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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  

 

 

- Πρόσφατες οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία 
 
 

Σύµφωνα µε το �ιο �ρόσφατο ενηµερωτικό δελτίο του αρµόδιου 
Υ�ουργείου Οικονοµικών και τα ενηµερωµένα στατιστικά στοιχεία της 
Κεντρικής Τρά�εζας και του Στατιστικού Ινστιτούτου, οι �ρόσφατες οικονοµικές 
εξελίξεις στη Βουλγαρία έχουν ως εξής: 

 
• Το α’ τρίµηνο 2012 το βουλγαρικό ΑΕΠ αυξήθηκε σε �οσοστό 0,5% 

σε σχέση µε την αντίστοιχη �ερίοδο του 2011. Σε σχέση µε το 
τελευταίο τρίµηνο του 2011 το ΑΕΠ �αρέµεινε αµετάβλητο. Η 
µικρή αύξηση οφείλεται κυρίως στην εγχώρια τελική κατανάλωση 
�ου ενισχύθηκε σε �οσοστό 2,2%. Αντίθετα, �τωτικά κινήθηκαν οι 
εξαγωγές (-1,9%) καθώς και η ε�ενδυτική δραστηριότητα (-3,4%). 
Πτωτικά κινήθηκαν και οι εισαγωγές (-1,6%). Η ακαθάριστη 
�ροστιθέµενη αξία (ΑΠΑ) κατέγραψε µείωση -0,3% το ως άνω 
διάστηµα. Σηµειώνεται ότι όλοι οι διεθνείς οργανισµοί έχουν 
αναθεωρήσει �ρος τα κάτω τις αρχικές τους �ροβλέψεις 
αναφορικά µε την ανά�τυξη της βουλγαρικής οικονοµίας το 2012. 
Συγκεκριµένα, το ∆ΝΤ εκτιµά ότι η ανά�τυξη της χώρας θα 
ανέλθει στο 0,8 το 2012 και 1,5% το 2013, ενώ η Ευρω�αϊκή 
Ε�ιτρο�ή �ροέβλεψε στις εαρινές �ροβλέψεις της ότι το 
βουλγαρικό ΑΕΠ θα ενισχυθεί το 2012 κατά µόλις 0,5%. 

• Ο δείκτης βιοµηχανικής �αραγωγής σηµείωσε µικρή άνοδο τον 
Α�ρίλιο 2012 (1,5% σε ετήσια βάση). Αρνητική �ορεία, όµως, 
ακολουθούν για έναν ακόµη µήνα οι λιανικές �ωλήσεις (-1,4%) µε 
εξαίρεση τις �ωλήσεις ορθο�εδικού υλικού, τις �ωλήσεις τροφίµων, 
�οτών και �ροϊόντων κα�νού και της �ωλήσεις λογισµικού και 
�εριφερειακών συστηµάτων Η/Υ. Οριακά θετικά διαµορφώθηκε η 
κατασκευαστική δραστηριότητα τον Α�ρίλιο 2012 (0,2%), 
κινούµενη, όµως, ήδη σε χαµηλά ε�ί�εδα λόγω της σηµαντικής 
κάµψης της διετίας 2010–2011. Αναλυτικότερα, θετικά κινήθηκε 
τόσο ο κλάδος της κατασκευής µεγάλων έργων (0,3%%) όσο και η 
κατασκευή κτηρίων (0,2%).  
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∆ιάγραµµα 1: ∆είκτης επιχειρηµατικού κλίµατος 2010–2012. Πηγή: Βουλγαρικό 
Στατιστικό Ινστιτούτο 

• Σε ό,τι αφορά τον δείκτη ε�ιχειρηµατικού κλίµατος, το Μαΐο 2012 
ενισχύθηκε κατά 2,8%, καθώς θετικές τάσεις καταγράφηκαν σε 
όλους τους ε�ιµέρους δείκτες (κατασκευές: 1%, λιανικό εµ�όριο: -
10,3%, υ�ηρεσίες: 1,8%) �λην της βιοµηχανίας, �ου �αρέµεινε 
αµετάβλητος.  

• Η ανεργία συνέχισε την ανοδική της �ορεία και το α’ τρίµηνο 2012 
διαµορφώθηκε στο 12,9%, το µεγαλύτερο �οσοστό �ου έχει 
καταγραφεί στη Βουλγαρία την τελευταία οκταετία.  

 
∆ιάγραµµα 2: Πορεία ανάπτυξης απασχόλησης (µπλε στήλες) και πορεία ανεργίας 
(µωβ γραµµή) την περίοδο 2008–2012. Πηγή: Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο. 

• Αύξηση 0,2% κατέγραψε ο �ληθωρισµός στη Βουλγαρία τον 
Α�ρίλιο 2012 σε σχέση µε τον �ροηγούµενο µήνα. Σε σύγκριση µε 
τον αντίστοιχο µήνα του 2011 η άνοδος ανέρχεται σε 1,7%. Ο 
µέσος ετήσιος �ληθωρισµός ανήλθε στο 3,2%. Βάσει του 
εναρµονισµένου δείκτη τιµών καταναλωτή (HICP), του 
συγκριτικού δηλαδή δείκτη τιµών µεταξύ όλων των κρατών-µελών 
της ΕΕ, ο �ληθωρισµός αυξήθηκε σε µηνιαία βάση κατά 0,2% και 
σε ετήσια κατά 2%. Σε σχέση µε το Μάρτιο, η µεγαλύτερη αύξηση 
των τιµών καταναλωτή καταγράφηκε στους κλάδους του 
ρουχισµού (4,2%), των µεταφορών (0,9%) και των οικιακών 
τιµολογίων (0,8%). Αντιθέτως, �τώση κατέγραψαν στους κλάδους 
του �ολιτισµού και της διασκέδασης (-1,6%) και των ε�ί�λων (-
0,4%) και των εστιατορίων και ξενοδοχείων (-0,2%). Αµετάβλητες 
�αρέµειναν οι τιµές στον κλάδο των ε�ικοινωνιών. 
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∆ιάγραµµα 3: Εναρµονισµένος δείκτης τιµών καταναλωτή ανά οµάδες προϊόντων 
(2011-2012, µεταβολή σε % σε ετήσια βάση). Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό 
Ινστιτούτο – Υπουργείο Οικονοµικών 

• Στα BGN 731 (�ερί�ου €370) διαµορφώθηκε ο µέσος µισθός στη 
Βουλγαρία το �ρώτο τρίµηνο του 2012 έναντι BGN 727 το 
�ροηγούµενο τρίµηνο (αύξηση 0,6% - σε σχέση µε το αντίστοιχο 
διάστηµα του 2006 η αύξηση του µέσου µισθού �ροσεγγίζει το 9%). 
Οι κύριοι τοµείς �ου συνέβαλαν στην αύξηση αυτή ήταν το 
εµ�όριο και οι εξειδικευµένες ε�ιστηµονικές και τεχνικές 
δραστηριότητες. 

