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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

- Εξέλιξη βασικών µακροοικονοµικών δεικτών Βουλγαρίας

Σύµφωνα µε το ̟ιο ̟ρόσφατο ενηµερωτικό δελτίο του αρµόδιου
Υ̟ουργείου Οικονοµικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα
ενηµερωµένα στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τρά̟εζας και του Στατιστικού
Ινστιτούτου, οι ̟ρόσφατες οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία έχουν ως εξής:
Σύµφωνα µε ̟ροσωρινά στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού
Ινστιτούτου, το δ’ τρίµηνο 2013, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε
κατά 1,2% σε ετήσια βάση (χάρη, κυρίως, στη δυναµική αύξηση
των εξαγωγών, ενώ και η οικιακή κατανάλωση εµφάνισε µικρή
άνοδο της τάξης του 1,0%) και κατά 0,3% σε σχέση µε το
̟ροηγούµενο τρίµηνο. Σε ό,τι αφορά την ακαθάριστη
̟ροστιθέµενη αξία (ΑΠΑ), ανά κλάδο διαµορφώθηκε ως εξής το εν
λόγω τρίµηνο: Υ̟ηρεσίες (69,0%), Βιοµηχανία (27,3%), Γεωργία
(3,7%). Το µερίδιο της γεωργίας ̟εριορίστηκε κατά ̟ερισσότερο
α̟ό 50% σε σχέση µε το ̟ροηγούµενο τρίµηνο.
Για το σύνολο του 2013, τα ̟ροσωρινά στοιχεία του Στατιστικού
Ινστιτούτου το̟οθετούν την ανά̟τυξη στο 0,9%.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των διεθνών οικονοµικών οργανισµών
για την βουλγαρική οικονοµία, ο ρυθµός ανά̟τυξής της για το
2014 εκτιµάται σε λίγο ̟άνω α̟ό 1,5%.1
• Ο δείκτης βιοµηχανικής ̟αραγωγής ενισχύθηκε κατά 2,3% σε
ετήσια βάση τον Ιανουάριο 2014. Τη θετική τους ̟ορεία
συνεχίζουν και λιανικές ̟ωλήσεις ̟ου ενισχύθηκαν κατά 6,3% το
Νοέµβριο 2011. Οι ̟ωλήσεις Η/Υ και ̟εριφερειακών συστηµάτων
αυξήθηκαν κατά 17,5% και ακολούθησαν οι ̟ωλήσεις
ο̟τικοακουστικού εξο̟λισµού µε 14,8% αύξηση.
•

1

Βλ. π.χ. τις προβλέψεις της ΕΕ και του ∆ΝΤ: http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr1430.htm και
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/bulgaria_en.htm.
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∆ιάγραµµα 1: ∆είκτης κατασκευαστικής δραστηριότητας (2005 – 2014, 2005=100) εποχικώς (ροζ
γραµµή) και µη εποχικώς (µπλε γραµµή) διορθωµένος. Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο.

•

Ανοδικές τάσεις ύστερα α̟ό αρκετούς µήνες εµφάνισε η
κατασκευαστική δραστηριότητα τον Ιανουάριο 2014 (+3,6% σε
ετήσια βάση). Την εν λόγω άνοδο υ̟οστηρίζει, κυρίως, ο κλάδος
της κατασκευής έργων (civil engineering, +6,0%), καθώς καθοδική
̟αρέµεινε η ̟ορεία στην κατασκευή κτηρίων (-0,7%).

∆ιάγραµµα 2: ∆είκτης επιχειρηµατικού κλίµατος 2000–2014. Πηγή: Βουλγαρικό
Στατιστικό Ινστιτούτο

•

•

Σε ό,τι αφορά το δείκτη ε̟ιχειρηµατικού κλίµατος, το Φεβρουάριο
2014 ̟αρέµεινε αµετάβλητος. Αναλυτικότερα, το ε̟ιχειρηµατικό
κλίµα στη βιοµηχανία και στις κατασκευές ενισχύθηκε κατά 1,5%
και 2,7% αντίστοιχα, ενώ στο λιανικό εµ̟όριο και στις υ̟ηρεσίες
υ̟οχώρησε κατά 2,1% και 3,0% αντίστοιχα.
Το δ’ τρίµηνο 2013, η ανεργία ανήλθε στο 13,0% (έναντι 12,0%, το
β’ τρίµηνο), αυξηµένη κατά 0,6% συγκριτικά µε την αντίστοιχη
̟ερίοδο του 2012. Το ∆εκέµβριο 2013, η ανεργία ανήλθε στο 11,8%,
ενισχυµένη σε σχέση µε την αντίστοιχη ̟ερίοδο του 2012.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής
(φθινο̟ωρινές ̟ροβλέψεις), το εργασιακό ̟εριβάλλον στη
Βουλγαρία φαίνεται να οµαλο̟οιείται και η ανεργία να
σταθερο̟οιείται, χάρη και στις ικανο̟οιητικές ε̟ιδόσεις (υψηλή
συγκοµιδή) του αγροτικού τοµέα το τρέχον έτος. Η Ε̟ιτρο̟ή
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εκτιµά ότι η ανεργία θα υ̟οχωρήσει σταδιακά και αργά στο 11,5–
12% έως το 2015.

∆ιάγραµµα 3: Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο και τρίµηνο (2011–2013, σκούρο πράσινο: σύνολο, άνοιχτο
πράσινο: άντρες, µαύρο: γυναίκες). Πηγή: Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο.

•

Μείωση 0,2% κατέγραψε ο ̟ληθωρισµός στη Βουλγαρία τον
Ιανουάριου 2014 σε σχέση µε τον ̟ροηγούµενο µήνα. Σε σύγκριση
µε τον αντίστοιχο µήνα του 2012 καταγράφεται σηµαντική κάµψη
της τάξης του 2,2%. Ο µέσος ετήσιος ̟ληθωρισµός, ε̟ίσης,
υ̟οχώρησε σηµαντικά και διαµορφώθηκε στο 0,3% (έναντι 3,5%
έξι µήνες νωρίτερα). Βάσει του εναρµονισµένου δείκτη τιµών
καταναλωτή (HICP), του συγκριτικού δηλαδή δείκτη τιµών µεταξύ
όλων των κρατών-µελών της ΕΕ, ο ̟ληθωρισµός µειώθηκε κατά
0,2% σε µηνιαία βάση και κατά 1,3% σε ετήσια. Σε σχέση µε το
∆εκέµβριο 2013, η µεγαλύτερη αύξηση των τιµών καταναλωτή
καταγράφηκε στους κλάδους του φαγητού και µη αλκοολούχων
̟οτών (+0,9%) και της εστίασης/ξενοδοχείων (+0,4%). Τη
µεγαλύτερη µείωση εµφάνισαν οι τοµείς του ρουχισµού (-3,2%),
της υγείας (-1,9%) και των µεταφορών (-0,5%). Αµετάβλητοι
̟αρέµειναν οι κλάδοι των ε̟ικοινωνιών, της διασκέδασης και της
εκ̟αίδευσης. Η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή εκτιµά το ύψος του
̟ληθωρισµού στο 1,4% το 2014, ̟ροβλέ̟οντας έντονη
α̟οκλιµάκωση, λόγω της µείωσης των τιµών στον τοµέα της
ενέργειας και της αγροτικής ̟αραγωγής, ̟ου οδηγεί σε
χαµηλότερες τιµές των µη ε̟εξεργασµένων τροφίµων.

