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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
- Πρόσφατες οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία (Φεβρουάριος 2012)
Σύµφωνα µε το ιο ρόσφατο ενηµερωτικό δελτίο του αρµόδιου
Υ ουργείου Οικονοµικών και τα ενηµερωµένα στατιστικά στοιχεία της
Κεντρικής Τρά εζας και του Στατιστικού Ινστιτούτου, οι ρόσφατες οικονοµικές
εξελίξεις στη Βουλγαρία έχουν ως εξής:
•

•

Σύµφωνα µε τις αρχικές εκτιµήσεις του Στατιστικού Ινστιτούτου
(flash report), το ΑΕΠ στη Βουλγαρία ενισχύθηκε το 2011 σε
οσοστό 1,6%. Ειδικά το δ’ τρίµηνο 2011 η αύξηση των ρυθµών
ανά τυξης ήταν της τάξης του 0,4%. Κύριος υ οστηρικτικός
αράγοντας της ανά τυξης ήταν οι εξαγωγές, ου σηµείωσαν
άνοδο 10% το δ’ τρίµηνο 2011 (έναντι 3,4% των εισαγωγών). Το ως
άνω διάστηµα η εγχώρια κατανάλωση κατέγραψε σε ετήσια βάση
αναιµική αύξηση 1,4%.
Ο δείκτης βιοµηχανικής αραγωγής για ρώτη φορά ύστερα α ό
ολλούς µήνες κινήθηκε καθοδικά το ∆εκέµβριο 2011 (-0,6% σε
ετήσια βάση). Αρνητική ορεία ακολουθούν και οι λιανικές
ωλήσεις (-5,3% το Νοέµβριο 2011) µε εξαίρεση µόνο τις ωλήσεις
καλλυντικών, ειδών υγιεινής και ορθο εδικού υλικού. Πτωτικά
κινήθηκε το ∆εκέµβριο 2011 και η κατασκευαστική δραστηριότητα,
(-11,1%). Μεγαλύτερη ήταν η τώση στην κατασκευή µεγάλων
έργων (-16,6%) και µικρότερη στην κατασκευή κτηρίων (-8,8%).

∆ιάγραµµα 1: ∆είκτης βιοµηχανικής παραγωγής (ενίσχυση σε ετήσια βάση 9,9%)
τον Οκτώβριο 2011. Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο

•

Σε ό,τι αφορά τον δείκτη ε ιχειρηµατικού κλίµατος, το ∆εκέµβριο
2011
αρέµεινε
αµετάβλητος,
καθώς
τωτικές
τάσεις
αρατηρούνται µόνο στον κλάδο των κατασκευών (-5%). Θετικές
κρίνονται α ό τα στελέχη των αντίστοιχων κλάδων οι ροο τικές
για τις εταιρείες της βιοµηχανίας (+2,1%) και των υ ηρεσιών
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•

(+2,8%), ενώ αµετάβλητος αραµένει ο δείκτης ως ρος τις
ε ιχειρήσεις του λιανικού εµ ορίου.
Η ανεργία σηµείωσε ελαφρώς ανοδικές τάσεις και διαµορφώθηκε
το ∆εκέµβριο 2011 στο 10,4% (έναντι 10% το Νοέµβριο). Σε ετήσια
βάση το οσοστό ανεργίας αρέµεινε αµετάβλητο.

∆ιάγραµµα 2: Εισροές και εκροές ανέργων σε χιλιάδες (2009-2011). Πηγή:
Βουλγαρική Υπηρεσία Απασχόλησης.

•

Οριακή αύξηση (0,2%) κατέγραψε ο ληθωρισµός στη Βουλγαρία
τον Ιανουάριο 2012 σε σχέση µε τον ροηγούµενο µήνα. Σε
σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2010 η άνοδος ανέρχεται σε
2,3. Ο µέσος ετήσιος ληθωρισµός ανήλθε στο 4%. Βάσει του
εναρµονισµένου δείκτη τιµών καταναλωτή (HICP), του
συγκριτικού δηλαδή δείκτη τιµών µεταξύ όλων των κρατών-µελών
της ΕΕ, ο ληθωρισµός αυξήθηκε σε µηνιαία βάση κατά 0,3% και
σε ετήσια κατά 1,9%. Σε σχέση µε το ∆εκέµβριο, η µεγαλύτερη
αύξηση των τιµών καταναλωτή καταγράφηκε στους κλάδους των
µεταφορών (2,7%) και της εκ αίδευσης (2%). Αντιθέτως, τώση
κατέγραψαν οι τιµές των ρούχων και υ οδηµάτων (-1,7%) και του
κλάδου της διασκέδασης και του ολιτισµού (-1,1%). Αµετάβλητες
αρέµειναν οι τιµές στους κλάδους των οικιακών τιµολογίων και
των αλκοολούχων οτών και κα νού.

∆ιάγραµµα 3: Εναρµονισµένος δείκτης τιµών καταναλωτή ανά οµάδες προϊόντων
(2009-2011, µεταβολή σε % σε ετήσια βάση). Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό
Ινστιτούτο – Υπουργείο Οικονοµικών

•

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν ελλειµµατικό το
Νοέµβριο 2011 κατά €126,5 εκατ. Συνολικά, όµως, την ερίοδο
Ιανουαρίου – Οκτωβρίου κατεγράφη λεόνασµα ύψους €1,2 δισ.
(3% του ΑΕΠ). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις εξαγωγές, οι ο οίες
το Νοέµβριο 2011 αυξήθηκαν µε δι λάσιο ρυθµό σε σχέση µε τις
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εισαγωγές. Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος εριορίστηκε στο 91%
του ΑΕΠ το Νοέµβριο 2011, µειωµένο κατά 10,4% σε σχέση µε το
αντίστοιχο διάστηµα του 2010. Σε ό,τι αφορά τις ξένες ε ενδύσεις
(ΑΞΕ), για το σύνολο του 2011 ανήλθαν σε ερί ου €1,06 δισ.
έναντι €1,8 δισ. το 2010 (βλ. αναλυτικότερα στοιχεία αρακάτω).

∆ιάγραµµα 4: ΑΞΕ, ισοζύγιο χρηµατοοικ. συναλλαγών και ισοζύγιο τρ. συναλλαγών
στη Βουλγαρία την περίοδο 2007 – 2011. Πηγή: Βουλγαρική Κεντρική Τράπεζα

•
•

Στα τέλη ∆εκεµβρίου τα δηµοσιονοµικά α οθέµατα ανέρχονταν σε
BGN 5,0 δισ., άνω α ό το νοµοθετικό όριο των BGN 4,5 δισ.
Σε ό,τι αφορά το δηµόσιο χρέος, στα τέλη ∆εκεµβρίου 2011 η σχέση
του µε το ΑΕΠ διαµορφώθηκε στο 16,8%. Θετικά, ε ίσης, α οτιµά
η κυβέρνηση το α οτέλεσµα των ρώτων δηµο ρασιών του 2012
7ετών και 10ετών οµολόγων. Αναφορικά µε τη δοµή του, το 40%
ερί ου του εν λόγω χρέους είναι εσωτερικό και το 30% ερί ου
αφορά διεθνή οµόλογα (βλ. σχετικό διάγραµµα). Τέλος,
σηµειώνεται ότι το 53% ερί ου του βουλγαρικού δηµοσίου
χρέους είναι σε Ευρώ.

