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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  

 
- ∆ιαµόρφωση βασικών οικονοµικών µεγεθών 

 
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: 

 
• Σύµφωνα µε �ροσωρινά στοιχεία, αύξηση 2%, έναντι αρχικής 

�ρόβλεψης 1,9%, σηµείωσε το βουλγαρικό ΑΕΠ το β’ τρίµηνο 2011 
(βλ. αναλυτικότερα �αρακάτω). 

• Ο δείκτης βιοµηχανικής �αραγωγής συνέχισε τη θετική του �ορεία 
τον Ιούλιο 2011, αν και ο ρυθµός αύξησης �εριορίστηκε (+0,8% σε 
ετήσια βάση). Αρνητική, όµως, �ορεία τον Ιούλιο κατέγραψαν 
τόσο οι λιανικές �ωλήσεις (-0,8%) όσο και η κατασκευαστική 
δραστηριότητα, (-3,8%). Ειδικά για τον κλάδο των κατασκευών, 
του ο�οίου η �ορεία συνεχίζει να είναι ασταθής, ε�ισηµαίνεται ότι 
ε�λήγη ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της διεθνούς οικονοµικής 
κρίσης (�τώση της �ροστιθέµενης αξίας του κλάδου κατά 17,4% το 
2009 και οριακή αύξηση 0,9% το 2010).  

• Σε ό,τι αφορά τον δείκτη ε�ιχειρηµατικού κλίµατος, το Σε�τέµβριο 
2011 �αρέµεινε αµετάβλητος (βλ. αναλυτικότερα κατωτέρω). 

 
∆ιάγραµµα 1: ∆ιαµόρφωση 
µέσου µισθού στη βουλγαρική 
οικονοµίας (2008–2011) 
 

 ∆ιάγραµµα 2: ∆είκτης βιοµηχανικού 
κλίµατος (2009–2011)

 
• Η ανεργία σηµείωσε ελαφρώς �τωτικές τάσεις και διαµορφώθηκε 

τον Ιούλιο στο 9,5%. Παράλληλα, το β’ τρίµηνο 2011 ο µέσος 
µισθός διαµορφώθηκε στα BGN 699, ενισχυµένος κατά �ερί�ου 9% 
σε ετήσια βάση. 
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• Ελαφρά �τώση σηµείωσε ο �ληθωρισµός στη Βουλγαρία τον 
Αύγουστο 2011 σε σχέση µε τον �ροηγούµενο µήνα (βλ. 
αναλυτικότερα στοιχεία κατωτέρω). 

 ∆ιάγραµµα 3: Εισροές και 
εκροές ανέργων σε χιλιάδες 
(2009-2011) 

       

  
∆ιάγραµµα 4: Εναρµονισµένος δείκτης τιµών 
καταναλωτή και συµβολή βασικών τοµέων 
στη διαµόρφωσή του (2009-2011, µεταβολή σε 
% σε ετήσια βάση) 

 
• Το �λεόνασµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε το α’ 

εξάµηνο 2011 στα €541,8  εκατ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις 
εξαγωγές, �ου σηµειώνουν σταθερή ανοδική τάση (�ερί�ου 30% σε 
ετήσια βάση). Αύξηση, όµως, σηµείωσαν και οι εισαγωγές, αν και 
µε χαµηλότερους ρυθµούς τον Ιούλιο. Το ακαθάριστο εξωτερικό 
χρέος �εριορίστηκε στο 93,7% του ΑΕΠ τον Ιούνιο 2011, µειωµένο 
κατά 9,8% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2010. 
Σηµειώνεται ότι ήδη το 2010 ο όγκος του εµ�ορίου �ροσέγγισε τα 
�ρο κρίσεως ε�ί�εδα µε τις εξαγωγές να αυξάνονται κατά 33,2% 
και τις εισαγωγές κατά 13,5%. 

• Σε ό,τι αφορά τις ξένες ε�ενδύσεις (ΑΞΕ), τα στατιστικά στοιχεία 
δείχνουν ότι το α’ ε�τάµηνο 2011 καταγράφηκαν θετικές ροές ΑΞΕ 
ύψους µόλις BGN 183,8 εκατ. έναντι BGN 776 εκατ. την αντίστοιχη 
�ερίοδο του 2010. Παράλληλα, ελαφρά ανάκαµψη �αρουσίασε ο 
ρυθµός αύξησης των �ιστώσεων �ρος τον ιδιωτικό τοµέα. 

 
∆ιάγραµµα 5: ΑΞΕ, ισοζύγιο 
χρηµατοοικ. συναλλαγών και 
ισοζύγιο τρ. συναλλαγών στη 
Βουλγαρία την περίοδο 2007 – 
2011 

  
 ∆ιάγραµµα 6: Ρυθµός ετήσιας αύξησης 
πιστώσεων στον ιδιωτικό τοµέα (2,5% τον 
Ιούλιο 2011) 
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• Στα τέλη Αυγούστου τα δηµοσιονοµικά α�οθέµατα ανέρχονταν σε 
BGN 5  δισ. (€2,6 �ερί�ου), �άνω α�ό το νοµοθετικό όριο των BGN 
4,5 δισ. 

• Σε ό,τι αφορά το δηµόσιο χρέος, στα τέλη Ιουνίου 2011 η σχέση του 
µε το ΑΕΠ διαµορφώθηκε στο 15,3%. Θετικά, ε�ίσης, α�οτιµά η 
κυβέρνηση τα α�οτελέσµατα δύο δηµο�ρασιών κρατικών 
οµολόγων, �ου έλαβαν χώρα τον Μάρτιο 2011. 

 
Στα τέλη Αυγούστου 2011 το δηµοσιονοµικό έλλειµµα ανερχόταν σε BGN 

732 εκατ. (1% του ΑΕΠ), µειωµένο κατά �ερί�ου BGN 800 εκατ. σε σχέση µε την 
αντίστοιχη �ερίοδο του 2010. Τα κρατικά έσοδα κατέγραψαν νέα αύξηση τον 
Αύγουστο (6,1% σε ετήσια βάση) χάρη, κυρίως, στην ενίσχυση των εισροών α�ό 
έµµεσους φόρους (+13%), αλλά και α�ό άµεσους φόρους και εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης. Τέλος, οι κρατικές δα�άνες ανήλθαν το ως άνω διάστηµα 
σε BGN 16,97 εκατ., δηλαδή στο 60% των ετήσιων �ροβλέψεων και κατά 0,8% 
αυξηµένες σε σχέση µε �έρυσι. 
 

