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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η μελέτη αυτή ανατέθηκε από τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Δημήτριο Σουμπενιώτη, 

στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών 

σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων , του πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το κίνητρο για το συγκεκριμένο θέμα της έρευνας δόθηκε από το μάθημα της 

Στρατηγικής των επιχειρήσεων που διδάχθηκε στο Τ’ εξάμηνο σπουδών ως υποχρεωτικό 

μάθημα.

Αντικείμενο της έρευνάς μας είναι η μελέτη του εξωτερικού societal environment των 

επιχειρήσεων στη χώρα της Βουλγαρίας.

Σκοπός της μελέτης ήταν η εύρεση και επισήμανση των σημαντικότερων στοιχείων και 

δυνάμεων που καθορίζουν την επιτυχία μιας επιχείρησης στο συγκεκριμένο περιβάλλον της 

γειτονικής χώρας.

Η Βουλγαρία βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο οικονομικής ανάπτυξης σαν χώρα του πρώην 

«ανατολικού μπλοκ», έχει δε συνδέσμους ιστορικούς και πολιτισμικούς με την Ελλάδα και 

ειδικά με την Θεσσαλονίκη.

Τα χαρακτηριστικά αυτά στάθηκαν προσδιοριστικοί άξονες, αρχικά στην επιλογή του 

θέματος της έρευνας, αλλά και στη συνέχεια, σε όλη τη διάρκεια της μελέτης, στην 

αναζήτηση και ανεύρεση δευτερογενών πηγών.

Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε δύο βασικούς τομείς για την ολοκλήρωση της 

μελέτης.

Πρωτίστως στην ανεύρεση δευτερογενών πηγών από συγγράμματα, βιβλία , 

αρθρογραφία , από όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές. Στο πλαίσιο αυτό ερευνήθηκαν 

αρχικά όλες οι σελίδες του διαδυκτίου με «κλειδί» το λήμμα Βουλγαρία στα ελληνικά και τα 

λατινικά.

Διαπιστώθηκε μεγάλος αριθμός δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων με ποικίλες πληροφορίες 

για την χώρα. Με ιδιαίτερη προσοχή και προσπάθεια επιλέχθηκαν και διαχωρίστηκαν τα 

σημαντικότερα δεδομένα με κριτήριο το θέμα, δηλαδή ότι αφορούσε οικονομικά δεδομένα, 

ή δημογραφικά ,νομικά ,κοινωνικά και πολιτικά για την Βουλγαρία.
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Επιπλέον με ηλεκτρονικό τρόπο ερευνήθηκαν βάσεις δεδομένων βιβλιοθηκών , 

παγκοσμίως και η σχετική βιβλιογραφία αλλά και αυτούσια άρθρα και επιστημονικές 

μελέτες.

Σε αντίθεση με τις ηλεκτρονικές πληροφορίες, η βιβλιογραφία σχετικά με τους παράγοντες 

που καθορίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον της Βουλγαρίας είναι πολύ περιορισμένη.

Σε δεύτερο στάδιο η έρευνα στόχο έχει να συμπεριλάβει πληροφορίες μέσω 

συνεντεύξεων με εκπροσώπους επιχειρήσεων που έχουν επενδύσει στη γειτονική χώρα.

Οι δυσκολίες στην εξεύρεση και επιλογή των προσώπων αυτών ήταν πολύ μεγαλύτερες απ’ 

ότι είχε αρχικά υπολογιστεί.

Καταβλήθηκε κόπος και χρόνος για την συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών που 

παραθέτονται στο Β’ μέρος της εργασίας.

Επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο κομμάτι αυτό της έρευνας ήταν, αφενός να ακουστεί η 

φωνή των επιχειρηματιών όσο το δυνατόν πιο αυθεντική, προς τους αρμοδίους φορείς για 

λήψη μέτρων και αφετέρου, η δημιουργία ενός λειτουργικού οδηγού ή συνόλου οδηγιών, 

που θα εξυπηρετεί και τους επιχειρηματίες.

Ο τρόπος που επιλέχτηκε για να επιτευχθεί ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι ήταν η 

σύνθεση θεωρητικών και πρακτικών δεδομένων, στοιχείων που θα αντιπαρέβαλαν 

υποκειμενικά και αντικειμενικά δεδομένα, προς εξαγωγή συμπερασμάτων.

Παράλληλα, επιθυμία ήταν να παρουσιαστεί ένα περιληπτικό και χρήσιμο εργαλείο 

για κάθε μελετητή που θα ήθελε να το χρησιμοποιήσει ή και να συνεχίσει την έρευνα αυτή.

Με την ευχή να κριθεί με επιείκεια η σχέση των στόχων που τέθηκαν, με το 

αποτέλεσμα της δουλειάς που έγινε, πρέπει να σημειωθεί πως τα δεδομένα που τελικά δεν 

συμπεριελήφθησαν στην εργασία και αφορούν κυρίως το θεωρητικό κομμάτι της έρευνας, 

είναι εξ’ ίσου πολύτιμα.

Ο λόγος περιορισμού σε περιληπτικές μόνο αναφορές στο θεωρητικό κομμάτι της εργασίας 

για το επιχειρηματικό περιβάλλον, ήταν το μέγεθος της συγκεκριμένης μελέτης και ο 

αμείλικτος παράγοντας του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου.

Παρ’ όλα αυτά συμπεριλήφθηκαν στη βιβλιογραφία όλες οι συναφείς πηγές στις 

οποίες θα μπορούσε να βρει χρήσιμο υλικό ο αναγνώστης, μελετητής.

Οι παραπομπές στις πηγές - βιβλιογραφία θα γίνονται στο κείμενο με * αστερίσκους 

και υποσημείωση ανάλογα με τον διαχωρισμό των πηγών στις τελευταίες σελίδες της 

εργασίας ( I για τα συγγράμματα, II για τα άρθρα, III για τις σελίδες του ίντερνετ) και 

αρίθμηση ανάλογα με την κατηγορία ( π.χ. I 3 για το σύγγραμμα με αριθμό 3, II 7 για το 

άρθρο με αρίθμηση 7 κ.λ.π.)
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Η μελέτη αυτή αφιερώνεται στο σύντροφο και τον γιό μου, Γιάννη και Δημήτρη που 

με αγάπη και φροντίδα επιμερίστηκαν , το βάρος της απουσίας μου από τις ευθύνες του 

σπιτιού.

Ευχαριστίες οφείλονται σε όλους όσους βοήθησαν άμεσα ή έμμεσα για την 

ολοκλήρωση του έργου αυτού.

Στον καθηγητή μου κ. Δημήτριο Σουμπενιώτη, για την όλη επίβλεψη της εργασίας, 

για την ουσιαστική βοήθεια και χρήσιμη παρέμβαση σ’ όλη τη διάρκειά της .

Στην κα. Σουζάνα Ισαακίδου, την κα. Ζαφείρια Μασούτη, και την κα. Ιωάννα 

Φωτιάδου, για το επιστημονικό υλικό που συνέστησαν και προμήθευσαν.

Στον συνάδελφο κο Κυριακίδη Γεώργιο για την συνεισφορά του στην μετάφραση 

χρηματοοικονομικών όρων.

Στον κο Γιάννη Παναγ. Ευστρατίου για την βοήθεια στην επιστημονική επιμέλεια 

του κειμένου και των συμπερασμάτων.

Στους υπεύθυνους του Ινστιτούτου Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών 

«Ανδρέα Παπανδρέου» για την ευγενική , άμεση και ανιδιοτελή ανταπόκρισή τους στην 

ανεύρεση των σχετικών βιβλίων που κρίθηκαν πολύτιμα για την μελέτη.

Ακόμη ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους επιχειρηματίες και τα στελέχη των 

επιχειρήσεων που είχαν την καλή διάθεση και υπομονή να παραχωρήσουν πολύτιμο χρόνο 

για τις συνεντεύξεις μας, και να αφιερώσουν γνώση από την εμπειρία τους .

Τις βαθύτατες ευχαριστίες μου: Στον κο. Βαγγέλη Κορίνη

Στον Κο Γιώργο Μπελίδη 

Στον κο. Δημήτρη Παπαδόπουλο 

Στην κα Ζίφκα Παπαδοπούλου 

Στον κο Θωμά Βασσάρα 

Στον κο. Μανώλη Βοσκάκη 

Στον κο. Τριαντάφυλλο Τζιούμη 

Στον κο. Χαράλαμπο Γιαννακίδη 

Στον κο. Χρήστο Ράπτη

Τέλος ευχαριστώ τη συνάδελφο, Χριστίνα Νασκοπούλου, για την καταλυτική 

βοήθειά στις δακτυλογραφήσεις και μορφοποιήσεις των. ηλεκτρονικών κειμένων της 

εργασίας.

8



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σηιιασία me διεοεύντιστκ και ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος για την γάραξη 

στρατηγικής*

Το θέμα της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του εξωτερικού περιβάλλοντος 

της Βουλγαρίας, με σκοπό να αποκαλυφθούν οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι που ενέχονται μέσα 

στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι της χώρας αυτής για τους επιχειρηματίες, που έχουν τοποθετηθεί 

ή πρόκειται να εγκατασταθούν επιχειρηματικά στην χώρα.

Θα αναφερθούμε στις δυνάμεις εκείνες του περιβάλλοντος που δυνητικά επηρεάζουν την 

επιχείρηση προσφέροντας ευκαιρίες, αλλά και κρύβοντας κινδύνους για την βιωσιμότητά της.

Το περιβάλλον για μια οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό είναι πολύπλοκο και 

πολυπαραγοντικό. Επηρεάζει μια επιχείρηση και επηρεάζεται σε ορισμένες περιπτώσεις από 

τις επιχειρήσεις ή οργανισμούς που εμπλέκονται σ’ αυτό.

Οι δυνάμεις που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα της δράσης μιας επιχείρησης σε 

συγκεκριμένο περιβάλλον, είναι ενδογενείς ή εξωγενείς. Κατανέμονται από πολλούς 

επιστήμονες σε οικονομικές, πολιτικές - νομοθετικές, κοινωνικές-πολιτισμικές, δημογραφικές, 

τεχνολογικές, οικολογικές, παγκόσμιες , κ.α.

Στην βάση αυτή, του καταμερισμού των παραγόντων του περιβάλλοντος, χωρίσθηκε και 

το πρώτο μέρος της εργασίας, σε αντίστοιχα περίπου κεφάλαια που στόχο έχουν να 

καταγράψουν θεωρητικά στοιχεία για τις οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές , πολιτισμικές, 

δημογραφικές , νομοθετικές , συνθήκες που επικρατούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον της 

χώρας.

Τα στοιχεία του α’ μέρους αναφέρονται σε δευτερογενείς πηγές.

Ο τρόπος παρουσίασης της εργασίας έγινε προσπάθεια να είναι όσο το δυνατό πιο απλός 

και κατανοητός , με χρήση πινάκων και σύντομων επεξηγήσεων.

Στα πλαίσια της στρατηγικής διοίκησης, και του σχεδιασμού που καλείται κάθε 

σύγχρονη επιχείρηση να κάνει, η στρατηγική ανάλυση και αξιολόγηση του επιχειρηματικού 

εξωτερικού περιβάλλοντος κατέχει πρωταρχική θέση.

* πηγές I 2, I 6, I 7, I 8
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Όπως ένας στρατηγός στο πόλεμο και πριν από κάποια μάχη θα μελετήσει πληροφορίες 

και χάρτες, και θα στείλει διερευνητική αποστολή-προπομπό στο πεδίο της μάχης και στην 

γεωγραφική περιοχή που στοχεύει, έτσι και οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες θα όφειλαν 

να θεωρούν το κομμάτι της διερεύνησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος εξίσου 

σημαντικό.

Όμως η ανάλυση και αξιολόγηση του περιβάλλοντος έπεται της αξιολόγησης της ίδιας 

της επιχείρησης ( αυτό-εκτίμηση πόρων και δυνατοτήτων) και συμβαδίζει σχεδόν με την 

ανάλυση ανταγωνισμού και αγοράς.

Τα οφέλη* από την παρακολούθηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ,που θα ήθελε να 

αναδείξει και η έρευνα αυτή, είναι πολυσήμαντα:

1. Βοηθά την επιχείρηση να εκμεταλλευτεί τις πρώιμες ευκαιρίες

2. Εκπέμπει προειδοποιητικό σήμα κινδύνου για επικείμενα προβλήματα

3. Ευαισθητοποιεί την επιχείρηση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών

4. Προσφέρει μια βάση αντικειμενικής και ποιοτικής πληροφόρησης

5. Παρέχει στους εμπλεκόμενους στην στρατηγική διοίκηση διανοητική διέγερση κατά την 

λήψη αποφάσεων.

6. Βελτιώνει την εικόνα της επιχείρησης στα κοινά της

7. Αποτελεί ένα μέσο συνεχιζόμενης και ευρείας εκπαίδευσης.

Στα επόμενα στάδια , στην στρατηγική διοίκηση , ακολουθούν:

η επιλογή της στρατηγικής με την λήψη αποφάσεων, 

η εφαρμογή της στρατηγικής με τις τακτικές, και σε υψηλότερο επίπεδο , 

ο έλεγχος και αναθεώρηση της στρατηγικής.

Οι δυνάμεις που αναδεικνύονται πιο σημαντικές για την κάθε επιχείρηση περιγράφονται 

ζωντανά μέσα από τα αποτυπωμένα λόγια των επιχειρηματιών (στις συνεντεύξεις στο 

Παράρτημα της εργασίας) που έζησαν και διδάχθηκαν από το συγκεκριμένο περιβάλλον.

Σ’ αυτές τις περιγραφές εντοπίζεται επίσης και το πόσο διαφορετικά μπορεί να επιδρά το 

περιβάλλον , με διαφορετική βαρύτητα κάθε παράγοντας για την κάθε ξεχωριστή επιχείρηση, 

ανάλογα με το μέγεθος , το είδος και τον κλάδο στον οποίο ανήκει, αλλά και ανάλογα με την 

χρονική περίοδο.

* πηγές I 1,1 6, 17.
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Άλλωστε οι επιχειρήσεις , αντιδρούν κάθε μια διαφορετικά σε δεδομένες 

περιβαλλοντικές αλλαγές εξ’ αιτίας των διαφορών, στις ικανότητες και τους πόρους , και 

οπωσδήποτε στις διαφορετικές προσωπικότητες και αντιλήψεις των εμπλεκόμενων για τον 

στρατηγικό σχεδίασμά ανθρώπων της, Διευθυντών-Προέδρων ή Μάνατζερ.

Με το εγχείρημα αυτής της εργασίας, αγγίζονται τα πρώτα μόλις σκαλοπάτια της 

στρατηγικής διοίκησης, με την διερεύνηση τμήματος του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας 

επιχείρησης στη χώρα της Βουλγαρίας.

Στην αρχή, στο Α' μέρος παραθέτονται πληροφορίες για το οικονομικό , κοινωνικό, 

δημογραφικό και πολιτικό - νομοθετικό περιβάλλον, μέσα από δευτερογενείς πηγές.

Στα κεφάλαια αυτά υπάρχουν πληροφορίες από τον επιχειρηματικό οδηγό της Βουλγαρίας 

(μέσω ίντερνετ) που θεωρήθηκαν ως πιο βασικές για την ενημέρωση των επιχειρηματιών.

Στο Β' μέρος παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, η καταγραφή και ανάλυση 

των δεδομένων από τις συνεντεύξεις, οι συνοπτικές διαπιστώσεις καθώς και οι αξιολογικές 

κρίσεις μέσα από τα συμπεράσματα της έρευνας γενικά.

Οι πίνακες του β’ μέρους, και μέσα στα κείμενα σκοπό έχουν να διευκολύνουν την ανάγνωση 

αλλά και την συναγωγή συμπερασμάτων, δεν θα πρέπει όμως να διαβαστούν μεμονωμένα , 

αλλά σε συνδυασμό και με το υπόλοιπο κείμενο.

Στο τέλος του συγγράμματος περιέχονται σε Παράρτημα , το ερωτηματολόγιο και οι 

αναλυτικές συνεντεύξεις όπως προέκυψαν μετά από την επεξεργασία της απομαγνητοφώνησης

Επιπρόσθετα να εκφραστεί η επιφύλαξη ότι, τα συμπεράσματα που εξάγονται δεν 

αφορούν όλους τους κλάδους επιχειρηματικής δράσης.

Κάποια από τα συμπεράσματα στις συνεντεύξεις, εκφράζονται από τους ίδιους τους 

επιχειρηματίες και αφορούν την δική τους επιχείρηση αποκλειστικά.

Λογικό είναι να καταλάβει ο αναγνώστης πως οι συμβουλές και οδηγίες που δίνονται από τους 

επιχειρηματίες αλλά και αυτές που εκφράζονται γενικά στην εργασία δεν αποτελούν αναγκαία 

και ικανή συνθήκη επιτυχίας ή και αποτυχίας μιας οποιαδήποτε επιχειρηματικής δράσης.

Είναι γνωστό ότι η ταχύτητα του ρυθμού αλλαγής, τόσο στο περιβάλλον όσο και στην 

συγκεκριμένη καταγραφή, είναι μεγάλη. Πολύ δε περισσότερο μεγάλη είναι η πολυπλοκότητα 

των παραγόντων της στρατηγικής ανάλυσης που επιχειρεί εδώ να περικλύσει, στις λίγες 

σελίδες της έρευνα .
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ΜΕΡΟΣ A’
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΑΑΟΝ ΣΤΗ ΒΟΥΑΓΑΡΙΑ

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΗΓΕΣ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ*

Η Βουλγαρία οφείλει το όνομα της στον μογγολικό λαό των Βουλγάρων, που κατά 

τον 7° αι. μ.Χ., εισέβαλε στη χώρα (τη Μοσία των Ρωμαίων και των Βυζαντινών) και 

επεβλήθη στις σλαβικές φυλές, από τις οποίες πήρε τη γλώσσα, τους εθνικούς χαρακτήρες 

και τον γεωργικό και ποιμενικό τρόπο ζωής.

Από το τέλος του 7ου έως τις αρχές του 12ου αι. οι Βούλγαροι διατήρησαν 

ανεξαρτησία υπό ιδίους βασιλείς.

Το 809 μ.Χ. οι βούλγαροι κυρίευσαν την τότε βυζαντινή πόλη Σόφια, ενώ το 815 την 

Φιλιππούπολη που ιδρύθηκε από τον Φίλιππο II.

