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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  

 
 

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών 
 

 Βάσει προσωρινών στοιχείων, το γ’ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ 
ενισχύθηκε κατά 1,5% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. 
Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες φθινοπωρινές προβλέψεις του 
βουλγαρικού Υπουργείου Οικονομικών, ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται σε 
1,5% για το 2014 και 0,8% για το 2015. 
Σε επί τα χείρω αναθεώρηση των εκτιμήσεων της για την πορεία της 
οικονομικής ανάπτυξης στη Βουλγαρία προχώρησε πρόσφατα 
(Ιανουάριος 2015) η Παγκόσμια Τράπεζα (WB). Σύμφωνα με την έκθεση 
«Global Economic Prospects (GEP)» της Π.Τ., η οικονομία της Βουλγαρίας 
το 2015 θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,1% αντί ρυθμού 2,4% (εκτιμήσεις 
Ιουνίου 2015). Περισσότερο αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις της Π.Τ. για τα 
έτη 2016 και 2017, κατά τα οποία αναμένεται να επιτευχθεί ρυθμός 
ανάπτυξης 2% και 2,7% αντίστοιχα.  Παρομοίως αναθεώρησε επί τα χείρω 
την πρόβλεψή της για το ρυθμό ανάπτυξης της βουλγαρικής οικονομίας 
και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ЕBRD). Το 
Σεπτέμβριο 2014 οι εκτιμήσεις της ЕBRD για το 2015 αναφέρονταν σε 
αύξηση του ΑΕΠ της Βουλγαρίας κατά 2%, ενώ οι εκτιμήσεις Ιανουαρίου 
2015 κάνουν λόγο για ρυθμό αύξησης 0,8%. Το Υπουργείο Οικονομικών 
Βουλγαρίας προβλέπει επίσης ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ 0,8% το 2015, 
ενώ οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρονται σε ρυθμό 
ανάπτυξης 0,6%. 

 Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής ενισχύθηκε κατά 0,9% σε ετήσια βάση 
το Νοέμβριο 2014. Τη θετική τους πορεία συνεχίζουν και οι λιανικές 
πωλήσεις που ενισχύθηκαν κατά 3,0% τον Οκτώβριο 2014. Για το σύνολο 
του 2014 η ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται ότι θα κινηθεί θετικά και θα 
κυμανθεί σε ποσοστό 0,7 – 1,3%. 

 Για έναν ακόμη μήνα εμφάνισε ανοδικές τάσεις η κατασκευαστική 
δραστηριότητα (ενισχύθηκε το Νοέμβριο 2014 κατά +1,4% σε ετήσια 
βάση).  

 Σε ό,τι αφορά το δείκτη επιχειρηματικού κλίματος, το Δεκέμβριο 2014 
υποχώρησε κατά 1,1%.  

 Το γ’ τρίμηνο τ.έ. η ανεργία διαμορφώθηκε στο 10,8%, μειωμένη κατά 
1,2% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Για το σύνολο του 
2014 η βουλγαρική Υπηρεσία Απασχόλησης εκτιμά το επίπεδο ανεργίας 
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στο 11,2%, αν και μέχρι πρόσφατα η ΕΕ και διεθνείς οίκοι αξιολόγησης 
προέβλεπαν ανεργία της τάξης του 13%. 

 Το Δεκέμβριο 2014 ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο -1,5%, 
ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός (σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2013) στο -
0,9%.  

 Στα BGN 933 (περίπου €477) διαμορφώθηκε ο μέσος μισθός στη 
Βουλγαρία το δ’ τρίμηνο 2014, αυξημένος, εντυπωσιακά, κατά περίπου 7% 
σε τριμηνιαία βάση και κατά 2,3% σε ετήσια βάση.  

 
Διάγραμμα 1: Μέσες μηνιαίες αποδοχές εργαζομένων ανά τρίμηνο και ανάλογα με τη νομική 

φύση του εργοδότη τους (μπλε: σύνολο, κόκκινο: δημόσιος τομέας, γαλάζιο: ιδιωτικός 

τομέας). Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο 
 Κατά € 371,1 εκατ. (0,9% του ΑΕΠ) πλεονασματικό ήταν το ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών κατά το ενδεκάμηνο 2014 (έναντι πλεονάσματος 
€ 1.197,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2013). Την ίδια περίοδο, οι 
εξαγωγές μειώθηκαν κατά 1,6% σε ετήσια βάση, ενώ, αντίθετα, οι 
εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,4%. Ως αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής, το 
εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στα €2.492,3 εκατ. (6,2% του ΑΕΠ – 
αυξημένο κατά €420,5 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013). 
Σύμφωνα με πιο εξειδικευμένα στοιχεία του Στατιστικού Ινστιτούτου, την 
περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2014 οι βουλγαρικές εξαγωγές προς την 
Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά  2,1% σε ετήσια βάση, ισοδυναμώντας με 24,9 δισεκ. 
BGN (ισοτιμία – BGN 1,95583 λέβα = € 1). Κύριοι εμπορικοί εταίροι της 
Βουλγαρίας ήταν η Γερμανία, η Ιταλία η Ρουμανία, η Ελλάδα, η Γαλλία 
και το Βέλγιο, στις οποίες κατευθύνθηκε το 71% των βουλγαρικών 
εξαγωγών προς την Ε.Ε. Την ίδια περίοδο οι βουλγαρικές εισαγωγές από 
την Ε.Ε. αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό 3,5% σε ετήσια βάση 
ισοδυναμώντας με 28,6 δις BGN (τιμές CIF). Οι περισσότερες εισαγωγές 
προήλθαν από τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα και την 
Ισπανία.   Κατά συνέπεια το εμπορικό ισοζύγιο της Βουλγαρία με τις 
χώρες της Ε.Ε. το εν λόγω ενδεκάμηνο 2014 διαμορφώθηκε σε αρνητικό με 
έλλειμμα 3,7 δις BGN.  
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 Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος διαμορφώθηκε στο 96,4% του ΑΕΠ στα 
τέλη Νοεμβρίου 2014 (€38,8 δισεκ. – αυξημένο σε απόλυτα μεγέθη κατά € 
1.684,2 εκατ. και ποσοστιαία κατά 4,6% σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2013). 

 Το ενδεκάμηνο 2014 οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) στη Βουλγαρία 
αυξήθηκαν κατά € 1.224,2 εκατ. (ή 3% του ΑΕΠ) έναντι € 1.545,1 εκατ. (ή 
3,8% του ΑΕΠ) το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Για το σύνολο του έτους 
εκτιμάται ότι οι ΑΞΕ θα κυμανθούν μεταξύ € 1,3 και 1,5 δισεκ. Οι 
επενδύσεις ξένων προσώπων σε ακίνητα μειώθηκαν επίσης από 139 εκατ. 
ευρώ σε 112 εκατ. ευρώ το ίδιο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τη σχετική 
ανακοίνωση του Στατιστικού Ινστιτούτου, μεγαλύτεροι επενδυτές στη 
Βουλγαρία το 2014 ήταν η Ολλανδία (660,6 εκατ. ευρώ), η Αυστρία (231,4 
εκατ. ευρώ), η Ελβετία (180,8 εκατ. ευρώ) και η Ρωσία (179,1 εκατ. ευρώ), 
ενώ η Γερμανία απέσυρε τις περισσότερες ΑΞΕ (- 211,7 εκατ. ευρώ). 
Σύμφωνα με ανάλυση του βουλγαρικού τύπου (Dnevnik), ανησυχητικό 
μήνυμα ως προς την υποχώρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στη 
Βουλγαρία συνιστά η συρρίκνωση των επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου 
κατά 50% (από 861,1 σε 441,8 εκατ. ευρώ το ενδεκάμηνο 2014)  που είναι 
ενδεικτική του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού των επενδυτών.   

 
Διάγραμμα 2: ΑΞΕ (μπλε), ισοζύγιο τρ. συναλλαγών (πορτοκαλί) και ισοζύγιο χρηματοοικ. 

συναλλαγών (πράσινο) στη Βουλγαρία το δεκάμηνο 2014 και σύγκριση με αντίστοιχη 

περίοδο 2012 και 2013. Πηγή: Βουλγαρική Κεντρική Τράπεζα 
 Στα τέλη Νοεμβρίου 2014 τα δημοσιονομικά αποθέματα ανέρχονταν σε 

BGN 8,8 δισ. (10,8% του ΑΕΠ). 

