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Περίληψη 
 

Η διεθνοποίηση και εξωστρέφεια των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών ξεκίνησε 

από τη δεκαετία του ΄60 και συνεχίζεται µέχρι σήµερα, διευρύνοντας τους ορίζοντες σε 

καινούργιες χώρες. 

Αντικείµενο της ∆ιπλωµατικής Εργασίας είναι η µελέτη σκοπιµότητας επέκτασης και 

εξωστρέφειας των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών στην περιοχή των Βαλκανίων και 

πιο συγκεκριµένα στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία και σκοπός είναι να διερευνήσει και να 

εντοπίσει τις δυνάµεις και αδυναµίες των εταιρειών αυτών για διεθνοποίηση καθώς και να 

διερευνήσει τις ευκαιρίες και απειλές στο κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον των δύο χωρών. 

Η µεθοδολογία της ∆ιπλωµατικής εργασίας είναι βιβλιογραφική έρευνα µε πηγές κυρίως από 

τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ηλεκτρονικές ιστοσελίδες, ανακοινώσεις και ειδήσεις από 

τα γραφεία Εµπορικών και Οικονοµικών Υποθέσεων της Σόφιας και του Βουκουρεστίου 

αντίστοιχα, ελληνική βιβλιογραφία, κτλ. 

Από την ανάλυση στις χώρες της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για την δραστηριοποίηση των ελληνικών κατασκευαστικών 

εταιρειών οι οποίες διαθέτουν  τεράστια εµπειρία στην κατασκευή µεγάλων έργων. Οι φιλικοί 

και θρησκευτικοί δεσµοί µε τις χώρες αυτές, η υποστήριξη των ελληνικών τραπεζών που 

δραστηριοποιούνται εκεί, το ευνοϊκό φορολογικό σύστηµα, οι µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης 

έργων, τα επενδυτικά κίνητρα και οι θετικές οικονοµικές συνθήκες αποτελούν ευνοϊκές 

συνθήκες για την εξωστρέφεια των εταιρειών αυτών. 

Ωστόσο όµως στις χώρες αυτές διαπιστώνονται ορισµένοι κίνδυνοι τους οποίους θα πρέπει 

να λάβουν υπόψη οι ελληνικές κατασκευαστικές που δραστηριοποιούνται εκεί ή αυτές που 

πρόκειται να κάνουν τα πρώτα βήµατα για ανάληψη έργων.  Στις δύο υπό µελέτη χώρες 

παρατηρούνται έντονα φαινόµενα γραφειοκρατίας, διαφθοράς, οργανωµένου εγκλήµατος, 

καθυστερήσεις χρηµατοδοτήσεων κτλ. Τέλος σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και το 

γεγονός  ότι το ευνοϊκό οικονοµικό κλίµα έχει αντιστραφεί λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής 

κρίσης που δεν άφησε ανεπηρέαστες τις χώρες αυτές. 
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Summary 
 

The internationalization and extroversion of the Greek construction companies has started 

at early 60’s and continues till now, expanding horizons to new countries. 

This thesis deals with the feasibility study for expansion and internationalization of Greek 

construction companies into the region of Balkans and especially in Bulgaria and Romania 

and aims to search and spot the strengths and weaknesses of these companies related to 

internationalisation and to find the opportunities and threats to the social-economic 

environment of these two countries as well. The methodology of this thesis is based on 

bibliographic research with references to publications and internet press, websites, 

announcements and news deriving from the offices of Commerce and Economic Affairs in 

Sofia and Bucharest, respectively, Greek bibliography etc. 

Based on the analysis of Bulgaria and Romania it is concluded that there are many 

opportunities for the Greek construction companies to act, as they have great experience in 

constructing big projects. The friendship and the common religion with these countries, the 

support provided by the Greek banks, which had been established there, the favourable tax 

system, the perspective of new projects’ development, the investment incentives and the 

positive economic conditions constitute conditions in favour of the Greek construction 

companies’ openness. 

However, in these countries some risks are detected that the Greek construction companies, 

which are active or are going to establish there, have to take into consideration. In these two 

countries there is strong bureaucracy, corruption, organized crime, funding delays etc. Finally, 

the fact that the favourable economic situation has reversed due to the world economic crisis, 

which affected these two countries as well, should be taken into account. 
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Κεφάλαιο 1 
Εισαγωγή 
 

 

1.1 Εισαγωγή  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη δραστηριότητα των ελληνικών 

επιχειρήσεων στην περιοχή των Βαλκανίων. Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλλαν και οι 

κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες από νωρίς διαπίστωσαν τις ευκαιρίες που δίνονται 

στις περιοχές αυτές για να βρεθούν εκτός συνόρων. Φυσικά η εξωστρέφεια των 

ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών ξεκίνησε ήδη από την δεκαετία του 60 κυρίως 

στις περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής και συνεχίζεται µέχρι 

σήµερα. Στην περιοχή των Βαλκανίων η δραστηριοποίηση των κατασκευαστικών 

ξεκίνησε ουσιαστικά µετά το 2000. Οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες έχουν 

αποκτήσει τεράστια εµπειρία σε µεγάλα έργα υποδοµής που κατασκευάστηκαν στη 

χώρα µας κυρίως µετά το 1990 ενώ ο κορεσµός του χώρου αυτού στη χώρα µας 

αποτέλεσε έναυσµα για την εξόρµηση τους στο εξωτερικό. Στη δραστηριοποίηση των 

ελληνικών κατασκευαστικών στην περιοχή των Βαλκανίων και κυρίως στη Βουλγαρία 

και Ρουµανία συνέβαλλε το γεγονός ότι µε τις χώρες αυτές υπάρχουν φιλικοί και 

θρησκευτικοί δεσµοί αλλά και η νοοτροπία των ανθρώπων των χωρών αυτών πλησιάζει 

αυτή των Ελλήνων. Επίσης από την άλλη πλευρά οι χώρες αυτές αποτελούν 

καινούργιες αγορές µε µεγάλες ανάγκες για ανάπτυξη και έργα υποδοµής ιδίως µετά 

την ένταξη τους στην Ευρωπαϊκή  Ένωση. 

Αντικείµενο της ∆ιπλωµατικής Εργασίας είναι η µελέτη σκοπιµότητας επέκτασης 

και εξωστρέφειας των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών στην περιοχή των 

Βαλκανίων και πιο συγκεκριµένα στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία. ∆ηλαδή µελετώνται 

οι δυνατότητες για δραστηριοποίηση που έχουν οι εν λόγω εταιρείες στο περιβάλλον 

αυτών των χωρών. 

Σκοπός της ∆ιπλωµατικής Εργασίας είναι να διερευνήσει και να εντοπίσει τις 

δυνάµεις και αδυναµίες των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών για διεθνοποίηση 
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καθώς και να διερευνήσει τις ευκαιρίες και απειλές στο κοινωνικοοικονοµικό 

περιβάλλον της  Βουλγαρίας και Ρουµανίας.  

Η µεθοδολογία της παρούσας ∆ιπλωµατικής εργασίας είναι βιβλιογραφική έρευνα 

µε πηγές κυρίως από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ηλεκτρονικές ιστοσελίδες, 

ανακοινώσεις και ειδήσεις από τα γραφεία Εµπορικών και Οικονοµικών Υποθέσεων 

της Σόφιας και του Βουκουρεστίου αντίστοιχα, ελληνική βιβλιογραφία, κτλ. 

Η ∆ιπλωµατική εργασία ακολουθεί την παρακάτω δοµή. Το παρόν Κεφάλαιο 

αποτελεί την εισαγωγή. Στο δεύτερο Κεφάλαιο αναλύονται οι βασικές θεωρίες 

διεθνοποίησης εταιρειών καθώς και τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει µια 

κατασκευαστική εταιρεία προκειµένου να βρεθεί εκτός συνόρων για κατασκευή έργων. 

Στο τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κυριότερες ελληνικές κατασκευαστικές 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Βουλγαρίας και Ρουµανίας καθώς και 

των έργων που έχουν αναλάβει ή έχουν δροµολογήσει.  

Στο τέταρτο και πέµπτο Κεφάλαιο αναλύονται το οικονοµικό περιβάλλον της 

Βουλγαρίας και Ρουµανίας αντίστοιχα. Πιο συγκεκριµένα για κάθε χώρα παρατίθεται 

αρχικά κάποια γενικά στοιχεία και στη συνέχεια αναλύονται τα µακροοικονοµικά 

στοιχεία, το νοµικό και φορολογικό καθεστώς καθώς και οι προοπτικές ανάπτυξης και 

κατασκευής έργων. Στο τέλος των δύο Κεφαλαίων πραγµατοποιείται µια SWOT 

analysis για την δραστηριοποίηση και επέκταση των ελληνικών κατασκευαστικών 

εταιρειών στη Βουλγαρία και Ρουµανία αντίστοιχα. Πιο συγκεκριµένα περιγράφονται 

οι δυνάµεις και οι αδυναµίες των εταιρειών αυτών και εντοπίζονται οι ευκαιρίες και οι 

απειλές για την κάθε µια χώρα. 

Τέλος, παρουσιάζονται και συνοψίζονται τα συµπεράσµατα από την ανάλυση των 

προηγούµενων Κεφαλαίων. 
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Κεφάλαιο 2 
Θεωρητικό πλαίσιο διεθνοποίησης 
επιχειρήσεων 
 

 

2.1 Θεωρία   

Οι κυριότερες θεωρίες διεθνοποίησης αναλύθηκαν πριν από αρκετούς αιώνες και 

έδιναν περισσότερο έµφαση στα οικονοµικά χαρακτηριστικά µιας χώρας  ενώ 

υπάρχουν και νεότερες θεωρίες οι οποίες δίνουν περισσότερη έµφαση στη ροή των 

προϊόντων και υπηρεσιών από µια χώρα στην άλλη προσπαθώντας να µελετήσουν την 

συµπεριφορά των πολυεθνικών επιχειρήσεων (Χατζηδηµητρίου, 2003).  

 

2.1.1 Θεωρία του Απόλυτου πλεονεκτήµατος 

Η θεωρία του Απόλυτου πλεονεκτήµατος αναλύθηκε από τον Smith  το 1776 και 

υποστηρίζει ότι οι παραγωγικοί συντελεστές κάθε χώρας θα πρέπει να εξειδικεύονται 

στην παραγωγή  των προϊόντων τα οποία παράγουν πιο αποτελεσµατικά από άλλες 

χώρες δηλαδή κάθε χώρα να παράγει τα προϊόντα στην παραγωγή των οποίων  έχει 

‘απόλυτο πλεονέκτηµα’. Με τον τρόπο αυτό οι χώρες ανταλλάσουν µεταξύ τους 

προϊόντα στα οποία έχουν απόλυτο πλεονέκτηµα η κάθε µία και επιτυγχάνουν επίπεδα 

ευηµερίας υψηλότερα από αυτά που θα πετύχαιναν εάν η κάθε µία παρήγαγε από µόνη 

της τα προϊόντα που θα χρειαζόταν (Χατζηδηµητρίου, 2003). 

 

2.1.2 Θεωρία του Συγκριτικού πλεονεκτήµατος 

Η θεωρία του Συγκριτικού πλεονεκτήµατος αναλύθηκε από τον Ricardo το 1817 και 

υποστηρίζει και αποδεικνύει ότι δύο χώρες µπορούν να έχουν οφέλη από τη διεξαγωγή 

διεθνούς εµπορίου µεταξύ τους, ακόµη και αν η µία από αυτές έχει ‘απόλυτο 

πλεονέκτηµα’ στην παραγωγή των προϊόντων. Πιο συγκεκριµένα εάν µια χώρα Α  έχει 

απόλυτο πλεονέκτηµα σε όλα τα προϊόντα σε σχέση µε µια χώρα Β, η Α θα πρέπει να 

παράγει τα προϊόντα στα οποία έχει το µεγαλύτερο απόλυτο πλεονέκτηµα (συγκριτικό 
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πλεονέκτηµα) και η Β θα πρέπει να παράγει αυτά στα οποία έχει µικρότερο απόλυτο 

πλεονέκτηµα. Η θεωρία αυτή λαµβάνει υπόψη της µόνο την παραγωγικότητα και όχι 

άλλους παραγωγικούς συντελεστές όπως του κεφαλαιακού εξοπλισµού, της γης, της 

τεχνολογίας κτλ. (Χατζηδηµητρίου, 2003). 

 

2.1.3 Θεωρία των παραγωγικών συντελεστών 

 Η θεωρία των παραγωγικών συντελεστών ή θεωρία των Heskscher και Ohlin 

υποστηρίζει ότι καθοριστικός παράγοντας του συγκριτικού πλεονεκτήµατος είναι το 

µέγεθος της αφθονίας των παραγωγικών συντελεστών µιας χώρας. Οι διαφορές µεταξύ 

δύο χωρών όσον αφορά την αφθονία των παραγωγικών συντελεστών καθορίζουν ποια 

χώρα θα παράγει και τι (Χατζηδηµητρίου, 2003). 

 

2.1.4 Θεωρία του ∆ιεθνούς Κύκλου Ζωής του Προϊόντος 

Η Θεωρία του ∆ιεθνούς Κύκλου Ζωής του Προϊόντος αναλύθηκε από τον Vernon το 

1960 και υποστηρίζει τον εντοπισµό τεσσάρων σταδίων εξέλιξης του προϊόντος, πάνω 

στα οποία βασίζει την επενδυτική δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων: 

• Στάδιο της καινοτοµίας: Η επιχείρηση (ο µόνος παραγωγός) αναπτύσσει και 

εισάγει στην εγχώρια αγορά ένα καινούργιο προϊόν. Λόγω έλλειψης 

ανταγωνισµού η τιµή του προϊόντος είναι υψηλή και η επιχείρηση 

πραγµατοποιεί υψηλά κέρδη, ωστόσο όµως αποπληρώνει το υψηλό αρχικό 

κόστος επένδυσης του νέου προϊόντος. Στο στάδιο αυτό ξεκινά και η διάθεση 

του προϊόντος σε ξένες ανεπτυγµένες  χώρες. 

• Στάδιο άνθισης ή ανάπτυξης: Η ζήτηση του προϊόντος έχει αυξηθεί ραγδαία 

ενώ το µέσο κόστος παραγωγής λόγω οικονοµιών κλίµακας µειώνεται 

συνεχώς. Η τιµή του προϊόντος αρχίζει και µειώνεται και γίνεται ολοένα πιο 

προσιτό σε ακόµη περισσότερους καταναλωτές (εγχώριους και ξένους). 

Ωστόσο ξεκινά ο ανταγωνισµός µε  υποκατάστατα. Στο σηµείο αυτό 

γεννώνται κίνητρα στην  επιχείρηση για ΑΞΕ σε άλλες χώρες. 

• Στάδιο ωρίµανσης: Ο ανταγωνισµός έχει αυξηθεί κατά µεγάλο βαθµό (και 

άλλες επιχειρήσεις διαθέτουν την τεχνολογία) και συνεπώς η τιµή του 

προϊόντος αρχίζει να φθίνει και η ζήτηση του προϊόντος από καινούργιες 

αγορές να αυξάνει. Εποµένως η επιχείρηση µεταφέρει την παραγωγή σε 

άλλες χώρες όπου υπάρχουν φθηνότεροι παραγωγικοί συντελεστές 

προκειµένου να επιτύχει χαµηλότερο µέσο κόστος παραγωγής. 
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• Στάδιο παρακµής: Το προϊόν πλέον παράγεται σε χώρες χαµηλού µέσου 

κόστους παραγωγής και η ζήτηση του προϊόντος φθίνει λόγω της εµφάνισης 

εξελιγµένων µορφών του προϊόντος. Το συγκριτικό πλεονέκτηµα έχει πλέον 

µετατοπιστεί στις χώρες αυτές.  

(Χατζηδηµητρίου, 2003) 

 

2.1.5 Θεωρία Σταδίων  

Η θεωρία των σταδίων διαχωρίζει την επεκτατική δραστηριοποίηση των 

επιχειρήσεων στο εξωτερικό σε στάδια µε βάση το βαθµό δέσµευσής τους. Ως βαθµός 

δέσµευσης νοείται η δέσµευση πόρων από την επιχείρηση για την επένδυσή τους στην 

χώρα-στόχο. Ο βαθµός δέσµευσης είναι ανάλογος της γνώσης της αγοράς και της 

επένδυσης σε αυτήν από την επιχείρηση, δηλαδή όσο αυξάνεται η γνώση µιας 

επιχείρησης γύρω από µια αγορά, τόσο περισσότερους χρηµατοοικονοµικούς και 

άλλους πόρους δεσµεύει η επιχείρηση προς αξιοποίηση στην εν λόγω αγορά. Υπάρχουν 

τρία στάδια.  

Στο πρώτο στάδιο η επιχείρηση µε µηδενικό βαθµό δέσµευσης ακολουθεί παθητική 

στάση απέναντι στην αγορά, πραγµατοποιώντας µόνο εξαγωγές (στο στάδιο αυτό, η 

επιχείρηση µαθαίνει τους µηχανισµούς λειτουργίας των διεθνών αγορών και έρχεται σε 

επαφή µε ξένους παραγωγούς, διαµεσολαβητές και εµπόρους, µε στόχο τη διεθνή της 

δικτύωση). 

Στο δεύτερο στάδιο η επιχείρηση επιχειρεί πρωταρχική εµφάνιση στη χώρα και 

συνάπτει σχέσεις µίσθωσης µε τοπικούς αντιπροσώπους ή συνεργασία µε ντόπιους 

παραγωγούς, χωρίς όµως να έχει φυσική ή νοµική παρουσία  στο εξωτερικό.  

Τέλος στο τρίτο στάδιο η επιχείρηση πλέον έχει φυσική παρουσία στη χώρα, 

εγκαθιδρύοντας διεθνείς λειτουργίες (Παπαδάκης, 2007). 

 

2.1.6 Υπόδειγµα  ∆ιεθνοποίησης της Ουψάλα 

Το µοντέλο αυτό στηρίζεται στη θεωρία της συµπεριφοράς και ανάπτυξης της 

επιχείρησης. Η  πορεία που ακολουθεί µια επιχείρηση διακρίνεται στα εξής στάδια: 

• Ασθενής εξαγωγική δραστηριότητα 

• Μόνιµη εξαγωγική δραστηριότητα µέσω αντιπροσώπου 

• Μόνιµη εξαγωγική δραστηριότητα µέσω υποκαταστήµατος σε ξένη χώρα 

• Ίδρυση παραγωγικής µονάδας στην ξένη χώρα 
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Η  θεωρία της  ∆ιεθνοποίησης της Ουψάλα συνδέεται µε την ψυχική απόσταση της 

χώρας προέλευσης και της χώρας προορισµού. Ως ψυχική απόσταση ορίζεται ο βαθµός 

διαφοροποίησης του πολιτικού, πολιτιστικού, οικονοµικού, νοµικού περιβάλλοντος και 

της γενικότερης κουλτούρας της επιχειρηµατικότητας. Εποµένως, οι επιχειρήσεις 

τείνουν να επεκτείνονται διεθνώς αρχικά σε χώρες που βρίσκονται ψυχολογικά σε 

µικρή απόσταση από την χώρα της έδρας τους, δηλαδή στην ίδια ψυχική οµάδα χωρών 

(Παπαδάκης, 2007). 

 

2.1.7 Θεωρία της Ολιγοπωλιακής Αντίδρασης 

Η θεωρία της ολιγοπωλιακής αντίδρασης αναλύθηκε από τον Knickerbocker το 1973 

και υποστηρίζει πως η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου ακολουθεί την 

ίδια ή έστω παρόµοια πορεία. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις µειώνουν το 

επιχειρηµατικό ρίσκο. 

Όµως η θεωρία της ολιγοπωλιακής αντίδρασης δεν λαµβάνει υπόψη το εσωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης αλλά η ανάδραση της επιχείρησης προέρχεται από τα 

κίνητρα του ανταγωνισµού (Παπαδάκης, 2007). 

 

2.1.8 Θεωρία του Εκλεκτικού υποδείγµατος 

Η θεωρία του Εκλεκτικού υποδείγµατος αναλύθηκε από τον Dunning το 1988 και  

υποστηρίζει ότι µια επιχείρηση για να ασκήσει επενδυτική δραστηριότητα στο 

εξωτερικό πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι: 

• Η επιχείρηση πρέπει να κατέχει συγκεκριµένα ιδιοκτησιακά πλεονεκτήµατα 

αποκλειστικής χρήσης έναντι αλλοδαπών επιχειρήσεων στις αγορές όπου 

δραστηριοποιείται τα οποία είναι δύσκολο να αντιγραφούν. Όσο πιο ισχυρά 

είναι τα ιδιοκτησιακά πλεονεκτήµατα, τόσο µεγαλύτερη είναι η ροπή της 

επιχείρησης προς τη διεθνοποίηση. 

• Η επιχείρηση αντλεί αυξηµένα οφέλη από την ιδιόχρηση των ιδιοκτησιακών 

της πλεονεκτηµάτων στη διεθνή αγορά (πλεονεκτήµατα εσωτερίκευσης) 

συγκριτικά µε την πώληση ή αποκλειστική παραχώρησή τους σε ξένες 

επιχειρήσεις.  

• Η επιχείρηση αντλεί αυξηµένα πλεονεκτήµατα από την επενδυτική 

δραστηριοποίησή της σε συγκεκριµένη χώρα του εξωτερικού, σύµφωνα µε 

τα οποία επιλέγει και τον τόπο δραστηριοποίησής της (πλεονεκτήµατα 

χωροθέτησης).  
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(Παπαδάκης, 2002) 
 
 

2.1.9 Θεωρία: Το ∆ιαµάντι του Ανταγωνισµού 

Το διαµάντι του ανταγωνισµού (Porter, 1990) επικεντρώνεται στα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα των εθνών, αποσκοπώντας να εξηγήσει την αυξηµένη 

ανταγωνιστικότητα ορισµένων βιοµηχανικών κλάδων σε συγκεκριµένες χώρες ή 

αντίστροφα το πρόσφορο ανταγωνιστικό περιβάλλον µιας χώρας για την επιτυχία 

ορισµένων βιοµηχανιών. Οι παράγοντες που προσδιορίζουν τα πλεονεκτήµατα αυτά 

είναι: 

• Οι συνθήκες παραγωγής όπως φυσικοί πόροι, ανθρώπινο δυναµικό και 

υποδοµές µε έµφαση όχι τόσο στη διαθεσιµότητα των παραγωγικών 

συντελεστών όσο στο ρυθµό βελτίωσης και αξιοποίησής τους. 

• Οι συνθήκες ζήτησης της εγχώριας αγοράς που αφορούν την ποιότητα (όχι 

τον όγκο) της ζήτησης και την ορθολογικότητα των καταναλωτικών 

αποφάσεων. Η εγχώρια ζήτηση  είναι ικανή να οδηγήσει από µόνη της σε 

οικονοµίες κλίµακας και σε επίτευξη διεθνούς ανταγωνιστικότητας από τις 

επιχειρήσεις. 

• Οι συσχετιζόµενες ή υποστηρικτικές βιοµηχανίες αποτελούν µέρος του 

συστήµατος αξίας του προϊόντος ή της υπηρεσίας και επηρεάζουν τη 

λειτουργία και ανάπτυξη του κλάδου δραστηριοποίησης της επιχείρησης και 

συνεπώς τις στρατηγικές της επιλογές. 

• Η Στρατηγική της επιχείρησης (στόχοι, κουλτούρα κτλ) αποτελεί σηµαντικό 

παράγοντα επιτυχίας, καθώς καθορίζει ως ένα σηµείο την πορεία και τους 

ρόλους των θυγατρικών. 

• Η κυβέρνηση, εξωγενής παράγοντας, επηρεάζει κάθε µια από τις 

προηγούµενες τέσσερις µεταβλητές και συνεπώς την ανταγωνιστικότητα της 

επιχείρησης. 

• Ο όρος πιθανότητα ή τύχη αναφέρεται σε τυχαία γεγονότα και καταστάσεις 

ικανές  (πόλεµοι, φυσικές καταστροφές, οικονοµικές κρίσεις κτλ) να 

σηµατοδοτήσουν την επιτυχία ή αποτυχία µιας επιχείρησης.  

Σε κάθε χώρα συναντάται διαφορετικός συνδυασµός των παραπάνω παραγόντων 

οπότε και διαφορετικό εθνικό πλεονέκτηµα. Κάθε επιχείρηση θα επιλέξει να 

εγκατασταθεί στον τόπο όπου το εθνικό πλεονέκτηµα προσδίδει το µέγιστο όφελος για 

την ίδια. 
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2.2 Βήµατα ∆ιεθνοποίησης Κατασκευαστικών εταιρειών 

Τα κατασκευαστικά έργα διαφέρουν από τα υπόλοιπα αγαθά κατανάλωσης ως προς 

το γεγονός ότι το τελικό προϊόν παράγεται  στο σηµείο στο οποίο πρόκειται να 

‘καταναλωθεί’, δηλαδή η εξαγωγή ενός τεχνικού έργου αφορά την παραγωγή του εκτός 

συνόρων. Αυτό σηµαίνει αυτοµάτως ότι θα πρέπει να στηθεί ένα ολόκληρο σύστηµα σε 

ένα καινούργιο µέρος µε διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος κάθε φορά και 

εννοείται ότι κάθε έργο θα έχει την ιδιαιτερότητα του και διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

Αυτό αυτοµάτως σηµαίνει γνώση των τοπικών τεχνικών, εµπορικών και φορολογικών 

κανόνων, πρόσβαση στους εκεί υλικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και  ανάπτυξη 

δοσοληψιών µε το τοπικό τραπεζικό σύστηµα. 

Η πρώτη απόπειρα µιας κατασκευαστικής εταιρείας για διεθνοποίηση θα πρέπει να 

ξεκινά από την έναρξη ανάληψης του πρώτου της έργου, από το οποίο µάλιστα να 

εξασφαλίζεται οικονοµικό κέρδος. Στη συνέχεια η αρχική στελέχωση και οργάνωση της 

δραστηριότητας θα πρέπει να προέρχεται από το ανθρώπινο δυναµικό της ίδιας της  

εταιρίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η εµπιστοσύνη του τοπικού ανθρώπινου  

δυναµικού καθώς και των εταιριών που θα σπεύσουν να συνεργαστούν µε ανώτερα από 

τα συνήθη για αυτούς πρότυπα. Η εξασφάλιση τοπικών συνεργατών καθώς επίσης και 

η προσέγγιση της τοπικής κοινωνίας µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, µειώνει 

το κόστος διείσδυσης (Αλεξόπουλος Χ., 2009). 

Πιο συγκεκριµένα τα βήµατα διεθνοποίησης που πρέπει να ακολουθήσει µια 

κατασκευαστική επιχείρηση περιγράφονται στη συνέχεια. 