∆ιάγραµµα 5: ∆ηµόσιο χρέος Βουλγαρίας ανά πιστωτές
(∆εκέµβριος 2012)
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Στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 το δηµοσιονοµικό έλλειµµα διαµορφώθηκε σε
BGN 1,58 δισ. (2,1% του ΑΕΠ), µειωµένο σηµαντικά (-1,9%) σε σχέση µε την
αντίστοιχη ερίοδο του 2010 και χαµηλότερο σε σχέση µε τις αρχικές ροβλέψεις
του ροϋ ολογισµού για έλλειµµα 2,5% στα τέλη του 2011. Τα κρατικά έσοδα
ανήλθαν στα BGN 25,4 εκατ. (96,8% του ετήσιου στόχου) , χάρη, κυρίως, στην
ενίσχυση των εισροών α ό έµµεσους (BGN 10,6 εκατ., αύξηση 6,7%) και άµεσους
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φόρους (BGN 3,7 εκατ., αύξηση 8,6%). Τα ετήσια έσοδα α ό εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης και υγείας ανήλθαν σε BGN 5,5 εκατ. Τέλος, οι κρατικές δα άνες
διαµορφώθηκαν στα BGN 26,97 εκατ., δηλαδή 95,7% του ετήσιου στόχου και
αυξηµένες κατά 0,9% σε σχέση µε το 2010. Η συνδροµή της Βουλγαρίας στον
ροϋ ολογισµό της ΕΕ για το 2011 ήταν BGN 779,2 εκατ.

∆ιάγραµµα 6: Κρατικός προϋπολογισµός (έσοδα, έξοδα και ισοζύγιο πληρωµών) την περίοδο
2009 – 2011. Πηγή: Βουλγαρικό Υπουργείο Οικονοµικών.