◊◊◊◊◊ 
 

- ∆ιαµόρφωση του ΑΕΠ το β’ τρίµηνο 2011 – Προβλέψεις για 2011–2012 
 
Σύµφωνα µε �ροσωρινά στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού 

Ινστιτούτου, οι ε�ιδόσεις της βουλγαρικής οικονοµίας το β’ τρίµηνο 2011 ήταν 
ελαφρώς καλύτερες του αναµενοµένου. Συγκεκριµένα, το ΑΕΠ ενισχύθηκε σε 
ετήσια βάση κατά 2% (έναντι αρχικής �ροβλέψεως 1.9%) και σε µηνιαία βάση 
κατά 0,3% (έναντι αρχικής �ροβλέψεως 0,2%). Παρά την εν λόγω οριακή 
βελτίωση, ο οικονοµία ανα�τύχθηκε µε ρυθµούς χαµηλότερους συγκριτικά µε το 
α’ τρίµηνο, ο�ότε το ΑΕΠ είχε αυξηθεί σε �οσοστό 0,7 µηνιαία και 3,3% ετησίως. 
Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της �ροστιθέµενης αξίας της οικονοµίας, αυτή 
διαµορφώνεται ως εξής: Υ�ηρεσίες 60,8%, βιοµηχανία 33,4%, γεωργία 5,8%. 
Τέλος το β’ τρίµηνο 2011 το εµ�ορικό ισοζύγιο της χώρας ήταν αρνητικό κατά 
BGN 414 εκατ. (�ερί�ου € 215 εκατ.). 

 
Σηµειώνεται, �άντως, ότι η Ernst & Young αναθεώρησε �ρος τα κάτω τις 

�ροβλέψεις της για την �ορεία του ΑΕΠ το 2011 και το 2012, εκτιµώντας ότι η 
ανά�τυξη θα διαµορφωθεί στο 2,2% το τρέχον έτος και στο 2,6% το ε�όµενο. Οι 
λόγοι για τους ο�οίους η Ernst & Young �ροχώρησε στην ε�ανεκτίµηση αυτή 
των �ροβλέψεών της είναι η �αράλληλη ε�ιβράδυνση της ανά�τυξης στις 
�ερισσότερες χώρες της ΕΕ, �ου α�οτελούν και τους βασικούς α�οδέκτες των 
βουλγαρικών εξαγωγών, η αδύναµη εγχώρια κατανάλωση και η αβεβαιότητα 
�ου ε�ικρατεί στον ε�ιχειρηµατικό κόσµο. Συγκεκριµένα, η εγχώρια 
κατανάλωση το 2011 θα αυξηθεί, σύµφωνα µε την Ernst & Young, µόνο κατά 
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1.2%. Αν �εριοριστούν οι �ληθωριστικές �ιέσεις και ενισχυθεί η α�ασχόληση, 
τότε η εγχώρια κατανάλωση εκτιµάται ότι θα αυξηθεί κατά 3% το 2012, δίνοντας, 
µαζί µε τις εξαγωγές, �εραιτέρω ώθηση στην ανά�τυξη της βουλγαρικής 
οικονοµίας. 

   
◊◊◊◊◊ 

 
- Αύξηση των βουλγαρικών εξαγωγών το α’ εξάµηνο 2011 

 
Βάσει �ροσωρινών στοιχείων �ου έδωσε στη δηµοσιότητα το βουλγαρικό 

Στατιστικό Ινστιτούτο, το α΄ ε�τάµηνο 2011 οι βουλγαρικές εξαγωγές �ρος τρίτες 
εκτός ΕΕ χώρες αυξήθηκαν κατά 35,1% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη �ερίοδο 
του 2010. Κύριοι εµ�ορικοί εταίροι της Βουλγαρίας το ως άνω διάστηµα 
αναδείχθηκαν η Τουρκία, η Σερβία, η Ρωσία, η FYROM και η Κίνα, στις ο�οίες 
κατευθύνθηκε το 47% των βουλγαρικών εξαγωγών �ρος εκτός ΕΕ χώρες. 
Σηµαντική αύξηση, όµως, το ως άνω διάστηµα κατέγραψαν και οι βουλγαρικές 
εισαγωγές (24,2% σε ετήσια βάση). Ειδικά, τον Ιούλιο οι βουλγαρικές εξαγωγές 
αυξήθηκαν σηµαντικά κατά 32,7% και οι εισαγωγές κατά µόλις 6,6 σε σύγκριση 
µε τον αντίστοιχο µήνα του 2010.  

 
Η µεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών καταγράφηκε στις κατηγορίες: 

«ορυκτά καύσιµα, λι�αντικά και σχετικά υλικά», «ζωικά και φυτικά έλαια και 
λί�η» και «ακατέργαστα µη βρώσιµα υλικά (�λην καυσίµων)». Η µεγαλύτερη 
αύξηση εισαγωγών καταγράφηκε στην κατηγορία «χηµικά και σχετικά 
�ροϊόντα». Το εµ�ορικό ισοζύγιο για το α’ ε�τάµηνο 2011 ήταν αρνητικό κατά 
BGN 1.905,8 εκατ. (�ερί�ου €970 εκατ.). Σε τιµές FOB το ισοζύγιο ήταν και �άλι 
αρνητικό κατά BGN 1.352,6 εκατ. 

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

έτους) 

 
����: �τατ�στ��� ��στ�τ��τ� �����α��α� (http://www.nsi.bg/EPDOCS/FTS_Extrastat_2011-07_en.pdf)   
 

http://www.nsi.bg/EPDOCS/FTS_Extrastat_2011-07_en.pdf
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Σε ό,τι αφορά τις εµ�ορικές ροές µε τα κράτη-µέλη της ΕΕ, βάσει �άλι 
�ροσωρινών στοιχείων, το α΄ εξάµηνο 2011 οι βουλγαρικές εξαγωγές αυξήθηκαν 
κατά 43,6% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη �ερίοδο του 2010. Κύριοι εµ�ορικοί 
εταίροι της Βουλγαρίας το ως άνω διάστηµα αναδείχθηκαν η Γερµανία, η Ιταλία, 
η Ρουµανία, η Ελλάδα και το Βέλγο, στις ο�οίες κατευθύνθηκε το 68% των 
βουλγαρικών εξαγωγών �ρος κράτη-µέλη της ΕΕ. Αξιόλογη άνοδο, όµως, το ως 
άνω διάστηµα κατέγραψαν και οι βουλγαρικές εισαγωγές (20,5% σε ετήσια βάση) 
α�ό χώρες εντός ΕΕ. Ειδικά, τον Ιούνιο οι βουλγαρικές εξαγωγές αυξήθηκαν 
κατά 23,1% και οι εισαγωγές κατά µόλις 3,8% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο 
µήνα του 2010.  

 
Η µεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών εντός ΕΕ καταγράφηκε στις 

κατηγορίες: «ακατέργαστα µη βρώσιµα υλικά (�λην καυσίµων)», «χηµικά και 
σχετικά �ροϊόντα» και «µετα�οιηµένα αγαθά ταξινοµηµένα κυρίως µε βάση το 
υλικό». Η µεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών καταγράφηκε στις κατηγορίες «ζωικά 
και φυτικά έλαια και λί�η» και «ακατέργαστα µη βρώσιµα υλικά (�λην 
καυσίµων)». Το εµ�ορικό ισοζύγιο για το α’ εξάµηνο 2011 ήταν αρνητικό κατά 
BGN 508,1 εκατ. Σε τιµές FOB το ισοζύγιο ήταν θετικό κατά BGN 38,1 εκατ. 

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

(ροηγούµενου έτους) 

 
����: �τατ�στ��� ��στ�τ��τ� �����α��α� (http://www.nsi.bg/EPDOCS/FTS_Intrastat_2011-06_en.pdf)    
  
 Σηµειώνεται, τέλος, ότι, σύµφωνα µε �ροσωρινά στοιχεία του Στατιστικού 
Ινστιτούτου το συνολικό εµ�ορικό έλλειµµα της χώρας για το α’ ε�τάµηνο 
(Ιανουάριος – Ιούλιος) διαµορφώνεται στα BGN 2.362 εκατ. 
 

