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I. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ “TASTES OF EUROPE”

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ελληνική
συμμετοχή στην Έκθεση «Tastes of Europe 2012», η
οποία έλαβε χώρα στο NDK (National Palace of
Culture) μεταξύ 24 και 30 Σεπτεμβρίου 2012. Στο
πλαίσιο της εν λόγω Έκθεσης/φεστιβάλ, η οποία
συνδυάστηκε με παράλληλη έκθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής αφιερωμένη στα 50 χρόνια Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής, πραγματοποιήθηκαν σειρά
από εκδηλώσεις γευσιγνωσίας, μαγειρικής με τη
συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, Ιταλία,
Ισπανία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Ελβετία, Σερβία,
Κροατία, Βέλγιο, Τσεχία), καθώς και παράλληλες μουσικές εκδηλώσεις.
Τα εγκαίνια της Έκθεσης πραγματοποιήθηκαν τη
Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012 παρουσία του
Βούλγαρου Υφυπουργού Γεωργίας, κ. Tzvetan
Dimitrov. Στο χαιρετισμό του, ο Πρέσβυς της
Ελλάδος
στη
Σόφια,
κ.
Θρασύβουλος
Σταματόπουλος,
απηύθυνε
πρόσκληση
στο
βουλγαρικό κοινό να δοκιμάσει τα ελληνικά
προϊόντα, τρόφιμα και ποτά, σημειώνοντας ότι οι Βούλγαροι πολίτες διαθέτουν,
λόγω γειτνίασης και εξοικείωσης, διαθέτουν την εμπειρία να συγκρίνουν και να
εκτιμήσουν την ποιότητα των ελληνικών εδεσμάτων και ποτών. Ευχαρίστησε
επίσης τις ελληνικές επιχειρήσεις για την πρόθυμη συμμετοχή τους, η οποία
συντέλεσε στη σημαντική προβολή της Ελλάδας στην έκθεση αυτή. Εν συνεχεία, ο
κ. Πρέσβυς επισκέφθηκε το ελληνικό περίπτερο και την Έκθεση.
Η ελληνική συμμετοχή που διοργανώθηκε από
το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη
Σόφια, με στόχο την προβολή της ελληνικής
κουζίνας, των ελληνικών τροφίμων και ποτών
και της παραδοσιακής ελληνικής φιλοξενίας,
προσήλκυσε το έντονο ενδιαφέρον των
επισκεπτών
που,
σύμφωνα
με
τους
διοργανωτές, ανέρχονταν σε περισσότερους
από 700 επισκέπτες ημερησίως.
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Την εθνική συμμετοχή στην Έκθεση που,
εκτός από την ημέρα των εγκαινίων,
συνεχίστηκε το τριήμερο 28 – 30 Σεπτεμβρίου
υποστήριξαν το Γραφείο ΕΟΤ Σόφιας και οι
ελληνικές εταιρείες Best Foods, Chipita,
Flocafé, Inter Foods, Metallotechnika,
Olympos-99, Ouzo Plomari, Sheraton Sofia
Hotel Balkan, The Med Restaurant, Tyrbul.

Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου η ελληνική συμμετοχή εμπλουτίστηκε με
ζωντανή επίδειξη μαγειρικής από το σεφ του εστιατορίου The Med, κ.
Χαράλαμπος Σισούρκας (15:00 – 17:00) και, ακολούθως (17:00 – 19:00), με δίωρο
μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, το οποίο ενθουσίασε τους επισκέπτες. Το εν λόγω
μουσικοχορευτικό πρόγραμμα περιελάμβανε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς
από το χορευτικό συγκρότημα της Δ.Ο.Μ.Ε. (Δημοκρατική Οργάνωση
Μορφώσεως και Πολιτισμού), καθώς και ελληνικό λαϊκό τραγούδι (μπουζούκι).