 Η πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα εμφάνιση μεγάλη πτώση 
το Νοέμβριο 2014 (-7,4%) σε αντίθεση με τους προηγούμενους ανοδικούς 
μήνες, λόγω της τραπεζικής κρίσης. Τον ίδιο μήνα, το ποσοστό των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στο 19,3% (έναντι 18,2% τον 
Οκτώβριο). 

 Στα τέλη Νοεμβρίου, το χρέος της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 
23,1%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά το χρέος θα αυξηθεί στο 25% στο 
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τέλος του 2014 λόγω, μεταξύ άλλων, της απαιτούμενης χρηματοδότησης 
του αυξανόμενου ελλείμματος, της επικείμενης λήξης ενός μεγάλου 
ομολόγου και των μέτρων για τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού 
τομέα.  

 Στα τέλη Νοεμβρίου 2014, το ταμειακό έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 2% 
(αυξημένο κατά περίπου 1,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους), ενώ ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός προβλέπει 
έλλειμμα για το τρέχον έτος έλλειμμα της τάξης του 3,7%.  Σύμφωνα με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το έλλειμμα θα διαμορφωθεί στο 3,7% το 2015 
και στο 3,8% το 2016. 

 2011 2012 2013 2014 

 
ΑΕΠ, σε τρέχουσες τιμές (€ δισεκ.) 

 
38,5 

 
40,9 

 
41,1 

 
41,7 

 
ΑΕΠ κατά κεφαλή σε € 

 
5.169 

 
5.436 

 
5.975 

 
6.211 

 
Δείκτης μεταβολής (volume index) ΑΕΠ (%) 

 
+1,8 

 
+0,6 

 
+0,9 

+1,5 
(+1,5 το γ’ τρίμηνο) 

 
Ιδιωτική κατανάλωση (μεταβολή %) 

 
+1,7 

 
+3,2 

 
-2,3 

 
0,7 – 1,3 

 
Ανεργία (%) 

 
11,4 

 
12,4 

 
13,0 

11,0 – 12,0 
(+10,8 το γ’ τρίμηνο) 

 
Πληθωρισμός (%, σε ετήσια βάση) 

 
4,2 

 
3,0 

 
0,9 

-1,4 (εκτίμηση μέσου 
ετήσιου πληθ.) 

 
Δημοσιονομικό Ισοζύγιο (% επί  ΑΕΠ) 

 
-2,0 

 
-0,5 

 
-1,2  

-4,0 
(-2,0 στο ενδεκάμηνο) 

 
Ισοζύγιο τρεχ. συναλ/γών (% επί  ΑΕΠ) 

 
+0,1 

 
-0,8 

 
+2,0 

-0,5 – 0,5 
(+0,9 στο ενδεκάμηνο) 

 
Εμπορικό Ισοζύγιο (% επί  ΑΕΠ) 

 
-6,7 

 
-8,7 

 
-5,7 

-6,5 - -7,5 
(-6,2 στο ενδεκάμηνο) 

 
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (€ δισεκ.) 

 
1,32 

 
1,48 

 
1,22 

1,3 – 1,5 
(1,2  στο ενδεκάμηνο) 

 
Δημόσιο Χρέος (% επί  ΑΕΠ) 

 
15,7 

 
18,0  

 
18,3 

23,0 – 25,0 
(23,1% στο 
ενδεκάμηνο) 

Εξωτερικό χρέος (% επί  ΑΕΠ) 
            - Δημόσιος τομέας 
          -  Ιδιωτικός τομέας 

94,1 
7,7 
86,4 

94,9 
8,5 
86,4 

91,4% 
8,0 
83,4 

(96,4% στο 
ενδεκάμηνο) 

(*) επεξεργασία από Γραφείο OEY Πρεσβείας Σόφιας εκτιμήσεων βουλγαρικού Υπουργείου Οικονομικών, 
διεθνών οικονομικών οργανισμών & χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για το σύνολο του έτους – σε 
παρένθεση τα πιο πρόσφατα οριστικά στοιχεία για το 2014 
Πηγές: Κεντρική Τράπεζα Βουλγαρίας (ΒΝΒ) – Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο (NSI) –Υπουργείο 
Οικονομικών Βουλγαρίας 

◊◊◊◊◊ 
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- Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Βουλγαρία 

 
Σύμφωνα με τις πρόσφατες χειμερινές οικονομικές προβλέψεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. αναλυτικά το κείμενο της σχετικής έκθεσης: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_winter/bg_en.pdf), ο 
2014 το πραγματικό ΑΕΠ της Βουλγαρίας (40,92 δις ευρώ) αυξήθηκε κατά 1,4%, 
ενώ τα έτη 2015 και 2016 αναμένεται ανάπτυξη 0,8% και 1% αντίστοιχα. 
Σύμφωνα με την Ε. Επιτροπή, η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να σημειώσει 
πτώση λόγω της αναιμικής αύξησης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος. 
Στους θετικούς παράγοντες για την κατανάλωση συγκαταλέγονται οι 
χαμηλότερες τιμές των καυσίμων, καθώς επίσης και η σταθεροποίηση της αγοράς 
εργασίας εντός του 2014. Όπως παρατηρείται, ωστόσο, η μείωση του ενεργού 
πληθυσμού που βρίσκεται σε ηλικία εργασίας έχει ήδη καταστεί σοβαρός 
ανασταλτικός παράγοντας για τα διαθέσιμα εισοδήματα των νοικοκυριών και 
συνακόλουθα την κατανάλωση. Η δε περιοριστική δημοσιονομική πολιτική 
αναμένεται να επηρεάσει περαιτέρω αρνητικά τις καταναλωτικές δαπάνες εντός 
του 2015.  

 
Η Ε. Επιτροπή προβλέπει κάμψη των δημόσιων επενδύσεων στη 

Βουλγαρία, λόγω της λήξης της τελευταίας προγραμματικής περιόδου 
κοινοτικών χρηματοδοτήσεων. Επίσης, εξαιτίας των σφιχτών δημοσιονομικών 
συνθηκών, οι επιχειρήσεις αναμένεται να παγώσουν ή να αναβάλλουν 
επενδυτικά σχέδια με αποτέλεσμα οι ιδιωτικές επενδύσεις τη διετία 2015-2016 να 
παραμείνουν αδύναμες. Την ίδια διετία ωστόσο, αναμένεται να ωφεληθούν 
εξαγωγικοί τομείς από τη βελτίωση της εξωτερικής ζήτησης.  Σε αντίθεση με το 
2014, η συνεισφορά των καθαρών εξαγωγών στη συνολική ανάπτυξη το 2015 
αναμένεται να είναι θετική, υποστηριζόμενη από την μέτρια ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας. Ακόμα εκτιμάται ότι το πλεόνασμα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών θα διαμορφωθεί τα έτη 2014, 2015 και 2016 σε ποσοστά 
1,7%, 2,1% και 1,8 % αντίστοιχα.  

 
Σε ό,τι αφορά στην ανεργία, σύμφωνα με την έκθεση το 2014 σημειώθηκε 

υποχώρηση της ανεργίας σε ποσοστό 11,7%  (από 13% το 2013), χάρη κυρίως στη 
μείωση του εργατικού δυναμικού. Παρά το γεγονός ο αριθμός των συμβάσεων 
εργασίας σημείωσε πτώση το 2014, ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων 
σημείωσε οριακή αύξηση με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός θέσεων εργασίας 
να εμφανίζεται σταθερός. Στο πλαίσιο δε της υποτονικής ανάπτυξης, εκτιμάται 
ότι οι εργοδότες το 2015 θα κλίνουν περισσότερο προς την ενίσχυση της 
παραγωγικότητας παρά προς τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_winter/bg_en.pdf


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 
 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας                                       Σελίδα 7 

 
Παραγωγικό κενό (γαλάζιες στήλες), πορεία ΑΕΠ (κόκκινη γραμμή) και ανεργία (μπλε 

γραμμή). Πηγή: Εκτιμήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 
Τέλος, σύμφωνα με τις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις της Ε. 

