το εµ�ορικό ισοζύγιο για το α’ τετράµηνο 2011 
ήταν αρνητικό κατά BGN 762,2 εκατ. (�ερί�ου €390 εκατ.). Σε τιµές FOB το 
ισοζύγιο ήταν και �άλι αρνητικό κατά BGN 349,4 εκατ. 

 
Ονοµαστική αύξηση των βουλγαρικών εξαγωγών &ρος τρίτες χώρες την 
&ερίοδο 2009 – 2011 (σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του &ροηγούµενου 

έτους) 

 
Πηγή: Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας (http://www.nsi.bg/EPDOCS/FTS_Extrastat_2011-
04_en.pdf) 
 

Σε ό,τι αφορά τις εµ�ορικές ροές µε τα κράτη-µέλη της ΕΕ, βάσει �άλι 
�ροσωρινών στοιχείων, το α΄ τρίµηνο 2011 οι βουλγαρικές εξαγωγές αυξήθηκαν 
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κατά 56,4% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη �ερίοδο του 2010. Κύριοι εµ�ορικοί 
εταίροι της Βουλγαρίας το ως άνω διάστηµα αναδείχθηκαν η Γερµανία, η Ιταλία, 
η Ρουµανία, η Ελλάδα και το Βέλγο, στις ο�οίες κατευθύνθηκε το 67% των 
βουλγαρικών εξαγωγών �ρος κράτη-µέλη της ΕΕ. Αξιόλογη άνοδο, όµως, το ως 
άνω διάστηµα κατέγραψαν και οι βουλγαρικές εισαγωγές (24% σε ετήσια βάση) 
α�ό χώρες εντός ΕΕ. Ειδικά, το Μάρτιο οι βουλγαρικές εξαγωγές αυξήθηκαν 
κατά 56% και οι εισαγωγές κατά 17% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 
2010.  

 
Η µεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών εντός ΕΕ καταγράφηκε στις 

κατηγορίες: «ορυκτά καύσιµα, λι�αντικά και σχετικά υλικά», «ακατέργαστα µη 
βρώσιµα υλικά (�λην καυσίµων)» και «µετα�οιηµένα αγαθά ταξινοµηµένα 
κυρίως µε βάση το υλικό». Η µεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών καταγράφηκε στις 
κατηγορίες «ζωικά και φυτικά έλαια και λί�η», «ακατέργαστα µη βρώσιµα υλικά 
(�λην καυσίµων)» και «µετα�οιηµένα αγαθά ταξινοµηµένα κυρίως µε βάση το 
υλικό». Το εµ�ορικό ισοζύγιο για το α’ τρίµηνο 2011 ήταν αρνητικό κατά BGN 
13 εκατ. Σε τιµές FOB, όµως, το ισοζύγιο ήταν θετικό κατά BGN 266 εκατ. 

 
Ονοµαστική αύξηση των βουλγαρικών εξαγωγών &ρος κράτη-µέλη της 
ΕΕ την &ερίοδο 2009 – 2011 (σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 

&ροηγούµενου έτους) 

 
Πηγή: Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας (http://www.nsi.bg/EPDOCS/FTS_Intrastat_2011-
03_en.pdf)  
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