∆ιάγραµµα 4: Πορεία του πληθωρισµού ανά µήνα την περίοδο 2013–2014 (στις στήλες η σύγκριση
γίνεται µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους και στη γραµµή µε τον αµέσως προηγούµενο
µήνα). Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο
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Κατά € 831,3 εκατ. (2% του ΑΕΠ) ̟λεονασµατικό ήταν το ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών για το σύνολο του 2013 (έναντι
ελλείµµατος € 520,8 εκατ. την αντίστοιχη ̟ερίοδο 2012) λόγω,
κυρίως, της θετικής ̟ορείας του εµ̟ορικού ισοζυγίου. Την ίδια
̟ερίοδο, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,9% σε ετήσια βάση, ενώ οι
εισαγωγές κατά µόλις 1,3%. Ως α̟οτέλεσµα της εξέλιξης αυτής, το
εµ̟ορικό έλλειµµα διαµορφώθηκε στα €2.335,6 δισ. (5,7% του ΑΕΠ
- µειωµένο κατά €1.124,7 εκατ. σε σχέση µε την αντίστοιχη ̟ερίοδο
του 2012).
Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος διαµορφώθηκε στο 91,4% του ΑΕΠ
στα τέλη ∆εκεµβρίου 2013 (€37,1 δισ. – µείωση κατά 3,5% σε σχέση
µε την αντίστοιχη ̟ερίοδο του 2012).
Κατά το 2013 οι άµεσες ξένες ε̟ενδύσεις (ΑΞΕ) στη Βουλγαρία
αυξήθηκαν κατά € 1.229,4 εκατ. (ή 3,0% του ΑΕΠ) έναντι € 1.480,5
εκατ. (ή 3,7% του ΑΕΠ) το 2012. Πάντως, τα εν λόγω ̟ροσωρινά
στοιχεία συχνά υ̟όκεινται σε µεταγενέστερες αναθεωρήσεις
(ακόµη η Βουλγαρική Κεντρική Τρά̟εζα αναθεωρεί σχετικά
στοιχεία του 2011). Οι µεγαλύτερες εισροές ε̟ενδύσεων την ως άνω
̟ερίοδο ̟ροήλθαν α̟ό την Ολλανδία και το Λουξεµβούργο, ενώ
οι µεγαλύτερες εκροές κατευθύνθηκαν ̟ρος το Ηνωµένο Βασίλειο.

∆ιάγραµµα 5: ΑΞΕ (σκούρο µπλε), ισοζύγιο τρ. συναλλαγών (µπλε) και ισοζύγιο
χρηµατοοικ. Συναλλαγών (γαλάζιο) στη Βουλγαρία το δεκάµηνο 2013 και σύγκριση
µε αντίστοιχη περίοδο 2011 και 2012. Πηγή: Βουλγαρική Κεντρική Τράπεζα

•
•
•

Στα τέλη ∆εκεµβρίου 2013 τα δηµοσιονοµικά α̟οθέµατα
ανέρχονταν σε BGN 4,7 δισ.
Η ̟ιστωτική ε̟έκταση ̟ρος τον ιδιωτικό τοµέα συνέχισε την
ελαφρά ανάκαµψή της (+0,2%) στα τέλη του 2013.
Σε ό,τι αφορά το χρέος της γενικής κυβέρνησης, στα τέλη του 2013
η σχέση του µε το ΑΕΠ διαµορφώθηκε στο 18,9% (8,0% εσωτερικό
χρέος, 9,9% εξωτερικό χρέος, 1,1% δηµόσιο εγγυηµένο χρέος).
Αναφορικά µε τη δοµή του, το 44,8% του εν λόγω χρέους είναι
εσωτερικό και το 26% ̟ερί̟ου αφορά σε διεθνή οµόλογα και
βουλγαρικά οµόλογα ̟ου εκδόθηκαν στις διεθνείς ε̟ενδυτικές
αγορές (βλ. σχετικό διάγραµµα). Το χρέος ̟ρος την ΕΕ κυµαίνεται
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•

στο 12,9%. Τέλος, σηµειώνεται ότι το 54% του βουλγαρικού
δηµοσίου χρέους είναι σε Ευρώ.
Στα τέλη 2013 κατεγράφη ταµειακό έλλειµµα της τάξης του 1,8%.
Αναλυτικότερα, τα κρατικά έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά
5,5%, ενώ, ειδικότερα, τα φορολογικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά
3,9% (έναντι ρυθµού αύξησής τους 5,6% έξι µήνες νωρίτερα): τα
έσοδα α̟ό άµεσους φόρους αυξήθηκαν κατά 3,9%, α̟ό έµµεσους
φόρους κατά 3,3% και α̟ό ασφαλιστικές εισφορές και
κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές κατά 8,3%. Τα µη φορολογικά
έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,8%. Τέλος, για το ίδιο διάστηµα, οι
κρατικές
δα̟άνες,
̟εριλαµβανοµένης
της
βουλγαρικής
συµµετοχής στον κοινοτικό ̟ροϋ̟ολογισµός, ενισχύθηκαν κατά
9,3% σε ετήσια βάση.

∆ιάγραµµα 7: Κρατικός προϋπολογισµός (έσοδα, έξοδα και ισοζύγιο προϋπολογισµού σε εκατ.
BGN) την περίοδο 2011 – 2013. Πηγή: Βουλγαρικό Υπουργείο Οικονοµικών.

