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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  

 

- Πορεία εξωτερικού εµ�ορίου Βουλγαρίας το α΄�εντάµηνο/εξάµηνο 2012 
(�ροσωρινά στατιστικά στοιχεία) 

 
Σύµφωνα µε �ροσωρινά στατιστικά στοιχεία �ου ανακοίνωσε το 

Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας, το διάστηµα Ιανουαρίου–Μαΐου 2012 οι 
βουλγαρικές εξαγωγές �ρος την Ε.Ε. κυµάνθηκαν στα ίδια �ερί�ου ε�ί�εδα µε το 
αντίστοιχο διάστηµα του 2011, �αραµένοντας στάσιµες στα �ερί�ου BGN 9,6 δις 
(1 EUR = 1.95583 BGN). Κύριοι �ελάτες της Βουλγαρίας ήταν η Γερµανία, η 
Ιταλία, η Ελλάδα, η Ρουµανία, η Γαλλία και το Βέλγιο �ου α�ορρόφησαν το 
71,4% των βουλγαρικών εξαγωγών �ρος την Ε.Ε., ενώ οι σηµαντικότερες 
�οσοστιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν στις εξαγωγές �ρος την Πορτογαλία και τη 
Σλοβενία.  
 

Το ίδιο διάστηµα οι βουλγαρικές εισαγωγές α�ό την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 
9,6% σε ετήσια βάση, υ�ερβαίνοντας τα BGN 11,6 δις.  Κύριοι �ροµηθευτές της 
Βουλγαρίας ήταν η Γερµανία, η Ρουµανία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ισ�ανία, 
ενώ σηµαντική αύξηση καταγράφηκε στις εισαγωγές α�ό την Κύ�ρο και την 
Πορτογαλία. Το έλλειµµα στο εµ�ορικό ισοζύγιο της Βουλγαρίας µε κράτη µέλη 
της Ε.Ε. για το υ�ό αναφορά διάστηµα δι�λασιάστηκε σχεδόν σε ετήσια βάση, 
αντιστοιχώντας σε BGN 2,073 δις έναντι BGN 1,046 δις στο α΄�εντάµηνο του 
2011.  
 

Σε ότι αφορά ειδικότερα το διµερές εµ�όριο µε την χώρα µας, 
ε�ισηµαίνεται ότι το διάστηµα Ιανουαρίου–Μαΐου 2012, αυξήθηκαν µε ρυθµό 
14,5% τόσο οι βουλγαρικές εξαγωγές στην Ελλάδα, όσο και οι  εισαγωγές 
ελληνικών �ροϊόντων στη Βουλγαρία. Συγκεκριµένα οι βουλγαρικές εξαγωγές 
ανήλθαν σε BGN 1,1804 δις στο α΄ �εντάµηνο του 2012 έναντι BGN 1,031 δις στο 
α΄ �εντάµηνο του 2011, ενώ αντίστοιχα οι εισαγωγές ελληνικών �ροϊόντων 
ανήλθαν σε BGN 1,191 δις έναντι BGN 1,0398 δις. Ως εκ τούτου το εµ�ορικό 
ισοζύγιο στο α΄ �εντάµηνο του 2012 διευρύνθηκε υ�έρ της χώρας µας κατά BGN 
1,9 εκατ. σε ετήσια βάση και διαµορφώθηκε στα BGN 10,6 εκατ. 

 
Σε ότι αφορά στις εµ�ορικές συναλλαγές της Βουλγαρίας µε τρίτες χώρες 

εκτός ΕΕ,  σύµφωνα µε τα �ροσωρινά στατιστικά του βουλγαρικού Στατιστικού 
Ινστιτούτου για το α΄εξάµηνο του 2012, οι βουλγαρικές εξαγωγές σηµείωσαν 
κατά το ανωτέρω διάστηµα αύξηση 7,8% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε BGN 7,8 
δις. Κύριοι �ελάτες της Βουλγαρίας ήταν η Τουρκία, η Κίνα, η Ρωσία και η 
�Γ∆Μ �ου α�ορρόφησαν το 46,3% των βουλγαρικών εξαγωγών εκτός Ε.Ε. 
Ε�ίσης αξιόλογη αύξηση σηµείωσαν οι βουλγαρικές εξαγωγές �ρος τα Ηνωµένα 
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Αραβικά Εµιράτα, το Ισραήλ, τον Καναδά, τη Συρία, την Κίνα και τη Βραζιλία, 
ενώ �τώση καταγράφηκε στις εξαγωγές �ρος τη Σιγκα�ούρη, το Ιράν, την Ινδία 
και την Κροατία. 

 
 Οι βουλγαρικές εισαγωγές α�ό τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. κατά το α΄ 

εξάµηνο 2012 αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 13% αντιστοιχώντας σε BGN 10,2 
δις. Κύριοι �ροµηθευτές της Βουλγαρίας ήταν η Ρωσία, η Τουρκία, η Κίνα και η 
Ουκρανία, εκ των ο�οίων �ροήλθαν τα 3/5 �ερί�ου των βουλγαρικών 
εισαγωγών. Αυξήσεις σηµείωσαν οι εισαγωγές α�ό Καναδά, Βοσνία & 
Ερζεγοβίνη, Ιράν και Βραζιλία, ενώ �τώση καταγράφηκε στις  εισαγωγές α�ό το 
Ισραήλ και το Καζακστάν.  Το έλλειµµα στο εµ�ορικό ισοζύγιο της Βουλγαρίας 
µε χώρες εκτός ΕΕ διευρύνθηκε στα BGN 2,372 δις έναντι BGN 1,760 δις το 
α΄εξάµηνο 2011.  
 

Στο σύνολό τους, σύµφωνα µε το βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο, οι 
εξαγωγές βουλγαρικών �ροϊόντων, �ρος Ε.Ε. και τρίτες χώρες, στο α΄εξάµηνο 
του 2012 ανήλθαν σε �ερί�ου BGN 19,4 δις καταγράφοντας αύξηση 2,8% σε 
σύγκριση µε το αντίστοιχο εξάµηνο του 2011.  Το ίδιο διάστηµα, οι συνολικές 
εισαγωγές ξένων �ροϊόντων κατέγραψαν αύξηση 12,9% σε ετήσια βάση, 
�ροσεγγίζοντας σχεδόν τα BGN 24,5 δις, µε α�οτέλεσµα το εµ�ορικό έλλειµµα 
της Βουλγαρίας στο α΄ εξάµηνο 2012 να εµφανίζεται αυξηµένο στα BGN 5,0779 
δις (έναντι BGN 2,8141 δις στο α΄ εξάµηνο 2011).   