 
∆ιάγραµµα 4: Συσχετισµός ανάπτυξης µε αύξηση µέσου µισθού (2008-2012). 
Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο 

• Σε αρνητικό �ρόσηµο γύρισε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
το α’ τρίµηνο 2012 (€-345,6 εκατ.). Παράλληλα, σηµαντική 
διεύρυνση το ως άνω διάστηµα κατέγραψε και το εµ�ορικό 
έλλειµµα (€-803,1 εκατ.). Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος 
�εριορίστηκε στο 87,3% του ΑΕΠ στα τέλη Φεβρουαρίου 2012, 
µειωµένο κατά 1,8% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2011. 
Σε ό,τι αφορά τις ξένες ε�ενδύσεις (ΑΞΕ), το �ρώτο τρίµηνο 2012 
είχαµε �ολύ �εριορισµένες εισροές ύψους €58,3 εκατ. έναντι 
εκροών €385,5 εκατ. το ίδιο διάστηµα του 2011. 
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∆ιάγραµµα 5: ΑΞΕ, ισοζύγιο τρ. συναλλαγών και ισοζύγιο χρηµατοοικ. συναλλαγών 
στη Βουλγαρία το α’ τρίµηνο 2012 (και σύγκριση µε αντίστοιχες περιόδους 2010 και 
2011). Πηγή: Βουλγαρική Κεντρική Τράπεζα 

• Στα τέλη Μαρτίου 2012 τα δηµοσιονοµικά α�οθέµατα ανέρχονταν 
σε BGN 4,5 δισ. (όσο είναι, δηλαδή, και το κατώτατο νοµοθετικό 
όριο), αυξηµένα κατά 12,5% σε σχέση µε το �ροηγούµενο τρίµηνο.  

• Σε ό,τι αφορά το χρέος της γενικής κυβέρνησης, στα τέλη 
Ιανουαρίου 2012 η σχέση του µε το ΑΕΠ διαµορφώθηκε στο 16,6%. 
Θετικά, ε�ίσης, α�οτιµά η κυβέρνηση το α�οτέλεσµα των 
δηµο�ρασιών 2ετών και 10ετών οµολόγων, �ου έλαβαν χώρα τον 
Α�ρίλιο. Αναφορικά µε τη δοµή του, το 43% �ερί�ου του εν λόγω 
χρέους είναι εσωτερικό και το 27% �ερί�ου αφορά διεθνή οµόλογα 
(βλ. σχετικό διάγραµµα). Τέλος, σηµειώνεται ότι το 55% �ερί�ου 
του βουλγαρικού δηµοσίου χρέους είναι σε Ευρώ. 

 

∆ιάγραµµα 6: ∆ηµόσιο χρέος Βουλγαρίας ανά πιστωτές 
(Μάρτιος 2012)
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Το �ρώτο τρίµηνο 2012, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα διαµορφώθηκε στο 
0,9% του ΑΕΠ, µειωµένο κατά 0,1% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 
2011. Τα κρατικά έσοδα το α΄ τρίµηνο 2012 αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 
7,7%, χάρη, κυρίως, στην ενίσχυση των φορολογικών εσόδων (8,2%) και, ιδίως, 
των έµµεσων φόρων (22,2%). Τέλος, για το ίδιο διάστηµα, οι κρατικές δα�άνες, 
�εριλαµβανοµένης της βουλγαρικής συµµετοχής στον κοινοτικό 
�ροϋ�ολογισµός, ενισχύθηκαν κατά 5,9% σε ετήσια βάση. 
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∆ιάγραµµα 7: Κρατικός προϋπολογισµός (έσοδα, έξοδα και ισοζύγιο πληρωµών σε BGN) την 
περίοδο 2010 – 2012. Πηγή: Βουλγαρικό Υπουργείο Οικονοµικών. 

 
 

◊◊◊◊◊ 
 

- Ειδικές συστάσεις της Ευρω�αϊκής Ε�ιτρο�ής για τη Βουλγαρία (Country 
specific recommendations for Bulgaria 2012-2013) 

 
Σε ειδική εκδήλωση της αντι�ροσω�είας της Ευρω�αϊκής Ε�ιτρο�ής στη 

Σόφια, ο κ. Vicente Hortado Roa, στέλεχος της Γενικής Γραµµατείας της 
Ευρω�αϊκής Ε�ιτρο�ής, �αρουσίασε τις συστάσεις της τελευταίας για τη 
Βουλγαρία αναφορικά µε την �ερίοδο 2012–2013. 

 
Σε �ρώτη φάση, ο κ. Roa υ�ογράµµισε ως θετική εξέλιξη την α�όφαση του 

ECOFIN να τερµατίσει την �ερασµένη εβδοµάδα τη διαδικασία υ�ερβολικού 
ελλείµµατος κατά της Βουλγαρίας και ε�ισήµανε ότι η δηµοσιονοµική εξυγίανση 
είναι ένας τοµέας στον ο�οίο η χώρα όντως �ραγµατο�οιεί σηµαντικά βήµατα 
�ροόδου. Σε ό,τι αφορά τον εργασιακό τοµέα, η σταδιακή αύξηση των µισθών, 
�ου �αρατηρήθηκε το 2011, συνιστά µια θετική εξέλιξη αρκεί να συνοδεύεται 
α�ό ενίσχυση της �αραγωγικότητας 

 
Αντίθετα, όµως, µε ό,τι συµβαίνει στα δηµοσιονοµικά και τα µισθολογικά, 

ο κ. Roa ανέφερε ότι η ανεργία εξελίσσεται ανησυχητικά και σταδιακά 
καθίσταται ουσιώδες �ρόβληµα για τη βουλγαρική οικονοµία, ενώ και η 
δηµόσια διοίκηση είναι ένας τοµέας ό�ου �αρατηρούνται �ροβλήµατα και 
α�αιτούνται εντονότερες µεταρρυθµιστικές δράσεις. Ε�ι�λέον, �εριορισµένη 
είναι η �ρόοδος στον ενεργειακό τοµέα και στο άνοιγµα των ενεργειακών 
αγορών, ενώ �ολλά α�οµένουν να γίνουν στην έρευνα και τεχνολογία (R&D) 
και την εκ�αίδευση. Συνο�τικά, οι 7 βασικοί �υλώνες των συστάσεων της 
Ε�ιτρο�ής έχουν ως εξής: 
 

1. ∆ηµοσιονοµικά: Α)Βελτίωση της �οιότητας του συστήµατος δηµόσιων 
δα�ανών. Β) Περαιτέρω βελτίωση της φορολογικής συµµόρφωσης. Γ) 
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E�ίτευξη µεσο�ρόθεσµων δηµοσιονοµικών στόχων. ∆) Βελτίωση της 
�οιότητας του �εριεχοµένου του µεσο�ρόθεσµου �λαισίου για τον 
�ροϋ�ολογισµό και των σχετικών εκθέσεων/αναφορών. 