Επιτροπής, το έλλειμμα γενικής κυβέρνησης αναμένεται να εμφανίσει 
συρρίκνωση λόγω των κυβερνητικών σχεδίων περί μεταρρυθμίσεων στο 
ασφαλιστικό σύστημα που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διοχέτευση  τμήματος 
συνταξιοδοτικών εισφορών στο κρατικό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό και υπό την 
προϋπόθεση διατήρησης σταθερής πολιτικής αναμένεται το έλλειμμα γενικής 
κυβέρνησης να περιοριστεί μέχρι το 2016 στο 2,9% του ΑΕΠ (από 3,4% το 2014 
και 3% το 2015). Αντίθετα, το ακαθάριστο χρέος της γενικής κυβέρνησης, όπως 
παρατηρείται στην έκθεση, αυξήθηκε γοργά, από 18,3% το 2013 σε 27% το 2014, 
και αναμένεται να διαμορφωθεί  σε 27, 8% το 2015 και 30,3% το 2016.  

 
◊◊◊◊◊ 

 

- Βούληση Βουλγαρίας για έναρξη διαδικασιών για ένταξη σε Ευρωζώνη 
  

Στο περιθώριο της επίσημης τελετής ένταξης της Λιθουανίας στην 
Ευρωζώνη (14 Ιανουαρίου τ.έ.), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Βίλνιους, ο 
Βούλγαρος Υπουργός Οικονομικών, κ. Vladislav Goranov, παρέθεσε συνέντευξη 
τύπου σε δημοσιογράφους βουλγαρικών ΜΜΕ και αναφέρθηκε εκτενώς στο 
σχέδιο δράσης της Βουλγαρίας για την ένταξή της στην Ευρωζώνη. Όπως 
ανέφερε ο κ. Goranov, πρωταρχικός στόχος είναι η είσοδος της χώρας, μέχρι το 
2018, στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ERM II), και, 
εφόσον καταφέρει να  παραμείνει σε αυτόν δύο (2) χρόνια, η ένταξή της στη 
ζώνη του Ευρώ το 2020. Όπως επεσήμανε ο Goranov, βασική προϋπόθεση για την 
υλοποίηση του εν λόγω σχεδιασμού είναι η Βουλγαρία να μην αποκλίνει από τα 
κριτήρια σύγκλισης (γνωστά ως κριτήρια Μάαστριχτ), αφού κάτι τέτοιο μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα για αρνητική απάντηση στο αίτημα εισόδου 
της χώρας στον ERM II. Τόνισε δε ότι η βουλγαρική κυβέρνηση, έχοντας τη 
συναίνεση της πλειοψηφίας των κομμάτων που συμμετέχουν στο βουλγαρικό 
Κοινοβούλιο, θα ζητήσει από τις 19 χώρες - μέλη της Ευρωζώνης, οδικό χάρτη με 
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τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί, καθώς και τις 
μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να υλοποιήσει, προκειμένου να εισέλθει, με τη 
σύμφωνη γνώμη των εταίρων της, στον ERM II το 2018.  Συνεχίζοντας ο 
Goranov, υποστήριξε ότι η απόφαση για την ένταξη μίας χώρας στον ERM II 
είναι, εν πολλοίς, πολιτική, εξαρτώμενη και από την προθυμία της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να επιτρέψει στην υποψήφια χώρα να ενταχθεί στη 
νομισματική ένωση. Ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντικό η ΕΚΤ να πεισθεί ότι η  
Βουλγαρία δεν θα προκαλέσει ανασφάλεια στην Ένωση και δεν θα δυσχεράνει 
τη κοινή νομισματική πολιτική αυτής. Αξίζει εδώ να επισημανθεί ότι στην πιο 
πρόσφατη «Έκθεσης Σύγκλισης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (web: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/
pdf/ee4_en.pdf), επισημαίνεται ότι ο βουλγαρικός νόμος για την Κεντρική 
Τράπεζα της χώρας δεν είναι σύμφωνος με το άρθρο 131 της Σύμβασης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TFEU, ως προς τη συμφωνία της εθνικής 
νομοθεσίας των κρατών – μελών με το καταστατικό της ΕΚΤ). 

 
Πάντως, σε επόμενες δηλώσεις του στα τέλη Ιανουαρίου, ο κ. Goranov 

αναγνώρισε ότι η Βουλγαρία δεν είναι έτοιμη να ενταχθεί στην Ευρωζώνη. Σε 
κάθε περίπτωση, η Βουλγαρία, σύμφωνα με τον κ. Goranov, θα πρέπει να 
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα του εργατικού 
δυναμικού και, ευρύτερα, την ανάπτυξή της. Σημειώνεται ότι και ο πρώην 
Υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας κατά την προηγούμενη κυβέρνηση 
GERB (2009 – 2013), κ. Simeon Djankov, υποστήριξε, σε πρόσφατες δηλώσεις του 
(2 Φεβρουαρίου τ.έ.), ότι «η Βουλγαρία δεν είναι έτοιμη, για να ενταχθεί στην 
Ευρωζώνη, και θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 χρόνια, ώστε η χώρα να επανέλθει 
στο επίπεδο προόδου, που είχε επιτύχει το 2012». Μιλώντας γενικότερα για το 
κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, ο κ. Djankov, εκτίμησε ότι αυτό θα συνεχίσει να 
υφίσταται, καθώς υφίσταται πλέον μια σειρά μηχανισμών, που διασφαλίζουν τη 
σταθερότητα της λειτουργίας της Ευρωζώνης. 

 
◊◊◊◊◊ 

 

- Προτεραιότητες βουλγαρικού Υπουργείου Οικονομίας 
  

Τις προτεραιότητες στον τομέα αρμοδιότητάς του παρουσίασε σε 
συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Οικονομίας, κ. Bozhidar Lukarski, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο κυβερνητικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων και συμπυκνώνονται 
στα εξής: 

 
1. Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με μείωση του 

διοικητικού βάρους για ιδιώτες και επιχειρήσεις. 
2. Υποστήριξη των μικρομεσαίων και εξωστρεφών επιχειρήσεων:  

Έμφαση θα δοθεί στις εξαγωγές και, προς την κατεύθυνση αυτή, θα 
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αναβαθμιστούν οι εμπορικές και οικονομικές διπλωματικές αποστολές της χώρας 
σε χώρες εκτός ΕΕ (κυρίως αναδυόμενες αγορές). Στόχος του νέου θεσμικού 
πλαισίου, θα είναι, επίσης, να δίδεται μια «δεύτερη ευκαιρία» σε επιχειρηματίες 
που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη χρεωκοπία «για λόγους που τους 
υπερβαίνουν». Παράλληλα, επαναλειτουργεί το «Συμβούλιο Οικονομικής 
Ανάπτυξης», με σκοπό, μεταξύ άλλων, να διοχετευθούν κονδύλια από το πακέτο 
Juncker σε αναπτυξιακά σχέδια, συμπράξεις δημόσιου–ιδιωτικού τομέα κ.ά. 

3. Μέγιστη δυνατή διαφάνεια κατά την απορρόφηση κοινοτικών 
κονδυλίων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». 

4. Προώθηση επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στο 
πλαίσιο αυτό εξετάζεται η επανενεργοποίηση της πρωτοβουλίας “Made in 
Bulgaria”, που παρακινεί τους Βούλγαρους καταναλωτές να προτιμούν τα 
τοπικά προϊόντα / υπηρεσίες. Αναφορά έγινε και στο Sofia Tech Park (web: 
http://sofiatech.bg/), το οποίο, σύμφωνα με τον κ. Lukarski έχει προσελκύσει το 
ενδιαφέρουν Κινέζων και Αμερικανών επενδυτών. 

5. Οικοδόμηση αποτελεσματικής διασύνδεσης μεταξύ 
εκπαίδευσης/κατάρτισης, εργασιακού περιβάλλοντος και επιχειρηματικότητας. 

 
◊◊◊◊◊ 

 

IΙ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
 

-  ΕΠ «Επιστήμη και Εκπαίδευση για Έξυπνη Ανάπτυξη 2014–2020» 

 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού Παιδείας και Επιστημών, κ. 

Nikolai Denkov, το εν θέματι Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διαθέτει 
προϋπολογισμό της τάξης των BGN 1,37 δισεκ. και θα συγχρηματοδοτηθεί από 
κοινοτικά κονδύλια και τον κρατικό προϋπολογισμό. Επιλέξιμοι δικαιούχοι της 
σχετικής χρηματοδότησης είναι σχολεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, πανεπιστήμια, 
επιστημονικοί οργανισμοί και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.  