Ο Βόρις Α’ (852-889) που προσηλυτίστηκε στον χριστιανισμό άνοιξε τη χώρα στον 

ευρωπαϊκό πολιτισμό. Θεμελιώδης ήταν τότε, η προσφορά των ιεραποστόλων Κυρίλλου και 

Μεθοδίου που τιμώνται έως σήμερα σαν διαφωτιστές των Σλάβων.

Ο γιος του Βόρις, Συμεών (893-927), επέκτεινε το βασίλειό του απορροφώντας τους 

Σέρβους, ενώ ο δε διάδοχός του Πέτρος, επέτυχε την αναγνώριση του τίτλου του τσάρου 

'(927).

Το 996, όμως ο τσάρος Σαμουήλ, επωφελούμενος από την απουσία του Βασιλείου 

του Β’, σε πόλεμο εναντίον των αράβων στη Συρία, εισέβαλε και κατέκτησε εδάφη έως την 

Πελοπόννησο, αλλά ηττήθηκε από τον Νικηφόρο Ουρανό.

Όταν ο Βασίλειος επέστρεψε, ανέλαβε αποφασιστική αντεπίθεση κατά των Βουλγάρων, τους 

οποίους νίκησε στο Κλειδί το 1014 και το 1018 μπήκε νικητής στην Αχρίδα, πρωτεύουσα 

τότε της Βουλγαρίας, η οποία απετέλεσε τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Η βουλγαρική εκκλησία υπήχθη στην Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως.

Εν τω μεταξύ θρησκευτικές έριδες (βογόμιλοι), εξεγέρσεις των χωρικών κατά των 

γαιοκτημόνων, ορδές Μαγυάρων, Πετσενέγων και Σταυροφόρων προκάλεσαν μεγάλες 

συμφορές στη χώρα ως το 1185, οπότε δημιουργήθηκε πάλι ανεξάρτητο βουλγαρικό 

βασίλειο. Κι αυτό όμως διαιρέθηκε σε διάφορες ηγεμονίες έως ότου ηττήθηκε από τους 

Τούρκους στο Τίρνοβο (1393) και υποδουλώθηκε σε αυτούς ως το τέλος του 19ου αι.

* τα κείμενα για την σύντομη ιστορική αναδρομή στο παρελθόν της χώρας προέρχονται
από τις πηγές I 4 και I 14.



Κατά τη διάρκεια του τουρκικού ζυγού το εθνικό συναίσθημα των Βουλγάρων είχε 

σχεδόν χαθεί. Επανειλημμένες απόπειρες των Βουλγάρων ν’ αποσείσουν τον τουρκικό ζυγό 

καταπνίγηκαν στο αίμα.

Μόνο κατά το τέλος του 18ου αι. η εξασθένιση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και οι 

αντίκτυποι της Γαλλικής Επαναστάσεως δημιούργησαν στους Βουλγάρους προοπτικές για 

την ανάκτηση της ανεξαρτησίας τους.

Μολονότι κατά τη διάρκεια του 19ου διάφορες απόπειρες εξεγέρσεως απέτυχαν, το 

1870 ο σουλτάνος δέχθηκε να παραχωρήσει στις βουλγαρικές επαρχίες διοικητική αυτονομία. 

Οι Βούλγαροι όμως, με την παρότρυνση από τους διανοούμενους, ζητούσαν πλήρη 

ανεξαρτησία και το 1876 εξεγέρθηκαν γι’ άλλη μια φορά.

Οι σφαγές που ακολούθησαν προκάλεσαν αγανάκτηση στην Ευρώπη κατά του 

σουλτάνου κι η αγανάκτηση αυτή έδωσε στη Ρωσία την πρόφαση για να κηρύξει τον πόλεμο 

κατά της Τουρκίας, στην οποία επέβαλε, με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, την 

αναγνώριση της Μεγάλης Βουλγαρίας (1878).

Η Μεγάλη Βουλγαρία όπως και η Αυστροουγγαρία, που φοβόταν την επέκταση της 

ρωσικής επιρροής στα Βαλκάνια, αντιτάχθηκαν σε αυτό και στο Συνέδριο του Βερολίνου 

(1878) οι υπερβολικά ευνοϊκοί για τη Ρωσία αυτοί όροι της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου 

τροποποιήθηκαν και περιόρισαν την έκταση του βουλγαρικού κράτους. Ταυτόχρονα βασιλιάς 

των Βουλγάρων εξελέγη ο Αλέξανδρος του Μπάττενμπεργκ, υπό την ονομαστική 

επικυριαρχία του σουλτάνου.

Η Ανατολική Ρωμυλία είχε μείνει αυτόνομη υπό την οθωμανική επικυριαρχία ως το 

1886, οπότε ο Αλέξανδρος την προσήρτησε στη Βουλγαρία. Ο Αλέξανδρος όμως είχε 

προσεταιριστεί τα βουλγαρικά εθνικιστικά στοιχεία, πράγμα που δυσαρέστησε τους Ρώσους 

και έτσι αναγκάστηκε να παραιτηθεί και αντικαταστάθηκε από τον Φερδινάνδο του Σαξ- 

Βούργου.

Ο Φερδινάνδος που ταλαντευόταν μεταξύ της αυστρογερμανικής φιλίας και της ρωσικής 

επιρροής, έσπασε το 1908 τα τελευταία δεσμά υποταγής στον σουλτάνο και πήρε τον τίτλο 

του τσάρου των Βουλγάρων.

Κατά τον πρώτο βαλκανικό πόλεμο ( 1912-1913) η Βουλγαρία απέκτησε εδαφικά 

ωφελήματα. Όταν όμως επετεύχθη η νίκη, οι σύμμαχοι δεν συμφώνησαν στη διανομή των 

εδαφών και την 29η Ιουνίου 1913 η Βουλγαρία, που εποφθαλμιούσε τη Θεσσαλονίκη και 

ζητούσε έξοδο στο Αιγαίο, επετέθη κατά της Ελλάδος και της Σερβίας που είχαν συνάψει 

συμμαχία κατά της Βουλγαρίας.

Στους δύο συμμάχους προστέθηκαν η Ρουμανία και η Τουρκία και η Βουλγαρία ηττήθηκε.

* τα κείμενα για την σύντομη ιστορική αναδρομή στο παρελθόν της χώρας προέρχονται 14
από τις πηγές I 4 και I 14.



Με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου (10 Αυγούστου 1913) τερματίστηκαν οι 

εχθροπραξίες.

Κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο η Βουλγαρία τάχθηκε με τη Γερμανία και την 

Αυστρία με τις οποίες έμεινε σύμμαχος ως την ήττα τους.

Με τη συνθήκη του Νεϊγύ (1919) ορισμένα εδάφη της Βουλγαρίας παραχωρήθηκαν 

στους Σέρβους και τους Ρουμάνους.

Όταν εξερράγη ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος η Βουλγαρία έμεινε ουδέτερη, αλλά 

αργότερα προσχώρησε στον Αξονα και επέτρεψε στα γερμανικά στρατεύματα να εισέλθουν 

στο έδαφος της. Από εκεί οι Γερμανοί επετέθησαν κατά της Γιουγκοσλαβίας και της Ελλάδος 

και βουλγαρικός στρατός κατέλαβε τμήμα της Γιουγκοσλαβίας και από την Ελλάδα τη 

Μακεδονία και τη Θράκη.

Μετά την πανωλεθρία όμως των Γερμανών στο Στάλινγκραντ, προσπάθησε να 

αποσπασθεί από τον Αξονα, πράγμα που προκάλεσε την οργή του Χίτλερ, ο οποίος 

προσκάλεσε στη Γερμανία τον Βόριδα Γ’ για να του ζητήσει εξηγήσεις.

Λίγο μετά την επιστροφή του στη Σόφια ο Βόρις πέθανε ξαφνικά, δηλητηριασμένος κατά 

πάσα πιθανότητα (1943)

Τον διαδέχθηκε ο γιος του Συμεών Β’, που ύστερα από δημοψήφισμα εγκατέλειψε το θρόνο, 

ενώ στη χώρα ανακηρύχθηκε η δημοκρατία.

Με τη συνθήκη ειρήνης των Παρισίων (1947) παραχωρήθηκαν στη Βουλγαρία τα 

εδάφη της Δοβρουτσάς, που είχε χάσει το 1913. Από τότε η Βουλγαρία έγινε λαϊκή 

δημοκρατία και προσχώρησε στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο.

Μόνο όμως μετά τον θάνατο του Στάλιν (1953), η Βουλγαρία άρχισε να δίνει σημεία 

κάποιας ζωτικότητας στο διεθνές πεδίο.

Το 1954 ανασυνέδεσε τις διπλωματικές σχέσεις με την Ελλάδα και το 1955 έγινε μέλος του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και με τη Γιουγκοσλαβία όμως οι σχέσεις της πήραν ομαλό 

χαρακτήρα, ενώ από το 1960 και έπειτα άρχισαν να αναπτύσσονται όλο και περισσότερο οι 

εμπορικές ανταλλαγές με τις δυτικές χώρες.

Τον Νοέμβριο του 1989 με την πτώση του Τ. Ζίβκωφ και του κομουνιστικού 

καθεστώτος η χώρα βρέθηκε μπροστά σε πολιτικοκοινωνικό χάος, οικονομική εξαθλίωση, 

εθνική ανασφάλεια λόγω Τουρκίας.

Πριν λίγο καιρό , το καλοκαίρι του 1989 είχε γίνει μαζική έξοδος 225000 μουσουλμάνων 

βουλγαρικής υπηκοότητας στην Τουρκία προκειμένου να αποφύγουν την «Βουλγαροποίησή» 

τους. Οι μισοί απ’ αυτούς ξαναγύρισαν αργότερα, αλλά το μεταναστευτικό ρεύμα προς την 

Τουρκία συνεχίσθηκε.

* τα κείμενα για την σύντομη ιστορική αναδρομή στο παρελθόν της χώρας προέρχονται ] 5
από τις πηγές I 4 και 114.



Α’ πρωθυπουργός της χώρας ορίζεται ο Λουκάνωφ 3-2-1990.

Η μεταβατική κυβέρνηση Φεβρουάριος 1991 κάνει απελευθέρωση τιμών.

Μεταξύ Δεκεμβρίου 1990 και Φεβρουάριου 1991 ο πληθωρισμός έφθασε στο 298% 

ενώ στα μέσα του 1991 το εξωτερικό χρέος της χώρας ήταν 11 δις. $.

Το πρώτο μη κομουνιστικό σύνταγμα γίνετε τον Ιούλιο 1991.

Πολιτική κρίση ξεσπά έως το τέλος του 1992 όπου ο πρωθυπουργός τότε Ντιμητρώφ 

δημιούργησε με τις ενέργειες του , προβλήματα και στις σχέσεις με την Ελλάδα. Επέδειξε 

αδυναμία αντιμετώπισης των οικονομικών προβλημάτων και αναμείχθηκε το όνομά του στο 

σκάνδαλο πώλησης όπλων προς τα Σκόπια.

Η νέα κυβέρνηση του Μπέρωφ που ήταν οικονομολόγος αναλαμβάνει στη συνέχεια. 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ενώ κατά το 1992 είχε παρουσιάσει πλεόνασμα ύψους 

452 εκ. $, κατά το 1993 είχε έλλειμμα 900 εκ. $ , που οφείλονταν στο έλλειμμα ύψους 695 

εκ. S που παρουσίασε το εμπορικό ισοζύγιο , το οποίο με τη σειρά του οφειλόταν κυρίως στη 

μείωση των εξαγωγών. Το μερίδιο των ιδιωτών στις εξαγωγές κατά το 1993 ήταν 35% και 

στις εισαγωγές 31 %.

Στις 8 / 3 /1993 υπογράφεται στις Βρυξέλλες η Συμφωνία Σύνδεσης της Βουλγαρίας 

με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Λίγο νωρίτερα τον Φεβρουάριο με τον νόμο για τις ξένες 

επενδύσεις , προχωρά η απόφαση για την ιδιωτικοποίηση 500 κρατικών εταιριών και τον 

Απρίλιο του 1994 καθιερώνεται ο Φ.Π.Α. στις συναλλαγές.

Παρά τα θετικά βήματα που αποτολμούσε η κυβέρνηση, οι δυσκολίες που 

αντιμετώπιζαν τότε οι ξένοι επιχειρηματίες συνιστούσαν ουσιαστικά αντικίνητρα στις 

επιχειρηματικές του επιδιώξεις. Χαρακτηριστική ήταν η μεγάλη οικονομική 

εγκληματικότητα, η έλλειψη ευελιξίας στον τραπεζικό τομέα, η ελλιπής εργατική νομοθεσία 

και η μεγάλη και ιδιαίτερα κουραστική γραφειοκρατία.

Η νέα κυβέρνηση με την ψήφο εμπιστοσύνης στις αρχές του 1995 με πρωθυπουργό 

τον Βιντένωφ αναλαμβάνει.

Οι οικονομικές εξελίξεις ήταν ενθαρρυντικές με αύξηση 2,6% του ΑΕΠ στο 1995 και μείωση 

του πληθωρισμού από 122% σε 33% το 1995. Μετά από συνεχείς μειώσεις η βιομηχανική 

παραγωγή κατάφερε να έχει αύξηση κατά 2%.

Από την άλλη μεριά όμως συνεχιζόταν η μείωση του πραγματικού εισοδήματος του 

πληθυσμού. (1994:-30% και 1995: -6%).

Το τραπεζικό σύστημα της χώρας κατέρρευσε και η κοινωνική εξαθλίωση έφθασε σε 

πρωτόγνωρο επίπεδο.

* τα κείμενα για την σύντομη ιστορική αναδρομή στο παρελθόν της χώρας προέρχονται
από τις πηγές I 4 και 114.
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Στη διετία 1995-96 πτώχευσαν πάνω από 250000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 1996 

αποδείχθηκε έτος οικονομικών αναταράξεων.

Τον Ιανουάριο 1997 νέος πρόεδρος αναλαμβάνει ο Στογιάνωφ σε κατάσταση 

κοινωνικής και οικονομικής αναταραχής όλης της χώρας.

Τον Μάιο 1997 νέος πρωθυπουργός της χώρας γίνετε ο Κωστώφ που έδωσε 

προτεραιότητα στην ένταξη της χώρας στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ.

Στα έτη μεταξύ 1990-1996 το πραγματικό εισόδημα των πολιτών μειώθηκε, σύμφωνα 

με επίσημα στοιχεία κατά 66%. Μεταξύ 1996-97 η μείωση έφθασε το 58% με αντίστοιχη 

μείωση του νομίσματος Λέβα έναντι του $το ΑΕΠ το 1996=-10,9% ενώ το 1997=-7,5%. Με 

σχέση δραχμής προς λέβα 1:6 , ο ελάχιστος μισθός έφθασε στις 1-9-1998 τις 55.400 δραχμές. 

Οι πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων ήταν μειωμένες το 1998 κατά 9,4% σε σχέση με το 

1997. Το έτος 1998 έκλεισε με περιορισμένη αύξηση της ανεργίας.

Από το 1999 και ως σήμερα οι προσπάθειες της χώρας και των κυβερνήσεών της 

στρέφονται στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν κυρίως στην οικονομία και 

έχουν συνέπειες σε όλους τους τομείς λειτουργίας και πολιτικής της χώρας.

* τα κείμενα για την σύντομη ιστορική αναδρομή στο παρελθόν της χώρας προέρχονται
από τις πηγές I 4 και I 14.

17



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ1

ΕΠΙΠΕΔΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Bu
2000

Πληθυσμός μέσης ηλικίας (εκατομ) 8,2
Ακαθάριστη Εθνική Επένδυση 1,520
(κατά κεφαλήν)

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ %
1994-2000
Πληθυσμού --0,5
Εργατικού Δυναμικού —0,5
Αστικός Πληθυσμός 70
(στον συνολικό πληθ.)
Προσδόκιμο ζωής 71
Βρεφική Θνησιμότητα 15
(στα 1000 βρέφη)
Πρόσβαση σε πόσιμο νερό 98
(% στο συν. Πληθυσμού)
Αναλφαβητισμός 2
(% στο συν. Πληθ.>15ετών)

Ευρώπης & 
Κ.Ασίας

475
2,010

0,1
0,6
67

69
21

90

3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ & ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
1980 1990 1999 2000

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ( U.S. $ billions) 20,0 20,7 12,4 12,0
Ακαθάριστη Εγχώρια Επένδυση / ΑΕΠ 34,0 25,6 19,0 16,6
Εξαγωγές Προίον.& Υπηρεσιών/ ΑΕΠ 35,7 33,1 44,1 58,5
Ακαθάριστες Εγχώριες Αποταμιεύσεις/ ΑΕΠ 39,0 22,0 11,3 11,0
Ακαθάριστες Εθνικές Αποταμιεύσεις/ ΑΕΠ 12,2 10,7
Ισοζύγιο Τρεχ. Λογ/σμών / ΑΕΠ 4,8 -5,9 -5,3 -5,9
Πληρωμές τόκων / ΑΕΠ 2,2 2,7 3,7
Συνολικό Χρέος / ΑΕΠ 52,4 79,6 86,5
Συνολική Εξυπηρέτηση Χρέους/ Εξαγωγές 15,1 19,1 13,5
Παρούσα Αξία Χρέους/ ΑΕΠ 76,7
Παρούσα Αξία Χρέους/ Εξαγωγές 156,9

1 Πηγή The World Bank Group : httD://vvww.\vorldbank.org/data/
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ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
1980-90 1990-00 1999 2000 2000-04

Α.Ε.Π. 3,4 -2,1 2,4 5,8 4,6
Κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. 3,4 -1,5 3,0 6,3 5,3
Εξαγωγές Προϊόντων& Υπηρεσιών -3,5 2,2
1

-5,2 24,2 1,6

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1980 1990 1999 2000

(% του Α.Ε.Π.) 
Αγροτικός τομέας 14,4 17,7 15,1 12,8
Βιομηχανία 53,8 51,3 23,4 24,6
Βιοτεχνία 14,5 15,4
Υπηρεσίες 31,8 31,0 61,5 62,6
Ιδιωτική Κατανάλωση 55,3 59,8 72,8 71,4
Δημόσια Κατανάλωση 5,6 18,2 15,9 17,7
Εισαγωγές Προϊόντων & Υπηρεσιών 30,7 36,7 51,9 64,1