◊◊◊◊◊ 
 

http://www.nsi.bg/EPDOCS/FTS_Intrastat_2011-06_en.pdf
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- Αµετάβλητος ο δείκτης ε(ιχειρηµατικού κλίµατος το Σε(τέµβριο 
 
Αµετάβλητος �αρέµεινε ο δείκτης ε�ιχειρηµατικού κλίµατος στη 

Βουλγαρία το Σε�τέµβριο του 2011, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία �ου 
δηµοσιο�οίησε το βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο. Είχαν �ροηγηθεί δύο 
µήνες σταθερής ενίσχυσης του εν λόγω δείκτη (+0,7% τον Ιούλιο και +1,1% τον 
Αύγουστο). Ειδικότερα, στα ίδια σχεδόν ε�ί�εδα µε τον �ροηγούµενο µήνα 
�αρέµειναν οι �ροο�τικές για τις εταιρείες των κλάδων της βιοµηχανίας (+0,2%), 
του λιανικού εµ�ορίου και των υ�ηρεσιών (+0,6%). Τα στελέχη των ε�ιχειρήσεων 
των ως άνω κλάδων ανησυχούν µεν για το ασταθές οικονοµικό �εριβάλλον, την 
ανε�αρκή ζήτηση (βιοµηχανία) και τον ανταγωνισµό (υ�ηρεσίες), αλλά 
αισιοδοξούν λόγω των αυξηµένων �αραγγελιών στη βιοµηχανία, της 
ικανο�οιητικής ζήτησης υ�ηρεσιών και των �ροσδοκιών για ενισχυµένες 
�ωλήσεις στο λιανικό εµ�όριο. Πάντως, σε ό,τι αφορά ειδικά το λιανικό εµ�όριο, 
ο δείκτης είναι ευµετάβλητος τους τελευταίους µήνες και δεν µ�ορούν ακόµη να 
εξαχθούν ασφαλή συµ�εράσµατα. Στον αντί�οδα �ιο α�αισιόδοξα είναι τα 
στελέχη �ου δραστηριο�οιούνται στον τοµέα των κατασκευών (-1,4%) λόγω των 
ανησυχιών για την �ορεία των εταιρειών του κλάδου εν µέσω ασταθούς 
οικονοµικού �εριβάλλοντος και χαµηλής ζήτησης. 

 

◊◊◊◊◊ 

IΙ. ∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  
 
- Αύξηση ελληνικών εξαγωγών (ρος Βουλγαρία το α’ εξάµηνο 2011 
 

Μετά  την ανάκαµψη �ου είχαν καταγράψει κατά το �ερασµένο έτος και 
έχοντας ανακτήσει την �ρο κρίσης δυναµική τους, οι ελληνικές  εξαγωγές �ρος 
την Βουλγαρία, κατά το διάστηµα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2011,  κατέγραψαν 
σηµαντική αύξηση και  µάλιστα  υψηλότερη εκείνης των βουλγαρικών εξαγωγών  
�ρος την Ελλάδα, κατά την ίδια χρονική �ερίοδο. Είναι γεγονός  ότι  η 
εντυ�ωσιακή άνοδος των βουλγαρικών εξαγωγών �ρος την Ελλάδα, κατά τα 
τελευταία χρόνια, �ροδιέγραφε  την σταδιακά διαµορφούµενη τάση  ισοσκέλισης 
ή και µεταστροφής  του �λεονασµατικού ισοζυγίου της χώρας µας σε αρνητικό, 
ό�ως είχαµε ε�ισηµάνει σε �ροηγούµενες οικονοµικές εκθέσεις µας. Στον τοµέα 
των ε�ενδύσεων, οι ε�ιδόσεις της χώρας µας, κατά το ανωτέρω διάστηµα, 
υ�ολεί�ονται σηµαντικά εκείνων των εξαγωγών µας ενώ δεν �αραλλάσσουν 
βασικά α�ό την ε�ενδυτική συµ�εριφορά των άλλων χωρών �ου 
δραστηριο�οιούνται ε�ιχειρηµατικά στην χώρα (εκροές, α�ο�ληρωµές δανείων 
�ρος τις µητρικές εταιρείες, στάση αναµονής).  
 
Αναλυτικότερα: 
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Α)  Εξωτερικό Εµ(όριο  (Ιανουάριος-Ιούνιος 2011) 
 

Σύµφωνα µε �ροσωρινά στοιχεία για το 2011 της ΕΣΥΕ, κατά το �ρώτο 
εξάµηνο του έτους, ο όγκος του διµερούς εµ�ορίου, συνολικής αξίας €1.100,7 
εκατ. σηµείωσε άνοδο κατά 18,8 % σε σχέση µε την αντίστοιχη χρονική �ερίοδο 
του 2010. Η άνοδος αυτή �ροήλθε κατά κύριο λόγο α�ό την αύξηση κατά  21,0% 
των ελληνικών εξαγωγών, αξίας €571,4 εκατ. (έναντι αύξησης µόλις 0,4%, το α΄ 
εξάµηνο  2010) , ενώ αυξητικά ε�ίσης κινήθηκαν (+16,5%) και οι εισαγωγές α�ό 
την Βουλγαρία, αξίας €529,3 εκατ., κατά την ανωτέρω �ερίοδο ( έναντι αύξησης 
9,6% του 2010). Η ανωτέρω εξέλιξη είχε σαν α�οτέλεσµα την διεύρυνση του 
εµ�ορικού �λεονάσµατος της Ελλάδας στα €42,1 εκατ. (έναντι €18,0 εκατ. το 
2010) αλλά και την ελαφρά βελτίωση των όρων εµ�ορίου για την χώρα µας.   
 

Σηµειώνεται ότι οι εξαγωγές �ρος την Βουλγαρία συµµετείχαν  στο 
σύνολο των ελληνικών εξαγωγών του �ρώτου 6µήνου του 2011 µε �οσοστό 5,4% 
έναντι 6,2% κατά την αντίστοιχη χρονική �ερίοδο του 2010, η δε Βουλγαρία 
κατέχει την 6η θέση µεταξύ των ξένων αγοραστών ελληνικών �ροϊόντων σε σχέση 
µε την 4η θέση �ου κατείχε το �ροηγούµενο έτος. Στο δε σύνολο των ελληνικών 
εισαγωγών της ανωτέρω �εριόδου, οι εισαγωγές α�ό την Βουλγαρία αύξησαν 
ελαφρώς  το �οσοστό συµµετοχής τους α�ό 2,2%, το 2010 σε 2,4% το 2011, ενώ, 
αντίθετα, βελτίωσαν την θέση τους στην κατάταξη των �ροµηθευτών της 
ελληνικής αγοράς (α�ό την 16η το 2010 στην 13η  το 2011). 
 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία εξωτερικού εµ�ορίου για το α΄ εξάµηνο του 2011 
του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου Βουλγαρίας (NSI), τόσο οι β/εξαγωγές όσο 
και οι β/εισαγωγές �ρος και α�ό την Ελλάδα, αφενός είναι µεγαλύτερες, σε αξία 
(€632,5 εκατ. και €652,4 εκατ., αντίστοιχα), και αφετέρου �αρουσιάζουν 
σηµαντικές α�οκλίσεις ως �ρος τον βαθµό µεταβολής (+34,1% για τις εισαγωγές 
α�ό Ελλάδα και µόνο +9,8% για τις εξαγωγές).  
 