2. Εργασιακά: Α) Ε�ιτάχυνση της εθνικής �ρωτοβουλίας για την 
α�ασχόληση των νέων. Β) Ε�ανεξέταση του κατώτατου ορίου για τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Γ) Βελτίωση της λειτουργίας των 
δηµοσίων υ�ηρεσιών α�ασχόλησης. ∆) Κοινωνικές µεταβιβάσεις και 
υ�ηρεσίες (�αιδιά και ηλικιωµένοι θα �ρέ�ει να α�οτελέσουν τις 
κοινωνικές οµάδες-στόχους στο �λαίσιο της �ροσ�άθειας για την 
κατα�ολέµηση της φτώχειας). Ε) Εφαρµογή της εθνικής στρατηγικής 
ενσωµάτωσης των Ροµά – α�αιτείται σχέδιο δράσης µε συγκεκριµένους 
στόχους. 
Ε�ισηµαίνεται ότι η ανεργία των νέων στη Βουλγαρία αυτήν τη στιγµή 
κυµαίνεται �άνω α�ό το 30%, ενώ το �οσοστό συµµετοχής των ενηλίκων  
στη δια βίου µάθηση είναι το χαµηλότερο στην Ευρώ�η. Παράλληλα,  
�ερισσότερο α�ό το 40% του βουλγαρικού �ληθυσµού ζει σε συνθήκες 
φτώχειας ή κοινωνικού α�οκλεισµού. 

3. Συνταξιοδοτική �ολιτική: Α) Περιορισµός των �ρόωρων συντάξεων. Β) 
Εξίσωση συνταξιοδοτικών ορίων αντρών και γυναικών. 
Ό�ως ανέφερε ο κ. Roa, συγκριτικά µε τα υ�όλοι�α κράτη-µέλη της ΕΕ, τα 
συνταξιοδοτικά όρια στη Βουλγαρία είναι χαµηλά, κάτι �ου ακόµη δε 
δηµιουργεί �ρόβληµα λόγω του ε�ίσης χαµηλότερου �ροσδόκιµου ζωής. 
Με την αναµενόµενη, όµως, άνοδο του τελευταίου θα ανακύψει 
�ρόβληµα, �ου η βουλγαρική κυβέρνηση θα �ρέ�ει να αντιµετω�ίσει 
εγκαίρως.  

4. Εκ�αίδευση: Α) Μεταρρύθµιση της �ρωτοβάθµιας, της δευτεροβάθµιας 
και της τριτοβάθµιας εκ�αίδευσης. Β) Εκ�αιδευτικά �ρογράµµατα και 
δράσεις για τις µειονεκτούσες οµάδες. Γ) Πρόσθετα µέτρα για τη 
χρηµατοδότηση των µικροµεσαίων ε�ιχειρήσεων (ΜΜΕ) –  έµφαση στη 
χρηµατοδότηση της καινοτοµίας. 
Ό�ως ανέφερε ο κ. Roa, µεταξύ των Βουλγάρων 30 έως 34 ετών �οσοστό 
λιγότερο του 30% διαθέτουν �τυχίο τριτοβάθµιας εκ�αίδευσης ή 
αντίστοιχο. Παράλληλα οι ε�ενδύσεις �ου στοχεύουν στην υ�οστήριξη 
νέων και δυναµικών ε�ιχειρήσεων (seed & start-up investments) 
�αραµένουν σε �ολύ χαµηλά ε�ί�εδα. 

5. ∆ιοικητική ικανότητα: Α) Μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους 
�ου συνε�άγεται η εκ�λήρωση των διαφόρων φορολογικών 
υ�οχρεώσεων. Β) Καλύτερη α�ορρόφηση των διαθέσιµων �όρων (κυρίως 
στα οδικά, σιδηροδροµικά έργα και στον τοµέα της διαχείρισης υδάτων). 
Γ) Καλύτερη λειτουργία του δικαστικού συστήµατος. ∆) Ε�ιτάχυνση της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,. Ε) Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας 
στους τοµείς των µεταφορών και των ρυθµιστικών αρχών ή υ�ηρεσιών µε 
ρυθµιστικές αρµοδιότητες. 
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Ό�ως δείχνουν τα στοιχεία της EUROSTAT, στη Βουλγαρία οι 
ε�ιχειρήσεις �ρέ�ει να αφιερώνουν 500 ώρες ανά έτος για να 
συµµορφώνονται µε τις διάφορες φορολογικές διατάξεις µε α�οτέλεσµα η 
χώρα να κατέχει τη δεύτερη χειρότερη θέση στην ΕΕ στη συγκεκριµένη 
κατάταξη το 2011. Παράλληλα, ο µέσος χρόνος για τη λήψη διοικητικής 
άδειας ανέρχεται σε �ερί�ου 90 ηµέρες (τέταρτη χειρότερη θέση στην ΕΕ 
στη σχετική κατάταξη). Σε ότι αφορά το διαδίκτυο και την ε�έκτασή του, 
σηµειώνεται ότι οι ευρυζωνικές συνδέσεις είναι ικανο�οιητικές στις 
αστικές �εριοχές, αλλά όχι στις ηµιαστικές και αγροτικές. 

6. ∆ηµόσιες συµβάσεις: Α) Ορθή και �ιστή εφαρµογή της σχετικής 
νοµοθεσίας. Β) Πρόληψη των �αρατυ�ιών. Γ) Εφαρµογή των κυρώσεων 
�ου ε�ιβάλλονται. 