 
◊◊◊◊◊ 

 
- Αύξηση ΑΞΕ στη Βουλγαρία το α΄εξάµηνο 2012 

 
Σύµφωνα µε �ροσωρινά στατιστικά στοιχεία �ου ανακοίνωσε η Κεντρική 

Τρά�εζα Βουλγαρίας, οι άµεσες ξένες ε�ενδύσεις στη Βουλγαρία το διάστηµα 
Ιανουαρίου-Ιουλίου 2012 ανήλθαν σε EUR 221,4 εκατ. (0,6% του ΑΕΠ) 
σηµειώνοντας αύξηση σε σύγκριση µε το α’ εξάµηνο του 2011 �ου 
αντιστοιχούσαν µόλις σε EUR 63,2 εκατ. (0,2% του ΑΕΠ).  Οι µεγαλύτερες εισροές 
ξένων κεφαλαίων καταγράφηκαν στους τοµείς της �αραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, του φυσικού αερίου και της ύδρευσης (EUR 136, 2 εκατ.) Οι 
µεγαλύτερες ε�ενδύσεις  �ροήλθαν α�ό την Ολλανδία (EUR 163 εκατ.), την 
Ελβετία (EUR 122,5 εκατ.) και τη Ρωσία (EUR 68,9 εκατ.). Οι µεγαλύτερες εκροές 
κεφαλαίων �ραγµατο�οιήθηκαν �ρος την Γερµανία (EUR -247,3 εκατ.), το 
Ηνωµένο Βασίλειο (65,8) και την Ελλάδα (EUR -62,6 εκατ.) και αφορούσαν 
κυρίως �ρογραµµατισµένες ενδοεταιρικές συναλλαγές. Τέλος, οι βουλγαρικές 
άµεσες ε�ενδύσεις στο εξωτερικό  κατά το �ρώτο εξάµηνο του 2012 ανήλθαν σε 
EUR 84,9 εκατ. έναντι EUR 64,6 εκατ. το α΄εξάµηνο  του 2011.  

 
◊◊◊◊◊ 
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- Ε�ιβεβαίωση �ιστολη�τικής ικανότητας της Βουλγαρίας α�ό τον οίκο 
Standard & Poor's 

 
O διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's αναβάθµισε (10.08.2012) 

τη βραχυ�ρόθεσµη �ιστολη�τική ικανότητα της Βουλγαρίας σε ξένο και το�ικό 
νόµισµα α�ό Α-3 σε Α-2 βάσει της αλλαγής στη µεθοδολογία �ου υιοθέτησε στις 
15.05.2012. Ως εκ τούτου διευκρινίζει ο διεθνής οίκος σε σχετική ανακοίνωσή του, 
η αναβάθµιση δεν συνιστά βελτίωση της αξιολόγησης της βραχυ�ρόθεσµης 
�ιστολη�τικής ικανότητας της Βουλγαρίας.  
 

Ε�ίσης ο διεθνής οίκος ε�ιβεβαίωσε τη σταθερή �ροο�τική της 
µακρο�ρόθεσµης �ιστολη�τικής ικανότητας της χώρας «ΒΒΒ» σε ξένο και το�ικό 
νόµισµα.  Η σχετική αξιολόγηση της Standard & Poor's στηρίζεται στην εκτίµηση 
ότι οι βουλγαρικές αρχές θα συνεχίσουν να  τηρούν αυστηρή δηµοσιονοµική 
�ολιτική, �αρά την ε�ιβράδυνση της οικονοµικής ανά�τυξης, στη βάση της 
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Ε�ίσης η 
δηµοσιονοµική �ολιτική της βουλγαρικής κυβέρνησης, ε�ισηµαίνει η Standard 
& Poor's, έχει να ε�ιδείξει ένα χαµηλό χρέος γενικής κυβέρνησης, �ρέ�ει ωστόσο, 
να συνυ�ολογίζεται και το σχετικά χαµηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, καθώς και οι 
µεγάλες – αν και σε φάση διόρθωσης - εξωτερικές ανισορρο�ίες και οι κίνδυνοι 
�ου συνδέονται µε αυτές, δεδοµένης της δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας.  
 

◊◊◊◊◊ 
 

- Αύξηση µέσου µηνιαίου µισθού 8,4% σε ετήσια βάση στο β΄τρίµηνο 2012 
 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου 

Βουλγαρίας, στο β΄τρίµηνο του 2012 ο µέσος µηνιαίος µισθός στη Βουλγαρία 
διαµορφώθηκε στα BGN 758 σηµειώνοντας αύξηση 8,4% σε ετήσια βάση και 3,7% 
σε σύγκριση µε το �ροηγούµενο τρίµηνο του 2012. Αύξηση 4%, σε ετήσια βάση, 
καταγράφεται στο δηµόσιο τοµέα και 10,2% στον ιδιωτικό τοµέα.  
 

Ενδεικτικά οι υψηλότεροι µέσοι µηνιαίοι µισθοί εντο�ίζονται στους 
ακόλουθους τοµείς: «∆ηµιουργία και διανοµή �ληροφορίας, δηµιουργικών 
�ροϊόντων και τηλε�ικοινωνιών»- BGN 1.776, «Παραγωγή και διανοµή 
ηλεκτρικής ενέργειας και θέρµανσης»- BGN 1.547, «Χρηµατοοικονοµικές και 
ασφαλιστικές υ�ηρεσίες»- BGN 1.533.  Οι χαµηλότεροι µέσοι µηνιαίοι µισθοί 
εντο�ίζονται στους τοµείς: «Γεωργία, δασοκοµία και αλιεία»- BGN 572, 
«Ξενοδοχεία και εστιατόρια» - BGN 499  «∆ιοικητικές και υ�οστηρικτικές 
δραστηριότητες»- BGN 498. 

           ◊◊◊◊◊ 
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- Ανεργία 10,8% τον Ιούλιο 2012 
 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Εθνικής Υ�ηρεσίας Α�ασχόλησης της 

Βουλγαρίας (15.08.2012), το �οσοστό ανεργίας τον Ιούλιο 2012 �αρέµεινε 
σταθερό σε µηνιαία βάση στο 10,8%. Σε ετήσια ωστόσο βάση εµφανίζει 
σηµαντική αύξηση, καθώς τον Ιούλιο του 2011 αντιστοιχούσε σε 9,47%, ενώ  
είθισται η ε�οχιακή α�ασχόληση και η αυξηµένη οικοδοµική δραστηριότητα 
στους θερινούς µήνες να µειώνει το �οσοστό ανεργίας. 

