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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  

 

- Περιορισµός του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος το α’ δίµηνο 2012 

 
Σύµφωνα µε 
ροσωρινά στοιχεία 
ου δηµοσιο
οίησε το βουλγαρικό 

Υ
ουργείο Οικονοµικών, το έλλειµµα του κρατικού 
ροϋ
ολογισµού το 
ρώτο 
δίµηνο του 2012 
εριορίστηκε στα BGN 565 εκατ. (
ερί
ου €290 εκατ.) έναντι 
BGN 750 εκατ. την αντίστοιχη 
ερίοδο του 2011. Αναλυτικότερα, για το ως άνω 
διάστηµα τα έσοδα του βουλγαρικού 
ροϋ
ολογισµού κατέγραψαν αύξηση 
11,8% και ανήλθαν στα BGN 3,68 δισ., ενώ ελαφρά αύξηση σηµείωσαν και οι 
δα
άνες 
ου διαµορφώθηκαν στα  BGN 4,25 δισ. Η ενίσχυση των εσόδων 
οφείλεται, κυρίως, σε αυξηµένες εισροές α
ό έµµεσους φόρους (ΦΠΑ), ενώ η 
άνοδος των δα
ανών σε αυξηµένες ε
ιδοτήσεις και κεφαλαιουχικές δα
άνες µε 
στόχο τη βελτίωση της α
ορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων. 

 
◊◊◊◊◊ 

 
- Αύξηση του εµ�ορικού ελλείµµατος το α’ δίµηνο 2012 

 

 
Ονοµαστική αύξηση των βουλγαρικών εξαγωγών την �ερίοδο 2010–2012 (σύγκριση µε τον 
αντίστοιχο µήνα του �ροηγούµενου έτους): Ό�ως φαίνεται και α�ό το διάγραµµα, το α’ 
δίµηνο 2012 καταγράφονται αρνητικές τάσεις για �ρώτη φορά ύστερα α�ό δύο χρόνια. Πηγή: 
National Statistical Institute (http://www.nsi.bg/EPDOCS/FTS_Extrastat_2012-02_en.pdf)  

 
Αυξητικές τάσεις σηµείωσε το 
ρώτο δίµηνο του 2012 το εµ
ορικό 

έλλειµµα της Βουλγαρίας, το ο
οίο το ως άνω διάστηµα διαµορφώθηκε στα BGN 
1,25 δισ. (
ερί
ου €650 εκατ.) , ενισχυµένο δηλαδή κατά BGN 832 εκατ. σε σχέση 
µε την ίδια 
ερίοδο του 2011. Σε τιµές FOB/FOB το έλλειµµα διαµορφώθηκε στα 

http://www.nsi.bg/EPDOCS/FTS_Extrastat_2012-02_en.pdf
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BGN 912 εκατ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 
ου δηµοσιο
οίησε το βουλγαρικό 
Στατιστικό Ινστιτούτο, βασική αιτία για την εξέλιξη αυτή α
οτέλεσε η κάµψη 
κατά 6% των συνολικών εξαγωγών 
ρος το εξωτερικό την 
ερίοδο Ιανουαρίου–
Φεβρουαρίου και η 
αράλληλη αύξηση των εισαγωγών κατά 7%. Κύριοι 
α
οδέκτες των βουλγαρικών εξαγωγών είναι, µεταξύ των τρίτων χωρών, η Κίνα, 
η Τουρκία, τα ΗΑΕ, η FYROM, η Ρωσία και η Σερβία και, µεταξύ των κρατών-
µελών της ΕΕ, η Γερµανία, η Ιταλία, η Ρουµανία, η Ελλάδα και η Γαλλία. 

 
Σηµειώνεται ότι τα 
ρώτα αυτά δείγµατα εξαγωγικής κάµψης 

καταγράφονται ύστερα α
ό µια θετική χρονιά για τις βουλγαρικές εξαγωγές. 
Συγκεκριµένα, το 2011 το εµ
ορικό έλλειµµα 
εριορίστηκε στα BGN 5,9 δισ., 
µειωµένο κατά BGN 1,3 δισ. σε σχέση µε το 2010, χάρη, κυρίως, στη σηµαντική 
αύξηση των βουλγαρικών εξαγωγών την 
ερασµένη χρονιά (+33,6% για το 
σύνολο του έτους για το εµ
όριο µε τρίτες χώρες και +24,4% για το 
ενδοκοινοτικό εµ
όριο). Μικρότερη συγκριτικά αύξηση σηµείωσαν και οι 
βουλγαρικές εισαγωγές το 2011 αυξήθηκαν (+19,2% 
ρος τρίτες χώρες και 
+22,8% α
ό κοινοτικές χώρες). 