◊◊◊◊◊

IΙ. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
- Πορεία δια̟ραγµάτευσης Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης
Η έως τώρα ̟ορεία, α̟ό τη µία, της βουλγαρικής ̟ροετοιµασίας για την
̟ρογραµµατική ̟ερίοδο 2014–2020 και, α̟ό την άλλη, των σχετικών
δια̟ραγµατεύσεων µε την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή για την εν θέµατι Συµφωνία
Εταιρικής Σχέσης συζητήθηκε σε εκδήλωση/δηµόσια συζήτηση, ̟ου έλαβε χώρα
την Τετάρτη 25.02 τ.έ. (NDK, Σόφια) µε τη συµµετοχή υψηλόβαθµων στελεχών
της β/κυβέρνησης και υ̟ηρεσιακών ̟αραγόντων.
Την ενηµερωτική ηµερίδα άνοιξε µε εισήγησή της η Αντι̟ρόεδρος της
β/κυβέρνησης (µε αρµοδιότητα τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων) και
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Υ̟ουργός ∆ικαιοσύνης, κα Zinaida Zlatanova, η ο̟οία αναφέρθηκε στην υ̟ό
δια̟ραγµάτευση Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης (Partnership Agreement), το
τελικό σχέδιο της ο̟οίας αναµένεται να εγκριθεί α̟ό το Υ̟ουργικό Συµβούλιο
έως τα τέλη Μαρτίου τ.έ., ώστε να α̟οσταλεί, ακολούθως, στην Ευρω̟αϊκή
Ε̟ιτρο̟ή για την τελική φάση των σχετικών δια̟ραγµατεύσεων. Η κα Zlatanova
ανέλυσε, ε̟ίσης, τη νοµοθετική ̟ροεργασία ̟ου έχει γίνει και η ο̟οία
̟εριλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τον καθορισµό των αρµόδιων διαχειριστικών και
ελεγκτικών αρχών
Συνο̟τικά, για την ̟ρογραµµατική ̟ερίοδο 2014–2020 τα βασικά
ε̟ιχειρησιακά ̟ρογράµµατα, ̟ου θα χρηµατοδοτηθούν α̟ό την ΕΕ στη
Βουλγαρία, θα είναι τα κάτωθι:
1. ΕΠ «Ανα̟τυσσόµενες Περιοχές» (OP “Regions in Growth”), µε τη
διαχειριστική αρχή στο Υ̟ουργείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης.
2. ΕΠ «Καινοτοµία και Ανταγωνιστικότητα» (OP “Innovations and
Competitiveness”) µε τη διαχειριστική αρχή στο Υ̟ουργείο
Οικονοµίας και Ενέργειας
3. ΕΠ «Ανά̟τυξη Ανθρω̟ίνου ∆υναµικού» (OP “Human Resources
Development”) µε τη διαχειριστική αρχή στο Υ̟ουργείο Εργασίας
4. ΕΠ «Μεταφορές και Υ̟οδοµές Μεταφορών» (OP “Transport and
Transport Infrastructure”) µε τη διαχειριστική αρχή στο Υ̟ουργείο
Μεταφορών
5. ΕΠ «Περιβάλλον» (OP “Environment”) µε τη διαχειριστική αρχή
στο Υ̟ουργείο Περιβάλλοντος
6. ΕΠ «Καλή ∆ιακυβέρνηση» (OP “Good Governance”) µε τη
διαχειριστική αρχή στο Υ̟ουργείο Οικονοµικών
7. ΕΠ «Ε̟ιστήµη και Εκ̟αίδευση για Έξυ̟νη Ανά̟τυξη» (OP
“Science and Education for Smart Growth”) µε τη διαχειριστική
αρχή στο Υ̟ουργείο Παιδείας
8. Πρόγραµµα Ναυτιλίας και Αλιείας (“Marine and Fisheries
Program”) µε διαχειριστική αρχή την αρµόδια για τη ναυτιλία και
την αλιεία εκτελεστική υ̟ηρεσία
9. Πρόγραµµα Αγροτικής Ανά̟τυξης (“Rural Development
Program”) µε τη διαχειριστική αρχή στο Υ̟ουργείο Γεωργίας.
Υ̟ενθυµίζεται ότι, κατά την ̟ρογραµµατική ̟ερίοδο 2014–2020, έχουν
τεθεί τέσσερις στρατηγικές χρηµατοδοτικές ̟ροτεραιότητες:



ΣΠ 1: Εκ̟αίδευση, αξιολόγηση και α̟ασχόληση για ανά̟τυξη χωρίς
κοινωνικούς α̟οκλεισµούς
ΣΠ 2: Ε̟ιστηµονική έρευνα, καινοτοµία και ε̟ενδύσεις στην έξυ̟νη
ανά̟τυξη
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ΣΠ 3: Συνεκτικότητα και ̟ράσινη οικονοµία για βιώσιµη ανά̟τυξη
ΣΠ 4: Καλή διακυβέρνηση και ̟ρόσβαση σε ̟οιοτικές κρατικές υ̟ηρεσίες.