Β)   Άµεσες ε(ενδύσεις 
 

Σύµφωνα µε �ροσωρινά στοιχεία για το 2011 της Εθνικής Τρά�εζας 
Βουλγαρίας (ΒΝΒ), κατά την �ερίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2011, οι ελληνικές 
άµεσες ε�ενδύσεις εµφάνισαν καθαρή εκροή αξίας €20,5 εκατ., η ο�οία 
αναλύεται σε εκροές ύψους €54,0 εκατ. του α΄ τριµήνου (έναντι εισροών €13,7 
εκατ. το 2010 και €45,2 εκατ. το 2009) και εισροές αξίας €23,5 εκατ., κατά το β΄ 
τρίµηνο του 2011 (έναντι €35,7 εκατ. και €99,2 εκατ. το 2010 και 2009, 
αντίστοιχα).  
 

Ε�ισηµαίνεται ότι, κατά την ανωτέρω χρονική �ερίοδο, οι καθαρές 
εισροές κεφαλαίων για άµεσες ξένες ε�ενδύσεις στην Βουλγαρία  δεν 
υ�ερβαίνουν, σε αξία, τα €8,0 εκατ., έναντι εισροών ύψους €533 εκατ., κατά την 
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αντίστοιχη χρονική �ερίοδο του �ερασµένου έτους ενώ, �αράλληλα, 
καταγράφονται αθρόες εκροές ξένων κεφαλαίων, οι ο�οίες, ωστόσο, σύµφωνα µε 
τις εκτιµήσεις της InvestBulgaria (β/Υ�ηρεσία για τις Ε�ενδύσεις), δεν συνιστούν 
φυγή ε�ενδυτών α�ό την χώρα αλλά µάλλον α�ο�ληρωµές δανείων των 
θυγατρικών (�ου είναι εγκατεστηµένες στην χώρα) �ρος τις µητρικές εταιρείες. 
Σηµειώνεται ε�ίσης ότι, στην γενική κατάταξη των ξένων ε�ενδυτών στην 
Βουλγαρία, η Ελλάδα διατηρεί την τρίτη θέση, µετά την Αυστρία και Ολλανδία, 
µε συνολικές ε�ενδύσεις ύψους €3.126,8 εκατ. 

 
◊◊◊◊◊ 

ΙΙΙ. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 
 

– Εµ(ορικό ∆ίκτυο Μαύρης Θάλασσας (Black Sea Trade Net) 
 
Εγκρίθηκε η υλο�οίηση σχεδίου µε τίτλο «Εµ�ορικό ∆ίκτυο Μαύρης 

Θάλασσας» (Black Sea Trade Net), το ο�οίο εντάχθηκε στο Ε�ιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Black Sea Basin 2007-2013», σύµφωνα µε δηλώσεις της 
συντονίστριας του σχεδίου α�ό βουλγαρικής �λευράς, κας Tatyana Gicheva,.  
 

Στην εν λόγω �ρωτοβουλία συµµετέχουν το Εµ�ορικό και Βιοµηχανικό 
Ε�ιµελητήριο της βουλγαρικής �όλης Dobrich, το Ε�ιµελητήριο Εµ�ορίου, 
Βιοµηχανίας, Ναυτιλίας και Γεωργίας της ρουµανικής �όλης Κοστάντζα (ως 
βασικός εταίρος),  το Εµ�ορικό Ε�ιµελητήριο Καβάλας, ο ΟΠΕ Θεσσαλονίκης, το 
Εθνικό Κέντρο Ανά�τυξης της Μικροµεσαίας Ε�ιχειρηµατικότητας α�ό το 
Ερεβάν της Αρµενίας, καθώς ε�ίσης εµ�ορικά και βιοµηχανικά ε�ιµελητήρια 
α�ό τις τουρκικές �όλεις Τρα�εζούντα και Zonguldak.    
 

Στόχος του σχεδίου είναι να �ροβληθούν οι ευκαιρίες ε�ενδυτικής και 
οικονοµικής συνεργασίας στην �εριοχή της Μαύρης Θάλασσας. Στο �λαίσιο 
αυτό εντάσσονται οι ακόλουθες ε�ιµέρους δράσεις: 

 
• ∆ηµιουργία Εµ�ορικού Άτλαντα Μαύρης Θάλασσας για την 

�ροβολή του οικονοµικού και εµ�ορικού �εριβάλλοντος στις 5 
συµµετέχουσες χώρες (Ρουµανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Τουρκία, 
Αρµενία). 

• ∆ηµιουργία �ληροφοριακής ιστοσελίδας και εξειδικευµένης 
διαδικτυακής βάσης δεδοµένων, ό�ου θα �αρέχεται η δυνατότητα 
online ανταλλαγής �ροϊόντων ε�ιχειρηµατιών της �εριοχής.  

• Πραγµατο�οίηση 7 ηµερίδων (workshops), µίας σε κάθε 
συµµετέχουσα �εριοχή, µε στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος 
για συνεργασία στην �εριοχή της Μαύρης Θάλασσας. 
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• Πραγµατο�οίηση εκδήλωσης στην Ελλάδα µε έµφαση στις 
µικροµεσαίες ε�ιχειρήσεις και µε συµµετοχή και των 5 χωρών. 

• ∆ηµιουργία έως το Νοέµβριο 2012 δικτύου ανταλλαγής 
�ληροφοριών (Black Sea Tradenet Network) των ε�ιχειρηµατικών 
κοινοτήτων των �όλεων της �εριοχής µε 7 σηµεία ε�αφής, ένα 
δηλαδή σε κάθε συµµετέχουσα �εριοχή, ώστε οι ε�ιχειρήσεις να 
έχουν �ρόσβαση στις �ιο �ρόσφατες και σχετικές �ληροφορίες και 
υ�ηρεσίες. 

 
Σηµειώνεται ότι στόχος του Ε�ιχειρησιακού Προγράµµατος «Black Sea 

Basin 2007-2013», το ο�οίο λειτουργεί υ�ό την αιγίδα του Μηχανισµού 
Ευρω�αϊκής Γειτονίας της ΕΕ (ENPI), είναι η δυναµικότερη και βιώσιµη 
οικονοµική και κοινωνική ανά�τυξη των �εριοχών της λεκάνης της Μαύρης 
Θάλασσας. Μεταξύ των ειδικότερων στόχων του �ρογράµµατος �εριλαµβάνεται 
και η ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των φορέων των εν λόγω �εριοχών. Η 
διάρκεια υλο�οίησης του σχεδίου «Εµ�ορικό ∆ίκτυο Μαύρης Θάλασσας» 
υ�ολογίζεται σε 18 µήνες (Ιούνιος 2011 – Νοέµβριος 2012), ενώ η κοινοτική 
χρηµατοδότηση καλύ�τει το 90% του συνολικού �ροϋ�ολογισµού (€ 260.000). 

