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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  
 
 
- Πρόσφατες οικονοµικές εξελίξεις – ∆ιαµόρφωση βασικών οικονοµικών 
µεγεθών 

  
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 εξής1: 

 

• Για το σύνολο του 2013, τα ̟ροσωρινά στοιχεία του Στατιστικού 
Ινστιτούτου και το ε̟ικαιρο̟οιηµένο Πρόγραµµα Σύγκλισης 
(2014–2017) της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας 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%,2 ενώ η βουλγαρική κυβέρνηση τον το̟οθετεί στο 2,1% για το 
2014 και στο 2,6% για το 2015. Η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή στις 
̟ρόσφατες εαρινές της ̟ροβλέψεις εκτιµά ότι θα συνεχιστεί η 
σταθερή αύξηση των βουλγαρικών εξαγωγών την ̟ερίοδο 2014–
2015, η ο̟οία θα συµ̟ληρωθεί α̟ό την αναµενόµενη ενίσχυση της 
εσωτερικής κατανάλωσης, αλλά η θετική ̟ορεία του ΑΕΠ είναι 
̟ιθανό να ε̟ηρεαστεί αρνητικά, εάν τυχόν υ̟άρξει διακο̟ή ή 
διατάραξη της οµαλής ̟αροχής ρωσικού φυσικού αερίου στη 
χώρα. 

• Ο δείκτης βιοµηχανικής ̟αραγωγής ενισχύθηκε κατά 6,5% σε 
ετήσια βάση το Φεβρουαρίου 2014. Τη θετική τους ̟ορεία 
συνεχίζουν και λιανικές ̟ωλήσεις ̟ου ενισχύθηκαν κατά 5,6% τον 
Ιανουάριο 2014. Οι ̟ωλήσεις Η/Υ και ̟εριφερειακών συστηµάτων 
αυξήθηκαν κατά 14,3% και ακολούθησαν οι ̟ωλήσεις 
ο̟τικοακουστικού εξο̟λισµού µε 11,7% αύξηση. 

                                                
1
 Στο παρόν ενηµερωτικό έχουν ληφθεί υπόψη και οι πρόσφατες εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (web: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring/bg_en.pdf), αλλά και το 

επικαιροποιηµένο πρόγραµµα Σύγκλισης (2014–2017) της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας. 
2
 Βλ. π.χ. τις προβλέψεις της ΕΕ και του ∆ΝΤ: http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr1430.htm, 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring/bg_en.pdf  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. 

• Για δεύτερο συνεχή µήνα εµφάνισε σηµαντικές ανοδικές τάσεις η 
κατασκευαστική δραστηριότητα το Φεβρουάριο 2014 (+5,5% σε 
ετήσια βάση). Πάντως, την εν λόγω άνοδο συνεχίζει να 
υ̟οστηρίζει, σχεδόν α̟οκλειστικά, ο  κλάδος της 
µηχανικής/κατασκευής έργων (civil engineering, +15,4%), καθώς 
καθοδική ̟αραµένει η τάση στην κατασκευή κτηρίων (-1,3%).  

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

Στατιστικό Ινστιτούτο 

• Σε ό,τι αφορά το δείκτη ε̟ιχειρηµατικού κλίµατος, τον Α̟ρίλιο 
2014 ενισχύθηκε κατά 1,7%. Αναλυτικότερα, το ε̟ιχειρηµατικό 
κλίµα στη βιοµηχανία, το λιανικό εµ̟όριο και στις κατασκευές 
ενισχύθηκε κατά 1,4%, 0,8% και 6,8% αντίστοιχα, ενώ υ̟οχώρησε 
µόνο 1,8% στον τοµέα των υ̟ηρεσιών.  

• Το Φεβρουάριο τ.έ. η ανεργία διαµορφώθηκε στο 12,2%. 
Υ̟ενθυµίζεται ότι 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. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της 
Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής (εαρινές ̟ροβλέψεις 2014), το εργασιακό 
̟εριβάλλον στη Βουλγαρία φαίνεται να οµαλο̟οιείται και η 
ανεργία να σταθερο̟οιείται, χάρη και στις ικανο̟οιητικές 
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ε̟ιδόσεις (υψηλή συγκοµιδή) του αγροτικού τοµέα το τρέχον έτος. 
Η α̟ασχόληση υ̟οχώρησε το 2013, αλλά αυτό οφείλεται, κυρίως, 
στα αρνητικά δηµογραφικά δεδοµένα και τάσεις αναφορικά µε 
τον ενεργό ̟ληθυσµό. Οι κλάδοι µε τη µεγαλύτερη υ̟οχώρηση 
στην α̟ασχόληση είναι οι κατασκευές και η βιοµηχανία. Η 
Ε̟ιτρο̟ή εκτιµά ότι η ανεργία θα σταθερο̟οιηθεί τα ε̟όµενα έτη, 
αλλά θα υ̟οχωρήσει µόλις στο 12,5% (έναντι εκτίµησης 11,5–12%  
στις φθινο̟ωρινές ̟ροβλέψεις) έως το 2015. 

 
∆ιάγραµµα 3: Ποσοστό ανεργίας (γαλάζιο) και πορεία ανεργίας (κόκκινο) την περίοδο 2007–2015. 