 
◊◊◊◊◊ 

 
- Κάµψη των άµεσων ε�ενδύσεων στη Βουλγαρία 
 

Σύµφωνα µε 
ροσωρινά στοιχεία της Βουλγαρικής Κεντρικής Τρά
εζας, 
κατά το 
ρώτο δίµηνο του τρέχοντος έτους οι άµεσες ξένες ε
ενδύσεις στη 
Βουλγαρία ανήλθαν σε € 84,6 εκατ.  (0,2% του ΑΕΠ), σηµειώνοντας σηµαντική 
κάµψη σε σύγκριση µε το αντίστοιχο δίµηνο του 
ροηγούµενου έτους 
ου 
ανήλθαν σε € 333,2 εκατ. (0,9% του ΑΕΠ). Συγκεκριµένα το κεφάλαιο 
ου 
ε
ενδύθηκε σε µετοχές στη Βουλγαρία το 
ρώτο δίµηνο 2012 ανήλθε σε € 86,5 
εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά € 27,1 εκατ. λιγότερα α
ό το 
οσό 
ου ε
ενδύθηκε το 
αντίστοιχο διάστηµα του 2011. Τα κέρδη 
ου ε
ανα
ενδύνθηκαν στο ίδιο 
δίµηνο, ανήλθαν σε € 17,8 εκατ., 
οσό ελαφρώς υψηλότερο α
ό το αντίστοιχο 
του 2011 
ου ήταν € 16,6 εκατ. Τις µεγαλύτερες άµεσες ξένες ε
ενδύσεις 

ραγµατο
οίησε η Ολλανδία (€ 24,5 εκατ.) ενώ ακολούθησαν η Νότιος Κορέα (€ 
16,6 εκατ.) και η Ρωσία  (€ 13,1 εκατ.) 
 

◊◊◊◊◊ 
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II. ΠΟΡΕΙΑ ∆ΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 

  
- Πορεία κατασκευής συνοριακού �εράσµατος Μακάζα–Κοµοτηνής 
 

Σε δηλώσεις του ο Βούλγαρος αντι
ρόεδρος της κυβέρνησης και υ
ουργός 
Οικονοµικών, κ. Συµεών Ντιάνκοφ σχολίασε τα α
οτελέσµατα συνάντησης 
εργασίας 
ου είχε την Παρασκευή στην Κοµοτηνή σχετικά µε την εξέλιξη των 
έργων 
ου αφορούν στη δίοδο «Μακάζα – Κοµοτηνή» στα ελληνοβουλγαρικά 
σύνορα (θα συνδέει την Κοµοτηνή µε τη βουλγαρική 
όλη Kardzhali). Ο κ. 
Ντιάνκοφ τόνισε 
ως ο ελληνικός αυτοκινητόδροµος 
ου θα οδηγεί στην εν 
λόγω συνοριακή δίοδο (την έκτη µεταξύ των δυο χωρών) αναµένεται να έχει 
ολοκληρωθεί σε διάστηµα δυο µηνών.  
 

Ο Βούλγαρος υ
ουργός Οικονοµικών δήλωσε 
ως η κατασκευή του έργου 
καθυστέρησε λόγω των άσχηµων καιρικών συνθηκών του χειµώνα και όχι λόγω 
έλλειψης  χρηµατοδότησης. Πρόσθεσε, ε
ίσης, 
ως οι εργασίες κατασκευής 
συνεχίζονται σε δυο δύσκολα τµήµατα του αυτοκινητόδροµου εκ των ο
οίων το 
ένα βρίσκεται σε σηµείο 
ου 
ραγµατο
οιήθηκαν κατολισθήσεις κατά τη 
διάρκεια του χειµώνα. 

 
◊◊◊◊◊ 

 
IΙI. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 

 

– Χρηµατοδοτικές ενισχύσεις µε την υ�οστήριξη της EBRD στον τοµέα της 
ενεργειακής α�οδοτικότητας 
 