 
◊◊◊◊◊ 

 
– Χρηµατοδοτήσεις για τις δηµόσιες συγκοινωνίες 

 
Σύµφωνα µε δηλώσεις του κ. Rosen Plevneliev, Υ�ουργού Περιφερειακής 

Ανά�τυξης της Βουλγαρίας, η κοινοτική χρηµατοδότηση στα �λαίσια του 
Ε�ιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφερειακής Ανά�τυξης θα δι�λασιαστεί την 
ε�όµενη �ρογραµµατική �ερίοδο (2014–2020). Οι ανακοινώσεις αυτές έγιναν 
κατά τη διάρκεια υ�ογραφής συµφωνίας µε τη δήµαρχο Σόφιας, κα Yordanka 
Fandakova, για τον εκσυγχρονισµό των δηµόσιων συγκοινωνιών της 
�ρωτεύουσας. Ο κ. Plevneliev ε�ισήµανε �ως αυτήν τη στιγµή διατίθενται BGN 
420 εκατ. (�ερί�ου €215 εκατ.) στα �λαίσια του ολοκληρωµένου �ρογράµµατος 
για το σύστηµα δηµόσιων συγκοινωνιών, �ροσθέτοντας ότι το Υ�ουργείο του 
σκο�εύει να έχει υ�ογράψει συµβάσεις για το 99% των διαθέσιµων κονδυλίων 
εντός του 2012. 

 
 Το �ρόγραµµα �ου αφορά ειδικά τις συγκοινωνίες της Σόφιας (αξίας 

�ερί�ου €63 εκατ.) �εριλαµβάνει µεταξύ άλλων την �ροµήθεια νέων λεωφορείων 
τρόλεϊ, την εγκατάσταση «έξυ�νων» συστηµάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας, 
τη δηµιουργία νέας γραµµής tram (Σόφια – Studentski Grad) και τον 
εκσυγχρονισµό της υφιστάµενης γραµµής κατά µήκος της λεωφόρου Bulgaria. 

 
                                                                   ◊◊◊◊◊ 
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– Κοινοτικές ε(ιδοτήσεις σε Έλληνες (αραγωγούς στη Βουλγαρία 
 
Σύµφωνα µε έρευνα �ου �ραγµατο�οίησε ο ε�ιστηµονικός συνεργάτης 

του Γραφείου µας, κ. ∆ήµητρα Κανάριεφ, οι Έλληνες �αραγωγοί δύνανται να 
ε�ωφεληθούν των κοινοτικών ε�ιδοτήσεων στην ε�ικράτεια της Βουλγαρίας ως 
εξής: 

 
Στρεµµατικές ενισχύσεις 
Οι κοινοτικές ε�ιδοτήσεις λαµβάνονται µέσω ειδικής διαδικασίας 

(«Ενιαία Στρεµµατική Ενίσχυση»). Η �ληρωµή καθορίζεται ανά εκτάριο 
καλλιεργούµενης γης και δεν συνδέεται µε την �αραγωγή ή τον αριθµό των 
εκτρεφόµενων ζώων. Ε�ιλέξιµες για ενίσχυση εκτάσεις είναι οι εξής: 

 - Καλλιεργούµενη γη 
 - Μόνιµες χορτολιβαδικές εκτάσεις (λιβάδια) 
 - Εκτάσεις �ου καλύ�τονται α�ό µόνιµες καλλιέργειες 

(συµ�εριλαµβανοµένης  
    της αµ�έλου) 
 - Οικογενειακοί κή�οι 
∆ικαιούχοι στο �λαίσιο της άνω διαδικασίας είναι όλοι οι αγρότες,  

Βούλγαροι ή κοινοτικοί υ�ήκοοι, συµ�εριλαµβανοµένων φυσικών ή νοµικών 
�ροσώ�ων (εφόσον η έδρας τους είναι στη Βουλγαρία ή σε άλλο κράτος µέλος 
της ΕΕ) ή ενώσεων φυσικών ή νοµικών �ροσώ�ων. 

Βασική �ροϋ�όθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η γη να 
διατηρείται σε καλή γεωργική (δηλαδή να καλλιεργείται) και �εριβαλλοντική 
κατάσταση. Το ελάχιστο µέγεθος της µονάδας καλλιέργειας �ρέ�ει να ανέρχεται 
στο µισό (0,5) εκτάριο για τις µόνιµες καλλιέργειες και στο 1 εκτάριο για τις 
ε�οχικές. Πάντως, σε κάθε �ερί�τωση, το ελάχιστο µέγεθος των αγροτεµαχίων 
της κάθε µονάδας εκµετάλλευσης (εφόσον αυτή είναι κατατµηµένη) θα �ρέ�ει να 
είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάριο. Το �οσό της ενίσχυσης ανά εκτάριο καθορίζεται 
α�ό: Α) Το µέγεθος της υ�ό εκµετάλλευση γεωργικής γης, η ο�οία θα �ρέ�ει να 
�ληροί τις �ροϋ�οθέσεις για την είσ�ραξη ε�ιδοτήσεων και Β) το ετήσιο 
δηµοσιονοµικό �λαίσιο, ό�ως �ροκύ�τει α�ό τις δια�ραγµατεύσεις µε την 
Ευρω�αϊκή Ένωση. Ε�ίσης, η καλλιεργούµενη γη �ρέ�ει να καταγραφεί στο 
Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ISAK) της κατά τό�ους 
αρµόδιας �εριφερειακής υ�ηρεσίας γεωργίας.  

Ο αιτών υ�οχρεούται να α�οδεικνύει δικαίωµα καλλιέργειας µε 
συµβολαιογραφική �ράξη, εφόσον είναι ιδιοκτήτης, ή µε συµβόλαιο ενοικίασης 
(ισχύος άνω του ενός χρόνου), εφόσον είναι µισθωτής.  

Σε ό,τι αφορά ειδικά την αγορά αγροτικής γης, σηµειώνουµε, εν 
�ροκειµένω, ότι µε τη Συνθήκη Ένταξης της στην ΕΕ η Βουλγαρία διατήρησε 
�εριορισµούς διάρκειας 7 ετών (α�ό 01.01.2007) ως �ρος την αγορά αγροτικής 
γης α�ό φυσικά �ρόσω�α. Συνε�ώς, µέχρι την εκ�νοή της µεταβατικής αυτής 
διάταξης, υ�ήκοοι κρατών µελών της ΕΕ (άρα και της Ελλάδος) µ�ορούν να 
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καταστούν ιδιοκτήτες αγροτικής γης στη Βουλγαρία µόνο ως νοµικά �ρόσω�α, 
συστήνοντας εταιρεία για το σκο�ό αυτό.  

Σύµφωνα µε τη συνήθη έως τώρα διαδικασία, τα αιτήµατα για ενίσχυση 
υ�οβάλλονται α�ό 01.03 έως 15.05 του τρέχοντος έτους και η καταβολή των 
�ληρωµών λαµβάνει χώρα α�ό 01.12 έως 30.06 του ε�οµένου έτος. 

 
Γεωργικές-οικολογικές ενισχύσεις 
Το µέτρο 214 «Γεωργο-οικολογικές ενισχύσεις» (ΓΟΕ) �αρέχει ετήσια 

ενίσχυση για υλο�οίηση γεωργικών δραστηριοτήτων �ου σκο�εύουν στην 
�ροστασία του �εριβάλλοντος.  