 
Γύρω στους 18.000 Βούλγαροι �ροσελήφθησαν τον Ιούλιο 2012 - κατά 4000 

�ερισσότεροι σε σύγκριση µε τον Ιούλιο του 2011. Περί�ου 9.970 θέσεις εργασίας 
ήταν διαθέσιµες στα βουλγαρικά Γραφεία ευρέσεως εργασίας –  643 �ερισσότερες 
α�ό ότι τον Ιούλιο 2011- εκ των ο�οίων οι 6.647 στον ιδιωτικό τοµέα. ∆ράσεις στα 
�λαίσιο του Ε�ιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανθρώ�ινοι �όροι» 2007-2013 
βοήθησαν γύρω στους 6.859 άνεργους να βρουν α�ασχόληση: 5.251 µέσω της 
δράσης «Ανά�τυξη», 1.500 µέσω της δράσης «Αύξηση της εργασίας των νέων 
µέσω της µόνιµης ένταξης στη βουλγαρική αγορά εργασίας» και «Ε�ιστροφή 
στην εργασία». 
 

◊◊◊◊◊ 
 

- Βελτίωση δείκτη εµ�ιστοσύνης καταναλωτή 
 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου 

Βουλγαρίας (07.08.2012), τον Ιούλιο του 2012 ο δείκτης εµ�ιστοσύνης 
καταναλωτή εµφάνισε βελτίωση 7,8% σε σύγκριση µε τα ε�ί�εδα Α�ριλίου του 
ίδιου έτους. Καταγράφεται, ό�ως αναφέρεται στην ανακοίνωση, υ�οχώρηση της 
α�αισιοδοξίας των Βούλγαρων καταναλωτών για την οικονοµική κατάσταση 
των νοικοκυριών, τόσο στις εκτιµήσεις τους για το �αρελθόν δωδεκάµηνο, όσο 
και στις �ροσδοκίες τους για το �ροσεχές δωδεκάµηνο.  Η βελτίωση ωστόσο, 
είναι αισθητή κυρίως α�ό τον αστικό �ληθυσµό, καθώς ο δείκτης εµ�ιστοσύνης 
καταναλωτή στις �όλεις κατέγραψε αύξηση 9,1%, ενώ στην ε�αρχία µόνο 4,6%. 
Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση, ο αγροτικός �ληθυσµός εξακολουθεί να 
εκτιµά ότι η οικονοµική του κατάσταση χειροτερεύει. 
 

◊◊◊◊◊ 
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IΙ. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 
 

–  Υ�ογραφή συµφωνιών µεταξύ βουλγαρικής κυβέρνησης και Παγκόσµιας 
Τρά�εζα για την �αροχή συµβουλευτικών υ�ηρεσιών 

 
H βουλγαρική κυβέρνηση υ�έγραψε (Σόφια, 26.07.2012) δύο συµφωνίες 

µε την Παγκόσµια Τρά�εζα (Π.Τ.), βάσει των ο�οίων ο διεθνής οργανισµός θα 
�αράσχει στη Βουλγαρία συµβουλευτικές υ�ηρεσίες, �ρώτον, για την ανά�τυξη 
εθνικής στρατηγικής για την ύδρευση και την α�οχέτευση και, δεύτερον, για την 
ανά�τυξη «έξυ�νης» στρατηγικής για την καινοτοµία. Α�ό βουλγαρικής 
�λευράς τις συµφωνίες υ�έγραψαν ο Υ�ουργός Οικονοµίας, Ενέργειας και 
Τουρισµού κ. Delyan Dobrev και ο Ανα�ληρωτής Υ�ουργός Περιφερειακής 
Ανά�τυξης και ∆ηµοσίων Έργων κ. Dobromir Simidchiev, ενώ α�ό την 
Παγκόσµια Τρά�εζα ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής για την Κεντρική Ευρώ�η και 
τις χώρες της Βαλτικής κ. Peter Harrold. 
 

Η ανά�τυξη εθνικής στρατηγικής για την ύδρευση και την α�οχέτευση, 
καθώς και η ανά�τυξη στρατηγικής για την καινοτοµία, θεωρούνται θεµελιώδους 
σηµασίας για την �ροετοιµασία της Βουλγαρίας ενόψει της �ρογραµµατικής 
�εριόδου 2014-2020 και των ε�ενδυτικών σχεδίων �ου θα �ρέ�ει να υ�οβληθούν 
για κοινοτική χρηµατοδότηση στους ως άνω τοµείς.  

 
Ό�ως σηµείωσε στις δηλώσεις του ο εκ�ρόσω�ος της Π.Τ. κ. P. Harrold, 

κατά την τελευταία εικοσαετία η Π.Τ. έχει �αράσχει στη Βουλγαρία 
χρηµατοδότηση και τεχνογνωσία. Στο µέλλον - ό�ως σηµατοδοτεί και η 
υ�ογραφή των δύο συµφωνιών - η συνεργασία θα ε�ικεντρωθεί στην �αροχή 
υ�οστήριξης για την α�ορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων και την υλο�οίηση του 
Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων. Ο κ. D. Dobrev τόνισε ότι βασική 
�ροτεραιότητα της βουλγαρικής κυβέρνησης α�οτελεί η δηµιουργία ευνοϊκού 
�εριβάλλοντος �ρος την καινοτοµία �ου θα δώσει ώθηση στην 
ε�ιχειρηµατικότητα.  Η ανά�τυξη της λεγοµένης «έξυ�νης» στρατηγικής για την 
καινοτοµία θα κοστίσει BGN 3,5 εκατ. (EUR 1,79 εκατ.) και αναµένεται να 
ολοκληρωθεί µέχρι τον Αύγουστο του 2014. 

Σηµειώνεται ότι οι ως άνω συµφωνίες εντάσσονται στο �λαίσιο 
Μνηµονίου Κατανόησης �ου υ�ογράφηκε µεταξύ Π.Τ. και βουλγαρικής 
κυβέρνησης τον Ιανουάριο τ.ε. µε αντικείµενο την �αροχή τεχνικής υ�οστήριξης 
�ρος τη Βουλγαρία για την �ραγµατο�οίηση έργων µε χρηµατοδότηση α�ό τα 
διαρθρωτικά ταµεία της Ε.Ε. Πρόκειται δε, για το �ρώτο βήµα για την 
υλο�οίηση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης µε τη Βουλγαρία (Country 
Partnership Strategy, CPS) για την �ερίοδο 2011–2013 �ου υιοθέτησε η Π.Τ. το 
Μάιο του 2011. 