1980-90 1990-00 1999 2000
(μέση ετήσια ανάπτυξη) 
Αγροτικός τομέας -2,1 0,4 0,6 -10,1
Βιομηχανία 5,2 -3,7 -4,4 15,3
Βιοτεχνία «... .... .... ·.··
Υπηρεσίες 4,5 -1,3 11,8 5,6
Ιδιωτική Κατανάλωση 2,5 -5,2 -4,9 11,7
Γενική Δημόσια Κατανάλωση 9,1 -9,4 2,0 9,8
Ακαθάριστη Εγχώρια Επένδυση 2,4 3,3 18,7 -7,7
Εισαγωγές Προϊόντων & Υπηρεσιών -3,3 0,5 5,1 14,6

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

1980 1990 1999 2000
ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΤΙΜΕΣ (%μεταβολής)
Τιμές καταναλωτή 64,0 2,6 10,3
Αποπληθωριστής 26,2 3,1 5,6

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
(% του ΑΕΠ,......................... )
Τρέχουσα Πρόσοδος 56,9 41,2 42,1
Τρ. Ισολογισμός -3,2 5,0 3,5
Συνολικό πλεόνασμα/ έλλειμμα -7,7 1,5 0,4

1 Πηγή The World Bank Group : http://Yvwvv.vYOrldbank.orii/data''
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20001980 1990 1999

ΕΜΠΟΡΙΟ
______ Συνολικές Εξαγωγές (FOB)

Καταναλωτικά Αγαθά 
Κεφαλαιουχικά Αγαθά 
Βιομηχανικά Προϊόντα

______ Συνολικές Εισαγωγές (CIF)
Τρόφιμα
Καύσιμα - Ενέργεια 
Κεφαλαιουχικά Αγαθά

3,743 4,006 4,812 
1,380 1,343 1,437 

890 214 215
660 655

4,660 5,515 6,494 
150 165 175

1,392 1,235 1,768 
1,706 1,492 1,590

1980 1990 1999 2000
Δείκτης Τιμών Εξαγωγών (1995=100) 54 102 109
Δείκτης Τιμών Εισαγωγών (1995=100) 28 101 113
Οροι Εμπορίου (1995=100) 198 101 97

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
(U.S.S millions)
Εξαγωγές Προϊόντων & Υπηρεσιών 9,302 8,980 5,795 6,987
Εισαγωγές Προϊόντων & Υπηρεσιών 7,995 5,165 6,561 7,657
Πόροι (Έσοδα)Ισοζύγιο 1,308 3,815 -767 -670
Καθαρό Εισόδημα -412 -613 - 185 -321
Καθαρές Μεταβιβαστικές Πληρωμές 58 .... 300 290
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 953 - 1,231 -652 -701
Financing Items(net) -718 820 1,017 975
Μεταβολές στα Διαθέσιμα -235 411 -365 -273

Memo:
Διαθέσιμα περιλαμβανομένου χρυσού (U.S.Smillions) .... 3,222 3,460
Conversion rate (DEC, local / US $) 0,0013 0,0022 1,84 2,12

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ
(U.S. $ millions)
Συνολικό Χρέος σε καθυστέρηση ... 10,865 9,872 10,364
Συνολική Εξυπηρέτηση Χρέους ... 1,374 1,156 989

Σύνθεση Καθαρών Χρηματοροών
Δημόσιες- Επίσημες Δωρεές •. . 4 80 74
Δημόσιοι Πιστωτές • . · 57 199 12
Ιδιωτικοί Πιστωτές • .. -71 204 171
Αμεσες Ξένες Επενδύσεις . .. • · . 802 1,003
Τίτλοι ... 0 - 199 -179

1 Πηγή The World Bank Group : httn://wvvw.\vorldbank.org/data/
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2.2. Οικονομικά δεδομένα της χώρας**

Το νόμισμα της χώρας είναι το λέβα. Σήμερα το λέβα αντιστοιχεί περίπου με μισό ευρώ. 

Από 5.7.99 κυκλοφορεί το νέο λεβ (BGN), το οποίο ισοδυναμεί με ένα μάρκο (μέχρι 5.7.99 

υπήρχε σταθερή ισοτιμία 1 μάρκο = 1.000 λέβα), δηλαδή έχουν αφαιρεθεί τα τρία μηδενικά από 

το παλαιό λεβ (BGL).

Η ισοτιμία του λεβ προς το δολάριο εξελίχθηκε ως εξής : 31.12.1996 1 $ = 495,7 BGL 

31.12.1997 1 $ = 1.792,1 “ 31.12.1998 1 $ = 1.675,1 “ 21.12.1999 1 $ = 1,941 BGN 20.06.2001 

1 $ = 2,270 “ Ο πληθωρισμός εξελίχθηκε ως εξής : 1996 : 31 % 1997 : 579 % 1998 : 1,0 % 1999 

; 6,2 % 2000: 11,4 % (προσωρινά στοιχεία) Ιαν-Μάιος 2001 : 0,9 %

Κατά το 1998, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 61,4 εκ. $ 

(1997 : πλεόνασμα 427 εκ. $) οφειλόμενο κυρίως στο εμπορικό έλλειμμα ύψους 734 εκ. $ (1997 

: έλλειμμα 8 εκ. $). Το 1999 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ήταν 651,7 εκ. $ 

(5,3% του ΑΕΠ) και κατά το 2000 696,2 εκατ. $ (5,8% του ΑΕΠ).

Οι εξελίξεις στη Βαλκανική το 1999 επηρέασαν αρνητικά αυτόν τον εθνικό λογαριασμό 

(οι συνολικές απώλειες της βουλγαρικής οικονομίας εκτιμώνται ότι έφθασαν περίπου τα 200 

εκατ. DM), ενώ η ικανοποιητική πορεία του τουρισμού και των ιδιωτικοποιήσεων ελπίζεται να 

περιορίσουν το έλλειμμα του 2000. Ήδη τα κέρδη από τον τουρισμό μέχρι και τον Νοέμβριο 

2000 ανήλθαν σε512 εκατ. $, αυξημένα κατά 31,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 

1999. Το ισοζύγιο πληρωμών του 1998 παρουσίασε πλεόνασμα 36 εκ. $. Το 1999 το ισοζύγιο 

πληρωμών παρουσίαζε πλεόνασμα 95,6 εκ. $ και το 2000, πλεόνασμα 137,3 εκατ. $.

Ο προϋπολογισμός του 1998 παρουσίασε πλεόνασμα 283 δις BGL (167,5 εκ. $), ενώ ο 

προϋπολογισμός του 1999 παρουσίασε έλλειμμα 225 BGN (έσοδα 9.644 εκατ. BGN, δαπάνες 

9.869 εκατ. BGN). Ο προϋπολογισμός του 2000 προβλέπει έλλειμμα 1,5% του ΑΕΠ. Το α’ 

εξάμηνο 2000 υπήρχε πλεόνασμα 126 εκατ. BGN (0,5% ΑΕΠ).

Ο ελάχιστος μηνιαίος μισθός από 1.2.00 αυξήθηκε από 67 BGN σε 75 BGN. Ο μέσος 

μισθός τον Ιούνιο 2000 ήταν 115 $ (124 $ για τον δημόσιο και 103 $ για τον ιδιωτικό τομέα), 

ενώ η κατώτατη μηνιαία σύνταξη από 1ης Ιουλίου 1999 είναι 37 BGN, η μέση 74 BGN και η 

ανώτατη 111 BGN. Παρότι η πορεία των πραγματικών εισοδημάτων από το 1998 και εντεύθεν 

είναι αυξητική, τα πραγματικά εισοδήματα του 1999 ήταν μόλις στο 82% των εισοδημάτων του 

1995. *

* πηγές III 7 και ΙΙΙ2
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Για το 2000 είχε ανακοινωθεί αύξηση κατά 8% του μέσου ονομαστικού μισθού και κατά 13% 

της μέσης σύνταξης.

Κατά το 1999 η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 5,2 % σε σχέση με το 1998 και το 

74% των εισοδημάτων κάλυψαν πρώτες ανάγκες (τρόφιμα, ένδυση, θέρμανση, μεταφορές/ 

επικοινονίες).

Η παραοικονομία εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 40% (γεωργία, μεταφορές) μέχρι 80% 

(εμπόριο), ενώ οι μη καταχωρημένες οικονομικές δραστηριότητες εκτιμάται ότι καλύπτουν το 

25% των συνολικών οικονομικών δραστηριοτήτων, το 31% είναι παράνομες δραστηριότητες και 

το 44% φοροδιαφεύγει. Η συμμετοχή της παραοικονομίας στο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά το Εθνικό 

Στατιστικό Ινστιτούτο από 18% (1998) στο 22% (1999), όμως μη κρατικοί εμπειρογνώμονες 

εκτιμούν ότι το ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 30% και 40%. Εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται 

περίπου 240.000 ιδιωτικές εταιρείες.

Περισσότερες από 10.000 εταιρείες βρίσκονται υπό αλλοδαπό έλεγχο. Σύμφωνα με 

έκθεση του Πρακτορείου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάλυπταν 

κατά το 1999 το 98,9 % του συνόλου των επιχειρήσεων και οι εργαζόμενοι σε αυτές το 41% του 

συνόλου των εργαζομένων της χώρας.

Το 93,5% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων απασχολεί λιγότερο από 10 άτομα. Το 80% 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στο τομέα των υπηρεσιών και το 16% στη 

βιομηχανία. Ο κρατικός τομέας παρουσιάζει μειούμενη συμμετοχή στο ΑΕΠ με επιπτώσεις στο 

επίπεδο ανεργίας.

Το 2000 το 30% περίπου του ΑΕΠ προήλθε από τον κρατικό τομέα έναντι 35% το 1999.

Οι εργαζόμενοι στον κρατικό τομέα τον Ιούλιο 1999 έφθαναν τους 1.127.013, από τους 

οποίους οι 303.000 είχαν απασχόληση στη βιομηχανία / ενέργεια, 227.000 στην εκπαίδευση, 

161.000 στον τομέα υγείας, 136.900 στις μεταφορές / επικοινωνίες και 39.500 στις κατασκευές. 

Την ίδια περίοδο ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ήταν 841.300 από 

τους οποίους 397.000 είχαν απασχόληση στη βιομηχανία / ενέργεια και 276.400 στο εμπόριο και 

υπηρεσίες.

Το 54% των κρατικών εταιρειών παρουσίασε κατά το 1998 ζημιές, ενώ το 1999 ζημιές 

παρουσίασαν το 52%. Παρόλα αυτά το σύνολο των κρατικών επιχειρήσεων το 1999 παρουσίασε 

καθαρά κέρδη 14 εκατ. BGN, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2000 παρουσίασε συνολικές ζημιές 

258 εκατ. BGN.

Τα χρέη αυτών των επιχειρήσεων ανέρχονται σε 6,1 δις BGN, έναντι 5,8 δις BGN στο 

τέλος του 1999.
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Ο επίσημος αριθμός των ανέργων παρουσίασε την εξής εξέλιξη :

Αριθμός ανέργων % επί εργατικού δυναμικού
Δεκέμβριος 1996 478.700
Δεκέμβριος 1997 532.507
Δεκέμβριος 1998 465.202 12,2
Δεκέμβριος 1999 610.792 15,9
Δεκέμβριος 2000 682.792 17,9
Μάιος 2001 680.200 17,8

Κατά την Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης περίπου 170.000 άνεργοι είναι ηλικίας κάτω 

των 29 ετών. Εκτιμάται, ότι κατά το 2000 οι άνεργοι θα καλύπτουν το 17% του εργατικού 

δυναμικού, ενώ κατά την επόμενη τριετία η ανεργία αναμένεται να παρουσιάσει κάμψη.

Το 52% των εργαζομένων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα. Το ποσοστό των ιδιωτικών 

υπαλλήλων που απασχολείται στη βιομηχανία είναι 13%.

Στον τομέα των υπηρεσιών οι ιδιωτικοί υπάλληλοι είναι επίσης λιγότεροι των δημοσίων 

υπαλλήλων.

1996 1997 1998 1999 2000*
% μεταβολή ΑΕΠ -10,9 -6,9 +3,5 +2,4 +5,8
ΑΕΠ σε τρέχουσες 
τιμές

1,7 τρις 
BGL

17.1 τρις 
BGL

21.5 τρις 
BGL

22,7 δις 
BGL

25.5 δις 
BGL

*προσωρινά/Ν8Ι Κατά το 1998 η συνεισφορά του τομέα των υπηρεσιών στο ΑΕΠ ήταν 50,2%, 

της βιομηχανίας 28,7% και της γεωργίας 21,1%. Για το 1999 τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 

55,9%, 26,8% και 17,3% και για το 2000 είναι 57,7%, 27,8% και 14,5%. (Σημ.: BGL : παλαιά 

λέβα, BGN: νέα λέβα)

1 Πηγή http://www.mi.government.bg/eng/lnvestl files/ (ιστοσελίδα Υπουργείου Οικονομικών της Βουλγαρίας)

http://www.mi.government.bg/eng/lnvestl_files/


2.2.1 Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TO 20012

Οικονομική Ανάπτυξη 
Record gross capital formation
ΕΛΛΕΙΜΜΑ BUDGET DEFICIT
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Τέλους έτους
ΑΝΕΡΓΙΑ τον Δεκέμβριο 2001 :
2

4,0%
20,4% του ΑΕΠ 
0,9 % του ΑΕΠ 
4,8%
17,3 %

Σύμφωνα με στοιχεία του Βουλγαρικού Ινστιτούτου Στατιστικής, του Διεθνούς Οργανισμού 

Εργασίας και, προβλέψεων των Ηνωμένων Εθνών καθώς και του Economist, παρουσιάζουμε 

τους εξής πίνακες :

Έτη 1995 2000 2005 2010
Πληθυσμός (εκατ) 8,27 7,86 7,56 7,26
αρσεν. 4,0 3,8 3,7 3,5
Θηλυκ. 4,2 4,0 3,9 3,7

Τάξεις ηλικιών (% συν.πληθ.) 1995 2000 2005 2010
0-14 ετών 18,3 15,9 14,2 13,4
15-64 ετών 67,2 67,9 69,4 69,8
άνω των 65 14,5 16,2 16,4 16,8
Μέση ηλικία (έτη) 37,5 39,6 39,8 40,9
Πληθ.δυνάμενος εργασθεί 5,6 5,3 5,2 5,1
Πληθ. σε πόλεις (%) 68,3 68,1 69,0 69,0
Ενεργός πληθυσμός (εκ.) 3,6 3,8 3,7 3,7

Μέσοι όροι περιόδων : 1996-2000 2001-05 2006-10
ανάπτυξη πληθυσμού -0,8 -0,6 -0,6
αναπτ. ενεργού πληθ. 1,4 -0,5 0,0
ελπίδα διάρκειας ζωής (σε έτη) 
αρσεν.

67,6 68,6 69,6

θηλυκ. 74,4 75,7 76,5
μέσος όρος 71,1 72,2 73,0
παιδική θνησιμότητα καθαρή 
μετανάστευση (ανά 1.000)

2,2 2,6 -2,7

2 Πηγή III 2
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2.1.3. Εξωτερικό εμπόριο

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του βουλγαρικού Ινστιτούτου Στατιστικής, 

για το πρώτο οκτάμηνο του 2000, οι εισαγωγές cif ανήλθαν σε 4.118 εκατ. δολ., οι εξαγωγές fob 

σε 3.070 εκατ. δολ. Το αντίστοιχο ισοζύγιο διαμορφώθηκε σε -1.048 εκατ. δολ.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 4'1 θέση με 209 εκατ. δολ. και έπειται της Ρωσίας με 918 εκατ. 

δολ., της Γερμανίας με 581 και της Ιταλίας με 367 εκατ. δολ. και προηγείται της Γαλλίας με 208 

εκατ. δολ. Για την ίδια περίοδο, εμφανίζονται οι εξής εξαγωγές για τους πέντε πρώτους πελάτες 

της Βουλγαρίας : Ιταλία 459, Τουρκία 304, Γερμανία 292, Ελλάς 249 και Γιουγκοσλαβία με 217 

εκατ. δολ.

Σημειωτέον ότι τα αντίστοιχα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. δεν αντιστοιχούν με τα βουλγαρικά και 

σαφώς δείχνουν τόσο υψηλότερες εξαγωγές προς Βουλγαρία όσο και ένα θετικό για την χώρα 

μας εμπορικό ισοζύγιο.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2001
ΠΗΓΗ: BOULGARIAN EXPORT PROMOTION CENTER

-
ΧΩΡΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ %
ΑΥΞΗΣΗ / ΜΕΙΩΣΗ % 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2000

1 ΙΤΑΛΙΑ 14,2 ιι,ι
2 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 9,3 9,8
3 ΕΛΛΑΔΑ 8,68 19,1
4 ΤΟΥΡΚΙΑ 7,84 -11,6
5 ΓΑΛΛΙΑ 5,66 26
6 ΑΜΕΡΙΚΗ 5,5 50
7 ΒΕΛΓΙΟ 4,87 -15,2
8 ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 3,7 -25
9 ΙΣΠΑΝΙΑ 3,15 59,8
10 ΗΝΩΜ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 2,62 18,3
11 ΡΩΣΙΑ 2,31 -0,2
12 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2,29 55,5
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2001
ΠΗΓΗ: BOYLGARIAN EXPORT PROMOTION CENTER

ΧΩΡΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ %

ΑΥΞΗΣΗ / ΜΕΙΩΣΗ % 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2000

1 ΡΩΣΙΑ 19,8 -9,0
2 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 14,3 22,9
3 ΙΤΑΑΙΑ 9,4 26,4
4 ΓΑΛΛΙΑ 5,8 38,1
5 ΕΛΛΑΔΑ 5,4 27,3
6 ΤΟΥΡΚΙΑ 3,6 28,2
7 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 3,0 26,8
8 ΑΜΕΡΙΚΗ 2,4 31,5
9 ΗΝΩΜ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 2,31 31,5
Το ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2,3 -26,7
11 ΑΥΣΤΡΙΑ 1,9 2,8
12 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1,7 22,9

Από μελέτη του πανεπιστημίου Harvard πριν μερικά χρόνια (1998-1999) η Βουλγαρία 

συγκαταλέγεται τελευταία ανάμεσα σε 59 χώρες , σε αποφασιστικούς δείκτες , όπως του 

ανοίγματος της οικονομίας της , της δυνατότητας χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα από τις 

τράπεζες, των επενδύσεων και της ανάπτυξης της κεφαλαιακής αγοράς.