 
Ανά άξονα προτεραιότητας, ο προϋπολογισμός του εν λόγω ΕΠ 

κατανέμεται ως εξής: 
- Άξονας 1: «Επιστημονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» με 

προϋπολογισμό BGN 560 εκατ. 
- Άξονας 2: «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με προϋπολογισμό 

BGN 505 εκατ. 
- Άξονας 3: «Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για Ενεργό Κοινωνική Ένταξη» 

με προϋπολογισμό BGN 252 εκατ. 
- BGN 54,7 εκατ. προορίζονται για τεχνική υποστήριξη. 
  

◊◊◊◊◊ 
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IΙΙ. ΚΛΑΔΙΚΑ 
 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

 

-  Πορεία υλοποίησης σημαντικότερων οδικών έργων στη Βουλγαρία 

 
Το περίγραμμα της πορείας των σημαντικότερων υπό κατασκευή οδικών 

έργων έδωσε η Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης της Βουλγαρίας, κα Liliyana 
Pavlova, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του 
βουλγαρικού κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου τ.έ. Αναλυτικότερα, η κα 
Pavlova ανέφερε τα εξής: 

 Αυτοκινητόδρομος Struma: H ολοκλήρωση του Τμήματος 4 (αξίας 
περίπου €29 εκατ. – Sandanski–συνοριακός σταθμός Προμαχώνα/Kulata) 
μήκους 15 χλμ. τοποθετείται στα τέλη Ιουλίου τ.έ, σύμφωνα με σχετικό 
παράρτημα, που προσαρτήθηκε στη σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου  
(την ελληνικών συμφερόντων εταιρεία «ΑΚΤΩΡ»). Μέρος του Τμήματος 4 
θα δοθεί στην κυκλοφορία νωρίτερα, ώστε να αποσυμφορηθεί η κίνηση 
στην περιοχή. Σημειώνεται, εν προκειμένω, ότι το Τμήμα 2 του 
αυτοκινητοδρόμου (Dupnitsa–Blagoevgrad μήκους 37 χλμ. και 
προϋπολογισμού €185 εκατ.) αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο 
τ.έ., ενώ η κα Pavlova δεν αναφέρθηκε στο πιο σύνθετο Τμήμα 3 
(Blagoevgrad – Sandanski). Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο 2014 
δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις (βλ. και σχετικό έγγραφό μας με ΑΠΦ 
ΟΕΥ 2102/47/ΑΣ 2283/06.08.2014) για τη δημοπράτηση δύο 
υποτμημάτων (Lot 3.1 & 3.3) του Τμήματος 3 (Lot 3), του δαπανηρότερου 
του αυτοκινητοδρόμου, με το συνολικό του κόστος να αγγίζει (χωρίς 
ΦΠΑ) τα € 850 εκατ. λόγω της σχεδιαζόμενης κατασκευής της 15 χλμ. 
σήραγγας της Kresna (εντάσσεται στο υποτμήμα 3.2, που δεν έχει ακόμη 
προκηρυχθεί). 

 Αυτοκινητόδρομος Hemus: Όπως ανέφερε η κα Pavlova, στις 9 
Ιανουαρίου δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την επιλογή του αναδόχου, 
που θα κατασκευάσει δύο τμήματα του αυτοκινητοδρόμου συνολικού 
μήκους 60 χλμ. (Yablanitsa–Pleven–Lovech). Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται 
να αναζητήσουν το σχετικό τεύχος προκήρυξης (στη βουλγαρική) στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας Στρατηγικών Σχεδίων Υποδομών (web: 
http://www.ncsip.bg/index.php?id=15 – βλ. και σύνοψη της προκήρυξης 
στην ηλ. διεύθυνση http://www.ncsip.bg/files/Tenders/ОП-32-1-
Предварително%20обявление.pdf). Ο προϋπολογισμός του εν λόγω 
έργου ανέρχεται σε περίπου € 220 εκατ., ενώ αιτήσεις συμμετοχής 
μπορούν να υποβάλλονται έως την 9η Φεβρουαρίου τ.έ. Ο ανάδοχος 

http://www.ncsip.bg/index.php?id=15
http://www.ncsip.bg/files/Tenders/ОП-32-1-Предварително%20обявление.pdf
http://www.ncsip.bg/files/Tenders/ОП-32-1-Предварително%20обявление.pdf
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εκτιμάται ότι θα επιλεγεί εντός του θέρους με στόχο το έργο να παραδοθεί 
εντός του 2017.  
Σύμφωνα με την κα Pavlova, εφόσον τηρηθεί ο ανωτέρω 
προγραμματισμός, θα απομένουν ακόμη 195 χλμ. προς ανάθεση, για τα 
οποία, όμως, δεν έχει εξασφαλισθεί χρηματοδότηση. Οι σχετικές 
προεργασίες, ωστόσο, υλοποιούνται (μελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, τεχνικός σχεδιασμός κ.ο.κ.) και η βουλγαρική κυβέρνηση 
πραγματοποιεί επαφές με την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την εξεύρεση των ελλειπόντων 
κονδυλίων.  Εκτιμάται ότι ο αυτοκινητόδρομος Hemus (Σόφια–Βάρνα) θα 
ολοκληρωθεί το 2020–2022  (έναντι αρχικού στόχου για ολοκλήρωση του 
όλου έργου το 2017).  

 Αναφορά έκανε η κα Pavlova και στην πορεία υλοποίησης του οδικού 
δικτύου ταχείας κυκλοφορίας Σόφια – Vidin, το οποίο βρίσκεται σε 
αρχικό στάδιο κατασκευής. Η κα Pavlova επισήμανε ότι η ολοκλήρωση 
του εν λόγω έργου απαιτεί περίπου € 500 εκατ., για τα οποία δεν υπάρχει 
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Για το λόγο αυτό, η βουλγαρική 
κυβέρνηση θα αναζητήσει σχετικά κονδύλια μέσω του Ευρωπαϊκού 
Επενδυτικού Σχεδίου (γνωστού ως Σχεδίου “Juncker”) ή της ΕΤΕπ.  
 
Σε προηγηθείσες δηλώσεις της (5 Ιανουαρίου τ.έ.), η κα Pavlova είχε 

εκφράσει τον προβληματισμό της και για τον αυτοκινητόδρομο Σόφια – Kalotina 
(βουλγαροσερβικά σύνορα) μήκους 50 χλμ., για τον οποίο, επίσης, δεν υπάρχει 
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, ενώ τοποθέτησε την ολοκλήρωση του 
αυτοκινητοδρόμου Maritsa (θα συνδέει την περιφέρεια της Φιλιππούπολης με τα 
τουρκικά σύνορα) τον Αύγουστο τ.έ. (έναντι προηγούμενους προγραμματισμού 
για τελική παράδοση το Μάρτιο τ.έ.). 

 

◊◊◊◊◊ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  
 

-  Ανάκληση απόφασης κατάργησης σιδηροδρομικών δρομολογίων  

 

О οργανισμός Βουλγαρικών Κρατικών Σιδηροδρόμων (BDZ) ανακάλεσε 
την απόφασή του για κατάργηση δρομολογίων επιβατικών τρένων, ενώ 
δεσμεύτηκε ότι τα δρομολόγια που καταργήθηκαν θα ξαναρχίσουν, εφόσον το 
βουλγαρικό Υπουργικό Συμβούλιο  υιοθετήσει σχετικό διάταγμα που θα τεθεί σε 
ισχύ από 21.01.2015. Στις 12.1.2015 ο BDZ ακύρωσε δρομολόγια 38 
αμαξοστοιχιών και περιόρισε δρομολόγια άλλων δέκα,  ενώ από την 1η 
Φεβρουαρίου 2015 θα καταργούνταν 90 επιπλέον δρομολόγια. Ως κύριοι λόγοι 
των περικοπών αναφέρονται, πρώτον, η συρρίκνωση της ετήσιας επιχορήγησης 
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για υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών κατά 40 εκατ. λέβα (Ισοτιμία: 1,95583 λέβα: 1 
ευρώ) και, δεύτερον, η ανεπάρκεια τροχαίου υλικού.  

 
Μεσολάβησαν διαδηλώσεις εργαζομένων στους σιδηροδρόμους  και 

κατοίκων από διάφορες περιοχές της χώρας (Montana, Vratsa, Vidin, 
Boichinovtsi,  με σημαντικότερη αυτήν στην Gorna Oryahovitsa, σταθμό από τον 
οποίο διέρχεται το 80% των καταργημένων δρομολογίων).   
 