◊◊◊◊◊ 
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–  Ε�ιλογή εταιρειών για χρηµατοδότηση µέσω του JEREMIE 
 
Εννέα εταιρείες ε�ελέγησαν α�ό το ταµείο διαχείρισης ε�ιχειρηµατικών 

κεφαλαίων ELEVEN, κατά την �ρώτη φάση χρηµατοδότησης στο �λαίσιο του 
εργαλείου “Entrepreneurship Acceleration and Seed Financing” της 
�ρωτοβουλίας JEREMIE. Η συνολική χρηµατοδότηση �ου �αρέχει το εν λόγω 
εργαλείο ανέρχεται σε €21 εκατ., εκ των ο�οίων το ταµείο ELEVEN διαχειρίζεται 
τα 9 εκατ. (τα υ�όλοι�α διαχειρίζονται α�ό το ταµείο LAUNChub). Οι ως άνω 9 
εταιρείες (εκ των ο�οίων µία είναι ρουµανικών συµφερόντων και µία τουρκικών) 
θα λάβουν συνολική ενίσχυση €50.000 σε δύο δόσεις. Μεταξύ της �ρώτης και της 
δεύτερης δόσης το ELEVEN θα εφαρµόσει �ρόγραµµα καθοδήγησης και 
υ�οστήριξης των ως άνω ε�ιχειρήσεων. Με την �άροδο εξαµήνου θα αξιολογηθεί 
η �ρόοδος των εταιρειών, ώστε να κριθεί εάν θα λάβουν την υ�όλοι�η 
χρηµατοδότηση.  
 

Σηµειώνεται ότι κατά το αρχικό στάδιο της �ρώτης φάσης 
χρηµατοδότησης µέσω του εργαλείου “Seed Financing”, �ου ολοκληρώθηκε στα 
τέλη Ιουνίου, είχαν υ�οβληθεί 800 αιτήσεις α�ό ενδιαφερόµενες ε�ιχειρήσεις. 
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις των διαχειριστών του εργαλείου (ELEVEN και 
LAUNChub), έως το 2015, ο�ότε λήγει η �ροθεσµία χορήγησης των διαθέσιµων 
κονδυλίων, «�αράθυρο» υ�οβολής αιτήσεων θα ανοίγει �εριοδικά κάθε 3–4 
µήνες, ενώ, ακολούθως, θα γίνεται η τελική ε�ιλογή των δικαιούχων (ό�ως ήδη 
συνέβη µε την ολοκλήρωση του �ρώτου κύκλου υ�οβολής αιτήσεων). 
 

Σηµειώνεται ότι συνολικά τα χρηµατοδοτικά εργαλεία (equity market και 
debt market instruments), �ου εντάσσονται στο �λαίσιο της �ρωτοβουλίας 
JEREMIE, είναι συνολικού �ροϋ�ολογισµού €562 εκατ.  
 

 
Περίγραµµα της πρωτοβουλίας JEREMIE στη Βουλγαρία (πηγή: EIF) 
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Οι ενδιαφερόµενοι µ�ορούν να αντλούν �ερισσότερες �ληροφορίες α�ό 

την ιστοσελίδα http://jeremie.bg/, αλλά και α�ό το γραφείο του EIF στη Σόφια: 
 

 EIF SOFIA OFFICE 
2A, Saborna st. BG-1000 Sofia  

Tel: +359 2 926 4 295  
Fax: +359 2 926 4 299 

Web: www.eif.org  
 

◊◊◊◊◊ 

 

IΙΙ. ΚΛΑ∆ΙΚΑ 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
 - Εγκαίνια κατασκευής διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου µεταξύ 
Βουλγαρίας και Ρουµανίας 
 

Πραγµατο�οιήθηκαν στις 16.08.2012 στο Ρούσε α�ό τον Πρωθυ�ουργό 
της Βουλγαρίας κ. Boiko Borisov τα εγκαίνια της κατασκευής του 
διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου µεταξύ Βουλγαρίας και Ρουµανίας. Ο 
εν λόγω αγωγός είναι µήκους 25 χλµ, εκ των ο�οίων 15,4 χλµ σε βουλγαρικό 
έδαφος, 7,5 χλµ σε ρουµανικό έδαφος και 2,1 χλµ υ�ογείως του ∆ούναβη. Την 
υλο�οίηση του έργου �ου θα κοστίσει συνολικά 23,8 εκατ ευρώ (εκ των ο�οίων 
8,929 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν α�ό κοινοτικά κονδύλια) έχει αναλάβει η 
βουλγαρορουµανική κοινο�ραξία των Bulgartransgaz EAD και Transgaz SA.  

 
Σύµφωνα µε τον Υ�ουργό Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού κ. 

Delyan Dobrev, �ου συµµετείχε ε�ίσης στα εγκαίνια, µε τον εν λόγω αγωγό θα 
µ�ορεί να καλύ�τεται το 50% της ζήτησης της Βουλγαρίας σε φυσικό αέριο σε 
�εριόδους κρίσης.  Η υλο�οίηση του έργου βρίσκεται σε �ιο �ροχωρηµένο 
στάδιο σε σύγκριση µε τους υ�όλοι�ους διασυνδετήριους αγωγούς µε Ελλάδα, 
Σερβία και Τουρκία, καθώς �ρόκειται να ολοκληρωθεί το αργότερο µέρχρι το 
τέλος Μαϊου 2013.  
 

Σε ότι αφορά την �ορεία υλο�οίησης των διασυνδετήριων αγωγών µε 
Ελλάδα, Σερβία και Τουρκία αναφέρθηκαν τα εξής:  
§ Η έναρξη της κατασκευής του διασυνδετήριου αγωγού µεταφοράς 

υγρο�οιηµένου φυσικού αερίου µεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας 
το�οθετείται ανάµεσα στα τέλη του 2012 ή στις αρχές του 2013. Το µήκος του 

http://jeremie.bg/
http://www.eif.org/
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εν λόγω αγωγού α�ό την Κοµοτηνή µέχρι τη Στάρα Ζαγκόρα θα είναι 180 
χλµ, εκ των ο�οίων 150 χλµ σε βουλγαρικό έδαφος, ενώ θα έχει  δυνατότητα 
µεταφοράς έως 5 δις κυβ.µέτρα υγρο�οιηµένου φυσικού αερίου ετησίως.   

§ Η έναρξη της κατασκευής διασυνδετήριου αγωγού µεταφοράς φυσικού 
αερίου µεταξύ Βουλγαρίας και της Σερβίας, αναµένεται να ξεκινήσουν το 
2013. Ο αγωγός µήκους 150 χλµ θα έχει ετήσια δυνατότητα µεταφοράς έως 
1,88 δις κυβ.µέτρα φυσικού αερίου ετησίως. 

§ Τέλος ο διασυνδετήριος αγωγός µεταφοράς φυσικού αερίου της Βουλγαρίας 
και της Τουρκίας ε�ίσης είναι στο στάδιο �ροετοιµασίας, και το συνολικό 
σχήµα του σχεδίου αναµένεται να διευκρινισθεί �ροσεχώς.  