Μετά την ̟αρέµβαση της κας Zlatanova, ακολούθησαν οι εισηγήσεις των
ανά υ̟ουργείο αρµοδίων. Πιο συγκεκριµένα:
Η Υ̟ουργός Περιφερειακής Ανά̟τυξης, κα Desislava Terzieva, ανέφερε
ότι το Υ̟ουργείο της φέρει την ευθύνη για το ΕΠ «Ανα̟τυσσόµενες Περιοχές»,
το ο̟οίο είναι ̟ολύ σηµαντικό για τη βιώσιµη ανά̟τυξη (ΣΠ 3) της βουλγαρικής
̟εριφέρειας.
Ο Υ̟ουργός Μεταφορών, κ. Danayl Papazov, σηµείωσε ότι το Υ̟ουργείο
του φέρει την ευθύνη για την υλο̟οίηση του ΕΠ «Μεταφορές και Υ̟οδοµές
Μεταφορών», το ο̟οίο εκτιµάται ότι, µαζί µε την εθνική συµµετοχή, θα ανέλθει
σε ̟ερί̟ου € 1,9 δισεκ. Το 70% των κονδυλίων αυτών θα κατανεµηθούν ισό̟οσα
για την υλο̟οίηση οδικών και σιδηροδροµικών έργων. Μεταξύ αυτών είναι και
το Τµήµα ΙΙΙ του αυτοκινητοδρόµου Struma, ̟ου θα ενώνει τη Σόφια µε το
συνοριακό σταθµό του Προµαχώνα. Γενικά, βασική ̟ροτεραιότητα θεωρείται η
ολοκλήρωση των βασικών οδικών αξόνων µε Ελλάδα, Τουρκία και Ρουµανία και
η βελτίωση των υ̟οδοµών των λιµένων Burgas, Βάρνας και Russe. Ως ̟ρος την
άλλη ̟ροτεραιότητα του ̟ρογράµµατος, ̟ου καλείται να υλο̟οιήσει το
Υ̟ουργείο του και αφορά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ο κ. Papazov
σηµείωσε ότι ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στις τεχνολογίες αιχµής και στις
ηλεκτρονικές υ̟ηρεσίες για ε̟ιχειρήσεις και ̟ολίτες, καθώς και στην εισαγωγή
της λεγόµενης ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.
Η Υ̟ουργός Παιδείας και Ε̟ιστηµών, κα Aneliya Klissarova, ε̟ισήµανε
ότι, για ̟ρώτη φορά, το Υ̟ουργείο της θα έχει υ̟ό την ευθύνη του ένα ΕΠ,
συγκεκριµένα το ΕΠ «Ε̟ιστήµη και Εκ̟αίδευση για Έξυ̟νη Ανά̟τυξη», µε
άξονες ̟ροτεραιότητας τους εξής:
1. Την ενίσχυση των υ̟οδοµών έρευνας
2. Την ̟ροσχολική και τη βασική εκ̟αίδευση µε στόχο να µειωθεί
̟εραιτέρω το ̟οσοστό αναφαλβατισµού
3. Την ενσωµάτωση στην εκ̟αίδευση µειονεκτούντων κοινωνικών
οµάδων.
Η Υ̟ουργός Υγείας, κα Tanya Andreeva, ̟αραδέχθηκε το ̟ρόβληµα
έλλειψης ̟ροσω̟ικού στον κλάδο της υγείας, ιδίως στον τοµέα των εκτάκτων
̟εριστατικών. Τόνισε, όµως, ότι το ̟ρόβληµα, ̟ου ̟λήττει, ιδίως, τις ε̟αρχιακές
και α̟οµακρυσµένες ̟εριοχές, είναι σύνθετο και δύσκολο να αντιµετω̟ιστεί. Για
τον ̟εριορισµό του, θα ε̟ιδιωχθεί η σταδιακή αύξηση των αµοιβών του ιατρικού
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̟ροσω̟ικού. Βασικές ̟ροτεραιότητες του β/Υ̟ουργείου, µέσω της αξιο̟οίησης
κοινωνικών κονδυλίων, θα είναι ε̟ίσης:
1. Η ενίσχυση της ̟ροφυλακτικής και ̟ρολη̟τικής ιατρικής σε ε̟ί̟εδο
̟ρωτοβάθµιας υγείας
2. Η βελτίωση της ̟ρόσβασης σε ̟οιοτικές υ̟ηρεσίες υγείας, ̟.χ. σε
α̟οµακρυσµένες ̟εριοχές
3. Η αναβάθµιση των υ̟ηρεσιών υγείας εκτάκτων ̟εριστατικών
4. Η βελτίωση της ̟αροχής υ̟ηρεσιών υγείας σε ευαίσθητες κοινωνικές
οµάδες
5. Η αύξηση των ηλεκτρονικών υ̟ηρεσιών υγείας, ̟.χ. µε την εισαγωγή της
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Η Ανα̟ληρωτής Υ̟ουργός Εργασίας, κα Rositsa Yankova, ανέφερε ότι το
Υ̟ουργείο της φέρει την ευθύνη για το ΕΠ «Ανά̟τυξη Ανθρω̟ίνου ∆υναµικού»,
το ο̟οίο καλύ̟τει, κυρίως, τη ΣΠ 1, αλλά, εν µέρει, τη ΣΠ 4. Οι βασικές
ε̟ιµέρους ̟ροτεραιότητες κατά την υλο̟οίηση του ΕΠ είναι οι κάτωθι:
1. Αντιµετώ̟ιση της χαµηλής α̟ασχόλησης των µειονεκτούντων
κοινωνικών οµάδων
2. ∆ηµιουργία των κατάλληλων ̟ροϋ̟οθέσεων, ώστε οι εταιρείες να
ε̟ενδύσουν σε καλύτερες συνθήκες εργασίας.
3. ∆ια βίου µάθηση και υ̟οστήριξη της κατάρτισης των ̟ιο ηλικιωµένων
εργαζοµένων.
Η κα Eli Milusheva, ∆ιευθύντρια στο Υ̟ουργείο Οικονοµίας και
Ενέργειας, αναφέρθηκε στο ΕΠ «Καινοτοµία και Ανταγωνιστικότητα», το ο̟οίο
καλύ̟τει τη ΣΠ 2 και εστιάζει στην ενέργεια και την οικονοµία. Πιο
συγκεκριµένα, η έµφαση του ̟ρογράµµατος θα είναι στην έρευνα και την
καινοτοµία µέσω και της συνεργασία µε την ε̟ιστηµονική κοινότητα, στις
µικροµεσαίες ε̟ιχειρήσεις, στους συνεργατικούς σχηµατισµούς και στις νεοφυείς
ε̟ιχειρήσεις. Σε ότι αφορά την ενέργεια, θα υ̟οστηριχθούν δράσεις «̟ράσινης
οικονοµίας», ̟εριλαµβανοµένης της αναβάθµισης της ενεργειακής ε̟άρκειας
των κτηρίων.
Τέλος, η κα Svetlana Alexandrova, ∆ιευθύντρια του Υ̟ουργείου Γεωργίας
και Τροφίµων, αναφέρθηκε στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανά̟τυξης, το ο̟οίο θα
έχει ως βασικούς στόχους την υ̟οστήριξη µορφών καλλιέργειας/αγροτικής
δράσης ̟ου είχαν ̟αραµεληθεί κατά την ̟ρογραµµατική ̟ερίοδο ̟ου λήγει,
̟εριλαµβανοµένης της κτηνοτροφίας, την ενίσχυση των νέων γεωργών και των
οικογενειακών αγροτικών ε̟ιχειρήσεων, καθώς και την υ̟οστήριξη της
βιολογικής ̟αραγωγής και της διατροφικής ασφάλειας.
◊◊◊◊◊

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας

Σελίδα 9

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

III. ΚΛΑ∆ΙΚΑ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- Ελληνική συµµετοχή στη ∆ιεθνή ΄Εκθεση “Holiday & Spa Expo” (13–15
Φεβρουαρίου 2014, Σόφια)