 Εγκαινιάστηκε στις 25 Α
ριλίου σε ειδική εκδήλωση στο ξενοδοχείο 
SHERATON της Σόφιας το «Πρόγραµµα Ενεργειακής Α
οδοτικότητας και 
Πράσινης Οικονοµίας», 
ου θα υλο
οιηθεί στο 
λαίσιο του Ε
ιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» και µε την υ
οστήριξη της Ευρω
αϊκής 
Τρά
εζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανά
τυξη (EBRD). Το 
ρόγραµµα θα 
χρηµατοδοτεί ε
ενδύσεις στους τοµείς της ενεργειακής α
οδοτικότητας και των 
ανανεώσιµων 
ηγών ενέργειας (ΑΠΕ) µέσω δύο 
αράλληλων διαδικασιών: α) 
Μέσω α
ευθείας ενισχύσεων συνολικού ύψους €150 εκατ. (
ροερχόµενων α
ό τα 
κοινοτικά διαρθρωτικά ταµεία και το βουλγαρικό κρατικό 
ροϋ
ολογισµό) 
ου 
θα ανέρχονται στο 30-50% της ε
ένδυσης (και θα καταβάλλονται µε την ε
ιτυχή 
ολοκλήρωση του έργου), β) Μέσω χαµηλότοκων δανειακών διευκολύνσεων, τις 
ο
οίες θα 
αρέχουν εµ
ορικές τρά
εζες εκµεταλλευόµενες χρηµατοδότηση 
(Bulgarian Energy Efficiency for Competitive Industry Finance Facility) συνολικού 
ύψους €150 εκατ., 
ου θα τους χορηγήσει η EBRD.  
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Σηµειώνεται ότι η EBRD 
ροχωρεί ήδη, στο 
λαίσιο του ως άνω 

Προγράµµατος, στη χορήγηση έξι 
ιστωτικών γραµµών ύψους €62 εκατ. (α
ό τα 
συνολικά €150 εκατ.) µέσω των κάτωθι χρηµατο
ιστωτικών ιδρυµάτων: Allianz 
Bank Bulgaria, DSK Bank, MKB Unionbank, ProCredit Bank Bulgaria, 
Raiffeisenbank Bulgaria και UniCredit Bulbank.  

 
∆ικαιούχοι του Προγράµµατος, το ο
οίο θα είναι ανοιχτό για τους 

ενδιαφερόµενους έως το τέλος του 2013, είναι εταιρείες ιδιωτικών συµφερόντων, 

ου έχουν συσταθεί και λειτουργούν στη Βουλγαρία. 

 
Περισσότερες 
ληροφορίες µ
ορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόµενοι 

α
ό την ιστοσελίδα της EBRD 
(http://www.ebrd.com/english/pages/news/press/2012/120425.shtml), καθώς 
και α
ό τη διαχειριστική αρχή του Ε
ιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα» στα κάτωθι στοιχεία ε
ικοινωνίας: 

 
Managing Authority of OP "Development of the Competitiveness of the 

Bulgarian Economy" 
"European Funds for Competitiveness" Directorate 

Bulgaria, Sofia 
8, Slavyanska Str. 

Tel. + 359 2 940 75 00 
Fax + 359 2 981 17 19 

 

Intermidiate Body for Priority Axes 1 & 2 of the OP “Competitiveness” 
Bulgaria, Sofia 

21, Sheshti Semptemvri Str. 
Tel. + 359 2 807 53 00 
Fax + 359 2 807 53 08 

Web: www.ibsme.org  

 
 
Παράλληλα, δάνειο ύψους €5 εκατ. χορήγησε η EBRD στη βουλγαρική 

τρά
εζα (ουγγρικών συµφερόντων) DSK Bank µε στόχο την υ
οστήριξη 
δράσεων στον τοµέα της ενεργειακής α
οδοτικότητας των κατοικιών. Το εν λόγω 
δάνειο εντάσσεται στο 
λαίσιο της 
ιστωτικής γραµµής της EBRD µε τον τίτλο 
REECL (Residential Energy Efficiency Credit Line). Το εν λόγω 
ρόγραµµα, 
ου 
εγκαινιάστηκε το 2005, έχει ήδη χρηµατοδοτήσει 
άνω α
ό 30.000 µικροέργα 
(στον τοµέα της ενεργειακής α
οδοτικότητας κατοικιών) και το 2011 ανανεώθηκε 

http://www.ebrd.com/english/pages/news/press/2012/120425.shtml
http://www.ibsme.org/
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η διάρκειά του και 
ροβλέφθηκε η 
εραιτέρω διάθεση €40 εκατ. Σηµειώνεται ότι, 
στο 
λαίσιο του εν λόγω 
ρογράµµατος, είχε δοθεί 
αρόµοια χρηµατοδότηση το 
Μάρτιο 2012 στη CIBANK  (ύψους €5 εκατ.) και τον Ιούλιο του 2011 (ύψους €8 
εκατ.) στην τρά
εζα Raiffeisenbank (αυστριακών συµφερόντων). 