 
◊◊◊◊◊ 

 
 - Χρονοδιάγραµµα σύνδεσης µεγάλων έργων ΑΠΕ µε το δίκτυο ηλ. ενέργειας 
 

Ό�ως �ροκύ�τει α�ό δηλώσεις στελεχών της ΝΕΚ (δηλαδή της κρατικής 
εταιρείας διαχείρισης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης) στην 
εφηµερίδα Standard, θα υ�άρξουν καθυστερήσεις στον αρχικό �ρογραµµατισµό 
για τη διασύνδεση µεγάλων εγκαταστάσεων ΑΠΕ (κυρίως φωτοβολταϊκών και 
αιολικών, των ο�οίων οι ιδιοκτήτες έχουν ήδη υ�ογράψει �ροσύµφωνα µε 
�αρόχους ηλεκτρικού ρεύµατος) µε το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της 
Βουλγαρίας. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το λεγόµενο «ενεργειακό δαχτυλίδι» στην 
�εριοχή Balchik-Kavarna-Shabla-General Toshevo, η ΝΕΚ ανακοίνωσε ότι η 
διασύνδεση νέων εγκαταστάσεων ΑΠΕ µε το δίκτυο θα είναι εφικτή µόνο την 
�ερίοδο 1 Ιουλίου 2017 – 30 Ιουνίου 2019. Σε ό,τι αφορά την υ�όλοι�η χώρα, έως 
τώρα τουλάχιστον, εκτιµάται ότι η σύνδεση νέων εγκαταστάσεων ΑΠΕ θα είναι 
δυνατή α�ό το 2016 βάσει του σχετικού 10ετούς �λάνου ανά�τυξης του δικτύου 
της ΝΕΚ. 

 
Η ΝΕΚ εκτιµά ότι µε τον τρό�ο αυτό θα α�οφευχθούν α�ότοµες αυξήσεις 

της τιµής του ηλεκτρικού ρεύµατος, ό�ως η αύξηση 13% �ου ισχύει α�ό 1η 
Ιουλίου τ.έ. και η ο�οία, σύµφωνα µε τη ΝΕΚ, οφείλεται στην �ρονοµιακή τιµή 
αγοράς του �αραγόµενου α�ό ανανεώσιµες �ηγές ρεύµατος, στο µεγάλο αριθµό 
αιτήσεων σύνδεσης α�ό ιδιοκτήτες αιολικών/φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, 
�ου έχουν γίνει µέχρι σήµερα δεκτές, αλλά και στο κόστος αναβάθµισης του 
υφιστάµενου δικτύου, η ο�οία α�οτελεί α�αραίτητη �ροϋ�όθεση, ώστε το 
κράτος να µ�ορεί να α�ορροφά την �αραγόµενη α�ό ΑΠΕ ενέργεια. 

 
Πάντως, οι ως άνω α�οφάσεις της ΝΕΚ δεν ε�ηρεάζουν τις µικρές 

φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις έως 200 kw, �ου είναι εγκατεστηµένες σε 
�ροσόψεις και στέγες κατοικιών και εργοστασίων. Ε�ίσης, δεν αφορούν στις 
εγκαταστάσεις �αραγωγής βιοµάζας και στις µικρές µονάδες υδροηλεκτρικής 
ενέργειας δυναµικότητας έως 1,5 Mw. 
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◊◊◊◊◊ 

 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
 - Ανά�τυξη �ροσκυνηµατικού τουρισµού στη Βουλγαρία 
 

Σύµφωνα µε το ∆ιευθυντή του Ινστιτούτου Αναλύσεων και Αξιολογήσεων 
Τουρισµού, κ. Rumen Draganov, ο �ροσκυνηµατικός τουρισµός στη Βουλγαρία 
το 2012 αναµένεται να σηµειώσει αύξηση 7%, ενώ το �οσοστό αυτό θα ήταν 
αρκετά µεγαλύτερο, αν η οικονοµική κρίση στη Ελλάδα και οι εκλογές δεν είχαν 
�εριοριορίσει τις ε�ισκέψεις των Ελλήνων τουριστών στη Βουλγαρία. Ό�ως 
ε�ισηµαίνει ο κ. Draganov, ο �ροσκυνηµατικός τουρισµός στη Βουλγαρία 
σηµειώνει σταθερή αύξηση α�ό το 2007 – έτος ένταξης στην Ε.Ε.- µε τα 
µοναστήρια της χώρας να υ�οδέχονται ε�ισκέ�τες α�ό �ερισσότερες α�ό 160 
εθνικότητες ετησίως. Μόλις το 1,8% των �ροσκυνητών είναι αλλοδα�οί, ωστόσο  
οι δα�άνες των τελευταίων είναι κατά 70% αυξηµένες σε σύγκριση µε τους 
κοινούς �αραθεριστές.  

 
Το Μοναστήρι της Ρίλα α�οτελεί τον κύριο �ροσκυνηµατικό �ροορισµό 

της Βουλγαρίας µε �ερί�ου 780.000 ε�ισκέ�τες ετησίως α�ό χώρες ό�ως η �Γ∆Μ, 
η Ελλάδα, η Σερβία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισ�ανία και Ρωσία.    Ε�ίσης σε 250.000  
ανέρχονται οι ε�ισκέ�τες του Ναού των Αγίων Κύριλλου και Μεθόδιου στη 
Σωζό�ολη της Μαύρης Θάλασσας, ό�ου τον Ιούλιο του 2010 αρχαιολόγοι 
ανακάλυψαν τα λείψανα του Αγίου Ιωάννη του Βα�τιστή.   

 
◊◊◊◊◊ 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
 
 - Συρρίκνωση κατασκευαστικής δραστηριότητας στη Βουλγαρία 
  

Σύµφωνα µε τη βουλγαρική στατιστική υ�ηρεσία, ο αριθµός 
νεοαναγερθείσων οικοδοµών για κατοικία στη Βουλγαρία το δεύτερο τρίµηνο 
του 2012 µειώθηκε κατά 26% σε ετήσια βάση αντιστοιχώντας συνολικά σε 520 
κτίρια. Το ίδιο διάστηµα ο αριθµός των νέων διαµερισµάτων κατέγραψε µείωση 
40% αντιστοιχώντας σε 2.175 διαµερίσµατα. Ο µεγαλύτερος αριθµός 
νεοαναγερθείσων οικοδοµών καταγράφηκε στις �όλεις Βάρνα και Μ�ουργκάς 
στη Μαύρη Θάλασσα, µε 115 και 77 κτίρια αντίστοιχα, ενώ στη Σόφια 
αντιστοιχούσαν µόλις 50 κτίρια. Ε�ίσης ο κατοικήσιµος χώρος των νέων 
διαµερισµάτων στο δεύτερο τρίµηνο του 2012 µειώθηκε κατά 35% σε ετήσια βάση 
ανερχόµενος συνολικά 184.100 τετρ. µέτρα. Η µέση ε�ιφάνεια, ωστόσο, ανά 
διαµέρισµα το ίδιο διάστηµα σηµείωσε αύξηση α�ό 77,9 σε 84,7 τετρ. µέτρα.  
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Σύµφωνα µε τον Εκτελεστικό ∆ιευθυντή του Βουλγαρικού Τεχνικού 

Ε�ιµελητηρίου, κ. Ivan Boykov, ο κατασκευαστικός κλάδος στη Βουλγαρία την 
τελευταία τετραετία έχει καταγράψει δραµατική συρρίκνωση της τάξης του 53%, 
γεγονός �ου α�οδίδεται στην αναιµική ε�ενδυτική δραστηριότητα και στην 
έλλειψη άµεσων ξένων ε�ενδύσεων.    

