
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 

[Type text] Page 0 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, 

Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0) 2 9505375 

Ε-mail: economy@grembassysofia.org 

                                  Web: agora.mfa.gr/bg60  

 
Επιμέλεια:  Θεολογία Βούλγαρη, Γραμματέας ΟΕΥ Β΄ 
                    Ιωάννης Μαρούτσος, Γραμματέας ΟΕΥ Β΄  

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ   5/2013 
 

 

 

Για τις οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία 

και τις διμερείς οικονομικές & εμπορικές σχέσεις 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
ΜΑΙΟΣ 2013 

 

mailto:economy@grembassysofia.org
http://www.agora.mfa.gr/bg60
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/EU-Bulgaria.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/EU-Bulgaria.svg


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΥ 2013 
 

 1 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ........................................................................................................................ 3 

- Ανάληψη καθηκόντων νέας κυβέρνησης Oresharski .................................................... 3 

- Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις ...................................................................................... 3 

- Πρόγραμμα Σύγκλισης Δημοκρατίας της Βουλγαρίας 2013 – 2016 και 
Επικαιροποίηση (2013) του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων ....................... 8 

- Η Βουλγαρία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό υλικής αποστέρησης εντός της ΕΕ ........ 10 

IΙ. ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ........................................................... 11 

- Επίσκεψη Διοικητή Τραπέζης της Ελλάδος ................................................................... 11 

IΙΙ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ .................................................................................... 11 

- Προτεραιότητα για τη νέα κυβέρνηση η απορροφητικότητα των κοινοτικών 
κονδυλίων ............................................................................................................................. 11 

IV. ΚΛΑΔΙΚΑ ...................................................................................................................... 12 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ....................................................................................................... 12 

- Διαδικασία ιδιωτικοποίησης βουλγαρικής βιομηχανίας όπλων ............................... 12 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ .......................................................................................................................... 13 

- Έγκριση υλοποίησης του σχεδίου κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου Nabucco 
από Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων Βουλγαρίας ............................................. 13 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ...................................................................................................................... 13 

- Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτοκινητοδρόμου Trakia .......................................... 13 

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ .................................................................................................. 13 

- Εκτιμήσεις για τη βιολογική παραγωγή ........................................................................ 13 

- Εξαγωγές βουλγαρικού οίνου - 2o Βαλκανικό Φεστιβάλ Οίνου στη Σόφια ............. 14 

V. ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ................................................................................................... 15 

– Ενημερωτική εκδήλωση ΒΕΘ για αγορές Βουλγαρίας και Τουρκίας (Θεσσαλονίκη, 
27 Μαΐου 2013) ..................................................................................................................... 15 

– “Waste Management, Recycling & Environment SEE Exhibition & Conference” 
(29–31 Μαΐου, Σόφια, Inter Expo Center) ........................................................................ 17 

VI. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ .................................................................. 18 

– Κατασκευή εργοστασίου απορριμμάτων της Σόφιας από κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ 
ΑΤΕ – ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ .......................................................................................................... 18 

– Επενδυτική πρόταση εταιρείας «BABYLON 39 AE» ................................................... 19 
 

 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΥ 2013 
 

 2 

 

– Παρακαλούμε σε περίπτωση αναδημοσίευσης να αναφέρεται η πηγή 
  – Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε σε μηνιαία βάση το παρόν δελτίο, μπορείτε να 
μας ενημερώσετε σχετικά, ώστε να σας αφαιρέσουμε από τη λίστα αποδεκτών 
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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  

 

 
- Ανάληψη καθηκόντων νέας κυβέρνησης Oresharski 
 

Στις 29 Μαΐου 2013, το βουλγαρικό Κοινοβούλιο ενέκρινε την δομή και σύνθεση 
της κυβέρνησης που παρουσίασε ο κ. Πλάμεν Ορεσάρσκι (Plamen Oresharski), 
του οποίου η υποψηφιότητα για τη θέση του Πρωθυπουργού είχε εγκριθεί πριν 
από λίγο. Ακολούθως της ψηφοφορίας, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία της 
νέας κυβέρνησης της οποίας η σύνθεση είναι η ακόλουθη: 

Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και Υπουργός Δικαιοσύνης: Ζινάιντα Ζλατάνοβα 
Υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας: Ντράγκομιρ Στόινεφ 
Υπουργός Υγείας: Τάνια Αντρέεβα 
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής: Χασάν Αντέμοφ 
Υπουργός Οικονομικών: Πέταρ Τσομπάνοφ 
Υπουργός Εσωτερικών: Τσβέτλιν Γιόβτσεφ 
Υπουργός Εξωτερικών: Κριστιάν Βιγκένιν 
Υπουργός Παιδείας και Επιστημών: Ανέλια Κλισάροβα 
Υπουργός Πολιτισμού: Πέταρ Στογιάνοβιτς 
Υπουργός Νεολαίας και Άθλησης: Μαριάνα Γκεοργκίεβα 
Υπουργός Σχεδιασμού Επενδύσεων: Ιβάν Ντάνοφ  
Υπουργός Περιβάλλοντος: Ίσκρα Μιχαήλοβα 
Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων: Ντεσισλάβα 
Τερζίεβα 
Υπουργός Γεωργίας και Τροφίμων: Ντίμιταρ Γκρέκοφ 
Υπουργός Μεταφορών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Ντανάιλ Παπάζοφ 
Υπουργός Άμυνας: Άνγκελ Ναϊντένοφ. 

 
◊◊◊◊◊ 

 

- Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις 

 
Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου 

Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα 
ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας και του Στατιστικού 
Ινστιτούτου, οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία έχουν ως εξής: 

 

 To α’ τρίμηνο 2013, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 0,4% σε 
ετήσια βάση και κατά 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο 
(flash estimates βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου). 

http://www.minfin.bg/en/page/542
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Υπενθυμίζεται ότι για το σύνολο του 2012, εκτιμάται ότι το ΑΕΠ 
ενισχύθηκε κατά 0,8%, ποσοστό που επιβεβαιώνει τις σχετικές 
προβλέψεις του ΔΝΤ. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ανάπτυξη της χώρας θα 
ανέλθει στο 1,5% το 2013, ενώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει 
ανάπτυξη 1,4% το 2013 και 2% το 2014. Από την πλευρά της η 
EBRD (Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την 
Ανάπτυξη) προβλέπει πλέον ανάπτυξη 1,9% για το 2013 (έναντι 
αρχικών προβλέψεων 1,7%), ενώ η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά την 
ανάπτυξη για εφέτος στο 1,8% (έναντι αρχικών προβλέψεων 2,5%). 
Το Κέντρο Οικονομικής Ανάπτυξης (CED, web: www.ced.bg), από 
την πλευρά του, έχει περαιτέρω μετριάσει προηγούμενες 
προβλέψεις του, εκτιμώντας ότι το 2013 η ανάπτυξη δε θα υπερβεί 
το 1–1,5%. 

 Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής σημείωσε, για πρώτη φορά 
από τον Οκτώβριο 2012, κάμψη το Μάρτιο 2013 (-3,6% σε ετήσια 
βάση). Η κάμψη των λιανικών πωλήσεων περιορίστηκε στο -4,9% 
το Φεβρουάριο και στο -1,5% το Μάρτιο 2013. Σημάδια 
ανάκαμψης παρουσίασαν οι λιανικές πωλήσεις καυσίμων 
οχημάτων, υφασμάτων, ρούχων, υποδημάτων και δερμάτινων 
ειδών. 

Διάγραμμα 2: Δείκτης κατασκευαστικής δραστηριότητας (2005 – 2013, 2005=100) εποχικώς (ροζ 

γραμμή) και μη εποχικώς (μπλε γραμμή) διορθωμένος. Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο. 

 Πτωτικά συνέχισε να κινείται η κατασκευαστική δραστηριότητα το 
Μάρτιο τ.έ. (-5,7%), συνεχίζοντας την καθοδική πορεία των 
τελευταίων μηνών του 2012 και παραμένοντας ακόμη σε χαμηλά 
επίπεδα λόγω της σημαντικής κάμψης της τριετίας 2010–2012. 
Αναλυτικότερα, έντονα αρνητικά κινήθηκε ο κλάδος της 
κατασκευής έργων (civil engineering, -11,4%), ενώ ελαφρώς 
αρνητική ήταν η πορεία και στην κατασκευή κτηρίων (-1,3%). 
Όπως είχαμε προβλέψει στις προηγούμενες «Πρόσφατες 
Εξελίξεις», λόγω, κυρίως, της κάθετης πτώσης το δ’ τρίμηνο του 
περασμένου έτους και, ειδικότερα, το Δεκέμβριο, η 
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κατασκευαστική δραστηριότητα σημείωσε, βάσει των τελικών 
αναλύσεων του CED, σημαντική κάμψη για το σύνολο του 2012 
της τάξης του 3,4%. 

 
Διάγραμμα 2: Δείκτης επιχειρηματικού κλίματος 2000–2013. Πηγή: Βουλγαρικό 

Στατιστικό Ινστιτούτο 

 Σε ό,τι αφορά τον δείκτη επιχειρηματικού κλίματος, τον Απρίλιο 
2013 υποχώρησε κατά 0,6%. Αναλυτικότερα, οι κατασκευές 
ενισχύθηκαν κατά 4,4%, οι υπηρεσίες κατά 0,6%, η βιομηχανία 
υποχώρησε κατά 4,2%, ενώ το λιανικό εμπόριο παρέμεινε 
αμετάβλητο.  

 Το α’ τρίμηνο 2013, η ανεργία ανήλθε στο ιστορικά υψηλό 13,8%, 
αυξημένη κατά 1,4% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο 2012 και κατά 0,9% 
σε ετήσια βάση. Τον Απρίλιο 2013, η ανεργία συνέχισε την ανοδική 
της πορεία, αν και με λιγότερο έντονους ρυθμούς και 
διαμορφώθηκε στο 11,6% (αυξημένη κατά 0,2% σε ετήσια βάση). 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι αρνητικές τάσεις στην 
απασχόληση αντανακλούν τη μείωση του εργατικού δυναμικού 
και σχετίζονται και την αρνητική δημογραφική εξέλιξη του 
πληθυσμού της χώρας. 

 
Διάγραμμα 3: Πορεία της ανεργίας ανά τρίμηνο και φύλο (ανοιχτό πράσινο: άντρες, μαύρο: γυναίκες, 

σκούρο πράσινο: σύνολο). Πηγή: Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο. 
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 Μείωση 0,4% κατέγραψε ο πληθωρισμός στη Βουλγαρία τον 
Απρίλιο 2013 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε σύγκριση με 
τον αντίστοιχο μήνα του 2012 η άνοδος ανέρχεται σε 2%. Ο μέσος 
ετήσιος πληθωρισμός παρέμεινε σε σχετικά υψηλά επίπεδα και 
ανήλθε στο 3,4%. Βάσει του εναρμονισμένου δείκτη τιμών 
καταναλωτή (HICP), του συγκριτικού δηλαδή δείκτη τιμών μεταξύ 
όλων των κρατών-μελών της ΕΕ, ο πληθωρισμός μειώθηκε σε 
μηνιαία βάση κατά 0,4% και αυξήθηκε σε ετήσια κατά 0,9%. Σε 
σχέση με το Μάρτιο, η μεγαλύτερη αύξηση των τιμών καταναλωτή 
καταγράφηκε στον κλάδο του ρουχισμού (4,5%), ενώ πτώση 
κατέγραψαν οι κλάδοι της διασκέδασης (-2,6%), των μεταφορών (-
0,9%) και των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών (-0,7%).  

 
Διάγραμμα 4: Πορεία του πληθωρισμού ανά μήνα την περίοδο 2012–2013 (στις στήλες η σύγκριση 

γίνεται με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και στη γραμμή με τον αμέσως προηγούμενο 

μήνα). Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο – Υπουργείο Οικονομικών 

 Στα BGN 778 (περίπου €398) διαμορφώθηκε ο μέσος μισθός στη 
Βουλγαρία το α’ τρίμηνο 2013, παρουσιάζοντας κάμψη (-3,1%) για 
πρώτη φορά μετά τις αρχές του 2011. Οι κύριοι τομείς που 
προκάλεσαν τη μείωση αυτή ήταν οι τέχνες και ψυχαγωγία, η 
εκπαίδευση και οι επαγγελματικές επιστημονικές δραστηριότητες.  

 
Διάγραμμα 5: Διαμόρφωση του μέσου μισθού ανά μήνα (2010-2013, σε BGN). Πηγή: Βουλγαρικό 

Στατιστικό Ινστιτούτο 
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 Κατά €356,7 εκατ. ελλειμματικό ήταν το ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών το Φεβρουάριο 2013. Το α’ τρίμηνο 2013, οι εξαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 8,9%, ενώ οι εισαγωγές κατά 4,4%. Το α’ τρίμηνο 
2013, το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στα €744 εκατ. 
(μειωμένο κατά €437 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2012).  

 Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος διαμορφώθηκε στο 90,7% του ΑΕΠ 
στα τέλη Φεβρουαρίου 2013 (στα €37,1 δισ.).  

 Σημαντική πτώση των ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) το α’ δίμηνο 2013 
σε μόλις €40 εκατ. (0,1% του προβλεπόμενου ΑΕΠ) δείχνουν τα 
πρώτα στοιχεία, σε συνέχεια τη σημαντικής κάμψης των ΑΞΕ, που 
παρατηρήθηκε και στα τέλη του 2012. Πάντως, τα εν λόγω 
προσωρινά στοιχεία συχνά υπόκεινται σε μεταγενέστερες 
αναθεωρήσεις. 

 
Διάγραμμα 6: ΑΞΕ (μπλε), ισοζύγιο τρ. Συναλλαγών (γαλάζιο) και ισοζύγιο 

χρηματοοικ. Συναλλαγών (μωβ) στη Βουλγαρία τον Ιανουάριο 2013 και σύγκριση με 

αντίστοιχο μήνα 2011 και 2012. Πηγή: Βουλγαρική Κεντρική Τράπεζα 

 Στα τέλη Ιανουαρίου 2013 τα δημοσιονομικά αποθέματα 
ανέρχονταν σε BGN 4,1 δισ.  

 Σε ό,τι αφορά το χρέος της γενικής κυβέρνησης, στα τέλη Μαρτίου 
2013 η σχέση του με το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 18 (7,6% εσωτερικό 
χρέος, 9,3% εξωτερικό χρέος, 1,2% δημόσιο εγγυημένο χρέος). 
Αναφορικά με τη δομή του, το 45% περίπου του εν λόγω χρέους 
είναι εσωτερικό και το 25% περίπου αφορά σε διεθνή ομόλογα και 
βουλγαρικά ομόλογα που εκδόθηκαν στις διεθνείς επενδυτικές 
αγορές (βλ. σχετικό διάγραμμα). Το χρέος προς την ΕΕ κυμαίνεται 
στο 12%. Τέλος, σημειώνεται ότι το 52,1% περίπου του 
βουλγαρικού δημοσίου χρέους είναι σε Ευρώ (έναντι 55,1% στα 
τέλη Ιανουαρίου). 
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Διάγραμμα 7: Δημόσιο χρέος Βουλγαρίας ανά 

πιστωτές (Μάρτιος 2013)
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Στα τέλη Μαρτίου 2013 το ταμειακό έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 1,0% 

(αυξημένο κατά €55 εκατ. ή 0,1% του ΑΕΠ), γεγονός που οφείλεται στις 
υψηλότερες δαπάνες. Αναλυτικότερα, τα κρατικά έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια 
βάση κατά 3,3%, λόγω, κυρίως, της ανάκαμψης των φορολογικών εσόδων 
(+3,3%) και, ειδικότερα, των έμμεσων φόρων κατανάλωσης (+7,6%). 
Αναλυτικότερα, καταγράφηκε αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ (+15,1%) και 
δασμούς (+14,6%), αλλά μειώθηκαν τα έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης 
(-5,6%). Τέλος, για το ίδιο διάστημα, οι κρατικές δαπάνες, περιλαμβανομένης της 
βουλγαρικής συμμετοχής στον κοινοτικό προϋπολογισμός, ενισχύθηκαν κατά 
4,6% σε ετήσια βάση.  

 
Διάγραμμα 8: Κρατικός προϋπολογισμός (έσοδα, έξοδα και ισοζύγιο πληρωμών σε BGN) την περίοδο 

2011 – 2013. Πηγή: Βουλγαρικό Υπουργείο Οικονομικών. 
 

◊◊◊◊◊ 
 

- Πρόγραμμα Σύγκλισης Δημοκρατίας της Βουλγαρίας 2013 – 2016 και 
Επικαιροποίηση (2013) του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 
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Δημοσιοποιήθηκαν από το βουλγαρικό Υπουργείο Οικονομικών το Πρόγραμμα 
Σύγκλισης Δημοκρατίας της Βουλγαρίας 2013 – 2016 και η Επικαιροποίηση 
(2013) του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων. Βάσει των όσων 
αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σύγκλισης 2013 – 2016, η βουλγαρική κυβέρνηση 
εκτιμά ότι τα βασικά δημοσιονομικά/οικονομικά μεγέθη θα διαμορφωθούν ως 
εξής τα επόμενα έτη: 
 