 
 

◊◊◊◊◊ 

IV. ΚΛΑ∆ΙΚΑ 
 
 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
 

 
 - ∆ιαδικασία �ώλησης VIVACOM 

 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του βουλγαρικού τύ
ου, εµ
λοκή έχει 


ροκύψει στη διαδικασία 
ώλησης της εταιρείας τηλε
ικοινωνιών BTC, γνωστής 
στο ευρύ κοινό µε το διακριτικό τίτλο VIVACOM. Ενώ η τουρκική εταιρεία 
τηλε
ικοινωνιών TURKCELL είχε υ
οβάλει την καλύτερη 
ροσφορά (€870 εκατ. 
για την αγορά του 94% των µετοχών), η διαδικασία φαίνεται να καθυστερεί 
λόγω εσωτερικών διενέξεων το τελευταίο διάστηµα µεταξύ των µετόχων της 
TURKCELL, της µεγαλύτερης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας της Τουρκίας.  

 
Σηµειώνεται ότι η VIVACOM είχε α
οκρατικο
οιηθεί το Φεβρουάριο του 

2004 (έναντι τιµήµατος €870 εκατ. για το 65% των µετοχών) εν µέσω έντονων 

ολιτικών και νοµικών αντι
αραθέσεων. Έκτοτε, η εταιρεία άλλαξε 
ε
ανειληµµένως ιδιοκτησιακό καθεστώς, για να καταλήξει στον κινεζικό 
τηλε
ικοινωνιακό κολοσσό PCCW, 
ου α
οφάσισε να 
ροχωρήσει στην 
ώλησή 
της. Σηµειώνεται ότι η VIVACOM δραστηριο
οιείται, µεταξύ άλλων, και στον 
τοµέα της κινητής τηλεφωνίας, ο
ού είναι µία α
ό της τρεις µεγαλύτερες 
εταιρείες της Βουλγαρίας µαζί µε την Μ-TEL (ιδιοκτησίας TELEKOM AUSTRIA) 
και την GLOBUL (ιδιοκτησίας ΟΤΕ). 

 
◊◊◊◊◊ 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 
 - Έναρξη εργασιών για την κατασκευή του Τµήµατος 4 (Lot 4) του 
αυτοκινητοδρόµου “Struma” 
       

Πραγµατο
οιήθηκε στις 5 Α
ριλίου τ.ε. στην 
όλη Sandanski ειδική 
τελετή, µε την ο
οία εγκαινιάστηκε η κατασκευή του Τµήµατος 4 (αξίας 
ερί
ου 



 7

€29 εκατ.) του αυτοκινητοδρόµου Struma (Sandanski – συνοριακός σταθµός 
Προµαχώνα/Kulata). Σηµειώνεται ότι ανάδοχος του εν λόγω έργου (µήκους 15 
χλµ.) είναι η ελληνικών συµφερόντων εταιρεία ΑΚΤΩΡ. Στην τελετή 
αρέστησαν 
ο Βούλγαρος 
ρωθυ
ουργός, κ. Boyko Borissov, η Υ
ουργός Περιφερειακής 
Ανά
τυξης και ∆ηµοσίων Έργων, κα Lilyana Pavlova, ο Υ
ουργός Μεταφορών, 
κ. Ivaylo Moskovski, και ο Πρέσβυς της Ελλάδος στη Σόφια, κ. Θρασύβουλος 
Σταµατό
ουλος.  

 
Ο κ. Borissov στην οµιλία του ανέφερε ότι, 
αράλληλα µε τον 

αυτοκινητόδροµο, θα κατασκευαστεί και ένας υψηλής ταχύτητας σιδηρόδροµος. 
Σε ό,τι αφορά τα υ
όλοι
α τµήµατα του αυτοκινητοδρόµου, ο κ. Borissov 
δήλωσε 
ε
εισµένος ότι η κατασκευή του Lot 2 (Dupnitsa-Blagoevgrad) θα 
ξεκινήσει την ε
όµενη άνοιξη, ενώ το Lot 1 (Dolna Dikanya-Doupnitsa) 
αναµένεται να είναι έτοιµο έως το τέλος του 2013. Σε ό,τι αφορά το Lot 3 
(Blagoevgrad-Sandanski), 
ου α
οτελεί το µεγαλύτερο (64 χλµ.) και 
ιο σύνθετο 
κοµµάτι του έργου, καθώς διασχίζει το φαράγγι της Κρέσνας (
ροστατευόµενη 

εριοχή Natura 2000), ο Βούλγαρος 
ρωθυ
ουργός αναγνώριsε ότι θα είναι το 

ιο δα
ανηρό κοµµάτι του έργου (
ιθανώς το κόστος κατασκευής να 

ροσεγγίσει το € 1 δισ.), αλλά θα τηρηθούν όλες οι 
εριβαλλοντικές 

ροϋ
οθέσεις 
ου έχει θέσει η ΕΕ. Η υλο
οίηση του εν λόγω Τµήµατος έχει 
µετατεθεί για την ε
όµενη 
ρογραµµατική 
ερίοδο (2013-2020). 