7. ∆ίκτυα (ενέργεια): Α) Άρση εµ�οδίων �ου ακόµη υφίστανται στην 
ελεύθερη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς, σε τοµείς ό�ως ο 
καθορισµός  κέρδους και ο έλεγχος των τιµών. Β) Ανεξαρτησία των 
διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς ενέργειας. Γ) Ενεργειακή 
α�οδοτικότητα (ελλι�ής �ρόοδος στον εν λόγω τοµέα). ∆) ∆ιασυνδέσεις 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Ε) Βελτίωση της ικανότητας 
αντιµετώ�ισης διαταραχών του συστήµατος. 
Σύµφωνα µε τον κ. Roa, στον τοµέα της ενέργειας �αρατηρούνται αρκετά 
�ροβλήµατα, γεγονός �ου α�οδεικνύεται και α�ό το ότι έχουν κινηθεί 
ήδη 5 �ροδικαστικές ε�ί �αραβάσει διαδικασίες α�ό την Ε�ιτρο�ή κατά 
της Βουλγαρίας. Σε ό,τι αφορά την αγορά φυσικού αερίου, δεν υφίσταται 
�ραγµατικός ανταγωνισµός, µε α�οτέλεσµα η ανάγκη διαφορο�οίησης 
των �ηγών �ροµήθειας να καθίσταται έντονη. Στην ε�ίτευξη της εν λόγω 
διαφορο�οίησης µ�ορούν να βοηθήσουν οι διασυνδέσεις µε τα δίκτυα 
φυσικού αερίου των γειτονικών χωρών, αλλά, ενώ στη σύνδεση µε τη 
Ρουµανία �αρατηρείται �ρόοδος, δεν συµβαίνει κάτι αντίστοιχο στη 
σύνδεση µε τη Σερβία.  
 
Τέλος, ο κ. Roa έκανε µια σύντοµη αναφορά στις διαδικασίες �ου έ�ονται 

της δια�ίστωσης µη τήρησης ή υλο�οίησης των ως άνω συστάσεων. Ό�ως 
ανέφερε, είναι θετικό για τη Βουλγαρία ότι έχει α�οφύγει τη διαδικασία 
υ�ερβολικού ελλείµµατος, αλλά η Ε�ιτρο�ή διατηρεί τη δυνατότητα διατύ�ωσης 
�ρότασης για ε�ιβολή κυρώσεων, εάν κατά τον έλεγχο υλο�οίησης των 
συστάσεων εντο�ιστούν µακροοικονοµικές ανισσορο�ίες (macroeconomic 
imbalances).  

 
Σηµειώνεται ότι οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις της Ε�ιτρο�ής 

οριστικο�οιούνται και ε�ισηµο�οιούνται µε την υιοθέτησή τους (µε 
τρο�ο�οιήσεις ή ως έχουν) α�ό το Ευρω�αϊκό Συµβούλιο, το ο�οίο, εν 
�ροκειµένω, συνεδριάζει το τρέχον διήµερο (27–28 Ιουνίου τ.έ.). Η Ε�ιτρο�ή 
καταρτίζει συστάσεις για 23 α�ό τα 27 κράτη-µέλη, καθώς για 4 α�ό αυτά 
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(Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Ρουµανία) υ�άρχουν ειδικότερα και 
λε�τοµερέστερα �ρογράµµατα στο �λαίσιο συµφωνιών χρηµατοδοτικής 
στήριξης. 

 
◊◊◊◊◊ 

 

- Αύξηση εργατικού κόστους το α’ τρίµηνο 2012 
 
Σύµφωνα µε στοιχεία �ου έδωσε στο φως της δηµοσιότητας η Εθνική 

Στατιστική Υ�ηρεσία της Βουλγαρίας, το συνολικό ωριαίο εργατικό κόστος  στη 
Βουλγαρία σηµείωσε αύξηση κατά 6,2% κατά το �ρώτο τρίµηνο 2012, σε 
σύγκριση µε την ίδια �ερίοδο του 2011. Κατά τοµέα, το συνολικό ωριαίο 
εργατικό κόστος αυξήθηκε κατά 4,2% στην βιοµηχανία, κατά 9,5% στον τοµέα 
των υ�ηρεσιών και κατά 0,4% στις κατασκευές.  
 

Η υψηλότερη ετήσια αύξηση εργατικού κόστους καταγράφηκε στις 
διοικητικές και υ�οστηρικτικές δραστηριότητες και υ�ηρεσίες (14,6%), στις 
ε�ικοινωνίες (14,4%) και στις λοι�ές υ�ηρεσίες (17,1%) ενώ η χαµηλότερη ετήσια 
αύξηση καταγράφηκε στις κατασκευές (-0,4%) και στις δραστηριότητες 
ανθρώ�ινης υγείας και κοινωνικού έργου» (-1,8%).  

 
◊◊◊◊◊ 

 
 
II. ΠΟΡΕΙΑ ∆ΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 

  
- Εργαστήριο έρευνας του αέρα, του εδάφους και των τροφίµων στο Kardzhali 
 

Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του βουλγαρικού τύ�ου, σε �ερί�ου ένα µήνα 
θα λειτουργήσει εργαστήριο έρευνας του αέρα, του εδάφους και των τροφίµων 
στο Kardhali, το ο�οίο υλο�οιείται στο �λαίσιο σχεδίου του διασυνοριακού 
�ρογράµµατος INTERREG αξίας €2 εκατ. Εταίροι του έργου είναι το υ�αγόµενο 
στο ΚΕΕΛΠΝΟ �εριφερειακό εργαστήριο δηµόσιας υγείας Αλεξανδρού�ολης 
(µε ε�ικεφαλής τον καθηγητή κ. Κωνσταντινίδη) α�ό ελληνικής �λευράς και ο 
το�ικός φορέας του βουλγαρικού υ�ουργείου Υγείας. 
 

Ό�ως αναφέρει η ε�ικεφαλής του νέου κέντρου και διευθύντρια της 
�εριφερειακής διεύθυνσης δηµόσιας υγείας, κα Zeni Stajkova, το σχέδιο 
θεωρείται �ολύ σηµαντικό για το Kardzhali, καθώς τόσο η �όλη όσο και η 
�εριοχή της έχουν χαρακτηριστεί «ζώνη αυξηµένου �εριβαλλοντολογικού 
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κινδύνου» εξαιτίας της εξόρυξης και της ε�εξεργασίας µολυβιού, ψευδάργυρου 
και άλλων µετάλλων. 

 
Περισσότερες �ληροφορίες για το έργο µ�ορούν να αρυσθούν οι 

ενδιαφερόµενοι α�ό τη σχετική ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ. 
 

◊◊◊◊◊ 
 
IΙI. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 

 

– Νέα χρηµατοδοτικά σχήµατα στο �λαίσιο του Ε�ιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανά�τυξη Ανθρω�ίνου ∆υναµικού» 
 

Ό�ως δήλωσε ο Υ�ουργός Α�ασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της 
Βουλγαρίας, κ. Totyu Mladenov, έξι νέα χρηµατοδοτικά σχήµατα συνολικής 
αξίας �ερί�ου €80 εκατ. έχουν τεθεί σε εφαρµογή µε στόχο, κυρίως, τον 
�εριορισµό της ανεργίας. Ένα εξ αυτών των �ρογραµµάτων («Υ�οστήριξη για 
Α�ασχόληση») συνολικού ύψους �ερί�ου €40 εκατ. χρηµατοδοτεί εργοδότες, �ου 
θα �ροσλάβουν συνολικά έως 9.000 εργαζόµενους για διάστηµα 6–12 µήνες σε 
�εριοχές µε υψηλή ανεργία ή σε �εριοχές �ου έχουν �ληγεί α�ό φυσικές 
καταστροφές. Παράλληλα, το �ρόγραµµα «Νέες θέσεις εργασίας» στοχεύει στην 
υ�οστήριξη 29.000 ανέργων κάτω των 29 ετών, ενώ την κατάρτιση 700 νέων 
ε�ιδιώκει το �ρόγραµµα «Πρώτη Α�ασχόληση». Περισσότερες �ληροφορίες 
µ�ορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόµενοι α�ό την ιστοσελίδα του ως άνω 
Ε�ιχειρησιακού Προγράµµατος: http://ophrd.government.bg/.  
 