Πηγή: Εαρινές προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

• Μείωση 0,2% κατέγραψε ο ̟ληθωρισµός στη Βουλγαρία το 
Φεβρουάριο 2014 σε σχέση µε τον ̟ροηγούµενο µήνα. Σε σύγκριση 
µε τον αντίστοιχο µήνα του 2013 καταγράφεται σηµαντική 
α̟οκλιµάκωση της τάξης του 2,3%. Ο µέσος ετήσιος ̟ληθωρισµός, 
ε̟ίσης, υ̟οχώρησε σηµαντικά και διαµορφώθηκε στο -0,8% 
(έναντι 3,5% ένα οκτάµηνο νωρίτερα). Βάσει του εναρµονισµένου 
δείκτη τιµών καταναλωτή (HICP), του συγκριτικού δηλαδή δείκτη 
τιµών µεταξύ όλων των κρατών-µελών της ΕΕ, ο ̟ληθωρισµός 
µειώθηκε κατά 0,3% σε µηνιαία βάση και κατά 2,0% σε ετήσια. Σε 
σχέση µε Ιανουάριο 2014, αύξηση (µόλις 0,1%) των τιµών 
καταναλωτή καταγράφηκε στους κλάδους των κα̟νών και των 
αλκοολούχων ̟οτών, των ε̟ί̟λων και του οικιακού εξο̟λισµού, 
των ε̟ικοινωνιών και της εκ̟αίδευσης. Τη µεγαλύτερη µείωση 
εµφάνισαν οι τοµείς του ̟ολιτισµού και της διασκέδασης (-1,2%), 
του ρουχισµού (-0,7%), των µεταφορών (-0,6%%) και της εστίασης 
και µη αλκοολούχων ̟οτών (-0,3%). Αµετάβλητος ̟αρέµεινε ο 
κλάδος των οικιακών τιµολογίων. Η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή 
ε̟ισηµαίνει, στις ̟ρόσφατες εαρινές της ̟ροβλέψεις, τη σηµαντική 
ε̟ιρροή της µείωσης των τιµολογίων καταναλωτών ηλεκτρισµού 
στη διαµόρφωση του ̟ληθωρισµού την ̟ερίοδο 2013–2014. Για το 
2014, ̟ροβλέ̟ει (ως ̟ρος τον HICP) α̟ο̟ληθωρισµό της τάξης του 
0,8% και για το 2015 ̟ληθωρισµό ύψους 1,2%. 
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∆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  

• Κατά € 384,7 εκατ. (0,9% του ΑΕΠ) ελλειµµατικό ήταν το ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών κατά το α’ δίµηνο 2014 (έναντι 
ελλείµµατος € 504,1 εκατ. την αντίστοιχη ̟ερίοδο 2013). Την ίδια 
̟ερίοδο, οι εξαγωγές µειώθηκαν κατά 5,3% σε ετήσια βάση, ενώ οι 
εισαγωγές κατά 0,2%. Ως α̟οτέλεσµα της εξέλιξης αυτής, το 
εµ̟ορικό έλλειµµα διαµορφώθηκε στα €538,1 εκατ. (1,3% του ΑΕΠ 
– αυξηµένο κατά €193,2 εκατ. σε σχέση µε την αντίστοιχη ̟ερίοδο 
του 2012).  

• Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος διαµορφώθηκε στο 91,7% του ΑΕΠ 
στα τέλη Φεβρουαρίου 2014 (€37,4 δισ. – µείωση κατά 0,1% σε 
σχέση µε την αντίστοιχη ̟ερίοδο του 2013).  

• Το α' δίµηνο 2014 οι άµεσες ξένες ε̟ενδύσεις (ΑΞΕ) στη Βουλγαρία 
αυξήθηκαν κατά € 114,1 εκατ. (ή 0,3% του ΑΕΠ) έναντι € 223,3 
εκατ. (ή 0,6% του ΑΕΠ) το αντίστοιχο διάστηµα του 2013. Πάντως, 
τα εν λόγω ̟ροσωρινά στοιχεία συχνά υ̟όκεινται σε 
µεταγενέστερες αναθεωρήσεις (̟ρόσφατα η Βουλγαρική Κεντρική 
Τρά̟εζα αναθεώρησε σχετικά στοιχεία του 2011). Οι µεγαλύτερες 
εισροές ε̟ενδύσεων την ως άνω ̟ερίοδο ̟ροήλθαν α̟ό την 
Ολλανδία και τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, ενώ οι 
µεγαλύτερες εκροές κατευθύνθηκαν ̟ρος τη Γαλλία. Η Ευρω̟αϊκή 
Ε̟ιτρο̟ή στις εαρινές της ̟ροβλέψεις εκτιµά, ότι αν και το 2013 
̟αρατηρήθηκε ελαφρά συρρίκνωση των ΑΞΕ, τη διετία 2014–2015 
θα υ̟άρξει ενίσχυση τους, χάρη α̟ό τη µια ̟λευρά στην ταχύτερη 
α̟ορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων, αλλά και «στη σχετική ισχύ 
του χρηµατο̟ιστωτικού τοµέα». Θετικά αναµένεται να 
λειτουργήσει και η σταδιακή ̟τώση των ε̟ιτοκίων τόσο δανεισµού 
όσο και καταθέσεων, η ο̟οία υ̟οδηλώνει βελτίωση τόσο των 
συνθηκών δανεισµού όσο και της ̟ιστωτικής διαθεσιµότητας. 
Υ̟ενθυµίζεται ότι, βάσει ̟ροσωρινών στοιχείων της βουλγαρικής 
Κεντρικής Τρά̟εζας, κατά το 2013 οι ΑΞΕ αυξήθηκαν κατά € 
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1.229,4 εκατ. (ή 3,0% του ΑΕΠ) έναντι ισχυρότερης αύξησης € 
1.480,5 εκατ. (ή 3,7% του ΑΕΠ) το 2012. 

 
∆ιάγραµµα 5: ΑΞΕ (µπλε), ισοζύγιο τρ. συναλλαγών (πορτοκαλί) και ισοζύγιο 

χρηµατοοικ. συναλλαγών (πράσινο) στη Βουλγαρία τον Ιανουάριο 2014 και 

σύγκριση µε αντίστοιχη περίοδο 2012 και 2013. Πηγή: Βουλγαρική Κεντρική 

Τράπεζα 

• Στα τέλη Φεβρουαρίου 2014 τα δηµοσιονοµικά α̟οθέµατα 
ανέρχονταν σε BGN 6,1 δισ.  

• Η ̟ιστωτική ε̟έκταση ̟ρος τον ιδιωτικό τοµέα ε̟έστρεψε σε 
θετικό έδαφος το Φεβρουάριο 2014 (+0,7% σε ετήσια βάση) ύστερα 
α̟ό την ελαφρά ̟τώση, ̟ου κατεγράφη τον ̟ερασµένο Ιανουάριο 
(-0,4%). 