Οι ΓΟΕ χορηγούνται σε αγρότες �ου αναλαµβάνουν εθελοντικά 
γεωργικές-οικολογικές δεσµεύσεις για υλο�οίηση γεωργικών-οικολογικών 
δραστηριοτήτων σε συγκεκριµένη έκταση. Ό�ως θα δούµε αναλυτικότερα και 
�αρακάτω, ο ενδιαφερόµενος οφείλει τα αναλάβει τις εν λόγω δεσµεύσεις για 
τουλάχιστον 5 χρόνια. Οι �ληρωµές υ�ολογίζονται βάσει της συγκεκριµένης 
γεωργικής έκτασης, ό�ου �ραγµατο�οιούνται οι γεωργικές-οικολογικές 
δραστηριότητες και κυµαίνονται α�ό 20 - 505 Ευρώ ανά εκτάριο. Ε�ισηµαίνουµε 
ότι καλλιέργειες ενδιαφέροντός σας (σιτάρι, βαµβάκι, καλαµ�όκι) 
�εριλαµβάνονται στον κατάλογο των βασικών καλλιεργειών για το έτος 2010. 

Αίτηση για �αροχή ενίσχυσης βάσει του ως άνω µέτρου δικαιούνται να 
υ�οβάλουν φυσικά και νοµικά �ρόσω�α �ου είναι εγγεγραµµένα στο σύστηµα 
ISAK. Οι υ�οψήφιοι καταθέτουν τη σχετική αίτηση για έγκριση µαζί µε την 
αίτηση τους για την Ενιαία Στρεµµατική Ενίσχυση. 

Τα χρηµατοδοτούµενα �ρόσω�α υ�οχρεούνται να συµµετάσχουν σε 
ειδική γεωργική-οικολογική εκ�αίδευση κατά τα δύο �ρώτα έτη εφαρµογής των 
σχετικών δραστηριοτήτων τους ή να α�οδείξουν εµ�ειρία στους εν λόγω τοµείς 
µε �τυχίο, δί�λωµα ή �ιστο�οιητικό, �ου έχει εκδοθεί α�ό εκ�αιδευτικό ίδρυµα. 

Οι αιτούντες ενισχύσεων υ�οχρεούνται να χρησιµο�οιούν τη δική τους ή 
µισθωµένη γη για ελάχιστη χρονική �ερίοδο 5 ετών. Αφετηρία δε για τον 
υ�ολογισµό της ως άνω �εριόδου α�οτελεί η ηµεροµηνία κατάθεσης της �ρώτης 
αίτησης �ληρωµής. Οι γεωργικές-οικολογικές δραστηριότητες �ρέ�ει να 
εκτελούνται στην ίδια έκταση για 5 συνα�τά έτη. 

 
Για �ερισσότερες �ληροφορίες, οδηγίες, κατευθύνσεις και οδηγίες οι 

ενδιαφερόµενοι µ�ορούν να α�ευθύνονται στην κάτωθι βουλγαρική υ�ηρεσία:  
 

National Advisory Agriculture Services 
Address: 1331 Sofia, Bulgaria, 7 “Shousse Bankya” str 
Phone: 003592/8100988, Fax: 003592/8100992 
E-mail: office@naas.government.bg 
Web: http://www.naas.government.bg/ 

 
◊◊◊◊◊ 

mailto:office@naas.government.bg
http://www.naas.government.bg/
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IV. ΚΛΑ∆ΙΚΑ 
 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
 
 -   Πτώση κερδών του τρα(εζικού κλάδου 

 
Κέρδη της τάξης των BGN 376 εκατ. (�ερί�ου € 190 εκατ.) κατέγραψε ο 

τρα�εζικός κλάδος στη Βουλγαρία το α’ εξάµηνο 2011 βάσει στοιχείων �ου έδωσε 
στη δηµοσιότητα η βουλγαρική Κεντρική Τρά�εζα. Τα ως άνω κέρδη 
�αρουσιάζουν µείωση της τάξης του 6,4% σε σχέση µε την αντίστοιχη �ερίοδο 
του 2010. ∆εν δόθηκε, συνε�ώς, συνέχεια στην �ρώτη αξιόλογη (3,3%) αύξηση 
κερδών �ου κατέγραψε ο τρα�εζικός κλάδος στη Βουλγαρία το Μάιο του 2011 
ύστερα α�ό την οικονοµική και χρηµατο�ιστωτική κρίση του 2008. Ειδικά τον 
Ιούνιο τα ενο�οιηµένα κέρδη των βουλγαρικών τρα�εζών ανήλθαν σε BGN 61 
εκατ.  

 
Σε ό,τι αφορά τα καθυστερούµενα δάνεια, υ�ήρξαν σταθερο�οιητικές 

τάσεις, καθώς καθυστερήσεις άνω των 90 ηµερών στην α�ο�ληρωµή 
καταγράφηκαν σε �οσοστό 13,5% των συνολικών δανείων. Σηµειώνεται, τέλος, 
ότι τον Ιούλιο �αρατηρήθηκε η µεγαλύτερη αύξηση καταθέσεων στις τρά�εζες 
α�ό τις αρχές του έτους, γεγονός �ου, σύµφωνα µε αναλυτές, συνδέεται µε την 
ανασφάλεια των καταθετών, �ου εν µέσω οικονοµικής αστάθειας ε�ιλέγουν να 
καταναλώνουν λιγότερο και να α�οταµιεύουν �ερισσότερο. 
 

                                                       ◊◊◊◊◊ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – Ο∆ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 
 
 -   Εθνικής σηµασίας έργο ο αυτοκινητόδροµος Ruse – Makaza  
 

Το βουλγαρικό Υ�ουργικό Συµβούλιο ανακήρυξε το οδικό δίκτυο α�ό 
την �όλη Ruse στο ∆ούναβη στα σύνορα µε Ρουµανία έως τη διάβαση της 
Makaza στα σύνορα µε Ελλάδα ως σχέδιο «εθνικής σηµασίας». Το εν λόγω οδικό 
δίκτυο συνδέει τη Ρουµανία και την Ελλάδα µέσω της Κεντρικής Βουλγαρίας και 
�ροορίζεται να α�οτελέσει τµήµα του Πανευρω�αϊκού ∆ιαδρόµου IX, �ου θα 
εκτείνεται α�ό το Ελσίνκι, τις χώρες της Βαλτικής, την Μόσχα, το Κίεβο και το 
Βουκουρέστι µέχρι το ελληνικό λιµάνι της Αλεξανδρού�ολης στο Αιγαίο.  

 
Σε συνέχεια της α�όφασης αυτής, η κυβέρνηση α�οφάσισε, σύµφωνα µε 

δηµοσιογραφικές �ληροφορίες, την έναρξη κατασκευής άµεσα, ήδη α�ό την 1η 
Σε�τεµβρίου, ενός ζωτικής σηµασίας τµήµατος του οδικού άξονα µήκους 24 χλµ., 
�ου θα συνδέει την �όλη Kardzhali της νότιας Βουλγαρίας µε το χωριό Podkova, 
το ο�οίο βρίσκεται σε α�όσταση 15 χλµ α�ό την διάβαση της Makaza στα 
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ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Στο ως άνω χωριό βρίσκεται ο νοτιότερος 
σιδηροδροµικός σταθµός σε βουλγαρικό έδαφος, �ου α�οτελεί ταυτόχρονα και 
την α�όληξη της σιδηροδροµικής γραµµής Ruse-Podkova. 
 