◊◊◊◊◊
- Ενδιάµεσες #ροβλέψεις Ευρω#αϊκής Ε#ιτρο#ής
∆ηµοσιο οιήθηκαν στις 23.02.2012 οι ενδιάµεσες
ροβλέψεις της
Ευρω αϊκής
Ε ιτρο ής
για
τη
βουλγαρική
οικονοµία
(http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/pdf/20
12/2012-02-23-interim-forecast_en.pdf), σύµφωνα µε τις ο οίες αναµένεται αργή
ανάκαµψη το 2012. Αναλυτικότερα:
Σύµφωνα µε την Ε ιτρο ή, η Βουλγαρία αρουσίασε αργούς ρυθµούς
ανάκαµψης το 2010–2011 ύστερα α ό τη διεθνή οικονοµική κρίση, ου έ ληξε
και την οικονοµία της. Έτσι, το τέταρτο τρίµηνο του 2011 κατεγράφη
εριορισµένη ανά τυξη (0,4% του ΑΕΠ σε σχέση µε το ροηγούµενο τρίµηνο),
αλλά το ραγµατικό ΑΕΠ αραµένει 3% κάτω α ό το ανώτερο σηµείο, στο ο οίο
ανήλθε το 2008. Για το σύνολο του ερασµένου έτους, η ανά τυξη εκτιµάται ότι
θα ανέλθει στο 1,8% του ΑΕΠ. Ό ως και σε άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ ου έχουν
εισέλθει σε ρυθµούς ανάκαµψης, η οικονοµία υ οστηρίζεται, κυρίως, α ό τις
εξαγωγές, ενώ η εγχώρια κατανάλωση αραµένει στάσιµη. Πάντως, οι αυξητικοί
ρυθµοί των εξαγωγών σταδιακά εξασθενούν, τάση ου αντικατο τρίζεται και
στους δείκτες βιοµηχανικής αραγωγής και ε ιχειρηµατικού κλίµατος. Παρόλα
αυτά, δεν αναµένεται ότι η Βουλγαρία θα ε ανέλθει σε ύφεση το 2012, αν και η
Ε ιτρο ή αναθεώρησε ρος τα κάτω τις εκτιµήσεις της για την άνοδο του
βουλγαρικού ΑΕΠ το τρέχον έτος (1,4% έναντι 2,3% στις φθινο ωρινές
ροβλέψεις). Συγκεκριµένα, εκτιµάται ότι η ανά τυξη θα είναι αναιµική το
ρώτο ήµισυ του 2012, αλλά θα ενισχυθεί σταδιακά το δεύτερο ήµισυ
ευθυγραµµιζόµενη µε τη συνολική ορεία της οικονοµικής δραστηριότητας στις
χώρες της ΕΕ. Σηµειώνεται ότι, στις αρχικές του εκτιµήσεις, ο ροϋ ολογισµός
της βουλγαρικής κυβέρνησης για το 2012 έκανε λόγο για ανά τυξη της τάξης του
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2,9%, ρόβλεψη σαφώς ιο αισιόδοξη τόσο α ό τις φθινο ωρινές όσο και α ό τις
τρέχουσες ροβλέψεις της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής.
Το 2012 η εγχώρια κατανάλωση αναµένεται να καταστεί ο κύριος µοχλός
της ανά τυξης, αίρνοντας τη σκυτάλη α ό τις εξαγωγές. Η Ε ιτρο ή κρίνει ως
οι ανισορρο ίες του ιδιωτικού τοµέα έχουν εριοριστεί, καθώς ροηγήθηκε µια
ερίοδος ταχείας ροσαρµογής, ου οδήγησε σε λεόνασµα του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών και σε µείωση της αναλογίας των χρεών του ιδιωτικού
τοµέα ε ί του ΑΕΠ. Παράλληλα, εριορίστηκε η εξάρτηση του ιδιωτικού τοµέα
α ό εξωτερικές χρηµατοδοτήσεις και υ ήρξε εριορισµένη ιστωτική ε έκταση.
Τέλος, θετικά για την ανά τυξη του ιδιωτικού τοµέα λειτουργούν τα σχετικά
υγιή κρατικά δηµοσιονοµική µεγέθη.
Η Ε ιτρο ή αρατηρεί, ε ίσης, σταθερο οιητικές τάσεις και στην αγορά
εργασίας. Αν και τα ε ί εδα α ασχόλησης δεν έχουν βελτιωθεί σηµαντικά, τα
εισοδήµατα των νοικοκυριών φαίνεται να ενισχύονται α ό την αξιόλογη αύξηση
των µέσων µισθών. Οι εκτιµήσεις αυτές ε ιβεβαιώνονται α ό στοιχεία ου
ρόσφατα δηµοσιο οίησε το βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο και βάσει των
ο οίων το δ’ τρίµηνο 2011 ο µέσος µηνιαίος µισθός αρουσίασε αύξηση κατά
4,9% σε σχέση µε το ροηγούµενο τρίµηνο και διαµορφώθηκε στα BGN 727
( ερί ου €370).
Ο εναρµονισµένος δείκτης ληθωρισµού σηµείωσε µεν άνοδο το 2011
(3,4%), αλλά µικρότερη σε σχέση µε τις φθινο ωρινές ροβλέψεις της Ε ιτρο ής.
Το 2012 αναµένεται να σταθερο οιηθεί σε χαµηλότερα µεγέθη, ερί ου στο 3%,
υ οβοηθώντας την ενίσχυση της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών. Σε
ό,τι αφορά τις ε ενδύσεις, αυτές θα υ οστηριχθούν, κυρίως, α ό τα σχέδια ου
θα υλο οιήσει ο δηµόσιος τοµέας, υ ό την ροϋ όθεση ότι θα βελτιωθεί το 2012
το ε ί εδο α ορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων. Α ό την άλλη, όµως, η
ό οια αύξηση των κρατικών ε ενδύσεων αντισταθµίζεται α ό την αδύναµη
ε ενδυτική δραστηριότητα του ιδιωτικού τοµέα.
Σε κάθε ερί τωση, η Ε ιτρο ή ε ισηµαίνει ότι το ως άνω «βασικό
σενάριο ροβλέψεων» υ όκειται σε σηµαντικούς κινδύνους, ροερχόµενους α ό
α ρόβλε τους αράγοντες. Ε ί αραδείγµατι, µια αρατεταµένη κρίση στις
χρηµατο ιστωτικές αγορές θα µ ορούσε να καθυστερήσει τους ρυθµούς
ανάκαµψης της κατανάλωσης και των ε ενδύσεων. Ε ίσης, υ άρχει
αβεβαιότητα ως ρος την ακριβή διαµόρφωση το ε όµενο διάστηµα της
καταναλωτικής συµ εριφοράς των νοικοκυριών. Εάν, δηλαδή, εριοριστεί το
ε ί εδο ρολη τικών α οταµιεύσεων, η κατανάλωση θα ανακάµψει ταχύτερα.
◊◊◊◊◊
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- Παρακολούθηση βουλγαρικής οικονοµίας α#ό Ευρω#αϊκή Ε#ιτρο#ή
Η Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή ενέταξε τη Βουλγαρία σε έναν κατάλογο 12
κρατών–µέλων, ου χρήζουν ιδιαίτερης αρακολούθησης λόγω των κινδύνων
ου αντιµετω ίζουν εξαιτίας υ αρχουσών ή ενδεχόµενων οικονοµικών
ανισορρο ιών. Η α όφαση αυτή ερµηνεύθηκε στη Βουλγαρία ως ένταξη της
χώρας σε «γκρίζα» λίστα και ροκάλεσε ε ίσηµη κυβερνητική αντίδραση στο
ρόσφατο ECOFIN, ό ου η βουλγαρική λευρά υ ογράµµισε τη σηµαντική
αύξηση των εξαγωγών, το λεόνασµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και
τις άµεσες ξένες ε ενδύσεις, ου είναι ανώτερες του ευρω αϊκού µέσου όρου.
Α ό την λευρά του, ο αρµόδιος Ε ίτρο ος για οικονοµικά και νοµισµατικά
θέµατα, κ. Olli Rehn, ε ισήµανε ότι δεν είναι σκο ός της Ε ιτρο ής να
κατηγοριο οιήσει τα κράτη-µέλη σε «γκρίζες» και «µαύρες» λίστες, αλλά να
αρακολουθεί τις τάσεις σε καθεµιά α ό αυτές, ώστε να σχηµατίζει συνολική
εικόνα για την ορεία της ευρω αϊκής οικονοµίας. Σε ό,τι αφορά ειδικά τη
Βουλγαρία, ε ισήµανε ότι ασφαλώς ελήφθη υ όψη η διαµόρφωση όλων των
µεγεθών την τελευταία τριετία, µεταξύ των ο οίων και ο σηµαντικός εριορισµός
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Α ό την άλλη, όµως, εκτιµήθηκαν και
µεγέθη ου, ενώ εκ ρώτης όψεως µοιάζουν να συντελούν στην εξισορρό ηση
της οικονοµίας, στην ραγµατικότητας ιθανώς να κρύβουν κινδύνους, ό ως,
ε ί αραδείγµατι, η σηµαντική αύξηση των µέσων µισθών το τελευταίο
διάστηµα,
ου φαίνεται αναντίστοιχη σε σχέση µε την ενίσχυση της
αραγωγικότητας στη χώρα, ή το ύψος των χρεών των ε ιχειρήσεων.
◊◊◊◊◊
- Ε#ενδυτικό καθεστώς Βουλγαρίας – Προτεινόµενες αλλαγές
Σύµφωνα µε σχετικές δηλώσεις του Υ ουργού Οικονοµίας, Ενέργειας &
Τουρισµού, κ. Traicho Traikov, και του εκτελεστικού διευθυντή της
InvestBulgaria Agency, κ. Borislav Stefanov, η βουλγαρική κυβέρνηση σχεδιάζει
να τρο ο οιήσει τον ε ενδυτικό νόµο. Οι
ροτεινόµενες αλλαγές
εριλαµβάνουν µεταξύ άλλων:
§
§

§

Ε ανεξέταση της µεθοδολογίας για τον υ ολογισµό του µεγέθους των
ε ενδύσεων
Βελτιστο οίηση
και
α οκέντρωση
της
διαδικασίας
έγκρισης/ ιστο οίησης των υ οβαλλόµενων σχεδίων. Στο λαίσιο αυτό
εξετάζεται η ενίσχυση του ρόλου των δήµων, ου θα α ονέµουν και τα
ιστο οιητικά Τάξεως Β΄.
Α όδοση ρόσθετης σηµασίας στο κριτήριο της δηµιουργίας νέων θέσεων
εργασίας για την α ονοµή ιστο οιητικών Τάξεως Α’ και Β’.
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§

Προσθήκη ενός ε ι λέον κινήτρου, ου θα ροβλέ ει ε ιστροφή των
εταιρικών εξόδων για κοινωνική ασφάλιση και υγειονοµική κάλυψη των
εργαζοµένων, εφόσον η ε ένδυση δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας σε
εριοχές µε έντονο
ρόβληµα ανεργίας ή σε κλάδους υψηλής
τεχνολογίας.