• Σε ό,τι αφορά το χρέος της γενικής κυβέρνησης, το Φεβρουάριο 
2014 διαµορφώθηκε στο 18,6% (8,9% εσωτερικό χρέος, 9,8% 
εξωτερικό χρέος, 1,0% δηµόσιο εγγυηµένο χρέος). Η Ευρω̟αϊκή 
Ε̟ιτρο̟ή στις εαρινές ̟ροβλέψεις ̟ροβλέ̟ει σηµαντική αύξηση 
του χρέους στο 23,1% το 2014 (α̟ό 18,9% το 2013), για να 
̟εριοριστεί ελαφρώς στο 22,7% το 2015. Παρόµοιες είναι και οι 
εκτιµήσεις του Προγράµµατος Σύγκλισης (22,8% το 2014 και 22,2% 
το 2015). Σύµφωνα µε την Ε̟ιτρο̟ή η εν λόγω αύξηση του χρέους 
οφείλεται, εν ̟ολλοίς, στην ανάγκη αναχρηµατοδότησης ενός 
µεγάλου οµολόγου, ̟ου ωριµάζει στις αρχές του 2015. 

• Ελαφρά µειωµένο ήταν το α’ δίµηνο 2014 ταµειακό έλλειµµα σε 
σχέση µε την αντίστοιχη ̟ερίοδο του 2013 (διαµορφώθηκε στο 
0,9% του ΑΕΠ). Αναλυτικότερα, τα κρατικά έσοδα αυξήθηκαν σε 
ετήσια βάση κατά 9,8% (κυρίως, λόγω των υψηλότερων κοινοτικών 
χρηµατοδοτήσεων). Τα έσοδα α̟ό άµεσους φόρους αυξήθηκαν 
κατά 29,6% (κυρίως, λόγω νοµοθετικών αλλαγών ως ̟ρος τις 
διαδικασίες ̟ληρωµής τους), α̟ό έµµεσους φόρους µειώθηκαν 
κατά 6,7%, ενώ τα έσοδα α̟ό ασφαλιστικές εισφορές και 
κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές ενισχύθηκαν κατά 1,0%. Τα µη 
φορολογικά έσοδα µειώθηκαν κατά 2,6%. Τέλος, για το ίδιο 
διάστηµα, οι κρατικές δα̟άνες, ̟εριλαµβανοµένης της 
βουλγαρικής συµµετοχής στον κοινοτικό ̟ροϋ̟ολογισµό, 
ενισχύθηκαν κατά 7,3% σε ετήσια βάση. Η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή 
στις εαρινές ̟ροβλέψεις ̟ροβλέ̟ει αύξηση του ελλείµµατος της 
γενικής διακυβέρνησης στο 1,9% το 2014 (α̟ό 1,5% το 2013 και 
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0,8% το 2012) και οριακό ̟εριορισµό του στο 1,8% το 2015. Στο 
Πρόγραµµα Σύγκλισης ̟ροβλέ̟εται έλλειµµα 1,8% το 2014 και 
1,5% το 2015.   

 
∆ιάγραµµα 7: Κρατικός προϋπολογισµός (έσοδα, έξοδα και ισοζύγιο προϋπολογισµού σε εκατ. 

BGN) την περίοδο 2011 – 2014 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος). Πηγή: Βουλγαρικό Υπουργείο 

Οικονοµικών. 
 

◊◊◊◊◊ 

 
- Συνάντηση Συµβούλων Οικονοµικών & Εµ̟ορικών Υ̟οθέσεων Πρεσβειών 
Ε.Ε. στο ̟λαίσιο Ελληνικής Προεδρίας Ε.Ε. 

  
Συνάντηση Συµβούλων Οικονοµικών & Εµ̟ορικών Υ̟οθέσεων 

Πρεσβειών Ε.Ε. ̟ραγµατο̟οιήθηκε στις 11 Α̟ριλίου τ.έ. στο ̟λαίσιο της 
Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ε.Ε. Η συνάντηση ως ε̟ίσηµο 
̟ροσκεκληµένο και οµιλητή είχε τον κ. Krasin Dimitrov, Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργό 
Οικονοµίας και Ενέργειας. Ο κ. Ανα̟ληρωτής Υ̟ουργός κατά την ̟αρουσίασή 
του ανέλυσε τις βασικές ̟ροτεραιότητες της β/Κυβέρνησης στους τοµείς της 
οικονοµίας, της ε̟ιχειρηµατικής ανά̟τυξης, των ε̟ενδύσεων και της ενέργειας. 
Αναλυτικότερα: 

   
Ο κ. Dimitrov αναφέρθηκε στη σηµασία ̟ου διαχρονικά α̟οδίδουν οι 

βουλγαρικές κυβερνήσεις στη διατήρηση µακροοικονοµικής σταθερότητας, µε 
χαρακτηριστικό ̟αράδειγµα τη φορολογική νοµοθεσία, η ο̟οία την τελευταία 
δεκαετία – ιδίως, σε ό,τι αφορά τους συντελεστές φορολόγησης – ̟αραµένει 
αµετάβλητη. 

 
Έµφαση δίδεται στην εκσυγχρονισµό της νοµοθεσίας της σχετικής µε το 

ε̟ιχειρηµατικό ̟εριβάλλον και την ̟ροσέλκυση ε̟ενδύσεων. Στο ̟λαίσιο αυτό, 
ε̟ιδιώκεται η µείωση της γραφειοκρατίας µέσω, συνολικά, 168 ε̟ιµέρους µέτρων 
(88 εξ αυτών έχουν ήδη νοµοθετηθεί). Ε̟ιθυµία της β/Κυβέρνησης είναι, ε̟ίσης, 
να µειώσει το χρόνο ε̟ιστροφής του ΦΠΑ στις ε̟ιχειρήσεις στις 15 α̟ό 30 
ηµέρες. Εξετάζεται, ̟αράλληλα, η τρο̟ο̟οίηση του ε̟ενδυτικού νόµου µέσω της 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΥ 2014 
 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας                                       Σελίδα 8 

α̟λο̟οίησης των ̟ροβλε̟όµενων διαδικασιών και της µείωσης του χρόνου για 
την έκδοση των ̟ιστο̟οιητικών, ̟ου αφορούν σε µεγάλες ε̟ενδύσεις.  