 
Α
ό την 
λευρά του, ο κ. Moskovski ανέφερε ότι µε την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας για την ανάθεση του Lot 4 του αυτοκινητοδρόµου Struma, η 
Βουλγαρία έχει 
λέον συνάψει συµβάσεις για το 90% των διαθέσιµων κονδυλίων 
(
ερί
ου €1,7 δισ.) στο 
λαίσιο του Ε
ιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Μεταφορές», ενώ το 1/3 του 
οσού αυτού έχει ήδη διατεθεί για την υλο
οίηση 
µεγάλων µεταφορικών έργων υ
οδοµής. 
 

Η διάρκεια των έργων για την ολοκλήρωση του Τµήµατος 4 υ
ολογίζεται 
σε 23 µήνες. Το συνολικό κόστος του αυτοκινητοδρόµου Struma, ο ο
οίος θα 
συνδέει τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα µε τη Σόφια (ό
ου θα συνδέεται µε τον 
αυτοκινητόδροµο Luylin), έχει εκτιµηθεί σε 
ερί
ου € 1,1 δισ., ενώ µέχρι σήµερα 
έχουν κατασκευαστεί συνολικά 40 χλµ. (α
ό τα 
ροβλε
όµενα 173 χλµ.). 

                                                    ◊◊◊◊◊  
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
 - Τρέχουσες τιµές αραβοσίτου και λοι�ών σιτηρών στη Βουλγαρία 

 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία 
ου 
ροκύ
τουν α
ό σχετική έρευνα του 

Γραφείου µας, οι τρέχουσες τιµές 
αραγωγού αραβοσίτου στη Βουλγαρία, 
εσοδείας 2011, κυµαίνονται µεταξύ BGN 390–400  (BGN 1 = € 1,95583) ανά τόνο. 
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Πρόκειται για τιµές 
ρος εξαγωγή του εν λόγω 
ροϊόντος, η ο
οία λαµβάνει 
χώρα, κυρίως, α
ό τα λιµάνια της Μαύρης Θάλασσας. Για 
αραλαβή του 
αραβοσίτου α
ό το χωράφι η τιµή διαµορφώνεται σε ελαφρώς χαµηλότερα 
ε
ί
εδα.  

 
Ε
ισηµαίνεται ότι η συλλογή 
ληροφοριών αναφορικά µε την τιµή 


ώλησης των σιτηρών στη Βουλγαρία είναι ιδιαίτερα δυσχερής, καθώς α
οτελεί 
αντικείµενο διαρκούς δια
ραγµάτευσης µε α
οτέλεσµα οι 
αραγωγοί και 
brokers του κλάδου να α
οφεύγουν να τις δηµοσιο
οιούν. Ό
ως 
ενηµερωθήκαµε α
ό εταιρείες brokers του κλάδου, την τρέχουσα 
ερίοδο οι 

αραγωγοί αραβοσίτου στη Βουλγαρία τηρούν στάση αναµονής, καθώς 
αναµένεται αύξηση των διεθνών τιµών. Παράλληλα, 
αρακολουθούν διαρκώς 
την κίνηση των 
λοίων στα λιµάνια της Βάρνας και του Μ
ουργκάς, ώστε να 
εκτιµήσουν 
ώς 
ρόκειται να διαµορφωθεί η ζήτηση α
ό το εξωτερικό. 

 
Σηµειώνεται, ε
ι
λέον, ότι στο χρηµατιστήριο εµ
ορευµάτων της Σόφιας 

η τελευταία συµφωνία αγορα
ωλησίας αραβοσίτου συνήφθη στις 2 Μαρτίου τ.έ. 
και η τιµή 
ώλησης ανήλθε στα BGN 380 (χωρίς ΦΠΑ) ανά τόνο. Έκτοτε, δεν έχει 
υ
άρξει άλλη 
αρόµοια αγορα
ωλησία στο ως άνω χρηµατιστήριο, 
αρόλο 
ου 
έχει κατατεθεί 
ροσφορά µε 
ροτεινόµενη τιµή BGN 360 (web: http://sce-
bg.com/?pid=73&l=bg).  