(πηγή: United Bulgarian Bank έκθεση Ιουνίου 2002)

Από στοιχεία για τον πληθωρισμό της χώρας που δίνει το National Statistics Institute οι 

δείκτες τιμών καταναλωτή έπεσαν το Ιούνιο κατά 1,7% παρά τον συσσωρευμένο πληθωρισμό 

από τις αρχές του έτους 1,1% . Ειδικά τον Μάρτιο του 2002 η τιμή του πληθωρισμού ανήλθε 

στο 5,2% αλλά από τότε οι τιμές έχουν κατέβει σημαντικά. Η πτώση του πληθωρισμού 

(αποπληθωρισμός) τον Ιούνιο οφείλεται στη μείωση των τροφίμων κατά 3,7% και των άλλων 

αγαθών κατά 0,3%. Οι τιμές των υπηρεσιών παρέμειναν ίδιες .

Πέρα από την εποχική πτώση των τιμών στην αγορά και η έλλειψη ζήτησης ήταν ένας 

λόγος για φθηνότερα τρόφιμα. Γενικότερα οι τιμές των 100 αγαθών και υπηρεσιών, που 

περιλαμβάνονται στο καλάθι του καταναλωτή παρουσίασαν πτώση κατά 2,1% τον Ιούνιο και 

2,1% από την αρχή του χρόνου.
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2.4. Τραπεζικός τομέας *

Σύμφωνα με έρευνα, της Bulgarian-American Credit Bank 30% των κατοίκων της 

Σόφιας έχουν μηνιαίο εισόδημα τουλάχιστο 480 λέβα και έχουν έτσι τη δυνατότητα να πάρουν 

τραπεζικό δάνειο. Το 44% αυτών των εν δυνάμει δανειοληπτών, σχεδιάζουν να 

επισκευάσουν την κατοικία τους τα προσεχή δύο χρόνια και 29% σκοπεύουν να αγοράσουν 

διάφορα οικιακά είδη.

Περίπου 14% επιθυμούν να αγοράσουν νέα κατοικία και 62% μεταξύ αυτών 

προγραμματίζουν να ζητήσουν τραπεζικό δάνειο γι' αυτό τον σκοπό. Αλλα 14% σκοπεύουν να 

αρχίσουν μία επιχειρηματική δραστηριότητα και 11% μεταξύ αυτών θα ζητήσουν την 

συνδρομή των Τραπεζών.

Το 14% του συνόλου των ερωτηθέντων θα επιθυμούσαν να αναπτύξουν ακόμα 

περισσότερο την ήδη υφιστάμενη εταιρεία τους, αλλά μόνο 10% θα ζητήσουν σχετικό δάνειο 

κίνησης. Το 25% του συνόλου του δείγματος της μελέτης αναφέρει ότι σχεδιάζει να κάνει 

διακοπές στο εξωτερικό, 26% να αγοράσει αυτοκίνητο και 27% να διαθέσει χρήματα για την 

εκπαίδευση του.

Η μελέτη επίσης έδειξε ότι 18% των δυναμένων να λάβουν δάνειο διαμένουν με τους 

γονείς τους, 73% διαθέτουν δικό τους σπίτι ή διαμέρισμα και 9% είναι ενοικιαστές.

Οι άνδρες φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο για δάνεια με σκοπό την αγορά ακινήτου ή 

για επιχειρηματική δραστηριότητα και οι γυναίκες προσανατολίζονται προς τα καταναλωτικά 

είδη.

Τα νοικοκυριά με τα μεγαλύτερα εισοδήματα σκέπτονται να ζητήσουν επιχειρηματικά 

δάνεια και αυτά με τα χαμηλότερα για καταναλωτικά δάνεια. Πάντως, σήμερα λίγοι είναι αυτοί 

που έχουν ήδη λάβει δάνεια.

Η ίδια Τράπεζα ανακοίνωσε ότι μείωσε το ελάχιστο όριο δανείων από 7.000 σε 5.000 

δολ. και ότι δεν υπάρχει πλέον περιορισμός στο ύψος των δανείων για αγορά ακινήτων των 

οποίων η χρηματοδότηση θα καλύπτει έως το 75% της αξίας. Η διάρκεια αυτών θα κυμαίνεται 

από 3 έως 10 έτη. Μία άλλη Τράπεζα, η Corporate Bank θα αρχίσει να έχει δοσοληψίες με 

ιδιώτες παράλληλα με τις δραστηριότητές της στον επιχειρηματικό τομέα.

Τα Περιφερειακά Ταμεία Ασφαλίσεων θα εγγυώνται δάνεια από 5.000 έως 40.000 λέβα 

σε συνέχεια συμφωνίας που επιτεύχθηκε με την DSK Bank PLC στην κεντρική Βουλγαρία 

(περιοχή του Γκάμπροβο) και την Central Cooperative Bank Νοτιοδυτικά της χώρας (περιοχή 

Ράζγκραντ). Σκοπός της δανειοδότησης θα είναι η προώθηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με
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τριετή διάρκεια με την δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμα χρόνο. Εκτός από την εγγύηση 

των Περιφερειακών Ταμείων, ο δανειζόμενος θα πρέπει να προσφέρει και αυτός εγγυήσεις που 

να καλύπτουν το 10% των τοκοχρεολυσίων.

Προϋπόθεση χορήγησης αυτών των δανείων θα είναι η υποχρέωση δημιουργίας νέων 

θέσεων εργασίας και να εντάσσονται στο γενικότερο πρόγραμμα ανάπτυξης της περιοχής.

Γενικά στην Βουλγαρία, το υπάρχον τραπεζικό σύστημα δεν ευνοεί την ανάπτυξη των 

δανειοδοτήσεων και οι Τράπεζες είναι αρκετά επιφυλακτικές σε αυτόν τον τομέα. Βασικό 

στοιχείο αυτής της κατάστασης σχετίζεται με την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που 

υπάρχει για την συμμόρφωση των δανειοληπτών με τις συμβατικές υποχρεώσεις τους έναντι των 

Τραπεζών.

Από την άλλη όμως πλευρά, εκτιμάται ότι η συνεχιζόμενη ιδιωτικοποίηση του τομέα, η οποία 

θα ολοκληρωθεί σύντομα, θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές όχι μόνο στον τομέα των 

δανείων αλλά και στην γενικότερη φιλοσοφία της δράσης των Τραπεζών στην Βουλγαρία.

Όχι μόνο ο ανταγωνισμός θα γίνει σκληρότερος μεταξύ των διαφόρων Τραπεζών, προς όφελος 

του καταναλωτή, αλλά θα επέλθουν και αλλαγές στην συμπεριφορά των πελατών.

Τα καλά αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής που ακολουθείται σε συνδυασμό με 

την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας θα δρομολογήσουν εξελίξεις οι οποίες ίσως να μην 

αξιολογηθούν έγκαιρα από το σύνολο των Τραπεζών. Στο μεταξύ, τα διάφορα κεφάλαια που 

εισρέουν στην χώρα (δάνεια, χρηματοδοτήσεις, ιδιωτικοποιήσεις, αγορές, κ.α.), τόσο από 

πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παγκόσμιας Τράπεζας ή διαφόρων κρατών και ξένων 

επιχειρήσεων, αναβαθμίζουν σταθερά τις υποδομές της χώρας.

Κατά συνέπεια η οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται με θετικούς ρυθμούς, ενώ 

πολλαπλασιαστικά φαινόμενα διαχέονται στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Κατά 

ένα υπολογισμό, σε 3-4 χρόνια θα έχει αλλάξει το τοπίο και μόνον οι προνοητικές επιχειρήσεις, 

αλλοδαπές ή ντόπιες, στην παραγωγή ή στις υπηρεσίες, θα ωφεληθούν από τα αποτελέσματα της 

ανάπτυξης.

Ίσως στο μέλλον να δρομολογηθούν εξελίξεις όσον αφορά στα ελάχιστα όρια 

αποθεματικών που οφείλουν οι εμπορικές Τράπεζες να καταθέτουν στην Κεντρική Τράπεζα της 

Βουλγαρίας. Σύμφωνα με τον Διοικητή της Τράπεζας αυτή η υποχρέωση θα μπορούσε να 

απαλειφθεί τον επόμενο χρόνο λόγω της δεδομένης σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος 

το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλή ρευστότητα. Αυτή οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην μείωση 

των υποχρεωτικών καταθέσεων στην Κεντρική Τράπεζα από 11% σε 8% που αποφασίσθηκε 

τον Ιούλιο του 2000. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό κ. Κοστόφ, ο ιδιωτικός τομέας ο οποίος 

συμμετέχει κατά 70% στο ΑΕΠ, έλαβε το 2000 το 11% των δανείων. Τα δάνεια
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αντιστοιχούσαν στο 29% του ενεργητικού των Τραπεζών. Τα παρεχόμενα δάνεια προς τις 

επιχειρήσεις μειώθηκαν σε 29,7 εκατ. λέβα τον Σεπτέμβριο του 2000, έναντι 57 εκατ. τον 

Αύγουστο και 100,9 εκατ. τον Ιούλιο.

Το επίπεδο πάντως των επιτοκίων των επιχειρηματικών δανείων θεωρείται εξαιρετικά 

υψηλό και σύμφωνα με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας κυμαίνεται κατά μέσο όρο 

μεταξύ 14% και 16%. Οι βουλγαρικές Τράπεζες που ανήκουν σε ξένα κεφάλαια 

αντιστοιχούν σε 83% του συνόλου. Τα καθαρά κέρδη των Τραπεζών μεταξύ Ιανουάριου και 

Σεπτεμβρίου του 2000 ανήλθαν σε 238,8 εκατ. λέβα, δηλαδή +40% από την ίδια περίοδο 

του 1999. Η άνοδος αυτή οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στα κέρδη της Bulbank (172 εκατ. 

λέβα για τους πρώτους οκτώ μήνες του 2000) και στην εξέλιξη του δολαρίου. Από 

πλευράς των ελληνικών Τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Βουλγαρία, επέρχονται 

αλλαγές και υπάρχουν εξελίξεις.

Από τα στοιχεία που γνωρίζουμε, η Ιωνική μετά την εξαγορά της στην Ελλάδα από 

την Alpha Bank, εμφανίζεται πλέον στην Βουλγαρία με την ονομασία της Alpha και 

αναδιοργανώνεται σύμφωνα με τα πρότυπα αυτής.

Η Χίος επεκτείνεται στο σύνολο των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας με την 

ίδρυση υποκαταστημάτων.

Η Εθνική, μέσω της αυτοτελούς δικής της δυναμικής και με την πρόσφατη αγορά 

της UBB θα εξαπλωθεί και αυτή σταδιακά σε όλη την επικράτεια. Η Εμπορική από την 

πλευρά της, σε νέο ιδιόκτητο κτίριο στην Σόφια, εντείνει τις δραστηριότητες της σε 

όλους τους τομείς των τραπεζικών εργασιών. Εικάζεται ότι το σύνολο το ελληνικών 

Τραπεζών κατέχει μερίδιο 37% στον αντίστοιχο τομέα της χώρας. *

* ΠΗΓΗ III 2



2.5.Σημαντικότερες επενδύσεις ελληνικών συμφερόντων στη 
Βουλγαρία μέχρι 31.03.01 : *

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΣ APXIK1 
ΕΠΕΝΔ 
ΣΗ εκατ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ τραπεζικές εργασίες UBB 90% 00 207.0
ΟΤΕ τηλεπικοινωνίες 2η άδεια GSM 00 135,0
BREWINVEST Βιομ. ποτών Zagorka 80% 95

rno'

» » Ariana 60% 98 9
EUROFINANCE-AIG* τραπεζικές εργασίες PostBank 78.2% 98 38,0
ΓΙΟΥΛΑ υαλουργία Drujba 51% 98 20,0
SIDENOR χαλυβουργία Stomana Pernik 56,5% 01 16,5
ΒΙΟΧΑΛΚΟ προφίλ αλουμινίου Steelmet 99 12,5
ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ άλευρα Sofia Mills 00 10,0
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ τραπεζικές εργασίες International Investment Bank 96, 98 6,5
ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ χαρτοποιία Belovo 58% 97 6,4
ΦΛΩΡΙΝΑ-Α.ΧΩΝΑΙΟΣ χυμοί, αναψυκτικά Glorina Bulgaria S.A. 99 6,0
ALFA FOOD ξυλεία Alfa Wood Bulgaria 00 6,0
ΔΕΛΤΑ γαλακτοκομικά Delvi T 93 5,6

Delvi P 97
Vitalakt AD 97

CHIPITA τρόφιμα Chipita Bulgaria 95,96 5,6
ΜΙΧΑΙΛΙΔΗΣ καπνά Sandanski Tobacoo 99 5,0
ΓΙΟΥΛΑ υαλουργία Stind 70% 97 4,5
TITAN μονάδα τσιμέντου Plevenski Cement 81% 98, 99 4,5
ΓΕΡΜΑΝΟΣ τηλεπικ. υλικό Germanos Telecom 99 4,0
INTRACOM τηλεπικοινωνίες Bulfon 95,96 3,6
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ τραπεζικός Τράπεζα Πειραιώς 95 3,5
ANTENNA TV τηλεόραση/ραδιόφωνο Nova Televisia 100% 

Multimex 100% 
Radio Express 94%

00 3,4

ΝΙΚΑΣ αλλαντικά Nikas Rodopa 99 3,0
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ τραπεζικές εργασίες Ionian Bank 95 3,0
ΓΕΡΜΑΝΟΣ πληροφορική Bitex 00 2,1
GOODIES εστιατόριο Goodies/Balkan restaurants 97, 99 2,1
INTERAMERICAN ασφάλειες Interamerican 99 1,8
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ design Kolis 93 1,6
ΞΙΦΙΑΣ κονσερ β οπο ιη μένα 

προϊόντα
Europesca 00 1,3

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. τεχνική εταιρεία Mihaniki Bulgaria 95 1,0
INTRACOM τηλεπικοινωνίες Intracom Bulgaria 96 0,3
ΒΙΤΕΧ COM υπηρεσίες Internet BITEX COM 01 3,5

* Πρόκειται περί ελληνο-αμερικανικής επένδυσης. Πηγή : ελληνικές εταιρείες (δεν αναφέρονται 
στοιχεία εταιρειών οι οποίες δεν μας έχουν γνωρίσει γενικά τα επενδυτικά τους προγράμματα ή 
μας έχουν γνωρίσει μέρος αυτών, ούτε μας έχουν γνωστοποιήσει όποιες επενδύσεις έγιναν σε 
συνέχεια των αρχικών) * ΠΗΓΗ III 2

30



2.5. Λόγοι παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στη 
Βουλγαρία *

Για πρώτη φορά, οι ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία κατετάγησαν στη πρώτη θέση, 

μεταξύ του συνόλου των ξένων επενδυτών σε αυτή τη χώρα.

Μέχρι το 2000, η Ελλάδα κατελάμβανε συνήθως την 3η ή 4η θέση. Σύμφωνα με στοιχεία του 

βουλγαρικού Οργανισμού Ξένων Επενδύσεων, κατά τους πρώτους 9 μήνες του 2000, επί 

συνόλου 403,4 εκατ. δολ., 162,4 εκατ.$ προήλθαν από ελληνικές επιχειρήσεις. Στον 

επισυναπτόμενο πίνακα εμφανίζονται διαχρονικά οι ξένες επενδύσεις ανά χώρα που έχουν 

πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία. Λαμβάνοντας υπόψη την υποσημείωση που συνοδεύει το 

πίνακα, εκτιμάται ότι το πραγματικό σύνολο των ελληνικών επενδύσεων έχει υπερβεί τα 750 

εκατ. δολ.

Επίσης, παραθέτουμε στοιχεία των ελληνικών εταιρειών που επένδυσαν στη Βουλγαρία 

από Ιαν. έως Σεπτ. 2001. Υπολογίζεται ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις στη Βουλγαρία έχουν 

δημιουργήσει συνολικά άνω των 70.000 θέσεων εργασίας. Το σύνολο των παραπάνω στοιχείων 

αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη των Ελλήνων επιχειρηματιών στη δυναμικότητα της 

βουλγαρικής οικονομίας, καθώς και στην ευρωπαϊκή προοπτική της.

Υπολογίζεται ότι άνω των 800 επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων είναι 

εγκατεστημένες στη Βουλγαρία και απασχολούν περίπου 70.000 επιτόπιους εργαζόμενους. Το 

σύνολο των αντιστοίχων επενδύσεων που έχουν γίνει, υπερβαίνει τα 750 εκατ. δολ., εάν 

λάβουμε υπόψη και τις ροές κεφαλαίων που δεν προήλθαν απ’ ευθείας από την χώρα μας, αλλά 

και από άλλους ορίζοντες ή τραπεζικό δανεισμό.(Οι βουλγαρικές αρχές, για την κατάταξη των 

ξένων επενδύσεων, υπολογίζουν μόνο τα κεφάλαια που προέρχονται από το κράτος που κάνει 

επένδυση). Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπήρξε και μία συνέχεια επενδύσεων, εκτός 

των αρχικών, όπως για επεκτάσεις και κεφάλαια κίνησης.

Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις και Όμιλοι είναι εγκατεστημένοι στην 

Βουλγαρία, καθώς και πέντε Τράπεζες οι οποίες ελέγχουν περίπου το 33% του συνόλου των 

τραπεζικών εργασιών της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι η Διοίκηση τους έχει εκτιμήσει θετικά τις 

δυνατότητες που προσφέρονται.

Επιπλέον, υπάρχουν και άλλοι παράμετροι που συνηγορούν για την συνέχεια της 

παρουσίας της χώρας μας, από επιχειρηματικής πλευράς, στην Βουλγαρία. Η όμορφη και φίλη 

αυτή χώρα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα και δύναται να προσφέρει διεξόδους στην
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εξωστρέφεια των Ελλήνων επιχειρηματιών που επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες 

τους διεθνώς.

Ιδιαίτερα Δε προς τα Βαλκάνια, άλλες χώρες της Α. Ευρώπης και τα κράτη -μέλη της Ε.Ε. 