 
Α̟αντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ο κ. Dimitrov έκανε αναφορά και σε 

ε̟ιµέρους ζητήµατα, ̟ου αφορούν στο ε̟ιχειρηµατικό και ε̟ενδυτικό 
̟εριβάλλον. Σε ό,τι αφορά το βουλγαρικό νόµο για τις Σ∆ΙΤ, υ̟οστήριξε ότι 
̟ροτάθηκε η κατάργησή του λόγω της δυσλειτουργίας των ̟ροβλε̟όµενων 
διαδικασιών, στις ο̟οίες δεν έχει ενταχθεί ούτε ένα σχέδιο Σ∆ΙΤ. Έχει, ̟άντως, 
συσταθεί κυβερνητική ε̟ιτρο̟ή, ̟ου εξετάζει την ψήφιση νέου, ̟ιο λειτουργικού 
νόµου. Σε ό,τι αφορά τη χρηµατοδότηση των ε̟ιχειρήσεων, ο κ. Dimitrov 
αναφέρθηκε στο µεσοµακρο̟ρόθεσµο κυβερνητικό σχεδιασµό για τη 
συγχώνευση της βουλγαρικής ανα̟τυξιακής τρά̟εζας και του βουλγαρικού 
οργανισµού ασφάλισης εξαγωγικών ̟ιστώσεων (BAEZ). Προς την κατεύθυνση 
της υλο̟οίησης του σχεδιασµού αυτού και σε ̟ρώτη φάση, εισάγονται ορισµένα 
«κοινά εργαλεία», ̟χ. η ανα̟τυξιακή τρά̟εζα να α̟οδέχεται ως εγγύηση 
(collateral) την ασφαλιστική ̟ολιτική του BAEZ, κάτι ̟ου διευκολύνει τις 
µικροµεσαίες ε̟ιχειρήσεις. Ο κ. Dimitrov υ̟οστήριξε ότι, σε αντίθεση µε τις 
̟ερισσότερες ευρω̟αϊκές χώρες, στη Βουλγαρία οι ̟λειοψηφία των ε̟ιχειρήσεων 
εντάσσονται στην κατηγορία των ̟ολύ µικρών (micro). Για το λόγο αυτό, θεωρεί 
ιδιαιτέρως σηµαντικά τα νέα ̟ρογράµµατα µικρο̟ιστώσεων της ανα̟τυξιακής 
τρά̟εζας µε ε̟ιτόκιο 6%, για τα ο̟οία βλ. http://www.bbr.bg/bg/bulgarian-
development-bank.html. ∆ιευκρίνισε, ̟αράλληλα, ότι ο ΒΑΕΖ δεν ασφαλίζει 
µόνο εξαγωγικές ̟ιστώσεις, αλλά, σε ̟ερί̟τωση µη ̟ληρωµής, και δάνεια ̟ου 
σχετίζονται µε ε̟ενδύσεις, εµ̟ορικές συναλλαγές κ.α. Τέλος, ο κ. Dimitrov 
υ̟ογράµµισε τη σηµασία διµερών συµφωνιών, ό̟ως αυτή ̟ου υ̟έγραψε η 
β/ανα̟τυξιακή τρά̟εζα µε τον αντίστοιχο ουγγρικό φορέα και αφορά στη 
χρηµατοδότηση εισαγωγών. Σύµφωνα µε τον κ. Dimitrov, τέτοιες διµερείς 
συµφωνίες είναι εξαιρετικά χρήσιµες και θα µ̟ορούσαν να καλύψουν 
̟ερι̟τώσεις, ό̟ου δεν υφίστανται συγχρηµατοδοτικά ̟ρογράµµατα. 

 
Τρίτη ̟ροτεραιότητα, κατά τον κ. Dimitrov, είναι η βελτίωση των 

̟αρεχόµενων διοικητικών υ̟ηρεσιών. Στο ̟λαίσιο αυτό, αρκετές υ̟ηρεσίες 
έχουν γίνει ήδη ηλεκτρονικές, ενώ ̟ροωθείται η ̟εραιτέρω ανά̟τυξη του 
βουλγαρικού «σηµείου ενιαίας εξυ̟ηρέτησης»  (point of single contact), 
αντίστοιχου του ελληνικού ERMIS (για το βουλγαρικό σηµείο ενιαίας 
εξυ̟ηρέτησης, βλ. http://www.psc.egov.bg/en/web/guest/psc-common-info). 

 
Ιδιαίτερη µνεία έκανε ο κ. Dimitrov στην ευρύτερη ̟ροσ̟άθεια 

ε̟αναβιοµηχανο̟οίησης, ̟ου ̟ροωθεί η β/Κυβέρνηση. Η εστίαση, εν 
̟ροκειµένω, είναι σε τοµείς µε ανταγωνιστικό ̟λεονέκτηµα για τη Βουλγαρία. 
Π.χ. στο γεωργικό τοµέα στόχος είναι η εξαγωγή ε̟εξεργασµένων ̟ροϊόντων, 
στις υψηλές τεχνολογίες/ΙΤ η θεσµοθέτηση κινήτρων για την ανά̟τυξή τους και 
η υ̟οστήριξη τεχνολογικών έργων µικρού και µεσαίου µεγέθους κ.ο.κ. Ως 
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̟ρόσφορα εργαλεία ̟ρόσβασης στη χρηµατοδότηση των ως άνω εταιρειών, ο κ. 
Dimitrov ανέφερε, µεταξύ άλλων, τα ̟ρογράµµατα αντικατάστασης/ 
(ενεργειακής και τεχνολογικής) αναβάθµισης εξο̟λισµού, ̟ου συχνά 
υλο̟οιούνται µέσω κοινοτικών κονδυλίων. 