Το πρώτο και αποφασιστικό βήµα για τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων µιας 

κατασκευαστικής επιχείρησης είναι η πλήρης κατανόηση των λόγων που την ωθούν να 

στραφεί στις διεθνείς αγορές.  Πιο συγκεκριµένα η επιχείρηση θα πρέπει να κατανοήσει 

τα κίνητρα και τις προσδοκίες της ώστε να σχεδιάσει και να αποφασίσει τις 

στρατηγικές ανάπτυξης αλλά και να τη βοηθήσει να οργανώσει το ανθρώπινο δυναµικό 

της και τη λειτουργία της. Τα κίνητρα για διεθνοποίηση που µπορεί να έχει µια 

κατασκευαστική εταιρεία είναι τα εξής: 

• Επιδίωξη υψηλότερων κερδών και οικονοµιών κλίµακας 

• Επιθυµία της διοίκησης της επιχείρησης για διεθνοποίηση 

• Τεχνογνωσία της επιχείρησης (know-how) ειδικά στην περίπτωση που είναι 

µοναδική στο είδος της  

• Θετικό µακροοικονοµικό περιβάλλον (φορολογία, νοµικό καθεστώς, 

εργατικό δυναµικό, υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης, χαµηλές τιµές, νέες αγορές 

κτλ) 
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• Καλή  φήµη της επιχείρησης 

• ∆ιαφοροποίηση των επιχειρηµατικών κινδύνων 

• Επίδραση από διεθνοποιηµένους κατασκευαστικούς ανταγωνιστές που ήδη 

έχουν διεισδύσει στην αγορά 

• Κορεσµός εγχώριας αγοράς και ανταγωνισµός 

Στη συνέχεια η επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει τη χώρα στην οποία σκοπεύει να 

διεισδύσει καθώς επίσης και το µοντέλο διεθνοποίησης που θα επιλέξει. Η επιχείρηση 

πριν αποφασίσει θα πρέπει να γνωρίζει τα εξής για την χώρα που σκοπεύει να µεταβεί: 

• Κοινωνικό-πολιτική κατάσταση 

• Βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη (µέγεθος της οικονοµίας, ρυθµός 

ανάπτυξής κτλ) 

• Εύρος ζήτησης – προοπτικές ανάπτυξης έργων 

• Υφιστάµενο ανταγωνισµό  

• Κόστος διείσδυσης (π.χ. εργατικό κόστος) 

• Επενδυτικά εµπόδια 

• Βαθµό επικινδυνότητας της αγοράς  

• Υφιστάµενο νοµικό και φορολογικό πλαίσιο (εργασιακές σχέσεις, επενδυτικά 

κίνητρα κτλ) 

• Τεχνικές προδιαγραφές έργων 

• Συγκριτικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που έχει έναντι των 

ανταγωνιστών (π.χ. δεσµοί φιλίας, γεωγραφική απόσταση, know how κτλ). 

Στη συνέχεια η επιχείρηση θα πρέπει να αποφασίσει τον τρόπο µε τον οποίο θα 

διεισδύσει στην χώρα που έχει επιλέξει. Οι κυριότερες µέθοδοι που αφορούν τις 

κατασκευαστικές εταιρείες είναι οι εξής: 

• Συµφωνίες παραγωγής 

• Συµφωνίες κατασκευής «µε το κλειδί στο χέρι» 

• Σύσταση κοινοπραξίας µε τοπική εταιρεία ή ξένη εταιρεία 

• Άµεση επένδυση 

• Παραχώρηση δικαιωµάτων εκµετάλλευσης 

• Συγχώνευση ή εξαγορά 

• Ανάπτυξη στρατηγικών συµµαχιών µε ξένες επιχειρήσεις 

• Υπογραφή συµβολαίων management 

Το επόµενο βήµα για την επιχείρηση είναι να αναδιοργανώσει την εσωτερική δοµή 

της και να καταγράψει τις  δυνάµεις και αδυναµίες που έχει και πιο συγκεκριµένα να 
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αναλύσει τα εµπόδια που πρόκειται να αντιµετωπίσει. Τα εµπόδια αυτά προέρχονται 

από το εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

Τα εµπόδια που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης είναι τα 

εξής: 

• ∆ιαφορετικό πολιτικό, πολιτισµικό και κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο 

• ∆ιαφορετικό νοµικό και φορολογικό πλαίσιο 

• ∆ιαφορετικές επιχειρηµατικές πρακτικές 

• ∆υσκολίες µε τα απαιτούµενα έγγραφα και διαδικασίες και ιδιαίτερα µε αυτά 

που απαιτούν οι αλλοδαπές χώρες καθώς και µε τη γραφειοκρατία  

• Έλλειψη ικανοποιητικής βοήθειας και υποστήριξης από τους αρµόδιους 

δηµόσιους οργανισµούς της µητρικής χώρας 

• ∆υσκολίες στη γλώσσα 

• Ισχύς περιοριστικών προτύπων που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές  

Τα εµπόδια που προέρχονται από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης είναι τα 

εξής: 

• Έλλειψη στελεχών µε τις κατάλληλες γνώσεις, ικανότητες και εµπειρία 

• Έλλειψη στελεχών που να γνωρίζουν τη γλώσσα των χωρών-στόχων 

• Έλλειψη και δυσκολίες εξασφάλισης έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης 

για τις ξένες αγορές 

• ∆υσκολία ανεύρεσης κεφαλαίων 

• Σηµαντικές δυσκολίες στην επικοινωνία 

Για την αναδιοργάνωση της, η επιχείρηση θα πρέπει να πραγµατοποιήσει µια σειρά 

από παρεµβάσεις στην οργάνωση, στη λειτουργία και στην κουλτούρα της. Το εύρος 

και το βάθος των παρεµβάσεων εξαρτάται από µια σειρά παραγόντων όπως το µέγεθος 

της επιχείρησης, ο επιδιωκόµενος βαθµός διεθνοποίησης, η επιλεγµένη στρατηγική 

(µοντέλο) διεθνοποίησης, οι υφιστάµενες υποδοµές, οι οργανωτικές ικανότητες και 

δεξιότητες της κάθε επιχείρησης. 

Το ανθρώπινο δυναµικό µιας κατασκευαστικής εταιρείας αποτελεί παράγοντα κλειδί 

για την επιτυχή δραστηριοποίησή της στις διεθνείς αγορές. Τα χαρακτηριστικά που θα 

πρέπει να διακατέχει το ανθρώπινο δυναµικό που θα µεταβεί στη χώρα στόχο είναι τα 

εξής: 

• Γνώσεις ξένων αγορών 

• Τεχνικές διείσδυσης σε ξένες αγορές 

• Γνώση των κοινωνικών και οικονοµικών χαρακτηριστικών της κάθε αγοράς 
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• Κατάρτιση γύρω από το νοµοθετικό, φορολογικό και επενδυτικό πλαίσιο των 

ξένων αγορών 

• Ευελιξία και χρήση «open minded» στρατηγικής διαχείρισης θεµάτων 

• Γνώσεις ξένων γλωσσών  

• Ευελιξία και ευχέρεια επικοινωνίας και διαπραγµάτευσης 

• Ικανότητες διοικητικής 

Επίσης καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή διεθνοποίηση µιας κατασκευαστικής 

επιχείρησης είναι τα εξής: 

• Συµµετοχή σε διεθνή δίκτυα µε σκοπό την πρόσβαση στην τεχνολογία-

τεχνογνωσία, την πρόσβαση σε φθηνές πρώτες ύλες κα. 

• Εντοπισµός, προσέγγιση και ανάπτυξη συνεργασιών µε κατάλληλους ξένους 

συνεργάτες 

• Ανάπτυξη συνεργασιών µε φορείς επιχειρηµατικής πληροφόρησης σε 

Ελλάδα και εξωτερικό και τέλος  

• Αξιοποίηση των υφιστάµενων δηµόσιων δοµών και άλλων φορέων όπως  

εµπορικών & οικονοµικών ακολούθων στις χώρες στόχους και συµµετοχή σε 

συλλογικές εκδηλώσεις (π.χ. εκθέσεις, επιχειρηµατικές αποστολές) για την 

προώθηση των ελληνικών κατασκευαστικών  επιχειρήσεων στο εξωτερικό. 
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Κεφάλαιο 3 
Ελληνική παρουσία κατασκευαστικής 
δραστηριότητας σήµερα και στο 
παρελθόν στη Βουλγαρία και Ρουµανία 
 

 

3.1 Εταιρείες που έχουν αναλάβει κατασκευαστικά έργα  

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες 

ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια µετά το 2000 αναγνωρίζοντας 

γρήγορα τις ευκαιρίες που τους δίνονταν στις χώρες αυτές. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται οι περισσότερες από αυτές, τις εταιρείες που έχουν ιδρύσει καθώς και 

τα έργα που έχουν φέρει εις πέρας ή βρίσκονται στη φάση δροµολόγησης. 

 

3.1.1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ - όµιλος εταιρειών  

Η εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ – όµιλος εταιρειών έχει ιδρύσει θυγατρική εταιρεία στη 

Βουλγαρία µε την επωνυµία MICHANIKI BULGARIA από το 1995. Η εταιρεία έχει 

ξεκινήσει 2 µεγάλα έργα επενδύσεων ακινήτων. Το πρώτο αφορά την ανάπτυξη 

υψηλού επιπέδου οικιστικών συγκροτηµάτων σε ιδιόκτητο οικόπεδο έκτασης 34 

στρεµµάτων  στην περιοχή του Βοτανικού Κήπου της Σόφιας. Η επένδυση αυτή 

ανέρχεται σε 11,6 εκατοµµύρια ευρώ και η αποπεράτωση του αναµένεται το 2012. Το 

δεύτερο έργο αφορά την οικιστική ανάπτυξη κατοικιών σε µέσου και ανώτερου 

επιπέδου κοινωνικά στρώµατα σε ιδιόκτητο οικόπεδο έκτασης 93 στρεµµάτων  στην 

περιοχή Βίτοσα στη Σόφια. Η επένδυση αυτή ανέρχεται σε 52,4 εκατοµµύρια ευρώ και 

η αποπεράτωση του αναµένεται το 2013. 

 

3.1.2 INTRAKAT - όµιλος εταιρειών  

Η INTRAKAT αρχικά ίδρυσε το 2000 την INTRACOM CONSTRUCT S.A. στη 

Ρουµανία µε συµµετοχή 80%. Στη συνέχεια το 2005 ιδρύει την εταιρεία περιορισµένης 

ευθύνης INTRAKAT ROMANIA S.R.L. και το 2006 το υποκατάστηµά της στη 



 13 

Ρουµανία.  Τα έργα που έχει αναλάβει η INTRAKAT στη Ρουµανία παρατίθενται στο 

Παράρτηµα Α. 

 

3.1.3 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - όµιλος εταιρειών 

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ίδρυσε θυγατρική εταιρεία στη Βουλγαρία µε την επωνυµία Icon 

Ltd. Η Icon Ltd έχει στην κατοχή της πολλά ιδιόκτητα οικόπεδα σε πολλές περιοχές της 

Βουλγαρίας (Samokov, Lom, Svilengrand, Krivina, Batak) τα οποία και πρόκειται να 

αξιοποιήσει. Ένα από τα έργα που έχει υλοποιήσει είναι το Ηermes Ρark το οποίο είναι 

εµπορικό και γραφειακό πάρκο στη Σόφια. Τα ιδιόκτητα έργα που κατασκευάζει αυτή 

τη στιγµή είναι: 

• Borovets Euphoria Club: Συγκρότηµα ορεινών παραθεριστικών πολυτελών 

κατοικιών σε οικόπεδο 20 στρεµµάτων έξω από τη Σόφια. 

• City Tower: Κτίριο γραφείων 19 ορόφων στο κέντρο της Σόφιας  

• 3 Tops: Συγκρότηµα γραφείων και καταστηµάτων στο κέντρο της Σόφιας 

• Gerganitza Palace: Συγκρότηµα πολυτελών κατοικιών στην περιοχή Boyana 

Ακόµη η εταιρεία έχει αναλάβει στη Βουλγαρία το έργο «Ηλεκτροκίνηση 

σιδηροδροµικής γραµµής Plovdiv-Svilengrad και αναβάθµιση των γραµµών ΙV και IX: 

έργα πολιτικού µηχανικού και ηλεκτροκίνηση φάσης Α' / τµήµα Kroumovo-Parvomai» 

ενώ στη Ρουµανία έχει αναλάβει την «Ανακαίνιση της σιδηροδροµικής γραµµής 

Βουκουρέστι-Κωστάντζα, τµήµα Baneasa-Fundulea - Τµήµα 2».  

 

3.1.4 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. 

Η J&P-ΑΒΑΞ είναι µέλος του οµίλου J&P. Tο 2004 η J&P-ΑΒΑΞ ανέλαβε το έργο 

της µελέτης και κατασκευής των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων της πόλης του 

Blagoevgrad στη Βουλγαρία µετά από συµµετοχή σε  διεθνή διαγωνισµό που 

προκήρυξε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων της χώρας. Για την 

πραγµατοποίηση του έργου συστήθηκε κοινοπραξία  µεταξύ των εταιριών Θεµελιοδοµή  

και  J&P Aβαξ.  

Το 2004 η J&P-ΑΒΑΞ ανέλαβε έργο ύδρευσης – αποχέτευσης των βορείων 

προαστίων του Βουκουρεστίου, προϋπολογισµού 5,6 εκ € µε φορέα του έργου το 

Υπουργείο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης της Ρουµανίας. Για την πραγµατοποίηση του 

έργου συστήθηκε κοινοπραξία  µεταξύ της  Ε∆ΡΑΣΗ-Χ. ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ Α.Τ.Ε. και  J&P-

ΑΒΑΞ Α.Ε. στην οποία η J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. µετείχε µε ποσοστό 49%.  
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Ακόµη η J&P-ΑΒΑΞ ανέλαβε το 2007  τον υπόγειο σταθµό αυτοκινήτων Gara de 

Nord στη Ρουµανία µε τη µέθοδο της παραχώρησης. 

Μέσω της θυγατρικής της, J&P Development, η J&P έχει προσανατολιστεί στην 

αγορά ακινήτων στη Ρουµανία πραγµατοποιώντας έργα σε ιδιόκτητα οικόπεδα. Τα έργα 

τα οποία είναι προς πραγµατοποίηση (µελέτη - αδειοδότηση) αυτή τη στιγµή 

παρατίθενται στο Παράρτηµα Α. 

 

3.1.5 LAMDA DEVELOPMENTS 

Η εταιρεία LAMDA Olympic SRL (50% συµµετοχή LAMDA Development, 

Τεχνική Ολυµπιακή) ολοκλήρωσε το 2004 συγκρότηµα κατοικιών στο Βουκουρέστι 

Lake View Condominium  πολυτελών κατοικιών  το οποίο αναπτύχθηκε σε οικόπεδο 9 

στρεµµάτων. Τα έργα που πρόκειται να υλοποιήσει ο όµιλος στις περιοχές της 

Ρουµανίας και της Βουλγαρίας µέσω των θυγατρικών (τα περισσότερα βρίσκονται στην 

φάση αδειοδότησης) παρατίθενται στο Παράρτηµα Α. Οι θυγατρικές που έχει 

αναπτύξει ο όµιλος στη Ρουµανία είναι οι: Robies Services Ltd (90% συµµετοχή 

LAMDA Development),  LAMDA Med Srl, LAMDA Development Romania Srl 

(100% συµµετοχή LAMDA Development) και στη Βουλγαρία αντίστοιχα οι: GLS 

OOD (50% συµµετοχή LAMDA Development, ΓΕΚ ως συνεργάτης), LAMDA 

Development Sofia EOOD (100% συµµετοχή LAMDA Development) και TIHI EOOD 

(100% συµµετοχή LAMDA Development) 

 

3.1.6 ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ 

Η ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ  ίδρυσε το 1998 και 2003 θυγατρικές εταιρείες στη 

Ρουµανία και Βουλγαρία αντίστοιχα. Οι θυγατρικές είναι:  

SC PROODEFTIKI CONSTRUCT SRL: Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1998 µε κύριο και 

αποκλειστικό µέτοχο την εταιρεία ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ και έχει έδρα τη Ρουµανία. 

Τα έργα που έχει αναλάβει είναι: 

• Ανακατασκευή της Εθνικής Οδού DN17 ΚΛΟΥΖ / Όρια νοµού ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ 

ΝΑΣΑΟΥΝΤ – ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ ΧΙΛ. 6+500 – 58+900 

• Ανακατασκευή της Εθνικής Οδού DN66, BARU – HATEG 

• Ανακατασκευή της Εθνικής Οδού DN6, CRAIOVA – DROBETA (30 

χιλιοµέτρων). Το έργο εκτελείται σε κοινοπραξία µε την εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 

και το ποσοστό συµµετοχής της ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗΣ είναι 65% 
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PROODEFTIKI CONSTRUCT EOOD: Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2003 µε κύριο και 

αποκλειστικό µέτοχο την εταιρεία ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ και έχει έδρα τη Βουλγαρία. 

Το έργο που έχει αναλάβει είναι: 

• Αποκατάσταση και µερική επανακατασκευή τµήµατος του δρόµου RAZLOG 

– BANSKOGOTSE DELCHEV – SADOVO 

• Κατασκευή οδού πρόσβασης στο συνοριακό πέρασµα Στρουµιάνι - Μπέροβο 

ανάµεσα στη Βουλγαρία και στην πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της 

Μακεδονίας 

 

3.1.7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. – ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. εξαγόρασε το 1999 την ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε (66,78%) 

και το 1997 ίδρυσε στη Ρουµανία την εταιρία Eurorom Constructii SRL, θυγατρική της 

Μοχλός Α.Ε. Τα έργα που έχει εν ενεργεία η εταιρεία παρατίθενται στο Παράρτηµα Α. 

 

3.1.8 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

Η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ίδρυσε το 2000 στη Ρουµανία θυγατρική εταιρεία µε την 

επωνυµία PANTECHNIKI ROMANIA SRL (100%). Τα έργα που έχει αναλάβει η 

εταιρεία παρατίθενται στο Παράρτηµα Α. 

 

3.1.9 ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 

Η εταιρεία εκτελεί έργα στη Ρουµανία από το 2000 µέσω της θυγατρικής της 

ACHILLEUS CONSTRUCTIONS ROMANIA S.R.L.(100%) που έχει ιδρύσει. Τα  

έργα που έχει πραγµατοποιήσει στη χώρα παρατίθενται στο Παράρτηµα Α. 

 

3.1.10 ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. 

Η εταιρεία ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. έχει εκτελέσει τα εξής έργα στη Ρουµανία: 

• Μελέτη και κατασκευή αγωγών εκβολής των βιολογικών καθαρισµών µονάδας 

βόρειας Constanza και νότιας Eforie (2005-2006) 

• Μελέτη και κατασκευή της επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης και 

ολοκλήρωση του κυρίου αποχετευτικού δικτύου του Rosiori (2004-2007)  

• Εργασίες αναβάθµισης σιδηροδροµικού σταθµού Constanza (2005-2009) 

• Αποκατάσταση οδού DN 6 τµήµα  Craiova-Drobeta Tutnu Severin Χ.Θ. 

268+390 - Χ.Θ. 298+000 (2003-2005) 
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3.1.11 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ) 

Η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  ίδρυσε την ΑΚΤΟR Bulgaria 100% θυγατρική της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 

και στην συνέχεια ίδρυσε υποκατάστηµα της ΑΚΤΩΡ στη Βουλγαρία την AKTOR 

ACD KCHT (AKTOR BG). Στη Ρουµανία έχει ιδρύσει τη θυγατρική AKTOROM SRL 

ROMANIA. Τα έργα που έχει αναλάβει στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία παρατίθενται 

στο Παράρτηµα Α.  

 

3.1.12 Ε∆ΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ Α.Τ.Ε. 

Το 2004 η Ε∆ΡΑΣΗ ίδρυσε τη θυγατρική  REDRA Construct Grοup στη Ρουµανία 

και αργότερα το 2007 ίδρυσε µία ακόµη θυγατρική εταιρεία στην περιοχή, µε την 

επωνυµία EDRASIS Grecia Srl Romania. Τα έργα που έχει αναλάβει η Ε∆ΡΑΣΗ στη 

Ρουµανία παρατίθενται στο Παράρτηµα Α. 

 

3.1.13 ΑΕΓΕΚ  

H Εταιρεία ΑΕΓΕΚ ίδρυσε την AEGEF GRUP SRL στο Βουκουρέστι (η ΑΕΓΕΚ 

απέκτησε το 50% του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ ROM S.R.L.). Τα έργα 

που έχει αναλάβει στη Ρουµανία παρατίθενται στο Παράρτηµα Α. 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται φωτογραφικό υλικό από κάποια έργα Ελληνικών 

Κατασκευαστικών εταιρειών στη Βουλγαρία και Ρουµανία. 

 

 

Εικόνα 3.1: Κτίριο Γραφείων στη Ρουµανία από την εταιρεία Lamda Developments 
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Εικόνα 3.2: Κτίριο Γραφείων στη Βουλγαρία από την εταιρεία Lamda Developments 

 

 

 

Εικόνα 3.3: «City Tower» Κτίριο γραφείων 19 ορόφων στο κέντρο της Σόφιας από την 

εταιρεία Γεκ-Τέρνα 
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Εικόνα 3.4: Συγκρότηµα γραφείων και καταστηµάτων στο κέντρο της Σόφιας από την 

εταιρεία Γεκ-Τέρνα 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.5: Αναβάθµιση του δρόµου DN17 Bistrita Nasaud / Suceava County Limit 

έως Iacobeni στη Ρουµανία από την εταιρεία ΑΚΤΩΡ 
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Εικόνα 3.6: Κατασκευή της µονάδας Hydrodesulphurization and Dearomatization HDS-

HDA στο διυλιστήριο της LUKOIL NEFTOCHIM BURGAS  στη Βουλγαρία από την 

εταιρεία ΑΚΤΩΡ 

 

 

 

Εικόνα 3.7: Κατασκευή της µονάδας Gasoline Desulphurization - Prime G, στο 

διυλιστήριο της LUKOIL NEFTOCHIM BURGAS  στη Βουλγαρία από την εταιρεία 

ΑΚΤΩΡ 

 

 

 

 

 

 



 20 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 4 
Βουλγαρία  
 

 

4.1 Γενικά στοιχεία χώρας  

Η Βουλγαρία είναι µια χώρα της νοτιοανατολικής Ευρώπης µε έκταση 110.910 

τετραγωνικά χιλιόµετρα και πληθυσµό 7.563.710 κατοίκους (Εurostat 2010). Η 

Βουλγαρία ιδρύθηκε το 681 και είναι ένα από τα αρχαιότερα κράτη της Ευρώπης. 

Περίπου το 85% του πληθυσµού της είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και το 13% 

µουσουλµάνοι. Επίσης, το 10% περίπου του πληθυσµού είναι τουρκικής καταγωγής και 

το 3% Τσιγγάνοι.  Πρωτεύουσα και µεγαλύτερη πόλη της χώρας είναι η Σόφια µε 

περίπου 1.100.000 κατοίκους. Άλλες µεγάλες πόλεις είναι η Φιλιππούπολη, η Βάρνα, ο 

Πύργος (Μπουργκάς) στη Μαύρη Θάλασσα, η Στάρα Ζαγόρα, το Πλέβεν, το Λόβετς, 

το Σούµεν, το Ρούσε (στις όχθες του ∆ούναβη) και το Βελίκο Τάρνοβο (η πρώτη 

πρωτεύουσα της Βουλγαρίας). 

Η Βουλγαρία βρέχεται στα ανατολικά από τη Μαύρη Θάλασσα, ενώ συνορεύει µε 

την Ελλάδα στα νότια, την Τουρκία στα ανατολικά, την Πρώην Γιουγκοσλαβική 

∆ηµοκρατία της Μακεδονίας στα δυτικά, τη Σερβία και τη Ρουµανία στα βόρεια. 

Φυσικό σύνορο µεταξύ της Ρουµανίας και της Βουλγαρίας αποτελεί ο ποταµός 

∆ούναβης. 

Το πολίτευµα της Βουλγαρίας είναι Προεδρευόµενη κοινοβουλευτική δηµοκρατία 

και πρωθυπουργός της χώρας είναι ο Μπόικο Μπορίσοφ ενώ πρόεδρος της χώρας ο 

Γκεόργκι Παρβάνοφ. Η βουλγαρική Εθνοσυνέλευση έχει 240 µέλη που εκλέγονται για 

τετραετή θητεία. Η Βουλγαρία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007 ενώ 

αναµένεται η ένταξη της στην Ευρωζώνη έως το 2015.  

Το λεβ (LEV) είναι το νόµισµα της Βουλγαρίας και η συναλλαγµατική ισοτιµία του 

είναι κλειδωµένη στο 1 Ευρω=1,995 λέβα. Το λέβ υποδιαιρείται σε 100 στοτίνκι. Ο 

κωδικός ISO 4217 του λεβ είναι BGN.  (wikipedia, 2010), (Εuropa, 2010) 
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Χάρτης 4.1:  Βουλγαρία 

 

Πηγή: The PRS Group, Inc., (2009), Romania: Country Report 

 

4.2 Μακροοικονοµικά στοιχεία Βουλγαρίας  

Η Βουλγαρία αµέσως µετά τις πρώτες κοινοβουλευτικές εκλογές του 1991, ως 

αποτέλεσµα της απαγκίστρωσής της από το πρώην Ανατολικό Μπλοκ, άρχισε µία 

έντονη προσπάθεια µεταρρυθµίσεων νοµικού, κοινωνικού και κυρίως οικονοµικού 

χαρακτήρα. Στόχος της χώρας ήταν η οικονοµική ανάπτυξη και η βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου των κατοίκων µέσω σταθερών κυρίως πολιτικών συνθηκών που θα 

αποτελούσαν ισχυρό κίνητρο για την προσέλκυση Άµεσων Ξένων Επενδύσεων.  

Η πρώτη περίοδος εφαρµογής δυτικού τύπου οικονοµικής πολιτικής είχε ως 

αποτέλεσµα την κατάρρευση της οικονοµίας της χώρας το 1996-1997  (ο πληθωρισµός 

τον Ιανουάριο του 1997 έφτασε 500% και τον Μάρτιο του ίδιου έτους ξεπέρασε τα 

2.000% ενώ αρκετές τράπεζες οδηγήθηκαν σε πτώχευση), µε κύρια χαρακτηριστικά τον 

υπερπληθωρισµό και την µαζική ανεργία. Στις 25/09/1990 η Βουλγαρία προσέφυγε στο 

∆ΝΤ  και την Παγκόσµια Τράπεζα ενώ το 1997 εισήλθε σε καθεστώς ελέγχου (µέσω 

του Νοµισµατικού Συµβουλίου). Η οικονοµική κατάσταση άρχισε να µεταβάλλεται 

θετικά και η οικονοµική ανάπτυξη και πολιτική σταθερότητα να αποτελούν τα 

χαρακτηριστικά των τελευταίων 8 ετών µέχρι και το 2008. Το 2007 αποτελεί σταθµό 
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για την Βουλγαρία καθώς εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον µέληµα της 

Βουλγαρίας είναι η ένταξη της στη Ευρωζώνη. Για την ένταξή της, η Βουλγαρία θα 

πρέπει να εισέλθει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Συναλλαγµατικής Ισοτιµίας ΙΙ για δύο 

τουλάχιστον δοκιµαστικά χρόνια για τη νοµισµατική σταθερότητα της χώρας πριν την 

τελική ένταξη στην ευρωζώνη και την υιοθέτηση του ευρώ. Προβλέπεται ότι η ένταξη 

της στην Ευρωζώνη θα πραγµατοποιηθεί έως το 2015. 

Τα τελευταία χρόνια και µέχρι να εµφανιστεί στο προσκήνιο η οικονοµική κρίση, τα 

κύρια χαρακτηριστικά της οικονοµίας της Βουλγαρίας ήταν τα ισχυρά συναλλαγµατικά 

αποθέµατα, το τραπεζικό σύστηµα που χαρακτηριζόταν από ικανή κεφαλαιακή 

επάρκεια και ισχυρή εποπτεία και µία ισχυρή δηµοσιονοµική θέση αποτέλεσµα  

συνετής δηµοσιονοµικής πολιτικής, πλεονασµατικών προϋπολογισµών και χαµηλού 

δηµόσιου χρέους. Με αυτά τα χαρακτηριστικά εισήλθε η Βουλγαρία στην οικονοµική 

κρίση και για τον λόγο αυτό προβλέπεται ότι  θα επηρεαστεί λιγότερο σε σχέση µε τις 

άλλες χώρες των Βαλκανίων. 