Σημειώνεται, τέλος, ότι η ελληνική συμμετοχή στην Έκθεση έτυχε εκτενούς
κάλυψης τόσο από τον ελληνικό όσο και από το βουλγαρικό τύπο.
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ΙΙ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
- Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις
Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου
Υπουργείου Οικονομικών και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία της
Κεντρικής Τράπεζας και του Στατιστικού Ινστιτούτου, οι πρόσφατες οικονομικές
εξελίξεις στη Βουλγαρία έχουν ως εξής:
- Πορεία ΑΕΠ


Το β’ τρίμηνο 2012 το βουλγαρικό ΑΕΠ αυξήθηκε σε ποσοστό 0,5%
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 και κατά 0,3% σε
σχέση με το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Η μικρή αύξηση
οφείλεται κυρίως στην εγχώρια κατανάλωση (η οικιακή
κατανάλωση αυξήθηκε κατά 3,9% τον Ιούλιο τ.έ.). Η ακαθάριστη
προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) κατέγραψε μείωση -0,3% το ως άνω
διάστημα. Σημειώνεται ότι όλοι οι διεθνείς οργανισμοί έχουν
αναθεωρήσει προς τα κάτω τις αρχικές τους προβλέψεις
αναφορικά με την ανάπτυξη της βουλγαρικής οικονομίας το 2012.
Συγκεκριμένα, το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ανάπτυξη της χώρας θα
ανέλθει στο 0,8 το 2012 και 1,5% το 2013, ενώ η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προέβλεψε στις εαρινές προβλέψεις της ότι το
βουλγαρικό ΑΕΠ θα ενισχυθεί το 2012 κατά μόλις 0,5%.

- Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής


Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής σημείωσε μικρή πτώση τον
Ιούνιο 2012 (-0,3% σε ετήσια βάση). Οριακά θετικά κινήθηκαν οι
λιανικές πωλήσεις (+0,6%) χάρη κυρίως στις πωλήσεις ορθοπεδικού
υλικού (6,9%), τις πωλήσεις τροφίμων, ποτών και προϊόντων
καπνού
(3,2%).
Ανοδικά
κινήθηκε
η
κατασκευαστική
δραστηριότητα τον Ιούλιο 2012 (3,1%), συνεχίζοντας την ασταθή
της πορεία το 2012 και παραμένοντας ακόμη σε χαμηλά επίπεδα
λόγω της σημαντικής κάμψης της διετίας 2010–2011.
Αναλυτικότερα, θετικά κινήθηκε τόσο ο κλάδος της κατασκευής
έργων (civil engineering, 10,3%) αλλά αρνητικά (για ένα ακόμη
μήνα) η κατασκευή κτηρίων (-2,3%).
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Διάγραμμα 1: Δείκτης επιχειρηματικού κλίματος 2010–2012. Πηγή: Βουλγαρικό
Στατιστικό Ινστιτούτο

- Δείκτης Επιχειρηματικού κλίματος


Σε ό,τι αφορά τον δείκτη επιχειρηματικού κλίματος, τον Αύγουστο
2012 υποχώρησε κατά 3,3%, καθώς πτωτικά κινήθηκαν όλοι οι
επιμέρους δείκτες. Συγκεκριμένα, η βιομηχανία -2,8%, οι
κατασκευές -6,9%, το λιανικό εμπόριο -1,7% και οι υπηρεσίες -2%.



Η ανεργία διαμορφώθηκε στο 12,3% το β’ τρίμηνο 2012, ελαφρώς
περιορισμένη σε σχέση με το α’ τρίμηνο (-0,6% σε τριμηνιαία
βάση), παραμένοντας, όμως, στα υψηλότερα επίπεδα της
τελευταίας οκταετίας. Αντίστοιχα, πτωτικά κινείται η απασχόληση,
επηρεαζόμενη, κυρίως, από το γεωργικό κλάδο.

- Ανεργία

Διάγραμμα 2: Αύξηση απασχόλησης (%) και συνεισφορά σε αυτή ανά κλάδο (20082012). Πηγή: Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο.

