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I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών μεγεθών






Σύμφωνα με προσωρινές εκτιμήσεις (flash estimates) του βουλγαρικού
Στατιστικού Ινστιτούτου, το ΑΕΠ της Βουλγαρίας σημείωσε σημαντική
άνοδο το δ’ τρίμηνο 2015: 3,1% σε ετήσια βάση και 0,8% σε τριμηνιαία
βάση. Για το σύνολο του 2015 οι σημαντικότεροι διεθνείς
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί εκτιμούν ότι η ανάπτυξη κυμάνθηκε
μεταξύ 2–2,5%.
Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής ενισχύθηκε κατά 1,7% σε ετήσια βάση
το Νοέμβριο 2015. Τον ίδιο μήνα, οι λιανικές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά
2% σε ετήσια βάση.
Η κατασκευαστική δραστηριότητα υποχώρησε το Νοέμβριο 2015 κατά
0,5% (λόγω της μεγάλης πτώσης στην κατασκευή κατοικιών).

Διάγραμμα 1: Δείκτης κατασκευαστικής δραστηριότητας (%) την τριετία 2013–2015: συνολικές
κατασκευές (πορτοκαλί γραμμή), civil engineering (πράσινη στήλη), κατασκευές κατοικιών
(γαλάζια στήλη). Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο




Σε ό,τι αφορά το δείκτη επιχειρηματικού κλίματος, τον Ιανουάριο 2016
ενισχύθηκε κατά 0,6%.
Το γ’ τρίμηνο 2015 η ανεργία διαμορφώθηκε στο 8,3% (379.000 άνεργοι
περίπου), μειωμένη κατά 2,5% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του
2014.
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Διάγραμμα 2: Εισροές (γαλάζια στήλη), εκροές (πράσινη στήλη) και συνολικός αριθμός ανέργων
(πορτοκαλί γραμμή) την τριετία 2013–2015. Πηγή: Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο








То Δεκέμβριο 2015 ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο -0,1%,
ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός (σύγκριση με Δεκέμβριο 2014) στο -0,4%.
Κατά € 789,5 εκατ. (1,8% του ΑΕΠ) πλεονασματικό ήταν το ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών το ενδεκάμηνο 2015 (έναντι πλεονάσματος € 849
εκατ. το ίδιο διάστημα του 2014). Οι βουλγαρικές εξαγωγές (FOB), το ίδιο
διάστημα, αυξήθηκαν κατά 6,1% (έναντι κάμψης 1,7% το ίδιο διάστημα
του 2014), ενώ ενίσχυση (2,1% έναντι μείωσης 2,2% το ίδιο διάστημα του
2014 ) κατέγραψαν και οι βουλγαρικές εισαγωγές (FOB). Ως αποτέλεσμα
της εξέλιξης αυτής, το εμπορικό έλλειμμα της Βουλγαρίας περιορίστηκε σε
περίπου € 1.646 εκατ. (3,7% ΑΕΠ), μειωμένο κατά € 719 εκατ. σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2014.
Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος διαμορφώθηκε στο 77,4% του ΑΕΠ στα
τέλη Νοεμβρίου 2015 (€ 34,5 δισεκ. – μειωμένο σε απόλυτα μεγέθη κατά €
4.021 εκατ. και ποσοστιαία κατά 10,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2014).
Σε ό,τι αφορά τη συνολική πορεία των ΑΞΕ στη Βουλγαρία, βάσει
προσωρινών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας, το 2015 αύξηση 22,5% σε
ετήσια βάση και προσέγγισαν το € 1,58 δισεκ. Σύμφωνα με την Κεντρική
Τράπεζα Βουλγαρίας, οι ΑΞΕ στη χώρα το 2015 ισοδυναμούσαν με το
3,5% του ετήσιου προβλεπόμενου ΑΕΠ. Οι επενδύσεις μετοχικού
κεφαλαίου από μη κατοίκους ανήλθαν σε € 1,13 δισεκ., σημειώνοντας
αύξηση 96,4% σε σύγκριση με το 2014. Οι επενδύσεις σε ακίνητα (real
estate) από μη κατοίκους μειώθηκαν σε € 72,5 εκατ. από 120 εκατ. ευρώ το
2014. Οι μεγαλύτερες εισροές από επενδύσεις σε ακίνητα το 2015
προήλθαν από τη Ρωσία (€ 27,1 εκατ. ή 37,5% της συνολικής επένδυσης).
Αξιόλογη αύξηση σημείωσαν πάντως οι επανεπενδύσεις κερδών που το
2015 ανήλθαν σε € 644 εκατ., ενώ το 2014 αντιστοιχούσαν σε € 167 εκατ.
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Διάγραμμα 3: ΑΞΕ (μπλε), ισοζύγιο τρ. συναλλαγών (πορτοκαλί) και ισοζύγιο χρηματοοικ.
συναλλαγών (πράσινο) στη Βουλγαρία το δεκάμηνο 2015 και σύγκριση με αντίστοιχες
περιόδους 2012 και 2013. Πηγή: Βουλγαρική Κεντρική Τράπεζα




Στα τέλη Νοεμβρίου 2015 τα δημοσιονομικά αποθέματα ανέρχονταν σε
BGN 9,9 δισεκ.
Το Νοέμβριο 2015, πιστωτική επέκταση κινήθηκε για πρώτη φορά από τον
Οκτώβριο 2015 σε θετικό πεδίο (+0,2). Το ποσοστό των μη
εξυπηρετούμενων δανείων υποχώρησε ελαφρώς στο 18,2%.