Σηµειώνεται, �άντως, ότι το συνοριακό �έρασµα της Makaza στην 
οροσειρά της Ροδό�ης, �ου βρίσκεται �ερί�ου 20 χλµ βορείως της ακτής του 
Αιγαίου �αραµένει ακόµη κλειστό, αν και έχουν αναληφθεί δεσµεύσεις και α�ό 
την ελληνική και α�ό τη βουλγαρική �λευρά για την ταχύτερη δυνατή 
λειτουργία του. Εφόσον ο συνοριακός σταθµός καταστεί �λήρως λειτουργικός, ο 
οδικός άξονας Ruse-Makaza θα �ροσφέρει την συντοµότερη διαδροµή α�ό το 
Βουκουρέστι µέχρι το Αιγαίο και την Μεσόγειο.  
 

Η α�όφαση της βουλγαρικής κυβέρνησης να καταστήσει τον οδικό άξονα 
«έργο �ροτεραιότητας»  δικαιολογείται α�ό την αναγκαιότητα να 
α�ορροφηθούν κοινοτικά κονδύλια  στο �λαίσιο του Ε�ιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Μεταφορές», γεγονός �ου θα ε�ιταχύνει τις διοικητικές 
διαδικασίες για την �ροώθηση των ε�ενδύσεων, την ολοκλήρωση των 
α�αλλοτριώσεων και την έναρξη των κατασκευών.  
 

Η βουλγαρική κυβέρνηση σχεδιάζει να δηµιουργήσει έναν «υψηλής 
ταχύτητας αυτοκινητόδροµο» και να κατασκευάσει το τµήµα Kardzhali – 
Makaza µήκους 24 χλµ και αξίας € 32 εκατ. µε αξιο�οίηση κονδυλίων του 
ε�ιχειρησιακού �ρογράµµατος «Μεταφορές». Εκφράζονται ελ�ίδες ότι η ως άνω 
α�όφαση θα µ�ορούσε να συµβάλει στην ε�ιτάχυνση της �ραγµατο�οίησης ενός 
α�ό τα �ιο �ολυσυζητηµένα έργα στη Βουλγαρία τα τελευταία 20 χρόνια, της 
σήραγγας στο �έρασµα Shipka της οροσειράς Stara Planina, η ο�οία εκτιµάται 
ότι θα αναβαθµίσει τις διασυνδέσεις µεταφορών µεταξύ της βόρειας και νότιας 
Βουλγαρίας κατά µήκος του άξονα Ruse-Makaza. 

                                                       ◊◊◊◊◊ 

  -   Σύνδεση της (όλης του Ruse µε τον αυτοκινητόδροµο Hemus  
 

Ο �εριφερειάρχης Ruse, κ. Plamen Stoilov, ανακοίνωσε ότι 
δροµολογούνται οι διαδικασίες για την κατασκευή δύο ακόµη οδικών αξόνων 
(Ruse–Veliko Turnovo, Ruse–Shumen) «υψηλής ταχύτητας» (δε θα έχουν, όµως, 
βοηθητική λωρίδα, ώστε να θεωρηθούν αυτοκινητόδροµοι), �ου θα συνδέουν την 
�όλη του Ruse µε τον αυτοκινητόδροµο “Hemus”. Ο τελευταίος θα συνδέει τη 
Σόφια µε τη Βάρνα µέσω της βόρειας Βουλγαρίας. Πάντως, ο σχεδιασµός των ως 
άνω τµηµάτων δεν αναµένεται να ολοκληρωθεί �ριν α�ό το 2013 και η 
κατασκευή του �ριν α�ό το 2020. Σε ότι αφορά τον αυτοκινητόδροµο “Hemus”, 
έως σήµερα έχουν κατασκευαστεί 145 α�ό τα συνολικά 423 χλµ. (34%). 

 
◊◊◊◊◊ 
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
 -   Αύξηση ταξιδιών Βουλγάρων (ρος Ελλάδα τον Αύγουστο 
 
 Σύµφωνα µε στοιχεία �ου δηµοσιο�οίησε ο Βούλγαρος ανα�ληρωτής 
Υ�ουργός Οικονοµίας, Ενέργειας & Τουρισµού, κ. Ivo Marinov, τα έσοδα της 
χώρας α�ό το διεθνή τουρισµό αυξήθηκαν κατά 5,2% το �ρώτο ε�τάµηνο του 
2011. Σε ό,τι αφορά τις χώρες �ροέλευσης των τουριστών, κατά 20% αυξήθηκαν 
οι αφίξεις α�ό Γερµανία, ενώ αυξητικές τάσεις καταγράφηκαν και στη ροή 
τουριστών α�ό Ουκρανία, Ισραήλ, Μολδαβία, Σερβία και FYROM. Αναφορικά 
µε το χειµερινό τουρισµό, εκτιµάται ότι τα έσοδα του εν λόγω κλάδου θα 
κινηθούν σε �αρόµοια µε τα �ερσινά ε�ί�εδα. 
 
 Σε ό,τι αφορά ειδικά τον Αύγουστο, βάσει στοιχείων του βουλγαρικού 
Στατιστικού Ινστιτούτου, οι αφίξεις ξένων τουριστών για διακο�ές στη 
Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 1,4% σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2010. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον �αρουσιάζει, τέλος, η εντυ�ωσιακή αύξηση των ταξιδιών 
(για διακο�ές και ε�αγγελµατικούς λόγους) των Βουλγάρων στην Ελλάδα τον ως 
άνω µήνα (28,2%). Πρόκειται για τον �ροορισµό µε τη µεγαλύτερη �οσοστιαία 
αύξηση ταξιδιών Βουλγάρων �ρος το εξωτερικό και έ�ονται η Ρουµανία µε 
19,6% και το Ισραήλ µε 10,4%. 

                                                       ◊◊◊◊◊ 

V. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ   
 

– “Plovdiv between Athens and Sofia” (Φιλι((ού(ολη, 29 Σε(τεµβρίου 2011) 
 

 Η εν λόγω εκδήλωση διοργανώθηκε α�ό το Hellenic Business Council in 
Bulgaria (HBCB) και την Confindustria Bulgaria στο �εριθώριο της ∆ιεθνούς 
Έκθεσης της Φιλι��ού�ολης International Technical Fair. 
 
 Στην εκδήλωση �αρευρέθησαν ο Γενικός Γραµµατέας ∆ΟΣ & ΑΣ του 
ελληνικού Υ�ουργείου Εξωτερικών, κ. Κωνσταντίνος Πα�αδό�ουλος, η 
Πρέσβειρα της Ελλάδος στη Σόφια, κα ∆ανάη-Μαγδαληνή Κουµανάκου, ο 
Ιταλός Πρέσβης στη Βουλγαρία, κ. Stefano Benazzo και οι �ρόεδροι του HBCB 
και της Confindustria, κκ. Σταµάτιος Θεοδωρό�ουλος και Pietro Luigi Ghia. 