◊◊◊◊◊ 

 

– Ανακατανοµή κονδυλίων στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανά�τυξης 
 

Ό�ως ανακοίνωσε ο Βούλγαρος Υ�ουργός Γεωργίας και Τροφίµων, κ. 
Miroslav Naydenov, η Ευρω�αϊκή Ε�ιτρο�ή ενέκρινε την ανακατανοµή 
κονδυλίων ύψους BGN 600 εκατ. (�ερί�ου €310 εκατ.) µεταξύ των ε�ιµέρους 
µέτρων του Ε�ιχειρησιακού Προγράµµατος Αγροτικής Ανά�τυξης. 
Συγκεκριµένα: 
 

Ø BGN 78 εκατ. µεταφέρονται στο Μέτρο 112 για την ανά�τυξη της 
κτηνοτροφίας και της βιολογικής γεωργίας στις �εριοχές 
Blagoevgrad, Βάρνα, Gabrovo, Kurdjali, Lovech, Razgrad, Silistra, 
Smolyan,  Σόφια και Pernik. 

http://www.keelpno.gr/el-gr/d??se???ee?p??/d?as?????a??p????a��ae???da?�????a??a?.aspx
http://ophrd.government.bg/
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Ø BGN 276 εκατ. µεταφέρονται στο Μέτρο 121 για ε�ενδύσεις στους 
τοµείς της ενεργειακής α�οδοτικότητας, της �αραγωγής ενέργειας 
α�ό βιοµάζα, της µείωσης της κατανάλωσης νερού, της �αραγωγής 
φρούτων και λαχανικών και της ενίσχυσης των κα�νο�αραγωγών 
για την ανά�τυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων. 

Ø BGN 240 εκατ. θα διατεθούν µέσω του Μέτρου 321 για την 
κατασκευή αθλητικών και �ολιτιστικών κέντρων, κέντρων 
νεότητας, θεάτρων, βιβλιοθηκών, δικτύων ύδρευσης και οδικών 
δικτύων. 

 
Σύµφωνα µε σχετικά δηµοσιεύµατα του τύ�ου, η �ροθεσµία για την 

υ�οβολή αιτήσεων α�ό τους ενδιαφερόµενους λήγει στις 23 Αυγούστου. 
Παράλληλα, οι ενδιαφερόµενοι µ�ορούν να ενηµερώνονται για νέα και ειδήσεις 
αναφορικά µε την �ορεία των ε�ιµέρους µέτρων του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανά�τυξης στην ιστοσελίδα του βουλγαρικού Κρατικού Ταµείου Γεωργίας (State 
Fund Agriculture, web: http://www.dfz.bg/en/).   
 

◊◊◊◊◊ 

IV. ΚΛΑ∆ΙΚΑ 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
 - Στρατηγική/�ρογραµµατισµός βουλγαρικής κυβέρνησης σε θέµατα 
ενέργειας 

 
Σε συνάντηση των εµ�ορικών συµβούλων των Πρεσβειών των κρατών-

µελών της ΕΕ στη Βουλγαρία, �αρέστη ως ε�ίσηµη �ροσκεκληµένη η κα Ευγενία 
Haritonova, άρτι το�οθετηθείσα Ανα�ληρώτρια Υ�ουργό Οικονοµίας, Ενέργειας 
και Τουρισµού (µε αρµοδιότητα τα θέµατα ενέργειας). 

 
Στην εισήγησή της, η κα Haritonova ανέφερε ότι αναµένονται να 

εγκριθούν σύντοµα τρο�ο�οιήσεις του ενεργειακού νόµου (Energy Act) α�ό το 
βουλγαρικό κοινοβούλιο, ώστε να ενσωµατωθεί το τρίτο �ακέτο µέτρων της ΕΕ 
για την α�ελευθέρωση του κλάδου της ενέργειας (Third Liberalization Package). 
1Τρο�ο�οιήσεις αναµένονται και στο νόµο για την ενεργειακή α�οδοτικότητα 
(Energy Efficiency Law), ώστε να ενσωµατωθούν οι �ροβλέψεις της Οδηγίας 
2010/31/ΕΕ, �ου αφορά, µεταξύ άλλων, στα ενεργειακά χαρακτηριστικά των 
κατοικιών, στην ενίσχυση της αγοράς υ�ηρεσιών �ου σχετίζονται µε την 
ενέργεια και στην υιοθέτηση µηχανισµών για την υ�οστήριξη της ενεργειακής 
αγοράς. 
                                                 
1 Σηµειώνονται ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις εγκρίθηκαν από το βουλγαρικό Κοινοβούλιο σε δεύτερη 
ανάγνωση την τελευταία εβδοµάδα του Ιουνίου. 

http://www.dfz.bg/en/
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Σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιµες �ηγές ενέργειας, η κα Haritonova δεν ήταν 