Σε συνάντηση της Συνομοσπονδίας Ανεξάρτητων Εμπορικών Ενώσεων 
της Βουλγαρίας (Confederation of Independent Trade Unions of Bulgaria – 
CITUB) στις 16.01.2015 με τους Βούλγαρους Υπουργούς Μεταφορών κ. Ivaylo 
Moskovski και Οικονομικών κ. Vladislav Goranov επιτεύχθηκε συμφωνία για 
ματαίωση των επίμαχων περικοπών. Σύμφωνα με το διάταγμα που πρόκειται να 
υιοθετηθεί από το βουλγαρικό Υπουργικό Συμβούλιο, μεταφορά κεφαλαίου 40 
εκατ. λέβα από τον εθνικό προϋπολογισμό θα μετατραπεί σε επιχορήγηση προς 
τον BDZ.  Ο Βούλγαρος Υπουργός Μεταφορών, κ. Moskovski δήλωσε ότι η 
επιχορήγηση που συμφωνήθηκε και βρίσκεται αυτή τη στιγμή εν αναμονή 
έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιτρέψει στον BDZ να ανακαλέσει 
την ακύρωση των δρομολογίων επιβατικών αμαξοστοιχιών, ωστόσο στο μέλλον 
θα πρέπει ανασταλεί η λειτουργία ορισμένων δρομολογίων που δεν είναι 
κερδοφόρα. 
  

Σύμφωνα με το Βούλγαρο Υπουργό, το χρέος του BDZ ανέρχεται στα 550 
εκατ. λέβα και προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροχρόνια επιβίωσή του, 
επιβάλλεται η λήψη ορισμένων μη δημοφιλών μέτρων. Σημείωσε ότι έως τα μέσα 
Φεβρουαρίου 2015, θα έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής για την οικονομική σταθεροποίηση του οργανισμού βουλγαρικών 
σιδηροδρόμων σε ορίζοντα τουλάχιστον επταετίας και σύμφωνα με τις επιταγές 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

◊◊◊◊◊ 

 

-  Νέα γραμμή συνδυασμένων μεταφορών Βουλγαρίας - Γερμανίας  

 

Σύμφωνα με το βουλγαρικό τύπο, εγκαινιάστηκε νέα γραμμή 
εμπορευματικής συνεργασίας, που συνδέει το Ruse με τη Νυρεμβέργη (μέσω 
Ρουμανίας, Ουγγαρίας και Αυστρίας). Η αμαξοστοιχία της σχετικής γραμμής θα 
πραγματοποιεί δρομολόγια μετ’ επιστροφής (ο χρόνος της μεταφοράς είναι τρεις 
ώρες ανά κατεύθυνση) μία φορά την εβδομάδα. Μετά τους πρώτους τρεις μήνες 
πιλοτικής λειτουργίας της γραμμής, η συχνότητα των δρομολογίων θα 
επανεξεταστεί. 
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Σύμφωνα με την εταιρεία που συνδιαχειρίζεται (μαζί με το λιμένα Ruse 
και τη βουλγαρική εταιρεία οδικών μεταφορών PIMK) την εν λόγω γραμμή 
εμπορευματικών μεταφορών, την DB Schenker Logistics – Schenker Rail, ο 
αποτελεσματικός συνδυασμός σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών οδηγεί σε 
μείωση του κόστους κατά 20% για τους ενδιαφερόμενους. Όπως υποστήριξε ο 
CEO της DB Schenker Bulgaria, κ. Lyubomir Garchev, το μερίδιο της εν λόγω 
εταιρείας στις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές της Βουλγαρίας 
ανέρχεται σε 15% (έναντι 50% της κρατικής BDZ). 

 
Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την πολυτροπική σύνδεση του λιμένος 

του Ruse με τη Γερμανία εξέδωσε και το βουλγαρικό Υπουργείο Μεταφορών 
(https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=92&id=8045), στην 
οποία επισημαίνεται ότι η αμαξοστοιχία θα μπορεί να μεταφέρει 68 
ρυμουλκούμενα, ενώ η εταιρεία διαχείρισης του λιμένος (Port Complex Ruse 
EAD) σχεδιάζει να επενδύσει για την αναβάθμιση του λιμένος € 500 εκατ. το 
τρέχον έτος.  

◊◊◊◊◊ 

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

-  Πορεία ιδιωτικοποιήσεων στη Βουλγαρία 

 
Σύμφωνα με τη βουλγαρική Υπηρεσία Ιδιωτικοποιήσεων και  Ελέγχου 

(μετά την Ιδιωτικοποίηση) στην επόμενη συνεδρίαση του Εποπτικού της 
Συμβουλίου θα εξετασθεί η ιδιωτικοποίηση, εντός του 2015, 14 επιχειρήσεων με 
κρατική συμμετοχή. Έξι επιχειρήσεις βρίσκονται στις προτεραιότητες της 
Υπηρεσίας Ιδιωτικοποιήσεων, συγκεκριμένα η ADIS (κρατικά ακίνητα), 
Audiovideo Orpheus (παραγωγή ταινιών), Bulgarian Stock Exchange 
(χρηματιστήριο), BDZ-Freight Services (εμπορευματικό τμήμα βουλγαρικών 
σιδηροδρόμων), International Fair-Plovdiv (Διεθνής Έκθεση Φιλιππούπολης) και 
Ovcha Kupel (υπηρεσίες τουριστικού πρακτορείου).  

 
Οι Υπουργοί Οικονομικών κ.  Vladislav Goranov και ο Υπουργός 

Μεταφορών κ. Ivaylo Moskovski έχουν ήδη δώσει τη συγκατάθεσή τους με 
επιστολές τους προς την Υπηρεσία Ιδιωτικοποιήσεων για την έναρξη της 
ιδιωτικοποίησης του Χρηματιστηρίου και της BDZ-Freight Services. 
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την τρίτη απόπειρα ιδιωτικοποίησης του 
εμπορευματικού τμήματος βουλγαρικών σιδηροδρόμων, που εκτιμάται ότι 
μπορεί να συμβάλει στην εξυγίανση των επιβατικών σιδηροδρομικών 
μεταφορών. Η δε ιδιωτικοποίηση του Χρηματιστηρίου της Σόφιας εγκαινιάστηκε 
στο τέλος του 2013, με ποσοστό 50,5% να διατίθεται προς πώληση. Τέλος, σε ό,τι 
αφορά την πώληση του 49,63% της Διεθνούς Έκθεσης Φιλιππούπολης, σύμφωνα 

https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=92&id=8045
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=en&p=shortp&prt=endaily&selcomp=52051
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με βουλγαρικές κυβερνητικές εκτιμήσεις, αναμένονται μειωμένα έσοδα εξαιτίας 
της επιδείνωσης της οικονομικής  της κατάστασης της εν λόγω επιχείρησης.  
 

Άλλες ιδιωτικοποιήσεις που σχεδιάζονται εντός του 2015 αφορούν στις 
ακόλουθες επιχειρήσεις: BDZ-Freight Services NITI Kazanlak (έρευνα & 
κατασκευή μηχανημάτων), Bulgarplodeksport Ltd. Sofia (εμπόριο, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες), VMT Orbita JSC (υπηρεσίες τουριστικού 
πρακτορείου), Military Publishing House Ltd. Sofia (υπηρεσίες εκτύπωσης), Free 
Zone Burgas JSC Burgas (ελεύθερη ζώνη Μπουργκάς), Rusalka Ltd. Varna 
(Ξενοδοχείο-εστιατόριο), Agricultural Market Information System Ltd. Sofia 
(έρευνες αγοράς, γνώμης, μάρκετινγκ), Sortovi Semena Elite JSC χονδρεμπόριο 
σπόρων, ζωοτροφών).  
 

Σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Ιδιωτικοποιήσεων της Βουλγαρίας 
αρχές του 2015 τα έσοδα το πρώτο εξάμηνο του 2014 από τις διαδικασίες 
πώλησης κρατικών συμμετοχών σε κρατικές εταιρίες διαμορφώθηκαν στα 2,35 
εκατ. BGN (ισοτιμία - 1,95583 λέβα: 1 ευρώ).  Το μεγαλύτερο μερίδιο των εσόδων 
που ανέρχεται στα 1,2 εκατ. BGN, προήλθε από την πώληση των μετοχών 
εταιριών, στις οποίες το Δημόσιο κατείχε ποσοστό άνω του 50%. 