Διάγραμμα 4: Πιστωτική επέκταση (2013–2015, %): δάνεια σε μη χρηματοπιστωτικές
επιχειρήσεις (μπλε γραμμή)1, οικιακά δάνεια (πράσινη γραμμή), στεγαστικά δάνεια
(διακεκομμένη πορτοκαλί γραμμή). Πηγή: Βουλγαρική Κεντρική Τράπεζα, Υπουργείο
Οικονομικών.




Στα τέλη Νοεμβρίου 2015, το χρέος της γενικής κυβέρνησης
διαμορφώθηκε στο 27,2%.
Στα τέλη Νοεμβρίου 2015, καταγράφηκε ταμειακό πλεόνασμα ύψους
BGN 406 εκατ. (0,5% του προβλεπόμενου ΑΕΠ έναντι 1,9% την αντίστοιχη
περίοδο του 2014).

1

Η διαγραμματική ανακολουθία το διάστημα Νοεμβρίου 2014 – Νοεμβρίου 2015 οφείλεται στον
αποκλεισμό της CCB από παροχέα νομισματικών στατιστικών στοιχείων.
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Διάγραμμα 5: Κρατικός προϋπολογισμός (έσοδα, έξοδα και ισοζύγιο προϋπολογισμού σε εκατ.
BGN) την περίοδο 2011–2015 (Ιανουάριος – Νοέμβριος). Πηγή: Βουλγαρικό Υπουργείο
Οικονομικών.

2012

2013

2014

2015

ΑΕΠ, σε τρέχουσες τιμές (€ δισεκ.)

40,9

41,0

42,0

44,0 (εκτίμηση)

ΑΕΠ κατά κεφαλή σε €

5.610

5.670

5.700

5.800 (εκτίμηση)

Δείκτης μεταβολής (volume index) ΑΕΠ (%)

+0,6

+0,9

+1,7

+1,5 – 2,5 (εκτίμηση)

Ιδιωτική κατανάλωση (μεταβολή %)

+3,2

-1,8

+2,4

+1,0 (εκτίμηση)

Ανεργία (%)

12,4

13,0

11,5

8,3 (γ’ τρίμηνο)

Πληθωρισμός (%, σε ετήσια βάση)

3,0

0,9

-1,4

-0,4

Δημοσιονομικό Ισοζύγιο (% επί ΑΕΠ)

-0,5

-1,2

-3,7

-0,5 (ενδεκάμηνο)

Ισοζύγιο τρεχ. συναλ/γών (% επί ΑΕΠ)

-0,2

+2,0

+0,9

+1,8 (ενδεκάμηνο)

Εμπορικό Ισοζύγιο (% επί ΑΕΠ)

-8,7

-5,7

-6,9

-3,7 (ενδεκάμηνο)

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (€ δισεκ.)

1,14

1,45

1,29

1,58

Δημόσιο Χρέος (% επί ΑΕΠ)

18,0

18,3

27,1

27,2 (ενδεκάμηνο)

Εξωτερικό χρέος (% επί ΑΕΠ)
94,9
91,4%
94,3%
77,4% (ενδεκάμηνο)
(*) Επεξεργασία από Γραφείο OEY Πρεσβείας Σόφιας εκτιμήσεων βουλγαρικού Υπουργείου Οικονομικών,
διεθνών οικονομικών οργανισμών & χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Πηγές: Κεντρική Τράπεζα Βουλγαρίας (ΒΝΒ) – Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο (NSI) –Υπουργείο
Οικονομικών Βουλγαρίας

◊◊◊◊◊
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- Χειμερινές προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βουλγαρική
οικονομία
Δημοσιοποιήθηκαν στις 4 Φεβρουαρίου τ.έ. οι χειμερινές προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
για
την
ευρωπαϊκή
οικονομία
(web:
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_winter_forecast_en.h
tm). Ειδικά ως προς τη Βουλγαρία επισημαίνονται τα εξής (για το πλήρες
κείμενο
της
σχετικής
με
τη
Βουλγαρία
έκθεσης
βλ.
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_winter/bg_en.pdf):
Για τα έτη 2015 και 2016 προβλέπεται ανάπτυξη 2,2% και 1,5% του ΑΕΠ
αντίστοιχα (βελτιωμένη εκτίμηση για το 2015 σε σχέση με τις προηγούμενες
προβλέψεις της). Για το 2017 προβλέπεται ανάπτυξη 2%. Πρόκειται για ελαφρώς
πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις συγκριτικά με αυτές της βουλγαρικής κυβέρνησης, η
οποία στον προϋπολογισμού του τ.έ. τοποθετεί το ρυθμό ανάπτυξης στο 2,1% για
το 2016 και στο 2,5% για το 2017. Σύμφωνα με την Ε. Επιτροπή, η ανάπτυξη
αναθεωρείται προς τα άνω λόγω των εξαιρετικών επιδόσεων των εξαγωγών το
9μηνο του 2015 και παρά την ασθενή ιδιωτική κατανάλωση και την όχι τόσο
δυναμική βιομηχανική παραγωγή. Οι εξαγωγές θα συνεχίσουν τα επόμενα
χρόνια να παρουσιάζουν ρυθμό αύξησης μεγαλύτερο των εισαγωγών,
εκμεταλλευόμενες και το «υποτιμημένο ευρώ» (με το οποίο είναι συνδεδεμένο το
lev), καθώς σημαντικό μερίδιο των βουλγαρικών εξαγωγών κατευθύνεται σε
εκτός Ευρωζώνης χώρες.
Σταδιακά, πάντως, η ιδιωτική κατανάλωση θα αντικαταστήσει τις
εξαγωγές ως αναπτυξιακός μοχλός: ο ρυθμός μεγέθυνσης της αναμένεται να
ενισχυθεί έως το 2017 από 0,7% σε 1,7%. Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο, το
πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα υποχωρήσει από 2,1% σε
1,6% του ΑΕΠ. Ενδιαφέρον έχει η εκτίμηση της Επιτροπής για ασθενική
μεγέθυνση των επενδύσεων λόγω «ενός μη υποστηρικτικού επιχειρηματικού
περιβάλλοντος και περιορισμένων εισροών ξένων κεφαλαίων». Επίσης οι
δημόσιες επενδύσεις θα υποχωρήσουν το 2016, για να ενισχυθούν εκ νέου το 2017
(η πορεία τους συνδέεται με το ρυθμό απορρόφησης των κοινοτικών
χρηματοδοτήσεων). Συνολικά, οι κίνδυνοι για τις αναπτυξιακές προοπτικές της
Βουλγαρίας κρίνονται ως ισορροπημένοι.
Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, το 9μηνο του 2015 παρατηρείται
περαιτέρω βελτίωση, ιδίως στους τομείς των κατασκευών, της μεταποίησης και
των ΠΤΕ (ICT). Στο πλαίσιο αυτό, υποστηριζόμενη και από τις εξωστρεφείς
επιχειρήσεις, η ρυθμός ανάπτυξης της απασχόλησης θα ενισχυθεί ελαφρώς την
επόμενη τριετία (από 0,3% σε 0,5% το 2017). Οι ανωτέρω παράγοντες σε
συνδυασμό με τη μείωση του εργατικού δυναμικού της χώρας (σε προηγούμενες
αναλύσεις της, η Επιτροπή έχει επισημάνει τις επιπτώσεις του δημογραφικού
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προβλήματος) θα συντελέσουν στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας (9,4% το
2016 και 8,8% το 2017 – αμετάβλητες εκτιμήσεις σε σχέση με τις φθινοπωρινές
προβλέψεις).