 
◊◊◊◊◊ 

IΙ. ΠΟΡΕΙΑ ∆ΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ   
 

-  Ε̟αναλειτουργία σιδηροδροµικής σύνδεσης µε Ελλάδα 

 
Τα το̟ικά ειδησεογραφικά ̟ρακτορεία καλύ̟τουν την α̟όφαση της 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την ε̟αναλειτουργία της σιδηροδροµικής σύνδεσης µε τη 
Βουλγαρία. Ό̟ως αναφέρεται σχετικά, α̟ό 10 Μαΐου θα υ̟άρχει καθηµερινό 
δροµολόγιο µεταξύ Σόφιας και Θεσσαλονίκης. Ο συρµός θα αναχωρεί α̟ό τη 
Θεσσαλονίκη νωρίς το ̟ρωί (̟ερί̟ου 07:00) και θα ε̟ιστρέφει α̟ό τη Σόφια το 
α̟όγευµα (̟ερί̟ου 15:00). Η τιµή του εισιτηρίου ̟ρος µία κατεύθυνση 
διαµορφώνεται στα € 18, ενώ, µετ’ ε̟ιστροφής, στα € 35 (εάν η κράτηση γίνει 
τουλάχιστον 15 ηµέρες νωρίτερα, η τιµή διαµορφώνεται στα € 25). 

 
Η σιδηροδροµική σύνδεση είχε διακο̟εί ̟ρο τριετίας, όταν η Ελλάδα 

α̟οφάσισε ότι δεν µ̟ορούσε να καλύψει τις δα̟άνες της ε̟ιβατικής 
σιδηροδροµικής γραµµής µε τη Σόφια. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναµένει ότι θα υ̟άρξει 
αύξηση της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα, ̟ροερχόµενη α̟ό τα Βαλκάνια, 
γεγονός ̟ου εξηγεί την α̟οκατάσταση της σιδηροδροµικής σύνδεσης µε την 
έναρξη της τουριστικής ̟εριόδου, σηµειώνει η Βουλγαρική Ραδιοφωνία (BNR). 

 
◊◊◊◊◊ 

 

IΙΙ. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 
 

-  Εκτιµήσεις για την α̟ορροφητικότητα κοινοτικών κονδυλίων 

 
 Σύµφωνα µε δηλώσεις της εκ̟ροσώ̟ου του κοινοτικού Ε̟ιτρό̟ου για την 
Περιφερειακή Πολιτική, κ. Johannes Hahn, ό̟ως αυτές ανα̟αράγονται α̟ό 
το̟ικές διαδικτυακές ειδησεογραφικές σελίδες, η Βουλγαρία βελτιώνει σταδιακά 
τις ε̟ιδόσεις της αναφορικά µε την α̟ορροφητικότητα κοινοτικών κονδυλίων, 
αν και θεµελιώδη ̟ροβλήµατα ως ̟ρος αυτήν ̟αραµένουν. Σηµειώνεται ότι, 
βάσει των ε̟ίσηµα αναρτηµένων στοιχείων στην ιστοσελίδα www.eufunds.bg, 
έως την 31η Μαρτίου 2014 τ.έ. η α̟ορροφητικότητα (καταβληθείσες ̟ληρωµές) 
των 7 ε̟ιχειρησιακών ̟ρογραµµάτων της ̟ρογραµµατικής ̟εριόδου 2007–2013 
ανερχόταν, κατά µέσο όρο, σε ̟ερί̟ου 60%, µε ̟ιο ε̟ιτυχηµένο το ΕΠ 
Ανά̟τυξης Ανθρω̟ίνου ∆υναµικού (67,5%) και, συγκριτικά, λιγότερο 
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̟ετυχηµένο το ΕΠ Περιβάλλον (52%). Υ̟ενθυµίζεται ότι στο τελευταίο είχε 
ε̟ιβληθεί α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ̟ροσωρινή αναστολή χρηµατοδοτήσεων το 
Νοέµβριο του 2013 λόγω ̟ροβληµάτων/̟αρατυ̟ιών, ̟ου εντο̟ίστηκαν, 
κυρίως, σε διαγωνιστικές διαδικασίες. Την ίδια ̟ερίοδο, η α̟ορροφητικότητα 
του ΕΠ Αλιείας ανερχόταν σε 36%, ενώ του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανά̟τυξης σε 62%. 
 

◊◊◊◊◊ 

 
IV. ΚΛΑ∆ΙΚΑ 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
 

-  Ενστάσεις κλαδικών φορέων για τη σήραγγα της Kresna 

 
Σύµφωνα µε σχετικές αναρτήσεις το̟ικών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων, 

κλαδικοί φορείς, µεταξύ των ο̟οίων το βουλγαρικό κατασκευαστικό 
ε̟ιµελητήριο (web: http://www.ksb.bg/en/) και το κλαδικό ε̟ιµελητήριο 
«Οδοί» (web: http://www.bgroads.com/), εξέφρασαν τις ενστάσεις τους για το 
̟ροωθούµενο σχέδιο κατασκευής της 15 χλµ. σήραγγας της Kresna, ̟ου 
εντάσσετε στο Τµήµα 3 του αυτοκινητοδρόµου Struma (θα ενώνει τη Σόφια µε τα 
ελληνοβουλγαρικά σύνορα). Οι κυριότερες ενστάσεις των ως άνω φορέων είναι 
οι εξής: α) Η ̟εριοχή είναι σεισµική και η κατασκευή εντός αυτής ενός τούνελ 
τόσο µεγάλου µήκους ενέχει κινδύνους, β) το τούνελ βρίσκεται σε 
̟εριβαλλοντικά ευαίσθητη ̟εριοχή, η ο̟οία µ̟ορεί να βλαφθεί α̟ό το θόρυβο 
και την αυξηµένη οδική κίνηση, γ) ο ̟ροϋ̟ολογισµός κατασκευής της σήραγγας 
είναι εξαιρετικά δα̟ανηρός, ενώ και η µελλοντική συντήρησή της θα α̟οβεί 
ιδιαίτερα κοστοβόρα, δ) η κατασκευή ενός τέτοιου µεγέθους τούνελ ̟ροϋ̟οθέτει 
ηµερήσια κίνηση τουλάχιστον 40.000 οχηµάτων, τη στιγµή ̟ου η ̟ραγµατική 
κίνηση του τµήµατος Blagoevgrad – Προµαχώνας/Kulata είναι ̟ολύ µικρότερη. 
Βασικό αίτηµα των ως άνω φορέων είναι η ε̟ανεξέταση της µελέτης για την 
κατασκευή της σήραγγας. Πάντως, στους σχετικούς διαδικτυακούς 
ειδησεογραφικούς τό̟ους δεν αναφέρεται τι ακριβώς αντι̟ροτείνουν οι ως άνω 
φορείς. 