• Η ανάπτυξη, που το 2012 επιβραδύνθηκε λόγω, κυρίως, της χαμηλότερης 
εξωτερικής ζήτησης, θα ανέλθει το 2013 στο 1% του ΑΕΠ (έναντι 0,8% το 2012 και 
αρχικών προβλέψεων 1,4% για το τρέχον έτος). 
• Η ανεργία θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά και θα κυμανθεί το τρέχον 
έτος στο 13% (έναντι 12,3% το 2012 – ιστορικά υψηλού ποσοστού για τα 
τελευταία 9 έτη), ενώ η απασχόληση θα καταγράψει νέα κάμψη της τάξης του 
2,4%. Εκτιμάται ότι το 2014 θα υπάρξουν σταθεροποιητικές τάσεις, ενώ τη διετία 
2015–2016 η ανεργία θα παρουσιάσει σταδιακή αποκλιμάκωση και η 
απασχόληση με την παραγωγικότητα θα ενισχυθούν. 
• Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (HICP) θα κινηθεί το 2013 
σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (περίπου 2%), ενώ ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός θα 
διαμορφωθεί το τρέχον έτος στο 1,8%. Την περίοδο 2014 – 2016, ο μέσος ετήσιος 
πληθωρισμός αναμένεται να ενισχυθεί ελαφρώς, κινούμενος μεταξύ 2,6–2,7%. 
• Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) εκτιμάται ότι την περίοδο 2013 – 2016 
θα κυμανθούν σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με τα προ κρίσεως έτη. 
Συγκεκριμένα, έως το 2016 πιθανώς να έχουν προσεγγίσει τα € 2 δισ. (έναντι 
περίπου € 1,5 δισ. το 2012) και να έχουν ανέλθει ως ποσοστό στο 4.4% του ΑΕΠ 
(έναντι 3,7% το 2012). 
• Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα βελτιωθεί ελαφρώς το 2013, αλλά 
μεσοπρόθεσμα το έλλειμμα θα διευρυνθεί, προσεγγίζοντας το 3,4% του ΑΕΠ το 
2016. Το εμπορικό ισοζύγιο θα παραμείνει αρνητικό. 
• Η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών ανήλθε στο 16.64% στα τέλη του 
περασμένου έτους, ενώ η πιστωτική επέκταση του ιδιωτικού τομέα εκτιμάται ότι 
θα επιταχυνθεί σε ποσοστό 4% στα τέλη του 2013. Ο ιδιωτικός δανεισμός θα 
συνεχίσει να ανακάμπτει με αργούς ρυθμούς (η ανάπτυξή του έως τα τέλη του 
2016 δεν θα υπερβεί το 9%). 
• Σύμφωνα με το «θετικό» σενάριο, το έλλειμμα θα κυμανθεί ως εξής τα 
επόμενα έτη: 1,3% το 2013, 1,3% το 2014, 1% το 2015 και 0,8% το 2016. Σύμφωνα 
με το «εναλλακτικό» σενάριο, το έλλειμμα θα ανέλθει σε 1,8% το 2013, 1,9% το 
2014 και, ακολούθως, η χώρα θα επανέλθει σε ρυθμούς δημοσιονομικής 
προσαρμογής. Σημειώνεται ότι το 2012 το έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 0,8%, ενώ 
στο Πρόγραμμα Σύγκλισης διατυπώνεται η δέσμευση της κυβέρνησης για πιστή 
εφαρμογή του τρέχοντος (2013) προϋπολογισμού. 
• Το χρέος της γενικής κυβέρνησης θα καταγράψει ανοδικές τάσεις 
(υψηλότερες σε σχέση με προηγούμενες προβλέψεις), αγγίζοντας τα ανώτερα 
επίπεδά του το 2014 (20,4% του ΑΕΠ έναντι εκτίμησης για χρέος 17,9% το 2013). 
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Στις βασικές δημοσιονομικές προτεραιότητες, βάσει του Προγράμματος 
Σύγκλισης, περιλαμβάνονται η μη περαιτέρω αύξηση του ΦΠΑ, των άμεσων 
φόρων και των εισφορών υγείας και η επιλεκτική αύξηση ορισμένων μόνο 
κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών και ορισμένων μόνο έμμεσων φόρων 
ενεργειακών προϊόντων.  
 
Στις βασικές, επίσης, προτεραιότητες της βουλγαρικής κυβέρνησης, βάσει τόσο 
του Προγράμματος Σύγκλισης όσο και του Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων, 
περιλαμβάνονται: 
 
1. Η εφαρμογή πολιτικών για τη μείωση της φτώχειας και την κοινωνική 
ενσωμάτωση ασθενέστερων στρωμάτων. 
2. Η αύξηση των επενδύσεων σε βασικές υποδομές στους τομείς των 
μεταφορών και του περιβάλλοντος. 
3. Η συνέχιση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. 
4. Η ενίσχυση της απασχόλησης μέσω δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας 
και υλοποίησης προγραμμάτων πρόσληψης ανέργων 
5. Η συνέχιση της απελευθέρωσης του τομέα της ενέργειας. 
6. Η βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών, ιδίως προς τα παιδιά και τους πιο 
ηλικιωμένους. 
7. Η υποστήριξη των επενδύσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην 
καινοτομία. 

◊◊◊◊◊ 

- Η Βουλγαρία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό υλικής αποστέρησης εντός της ΕΕ 

 

Σύμφωνα με έκθεση της Eurostat σχετικά με το ποσοστό του πληθυσμού 
που κινδυνεύει από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό, η Βουλγαρία είχε 
το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που στερούνται υλικών αγαθών στην ΕΕ των 27 
μελών για το 2011. Από τα κράτη - μέλη της ΕΕ, το ποσοστό του πληθυσμού που 
στερείται υλικών αγαθών ήταν στη Βουλγαρία 60,1%, στη Λετονία 49,2% και στη 
Ρουμανία 47,7%. Περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους που στερούνται 
υλικών αγαθών, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρή υλική αποστέρηση, σύμφωνα με 
τη Eurostat.  

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη Βουλγαρία, το 49,1%, ο μισός, δηλαδή, 
πληθυσμός της χώρας, θεωρείται ότι βρίσκεται στα όρια της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού για το 2011. Ως υλική αποστέρηση ορίζεται  η 
αδυναμία να πληρώσει κανείς για τα αναγκαία ή για κάποια επιθυμητά αγαθά, 
όπως το να οφείλει κανείς δόσεις δανείων για κατοικία, ή ενοίκια, λογαριασμούς 
κοινής ωφελείας, να οφείλει δόσεις για αγορές ή άλλα δάνεια κ.α. 
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◊◊◊◊◊ 

 

IΙ. ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ   

 
- Επίσκεψη Διοικητή Τραπέζης της Ελλάδος 

 

Επίσκεψη εργασίας στη Σόφια πραγματοποίησε στις 17.05.2013 ο 
Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδα, Δρ. Γεώργιος Προβόπουλος, κατόπιν 
προσκλήσεως του ομολόγου του της Βουλγαρικής Κεντρικής Τράπεζας (BNB), κ. 
Ivan Iskrov. Ο κ. Προβόπουλος συμμετείχε σε μια σειρά διμερών συναντήσεων, 
ενώ έδωσε και διάλεξη με θέμα «Η Ελληνική Οικονομία και το Τραπεζικό 
Σύστημα: Πρόσφατες Εξελίξεις και η Περαιτέρω Πορεία" σε κοινό αποτελούμενο 
από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της BNB, υψηλόβαθμα στελέχη, καθώς 
και εκπρoσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, του Συνδέσμου Τραπεζών στη 
Βουλγαρία και λοιπών φορέων. 

 
Στην εισήγησή του, ο κ. Προβόπουλος σκιαγράφησε τις διαδικασίες 

αναδιάρθρωσης και ανακεφαλαιοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος  
και μοιράστηκε εμπειρίες και απόψεις με τους Βουλγάρους τραπεζίτες. Ο κ. 
Προβόπουλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο άριστο συντονισμό και την 
αποτελεσματική επικοινωνία με την BNB, ενώ επεσήμανε ότι η εξαιρετική αυτή 
συνεργασία εκδηλώνεται τόσο στο περιφερειακό όσο και στο ευρωπαϊκό 
στερέωμα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

 
◊◊◊◊◊ 

 

IΙΙ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
 

- Προτεραιότητα για τη νέα κυβέρνηση η απορροφητικότητα των κοινοτικών 
κονδυλίων 

 
Όπως δήλωσε η Υπουργός Δικαιοσύνης και Αντιπρόεδρος της νέας 

βουλγαρικής κυβέρνησης, κα Zinaida Zlatanova, η βελτίωση της 
απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων θα αποτελέσει μία από τις 
βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης Oresharski. Προς το σκοπό αυτό, 
αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα να πραγματοποιηθούν αλλεπάλληλες 
κυβερνητικές συσκέψεις. 