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

Ο πληθωρισμός (εναρμονισμένος δείκτης) θα παραμείνει σε αρνητικό
πεδίο το 2016 (-0,1 έναντι -1,1 το 2015), ενώ σε χαμηλά επίπεδα θα παραμείνει και
το 2017 (0,9%) .Τέλος, σύμφωνα με την Επιτροπή, τα δημόσια οικονομικά θα
βελτιωθούν. Ειδικότερα, το έλλειμμα γενικής κυβέρνησης θα υποχωρήσει από
5,8% το 2014 στο 2,5% το 2015, ενώ μέχρι το 2017 θα μειωθεί περαιτέρω στο 2%.
Το δομικό έλλειμμα θα αυξηθεί ελαφρώς το 2016 (2,75%), για να υποχωρήσει στο
2% τo 2017 χάρη στα κυβερνητικά «μέτρα εξυγίανσης». Αυτό το ελεγχόμενο μεν
αλλά «ευμέγεθες» κατά την Ε. Επιτροπή, έλλειμμα οδηγεί σε σταδιακή αύξηση
του δημόσιου χρέους από 27% το 2014 σε 30% το 2017. Οι εν λόγω εκτιμήσεις της
Επιτροπής ως προς τα δημοσιονομικά είναι ελαφρώς πιο βελτιωμένες σε σχέση με
τις φθινοπωρινές προβλέψεις.
◊◊◊◊◊
- Εξωτερικό εμπόριο Βουλγαρίας το 2015
Σύμφωνα με προσωρινές εκτιμήσεις του βουλγαρικού Στατιστικού
Ινστιτούτου, το 2015 το σύνολο των βουλγαρικών εξαγωγών ανήλθε σε BGN 45,5
δισεκ. (€ 23,2 δισεκ.), αυξήθηκαν δηλαδή κατά 5,2% σε ετήσια βάση. Μικρότερη
αύξηση (1,1%) εμφάνισαν και οι εισαγωγές, που διαμορφώθηκαν στα BGN 51,7
εκατ. Ως αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε
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κατά περίπου BGN 1,7 εκατ. Ειδικά οι εξαγωγές προς τρίτες εκτός ΕΕ χώρες
αυξήθηκαν κατά 3,2%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση.
Σε ό,τι αφορά το εντός ΕΕ εμπόριο, βάσει στοιχείων ενδεκαμήνου, οι
βουλγαρικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,3% και οι εισαγωγές κατά 5,9%. Το εν
λόγω διάστημα το διμερές εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδος-Βουλγαρίας ήταν
αρνητικό, βαίνοντας, μάλιστα, διευρυνόμενο (BGN 450 εκατ. έναντι 260 εκατ. το
ενδεκάμηνο του 2014).
Σημειώνεται ότι την τελευταία εξαετία, και με εξαίρεση μόνο το 2014, οι
βουλγαρικές εξαγωγές καταγράφουν σταθερά ανοδική πορεία. Σύμφωνα δε με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (χειμερινές προβλέψεις), Οι εξαγωγές θα συνεχίσουν
τα επόμενα χρόνια να παρουσιάζουν ρυθμό αύξησης μεγαλύτερο των
εισαγωγών, εκμεταλλευόμενες και το «υποτιμημένο Ευρώ» (με το οποίο είναι
συνδεδεμένο το lev), καθώς σημαντικό μερίδιο των βουλγαρικών εξαγωγών
κατευθύνεται σε εκτός Ευρωζώνης χώρες.
◊◊◊◊◊
- Μέσο συνολικό εισόδημα και μέση συνολική δαπάνη το δ΄ τρίμηνο 2015
Το μέσο συνολικό εισόδημα ανά μέλος νοικοκυριού στη Βουλγαρία στο
δ΄τρίμηνο του 2015 διαμορφώθηκε σε BGN 1.262, σημειώνοντας αύξηση 2,9% σε
ετήσια βάση. Το μεγαλύτερο μερίδιο του εισοδήματος προήλθε από μισθούς
55,2%, ενώ από συντάξεις προήλθε το 25,9%, από αυτοαπασχόληση το 7% και
από κοινωνικά επιδόματα το 3,8%. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του
2014 σημειώθηκαν οι ακόλουθες μεταβολές: Το εισόδημα από μισθούς αυξήθηκε
κατά 6% (από BGN 658 σε 697), το εισόδημα από συντάξεις αυξήθηκε κατά 4,2%
(από BGN 314 σε 327), το εισόδημα από αυτοαπασχόληση μειώθηκε κατά 4,7%
(από BGN 96 σε 89), τέλος το εισόδημα από κοινωνικά επιδόματα μειώθηκε κατά
4,2% (από BGN 49 σε 47). Το δε μερίδιο του χρηματικού εισοδήματος στο
συνολικό εισόδημα στο δ΄τρίμηνο του 2015 αντιστοιχούσε σε 98,7%, ενώ το
μερίδιο του εισοδήματος σε είδος μόλις σε 1,3%.
Η μέση συνολική δαπάνη ανά μέλος νοικοκυριού στη Βουλγαρία στο
δ΄τρίμηνο 2015 διαμορφώθηκε σε BGN 1.162, σημειώνοντας μείωση 0,7% σε
ετήσια βάση. Το μεγαλύτερο μερίδιο στη συνολική δαπάνη κατέλαβε το φαγητό
(32,4%), ενώ ακολούθησε η στέγαση (16,7%) και οι μεταφορές και
τηλεπικοινωνίες (11,2%). Οι μεταβολές που σημειώθηκαν ανά είδος δαπάνης σε
σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 ήταν οι ακόλουθες: Η δαπάνη για
φαγητό και μη αλκοολούχα ποτά αυξήθηκε κατά 0,3% (από BGN 375 σε 376), η
δαπάνη για στέγαση μειώθηκε κατά 2,8% (από BGN 200 σε 195), η δαπάνη για
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μεταφορές και τηλεπικοινωνίες αυξήθηκε κατά 3,4% (από BGN 126 σε 130), η
δαπάνη για υγεία μειώθηκε κατά 4,4% (από BGN 61 σε 58), η δαπάνη για
αλκοολούχα ποτά και καπνό αυξήθηκε κατά 6,9% (από BGN 49 σε 52) και η
δαπάνη για ένδυση και υπόδηση μειώθηκε κατά 4,3% (από BGN 54 σε 52).
◊◊◊◊◊