Αξιόλογη ήταν η ελληνική ̟αρουσία στη
διεθνή έκθεση τουρισµού “Holiday & Spa
Expo”, ̟ου έλαβε χώρα στη Σόφια στις 13–
15.02.2014 (ΙΝΤΕREXPO CENTER), ̟αρά τη
µη
συµµετοχή
εφέτος
του
ΕΟΤ.
Συγκεκριµένα, στην Έκθεση συµµετείχαν
̟ερί̟ου 35 εκθέτες α̟ό την Ελλάδα, οι
̟ερισσότεροι α̟ό κάθε άλλη, εκτός
Βουλγαρίας, χώρα, µεταξύ των ο̟οίων το
Υ̟ουργείο Μακεδονίας–Θράκης και οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας,
Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης και Θεσσαλίας.
Στα ε̟ίσηµα εγκαίνια της Έκθεσης ̟αρέστη ο Υ̟ουργός Μακεδονίας–
Θράκης, κ. Θεόδωρος Καράογλου, ο ο̟οίος ακολούθως ̟αραχώρησε συνέντευξη
Τύ̟ου, κατά την ο̟οία σηµείωσε ότι η ̟αρουσία του στην Έκθεση α̟οδεικνύει
τις άριστες σχέσεις µεταξύ των δύο γειτονικών κρατών. Ο κ. Υ̟ουργός
χαρακτήρισε την έκθεση ως ένα α̟ό τα σηµαντικότερα γεγονότα στην ΝΑ
Ευρώ̟η και υ̟ογράµµισε ότι οι έξι συνοριακές δίοδοι µεταξύ Ελλάδος–
Βουλγαρίας διευκολύνουν τη διέλευση των ανθρώ̟ων και την ̟ραγµατο̟οίηση
ταξιδιών στα ̟ολύ όµορφα µέρη της Ελλάδας, συµβάλλοντας στην ανά̟τυξη του
τουρισµού.
Σύµφωνα µε ε̟ίσηµα βουλγαρικά στατιστικά στοιχεία, ̟ου ̟αρουσίασε ο
κ. Καράογλου, την ̟ερίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2013 500.000 Βούλγαροι
τουρίστες ε̟ισκέφθηκαν την Ελλάδα, ενώ το ίδιο διάστηµα οι τουρίστες α̟ό την
Ελλάδα στην Βουλγαρία ανήλθαν σε 551.262. Παράλληλα, βάσει στοιχείων την
Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, οι διανυκτερεύσεις Βουλγάρων ̟ολιτών στην
̟όλη αυξήθηκαν το 2013 κατά ̟ερί̟ου 10%.
Σηµειώνεται, στο σηµείο αυτό, ότι, βάσει των συγκεντρωτικών στοιχείων
του Βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου για το 2013, οι αφίξεις Βουλγάρων
ε̟ισκε̟τών στην Ελλάδα το ̟ερασµένο έτος ανήλθαν σε ̟ερί̟ου 1.100.000, ενώ
οι αντίστοιχες αφίξεις Ελλήνων ε̟ισκε̟τών στη Βουλγαρία σε ̟ερί̟ου 830.000.
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Ο κ. Καράογλου εκτίµησε ότι η κίνηση στο συνοριακό ̟έρασµα Νυµφαίο
– Μακάζα, ̟ου έχει ήδη καταστεί το δεύτερο ̟ιο ̟ολυσύχναστο µετά τον
Προµαχώνα, θα τετρα̟λασιαστεί το καλοκαίρι. Συνολικά για το τουριστικό
ρεύµα στην Ελλάδα, ο κ. Καράογλου εκτίµησε ότι το 2014 µ̟ορούµε να
ε̟ιτύχουµε το στόχο των 20 εκατ. αφίξεων α̟ό 18,5 εκατ. το 2013.
Κατά την έναρξη της συνέντευξης τύ̟ου, ο Πρέσβης της Ελλάδας στη
Σόφια, κ. ∆ηµοσθένης Στωίδης, δήλωσε ότι η στήριξη της διµερούς συνεργασίας
στον τοµέα του τουρισµού θα βρίσκεται µεταξύ των κεντρικών ̟ροτεραιοτήτων
της Ελληνικής Πρεσβείας. Στη συνέντευξη Τύ̟ου συµµετείχε και ο θεµατικός
Αντι̟εριφερειάρχης Ανά̟τυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ.
Γεώργιος Γεροµάρκος, ο ο̟οίος ε̟εσήµανε ότι η ̟εριφέρεια βελτιώνει συνεχώς
τις υ̟οδοµές της και ̟ροχώρησε σε συνο̟τική ̟αρουσίαση των σηµαντικότερων
τουριστικών ̟ροορισµών της ̟εριφέρειάς του.
Σηµειώνεται ότι, µετά τα εγκαίνια της έκθεσης, η αντι̟ρόεδρος της
β/Κυβέρνησης, κα Daniela Bobeva, και ο Υφυ̟ουργός Οικονοµίας και
Ενέργειας, υ̟εύθυνος για θέµατα τουρισµού, κ. Branimir Botev, ε̟ισκέφθηκαν το
ελληνικό ̟ερί̟τερο ό̟ου είχαν σύντοµη συνάντηση και συνοµιλία τόσο µε τον κ.
Καράογλου όσο και µε τον κ. Γεροµάρκο.
◊◊◊◊◊

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
- Εξελίξεις αναφορικά µε τον αγωγό South Stream
Ο Βούλγαρος Υ̟ουργός Οικονοµίας και Ενέργειας, κ Dragomir Stoynev,
δήλωσε ότι ο αγωγός φυσικού αερίου South Stream ̟ρέ̟ει να κατασκευαστεί
καθώς είναι ̟ολύ σηµαντικός για τη διασφάλιση της ̟αροχής φυσικού αερίου
στη χώρα. Η δήλωση αυτή λαµβάνει χώρα, αµέσως µετά την ανακοίνωση του
κοινοτικού Ε̟ιτρό̟ου Ενέργειας, κ. Günther Oettinger, ότι η Ε̟ιτρο̟ή
̟ρόκειται να καθυστερήσει τις δια̟ραγµατεύσεις µε τη Ρωσία για την υλο̟οίηση
του εν λόγω έργου.
Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση του β/Υ̟ουργείου Οικονοµίας και
Ενέργειας, ο αγωγός South Stream α̟οτελεί στρατηγικό σχέδιο ύψιστης εθνικής
σηµασίας. Η Βουλγαρία ε̟ιµένει στην υλο̟οίηση του έργου καθώς είναι
α̟οφασιστικής σηµασίας για την ενεργειακή ασφάλεια, την ανά̟τυξη και την
τόνωση της α̟ασχόλησης στη χώρα.
Α̟ό την ̟λευρά του, ο Βούλγαρος Πρωθυ̟ουργός, κ. Plamen Oresharski,
δήλωσε ε̟ί του θέµατος ότι η Βουλγαρία βρίσκεται µεταξύ των κρατών τα ο̟οία
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δε συµφέρει καθόλου η ε̟ιδείνωση των σχέσεων µεταξύ ΕΕ και Ρωσίας λόγω της
κρίσης στην Ουκρανία, καθώς κάτι τέτοιο θα έχει αρνητικές ε̟ι̟τώσεις κυρίως
στον τοµέα της οικονοµίας.
◊◊◊◊◊

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Προγραµµατισµός για
αυτοκινητοδρόµου Struma

την

̟ροκήρυξη

του

Τµήµατος

3

του

Η Υ̟ουργός Περιφερειακής Ανά̟τυξης, κα Desislava Terzieva, δήλωσε
ότι οι διαδικασίες για την ̟ροκήρυξη του Τµήµατος (lot) 3 του
αυτοκινητοδρόµου Struma θα ξεκινήσουν στα τέλη του τρέχοντος έτους ή στις
αρχές του 2015. Σύµφωνα µε ̟ροηγούµενα δηµοσιεύµατα του βουλγαρικού
τύ̟ου, το Τµήµα 3 του αυτοκινητοδρόµου “Struma”, ̟ου θα διασχίζει και το
φαράγγι της Kresna, το ̟ιο δύσκολο κοµµάτι του όλου έργου, θα αρχίσει να
κατασκευάζεται εντός του 2016. Η κα Terzieva ανέφερε ότι το έργο α̟οτελεί
̟ροτεραιότητα για την ̟ερίοδο 2014–2020 και έχει εξασφαλιστεί σχετική
χρηµατοδότηση στο ̟λαίσιο του νέου Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος
«Μετάφορες», η ο̟οία, όµως, µ̟ορεί να µην ε̟αρκέσει για τη χρηµατοδότηση
του δα̟ανηρού Τµήµατος 3.
Το 15 χλµ. τούνελ (µε δύο ̟αράλληλες σήραγγες, βάσει του αρχικού
σχεδιασµού, ο ο̟οίος ε̟ιβεβαιώθηκε και α̟ό την κα Terzieva) εκτιµάται ότι θα
είναι α̟ό τα µεγαλύτερα στην Ευρώ̟η αλλά και ̟αγκοσµίως, µε α̟οτέλεσµα το
συνολικό κόστος του Τµήµατος ΙΙΙ να αγγίζει (χωρίς ΦΠΑ) τα € 850 εκατ. Το
κόστος ολόκληρου του αυτοκινητοδρόµου Struma, ο ο̟οίος θα συνδέει τα
ελληνοβουλγαρικά σύνορα µε τη Σόφια (ό̟ου ήδη συνδέεται µε τον
αυτοκινητόδροµο Luylin), έχει εκτιµηθεί σε ̟ερί̟ου € 1,1 δισ. Λόγω του εν λόγω
υψηλότατου κόστους, ο Υφυ̟ουργός Μεταφορών, κ. Petar Kirov, είχε
̟αλαιότερα δηλώσει ότι η βουλγαρική κυβέρνηση αναζητεί τρό̟ους
̟εριορισµού του κόστους του εν λόγω τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου
“Struma” και µεταφοράς των σχετικών κονδυλίων στον αυτοκινητόδροµο
“Hemus” (θα ενώνει τη Σόφια µε τη Βάρνα).
◊◊◊◊◊