 
Όπως ανέφερε η κα Zlatanova, βάσει των στοιχείων που δόθηκαν από την 

απερχόμενη υπηρεσιακή κυβέρνηση, η Βουλγαρία κινδυνεύει να χάσει € 272 
εκατ. από κοινοτικά κονδύλια το 2013, κάτι που αν συμβεί όχι μόνο θα 
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συνεπάγεται την απώλεια του ως άνω ποσού αλλά θα επιβαρύνει αντίστοιχα και 
τον κρατικό προϋπολογισμό. Σε πρώτη, λοιπόν, φάση θα επιδιωχθεί ο 
περιορισμός των απωλειών και, ακολούθως, θα επιδιωχθεί η επιτάχυνση των 
ρυθμών απορροφητικότητας, ενώ, παράλληλα, θα συνεχίζεται η προετοιμασία 
για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014–2020.   
 

◊◊◊◊◊ 

IV. ΚΛΑΔΙΚΑ 
 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

 - Διαδικασία ιδιωτικοποίησης βουλγαρικής βιομηχανίας όπλων 

 
Όπως ανακοίνωσε με επίσημο δελτίο τύπου στις 14.04.2013 (web: 

http://www.priv.government.bg/news/9232/78b6cc6b-f679-4f56-943e-
4092f486d2b4), η βουλγαρική Υπηρεσία Ιδιωτικοποιήσεων (PPCA), επανεκκινεί η 
διαδικασία ιδιωτικοποίησης της βουλγαρικής βιομηχανίας όπλων VMZ Sopot. 
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες, που θα αγοράσουν το 100% του μετοχικού 
κεφαλαίου, θα πρέπει να είναι είτε στρατηγικοί επενδυτές είτε κοινοπραξίες 
(consortia) που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αμυντικής βιομηχανίας. Στην 
ως άνω ανακοίνωση τύπου εκτίθενται και σειρά ειδικότερων προϋποθέσεων που 
πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες (π.χ. οι στρατηγικοί επενδυτές 
πρέπει να έχουν έσοδα από πωλήσεις τουλάχιστον € 30,5 εκατ. την τελευταία 
τριετία). 

 
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος προκήρυξης 

από την PPCA έως την 40η ημέρα από τη δημοσίευση της προκήρυξης στη 
βουλγαρική ΕτΚ, ενώ δεσμευτικές προσφορές μπορούν να υποβάλλονται έως την 
185η ημέρα από τη δημοσίευση της προκήρυξης στη βουλγαρική ΕτΚ. 

 
Ο προηγούμενος διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας κηρύχθηκε 
άγονος, όταν ο μόνος ενδιαφερόμενος αγοραστής δεν κατέβαλε την 
προβλεπόμενη εγγύηση μαζί με την υποβολή της δεσμευτικής του προσφοράς. Η 
VMZ Sopot αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία οδήγησαν 
και σε απεργία των εργαζομένων στις αρχές του 2013 λόγω μη καταβολής 
δεδουλευμένων επί σειρά μηνών. 
 

◊◊◊◊◊ 

 
 
 

http://www.priv.government.bg/news/9232/78b6cc6b-f679-4f56-943e-4092f486d2b4
http://www.priv.government.bg/news/9232/78b6cc6b-f679-4f56-943e-4092f486d2b4
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

 - Έγκριση υλοποίησης του σχεδίου κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου 
Nabucco από Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων Βουλγαρίας 

 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της διεθνούς κοινοπραξίας Nabucco Gas 

Pipeline International GMBH (07.05.2013), το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Υδάτων της Βουλγαρίας ενέκρινε την υλοποίηση του σχεδίου που αφορά στην 
κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Nabucco. Στην ανακοίνωση αναφέρεται 
ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την έκδοση απόφασης σχετικά με την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το βουλγαρικό τμήμα του 
αγωγού. Η Βουλγαρία αποτελεί έτσι τη δεύτερη χώρα μετά την Ουγγαρία που 
ολοκληρώνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  Ο κ. Reinhard Mitshcek, CEO της 
Nabucco Gas Pipeline International GMBH σε δηλώσεις του τόνισε: «Η 
ολοκλήρωση της διαδικασίας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη Βουλγαρία 
αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για το σχέδιο και καταδεικνύει το προχωρημένο 
στάδιο στην τεχνική ανάπτυξη του Nabucco. Η Βουλγαρία είναι η δεύτερη χώρα 
που εγκρίνει την υλοποίηση του σχεδίου Nabucco στο έδαφός της 
αποδεικνύοντας έτσι ότι το σχέδιο είναι σε πλήρη συμμόρφωση τόσο με τα 
εθνικά όσο και με τα διεθνή υψηλότερα πρότυπα και κανονισμούς».   

 

 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 

- Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτοκινητοδρόμου Trakia 

 
Όπως δήλωσε η Βουλγάρα Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, κα 

Ekaterina Zaharieva, το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Trakia που 
συνδέει τη βουλγαρική πρωτεύουσα Σόφια με την παραλιακή πόλη (και 
σημαντικό λιμάνι της χώρας) του Burgas θα είναι έτοιμο μέχρι την 1η Ιουλίου τ.έ. 
 

Τεχνικά προβλήματα έχουν καθυστερήσει την ολοκλήρωση του τμήματος 
(lot) 4 του αυτοκινητοδρόμου (Yambol – Karnobat), που αρχικά είχε 
προγραμματιστεί να είναι παραδοτέο το Μάρτιο τ.έ. Κατόπιν επιτόπιας 
επίβλεψης στο εργοτάξιο, η κα Zaharieva εξέφρασε την ικανοποίησή της για την 
πρόοδο, που έχει συντελεστεί το τελευταίο δίμηνο από τις αναδόχους εταιρείες. 
 