IΙ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
- Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη
Σε εκδήλωση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη
Βουλγαρία παρουσιάστηκε το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, καθώς,
επίσης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), που βρίσκεται
στην καρδιά του Επενδυτικού Σχεδίου και φιλοδοξεί να προσελκύσει επενδύσεις
ύψους € 315 εκατ.
Ιδιαίτερη έμφαση, κατά την εκδήλωση, δόθηκε στη διαδικτυακή πύλη του
Σχεδίου (http://ec.europa.eu/eipp), η οποία έχει καταβληθεί προσπάθεια να
είναι απλή και εύχρηστη. Αναμένεται δε να καταστεί πλήρως λειτουργική την
άνοιξη του 2016. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις προς έγκριση ήδη υποβάλλονται
μέσω της πύλης απευθείας από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους (promoters), οι
οποίοι στην τρέχουσα «προ-λειτουργική» (pre-launch) φάση της πύλης θα
καταβάλλουν τέλος € 100, το οποίο όταν η ιστοσελίδα καταστεί πλήρως
λειτουργική θα αυξηθεί στα € 250. Για την υποβολή των σχετικών προτάσεων
διατίθεται ηλεκτρονική φόρμα αίτησης (project application form).
Το Επενδυτικό Σχέδιο καλύπτει 6 βασικούς τομείς (γνώση και ψηφιακή
οικονομία, κοινωνικές υποδομές, ενεργειακή ένωση, πόροι και περιβάλλον,
μεταφορές, μεταποίηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις) με επιμέρους υποδομές.
Οι γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των υποβαλλόμενων προτάσεων είναι οι
κάτωθι: α) Να εμπίπτουν στο άρθρο 9.2 του Κανονισμού ΕΕ 2015/2017, β) να
είναι σύμφωνες με το ενωσιακό, αλλά και το εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών, γ)
ο χρόνος της έναρξης υλοποίησής τους να τοποθετείται εντός 3 ετών από την
υποβολή της αίτησης, δ) ο αιτών (promoter) να είναι νομικό (όχι φυσικό)
πρόσωπο εγκατεστημένο σε κράτος-μέλος της ΕΕ, ε) οι υποβαλλόμενες
πληροφορίες να μην είναι ανακριβείς και η δημοσίευσή τους να μη θέτει σε
νομικό κίνδυνο ή να μην απειλεί τη φήμη της Επιτροπής, κράτους-μέλους ή και
των δύο, στ) να εμπίπτουν εντός ενός εκ των προαναφερθέντων θεματικών
πεδίων, ζ) να έχουν ελάχιστο κόστος € 10 εκατ. (η Επιτροπή είναι διατεθειμένη να
δείξει κάποια ευελιξία ως προς το τελευταίο αυτό κριτήριο, π.χ. συνυποβολή
παραπλήσιων / συνδεόμενων σχεδίων, ώστε να επιτευχθεί το ελάχιστο όριο). Η
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Επιτροπή αποδέχεται αιτήσεις σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, αλλά
συνιστάται η υποβολή τους στην αγγλική.
Πλήρως λειτουργικό από το Σεπτέμβριο του 2015 είναι και το
συμβουλευτικό όργανο European Investment Advisory Hub (EIAH), που
συνέστησαν από κοινού Επιτροπή και ΕΤΕπ και προσφέρει συμβουλευτικές και
τεχνικές υπηρεσίες σε εν δυνάμει promoters. Αναλυτικότερα για το EIAH, βλ.
http://www.eib.org/infocentre/videotheque/introducing-the-europeaninvestment-advisory-hub.htm.
Σε ό,τι αφορά, ειδικά, το EFSI, το οποίο δραστηριοποιείται στο πλαίσιο
της ΕΤΕπ, έως τον Ιανουάριο τ.έ. είχαν ήδη προεγκριθεί χρηματοδοτήσεις ύψους
€ 9 δισεκ., που αναμένεται να ενεργοποιήσουν επενδύσεις ύψους € 61,5 δισεκ. Οι
επενδύσεις αυτές (145 επιμέρους εγκεκριμένα σχέδια) προέρχονται από 22 χώρες,
μεταξύ των οποίων δεν συμπεριλαμβάνεται, έως τώρα τουλάχιστον, η Ελλάδα.
◊◊◊◊◊