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την κείµενη βουλγάρικη ε ενδυτική
νοµοθεσία, οι ε ενδύσεις, ανάλογα µε το ύψος τους, διακρίνονται σε δύο µεγάλες
κατηγορίες :
Α΄ τάξεως :
§ άνω των 32 εκατ. λέβα (€16 εκατ.)
§ άνω των 16 εκατ. λέβα (€ 8 εκατ.), σε εριοχή µε ανεργία ου υ ερβαίνει
τον εθνικό µέσο όρο ή ρόκειται για ε ένδυση σε υψηλή τεχνολογία στον
βιοµηχανικό τοµέα
§ άνω των 11 εκατ. λέβα (€ 5,6 εκατ.) για ε ένδυση σε υψηλή τεχνολογία
στις υ ηρεσίες
Β΄ τάξεως :
§ άνω των 16 εκατ. λέβα (€ 8 εκατ.)
§ άνω των 8 εκατ. λέβα, σε εριοχή µε ανεργία υψηλότερη του εθνικού
§ µέσου όρου ή ε ένδυση σε υψηλή τεχνολογία στην βιοµηχανία
§ άνω των 5,5 εκατ. λέβα και ε ένδυση σε υψηλή τεχνολογία στις υ ηρεσίες
Μία ακόµη εξειδικευµένη κατηγορία ε ενδύσεων ροστέθηκε µε την ιο
ρόσφατη τρο ο οίηση του ε ενδυτικού νόµου το 2009. Πρόκειται για τα
Ε ενδυτικά Σχέδια Προτεραιότητας, τα ο οία ρέ ει να ληρούν τόσο τις
ροϋ οθέσεις του Κανονισµού της ΕΕ 800/2008 όσο και ένα τουλάχιστον α ό τα
αρακάτω κριτήρια:
•
•
•
•

Να υ ερβαίνουν κατά τρεις τουλάχιστον φορές το ελάχιστο όριο
των ε ενδύσεων Α’ τάξης
Να ενισχύουν την α ασχόληση µε ε ενδύσεις στον τοµέα της
τεχνολογίας ή σε εριοχές µε ρόβληµα ανεργίας
Να στοχεύουν στην ανά τυξη των βιοµηχανικών ζωνών.
Να στοχεύουν στην ανά τυξη τεχνολογικών άρκων.

Βάσει των ως άνω δηλώσεων των κκ. Traikov και Stefanov, η τελευταία
αυτή κατηγορία ε ενδύσεων (σχέδια ροτεραιότητας) θα διατηρηθεί και στο νέο
νόµο.
◊◊◊◊◊
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- Αύξηση του µέσου µηνιαίου µισθού
Αύξηση κατά 4,9% αρουσίασε σε σχέση µε το ροηγούµενο τρίµηνο ο
µέσος µηνιαίος µισθός στη Βουλγαρία το δ’ τρίµηνο 2011 και διαµορφώθηκε στα
BGN 727 ( ερί ου €370). Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση του βουλγαρικού
Στατιστικού Ινστιτούτου, οι µεγαλύτερες αυξήσεις α οδοχών καταγράφηκαν
στους κλάδους της εκ αίδευσης (+13,4%), της ενέργειας (+8%) και της δηµόσιας
διοίκησης (+7,3%). Ο µέσος µισθός στο δηµόσιο τοµέα διαµορφώθηκε στα BGN
810 και στον ιδιωτικό στα 695.
ΜΕΣΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
(ΣΕ BGN)
695

Q4 2011

727

810
Ιδιωτικός τοµέας

670
753
693

Q3 2011

629

Q4 2010

669
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Οι κλάδοι µε τους υψηλότερους µέσους µισθούς είναι οι τηλε ικοινωνίες
(BGN 1.616), η ενέργεια (BGN 1.544) και οι χρηµατο ιστωτικές δραστηριότητες
(BGN 1.428). Αντιθέτως, τις χαµηλότερες α οδοχές έχουν οι εργαζόµενοι στους
κλάδους διοικητικής υ οστήριξης (BGN 451), των τροφίµων (BGN 461) και στην
κατηγορία «λοι ές υ ηρεσίες» (BGN 504).
◊◊◊◊◊
- Μείωση των ΑΞΕ
Σύµφωνα µε τα λέον ρόσφατα στοιχεία της βουλγαρικής Κεντρικής
Τρά εζας, οι ξένες ε ενδύσεις (ΑΞΕ) στη Βουλγαρία για το σύνολο του 2011
αυξήθηκαν κατά ερί ου €1,06 δισ. (2,7% το ΑΕΠ) έναντι €1,8 δισ. το 2010 (4,9%
του ΑΕΠ). Καταγράφεται, συνε ώς, µείωση του ρυθµού αύξησης των ΑΞΕ σε
ετήσια βάση άνω του 40%. Σε ό,τι αφορά την ροέλευση των ε ενδύσεων αυτών,
οι µεγαλύτερες εισροές το 2011 ροήλθαν α ό την Αυστρία (€553 εκατ.), την
Ολλανδία (€331 εκατ.) και τη Ρωσία (€179 εκατ.), ενώ οι µεγαλύτερες εκροές α ό
τη Γερµανία (-€102 εκατ.), την Ουγγαρία (-€196) και το Ηνωµένο Βασίλειο (€218).
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Σε ό,τι αφορά τις βουλγαρικές ε ενδύσεις στο εξωτερικό, αυτές αυξήθηκαν
κατά µόλις €125 εκατ. το 2011 έναντι αύξησης 193,4 εκατ. το 2010.
◊◊◊◊◊

IΙI. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
– Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες για µικροµεσαίες ε#ιχειρήσεις
Σε εκδήλωση του Hellenic Business Council in Bulgaria (HBCB), ου
ραγµατο οιήθηκε στις 26.01.2012 (Ξενοδοχείο Sheraton), εξετάστηκαν οι
δυνατότητες αξιο οίησης των υ οστηριζόµενων α ό κοινοτικά κονδύλια
χρηµατοδοτικών ρογραµµάτων στη Βουλγαρία για την ενίσχυση µικροµεσαίων
ε ιχειρήσεων.
Σε
ό,τι
αφορά
το
Ε ιχειρησιακό
Πρόγραµµα
«Ανταγωνιστικότητα», η κα Albena Meracheva και ο κ. Mustafa Chaushov,
εµ ειρογνώµονες της διεύθυνσης "European Funds for Competitiveness",
αναφέρθηκαν στις ανοιχτές ροσκλήσεις για υ οβολή αιτήσεων ("Support for
research and development of Bulgarian Enterprises", "Development of
innovative start-up companies through support for commercialization of
innovative products processes and services") καθώς και σε αυτές ου αναµένεται
να ροκηρυχθούν εντός του 2012 ("Improving energy efficiency in the Bulgarian
SMEs", "Establishment of regional business incubators"). Οι ενδιαφερόµενοι
µ ορούν να αντλούν ερισσότερες ληροφορίες ως ρος τις ως άνω διαδικασίας
α ό την ιστοσελίδα της διαχειριστικής αρχής του Ε ιχειρησιακού
Προγράµµατος (web: http://www.opcompetitiveness.bg/index.php?lid=2),
καθώς και α ό τα κάτωθι στοιχεία ε ικοινωνίας:
Managing Authority of OP "Development of the Competitiveness of the Bulgarian
Economy"
"European Funds for Competitiveness" Directorate
Bulgaria, Sofia
8, Slavyanska Str.
Tel. + 359 2 940 75 00
Fax + 359 2 981 17 19
Intermidiate Body for Priority Axes 1 & 2 of the OP “Competitiveness”
Bulgaria, Sofia
21, Sheshti Semptemvri Str.
Tel. + 359 2 807 53 00
Fax + 359 2 807 53 08
Web: www.ibsme.org
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η
αρουσίαση του κ. Γεράσιµου
Γιακουµάκη, Mandate Relationship Manager του European Investment Fund
(EIF), ου υ οστηρίζει στη Βουλγαρία την ρωτοβουλία JEREMIE. Τα
χρηµατοδοτικά εργαλεία (equity market και debt market instruments), ου
εντάσσονται στο
λαίσιο της
ρωτοβουλίας JEREMIE, είναι συνολικού
ροϋ ολογισµού €562 εκατ.