                                                  
◊◊◊◊◊ 

 
 - Πορεία αυτοκινητοδρόµου Hemus  
 

Σύµφωνα µε δηλώσεις της Υ�ουργού Περιφερειακής Ανά�τυξης και 
∆ηµοσίων Έργων Βουλγαρίας, κα Lilyana Pavlova, σε εκδήλωση στο χωριό 
Γκρόζντιοβο της βορειοανατολικής Βουλγαρίας, η ολοκλήρωση του 
αυτοκινητόδροµου Hemus (Αίµος) �ου θα συνδέει τη Σόφια µε τη Βάρνα 
α�οτελεί �ροτεραιότητα για τη χώρα κατά την �ροσεχή �ρογραµµατική 
�ερίοδο.  Στο �λαίσιο αυτό, σύµφωνα µε την κα L. Pavlova το τµήµα �ου 
α�οµένει για την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδροµου Hemus, µεταξύ 
Γιαµ�λάνιτσα και Σούµεν εκτιµάται ότι θα κοστίσει �ερί�ου 500 εκατ. ευρώ, ενώ 
οι διαδικασίες του διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου ενδέχεται να 
ξεκινήσουν το 2014 µε στόχο την ολοκλήρωση του έργου µέχρι το 2017.  
                       

◊◊◊◊◊ 
 
XΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ 
 
 - Μετονοµασία της Emporiki Bank Bulgaria σε Crédit Agricole Bulgaria 
 

Σε Crédit Agricole Bulgaria EAD µετονοµάστηκε η Emporiki Bank - 
Bulgaria EAD κατό�ιν καταχώρησης της σχετικής µεταβολής στο Εµ�ορικό 
Μητρώο της Βουλγαρίας στις 14.08.2012. Πρόκειται για το τελικό στάδιο στη 
διαδικασία �ου ξεκίνησε το 2009 για τη µεταβίβαση της ιδιοκτησίας των 
θυγατρικών της Εµ�ορικής Τρά�εζας στη Βουλγαρία, την Αλβανία και τη 
Ρουµανία �ρος το γαλλικό τρα�εζικό όµιλο.  H συµφωνία για τη µεταβίβαση του 
100% των 83.876.135 µετοχών της Emporiki Bank - Bulgaria EAD �ρος τον όµιλο 
της  Crédit Agricole ολοκληρώθηκε στις 03.07.2012.  

 
◊◊◊◊◊ 

 
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 
 - Προβλήµατα στις διαδικασίες κρατικών �ροµηθειών 
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Σύµφωνα µε έκθεση της βουλγαρικής Κρατικής Αρχής ∆ηµοσιονοµικών 

Ελέγχων (ΚΑ∆Ε, web: http://www.adfi.minfin.bg/en/), �ερί�ου οι µισές α�ό 
τις δηµόσιες συµβάσεις, �ου υ�εγράφησαν το α’ εξάµηνο 2012 και έχουν ελεγχθεί 
σχετικά, �αρουσιάζουν διάφορα ελαττώµατα και νοµικά �ροβλήµατα. 
Συγκεκριµένα, �αραβάσεις εντο�ίστηκαν σε 406 ε�ί συνόλου 886 συµβάσεων. 
Α�ό κυβερνητικής �λευράς, υ�οστηρίζεται ότι �ολλά α�ό τα ως άνω 
�ροβλήµατα οφείλονται στους ελλι�είς �ρολη�τικούς ελέγχους. Αναφέρεται, 
χαρακτηριστικά, ότι έως τη 18η Αυγούστου 2012 είχαν υ�οβληθεί σε �ρολη�τικό 
έλεγχο µόνο 376 ε�ί συνόλου 6204 κρατικών �ροκηρύξεων. Η Ε�ιτρο�ή 
Ανταγωνισµού, η ο�οία είναι αρµόδια για τη σε �ρώτο βαθµό εξέταση 
καταγγελιών αναφορικά µε κρατικές �ροκηρύξεις, έχει δεχθεί α�ό τις αρχές του 
έτους έως σήµερα 946 καταγγελίες. 
 
 Σηµειώνεται ότι αρµόδια για �ρολη�τικούς (ex ante) ελέγχους ε�ί 
κρατικών �ροκηρύξεων είναι η Αρχή Κρατικών Προµηθειών (web: http://rop3-
app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=173,1&_dad=portal&_schema=PORTA
L), αλλά µε αρµοδιότητες, εν �ροκειµένω, αρκετά �εριορισµένες. Συγκεκριµένα, 
η εν λόγω αρχή �ραγµατο�οιεί ex ante ελέγχους διαδικασιών 
χρηµατοδοτούµενων α�ό κοινοτικά κονδύλια και διαδικασιών για τις ο�οίες δεν 
�ροβλέ�εται δηµοσίευση �ροηγούµενης γνωστο�οίησης (άρθρα 20α & 20β του 
βουλγαρικού νόµου για τις κρατικές �ροµήθειες). Εκτιµάται ότι ετησίως η Αρχή 
Κρατικών Προµηθειών ελέγχει �ρολη�τικά το 15–20% των συνολικών 
�ροκηρύξεων. Εκ των υστέρων (ex post) ελέγχους �ραγµατο�οιούν η ΚΑ∆Ε και 
το Εθνικό Ελεγκτικό Γραφείο (National Audit Office, web: 
http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2061&lang=en). Εξαιτίας, 
όµως, των �οικίλων καθυστερήσεων συχνά οι έλεγχοι �ου �ραγµατο�οιεί η 
ΚΑ∆Ε λαµβάνουν χώρα ακόµη και µετά τη συµ�λήρωση του χρόνου 
�αραγραφής, �ου κατά �ερί�τωση ισχύει για τις διάφορες �αραβάσεις. 
Προσφυγές κατά των διαδικασιών εξετάζουν η Ε�ιτρο�ή Ανταγωνισµού (α’ 
βαθµός) και το Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο (β’ βαθµός). Τον Ιούλιο του 2010 
ε�ιχειρήθηκε η ε�ιτάχυνση των διαδικασιών µε τρο�ο�οίηση του νόµου για τις 
Κρατικές Προµήθειες, ό�ου �ροβλέφθηκε ότι τα ως άνω όργανα οφείλουν να 
εκδίδουν τις α�οφάσεις τους εντός ενός µηνός α�ό την υ�οβολή της �ροσφυγής. 
 