III. ΚΛΑΔΙΚΑ
ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
- Αυξημένη δραστηριότητα στον κλάδο των ακινήτων
Όπως προκύπτει από στοιχεία της βουλγαρικής Υπηρεσίας Μητρώου
(Registry Agency, web: http://www.registryagency.bg/en/), τα οποία
παραθέτει η εφημερίδα CAPITAL, η βουλγαρική αγορά ακινήτων φαίνεται να
γνωρίζει την πρώτη της σημαντική άνθηση μετά το 2008. Είναι χαρακτηριστικό
ότι το δ’ τετράμηνο 2015 οι μεταβιβάσεις ακινήτων στην πρωτεύουσα της χώρας,
τη Σόφια, αυξήθηκαν κατά 8%, ενώ απρόσμενα υψηλή υπήρξε η αντίστοιχη
άνοδος και στη Φιλιππούπολη (21%).
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Ο συνολικός αριθμός των αγοραπωλησιών στη Σόφια ανήλθε σε περίπου
24 χιλιάδες για το 2015 (ετήσια αύξηση της τάξης του 17%), μέγεθος το οποίο
είναι συγκρίσιμο με το καταγραφέν το πρώτο έτος της κρίσης, δηλαδή το 2009 (το
2008 οι αγοραπωλησίες ακινήτων είχαν υπερβεί τις 40 χιλιάδες στην
πρωτεύουσα). Εντυπωσιακή υπήρξε και η αύξηση των προσημειώσεων υποθήκης
(κατά 32% σε ετήσια βάση), οι οποίες μόνο στη Σόφια ανήλθαν σε 3.650 το δ’
τρίμηνο 2015.
Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι οι
τιμές των ακινήτων το 2016 θα αυξηθούν περαιτέρω κατά 5–7%, ενώ τα επιτόκια
των στεγαστικών δανείων, για τα οποία θα υπάρξει αυξημένη ζήτηση, θα
αποκλιμακωθούν μεν, αλλά με αργούς ρυθμούς.
◊◊◊◊◊
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Αναστολή κρατικών διαγωνισμών προϋπολογισμού πλέον των 800 εκ. ευρώ
Με εντολή του Βούλγαρου Πρωθυπουργού, κ. Boyko Borisov, ανεστάλη η
ολοκλήρωση μιας σειράς πρόσφατων κρατικών διαγωνισμών (με
ανακηρυγμένους αναδόχους), καθώς εκφράστηκαν υποψίες για παρατυπίες και
υπερκοστολόγηση προϋπολογισμών. Η συνολική αξία των επίμαχων
διαγωνισμών υπερβαίνει πλέον τα € 800 εκατ.
Μεταξύ των ακυρωθέντων διαδικασιών είναι και η προκήρυξη της
βουλγαρική
Εταιρεία
Στρατηγικών
Επενδύσεων
Υποδομών
(web:
http://www.ncsip.bg/), για δύο τμήματα του αυτοκινητοδρόμου Hemus (θα
συνδέει τη Σόφια με τη Βάρνα) συνολικού μήκους 60 χλμ., που θα συνδέουν τη
Yablanicha με τη διασταύρωση με Pleven & Lovech. Το τελικό κόστος του
διαγωνισμού αυτού είχε ανέλθει σε BGN 757 εκατ. (περίπου € 387 εκατ.) έναντι
αρχικής εκτίμησης BGN 434 εκατ. Το Δεκέμβριο 2015 η Υπουργός Περιφερειακής
Ανάπτυξης, κα Lilyana Pavlova, είχε δικαιολογήσει τη σημαντική απόσταση
μεταξύ αρχικώς εκτιμώμενου και τελικώς συμφωνηθέντος κόστους, με το
επιχείρημα ότι οι αρχικοί υπολογισμοί έγιναν πριν από περίπου 2 χρόνια. Τότε
είχαν υπάρξει δημοσιεύματα στο βουλγαρικό τύπο (εφημερίδα CAPITAL),
σύμφωνα με τα οποία και για τα δύο τμήματα είχαν κατατεθεί χαμηλότερες
προσφορές, που θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος κατά συνολικά BGN 70
εκατ. Σημειώνεται ότι με την πρώτη ανάδοχο κοινοπραξία και, συγκεκριμένα,
την εταιρεία GP Group συνδέεται ο Γενικός Διευθυντής της Lukoil Bulgaria, κ.
Valentin Zlatev, ενώ με τη δεύτερη κοινοπραξία και, συγκεκριμένα, με την PST
Group συνδέεται ο κ. Delyan Peevski, πολιτικός (βουλευτής του Κινήματος
Δικαιωμάτων και Ελευθεριών) και μεγαλομέτοχος σε βουλγαρικά ΜΜΕ, το
όνομα του οποίου είχε συνδεθεί, από μερίδα του τοπικού τύπου, με την υπόθεση
της Corporate Commercial Bank.