◊◊◊◊◊ 

 
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 

- Εκτιμήσεις για τη βιολογική παραγωγή 
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Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Αγροτικής Βιολογικής 
Παραγωγής “Bioselena”, κ. Stoiko Apostolov, το 95% της βουλγαρικής 
βιολογικής παραγωγής προορίζεται για εξαγωγές. Ειδικά σε ό,τι αφορά το 
βιολογικό μέλι, ο κ. Apostolov υποστήριξε ότι η Βουλγαρία είναι ο τέταρτος 
μεγαλύτερος εξαγωγέας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με τους τοπικούς 
παραγωγούς να διαθέτουν περίπου 85.000 μελίσσια. Σε εξαγωγές, ακολουθούν το 
βιολογικό ροδέλαιο και το έλαιο λεβάντας, καθώς και οι βιολογικές φράουλες, 
που καλύπτουν 1.000 εκτάρια καλλιεργήσιμης γης. Αξιόλογη είναι, επίσης, η 
παραγωγή βιολογικών αγγουριών. 

 
Συνολικά, σύμφωνα με τον κ. Apostolov, οι παραγωγοί αγροτικών 

βιολογικών προϊόντων στη Βουλγαρία αριθμούν 2.800, ενώ το 2012 η 
καλλιεργήσιμη γη για αγροτικά προϊόντα ανήλθε σε 30.000 εκτάρια, έκταση 
διπλάσια σε σχέση με το 2011. 

 
Τέλος, ο κ. Apostolov κάλεσε σε ανασχεδιασμό της εθνικής στρατηγικής 

για τα βιολογική προϊόντα, με την απόδοση μεγαλύτερης έμφασης στις εξαγωγές 
τελικών προϊόντων και όχι στις πρώτες ύλες, παραθέτοντας και το εξής 
παράδειγμα: Η Βουλγαρία εξάγει βιολογικό σίτο στη Γερμανία σε τιμές € 350–
400 ανά τόνο, ο οποίος επανεξάγεται από τη Γερμανία στη Βουλγαρία 
επεξεργασμένος, υπό τη μορφή, πλέον, βιολογικού αλευριού, και σε τιμή € 3 το 
κιλό. 

◊◊◊◊◊ 

- Εξαγωγές βουλγαρικού οίνου - 2o Βαλκανικό Φεστιβάλ Οίνου στη Σόφια 

 

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Βουλγαρική Ένωση Εξαγωγέων 
Οίνου, η Βουλγαρία εξάγει περίπου το 65% του παραγόμενου οίνου στη χώρα, 
ενώ το 80% των εξαγωγών διοχετεύεται στη ρωσική αγορά. Βουλγαρικά κρασιά 
εξάγονται επίσης στις Σκανδιναβικές χώρες, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, όμως σε 
μικρότερες ποσότητες, σε σύγκριση με το παρελθόν. Το 2012 η Βουλγαρία 
εξήγαγε κατά 7,4% περισσότερα κρασιά, ωστόσο, λόγω της κρίσης. η παραγωγή 
περιορίστηκε στα επίπεδα του 2005, δηλαδή στα 100 εκατ. λίτρα. «Δυνατή» 
θεωρείται η Βουλγαρία στην παραγωγή κόκκινων κρασιών.  

 
Σύμφωνα με την κα Γκαλίνα Νιφόρου, Πρόεδρο της Βουλγαρικής Ένωσης 

Εξαγωγέων Οίνου, αγορές-στόχοι στο μέλλον για τα βουλγαρικά κρασιά θα 
πρέπει να είναι οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, το Χονγκ Κόνγκ, η Ινδία, ενώ η ευρωπαϊκή 
αγορά χαρακτηρίζεται κορεσμένη και δύσκολη ως προς την πρόσβαση. 
Ενδιαφέρον για τα βουλγαρικά κρασιά εκδηλώνεται επίσης στον Καναδά, στην 
Ινδία και στην Σιγκαπούρη.  Η μεγαλύτερη αγορά για την Βουλγαρία παραμένει 
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προς το παρόν η Ρωσία, όπου, όμως, εξάγονται κρασιά χαμηλού κόστους. 
Σύμφωνα με την κα Γκαλίνα Νιφόρου, πρέπει να μεταβληθεί το ίματζ της 
Βουλγαρίας προκειμένου να είναι σε θέση να εξάγει ακριβότερα κρασιά. Βασικό 
πρόβλημα επίσης εκτιμά, για τους Βούλγαρους οινοπαραγωγούς, αποτελεί η 
διαφήμιση στο εξωτερικό.  

 
Όπως υποστηρίζει η Βουλγαρική Ένωση Εξαγωγέων Οίνου, τα Βαλκάνια 

καταλαμβάνουν την πέμπτη θέση στον κόσμο ως παραγωγοί και εξαγωγείς 
κρασιών μετά την Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, και τις ΗΠΑ. Για το λόγο 
αυτό, στο πλαίσιο του δεύτερου Βαλκανικού Φεστιβάλ Οίνου, το οποίο 
διεξάγεται από 16 μέχρι 19 Μαΐου στη Σόφια, με την συμμετοχή περίπου 60 
οινοπαραγωγών εταιρειών - από τη Βουλγαρία κυρίως, αλλά και από άλλες 
χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης -  προωθείται η ιδέα της από κοινού 
διαφήμισης και προώθησης οίνων βαλκανικών χωρών στις αγορές του 
εξωτερικού. 

◊◊◊◊◊ 

 

V. ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ   
 

– Ενημερωτική εκδήλωση ΒΕΘ για αγορές Βουλγαρίας και Τουρκίας 
(Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2013) 

 

 Εκδήλωση με θέμα «Ενημέρωση για την Τουρκική και τη Βουλγαρική 
Αγορά» πραγματοποιήθηκε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, σε 
συνεργασία με το γραφείο της Αν. Γενικής Γραμματέως Διεθνών Οικονομικών 
Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας, κας Μάγδας Καρακόλη και με το 
γραφείο της Αντιπεριφερειάρχου Εξωστρέφειας Καινοτομίας & Νέων 
Τεχνολογιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κας Τζελίνας Μαρκαντωνάκη. 
Σκοπός της εκδήλωσης, στην οποία συμμετείχαν ως κεντρικοί ομιλητές ο κ. 
Χαράλαμπος Κουναλάκης, Γεν. Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων (ΟΕΥ) Β’ στην Ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα και η κα Θεολογία 
Βούλγαρη, Γραμματέας ΟΕΥ Β’ της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια, ήταν να 
ενημερωθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις για τα χαρακτηριστικά της τουρκικής και 
βουλγαρικής αγοράς, καθώς και για τις δυνατότητες προώθησης των ελληνικών 
εξαγωγών στις εν λόγω χώρες. 
 