- Πληθωρισμός


Αύξηση 0,5% κατέγραψε ο πληθωρισμός στη Βουλγαρία τον
Αύγουστο 2012 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο μήνα του 2011 η άνοδος ανέρχεται σε 3,9%. Ο
μέσος ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 2,5%. Βάσει του
εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (HICP), του
συγκριτικού δηλαδή δείκτη τιμών μεταξύ όλων των κρατών-μελών
της ΕΕ, ο πληθωρισμός αυξήθηκε σε μηνιαία βάση κατά 0,6% και
σε ετήσια κατά 3,1%. Σε σχέση με τον Ιούλιο, η μεγαλύτερη αύξηση
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των τιμών καταναλωτή καταγράφηκε στους κλάδους των
μεταφορών (2,9%) και των τροφίμων και ποτών (0,9%). Αντιθέτως,
πτώση κατέγραψαν οι κλάδοι του ρουχισμού (-3,3%) και της
διασκέδασης (-0,7%). Αμετάβλητες παρέμειναν οι τιμές στους
κλάδους των επίπλων και των επικοινωνιών.

Διάγραμμα 3: Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή ανά ομάδες προϊόντων
(2011-2012, μεταβολή σε % σε ετήσια βάση). Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό
Ινστιτούτο – Υπουργείο Οικονομικών

- Διαμόρφωση μισθών


Στα BGN 758 (περίπου €388) διαμορφώθηκε ο μέσος μισθός στη
Βουλγαρία το δεύτερο τρίμηνο του 2012 έναντι BGN 731 το
προηγούμενο τρίμηνο (αύξηση 8,4% σε ετήσια βάση). Οι κύριοι
τομείς που συνέβαλαν στην αύξηση αυτή ήταν οι εξειδικευμένες
επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες. Ο κατώτατος
μηνιαίος μισθός, μετά την τελευταία αύξηση του από 01.05.2012,
διαμορφώνεται στα 290 λέβα ή € 148 για κανονικό ωράριο
εργασίας (8 ώρες/ημέρα και 40 ώρες/εβδομάδα) και σε 1,73 λέβα
ανά ώρα εργασίας.

Διάγραμμα 4: Διαμόρφωση του μέσου μισθού ανά μήνα (2010-2012, σε BGN).
Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο

- Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών
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Στα €460,1 εκατ περιορίστηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών
το α’ εξάμηνο 2012 (1,2% του ΑΕΠ έναντι 0,2% το αντίστοιχο
διάστημα του 2011). Το εμπορικό έλλειμμα επίσης περιορίστηκε
στα €357,8 εκατ. Το ως άνω διάστημα οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά
2,8%, ενώ οι εισαγωγές κατά 12,9%. Το ακαθάριστο εξωτερικό
χρέος περιορίστηκε στο 89,7% του ΑΕΠ στα τέλη Μαρτίου 2012,
ελαφρώς αυξημένο ποσοστιαία σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2011. Σε ό,τι αφορά τις ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), το
πρώτο εξάμηνο 2012 υπήρξαν καθαρές εισροές ύψους €136,5 εκατ.
(0,3% του ΑΕΠ) ύστερα από αναθεώρηση των αρχικών
προσωρινών στοιχείων προς τα κάτω (λόγω μεγαλύτερων εκροών
έναντι των αρχικά υπολογισμένων).

Διάγραμμα 5: ΑΞΕ, ισοζύγιο τρ. συναλλαγών και ισοζύγιο χρηματοοικ. συναλλαγών
στη Βουλγαρία το α’ εξάμηνο 2012 (και σύγκριση με αντίστοιχες περιόδους 2010 και
2011). Πηγή: Βουλγαρική Κεντρική Τράπεζα

- Δημοσιονομικά αποθέματα
Στα τέλη Ιουλίου 2012 τα δημοσιονομικά αποθέματα ανέρχονταν σε BGN 7,1 δισ.
(το κατώτατο νομοθετικό όριο είναι BGN 4,5 δισ.).
- Χρέος γενικής κυβέρνησης