Ωστόσο όµως η υψηλή εξάρτηση της οικονοµίας από το ξένο κεφάλαιο την καθιστά 

ιδιαίτερα ευάλωτη στις εξωτερικές πιέσεις και µάλιστα η οικονοµική κρίση των 

υπόλοιπων εταίρων της θα την οδηγήσουν σε συρρίκνωση της οικονοµίας της. Ήδη τα 

πρώτα στοιχεία για κάµψη της οικονοµίας γίνονται αισθητά ήδη από το 2009. Τα 

κυριότερα µακροοικονοµικά µεγέθη της Βουλγαρίας µέχρι και το 2008 παρουσιάζονται 

στον πίνακα 4.1 αποδεικνύοντας την οικονοµική µεγέθυνση της Βουλγαρίας µέχρι και 

την χρονιά αυτή. 
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Πίνακας 4.1: Μακροοικονοµικά µεγέθη Βουλγαρίας 

 1999-2003 
Average  

2004-2008 
Average  1999  2000  2001  2002  2003  

Domestic Economic Indicators         
GDP (Nominal, $bn)  14.95  34.56  12.96  12.60  13.60  15.60  19.98  
Per Capita GDP ($)  1884  4505  1610  1575  1711  1977  2548  
Real GDP Growth Rate (%)  4.3  6.3  2.3  5.4  4.1  4.9  5.0  
Inflation Rate (%)  5.7  7.9  2.5  10.4  7.4  5.8  2.2  
Capital Investment ($bn)  2.62  9.66  1.96  1.98  2.48  2.84  3.86  
Capital Investment/GDP (%)  17.3  26.8  15.1  15.7  18.2  18.2  19.3  
Budget Revenues ($bn)  5.18  12.88  4.61  4.52  4.70  5.12  6.96  
Budget Revenues/GDP (%)  34.7  37.5  35.6  35.9  34.6  32.8  34.8  
Budget Expenditures ($bn)  5.05  11.60  4.42  4.45  4.44  5.13  6.81  
Budget Expenditures/GDP (%)  33.8  33.6  34.1  35.3  32.7  32.9  34.1  
Budget Balance ($bn)  0.13  1.28  0.19  0.07  0.26  -0.01  0.15  
Budget Balance/GDP (%)  0.9  3.9  1.5  0.6  1.9  -0.1  0.8  
Money Supply (M1, $bn)  3.01  10.82  2.20  2.26  2.76  3.22  4.63  
Change in Real Wages (%)  0.1  5.7  1.2  1.1  -1.2  -1.6  0.8  
Unemployment Rate (%)  16.8  8.7  16.0  16.9  19.8  17.8  13.7  

International Economic Indicators         
Foreign Direct Investment ($bn)  1.13  7.13  0.82  1.00  0.81  0.90  2.10  
Forex Reserves ($bn)  3.92  12.15  2.77  3.03  3.25  4.36  6.17  
Gross Reserves (ex gold, $bn)  4.01  12.21  2.89  3.16  3.29  4.41  6.29  
Gold Reserves ($bn)  0.34  0.82  0.33  0.31  0.29  0.34  0.41  
Gross reserves (inc gold, $bn)  4.34  13.03  3.22  3.47  3.58  4.75  6.70  
Total Foreign Debt ($bn)  11.06  30.50  11.55  10.95  10.68  10.13  12.01  
Total Foreign Debt/GDP (%)  75.9  84.0  89.1  86.9  78.5  64.9  60.1  

Debt Service ($bn)  1.30  7.19  1.04  1.16  1.49  1.32  1.50  
Debt Service/XGS (%)  15.1  29.1  16.3  15.1  17.4  14.5  12.3  
Current Account ($bn)  -0.70  -6.70  -0.65  -0.70  -0.80  -0.32  -1.02  
Current Account/GDP (%)  -4.7  -17.7  -5.0  -5.6  -5.9  -2.1  -5.1  
Current Account/XGS (%)  -8.1  -24.8  -10.2  -9.1  -9.3  -3.5  -8.4  
Exports ($bn)  5.27  15.59  4.01  4.82  5.11  5.35  7.08  
Imports ($bn)  6.89  23.39  5.09  6.00  6.69  7.01  9.66  
Trade Balance ($bn)  -1.62  -7.80  -1.08  -1.18  -1.58  -1.66  -2.58  
Exports of Services ($bn )  2.26  5.64  1.79  2.18  2.16  2.20  2.96  
Income, credit ($bn)  0.70  1.87  0.27  0.32  0.71  0.92  1.30  
Transfers, credit ($bn)  0.56  1.31  0.33  0.35  0.60  0.65  0.87  
Exports G&S ($bn)  8.80  24.42  6.40  7.67  8.58  9.12  12.21  
Liabilities ($bn)  1.16  0.44  1.33  1.31  1.13  0.95  1.06  
Net Reserves ($bn)  3.19  12.59  1.89  2.16  2.45  3.80  5.64  
Liquidity (months import cover)  5.3  6.5  4.5  4.3  4.4  6.5  7.0  
Currency Exchange Rate  1.991  1.495  1.836  2.123  2.185  2.077  1.733  
Currency Change (%)  -0.2  5.0  -3.8  -15.6  -2.9  4.9  16.6  

Social Indicators         
Population (million)  7.95  7.69  8.05  8.00  7.95  7.89  7.84  
Population Growth (%)  -0.7  -0.6  -0.7  -0.6  -0.6  -0.8  -0.6  
Infant Deaths/1000  13  19  14  12  12  15  14  
Persons under Age 15 (%)  16  14  17  16  16  15  15  
Urban Population (%)  69  69  68  69  69  69  69  
Urban Growth (%)  -0.4  -0.3  -0.7  0.9  -0.6  -0.8  -0.6  
Literacy % pop.  98  99  98  98  98  98  98  
Agricultural Work Force (%)  18  10  20  20  18  15  15  
Industry-Commerce Work Force (%)  35  33  33  33  41  35  35  
Services Work Force (%)  47  57  47  47  41  50  50  
Unionized Work Force (%)  16  18  15  15  16  16  17  
Energy - total consumption (1015 Btu)  0.87  0.91  0.77  0.87  0.91  0.89  0.89  
Energy - consump (109 Btu)  0.11  0.12  0.10  0.11  0.11  0.11  0.11  
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(συνέχεια Πίνακα 4.1) 

 1999-2003 
Average  

2004-2008 
Average  2004  2005  2006  2007  2008  

Domestic Economic Indicators         
GDP (Nominal, $bn)  14.95  34.56  24.65  27.19  31.49  39.55  49.91  
Per Capita GDP ($)  1884  4505  3164  3513  4095  5177  6576  
Real GDP Growth Rate (%)  4.3  6.3  6.6  6.3  6.3  6.2  6.0  
Inflation Rate (%)  5.7  7.9  6.4  5.0  7.3  8.4  12.3  
Capital Investment ($bn)  2.62  9.66  5.06  6.57  8.26  11.78  16.64  
Capital Investment/GDP (%)  17.3  26.8  20.5  24.2  26.2  29.8  33.3  
Budget Revenues ($bn)  5.18  12.88  9.13  10.47  11.98  15.51  17.32  
Budget Revenues/GDP (%)  34.7  37.5  37.0  38.5  38.0  39.2  34.7  
Budget Expenditures ($bn)  5.05  11.60  8.29  8.73  10.91  14.11  15.98  
Budget Expenditures/GDP (%)  33.8  33.6  33.6  32.1  34.7  35.7  32.0  
Budget Balance ($bn)  0.13  1.28  0.84  1.74  1.07  1.40  1.34  
Budget Balance/GDP (%)  0.9  3.9  3.4  6.4  3.4  3.5  2.7  
Money Supply (M1, $bn)  3.01  10.82  6.54  7.91  10.31  14.50  14.86  
Change in Real Wages (%)  0.1  5.7  0.2  5.2  2.7  10.3  10.1  
Unemployment Rate (%)  16.8  8.7  12.0  10.1  9.0  6.9  5.7  

International Economic Indicators         
Foreign Direct Investment ($bn)  1.13  7.13  2.66  4.31  7.76  11.71  9.20  
Forex Reserves ($bn)  3.92  12.15  8.71  7.99  10.89  16.42  16.76  
Gross Reserves (ex gold, $bn)  4.01  12.21  8.78  8.04  10.94  16.48  16.82  
Gold Reserves ($bn)  0.34  0.82  0.45  0.65  0.81  1.06  1.11  
Gross reserves (inc gold, $bn)  4.34  13.03  9.23  8.69  11.75  17.54  17.93  
Total Foreign Debt ($bn)  11.06  30.50  15.72  18.99  25.56  38.47  53.78  
Total Foreign Debt/GDP (%)  75.9  84.0  63.8  69.8  81.2  97.3  107.8  

Debt Service ($bn)  1.30  7.19  3.26  7.51  5.85  8.56  10.78  
Debt Service/XGS (%)  15.1  29.1  19.6  39.7  25.4  30.1  30.7  
Current Account ($bn)  -0.70  -6.70  -1.67  -3.35  -5.86  -10.04  -12.58  
Current Account/GDP (%)  -4.7  -17.7  -6.8  -12.3  -18.6  -25.4  -25.2  
Current Account/XGS (%)  -8.1  -24.8  -10.0  -17.7  -25.4  -35.3  -35.8  
Exports ($bn)  5.27  15.59  9.93  11.75  15.10  18.58  22.59  
Imports ($bn)  6.89  23.39  13.62  17.20  22.13  28.57  35.45  
Trade Balance ($bn)  -1.62  -7.80  -3.69  -5.45  -7.03  -9.99  -12.86  
Exports of Services ($bn )  2.26  5.64  4.03  4.40  5.29  6.50  8.00  
Income, credit ($bn)  0.70  1.87  1.54  1.52  1.58  2.11  2.62  
Transfers, credit ($bn)  0.56  1.31  1.12  1.24  1.07  1.25  1.89  
Exports G&S ($bn)  8.80  24.42  16.62  18.91  23.04  28.44  35.10  
Liabilities ($bn)  1.16  0.44  1.08  0.70  0.32  0.02  0.07  
Net Reserves ($bn)  3.19  12.59  8.15  7.99  11.43  17.52  17.86  
Liquidity (months import cover)  5.3  6.5  7.2  5.6  6.2  7.4  6.0  
Currency Exchange Rate  1.991  1.495  1.575  1.574  1.559  1.429  1.337  
Currency Change (%)  -0.2  5.0  9.1  0.1  1.0  8.3  6.4  

Social Indicators         
Population (million)  7.95  7.69  7.79  7.74  7.69  7.64  7.59  
Population Growth (%)  -0.7  -0.6  -0.6  -0.6  -0.6  -0.7  -0.7  
Infant Deaths/1000  13  19  14  21  21  19  19  
Persons under Age 15 (%)  16  14  15  15  14  14  14  
Urban Population (%)  69  69  67  70  70  70  70  
Urban Growth (%)  -0.4  -0.3  -3.5  3.8  -0.6  -0.6  -0.7  
Literacy % pop.  98  99  99  99  99  98  98  
Agricultural Work Force (%)  18  10  11  11  11  9  9  
Industry-Commerce Work Force (%)  35  33  33  33  33  33  33  
Services Work Force (%)  47  57  56  56  56  58  58  
Unionized Work Force (%)  16  18  17  17  18  18  18  
Energy - total consumption (1015 Btu)  0.87  0.91  0.88  0.92  0.90  0.91  0.92  
Energy - consump (109 Btu)  0.11  0.12  0.11  0.12  0.12  0.12  0.12  

 

Πηγή: The PRS Group, Inc., (2009), Bulgaria: Country Report 
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Τα βασικότερα µακροοικονοµικά στοιχεία από το 2009 και µετά είναι τα εξής: 

• Ο πληθωρισµός το 2009 ανήλθε σε 2,5% σύµφωνα µε στοιχεία του Eurostat. 

• Η ανεργία ,σύµφωνα µε στοιχεία του Eurostat, έφτασε στα µέσα του 2009 στο 

6,6 %, στις αρχές του 2010 το 8,9% ενώ άγγιξε το 9,7% στα µέσα του 2010.  

• Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βουλγαρίας, το 

Σεπτέµβριο του 2009 το µέσο µηνιαίο εισόδηµα ενός νοικοκυριού στη χώρα 

ισοδυναµούσε µε 777 λέβα. 

• Η Βουλγαρία το 2009 έκλεισε  µε το χαµηλότερο έλλειµµα προϋπολογισµού 

στην ΕΕ, σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονοµικών της 

Βουλγαρίας. Συγκεκριµένα το έλλειµµα το 2009 ανήλθε σε 498,9 εκατ. λέβα.  

• Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της Βουλγαρίας ανήλθε στα €37,6 δισ. 

(111,1% του ΑΕΠ) το ∆εκέµβριο του 2009. 

• Το ΑΕΠ το 2009 παρουσίασε κάµψη 5,1%, έναντι αύξησης 6% το 2008. Η 

ονοµαστική αξία του ΑΕΠ το 2009 υπολογίζεται σε 66.197 εκατ. λέβα. 

• Οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις το 2009 µειώθηκαν στα 2,8 δις ευρώ. 

 

4.3 Στοιχεία κατασκευαστικού κλάδου 

Στη Βουλγαρία δραστηριοποιούνται περίπου 12.000 κατασκευαστικές εταιρείες, εκ 

των οποίων 5.500 είναι µέλη του βουλγαρικού κατασκευαστικού επιµελητήριου. Οι 

µεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία είναι 

οι εξής (Ζώµας, 2007): 

• AUTOMAGISTRALI 

• TECHNOEXPOSTROY 

• GLAVBOLGARSTROY, 

• MOSTROY 

• NVG GROUP 

• GEOTECHNIM-CONSULT 

• PATISHTA 

• PATSTROY 

• HOLDING COMPANY ROADS 

• MINSTROY HOLDING 

• SIKONKO BUILDING 

• LOZENETS CONSULT 

• STATE COMPANY FOR CONSTRUCTION AND RENOVATION 
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• TRANSCOMPLET 

• GASSTROYMONTAJ 

• METROPOLITEN 

• ROAD& EQUIPMENT 

• SOFINVEST 

• STANILOV 

• GRANIT97 

 

4.4 Φορολογία 

Από 1.1.2002 ισχύει µεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας Συµφωνία Αποφυγής ∆ιπλής 

Φορολογίας.  

4.4.1 Κυριότεροι Φόροι 

Οι κυριότεροι φόροι που ισχύουν στη Βουλγαρία είναι οι εξής (τέθηκαν σε ισχύ την 

1η Ιανουαρίου του 2007): 

• φόρος φυσικών προσώπων 10% 

• εταιρικός φόρος 10% 

• φόρος µερισµάτων 5% 

• φόρος προστιθεµένης αξίας 20% (η κυβέρνηση προτίθεται να µειώσει το ΦΠΑ 

στο 16%) και µηδενικός προκειµένου για εξαγωγές και ενδοκοινοτικές 

προµήθειες. Υποχρέωση για καταβολή ΦΠΑ υπάρχει στις περιπτώσεις 1) 

κύκλος εργασιών άνω των 50.000 λέβα, 2) ενδοκοινοτικές προµήθειες άνω των 

20.000 λέβα και  3) πωλήσεις εξ αποστάσεως άνω των 70.000 λέβα. 

• ∆ηµοτικός φόρος σε όλα τα ακίνητα από 0,5% έως 2%  

• ∆ηµοτικός φόρος µεταβίβασης ακινήτων από 1,3% έως 2,6%. 

Επίσης ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται στο αλκοόλ, τα προϊόντα καπνού, 

τα πολυτελή αυτοκίνητα, τον ηλεκτρισµό και το πετρέλαιο. 

 

4.4.2 Φορολογικές απαλλαγές 

Οι επιχειρήσεις, που έχουν επενδύσει σε υποβαθµισµένες περιοχές ή σε περιοχές µε 

χαµηλή ανεργία µπορούν να επωφεληθούν από ορισµένες φορολογικές διευκολύνσεις 

όπως απαλλαγή µέχρι και 100% του εταιρικού φόρου (10%) προκειµένου για 

βιοµηχανικές µονάδες, µείωση του εταιρικού φόρου µέχρι το 10% επί της αξίας των 

πάγιων επενδύσεων και ειδικές εκπτώσεις. Επίσης µπορούν να απαλλαγούν από τον 
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εταιρικό φόρο σε περίπτωση νοµικών προσώπων που εκτελούν προγράµµατα 

χρηµατοδοτούµενα από τα Κοινοτικά Προγράµµατα PHARE και ISPA [Το 

Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα RHARE προερχόµενο από την ΕΕ για τις χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αποτελείται από δύο υπό προγράµµατα (PHARE 

ESC και PHARE CBC) και αφορά έργα οικονοµικής - κοινωνικής συνοχής, µεταφοράς, 

περιβάλλοντος ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και διοικητικής ανάπτυξης αντίστοιχα για 

διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των υπό ένταξη χωρών και των κρατών µελών. Το 

πρόγραµµα είναι ακόµη σε ισχύ. Το ISPA (2000-2006) παρείχε χρηµατοδοτική 

υποστήριξη για επενδύσεις στους τοµείς του περιβάλλοντος και των µεταφορών µε 

στόχο την επιτάχυνση της συµµόρφωσης των χωρών της διεύρυνσης µε την ισχύουσα 

Ευρωπαϊκή νοµοθεσία]. 

 

4.5 Νοµικό καθεστώς  

Γενικότερα υπάρχει ισότιµη µεταχείριση µεταξύ εγχωρίων και αλλοδαπών 

επιχειρήσεων και οι επενδυτές µπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τη νοµική µορφή της 

εταιρείας τους. 

4.5.1 Προϋποθέσεις για την ίδρυση εταιρείας από αλλοδαπό 

• Καταχώρηση της εταιρείας στο εµπορικό µητρώο, για την οποία απαιτείται η 

έκδοση απόφασης του Πρωτοδικείου της έδρας της υπό ίδρυση εταιρείας.  

• Εγγραφή της εταιρείας στις φορολογικές αρχές, το Εθνικό Στατιστικό 

Ινστιτούτο και την Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης. 

• Για τις µικτές εταιρείες, δεν υφίσταται περιορισµός στο ποσοστό της ξένης 

συµµετοχής. 

 

4.5.2 Κυριότερες µορφές εταιρειών 

Οι πιο διαδεδοµένες µορφές εταιρειών στη Βουλγαρία είναι : 

• Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης:  Το ελάχιστο απαιτούµενο κεφάλαιο είναι 

5.000 λέβα και µπορεί να είναι και µονοπρόσωπη. Μάλιστα στο τέλος του 

2009 ψηφίστηκε τροπολογία του Εµπορικού Κώδικα  η οποία καθορίζει 

ελάχιστο κεφάλαιο το συµβολικό ποσό του 1 ευρώ (δύο λέβα). 

• Ανώνυµη Εταιρεία: Το ελάχιστο απαιτούµενο κεφάλαιο είναι 50.000 λέβα 

και µπορεί να είναι και µονοπρόσωπη. 
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      Μεγαλύτερο ύψος ελάχιστου κεφαλαίου  απαιτείται για την ίδρυση εταιρειών 

επενδύσεων, τραπεζών (10 εκατ. λέβα) και ασφαλιστικών εταιρειών (2 εκατ. – 6 εκατ. 

λέβα) 

4.5.3 Επενδυτικά κίνητρα 

Για την προσέλκυση και διευκόλυνση ξένων επενδυτών ιδρύθηκε το 1995 η 

Υπηρεσία Ξένων Επενδύσεων (Foreign Investment Agency) η οποία λειτουργεί στο 

πρότυπο «one-stop shop».  Να σηµειωθεί ότι τα κίνητρα µειώθηκαν στο µισό το 2009 

ευνοώντας την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Οι επενδύσεις ανάλογα µε το ύψος 

τους διακρίνονται σε δύο κατηγορίες : 

Α΄ τάξεως :  

• άνω των 32 εκατ. λέβα  

• άνω των 16 εκατ. λέβα, σε περιοχή µε ανεργία που υπερβαίνει  τον εθνικό 

µέσο όρο ή πρόκειται για επένδυση  σε υψηλή τεχνολογία στον βιοµηχανικό 

τοµέα 

• άνω των 11 εκατ. λέβα  για επένδυση σε υψηλή τεχνολογία στις  υπηρεσίες  

Β΄ τάξεως : 

• άνω των 16 εκατ. λέβα  

• άνω των 8 εκατ. λέβα, σε περιοχή µε ανεργία υψηλότερη του εθνικού µέσου 

όρου ή επένδυση σε υψηλή τεχνολογία στην βιοµηχανία 

• άνω των 5,5 εκατ. λέβα και επένδυση σε υψηλή τεχνολογία στις υπηρεσίες 

 

Τα προβλεπόµενα κίνητρα είναι τα εξής : 

• σύντµηση των διαδικαστικών διατυπώσεων 

• προνοµιακή διοικητική αντιµετώπιση (κατηγορία Α΄) 

• προνοµιακή µεταχείριση  για απόκτηση δηµόσιας και δηµοτικής ακίνητης 

περιουσίας 

• χρηµατοοικονοµική βοήθεια για έργα υποδοµής 

• χρηµατοοικονοµική βοήθεια για την εκπαίδευση του προσωπικού µέχρι 29 

ετών 

4.5.4 Συµπράξεις δηµοσίου ιδιωτικού τοµέα στη Βουλγαρία 

Στη Βουλγαρία δεν υπάρχει νοµοθεσία για τις συµπράξεις δηµοσίου ιδιωτικού 

τοµέα. Το νοµοσχέδιο για τις Σ∆ΙΤ βρίσκεται σε φάση προετοιµασίας και στην 

παρούσα φάση για Σ∆ΙΤ εφαρµόζονται οι νόµοι για τις δηµόσιες προµήθειες και 

παραχωρήσεις βάση ευρωπαϊκών οδηγιών. Τα δύο κύρια µοντέλα Σ∆ΙΤ που 
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χρησιµοποιούνται είναι τα εξής: α) σχεδιασµός-κατασκευή-χρηµατοδότηση-λειτουργία 

και β) χρηµατοδότηση-λειτουργία. Τη δεκαετία του 90 οι εµπειρίες από Σ∆ΙΤ δεν ήταν 

ιδιαίτερα θετικές παρόλα αυτά όµως υπάρχουν σηµερινά παραδείγµατα έργων που 

σηµείωσαν επιτυχία π.χ. ο εκσυγχρονισµός της Έκθεσης της Φιλιππούπολης. Οι Σ∆ΙΤ 

προσφέρονται για ποικιλία δραστηριοτήτων των ∆ήµων (νοσοκοµεία, παιδικοί σταθµοί, 

εκπαίδευση, αθλητισµός, αιολικά πάρκα κ.τ.λ.)  

 

4.5.5 Εργατική Νοµοθεσία  

Ο Εργατικός Κώδικας (ΦΕΚ 26/01.04.1986, τελευταία τροποποίηση ΦΕΚ 

104/11.12.2007), όπως έχει συµπληρωθεί µε µεταγενέστερες νοµοθετικές πράξεις, 

αποτελεί το βασικό νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εργασιακές σχέσεις. Ο µέγιστος 

χρόνος εργασίας στη Βουλγαρία είναι  40 ώρες/εβδοµάδα. Ο κατώτατος µισθός είναι 

240 λέβα (2009)  και ο µέσος µηνιαίος µισθός  524 λέβα (2008).  

Οι µέσες ασφαλιστικές εισφορές στην Βουλγαρία ανέρχονται σε 30,9% του µικτού 

µισθού για το 2009 και καταβάλλονται 17,9% από τον εργοδότη και 13% από τον 

εργαζόµενο. Ο Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 110/1999, µε τις πρόσφατες 

τροποποιήσεις ΦΕΚ 113/28.12.2007) ρυθµίζει τα συναφή θέµατα. 

Για τους αλλοδαπούς που προτίθενται να εργαστούν στη Βουλγαρία χρειάζεται 

εξασφάλιση άδειας εργασίας, την οποία εκδίδει η Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης  και 

ισχύει για ένα έτος  µε δυνατότητα επιµήκυνσης για επιπλέον δύο έτη. Η εκδιδόµενη 

άδεια µπορεί να είναι µεγαλύτερης διάρκειας για πρόσωπα που κατέχουν υψηλές 

διευθυντικές θέσεις ή σε ειδικές περιπτώσεις χειρισµού εξοπλισµού αλλοδαπής 

προέλευσης. Για τους πολίτες των κρατών µελών της ΕΕ δεν απαιτείται άδεια εργασίας 

ή άλλη διαδικασία. 

 

4.5.6 Προστασία ξένων επενδύσεων 

Οι ξένοι επενδυτές µπορούν να µεταφέρουν στο εξωτερικό  τα κέρδη µετά την 

αφαίρεση των φόρων στις εξής περιπτώσεις: 

• Εισόδηµα το οποίο δηµιουργήθηκε µέσω της επένδυσης 

• Αποζηµίωση λόγω απαλλοτρίωσης της περιουσίας για λόγους δηµοσίου 

συµφέροντος 

• Ρευστοποίηση που προκύπτει από τον τερµατισµό της επένδυσης 

• Είσπραξη που προκύπτει από την πώληση του προϊόντος της επένδυσης 

• Ποσό που προέκυψε µετά από αναγκαστική εκτέλεση 
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Τα αλλοδαπά φυσικά και νοµικά πρόσωπα δεν µπορούν ευθέως να αποκτήσουν 

δικαιώµατα χρήσεως πάνω σε γη. Εάν αλλοδαποί κληρονοµήσουν γη στη χώρα, 

υποχρεούνται να µεταβιβάσουν την κυριότητα σε ηµεδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

µέσα σε 3 έτη. Τα αλλοδαπά πρόσωπα µπορούν να αποκτήσουν πλήρη δικαιώµατα 

κυριότητας πάνω σε γη (και αγροτικής γης) συστήνοντας ή συµµετέχοντας ως µέλη σε 

εταιρείες που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη Βουλγαρική νοµοθεσία. Όµως τα 

αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα και αλλοδαπές νοµικές οντότητες είναι ελεύθερες να 

αποκτούν περιουσιακά δικαιώµατα πάνω σε οικοδοµήµατα και περιορισµένα 

περιουσιακά δικαιώµατα (δικαιώµατα να χτίσουν και δικαιώµατα χρήσης) πάνω σε 

ακίνητη περιουσία, συµπεριλαµβανοµένου περιουσιακών δικαιωµάτων κατοικίας. 

Αυτοί οι περιορισµοί δεν αφορούν Βουλγαρικές εταιρείες µε ξένη συµµετοχή, ασχέτως 

του ποσοστού. 

 

4.6 Προοπτικές ανάπτυξης κατασκευαστικών έργων  

Μετά από σχετική έρευνα σε ανακοινώσεις και άρθρα που εκδίδει το γραφείο 

Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας διαπιστώθηκε ότι στη Βουλγαρία 

στην παρούσα φάση υπάρχουν πολλές προοπτικές ανάπτυξης έργων και ευκαιριών για 

τις ελληνικές κατασκευαστικές. Τα σηµαντικότερα από αυτά παρουσιάζονται στη 

συνέχεια. 

Στις αρχές του 2010 ανακοινώθηκε το πρόγραµµα  «Ανοικοδόµηση, Αποκατάσταση 

και Εξοπλισµός των Ιδρυµάτων Υγείας και Ιατρικής Περίθαλψης στα Αστικά Κέντρα» 

ύψους BGN 147 εκ. µε στόχο τον εκσυγχρονισµό των κρατικών υποδοµών υγείας σε 

86 πόλεις καθώς επίσης πρόγραµµα ύψους BGN 100 εκ. για την ενίσχυση της 

ενεργειακής επάρκειας των εκπαιδευτικών υποδοµών σε όλη τη Βουλγαρία. 

Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας αποφάσισε την επανεργοποίηση δύο κοινών 

υδροηλεκτρικών προγραµµάτων µε τη Ρουµανία στον ποταµό ∆ούναβη. Το  

«Nikopol-Turnu Magurele» προβλέπει την κατασκευή ενός φράγµατος στο ∆ούναβη 

και στοχεύει στην βελτίωση της ναυσιπλοΐας του ποταµού και της εκµετάλλευσης της 

υδροηλεκτροπαραγωγικής ικανότητας του. Το «Silistra-Calarasi» περιλαµβάνει την 

κατασκευή ενός φράγµατος και ένα σταθµό παραγωγής ηλεκτρισµού. 

Τα επόµενα έτη στη Βουλγαρία αναµένεται να πραγµατοποιηθούν επενδύσεις σε 

δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ύψους 3,5 - 4 δις ευρώ µέσω συµβάσεων 

παραχώρησης. 
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Πάνω από 250 σχέδια για κατασκευή οδικών έργων, πορθµειακών συνδέσεων και 

µαρίνων για γιοτ έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο 

πλαίσιο της Στρατηγικής για το ∆ούναβη (Danube Strategy).  

Στις άµεσες προτεραιότητες του ∆ήµου Σόφιας είναι τα εξής: η κατασκευή του 

Μετρό, εργοστάσιο για επεξεργασία απορριµµάτων, χώροι υπόγειας στάθµευσης, 

σχολεία και νηπιαγωγεία καθώς και η περιφερειακής οδός. Σήµερα υπάρχουν 

περίπου 3.600  ακίνητα που ανήκουν στο ∆ήµο της Σόφιας και πρόκειται να 

ιδιωτικοποιηθούν. Επίσης ο ∆ήµος Σόφιας διαθέτει δική του ∆ηµοτική Τράπεζα καθώς 

επίσης και 92 δηµοτικές επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες πρόκειται να 

ιδιωτικοποιηθούν. Μάλιστα το 2009 ο ∆ήµος Σόφιας  ξεκίνησε διαπραγµατεύσεις µε 

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για 3 δάνεια συνολικού ύψους 290 εκατ. ευρώ 

για την πραγµατοποίηση των παραπάνω έργων.  

Μία σχεδόν εντελώς νέα σιδηροδροµική γραµµή από την πόλη Vidin (στο 

∆ούναβη) έως τη Σόφια θα κατασκευαστεί µέχρι το 2017. Περίπου 3 δις ευρώ θα 

κοστίσει η κατασκευή της εν λόγω σιδηροδροµικής γραµµής. Οι τιµές ακινήτων στην 

περιοχή εκτέλεσης του προγράµµατος αναµένεται να αυξηθούν κατά 35 %.  

Η βουλγαρική κυβέρνηση ενέκρινε το 2009 σχεδιάγραµµα για τις επενδύσεις στους 

κρατικούς σιδηροδρόµους µέχρι το 2013, βάσει του οποίου εκτιµάται ότι οι 

επενδύσεις θα προσεγγίσουν τα 4.839 εκατ. λέβα.  

Το 40% των προµηθειών φυσικού αερίου µέχρι το 2020 θα προέρχεται από 

εναλλακτικές οδούς όπως ο αγωγός TGI, ο αγωγός Nabucco, καθώς και άλλοι 

τερµατικοί σταθµοί υγροποιηµένου φυσικού αερίου, σύµφωνα µε δηλώσεις του 

Βούλγαρου Υπουργού Οικονοµίας & Ενέργειας κ. Π. ∆ηµητρόφ. Στις προτεραιότητες 

της Βουλγαρίας συγκαταλέγεται η κατασκευή τερµατικών σταθµών υγροποιηµένου 

φυσικού αερίου, η αύξηση του δυναµικού του σταθµού αποθήκευσης φυσικού αερίου 

Chiren, καθώς και η κατασκευή ενός καινούργιου σταθµού αποθήκευσης φυσικού 

αερίου.  

Η βουλγαρική κυβέρνηση θα χορηγήσει το 2010 χρηµατοδοτήσεις ύψους 200 εκατ. 

ευρώ σε projects ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, σύµφωνα 

µε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας, Ενέργειας & Τουρισµού, κ. Evgeni Angelov 

(107,8 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε projects για την εξοικονόµηση ενέργειας και 97,9 

εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν για επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας). 

Υπενθυµίζεται ότι στόχος της Βουλγαρίας είναι το 2020 να καλύπτει το 16% των 

αναγκών της από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και µάλιστα λόγω της εξάντλησης των 
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υδάτινων διαθεσίµων  η παραγωγή θα προέρχεται κυρίως από βιοµάζα, αιολική 

ενέργεια και κυρίως ηλιακή. 

Η Βουλγαρία αποτελεί πόλο έλξης για την εκµετάλλευση της αιολικής ενέργειας 

από ξένους επενδυτές παρά την επιδείνωση της κρίσης. Το 2009 διέθετε 72 γεννήτριες 

αιολικής ενέργειας ετήσιας δυναµικότητας 113 MW ενώ σύµφωνα µε τον Υπουργό 

Οικονοµίας και Ενέργειας  κ. Πέταρ Ντιµιτρόφ, ο αριθµός των γεννητριών αιολικής 

ενέργειας στην βορειοανατολική Βουλγαρία αναµένεται να ανέλθει το 2015 σε 600 

δυναµικότητας 1.500 MW. Επίσης να σηµειωθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από 

ανανεώσιµες πηγές στη Βουλγαρία ανήλθε σηµαντικά µετά τη διακοπή το ∆εκέµβριο 

του 2006 της λειτουργίας δύο αντιδραστήρων της µονάδας πυρηνικής ενέργειας 

Kozloduy µετά από πιέσεις που δέχτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα µεγάλο µέρος 

της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ προέρχεται από υδροηλεκτρική 

ενέργεια η οποία όµως εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Να 

σηµειωθεί ότι η Βουλγαρία είναι µία από τις ιδρύτριες χώρες της νεοσυσταθείσας 

∆ιεθνούς Υπηρεσίας για Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας IRENA και θα φιλοξενεί  ένα 

από τα περιφερειακά γραφεία του νέου διεθνούς οργανισµού.  

Οι Βρυξέλλες τον Φεβρουάριο του 2010 ενέκριναν τη χορήγηση στη Βουλγαρία 

επιπλέον κοινοτικών κονδυλίων ύψους €3,3 δις., καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

επικύρωσε την έκθεση αξιολόγησης για τα επιχειρησιακά προγράµµατα 

Ανταγωνιστικότητας και Μεταφορών. Οι Βρυξέλλες έχουν ήδη ξεµπλοκάρει τη 

χρηµατοδότηση και άλλων δύο επιχειρησιακών προγραµµάτων, Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης, για τα οποία οι ΟΤΑ θα λάβουν €1,7 δισ.  

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης & ∆ηµοσίων Έργων σύνηψαν συµφωνία για την παροχή 

βοήθειας στους µεγαλύτερους δήµους της Βουλγαρίας µέσω της εκπόνησης 

ολοκληρωµένων σχεδίων αστικής ανάπτυξης. Στη συµφωνία προβλέπεται, επίσης, η 

χρηµατοδότηση έργων αστικής ανάπτυξης µέσω συστηµένου για το σκοπό αυτό 

ταµείου χαρτοφυλακίου. Το ταµείο αυτό εντάσσεται στην πρωτοβουλία JESSICΑ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Τράπεζας 

Ανάπτυξης του Συµβουλίου της Ευρώπης. 

Το Υπουργείο Οικονοµίας και Ενέργειας Βουλγαρίας σύστησε στις αρχές του 2009 

την Εθνική Εταιρεία Βιοµηχανικών  Ζωνών, κρατική εταιρεία για την προετοιµασία, 

σύσταση, διαχείριση και προώθηση βιοµηχανικών ζωνών. Η ίδρυση 7 βιοµηχανικών 

ζωνών (Ρούσε, Βίντιν, Σβίλενγραντ, Πλόβντιφ, Πλέβεν, Κάρλοβο, Βάρνα)  προωθείται 

από τη βουλγαρική κυβέρνηση ως ένα από τα σηµαντικότερα µέτρα για την 
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προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων, την προώθηση των βουλγαρικών εξαγωγών 

και την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης. Παράλληλα, το Υπουργείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και ∆ηµοσίων Έργων Βουλγαρίας προωθεί διαγωνισµούς 

για την ανάπτυξη ακόµα 24 βιοµηχανικών ζωνών ενώ έχει ανακοινώσει σχέδια για τη 

δηµιουργία 100 βιοµηχανικών ζωνών µέχρι το 2013. 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρόκειται να χρηµατοδοτήσει έργα που έχουν 

σηµειώσει καθυστέρηση, σύµφωνα µε δήλωση του Βούλγαρου Πρωθυπουργού κ. 

Boyko Borissov. Συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα 

χρηµατοδοτήσει  150 εκατ. ευρώ για την κατασκευή αποθηκών στερεών αποβλήτων και 

πρόσθετα  κονδύλια για την κατασκευή σταθµών καθαρισµού υδάτων σε πόλεις µε 

πληθυσµό άνω των 10.000 κατοίκων.  

Τον Οκτώβριο του  2009 στο πλαίσιο «Περιφερειακή Ανάπτυξη» συνάφθηκαν 32 

νέες συµβάσεις αξίας 375,2 εκατ. λέβα. Για την αποκατάσταση και ανασυγκρότηση 

δρόµων δεύτερης και τρίτης κατηγορίας συνάφθηκαν µε την Υπηρεσία Οδικών 

Υποδοµών συµβάσεις αξίας 216,3 εκατ. λέβα.  Στο πλαίσιο «Μεταφορές» συνάφθηκαν 

συµβάσεις αξίας 653,8 εκατ. λέβα µε βασική προτεραιότητα την κατασκευή των 

εθνικών οδικών αρτηριών «Στρούµα» και «Μαρίτσα». 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης το 2010 χορήγησε προς την 

Allianz Bank Bulgaria πιστωτική γραµµή, ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, η οποία θα διατεθεί 

για τη χρηµατοδότηση σχεδίων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας που θα συµβάλουν στην εξοικονόµηση ενέργειας και τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των βουλγαρικών ΜΜΕ. Να σηµειωθεί ότι από την έναρξη της 

δραστηριοποίησής της στη Βουλγαρία, η ΕΤΑΑ έχει χρηµατοδοτήσει µε 2 δις ευρώ, 

περισσότερα από 120 έργα κινητοποιώντας παράλληλα πρόσθετες ιδιωτικές επενδύσεις 

ύψους άνω των 7 δις ευρώ. 

Οι επενδύσεις στη Βουλγαρία µέσω συµπράξεων ιδιωτικού-δηµόσιου τοµέα (Σ∆ΙΤ) 

πρόκειται να ανέλθουν σε 9 δις λέβα.  

Η βουλγαρική κυβέρνηση πρόκειται να διαθέσει µέρος του πλεονάσµατος του 

προϋπολογισµού ύψους έως 400 εκατ. λέβα για την αντιµετώπιση της οικονοµικής 

κρίσης.  Συγκεκριµένα, σε δήµους της χώρας θα διατεθούν 160 εκατ. λέβα για τη 

βελτίωση υποδοµών και δηµόσιων κτιρίων, στο Υπουργείο Αµύνης 45 εκατ. λέβα για 

την αγορά νέων διαµερισµάτων για στρατιωτικούς, στην Εθνική Υπηρεσία Οδοποιίας 

30 εκατ. ευρώ για τη κατασκευή του αυτοκινητοδρόµου Θράκια και στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος 5 εκατ. λέβα. Τέλος, θα διατεθούν 15 εκατ. λέβα στο project Beautiful 
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Bulgaria και, από 100 εκατ. λέβα στα project PHARE του οποίου η κοινοτική 

χρηµατοδότηση διακόπηκε εξαιτίας περιστατικών διαφθοράς το 2008.  

Το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε στις  31.03.2010 πρόσθετα µέτρα για την τόνωση 

των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων όπως 1) Πώληση ακινήτων του δηµοσίου 

(130.000 εκταρίων - BGN 160 εκ). Το 10% των ως άνω εκτάσεων θα πουληθεί σε 

δηµόσια δηµοπρασία σε ιδιώτες, ενώ για το υπόλοιπο 90% θα συναφθούν συµβάσεις 

µακροχρόνιας µίσθωσης. 2) Πώληση µειοψηφικών πακέτων µετοχών σε εταιρείες 

ελεγχόµενες από το κράτος µέσω του χρηµατιστηρίου (BGN 200 εκ.) 3) Πώληση 

δικαιωµάτων εκποµπής  αερίων του θερµοκηπίου (BGN 350 εκ.).  

Η Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Βουλγαρίας, κα Nona Karadjova σε 

συνάντηση των Εµπορικών Συµβούλων των Πρεσβειών των χωρών του ΟΟΣΑ τον 

Μάρτιο του 2010 εκτίµησε ότι η διαχείριση αποβλήτων είναι ένας από τους κλάδους 

µε τις σηµαντικότερες προοπτικές για επενδύσεις στη χώρα. Οι παρούσες 

εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων αναµένεται να κορεστούν µέσα στα επόµενα 4–

6 χρόνια οπότε η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων για τα αστικά λύµατα θα είναι 

µονόδροµος. Το κράτος εκτιµάται ότι σύντοµα θα παύσει να χρηµατοδοτεί τη 

διαχείριση αποβλήτων και οι ΟΤΑ θα πρέπει να αναζητήσουν νέες πηγές 

χρηµατοδότησης και νέους τρόπους, για να προσελκύσουν πιθανούς επενδυτές. 

 

4.7 SWOT ANALYSIS 

 

«Οι µεγαλύτερες Ευρωπαϊκές τεχνικές εταιρίες αντλούν το µεγαλύτερο ποσοστό του 

κύκλου εργασιών τους από το εξωτερικό και όχι από τη χώρα τους, γεγονός που από 

µόνο του απαντά στο ερώτηµα περί αναγκαιότητας, δυνατότητας και προοπτικών 

ανάληψης τεχνικών έργων και από τις σωστά οργανωµένες ελληνικές τεχνικές 

εταιρίες». (Αλεξόπουλος Χ., 2009) 

 

Οι Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες διαθέτουν πολλά πλεονεκτήµατα αλλά και 

µειονεκτήµατα για να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή των Βαλκανίων αλλά και 

γενικότερα στο εξωτερικό. Η Βουλγαρία αποτελεί πόλο έλξης για πολλές 

κατασκευαστικές εταιρείες. ∆ιαθέτει πολλά πλεονεκτήµατα αλλά και µειονεκτήµατα τα 

οποία πρέπει να εντοπίσει µια κατασκευαστική για να εισέλθει σε αυτήν. 

Στη συνέχεια πραγµατοποιείται µια SWOT analysis δηλαδή εντοπίζονται οι δυνάµεις 

και οι αδυναµίες που έχουν οι ελληνικές κατασκευαστικές και αφορούν το εσωτερικό 
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περιβάλλον τους και  εντοπίζονται και αναλύονται οι ευκαιρίες και οι απειλές του 

περιβάλλοντος της Βουλγαρίας. 

 

4.7.1 ∆υνάµεις  

• Η κατασκευαστική εµπειρία που διαθέτουν οι ελληνικές κατασκευαστικές µετά 

από µια επί σειρά ετών ανάληψη µεγάλων έργων υποδοµής στην χώρα µας 

(Γέφυρα Ρίου Αντίρριου, Ολυµπιακά έργα, Εγνατία Οδός, ΠΑΘΕ κτλ). 

• Η έντονη παρουσία των ελληνικών τραπεζών στην περιοχή των Βαλκανίων 

[BANCPOST (θυγατρική EUROBANK), ALPHA BANK, BANCA 

ROMANEASCA (θυγατρική ΕΘΝΙΚΗΣ ), PIRAEUS BANK, MARFIN (πρώην  

EGNATIA), ATE BANK, EMPORIKI BANK]  και η στήριξη που προσφέρουν 

προς τις ελληνικές κατασκευαστικές. 

• Η ύπαρξη πολλών Ελλήνων µηχανικών που εργάζονται σε ελληνικές 

κατασκευαστικές που γνωρίζουν βουλγάρικα και ρουµάνικα λόγω των 

προπτυχιακών τους σπουδών στις χώρες αυτές. 

• Η τεχνογνωσία των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών (know how) έναντι 

της έλλειψης καταρτισµένων µηχανικών (πρόβληµα brain drain) στις χώρες των 

Βαλκανίων. 

• Η έλλειψη εγχώριου ανταγωνισµού από τοπικές κατασκευαστικές εταιρείες για 

µεγάλα έργα. 

• Η ύπαρξη µεγάλης εµβέλειας (µεγάλοι όµιλοι) κατασκευαστικών εταιρειών στη 

χώρα µας. 

• Η γραφειοκρατία, το εναλλασσόµενο νοµικό περιβάλλον στην εκτέλεση των 

έργων και η αδιαφάνεια στα δηµόσια έργα που παρατηρούνται στη χώρα µας  

έχει κάνει τον Έλληνα κατασκευαστή - µηχανικό  πιο ανθεκτικό σε αυτά και πιο 

πολυµήχανο και προσαρµοστικό σε ότι άγνωστο έχει να αντιµετωπίσει εκτός 

και µάλιστα σε χώρες που παρατηρούνται παρόµοιες καταστάσεις. 

 

4.7.2 Αδυναµίες  

• Πολλές κατασκευαστικές αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες στην Ελλάδα 

µε αποτέλεσµα να µεταφέρεται το πρόβληµα αυτό στις εκεί δραστηριότητές 

τους. Στα Βαλκάνια υπάρχει πληθώρα έργων που ακυρώθηκαν ή πάγωσαν π.χ. η 

ελληνογαλλική κοινοπραξία Vinci-Άκτωρ αποσύρθηκε από την κατασκευή του 
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αυτοκινητόδροµου Comarnic-Brasov  στη Ρουµανία γατί δεν κατάφερε να 

συγκεντρώσει τα απαραίτητα κεφάλαια. 

• Πολλές φορές δεν είναι εύκολο για τους µηχανικούς καθώς και το προσωπικό 

να αποφασίσουν να βρεθούν σε µία ξένη χώρα και να εδραιωθούν εκεί καθώς 

συντρέχουν οικογενειακοί λόγοι (πχ. εργασία συζύγου κτλ) ή δεν γνωρίζουν 

γυρνώντας πίσω στην Ελλάδα κατά πόσο θα είναι εύκολο να επαναπατριστούν 

επαγγελµατικά και κοινωνικά. 

• Οι περισσότερες κατασκευαστικές είναι προσαρµοσµένες και αγκυλωµένες 

στην ελληνική πραγµατικότητα (µη τήρηση προτύπων, αδιαφανής ανάθεση 

έργων) και δυστυχώς δεν διακατέχονται από την προσαρµογή τους  σε διεθνή 

πρότυπα Κατασκευαστικών Εταιρειών. 

 

4.7.3 Ευκαιρίες  

• Οι κοινοί πολιτιστικοί, θρησκευτικοί, ιστορικοί δεσµοί µε τη Βουλγαρία καθώς 

και η γεωγραφική θέση της σε σχέση µε την Ελλάδα την καθιστά πιο προσιτή σε 

σχέση µε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

• Η µακροοικονοµική σταθερότητα έως και το 2008 σε συνδυασµό µε την 

ευνοϊκή φορολογία, τη στήριξη από το τραπεζικό σύστηµα των ελληνικών 

τραπεζών, το χαµηλό εργατικό κόστος ευνοεί την δραστηριοποίηση 

κατασκευαστικών εταιρειών. Η Βουλγαρία περιλαµβάνεται µεταξύ των χωρών 

της ΕΕ µε τους υγιέστερους δηµοσιονοµικούς δείκτες τουλάχιστον µέχρι 

τουλάχιστον και το 2009 και η ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη έχει 

καταστεί προτεραιότητα από την  κυβέρνηση της χώρας. 

• Υπάρχει µεγάλη έλλειψη υποδοµών και προοπτικές ανάπτυξης έργων υποδοµής 

για τα επόµενα χρόνια είναι εµφανής. (Η Βουλγαρία κατέχει την 38η θέση 

παγκόσµιας κατάταξης ανταγωνιστικότητας για το 2009). Σύµφωνα µε έκθεση 

της εταιρείας Ernst & Young το 2010, η  Βουλγαρία γίνεται διαρκώς πιο 

ελκυστική για τους ξένους επενδυτές µε επίκεντρο τους τοµείς των κατασκευών, 

τη µηχανολογία και την παραγωγή και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας. Η 

Βουλγαρία κατατάσσεται δεύτερη σε προσέλκυση ξένων επενδύσεων µεταξύ 

των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης µετά τη Ρουµανία. 

• Τα πρόσφατα επενδυτικά µέτρα έχουν ως αποτέλεσµα την τόνωση της  

επιχειρηµατικότητας (µείωση των απαιτούµενων ελάχιστων ορίων επενδύσεων 
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για την υπαγωγή στις Α και Β κατηγορίες, ανάπτυξη βιοµηχανικών ζωνών, 

πώληση ακινήτων δηµοσίου κτλ.) 

• Η κυβέρνηση πήρε πρόσφατα πρόσθετα µέτρα για την προσέλκυση ξένων 

επενδυτών όπως 1) προοδευτική µείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

έως και 5%, 2) ταχύτερη επιστροφή του ΦΠΑ, 3) βελτίωση του νοµικού 

καθεστώτος των δηµοσίων προµηθειών και των διαδικασιών πτώχευσης, 4) 

ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της βουλγαρικής ελεγκτικής αρχής για τις 

κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις  της ΕΕ και απλοποίηση των διαδικασιών, 5) 

µετατροπή των κρατικών επιχειρήσεων ενέργειας σε δηµόσιες επιχειρήσεις και  

εισαγωγή του 15% των µετοχών τους στο χρηµατιστήριο, 6) ταχεία 

ολοκλήρωση έργων υποδοµών µεγάλης κλίµακας στα πλαίσια των 

επιχειρησιακών προγραµµάτων Μεταφορές και Περιβάλλον, 7) µείωση των 

δηµοσίων δαπανών µε περιστολή 15% και περαιτέρω µείωση τους το 2010, 8) 

βελτίωση των ελεγκτικών µηχανισµών,  9) καταπολέµηση της διαφθοράς στη 

διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων και  10) διατήρηση του ΦΠΑ σε ποσοστό 

20%.  

• Το 2010 ο διεθνής οίκος Moody’s αναβάθµισε την οικονοµία της Βουλγαρίας  

από «σταθερό» σε «θετικό»  επιστρέφοντας την στα επίπεδα Σεπτεµβρίου 2008 

πριν την παγκόσµια οικονοµική κρίση. Πρόκειται για το πρώτο κράτος µέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αξιολογείται θετικά µετά τον Ιούλιο 2008. Επίσης 

για το 2009 η Βουλγαρία κατατάσσεται στην 26η θέση ανάµεσα σε 43 χώρες 

στην Ευρώπη και στην 56η παγκοσµίως µε δείκτη 64,6% σύµφωνα µε 

δηµοσίευση δείκτη οικονοµικής ελευθερίας που διαµόρφωσε το ίδρυµα Heritage 

και η Wall Street Journal. [Ο εν λόγω δείκτης µετρά δέκα ειδικούς παράγοντες 

(ελευθερίες): επιχειρηµατική ελευθερία, εµπορική ελευθερία, φορολογική 

ελευθερία, κυβερνητικό µέγεθος, νοµισµατική ελευθερία, ελευθερία επένδυσης, 

οικονοµική ελευθερία, δικαιώµατα ιδιοκτησίας, ελευθερία από τη δωροδοκία, 

και ελευθερία εργασίας]. 

 

4.7.4 Απειλές  

• ∆ιαπιστώνεται µία πληθώρα προβληµάτων όπως αστάθεια νοµοθετικού 

πλαισίου δηλαδή συχνές και απρόβλεπτες τροποποιήσεις κανονισµών καθώς και 

µερική επικάλυψη νόµων και διαταγµάτων, γραφειοκρατία, πληµµελής 

λειτουργία της δικαιοσύνης και χαλαρός έλεγχος των δραστηριοτήτων της 
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αστυνοµίας, αναποτελεσµατικό διοικητικό σύστηµα  και αυξηµένες 

κυβερνητικές δαπάνες, διαδεδοµένες πρακτικές δωροδοκίας, οργανωµένο 

έγκληµα, ανεπαρκής προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας, έλλειψη 

διαφάνειας στους δηµόσιους διαγωνισµούς κ.τ.λ. 

• Παρατηρούνται έντονα περιστατικά διαφθοράς (Σύµφωνα µε στοιχεία της 

ετήσιας έκθεσης της Transparency International για τον ∆είκτη Αντίληψης της 

∆ιαφθοράς (CPI), η Βουλγαρία κατατάσσεται στην 72η θέση ανάµεσα σε 180 

χώρες σ’ όλο τον κόσµο). Το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αναστείλει  τις 

χρηµατοδοτήσεις στη Βουλγαρία στα πλαίσια των προγραµµάτων ISPA και 

PHARE λόγω κρουσµάτων διαφθοράς και κακοδιαχείρισης. 

• Πολλά επενδυτικά σχέδια ακυρώθηκαν ή καθυστερούν λόγω της οικονοµικής 

κρίσης. Το γεγονός αυτό αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην δύσκολη πλέον 

πρόσβαση στη χρηµατοδότηση και στα υψηλά επιτόκια µε τα οποία χορηγούν 

πλέον πιστώσεις οι τράπεζες. Οι µακροοικονοµικές ενδείξεις του 2009 και του 

2010 το αποδεικνύουν. Η πιστοληπτική ικανότητα της Βουλγαρίας 

υποβαθµίστηκε από «σταθερή» σε «αρνητική» από τη Fitch Ratings το 2009. 

• Το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» χαρακτηρίζεται από έναν από τους βραδύτερους 

ρυθµούς απορρόφησης κοινοτικών πόρων λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών 

αίτησης. Σε έκθεση της Ευρωπαϊκής αναφέρεται ότι η Βουλγαρία απέτυχε να 

απορροφήσει το 64,4% των διαθέσιµων σε αυτήν κοινοτικών κονδυλίων για το  

διάστηµα 2005-2009 απορροφώντας µόνο το ένα τρίτο των διαθέσιµων πόρων. 

Ανάλογα προβλήµατα χρονοβόρων διαδικασιών παρατηρούνται και σε άλλα 

προγράµµατα. Η Επιτροπή παρακολούθησης και ελέγχου των έργων στο 

πλαίσιο του προγράµµατος ISPA ανακοίνωσε το 2009 ότι υπάρχει µεγάλη 

πιθανότητα η Βουλγαρία να χάσει 220 εκατ. ευρώ, λόγω µη τηρήσεως 

χρονοδιαγραµµάτων που προβλέπονται για τα ανωτέρω έργα. [Τα κεφάλαια 

αυτά προορίζονταν για τα σηµαντικότερα έργα υποδοµής, όπως η γέφυρα Vidin-

Kalafat (70 εκατ. ευρώ) και η ανακαίνιση της σιδηροδροµικής οδού Plovdiv-

Svilengrad (150 εκατ. ευρώ)]. 

• Τον Μάρτιο του 2010 προτάθηκαν καινούργια µέτρα εισπρακτικού χαρακτήρα 

για αύξηση του ΦΠΑ στο 22%, επιβολή φόρου «πολυτελείας» (αυτοκίνητα, 

σκάφη, ιδιωτικά αεροπλάνα αλλά και κατοικίες άνω των 250 τ.µ), θέσπιση 

ανώτατου ορίου στις αµοιβές των δηµοσίων υπαλλήλων, αύξηση του τόκου 

υπερηµερίας για εκκρεµείς φορολογικές οφειλές και εισφορές κοινωνικής 
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ασφάλισης (από  10% στο 20%). Εάν τελικά ψηφιστούν, τα µέτρα αυτά θα 

οδηγήσουν σε καθυστέρηση της ανάπτυξης. 

