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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
- Έγκριση σε α’ ανάγνωση #ροϋ#ολογισµού 2012 α#ό βουλγαρικό κοινοβούλιο
Εγκρίθηκε την Τετάρτη, 16 Νοεµβρίου τ.έ., αό το βουλγαρικό
κοινοβούλιο σε ρώτη ανάγνωση ο ροϋολογισµός του 2012, ο οοίος
ροβλέει έλλειµµα 1,3% για την εόµενη χρονιά. Πιο συγκεκριµένα,
υολογίζεται ότι το 2012 τα έσοδα θα ανέλθουν σε BGN 28,73 δισ. (35,2% του
ΑΕΠ) και τα έξοδα σε BGN 29,83 δισ. (36,5% του ΑΕΠ). Σε ό,τι αφορά ειδικά τα
έσοδα, το µεγαλύτερο µέρος τους θα καλυφθεί και την εόµενη χρονιά αό τη
φορολογία. Σύµφωνα µε τον εγκριθέντα ροϋολογισµό, η ανάτυξη το 2012 θα
κινηθεί στο 2,9% του ΑΕΠ (έναντι ρόβλεψης 2,3% της Ευρωαϊκής Ειτροής).
Στόχος του Βούλγαρου Υουργού Οικονοµικών, κ. Simeon Djankov, είναι
η ανάτυξη να υοστηριχθεί όχι µόνο αό τη σηµαντική αύξηση των εξαγωγών
αλλά και αό την ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης. Ο εναρµονισµένος δείκτης
του ληθωρισµού εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί στο 2,8% του ΑΕΠ, ενώ σε
αντίστοιχο οσοστό εί του ΑΕΠ ροβλέεται ότι θα είναι και οι ΑΞΕ το
εόµενο έτος. Τέλος, τα ελάχιστα συναλλαγµατικά αοθέµατα υολογίζονται,
βάσει του ροϋολογισµού, σε BGN 4,5 δισ. (ερίου €2,3 δισ.) στις 31
∆εκεµβρίου 2012, καθώς εγκαταλείφθηκε η αρχική ιδέα για ελάχιστο όριο κάτω
αό τα BGN 3 δισ.
Θετική ήταν η αντίδραση του οίκου ιστολητικής αξιολόγησης Fitch
στην είδηση της έγκρισης του ροϋολογισµού, καθώς εκτιµάται ότι τα
ειµέρους δηµοσιονοµικά µέτρα συντελούν στην εραιτέρω µείωση του
ελλείµµατος. Παράλληλα, όµως, ο οίκος Fitch υοστηρίζει ότι η ρόβλεψη για
ανάτυξη 2,9% είναι υεραισιόδοξη, µε δεδοµένη την ειβράδυνση στην
Ευρωζώνη και τις µετριοαθέστερες ροβλέψεις της Ευρωαϊκής Ειτροής.
Ειλέον, υογραµµίζονται οι κίνδυνοι ου ροκύτουν για τη βουλγαρική
οικονοµία λόγω του ότι θυγατρικές ελληνικών και ιταλικών χρηµατοιστωτικών
ιδρυµάτων ελέγχουν ερίου το 40% του βουλγαρικού τραεζικού συστήµατος.
Τέλος, η Ευρωαϊκή Τράεζα για την Ανοικοδόµηση και την Ανάτυξη (EBRD)
εισηµαίνει την ανάγκη η Βουλγαρία να συνεχίσει να εφαρµόζει αυστηρή
δηµοσιονοµική ειθαρχία.
◊◊◊◊◊
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- ∆ιαµόρφωση του ΑΕΠ στη Βουλγαρία το γ' τρίµηνο 2011