Περίγραµµα της πρωτοβουλίας JEREMIE στη Βουλγαρία (πηγή: EIF)

Για τα ερισσότερα α ό τα εν λόγω εργαλεία έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία ε ιλογής διαχειριστή (fund manager), ενώ για τα ενα οµείναντα
( .χ. seed instrument) η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός το α’ τριµήνου 2011.
H εγγυητική συµφωνία µε έντε χρηµατοδοτικούς ενδιάµεσους (United
Bulgarian Bank [ιδιοκτησίας Εθνικής Τρά εζας], ProCredit Bank, Raiffeisenbank,
UniCredit Bulbank, CIBank) έχει ήδη υ ογραφεί α ό τον Ιούλιο 2011. Οι
ενδιαφερόµενοι µ ορούν να α ευθύνονται για ληροφορίες και στο γραφείο
του EIF στη Σόφια:
EIF SOFIA OFFICE
2A, Saborna st. BG-1000 Sofia
Tel: +359 2 926 4 295
Fax: +359 2 926 4 299
Web: www.eif.org
◊◊◊◊◊
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IV. ΚΛΑ∆ΙΚΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
- Αναστολή σχεδίων για εξόρυξη σχιστολίθου
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Αµερικανού ρέσβυ στη Βουλγαρία, κ. James
Warlick, η αµερικανική κυβέρνηση κατανοεί λήρως τις εριβαλλοντικές
ανησυχίες της βουλγαρικής λευράς, ου συνδέονται µε το ενδεχόµενο έρευνας
και εξόρυξης φυσικού αερίου α ό σχιστόλιθο (shale gas). Υ ενθυµίζεται ότι στις
17 Ιανουαρίου η βουλγαρική κυβέρνηση ανακάλεσε άδεια ου είχε αρχικά δοθεί
στην αµερικανική εταιρεία Chevron για τη διεξαγωγή ερευνών για τον
εντο ισµό και την εξόρυξη φυσικού αερίου α ό σχιστόλιθο στη βουλγαρική
ε ικράτεια. Στις 18 Ιανουαρίου, το Υ ουργικό Συµβούλιο ε ικύρωσε την
α όφαση της ροηγουµένης ηµέρας και ε έβαλε ε ’ αόριστον α αγόρευση της
χρήσης της µεθόδου της υδραυλικής διάρρηξης για τον εντο ισµό και την
εκµετάλλευση ετρελαίου και φυσικού αερίου. Τόσο η αρχική α όφαση της
βουλγαρικής κυβέρνησης όσο και η ε ακολουθείσασα ανακλητική ροκάλεσαν
αντιδράσεις αντίστοιχα α ό εριβαλλοντικές οµάδες και υ οστηρικτές της
ενεργειακής διαφορο οίησης της Βουλγαρίας.
Ο κ. Warlick ε ισήµανε ως η αµερικανική κυβέρνηση θα σεβαστεί την
ό οια α όφαση λάβει η βουλγαρική λευρά. Παράλληλα, ο κ. Warlick εξέφρασε
τη βεβαιότητα του ότι η αµερικανική εταιρεία Westinghouse θα εκφράσει το
ενδιαφέρον της, εάν ληφθεί α όφαση για την κατασκευή έβδοµης µονάδας στις
εγκαταστάσεις
υρηνικής ενέργειας του Kozloduy, ενώ,
αράλληλα,
αρατήρησε ως το εναλλακτικό υρηνικό εργοστάσιο του Belene (για το ο οίο
διεξάγονται µακροχρόνιες δια ραγµατεύσεις της Βουλγαρίας µε κρατική ρωσική
εταιρεία) έχει χωροθετηθεί σε σεισµογενή εριοχή.
◊◊◊◊◊
- ∆υνατότητες #αραγωγής βιοµάζας στη Βουλγαρία
Η Βουλγαρία διαθέτει σηµαντικό δυναµικό αραγωγής και αξιο οίησης
βιοµάζας, το ο οίο, όµως, αραµένει ανεκµετάλλευτο, σύµφωνα µε δηλώσεις του
ροέδρου του Bulgarian Energy Forum, κ. Ivan Hinovski. Συγκεκριµένα, ο κ.
Hinovski εκτιµά ότι η Βουλγαρία µ ορεί να φιλοξενήσει εγκαταστάσεις
αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας α ό βιοµάζα συνολικής δυναµικότητας 500
Mw. Σε ρώτη φάση θα µ ορούσε να χρησιµο οιηθεί η ξυλεία ου ροκύ τει
α ό τον καθαρισµό των δασών και η ο οία ετησίως είναι εφικτό να ανέλθει στα 8
εκατ. κ.µ.
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Ε ί του αρόντος, όµως, η Βουλγαρία δε διαθέτει καµιά µονάδα βιοµάζας
για συµ αραγωγή (cogeneration) ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας, αρά
µόνον ορισµένες µονάδες αραγωγής θερµικής ενέργειας ( .χ. στο Bankso και
στο Ihtiman). Υ ό κατασκευή βρίσκονται µονάδες αραγωγής ενέργειας α ό
βιοµάζα στη νότια (Dospat, Peshtera) και τη δυτική Βουλγαρία (Etropole).
◊◊◊◊◊