Τα δύο επίμαχα τμήματα, μήκους 23 και 36 χλμ. αντίστοιχα (Πηγή: Εφημερίδα CAPITAL)
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Οι GP Group και PST Group περιλαμβάνονται μεταξύ των αναδόχων δύο
ακόμη κρατικών διαγωνισμών συνολικής αξίας € 80 εκατ., που αφορούν στην
περιφέρεια Βάρνας και, επίσης, ακυρώθηκαν με απόφαση του Βούλγαρου
Πρωθυπουργού. Το αντικείμενο των διαγωνισμών αυτών ήταν οδικά έργα και
δημιουργία μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στην παραθεριστική περιοχή
Golden Sands.
Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ακυρώθηκε στις 18
Φεβρουαρίου τ.έ. ο διαγωνισμό για την έκδοση νέων εγγράφων ταυτότητας,
αξίας περίπου € 260 εκατ. Στην απόφαση αναφέρεται ότι αυτή ο διαγωνισμός
σταματά λόγω της υψηλής τιμής του και των δυνατοτήτων που υπάρχουν να
εκδοθούν τα νέα έγγραφα ταυτότητας με πολύ χαμηλότερο κόστος από δημόσια
εταιρεία. Σύμφωνα με την εφημερίδα STANDART, φήμες συνδέουν την ανάδοχο
του διαγωνισμού εταιρεία με τον επιχειρηματία Ivo Prokopiev (ιδιοκτήτη της
εφημερίδας CAPITAL). Ο Βούλγαρος Пρωθυπουργός έδωσε επίσης εντολή στην
Ъπουργό Γεωργίας, κα Desislava Taneva, να σταματήσει το διαγωνισμό σχετικά
με την κατασκευή δασικών δρόμων, αξίας € 50 εκατ.
Αναφερόμενος στις εξελίξεις αυτές, ο υπουργός Οικονομικών, κ. Vladislav
Goranov, εξήγησε ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι οι διαγωνισμοί να
επαναληφθούν σύμφωνα με τον νέο νόμο περί δημοσίων έργων, με πολύ σαφείς
και διαφανείς διαδικασίες, ώστε να διασφαλιστεί στο μέγιστο βαθμό το
συμφέρον της κοινωνίας και να επιτευχθεί καλύτερη τιμή.
◊◊◊◊◊
- Τροποποιήσεις στο νόμο για τις κρατικές προμήθειες
Σύμφωνα με νέες διατάξεις του νόμου για τις κρατικές προμήθειες, που
υιοθέτησε πρόσφατα το βουλγαρικό Κοινοβούλιο, ενισχύονται οι εξουσίες της
αναθέτουσας αρχής να αποκλείει υποψηφίους για μια σειρά από λόγους, όπως
απόπειρα επηρεασμού στη λήψη της απόφασης ανάθεσης, υποβολή ψευδών ή
παραπλανητικών πληροφοριών, απόπειρα λήψης πληροφοριών που παρέχουν
αδικαιολόγητο πλεονέκτημα, ύπαρξη εναντίον υποψηφίου αίτησης θέση του σε
πτώχευσης ή εκκαθάριση κ.ά. Οι σχετικές τροπολογίες υιοθετήθηκαν από το
βουλγαρικό Κοινοβούλιο παρά τις επιφυλάξεις βουλευτή (Grozdan Karadjov)
του κυβερνητικού συνασπισμού, ο οποίος υποστήριξε ότι παρέχονται
υπερβολικές εξουσίες στην αναθέτουσα/προκηρύσσουσα αρχή χωρίς αντίστοιχα
εχέγγυα αντικειμενικότητας.
◊◊◊◊◊
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IV. ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
- Ελληνική συμμετοχή στη Διεθνή ΄Εκθεση “Holiday & Spa Expo” (11–
13.2.2016)
Αξιόλογη, για ακόμη μια χρονιά, ήταν η ελληνική παρουσία στη διεθνή
έκθεση τουρισμού “Holiday & Spa Expo”, που έλαβε χώρα στη Σόφια στις 11–
13.02.2015 (ΙΝΤΕREXPO CENTER). Συγκεκριμένα, στην Έκθεση συμμετείχαν 41
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 (π.χ. Ήπειρο, Ιόνιο κ.ά.),
ξενοδοχειακές μονάδες, πρακτορεία τουρισμού κτλ.
Στα επίσημα εγκαίνια της Έκθεσης, η Υπουργός Τουρισμού της
Βουλγαρίας, κα Nikolina Angelkova, υπογράμμισε το διεθνή χαρακτήρα της
έκθεσης (συμμετείχαν εκθέτες από συνολικά 18 χώρες), επισημαίνοντας,
παράλληλα, ότι προτεραιότητα της βουλγαρικής Κυβέρνησης πλην του
εισερχόμενου τουρισμού αποτελεί η εσωτερική αγορά, η οποία διαθέτει
σημαντικές προοπτικές. Από την πλευρά της, η Δήμαρχος Σόφιας, κα Yordanka
Fandakova, αναφέρθηκε στην αυξημένη τουριστική κίνηση στην πόλη της
Σόφιας το 2015.
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.holidayfairsofia.com/), το συνολικό εμβαδό της εφετινής έκθεσης υπολογίζεται σε 7.500 τ.μ.,
(αμετάβλητο σε σχέση με το 2015). Ο συνολικός αριθμός των (άμεσων και
έμμεσων) εκθετών υπολογίζεται σε 384: 308 από τη Βουλγαρία και οι υπόλοιποι
από το εξωτερικό. Συγκριτικά με το 2015, ο συνολικός αριθμός των εκθετών
αυξήθηκε κατά 16%, αλλά ο αριθμός των ξένων εκθετών μειώθηκε κατά 40%. Στο
πρόγραμμα της έκθεσης περιλαμβάνονται, επίσης, παρουσιάσεις, συνεντεύξεις
τύπου και επαγγελματικές συναντήσεις / συζητήσεις. Μεταξύ των παρουσιάσεων
ξεχώρισε αυτή του δήμου Βόλου (και της περιοχής Πηλίου), η οποία
πραγματοποιήθηκε σε κατάμεστη αίθουσα. Η εκδήλωση υποστηρίχθηκε ενεργά
από το Γραφείο μας, το οποίο, ο εκ των διοργανωτών, κ. Γεώργιος Ζαφείρης,
Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας, ευχαρίστησε κατά τη διάρκεια της
παρουσίασης.
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας

Σελίδα 14

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ιδιαιτέρως επιτυχημένη κρίνεται και η παρουσία του δήμου Βόλβης τόσο
σε εκθεσιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο διμερών επαφών. Συγκεκριμένα, το
διήμερο 12-13.02, ο δήμαρχος Βόλβης, κ. Διαμαντής Λιάμας, πραγματοποίησε
συναντήσεις, που εξασφάλισε το Γραφείο μας, με τη Δήμαρχο Σόφιας, κα
Yordanka Fandakova, και εκπροσώπους των δύο βασικότερων ενώσεων
τουριστικών πρακτόρων της χώρας (BATA & ABTTA).
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού
Ινστιτούτου (NSI), το 2014 οι αφίξεις Βουλγάρων επισκεπτών στην Ελλάδα
ανήλθαν σε περίπου 867.000, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 4,6% σε σχέση
με το 2013 Ειδικότερα, οι αφίξεις Βουλγάρων στην Ελλάδα για λόγους αναψυχής
και διακοπών ανήλθαν σε 322.565, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 6% και
προσεγγίζοντας τον αριθμό αφίξεων, που είχε καταγραφεί το 2011 (περίπου
330.000) και παραμένει ο υψηλότερος της τελευταίας πενταετίας. Συνολικά, τα
ταξίδια Βουλγάρων πολιτών στο εξωτερικό το 2014 αυξήθηκαν κατά 6,6% σε
σχέση με το 2013 (περίπου 4.158.000), με την Ελλάδα να αποτελεί τον πρώτο
εντός Ε.Ε. προορισμό (ποσοστό 20,9% των συνολικών ταξιδιών) και το δεύτερο
συνολικά προορισμό των Βουλγάρων ταξιδιωτών μετά την Τουρκία (ποσοστό
26,6% των συνολικών ταξιδιών). Σε ό,τι αφορά τις αφίξεις Ελλήνων επισκεπτών
στη Βουλγαρία το 2014, αυτές κινήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2013,
αντιστοιχώντας σε 1.101.000. Το πρώτο οκτάμηνο 2015, σύμφωνα με στατιστικά
στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, ο συνολικός αριθμός των
Βούλγαρων επισκεπτών στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά κατά 21,5% (695.137).
Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η αύξηση των ταξιδιωτών προς Ελλάδα με σκοπό
τις διακοπές και τη διασκέδαση: με αύξηση 58,3% οι εν λόγω επισκέπτες
αριθμούν σε 310.682, σχεδόν δηλαδή όσοι ήταν το σύνολο του 2014. Βάσει του εν
λόγω ρυθμού προσέλευσης, οι αφίξεις Βουλγάρων στην Ελλάδα για λόγους
αναψυχής και διακοπών το 2015 αναμένεται να είναι οι μεγαλύτερες την
τελευταία εξαετία τουλάχιστον. Σε ό,τι αφορά στις αφίξεις Ελλήνων στη
Βουλγαρία το ίδιο διάστημα, αυτές μειώθηκαν κατά 6,22% και διαμορφώθηκαν
στους 728.000 επισκέπτες.
◊◊◊◊◊
Επιχειρηματικό γεύμα προς τιμή του Προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη
Επιχειρηματικό γεύμα (business luncheon) προς τιμή του Προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη, παρέθεσε το Ελληνικό
Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία (HBCB) στο ελληνικών συμφερόντων
ξενοδοχείο Sofia Balkan (23.02.2015), στο οποίο παρακάθησαν, μεταξύ άλλων, οι
Πρέσβεις της Ελλάδος και της Κύπρου στη Βουλγαρία, κκ. Δημοσθένης Στωίδης
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και Σταύρος Αυγουστίδης. Στην εκδήλωση παρέστησαν περισσότερα από 100
άτομα, μέλη του Επιχειρηματικού Συμβουλίου, αλλά και επιφανείς εκπρόσωποι
της βουλγαρικής οικονομικής και επιχειρηματικής κοινότητας.
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του HBCB, κ. Σταμάτης
Θεοδωρόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας του Κυπριακού Επιμελητηρίου
Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΚΕΒΕ), κ. Μάριος Τσιακκής, υπέγραψαν μνημόνιο
συνεργασίας μεταξύ των δύο επιχειρηματικών φορέων. Σημειώνεται ότι ο κ.
Τσιακκής ήταν επικεφαλής επιχειρηματικής αποστολής, που συνόδεψε τον
Κύπριο Πρόεδρο κατά την επίσημη επίσκεψή του, ενώ στο πλαίσιο
επιχειρηματικού φόρουμ (23.02.2015), το οποίο προσφώνησαν ο κ.
Αναστασιάδης και ο Βούλγαρος ομόλογός του, κ. Rosen Plevneliev, οι Κύπριοι
επιχειρηματίες πραγματοποίησαν κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις με
επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία.
Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Επιχειρηματικού
Συμβουλίου, κ. Σταμάτης Θεοδωρόπουλος, υπογράμμισε την εξαιρετική τιμή που
αποτελεί για το Συμβούλιο η ένταξη της εκδήλωσης στο επίσημο πρόγραμμα της
επίσκεψης του Κυπρίου Προέδρου και αναφέρθηκε συνοπτικά στην πλούσια
δραστηριότητα του Συμβουλίου, που συμπληρώνει 10 χρόνια συνεχούς
παρουσίας στη χώρα. Ο κ. Θεοδωρόπουλος δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει τις
άοκνες προσπάθειες του κ. Αναστασιάδη για την εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό
πρόβλημα, αλλά και να ευχαριστήσει το ΚΕΒΕ για την αγαστή συνεργασία και
την άμεση ανταπόκριση στην ιδέα περαιτέρω σύσφιγξης των μεταξύ τους
σχέσεων μέσω της υπογραφής μνημονίου συνεργασίας.
Κατά την ομιλία του, ο κ. Αναστασιάδης, ευχαρίστησε το Επιχειρηματικό
Συμβούλιο για την πρωτοβουλία του και υπογράμμισε τη διαχρονικά
επιτυχημένη παρουσία Ελλήνων και Κυπρίων επιχειρηματιών στη Βουλγαρία.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Αναστασιάδης στις εξαίρετες διμερείς σχέσεις
Κύπρου και Βουλγαρίας, καθώς και στη «στάση αρχών» που διαχρονικά τηρεί η
Βουλγαρία ως προς το Κυπριακό ζήτημα. Εστιάζοντας στο τελευταίο, ο κ.
Αναστασιάδης εξέθεσε το πλαίσιο του εν εξελίξει διαλόγου με την
τουρκοκυπριακή πλευρά, τις δυσκολίες και ιδιαιτερότητες των εν λόγω
διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας, παράλληλα, την ελπίδα του περί δυνατότητας
εξεύρεσης λύσης εντός του 2016.
◊◊◊◊◊