Σύµφωνα µε ροσωρινά στοιχεία του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου
Βουλγαρίας, το ΑΕΠ ενισχύθηκε το γ’ τρίµηνο 2011 σε ετήσια βάση κατά 1,3%,
αλλά σε µηνιαία βάση αρέµεινε αµετάβλητο. Σηµειώνεται ότι η βουλγαρική
οικονοµία ανατύχθηκε κατά 2% το δεύτερο τρίµηνο του 2011 σε ετήσια βάση
και κατά 3,4% το ρώτο τρίµηνο του 2011, κάτι ου αοτέλεσε την ρώτη
αξιοσηµείωτη ανάτυξη της χώρας ύστερα αό µια µακρά ερίοδο ύφεσης.
Όµως, η, σε µηνιαία βάση υολογιζόµενη, µηδενική ανάτυξη το γ’ τρίµηνο
2011 και µόλις 0,3% το β’ τρίµηνο δηµιουργεί ανησυχίες για ειστροφή της
βουλγαρικής οικονοµίας στη στασιµότητα. Τους φόβους αυτούς ροσάθησε να
διαλύσει ο υουργός Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού της Βουλγαρίας, κ.
Traicho Traikov, υοστηρίζοντας ότι δεν έχουν βάση οι ισχυρισµοί για
στασιµότητα της βουλγαρικής οικονοµίας το τρίτο τρίµηνο τ.έ., καθώς σε ετήσια
βάση καταγράφεται ανάτυξη της τάξης του 1,3% έναντι ευρωαϊκού µέσου
όρου 1,4%. Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της ροστιθέµενης αξίας της οικονοµίας,
αυτή διαµορφώνεται ως εξής: Υηρεσίες 57,6%, βιοµηχανία 31,3%, γεωργία
11,1%.
◊◊◊◊◊
- Οι ΑΞΕ στη Βουλγαρία το α' εξάµηνο 2011
Σύµφωνα µε στοιχεία της βουλγαρικής Κεντρικής Τράεζας, οι άµεσες
ξένες εενδύσεις (ΑΞΕ) στη Βουλγαρία ανήλθαν το α’ εννιάµηνο 2011 στα €534,5
εκατ. (1,4% του ΑΕΠ) έναντι €1.030,7 εκατ. (2,9% του ΑΕΠ) την αντίστοιχη
ερίοδο του 2010. Παρατηρείται, συνεώς, σε ετήσια βάση κάµψη των ΑΞΕ της
τάξης του 48%. Ανά χώρα, οι µεγαλύτερες ΑΞΕ ροήλθαν το ως άνω διάστηµα
αό τη Ρωσία και την Ολλανδία. Ανά κλάδο, οι σηµαντικότερες καθαρές εισροές
καταγράφηκαν στις µεταφορές και τις εικοινωνίες και οι σηµαντικότερες
καθαρές ληρωµές στη βιοµηχανία.
Σηµειώνεται ότι, για την ενίσχυση των ΑΞΕ στη Βουλγαρία, η κυβέρνηση
ανακοίνωσε ρόγραµµα ροβολής οκτώ εγχώριων τοµέων ροτεραιότητας σε
εννιά χώρες του εξωτερικού. Το ρόγραµµα αξίας ερίου € 11 εκατ. υλοοιείται
αό την InvestBulgaria Agency και χρηµατοδοτείται αό το Ειχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (Operation Program “Competitiveness”).
Συγκεκριµένα, θα ροωθηθούν σε ειδικές εκδηλώσεις οι κλάδοι του outsourcing
και των ΙΤ (Αγγλία), τροφίµων (Ρωσία, ΗΑΕ, Βέλγιο, Γαλλία), τουρισµού (Ρωσία,
ΗΑΕ), αγροτικών ροϊόντων και ειµελητείας (Βέλγιο, Γαλλία), µεταφορές,
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χηµικά και ηλεκτρονικά ροϊόντα (Γερµανία). Στις ΗΠΑ θα ροβληθούν όλοι οι
ως άνω κλάδοι εκτός αό τον τουρισµό.
◊◊◊◊◊
- Πορεία #ληθωρισµού τον Οκτώβριο 2011
Σύµφωνα µε στοιχεία ου ανακοίνωσε το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο
Βουλγαρίας (14.11.2011), ο µηνιαίος ληθωρισµός στη χώρα τον Οκτώβριο του
2008 διαµορφώθηκε στο 0,8%, ενώ ο ετήσιος στο 3,5%. Ο ληθωρισµός τιµών
καταναλωτή το διάστηµα Νοεµβρίου 2010 - Οκτωβρίου 2011 αυξήθηκε κατά
4,5% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη ερίοδο του ροηγούµενου έτους. Τη
µεγαλύτερη αύξηση αρουσίασαν οι τιµές ενδυµάτων και υοδηµάτων (4,2%),
ενώ οι τιµές τροφίµων και µη αλκοολούχων οτών αυξήθηκαν κατά 1,5%. Οι
τιµές αλκοολούχων οτών και κανού αυξήθηκαν ελάχιστα (0,1%), ενώ χαµηλές
ήταν και οι αυξήσεις σε λογαριασµούς στέγασης, ύδρευσης, ηλεκτρισµού,
φυσικού αερίου και άλλων καυσίµων (0,4%).
◊◊◊◊◊
- Ανεργία 10,2% στο γ΄τρίµηνο 2011
Σύµφωνα µε το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας, στο γ΄τρίµηνο
2011 ο αριθµός των ανέργων στη Βουλγαρία ροσέγγισε τους 343.000, ενώ το
οσοστό ανεργίας διαµορφώθηκε στο 10,2% σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του
0,7% ή κατά 16.400 ανέργους σε σύγκριση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του
ροηγούµενου έτους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σηµειώθηκε µικρή µείωση της
ανεργίας στην ηλικιακή οµάδα 15-24, καθώς οι άνεργοι ου στο γ΄τρίµηνο 2010
ανέρχονταν σε 61.500 εριορίστηκαν στους 59.600.
Το οσοστό ανεργίας στους νέους την ερίοδο Ιουλίου-Σετεµβρίου 2011
διαµορφώθηκε στο 23,3%. Οι µακροχρόνια άνεργοι αυξήθηκαν την ίδια ερίοδο
κατά ένα τρίτο και ανήλθαν 207.000, ενώ οι βραχυχρόνια άνεργοι µειώθηκαν
κατά 20,3%. Το οσοστό µακροχρόνιας ανεργίας αό 1,7% αυξήθηκε σε 6,2%.
Στο διάστηµα αναφοράς το 81,8% των ανέργων (280.400) είχε εργαστεί στο
αρελθόν, ενώ το υόλοιο 18,2% (62.600) αναζητούσε για ρώτη φορά εργασία.
◊◊◊◊◊
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- Αύξηση χρεωκο#ιών στη Βουλγαρία
Ο αριθµός των ειχειρήσεων ου κήρυξαν χρεωκοία αυξήθηκε κατά 40%
σε σύγκριση µε το ροηγούµενο έτος, σύµφωνα µε δήλωση του κ. Georgi
Lilyanov, CEO της Coface Bulgaria. Η αρνητική αυτή τάση αοδίδεται εν µέρει
στην χρηµατοικονοµική κρίση στην Ευρώη, καθώς είσης και στις
καθυστερήσεις στην έκδοση δικαστικών αοφάσεων σε υοθέσεις τωχεύσεων.
Σύµφωνα µε τον κ. Bojidar Danev, εκτελεστικό ∆ιευθυντή της Βουλγαρικής
Ένωσης Βιοµηχανιών (Bulgarian Industrial Association -BIA) µεγάλη µερίδα των