• Το 2009 παρατηρήθηκε µείωση της  κατασκευαστικής δραστηριότητας που 

σηµαίνει ότι το οικονοµικό κλίµα έχει αρχίσει να αντιστρέφεται. 

• Τέλος σύµφωνα µε την αξιολόγηση της Moody’s τα οικονοµικά προβλήµατα 

στην Ελλάδα µπορεί να επηρεάσουν την οικονοµική ανάπτυξη της βουλγαρικής 

οικονοµίας εξαιτίας της οικονοµικής αλληλοσύνδεσης που έχουν οι δύο χώρες.  

 

4.8 Ανακεφαλαίωση 

Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω, οι ελληνικές κατασκευαστικές έχουν τις 

ικανότητες και δυνάµεις καθώς και την ανάλογη εµπειρία για να δραστηριοποιηθούν 

στη Βουλγαρία. Οι ευκαιρίες και οι προοπτικές που υπάρχουν στη Βουλγαρία σε 

συνδυασµό µε τους φιλικούς και θρησκευτικούς δεσµούς µε τους Βούλγαρους, την 

υποστήριξη των εκεί ελληνικών τραπεζών, το ευνοϊκό φορολογικό σύστηµα, τις 

µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης έργων, τα επενδυτικά κίνητρα και τις ευνοϊκές 

οικονοµικές συνθήκες αποτελούν κίνητρα για την εξωστρέφεια των ελληνικών 

κατασκευαστικών στη χώρα αυτή. Ωστόσο όµως στη Βουλγαρία παρατηρούνται έντονα 

φαινόµενα γραφειοκρατίας, διαφθοράς, καθυστερήσεις χρηµατοδοτήσεων ενώ σε όλα 

αυτά θα πρέπει να προστεθεί και το αρνητικό οικονοµικό κλίµα που έχει δηµιουργηθεί 

από το 2008 και µετά λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης τα οποία και πρέπει να 

λάβουν υπόψη οι εν λόγω εταιρείες. 
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Κεφάλαιο 5 
Ρουµανία  
 

 

5.1 Γενικά στοιχεία χώρας  

Η Ρουµανία είναι µια χώρα της νοτιοανατολικής Ευρώπης µε έκταση 237.500 

τετραγωνικά χιλιόµετρα και πληθυσµό 21.462.186 κατοίκους (Εurostat 2010). Το 90% 

του πληθυσµού είναι Ρουµάνοι και το 7% Ούγγροι. Το µεγαλύτερο ποσοστό των 

Ρουµάνων είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Πρωτεύουσα της Ρουµανίας είναι το 

Βουκουρέστι µε πληθυσµό 1.921.751 κατοίκους ενώ άλλες µεγάλες πόλεις είναι το 

Ιάσιο, ιστορική πρωτεύουσα της Μολδαβίας και σηµαντικό ιστορικό κέντρο, η 

Κωνστάντσα, το λιµάνι της Ρουµανίας στις ακτές του Εύξεινου Πόντου, το Κλουζ, η 

Κραϊόβα, το Μπρασόβ, βιοµηχανικό κέντρο, η Τιµισοάρα, η Βράιλα, το Πλοέστι, η 

Σιµπίου κ.ά. Η Ρουµανία συνορεύει βόρεια µε την Ουγγαρία και την Ουκρανία, νότια 

µε τη Βουλγαρία, δυτικά µε την Ουγγαρία και τη Σερβία και ανατολικά µε τη 

Μολδαβία, ενώ νοτιοανατολικά βρέχεται από τον Εύξεινο Πόντο. Μορφολογικά η 

Ρουµανία χωρίζεται σε τρεις περιοχές: στην ορεινή Τρανσυλβανία, στις πεδιάδες του 

Κάτω ∆ούναβη και της Μολδαβίας και την ενδιάµεση περιοχή των Καρπαθίων. 

Το πολίτευµα της Ρουµανίας είναι Ηµιπροεδρικό Σύστηµα (το ηµιπροεδρικό 

σύστηµα είναι ένας τύπος προεδρικής δηµοκρατίας στο οποίο υπάρχει και πρόεδρος και 

πρωθυπουργός οι οποίοι και µοιράζονται την εκτελεστική εξουσία) και πρωθυπουργός 

της χώρας είναι ο Εµίλ Μποκ ενώ πρόεδρος της χώρας ο Τραϊάν Μπασέσκου. Το 

Κοινοβούλιο της Ρουµανίας αποτελείται από δύο νοµοθετικά σώµατα, τη Γερουσία και 

τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Tα µέλη των δύο σωµάτων εκλέγονται κατά τις εκλογές 

που διεξάγονται κάθε τέσσερα έτη. Η Ρουµανία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 

2007 ενώ αναµένεται η ένταξη της στην Ευρωζώνη έως το 2015.  

Το λέι είναι το νόµισµα της Ρουµανίας και η συναλλαγµατική ισοτιµία στις 

13/09/2010 ήταν 1 Ευρώ= 4,24 λέι.  Ο κωδικός ISO 4217 του λέι είναι RON.  

Η Ρουµανία έχει σηµαντικούς φυσικούς πόρους όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, 

άνθρακα, σίδηρο, χαλκό και βωξίτη. Οι κυριότερες βιοµηχανίες της είναι η 



 41 

µεταλλουργία, τα πετροχηµικά και τα προϊόντα µηχανολογικού εξοπλισµού. (wikipedia, 

2010), (Εuropa, 2010) 

Χάρτης 5.1:  Ρουµανία 

 

Πηγή: The PRS Group, Inc., (2009), Romania: Country Report 
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5.2 Μακροοικονοµικά στοιχεία Ρουµανίας 

Η Ρουµανία µετά την κατάρρευση του Ανατολικού µπλόκ το 1989 και την 

αποκαθήλωση του Νικολάι Τσαουσέσκου προσπάθησε να προσαρµοστεί στην 

κοινωνικό οικονοµική κατάσταση της ∆υτικής Ευρώπης. Το διάστηµα που 

ακολούθησε, η χώρα χαρακτηριζόταν από µηδενικό ρυθµό ανάπτυξης, µηδενικές 

εισροές ξένων επενδυτών στην χώρα, έλλειψη εξαγωγών, υπερανάπτυξη των δηµοσίων 

υπηρεσιών, πολιτική διαφθορά καθώς και συγκέντρωση του πλούτου σε µικρό ποσοστό 

ανθρώπων µε αποτέλεσµα την εξαθλίωση της µέσης αστικής τάξης. Από το 1993 και 

µετά άρχισαν οι πρώτες ιδιωτικοποιήσεις καθώς και οι πρώτες κινήσεις εξαγωγών. Οι 

µεσαίες και µεγάλες εταιρίες παρέµεναν υπό κρατικό έλεγχο. 

Το 1997 υπό την καθοδήγηση και βοήθεια του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου  και 

της Παγκόσµιας τράπεζας θεσπίστηκαν νόµοι για την προσέλκυση ξένων επενδυτών 

ενώ εντατικοποιήθηκαν οι ιδιωτικοποιήσεις των κρατικών επιχειρήσεων. Τα πρώτα 

σηµάδια οικονοµικής ανάπτυξης άρχισαν να εµφανίζονται από το 2000 και µετά λόγω 

της αυξηµένης ζήτησης για εξαγωγές µε αποτέλεσµα το ΑΕΠ της χώρας να αυξάνεται 

αλµατωδώς.  

 Στις  01/01/2007 η Ρουµανία γίνεται µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ η ένταξη 

της στην Ευρωζώνη αναµένεται έως το 2015. Να σηµειωθεί ότι η Ρουµανία έως και το 

2008 αποτελούσε µία από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες οικονοµίες στην Κεντρική και 

Ανατολική Ευρώπη. 

Ωστόσο η παγκόσµια οικονοµική κρίση δεν άφησε ανεπηρέαστη τη Ρουµανία η 

οποία επηρεάστηκε περισσότερο από πολλές άλλες χώρες. Η οικονοµία της Ρουµανίας 

το 2009 συρρικνώθηκε ενώ το Μάιο του 2009 το ∆ΝΤ, η ΕΕ και η Παγκόσµια Τράπεζα  

ενέκρινε δάνειο ύψους 20 δισ. ευρώ επιβάλλοντας όµως στην κυβέρνηση µια σειρά από 

δηµοσιονοµικές µεταρρυθµίσεις. 

Τα κυριότερα µακροοικονοµικά µεγέθη της Ρουµανίας µέχρι και το 2008 

παρουσιάζονται στον πίνακα 5.1 αποδεικνύοντας την οικονοµική µεγέθυνση της 

Ρουµανίας µέχρι και την χρονιά αυτή.  
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Πίνακας 5.1: Μακροοικονοµικά µεγέθη Ρουµανίας 

 1999-2003 
Average  

2004-2008 
Average  1999  2000  2001  2002  2003  

Domestic Economic Indicators         
GDP (Nominal, $bn)  43.63  131.79  35.59  37.03  40.18  45.82  59.51  
Per Capita GDP ($)  1983  6130  1601  1673  1824  2089  2726  
Real GDP Growth Rate (%)  3.4  6.8  -1.1  2.1  5.7  5.2  5.2  
Inflation Rate (%)  32.7  8.0  45.6  45.8  34.5  22.5  15.3  
Capital Investment ($bn)  8.82  37.12  6.30  7.00  8.30  9.77  12.74  
Capital Investment/GDP (%)  20.0  26.7  17.7  18.9  20.7  21.3  21.4  
Budget Revenues ($bn)  10.00  16.25  11.88  11.16  10.99  8.36  7.60  
Budget Revenues/GDP (%)  24.4  12.4  33.4  30.1  27.4  18.3  12.8  
Budget Expenditures ($bn)  11.18  20.10  12.48  12.62  12.21  10.10  8.48  
Budget Expenditures/GDP (%)  27.2  14.9  35.1  34.1  30.4  22.0  14.3  
Budget Balance ($bn)  -1.18  -3.85  -0.60  -1.46  -1.22  -1.74  -0.88  
Budget Balance/GDP (%)  -2.8  -2.5  -1.7  -3.9  -3.0  -3.8  -1.5  
Money Supply (M1, $bn)  2.47  18.96  1.94  2.13  2.21  2.67  3.41  
Change in Real Wages (%)  36.4  21.4  49.0  39.9  38.9  28.6  25.5  
Unemployment Rate (%)  9.8  5.3  11.3  11.2  9.0  10.0  7.6  

International Economic Indicators         
Foreign Direct Investment ($bn)  1.32  9.53  1.04  1.04  1.16  1.14  2.21  
Forex Reserves ($bn)  4.41  27.30  1.52  2.47  3.92  6.12  8.04  
Gross Reserves (ex gold, $bn)  4.42  27.32  1.53  2.47  3.92  6.12  8.04  
Gold Reserves ($bn)  1.08  2.20  0.97  0.92  0.94  1.18  1.41  
Gross reserves (inc gold, $bn)  5.50  29.52  2.50  3.39  4.86  7.30  9.45  
Total Foreign Debt ($bn)  12.75  43.45  9.33  10.29  12.14  14.08  17.90  
Total Foreign Debt/GDP (%)  29.0  32.1  26.2  27.8  30.2  30.7  30.1  

Debt Service ($bn)  2.88  9.91  2.88  1.80  2.60  3.41  3.72  
Debt Service/XGS (%)  18.3  18.2  26.6  13.3  17.0  18.5  16.0  
Current Account ($bn)  -1.95  -15.10  -1.30  -1.36  -2.23  -1.53  -3.31  
Current Account/GDP (%)  -4.4  -10.8  -3.7  -3.7  -5.6  -3.3  -5.6  
Current Account/XGS (%)  -11.9  -27.2  -12.0  -10.1  -14.6  -8.3  -14.3  
Exports ($bn)  12.35  34.75  8.50  10.37  11.39  13.88  17.62  
Imports ($bn)  14.93  51.30  9.60  12.05  14.35  16.49  22.16  
Trade Balance ($bn)  -2.58  -16.55  -1.10  -1.68  -2.96  -2.61  -4.54  
Exports of Services ($bn )  2.11  7.62  1.37  1.75  2.03  2.35  3.03  
Income, credit ($bn)  0.34  2.15  0.15  0.33  0.46  0.41  0.37  
Transfers, credit ($bn)  1.46  7.79  0.80  1.08  1.42  1.81  2.20  
Exports G&S ($bn)  16.26  52.31  10.82  13.53  15.30  18.45  23.22  
Liabilities ($bn)  1.30  1.55  1.04  1.01  1.03  1.42  2.02  
Net Reserves ($bn)  4.20  27.97  1.46  2.38  3.83  5.88  7.43  
Liquidity (months import cover)  3.1  6.6  1.8  2.4  3.2  4.3  4.0  
Currency Exchange Rate*  2.647  2.789  1.533  2.171  2.906  3.306  3.320  
Currency Change (%)*  -32.5  5.2  -72.8  -41.6  -33.9  -13.7  -0.4  

Social Indicators         
Population (million)  22.03  21.54  22.23  22.13  22.03  21.93  21.83  
Population Growth (%)  -0.5  -0.4  -0.5  -0.4  -0.5  -0.5  -0.5  
Infant Deaths/1000  19  24  21  17  17  19  19  
Persons under Age 15 (%)  18  16  19  18  18  18  18  
Urban Population (%)  56  55  55  56  56  56  56  
Urban Growth (%)  -0.1  -1.2  -0.4  1.3  -0.5  -0.5  -0.5  
Literacy % pop.  98  98  98  98  98  97  97  
Agricultural Work Force (%)  40  35  40  40  40  40  40  
Industry-Commerce Work Force (%)  25  29  25  25  25  25  25  
Services Work Force (%)  35  36  35  35  35  35  35  
Unionized Work Force (%)  7  7  7  7  7  7  7  
Energy - total consumption (1015 Btu)  1.64  1.70  1.59  1.59  1.72  1.69  1.63  
Energy - consump (109 Btu)  0.07  0.08  0.07  0.07  0.08  0.08  0.07  
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(Συνέχεια Πίνακα 5.1) 

 1999-2003 
Average  

2004-2008 
Average  2004  2005  2006  2007  2008  

Domestic Economic Indicators         
GDP (Nominal, $bn)  43.63  131.79  75.51  98.89  122.65  166.00  195.92  
Per Capita GDP ($)  1983  6130  3475  4570  5694  7739  9172  
Real GDP Growth Rate (%)  3.4  6.8  8.5  4.1  7.6  6.3  7.3  
Inflation Rate (%)  32.7  8.0  12.0  8.9  6.6  4.8  7.9  
Capital Investment ($bn)  8.82  37.12  16.50  22.82  29.45  50.57  66.28  
Capital Investment/GDP (%)  20.0  26.7  21.9  23.1  24.0  30.5  33.8  
Budget Revenues ($bn)  10.00  16.25  9.86  12.56  14.49  20.09  24.23  
Budget Revenues/GDP (%)  24.4  12.4  13.1  12.7  11.8  12.1  12.4  
Budget Expenditures ($bn)  11.18  20.10  10.44  13.31  18.24  26.40  32.11  
Budget Expenditures/GDP (%)  27.2  14.9  13.8  13.5  14.9  15.9  16.4  
Budget Balance ($bn)  -1.18  -3.85  -0.58  -0.75  -3.75  -6.31  -7.88  
Budget Balance/GDP (%)  -2.8  -2.5  -0.8  -0.8  -3.1  -3.8  -4.0  
Money Supply (M1, $bn)  2.47  18.96  4.68  8.42  12.59  32.33  36.76  
Change in Real Wages (%)  36.4  21.4  22.4  23.8  16.8  21.0  22.9  
Unemployment Rate (%)  9.8  5.3  6.8  5.8  5.5  4.3  4.0  

International Economic Indicators         
Foreign Direct Investment ($bn)  1.32  9.53  6.52  6.48  11.39  9.92  13.33  
Forex Reserves ($bn)  4.41  27.30  14.62  19.87  28.07  37.19  36.75  
Gross Reserves (ex gold, $bn)  4.42  27.32  14.62  19.87  28.07  37.19  36.87  
Gold Reserves ($bn)  1.08  2.20  1.48  1.73  2.14  2.76  2.88  
Gross reserves (inc gold, $bn)  5.50  29.52  16.10  21.60  30.21  39.95  39.75  
Total Foreign Debt ($bn)  12.75  43.45  22.73  30.64  35.91  52.96  74.99  
Total Foreign Debt/GDP (%)  29.0  32.1  30.1  31.0  29.3  31.9  38.3  

Debt Service ($bn)  2.88  9.91  5.01  6.60  8.16  11.57  18.20  
Debt Service/XGS (%)  18.3  18.2  15.8  16.8  16.8  18.3  23.1  
Current Account ($bn)  -1.95  -15.10  -6.38  -8.62  -12.79  -23.03  -24.69  
Current Account/GDP (%)  -4.4  -10.8  -8.4  -8.7  -10.4  -13.9  -12.6  
Current Account/XGS (%)  -11.9  -27.2  -20.1  -21.9  -26.3  -36.4  -31.3  
Exports ($bn)  12.35  34.75  23.49  27.73  32.34  40.56  49.63  
Imports ($bn)  14.93  51.30  30.15  37.35  47.17  65.12  76.72  
Trade Balance ($bn)  -2.58  -16.55  -6.66  -9.62  -14.83  -24.56  -27.09  
Exports of Services ($bn )  2.11  7.62  3.61  5.08  7.03  9.50  12.86  
Income, credit ($bn)  0.34  2.15  0.43  1.53  2.18  3.29  3.33  
Transfers, credit ($bn)  1.46  7.79  4.19  4.94  7.00  9.87  12.95  
Exports G&S ($bn)  16.26  52.31  31.72  39.28  48.55  63.22  78.77  
Liabilities ($bn)  1.30  1.55  0.63  1.28  1.63  1.91  2.31  
Net Reserves ($bn)  4.20  27.97  15.47  20.32  28.58  38.04  37.44  
Liquidity (months import cover)  3.1  6.6  6.2  6.5  7.3  7.0  5.9  
Currency Exchange Rate*  2.647  2.789  3.264  2.914  2.809  2.438  2.519  
Currency Change (%)*  -32.5  5.2  1.7  10.7  3.6  13.2  -3.3  

Social Indicators         
Population (million)  22.03  21.54  21.73  21.64  21.54  21.45  21.36  
Population Growth (%)  -0.5  -0.4  -0.5  -0.4  -0.5  -0.4  -0.4  
Infant Deaths/1000  19  24  18  27  26  25  25  
Persons under Age 15 (%)  18  16  17  17  16  16  16  
Urban Population (%)  56  55  55  55  55  54  54  
Urban Growth (%)  -0.1  -1.2  -2.2  -0.4  -0.5  -2.3  -0.4  
Literacy % pop.  98  98  98  98  98  97  97  
Agricultural Work Force (%)  40  35  40  42  32  31  31  
Industry-Commerce Work Force (%)  25  29  25  27  30  31  31  
Services Work Force (%)  35  36  35  31  38  38  38  
Unionized Work Force (%)  7  7  7  7  7  7  7  
Energy - total consumption (1015 Btu)  1.64  1.70  1.68  1.70  1.68  1.70  1.72  
Energy - consump (109 Btu)  0.07  0.08  0.08  0.08  0.08  0.08  0.08  

                  

   Πηγή: The PRS Group, Inc., (2009), Romania: Country Report 

 



 45 

Τα βασικότερα µακροοικονοµικά στοιχεία από το 2009 και µετά είναι τα εξής: 

• Ο πληθωρισµός το 2009 ανήλθε σε 5% σύµφωνα µε στοιχεία του Eurostat. 

• Η ανεργία ,σύµφωνα µε στοιχεία του Eurostat, έφτασε στα µέσα του 2009 στο 

6,4 % και στις αρχές του 2010 το 7,4%. 

• Το ΑΕΠ το 2009 ,σύµφωνα µε στοιχεία του Central Intelligence Agency,  

µειώθηκε σε 161,50 δις δολλάρια. 

• Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος το 2009 ,σύµφωνα µε στοιχεία του Central 

Intelligence Agency,  ανήλθε σε 95,48 δις δολάρια. 

• Το έλλειµµα το 2009 σύµφωνα µε στοιχεία του Central Intelligence Agency 

ανήλθε σε 11,94 δις δολάρια. 

• Οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις το 2009 µειώθηκαν σε 4,89 δις ευρώ. 

 

5.3 Φορολογία  

Ο Φορολογικός Κώδικας τέθηκε σε ισχύ την 1.1.2004 και το οικονοµικό έτος 

ταυτίζεται µε το ηµερολογιακό έτος. 

5.3.1 Φορολογία Επιχειρήσεων 

Ο φορολογικός συντελεστής για την φορολόγηση των επιχειρήσεων είναι 16% επί 

των κερδών  και το γραφείο αντιπροσωπείας αλλοδαπής εταιρείας υπόκειται σε ετήσιο 

φόρο 4.000 €. Υποκείµενοι στον φόρο είναι: α) νοµικά πρόσωπα µε έδρα τη Ρουµανία 

και β) αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που δηµιουργούν 

εισοδήµατα εντός της χώρας. 

 

5.3.2 Φορολογία Μικρών Επιχειρήσεων 

Οι  µικρές επιχειρήσεις φορολογούνται µε ειδικό µειωµένο συντελεστή 3% επί του 

κύκλου εργασιών τους από το 2009. Ως µικρές επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις 

που έχουν: 1) αντικείµενο δραστηριότητάς τους τουλάχιστον κατά το ήµισυ άλλο από 

παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών management, 2) µεταξύ 1 και 9 

απασχολουµένων, 3)  κύκλο εργασιών το πολύ ως 100.000 €, 4) αποκλειστικά ιδιωτικό 

κεφάλαιο. 

 

5.3.3 Φορολογία Φυσικών Προσώπων 

Υποκείµενοι στον φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων είναι α) τα φυσικά 

πρόσωπα µε µόνιµη κατοικία στη Ρουµανία και β) τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που 
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πραγµατοποιούν ανεξάρτητες ή εξαρτηµένες δραστηριότητες στη Ρουµανία. Ως 

εισόδηµα θεωρείται εκείνο που προέρχεται από µισθούς, ανεξάρτητες δραστηριότητες, 

ενοίκια, εισόδηµα από συντάξεις, µεταβίβαση δικαιωµάτων, επενδύσεις, γεωργικές 

εργασίες και κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Ο συντελεστής φορολόγησης των 

εισοδηµάτων φυσικών προσώπων είναι ενιαίος και είναι της τάξεως του 16%. 

Για εισοδήµατα που προέρχονται από επενδύσεις υπολογίζονται οι εξής φόροι: 

• Φορολογία τόκων καταθέσεων 0% για τους κοινοτικούς καταθέτες - φυσικά 

πρόσωπα και 10% ή 16% για τους µη κοινοτικούς καταθέτες, ή και κοινοτικούς 

καταθέτες - νοµικά πρόσωπα, ανάλογα µε το είδος και την ηµεροµηνία της 

κατάθεσης. 

• Φορολογία υπεραξίας από πώληση µετοχών εταιρειών του χρηµατιστηρίου 

16% στην περίπτωση που ο κάτοχος των µετοχών τις είχε στην κυριότητα του 

για διάστηµα µικρότερο του 1 έτους ή 1% στην αντίθετη περίπτωση. Στην 

περίπτωση υπεραξίας από πώληση µετοχών µη εισηγµένων εταιρειών, ο 

φορολογικός συντελεστής είναι 16%. 

• Φορολογία υπεραξίας από πώληση ακινήτων 3% εάν η πώληση έλαβε χώρα 

εντός 3 ετών από την ηµεροµηνία κτήσης τους, ή 2% εάν η περίοδος ήταν 

µεγαλύτερη των 3 ετών (για πωλήσεις αξίας άνω των 200 χιλ. λέι, οι παραπάνω 

συντελεστές µειώνονται αντίστοιχα σε 2% και 1% για το ποσό, συν ένα 

καθορισµένο σταθερό ποσό φόρου  ύψους 4.000 έως 6.000 λέι). 

• Φορολόγηση royalties 0% (από 01.01.2011, για πληρωµή royalties σε 

κοινοτικές εταιρείες που κατέχουν µια διετία τουλάχιστον το 25% του 

µετοχικού κεφαλαίου της ρουµανικής εταιρείας), 10% (ισχύει η ίδια 

προϋπόθεση από το 2007 έως την 31.12.2010) ή 16% (για µη κοινοτικούς 

αποδέκτες, ή και για κοινοτικούς στην περίπτωση που δεν ισχύουν οι 

παραπάνω προϋποθέσεις). 

• Φορολόγηση µερισµάτων 0% ή 16% για καταβολή µερισµάτων σε κοινοτικά 

νοµικά πρόσωπα (αναλόγως ,εάν ο αποδέκτης κατείχε µια διετία τουλάχιστον 

το 15% ή το 10% από τις 01.01.2009,  των µετοχών της ρουµανικής 

επιχείρησης που διανέµει µέρισµα), ή 10% για µερίσµατα που διανέµονται σε 

ρουµανικά νοµικά πρόσωπα και 16% για µερίσµατα που διανέµονται σε 

ρουµανικά φυσικά πρόσωπα.  

• Φορολόγηση 20%-25% για εισοδήµατα κερδών από τυχερά παιχνίδια και 

φορολόγηση εισοδηµάτων από χρηµατικά έπαθλα µε 16%. 
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Η Ελλάδα έχει υπογράψει συµφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας µε τη Ρουµανία 

από το 1995, µε βάση την οποία οι φορολογικοί συντελεστές για µερίσµατα είναι 25% 

ή 45% (ο χαµηλότερος συντελεστής εφαρµόζεται σε µερίσµατα που διανέµονται από 

ρουµανικά νοµικά πρόσωπα), για τόκους καταθέσεων 10% και για royalties 5% ή 7%. 

Φυσικά, οι παραπάνω συντελεστές θα πρέπει να συνεκτιµώνται µε τους ισχύοντες για 

κοινοτικά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που σε πολλές περιπτώσεις είναι ευνοϊκότεροι. 

 

5.3.4 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) 

Ο ΦΠΑ στη Ρουµανία από τις 01/07/2010 είναι 24%. Όσον αφορά τις εξαγωγές από 

τη Ρουµανία καθώς και τα εισαγόµενα από χώρες της ΕΕ αγαθά αυτά απαλλάσσονται 

από ΦΠΑ. Οι επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών µικρότερο των 35.000 € δεν 

υποχρεούνται να εγγραφούν στις φορολογικές αρχές για πληρωµή καταβολή του ΦΠΑ. 

 

5.4 Νοµικό καθεστώς  

Γενικά δεν απαιτείται ειδική άδεια για εγκατάσταση επιχείρησης στη Ρουµανία παρά 

µόνο για ορισµένες κατηγορίες βιοµηχανιών απαιτείται προηγούµενη άδεια από τις 

αρµόδιες αρχές. Οι κύριοι βιοµηχανικοί τοµείς στους οποίους απαιτείται ειδική άδεια 

προκειµένου να πραγµατοποιηθεί επένδυση είναι η άµυνα, τα κρατικά µονοπώλια και η 

εθνική ασφάλεια.  

 Οι συνηθέστεροι τύποι εταιρειών στη Ρουµανία είναι αυτοί της ΕΠΕ και της ΑΕ 

(98%).Τα γενικώς ισχύοντα για την ευθύνη των εταίρων είναι παρόµοια µε τα ισχύοντα 

στην Ελλάδα.  