 
Υ̟ενθυµίζεται ότι, ̟ρο ενός διµήνου ̟ερί̟ου, η Υ̟ουργός Περιφερειακής 

Ανά̟τυξης, κα Desislava Terzieva, είχε δηλώσει 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. Η κα Terzieva είχε τότε 
αναφέρει 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 
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χρηµατοδότηση του δα̟ανηρού Τµήµατος 3. Το 15 χλµ. τούνελ (µε δύο 
̟αράλληλες σήραγγες) 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 ̟ροϋ̟ολογισµού του εν λόγω τµήµατος του 
αυτοκινητοδρόµου “Struma” και µεταφοράς των σχετικών κονδυλίων στον 
αυτοκινητόδροµο “Hemus” (θα ενώνει τη Σόφια µε τη Βάρνα). 

   
◊◊◊◊◊ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

-  Πορεία υλο̟οίησης βουλγαρικού τµήµατος South Stream 

 
Συνάντηση µε τον κοινοτικό Ε̟ίτρο̟ο, κ. Günther Oettinger, αρµόδιο για 

θέµατα ενέργειας, είχε στα τέλη Α̟ριλίου ο Βούλγαρος Υ̟ουργός Οικονοµίας 
και Ενέργειας, κ. Dragomir Stoynev. Μετά το ̟έρας της συνάντησης, ο κ. 
Stoynev δήλωσε ότι η Βουλγαρία δεν θα σταµατήσει την κατασκευή του αγωγού 
South Stream, αλλά ̟αραδέχθηκε ότι η χώρα του θα ̟ρέ̟ει να συντονίσει µε την 
Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή τις ̟ροετοιµαζόµενες τρο̟ο̟οιήσεις του νόµου ̟ερί 
ενέργειας, µε τις ο̟οίες, σύµφωνα µε τον το̟ικό τύ̟ο, ε̟ιδιώκεται το 
βουλγαρικό τµήµα (ή µέρος αυτού) του South Stream να εξαιρεθεί α̟ό την 
κοινοτική νοµοθεσία. 
 

Υ̟ενθυµίζεται ότι στις αρχές Α̟ριλίου η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή είχε 
ζητήσει διευκρινίσεις για σχετική νοµοθετική ̟ρόταση (έχει ήδη εγκριθεί σε 
̟ρώτη ανάγνωση), σύµφωνα µε την ο̟οία το βουλγαρικό τµήµα του South 
Stream θα θεωρηθεί διασυνδετήριος αγωγός και δεν θα εµ̟ί̟τει στις 
υ̟οχρεώσεις τρίτων µερών σε αυτόν, βάσει του κοινοτικού Τρίτου Ενεργειακού 
Πακέτου. Ο κ. Stoynev διαβεβαίωσε τους δηµοσιογράφους ότι ̟αραχώρησε 
ε̟αρκή στοιχεία στον κ. Oettinger για το ότι η Βουλγαρία δεν ̟αραβιάζει το 
ευρω̟αϊκό νοµοθετικό ̟λαίσιο, αλλά η εκ̟ρόσω̟ος τύ̟ου του τελευταίου 
δήλωσε ότι οι συνοµιλίες των δύο ̟λευρών θα συνεχιστούν ̟ριν α̟ό την έγκριση 
της ε̟ίµαχης ρύθµισης σε δεύτερη ανάγνωση, ενώ συµ̟λήρωσε ότι η Ε̟ιτρο̟ή 
αναµένει α̟ό τη Βουλγαρία να µην εγκρίνει ρυθµίσεις ̟ου ̟αραβιάζουν τις 
κοινοτικές νόρµες. 
 

Ε̟ισηµαίνεται, σχετικά, ότι, κατά τη συνάντηση Συµβούλων Οικονοµικών 
& Εµ̟ορικών Υ̟οθέσεων Πρεσβειών Ε.Ε. ̟ραγµατο̟οιήθηκε στις 11 Α̟ριλίου 
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τ.έ. στο ̟λαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ε.Ε, ο κ. Krasin 
Dimitrov, Ανα̟ληρωτής Υ̟ουργός Οικονοµίας και Ενέργειας, χαρακτήρισε το 
South Stream ως «ευρω̟αϊκό διεθνές σχέδιο» και ως τη µόνη εναλλακτική ̟ηγή 
̟ροµήθειας αερίου για τη Βουλγαρία, σε ̟ερί̟τωση ̟ροβληµάτων στη ροή 
φυσικού αερίου µέσω Ουκρανίας.  
 

Σηµειώνεται, τέλος, ότι, σε σχετικές δηλώσεις του, ̟ου έχουν αναρτηθεί 
στη ρωσική ιστοσελίδα της Gazprom, ο ε̟ικεφαλής της εταιρείας, κ. Alexey 
Miller, αναφέρει ότι οι εργασίες για την κατασκευή του βουλγαρικού και 
σερβικού τµήµατος του αγωγού θα ξεκινήσουν τον ερχόµενο Ιούλιο. Σύµφωνα µε 
τις ίδιες δηλώσεις, το φθινό̟ωρο θα αρχίσει η κατασκευή του υ̟οθαλάσσιου 
τµήµατος του South Stream, ενώ στα τέλη του 2015 θα ̟αραδοθούν µέσω αυτού 
οι ̟ρώτες ̟οσότητες φυσικού αερίου. 