βουλγαρικών ειχειρήσεων αό τεχνικής αόψεως είναι ήδη χρεωκοηµένες.
Αρχές ∆εκεµβρίου η Βουλγαρική Ένωση Βιοµηχανιών θα ανακοινώσει ακριβή
στοιχεία για τον αριθµό των εταιριών ου βρίσκονται στα όρια της χρεωκοίας
χωρίς να έχει κινηθεί ακόµα η διαδικασία κήρυξης σε τώχευση. Σύµφωνα µε τη
ΒΙΑ η µακροχρόνια διαδικασία τώχευσης µλοκάρει τα εριουσιακά στοιχεία
των υό τώχευση εταιρειών και αφήνει τους ιστωτές τους αλήρωτους για
µεγάλο χρονικό διάστηµα, κατά το οοίο κινδυνεύουν να χρεωκοήσουν και οι
ίδιοι. Στο λαίσιο αυτό, η BIA έχει ροτείνει τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου
τωχεύσεων, καθώς είσης την αλούστευση των σχετικών διαδικασιών και τη
µείωση των ροθεσµιών για την εκδίκαση αιτηµάτων χρεωκοίας. Ο
µεγαλύτερος αριθµός τωχεύσεων έχει καταγραφεί στους τοµείς των
κατασκευών, των µεταφορών, του εµορίου και της γεωργίας και αφορά κυρίως
σε µικροµεσαίες ειχειρήσεις.
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IΙ. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
– Χρηµατοδοτικά εργαλεία για µικροµεσαίες ε#ιχειρήσεις στη Βουλγαρία
Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ου ραγµατοοίησε στη Σόφια η ICAP
Bulgaria (2nd Credit Risk Management Conference), ο κ. Evgeny Angelov,
Αναληρωτής Υουργός Οικονοµικών, Ενέργειας και Τουρισµού, ροχώρησε σε
µια ολοκληρωµένη αρουσίαση των χρηµατοδοτικών εργαλείων ου είναι αυτήν
τη στιγµή διαθέσιµα στη Βουλγαρία για τις µικροµεσαίες ειχειρήσεις. Βάσει της
αρουσίασης αυτής αλλά και της λοιής ληροφόρησης του Γραφείου µας,
εκθέτουµε τις βασικές ηγές χρηµατοδότησης των µικροµεσαίων ειχειρήσεων
στη Βουλγαρία:
Ι. Πρωτοβουλία JEREMIE
Τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους το European Investment Fund (EIF)
υέγραψε εγγυητική συµφωνία µε έντε βουλγαρικές τράεζες (United
Bulgarian Bank [ιδιοκτησίας Εθνικής Τράεζας], ProCredit Bank, Raiffeisenbank,
UniCredit Bulbank, CIBank), ώστε οι τελευταίες να αράσχουν δανειοδοτική
υοστήριξη ύψους €400 εκατ. σε µικροµεσαίες ειχειρήσεις. Χάρη στη συµφωνία
αυτή, οι τράεζες έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν ειχειρήσεις, στις οοίες
διαφορετικά δε θα αναλάµβαναν τον κίνδυνο να χορηγήσουν δάνειο, όως, .χ.,
νεοσυσταθείσες εταιρείες, ου συνήθως δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν
χρηµατοδότηση.
Παράλληλα, το EIF ροχώρησε ήδη στην ροειλογή χρηµατοδοτικών
ενδιάµεσων (financial intermediaries), ου θα συνδράµουν το Ταµείο στην
ενεργοοίηση τριών ειµέρους χρηµατοδοτικών εργαλείων µέσω άλι του
JEREMIE, τα οοία αφορούν στους τοµείς των κεφαλαίων ειχειρηµατικού
κινδύνου (venture capital) και των ιδιωτικών εενδυτικών κεφαλαίων (private
equity):
1. Risk Capital Fund: Με µέγεθος ερίου €30 εκατ., το Risk Capital Fund
εστιάζει το ενδιαφέρον του στις βουλγαρικές εταιρείες υψηλής
τεχνολογίας.
2. Growth Capital Fund: Με µέγεθος ερίου €60 εκατ., το εν λόγω κεφάλαιο
υοστηρίζει ροσάθειες µικροµεσαίων ειχειρήσεων διαφόρων τοµέων
να εεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να ανατυχθούν.
3. Mezzanine Fund: Με µέγεθος ερίου €60 εκατ., το εν λόγω κεφάλαιο
αρέχει χρηµατοδοτήσεις εξειδικευµένου χαρακτήρα (mezzanine), ου
στόχο έχουν να ενισχύσουν την ταχεία ανάτυξη ή την αναδιάρθρωση
κεφαλαίων εταιρειών.
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Εκτός αό τα τρία ανωτέρω εενδυτικά κεφάλαια, στο λαίσιο της
ρωτοβουλίας JEREMIE αναµένεται σύντοµα η υλοοίηση και ενός τέταρτου
εργαλείου µε τίτλο «Entrepreneurship Acceleration and Seed Financing»
συνολικού ύψους €20 εκατ. Προκηρύχθηκε, µάλιστα, και διαγωνισµός για την
ειλογή χρηµατοιστωτικών ενδιάµεσων, ο οοίος βρίσκεται στη φάση της
αξιολόγησης των υοβληθεισών ροτάσεων (για εραιτέρω ληροφόρηση βλ.
http://www.eif.org/what_we_do/jeremie/calls-for-expression-ofinterest/2011_Jeremie_Bulgaria_009_5/2011_Call_EOI_JEREMIE_Bulgaria_JER009_5.htm).
Περαιτέρω ενηµέρωση για τις δράσεις του ρογράµµατος JEREMIE στη
Βουλγαρία οι ενδιαφερόµενοι µορούν να αντλήσουν αό τις τράεζες ου
έχουν ειλεγεί ως χρηµατοιστωτικοί ενδιάµεσοι, την ιστοσελίδα του EIF (url:
http://www.eif.org) και τη διαχειριστική αρχή του Ειχειρησιακού
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα:
“European Funds for Competitiveness” Directorate
Managing Authority for OP “Development of the Competitiveness of the
Bulgarian Authority”
8, Slavyanska Str., Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 2 940 75 01, 940 75 00
Fax: +359 2 981 17 19
E-mail: opcomp@iaphare.org
ΙΙ. Bulgarian Development Bank (BDB)
Όως ανέφερε ο κ. Angelov, η BDB ροσφέρει χρηµατοδοτικές ενισχύσεις
σε µικροµεσαίες
ειχειρήσεις
µέσω
του
µηχανισµού
«ενίσχυσης
ρευστότητας» (BDB Liquidity Support Mechanism) συνολικού ύψους €170 εκατ.
Οι όροι αροχής χρηµατοδοτήσεων σε µικροµεσαίες ειχειρήσεις αό την BDB
αναλύονται
στην
ιστοσελίδα
της
τελευταίας:
http://www.bbr.bg/en/инвестиционно-кредитиране-на-мсп.html.
Εισηµαίνονται, αράλληλα, οι εξής ρόσφατες δράσεις της BDB:
-