Η ίδρυση εταιρείας απαιτεί οπωσδήποτε τις παρακάτω διαδικασίες: 

• Προετοιµασία και υπογραφή του καταστατικού 

• Καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση της ΑΕ κατά το στάδιο 

αυτό πρέπει να καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του µετοχικού κεφαλαίου 

• Εγγραφή της εταιρείας στο Εµπορικό Μητρώο 

• Απόδοση Αριθµού Φορολογικού Μητρώου  

Η εταιρεία υφίσταται τυπικά από την ηµεροµηνία της εγγραφής στο Εµπορικό 

Μητρώο. Προς αποφυγή οποιωνδήποτε προβληµάτων θεωρείται χρήσιµο για τις 

Ελληνικές εταιρείες να συµβουλευθούν κατάλληλο ∆ικηγόρο και Οικονοµικό 

Σύµβουλο, οι οποίοι να γνωρίζουν καλά τη νοµική διαδικασία και τις διαδικασίες της 

εφορίας για την αποφυγή των προβληµάτων.  Σε µερικές περιπτώσεις και δεδοµένου ότι 
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ο οικονοµικός έλεγχος επικεντρώνεται στις αλλοδαπές επιχειρήσεις, θα πρέπει να 

εξουσιοδοτείται κατάλληλη ρουµανική εταιρεία οικονοµικού ελέγχου και φοροτεχνική. 

 Σηµειώνεται ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ίδρυση µίας εταιρείας 

εξαρτώνται από το είδος των δραστηριοτήτων. 

Οι ξένοι επενδυτές απολαµβάνουν των ίδιων δικαιωµάτων µε τους εγχώριους 

επενδυτές. ∆εν υπάρχει νοµοθετικός περιορισµός στην συµµετοχή αλλοδαπού σε 

ρουµανικό νοµικό πρόσωπο, η οποία µπορεί να φτάσει και το 100%. Αλλοδαποί 

επενδυτές µπορούν να συµµετάσχουν στο κεφάλαιο εταιρείας οποιουδήποτε νοµικού 

τύπου αλλά και να απολαµβάνουν δικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής 

ιδιοκτησίας και δικαιώµατα συµµετοχής στα έσοδα και κέρδη εταιρειών. 

Επίσης προστατεύονται από µέτρα εθνικοποίησης, απαλλοτρίωσης και κάθε παρόµοιο 

µέτρο περιορισµού του δικαιώµατος ιδιοκτησίας. 

Οι ξένοι επενδυτές µε κατοικία εκτός Ρουµανίας έχουν, εκτός από τα γενικά 

δικαιώµατα για τους επενδυτές και το δικαίωµα µεταφοράς στο εξωτερικό, σε ξένο 

συνάλλαγµα, µετά την πληρωµή των σχετικών φόρων των µερισµάτων ή κερδών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών µε έδρα τη Ρουµανία, των εσόδων από προσωπικές 

εταιρείες, των εσόδων από  πώληση µετοχών και εταιρικών µεριδίων και των 

προϊόντων που προκύπτουν από την εκκαθάριση εταιρειών. 

Οι κυριότερες νοµικές µορφές εταιρειών στη Ρουµανία είναι οι εξής:  

5.4.1 Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης - ‘S.R.L’. 

Η E.Π.Ε είναι η πλέον συνήθης εταιρική µορφή στη Ρουµανία. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά της είναι:  

• Είναι κεφαλαιουχική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης. 

• Οι εταίροι δεν ευθύνονται µε την προσωπική τους περιουσία και µπορεί να έχει 

από 1 έως 50 εταίρους και ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο 200 ρουµανικών λέι. 

• Η ελάχιστη αξία κάθε εταιρικού µεριδίου είναι 10 λέϊ.  

• Είναι δυνατή η µεταφορά εταιρικών µεριδίων µε απόφαση των εταίρων που 

κατέχουν το 75% του εταιρικού κεφαλαίου.  

• Αποφάσεις λαµβάνονται από την πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση. 

• Αλλαγή καταστατικού απαιτεί οµοφωνία εκτός αν το καταστατικό ορίζει 

αλλιώς. 

•  Η εταιρεία διοικείται από έναν ή περισσότερους διαχειριστές που δεν είναι 

απαραίτητο να έχουν τη ρουµανική ιθαγένεια. 
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  5.4.2 Α.Ε. - ‘S.R.Α’. 

  Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι: 

• Είναι ανώνυµη εταιρεία µε περιορισµένη ευθύνη.  

• Για την ίδρυσή της απαιτούνται εγγεγραµµένο κεφάλαιο ύψους 90.000 

ρουµανικών λέι και τουλάχιστον δύο µέτοχοι.  

• Η Α.Ε. διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπου οι αποφάσεις 

λαµβάνονται µε πλειοψηφία σύµφωνα µε την γενική αρχή αντιστοιχίας µίας 

ψήφου ανά µετοχή.   

• Το υποχρεωτικό αρχικά καταβεβληµένο κεφάλαιο σε µία Α.Ε. ανέρχεται σε 

30% επί του εγγεγραµµένου, ενώ το υπόλοιπο 70% πρέπει να καταβάλλεται 

εντός ενός έτους εφ’ όσον πρόκειται για συνεισφορά σε µετρητά, ή εντός δύο 

ετών, εφ’ όσον πρόκειται για καταβολή κεφαλαίου σε είδος.  

 

5.4.3 Το υποκατάστηµα και η θυγατρική αλλοδαπής εταιρείας 

  Το υποκατάστηµα δεν αποτελεί συνήθη εταιρική µορφή στη Ρουµανία. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά της είναι: 

• ∆εν έχει ανεξάρτητη νοµική προσωπικότητα και διενεργεί επιχειρηµατικές 

συναλλαγές για λογαριασµό της µητρικής εταιρείας και µέσα στο φάσµα των 

δραστηριοτήτων της.   

• Αποτελεί µόνιµη εγκατάσταση της µητρικής εταιρίας στη χώρα, διέπεται 

ωστόσο από το δίκαιο της χώρας προέλευσης της µητρικής.  

• H διαδικασία ίδρυσης του είναι παρόµοια µε αυτήν της ίδρυσης ΕΠΕ και Α.Ε. 

(Απαιτείται εγγραφή στο Εµπορικό Μητρώο).  

• Τα κέρδη του υποκαταστήµατος φορολογούνται µε συντελεστή 16%. 

• To υποκατάστηµα διοικείται από Γενικό ∆ιευθυντή, τον οποίο ορίζει η µητρική 

εταιρεία και µπορεί να είναι αλλοδαπός.  

Η θυγατρική αλλοδαπής εταιρείας αποτελεί  ρουµανικό νοµικό πρόσωπο, διέπεται 

από τη ρουµανική νοµοθεσία, απαιτείται εγγραφή της στην Υπηρεσία Εµπορικού 

Μητρώου και πρέπει να συµµορφώνεται µε τις ελάχιστες απαιτήσεις µετοχικού 

κεφαλαίου που προβλέπονται από τη ρουµανική νοµοθεσία.  

 

5.4.4 Το γραφείο αντιπροσωπείας (representative office). 

Ιδρύεται µε άδεια από το Υπουργείο Μ.Μ. Επιχειρήσεων, Εµπορίου, Τουρισµού & 

Ελευθερίων Επαγγελµάτων. Με την άδεια αυτή ορίζονται τα αντικείµενα και οι όροι 



 50 

δραστηριότητας για το γραφείο. Αποτελεί το συνηθισµένο τρόπο έναρξης εταιρείας µε 

διαµεσολαβητικές δραστηριότητες. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι:  

• ∆εν έχει ξεχωριστή νοµική οντότητα (από τη µητρική) και οι συνήθεις 

δραστηριότητες περιορίζονται στους τοµείς του marketing (διαφήµιση, 

προβολή προϊόντων, έρευνα αγοράς κλπ.) και άλλων βοηθητικών 

δραστηριοτήτων για λογαριασµό της µητρικής εταιρείας (λ.χ. επίβλεψη 

δικτύου πωλήσεων).  

• Το Γραφείο Αντιπροσωπείας υπόκειται σε ετήσια φορολόγηση ύψους 4.000 

€, για λήψη της άδειας λειτουργίας του.  

• ∆εν αποτελεί µόνιµη εγκατάσταση της µητρικής εταιρείας στη Ρουµανία, 

ωστόσο, κατόπιν της λήψης της άδειας από το Υπουργείο Μ.Μ. 

Επιχειρήσεων, Εµπορίου, Τουρισµού & Ελευθερίων Επαγγελµάτων, πρέπει 

να εγγραφεί στις αρµόδιες υπηρεσίες του τοπικού Επιµελητηρίου και των 

φορολογικών αρχών. 

• ∆εν µπορεί να προβεί σε απ’ ευθείας εµπορικές / επιχειρηµατικές συναλλαγές 

µε άλλη εταιρεία (δηλαδή να εκδώσει απ’ ευθείας τιµολόγια). 

 

5.4.5 Κοινοπραξίες (Joint ventures) 

Πρόκειται για µορφή στην οποία οι συµβαλλόµενοι εταίροι διατηρούν τη νοµική 

τους αυτοτέλεια. Για το ‘Joint Venture’ δεν υφίστανται ειδικές νοµικές ρυθµίσεις, αλλά 

εφαρµόζονται οι διατάξεις του εµπορικού κώδικα. 

 

5.4.6 Λοιπές εταιρικές µορφές 

Οι λοιπές νοµικές µορφές εταιρειών χρησιµοποιούνται λιγότερο στη Ρουµανία. 

Αυτές είναι: η ‘societate in nume colectiv-SNC’ (οµόρρυθµη εταιρεία), η ‘societate in 

comandita simpla-SCS’ (ετερόρρυθµη εταιρεία), η ‘societate in comandita pe actiuni-

SCA’ (ετερόρρυθµη εταιρεία µε µερίδια), η ατοµική / οικογενειακή επιχείρηση (sole 

proprietorship) κ.λ.π.  

 

5.5 Επενδυτικά κίνητρα 

Από τα κίνητρα του επενδυτικού νόµου 332/2001  (ο νόµος αυτός  έπαυσε το 2006)  

εξακολουθούν να ισχύουν εκείνα της χρήσης της µεθόδου ταχείας απόσβεσης για 
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αγορές τεχνολογικού εξοπλισµού, της χαµηλής φορολόγησης µικρών επιχειρήσεων, της 

µεταβίβασης των ζηµιών της επιχείρησης στα επόµενα 5 έτη, των φοροαπαλλαγών 

εισοδηµάτων δηµιουργών λογισµικού, των φοροαπαλλαγών ή µειώσεων συντελεστών 

για επιχειρήσεις από τοπικές αρχές, των επιχορηγήσεων στις επιχειρήσεις για 

δηµιουργούµενες θέσεις εργασίας και οργάνωση σεµιναρίων επιµόρφωσης 

εργαζοµένων, της απαλλαγής από την πληρωµή τελωνειακών δασµών για τεχνολογικό 

εξοπλισµό, µηχανήµατα µετρήσεως και αυτοµατισµού, προϊόντα λογισµικού και άλλα 

συναφή «νέα» προϊόντα, τα οποία έχουν ένα έτος παλαιότητας (για προϊόντα των εν 

λόγω κατηγοριών προελεύσεως ΕΕ έχουν βέβαια ήδη καταργηθεί οι τελωνειακοί 

δασµοί, κατόπιν της ένταξης της χώρας στην ΕΕ). 

 

5.6 Προοπτικές ανάπτυξης έργων 

   Το σύνολο των κοινοτικών κονδυλίων που έχουν εισρεύσει και θα συνεχίσουν να 

εισρέουν στη Ρουµανία κατά την περίοδο 2007-2013 υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 

27,5 δισ. ευρώ συµπεριλαµβανοµένων των διαρθρωτικών και γεωργικών ταµείων. Οι 

κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις θα χρησιµοποιηθούν  για την κατασκευή  µεγάλων έργων 

υποδοµής εκ των οποίων πολλές ελληνικές κατασκευαστικές µπορούν να είναι 

υποψήφιες. Στον πίνακα 5.2 παρουσιάζονται τα κοινοτικά κονδύλια που αφορούν τα 

διαρθρωτικά ταµεία και την κατανοµή στα διάφορα προγράµµατα. 

Πίνακας 5.2: Κοινοτικά κονδύλια Ρουµανίας για την περίοδο 2007-2013 

Ποσά σε εκατ. 

Ευρώ  

Πρόγραµµα  Κοινοτική 

χρηµατοδότηση  

Ρουµανική δηµόσια 

χρηµατοδότηση  

Ρουµανική ιδιωτική 

χρηµατοδότηση  

Ανάπτυξη ανθρώπινων 

πόρων  

3.476,10  613,2  164,2  

Βελτίωση 

ανταγωνιστικότητας  

2.554,20  456,8  1.249,0  

Μεταφορές  4.566,0  1.131,7  0,0  

Περιβάλλον  4.512,50  1.076,0  0,0  

Περιφερειακή ανάπτυξη  3.726,0  657,5  184,7  

Ανάπτυξη διοικητικής 

δυναµικότητας  

208,0  38,0  0,0  

∆ιαρθρωτικά 

ταµεία  

Τεχνική βοήθεια  170,20  42,5  0,0  

   Πηγή: Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Βουκουρεστίου, (2008) 
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Εκτός από τα χρηµατοδοτούµενα έργα από την ΕΕ διαπιστώθηκε ότι στη Ρουµανία 

στην παρούσα φάση υπάρχουν πολλές προοπτικές ανάπτυξης έργων και ευκαιριών για 

τις ελληνικές κατασκευαστικές. Τα σηµαντικότερα από αυτά παρουσιάζονται στη 

συνέχεια. 

Εντός του 2010 θα πραγµατοποιηθεί επενδυτικό πρόγραµµα, ύψους 750 εκ. 

δολαρίων, που προορίζεται για το λιµάνι της Κωστάντζα, στη Μαύρη Θάλασσα, µε 

στόχο την αναβάθµιση των υποδοµών του λιµένα, τον εκσυγχρονισµό  και τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του στη διεθνή αγορά καθιστώντας το ένα από τα 

µεγαλύτερα λιµάνια της Ευρώπης. 

Η Ρουµάνικη και η Ουγγρική Κυβέρνηση συµφώνησαν από κοινού να 

κατασκευάσουν ένα σιδηροδροµικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας µεταξύ της 

Βουδαπέστης και του Βουκουρεστίου, µέσω της πόλης Constanta εντάσσοντας την 

διαδροµή αυτή στο διεθνές σιδηροδροµικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας. Η κατασκευή 

αναµένεται να ξεκινήσει το 2015.  

Τον Μάιο του 2010 εκτιµάται πως θα ολοκληρωθεί η µελέτη βιωσιµότητας για το 

έργο του υποθαλάσσιου καλωδίου µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος µεταξύ της 

Ρουµανίας και της Τουρκίας και  αναµένεται η προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισµού 

για την προσέλκυση των επενδυτών ενώ τον  Αύγουστο του 2010 αναµένεται να είναι 

έτοιµη και η µελέτη βιωσιµότητας για τη διασύνδεση µεταξύ Ρουµανίας και Σερβίας. 

Στόχος του έργου είναι η διευκόλυνση του εµπορίου ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ της 

Ρουµανίας και της Τουρκίας και η κάλυψη της αυξανόµενης ζήτησης ηλεκτρικής 

ενέργειας που απορρέει από την ιδιωτική κατανάλωση στην Τουρκία. 

Με τον τρόπο αυτό, η Ρουµανία θα µπορεί να πουλάει απευθείας ηλεκτρική ενέργεια 

στην τουρκική αγορά, αποφεύγοντας την καταβολή φόρων διαµετακόµισης σε δίκτυα 

άλλων χωρών. 

Η ενεργειακή πολιτική που θα ακολουθήσει η Ρουµανία µέχρι το 2020, 

επικεντρώνεται στη σταδιακή µείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την 

καύση άνθρακα και την αποτελεσµατική αξιοποίηση των εναλλακτικών µορφών 

παραγωγής ενέργειας.  

Η κυβέρνηση της Ρουµανίας σχεδιάζει την οικονοµική και περιβαλλοντική 

ανάπτυξη του ∆ούναβη καθώς επίσης και την τόνωση του τουρισµού στο ∆έλτα του 

∆ούναβη. Μερικά από τα έργα που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα είναι η κατασκευή 

δύο λιµανιών και η δηµιουργία µιας παραλίας στο ∆έλτα του ποταµού. 

Η Ρουµανία είναι µια χώρα µε φτωχή οδική υποδοµή και σύµφωνα µε την Εθνική 

Εταιρεία Αυτοκινητοδρόµων και Εθνικών Οδών Ρουµανίας οι ανάγκες για κατασκευή 
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δρόµων είναι τεράστιες. Βασική προτεραιότητα είναι η συνέχιση των εργασιών στον 

Πανευρωπαϊκό Corridor 4 στη δυτική Ρουµανία. 

 

5.7 SWOT ANALYSIS 

Οι Ελληνικές κατασκευαστικές διαθέτουν πολλά πλεονεκτήµατα αλλά και 

µειονεκτήµατα για να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή των Βαλκανίων αλλά και 

γενικότερα στο εξωτερικό. Η Ρουµανία αποτελεί πόλο έλξης για πολλές 

κατασκευαστικές εταιρείες. ∆ιαθέτει πολλά πλεονεκτήµατα αλλά και µειονεκτήµατα τα 

οποία πρέπει να εντοπίσει µια κατασκευαστική για να εισέλθει σε αυτήν. 

Στη συνέχεια πραγµατοποιείται µια SWOT analysis δηλαδή εντοπίζονται οι δυνάµεις 

και οι αδυναµίες που έχουν οι ελληνικές κατασκευαστικές και αφορούν το εσωτερικό 

περιβάλλον τους και  εντοπίζονται και αναλύονται οι ευκαιρίες και οι απειλές του 

περιβάλλοντος της Ρουµανίας. 

 

5.7.1 ∆υνάµεις  

Οι δυνάµεις των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών στη Ρουµανία είναι 

ακριβώς αυτές που περιγράφονται για τη Βουλγαρία στην παράγραφο  § 4.6.1. (σελ.35) 

 

5.7.2 Αδυναµίες  

Οι αδυναµίες των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών στη Ρουµανία είναι 

ακριβώς αυτές που περιγράφονται για τη Βουλγαρία στην παράγραφο  § 4.6.2. (σελ.35) 

 

5.7.3 Ευκαιρίες 

• Οι κοινοί πολιτιστικοί, θρησκευτικοί, ιστορικοί δεσµοί µε τη Ρουµανία  

καθώς και η γεωγραφική θέση της σε σχέση µε την Ελλάδα την καθιστά πιο 

προσιτή σε σχέση µε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 

• Υπάρχει µεγάλη έλλειψη υποδοµών και οι προοπτικές ανάπτυξης έργων 

υποδοµής για τα επόµενα χρόνια είναι εµφανής. Σύµφωνα µε έκθεση της 

εταιρείας Ernst & Young το 2010, η Ρουµανία κατατάσσεται πρώτη σε 

προσέλκυση ξένων επενδύσεων µεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης. 

• Η Ρουµανία µέχρι και το 2008 αποτελούσε µία από τις ταχύτερα 

αναπτυσσόµενες οικονοµίες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, έχει τη 
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χαµηλότερη φορολόγηση στην ΕΕ, ενώ είναι η δεύτερη σε µέγεθος αγορά 

στην ΕΕ. 

• Η Ρουµανία διαθέτει πολλές πλουτοπαραγωγικές πηγές-φυσικά αποθέµατα, 

άφθονες πρώτες ύλες, φθηνό εργατικό δυναµικό και σε συνδυασµό µε τη 

στήριξη από το τραπεζικό σύστηµα των ελληνικών τραπεζών ευνοεί την 

δραστηριοποίηση κατασκευαστικών εταιρειών.  

 

5.7.4 Απειλές 

• Τα κύρια χαρακτηριστικά του δηµόσιου τοµέα στη Ρουµανία είναι η 

γραφειοκρατία, η χαµηλή παραγωγικότητα, ο µεγάλος όγκος, η έλλειψη 

συνεργασίας και συντονισµού µεταξύ διαφόρων υπηρεσιών, η διαφθορά, η 

έλλειψη διαφάνειας στους δηµόσιους διαγωνισµούς, η αστάθεια νοµοθετικού 

πλαισίου, δηλαδή συχνές και απρόβλεπτες τροποποιήσεις κανονισµών καθώς 

και µερική επικάλυψη νόµων και διαταγµάτων, οι διαδεδοµένες πρακτικές 

δωροδοκίας και η διακριτική µεταχείριση εγχωρίων έναντι των αλλοδαπών 

επενδυτών κτλ. 

• Στη Ρουµανία παρατηρούνται πολύ έντονα φαινόµενα παραοικονοµίας και 

οργανωµένου εγκλήµατος. 

• Τέλος οι τελευταίες οικονοµικές εξελίξεις στη Ρουµανία το 2010, όπως η 

αύξηση του ΦΠΑ κατά 5 µονάδες αλλά και τα πρόσθετα µέτρα που πήρε η 

κυβέρνηση όπως οι περικοπές µισθών και οι µειώσεις συντάξεων λόγω των 

υποχρεώσεων της απέναντι στο ∆ΝΤ µετά την χορήγηση δανείου αξίας 20 

δις ευρώ, έχουν δυσχεράνει το οικονοµικό κλίµα της χώρας. 

 

5.8 Ανακεφαλαίωση 

Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω, οι ελληνικές κατασκευαστικές έχουν τις 

ικανότητες και δυνάµεις καθώς και την ανάλογη εµπειρία για να δραστηριοποιηθούν 

στη Ρουµανία. Οι ευκαιρίες και οι προοπτικές που υπάρχουν στη Ρουµανία σε 

συνδυασµό µε τους φιλικούς και θρησκευτικούς δεσµούς µε τους Ρουµάνους, την 

υποστήριξη των εκεί ελληνικών τραπεζών, το ευνοϊκό φορολογικό σύστηµα, τις 

µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης έργων, τα επενδυτικά κίνητρα και τις ευνοϊκές 

οικονοµικές συνθήκες αποτελούν κίνητρα για την εξωστρέφεια των ελληνικών 

κατασκευαστικών στη χώρα αυτή. Ωστόσο όµως στη Ρουµανία παρατηρούνται έντονα 

φαινόµενα γραφειοκρατίας, διαφθοράς, οργανωµένου εγκλήµατος, παραοικονοµίας ενώ 
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σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και το αρνητικό οικονοµικό κλίµα που έχει 

δηµιουργηθεί από το 2008 και µετά λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης τα οποία 

και πρέπει να λάβουν υπόψη οι εν λόγω εταιρείες. 
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Συµπεράσµατα 
 

Όπως διαπιστώθηκε από την ανάλυση των προηγούµενων Κεφαλαίων, στη 

Βουλγαρία και τη Ρουµανία υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για την δραστηριοποίηση των 

ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών. Η µέχρι τώρα δραστηριοποίηση αποδεικνύει 

ότι οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες έχουν τις ικανότητες και δυνάµεις να 

συνεχίσουν να αναλαµβάνουν έργα στις χώρες αυτές. Οι ελληνικές κατασκευαστικές 

εταιρείες έχουν εµπειρία στην κατασκευή µεγάλων έργων καθώς επίσης έχουν 

εµπειρίες από τη διεθνοποίησή τους σε άλλες χώρες κατά το παρελθόν. 

Από την ανάλυση του περιβάλλοντος της Βουλγαρίας και Ρουµανίας αντίστοιχα  

προκύπτει το συµπέρασµα ότι οι οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες στις χώρες 

αυτές είναι ευνοϊκές για την εξωστρέφεια των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών. 

Οι φιλικοί και θρησκευτικοί δεσµοί µε τις χώρες αυτές, η υποστήριξη των ελληνικών 

τραπεζών που δραστηριοποιούνται εκεί, το ευνοϊκό φορολογικό σύστηµα, οι µεγάλες 

προοπτικές ανάπτυξης έργων, τα επενδυτικά κίνητρα και οι ευνοϊκές οικονοµικές 

συνθήκες αποτελούν θετικά στοιχεία για συνέχιση των προσπαθειών τους. 

Ωστόσο όµως υπάρχουν και ορισµένοι κίνδυνοι τους οποίους θα πρέπει να λάβουν 

υπόψη οι ελληνικές κατασκευαστικές που δραστηριοποιούνται εκεί ή αυτές που 

πρόκειται να κάνουν τα πρώτα βήµατα για ανάληψη έργων.  Στις δύο υπό µελέτη χώρες 

παρατηρούνται έντονα φαινόµενα γραφειοκρατίας, διαφθοράς, οργανωµένου 

εγκλήµατος, καθυστερήσεις χρηµατοδοτήσεων κτλ. Σε όλα αυτά θα πρέπει να 

προστεθεί και το αρνητικό οικονοµικό κλίµα που έχει δηµιουργηθεί από το 2008 και 

µετά λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Είναι λογικό η παγκόσµια οικονοµική 

κρίση να έχει επηρεάσει και τις δύο χώρες όπως άλλωστε και την Ελλάδα. Το ευνοϊκό 

οικονοµικό κλίµα έχει αντιστραφεί και οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών έχουν λάβει 

επώδυνα µέτρα για την αντιµετώπιση της κρίσης. 

Για το λόγο αυτό οι ελληνικές κατασκευαστικές που δραστηριοποιούνται εκεί ή 

αυτές που πρόκειται να κάνουν τα πρώτα βήµατα για ανάληψη έργων θα πρέπει να 

είναι ιδιαίτερα προσεκτικές πριν οποιαδήποτε απόφαση ειδικότερα τη χρονική περίοδο 

που διανύουµε. 
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Στην προσπάθεια αυτή θα ήταν χρήσιµο για τις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες 

να έχουν την στήριξη από το ίδιο το ελληνικό κράτος. Η οικονοµική διπλωµατία ως 

µέσο παροχής βοήθειας στις εγχώριες επιχειρήσεις αποτελεί κλειδί επιτυχίας για την 

εξωστρέφεια και διεθνοποίηση των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών. Πιο 

συγκεκριµένα το ελληνικό κράτος θα πρέπει να εστιάσει στις παρακάτω 

δραστηριότητες: επιχειρησιακό σχεδιασµό γραφείων Οικονοµικών και Εµπορικών 

υποθέσεων,  διεξαγωγή ερευνών αγοράς του κατασκευαστικού τοµέα στις εν λόγω 

χώρες, συνεργασία µε συλλογικούς και κλαδικούς φορείς που αφορούν τον 

κατασκευαστικό κλάδο και ειδικότερα συνεργασία µε το Τεχνικό Επιµελητήριο 

Ελλάδος, διοργάνωση επιχειρηµατικών αποστολών στις χώρες στόχους και 

ενηµερωτικών ηµερίδων και συνεδρίων, συνεργασία µε τους απόδηµους Έλληνες κτλ. 

Τέλος θα πρέπει να τονιστεί η µεγάλη σηµασία που έχει η εξωστρέφεια των 

ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών για την προβολή της χώρας µας σε παγκόσµιο 

επίπεδο στον τοµέα αυτό καθώς επίσης και για τη διεθνή αναγνώριση των ελληνικών 

κατασκευαστικών εταιρειών και των Ελλήνων µηχανικών οι οποίοι στο παρελθόν 

έφεραν εις πέρας µεγάλα κατασκευαστικά έργα στον ελλαδικό χώρο αλλά και σε άλλες 

χώρες. 
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Παράρτηµα Α 
Έργα ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών 
στη Βουλγαρία και Ρουµανία 
 

INTRAKAT ( όµιλος εταιρειών) – Ρουµανία 

• Κατασκευή βιοµηχανικής µονάδας παραγωγής Argo Rom Plastics Romania 

στο Μπερτσένι Βουκουρεστίου επιφάνειας 5.000 τ.µ. (Αύγουστος 2007 - 

Μάρτιος 2008) 

• Κατασκευή εγκαταστάσεων κέντρου διακίνησης τροφίµων της αγροτικής 

βιοµηχανίας Agro Food στη Cluz µε φορέα έργου το Υπουργείο ευρωπαϊκής 

ενοποίησης, επιφάνειας 6.000 τ.µ. (Νοέµβριος 2003 - 2006) 

• Κατασκευή βιοµηχανικού κτιρίου Inform P. Lykos συνολικής επιφάνειας 

15.000 τ.µ στην  Centura Βουκουρεστίου µε φορέα έργου την Inform P. 