 
◊◊◊◊◊ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

-  Πρώτη συνάντηση ομάδας υψηλού επιπέδου για την ενεργειακή 
διασύνδεση των χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Σόφια, 
9.2.2015 

 
Πραγματοποιήθηκε στη Σόφια η πρώτη συνάντηση ομάδας εργασίας 

υψηλού επιπέδου για την ενεργειακή διασύνδεση των χωρών της Κεντρικής και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (High Level Group on Central and South Eastern 
Europe Gas Connectivity – CESEC). Στη συνάντηση συμμετείχαν ο 
Πρωθυπουργός κ. Boyko Borissov, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και Επίτροπος Ενέργειας κ.  Maros Sefcovic, ο αρμόδιος Επίτροπος για τις 
Δράσεις για το Κλίμα και για την Ενέργεια, κ. Miguel Arias Canete και 
εκπρόσωποι χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επίσης 
συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αρμόδιος για τους Ευρωπαϊκούς 
Πόρους και την Οικονομική Πολιτική, κ. Tomislav Donchev, η Υπουργός 
Ενέργειας κα Temenouzhka Petkova και ο Υφυπουργός Ενέργειας, κ. Anton 
Pavlov. 

 
Στο πλαίσιο της εν θέματι ομάδας εργασίας CESEC θα δημιουργηθούν 

δύο υποομάδες, μία πολιτική και μία ομάδα ειδικών. Οι δύο υποομάδες θα 

http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=en&p=shortp&prt=endaily&selcomp=1931
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=en&p=shortp&prt=endaily&selcomp=2086
http://beis.bia-bg.com/index.php?lang=en&p=shortp&prt=endaily&selcomp=2086
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ασχοληθούν με τα ζητήματα που αφορούν στη διασύνδεση των δικτύων φυσικού 
αερίου στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες στη 
συνάντηση συμφώνησαν ότι βασικός τους στόχος θα είναι η διασφάλιση τριών 
διαφορετικών πηγών φυσικού αερίου για την Κεντρική Ευρώπη. Πρώτο μέλημά 
τους θα είναι να καθοριστεί η προσφορά και η ζήτηση φυσικού αερίου στην 
περιοχή. Θα συζητήσουν όλα τα projects κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και τη 
δυνατότητα χρηματοδότησής τους μέσω του σχεδίου Γιούνκερ.  

 

Επίσης η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία συμφώνησαν ότι θα 
πρέπει να δημιουργηθεί μια ομάδα στο πλαίσιο της CESEC, η οποία θα έχει ως 
αντικείμενο την κατασκευή ενός κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου ο οποίος θα 
συνδέει τις τρεις χώρες. Η Υπουργός Ενέργειας, κα Petkova, κάλεσε τους 
εκπροσώπους της Ρουμανίας, της Ελλάδας και της Ουγγαρίας να 
πραγματοποιήσουν την πρώτη συνάντηση με θέμα τον κάθετο διάδρομο, στα 
τέλη Μαρτίου στη Βουλγαρία. Αναμένεται απόφαση της Ουγγαρίας σχετικά με 
τη συμμετοχή της στην εν λόγω υποομάδα.  
 

Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός στην εναρκτήρια ομιλία του δήλωσε ότι 
προτεραιότητα της βουλγαρικής κυβέρνησης είναι η κατασκευή διασυνδετηρίων 
αγωγών με την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Τουρκία και τη Σερβία  και η 
αξιοποίηση των αποθεμάτων φυσικού αερίου της Βουλγαρίας στη Μαύρη 
Θάλασσα. Κάθε έργο, ανέφερε, θα πρέπει να υλοποιηθεί σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, καθώς αυτή η νομοθεσία εγγυάται τον ανταγωνισμό της 
αγοράς, τις χαμηλές τιμές και εξασφαλίζει τις προμήθειες φυσικού αερίου. Χάρη 
στη γεωγραφική της θέση, υποστήριξε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός,  η 
Βουλγαρία έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως κόμβος διανομής φυσικού 
αερίου στη ΝΑ Ευρώπη και στην ΕΕ, ενώ διαθέτει επίσης ένα καλά σχεδιασμένο 
δίκτυο διανομής φυσικού αερίου και χώρο αποθήκευσης φυσικού αερίου καθώς 
και δικά της αποθέματα αερίου και πετρελαίου.  
 

Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός παρουσίασε επίσης το σχέδιο κατασκευής 
ενός κόμβου φυσικού αερίου στη Βουλγαρία. Το κόστος για την κατασκευή του 
εν λόγω έργου θα ανέλθει σε 2,2 δις ευρώ. Ο προτεινόμενος κόμβος θα εξαρτάται 
από τον αγωγό South Stream και από την τοπική παραγωγή φυσικού αερίου, 
ενώ αναμένεται απάντηση από τις Βρυξέλλες αν υπάρχει δυνατότητα αγοράς 
αερίου από τον South Stream χωρίς να παραβιάζονται οι κανόνες της Ε.Ε. Η 
Υπουργός Ενέργειας κα Petkova δήλωσε ότι θα επιδιώξουν χρηματοδότηση για 
το έργο, μέσω του σχεδίου Γιούνκερ και μέσω άλλων προγραμμάτων της ΕΕ.   

 
Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης από την Επιτροπή, ο κ. Borissov 

δήλωσε έτοιμος να μεταβεί στη Μόσχα προκειμένου να συζητήσει το ζήτημα με 
τη ρωσική πλευρά. Πρόσθεσε ότι μετά την κατασκευή των διασυνδετηρίων 
αγωγών με τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Ελλάδα, η Βουλγαρία θα έχει τη 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 
 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας                                       Σελίδα 16 

δυνατότητα να αγοράζει φυσικό αέριο από όπου είναι φθηνότερο. Για τον 
εκσυγχρονισμό των υποδομών ανέφερε θα απαιτηθούν επιπλέον 140 εκατ. ευρώ, 
ενώ θα χρειαστεί να κατασκευαστεί δίκτυο αγωγών μήκους 844 χλμ, μαζί με δύο 
σταθμούς συμπίεσης φυσικού αερίου έναν τερματικό σταθμό υποδοχής. 
 

Ο κ. Sefcovic ανέφερε ότι οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να δείξουν ότι 
μπορούν να εργαστούν από κοινού προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή 
τους διασύνδεση.  Ο κ. Canete δήλωσε ότι το κλειδί για την ενεργειακή 
ανεξαρτησία της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι η υλοποίηση 
του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου και η σύνδεση με την Ευρώπη, η 
αξιοποίηση των τοπικών αποθεμάτων ενέργειας στη Μαύρη Θάλασσα και η 
επέκταση των τερματικών σταθμών υγροποιημένου αερίου. 

 
Σε συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, κ.  Sefcovic υπογράμμισε ότι 

ειδικοί θα εργαστούν σε θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια στη ΝΑ Ευρώπη 
και στην περιοχή της Αδριατικής και ότι κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν 
λεπτομερώς τα έργα υποδομής που θα πρέπει να υλοποιηθούν κατά 
προτεραιότητα και τα οποία μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από την ΕΕ. 
Τέλος, ο κ. Sefcovic δήλωσε ότι θα ανασταλεί η διαδικασία επί παραβάσει που 
είχε ξεκινήσει κατά της Βουλγαρίας για παραβιάσεις σε θέματα δημόσιων 
προμηθειών στο πλαίσιο της κατασκευής του South Stream. 
 

◊◊◊◊◊ 

ΙV. ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

-  Πρωινό εργασίας HBCB με Πρωθυπουργό, κ. Boyko Borissov (22.01.2015) 

 
Tο Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία (Hellenic 

Business Council in Bulgaria - HBCB) διοργάνωσε στη Σόφια (22.01.2015) πρωινό 
εργασίας με προσκεκλημένο και κύριο ομιλητή το νέο Πρωθυπουργό της 
Βουλγαρίας, κ. Boyko Borissov.  Πλην του Πρωθυπουργού παρευρέθη και 
συμμετείχε κλιμάκιο Υπουργών αποτελούμενο από τον κ. Tomislav Donchev, 
Αναπληρωτή Πρωθυπουργό για κοινοτικούς πόρους και οικονομική πολιτική, 
τον κ. Vladislav Goranov, Υπουργό Οικονομικών, την κα Lilyana Pavlova, 
Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων και τον κ. Bojidar 
Loukarsky, Υπουργό Οικονομίας, όπως και κορυφαίων υπηρεσιακών 
παραγόντων, ιδίως στον τομέα των επενδύσεων.   
 