Πράγματι, από γεωγραφικής πλευράς, η εγκατάσταση εταιρειών στην Βουλγαρία τις πλησιάζει 

ακόμα περισσότερο προς το πληθυσμιακό κέντρο βάρους της Ευρώπης το οποίο 

συμπεριλαμβάνεται περίπου μεταξύ Βαρσοβίας, Εδιμβούργου και Μιλάνου. Η Βουλγαρία 

παρουσιάζει τα καλύτερα δημοσιοοικονομικά μεγέθη στα Βαλκάνια βορείως της Ελλάδος, 

συμπεριλαμβάνεται Δε μεταξύ των κρατών που θα γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω 

στο 2007. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας θα συνορεύει, για πρώτη φορά, με κράτος μέλος της 

Ε.Ε. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή 

προοπτική της.

Η εγγύτητα με την Ελλάδα διευκολύνει τις μετακινήσεις των επιχειρηματιών, ενώ από 

πλευράς τουριστικών ροών, οι Έλληνες τουρίστες στην Βουλγαρία κατέχουν την δεύτερη θέση. 

Με την κατάργηση των θεωρήσεων από τον Απρίλιο 2001, οι επισκέψεις Βουλγάρων στην χώρα 

μας έχουν αυξηθεί σημαντικά. Επίσης, η χώρα διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό, ιδιαίτερα στον 

τομέα των νέων τεχνολογιών, σημαντικό τμήμα του οποίου παραμένει ανεκμετάλλευτο.

Το σύνολο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μας με την Βουλγαρία βρίσκεται 

πάντα σε πολύ καλό επίπεδο. Οι εξαγωγές μας πλησιάζουν σε ετήσια βάση τα 450 εκατ. δολ., 

δηλαδή η Βουλγαρία απορροφά ένα σημαντικό μέρος του συνόλου των εξαγωγών μας και 

κατατάσσει αυτή τη χώρα μεταξύ των κυριοτέρων πελατών μας. Ο συνολικός όγκος εμπορίου 

μεταξύ των δύο κρατών ανέρχεται σε 850 εκατ. δολ. περίπου.

Η συνεχιζόμενη εδώ επενδυτική παρουσία της χώρας μας μέχρι και το τέλος του 

Οκτωβρίου 2001, δίδει το στίγμα της εμπιστοσύνης που υπάρχει προς την βουλγαρική 

οικονομία. Σημειωτέον Δε ότι η Ελλάδα κατετάγη στη πρώτη θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών 

στη Βουλγαρία για το διάστημα του πρώτου δεκάμηνου 2001.

Οι χρηματικές πάντως ροές από Ελλάδα προς Βουλγαρία δεν περιορίζονται στις 

επενδύσεις αλλά καλύπτουν και άλλους τομείς.

Υπολογίζεται ότι οι Έλληνες τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται τη Βουλγαρία, δαπανούν εντός 

αυτής της χώρας σε ετήσια βάση περίπου 130 εκατ. δολ., οι Έλληνες φοιτητές περίπου 30 εκατ. 

δολ. και τα εμβάσματα που στέλνονται από τους Βουλγάρους εργαζόμενους στην Ελλάδα σε 

περίπου 100 εκατ. δολ. ετησίως.

Το σύνολο των παραπάνω ποσών δίδει το πραγματικό στίγμα της ελληνικής οικονομικής 

παρουσίας στη Βουλγαρία.

* ΠΗΓΗ III 2
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2.1.7 Δίκτυο διανομής *

Οι παραγωγικές μονάδες εξάγουν σημαντικό μερίδιο της παραγωγής τους (σε ορισμένες 

περιπτώσεις φθάνε το 40%) σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, επωφελούμενες 

και των Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου που έχει υπογράψει η Βουλγαρία με τις χώρες CEFTA 

και την ΠΓΔτΜ.

1) Τρόποι Διανομής

α) Ο συνηθέστερος τρόπος διανομής είναι η δημιουργία μικρότερων δικτύων στις μεγαλύτερες 

πόλεις (συνήθως, εκτός από τη Σόφια, στη Φιλιππούπολη, στη Βάρνα και το Μπουργκάς). Κάθε 

τέτοιο δίκτυο διαθέτει γραφείο διοίκησης, πωλητές, αποθήκη και φορτηγά. Η υπόλοιπη χώρα 

καλύπτεται από τους κατά τόπους χονδρεμπόρους ή/και αντιπροσώπους της εταιρείας, 

β) «Παραλλαγή» του ως άνω συστήματος είναι η δημιουργία όχι κατά τόπους γραφείων, παρά 

κατά τόπους θυγατρικών εταιρειών που διακινούν κατ’ αποκλειστικότητα τα προϊόντα της 

μητρικής εταιρείας, η οποία και στοιχειοθετεί τον όγκο των πωλήσεών τους, 

γ) Ένας άλλος τρόπος διανομής που ακολουθούν ορισμένες παραγωγικές μονάδες είναι η 

πώληση του προϊόντος κατευθείαν από το εργοστάσιο σε συνεργαζόμένους χονδρέμπορους, οι 

οποίοι διακινούν το προϊόν προς το λιανεμπόριο της χώρας.

Τους χονδρέμπορους αυτούς συντονίζουν και καθοδηγούν οι επιθεωρητές πωλήσεων της 

εταιρείας. Είναι ένας ιδιάζων τρόπος διανομής, η αποτελεσματικότητα του οποίου προϋποθέτει 

την καλή σχέση εταιρείας/ χονδρεμπόρων και το να είναι το προϊόν γνωστό στην αγορά, ώστε να 

έχει κίνητρο ο χονδρέμπορος ουσιαστικά να αναλάβει την αποτελεσματική διακίνηση του 

προϊόντος στη βουλγαρική αγορά.

Το θετικό για την εταιρεία παραγωγής είναι ότι ελαχιστοποιεί το κόστος διανομής, γεγονός που 

αντανακλάται στη λιανική τιμή.

Το αρνητικό είναι ότι έχει περιορισμένο έλεγχο επί της διανομής και αυξημένη εξάρτηση από 

τους χονδρεμπόρους. Εδώ πρέπει να σημειωθεί η εμφάνιση της πώλησης ex-van, δηλαδή της 

πώλησης κατ’ ευθείαν από το φορτηγό διανομής.

Η μέθοδος αυτή αφ’ ενός προϋποθέτει ένα σχετικά περιορισμένο πελατολόγιο (π.χ. 

φαρμακεία) και μικρό σε μέγεθος προϊόν και, αφ’ ετέρου επιτυγχάνει πώληση τοις μετρητοίς ή 

με μικρό χρόνο πίστωσης (π.χ. μία εβδομάδα), άμεση παράδοση και έλεγχο των μικρών 

πελατών. Ορισμένοι επιχειρηματίες εκτιμούν ότι αυτός ο τρόπος διανομής/ πώλησης θα 

επεκταθεί στο μέλλον, ιδίως σε χώρες όπως η Βουλγαρία όπου το λιανεμπόριο έχει μεγάλο 

βαθμό διασποράς.
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δ) Ενδεικτικό του επαγγελματισμού και αξιοπιστίας που χαρακτηρίζει τις ελληνικές εταιρείες 

εισαγωγής/ διανομής είναι ότι συνεργάζονται με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες (Danone, 

Perfetti, Molnyke, Johnson and Johnson, Smithkline Beecham, Reckitt and Benckise, Wella, 

Warner-Lambert, Henkel, Unilever κλπ) και διακινούν όλα ή ορισμένα από τα προϊόντα τους.

2) Χρόνος παράδοσης Κυμαίνεται από 1 έως 3 ημέρες *

* ΠΗΓΗ III 2
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2.8. Πωλήσεις *

1) Κανάλια πώλησης

Από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του βουλγαρικού λιανεμπορίου είναι ο μικρός 

βαθμός συγκεντρωτισμού και η ευρεία γεωγραφική διασπορά των σημείων πώλησης.

Οι αλυσίδες Supermarkets είναι λίγες και μικρές, για τους λόγους αυτούς το ειδικό βάρος των 

χονδρεμπόρων είναι αυξημένο. Η μεγαλύτερη και πιο οργανωμένη χονδρεμπορική μονάδα στη 

Βουλγαρία είναι η γερμανική Metro.

Όμως το 62% των ερωτηθέντων ελληνικών εταιρειών δεν διαθέτουν τα προϊόντα τους στη 

Metro διότι θεωρούν τις απαιτήσεις της υπερβολικές (εκπτώσεις, χρόνος πίστωσης κλπ), γεγονός 

που δημιουργεί προβλήματα εμπορικής συνεργασίας με την υπόλοιπη αγορά.

Εξάλλου φοβούνται πως οι όποιες παροχές θα μετακληθούν στη τιμή του προϊόντος με 

αποτέλεσμα να πουλά η Metro φθηνότερα από το υπόλοιπο χονδρεμπόριο.

Πλειοψηφία των ελληνικών εταιρειών διαθέτει ικανοποιητικό δίκτυο διανομής, γεγονός που 

καθιστά την συνεργασία τους με τη Metro λιγότερο επιτακτική. Η αντίστοιχη ελληνική εταιρεία 

Ena Bulgaria έχει ακόμα μεγάλα περιθώρια για επέκτασή της στην βουλγαρική αγορά.

2) Εξέλιξη όγκου πωλήσεων

Με εξαίρεση την περίοδο από το τέλος του 1996 μέχρι τα μέσα του 1997, κατά την οποία η 

χώρα γνώρισε βαθιά οικονομική και πολιτική κρίση, οι πωλήσεις βαίνουν αυξητικές, με ρυθμό 

όμως αρκετά αργό.

Πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετές ελληνικές παραγωγικές μονάδες στην Βουλγαρία λειτουργούν 

συμπληρωματικά με μονάδες της ίδιας εταιρείας σε γειτονικές χώρες και κατ’ αυτόν τον τρόπο η 

γκάμα των προϊόντων της μιας μονάδας εμπλουτίζεται από προϊόντα που παράγει η άλλη και το 

αντίστροφο.

3) Μερίδα αγοράς

Επειδή, όπως επισημάνθηκε ανωτέρω, το κριτήριο αγοράς του μέσου Βούλγαρου καταναλωτή 

είναι η απόλυτη λιανική τιμή, τα ελληνικά καταναλωτικά προϊόντα που αντιμετωπίζουν εγχώριο 

ανταγωνισμό (χυμοί, αλλαντικά, μπισκότα) έχουν μικρό μερίδιο αγοράς.

Αντιθέτως, λόγω του ότι τα ελληνικά καταναλωτικά προϊόντα χαρακτηρίζονται από καλή σχέση 

ποιότητας/ τιμής, υπερέχουν σημαντικά έναντι των εισαγομένων από άλλες χώρες προϊόντων. 

Τέλος, σε προϊόντα όπως φρυγανιές, κρουασάν, διάφορα snacks, παγωτά, η ελληνική παρουσία 

είναι σχεδόν μονοπωλιακή.

* ΠΗΓΗ III 2
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2.9. Ανταγωνισμός *

Το κυριότερο χαρακτηριστικό του εγχώριου ανταγωνισμού είναι η χαμηλή τιμή 

που επιτυγχάνεται με παραποίηση της ποιότητας του προϊόντος, με λαθραίες εισαγωγές 

πρώτων υλών ή/και με παραβιάσεις των απαιτήσεων της εργατικής νομοθεσίας.

Συνήθως ο ανταγωνισμός αποτελείται από μικρές παραγωγικές μονάδες ή και οικοτεχνίες 

με αμφίβολες, από απόψεως υγιεινής, μεθόδους παραγωγής. Ορισμένες μεγάλες, για τα 

δεδομένα της χώρας, βουλγαρικές παραγωγικές μονάδες υπάρχουν κυρίως στο χώρο των 

χυμών, αλλαντικών και των μπισκότων.

Ο πλέον οργανωμένος ανταγωνισμός προέρχεται από ξένες εταιρείες εγκατεστημένες 

στη Βουλγαρία (Nestle, Procter and Gamble, Jacobs-Suchard κλπ) και από φθηνές εισαγωγές 

τουρκικών προϊόντων. Αξίζει μνείας ότι η τουρκική παρουσία, στο χώρο πάντα των 

καταναλωτικών προϊόντων, είναι ιδιαίτερα αισθητή στα μπισκότα και στα είδη οικιακής 

καθαριότητας.
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2.10. Προοπτικές *

Σημειώνεται ότι η πορεία των πωλήσεων των ελληνικών καταναλωτικών προϊόντων 

εξαρτάται από το διαθέσιμο εισόδημα του μέσου Βούλγαρου καταναλωτή και τη διεύρυνση της 

ανώτερης και μεσαίας εισοδηματικής τάξης.

Τα ελληνικά καταναλωτικά προϊόντα απευθύνονται στο 10% περίπου του βουλγαρικού 

πληθυσμού, τα οποία με τη σειρά τους συναρτώνται άμεσα με τη γενικότερη πορεία της 

βουλγαρικής οικονομίας.

Σε γενικές γραμμές υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία. Υπέρ της βελτίωσης του 

επιχειρηματικού κλίματος συνηγορεί πρωτίστως η ενταξιακή στην Ε.Ε. πορεία της Βουλγαρίας. 

Όλοι πιστεύουν ότι αυτή η προοπτική είναι ο καταλύτης τόσο για τις ριζικές αλλαγές στο 

νομοθετικό πλαίσιο (προσαρμογή της βουλγαρικής νομοθεσίας σε αυτήν της Ε.Ε.), όσο και ο 

κινητήριος μοχλός για την επιτάχυνση των απαραίτητων δομικών αλλαγών (ιδιωτικοποιήσεις 

κλπ) και την αποπεράτωση των αναγκαίων έργων υποδομής.

Αρνητικοί παράγοντες είναι η συνεχής μείωση της βουλγαρικής βιομηχανικής παραγωγής, η 

εντυπωσιακή κάμψη των εξαγωγών και η συνεπακόλουθη διεύρυνση του ελλείμματος του 

εμπορικού ισοζυγίου, όπως και η αύξηση της ανεργίας που τον Ιούνιο 2000 έφθασε το 18,3.

Παρ' όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στη 

Βουλγαρία, η χώρα αυτή διαθέτει ορισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως σταθερό πολιτικό 

σύστημα, σταθερή ισοτιμία νομίσματος και χαμηλό πληθωρισμό, μετά από συμφωνία με το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Νομισματικό Συμβούλιο, σχετικά φθηνά εργατικά, καθώς και 

γεωγραφική και πολιτισμική εγγύτητα προς την Ελλάδα.

Για τους λόγους αυτούς, εκτιμάται ότι η Βουλγαρία μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο 

των ελληνικών εταιρειών προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Προς την κατεύθυνση 

αυτή θα βοηθήσει πολύ η κατασκευή των νέων μεθοριακών διαβάσεων Γκότσε Ντέλτσεφ- 

Δράμα και Μακάζα-Κομοτηνή. *
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΝΟΜΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ*

0 βουλγαρικός Εμπορικός Νόμος δεν κατοχυρώνει την πίστωση, και ως εκ τούτου 

αυτό σημαίνει δυσκολίες στην προμήθεια και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών για πελάτες 

και προμηθευτές καθώς και για τις συναλλαγές των τραπεζών. Για τα καταστήματα 

χονδρικής πολλές φορές όμως και λιανικής σημαίνει πως οι ποσότητες των προς πώληση 

προϊόντων δεν μπορούν να έχουν πάντα το ύψος που πιθανά απαιτεί η ζήτηση της αγοράς, 

αλλά το ύψος του ρευστού που διαθέτουν τα ταμεία τους.

Από τις σελίδες του επιχειρηματικού οδηγού που δημοσιεύει στις ηλεκτρονικές του 

σελίδες το Boulgaria foreign Investment agency και την μετάφραση του δικού μας γραφείου 

συμβούλου οικονομικών υποθέσεων της πρεσβείας μας στη Σόφια τονίζουμε τα σημαντικά 

παρακάτω από έρευνα που έγινε μεταξύ επιχειρηματιών που ερωτήθηκαν:

Α) Όλοι αναγνώρισαν ότι έχουν γίνει αρκετά θετικά νομοθετικά βήματα στον χώρο της 

εμπορικής δραστηριότητας (όπως για παράδειγμα η υποχρεωτική έκδοση τιμολογίων και 

ταμειακών αποδείξεων), όμως η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας εξαρτάται μερικές φορές 

άπό την ερμηνεία που δίδουν ορισμένα αρμόδια εκτελεστικά όργανα.

Όταν δε οι εμπορικές διαφορές φθάνουν στα δικαστήρια προς επίλυση, λόγω των 

χρονοβόρων διαδικασιών, μερικές φορές οι εμπλεκόμενοι αναγκάζονται να αναζητήσουν εκ 

των ενόντων άλλες λύσεις. Η δυσκίνητη και δαιδαλώδης γραφειοκρατία επιτείνει την 

ήδη προβληματική κατάσταση.

Β) Αρκετοί ερωτηθέντες σχολίασαν κρούσματα φοροδιαφυγής και λαθραίων 

εισαγωγών. Αν και η κατάσταση έχει βελτιωθεί χάρη στους σχετικούς ελέγχους, απέχει 

ακόμα από το να χαρακτηρισθεί ικανοποιητική. Ιδιαίτερα επιζήμιο για τις ελληνικές 

εταιρείες είναι η μη καταβολή εισαγωγικών δασμών από ορισμένες ανταγωνίστριες 

εταιρείες, οι οποίες συνήθως μετακυλύουν την χαμηλή τιμή εισαγωγής του ίδιου του 

προϊόντος ή των πρώτων υλών παραγωγής του στην τιμή διάθεσης του στην αγορά. Ο 

παράγοντας αυτός θεωρείται από τους σημαντικότερους όσον αφορά στην τιμή των 

ελληνικών προϊόντων σε επιβαρύνσεις, σε σχέση με τα ανταγωνιστικά τους στη βουλγαρική 

αγορά.
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Γ) Τέλος επισημάνθηκε η απουσία Υποθηκοφυλακείου και ότι συχνά υπάρχει ασάφεια 

στα ιδιοκτησιακά καθεστώτα των προς αγορά ακινήτων.

ΠΗΓΗ III 2 για όλο το κεφάλαιο
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3.1. Λογιστική και λογιστικός έλεγχος

Ο Νόμος που διέπει τους κανόνες λογιστικής τήρησης για τις επιχειρήσεις ισχύει 

από το 1991 με τροποποιήσεις μέχρι σήμερα και συμπληρώσεις. Οι Βασικές Λογιστικές 

Αρχές που υιοθετούνται είναι εναρμονισμένες με την Οδηγία IV της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και τους διεθνείς Λογιστικούς κανόνες. Ο Νόμος εγκαθιδρύει αξιώσεις για την διατήρηση 

των λογιστικών αρχείων και για την παρουσίαση της οικονομικής ενημερότητας των 

επιχειρήσεων.