 
◊◊◊◊◊ 

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 

-  Τρο̟ο̟οίηση νόµου για τις κρατικές ̟ροµήθειες 

 
 Στις 30 Α̟ριλίου εγκρίθηκε α̟ό το βουλγαρικό Κοινοβούλιο η 
τρο̟ο̟οίηση του νόµου για τις κρατικές ̟ροµήθειες, µε στόχο την ενίσχυση της 
διαφάνειας όλων των σχετικών διαδικασιών. Προς την κατεύθυνση αυτή, 
̟ροβλέ̟εται ότι οι ενδιαφερόµενοι θα µ̟ορούν ̟λέον να «κατεβάζουν» α̟ό την 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ολόκληρο το τεύχος ̟ροκήρυξης, χωρίς να 
χρειάζεται να µεταβούν ε̟ιτό̟ου, για να το αγοράσουν. Παράλληλα, θα 
αναρτώνται διαδικτυακά και όλα τα ̟ρωτόκολλα, µε τα ο̟οία θα 
ολοκληρώνεται κάθε ε̟ιµέρους φάση του διαγωνισµού (̟.χ. µετά τη συνεδρίαση 
της ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης ή την τελική υ̟ογραφή της σύµβασης). 

  
◊◊◊◊◊ 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 

-  Σηµαντικές κρατικές ̟ροκηρύξεις 

 
 Παραθέτουµε ̟ληροφορίες για δύο σηµαντικές ̟ροκηρύξεις στον κλάδο 
των µεταφορών/κατασκευών, ̟ου δηµοσιεύθηκαν ̟ρόσφατα α̟ό τις αρµόδιες 
αναθέτουσες αρχές: 

• «Ε̟έκταση του µητρο̟ολιτικού σιδηροδρόµου Σόφιας (̟ρώτο στάδιο 
κατασκευής της τρίτης γραµµής)»: Για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες και 
στοιχεία ε̟ικοινωνίας µε την αναθέτουσα αρχή, βλ. το διαδικτυακά 
αναρτηµένο α̟ό 25.04.2014 δελτίο διαγωνισµών του Γραφείου µας: 
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http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad521DF25.04.2014%20-
%20∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.doc. 

• «Σχεδιασµός τερµατικού σταθµού συνδυασµένων µεταφορών 
(intermodal) στο λιµένα Βάρνας»: Για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες και 
στοιχεία ε̟ικοινωνίας µε την αναθέτουσα αρχή, βλ. το διαδικτυακά 
αναρτηµένο α̟ό 06.05.2014 δελτίο διαγωνισµών του Γραφείου µας: 
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad05C4C06.05.2014%20-
%20∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.doc.  
  

◊◊◊◊◊ 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΓΗ 
 

-  Παράκαµψη ̟ροεδρικού βέτο για το νόµο για την αγροτική γη 

 

Το βουλγαρικό Κοινοβούλιο ̟αρέκαµψε στις 29 Α̟ριλίου τ.έ. το σχετικό 
̟ροεδρικό βέτο, ε̟αναψηφίζοντας το νόµο για τη χρήση και την ιδιοκτησία της 
αγροτικής γης. Υ̟ενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε τις εν λόγω ρυθµίσεις, αγροτικές 
εκτάσεις (ή γη ̟ροερχόµενη α̟ό δασικές εκτάσεις) θα µ̟ορούν ̟λέον να 
αγοράζουν µόνο φυσικά η νοµικά ̟ρόσω̟α, ̟ου είναι µόνιµοι κάτοικοι της 
χώρας ή έχουν µείνει (ή συσταθεί αναφορικά µε τα νοµικά ̟ρόσω̟α) στη 
Βουλγαρία για τουλάχιστον ̟έντε – το αρχικό σχέδιο νόµου έκανε νόµο για τρία 
– συνεχή έτη. Αν νοµικό ̟ρόσω̟ο δεν ̟ληροί τις ως άνω ̟ροϋ̟οθέσεις, η αγορά 
µ̟ορεί να λάβει χώρα, εφόσον τουλάχιστον ένας α̟ό τους εταίρους ή ιδρυτές του 
̟ληροί τις σχετικές ̟ροϋ̟οθέσεις, αναφορικά µε τα φυσικά ̟ρόσω̟α. 
Ε̟ι̟ρόσθετα, οι αγοραστές θα ̟ρέ̟ει να δικαιολογούν την ̟ηγή των κεφαλαίων 
̟ου χρησιµο̟οιούν για την αγορα̟ωλησία. 
 

Η εν λόγω νοµοθετική ̟αρέµβαση ψηφίσθηκε το Μάρτιο τ.έ. και ήρθε σε 
συνέχεια α̟όφασης, στα τέλη Ιανουαρίου τ.έ., του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου 
της Βουλγαρίας, µε την ο̟οία κρίθηκε ότι είναι αντισυνταγµατική η ̟αράταση 
της α̟αγόρευσης ̟ώλησης αγροτικής γης σε αλλοδα̟ούς υ̟ηκόους έως το 2020, 
την ο̟οία είχε ψηφίσει νωρίτερα το Κοινοβούλιο. Συγκεκριµένα, το ∆ικαστήριο 
είχε κρίνει ότι η εν λόγω α̟αγόρευση είναι αντίθετη µε το Σύνταγµα της 
Βουλγαρίας και µε τη Συνθήκη Ένταξης της χώρας στην ΕΕ. Στις 14 Α̟ριλίου ο 
Βούλγαρος Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, κ. Rosen Plevneliev, είχε ασκήσει ε̟ί του 
ψηφισθέντος νόµου το συνταγµατικό του δικαίωµα αρνησυκηρίας, µε το 
ε̟ιχείρηµα ότι διατάξεις του εν λόγω νόµου αντιτίθενται τόσο στο Σύνταγµα της 
χώρας όσο και στο κοινοτικό δίκαιο. 