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- Ε#αναλειτουργία αεροδροµίου Βάρνας
Την
ε αναλειτουργία
του
αεροδροµίου
Βάρνας
στις
29
Φεβρουαρίου ανακοίνωσε η Fraport
Twin Star Airport Management, η
ο οία α οτελεί την ανάδοχο σύµβασης
αραχώρησης για τη λειτουργία του εν
λόγω
αεροδροµίου.
Η
ε αναλειτουργία του αεροδροµίου
είναι
λέον
δυνατή,
καθώς
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ως άνω
κοινο ραξίας για την α οκατάσταση
του
διαδρόµου
ροσγείωσης/α ογείωσης. Η εν λόγω ε ένδυση της Fraport για την
ανακατασκευή του διαδρόµου υ ολογίζεται σε BGN 40 εκατ. ( ερί ου €21 εκατ.).
Παράλληλα, το Νοέµβριο 2011 η ανάδοχος κοινο ραξία υ έγραψε σύµβαση µε
την τουρκικών συµφερόντων κοινο ραξία ΤΙΕ-ICDAS για την κατασκευή δύο
νέων τερµατικών σταθµών, έργο συνολικής αξίας BGN 130 εκατ.
Η εταιρεία υ οστηρίζει ότι, κατά την υλο οίηση των ε ενδυτικών της
σχεδίων τόσο στο αεροδρόµιο της Βάρνας όσο και του Μ ουργκάς, θα
δηµιουργηθούν 1.500 νέες θέσεις εργασίας. Στο Μ ουργκάς ήδη κατασκευάστηκε
νέο κτήριο για τη στέγαση διοικητικών υ ηρεσιών. Μετά την υλο οίηση των
έργων ε έκτασης των τερµατικών σταθµών, εκτιµάται ότι το αεροδρόµιο της
Βάρνας θα µ ορεί να υ οδέχεται 1,7 εκατ. ε ιβάτες ετησίως και του Μ ουργκάς
2,8 εκατ.
Η κοινο ραξία Fraport Twin Star Airport Management α οτελείται σε
οσοστό 40% α ό τη βουλγαρική εταιρεία holding Chimimport (του οµίλου ΤΙΜ
µε έδρα τη Βάρνα) και σε οσοστό 60% α ό τη γερµανική Fraport. Τα δύο
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αεροδρόµια αραχωρήθηκαν στην κοινο ραξία το 2010 έναντι τιµήµατος BGN
13 εκατ.
◊◊◊◊◊

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
- Αλλαγές στο νόµο #ερί συµβολαιογράφων
Εγκρίθηκαν στις 15 Φεβρουαρίου α ό το βουλγαρικό κοινοβούλιο
τρο ολογίες στη σχετική νοµοθεσία, ου λέον ε ιτρέ ει στους κοινοτικούς
ολίτες (και στους ολίτες κρατών–µελών του ΕΟΧ) να ασκούν το ε άγγελµα του
συµβολαιογράφου στη Βουλγαρία. Με τον τρό ο αυτό η Βουλγαρία ε ιχειρεί να
συµµορφωθεί µε σχετική α όφαση του Ευρω αϊκού ∆ικαστηρίου (αν και δεν
ήταν διάδικο µέρος στην τελευταία).
Πάντως, οι ψηφισθείσες τρο ο οιήσεις δεν ε ιφέρουν σηµαντικές
ουσιαστικές αλλαγές στην ισχύουσα νοµοθεσία. Α αλείφεται µεν η ρύθµιση,
βάσει της ο οίας οι συµβολαιογράφοι έ ρε ε να είναι Βούλγαροι ολίτες, αλλά
δεν αλλάζει η διαδικασία για τη χορήγηση σχετικής άδειας, ου ροβλέ ει
συµµετοχή σε διαγωνισµό του βουλγαρικού Υ ουργείου ∆ικαιοσύνης, ο ο οίος
ροκηρύσσεται ό οτε υφίστανται διαθέσιµες κενές θέσεις. Βάσει δε της ισχύουσας
νοµοθεσίας, αντιστοιχεί 1 συµβολαιογράφος σε κάθε 10.000 κατοίκους, ρύθµιση
ου θέτει εριορισµό στον ανώτατο αριθµό ατόµων ου µ ορούν να ασκήσουν
το εν λόγω ε άγγελµα.
Σύµφωνα µε τον
ρόεδρο του Βουλγαρικού Ε ιµελητηρίου
Συµβολαιογράφων, κ. Dimitar Tanev, οι κοινοτικοί ολίτες µ ορούν να λάβουν
µέρος και σε εξετάσεις για βοηθούς συµβολαιογράφων, ό ου δεν υ άρχει
αντίστοιχος αριθµητικός εριορισµός α ό το νόµο.

◊◊◊◊◊

ΟΙΝΟΣ
- Η αγορά οίνου στη Βουλγαρία – Ψήφιση νέου νόµου
Εκ ροσώ ους 20 Βούλγαρων οινο αραγωγών δέχθηκε ο Βούλγαρος
ρόεδρος, κ. Rossen Pleveniev, στις 14.02.2012, θέλοντας να τονίσει, κατ’ αυτό
τον τρό ο, τη σηµασία του κλάδου για την οικονοµία της χώρας. Ό ως ανέφερε
ο κ. Pleveniev, η Βουλγαρία αράγει ερί ου 100 εκατ. λίτρα κρασιού ετησίως,
εκ των ο οίων το 60% ροορίζεται για εξαγωγές.
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Ο κ. Pleveniev, έκανε αναφορά και στο νέο νόµο για τον οίνο και την
αµ ελουργία
ου εγκρίθηκε σε
ρώτη ανάγνωση α ό το βουλγαρικό
κοινοβούλιο στις 9 Φεβρουαρίου. Οι βασικές διατάξεις του εν λόγω νόµου
ροβλέ ουν µεταξύ άλλων:
§
§

§

§
§

Αµ έλια ου έχουν φυτευθεί αράνοµα µετά τις 31 Αυγούστου 1998
ρέ ει να εκριζωθούν.
Η βουλγαρική Υ ηρεσία Αµ έλου και Οίνου τηρεί µητρώο µε όλους τους
εγγεγραµµένους αµ ελουργούς και οινο οιούς. Με την ψήφιση του νέου
νόµου, το κρασί θα ωλείται και θα διανέµεται, µόνο εφόσον συνοδεύεται
α ό συγκεκριµένο έγγραφο ου θα βεβαιώνει τη νοµιµότητα της
αραγωγής του.
Οι οινο αραγωγοί θα ρέ ει να δηλώνουν έως τις 15 Ιανουαρίου την
ροβλε όµενη ετήσια
αραγωγή τους. Της υ οχρέωσης αυτής
εξαιρούνται οι µικρο αραγωγοί (κάτω του 1 τόνου) και όσοι µετατρέ ουν
τα σταφύλια σε µη αλκοολούχο χυµό.
Α αγορεύεται η ενίσχυση του κρασιού µε αλκοόλη, ενώ τίθενται όρια
στην ροσθήκη ζάχαρης.
Η αλκοόλη ου χρησιµο οιείται για την αρασκευή αλκοολούχων οτών
θα ρέ ει να ροέρχεται α οκλειστικά α ό τη ζύµωση γεωργικών
ροϊόντων.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα διαθέσιµα στατιστικά δεδοµένα, το α’ εννιάµηνο
2011 οι εξαγωγές βουλγαρικού οίνου αυξήθηκαν κατά 2,6% µε κύριο ροορισµό
(45% των συνολικών εξαγωγών) τη Ρωσία. Για το 2010 η ετήσια κατ’ άτοµο
κατανάλωση κρασιού στη Βουλγαρία ήταν 5,5 λίτρα, όταν η αντίστοιχη
κατανάλωση µ ίρας ήταν 15,8 λίτρα. Το α’ εννιάµηνο 2011, η συνολική
κατανάλωση οίνου ανήλθε στα 58 εκατ. λίτρα αυξηµένη κατά 16% σε ετήσια
βάση, αν και, ό ως ε ισηµαίνουν εκ ρόσω οι της αγοράς, το ρόβληµα είναι
ως οι Βούλγαροι καταναλωτές ροτιµούν τα φθηνά εµφιαλωµένα κρασιά (το
85% των καταναλωτών αγοράζουν εµφιαλωµένα κρασιά, των ο οίων η αξία δεν
υ ερβαίνει τα BGN 4 ανά λίτρο).
◊◊◊◊◊