Μετά την προσφώνηση του Προέδρου του HBCB κ. Σταμάτη 
Θεοδωρόπουλου, Διευθύνοντα Συμβούλου της Chipita, ακολούθησε χαιρετισμός 
του Πρέσβη κ.  Δημοσθένη Στωίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στη στρατηγική 
σημασία και το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών οικονομικών σχέσεων, εστίασε, 
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πλην των άλλων, στα θέματα ενέργειας και ιδιαίτερα στο διασυνδετήριο αγωγό 
Ελλάδας – Βουλγαρίας, υπογράμμισε τη σημασία που έχει για το εμπόριο και τον 
τουρισμό η ολοκλήρωση του οδικού άξονα Στρούμα που ενώνει τη Σόφια με τα 
ελληνικά σύνορα, ανέδειξε τις θετικές προοπτικές των εκατέρωθεν τουριστικών 
ροών και ενθάρρυνε την περαιτέρω αύξηση του διμερούς εμπορίου.  
 

Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός περιέγραψε συνοπτικά την κατάσταση και 
τις προοπτικές της βουλγαρικής οικονομίας, επιβεβαίωσε την πολιτική της 
κυβέρνησής του για στήριξη των υπαρχουσών ξένων επενδύσεων και την 
προσέλκυση νέων, δεσμεύτηκε για μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, ώστε 
να γίνει φιλική προς τους πολίτες και τους επιχειρηματίες, και υπογράμμισε την 
ωριμότητα της βουλγαρικής κοινωνίας και των κομμάτων της Βουλγαρίας για 
έναρξη των συζητήσεων ένταξης της χώρας στο ευρώ. Επίσης, απέδωσε μεγάλη 
σημασία: α) Στον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας, για τον οποίο 
αναμένει χρηματοδότηση από την ευρωπαϊκή ένωση και ο οποίος διαφοροποιεί 
τις πηγές προέλευσης και τις οδούς διέλευσης του φυσικού αερίου, β) στην 
ολοκλήρωση του οδικού άξονα Στρούμα και γ) στην αξιοποίηση των θερμών 
ιαματικών πηγών της Βουλγαρίας. Ακολούθησαν πολλές ερωτήσεις από 
επιχειρηματίες σε γενικότερα ζητήματα οικονομικής πολιτικής, αλλά και σε 
ειδικότερα που απασχολούν τις επιχειρήσεις στη χώρα. 

 
◊◊◊◊◊ 

 

-  Ελληνική συμμετοχή στη Διεθνή ΄Εκθεση “Holiday & Spa Expo”  

 
Αξιόλογη, για ακόμη μια χρονιά, κρίνεται η ελληνική παρουσία στη 

διεθνή έκθεση τουρισμού “Holiday & Spa Expo”, που λαμβάνει χώρα στη Σόφια 
(12–14.02.2015, ΙΝΤΕREXPO CENTER). Συγκεκριμένα, στην Έκθεση συμμετέχαν 
37 εκθέτες από την Ελλάδα (καταλαμβάνοντας περίπου 430 τ.μ. εκθεσιακού 
χώρου), οι περισσότεροι από κάθε άλλη χώρα, πλην Βουλγαρίας, μεταξύ των 
οποίων οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης 
και Θεσσαλίας, δήμοι και τοπικές ενώσεις ξενοδόχων από τις ως άνω περιφέρειες, 
αλλά και από άλλες τουριστικές περιοχές της χώρας. 
 

Στα επίσημα εγκαίνια της Έκθεσης, η Υπουργός Τουρισμού της 
Βουλγαρίας, κα Nikolina Angelkova, υπογράμμισε το διεθνή χαρακτήρα της 
εφετινής έκθεσης (συμμετέχουν εκθέτες από συνολικά 21 χώρες), επισημαίνοντας, 
παράλληλα, ότι προτεραιότητες της βουλγαρικής κυβέρνησης αποτελούν η 
αναπλήρωση των απωλειών των τουριστικών ροών από Ρωσία και Ουκρανία 
λόγω της γεωπολιτικής κρίσης καθώς και η εσωτερική αγορά, η οποία διαθέτει 
σημαντικές προοπτικές. Όπως, χαρακτηριστικά, ανέφερε η κα Angelkova το 2014 
οι συνολικές διανυκτερεύσεις στη Βουλγαρία ανήλθαν σε 22 εκατ. και τα έσοδα 
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σε BGN 10 δισεκ. Κλιμάκιο της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Σόφια, με επικεφαλής 
τον Πρέσβη, κ. Δημοσθένη Στωίδη,  συμμετείχε στα εγκαίνια της Έκθεσης, 
επισκέφθηκε τα ελληνικά περίπτερα και είχε χρήσιμες συζητήσεις με τους εκθέτες 
προς την κατεύθυνση της στήριξης των προσπαθειών τους και την 
αποτελεσματική προβολή των υπηρεσιών τους στη βουλγαρική αγορά. 
 

Σύμφωνα με τους διοργανωτές (Primexpo, web: http://www.holidayfair-
sofia.com/), το συνολικό εμβαδό της εφετινής έκθεσης υπολογίζεται σε 7.500 τ.μ., 
αυξημένο κατά 25% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ο συνολικός αριθμός 
των (άμεσων και έμμεσων) εκθετών υπολογίζεται σε 330: 203 από τη Βουλγαρία 
και οι υπόλοιποι από το εξωτερικό. Εξ αυτών των εκθετών, 95 είναι ξενοδοχεία 
(70 από το εξωτερικό), 105 τουριστικά γραφεία και 75 οργανισμοί τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Στο πρόγραμμα της έκθεσης περιλαμβάνονται, επίσης, 70 
παρουσιάσεις, συνεντεύξεις τύπου και επαγγελματικές συναντήσεις / συζητήσεις. 

 
◊◊◊◊◊ 

 

-  Παρουσίαση προτεραιοτήτων Λετονικής Προεδρίας και απολογισμός 
Ιταλικής Προεδρίας σε σχετική ημερίδα BCCI  

 
Στην τακτική εκδήλωση του EU Club, που διοργανώνεται υπό την αιγίδα 

του Βουλγαρικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Βιομηχανίας (BCCI), 
παρουσιάστηκαν στις 15.01.2015 οι προτεραιότητες της εξάμηνης Λετονικής 
Προεδρίας από τον Επίτιμο Πρόξενο της Λετονίας στη Σόφια, κ. Alexander 
Popоv, αφού πρώτα ο Πρέσβης της Ιταλίας στη Σόφια, κ. Marco Conticelli, έκανε 
ένα σύντομο απολογισμό της Ιταλικής Προεδρίας. 
 

Ο κ. Conticelli παρέθεσε ως σημαντικότερα επιτεύγματα της Ιταλικής 
Προεδρίας της κάτωθι: α) την ομαλή θεσμική μετάβαση με τη, χωρίς 
καθυστερήσεις, συγκρότηση των κοινοτικών θεσμικών οργάνων (Πρόεδρος 
Επιτροπής, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ύπατος Εκπρόσωπος ΕΕ για 
εξωτερική πολιτική), β) τη μετάθεση της έμφασης από τη συζήτηση για τους 
δημοσιονομικούς περιορισμούς στην ατζέντα για την προώθηση της ανάπτυξης / 
απασχόλησης / επενδύσεων (στο πλαίσιο αυτό το πακέτο Juncker θα είναι 
διαθέσιμο από τον Ιούλιο τ.έ.), γ) την υιοθέτηση μιας «πραγματικά ευρωπαϊκής 
μεταναστευτικής πολιτικής» (αναφέρθηκαν χαρακτηριστικά η επιχείρηση 
ΤΡΙΤΩΝ στη Μεσόγειο και το Πανευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης), δ) 
την προώθηση της οικονομικής και επενδυτικής πρωτοβουλίας στη Μεσόγειο με 
την πρωτοβουλία Amici, ε) στον ενεργειακό τομέα, την επίτευξη συμφωνίας 
μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας για το φυσικό αέριο , στ) την επίτευξη συμφωνίας 
για τους περιβαλλοντικούς στόχους 2030. 
 

http://www.holidayfair-sofia.com/
http://www.holidayfair-sofia.com/
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  Ακολούθως, ο κ. Popov ανέπτυξε τις προτεραιότητες της Λετονικής 
Προεδρίας, οι οποίες συνοψίζονται στο τρίπτυχο: 
 
1. Ανταγωνιστική Ευρώπη, για την ενίσχυση της απασχόλησης και της 
ανάπτυξης: στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται, μεταξύ άλλων επιμέρους 
πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου (πακέτου Juncker) 
και τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενέργειας. 
2. Ψηφιακή Ευρώπη: στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται, μεταξύ άλλων 
επιμέρους πρωτοβουλίες για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων, την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και την 
επίτευξη συμβιβαστικής συμφωνίας για το νομοθετικό πλαίσιο των 
τηλεπικοινωνιών (Telecom Single Market Package) 
3.  Δραστήρια στο διεθνές γίγνεσθαι Ευρώπη (Engaged Europe) σε θέματα 
παγκόσμιας βαρύτητας: στο πλαίσιο αυτό προτεραιότητες αποτελούν η 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και οι ολοκλήρωση των διατλαντικών 
διαπραγματεύσεων (με βασικό στόχο την οριστικοποίηση της TTIP με τις ΗΠΑ). 