 Στην παρέμβασή της, η κα Καρακόλη τόνισε πως οφείλουμε να 
προωθήσουμε δυναμικά τρεις βασικές πτυχές της επιχειρηματικότητας: την 
καινοτομία, την εξωστρέφεια και την δικτύωση. Από την πλευρά του, ο 
Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κ. Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος σημείωσε πως οι επιχειρήσεις και δη οι μικρομεσαίες δίνουν έναν 
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άνισο αγώνα  επιβίωσης. Για το λόγο αυτό καλούμαστε να στραφούμε σε μία νέα 
αναπτυξιακή φιλοσοφία που θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια. 
 

 Ο κ. Χ. Κουναλάκης αναφέρθηκε στα κίνητρα που δίνονται στους 

επενδυτές στη γειτονική μας χώρα και στην πορεία των διμερών εμπορικών 

σχέσεων με την Τουρκία. Σύμφωνα με στοιχεία του 2012, η Τουρκία είναι η 

πρώτη χώρα πελάτης της Ελλάδας, εφόσον συνυπολογιστούν στις ελληνικές 

εξαγωγές και τα πετρελαιοειδή, και η έκτη χωρίς αυτά. Τουρκικό ενδιαφέρον 

παρατηρείται για πετρελαιοειδή – λιπαντικά, παρασκευάσματα φρούτων και 

λαχανικών, ζώντα ζώα, ανόργανα χημικά, προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, 

μηχανήματα οπτικής – μετρήσεων, δέρματα, καλλυντικά, διάφορα δομικά υλικά, 

ιατρικά – φαρμακευτικά, πλαστικές ύλες – μονωτικά, μηχανήματα γραφείου, 

ηλεκτρικές συσκευές και προϊόντα ξυλείας. Είναι χαρακτηριστικό σημείωσε  ο κ. 

Χ. Κουναλάκης ότι οι ελληνικές εξαγωγές από 369 εκατ. ευρώ το 2002 

εκτοξεύτηκαν το 2012 σε 2,6 δις ευρώ. Ωστόσο οι ελληνικές εξαγωγές προς την 

Τουρκία αντιπροσωπεύουν μόλις το 1,06% των τουρκικών εισαγωγών από 

ολόκληρο τον κόσμο και από τις 65.500 εισαγωγικές εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στη χώρα, μόνο οι 2.201 (το 3,2%) εισάγουν από την 

Ελλάδα. 
 
 Στην ομιλία της, η κα Θ. Βούλγαρη αναφέρθηκε στην πορεία των διμερών 
εμπορικών σχέσεων και στις ευκαιρίες συνεργασίας & ανάπτυξης εξαγωγικής 
δραστηριότητας που καταγράφονται για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε σειρά 
τομέων, όπως π.χ. στον τομέα των τροφίμων και ποτών, όπου ήδη ελληνικά 
φρούτα και λαχανικά, ελαιόλαδο και ψάρια κατέχουν ισχυρή θέση στη 
βουλγαρική αγορά. Παρά, μάλιστα, την κρίση, το 2012 οι ελληνικές εξαγωγές 
σημείωσαν αύξηση 18% και υπερέβησαν το 1,5 δις ευρώ.  Η κα Βούλγαρη 
ανέφερε, επίσης, ότι, στη γενική κατάταξη των ξένων επενδυτών στη Βουλγαρία, 
η Ελλάδα διατηρεί την τρίτη θέση, μετά την Αυστρία και Ολλανδία, με άμεσες 
επενδύσεις ύψους περίπου 3,5 δις ευρώ.  Παρατηρείται δε ευρεία διασπορά των 
επενδύσεων αυτών σε διάφορους τομείς, με σημαντικότερους το 
χρηματοπιστωτικό, το βιομηχανικό, τον κατασκευαστικό και τις υπηρεσίες. 
Τέλος, η κα Θ. Βούλγαρη έκανε ειδική μνεία στον τουρισμό, έναν κλάδο με 
σημαντικές προοπτικές περαιτέρω διμερούς συνεργασίας, καθώς η Ελλάδα 
αποτελεί έναν από τους πλέον αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς των 
Βουλγάρων και, παράλληλα, οι Έλληνες κατατάσσονται στην πρώτη τριάδα των 
επισκεπτών των χειμερινών θερέτρων της Βουλγαρίας. 

 

◊◊◊◊◊ 
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– “Waste Management, Recycling & Environment SEE Exhibition & 
Conference” (29–31 Μαΐου, Σόφια, Inter Expo Center) 

 

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για ακόμη μια χρονιά στη 
Σόφια το 9ο Συνέδριο/Έκθεση “Waste Management, Recycling & Environment 
SEE Exhibition & Conference” σε συνδυασμό με το 8ο Διεθνές Επιχειρηματικό 
Forum “Save Energy, Save Water, Save the Planet” (29–31 Μαΐου, Σόφια, Inter 
Expo Center), που διοργανώνονται από τη VIAEXPO (web: 
http://www.viaexpo.com/en/).  

 
Σημειώνεται ότι στο εφετινό συνέδριο εκπροσωπήθηκαν με δικά τους 

περίπτερα η Ιταλία και η Αυστρία, εκπρόσωποι των οποίων παρουσίασαν 
«βέλτιστες πρακτικές» βάσει της εθνικής τους εμπειρίας στου τομείς της 
ενεργειακής επάρκειας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι κύριοι τομείς 
που κάλυψε η έκθεση είναι οι ακόλουθοι: 

 

 Ενεργειακή Επάρκεια 

 Έξυπνα κτήρια 

 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, 
υδροηλεκτρική κ.ά.) και αξιοποίησή τους (π.χ. e-mobility). 

 Διαχείριση απορριμμάτων: Συλλογή, διαλογή, επεξεργασία και 
ανακύκλωση. Παραγωγή ενέργειας από διαφόρων μορφών 
απόβλητα (waste-to-energy). 

 
 Επισημαίνεται, τέλος, ότι για πρώτη φορά εφέτος, στο πλαίσιο του ως άνω 
συνεδρίου, διοργανώθηκε και η εξειδικευμένη έκθεση “Lift Balkans – Elevators & 
Escalators” με έμφαση στα συστήματα ανελκυστήρων. 
 