 
Σε ό,τι αφορά λοι
ά σιτηρά (και 
ροϊόντα 
ου εµ
ορεύονται στο 

χρηµατιστήριο εµ
ορευµάτων της Σόφια), ό
ως 
ροκύ
τει α
ό ανάλυση 
στοιχείων του Χρηµατιστηρίου αλλά και α
ό δική µας έρευνα, η τιµή του 
σιταριού κινείται 
τωτικά σε σχέση µε 
έρυσι και διαµορφώνεται στα BGN 350–
360 ανά τόνο. Ο ηλιόσ
ορος κυµαίνεται 
ερί
ου στα BGN 800 ανά τόνο, 
κινούµενος ε
ίσης 
τωτικά σε σχέση µε την αντίστοιχη 
ερίοδο του 2011. 
Πάντως, το τριήµερο 28-30 Μαρτίου 2011 
ραγµατο
οιήθηκε αγορα
ωλησία 
ηλιόσ
ορου στο χρηµατιστήριο της Σόφιας για BGN 840 ανά τόνο, γεγονός 
ου 

ιθανώς 
ροϊδεάζει για αυξητικές τάσεις στην τιµή του εν λόγω 
ροϊόντος. 

 
Ε
ισηµαίνεται ότι τόσο ο σίτος όσο και ο ηλιόσ
ορος α
οτελούν 


ροϊόντα, τα ο
οία 
αράγονται στη Βουλγαρία σε µεγαλύτερες 
οσότητες σε 
σχέση µε το καλαµ
όκι, αλλά τον 
ερασµένο χειµώνα οι καλλιέργειες σιταριού 
ε
λήγησαν λόγω του 
αρατεταµένου 
αγετού. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µ
ορούν να αντλούν 
εραιτέρω 
ληροφορίες α
ό τις 

κάτωθι εξειδικευµένες στα αγροτικά 
ροϊόντα ιστοσελίδες: 
 

§ www.grain.bg (Ε
ίσηµη ιστοσελίδα της Ένωσης Παραγωγών 
Σιτηρών Βουλγαρίας) 

§ http://zarnoborsa.com 

http://sce-bg.com/?pid=73&l=bg
http://sce-bg.com/?pid=73&l=bg
http://www.grain.bg/
http://zarnoborsa.com/
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§ http://agro.bg/financies/ 
§ http://www.bagft.org/en/index.html 

  
   ◊◊◊◊◊ 

                          
 
V. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ   

 

– Συνέδριο «Bulgaria: Business Up» (10–11 Μαΐου 2012, Sheraton Hotel, 
Σόφια) 
 

Το εν θέµατι συνέδριο, 
ου στόχο έχει να 
ροβάλει στη διεθνή 
ε
ιχειρηµατική κοινότητα τις ε
ενδυτικές ευκαιρίες στη Βουλγαρία, 
διοργανώνεται στο Σόφια µε την υ
οστήριξη της InvestBulgaria Agency.  
 
 Οι ενδιαφερόµενοι για την εν λόγω εκδήλωση µ
ορούν να αντλήσουν 

ερισσότερες 
ληροφορίες (διοργανωτές, 
ρόγραµµα, οµιλητές κ.ά) α
ό τη 
σχετική ιστοσελίδα (www.bulgariabusinessup.com), καθώς και ε
ικοινωνώντας 
α
ευθείας µε τους διοργανωτές: 
 

M3 Communication Group, Inc. 
Tel.: + 359 2 818 70 10 
Fax: + 359 2 818 70 11 

E-mail: bbu@m3bg.com 
Πληροφορίες: Anastasia Kyurcheva (Συντονίστρια του συνεδρίου) 

Κιν. τηλ.: + 359 87 732 65 03 
E-mail: anastasia@novinite.com 

 
◊◊◊◊◊ 

 

– Πρόγραµµα �ροσέλκυσης δυνητικών αγοραστών (hosted buyers) στην 
Έκθεση ARTOZYMA (Θεσσαλονίκη, 27–30/09/2012) 
  
 Η 7η ∆ιεθνής Έκθεση ARTOZYMA (αρτο
οιία, ζαχαρο
λαστική, σχετικά 
µηχανήµατα, εξο
λισµός και έτοιµα 
ροϊόντα) διοργανώνεται εφέτος α
ό τη 
HELEXPO στις 27–30/09/2012. 
 
 Στο 
λαίσιο της ως άνω Έκθεσης, η HELEXPO υλο
οιεί εκ νέου το 

ρόγραµµα 
ροσέλκυσης δυνητικών αγοραστών, µε σκο
ό τη στοχευµένη 

ροσέλκυση εµ
ορικών ε
ισκε
τών. 

http://agro.bg/financies/
http://www.bagft.org/en/index.html
http://www.bulgariabusinessup.com/
mailto:%0BE-mail:%20bbu@m3bg.com
mailto:%0BE-mail:%20bbu@m3bg.com
mailto:anastasia@novinite.com
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 Περισσότερες 
ληροφορίες για το εν λόγω 
ρόγραµµα µ
ορούν να 
αντλήσουν οι ενδιαφερόµενοι α
ό την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.helexpo.gr/default.aspx?lang=en-US&loc=1&page=2066.  
 