σαφής ως �ρος το αν θα �ρέ�ει να αναµένονται νέες τρο�ο�οιήσεις του σχετικού 
νόµου (RES Act – υιοθετήθηκε το Μάιο 2011), αλλά τόνισε ότι το βουλγαρικό 
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας αδυνατεί να υ�οστηρίξει όλες τις αιτήσεις σύνδεσης 
�ου έχουν υ�οβληθεί α�ό εταιρείες ΑΠΕ.  Σύµφωνα µε την κα Haritonova, η 
ΝΕΚ (εταιρεία διαχείρισης του δικτύου και αρµόδια για το δίκτυο υψηλής τάσης, 
web: www.nek.bg) και οι λοι�οί ιδιώτες �άροχοι ηλεκτρισµού (αρµόδιοι για τη 
χαµηλότερη τάση) έχουν ήδη υ�ογράψει �άνω α�ό 4.000 συµβόλαια µε 
δικαιούχους στον κλάδο των ΑΠΕ. Η κα Haritonova �αραδέχθηκε ότι το δίκτυο 
χρειάζεται αναβάθµιση, κάτι �ου έχει �ροβλεφθεί και στον ισχύοντα νόµο για τις 
ΑΠΕ, και η ΝΕΚ ήδη υλο�οιεί σχετικά σχέδια. Πάντως, η κα Haritonova 
υ�οστήριξε ότι δεν υ�άρχει η κατάλληλη ισορρο�ία µεταξύ αιολικών και 
υδροηλεκτρικών έργων, καθώς τα αιολικά έργα είναι, συγκριτικά, �ολύ 
�ερισσότερα. Παράλληλα, η κα Ανα�ληρώτρια Υ�ουργός αρνήθηκε να 
σχολιάσει �ληροφορίες, σύµφωνα µε τις ο�οίες έχει �ροταθεί η σηµαντική 
µείωση της �ροτιµησιακής τιµής (feed-in-tariff) της αιολικής ενέργειας κατά 22%. 
Σηµειώνεται ότι σε µια τέτοια εξέλιξη αντιδρά έντονα η το�ική ένωση εταιρειών 
του κλάδου της αιολικής ενέργειας (Bulgarian Wind Energy Association, web: 
www.bgwea.org), η ο�οία θεωρεί µη ρεαλιστική και ε�ιζήµια για τις ε�ιχειρήσεις 
µια τόσο µεγάλη µείωση. Ό�ως, όµως, αναφέρθηκε ήδη, η κα Haritonova 
αρνήθηκε να �ροβεί σε ο�οιοδή�οτε σχόλιο,  ε�ικαλούµενη την ανεξαρτησία της 
αρµόδιας ε�ιτρο�ής (State Energy & Water Regulatory Commission, web: 
http://www.dker.bg/). Σηµειώνεται ότι η σχετική α�όφαση της Ε�ιτρο�ής 
αναµένεται ίσως και εντός του Ιουλίου τ.έ. Σε ό,τι, όµως, αφορά τη βιοµάζα η κα 
Haritonova ε�ιβεβαίωσε ότι, σε αντίθεση µε την αιολική ενέργεια, εξετάζεται 
σοβαρά η αύξηση της �ρονοµιακής τιµής της, καθώς, ό�ως χαρακτηριστικά 
ει�ώθηκε, “α�οτελεί το µέλλον” για τον τοµέα των ΑΠΕ (µαζί µε την 
υδροηλεκτρική ενέργεια) στη Βουλγαρία. 

 
Τέλος, σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, η κα Haritonova δήλωσε ότι η 

κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόµενο χορήγησης αδειών για έρευνα φυσικού αερίου 
στη Βουλγαρία. Αξίζει εν �ροκειµένω να ε�ισηµανθεί ότι, σύµφωνα µε δηλώσεις 
του Βούλγαρου Υ�ουργού Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού, κ. Delyan 
Dobrev, τρεις κολοσσοί έχουν υ�οβάλει �ροσφορές συµµετοχές στις έρευνες 
εξόρυξης φυσικού αερίου στο γνωστό ως κοίτασµα «Han Asparuh» στην 
βουλγαρική ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Συγκεκριµένα, �ρόκειται για την 
αµερικανική Exxon Mobil, τη γαλλική Total και την καναδική Melrose. Ό�ως 
διευκρίνισε ο κ. Dobrev, ο υ�οψήφιος �ου θα ε�ιλεγεί θα ανακοινωθεί έως τα 
τέλη Ιουλίου. Αναφορικά, όµως, µε το αέριο α�ό σχιστόλιθο (shale gas), το 
αρµόδιο υ�ουργείο εµµένει στην ά�οψή του ότι το ισχύον moratorium δεν 
�ρόκειται να αρθεί �αρά την �ρόσφατη �εριορισµένη τρο�ο�οίηση της σχετικής 
διάταξης α�ό το βουλγαρικό κοινοβούλιο. Ό�ως τόνισε η κα Haritonova, στόχος 

http://www.nek.bg/
http://www.bgwea.org/
http://www.dker.bg/
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της Βουλγαρίας στον τοµέα του φυσικού αερίου είναι η όσο το δυνατό 
µεγαλύτερη διαφορο�οίηση των �ηγών της και η σταδιακή µείωση της 
εξάρτησής της α�ό τη Ρωσία και την Gazprom. Προς την κατεύθυνση αυτή, η 
βουλγαρική κυβέρνηση ε�ιθυµεί την �ροώθηση όλων των σχετικών µεγάλων 
αγωγών, τόσο δηλαδή του South Stream όσο και του Nabucco, αλλά και την 
ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση των διασυνδέσεων µε Ελλάδα, Ρουµανία και 
Σερβία. Με ενδιαφέρον, ε�ίσης, ό�ως ανέφερε η κα Haritonova, εξετάζονται και 
οι σκέψεις της Τουρκίας για την κατασκευή του TANAP (Trans-Anatolian Gas 
Pipeline), µε δεδοµένα �αράλληλα τα �ροβλήµατα �ου έχουν ανακύψει κατά 
την υλο�οίηση του Nabucco. Σηµειώνεται ότι η εξάρτηση της Βουλγαρίας α�ό 
εισαγωγές φυσικού αερίου ανήλθε το 2011 σε �οσοστό 94% και το 2010 σε 99%. 

 
◊◊◊◊◊ 

 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
 - Ανά�τυξη βιολογικής �αραγωγής στη Βουλγαρία 

 
Σύµφωνα µε στοιχεία του Υ�ουργείου Γεωργίας και Τροφίµων της 

Βουλγαρίας, το σύνολο των καταγεγραµµένων βιολογικών καλλιεργητών το 
2011 στη χώρα ανήλθε σε 1054, σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 30% �ερί�ου 
συγκριτικά µε το �ροηγούµενο έτος αλλά και σε σχέση µε το 2009, �ου είχαν 
καταγραφεί µόλις 379 βιολογικοί καλλιεργητές. Παράλληλα, οι εκτάσεις �ου 
έχουν ενταχθεί στο σύστηµα ελέγχου βιολογικής γεωργίας ανήλθαν το 
�ερασµένο έτος στα 26.622 εκτάρια, σηµειώνοντας ε�ίσης αξιόλογη άνοδος σχέση 
µε το 2010 αλλά και µε το 2009, όταν, βάσει των ε�ικυρωµένων α�ό τη Eurostat 
στοιχείων, οι εκτάσεις βιολογικής καλλιέργειας είχαν σηµειώσει α�ρόσµενη 
�τώση.  