 

◊◊◊◊◊ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.viaexpo.com/en/
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VI. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  
  

 

– Κατασκευή εργοστασίου απορριμμάτων της Σόφιας από κοινοπραξία 
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ  
  

Η κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ ΑΕ – ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΤΕ επιλέχθηκε ανάδοχος για την 
κατασκευή του εργοστασίου απορριμμάτων της Σόφιας.  Η επιλογή έγινε με 
βάση την πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Η ελληνική 
κοινοπραξία πρόσφερε υψηλότερο κόστος κατασκευής του εργοστασίου, αλλά 
χαμηλότερα έξοδα επεξεργασίας αποβλήτων ως RDF  καύσιμο – 60,69 
λέβα/τόνο. Στην προσφορά της κοινοπραξίας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ 
δόθηκε έμφαση στην τεχνική εκτέλεση της εγκατάστασης παραγωγής των 
καυσίμων RDF από τα απόβλητα. Το καύσιμο RDF θα χρησιμοποιείται από την 
Toplofikacia Σόφιας, η οποία πρέπει να μειώσει κατά 10% τη χρήση φυσικού 
αερίου κατά την παραγωγή θερμικής ενέργειας.  

Το υπολογιζόμενο κόστος ήταν 208 εκατ. λέβα (περίπου 104 εκατ. ευρώ), 
ωστόσο μετά το άνοιγμα των προσφορών με τις τιμές εκτιμάται ότι το εργοστάσιο 
θα κοστίσει από 162 έως 213 εκατ. λέβα (από 81 έως 106,5 εκατ. ευρώ). Η 
προθεσμία μέσα στην οποία η κατασκευάστρια κοινοπραξία πρέπει να σχεδιάσει 
και να ολοκληρώσει το εργοστάσιο είναι 19 μήνες, ενώ στη διάρκεια ενός έτους οι 
εγκαταστάσεις θα δοκιμάζονται για ενδεχόμενα ελαττώματα. Η συνολική 
διάρκεια ολοκλήρωσης του εργοστασίου είναι 31 μήνες. Σύμφωνα με 
ανακοίνωση του Δήμου Σόφιας, εφόσον δεν προσβληθεί η διαδικασία, η 
συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τα τέλη Μαΐου και τον Ιούνιο θα αρχίσει η 
κατασκευή. 
 

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη φάση της κατασκευής του 
συστήματος επεξεργασίας απορριμμάτων στη Σόφια που θα πραγματοποιηθεί 
στην περιοχή Σαντίνατα, κοντά στο χωριό Γιάνα. Στο εργοστάσιο θα 
πραγματοποιείται η ανακύκλωση μετάλλων, πλαστικής ύλης, χαρτιού και 
βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων, ενώ τα επεξεργασμένα απόβλητα θα 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η φάση αυτή του 
σχεδίου είχε διακοπεί στα τέλη του 2011 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που 
ζήτησε από τον Δήμο Σόφιας να μεταβάλει το σχέδιο του εργοστασίου. 

 
                                                 
 Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη 

Σόφια ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις ότι μπορούν να προβάλλουν 

δωρεάν τη δραστηριότητά τους στη βουλγαρική αγορά μέσω του παρόντος Ενημερωτικού 

Δελτίου. Σχετικές ανακοινώσεις και δελτία τύπου προς δημοσίευση (με ενημερωτικό και 

όχι διαφημιστικό χαρακτήρα) μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

economy@grembassysofia.org με την ένδειξη «Για το Ενημερωτικό Δελτίο». 

mailto:economy@grembassysofia.org
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Το κόστος ολόκληρου του συστήματος επεξεργασίας απορριμμάτων της 
Σόφιας ανέρχεται σε 360 εκατ. λέβα (περίπου 180 εκατ. ευρώ). Από αυτά τα 218 
εκατ. λέβα (περίπου 109 εκατ. ευρώ) έχουν εξασφαλιστεί από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Περιβάλλοντος, ενώ τα 38 εκατ. λέβα (περίπου 19 εκατ. ευρώ) – από 
τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα υπόλοιπα 104 εκατ. λέβα (περίπου 52 εκατ. 
ευρώ) θα προέλθουν από ίδια κεφάλαια του Δήμου Σόφιας και από δάνειο του 
Δήμου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 35 εκατ. λέβα (περίπου 
17,5 εκατ. ευρώ). 
 

– Επενδυτική πρόταση εταιρείας «BABYLON 39 AE» 

  
 Η εταιρεία «BABYLON 39 AE» έχει στην κατοχή της αγροτεμάχιο 67,5 
στρεμμάτων στον κόμβο 39 της Εγνατίας  οδού. Η ιδιαιτερότητα του κόμβου 
αυτού έγκειται στο ότι διαθέτει δύο εισόδους και δύο εξόδους μόνο από τη μία 
πλευρά του δρόμου, με αποτέλεσμα να διπλασιάζεται η πιθανότητα 
επισκεψιμότητας της μίας πλευράς. Ο εν λόγω κόμβος απέχει 12’ από την 
Κομοτηνή και 14’ από την Αλεξανδρούπολη οπότε  μπορεί να  αξιοποιηθεί ως 
μεγάλο εμπορικό κέντρο ή κέντρο διαμετακόμισης. 
 

Η εταιρεία διαθέτει οικοδομική άδεια για πρατήριο υγρών καυσίμων, για 
κέντρο εξυπηρέτησης πελατών (fast food) εκτάσεως 800 τ.μ. με ανάλογο 
ημιυπόγειο, γεώτρηση βάθους 170 μέτρων και άδεια για νόμιμη είσοδο/έξοδο 
των οχημάτων. Η πρόσοψη της ιδιοκτησίας καλύπτει απόσταση 400 μέτρων και 
επέχει μόλις 100 μέτρα από τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας οδού. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας με τους 
υπευθύνους της «Babylon 39 AE», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν 
την ιστοσελίδα μας www.babylon39ae.gr.  

 
 

◊◊◊◊◊ 

 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν, κατόπιν εγγραφής τους στο 

newsletter της ιστοσελίδας AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών, να λαμβάνουν 

μέσω е-mail εξατομικευμένη οικονομική πληροφόρηση σχετικά με χώρες και 

κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών επιλογής τους, με τη συχνότητα που 

επιθυμούν (ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία). Για εγγραφή μπορούν να 

επισκέπτονται το σύνδεσμο: 

http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=23&url=%2Ffro

ntoffice%2Fportal.asp%3Fcpage%3DNODE%26cnode%3D63 

 

Πληροφόρηση σχετικά με την πορεία της βουλγαρικής οικονομίας και τις 

διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μπορούν ειδικότερα να αντλούν από 

την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας: http://agora.mfa.gr/bg60 

http://www.babylon39ae.gr/
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=23&url=%2Ffrontoffice%2Fportal.asp%3Fcpage%3DNODE%26cnode%3D63
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=23&url=%2Ffrontoffice%2Fportal.asp%3Fcpage%3DNODE%26cnode%3D63
http://agora.mfa.gr/bg60
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