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
- Υ#ογραφή ACTA α#ό Βουλγαρία και σχετική αντι#αράθεση
Ποικίλες αντιδράσεις έχει ροκαλέσει η αρχική α όφαση της Βουλγαρίας
να υ ογράψει (26.01.2012) µαζί µε ακόµη 21 χώρες της ΕΕ τη συνθήκη ACTA
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(Anti-Counterfeiting Trade Agreement), αλλά και η ε ακολουθείσασα µεταβολή
στάσης α ό τη βουλγαρική κυβέρνηση στα µέσα Φεβρουαρίου.
Βάσει της εν λόγω συµφωνίας, τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν,
µεταξύ άλλων, την υ οχρέωση να
οινικο οιήσουν ορισµένες µορφές
αράνοµης λήψης υλικού ροστατευόµενου βάσει των διατάξεων για τη
διανοητική ιδιοκτησία, ενώ οι αροχείς υ ηρεσιών διαδικτύου υ οχρεούνται να
αρέχουν ληροφορίες για τις κινήσεις (uploading – downloading) ελατών
τους. Στις 3 Φεβρουαρίου δώδεκα εταιρείες διαχείρισης
νευµατικών
δικαιωµάτων εξέφρασαν την υ οστήριξή τους στην αρχκή α όφαση της
κυβέρνησης να υ ογράψει την ACTA και ζήτησαν την άµεση ε ικύρωση και
εφαρµογή της συνθήκης. Λίγες µέρες αργότερα, δέχτηκε ε ίθεση α ό hackers η
ιστοσελίδα µίας εξ αυτών των εταιρειών, της Prophon, ου διαχειρίζεται τα
νευµατικά δικαιώµατα
ροϊόντων της µουσικής βιοµηχανίας και
αντι ροσω εύει εταιρείες ό ως η Sony, η EMI κ.ά.
Τους φόβους τους ότι η ACTA θα εριορίσει υ ερβολικά την ελευθερία
των χρηστών του διαδικτύου εξέφρασαν στη Βουλγαρία bloggers καθώς και
ορισµένοι νοµικοί, ενώ µέλη του κοινοβουλίου ραγµατο οίησαν συµβολική
διαµαρτυρία κατά της ACTA, ακολουθώντας το
αράδειγµα Πολωνών
συναδέλφων τους. Α ό την λευρά του, ο ρωθυ ουργός της Βουλγαρίας κ.
Boiko Borissov υ οστήριζε στις αρχές Φεβρουαρίου τη σηµασία της
κοινοβουλευτικής διαδικασίας ου θα ροηγούταν ριν α ό την ε ικύρωση της
συνθήκης και δήλωνε ότι η ACTA θα καθίστατο µέρος της βουλγαρικής έννοµης
τάξης, κατά τρό ο ου θα εξασφάλιζε τον εναρµονισµό της µε τη βουλγαρική
νοµοθεσία. Εντέλει, όµως, και καθώς οι διαδηλώσεις και οι αντιδράσεις για την
εν λόγω συνθήκη αυξάνονταν, η κυβέρνηση άλλαξε στάση και το υ ουργικό
συµβούλιο α οφάσισε στις 15.02 τ.έ. να αναστείλει κάθε εραιτέρω διαδικασία
για την ε ικύρωση της ACTA.
◊◊◊◊◊
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V. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ
– SEE Congress & Exhibition on EE & RES (Σόφια 28–30.03.2012)
Η 8η Έκθεση και Συνέδριο για τις ΑΠΕ και την Ενεργειακή Ε άρκεια στη
Νοτιοανατολική Ευρώ η, η ο οία διοργανώνεται α ό τη VIAEXPO, θα
διεξαχθεί στις 28–30 Μαρτίου 2012 στο Inter Expo Center στη Σόφια. Ως
αράλληλο γεγονός θα λάβει χώρα το 3ο ∆ιεθνές Ε ιχειρηµατικό Forum “Save
Energy, Save Water, Save the Planet”. Η έκθεση και το συνέδριο α ευθύνονται σε
εταιρείες και φορείς ου ασχολούνται µε ένα α ό τα ακόλουθα αντικείµενα:
• ∆ιαχείριση και εξοικονόµηση ενέργειας: Μείωση κατανάλωσης,
ενεργειακά κτίρια, τεχνολογίες και υλικά δόµησης για την
εξοικονόµηση ενέργειας, συµ αραγωγή, υβριδικά και φιλικά ρος
το εριβάλλον οχήµατα.
• Ανανεώσιµες
Πηγές
Ενέργειας:
Βιοθερµία,
γεωθερµία,
υδροηλεκτρική, αιολική και ηλιακή ενέργεια, υβριδική αυτόνοµη
αροχή ενέργειας.
• ∆ιαχείριση α οβλήτων: Τεχνολογίες και σχετικός εξο λισµός,
κοµ οστο οίηση, στερεά α όβλητα, εριβαλλοντική ε ίβλεψη.
• Ανακύκλωση: Συστήµατα ανακύκλωσης και τεχνολογίες γυαλιού,
λοι ά ανακυκλώσιµα υλικά, διαλογή και ε εξεργασία.
Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να αντλήσουν ρόσθετα στοιχεία α ευθείας
α ό τους διοργανωτές, των ο οίων τα στοιχεία ε ικοινωνίας είναι τα εξής:
VIAEXPO Ltd.
4003 Φιλι ού ολη
3, Anton Chehov sq.
Τηλ./Fax: +35932/ 945 459, 960 011, 960 012
E-mail: office@viaexpo.com
skype: maya.kristeva
Web: http://www.eeandres.viaexpo.com/en/exhibition/
Ενηµερωτικό υλικό για την Έκθεση:
http://www.eeandres.viaexpo.com/upload/en/EERESECO_brochure.pdf
Για εγγραφές:
http://www.eeandres.viaexpo.com/en/exhibition/priority-booking-form
http://www.eco.viaexpo.com/en/exhibition/priority-booking-form
http://www.eeandres.viaexpo.com/en/congress/congress-attendance
http://www.eco.viaexpo.com/en/conference/conference-attendance
Α ολογισµός ερυσινής έκθεσης:
http://www.eeandres.viaexpo.com/upload/en/PostEventReport_2011_eng.pdf