 Παράλληλα, οι ενδιαφερόµενοι µ
ορούν να ε
ικοινωνήσουν α
ευθείας 
µε τους διοργανωτές στα κάτωθι στοιχεία ε
ικοινωνίας 
 

HELEXPO 
Πληροφορίες: 

Κα Αγγελική Λαµ
ρίδου, Προϊσταµένη Τµήµατος Έρευνας, Ανά
τυξης και 
Εµ
ορικών Ε
ισκε
τών 
Τηλ.: 0030 2310 291264 
Φαξ: 0030 2310 291676 

E-mail: alambridou@helexpo.gr, visitors1@helexpo.gr, visitors@helexpo.gr  
Κα Ρούλα Κατσαµάκα, Τµήµα Έρευνας, Ανά
τυξης και Εµ
ορικών Ε
ισκε
τών 

Τηλ.: 0030 2310 291616 
Φαξ: 0030 2310 291676 

E-mail: rkatsamaka@helexpo.gr  
 

◊◊◊◊◊ 
 
VI. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ∗∗∗∗ 
 
 

– Μετα�τυχιακό Πρόγραµµα Οικονοµικού Πανε�ιστηµίου Αθηνών 
 

Ένα καινούριο αγγλόφωνο µετα
τυχιακό 
ρόγραµµα εγκαινιάζει το 
Οικονοµικό Πανε
ιστηµίου Αθηνών, το ο
οίο αφορά στη λογιστική και τη 
χρηµατοοικονοµική. Πρόσφατα µεγάλος γαλλικός εκ
αιδευτικός οργανισµός 
κατέταξε το εν λόγω µετα
τυχιακό 
ρόγραµµα στα 100 καλύτερα του κόσµου 
στον τοµέα των αγορών/χρηµαταγορών και στα 200 καλύτερα στον τοµέα της 
λογιστικής/ελεγκτικής (βλ. σχετικά www.best-masters.com). Παράλληλα, το 
Οικονοµικό Πανε
ιστήµιο εγκαινιάζει συνεργασία µε τη Σχολή Management 
του Πανε
ιστηµίου Rennes 1, η ο
οία 
ροβλέ
ει ότι ετησίως δύο α
όφοιτοι του 
ως άνω µετα
τυχιακού θα µ
ορούν να 
αρακολουθούν δωρεάν και το 
                                                 
∗ 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». 

http://www.helexpo.gr/default.aspx?lang=en-US&loc=1&page=2066
mailto:alambridou@helexpo.gr
mailto:visitors1@helexpo.gr
mailto:visitors@helexpo.gr
mailto:rkatsamaka@helexpo.gr
http://www.best-masters.com/
mailto:economy@grembassysofia.org
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αντίστοιχο συνεργαζόµενο µετα
τυχιακό 
ρόγραµµα (Masters diploma in 
Advanced Studies and Financial Research) του Πανε
ιστηµίου Rennes 1.  

 
Για 
ερισσότερες 
ληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µ
ορούν να 

α
ευθύνονται στο Οικονοµικό Πανε
ιστήµιο Αθηνών στα κάτωθι στοιχεία 
ε
ικοινωνίας: 

 
Οικονοµικό Πανε�ιστήµιο Αθηνών 

ΠΜΣ στη Λογιστική & Χρηµατοοικονοµική 
Τηλ.: 0030 210 8203 633 
Φαξ: 0030 210 8203 634 

E-mail: kacholi@aueb.gr, master.accfin@aueb.gr 
 
Ειδικά αναφορικά µε τις δυνατότητες λήψης υ
οτροφίες α
ό αλλοδα
ούς 

υ
ηκόους, 
ληροφορίες µ
ορούν να αντληθούν και α
ό τη σχετική ιστοσελίδα 
του ελληνικού Υ
ουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 
(http://www.minedu.gov.gr/english/scholarships/15-02-12-scholarships-granted-by-the-greek-
government-to-foreign-nationals-for-academic-year-2012-2013.html). 

 
◊◊◊◊◊ 

 
– Greek Law Digest 
 
 
 Η Νοµική Βιβλιοθήκη µε την υ
οστήριξη του Υ
ουργείου Ανά
τυξης, 
Ανταγωνιστικότητς και Ναυτιλίας και της Invest in Greece Agency 
ροχώρησε, 
στο 
λαίσιο της εθνικής 
ροσ
άθειας 
ροσέλκυσης ξένων ε
ενδυτών, στη 
δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ε
ικαιρο
οιηµένου οδηγού στην αγγλική 
γλώσσα, υ
ό τον τίτλο «Greek Law Digest- The Ultimate guide to investing in 
Greece». 
 