Σε ό,τι αφορά το χρέος της γενικής κυβέρνησης, στα τέλη Ιουλίου
2012 η σχέση του με το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 19%. Θετικά,
επίσης, αποτιμά η κυβέρνηση το αποτέλεσμα των δημοπρασιών
10ετών ομολόγων, που έλαβαν χώρα στα μέσα Αυγούστου με το
επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,28% (το χαμηλότερο επίπεδο
επιτοκίου για μακροχρόνιο δανεισμό από την άνοιξη του 2007).
Αναφορικά με τη δομή του, το 36% (έναντι 43% στα τέλη Μαρτίου)
περίπου του εν λόγω χρέους είναι εσωτερικό και το 38% (έναντι
27% στα τέλη Μαρτίου) περίπου αφορά σε διεθνή ομόλογα (βλ.
σχετικό διάγραμμα). Τέλος, σημειώνεται ότι το 61% (έναντι 55%
στα τέλη Μαρτίου) περίπου του βουλγαρικού δημοσίου χρέους
είναι σε Ευρώ.
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∆ιάγραμμα 6: ∆ημόσιο χρέος Βουλγαρίας ανά πιστωτές
(Ιούλιος 2012)
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Στα τέλη Ιουλίου 2012, ο βουλγαρικός προϋπολογισμός εμφανίζεται εκ
νέου πλεονασματικός σε ποσοστό 0,3%. Τα κρατικά έσοδα το α΄ πεντάμηνο 2012
αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 10,5%, χάρη, κυρίως, στην ενίσχυση των
φορολογικών εσόδων (7,8%) και, ιδίως, των έμμεσων φόρων (13,6%). Τέλος, για
το ίδιο διάστημα, οι κρατικές δαπάνες, περιλαμβανομένης της βουλγαρικής
συμμετοχής στον κοινοτικό προϋπολογισμός, ενισχύθηκαν κατά 3,8% σε ετήσια
βάση.

Διάγραμμα 7: Κρατικός προϋπολογισμός (έσοδα, έξοδα και ισοζύγιο πληρωμών σε BGN) την
περίοδο 2010 – 2012. Πηγή: Βουλγαρικό Υπουργείο Οικονομικών.

◊◊◊◊◊
- Συνάντηση ΔΝΤ με Ένωση Βιομηχάνων Βουλγαρίας, 28.09.2012
Στο πλαίσιο αποστολής του ΔΝΤ στη Βουλγαρία (20 Σεπτεμβρίου -2
Οκτωβρίου 2012) πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με την διοίκηση της
βουλγαρικής Ένωσης Βιομηχάνων (Bulgarian Industry Association - ΒΙΑ) με
θέματα συζήτησης όπως την αύξηση της ανεργίας, τις δυνατότητες για επενδύσεις
στις νέες τεχνολογίες και τους τρόπους αύξησης της προστιθέμενης αξίας που
παράγεται από την εθνική οικονομία και τις εξαγωγές.
Σύμφωνα με την ΒΙΑ έχουν χαθεί 450.000 θέσεις εργασίας στη χώρα από
το 2008, συμπεριλαμβανομένων 93.000 θέσεων εργασίας που χάθηκαν το 2011. Ο
πραγματικός δείκτης ανεργίας (λαμβανομένων υπόψη των ατόμων που δεν
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έχουν εγγραφεί σε γραφεία εύρεσης απασχόλησης) εκτιμάται ότι ανέρχεται σε
20,2%.
Η δε αναλογία μεταξύ εργαζομένων και συνταξιουχούχων έχει
επιδεινωθεί με 1,9 εκατ. ασφαλισμένων σήμερα να καλύπτουν τις συντάξεις 2,2
εκατ. συνταξιούχων και το μερίδιο των επιχορηγήσεων του εθνικού
προϋπολογισμού στο συνταξιοδοτικό σύστημα να ανέρχεται στο 60%.
Ο Πρόεδρος της ΒΙΑ κ. Μποζιντάρ Ντάνεφ παρουσίασε στους
εκπροσώπους του ΔΝΤ τις θέσεις των Βούλγαρων βιομηχάνων για την προώθηση
των βουλγαρικών εξαγωγών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
βουλγαρικής οικονομίας, την κατάσταση της αγοράς εργασίας και τα
προβλήματα που αφορούν στη διαδικασία πτώχευσης. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο
της ΒΙΑ, το κόστος εργασίας παραμένει το βασικό ανταγωνιστικό προτέρημα της
Βουλγαρίας. Απέδωσε δε την αύξηση των μισθών που υπερέβει τελευταία την
ανάπτυξη της παραγωγικότητας σε παράγοντες όπως την αύξηση του ορίου
ένταξης στην
κοινωνική ασφάλιση και εν μέρει τον περιορισμό της
παραοικονομίας.
◊◊◊◊◊