Στις 30.09.2011 υεγράφη συµφωνία µεταξύ του EIF, της Βουλγαρικής
Ανατυξιακής Τράεζας (BDB, url: http://www.bbr.bg/en/bulgariandevelopment-bank.html) και των θυγατρικών της τελευταίας JOBS MFI και
NGF (National Guarantee Fund). Η συµφωνία εριλαµβάνει την αροχή
δανείου € 6 εκατ. στην JOBS MFI (JOBS Micro Financing Institution EAD) και
χρηµατοδοτικής υοστήριξης € 30 εκατ. στο NGF για εγγυήσεις ου χορηγεί
το εν λόγω Ταµείο. Στόχος των συµφωνιών αυτών είναι να διευκολυνθεί η
ρόσβαση των Βουλγάρων ειχειρηµατιών σε χρηµατοδότηση για δράσεις
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-

-

ου αφορούν στην έναρξη και ανάτυξη των εταιρειών τους. Οι συµφωνίες
υογράφηκαν στα λαίσια του ρογράµµατος της ΕΕ για την
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία (EU Competitiveness and
Innovation Programme, CIP) και του χρηµατοδοτικού εργαλείου «European
Progress
Microfinance
Facility
(Progress
Microfinance)»,
ου
χρηµατοδοτούνται αό την Ευρωαϊκή Ειτροή και την Ευρωαϊκή
Τράεζα Εενδύσεων (EIB) και διαχειρίζονται αό το EIF.
Εντός του Οκτωβρίου τ.έ. υεγράφη η δεύτερη δανειοδοτική συµφωνία
(χορήγηση ιστωτικής γραµµής) µεταξύ της BDB και της γερµανικής KfW
(Kreditanstalt für Wiederaufbau). Συγκεκριµένα, τέσσερις εµορικές
τράεζες, ου εελέγησαν ως ενδιάµεσοι, θα χορηγήσουν σε µικροµεσαίες
ειχειρήσεις ενισχύσεις ύψους € 25 εκατ. µέσω δανείων µε ευνοϊκούς όρους.
Τα εν λόγω δάνεια θα καλύτουν µακρορόθεσµα εενδυτικά σχέδια των
εταιρειών.
Τέλος, εισηµαίνεται ότι η Βουλγαρική Ανατυξιακή Τράεζα (Bulgarian
Development Bank) χρηµατοδοτεί µε ειχειρηµατικά δάνεια βουλγαρικές
εταιρείες, τον οοίων η δραστηριότητα αφορά στην εξαγωγή της αραγωγής
ή των εµορευµάτων τους. Περισσότερες ληροφορίες µορούν να λάβουν οι
ενδιαφερόµενοι
αό
την
ιστοσελίδα
της
Τράεζας:
http://www.bbr.bg/en/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1
%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D
0%B0%D0%BD%D0%B5.html.

ΙΙΙ. Ε#ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»
Μέσω
του
Ειχειρησιακού
Προγράµµατος
«Ανάτυξη
της
Ανταγωνιστικότητας της βουλγαρικής Οικονοµίας 2007-2013» (Operational
Program “Competitiveness”), βουλγαρικές µικρές και µεσαίες ειχειρήσεις
αναµένεται να λάβουν ερίου 700 εκατ. Ευρώ. Το ενδεικτικό ετήσιο ρόγραµµα
για το 2011 εριλαµβάνει ροβλέψεις για την ενίσχυση µε σηµαντικά οσά,
µεταξύ άλλων, των ροϊόντων κλάδων υψηλής τεχνολογίας, των καινοτοµικών
ειχειρηµατικών δράσεων και των τεχνολογικών άρκων, των εενδύσεων για
τον εκµοντερνισµό των εταιρειών και την υιοθέτηση συστηµάτων ενεργειακής
αοδοτικότητας, την υιοθέτηση διεθνών ροτύων διαχείρισης κ.ά. (βλ. σχετικά:
http://www.opcompetitiveness.bg/bg/uploadfiles/documents/projects/6/83i
grp_2011_final_18_10_2011_up_publication.pdf).
Περισσότερες ληροφορίες µορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόµενοι
αό την ιστοσελίδα του αρµόδιου Υουργείου Οικονοµίας, Ενέργειας και
Τουρισµού
της
Βουλγαρίας
(http://www.opcompetitiveness.bg/index.php?lid=2), όου αναρτώνται όλες οι
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ανοιχτές για υοβολή ροτάσεων δράσεις του ρογράµµατος, και αό τη
διαχειριστική αρχή του Ειχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα:
“European Funds for Competitiveness” Directorate
Managing Authority for OP “Development of the Competitiveness of the
Bulgarian Authority”
8, Slavyanska Str., Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 2 940 75 01, 940 75 00
Fax: +359 2 981 17 19
E-mail: opcomp@iaphare.org
Έντυα αιτήσεων και οδηγίες για την υοβολή αιτήσεων είναι
δηµοσιευµένα στο διαδίκτυο αοκλειστικά στη βουλγαρική γλώσσα
(http://www.dmagency.eu/rss.php?type=11).
IV. Science & Technology Park Sofia
Η συγκεκριµένη εένδυση ύψους €50 εκατ. αφορά στην εέκταση των
εγκαταστάσεων του Τεχνολογικού Πάρκου Σόφιας, ώστε οι µικροµεσαίες
ειχειρήσεις να αξιοοιήσουν τις δυνατότητες ου ροσφέρει το εν λόγω Πάρκο
στο λαίσιο της ροσάθειάς τους να ανατυχθούν και να εεκτείνουν τις
δραστηριότητές τους. Ήδη λειτουργεί το ένα αό τα κτίρια ου
ρογραµµατίστηκαν αρχικώς να κατασκευαστούν. Οι ενδιαφερόµενες εταιρείες
µορούν να εικοινωνήσουν για ερισσότερες ληροφορίες αευθείας µε το
Τεχνολογικό Πάρκο:
TECHNO PARK SOFIA
∆ιεύθυνση: 152 Tsvetan Lazarov Blvd.
Sofia 1582, Bulgaria
Techno Park Sofia – I
Τηλ.: +359 2 4802000
Fax: +359 2 4801910
E-mail: info@technoparksofia.com
Web: http://www.technoparksofia.com/index_bg.html
V. EBRD
Με ειµέρους δράσεις της η Ευρωαϊκή Τράεζα για την Ανάτυξη και τη
Συνεργασία υοστηρίζει τις µικροµεσαίες ειχειρήσεις στη Βουλγαρία. Άλλωστε
και στην τριετή στρατηγική της για τη χώρα, ου υιοθετήθηκε αό το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Τράεζας στις 17.11 τ.έ, εισηµαίνεται ότι η EBRD θα συνεχίζει
να εενδύει σε βουλγαρικές ειχειρήσεις, ώστε να ενισχύσει την
ανταγωνιστικότητα, εστιάζοντας σε τοµείς υψηλής ροστιθέµενης αξίας, όως η
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βιοµηχανία, οι τεχνολογίες και η γεωργία. Είσης, θα υοστηριχθεί ο τραεζικός
κλάδος µέσω υοστήριξης ειδικών δανειοδοτικών ρογραµµάτων (microlending, ρογράµµατα ενεργειακής αοδοτικότητας). Σηµειώνεται ότι η EBRD
έχει ήδη χορηγήσει ιστωτικές γραµµές ρος εµορικές τράεζες της
Βουλγαρίας, µε έµφαση σε ρογράµµατα ενεργειακής εάρκειας και
υοστήριξης των µικροµεσαίων ειχειρήσεων. Παράλληλα, η Τράεζα έχει ήδη
εενδύσει (equity investment) και σε ειλεγµένες ειχειρήσεις στη Βουλγαρία (σε
τοµείς όως, µεταξύ άλλων, το outsourcing υηρεσιών), ενισχύοντας την
κεφαλαιακή τους βάση. Πληροφορίες για τις εν λόγω δράσεις µορούν να
αντλήσουν οι ενδιαφερόµενοι αό την ιστοσελίδα της EBRD (url:
http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=article&country=Bulgaria).
Τα στοιχεία εικοινωνίας του Γραφείου της EBRD στη Βουλγαρία είναι τα εξής:
EBRD Bulgaria Office
17, Moskovska Street, 1000 Sofia
Tel.: 003592 9321 414
Fax: 003592 9321 441
∆ιευθυντής: Daniel Berg