Lykos (Aktor Romania SRL) (Νοέµβριος 2005- Απρίλιος 2007) 

• Κατασκευή βιοµηχανικού και τεχνολογικού πάρκου «Calea Torontaului» 

στην Τimisοara µε φορέα το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Τimis , συνολικής 

επιφάνειας 180.000 τ.µ. (Απρίλιος 2003 - Οκτώβριος 2004) 

• Ανακατασκευή δηµοτικού δρόµου του ∆ήµου Braesti, Νοµού Buzau, τµήµα 

Braesti Rugionoasa - Pinu, µήκους 4 χλµ. (Οκτώβριος 2003 - Ιούλιος 2006) 

• Ανακατασκευή δηµοτικού δρόµου του ∆ήµου Frasineti, Νοµού Calarasi , 

µήκους 17 χλµ. (Απρίλιος 2003 - Ιούνιος 2006) 

• Ανακατασκευή δηµοτικού δρόµου του ∆ήµου Tataresti de Jos, Νοµού Arges-

Negremi, µήκους 6 χλµ.(Απρίλιος 2003 - Ιούνιος 2006) 

• Turn-key κατασκευή του κέντρου εκπαίδευσης και πληροφόρησης του 

υπουργείου εσωτερικών, συνολικής επιφάνειας 4.500 τ.µ. στην Dubravitsa 

(Ιούνιος 2005 – Μάρτιος 2007) 

• Ανακατασκευή κεντρικών γραφείων της εταιρείας παραγωγής ρεύµατος S.C. 

Electrocentrale Bucaresti S.A. στο Βουκουρεστί, συνολικής επιφάνειας 

10.000 τ.µ. (Φεβρουάριος 2004 - Ιούλιος 2005) 
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• Ανακατασκευή του νοσοκοµείου «Prof.Dr. Dimitrie Gerota», συνολικής 

επιφάνειας 3.000 τ.µ. στο Βουκουρέστι µε φορέα το Υπουργείο δηµοσίων 

έργων και υπουργείο εσωτερικών (Ιούλιος 2005 – Ιούλιος 2008) 

• Ανακατασκευή επιβατικού σιδηροδροµικού σταθµού Oradea, συνολικής 

επιφάνειας 3.800 τ.µ. µε φορέα του έργου την Εθνική εταιρεία σιδηροδρόµων 

CFR S.A. (Αύγουστος 2005 - Σεπτέµβριος 2007) 

• Εκσυγχρονισµός του συστήµατος παρακολούθησης CED του 

σιδηροδροµικού σταθµού και κατασκευή του κτιρίου ελέγχου κυκλοφορίας 

στην Timisoara µε φορέα του έργου την Εθνική εταιρεία σιδηροδρόµων CFR 

S.A.(Ιανουάριος 2002 - Σεπτέµβριος 2002) 

• Εκσυγχρονισµός του συστήµατος παρακολούθησης CED του 

σιδηροδροµικού σταθµού Βουκουρεστίου µε φορέα την Εθνική εταιρεία 

σιδηροδρόµων CFR S.A. (Αύγουστος 2003 - Ιούλιος 2005) 

• Κατασκευή ξενοδοχειακής µονάδας συνολικής επιφάνειας 1.500 τ.µ. στο 

Zarnesti µε φορέα την Εθνική υπηρεσία δασών της Ρουµανίας (Αύγουστος 

2004 - Ιούλιος 2007)  

• Κατασκευή σταθµών βάσης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας 

Cosmote Romania SRL. (Μάρτιος 2007 - ∆εκέµβριος 2008) 

• Κατασκευή σταθµών βάσης της εταιρείας Orange 

 

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. - Ρουµανία 

• Σύγχρονο οικιστικό στο κέντρο του Βουκουρεστίου (16 όροφο κτίριο).  Το 

ποσοστό συµµετοχής της J&P Development στην επένδυση είναι 50%. Το 

έργο βρίσκεται στο στάδιο έκδοσης των αδειών οικοδοµής. 

• Στο Clinceni, µια κοινότητα στα νοτιοδυτικά του Βουκουρεστίου, η J&P 

Development έχει επενδύσει σε οικόπεδο 53 περίπου στρεµµάτων µε 

δυνατότητα οικιστικής αξιοποίησης. Το έργο προορίζεται προς µελλοντική 

ανάπτυξη. 

• Σε οικόπεδο που βρίσκεται στο κέντρο του Βουκουρεστίου, πλησίον της 

κεντρικής Λεωφόρου Splaiul Unirii και της πλατείας Unirii, θα αναπτυχθεί 

οικιστικό συγκρότηµα  κατοικιών και ισόγειου εµπορικού χώρου. Το έργο 

έχει αδειοδοτηθεί. 

• Σε οικόπεδο που βρίσκεται στο κέντρο του Βουκουρεστίου και σε εξαιρετικά 

προβεβληµένη θέση επί της κεντρικής Λεωφόρου Splaiul Unirii, θα 

αναπτυχθεί κτήριο γραφείων. Το έργο είναι υπό µελέτη. 
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• Η J&P Development έχει επενδύσει σε οικόπεδο 101 στρεµµάτων που 

βρίσκεται δυτικά του Βουκουρεστίου και συγκεκριµένα στο 21° χλµ. της 

Εθνικής Οδού Βουκουρέστι-Πιτέστι .Το έργο προορίζεται προς µελλοντική 

αξιοποίηση και πιο συγκεκριµένα για εµπορική χρήση (αποθηκευτικοί χώροι 

– logistics, ελαφριά βιοµηχανία, εµπορικές χρήσεις) 

 

LAMDA DEVELOPMENTS – Βουλγαρία & Ρουµανία 

• Robies Services Ltd (90% συµµετοχή LAMDA Development): Η εταιρεία 

διαθέτει οικόπεδο 102 στρεµµάτων  στο 23ο χιλιόµετρο επί του οδικού άξονα 

Βουκουρέστι – Πιτέστι (η συγκεκριµένη περιοχή συγκεντρώνει τα µεγαλύτερα 

έργα αποθηκευτικών χώρων στην ευρύτερη περιοχή του Βουκουρεστίου) και 

πρόκειται να αναγείρει  συγκρότηµα σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων 

(logistics). 

• LAMDA Med Srl: Η εταιρεία κατασκεύασε και διαχειρίζεται  κτίριο γραφείων 

και καταστηµάτων που βρίσκεται σε υψηλής προβολής σηµείο, πάνω στον 

κεντρικό οδικό άξονα που συνδέει το κέντρο του Βουκουρεστίου µε το 

αεροδρόµιο. Η σηµερινή αξία του κτιρίου ανέρχεται στα €10,4 εκατοµµύρια. Το 

κτίριο είναι πλήρως µισθωµένο στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών Germanos 

Telecom Romania και αποφέρει ετήσια έσοδα ενοικίων της τάξης €1 

εκατοµµυρίου περίπου. 

• LAMDA Development Romania Srl (100% συµµετοχή LAMDA Development): 

Η εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της οικόπεδο επιφανείας 11,5 στρεµµάτων στο 

Βουκουρέστι και συγκεκριµένα στο βόρειο τµήµα της πόλης. Το οικόπεδο έχει 

θέα στο δάσος Baneasa και στο οικόπεδο θα αναπτυχθεί συγκρότηµα κατοικιών. 

• GLS OOD (50% συµµετοχή LAMDA Development, ΓΕΚ ως συνεργάτης): Η 

εταιρεία  κατέχει οικόπεδο έκτασης 13 στρεµµάτων στη Σόφια και 

συγκεκριµένα στο δακτύλιο της πόλης (ring road), στο οποίο θα αναπτύξει 

εµπορικούς χώρους και χώρους γραφείων επιφάνειας. 

• LAMDA Development Sofia EOOD (100% συµµετοχή LAMDA Development): 

Η εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της οικόπεδο 15 στρεµµάτων στη Σόφια στην 

περιοχή Dragalevski, όπου πρόσφατα έχουν επικεντρωθεί οι οικιστικές 

αναπτύξεις υψηλού επιπέδου και στο οικόπεδο αυτό, η εταιρεία πρόκειται να 

αναπτύξει πολυτελείς κατοικίες. 

• TIHI EOOD (100% συµµετοχή LAMDA Development): Η εταιρεία  έχει στην 

κατοχή της οικόπεδο 6,3 στρεµµάτων στη Σόφια, το οποίο έχει πρόσοψη σε δύο 
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κεντρικές αρτηρίες και βρίσκεται 1 χλµ. από το κέντρο της πόλης. Στο οικόπεδο 

θα ανεγερθεί κτίριο γραφείων καθώς και εµπορικοί χώροι. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. – ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. - Ρουµανία 

• Αναβάθµιση του Οδικού Τµήµατος Iacobeni- Sadova στη βόρεια Ρουµανία 

• Αναβάθµιση του Οδικού τµήµατος Maglavit-Bucura στη νότια Ρουµανία 

• Κατασκευή δύο νέων κρηπιδότοιχων, συνολικού µήκους άνω του ενός 

χιλιοµέτρου στο λιµένα της Κωστάντζας  

• Κατασκευή της πρώτης και δεύτερης φάσης του οικοδοµικού έργου “Green 

Lake Residences” στο Βουκουρέστι  

• Κατασκευή του συγκροτήµατος κατοικιών «Tei Lake”  

 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - Ρουµανία 

• Κατασκευή δρόµου Drobeta Turnu Severin – Lugoj στο τµήµα Dosmanea – 

Caransebes.  

• Συµφωνία ΠANTEXNIKH ΑΕ - το fund ακινήτων ελληνικών κυρίως 

συµφερόντων Bluehouse  - εισηγµένη στο χρηµατιστήριο της Βαρσοβίας 

εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων GTC SA. Η συµφωνία αφορά την κατασκευή 

δύο κτιρίων γραφείων στη περιοχή Piata Presei Libere του Βουκουρεστίου, 

τα οποία έχει εξασφαλίσει η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ µέσω σύµβασης 

παραχώρησης µε τον δήµο Βουκουρεστίου. 

• Ανακατασκευή τµήµατος του οδικού δικτύου Σόφιας – Φιλλιπούπολης 

 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. - Ρουµανία 

• Κατασκευή τριών καταστηµάτων της εταιρείας SYSMEROM COM S.R.L. 

(MOTHERCARE) στο Βουκουρέστι 

• Κατασκευή καταστηµάτων "MARKS & SPENCER" της εταιρείας 

MARINOPOULOS ROMANIA S.A. 

• Κατασκευή µηχανογραφικού κέντρου της EUROBANK EFG στο 

Βουκουρέστι 

• Αποπεράτωση κτιρίου γραφείων στο Βουκουρέστι για λογαριασµό της 

τοπικής εταιρίας LOI Srl.  

• Κατασκευή κτιρίου γραφείων για λογαριασµό της εταιρείας Αφοί 

Κωνσταντακάτου ΑΕ  
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• ∆ύο έργα ανάπτυξης οικιστικών συγκροτηµάτων, ένα για λογαριασµό 

Ρουµάνου ιδιώτη και ένα ως επένδυση της ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ  

• Μελέτη και κατασκευή του έργου επέκτασης και αναδιαρρύθµισης των 

βιοµηχανικών εγκαταστάσεων της εταιρίας Pepsico International στο 

Βουκουρέστι. 

 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (όµιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ) –Βουλγαρία & Ρουµανία 

• Ανακαίνιση του πολιτιστικού κέντρου της Dom Culture sto Plovdiv 

(Βουλγαρία) 

• Κατασκευή της µονάδας Hydrodesulphurization and Dearomatization HDS-

HDA (XO-5), στο διυλιστήριο της LUKOIL NEFTOCHIM BURGAS (2008-

2010) (Βουλγαρία) 

• Κατασκευή της µονάδας Gasoline Desulphurization - Prime G (XOB-1), στο 

διυλιστήριο της LUKOIL NEFTOCHIM BURGAS(2008-2010) (Βουλγαρία) 

• Ανακατασκευή και διαπλάτυνση του δρόµου DN17 Bistrita Nasaud / Suceava 

County Limit έως Iacobeni. (Ρουµανία) 

• Μελέτη και κατασκευή των νέων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων της εταιρίας 

Inform Lykos στο Βουκουρέστι. (Ρουµανία) 

• Bucovina - Suceava Economic Centre, Ρουµανία: Κεντρικό εκθεσιακό 

περίπτερο,  εµπορικό κέντρο, βιοµηχανικό πάρκο, κτιριακές εγκαταστάσεις κτλ) 

(Ρουµανία) 

• Κατασκευή του αυτοκινητοδρόµου Comarnic-Brasov (Κοινοπραξία µε Vinci) 

(Ρουµανία) 

 

Ε∆ΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ Α.Τ.Ε. - Ρουµανία 

• Εργασίες θεµελίωσης µε πασσάλους ηλεκτροπαραγωγικών µονάδων στην 

πόλη Turceni. Εργοδότης : Synergy (Τουρκία) 

• Εργασίες αντιστήριξης, εκσκαφής και κατασκευής υπογείων και ανωδοµής 

σε κτίριο γραφείων στο Βουκουρέστι. Εργοδότης : MM Investment 

(Ρουµανία). 

• Εργασίες βελτίωσης εδάφους για την κατασκευή της νέας περιφερειακής 

οδού της πόλης Constanta.  Εργοδότης : H Κοινοπραξία των εταιρειών FCC 

Ισπανίας / ASTALDI Ιταλίας. 
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• Εργασίες κατασκευής διαφραγµατικών τοίχων για οικιστικό συγκρότηµα στο 

Βουκουρέστι.  Εργοδότης: Urban Art (Ρουµανία)  

• Εργασίες κατασκευής φέροντος οργανισµού υπογείων και ανωδοµής για 

οικιστικό συγκρότηµα στο Βουκουρέστι. Εργοδότης: SC Proiect Plus 

Management (Ελλάς)  

• Επέκταση της Σύµβασης για την θεµελίωση µε πασσάλους οικιστικού 

συγκροτήµατος στο Βουκουρέστι. Εργοδότης: SC EAGLE 

DEVELOPMENT srl (Ισραήλ) 

• Εργασίες δοκιµαστικών πασσάλων για την θεµελίωση ανεµογεννητριών σε 

αιολικό πάρκο στην Constanta. Εργοδότης: Monsson Alma (Ρουµανία)  

• Εργασίες πασσάλων θεµελίωσης σε βιοµηχανική µονάδα στην πόλη Galati.  

Εργοδότης: System Yapi (Τουρκία)  

• Εργασίες αντιστήριξης µε πασσάλους στην πόλη Brasov. Εργοδότης: 

Volumetric Traian Park (Ισπανία) 

• Εργασίες αντιστήριξης µε διαφράγµατα, θεµελίωσης µε πασσάλους και 

εκσκαφή για την κατασκευή κτιρίου κατοικιών στο Βουκουρέστι. 

Εργοδότης: SC PROIECT PLUS MANAGEMENT (Ελλάς) 

• Εργασίες θεµελίωσης µε πασσάλους για την κατασκευή οικιστικού 

συγκροτήµατος στο Βουκουρέστι. Εργοδότης: SC EAGLE 

DEVELOPMENT srl (Ισραήλ) 

Τα έργα που έχει αποπερατώσει είναι: 

• Εργασίες αντιστηρίξεων µε διαφράγµατα, σε οικιστικό συγκρότηµα στο 

κέντρο του Βουκουρεστίου. Εργοδότης: Park View Developments (Ελλάς)  

• Εργασίες θεµελίωσης σε εργοστάσιο τσιµέντου στο Cumpulung.  

Εργοδότης: HOLCIM (Ρουµανία)  

• Εργασίες αντιστήριξης και θεµελίωσης µε πασσάλους στο Calarasi. 

Εργοδότης: SOF TEHNICA (Ελλάς) 

• Επέκταση της σύµβασης για την κατασκευή του φέροντος οργανισµού των 

υπογείων και της ανωδοµής για οικιστικό συγκρότηµα στο κέντρο του 

Βουκουρεστίου. Εργοδότης:  SPADEVEL (Ισπανία) 

• Εργασίες θεµελίωσης µε πασσάλους σε νέο εµπορικό κέντρο στο Ιάσιο 

Εργοδότης: “OMILOS” (Ρουµανία)  



 71 

• Εργασίες αντιστήριξης κι εκσκαφής σε νέο οικιστικό συγκρότηµα στο κέντρο 

του Βουκουρεστίου. Εργοδότης: METROPOLITAN DEVELOPMENTS 

(Ιταλία) 

• Eργασίες αντιστήριξης µε πασσάλους σε νέο οικιστικό συγκρότηµα στο 

κέντρο του Βουκουρεστίου. Εργοδότης: TASCOMAR(Ελβετία) 

• Κ/Ξ TIRIAC IMOBILIARE & RIOFISA: εργασίες εκσκαφής και 

αντιστήριξης για την κατασκευή εµπορικού κέντρου στην πόλη Brasov της 

Ρουµανίας 

• Εργασίες αντιστηρίξεων µε διαφράγµατα, εκσκαφής, αντιστήριξης και 

κατασκευή πλάκας θεµελίωσης σε νέο οικιστικό συγκρότηµα στο κέντρο του 

Βουκουρεστίου. Εργοδότης: Area 10 Eastern World srl (Ισπανία) 

• Εργασίες διαφραγµάτων για την κατασκευή οικιστικού συγκροτήµατος στο 

Βουκουρέστι. Εργοδότης: CLH (Ελλάς) 

• Εργασίες διαφραγµάτων για την κατασκευή οικιστικού συγκροτήµατος στην 

πόλη Τιµισοάρα. Εργοδότης: URBAN Development & Construction (Ελλάς) 

• Eπέκταση της σύµβασης για την κατασκευή πασσάλων θεµελίωσης και 

αντιστήριξης στο Ιάσιο, στα πλαίσια του έργου “Iasi Palas” που 

περιλαµβάνει κτίρια γραφείων, κατοικιών και ξενοδοχείο στο κέντρο της 

πόλης του Ιασίου. Εργοδότης: Iulius Group (Ρουµανία) 

• Επέκταση της υφιστάµενης σύµβασης για την κατασκευή της πλάκας 

θεµελίωσης στο οικιστικό συγκρότηµα στο κέντρο του Βουκουρεστίου. 

Εργοδότης: SPADEVEL  (Ισπανία)  

• Εργασίες αντιστήριξης µε πασσάλους και εκσκαφής σε οικόπεδο στο κέντρο 

του Βουκουρεστίου. Εργοδότης:  Delea Veche Property srl (Ιταλία) 

• Εργασίες αντιστηρίξεων µε διαφράγµατα και θεµελίωσης σε πασσάλους για 

συγκρότηµα γραφείων στο Βουκουρέστι. Εργοδότης: AVRIG (Ισραήλ)  

• Εργασίες αντιστήριξης κι εκσκαφών για την κατασκευή κτιρίου κατοικιών 

στο κέντρο του Βουκουρεστίου. Εργοδότης: Top International Auto 

(Ρουµανία) 

• Εργασίες θεµελίωσης της 3ης φάσης επέκτασης του εργοστασίου της SAINT 

GOBAIN στο Calarasi. Εργοδότης: SAINT GOBAIN (Γαλλία) 

• Πρόσθετες εργασίες για το έργο αντιστήριξης µε διαφράγµατα στο Mall 

Vitan στο Βουκουρέστι και εργασίες κατασκευής πασσάλων θεµελίωσης στο 
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Mall Plaza Romania στο Βουκουρέστι.  Εργοδότης: Anchor Group & 

SERROM (Τουρκία)   

• Συµπληρωµατική Σύµβαση µε τον ∆ήµο Βουκουρεστίου για την κατασκευή 

παντορροικού αγωγού µε την µέθοδο της µικροσήραγγας. Εργοδότης: ∆ήµος 

Βουκουρεστίου    

• Εργασίες αντιστηρίξεων µε διαφράγµατα και θεµελιώσεων µε πασσάλους για 

νέο κτίριο γραφείων στην περιοχή Floreasca στο Βουκουρέστι. Εργοδότης: 

AIG/LINCOLN (USA)  

• Εργασίες αντιστήριξης και θεµελίωσης µε πασσάλους για νέο εµπορικό 

κέντρο στο Βουκουρέστι. Εργοδότης: ELMEC Romania   

• Εργασίες θεµελίωσης µε πασσάλους για την κατασκευή εργοστάσιου 

biodiesel στην Fundulea. Εργοδότης: D&T (Ρουµανία) 

• Συµπληρωµατική σύµβαση για τo έργο εκσκαφών και θεµελίωσης  του 

συγκροτήµατος κατοικιών Cortina Residence στο Βουκουρέστι. Εργοδότης: 

Cefin (Ιταλία)    

• Συµπληρωµατική σύµβαση στο έργο κατασκευής µικροσήραγγας για κύριο 

συλλεκτήριο αγωγό στο Βουκουρέστι. Εργοδότης: ∆ήµος Βουκουρεστίου   

• Θεµελίωση νέων εγκαταστάσεων στο εργοστάσιο της SAINT GOBAIN στο 

Calarasi–2η φάση εργασιών. Εργοδότης: SAINT GOBAIN GLASS Romania 

•  Εργασίες θεµελίωσης µε πασσάλους και αντιστήριξης µε διαφράγµατα, για 

νέο κτίριο γραφείων στο Βουκουρέστι. Εργοδότης: Αnchor Group (Turkey)  

• Εργασίες αντιστήριξης µε πασσάλους για την κατασκευή κτιρίου γραφείων 

στην Pipera, Βουκουρέστι. Εργοδότης: Multigalaxy (Ισραήλ) 

• Κατασκευή πασσάλων θεµελίωσης για το νέο εµπορικό κέντρο SUN PLAZA 

στο Βουκουρέστι. Εργοδότης:  Key Plan (Τουρκία) 

• CEFIN A.E. REAL ESTATE : Cortina Residence 2η φάση : Εκσκαφές, 

µεταλλικές αντιστηρίξεις κατασκευή πασσάλων και πλάκας θεµελίωσης.  

• STRABAG AGE : Metropolis Center, Βουκουρέστι:  Κατασκευή 

∆ιαφραγµατικών τοίχων. 

•  ADO  S.A. : Αντιστήριξη – Θεµελίωση σε πασσάλους κτηρίου στην οδό 

Marasesti στο Βουκουρέστι.  

•  AVIV A.E. :Αντιστήριξη οικοπέδου στο Βουκουρέστι.  
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ΑΕΓΕΚ-Ρουµανία  

• ∆ιαπλάτυνση και βελτίωση της οδού που συνδέει την πόλη TIMISOARA µε 

την πόλη LUGOJ το 2006 (κοινοπραξία µε  ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ 50%) 

• Ανακατασκευή και διαπλάτυνση οδικού έργου στην πόλη CLUJ  το 

2007(κοινοπραξία µε  ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ) 

• Ανάπτυξη τουριστικών υποδοµών στην πόλη LUNA το 2005 (κοινοπραξία 

µε  ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ) 

• Οδικός δακτύλιος της πόλης TIMISOARA το 2006 (κοινοπραξία µε  

ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ) 

• Αναβάθµιση του δικτύου ύδρευσης της πόλης MOTCA το 2006 

• Μονάδα επεξεργασίας λυµάτων στην πόλη CALAFAT το 2006 

• Αποχετευτικό ∆ίκτυο στην πόλη CALAFAT το 2006 

• Ανακατασκευή οδικού έργου στην πόλη RHEGIN το 2003 (κοινοπραξία µε  

ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ) 

• Ανακατασκευή δρόµου στην Εθνική Οδό Βουκουρέστι – Ιάσιο το 2004 

(κοινοπραξία µε  ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ) 

• Βελτίωση της οδού BUZAU – FOCSANI το 2004 (κοινοπραξία µε  

ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ) 

• Βελτίωση της οδού BUZAU – FOCSANI το 2004 (κοινοπραξία µε  

ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ) 

• Ανακατασκευή Εθνικής Οδού, στο τµήµα  Caransebes – Lugoj (κοινοπραξία 

µε  ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ) 

• Ανέγερση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο Βουκουρέστι (ΑΕΓΕΚ ROM) 

• Ανέγερση κτιρίου γραφείων στο Βουκουρέστι (Bucarest Corporate Center Srl 

συµµετοχή EKTER ROM-θυγατρική ΑΕΓΕΚ, ∆ΙΕΚΑΤ, ALPHA BANK) 

• Βελτίωση της οδού προς το χιονοδροµικό κέντρο στην πόλη 

BUSTENI(κοινοπραξία µε  ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ) 
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Παράρτηµα Β 
Χρήσιµες ιστοσελίδες Βουλγαρίας  
 

Πηγή: Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Σόφιας  

 

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA : Sofia 1123, 2 Dondoukov Blvd, tel. 