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
- Εκδήλωση στη Σόφια µε στόχο την ̟ροώθηση των κρητικών κη̟ευτικών
(20.02.2014)
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Στο ̟λαίσιο του χρηµατοδοτούµενου α̟ό την ΕΕ
̟ρογράµµατος
“Vegiterraneo
–
European
Vegetables”, ̟ραγµατο̟οιήθηκε, για δεύτερη κατά
σειρά χρονιά, εκδήλωση στη Σόφια (Radisson Blu
Hotel, 20.02.2014) µε στόχο την ̟ροώθηση των
ελληνικών (κρητικών, εν ̟ροκειµένω) κη̟ευτικών
στη βουλγαρική αγορά. Η εκδήλωση ̟εριλάµβανε
ηµερίδα ενηµέρωσης και, ακολούθως, γεύµα γνωριµίας και ̟ραγµατο̟οίησης
ε̟ιχειρηµατικών συναντήσεων.
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Πρέσβης της Ελλάδος στη Σόφια, κ.
∆ηµοσθένης Στωίδης, α̟ηύθηνε χαιρετισµό, ε̟ισηµαίνοντας την ε̟ιτυχή
αξιο̟οίηση των κοινοτικών κονδυλίων για την ̟ροώθηση των ελληνικών
̟ροϊόντων στο εξωτερικό και συγχαίροντας τους αγροτικούς συνεταιρισµούς της
Κρήτης για την εν λόγω ̟ρωτοβουλία τους. Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας, ο κ.
Α. Ταµ̟αρό̟ουλος, γενικός διευθυντής της εταιρείας NOVACERT, εκτελεστικό
όργανο υλο̟οίησης του Vegiterraneo, εστίασε στους στόχους του ως άνω
̟ρογράµµατος, ενώ ο κ. Αντώνης Ζαχαριαδάκης, Πρόεδρος του Αγροτικού
Συνεταιρισµό Κη̟ευτικών ∆ήµου Ιερά̟ετρας «ΑΝΑΤΟΛΗ», αναφέρθηκε στα
ιδιαίτερα ̟οιοτικά χαρακτηριστικά των κρητικών κη̟ευτικών και στις
ιδιαιτερότητες του εύκρατου κλίµατος της Κρήτης, ̟ου ̟αρέχει τη δυνατότητα
̟αραγωγής κη̟ευτικών και εκτός ε̟οχής, δηλαδή το φθινό̟ωρο, το χειµώνα και
την άνοιξη.
Στην εκδήλωση, στην ο̟οία συµµετείχαν εκ̟ρόσω̟οι βουλγαρικών
σού̟ερ-µάρκετ, εταιρειών διανοµής φρούτων και λαχανικών και, γενικότερα,
τροφίµων, έµφαση δόθηκε σε τρία συγκεκριµένα κη̟ευτικά ̟ροϊόντα κρητικής
̟αραγωγής (αγγούρι, ντοµάτα, ̟ι̟εριά κέρατο), τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά
των ο̟οίων αναλύθηκαν α̟ό τη διατροφολόγο, κα Magdalena Pashova, η ο̟οία
ε̟ισήµανε ότι τα κη̟ευτικά ανήκουν στις αλκαλικές τροφές, ̟ου συντελούν στη
διατήρηση της ισορρο̟ίας του οργανισµού µας. Ακολούθησε ε̟ίδειξη ζωντανής
µαγειρικής (live cooking), µε χρήση των ως άνω κη̟ευτικών, α̟ό την
αρχιµάγειρα κ. Nikolai Petrov.
Σηµειώνεται ότι φορέας του ως άνω ̟ρογράµµατος µε το διακριτικό
τίτλο “Vegiterraneo – European Vegetables” είναι ένωση νοµικών ̟ροσώ̟ων,
̟ου ̟εριλαµβάνει 7 το̟ικούς αγροτικούς συνεταιρισµούς της Κρήτης (τον
Αγροτοβιοµηχανικό Συνεταιρισµό Τυµ̟ακίου, τον Αγροτικό Συνεταιρισµό
Παραγωγών Κη̟ευτικών Κουντούρας, τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Κη̟ευτικών
∆ήµου Ιερά̟ετρας «ΑΝΑΤΟΛΗ», τον Αγροτικό Συνεταιρισµό «ΝΟΤΟΣ», τον
Αγροτικό Συνεταιρισµό Παραγωγών Κη̟ευτικών Θερµοκη̟ίου Ελαφονησίου –
Χρυσοσκαλίτισας, τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Οµαδικής Παραγωγής Πρώιµων
Κη̟ευτικών Θερµοκη̟ίου Ελαφονησίου και την οµόρρυθµη εταιρία ΣΤ.
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Κοµ̟ογεννητάκης & ΣΙΑ Ο.Ε. «ΤΑ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ»), µε νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο την
Α.Σ. Τυµ̟ακίου. Χώρες στόχοι των ενεργειών ενηµέρωσης του Vegiterraneo είναι
η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Πολωνία.
◊◊◊◊◊