- Διεθνής ανθοκομική έκθεση "FLORA BURGAS 2016”
Aπό 29.4.2016 έως 7.5.2016 θα λάβει χώρα στην πόλη Μπουργκάς της
Βουλγαρίας (νότια Μαύρης Θάλασσας) η ετήσια διεθνής ανθοκομική έκθεση
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"FLORA BURGAS 2016". Πρόκειται για την 32η διοργάνωση της έκθεσης που
υποστηρίζεται από το Δήμο Μπουργκάς και περιλαμβάνει διαγωνισμούς
καλύτερου εκθέματος, σύνθεσης ανθέων, αρχιτεκτονικής και διακόσμησης
εξωτερικού και εσωτερικού χώρου και παιδικής δημιουργικότητας στο θέμα
“Live in color in a green city”.
Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής έχει καταληκτική ημερομηνία 29.3.2016.
Αιτήσεις καθώς και σχετικές πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στις
ιστοσελίδες www.burgas.bg και www.letenteatar.com. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται επίσης απευθείας στους διοργανωτές και στο Δήμο
Μπουργκάς:
Δήμος Μπουργκάς - Έκθεση "FLORA BURGAS 2016"
85 Oborishte Street, Bourgas 8000
Πληροφορίες: κα Μ.Αργκίροβα, κιν. τηλ.: 00359 882 121001,
κα Μ. Βάλτσεβα, κιν. τηλ.: 00359 886 005330,
Ε-mail: floraburgas_2016@abv.bg, flora_burgas@abv.bg
◊◊◊◊◊

- Παρουσίαση του Rally Greece Offroad 2016
Οι εκπρόσωποι των διοργανωτών του εν θέματι αγώνα αυτοκινήτου, κκ.
Αλέξανδρος Παπαθάνος και Κώστας Θεολόγης, πραγματοποίησαν στη Σόφια
(20.02.2016, Ξενοδοχείο Vega) παρουσίαση του εφετινού αγωνιστικού
προγράμματος στο πλαίσιο διεθνούς προωθητικής περιοδείας (επόμενος
προορισμός είναι το Ισραήλ). Την εκδήλωση παρακολούθησαν σημαντικοί
εκπρόσωποι του βουλγαρικού μηχανοκίνητου αθλητισμού, ορισμένοι εκ των
οποίων έχουν συμμετάσχει στους αγώνες των προηγουμένων ετών.
Το εφετινό rally θα ξεκινήσει από τη Φλώρινα
στις 02–05 Ιουνίου τ.έ. Η όλη προσπάθεια τελεί υπό
την αιγίδα του ΕΟΤ, ενώ στον αγώνα αναμένονται
συμμετοχές από 7 τουλάχιστον χώρες (Ελλάδα,
Βουλγαρία, Ισραήλ, Ιταλία, Τουρκία, Γερμανία,
Γαλλία κ.ά.). Το αγωνιστικό πρόγραμμα καλύπτει 820 χλμ., με τις ειδικές
διαδρομές να αποτελούν τα 450 εξ αυτών.
Περισσότερες πληροφορίες για τον αγώνα, το αναλυτικό πρόγραμμα, τις
ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής και τους εφαρμοζόμενους κανονισμούς
μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα των διοργανωτών
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(web: http://atlasteamgr.wix.com/rallygreeceoffroad), καθώς και από το
λογαριασμό
του
Rally
Greece
Offroad
στο
Facebook
(web:
https://www.facebook.com/rallygreeceoffroad/).
◊◊◊◊◊

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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