 Παρόλα αυτά, ό�ως αναφέρει ο κ. Yordan Kisyov, �ρόεδρος της 
εργοδοτικής συνοµοσ�ονδίας CEIBG (Confederation of Employers and 
Industrialists in Bulgaria), η �ροσφυγή κατά διαδικασίας κρατικών �ροµηθειών 
�αραµένει µια διαδικασία �ερί�λοκη, δα�ανηρή και µε αµφίβολα α�οτελέσµατα 
για τον ενδιαφερόµενο. Ο κ. Kisyov υ�οστηρίζει ότι οι �αραβιάσεις οφείλονται 
στην �λειονότητά τους στην ανικανότητα ή τη διαφθορά κρατικών 
αξιωµατούχων, ενώ σηµειώνει ότι η �εριορισµένη ιδιωτική κατανάλωση 

http://www.adfi.minfin.bg/en/
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=173%2C1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=173%2C1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=173%2C1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2061&lang=en
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αναγκάζει όλο και �ερισσότερες εταιρείες να συµµετέχουν σε διαδικασίες 
κρατικών �ροµηθειών. 

 
◊◊◊◊◊ 

 
ΓΕΩΡΓΙΑ 
 
 - Ενίσχυση οργανικής γεωργίας στη Βουλγαρία µέσω κοινοτικών 
ε�ιδοτήσεων 
 

Το Κρατικό Ταµείο Γεωργίας της Βουλγαρίας ενέκρινε 75 projects ύψους 
άνω των 11 BGN εκατ. στο �λαίσιο του Μέτρου 121 για τον Εκσυγχρονισµό των 
Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων (Ε�ιχειρησιακό �ρόγραµµα Αγροτική Ανά�τυξη 
2007-2013). Σύµφωνα µε δελτίο τύ�ου του ως άνω φορέα, για �ρώτη φορά 
εγκρίθηκαν κοινοτικές ε�ιδοτήσεις για 15 projects βιοκαλλιεργειών (αµύγδαλου, 
κερασιού, µούρου, αγκινάρας, λεβάντας, ροδέλαιου, φουντουκιού, καρυδιού και 
ο�ωροκη�ευτικών). Ε�ίσης, εγκρίθηκαν 15 projects - εκ των ο�οίων ορισµένα 
αφορούν σε κτηνοτροφικές µονάδες –  µε στόχο την �ρόληψη της νιτρικής 
ρύ�ανσης των υδάτων και τη συµµόρφωση µε τις ε�ιταγές του κοινοτικού 
δικαίου. 

 
◊◊◊◊◊ 

 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  
 
 -  Πορεία ιδιωτικο�οιήσεων κρατικών εταιρειών 
 

Η βουλγαρική κυβέρνηση �ροτίθεται να µειώσει το αρχικά �ροτεινόµενο 
τίµηµα ύψους �ερί�ου €100 εκατ. κατά τη δεύτερη α�ό�ειρα ιδιωτικο�οίησης 
του εµ�ορευµατικού σκέλους των κρατικών σιδηροδρόµων. Αυτό ανέφερε ο 
ε�ικεφαλής του εν λόγω σκέλους, κ. Plamen Dzhurov, ο ο�οίος εξέφρασε, 
�αράλληλα, την ελ�ίδα του η διαδικασία α�οκρατικο�οίησης να έχει 
ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2012. 
 

Σε ό,τι αφορά την κρατική κατασκευαστική εταιρείας Technoexportstroy, 
το βουλγαρικό Υ�ουργείο Οικονοµικών ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της τρίτης 
κατά σειρά διαδικασίας (οι �ρώτες δύο κηρύχθηκαν άγονες) για την 
α�οκρατικο�οίησή της, η ο�οία είχε ξεκινήσει εντός του Ιουλίου. Προσφορά, �ου 
δεν έχει ακόµη α�οσφραγισθεί, υ�έβαλε µόνο µία εταιρεία (η βουλγαρικών 
συµφερόντων ΑΤ Engineering 2000), ενώ δύο άλλες (η ελληνικών συµφερόντων 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ και η βουλγαρικών συµφερόντων Advance Properties OOD) �ου 
είχαν αγοράσει τα τεύχη της �ροκήρυξης τελικά α�έσυραν το ενδιαφέρον τους. 
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Η βουλγαρική κυβέρνηση είχε θέσει ως τιµή εκκίνησης τα €35 εκατ., αλλά 
ακολούθως η τιµή αυτή µειώθηκε στα €31 εκατ. 

 
◊◊◊◊◊ 

 
 -  Έκθεση της Colliers International για τις ε�ενδύσεις σε νέες µονάδες 
�αραγωγής στη Βουλγαρία 
 

Ό�ως �ροκύ�τει α�ό έκθεση της Colliers International για το α’ εξάµηνο 
2012, ξένες εταιρείες του κλάδου της αυτοκίνησης �ροχώρησαν σε ε�ενδύσεις στη 
Βουλγαρία για τη δηµιουργία νέων µονάδων �αραγωγής. Χαρακτηριστικές είναι 
οι �ερι�τώσεις της ια�ωνικής YAZAKI (κατασκευή µερών αυτοκινήτου), �ου 
α�έκτησε τον Ιανουάριο 2012 εργοστάσιο στο Sliven, και της νοτιοαφρικάνικης 
ALC, �ου εγκαινίασε µονάδα �αραγωγής εσωτερικών καθισµάτων �ολυτελείας 
για τα αυτοκίνητα της BNW στο χωριό Musachevo. Σηµειώνεται ότι εντός του 
2012 η κοινο�ραξία Great Wall Κινέζο-βουλγαρικών συµφερόντων (Great Wall 
Motors – Litex Moters) κυκλοφόρησε στην αγορά τα �ρώτα αυτοκίνητα, �ου 
�αρήχθησαν σε εργοστάσιο στο Lovets. Στόχος της εν λόγω κοινο�ραξίας είναι 
να �αράξει 50.000 αυτοκίνητα εντός της ε�όµενης �ενταετίας.  
 

Σύµφωνα µε την Colliers, η Βουλγαρία θα �αραµένει ένας �ροορισµός 
ελκυστικός για εξωτερικές αναθέσεις υ�ηρεσιών (outsourcing), ενώ εκτιµάται ότι 
δυτικοευρω�αϊκές εταιρείες µελετούν εγκαταστάσεις και µονάδες στη χώρα, ό�ου 
θα µ�ορούσαν να µεταφέρουν δραστηριότητές τους. Τέλος, σύµφωνα µε την ως 
άνω έκθεση, το α’ εξάµηνο 2012 η ζήτηση για χώρους �ροοριζόµενους για 
βιοµηχανικές δραστηριότητες και δραστηριότητες ε�ιµελητείας (logistics) 
υ�οστηρίχθηκε, κυρίως, α�ό λιανικές αλυσίδες τροφίµων, εταιρείες �αροχής 
υ�ηρεσιών ε�ιµελητείας και φαρµακευτικές ε�ιχειρήσεις. Πιο ελκυστική �εριοχή 
αναδείχθηκε αυτή της Σόφιας. 