Οι απαιτήσεις του Νόμου εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους των επιχειρήσεων: 

εταιρείες, οντότητες του δημόσιου τομέα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κτλ. Οι κύριοι 

τομείς του Νόμου σχετίζονται με: τις αρχές της λογιστικής, την απόδειξη με έγγραφα των 

συναλλαγών, την τρέχουσα και τελική εκτίμηση των στοιχείων του ισολογισμού, την 

ετήσια οικονομική ενημέρωση, τους ορκωτούς λογιστές. Σύμφωνα με τον Νόμο, όλες οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν λογιστικά βιβλία. Εταιρείες και άλλα παρόμοια νομικά 

πρόσωπα θα πρέπει να τηρούν ένα "διπλής εισόδου" λογιστικό σύστημα.

Πολύ μικρές οντότητες, χωρίς εγγεγραμμένο κεφάλαιο ή με μικρότερο των δέκα αριθμό 

εργαζομένων κατά το προηγούμενο έτος, και συνολικό ετήσιο εισόδημα κάτω των 75.000 

λέβα, δεν υποχρεούνται να τηρούν "διπλής εισόδου" λογιστικά βιβλία ή να δημοσιεύουν 

οικονομικές εκθέσεις.

Μερικές γενικές λογιστικές και οικονομικές απαιτήσεις για ενημέρωση προβλέπονται 

επίσης και στον Εμπορικό Νόμο του 1991. Ο Τραπεζικός Νόμος του 1997 και ο 

Ασφαλιστικός Νόμος του 1997, εισάγουν μερικούς εξειδικευμένους λογιστικούς κανόνες 

για τον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα.

Ο Λογιστικός Νόμος, εγκαθιδρύει επίσης θεσμοθετημένες ελεγκτικές απαιτήσεις. Οντότητες 

υποκείμενες σε νομοθετημένο έλεγχο είναι οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης, τράπεζες, ασφαλιστικά και άλλα οικονομικά ιδρύματα, οντότητες οι 

οποίες καλύπτουν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια:

- έχουν δηλώσει κατά την έναρξη της περιόδου ελέγχου συνολικό μισθοδοσίας 5.000 

λέβα τουλάχιστον.

δήλωσαν στο προηγούμενο έτος πωλήσεις και ακαθάριστα έσοδα 10.000 λέβα

τουλάχιστον

ή έχουν 30 εργαζομένους σε ετήσια βάση.
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Ένας θεσμοθετημένος έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί από ένα Βούλγαρο ορκωτό 

λογιστή, μέλος του Βουλγαρικού Ινστιτούτου των Ορκωτών Δημόσιων Λογιστών ή από 

μία "ειδική ελεγκτική εταιρεία", όπου η πλειοψηφία των εταίρων ή μετόχων είναι 

Βούλγαροι ή Βούλγαροι και άλλων χωρών ορκωτοί δημόσιοι ελεγκτές. Θεσμοθετημένες 

οικονομικές εκθέσεις μπορούν να βεβαιώνονται ή από τον Ορκωτό Λογιστή ή από μία 

ειδική ελεγκτική εταιρεία, η οποία πληρεί τα ανωτέρω κριτήρια.

Μόνο μία εξειδικευμένη ελεγκτική εταιρεία, εγκεκριμένη από την Κεντρική 

Τράπεζα της Βουλγαρίας, δύναται να βεβαιώσει οικονομικές εκθέσεις μιας τράπεζας. 

Οικονομικές εκθέσεις μιας ασφαλιστικής εταιρείας πρέπει να βεβαιωθούν από δύο 

τουλάχιστον Ορκωτούς Λογιστές, εγκεκριμένους από την Διεύθυνση Ασφαλιστικής 

Εποπτείας του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με τον Νόμο, ένας Εθνικός Χάρτης Εκθέσεων, οι Εθνικοί Κανόνες 

Λογιστικής (NAS) και οι Εθνικοί Κανόνες Ελέγχου (NSA), εγκαθιδρύθηκαν και 

εγκρίθηκαν από την Βουλγαρική Κυβέρνηση. Υπάρχουν 29 Εθνικοί Κανόνες Λογιστικής 

τους οποίους σύμφωνα με τον Νόμο εγκρίνει η Κυβέρνηση.

Με μερικές εξαιρέσεις, όπως περιγράφονται στη συνέχεια, οι Εθνικοί Κανόνες 

Λογιστικής είναι σε εναρμόνιση με τους Διεθνείς Κανόνες Λογιστικής (IAS), όπως 

εκδίδονται από την Διεθνή Επιτροπή Λογιστικών Κανόνων (IASC). Εκδόθηκαν επίσης 20 

Διεθνείς Κανόνες Ελέγχου και άλλοι 4 είναι στην φάση της προετοιμασίας.

Όλοι είναι σε εναρμόνιση με τους Διεθνείς Κανόνες Ελέγχου (ASA) όπως εκδόθηκαν από 

την Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC).
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3.2. Αρχές της Λογιστικής

Οι Οικονομικές Εκθέσεις πρέπει να προετοιμάζονται κάτω από την ιστορική σύμβαση 

δαπανών.

Οι ακόλουθες κύριες λογιστικές αρχές διακηρύσσονται από τον Νόμο: τρέχουσα πορεία 

επιχείρησης, λογιστικός υπολογισμός, σύμπτωση εξόδων και εσόδων, ουσία πάνω στον 

τύπο, αληθής και δίκαιη αντίληψη, πραγματικότητα, σύνεση, συνοχή.

Οι ανωτέρω αρχές είναι σε ουσιαστική εναρμόνιση με τις αρχές και απαιτήσεις του I A S. 

Ωστόσο, μέσω περαιτέρω κανονισμών, όπως θεσπίσθηκαν από τον Νόμο και τους Εθνικούς 

Κανόνες Λογιστικής, μερικές από τις αρχές της λογιστικής τροποποιήθηκαν ή 

περιορίσθηκε η εφαρμογή τους.

Ως αποτέλεσμα αυτού, σε ορισμένες περιπτώσεις οι εφαρμοσθέντες κανόνες της 

λογιστικής δεν είχαν συνοχή με τις διεθνώς αποδεκτές αρχές της λογιστικής. 

Παραδείγματα αυτών των εξαιρέσεων είναι τα ακόλουθα:

- ποσό πιστωμένο στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας για επισφαλείς χρεοφειλές μπορεί 

να επιβαρυνθεί έως 50% επί του αρχικού ποσού του αποκτηθέντος εμπορεύματος,

- υπολογισμός οικονομικών μεγεθών για άλλου είδους περιουσιακά στοιχεία, για χρέη και 

δαπάνες δεν επιτρέπεται,

- επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες εκτιμώνται σε εύλογη τιμή και η μέθοδος ισότητας 

της εγγραφής των επενδύσεων σε άλλες εταιρείες δεν επιτρέπεται,

- ενοποιημένες οικονομικές εκθέσεις πρέπει να προετοιμάζονται ξεχωριστές, ως 

προσθήκη στις οικονομικές εκθέσεις του καθενός μέλους της ομάδας και δεν 

προετοιμάζονται ως βασικές οικονομικές εκθέσεις της μητρικής εταιρείας και των 

υποκαταστημάτων της.

Για την εκτίμηση των στοιχείων ισολογισμού επικρατεί κυρίως στην πράξη η 

ιστορική σύμβαση λογιστικών δαπανών. Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις εκτιμώνται 

κανονικά στο ποσό στο οποίο αυτά ιστορικώς αποκτήθηκαν ή συνάφθηκαν.

Πάγια περιουσιακά στοιχεία εκτιμώνται με βάσήσεις που ε απόκτησης 

αφαιρούμενης της συσσωρευμένης υποτίμησης. Το κόστος απόκτησης περιλαμβάνει τιμή 

αγοράς, μεταφορά, χειρισμό και άλλα έξοδα σχετιζόμενα με την μεταφορά των ειδικών 

περιουσιακών στοιχείων και την προετοιμασία χρήσης.
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Η υποτίμηση υπολογίζεται συνεπώς, ακολουθώντας τη μέθοδο, του «ωφέλιμου βίου», όπως 

αποτιμάται από την Διοίκηση.

Θεσμοθετημένες τιμές υποτίμησης εγκαθιδρύονται για τον σκοπό του υπολογισμού 

του φόρου εισοδήματος. Η γη δεν υποτιμάται, εκτός από τη γη που χρησιμοποιείται για 

αναζήτηση φυσικών πόρων.

Αυτές οι τιμές βασίζονται στη μέθοδο της ευθυγράμμισης της υποτίμησης και του 

υποτιμημένου ενεργητικού σε ίσες ετήσιες δόσεις ως ακολούθως: οικοδομήματα 3%-4%- 

10%, μηχανές και εξοπλισμός 4%-20%, μεταφορικά οχήματα 8%, αυτοκίνητα (όταν 

χρησιμοποιούνται για διοικητικούς σκοπούς) 20%, επίπλωση, συστατικά και παραρτήματα 

25%, άϋλα περιουσιακά στοιχεία 20%.

Τα Πάγια περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε επανεκτίμηση στο τέλος του έτους. 

Γη και οικοδομήματα επανεκτιμώνται σε εύλογη τιμή. Εργοστάσια, εξοπλισμός, οχήματα 

και έπιπλα επανεκτιμώνται μέσω ειδικού δείκτη τιμών από ομάδα περιουσιακών 

στοιχείων, όπως δημοσιεύθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής. Το αποτέλεσμα της 

επανεκτίμησης καταγράφεται ως πλεόνασμα επανεκτίμησης στο τμήμα του κεφαλαίου. 

Οποιαδήποτε παρεπόμενη μείωση της εύλογης τιμής ή της τιμής του δείκτη τιμών ενός 

παγίου περιουσιακού στοιχείου λαμβάνεται από το απόθεμα επανεκτίμησης.

Τα Χρεόγραφα υπολογίζονται στο κατώτερο κόστος και εύλογη τιμή. Η εύλογη τιμή 

ορίζεται ως συναλλαγματική τιμή, τιμή αγοράς ή πραγματοποιήσιμη αξία. Η 

επανεκτίμηση επιτρέπεται μόνο στο τέλος του χρόνου και η απώλεια από την 

επανεκτίμηση αναγνωρίζεται στη δήλωση εισοδήματος.

Η δαπάνη των χρεογράφων προσδιορίζεται μέσω FIFO, σταθμικού μέσου, LIFO ή ειδικής 

δαπάνης για αναγνωρισμένες προμήθειες.

Εισπρακτέα ποσά υπολογίζονται στο ποσό της αρχικής συναλλαγής αφαιρούμενης κάθε 

προμήθειας για αμφισβητούμενα ποσά. Τέτοιες προμήθειες δεν πρέπει να ξεπερνούν το 50% 

του ποσού μιας μόνο είσπραξης.

Οι Τρέχουσες επενδύσεις υπολογίζονται σε τιμή αγοράς.

Οι Μακροπρόθεσμες επενδύσεις υπολογίζονται στο τέλος του χρόνου σε εύλογη τιμή. Μία 

αύξηση της εύλογης τιμής της επένδυσης αναφέρεται ως απόθεμα επανεκτίμησης. 

Οποιαδήποτε επακόλουθη μείωση της εύλογης τιμής μιας τέτοιας επένδυσης, λαμβάνεται 

από το απόθεμα επανεκτίμησης. Ξένα συναλλαγματικά νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και 

χρέη υπολογίζονται με την ιστορική συναλλαγματική ισοτιμία την ημέρα της 

συναλλαγής.
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Μετοχικό κεφάλαιο εκτιμάται από το εγγεγραμμένο συνολικό ποσό. Εισπρακτέα 

ποσά πάνω σε μετοχές με προεγγραφή δηλώνονται ως περιουσιακά στοιχεία.

Μία υπερπληθωριστική επαναδιατύπωση του ισολογισμού και η δήλωση εισοδήματος 

απαιτείται από τους Εθνικούς Κανόνες Λογιστικής σε περίπτωση αθροιστικού δείκτη 

υπερπληθωρισμού για 3 συνεχή έτη σε 100% ή περισσότερο. Οι οικονομικές εκθέσεις 

προσαρμοσμένες για υπερπληθωρισμό δηλώνονται ως κύριες επίσημες οικονομικές δηλώσεις. 

Ετήσιες Οικονομικές Δηλώσεις. Οικονομικό έτος για όλα τα πρόσωπα είναι το ημερολογιακό 

έτος. Οι δηλώσεις υποβάλλονται σε λέβα και στην βουλγαρική γλωσσά. Αυτές πρέπει να 

συμπεριλαμβάνουν ισολογισμό, δηλώσεις εισοδήματος και δαπανών, ταμειακή ροή, έκθεση 

των αλλαγών κεφαλαίου, αποκάλυψη της λογιστικής πολιτικής, κα. Ωστόσο, οι 

εταιρείες είναι ελεύθερες να προσθέσουν στοιχεία στον ισολογισμό όπου θα κατέληγε 

σε καλύτερη παρουσίαση της οικονομικής ενημέρωσης.
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3.3. Φορολογία

Το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 18 Απριλίου, πρότεινε στο Κοινοβούλιο σχέδιο 

Νόμου για τον τερματισμό ισχύος της Συμφωνίας για την αποφυγή διπλής φορολογίας, 

σε σχέση με την φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου, μεταξύ Βουλγαρίας και 

Κύπρου.

Ο σχετικός Νόμος που στο μεταξύ ψηφίσθηκε από το Κοινοβούλιο και βρίσκεται στην 

διαδικασία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα, καθορίζει ότι η ακύρωση θα τεθεί σε 

ισχύ μετά την έναρξη του 2001.

Η διαδικασία για την καταγγελία της Συμφωνίας στηρίχθηκε στο άρθρο 20 της ιδίας 

Συμφωνίας, το οποίο και προβλέπει τα περί τερματισμού της. Μετά την λήξη της ισχύος της 

Συμφωνίας προβλέπεται ότι θα εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία για όλα τα εισοδήματα των 

Κυπρίων πολιτών που διαμένουν εντός της βουλγαρικής επικράτειας και παράγονται εντός 

αυτής.

Αιτία της καταγγελίας σύμφωνα με δήλωση του Γενικού Διευθυντή φορολογίας 

του Υπουργείου Οικονομικών, είναι το γεγονός ότι η χώρα υφίσταται απώλειες της τάξης 

των 150 εκ. $ από τις 247 εταιρείες off-shore που λειτουργούν στην Βουλγαρία, με έδρα 

την Κύπρο.

Σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή επιδρά εμμέσως πλην σαφώς και σε εταιρείες 

οικονομικών συμφερόντων άλλων εθνικοτήτων που δραστηριοποιούνται στην Βουλγαρία 

και ξεκίνησαν τα επενδυτικά τους προγράμματα από εταιρείες off-shore της Κύπρου.

Στο μεταξύ, από το Υπουργικό Συμβούλιο ανακοινώθηκε ότι εξετάζεται η 

επαναδιαπραγμάτευση της ισχύος και άλλων διμερών Συμφωνιών αποφυγής διπλής 

φορολογίας, όπως με την Αυστρία, Μάλτα και Φινλανδία.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας είχε υπογραφεί 

με την Βουλγαρία το 1991, η οποία κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή αλλά όχι από 

την Βουλγαρική.

Στο μεταξύ, επειδή είχαν επέλθει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην βουλγαρική νομοθεσία 

και έτσι δεν ήταν δυνατή η προώθηση του κειμένου στην Βουλγαρική Βουλή, 

παρουσιάσθηκαν στην αρχή του τρέχοντος έτους νέα Σχέδια Πρωτοκόλλου 

εναρμονισμένα με την σημερινή βουλγαρική φορολογική πραγματικότητα.

Τώρα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι συνομιλίες και διαπραγματεύσεις με απώτερο
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σκοπό την κατάθεση, στο εγγύς μέλλον, των νέων διατάξεων στο Βουλγαρικό 

Κοινοβούλιο ώστε να τεθεί σε ισχύ διμερής Σύμβαση με την Βουλγαρία.

Σε συνέχεια της ενημέρωσης που κάναμε με το προηγούμενο Δελτίο μας, οι 

εξελίξεις ήσαν θετικές. Με την ευκαιρία της επίσκεψης εργασίας στην Βουλγαρία του 

Έλληνα Πρωθυπουργού κ. Κώστα Σημίτη στις 18 Ιουλίου, ο Υφυπουργός Εθνικής 

Οικονομίας κ. Ιωάννης Ζαφειρόπουλος υπέγραψε με τον Βούλγαρο ομόλογο του κ. 

Christo Mihaylovski τροποποιητικό πρωτόκολλο στην Συμφωνία Αποφυγής Διπλής 

Φορολογίας μεταξύ των δύο χωρών, που εκκρεμούσε από καιρό και εμπόδιζε την 

αποπεράτωση της σχετικής διαδικασίας. Έτσι, απομένει μόνο η αντίστοιχη κύρωση από 

το Κοινοβούλιο προκειμένου να τεθεί σε ισχύ.

Η Βουλγαρία έχει υπογράψει έως σήμερα παρόμοιες Συμφωνίες με τις εξής χώρες: 

Αλβανία, Αρμενία, Αυστρία, Λευκορωσία, Βέλγιο, Κίνα, Κροατία, Κύπρο, Τσεχία, 

Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ινδία, Ινδονησία, Ιαπωνία, Καζακστάν, 

Κορέα, Β.Κορέα, Λίβανο, Λουξεμβούργο, Π.Γ.Δ.Μ., Μάλτα, Μαρόκο, Ολλανδία, 

Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Σουηδία, 

Τουρκία, Ουκρανία, Αγγλία, Βιετνάμ, Γιουγκοσλαβία, Ζιμπάμπουε.

Η Βουλγαρία είχε προτείνει τον τερματισμό της Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής 

Φορολογίας με την Κύπρο με το αιτιολογικό ότι στην Βουλγαρία δραστηριοποιούνται 

247 εταιρείες που εμφανίζουν την έδρα τους στην Κύπρο, με την ισχύουσα εκεί 

νομοθεσία περί off shore επιχειρήσεων, ενώ η πραγματική οικονομική δραστηριότητα 

τους ευρίσκεται στην Βουλγαρία.