IV. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ
– Ηµερίδα του HBCB µε ε̟ίσηµη ̟ροσκεκληµένη την Αντι̟ρόεδρο της
βουλγαρικής Κυβέρνησης, κα Daniela Bobeva (Σόφια, 11 Μαρτίου 2014)
Εκδήλωση/ε̟ιχειρηµατική συνάντηση διοργάνωσε
στις 11 Μαρτίου το Ελληνικό Ε̟ιχειρηµατικό
Συµβούλιο (HBCB) µε θέµα «Ε̟ενδυτική ̟ολιτική
στη Βουλγαρία και τα βήµατα για την υ̟οστήριξή
του ε̟ενδυτικού κλίµατος στη χώρα» και µε
ε̟ίσηµη ̟ροσκεκληµένη την Αντι̟ρόεδρο της
βουλγαρικής Κυβέρνησης, κα Daniela Bobeva.
Στην εκδήλωση ̟αρέστησαν, µεταξύ άλλων, ο
Πρέσβης της Ελλάδος στη Σόφια, κ. ∆ηµοσθένης Στωίδης, και ο Πρέσβης της
Κύ̟ρου στη Σόφια, κ. Σταύρος Αµβροσίου.
Στην ̟αρέµβασή της, η κα Bobeva αναφέρθηκε, αρχικά, στα
µακροοικονοµικά µεγέθη της χώρας, ε̟ισηµαίνοντας ότι η ανά̟τυξη βάσει
̟ροσωρινών στοιχείων εκτιµάται σε ̟ερί̟ου 1% για το 2013 (βλ. και ανωτέρω
σχετικά στοιχεία στην καταχώρηση µε τίτλο «Πρόσφατες Οικονοµικές
Εξελίξεις»), γεγονός θετικό, καθώς οι ̟ερισσότερες ευρω̟αϊκές οικονοµίες
̟αραµένουν στάσιµες. Ο ̟ληθωρισµός ̟εριορίστηκε καθώς τα τιµολόγια των
οργανισµών κοινωνικής ωφέλειας ̟αρέµειναν αµετάβλητα, ενώ, ̟αράλληλα,
κατεβλήθησαν ̟ροσ̟άθειες για τον έλεγχο των κρατικών δα̟ανών και των
δα̟ανών κοινωνικού χαρακτήρα. Η κα Bobeva υ̟ογράµµισε ότι η Βουλγαρία
θα ̟αραµείνει µια α̟ό τις χώρες µε τους χαµηλότερους και σταθερότερους
φορολογικούς συντελεστές στην Ευρώ̟η, ενώ το έλλειµµα θα κινηθεί σε χαµηλά
ε̟ί̟εδα το 2014.
Σε ό,τι αφορά τις ε̟ενδύσεις, η Αντι̟ρόεδρος της β/Κυβέρνησης
̟αραδέχθηκε ότι η ̟τώση των ε̟ενδύσεων το 2013 ήταν αρκετά σηµαντικά και
εκτίµησε ότι αυτό οφείλεται τόσο στο διεθνές ̟εριβάλλον όσο και στην εσωτερική
κατάσταση στη χώρα µε το κλίµα ανασφάλειας ̟ου δηµιουργήθηκε λόγω των
̟ολύµηνων διαδηλώσεων. Ε̟ι̟λέον, ανέφερε ότι σειρά κρατικών οργανισµών
ό̟ως οι κρατικοί σιδηρόδροµοι, τα νοσοκοµεία και τα ταχυδροµεία – συνολικά
̟ερί̟ου 20 ε̟ιχειρήσεις – είναι σε άσκηµη κατάσταση.
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Σε ό,τι αφορά τις µεταρρυθµίσεις, η κα Bobeva αναφέρθηκε στο νόµο ̟ου
αναθεωρεί το νοµοθετικό ̟λαίσιο για τις κρατικές ̟ροµηθείες (ε̟ρόκειτο να
συζητηθεί σε δεύτερη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου). Με το νέο νόµο ε̟ιδιώκεται
να ξε̟εραστεί η γραφειοκρατία, κάτι ̟ου υ̟ηρετεί και η ευρύτερη µεταρρύθµιση
του συστήµατος ̟αροχής διοικητικών υ̟ηρεσίων, στην ο̟οία ̟εριλαµβάνεται,
µεταξύ άλλων, η ε̟έκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µέσω και του
συστήµατος των ηλεκτρονικών υ̟ηρεσιών µίας στάσης (single electronic
services). Παράλληλα, η β/Κυβέρνηση ̟ροσ̟αθεί να ̟εριορίσει σε όλα τα
ε̟ί̟εδα τους φόρους και τα τέλη ̟ου καλούνται να ̟ληρώσουν οι ε̟ιχειρήσεις.
Σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα, η κα Bobeva εκτίµησε ότι η κρίση
έ̟ληξε κυρίως τις µικροµεσαίες ε̟ιχειρήσεις, αρκετών α̟ό τις ο̟οίες ο κύκλος
εργασιών ̟εριορίστηκε δραστικά. Για το λόγο αυτό, η υ̟οστήριξη των
ε̟ιχειρήσεων αυτών α̟οτελεί ̟ροτεραιότητα της κυβέρνησης, η ο̟οία κινείται
̟ρος δύο κατευθύνσεις: 1) βελτίωση της ̟ρόσβασης σε χρηµατοδότηση 2)
ενθάρρυνση του υγιούς ανταγωνισµού. Στο ̟λαίσιο αυτό, ενισχύεται ο ρόλος της
β/Ανα̟τυξιακής Τρά̟εζας µε έµφαση σε τοµείς ό̟ως οι νεοφυείς ε̟ιχειρήσεις, οι
̟ολύ µικρές ε̟ιχειρήσεις και µέσω της ανάληψης µέρους του κινδύνου για
ε̟ενδύσεις α̟ό το κράτος. Νέα ̟ροϊόντα διατίθενται το τελευταίο διάστηµα α̟ό
την Τρά̟εζα και, ̟ριν α̟ό δύο εβδοµάδες, έγιναν γνωστά ορισµένα α̟ό αυτά µε
έµφαση στην εξωστρεφεία.
Στον τοµέα της ενέργειας, η κα Bobeva αναφέρθηκε στο διασυνδετήριο
αγωγό Ελλάδος–Βουλγαρίας, η κατασκευή του ο̟οίου α̟οτελεί ̟ροτεραιότητα
για τη β/Κυβέρνηση, ενώ έχουν διασφαλισθεί και τα σχετικά κονδύλια.
Αναφορικά µε τις ιδιωτικο̟οιήσεις, η κα Bobeva γνωστο̟οίησε ότι
ξεκίνησε η διαδικασία α̟οκρατικο̟οίησης του χρηµατιστηρίου, για την ο̟οία
ήδη υ̟άρχει ενδιαφέρον α̟ό ευρω̟αϊκά χρηµατιστήρια. Σχεδιάζεται, ε̟ίσης η
̟ώληση µειοψηφικών ̟ακέτων σε κρατικές ε̟ιχειρήσεις, καθώς και του 25%
δηµοσίου νοσοκοµείου, µε την είσοδο του τελευταίου στο χρηµατιστήριο.
◊◊◊◊◊
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– Ηµερίδα δικτύωσης µε θέµα «Εξωστρέφεια – Η Υ̟οστήριξη των Γραφείων
ΟΕΥ» (Ορεστιάδα, 21–22 Φεβρουαρίου 2014)
Εκδήλωση µε θέµα «Εξωστρέφεια – Η Υ̟οστήριξη των
Γραφείων ΟΕΥ» ̟ραγµατο̟οιήθηκε στην Ορεστιάδα