◊◊◊◊◊
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– MEDIC EXPO 2012 (Θεσσαλονίκη, 30.03-01.04.2012)
ραγµατο οιηθεί στη
Η 7η Ιατρική Έκθεση “Medic Expo” θα
Θεσσαλονίκη υ ό την αιγίδα του το ικού Ιατρικού Συλλόγου α ό 30 Μαρτίου
έως 01 Α ριλίου, σε µια ροσ άθεια ανά τυξης των εµ ορικών σχέσεων στη Β.
Ελλάδα και ροσέγγισης εταιρειών α ό τις βαλκανικές χώρες. Μεταξύ των
στόχων της Έκθεσης εριλαµβάνονται: H ληρέστερη ενηµέρωση ε ιχειρήσεων
της Βόρειας Ελλάδας και των γειτονικών βαλκανικών χωρών ου ενδιαφέρονται
για τον κλάδο των ιατρικών µηχανηµάτων, του ιατρικού εξο λισµού και των
υ ηρεσιών, η ανάδειξη νέων
ροϊόντων και η διαµόρφωση νέων
ε ιχειρηµατικών σχέσεων, η ενδυνάµωση του ενδιαφέροντος α ό αγοραστές και
αντι ροσώ ους, η ε ίτευξη α οδοτικών συµφωνιών εντός και εκτός Ελλάδας, η
τόνωση της ανταγωνιστικότητας.
Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να αντλήσουν ρόσθετα στοιχεία α ευθείας
α ό τους διοργανωτές, των ο οίων τα στοιχεία ε ικοινωνίας είναι τα εξής:
COMPASS EXPO
Φιλολάου 234 – 11631, Αθήνα
Τηλ.: 0030 210 7568888 (8 γραµµές)
Fax : 0030 210 7568889
Web : www.medicexpo.com
E-mail: info@medicexpo.com
◊◊◊◊◊

VI. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ∗
– Παρουσίαση του Ινστιτούτου Ε#αγγελµατικής Κατάρτισης ∆ΕΛΤΑ
Τα κολέγια ε αγγελµατικής κατάρτισης ∆ΕΛΤΑ λειτουργούν α ό το 2003
στη Σόφια και τη Φιλι ού ολη βάσει σχετικής άδειας του βουλγαρικού
Υ ουργείου Παιδείας και Ε ιστηµών. Ο εκ αιδευτικός οργανισµός ∆ΕΛΤΑ
καλύ τει αυτήν τη στιγµή 22 ε ιµέρους ειδικότητες στους κλάδους του
τουρισµού, της οικονοµίας, των Η/Υ, της γραφιστικής και της εσωτερικής
διακόσµησης, των ΜΜΕ κ.ά. Οι α όφοιτοι λαµβάνουν
ιστο οιητικό
∗

Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη
Σόφια ενηµερώνει τις ενδιαφερόµενες ελληνικές επιχειρήσεις ότι µπορούν να προβάλλουν
δωρεάν τη δραστηριότητά τους στη βουλγαρική αγορά µέσω του παρόντος Ενηµερωτικού
∆ελτίου. Σχετικές ανακοινώσεις και δελτία τύπου προς δηµοσίευση µπορούν να
αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: economy@grembassysofia.org µε την ένδειξη «Για
το Ενηµερωτικό ∆ελτίο».
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ε αγγελµατικής κατάρτισης διετούς διάρκειας αντίστοιχο των ανώτερων
ε αγγελµατικών βαθµίδων ΙΙΙ και IV, ου έχουν θεσ ισθεί α ό την ΕΕ.
Ιδιαίτερη σηµασία α οδίδεται στη διοργάνωση σύντοµων κύκλων
µαθηµάτων και σεµιναρίων στα ελληνικά, τα αγγλικά και άλλες γλώσσες, στους
Η/Υ, την ε ιχειρησιακή λογιστική, τη διοίκηση ε ιχειρήσεων και άλλους τοµείς,
µε στόχο την εραιτέρω ενίσχυση των γνώσεων και ικανοτήτων των σ ουδαστών
και την ταχύτερη ε αγγελµατική τους α οκατάσταση µετά το έρας των
σ ουδών τους (εξ ου και το σλόγκαν του εκ αιδευτικού οργανισµού "Delta
College today - work tomorrow, success forever!").
Για
ερισσότερες
ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν
ε ικοινωνούν α ευθείας µε τον εκ αιδευτικό οργανισµό ∆ΕΛΤΑ:

να

DELTA PROFESSIONAL COLLEGE
80, Tsar Simeon Str., Sofia, 1000
Tel: 00359 2 983 11 98, 00359 32 26 7000
Fax: 00359 2 983 35 82, 00359 32 263 103
E-mail: delta_sofia@abv.bg, delta_plovdiv@abv.bg
Web: www.delta-bulgaria.com
◊◊◊◊◊
– Lemnos Triathlon 2012 (Λήµνος, 30.09.3012)
Στις 30 Σε τεµβρίου 2012 διοργανώνεται α ό το δήµο Λήµνου υ ό την
αιγίδα της Ελληνικής Οµοσ ονδίας Τριάθλου ο ρώτος διεθνής αγώνας Lemnos
Triathlon 2012. Ο εν λόγω αγώνας είναι ανοιχτός σε συµµετοχές α ό όλο τον
κόσµο. Υ εύθυνη για την αραγωγή της διοργάνωσης είναι η τουριστική
εταιρεία ΑΩ Expert in Greece και τεχνικός διευθυντής του αγώνα ο κ. Borislav
Pankov. Για
ερισσότερες
ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να
α ευθύνονται στην ως άνω εταιρεία:
ΑΩ EXPERT IN GREECE
Πληροφορίες: κα Niky Hazlewood, CEO
Τηλ.: 0030 6974 712698
Φαξ: 001302108660146
◊◊◊◊◊
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Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν, κατόπιν εγγραφής τους στο
newsletter της ιστοσελίδας AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών, να
λαµβάνουν µέσω е-mail εξατοµικευµένη οικονοµική πληροφόρηση σχετικά
µε χώρες και κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών επιλογής τους, µε τη
συχνότητα που επιθυµούν (ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία). Για εγγραφή
µπορούν να επισκέπτονται το σύνδεσµο:
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=23&url=%2Ff
rontoffice%2Fportal.asp%3Fcpage%3DNODE%26cnode%3D63
Πληροφόρηση σχετικά µε την πορεία της βουλγαρικής οικονοµίας και
τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις µπορούν ειδικότερα να
αντλούν
από
την
ιστοσελίδα
του
Γραφείου
ΟΕΥ
Σόφιας:
http://agora.mfa.gr/bg60
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