Στη συνέχεια της εκδήλωσης, ο κ. Andrea Casini, αντιπρόεδρος της 
Unicredit Bulbank, παρουσίασε της εκτιμήσεις του εν λόγω τραπεζικού ομίλου 
για τη βουλγαρική οικονομία. Σύμφωνα, λοιπόν, με την ανάλυση της Unicredit, 
το 2014 δεν προωθήθηκαν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αλλά τέθηκαν οι 
βάσεις για μια δημοσιονομική πολιτική πιο υποστηρικτική στην ανάπτυξη. 
Παράλληλα, το 2014 αποτιμάται ως το καλύτερο έτος από το 2008 και μετά για 
την απασχόληση στη Βουλγαρία, καθώς δημιουργήθηκαν 43.000 θέσεις 
απασχόλησης, οι οποίες αφορούν, κυρίως, σε εξωστρεφείς κλάδους της 
οικονομίας. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη βουλγαρική Υπηρεσία 
Απασχόλησης, το 2014 η ανεργία διαμορφώθηκε στο 11,5% έναντι 13% το 2013. 
Οι αναλυτές της Unicredit κρίνουν ότι το 2015 η Βουλγαρία πρέπει να προωθήσει 
τάχιστα τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος (με κατάργηση 
καθεστώτων πρόωρης συνταξιοδότησης, αύξηση ανώτατων ορίων, αυστηρότερο 
σύστημα πρόσβασης στις αναπηρικές συντάξεις, ποινικοποίηση σοβαρών 
περιπτώσεων εισφοροδιαφυγής κ.ά.). Σε ό,τι αφορά τα επιτόκια καταθέσεων και 
δανεισμού, εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να κινούνται καθοδικά τη διετία 2015–
2016, γεγονός που κρίνεται ως θετική εξέλιξη, καθώς διευκολύνεται η δανειακή 
διευκόλυνση των επιχειρηματιών/επενδυτών. Τέλος, προβλέπεται ότι οι 
εξαγωγές θα εξακολουθήσουν να κινούνται ανοδικά, ενώ η ανάπτυξη και η 
βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών διευκολύνονται από την πτώση των διεθνών 
τιμών του πετρελαίου. 

 

◊◊◊◊◊ 
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-  Πρόγραμμα Διεθνών Εκθέσεων στη Βουλγαρία 2015 

 

Στην ιστοσελίδα του Γραφείου μας στη διαδικτυακή πύλη AGORA έχει 
αναρτηθεί επικαιροποιημένος κατάλογος με τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις, 
που θα πραγματοποιηθούν στη Βουλγαρία το 2015, καθώς και με απολογιστικά 
στατιστικά στοιχεία για τη διετία 2013 – 2014.  

Υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα του Γραφείου μας έχει αναρτηθεί και 
αρχείο με το πρόγραμμα διεθνών εκθέσεων (στη βουλγαρική και στην αγγλική 
γλώσσα) που θα πραγματοποιηθούν το 2015 στη Βουλγαρία. Το πρόγραμμα 
εκπονήθηκε από το Βουλγαρικό Επιμελητηρίου Εμπορίου και Βιομηχανίας 
(Bulgarian Chamber of Commerce and Industry). 

 
◊◊◊◊◊ 

 

-  «The World of Furniture» & «Technomebel», Σόφια 21-25.04.2015 – 
Πρόγραμμα φιλοξενίας δυνητικών αγοραστών 

 

Από 21 έως 25.04.2015 θα πραγματοποιηθούν στη Σόφια (Inter Expo 
Center) οι διεθνείς εκθέσεις «The World of Furniture» (βλ. 
http://furnitureexpo.bg/en) και «Technomebel» (http://technomebel.bg/en). 
Στο πλαίσιο των εν λόγω εκθέσεων, το βουλγαρικό κλαδικό Επιμελητήριο 
Βιομηχανιών Επίπλου και Επεξεργασίας Ξύλου (Bulgarian Branch Chamber of 
Woodworking and Furniture Industries) καλεί τις ελληνικές επιχειρήσεις να 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα φιλοξενίας δυνητικών αγοραστών (Hosted Buyers 
Programme).  

 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, καθώς και αίτηση 

συμμετοχής βρίσκονται στις ιστοσελίδες:  
 http://timberchamber.com/en/news/opened-hosted-buyers-

programme  
http://timberchamber.com/sites/default/files/imce/application%20for

m%20hosted%20buyers.doc.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να επικοινωνούν απευθείας με τους 

διοργανωτές:  
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Rositsa Pesheva, Export Manager 
Τηλ: +359 2 963 42 99, Κινητό: +359 899 101 631 
Ε-mail: r.pesheva@timberchamber.com 
 

◊◊◊◊◊ 

 

http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/radB28CAInt.%20Trade%20Fairs%20Bulgaria%202015.pdf
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad89073Catalogue%20Fair.pdf
http://furnitureexpo.bg/en
http://technomebel.bg/en
http://timberchamber.com/en/news/opened-hosted-buyers-programme
http://timberchamber.com/en/news/opened-hosted-buyers-programme
http://timberchamber.com/sites/default/files/imce/application%20form%20hosted%20buyers.doc
http://timberchamber.com/sites/default/files/imce/application%20form%20hosted%20buyers.doc
mailto:r.pesheva@timberchamber.com
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-   Υπογραφή μνημονίου  συνεργασίας μεταξύ HBCB και ΣΒΒΕ –  Σύσταση 
δικτύου επιχειρηματικών φορέων ελληνικών επιχειρήσεων σε  ΝΑ Ευρώπη 

 
Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στην 

Βουλγαρία (HBCB), κ. Σταμάτης Θεοδωρόπουλος και  ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), κ. Αθανάσιος Σαββάκης 
υπέγραψαν με την ευκαιρία της ετήσιας δεξίωσης του HBCB (Σόφια 29.01.2015), 
μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων παρουσία περισσότερων των 500 
ελληνικών επιχειρήσεων και προσκεκλημένων.  

 
Στόχος του Μνημονίου είναι η ανάπτυξη συστηματικής συνεργασίας 

μεταξύ των μελών των δύο φορέων και η δημιουργία ενός μόνιμου διαύλου 
επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών σε θέματα οργάνωσης και 
μεταφοράς τεχνογνωσίας.   

 
Ακολούθησε, κατόπιν πρωτοβουλίας του ΣΒΒΕ, η σύσταση «Δικτύου 

επιχειρηματικών φορέων ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες τής 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης» (Θεσ/νίκη, 6.2.1025) με τη συμμετοχή του ΣΒΒΕ, του 
Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία, της Ένωσης Ελληνικών 
Επιχειρήσεων στην Αλβανία, του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων στη 
Σερβία, του Ελληνορουμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
στη Ρουμανία και της Ένωσης Ξένων Επενδυτών στην ΠΓΔΜ.  
 

Η θεσμική συνεργασία των ως άνω φορέων συνίσταται, εκτός από την 
υπογραφή μνημονίου, σε δύο ετήσιες συναντήσεις εκ περιτροπής στην έδρα του 
κάθε φορέα, στην πραγματοποίηση ετήσιου συνεδρίου, στη δημιουργία κοινής 
ιστοσελίδας, στην έκδοση ενημερωτικών δελτίων κ.ο.κ. 

 
◊◊◊◊◊ 

 

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://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