(Πολιτιστικό Πολυκέντρο – Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ,
21–22 Φεβρουαρίου 2014) µε ̟ρωτοβουλία του
Συνδέσµου Ε̟ιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), του
Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και
του Συνδέσµου Βιοτεχνών Βιοµηχάνων Βορείου Έβρου (ΣΒΒΒΕ).
Η εκδήλωση δικτύωσης ξεκίνησε στις 21 Φεβρουαρίου µε την κεντρική
ηµερίδα, κατά την ο̟οία α̟ηύθυναν χαιρετισµούς ο κ. ∆ηµήτρης Μουζάς,
∆ήµαρχος Ορεστιάδας, η κα Γεωργία Νικολάου, Αντι̟εριφερειάρχης Έβρου, ο κ.
Χριστόδουλος Τοψίδης, Πρόεδρος Ε̟ιµελητηρίου Έβρου, και η κα Χρύσα
Μανουηλίδου, Πρόεδρος ΣΒΒΒΕ.
Ακολούθησαν οι ̟αρεµβάσεις των βασικών οµιλητών, τα κύρια σηµεία
των ο̟οίων συνοψίζονται στα εξής:
Η Ανα̟ληρώτρια Γενική Γραµµατέας ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και
Ανα̟τυξιακής Συνεργασίας, κα Μαγδαληνή Καρακόλη, αναφέρθηκε στο
σηµαντικό ρόλο και στη συµβολή των Γραφείων Οικονοµικών & Εµ̟ορικών
Υ̟οθέσεων (ΟΕΥ) στη στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών ε̟ιχειρήσεων,
αναλύοντας λε̟τοµερώς τις ε̟ιµέρους ̟τυχές της δράσης των Γραφείων ΟΕΥ
των ανά τον κόσµο ελληνικών δι̟λωµατικών αρχών και τις υ̟ηρεσίες ̟ου αυτά
δύνανται να ̟αράσχουν στις εξωστρεφείς ελληνικές ε̟ιχειρήσεις.
Ο Εκτελεστικός Αντι̟ρόεδρος του ΣΕΒΕ, ∆ρ. Τάσος Αλεξανδρίδης, στην
οµιλία του µε θέµα «Προϋ̟οθέσεις για την Ανά̟τυξη της Εξωστρέφειας στην
Περιφέρεια», αφού κατέγραψε την τρέχουσα κατάσταση των ελληνικών
εξαγωγών τόσο σε εθνικό όσο και σε ̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο – µε ειδικότερη
έµφαση στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και µε ̟αράλληλη αναφορά
σε στοιχεία σχετικής έρευνας της Εθνικής Τρά̟εζας – αναφέρθηκε, ακολούθως,
στη σκο̟ιµότητα ανά̟τυξης ενός ολοκληρωµένου συστήµατος εξωστρέφειας,
̟ου θα στηρίζεται στο τρί̟τυχο «ανθρώ̟ινο δυναµικό – ̟ληροφόρηση –
χρηµατοδότηση» και θα συµβάλει στη δηµιουργία νέων ε̟ιχειρήσεων, νέων
̟ροϊόντων και νέων αγορών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Γιαννάτος, Συντονιστής του Γραφείου Εξωστρέφειας &
∆ιεθνών Σχέσεων του ΣΕΒ, ̟αρουσίασε την ̟ρωτοβουλία του ΣΕΒ για την
Εξωστρέφεια µε τίτλο «Export Expert» και τις ε̟ιµέρους δράσεις αυτής. Ό̟ως
αναλύθηκε σχετικά, η εν λόγω ̟ρωτοβουλία στοχεύει στην ανά̟τυξη των
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δεξιοτήτων καινοτοµίας των στελεχών των ελληνικών ε̟ιχειρήσεων. Α̟ό την
̟λευρά του, ο κ. Σ̟ύρος Κουτρούµ̟ας, Κοσµήτορας της Σχολής Ε̟ιστηµών
Γεω̟ονίας & ∆ασολογίας στο ∆ηµοκρίτειο Πανε̟ιστήµιο Θράκης, εστίασε την
̟αρουσίασή του στο ρόλο της άνω Σχολής στην το̟ική οικονοµία και στην
̟ροώθηση της εξωστρέφειας των ε̟ιχειρήσεων της ̟εριοχής, µε αναφορά σε
στοχευµένα ερευνητικά ̟ρογράµµατα, ̟ου ανα̟τύσσονται σε συνεργασία µε
το̟ικούς ε̟ιχειρηµατικούς φορείς.
Εν συνεχεία, ο κ. Ιωάννης Μαρούτσος, εκ µέρους της Πρεσβείας Σόφιας, ο
κ. Παύλος Ολζιέρσκυ, Γραµµατέας ΟΕΥ Α' εκ µέρους της Πρεσβείας Κιέβου, ο κ.
Γεώργιος Χατζη̟έτρος, Γραµµατέας ΟΕΥ Α' εκ µέρους της Πρεσβείας
Βελιγραδίου και η κα Αλεξία Μανούσου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α' εκ µέρους του
Προξενείου Κωνσταντινου̟όλεως, ̟ραγµατο̟οίησαν ̟αρουσιάσεις για τις
οικονοµία, τις αγορές και τις ̟ροο̟τικές ε̟ενδύσεων και εξαγωγών ελληνικών
̟ροϊόντων στις χώρες αρµοδιότητάς µας. Η συµµετοχή στην ως άνω ενηµερωτική
ηµερίδα κρίνεται ικανο̟οιητική, καθώς σε αυτή έλαβε µέρος σηµαντικός
αριθµός εκ̟ροσώ̟ων της ε̟ιχειρηµατικής κοινότητας της ευρύτερης ̟εριοχής
της Ανατολικής Μακεδονίας και, ιδίως, της Θράκης.
Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014, ̟ραγµατο̟οιήθηκαν εξατοµικευµένες
ε̟ιχειρηµατικές συναντήσεις (Β2Β) µεταξύ των ανωτέρω υ̟αλλήλων ΟΕΥ και
εκ̟ροσώ̟ων το̟ικών ε̟ιχειρήσεων, για ειδικά θέµατα ενδιαφέροντος των
τελευταίων ως ̟ρος την ̟ιθανή ε̟έκταση των δραστηριοτήτων τους στις
συγκεκριµένες χώρες και αγορές. Ειδικά σε ό,τι αφορά την αγορά της
Βουλγαρίας, ενδιαφέρον για ̟ιο εξειδικευµένη και αναλυτική ενηµέρωση
εκδήλωσαν ̟ερί τις 15 ε̟ιχειρήσεις, αρκετές εκ των ο̟οίων έχουν ήδη ανα̟τύξει,
µε δικές τους ̟ροσ̟άθειες, εξαγωγική δράση στη Βουλγαρία, ενώ όλες
χαρακτηρίζονται α̟ό σαφή στοχοθεσία και συγκεκριµένους στόχους ως ̟ρος την
εξαγωγική τους δράση.
◊◊◊◊◊
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
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