◊◊◊◊◊
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IΙΙ. ΚΛΑ∆ΙΚΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
- Ε#έκταση της Gazprom στη βουλγαρική λιανική αγορά #ώλησης καυσίµων
Η ρωσική Gazprom, ου αοτελεί την αοκλειστική ροµηθεύτρια
φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, αναµένεται σύντοµα να δραστηριοοιηθεί στη
βουλγαρική λιανική αγορά ώλησης καυσίµων µε την εωνυµία NIS Petrol
EOOD. Η εέκτασή της στη βουλγαρική αγορά θα ραγµατοοιηθεί µέσω της
σερβικής θυγατρικής της Naftna Industrija Srbije ου ήδη έχει ξεκινήσει την
εξαγορά σταθµών ανεφοδιασµού στη Βουλγαρία. Σύµφωνα µε τον κ. Andrey
Delchev, Πρόεδρο της βουλγαρικής Ένωσης Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, η
Gazprom αοσκοεί σε µερίδιο της βουλγαρικής αγοράς της τάξης του 8%. Σε
ερίτωση ου ειτύχει τον ανωτέρω στόχο, θα καταλάβει την τέταρτη θέση στην
αγορά της λιανικής ώλησης καυσίµων, θέση την οοία σήµερα κατέχει µε
µερίδιο αγοράς 7% η Eko-Elda Bulgaria, θυγατρική του Οµίλου Ελληνικά
Πετρέλαια.
◊◊◊◊◊

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
- Άγονος διαγωνισµός για χορήγηση τέταρτης άδειας κινητής τηλεφωνίας
στη Βουλγαρία
Άγονος κηρύχθηκε ο διαγωνισµός για τη χορήγηση τέταρτης άδειας
κινητής τηλεφωνίας στη Βουλγαρία. Συγκεκριµένα, είχε ροκηρυχθεί η
χορήγηση άδειας για συχνότητα κινητής τηλεφωνίας 2 Ghz, αλλά η αρµόδια
αρχή τηλεικοινωνιών ακύρωσε τη διαδικασία, καθώς κανείς ενδιαφερόµενος
δεν κατέβαλε την ααιτούµενη εγγύηση συµµετοχής ύψους ερίου € 1 εκατ.
Σύµφωνα µε αναλυτές του κλάδου των τηλεικοινωνιών, µεταξύ των λόγων ου
οδήγησαν στην ακύρωση της διαδικασίας εριλαµβάνονται τα εριορισµένα
δικαιώµατα του τέταρτου αρόχου (η ροκείµενη άδεια αφορά ρωτίστως σε
υηρεσίες κινητού internet), αλλά και η µη ρόβλεψη δυνατότητας συνεργασίας
δυνητικών αγοραστών της συχνότητας µε ανταγωνιστές αρόχους σε
αραιοκατοικηµένες εριοχές µε δυσκολίες στην κάλυψη του δικτύου.
Πρόκειται για τη δεύτερη αοτυχηµένη ροσάθεια χορήγησης τέταρτης
άδειας κινητής τηλεφωνίας στη Βουλγαρία, καθώς τρία χρόνια ριν είχε
ροκηρυχθεί κλειστός διαγωνισµός για συχνότητα ανεθνικής εµβέλειας
υηρεσιών GSM, αλλά η διαδικασία ανεστάλη, καθώς µόνο µία εταιρεία
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εκδήλωσε ενδιαφέρον. Σηµειώνεται, τέλος, ότι αυτήν τη στιγµή οι άροχοι
κινητής τηλεφωνίας στη Βουλγαρία είναι τρεις: M-Tel (αυστριακών
συµφερόντων), Globul (ιδιοκτησίας ΟΤΕ) και VIVACOM (ρώην κρατική
εταιρεία τηλεικοινωνιών).
◊◊◊◊◊