 
Σε ό,τι αφορά τις ε�ιµέρους καλλιέργειες, ενισχύθηκαν οι καλλιέργειες 

βιολογικών σιτηρών, καταλαµβάνοντας το 2011 συνολική έκταση 6.521 
εκταρίων. Αυξητικές τάσεις σηµείωσαν και οι καλλιέργειες βιολογικών 
λαχανικών (670 εκτάρια συνολικά), γεγονός �ου οφείλεται κυρίως στην ένταξη 
στο σύστηµα καταγραφής των καλλιεργειών αγκινάρας. Οι εκτάσεις µε αγγούρια 
και ντοµάτες �αρέµειναν σταθερές, ενώ αυτές µε �ε�όνια και καρ�ούζια 
µειώθηκαν. 

 
Σε ό,τι αφορά τις καλλιέργειες καρ�οφόρων δέντρων, αύξηση 

�αρουσίασαν οι εκτάσεις µε φουντουκιές, καστανιές, αµυγδαλιές, µηλιές, 
δαµασκηνιές και βερικοκιές, ενώ µείωση οι εκτάσεις µε κερασιές. Για �ρώτη φορά 
εντάχθηκαν στο σύστηµα ελέγχου και ελαιόδεντρα, ενώ οι �ιστο�οιηµένες ως 
οικολογικά καθαρές εκτάσεις ό�ου �αράγονται άγριοι καρ�οί, βότανα και 
µανιτάρια υ�ολογίζονται για την �ερασµένη διετία σε �ερί�ου 540 χιλιάδες 
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εκτάρια. Θετικά είναι τα στοιχεία και για την οργανική µελισσοκοµία, καθώς 
καταγράφηκαν 59.000 βιολογικά µελίσσια το 2011 έναντι 46.000 το 2010 και 
41.000 το 2009. 

◊◊◊◊◊ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
 - Τουριστικές ροές α�ό την Ελλάδα στη Βουλγαρία και αντίστροφα το 2011 

                                                     
Ό�ως �ροκύ�τει α�ό τα στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού 

Ινστιτούτου και ε�εξεργασία των εν λόγω στοιχείων α�ό το Γραφείο µας και το 
Γραφείο ΕΟΤ Σόφιας, οι αφίξεις Βουλγάρων ε�ισκε�τών στην Ελλάδα το 2011 
αυξήθηκαν κατά 10,1% σε σχέση µε το 2010, ανερχόµενες συνολικά σε �ερί�ου 
1.000.000. Ειδικά, οι αφίξεις Βουλγάρων στην Ελλάδα για λόγους 
αναψυχής/διακο�ών αυξήθηκαν το ως άνω διάστηµα κατά 81%. Οι αφίξεις 
Βουλγάρων ε�ισκε�τών στην Ελλάδα το α' τετράµηνο 2012 εµφανίζονται 
µειωµένες κατά 34,2% σε σχέση µε την αντίστοιχη �ερίοδο του 2011. Ειδικότερα, 
οι αφίξεις Βουλγάρων στην Ελλάδα για λόγους αναψυχής/διακο�ών µειώθηκαν 
το ως άνω διάστηµα κατά 51,9%. 

 
◊◊◊◊◊ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 
 - Σχέδια για συµβάσεις �αραχώρησης στον τοµέα των µεταφορών 

                                                     
Ό�ως εκτίµησε ο Βούλγαρος Υ�ουργός Μεταφορών, κ. Ivaylo Moskovski, 

δέκα έργα �αραχώρησης �ου δροµολογεί η βουλγαρική κυβέρνηση αναµένεται 
να �ροσελκύσουν άνω των €500 εκατ. σε ε�ενδύσεις. Ο κ. Moskovski αναφέρθηκε 
στα αεροδρόµια Βάρνας και Μ�ουργκάς, τα ο�οία ήδη διαχειρίζονται ιδιώτες, 
�ου έχουν �ροχωρήσει σε ε�ενδύσεις για την κατασκευή νέων τερµατικών 
σταθµών και διαδρόµων �ροσγείωσης/α�ογείωσης. Στο ε�όµενο «κύµα» 
συµβάσεων �αραχώρησης, ο κ. Moskovski �εριέλαβε τα αεροδρόµια Σόφιας, 
Φιλι��ού�ολης, Russe και Gorna Oryahovitsa καθώς και τα λιµάνια Βάρνας, 
Μ�ουργκάς, Vidin, Russe και Lom. Ε�ίσης, η βουλγαρική κυβέρνηση εκτιµά ότι 
θα καταφέρει να �ετύχει την �αραχώρηση σε ιδιώτες των εµ�ορικών 
δραστηριοτήτων του κρατικού οργανισµού σιδηροδρόµων, κάτι �ου θεωρείται 
βασική �ροϋ�όθεση για τη δοµική αναδιοργάνωση του οργανισµού. 

 
Τέλος, αναφορά έκανε ο κ. Moskovski και στην αξιο�οίηση σχηµάτων 

Σ∆ΙΤ για την ολοκλήρωση µεταφορικών έργων για το µέρος της 
χρηµατοδότησης, ό�ου δεν µ�ορούν να αξιο�οιηθούν κρατικά κονδύλια. 

 
◊◊◊◊◊ 
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V. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ   
 

– Exports Money Conference 2012 (05.07.2012, Αθήνα) 
  
 H Ethos Media S.A. µε τη συνεργασία της Ένωσης ∆ι�λωµατικών 
Υ�αλλήλων Οικονοµικών και Εµ�ορικών Υ�οθέσεων (ΕΝ∆ΥΟΕΥ) 
διοργανώνουν το 2ο εξαγωγικό συνέδριο µε τίτλο «Eξαγωγές: Eφαλτήριο 
ανά�τυξης και εξόδου α�ό την κρίση» (05.07.2012, Athenaeum InterContinental). 
Το συνέδριο στοχεύει να �ροσφέρει �ρακτικά και χρήσιµα εργαλεία στους 
Έλληνες εξαγωγείς τα ο�οία θα συµβάλλουν στην ενίσχυση και την �ροώθηση 
της εξαγωγικής δραστηριότητας. Ε�ίσης, οι σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να 
ενηµερωθούν για τους κλάδους των τροφίµων, του φαρµάκου και της 
�ληροφορικής. Ειδική ανάλυση θα �ραγµατο�οιηθεί µεταξύ άλλων και για τις 
αγορές των Αραβικών Χωρών, της Τουρκίας και της Ρωσίας. Για �ερισσότερες 
�ληροφορίες αναφορικά µε την εκδήλωση, οι ενδιαφερόµενοι µ�ορούν να 
α�ευθύνονται: 
 
Για �ληροφορίες σχετικά µε τους οµιλητές και το �ρόγραµµα:  
κα. Σοφία-Αφροδίτη Βουλγαράκη, Τ: 210 998 4901, voulgaraki.s@ethosmedia.eu,  
κα. Αθηνά Φραδέλου, Τ: 210 998 4905, fradelou.a@ethosmedia.eu  
Για συµµετοχές:  
κ. Κωνσταντίνος Σαλβαρλής, Τ:210 998 4909, salvarlis.k@ethosmedia.eu 
Για �ερισσότερες �ληροφορίες:  
http://www.moneyconferences.com/    
 