Οι δύο χώρες σε συνέχεια άμεσων συνεννοήσεων τον Αύγουστο 2000, αποφάσισαν να 

υπογράψουν νέα Συμφωνία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο με σκοπό να ισχύσει αυτή από 

την 1/1/2001.

Υπεγράφη τελικά από τους Υπουργούς Οικονομικών της Βουλγαρίας και Κύπρου νέα 

συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας. Αυτή η συμφωνία τίθεται αμέσως σε ισχύ 

στην Κύπρο χωρίς να χρειάζεται επικύρωση από την Βουλή.
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3.3.1. Αμεσοι εταιρικοί φόροι

Όλες ον εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Βουλγαρία και τα Βουλγαρικά 

υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, φορολογούνται τόσο στο προερχόμενο από την 

Βουλγαρία όσο και στο παγκόσμιο εισόδημά τους.

Αλλοδαπές εταιρείες με έδρα στο εξωτερικό φορολογούνται μόνο στο εισόδημά τους 

στην Βουλγαρία. Η φορολογία του εισοδήματος της εταιρείας είναι 25%, όταν το 

φορολογητέο εισόδημα είναι άνω των 50.000 λέβα και 20% όταν είναι κάτω από αυτό το 

ποσό.

Φόρος εισοδήματος πληρώνεται ύστερα από εξόφληση και έκπτωση του ποσοστού 

δημοτικής φορολογίας των 10%, που έχει ως αποτέλεσμά ένα συνολικό ποσοστό της τάξεως 

του 32,5% (28% του εισοδήματος ως το ποσό των 50.000 λέβα).

Ασφαλιστικές και αντ-ασφαλιστικές εταιρείες δεν υπόκεινται σε φορολογία 

εισοδήματος ή δημοτική φορολογία. Για αυτές, η φορολογική βάση είναι το σύνολο των 

μικτών ασφαλιστικών, αντασφαλιστικών και άλλων ασφαλίστρων ενός ημερολογιακού 

μηνός, συν το εισόδημα όλων των δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

δεν έχουν σχέση με την ασφάλιση, μειωμένου του ποσού των μικτών ασφαλίστρων που 

πληρώθηκαν μέσα στην ίδια περίοδο. Το εισόδημα ασφαλιστικής εταιρείας φορολογείται σε 

7%, ασφάλεια ζωής σε 3%. Ο φόρος είναι οριστικός.

Εταιρείες που οργανώνουν στοιχήματα δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος εταιρειών 

ή δημοτική φορολογία. Πληρώνουν μόνο ένα ειδικό φόρο, είτε 8% ή 12% σε όλα τα 

συγκεντρωμένα στοιχήματα. Το ποσοστό εξαρτάται από τον τύπο του παιχνιδιού.

Μερίσματα που πληρώνονται από βουλγαρικές εταιρείες σε φυσικά πρόσωπα 

ημεδαπά ή σε αλλοδαπές νομικές οντότητες φορολογούνται με 15%. Ο φόρος είναι οριστικός 

και παρακρατείται από τον πληρωτή.

Μερίσματα που πληρώνονται σε τοπικές εταιρείες όπως και μερίσματα που 

μετατρέπονται σε μετοχές δεν υπόκεινται σε φόρο παρακράτησης.
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3.3.2. Έμμεση φορολογία

Μεταξύ όλων των άλλων, ο φόρος προστιθέμενης αξίας είναι η μεγαλύτερη πηγή 

εισοδήματος για τον εθνικό προϋπολογισμό. Ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται σε ποσοστό 20% επί 

όλων των φορολογητέων αγαθών και υπηρεσιών, περιλαμβανόμενων και των εισαγωγών και 

σε ποσοστό 0% για συναλλαγές που αφορούν εξαγωγές.

Κάθε πρόσωπο με φορολογητέο κύκλο εργασιών που φθάνει ή υπερβαίνει τα 75.000 

λέβα για τους προηγούμενους 12 μήνες, πρέπει να κάνει δήλωση Φ.Π.Α. Τα παραπάνω 

εφαρμόζονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, τόσο σε κατοίκους, όσο και μη κατοίκους. Τα 

φορολογούμενα πρόσωπα πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. στις τοπικές φορολογικές 

αρχές εντός 14 ημερών μετά το πέρας της φορολογικής περιόδου, κατά την οποία έχει 

πραγματοποιηθεί τέτοιο εισόδημα.

Αλλοδαπά πρόσωπα που παρέχουν φορολογητέες υπηρεσίες στην επικράτεια της 

Βουλγαρίας και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, πρέπει να υποβάλουν δήλωση μέσω 

αντιπροσώπου, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην 

Βουλγαρία.

Ο νόμος προβλέπει προαιρετικούς τρόπους υποβολής δηλώσεως, μία εκ των οποίων 

αφορά πρόσωπα με φορολογητέο εισόδημα που υπερβαίνει τα 50.000 λέβα (αλλά είναι 

λιγότερο από 50.000 λέβα). Η φορολογική βάση που χρησιμοποιείται για την επιβολή του 

Φ.Π.Α. είναι το τίμημα που καταβάλει ο καταναλωτής για αγαθά και υπηρεσίες, 

περιλαμβανομένων όλων των φόρων (εκτός Φ.Π.Α.), των εξόδων και των δασμών (όταν 

υφίστανται), όλων των επιδοτήσεων, των τόκων και των προστίμων που συνδέονται ευθέως 

με την συναλλαγή, καθώς και όλες τις επιπρόσθετες δαπάνες όπως προμήθειες, συσκευασίες, 

μεταφορικά, ασφάλιστρα που τιμολογούνται στον πελάτη. Η φορολογική βάση για 

φορολογητέες προμήθειες δεν μπορεί να υπερβαίνει το κόστος απόκτησης των αγαθών ή των 

υπηρεσιών ή το κόστος παραγωγής τους.

Ο νόμος περί Φ.Π..Α. προβλέπει ένα σύνολο εξαιρέσεων περιλαμβανομένων, χωρίς 

να περιορίζονται αποκλειστικά σε αυτά : της μεταβίβασης της κυριότητας και των 

περιορισμένων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, της ενοικίασης κτιρίου ή τμήματος 

αυτού για κατοικία (άνευ εφαρμογής σε ξενοδοχεία ή παρεμφερείς υπηρεσίες), των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ασφάλισης και της αντασφάλισης, της υγείας και των 

υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης, της κοινωνικής βοήθειας, της φαρμακευτικής περίθαλψης, 

των υπηρεσιών στον χώρο της παιδείας και του πολιτισμού, των νομικών υπηρεσιών, κτλ.
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Πίστωση Φ.Π.Α. είναι το ποσό του Φ.Π.Α. που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη 

του οφειλομένου Φ.Π.Α. ή άλλων οφειλών προς το κράτος.

Ο νόμος περί δασμών προβλέπει την πληρωμή δασμών για συγκεκριμένα αγαθά και 

υπηρεσίες που εισάγονται στην Βουλγαρία ή υπόκεινται σε συναλλαγές εντός της χώρας. 

Εξαγόμενα αγαθά εξαιρούνται από δασμούς, όπως διεθνείς ταχυδρομικές υπηρεσίες, 

λαχειοφόροι και όπως διεθνείς ταχυδρομικές υπηρεσίες, λαχειοφόροι και στοιχήματα επί 

αθλητικών γεγονότων, πολύτιμα μέταλλα, εκτός άλλων.

Ως γενικός κανόνας, τα εισαγόμενα αγαθά υπόκεινται και στον Φ.Π.Α. και σε 

τελωνειακούς δασμούς. Τα ποσοστά των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται σε 

συγκεκριμένα εισαγόμενα αγαθά μειώθηκαν εμπορευμάτων που συνάφθηκαν μεταξύ της 

Βουλγαρίας και της Ε.Ε., της EFTA, της CEFTA και της Τουρκίας.

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων.
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3.3.3. Φορολογικές απαλλαγές και Φόροι

Οι κάτοικοι της Βουλγαρίας είναι φορολογικά υπεύθυνοι για το εισόδημα που 

πραγματοποιούν στην Βουλγαρία αλλά και παγκοσμίως. Κάτοικοι σύμφωνα με τον Νόμο 

περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, είναι όλα τα πρόσωπα με μόνιμη διαμονή στην 

Βουλγαρία περιλαμβανομένων των αλλοδαπών που διαμένουν εντός της χώρας για 

περισσότερο από 183 ημέρες ετησίως.

Μη κάτοικοι και αλλοδαποί επαγγελματίες (τόσο οι κάτοικοι, όσο και οι μη κάτοικοι) 

φορολογούνται μόνο για εισοδήματα που πραγματοποίησαν στην Βουλγαρία.

Κάθε εισόδημα που πραγματοποιεί ένα πρόσωπο από την διεξαγωγή δραστηριότητας 

εντός της Επικράτειας της Βουλγαρίας - άσχετα από την πηγή της πληρωμής - θεωρείται 

βουλγαρική πηγή εισοδήματος. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων που είναι σύνθετοι 

και άνισοι κατά την εφαρμογή τους, αποτελούν λιγότερο από 12% του συνολικού 

εισοδήματος από φορολογία.

Το μεικτό ετήσιο εισόδημα είναι το συνολικό εισόδημα που πραγματοποίησε ο 

φορολογούμενες σε μετρητά και σε είδος κατά την διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Δεν 

υπάρχουν σταθερά καθορισμένες προσωπικές ελαφρύνσεις για συζύγους ή εξαρτημένα 

πρόσωπα. Οι σύζυγοι θεωρούνται ξεχωριστοί φορολογούμενοι.

Ο διαχωρισμός του εισοδήματος δεν επιτρέπεται. Η φορολογική βάση για το 

εισόδημα που πραγματοποιείται υπό καθεστώς εργασιακές σχέσης, είναι το ποσό του 

φορολογητέου εισοδήματος, μειωμένο τόσο κατά τις υποχρεωτικές, όσο και τις εθελοντικές 

πληρωμές σε δόσεις για κοινωνική ασφάλιση, ασφάλιση υγείας και συνταξιοδοτική 

ασφάλιση και λοιπά, όπως αυτά καθορίζονται από τον νόμο.

Ο νόμος περιέχει προβλέψεις και για ορισμένα μη φορολογητέα ευεργετήματα, όπως 

τα ειδικά ρούχα εργασίας και οι στολές, τα μεταφορικά έξοδα, οδοιπορικά και άλλα που 

παρέχονται από τον εργοδότη.

Εάν ο φορολογούμενος πραγματοποιήσει εισοδήματα από διαφορετικές πηγές (π'.χ. 

από σύμβαση εργασίας, από ατομική επαγγελματική δραστηριότητα, ως ελεύθερος 

επαγγελματίας, από συμβάσεις αστικού δικαίου, από ενοίκια), η φορολογική βάση 

διαμορφώνεται ως το σύνολο των φορολογικών βάσεων για κάθε εισόδημα, μειωμένου του 

καθενός κατά τα εκπιπτόμενα έξοδα και τις ασφαλιστικές εισφορές.
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Το φορολογητέο εισόδημα για συγκεκριμένων ειδών δραστηριότητες μειώνεται 

αυτομάτως κατά τα έξοδα σε ποσοστό 70% για την εκτροφή πτηνών και ζώων, 60% για 

δασοκομία, αλιεία και καλλιέργεια φυτών, 50% για την ανθοκομία και την παραγωγή 

καλλιτεχνικών και πολιτισμικών προϊόντων, 35% για ελεύθερους επαγγελματίες και τεχνίτες, 

25% για διοίκηση και έλεγχο μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

Το 20% του εισοδήματος από ενοίκιο είναι αφορολόγητο, υπό τον όρο ότι ο 

ιδιοκτήτης (και όχι ο ενοικιαστής) φέρει το βάρος συντήρησης της περιουσίας.

Αν το ενοίκιο καταβάλλεται σε αλλοδαπό, υποβάλλεται σε 15% παρακρατούμενο φόρο.

Οι κατηγορίες φορολογικών απαλλαγών περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται) την 

πώληση ειδικότερων τύπων κινητής και ακίνητης περιουσίας, τις συντάξεις και τις καταβολές 

για κοινωνική ασφάλιση, τα κέρδη από λαχεία, τα εταιρικά κέρδη που διανέμονται με την 

μορφή νέων μεριδίων ή μετοχών σε εμπορικές εταιρείες, το διπλωματικό προσωπικό. Το 

φορολογητέο εισόδημα των ατομικών επαγγελματιών, καθορίζεται από τον νόμο Περί φόρου 

εισοδήματος εταιρειών.

Ο ετήσιος φόρος ωστόσο καταβάλλεται σύμφωνα με το ποσοστό, καθότι οι ατομικοί 

επαγγελματίες είναι φυσικά και όχι νομικά πρόσωπα. Οι ατομικοί επαγγελματίες πληρώνουν 

προκαταβολικά ανά μήνα τον φόρο που καθίσταται απαραίτητος κατά την 15η του επόμενου 

μήνα.

Ο οριστικός ετήσιος φόρος δικαιώματος καταβάλλεται από φυσικά και νομικά 

πρόσωπα που αναπτύσσουν ορισμένη εμπορική δραστηριότητα, υπό τον όρο ότι η ετήσια 

επιστροφή τους για την προηγούμενη χρήση δεν ξεπερνά τα 75.000 λέβα.

Ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες είναι υπηρεσίες ξενοδοχείων και 

εστιατορίων, καταστήματα λιανικής πώλησης, επισκευές υποδημάτων, κομμωτές. Πληρωμές 

πνευματικών δικαιωμάτων και δαπάνες για τεχνικές επισκευές υπόκεινται σε 

παρακρατούμενο φόρο 15% για τους μη κατοίκους Βουλγαρίας. Καταβολές από συμβάσεις 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, πρακτορεία εμπορευματικών απαιτήσεων και δικαιόχρησης, 

υπόκεινται σε παρακρατούμενο φόρο 20%. Εισόδημα που πραγματοποιείται από ελεύθερους 

επαγγελματίες και πρόσωπα από συμβάσεις αστικού δικαίου, υπόκεινται σε 

προκαταβαλόμενο φόρο 15%.

Η οριστική φορολογική οφειλή υπολογίζεται και καταβάλλεται ετησίως. Μερίσματα 

που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα υπόκεινται σε παρακρατούμενο φόρο 15%. 

Μερίσματα επί των μετοχών είναι αφορολόγητα. Οι λοιπές πληρωμές τόκων υπόκεινται σε 

παρακρατούμενο φόρο 20%.
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Αιτήσεις για ετήσιες φορολογικές επιστροφές πρέπει να γίνουν μέχρι τις 15 Απριλίου 

του έτους που ακολουθεί το σχετικό φορολογικό έτος. Ο φόρος καταβάλλεται εντός 30 

ημερών μετά την υποβολή αίτησης επιστροφής του φόρου.

Για τους μισθωτούς, ο απαιτητός φόρος παρακρατείται σε μηνιαία βάση από τον 

εργοδότη και ο εργαζόμενος δεν υποβάλει φορολογική δήλωση.
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3.3.4. Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας

Οι συμβάσεις περί αποφυγής διπλής φορολόγησης (Δέλτα 1,2 και 4) εφαρμόζονται ή, 

εάν δεν υφίσταται κάποια, η πίστωση φόρου εκτείνεται μονομερώς σε Βούλγαρους 

κατοίκους όσον αφορά φόρους που καταβάλλονται στην αλλοδαπή (οι οποίοι εκτιμώνται με 

φορολογική βάση ανά χώρα ξεχωριστά), περιοριζόμενων στο ποσό φόρου που φυσιολογικά 

θα κατέβαλαν στην Βουλγαρία, για εισόδημα από αλλοδαπή πηγή.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 18 Απριλίου, πρότεινε στο Κοινοβούλιο σχέδιο Νόμου γι τον 

τερματισμό ισχύος της Συμφωνίας για την αποφυγή διπλής φορολογίας, σε σχέση με την 

φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου, μεταξύ Βουλγαρίας και Κύπρου. Ο σχετικός Νόμος 

που στο μεταξύ ψηφίσθηκε από το Κοινοβούλιο και βρίσκεται στην διαδικασία δημοσίευσης 

του στην Επίσημη Εφημερίδα, καθορίζει ότι η ακύρωση θα τεθεί σε ισχύ μετά την έναρξη 

του 2001.

Η διαδικασία για την καταγγελία της Συμφωνίας στηρίχθηκε στο άρθρο 20 της ίδιας 

Συμφωνίας, το οποίο και προβλέπει τα περί τερματισμού της. Μετά την λήξη της ισχύος της 

Συμφωνίας προβλέπεται ότι θα εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία για όλα τα εισοδήματα των 

Κυπρίων πολιτών που διαμένουν εντός της βουλγαρικής επικράτειας και παράγονται εντός 

αυτής.

Αιτία της καταγγελίας σύμφωνα με δήλωση του Γενικού Διευθυντή φορολογίας του 

Υπουργείου Οικονομικών, είναι το γεγονός ότι η χώρα υφίσταται απώλειες της τάξης των 

150 εκ. δολ. από τις 247 εταιρείες off-shore που λειτουργούν στην Βουλγαρία, με έδρα την 

Κύπρο.

Σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή επιδρά εμμέσως πλην σαφώς και σε εταιρείες 

οικονομικών συμφερόντων άλλων εθνικοτήτων που δραστηριοποιούνται στην Βουλγαρία και 

ξεκίνησαν τα επενδυτικά τους προγράμματα από εταιρείες off-shore της Κύπρου.

Στο μεταξύ, από το Υπουργικό Συμβούλιο ανακοινώθηκε ότι εξετάζεται η 

επαναδιαπραγμάτευση της ισχύος και άλλων διμερών Συμφωνιών αποφυγής διπλής 

φορολογίας, όπως με την Αυστρία, Μάλτα και Φινλανδία.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας είχε υπογραφεί με 

την Βουλγαρία το 1991, η οποία κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή αλλά όχι από την 

Βουλγαρική. Στο μεταξύ, επειδή είχαν επέλθει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην βουλγαρική 

νομοθεσία και έτσι δεν ήταν δυνατή η προώθηση του κειμένου στην Βουλγαρική Βουλή, 

παρουσιάσθηκαν στην αρχή του τρέχοντος έτους Σχέδια Πρωτοκόλλου εναρμονισμένα με
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την σημερινή βουλγαρική φορολογική πραγματικότητα. Τώρα έχουν ολοκληρωθεί οι 

συνομιλίες και διαπραγματεύσεις, των νέων διατάξεων ώστε να τεθεί σε ισχύ διμερής 

Σύμβαση με την Βουλγαρία.