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – Ο∆ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
- Έργα υ#οδοµών στον τοµέα των µεταφορών στη Βουλγαρία
Στο λαίσιο της ηµερίδας “Southeast Europe i* Forum” (Σόφια, 24.11.2011,
Hotel Sheraton), οι εκρόσωοι του βουλγαρικού Υουργείου Μεταφορών και
της
Υηρεσίας
Οδικών
Υοδοµών
(http://www.napi.government.bg/index.php/Home), κ. Dimitar Savov και κα
Lazarina Stoichkova, αρουσίασαν την έως τώρα ορεία των βασικών
οδικών/µεταφορικών έργων, ου υλοοιούνται στη Βουλγαρία, καθώς και τα
µελλοντικά σχέδια της κυβέρνησης. Συγκεκριµένα:
-

Στο λαίσιο του Ειχειρησιακού Προγράµµατος «Μεταφορές» (web:
http://www.optransport.bg/en/) υλοοιούνται αυτήν τη στιγµή 5 µεγάλα
οδικά έργα (αυτοκινητόδροµοι) συνολικής αξίας €477 εκατ. (ο συνολικός
ροϋολογισµός για την ρογραµµατική ερίοδο 2007 – 2013 ανέρχεται σε
ερίου €1 δισ.), τα οοία έχουν ενταχθεί στο TEN-T (ανευρωαϊκό δίκτυο
οδικών, σιδηροδροµικών, αεροορικών και θαλάσσιων µεταφορών). Μεταξύ
αυτών εριλαµβάνονται:
- Τµήµα µήκους 24 χλµ. του οδικού άξονα Ruse-Makaza, ου θα συνδέει
την όλη Kardzhali της νότιας Βουλγαρίας µε το χωριό Podkova, το
οοίο βρίσκεται σε αόσταση 15 χλµ αό την διάβαση της Makaza στα
ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
- Το Lot 1 του αυτοκινητοδρόµου Struma (Dolna Dikanya – Dupnitsa):
Η τελετή εγκαινίων του τµήµατος ραγµατοοιήθηκε την 1η
Οκτωβρίου 2011 και ανάδοχος είναι κοινοραξία, στην οοία
µετέχουν η ιταλική Impreza, η Glav Bulgar Stroy – Infrastructure
Constructions Ltd και η Patstroy-92. Σηµειώνεται ότι, µέχρι σήµερα,
έχουν κατασκευαστεί συνολικά 40 χλµ. του αυτοκινητοδρόµου Struma
(συνολικού µήκους 173 χλµ.), ο οοίος θα συνδέει τη Βουλγαρία µε την
Ελλάδα. Προετοιµάζεται αυτήν τη στιγµή η έναρξη των εργασιών για
τα τµήµατα 2 και 4 του αυτοκινητοδρόµου. Σε ό,τι αφορά ειδικά το
τµήµα 4, , συνολικού µήκους 15 χλµ. και ενδεικτικής αξίας € 53 εκατ.,
το οοίο θα συνδέει το Sandanski µε το συνοριακό σταθµό
Προµαχώνα/Kulata, ανάδοχος αναδείχθηκε ρόσφατα η ελληνικών
συµφερόντων κατασκευαστική εταιρεία ΑΚΤΩΡ.
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Στην εόµενη ρογραµµατική ερίοδο (2014-2020) µεταφέρθηκαν, µεταξύ
άλλων, η υλοοίηση του Lot 3 του αυτοκινητοδρόµου Struma (Simitli –
Sandanski), η κατασκευή του τούνελ στο έρασµα “Shipka”, το τµήµα
Yablanitsa–Shumen του αυτοκινητοδρόµου Hemus (συνδέει τη Σόφια µε
το Shumen), καθώς και η έναρξη κατασκευής του αυτοκινητοδρόµου
Cherno more (θα συνδέει το Burgas µε τη Βάρνα) και τµηµάτων του
αυτοκινητοδρόµου Ruse – Makaza. Ειλέον, η Βουλγαρία θα ειδιώξει
την ένταξη 6 οδών υψηλής ταχύτητας (speedways) στο νέο χρηµατοδοτικό
ρόγραµµα:
-

Vidin – Botevgrad
Russe – Makaza
Rila
Varna – Durankulak
Φιλιούολη – Assenovgrad
Gyesevo – Σόφια

Η Βουλγαρία ειδιώκει, ειλέον, να ενταχθούν στην εόµενη
ρογραµµατική ερίοδο η ανακατασκευή σηµαντικών τµηµάτων του
σιδηροδροµικού της δικτύου και η δηµιουργία του διαµεταφορικού
σταθµού Ruse (Intermodal Station Ruse).
-

-

-

Στο λαίσιο του Ειχειρησιακού ρογράµµατος «Περιφερειακή Ανάτυξη»
υλοοιούνται αυτήν τη στιγµή αό την Υηρεσία Οδικών Υοδοµών έργα
αοκατάστασης
δευτερεύοντος
και
τριτεύοντος
οδικού
δικτύου
εριφερειακής και τοικής σηµασίας συνολικού µήκους 431 χιλιοµέτρων.
Αναφορά έγινε και στα έργα ου υλοοιούνται στο λαίσιο του
διασυνοριακού Προγράµµατος Ελλάδος –Βουλγαρίας. Σηµειώνεται ότι ριν
αό λίγες µέρες συγκλήθηκε η Μικτή Ειτροή Παρακολούθησης του
Προγράµµατος και ενέκρινε τα ειλέξιµα σχέδια, µεταξύ όσων υοβλήθηκαν
στο λαίσιο της 2ης ρόσκλησης υοβολής ροτάσεων. Ορισµένα αό τα
εγκριθέντα έργα αφορούν στη βελτίωση των οδικών εικοινωνιών µεταξύ
των
δύο
χωρών
(βλ.
σχετικά
και
http://www.interreg.gr/inst/interreg/gallery/File/Programmes/Period%2
00713/EUROPEAN%20TERRITORIAL%20COOPERATION%20PROGRAMME
%20GREECE-BULGARIA/ΝΕΑ/23-11-11/news23112011a2.pdf).
Τέλος, για την ενίσχυση των ροσαθειών της στον τοµέα των οδικών
υοδοµών, η βουλγαρική κυβέρνηση έχει συνάψει δανειακή σύµβαση ύψους
€ 88 εκατ. µε την Παγκόσµια Τράεζα.