Στόχος της εν λόγω έκδοσης είναι η 
ληρέστερη δυνατή 
αρουσίαση 
ρος 
τον ξένο ε
ενδυτή αλλά και κάθε ενδιαφερόµενο αναγνώστη του σχετικού 
ελληνικού νοµικού και θεσµικού 
λαισίου. Στο 
λαίσιο αυτό, 
εριλήφθηκαν όλες 
οι 
ρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις 
ου έχουν ε
έλθει µε σκο
ό την 
διευκόλυνση των ξένων ε
ενδύσεων στην Ελλάδα (Ν. 3908/2011, Ν. 3894/2010, 
Fast Track κ.α.).  Η ηλεκτρονική µορφή του εν λόγω Οδηγού είναι διαθέσιµη 
στην ιστοσελίδα www.greeklawdigest.gr.  

 
◊◊◊◊◊ 

 
 
 
 

mailto:kacholi@aueb.gr
mailto:master.accfin@aueb.gr
http://www.minedu.gov.gr/english/scholarships/15-02-12-scholarships-granted-by-the-greek-government-to-foreign-nationals-for-academic-year-2012-2013.html
http://www.minedu.gov.gr/english/scholarships/15-02-12-scholarships-granted-by-the-greek-government-to-foreign-nationals-for-academic-year-2012-2013.html
http://www.greeklawdigest.gr/
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– «Σ�ιτικές Γεύσεις»: Πώληση βιοτεχνίας κατεψυγµένης ζύµης στο Πετρίτσι 
 
 
 Πωλείται βιοτεχνία 
αραγωγής κατεψυγµένης ζύµης «Σ
ιτικές Γεύσεις» 
στο Πετρίτσι (εντός 
όλης) µε τον 
λήρη εξο
λισµό. Η βιοτεχνία λειτούργησε  
ε
ί τριετίας µε 
ροσω
ικό 30 ατόµων και εκτείνεται σε 800 τ.µ. Ο χώρος 

ροστατεύεται α
ό κάµερες. Τιµή ευκαιρίας. Για 
ερισσότερες 
ληροφορίες οι 
ενδιαφερόµενοι µ
ορούν να ε
ικοινωνούν µε τον κ. Γιάννη Κοτζαφίλιο στα τηλ.: 
+30 6970 842216, + 30 2310 209891.  

 
◊◊◊◊◊ 

 
– ∆ραστηριότητες εταιρείας ATRITUBE 

 
Η ATRITUBE HVAC PRODUCTS δραστηριο
οιείται στον χώρο της 


αραγωγής και εµ
ορίας ανοξείδωτων καµινάδων και 
ροϊόντων για εφαρµογές 
κτιριακών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων αεροθέρµανσης, κλιµατισµού, 
εξαερισµού και α
αγωγής καυσαερίων. ∆ιαθέτει Πιστο
οίηση DIN EN ISO : 2000 
-2008, Σήµανση CE EN 1856-:2009 & EN 1856-2:2009. Οι ενδιαφερόµενοι να 
αντλήσουν 
ερισσότερες 
ληροφορίες για την εν λόγω εταιρεία ή να 

ροµηθευθούν 
ροϊόντα της µ
ορούν να έλθουν σε α
ευθείας ε
ικοινωνία µαζί 
της στα κάτωθι στοιχεία ε
ικοινωνίας: 

 
ATRITUBE HVAC PRODUCTS 

Οδός 15/ΟΤ 48Α, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου 57022 
Θεσσαλονίκη ΤΘ 1120 - τηλ. +302310586999  

Web: www.atritube.gr 
E-mail: info@atritube.gr 

 
◊◊◊◊◊ 

 
 

Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν, κατόπιν εγγραφής τους στο 
newsletter της ιστοσελίδας AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών, να λαµβάνουν 
µέσω е-mail εξατοµικευµένη οικονοµική πληροφόρηση σχετικά µε χώρες και 
κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών επιλογής τους, µε τη συχνότητα που 
επιθυµούν (ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία). Για εγγραφή µπορούν να 
επισκέπτονται το σύνδεσµο: 
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=23&url=%2Ffro
ntoffice%2Fportal.asp%3Fcpage%3DNODE%26cnode%3D63 
 

Πληροφόρηση σχετικά µε την πορεία της βουλγαρικής οικονοµίας και τις 
διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις µπορούν ειδικότερα να αντλούν από 
την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας: http://agora.mfa.gr/bg60 
 

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