 
◊◊◊◊◊ 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

-  Συνδυαστικό ̟ρόγραµµα βιώσιµης ανά̟τυξης «New Thracian Gold» - 
Προο̟τικές υλο̟οίησης αντίστοιχου διασυοριακού ̟ρογράµµατος µε 
ελληνική συµµετοχή 

 

Τα ε̟ιτεύγµατα του ̟ενταετούς ̟ρογράµµατος «New Thracian Gold» 
(web: http://www.newthraciangold.eu/cmspage.php?id=22&lng=en), το ο̟οίο 
συνδυάζει την ̟ροστασία της βιο̟οικιλότητας, τη βιολογική γεωργία, τον 
αγροτουρισµό και τον οικοτουρισµό, εκτέθηκαν σε συνέντευξη τύ̟ου στη Σόφια, 
στις 25 Α̟ριλίου, ̟αρουσία του Ολλανδού Πρέσβυ στη Βουλγαρία, κ. Tom van 
Oorschot. Το έργο άρχισε να υλο̟οιείται το 2009 στην ̟εριοχή, ̟ου εκτείνεται 
στα ανατολικά του βουλγαρικού τµήµατος της οροσειράς της Ροδό̟ης, και 
υ̟οστηρίχθηκε οικονοµικά α̟ό τον ολλανδικό φιλανθρω̟ικό οργανισµό 
(charity lottery) Dutch Postcode Lottery και τεχνικά α̟ό τους εξειδικευµένους 
ολλανδικούς ΜΚΟ ARK και AVALON. 
 

Μεταξύ των ε̟ιτευγµάτων του ως άνω ̟ρογράµµατος αναφέρθηκαν ο 
̟ολλα̟λασιασµός των βιολογικών καλλιεργητών στην ̟εριοχή (α̟ό 5 σε 50), η 
αύξηση των ε̟ισκε̟τών στους το̟ικούς ξενώνες σε ̟οσοστό 100% (εκ των ο̟οίων 
το 50% έρχονται α̟ό το εξωτερικό), η βράβευση το̟ικά ̟αραγόµενων το̟ικών 
βιολογικών οίνων κ.ά. Η διαχειριστική οµάδα του ̟ρογράµµατος ανέφερε ότι, 
αυτή τη στιγµή, εργάζονται ̟άνω σε µια διαδικτυακή ̟λατφόρµα, η ο̟οία 
εντάσσεται στον τρέχοντα ̟ρογραµµατισµό διασφάλισης της βιωσιµότητας του 
̟ρογράµµατος, µετά το ̟έρας της ολλανδικής χρηµατοδότησης. 
 

Θα ̟ρέ̟ει να σηµειωθεί, εν ̟ροκειµένω, ότι, αµά τη αφίξει του στη Σόφια 
ε̟’ ευκαιρία της ως άνω συνέντευξης τύ̟ου, ο εκτελεστικός διευθυντής της 
Avalon, κ. Martien Lankester, ε̟ισκέφθηκε το Γραφείο µας µε σκο̟ό α̟ό τη µία 
να µας ̟αρουσιάσει το «New Thracian Gold», αλλά, κυρίως, να µας εκδηλώσει 
το ενδιαφέρον της Avalon να διερευνήσει τις δυνατότητες υλο̟οίησης 
αντίστοιχου ̟ρογράµµατος, αυτήν τη φορά µε τη συµµετοχή και ελληνικών 
φορέως, ̟ιθανώς στο ̟λαίσιο του ε̟όµενου, κοινοτικά χρηµατοδοτούµενου, 
διασυνοριακού ̟ρογράµµατος Ελλάδος – Βουλγαρίας (web: 
http://www.greece-bulgaria.eu/). 

 

 

◊◊◊◊◊ 
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V. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ   
 

– Εκθέσεις ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ και ΠΛΑΣΤΙΚΑ 2014 (7–10 Νοεµβρίου, Αθήνα, MEC 
Παιανία) 

 
Για δεύτερη φορά θα συνδιοργανωθούν το 2014 οι ως άνω δύο εκθέσεις, µε 

στόχο να ̟ροσελκύσουν ̟ερισσότερους ε̟ισκέ̟τες, αλλά και συµµετέχοντες. Στο 
̟λαίσιο της ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2014, θα υ̟άρξει, ̟ρώτη φορά εφέτος, ειδικό 
αφιέρωµα (ειδική εκθεσιακή κατηγορία) στον τεχνολογικό κλάδο το σχετικό µε 
τα τρόφιµα και τα ̟οτά (µηχανές, υλικά και υ̟ηρεσίες). 

 
Οι διοργανωτές ε̟ιδιώκουν να ̟ροσελκύσουν εκ̟ροσώ̟ους δυναµικών 

κλάδων, ό̟ως: 
 

• Τρόφιµα & ̟οτά (ελαιόλαδο, ελιές, ψωµί, είδη ζαχαρο̟λαστικής, κρέας, 
αλλαντικά, γαλακτοκοµικά ̟ροϊόντα, µέλι, κατεψυγµένα τρόφιµα, κρασί, 
̟οτά, µ̟ίρα, νερό, κ.ά.)  

• Αρωµατικά φυτά και τα βιολογικά ̟ροϊόντα 

• Φαρµακευτικά, καλλυντικά, χηµικά, λι̟αντικά 

• Παιχνίδια, τουριστικά ̟ροϊόντα 

• Εξαγωγικές και καινοτόµες ε̟ιχειρήσεις  

• Μονάδες συσκεασίας, κέντρα διανοµής και ε̟ιµελητείας 

• Σού̟ερ-µάρκετ και ειδικές αλυσίδες καταστηµάτων  

• Χονδρικό και λιανικό εµ̟όριο 

• Σχεδιασµός, branding και εκτυ̟ώσεις. 
 
Παράλληλα µε την υλο̟οίηση της Έκθεσης, οι διοργανωτές έχουν 

ανακοινώσει τη διεξαγωγή δύο θεµατικών συνεδρίων, ̟ου τιτλοφορούνται 
“Packaging and Modern Marketing” και “Innovative Ideas for Meat and 
Sausages Standardization”. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να αντλήσουν ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες για 

τις ως άνω εκθέσεις και στοιχεία ε̟ικοινωνίας µε τους διοργανωτές στις 
ιστοσελίδες: www.syskevasia-expo.gr και www.plastica-expo.gr.  

 
 

◊◊◊◊◊ 
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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=%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 

 