Εισηµαίνουµε ακόµη ότι, κατά τη διάρκεια της ηµερίδας, ο εκρόσωος του
International Finance Corporation (µέλους του οµίλου εταιρειών World Bank
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group), κ. Vojislav Kandic, τόνισε ότι το IFC έχει αναλάβει κατά το αρελθόν
συµβουλευτικά καθήκοντα στον τοµέα των µεγάλων µεταφορικών έργων,
υοστηρίζοντας τις κυβερνήσεις της Βουλγαρίας, της FYROM, του Κοσόβου, της
Μολδαβίας και του Μαυροβουνίου, µε έµφαση στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας
στον τοµέα των Σ∆ΙΤ. Σηµειώνεται ότι βασικό έργο του IFC είναι, αό τη µια
λευρά, η αροχή τεχνικής βοήθειας σε κυβερνήσεις και ειχειρήσεις
ανατυσσόµενων χωρών και, αό την άλλη, η χρηµατοδότηση µεγάλων
ιδιωτικών έργων και η διευκόλυνση της χρηµατοδότησης εταιρειών στις
ανατυσσόµενες χώρες.
◊◊◊◊◊

V. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ
– Εκδήλωση Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας µε θέµα την ελληνική βιολογική γεωργία

Η εφετινή εκδήλωση ρος τιµήν των
Οικονοµικών Συνεργατών των Ελληνικών
Ειχειρήσεων στην Βουλγαρία, ου διοργάνωσε
το Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Σόφιας σε συνεργασία
µε το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων
BIOHellas και µε την υοστήριξη του
βουλγαρικού
Εµορικού
&
Βιοµηχανικού
Ειµελητηρίου, είχε ως θέµα «Η ελληνική βιολογική
γεωργία – Προοτικές ανάτυξης του κλάδου στην
Βουλγαρία – Ο ρόλος της Πιστοοίησης Αγροτικών
Προϊόντων στην Ε.Ε.» και στόχο την ροβολή των
βιολογικών ροϊόντων στη βουλγαρική αγορά,
την ροώθηση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη
των δυνατοτήτων διµερούς συνεργασίας στον
τοµέα της ιστοοίησης και ελέγχου.
Την εκδήλωση ακολούθησαν ειχειρηµατικές συναντήσεις ελληνικών
εξαγωγικών εταιρειών βιολογικών ροϊόντων µε βουλγαρικές εισαγωγικές
ειχειρήσεις. Στην εν λόγω εκδήλωση ου ραγµατοοιήθηκε στις 09.11.2011 στο
ελληνικών συµφερόντων ξενοδοχείο της Σόφιας Σέρατον χαιρετισµό αηύθυναν
η Πρέσβυς της Ελλάδας στη Σόφια, κυρία ∆ανάη-Μαγδαληνή Κουµανάκου και
ο Πρόεδρος του Βουλγαρικού Εµορικού και Βιοµηχανικού Ειµελητηρίου
(BCCI) κ. Ts. Simeonov. Η κα Πρέσβυς εεσήµανε στο χαιρετισµό της την υψηλή
οιότητα των ελληνικών βιολογικών ροϊόντων και εστίασε στα οφέλη ου θα
ροκύψουν για τις εταιρείες και των δύο χωρών αό την ενίσχυση των µεταξύ
τους συνεργασιών. Αό την λευρά του, ο κ. Ts. Simeonov αναφέρθηκε στην
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έκθεση BIO & ECO EXPO ου διοργανώνει το Ειµελητήριο στη Σόφια εδώ και
δύο χρόνια και εισήµανε την ανάγκη κοινής δράσης των δύο χωρών στον
οικονοµικό τοµέα, ενώ η εικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ κα Ιωάννα ΣωτηράκουΓιάνναρου αναφέρθηκε στη σηµαντική ανάτυξη του κλάδου στην Ε.Ε., κατά τα
τελευταία χρόνια καθώς και στις δυνατότητες συνεργασίας των ειχειρήσεων των
δύο χωρών στο λαίσιο των διασυνοριακών ρογραµµάτων.
Στη συνέχεια ακολούθησαν
οι αρεµβάσεις της κας Neli Valeva,
εµειρογνώµονα
στη
∆/νση
Βιολογικής
Γεωργίας
του
β/
Υουργείου
Γεωργίας
και
Τροφίµων, η οοία αναφέρθηκε στις
ροοτικές και την ανάτυξη της
βιολογικής
γεωργίας
στη
Βουλγαρία, του κ. Αόστολου
Κορτέση εκ µέρους της BIOHellas, ο
οοίος διατύωσε τις δικές του
εκτιµήσεις για την ρόοδο της βιολογικής γεωργίας τόσο στην Ελλάδα όσο και
στη Βουλγαρία, ροχωρώντας και σε σχετική SWOT ανάλυση, και του κ.
Ευάγγελου Κάλτσα, εκροσώου της εαγγελµατικής οργάνωσης Ελαιοκοµικά
Προϊόντα Πιστοοιηµένης Ποιότητας (Ελ3Π), ο οοίος εστίασε στο ρόλο της
ιστοοίησης σε ανευρωαϊκό είεδο και στα ιστοοιηµένα ροϊόντα
οιότητας.
Συνολικά, ο αριθµός των συµµετεχόντων υολογίζεται σε 150 άτοµα,
µεταξύ των οοίων ο Πρόεδρος και µέλη του Εµορ.& Βιοµηχ. Ειµελητηρίου
Σόφιας, ο Πρέσβυς του Καζακστάν κ. Τ. Izbastin, εκρόσωοι βουλγαρικών
εταιρειών και εαγγελµατικών ενώσεων και συνεταιρισµών τροφίµων (και
βιολογικών ροϊόντων), ανειστηµιακών σχολών και αγροτικών ινστιτούτων,
του βουλγαρικού Υουργείου Γεωργίας και Τροφίµων, ΜΚΟ κ.ά. Μετά το έρας
της εκδήλωσης αρατέθηκε buffet µε βιολογικά ροϊόντα των ελληνικών
εταιρειών της ειχειρηµατικής αοστολής και, εν συνεχεία, ακολούθησαν
ειχειρηµατικές συναντήσεις µεταξύ Ελλήνων αραγωγών/εξαγωγέων
βιολογικών ροϊόντων (µελών της ειχειρηµατικής αοστολής και
ιστοοιηµένων στο BIOHellas, στην οοία συµµετείχαν 10 Έλληνες βιοαραγωγοί) και βουλγαρικών ειχειρήσεων του κλάδου.
Στις εν λόγω ειχειρηµατικές συναντήσεις, ου οργανώθηκαν σε
συνεργασία µε την ελληνικών συµφερόντων εταιρεία VIAEXPO, συµµετείχαν
ερί τις 35 βουλγαρικές ειχειρήσεις, ενώ κάθε ελληνική εταιρεία
ραγµατοοίησε κατά µέσο όρο 10 συναντήσεις. Οι συµµετέχουσες ελληνικές
εταιρείες δήλωσαν ότι οι εαφές ου ραγµατοοίησαν ήταν άκρως
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εοικοδοµητικές και ικανές να οδηγήσουν σε µονιµότερες σχέσεις συνεργασίας
µε τις βουλγαρικές εταιρείες, ενώ χαρακτήρισαν την ρωτοβουλία για την
διενέργεια της όλης εκδήλωσης σαν ένα βήµα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας
των ειχειρήσεων του κλάδου.
◊◊◊◊◊
– Έκθεση BIO-AGRA (Φιλι##ού#ολη Βουλγαρίας, 6–10 Μαρτίου 2012)
Στις 6–10 Μαρτίου 2012 θα ραγµατοοιηθεί στη ∆ιεθνή Έκθεση
Φιλιούολης (International Fair Plovdiv), για ρώτη φορά στη Βουλγαρία, η
Έκθεση βιολογικής γεωργίας BIO-AGRA. Η έκθεση, ου θα λάβει χώρα στο
λαίσιο της ∆ιεθνούς Αγροτικής Έκθεσης AGRA, διοργανώνεται σε συνεργασία
µε το ολλανδικό ίδρυµα AVALON (www.avalon.nl) και το Αγροοικολογικό
Ινστιτούτο του Αγροτικού Πανειστηµίου Φιλιούολης. Βασικές θεµατικές
κατηγορίες ου καλύτει η εν λόγω έκθεση είναι: Οργανική καλλιέργεια και
εκτροφή ζώων, οργανισµοί ιστοοίησης, συµβουλευτικές υηρεσίες, ΜΚΟ,
εµόριο οργανικών ροϊόντων κ.ο.κ. Παράλληλα µε την έκθεση θα διοργανωθεί,
µε τη συνεργασία της ολλανδικής Πρεσβείας στη Βουλγαρία, συνέδριο µε θέµα
Το Μάρκετινγκ στην Οργανική Γεωργία και Βραδιά Οργανικών Τροφίµων.
Τα στοιχεία εικοινωνίας των διοργανωτών είναι τα εξής:
• κα Silvia Hristova, International Fair Plovdiv
Tηλ.: +359 32/902180
E-mail: s.hristova@fair.bg 37,
Tzar Boris III - Obedinitel Blvd. 4003, Plovdiv, BULGARIA
•