02/9239 333, fax 02/980 4484,  www.president.bg 

 

MINISTRIES  

COUNCIL OF MINISTERS : Sofia 1000, 1 Dondoukov Blvd.,  tel. 02/940 2999 

(switchboard), fax 02/981 8070, telex 22281,  E-mail: iprd@bulgaria.government.bg. 

http://www.government.bg 

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD SUPPLY : Sofia 1606, 55 Hristo Botev 

Blvd.,  tel. 02/9851 1199 (switchboard),  fax 02/981 7955, 02/980 6256,  E-mail: 

press@mzgar.government.bg , www.mzgar.government.bg,  

MINISTRY OF CULTURE : Sofia 1000, 17 Alexander Stamboliiski Blvd.,  

tel. 02/940 0900, tel./fax 02/981 8145,  E-mail: pres.culture@bta.bg, www.mc.government.bg 

MINISTRY OF DEFENCE : Sofia 1000, 1 Aksakov St., tel. 02/922 0922,  tel. 02/988 5885, 

fax 02/987 3228,  E-mail: pressntr@md.government.bg ,www.md.government.bg 

MINISTRY OF ECONOMY AND POWER ENGINEERING : Sofia 1000, 12 Alexander 

Battenberg St.,  tel. 02/940 71, 02/926 3636, 940 7611,  E-mail: public@mee.government.bg, 

www.mi.government.bg 

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE : Sofia 1000, 2 Dondoukov Blvd.,  tel. 02/921 

7799, fax 02/988 2485, telex 23255, E-mail: press_mon@minedu.government.bg, 

www.minedu.government.bg 

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND WATER : Sofia 1000, 67 William Gladstone St  

Sofia 1000, 22 Maria Louisa Blvd. tel. 02/940 6000, fax 02/988 5913, telex 22145, E-mail: 

feedback@moew.government.bg ,www.moew.government.bg 

MINISTRY OF FINANCE : Sofia 1000, 102 Rakovski St., tel. 02/98 591, tel./fax 02/988 

1207, 02/980 6863, telex 22727, E-mail: feedback@minfin.bg ,www.minfin.bg 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS : Sofia 1113, 2 Alexander Zhendov St., tel. 02/948 

2999, fax 971 2413, telex 22529 mintr bg, 22530 mintr bg, E-mail: iprd@mfa.government.bg, 

www.mfa.government.bg 
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MINISTRY OF HEALTH : Sofia 1000, 5 Sveta Nedelya Sq., tel. 02/930 1110, 02/930 1171, 

tel./fax 02/981 1833, E-mail: minister@mh.government.bg, www.mh.government.bg 

MINISTRY OF INTERIOR : Sofia 1000, 29 Shesti Septemvri St., tel. 02/982 5000, tel./fax 

02/982 2047, telex 23435,  E-mail: office@mvr.bg, www.mvr.bg 

MINISTRY OF JUSTICE : Sofia 1040, 1 Slavyanska St.,  tel. 02/923 7555, tel./fax 02/981 

9157,  E-mail: pr@mjeli.government.bg ,www.mjeli.government.bg 

MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL POLICY : Sofia 1000, 2 Triaditza St.,  tel. 02/811 

9443, tel./fax 02/986 1318, E-mail: mlsp@mlsp.government.bg ,www.mlsp.government.bg 

MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION AND ADMINISTRATIV E REFORM : 

Sofia 1000, 1 Aksakov St.,  tel. 02/940 1198, 02/940 1200, 02/940 1201, fax 02/940 1103,  E-

mail: press@mdaar.government.bg, www.mdaar.government.bg 

MINISTRY OF STATE POLICY FOR DISASTERS AND ACCIDENT S: Sofia 1000, 6 

Sveta Nedelya Sq.,  tel. 02/940 1401, fax 02/940 1535,  E-mail: press@mdpba.government.bg, 

www.mdpba.government.bg 

MINISTRY OF TRANSPORT : Sofia 1000, 9 Dyakon Ignatii St.,  tel. 02/940 9771, 02/940 

9450,  02/988 2650, tel./fax 02/988 5094,  E-mail: press@mt.government.bg, 

www.mt.government.bg 

 

AGENCIES 

Customs Agency: Sofia 1040, 47 Rakovski St.,  tel. 02/9859 4443, fax 02/983 3238,  

E-mail: customs@government.bg, www.customs.bg 

EMPLOYMENT AGENCY: Sofia 1000, 3 Dondoukov Blvd., tel. 02/980 8719,  

fax 02/986 7802, E-mail: az@az.government.bg, www.az.government.bg 

EXECUTIVE AGENCY FOR ENCOURAGING SMALL AND MEDIUM-S IZED 

BUSINESSES: Sofia 1000, 1 Sveta Nedelya Sq.,  tel. 02/932 9211, tel. 02/980 5069, fax 

02/980 5869,  E-mail: office@sme.government.bg ,www.bepc.government.bg 

EXECUTIVE AGENCY FOR ROAD TRANSPORT ADMINISTRATION:  Sofia 1000, 5 

Gourko St., tel. 02/930 8840,  fax 02/988 5495, 02/981 8115,  E-mail: 

avto_a@rta.government.bg, www.rta.government.bg 

INVESTBULGARIA AGENCY : Sofia 1000, 31 Aksakov St.,  tel. 02/985 5500, fax 02/980 

1320,  E-mail: iba@investbg.government.bg, www.investbulgaria.com 

EXECUTIVE ENVIRONMENT AGENCY : Sofia 1618, 136 Tsar Boris III Blvd., PO Box 

251,  tel. 02/955 9011, fax 02/955 9015,  E-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int, www.nfp-

bg.eionet.eu.int 

MARITIME ADMINISTRATION – EXECUTIVE AGENCY: Sofia 1000, 9 Dyakon Ignatii 

St.,  tel. 02/930 0910, fax 02/930 0920, E-mail: bma@marad.bg, www.marad.bg 

PRIVATISATION AGENCY: Sofia 1000, 29 Aksakov St.,  tel. 02/987 3294, tel./fax 02/980 

9827,  E-mail: press@priv.government.bg, www.priv.government.bg 
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PUBLIC PROCUREMENT AGENCY: Sofia 1000, 4 Lege St., tel. 02/940 7050,  

fax 02/940 7052, E-mail: aop@aop.bg, www.aop.bg 

STATE TOURISM AGENCY :Sofia 1000, 1 Sveta Nedelya Sq.,  

 tel. 02/933 5845, fax 02/989 6939,  E-mail: info@bulgariatravel.org; 

secretary@bulgariatravel.bg, www.tourism.government.bg 

BULGARIAN  INDUSTRIAL ASSOCIATION: Sofia 1000, Alabin 16-20 Str.,  tel. 02/932 

0911, fax 02/987 2604,  E-mail: office@bia-bg.com, www.bia-bg.com 

BULGARIAN   ECONOMIC FORUM:  Sofia 1463, 86 Vitosha Blvr.,  tel. 02/951 6810, fax 

02/953 2924,  E-mail: info@biforum.org, www.biforum.org 

AGENCY FOR ECONOMIC ANALYSIS AND FORECASTING: Sofia 1000, 31 Aksakov 

Str..,  tel. 02/9859 5601, fax 02/981 3358,  E-mail: aeaf@aeaf.minfin.bg, www.aeaf.minfin.bg 

 

DIRECTORATES  

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION - GENERAL DIRECTORATE : Sofia 1000, 9 

Dyakon Ignatii St.,  tel. 02/937 1047, fax 02/980 5337, 02/987 2722,  E-mail: caa@caa.bg, 

www.caa.bg 

DIRECTORATE FOR NATIONAL BUILDING CONTROL : Sofia 1606, 47 Hristo Botev 

Blvd.,  tel. 02/952 1647, tel./fax 02/952 1991,  E-mail: dnsk@mrrb.government.bg, 

www.dnsk.mrrb.government.bg 

GENERAL TAX DIRECTORATE : Sofia 1000, 52 Dondoukov Blvd.,  tel. 02/9859 3001, 

02/9859 3006, tel./fax 02/9859 3069,  E-mail: gdd@taxadmin.government.bg, www.nap.bg 

 

FUNDS 

AGRICULTURE STATE  FUND : Sofia 1618, 136 Tzar Boris III Blvd.,  tel. 02/818 7100, fax 

02/818 7167,  E-mail: dfz@dfz.bg, www.dfz.bg 

ENERGY EFFICIENCY FUND : Sofia 1000, 4 Kouzman Shapkarev St.,  tel. 02/810 0080, 

02/810 0082,  02/810 0083, fax 02/810 0005, E-mail: info@bgeef.com, www.bgeef.com 

NATIONAL ROAD INFRASTRUCTURE FUND :Sofia 1000, 3 Makedonia Blvd.,  tel. 

02/952 1193, 02/952 1562, fax 02/951 5422,  E-mail: skraeva@nrif.bg, www.nrif.bg 

 

UNIONS 

VUZRAZHDANE BULGARIAN UNION OF PRIVATE ENTREPRENEUR S: Sofia 1000, 

29 Slavyanska St.,  tel. 02/980 1182, 02/491 4060, fax 02/987 5578, E-mail: 

vuzrazdane@union-vuzrazdane.com, www.union-vuzrazdane.eu 

BRANCH UNION OF LEATHER, FUR, FOOTWEAR AND LEATHER GOODS 

INDUSTRY :Sofia 1407, 47 Cherni Vruh Blvd.,  tel./fax 02/962 4791, 

www.leatherandshoes.org 
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BULGARIAN MEDICAL UNION ;Sofia 1431, 15 Academician Ivan E. Geshov Blvd.,  tel. 

02/954 1169, 02/954 1126, fax 02/954 1186,  E-mail: usbls@inagency.com, www.blsbg.com 

BULGARIAN TOURISM UNION : Sofia 1040, 75 Vassil Levski Blvd., floor 5,  tel. 02/930 

0676, 02/930 0648, 02/987 3409, 02/987 8327,  fax 02/986 2255, E-mail: bts@btsbg.org, 

www.btsbg.org 

UNION OF ARCHITECTS IN BULGARIA : Sofia 1504, 11 Krakra St.,  tel. 02/943 8355, 

02/943 8321, tel./fax 02/943 8349,  E-mail: sab@bgnet.bg, www.bularch.org 

UNION OF TRADERS IN BULGARIA : Sofia 1000, 33 Alabin St., floor 1, office 135,  tel. 

02/981 3534, 02/981 9559,  E-mail: office@stbg.org, www.stbg.org 

UNION OF BUILDING CONSTRUCTORS IN BULGARIA : Sofia 1164, 1 Hristo 

Smirnenski Blvd., floor 4,  tel./fax 02/866 6635,  E-mail: sskb2005@abv.bg 

 

CHAMBERS 

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY : Sofia 1000, 9 Iskur St.,  

tel. 02/811 7400, fax 02/987 3209,  E-mail: bcci@bcci.bg, www.bcci.bg 

SOFIA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY : Sofia 1000, 99 RakovskyStr.,  tel. 

02/926 6373, fax 02/926 6422,  E-mail: scci@scci.bg, www.scci.bg 

PLOVDIV CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY : Plovdiv 4003, 7 Samara St.,  

tel. 032/968880, fax 032/962647,  E-mail: pcci@plovdiv-chamber.org; www.plovdiv-

chamber.org 

ROUSSE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY : Rousse 7000, 3A Ferdinand 

Blvd.,  tel. 082/825875, fax 082/825873,  E-mail: info@rcci.bg; www.rcci.bg 

BOURGAS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY : Bourgas  8000, 12B 

L.Karavelov Str..,  tel. 056/812007, fax 056/810130,  E-mail: bspal@unacs.bg,  

HASKOVO CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY : Haskovo 6300, 9 Rakovsky 

Blvr., tel. 038/661112, fax 032/665502,  E-mail: hcci@bcci.bg  

VARNA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY : Varna 9000, 135 Primorsky 

Blvr.,  tel. 052/609698, fax 052/612146,  E-mail: office@vcci.bg, www.vcci.bg  

 

INDIPENDENT STATE INSTITUTIONS  

COMMISSION FOR THE PROTECTION OF COMPETITION : Sofia 1000, 18 Vitosha 

Blvd., tel. 02/935 6100,  tel./fax 02/980 7315, 02/988 3714,  E-mail: cpcadmin@cpc.bg, 

www.cpc.bg 

COMMUNICATIONS REGULATION COMMISSION  : Sofia 1000, 6 Gourko St.,  

tel. 02/949 2335, fax 02/987 0695, E-mail: info@crc.bg, www.crc.bg 

Constutional Court: Sofia 1000, 1 Dondoukov Blvd.,  tel. 02/987 5008, fax 02/987 1986,  E-

mail: s.petrova@constcourt.bg, www.constcourt.bg  
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FINANCIAL SUPERVISION COMMISSION : Sofia 1303, 33 Shar Planina St.,  

tel. 02/940 4999, fax 02/829 4318,  E-mail: bg_fsc@fsc.bg, www.fsc.bg 

NATIONAL HEALTH INSURANCE FUND : Sofia 1407, 1 Krichim St.,  

tel. 02/965 9102, 02/965 9159, 02/965 9157, tel./fax 02/965 9228,  E-mail: pressnzok@nhif.bg, 

www.nhif.bg 

NATIONAL SOCIAL SECURITY INSTITUTE : Sofia 1303, 62-64 Alexander Stamboliiski 

Blvd.,  tel. 02/926 1010, 02/926 1440, www.noi.bg 

PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA : Sofia 1040, 52b Dr. G. M. 

Dimitrov Blvd.,  tel. 02/970 1326, fax 02/873 5258,  E-mail: bpo@bpo.bg, www.bpo.bg 

NATIONAL STATISTICAL INSTITUTE : Sofia 1038, 2 P. Volov Str..,  

tel. 02/9857700, fax 02/9857640,  E-mail: info@nsi.bg,  www.nsi.bg 

 

JUDICIAL BODIES  

SUPREME ADMINISTRATION COURT : Sofia 1301, 18 Alexander Stamboliiski Blvd.,  

switchboard 02/988 4902, fax 02/981 8751, www.sac.government.bg 

SUPREME COURT OF CESSATION: Sofia 1000, 2 Vitosha Blvd.,  switchboard 02/921 

988, fax 02/988 3985, www.vks.bg 

PROSECUTOR’S OFFICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA : Sofia 1000, 2 Vitosha 

Blvd.,  tel. 02/921 988, 02/986 3453, fax 02/989 0110, www.prb.bg 

 

NEWS AGENCIES 

BGNES AGENCY: Sofia 1000, 1 Angel Kunchev St.,  tel./fax 02/986 0985, 02/986 0986, 

02/986 0987, www.bgnes.com 

BULGARIAN NEWS AGENCY (BTA) : Sofia 1040, 49 Tzarigradsko Chaussee Blvd.,  tel. 

02/926 242, tel./fax 02/986 2289,  fax 02/981 4208, telex 22586,  E-mail: bta@bta.bg, 

www.bta.bg 

FOCUS AGENCY: Sofia 1505, 8 Sultantepe St.,  tel. 02/960 7011, 02/960 7012, fax 02/960 

7013,  E-mail: focus@focus-news.net, www.focus-news.net 

MERIDIANS AGENCY : Sofia 1124, 1 Gogol St.,  tel. 02/944 0801, tel./fax 02/846 7455, 

02/946 1191 E-mail: meridians@abv.bg 

NEWS BULGARIA AGENCY : Sofia 1618, 40 Brtaya Buxton Blvd.,  

tel. 02/930 5590, 02/930 5591, 02/930 5592, fax 02/955 5925,  E-mail: office@news.bg 

SOFIA PRESS AGENCY: Sofia 1040, 29 Slavyanska St.,  

tel. 02/988 5831, tel./fax 02/987 8428, E-mail: asp@sofiapress.bg, www.sofiapress.bg 

 

PRESS 

168 CHASSA: Sofia 1124, 47 Tzarigradsko Chaussee Blvd.,  tel. 02/942 2720/21, fax 02/946 

1286, E-mail: 168pisma@press.zgb.bg, www.24chasa.bg 
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24 CHASSA: Sofia 1124, 47 Tzarigradsko Chaussee Blvd.,  tel. 02/942 2501, 02/942 2512, 

02/942 2585, 02/942 2514, fax 02/942 2820, www.24chasa.bg 

CAPITAL : Sofia 1000, 20 Ivan Vazov St.,  tel. 02/937 6122, fax 02/937 6440, E-mail: 

office@capital.bg, www.capital.bg 

CASH: Sofia 1124, 2 Nikolai Rakitin St,  tel. 02/948 4400, fax 02/948 4498,  

E-mail: office@cash.bg, www.cash.bg 

DNEVEN TROUD: Sofia 1124, 47 Tzarigradsko Chaussee Blvd.,  tel. 02/921 4140, 02/921 

4135,  02/921 4158, 02/921 4148, 02/921 4209, fax 02/943 3940,  E-mail: trud@zgb.bg, 

www.trud.bg 

DNEVNIK : Sofia 1000, 16 Ivan Vazov St.,  tel. 02/937 6300, fax 02/937 6235,  E-mail: 

dnevnik@dnevnik.bg, www.dnevnik.bg 

MONITOR :  Sofia 1797, 37 Dragan Tzankov Blvd.,  tel. 02/960 2234, 02/960 2200,  

02/975 2414, tel./fax 02/960 2213,  E-mail: monitor@monitor.bg, www.monitor.bg 

NOVINAR : Sofia 1505, 44 Oborishte St.,  tel. 02/400 6400, fax 02/943 4532,  E-mail: 

novinar@novinar.net, www.novinar.net 

PARI : Sofia 1202, 11 Industrialna St.,  tel. 02/813 3404, 02/813 3400, fax 02/813 3403,  E-

mail: office@pari.bg, www.pari.bg 

SEGA:Sofia 1463, 1 Bulgaria Sq.,  tel. 02/428-2300; fax 02/428-2398,  E-mail: 

editors@segabg.com, www.segabg.com 

STANDART : Sofia 1404, 49 Bulgaria Blvd.,  tel. 02/818 2331, fax 02/818 2335,   

E-mail: mail@standartnews.com, www.standartnews.com 

 

EXHIBITIONS  

INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV : Plovdiv 4003, 37 Tzar Boris III - ObedenitelBlvd.,  

tel. 032/903600, fax 032/902432,  E-mail: fairinfo@fair.bg, www.fair.bg 

INTER EXPO CENTER – BULGARREKLAMA : Sofia 1784,147 Tzarigradsko shosse 

Blvd.,  tel. 02/9655220, fax 02/9655230,  E-mail: bul-reklama@bulgarreklama.com, 

www.bulgarreklama.com 

STROIKO 2000 – NATIONAL PALACE OF CULTURE : Sofia 1414, Square Bulgaria 1.,  

tel./fax. 02/9630605, 9631130,  www.stroiko2000.com 

PALACE OF CULTURE AND SPORTS-VARNA : Varna 9000, 115 Kniaz Boris I Blvr..,  

tel. 052/645123, fax. 052/647784, E-mail: office@palaceofvarna.com, www.palaceofvarna.com 
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Παράρτηµα Γ 
Χρήσιµες ιστοσελίδες Ρουµανίας 
 

Πηγή: Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Βουκουρεστίου 

 

1 Office of the President http://www.presidency.ro 
2 Office of the Prime Minister-Government http://www.gov.ro 
3 Parliament http://www.parlament.ro 
4 Senate http://www.senat.ro 
      
  *** Υπουργεία   
      
5 Ministry of Finance http://www.mfinante.ro 
6 Ministry of Economy http://www.minind.ro/ 

7 
Ministry of SMEs,Trade and Business 
Environment 

http://www.mimmctpl.ro 

8 Ministry of Agriculture http://www.madr.ro 
9 Ministry of Transport http://www.mt.ro 

10 
Ministry of Regional Development & 
Housing 

http://www.mdlpl.ro 

11 
Ministry of Labor, Family and Social 
Protection 

http://www.mmuncii.ro 

12 Ministry of Environment http://www.mmediu.ro 
13 Ministry of Foreign Affairs  http://www.mae.ro 
14 Ministry of Culture and Cults http://www.cultura.ro 

15 
Ministry of Communications and 
Information Technology 

http://www.mcsi.ro 

16 Ministry of National Defence http://www.mapn.ro 

17 
Ministry of Education, Reserch and 
Innovation 

http://www.edu.ro 

18 
Ministry of Interior and Administration 
Reform 

http://www.mai.gov.ro 

19 Ministry of Justice http://www.just.ro 
20 Ministry of Public Health http://www.ms.ro 
21 Ministry of Tourism http://www.turism.gov.ro 
      
  *** Οργανισµοί υπαγόµενοι σε Υπουργεία   
      

22 
National Authority for Consumer 
Protection 

http://www.anpc.gov.ro 

23 Romanian Trade Promotion Centre http://www.traderom.ro 

24 
State Office for Inventions and 
Trademarks 

http://www.osim.ro 
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25 
National Agency for Small and Medium 
Sized Entreprises and Cooperatives 

http://en.animmc.ro 

26 National Institute of Statistics http://www.insse.ro 
27 National Commission of Prognosis http://www.cnp.ro 
28 European Commission  http://ec.europa.eu 
29  National Trade Register Office  http://www.onrc.ro 

30 
 National Authority for Regulating and 
Monitoring Public Procurement  

http://www.anrmap.ro 

31 National Customs Authority http://www.customs.ro 
32 Romanian Lottery National Company http://www.loto.ro 
33 National Printing House http://www.cnin.ro 
34 Financial Guard http://www.gardafinanciara.ro 

35 
Payment Agency for Rural Development 
and Fishing 

http://www.apdrp.ro 

36 State Agency Areas  http://www.domeniilestatului.ro 

37 
National Agency for Agricultural 
Consulting 

http://www.madr.ro 

38 
Payment and Intervention Agency for 
Agriculture 

http://www.apia.org.ro 

39 
The State Institute for Variety Testing and 
Registration 

http://www.istis.ro 

40 
National Administration of Land 
Improvement  

http://www.madr.ro 

41 
National Agency for Improvement and 
Reproduction in Animal Husbandry 

http://www.madr.ro 

42 
National Agency for Fishing and 
Aquaculture 

http://www.anpa.ro 

43 National Horse Authority  http://www.autoritateahipica.ro 
44 Institute of Food Bioresources http://www.madr.ro 
45 National Forests  Administration http://www.rosilva.ro 
46 National Office of Vine and Wine http://www.onvv.ro 

47 
National Office for Wine Controlled 
Origin Denomination  

http://www.ondov.ro 

48 National Inspection for Quality of Seeds  http://www.incs.ro 
49 Romanian Naval Authority http://www.rna.ro 
50 Romanian Railway Authority http://www.afer.ro 
51 Romanian Road Authority http://www.arr.ro 
52 Home Health Care Insurance http://casamtc.ro 
53 Romanian Railway System http://www.cfr.ro 
54 METROREX http://www.metrorex.ro 
55 International Airport Henri Coanda http://www.otp-airport.ro 
56 Timisoara Airport ''Traian Vuia'' http://www.aerotim.ro 
57 Romanian Air Traffic Administration  http://www.romatsa.ro 
58 Romanian Civic Aviation Authority http://www.caa.ro 

59 
Romanian National Air Transport 
Company 

http://www.tarom.ro 

60 Constanta Port http://www.portofconstanta.com 
61 Navigable Channels Administration http://www.acn.ro 

62 
National Company of Naval Radio 
Communications 

http://www.constanta-radio.ro 
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63 
River Administration of the Lower 
Danube Galati 

http://www.afdj.ro 

64 
Maritime Danube Ports Administration 
Galati 

http://www.romanian-ports.ro 

65 
Administration of River Ports on the 
Danube 

http://www.apdf.ro 

66 
Romanian Highways and National Roads 
Company 

http://www.cnadnr.ro 

67 Romanian Automobile Registry http://www.rarom.ro 
68 Sulina Free Zone Administration http://www.azlsulina 
69 Transport Research Institute http://www.incertrans.ro 

70 
National Center for Seismic Risk 
Reduction  

http://www.cnrrs.utcb.ro 

71 

The National Institute of Research and 
Development URBANPROIECT and the 
Documentation Centre for Constructions, 
Architecture, Urban Planning and Spatial 
Planning 

http://www.cdcas.ro 

72 National Institute for Building Research http://www.incerc2004.ro 

73 
National Institute of Research 
Development for Town an Territorial 
Planning 

http://www.incdurban.ro 

74 National Housing Agency http://www.anl.ro 
75 National Investment Company  http://www.cni.com.ro 

76 
North-East Regional Development 
Agency 

http://www.adrnordest.ro 

77 
South-East Regional Development 
Agency 

http://www.adrse.ro 

78 
South Muntenia Regional Development 
Agency 

http://www.adrmuntenia.ro 

79 
South-West Oltenia Regional 
Development Agency  

http://www.adroltenia.ro 

80 West Regional Development Agency http://www.adrvest.ro 

81 
North-West Regional Development 
Agency 

http://www.nord-vest.ro 

82 Centre- Regional Development Agency  http://www.adrcentru.ro 

83 
Bucharest- Ilfov Regional Development 
Agency  

http://www.adrbi.ro 

84 
Romanian Association of Construction 
Entrepreneurs  

http://www.araco.org 

85 Romanian Accreditation Association http://www.renar.ro 
86 Romanian Standards Association http://asro.ro 

87 
 Romanian State Inspectorate in 
Constructions 

http://www.isc-web.ro 

88 Nuclear Agency http://nuclearagency.ro 

89 
Romanian Agency for Sustainable 
Development of Industrial Areas  

http://arddzi.minind.ro 

90 
State Inspection for the Control of Boilers, 
Pressure Vessels and Lifting Devices  

http://www.iscir.ro 

91 Romanian Office of Legal Metrology  http://www.brml.ro 
92 National Agency for Radioactive Waste http://www.andrad.ro 
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93 CPPI http://www.cppi.ro 

94 
Office for State Participation and 
Privatization in Industry  

http://www.opspi.minind.ro 

95 
The Romanian Agency for Energy 
Conservation  

http://www.arceonline.ro 

96 The Project Management Unit http://www.ump.minind.ro 
97 Romanian Accreditation Association  http://www.renar.ro 
98 National Coal Company Petrosani http://www.cnh.ro 
99 National Society Of Lignite  http://www.cnlo.ewo 
100 National Coal Company Ploiesti http://snc-ploiesti 
101 Uranium National Company http://www.cnu.ro 
102 Romanian Energy Regulatory Authority http://www.anre.ro 

103 
Department for Defense Policy and 
Planning 

http://www.mapn.ro 

104 
Department of Parliamentary Relations 
and Public Information  

http://www.mapn.ro 

105 Armaments Department http://www.dpa.ro 
106 General Staff http://www.defense.ro 
107 Romanian Land Forces  http://www.en.forter.ro 
108 Romanian Air Forces http://www.roaf.ro 
109 Romanian Naval Forces Staff http://www.navy.ro 

110 
Ministry of National Defence-General 
Secretary 

http://www.mapn.ro 

111 
Ministry of National Defence-Department 
of Information 

http://www.english.mapn.ro 

112 Human Resources Management http://www.dmru.mapn.ro 
113 Financial and Accounting Department  http://www.mapn.ro 
114 Control and Inspection Corps http://www.mapn.ro 
115 Internal Audit Directorate  http://www.english.mapn.ro 

116 
Ministru of National Defence-Medical 
Department 

http://www.mapn.ro 

117 National Defence University ''Carol I'' http://www.unap.ro 

118 
Department for the Prevention and 
Investigation of Corruption and Fraud 

http://www.mapn.ro 

119 
Regional Department of Defense 
Resources Management Studies 

http://www.dresmara.ro 

120 Directory  Domain and Infrastructure http://www.mapn.ro 
121 Unifarm National Company http://www.ms.ro 
122 Commercial Company Sanevit http://www.ms.ro 

123 
National Institute of Research and 
Development in Pathology  and 
Biomedical Scients ''Victor Babes''  

http://www.ms.ro 

124 
National Institute of Research-
Development for Microbiology and 
Immunology ''Cantacuzino'' 

http://www.ms.ro 

125 
National School of Public Health and 
Sanitary Management Bucharest 

http://www.ms.ro 

126 
Technical Office for Medical Device 
Bucharest 

http://www.ms.ro 

127 Association of Ecotourism in Romania http://www.eco-romania.ro 
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128 National Association of Travel Agencies http://www.anat.ro 
129 Romanian Mountain Rescue Association http://www.salvamont.org 

130 
National Association for Rural, Ecological 
and Cultural Tourism  

http://www.antrec.ro 

131 
Romanian Association for 
Accommodation and Ecological Tourism 
''Bed and Breakfast'' 

http://www.bed-and-
breakfast.ro 

132 Romanian Hotel Industry Federation 
http://www.fihr-
romanianhotels-org.ro 

133 Romanian Tourism Employers Federation  http://www.fptr.org 
134 National Spas Organization http://www.spas.ro 

135 
National Association of Professional 
Conference and Exhibition Organizers  

http://www.conventionbureau.ro 

136  European Affairs Directory http://www.just.ro 
137  Directory of Public Internal Audit http://www.just.ro 

138 
Directory for Implementation of Projects 
Financed from Foreign Loans 

http://www.just.ro 

139 
Directory of International Law and 
Treaties 

http://www.just.ro 

140 General Economics Directory http://www.just.ro 

141 
Directory of Investment and management 
services 

http://www.just.ro 

142 
Directory for the relation with the Public 
Ministry and for the prevention of 
criminality and corruption  

http://www.just.ro 

143 European Programs Directory http://www.just.ro 

144 
Chamber of Commerce and Industry of 
Bucharest 

http://www.ccib.ro 

145 
Chamber of Commerce and Industry of 
Romania 

http://www.ccir.ro 

146 
Chamber of Commerce and Industry of 
Iasi 

http://www.cciasi.ro 

147 
Chamber of Commerce, Industry, 
Navigation and Agriculture of Constanta 

http://www.ccina.ro 

148 
Chamber of Commerce and Industry of 
Brasov 

http://www.ccibv.ro 

149 
Chamber of Commerce, Industry and 
Agriculture of Suceava 

http://www.ccisv.ro 

150 
Chamber of Commerce and Industry of 
Prahova 

http://www.cciph.ro 

151 
Chamber of Commerce and Industry 
''Oltenia'' 

http://www.ccidj.ro 

152 
Chamber of Commerce and Industry-
Harghita 

http://www.ccihr.ro 

153 Chamber of Commerce and Industry-Cluj http://www.ccicj.ro 
 