◊◊◊◊◊ 

 

– SEE Forum & Exhibition on EE & RES (29–31.05.2013, Σόφια) 
  

Η 9η Έκθεση και Συνέδριο για τις ΑΠΕ και την Ενεργειακή Ε�άρκεια στη 
Νοτιοανατολική Ευρώ�η, η ο�οία διοργανώνεται α�ό τη VIAEXPO, θα 
διεξαχθεί εκ νέου το 2013 στο Inter Expo Center στη Σόφια (29–31.05.2013). Ως 
�αράλληλα γεγονότα θα λάβουν χώρα το 4ο ∆ιεθνές Ε�ιχειρηµατικό Forum 
“Save Energy, Save Water, Save the Planet” και το εξειδικευµένο 
συνέδριο/έκθεση “SEE Solar – South-East European Solar PV & Thermal 
Exhibition”. Η έκθεση και το συνέδριο α�ευθύνονται σε εταιρείες και φορείς �ου 
ασχολούνται µε ένα α�ό τα ακόλουθα αντικείµενα: 

 
• ∆ιαχείριση και εξοικονόµηση ενέργειας: Μείωση κατανάλωσης, 

ενεργειακά κτίρια, τεχνολογίες και υλικά δόµησης για την 
εξοικονόµηση ενέργειας, συµ�αραγωγή, υβριδικά και φιλικά �ρος 
το �εριβάλλον οχήµατα. 

http://newsletters2.atcomweb.gr/users/link.php?LinkID=15078&UserID=2599675&Newsletter=1719&List=781&LinkType=Send
http://newsletters2.atcomweb.gr/users/link.php?LinkID=21228&UserID=2599675&Newsletter=1719&List=781&LinkType=Send
http://newsletters2.atcomweb.gr/users/link.php?LinkID=12736&UserID=2450877&Newsletter=1719&List=781&LinkType=Send
http://www.moneyconferences.com/
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• Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας: Βιοθερµία, γεωθερµία, 
υδροηλεκτρική, αιολική και ηλιακή ενέργεια, υβριδική αυτόνοµη 
�αροχή ενέργειας. 

• ∆ιαχείριση α�οβλήτων: Τεχνολογίες και σχετικός εξο�λισµός, 
κοµ�οστο�οίηση, στερεά α�όβλητα, �εριβαλλοντική ε�ίβλεψη. 

• Ανακύκλωση: Συστήµατα ανακύκλωσης και τεχνολογίες γυαλιού, 
λοι�ά ανακυκλώσιµα υλικά, διαλογή και ε�εξεργασία. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µ�ορούν να αντλήσουν �ρόσθετα στοιχεία για την 

εκδήλωση και τα µεγέθη των ως άνω εκδηλώσεων α�ό τον α�ολογισµό των 
διοργανωτών για την εφετινή έκθεση (web: 
http://www.eeandres.viaexpo.com/upload/en/PostEventReport_eng.pdf), αλλά και 
να λάβουν �ερισσότερες �ληροφορίες α�ευθείας α�ό τους διοργανωτές, των 
ο�οίων τα στοιχεία ε�ικοινωνίας είναι τα εξής: 

 
VIAEXPO Ltd. 

4003 Φιλι��ού�ολη 
3, Anton Chehov sq. 

Τηλ./Fax: +35932/ 945 459, 960 011, 960 012,  
E-mail: office@viaexpo.com, international@viaexpo.com  

skype: maya.kristeva  
Web: http://www.eeandres.viaexpo.com/en/exhibition/ 

 
  

◊◊◊◊◊ 

 
VI. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ∗∗∗∗ 
  
– Ενδιαφέρον για �ώληση domain name 
 

 Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας ΑΛΚΥΩΝ ΕΠΕ, �ου ασχολείται µε την 
�αραγωγή και εξαγωγή τυροκοµικών �ροϊόντων, σταµατούν την �αραγωγή της 
και, �αράλληλα, �ωλούν το γαλακτοκοµικό εξο�λισµό της και τα δικαιώµατα ε�ί 
του ονόµατος του ιστοτό�ου της (domain name) www.greekfeta.com. Οι 
ενδιαφερόµενοι µ�ορούν να έρθουν σε α�ευθείας ε�αφή µε τον κ. Κώστα 
                                                 
∗ 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». 

http://www.eeandres.viaexpo.com/upload/en/PostEventReport_eng.pdf
mailto:office@viaexpo.com
mailto:international@viaexpo.com
http://www.eeandres.viaexpo.com/N2/Content/skype:maya.kristeva?call
http://www.eeandres.viaexpo.com/en/exhibition/
http://www.greekfeta.com/
mailto:economy@grembassysofia.org
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Μ�άρκα στο τηλ. 0030 6949791973 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
kostas_barkas@yahoo.gr.  
  

◊◊◊◊◊ 
 

– ∆ιαδικτυακή �λατφόρµα Egold-bm.com 
 

 Η  Egold–bm.com  Business Money, εταιρεία διασυνδέσεων ε�ενδυτικών 
και εµ�ορικών συναλλαγών µε ιστορία στον κλάδο της α�ό το 1998, ε�ιδιώκει 
την ανά�τυξη ενός ηλεκτρονικού συστήµατος/�λατφόρµας  εµ�ορικών 
συναλλαγών µεταξύ αγοραστών και �ροµηθευτών. Σκο�ός του εγχειρήµατος 
αυτού είναι η ε�ιχειρηµατική εξωστρέφεια και η �ροσέλκυση Ελλήνων 
ε�ιχειρηµατιών/εµ�όρων του εξωτερικού κάθε κατηγορίας για �ωλήσεις, αγορές 
και  εισαγωγές/εξαγωγές τόσο σε �ροϊόντα όσο και σε υ�ηρεσίες  µε α�ώτερο 
στόχο την ανά�τυξη του δικτύου αυτού σε �αγκόσµια κλίµακα. Οι 
ενδιαφερόµενοι µ�ορούν να �άρουν �ερισσότερες �ληροφορίες, 
ε�ικοινωνώντας α�ευθείας µε τους υ�ευθύνους της ως άνω �λατφόρµας: 
 

Egold–bm.com  Business Money 
Web: www.egold-bm.com 

E-mail: info@egold-bm.com 
Skype: egoldbm 

Τηλ./Φαξ: (+30) 2310 237180 
   

◊◊◊◊◊ 
 
 

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:kostas_barkas@yahoo.gr
http://www.egold-bm.com/
mailto:info@egold-bm.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