Dr Vladislav Popov, AVALON Bulgaria, Plovdiv
Tηλ.: +359 32/654 254 Κιν.: +359 887 788 412, +359 884 785040
E-mail: vpopov_bg@yahoo.com

Για ερισσότερες ληροφορίες και έντυα συµµετοχής οι ενδιαφερόµενοι
µορούν να εισκέτονται την ιστοσελίδα:
http://www.fair.bg/en/events/agra12.htm.
Καταληκτική ροθεσµία υοβολής αιτήσεων συµµετοχής είναι η 15η ∆εκεµβρίου
2011.
– Έκθεση BULGARIA BUILDING WEEK (Σόφια 14–17.03.2012)
Г Έκθεση BULGARIA BUILDING WEEK θα λάβει χώρα στις 14–17
Μαρτίου 2012 στο Inter Expo Center στη Σόφια της Βουλγαρίας. Η έκθεση
αευθύνεται σε εταιρείες ου ασχολούνται µε ένα αό τα ακόλουθα αντικείµενα:
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•
•
•
•
•

Ενεργειακή αοδοτικότητα στις κατασκευές
Κατασκευαστικά υλικά (ειµέρους κατηγορίες, τρόοι εξόρυξης και
αρασκευής τους) και µηχανήµατα
Ηλεκτρολογικός εξολισµός, συστήµατα θέρµανσης, ύδρευσης και
αοχέτευσης
Πατώµατα, οροφές και σχετικές κατασκευές
Υλικά γεωδαισίας, χαρτογραφία, laser scanning κ.ά.

Οι ενδιαφερόµενοι µορούν να εικοινωνήσουν αευθείας µε τους
διοργανωτές:
BULGARREKLAMA AGENCY Ltd.
147, Tsarigradsko Chaussee Blvd., BG -1784 Sofia, Bulgaria,
Τηλ.: (+359 2) 9655 281, 9655 274
Fax: (+359 2) 9655 231
e-mail: iec@iec.bg
Web: http://www.iec.bg,
http://www.bulgarreklama.com/BRek/Main.do?menuItemKey=1744-207
→ Σηµειώνουµε, τέλος, ότι τόσο η ως άνω Έκθεση όσο και η Έκθεση Agra
(βλ. ανωτέρω) έχουν συµεριληφθεί στο εκθεσιακό ρόγραµµα του Ελληνικού
Οργανισµού Εξωτερικού Εµορίου (ΟΠΕ) για το 2012.

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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