 Στη συζήτηση �ου έλαβε χώρα µε θέµα «Η ε�ιτυχηµένη εµ�ειρία 
ελληνικών και ιταλικών εταιρειών στη Βουλγαρία» συµµετείχαν  ο κ. Νικόλαος 
Γεωργό�ουλος, διευθύνων σύµβουλος της Drujba Glassworks, ο κ. Γεώργιος 
Αλεξανδρής, διευθύνων σύµβουλος της Alexandris Engineering, ο κ. Franco 
Miroglio, εκ των ε�ικεφαλής της E. Miroglio και ο κ. Giuseppe De Francesco, 
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διευθυντής του οµίλου Rigoni di Asiago and και ε�ίτιµος �ρόξενος της Ιταλίας 
στη Φιλι��ού�ολη. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο κ. Γεώργιος Ρούσσος, 
αντι�ρόεδρος του HBCB. Οι οµιλητές στις �αρεµβάσεις τους συµφώνησαν ότι η 
Βουλγαρία ελκύει το ενδιαφέρον των ε�ενδυτών µε το σταθερό ε�ιχειρηµατικό 
�εριβάλλον της, τη χαµηλή φορολογία, το καταρτισµένο και σχετικά φτηνό 
εργατικό δυναµικό. Παρόλ’ αυτά, ε�ισηµάνθηκαν και �ροβλήµατα, ό�ως η 
γραφειοκρατία και το ανα�οτελεσµατικό δικαστικό σύστηµα. 

◊◊◊◊◊ 

– SEE Congress & Exhibition on EE & RES (Σόφια 28–30.03.2012) 
 
Η 8η 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 στις 28–30 Μαρτίου 2012 στο Inter Expo Center στη Σόφια. Ως 
�αράλληλο γεγονός θα λάβει χώρα το 3ο ∆ιεθνές Ε�ιχειρηµατικό Forum “Save 
Energy, Save Water, Save the Planet”. 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. 

• 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 α�ό τον 

α�ολογισµό των διοργανωτών για την εφετινή έκθεση (web: 
http://www.eeandres.viaexpo.com/upload/en/PostEventReport_2011_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  

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

http://www.eeandres.viaexpo.com/N2/Content/skype:maya.kristeva?call
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– Bulgaria Building Week (Σόφια, 14–17.03.2012) 
 
Η 8η Έκθεση Bulgarian Building Week θα διεξαχθεί α�ό 14 έως 17 

Μαρτίου 2012 στο Inter Expo Center στη Σόφια. Η εν θέµατι έκθεση α�ευθύνεται 
σε εταιρείες και φορείς �ου ασχολούνται µε ένα α�ό τα ακόλουθα αντικείµενα: 

 
• Υ�οδοµές, θεµέλια, χηµικά �ροϊόντα 
• Ενεργειακή α�οδοτικότητα στις κατασκευές, ηλεκτρολογικός 

εξο�λισµός, µονώσεις, ύδρευση και α�οχέτευση, συστήµατα 
θέρµανσης. 

• Κατασκευαστικά µηχανήµατα και εξο�λισµός, χρώµατα, βερνίκια, 
�ροφίλ, σκαλωσιές, εξαγωγή και �αρασκευή οικοδοµικών υλικών, 
ξυλουργικός εξο�λισµός, �όρτες, �αράθυρα, δά�εδα και �ατώµατα, 
συστήµατα οροφής. 

• Φωτογραµµετρία, χαρτογραφία, γεωδαιτικός εξο�λισµός, σάρωση 
α�ό αέρος (air laser scanning). 

 
Για �ερισσότερες �ληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µ�ορούν να 

ε�ικοινωνούν α�ευθείας µε τους διοργανωτές: 
 

BULGARREKLAMA Agency Ltd. 
147,Tsarigradsko Chaussee, blvd. 

BG-1784 Sofia, Bulgaria 
Tel.: +359 (2) 9655 281 
Fax: +359 (2) 9655 231 

E-Mail: odikova@bulgarreklama.com 
odikova@iec.bg 

Web: http://www.iec.bg/  
 

◊◊◊◊◊ 

– 2o Ετήσιο Pharmacist Seminar (Αθήνα, 20 – 21 Οκτωβρίου 2011) 
 

 Η εν λόγω διηµερίδα θα �ραγµατο�οιηθεί στη Αθήνα, στο ξενοδοχείο 
DIVANI CARAVEL, στις 20–21 Οκτωβρίου 2011. Μεταξύ των θεµάτων �ου θα 
α�ασχολήσουν το σεµινάριο �εριλαµβάνονται η τιµολόγηση των φαρµάκων, τα 
οικονοµικά της υ�ηρεσιών υγείας, οι τεχνολογίες υγείας, η µικρο- και 
µακροοικονοµική ανάλυση των φαρµακευτικών δα�ανών κ.ά. 
 
 Για �ερισσότερες �ληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µ�ορούν να 
ε�ικοινωνούν α�ευθείας µε τους διοργανωτές: 
 

mailto:odikova@bulgarreklama.com
mailto:odikova@iec.bg
http://www.iec.bg/
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PHARMASSIST Ltd 
CONTRACT RESEARCH ORGANIZATION  

262 Messogion Av., 155 62 Holargos 
Athens - Hellas 

Tel.: +30 210 65 60 700   Fax.: +30 210 65 12 210 
E-mail: info@pharmassist.gr  
Web: www.pharmassist.gr  

 
◊◊◊◊◊ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ∗∗∗∗  
 
- Εκ(ροσώ(ηση NATIONAL-ALAMO α(ό MIRKAT Ltd.  
 

Η Mirkat Ltd, η ο�οία ανήκει στον Όµιλο Σφακιανάκη, 
δραστηριο�οιείται στη Βουλγαρία στους τοµείς της ενοικίασης αυτοκινήτων και 
των µακροχρόνιων µισθώσεων (operating leasing) α�ό το 2006. Σε ό,τι αφορά 
ειδικότερα τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, σηµειώνεται ότι η Mirkat έχει 
εξασφαλίσει τα δικαιώµατα franchise για τη Βουλγαρία των εταιρειών National 
Car Rental και Alamo Rent a Car. Σχετικά γραφεία ενοικίασης υ�άρχουν στα 
µεγαλύτερα αεροδρόµια της Βουλγαρίας (Σόφια, Βάρνα και Μ�ουργκάς). Για 
�ερισσότερες �ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ�ορούν να ε�ικοινωνήσουν 
α�ευθείας µε την εταιρεία: 
 
National Alamo Rent a Car and Operating Leasing 
Τηλέφωνο: 00359 2 439 09 50, 946 43 72 
Φαξ: 00359 2 946 43 72 
Web: www.nationalcar-bg.com 
E-mail: office.national@mirkat.bg  
 

◊◊◊◊◊ 

 

 

 

                                                 
∗ 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 µπορούν να 
αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: economy@grembassysofia.org µε την ένδειξη «Για 
το Ενηµερωτικό ∆ελτίο». 

mailto:info@pharmassist.gr
http://www.pharmassist.gr/
http://www.nationalcar-bg.com/
mailto:office.national@mirkat.bg
mailto:economy@grembassysofia.org
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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=%2Ff
rontoffice%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://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