IΙΙ. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
– Ενίσχυση διμερών οικονομικών/εμπορικών σχέσεων Βουλγαρίας – Βιετνάμ
Στο επίκεντρο της συνάντησης του Βούλγαρου Προέδρου, κ. Rosen
Plevneliev, και του αντιπροέδρου της κυβερνήσεως του Βιετνάμ, κ. Nguyen
Thien Nhan, βρέθηκαν οι οικονομικές & εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών και οι
ευκαιρίες για την περαιτέρω προώθησή τους. Τομείς πρόσφοροι για τη σύσφιξη
των διμερών σχέσεων θεωρούνται η χημική βιομηχανία, οι κατασκευές, η
γεωργία, καθώς και η αμυντική βιομηχανία. Παράλληλα, ο κ. Plevneliev
υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις της χώρας του έχουν διαγράψει μια επιτυχημένη
πορεία σε τομείς όπως η παραγωγή τροφίμων, η ελαφρά βιομηχανία και τα
φαρμακευτικά προϊόντα.
Επίσης, ο κ. Plevneliev πρότεινε στο Βιετναμέζο επίσημο να εξετάσει η
χώρα του το ενδεχόμενο να καταστεί η Βουλγαρία βάση για την περαιτέρω
προώθηση των βιετναμέζικων προϊόντων στην ΕΕ μέσω της Μαύρης Θάλασσας
και των λιμανιών του Δούναβη. Ειδική αναφορά έκανε, τέλος, ο Βούλγαρος
Πρόεδρος στις βιομηχανικές ζώνες της Βουλγαρίας και την υποδομή που οι
τελευταίες διαθέτουν, καθώς και στις υπό ψήφιση τροποποιήσεις του επενδυτικού
νόμου, που προσδοκάται ότι θα βελτιώσουν το επενδυτικό κλίμα στη Βουλγαρία.
◊◊◊◊◊
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IV. ΚΛΑΔΙΚΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
- Ιδιωτικοποίηση Technoexportstroy
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βουλγαρικού τύπου, το 100% των μετοχών
της κρατικής κατασκευαστικής εταιρείας Technoexportstroy πωλήθηκε στην
ιδιωτική εταιρεία AT Engineering 2000 (βουλγαρικών συμφερόντων) έναντι
τιμήματος BGN 51 εκατ. (περίπου € 26 εκατ.)
Σημειώνεται ότι στα τέλη Αυγούστου το βουλγαρικό Υπουργείο
Οικονομικών είχε ανακοινώσει την ολοκλήρωση της τρίτης κατά σειρά
διαδικασίας (οι πρώτες δύο κηρύχθηκαν άγονες) για την αποκρατικοποίησή της
εταιρείας, η οποία είχε ξεκινήσει τον Ιούλιο. Προσφορά, είχε υποβάλει μόνο η AT
Engineering, ενώ δύο άλλες εταιρείες(η ελληνικών συμφερόντων ΕΛΛΑΚΤΩΡ
και η βουλγαρικών συμφερόντων Advance Properties OOD) που είχαν αγοράσει
τα τεύχη της προκήρυξης τελικά απέσυραν το ενδιαφέρον τους. Η βουλγαρική
κυβέρνηση είχε θέσει ως τιμή εκκίνησης τα €35 εκατ., αλλά ακολούθως η τιμή
αυτή μειώθηκε στα €31 εκατ.
Η Technoexportstroy αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και,
μάλιστα, ορισμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί της έχουν μπλοκαριστεί. Παρόλα
αυτά, το δίκτυο ακινήτων και εγκαταστάσεων που διαθέτει θεωρούνται
ελκυστικά. Οικονομικά, όμως, προβλήματα αντιμετωπίζει και η νέα ιδιοκτήτρια
της εταιρείας, η AT Engineering 2000, καθώς τα κέρδη της έχουν περιοριστεί
σημαντικά και έχει αναγκαστεί να απολύσει 120 εργαζομένους.
◊◊◊◊◊