 
◊◊◊◊◊ 

 
 

IV. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ   
 

– Ελληνική συµµετοχή στην Έκθεση «Taste of Europe» (24-30.09.2012, Σόφια) 
  

Η Έκθεση «Taste of Europe» θα �ραγµατο�οιηθεί στη Σόφια, στο NDK 
(National Palace of Culture) µεταξύ 24-30 Σε�τεµβρίου, υ�ό την αιγίδα του 
βουλγαρικού Υ�ουργείου Γεωργίας και Τροφίµων, το ο�οίο κατά την έναρξη της 
Έκθεσης (24.09.2012) θα διοργανώσει εκδήλωση σε συνεργασία µε την 
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Αντι�ροσω�εία της Ευρω�αϊκής Ε�ιτρο�ής στη Σόφια µε θέµα «50 Έτη Κοινής 
Ευρω�αϊκής Αγροτικής Πολιτικής». 

 Σκο�ός των διοργανωτών (ExpoTeam, τηλ.: 003592/965 9910, e-mail: 
savova@expoteam.org, �ληροφορίες: κα Anna Savova, κ. Ιvo Zeglov) είναι η 
�ροβολή �ρόσφατων �ροϊόντων και ε�ιτευγµάτων στον τοµέα της γεωργίας και 
της βιοµηχανίας τροφίµων στη Βουλγαρία και την Ευρώ�η. Στο �λαίσιο αυτό 
�ρογραµµατίζονται, µεταξύ άλλων, εκδηλώσεις γευσιγνωσίας, ε�ίδειξης 
µαγειρικής, διανοµή �ροϊόντων κτλ. α�ό χώρες της Ευρώ�ης, �ου θα διαθέτουν 
δικό τους �ερί�τερο και τους σεφ �ου θα τις εκ�ροσω�ήσουν. Θα διανέµεται 
ε�ίσης �ληροφοριακό υλικό, ενώ η έκθεση θα διανθίζεται α�ό �ολιτιστικές 
εκδηλώσεις. Πέρα α�ό τις εθνικές συµµετοχές, οι εταιρείες µ�ορούν ε�ί �ληρωµή 
να έχουν και δική τους ξεχωριστή συµµετοχή στην εκδήλωση.  

Μεταξύ των εθνικών συµµετοχών �εριλαµβάνεται και η ελληνική. 
Συγκεκριµένα, �ρογραµµατίζεται η �αρουσία µας (στα εγκαίνια της Έκθεσης και 
το τριήµερο 28–30.09) µε εθνικό �ερί�τερο υ�ό την αιγίδα της Ελληνικής 
Πρεσβείας στη Σόφια. Στο �λαίσιο αυτό και µε στόχο την καλύτερη δυνατή 
�αρουσία της χώρας µας στην ως άνω εκδήλωση, ελληνικές εταιρείες, �ου 
δραστηριο�οιούνται στον κλάδο των τροφίµων/�οτών και ε�ιθυµούν να 
συµβάλουν στην �ροσ�άθεια αυτή, �ροσφέροντας �ροϊόντα τους, µ�ορούν να 
α�ευθύνονται στο Γραφείο µας για �ερισσότερες �ληροφορίες. Παράλληλα, 
είναι ευ�ρόσδεκτη και η αυτο�ρόσω�η �αρουσία εκ�ροσώ�ων των εταιρειών 
στο �ερί�τερό µας, ώστε να ε�ιτυγχάνεται α�οτελεσµατικότερα η 
�ροβολή/�ροώθηση των �ροϊόντων τους. 

  
◊◊◊◊◊ 

 
V. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ∗∗∗∗ 
  
– Ενδιαφέρον για �ροσέλκυση ε�ενδυτών στον τοµέα των φωτοβολταϊκών 
  

 Η εταιρεία PNP βρίσκεται σε αναζήτηση ε�ενδυτών α�ό το εξωτερικό 
στον κλάδο των ΑΠΕ, έχοντας ως αντικείµενο την ανά�τυξη και δηµιουργία 
έτοιµων �ρος �αράδοση φωτοβολταϊκών �άρκων (σύµφωνα µε τους υ�ευθύνους 
                                                 
∗ 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 
∆ελτίου. 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 ∆ελτίο». 

mailto:savova@expoteam.org
mailto:economy@grembassysofia.org
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της, η εταιρεία αντι�ροσω�εύει 500 MWp στην Ελλάδα µε διαθέσιµες άδειες) και 
τη µεσολάβηση για µονάδες βιοµάζας και έργα αιολικής ενέργεια. Οι 
ενδιαφερόµενοι θα �ρέ�ει να ε�ικοινωνήσουν α�ευθείας µε τους υ�εύθυνους της 
εταιρείας για �εραιτέρω �ληροφορίες: 
 

PNP 
Υ�εύθυνοι: Παναγιώτα Μαµ�λέκου, Κωνσταντίνος Πετράκης 

Τηλ.: 0030 – 6947976585 
E-mail: mamplekou.peppa!@yahoo.gr, kosta_petrakis!@web.de  

   
◊◊◊◊◊ 

 
– Ενδιαφέρον για συνεργασία µε εισαγωγείς ελαιολάδου στη Βουλγαρία 
  

 Η εταιρεία «CRETAN MOUNTAINS Σκουλά Ε.Π.Ε  Κρητικό  ελαιόλαδο» 
είναι εξαγωγική εµ�ορική εταιρία, �ου δραστηριο�οιείται στον τοµέα της 
τυ�ο�οίησης ελαιόλαδου τα τελευταία δέκα χρόνια και εδρεύει στο  χωριό 
Προφήτης Ηλίας Ηρακλείου Κρήτης. Η εταιρεία ενδιαφέρεται να συνεργαστεί µε 
εισαγωγείς ελληνικών �ροϊόντων στη Βουλγαρία µε στόχο την �ροώθηση του 
ελαιολάδου της. Περισσότερες �ληροφορίες για την εν λόγω εταιρεία και 
αναλυτικά στοιχεία ε�ικοινωνίας �εριέχονται στην ιστοσελίδα http://xilouris-
oliveoil.com/.   
 

◊◊◊◊◊ 
 
 
 
 
 

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 
 

mailto:mamplekou.peppa!@yahoo.gr
mailto:kosta_petrakis!@web.de
http://xilouris-oliveoil.com/
http://xilouris-oliveoil.com/
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