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
- Ανάθεση μελέτης για την κατασκευή του φράγματος Luda Yana σε ελληνικό
consortium
Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου τ.έ., ο Βούλγαρος
Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, κ.
Dobromir Sibmidchiev υπέγραψε σύμβαση αξίας
€1,392 εκατ. με το consortium ελληνικών
συμφερόντων Γ. Καραβοκύρης – Έδαφος (web:
www.edafos.gr) για τη μελέτη της περιοχής, το
σχεδιασμό και την επίβλεψη της κατασκευής του
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φράγματος Luda Yana, καθώς και για την προετοιμασία της διαγωνιστικής
διαδικασίας για την κατασκευή τόσο του εν λόγω φράγματος όσο και μιας
μονάδας παραγωγής πόσιμου νερού, που θα εξυπηρετεί 45.000 κατοίκους στην
ευρύτερη περιοχή Panagyurishte/Pazardzhik. Σημειώνεται ότι εξαιτίας της
ξηρασίας που έχει ενσκήψει στην περιοχή, αλλά και των πεπαλαιωμένων
εγκαταστάσεων (τριακονταετίας), της λειτουργούσας μονάδας πόσιμου νερού, ο
δήμος Panagyurishte ανακοίνωσε επισήμως στις 18 Ιουλίου τ.έ. ότι αντιμετωπίζει
σοβαρό πρόβλημα έλλειψης νερού.
Η κατασκευή του φράγματος προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2013 και να
ολοκληρωθεί σε 38 μήνες. Το φράγμα Luda Yana βρίσκεται στη νότια Βουλγαρία
και, συγκεκριμένα, στο δήμο Pazardzhik. Η χωρητικότητά του εκτιμάται σε 19,94
εκατ. κυβικά μέτρα νερού, ενώ η κατασκευή αυτού και άλλων δύο φραγμάτων
χρηματοδοτείται από την Παγκόσμια Τράπεζα με €80 εκατ. Με την εν λόγω
χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθούν επισκευαστικά έργα και στο φράγμα του
Pernik, που υπέστη ζημιές από τον πρόσφατο σεισμό στη Σόφια.
◊◊◊◊◊

V. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
– Ενδιαφέρον για συνεργασία στον τομέα των χημικών
Η εταιρεία SINTECNO SA δραστηριοποιείται στο χώρο των χημικών
αλλά και των υψηλών τεχνολογιών. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1978 και ειδικεύεται
στην ανάπτυξη εξελιγμένων προϊόντων για την προστασία, ενίσχυση και
επισκευή του σκυροδέματος και άλλων τύπων οικοδομικών κατασκευών.
Παράλληλα, η εταιρεία προσφέρει τεχνική υποστήριξη πριν από και κατά την
εφαρμογή των σχετικών υλικών. Οι ενδιαφερόμενοι να συνεργαστούν με την εν
λόγω εταιρεία θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί της για περαιτέρω
πληροφορίες:
SINTECNO SA
Αναξαγόρα 4, ΤΘ 202, ΤΚ: 19400, Κορωπί Αττικής
Τηλ.: 0030 210 6026020
Φαξ: 0030 210 6624568


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
Δελτίου. Σχετικές ανακοινώσεις και δελτία τύπου προς δημοσίευση (με ενημερωτικό και
όχι διαφημιστικό χαρακτήρα) μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
economy@grembassysofia.org με την ένδειξη «Για το Ενημερωτικό Δελτίο».
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E-mail: sintecno@otenet.gr
Web: www.sintecno.gr
◊◊◊◊◊
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν, κατόπιν εγγραφής τους στο
newsletter της ιστοσελίδας AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών, να λαμβάνουν
μέσω е-mail εξατομικευμένη οικονομική πληροφόρηση σχετικά με χώρες και
κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών επιλογής τους, με τη συχνότητα που
επιθυμούν (ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία). Για εγγραφή μπορούν να
επισκέπτονται το σύνδεσμο:
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=23&url=%2Ffro
ntoffice%2Fportal.asp%3Fcpage%3DNODE%26cnode%3D63
Πληροφόρηση σχετικά με την πορεία της βουλγαρικής οικονομίας και τις
διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μπορούν ειδικότερα να αντλούν από
την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας: http://agora.mfa.gr/bg60
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