Η Βουλγαρία έχει υπογράψει έως σήμερα παρόμοιες Συμφωνίες με τις εξής χώρες 

Αλβανία, Αρμενία, Αυστρία, Λευκορωσία, Βέλγιο, Κίνα, Κροατία, Κύπρο, Τσεχία, Δανία, 

Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ινδία, Ινδονησία, Ιαπωνία, Καζακστάν, Κορέα, 

Β.Κορέα, Λίβανο, Λουξεμβούργο, Π.Γ.Δ.Μ., Μάλτα, Μαρόκο, Ολλανδία, Νορβηγία, 

Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Σουηδία, Τουρκία, 

Ουκρανία, Αγγλία, Βιετνάμ, Γιουγκοσλαβία, Ζιμπάμπουε.
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3.4. Δασμολόγιο 2002

Υιοθετήθηκε το νέο βουλγαρικό δασμολόγιο για το έτος 2002, ακολουθώντας την 

γραμμή σταδιακής εναρμόνισης με το αντίστοιχο κοινοτικό.

Οι νέες διατάξεις που περιλαμβάνονται έχουν διαμορφωθεί με την προοπτική 

προετοιμασίας των διαπραγματεύσεων ένταξης του κεφαλαίου δασμολογικών θεμάτων. 

Αυτό είναι και το πρώτο σκέλος για την δημιουργία ενός βουλγαρικού συστήματος 

αναλόγου του TARIC (Integrated Customs TAriff) που θα ενσωματώνει όλα τα 

δασμολογικά και μη δεδομένα σχετικά με τις εξαγωγές, εισαγωγές και το διαμετακομιστικό 

εμπόριο.

Από 1ης Ιανουάριου 2002, οι δασμοί των βιομηχανικών προϊόντων έναντι των χωρών της 

Ε.Ε., CEFTA και Τουρκία έχουν μηδενισθεί, ενώ προς την ΓΤΓΔΜ θα ανέρχονται κατά 

μέσο όρο σε 1,5%.

Σε συνέχεια της Συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου που υπεγράφη μεταξύ Βουλγαρίας και 

Τουρκίας τον Ιανουάριο 1999, έχει τεθεί σε ισχύ ζώνη ελευθέρου εμπορίου μεταξύ των 

δύο χωρών, από την αρχή του 2002. Κατά την διετή μεταβατική περίοδο, 

απελευθερώθηκαν σταδιακά οι διμερείς εμπορικές τους σχέσεις και αφορούσαν ιδιαίτερα 

3.500 προϊόντα τουρκικής προέλευσης (34% των εξαγωγών της Τουρκίας προς Βουλγαρία). 

Οι δασμοί επί αυτών αντιστοιχούσαν προς το 15% του βασικού δασμολογίου.

Δεν είναι ακόμα σαφές ποια προστασία θα παρασχεθεί προς τους Βούλγαρους 

παραγωγούς κλωστοϋφαντουργικών, μετάλλων, χημικών προϊόντων, λιπασμάτων, χαρτιού, 

υποδημάτων, ύαλου, κ.α. Εκτιμάται ότι εάν δεν ληφθούν μέτρα, θα υπάρξει ο κίνδυνος 

εκτοπισμού των αντίστοιχων βουλγαρικών προϊόντων από την εσωτερική τους αγορά, 

λόγω των εξαιρετικά ανταγωνιστικών τιμών αυτών των τουρκικών εισαγομένων ειδών.

Προβλέπεται ότι το πλέον σοβαρό πρόβλημα θα δημιουργηθεί με τις εισαγωγές 

γεωργικών προϊόντων, τα περισσότερα των οποίων επιδοτούνται από κρατικές τουρκικές 

πηγές, και έτσι οι τιμές τους διάθεσης στη βουλγαρική αγορά θα θέσουν σε κίνδυνο τα 

αντίστοιχα επιτόπια παραγόμενα.

Περισσότερο θα αφορούν στο κρέας από κοτόπουλο, αυγά, μέλι, σιτάρι, βούτυρο φυτικής 

προέλευσης, σοκολάτες, κονσερβοποιημένες τομάτες. Τα προβλήματα που θα 

αντιμετωπίσουν οι Βούλγαροι παραγωγοί θα είναι σχεδόν ανάλογα και στους Έλληνες 

εξαγωγείς.
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3.5. Βασικές αρχές προστασίας ξένων επενδυτών

Σημειώνεται ότι θα επέλθουν ορισμένες αλλαγές στο υφιστάμενο καθεστώς περί 

ξένων επενδύσεων με σκοπό την διευκόλυνση αυτών, οι οποίες όμως δεν αφορούν τα βασικά 

σημεία που ακολουθούν.

Η Βουλγαρία εγκαθίδρυσε ένα φιλελεύθερο καθεστώς για τον επαναπατρισμό των 

κερδών, μετά την αφαίρεση φόρων και του κεφαλαίου. Ξένοι επενδυτές δύναται ελεύθερα να 

αγοράσουν ξένο συνάλλαγμα και να το μεταφέρουν στο εξωτερικό μετά την επίδειξη της 

απόδειξης για την πληρωμή των φόρων, στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

εισόδημα το οποίο δημιουργήθηκε μέσω της επένδυσης,

της αποζημίωσης 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.

Αυτό το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που εργάζονται 

στην χώρα, σε σχέση με την αμοιβή που έλαβαν και από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που 

απέκτησαν άδεια μόνιμης παραμονής και είναο εγγεγραμμένα ως αποκλειστικοί έμποροι ή 

συμμετέχουν σε συνεταιρισμό ή ως εταίροι με απεριόριστη ευθύνη σε εταιρεία, αφού 

υποβληθεί πιστοποιητικό για καταβληθέντες φόρους.

Κάθε Τράπεζα που πραγματοποιεί μεταβίβαση αλλοδαπού συναλλάγματος, όπου δεν 

υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υπόκειται σε χρηματική ποινή ίση προς το 

ποσό που μεταβιβάσθηκε. Όπου το αδίκημα επαναλαμβάνεται, η χρηματική ποινή ανέρχεται 

στο διπλάσιο.

Σύμφωνα με το Βουλγαρικό Σύνταγμα, αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα δεν 

μπορούν ευθέως να αποκτήσουν δικαιώματα χρήσεως πάνω σε γη.

Εάν αλλοδαποί κληρονομήσουν γη στην χώρα, υποχρεούνται να μεταβιβάσουν την 

κυριότητα σε ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα εντός τριών ετών.

Έτσι, αλλοδαπά πρόσωπα δύναται να αποκτήσουν πλήρη δικαιώματα κυριότητας πάνω στη 

γη, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής γης, συστήνοντας ή συμμετέχοντας ως μέλη σε 

εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την βουλγαρική νομοθεσία.
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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.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται άδεια από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τους 

κανονισμούς για το ξένο συνάλλαγμα. Βουλγαρικές εταιρείες με ξένη συμμετοχή 

(συμπεριλαμβανομένου του 100%) δεν χρειάζονται άδεια για να αποκτήσουν δικαιώματα 

κυριότητας πάνω σε ακίνητα.

Το Βουλγαρικό Σύνταγμα επιτρέπει αναγκαστική απαλλοτρίωση της περιουσίας εν 

ονόματι του Κράτους ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος, μόνο αν στηρίζεται στο Νόμο, 

υπό τον όρο ότι αυτές οι ανάγκες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με άλλο τρόπο και αφού 

εξασφαλισθεί δίκαιη αποζημίωση.

Ο Νόμος για τις ξένες επενδύσεις προβλέπει πρόσθετη προστασία των ξένων 

επενδυτών, έτσι ώστε η απαλλοτρίωση να μπορεί να λαμβάνει χώρα μόνο για κατ’ εξαίρεση 

σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με 

άλλο τρόπο. Ακίνητη περιουσία υπό την κυριότητα αλλοδαπών δεν μπορεί να απαλλοτριωθεί 

για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Ο Νόμος απαιτεί αποζημίωση με την μορφή μιας άλλης ακίνητης περιουσίας στην 

ίδια τοποθεσία, και μόνο μετά από συναίνεση του ξένου επενδυτή, σε άλλη τοποθεσία, ή σε 

μετρητά αν το επιθυμεί ο ξένος επενδυτής.
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3.6. Ιδιωτικοποιήσεις

To 2001 χαρακτηρίσθηκε από μερικές επιτυχίες, αλλά και ταυτόχρονα από μία σειρά 

ανεπιτυχών εκβάσεων στην προσπάθεια ιδιωτικοποιήσεων.

Μεταξύ των πλέον προσοδοφόρων ιδιωτικοποιήσεων περιλαμβάνεται η πώληση του 

Pamporov AD (τουριστικός τομέας) στη Tourist Invest A - Zurich, αντί 11 εκατ. δολ., 

ορισμένων άλλων τουριστικών μονάδων Sunny Beach για 38 εκατ. δολ., το 78% του κέντρου 

χονδρικού εμπορίου Iliantsi στη Commercial Center Trakiya αντί 20 εκατ.δολ., και το 51% 

της αεροπορικής εταιρείας Hemus Air στην Tourist αντί 5 εκατ. δολ. Επίσης, χωρίς την 

άμεση μεσολάβηση του κράτους, άλλαξαν ιδιοκτησιακό καθεστώς η Chimco (μονάδα 

παραγωγής ουρίας) και η Stomana Pernik (μεταλλουργία) που απέκτησε η ελληνική εταιρεία 

Σιδενόρ.

Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια του 2001, ορισμένες άλλες μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις που 

είχαν προγραμματισθεί, δεν πραγματοποιήθηκαν.

Μεταξύ αυτών, η Bulgartabac (καπνός), η DZI (εταιρεία ασφαλίσεων), η State Saving 

Bank (DSK), η Biochim Bank, ο βουλγαρικός Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης 

και διάφορες εταιρείες του ευρύτερου ενεργειακού τομέα. Η έλλειψη προγραμματισμού 

καθώς και η αλλαγή της κυβέρνησης, δεν επιτρέψανε την πραγματοποίηση των σχεδίων.

Η νέα κυβέρνηση επιθυμεί την πλήρη αναδιοργάνωση του συστήματος ιδιωτικοποιήσεων με 

τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου και την εισαγωγή αποτελεσματικών κανόνων για 

την αποφυγή δυσλειτουργιών στην επιλογή των αγοραστών. Για το 2002, έχουν εγγραφεί 

στον προϋπολογισμό έσοδα 300 εκατ. δολ. τα οποία θα προέλθουν από ιδιωτικοποιήσεις 345 

μονάδων.

Εκτός από τη σταθερή τηλεφωνία, εκτιμάται ότι θα προστεθεί στο σύνολο και η 3η άδεια 

κινητής τηλεφωνίας. Η πώληση μάλλον θα γίνει δια της μεθόδου της δημοπρασίας.

Σύμφωνα με τη συμβατική υποχρέωση της εταιρείας συμβούλων (Deutsche Bank) η οποία 

υπεγράφη τον Νοέμβριο 2001, αυτή υποχρεούται να βρει αγοραστή έως το αργότερο τον 

Απρίλιο του τρέχοντος έτους.

Τέλος, στις 10/1/02 ο Υπουργός Οικονομίας ακύρωσε την διαδικασία 

αποκρατικοποίησης 7 εταιρειών : “Vinimpex”, “Agrocomlect”, “Bulgarcontrola”, “Phoenix 

Bdin”, “Promstock”, Antogarant-C”, “Base” και “Trakia Resource”.

Η εντολή αυτή εδόθη προκειμένου οι σχετικές διαδικασίες να ενταχθούν στο αναμενόμενο 

νέο πλαίσιο ελέγχου των κανόνων ιδιωτικοποιήσεων.
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Οι προσπάθειες που έγιναν ήταν αξιόλογες. Από το 1993 έως και το 1999 

ιδιωτικοποιήθηκαν 3.300 κρατικές και 5.000 δημοτικές επιχειρήσεις. Από τις κρατικές, 966 

είναι βιομηχανικέ, 805 εμπορικές, 488 γεωργικές, 316 τουριστικές, 271 κατασκευαστικές και 

267 μεταφορικές. Οι αμέσως επόμενες αφορούν στις αλυκές του Μπουργκάς για τις 26/6/00 

και στην εταιρεία καπνού Bulgartabac για τις 24/7/00.

Σειρά άλλων εταιρειών βρίσκονται στον τελικό δρόμο για ιδιωτικοποίηση και για τις 

οποίες θα γίνουν σύντομα γνωστές οι καταληκτικές ημερομηνίες και αφορούν : ασφαλιστική 

εταιρεία με κυρίαρχη θέση στην εσωτερική αγορά, μεγάλη εταιρεία φαρμάκων, άλλη 

παραγωγή ζάχαρης και αλκοόλ, μεταλλουργίας, κλωστοϋφαντουργίας, μεταλλευτικές, 

γάλακτος και βουτύρου, φυτικών ελαίων, έρευνας στον τομέα του κρέατος, ποτών, 

μανόμετρα και συσκευές, ραδιόφωνα και τηλεοράσεις και τηλεπικοινωνίες μεγάλων 

αποστάσεων, χαμηλής τάσεως εξοπλισμός, συστήματα αυτοματοποιημένα, διάφορα 

ηλεκτρονικά, εμπόριο και μεταφορά ραδιενεργού εξοπλισμού, παραγωγή ραδιοϊσοτόπων, 

παραγωγή διαφόρων μορφών πλαστικών, κατασκευαστικά μηχανήματα, παραγωγή 

λογισμικού, μετρητές, εκρηκτικά, αγροτικά μηχανήματα και αντλίές, φιάλες χάλυβος, 

μηχανήματα παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών και νερού, μπύρας, λαχανικών, φρούτων, 

κρεάτων, γάλακτος, ξενοδοχεία κτλ.

Εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση από το βουλγαρικό Κοινοβούλιο το κυβερνητικό 

σχέδιο αναδιαμόρφωσης των διαδικασιών ιδιωτικοποιήσεων.

Οι αναμενόμενες ιδιωτικοποιήσεις ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας, των 

τηλεπικοινωνιών και άλλων δημοσίων Υπηρεσιών, οδηγούν σε αυτή την μεταρρύθμιση.

Οι αποφάσεις σχετικά με τις πωλήσεις στρατηγικής σημασίας κρατικών εταιρειών θα 

αποφασίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργών και στην συνέχεια θα εγκρίνονται 

από το Κοινοβούλιο.

Από την αρχή του έτους 2000 έως και τον Σεπτέμβριο, πραγματοποιήθηκε το 54% των 

προγραμματισμένων ιδιωτικοποιήσεων. Από αυτές, 25 εταιρείες πέρασαν στον ιδιωτικό 

τομέα κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού. Άλλες 126 με ανοικτές ανταγωνιστικές προσφορές, 

και 195 σε συνέχεια διαπραγματεύσεων με ενδιαφερομένους αγοραστές.
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3.7. Εταιρικό νομοθετικό πλαίσιο

Οι διάφορες κατηγορίες εταιρειών στην Βουλγαρία δεν απέχουν πολύ από το 

αντίστοιχο ελληνικό σύστημα. Έτσι, παρατηρούμε μορφές εταιρειών όπως : ομόρρυθμος, 

ετερόρρυθμος, περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμη και ανώνυμη με μετοχές.

Μπορούν να ιδρυθούν μόνο εταιρείες των οποίων η μορφή προβλέπεται από τον εμπορικό 

νόμο. Η Δε εμπορική ή ασφαλιστική δραστηριότητα εκτελείται μόνο από ανώνυμες εταιρείες 

ή συνεταιρισμούς.

Τα στοιχεία που δίδονται στη συνέχεια είναι γενικής μορφής. Εννοείται ότι 

προκειμένου να συσταθεί οιασδήποτε μορφής εταιρεία, είναι απαραίτητο να έλθει ο 

ενδιαφερόμενος σε άμεση επαφή με δικηγόρο ώστε να αντλήσει πληροφόρηση με 

λεπτομέρειες και λάβει τις συμβουλές του.

Οι κυριότερες Μορφές εταιρειών είναι:

Η Ομόρρυθμη εταιρεία συστήνεται από δύο ή και περισσότερα πρόσωπο για να 

διενεργεί κατ' επάγγελμα εμπορική δραστηριότητα υπό κοινή επωνυμία. Οι συνέταιροι έχουν 

απεριόριστη ευθύνη.

Η Ετερόρρυθμη εταιρεία συστήνεται με συμβόλαιο μεταξύ δύο ή και περισσοτέρων 

προσώπων για εμπορική δραστηριότητα, υπό κοινή επωνυμία. Ένας ή και περισσότεροι από 

τους συνεταίρους έχουν απεριόριστη ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας και οι 

υπόλοιποι έχουν ευθύνη μέχρι το συμφωνημένο ποσό.

Η Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να συσταθεί από ένα ή περισσότερα 

πρόσωπα που ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας έως το ποσό της εισφοράς που 

έχουν κάνει στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Στην ανώνυμο εταιρεία το κεφάλαιο είναι χωρισμένο σε μετοχές και η εταιρεία 

ευθύνεται απέναντι στους δανειστές της με την περιουσίας της.

Η ανώνυμος εταιρεία με μετοχές συστήνεται με συμβόλαιο και για τις εισφορές των 

συνεταίρων με περιορισμένη ευθύνη εκδίδονται μετοχές.

Οι συνέταιροι με περιορισμένη ευθύνη δεν δύναται να είναι λιγότερες από τρεις. 

Αλλοδαπό πρόσωπο οφείλει να έχει άδεια μόνιμης διαμονής στην Βουλγαρία στις ακόλουθες 

περιπτώσεις προκειμένου να διεξαγάγει οικονομική δραστηριότητα : ενεργεί ως ατομική 

επιχείρηση, συμμετάσχει σε συνεταιρισμούς, συμμετάσχει σε ομόρρυθμη εταιρεία, 

συμμετάσχει ως συνέταιρος με απεριόριστη ευθύνη σε ανώνυμο εταιρεία με μετοχές.

Δεν συνιστάται η ίδρυση ομόρρυθμης εταιρείας, ετερόρρυθμης ή ανώνυμης εταιρείας με
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μετοχές διότι όλοι οι συνέταιροι στην Ο.Ε. ευθύνονται απεριόριστα και στην Ε.Ε. πρέπει ένας 

τουλάχιστον συνέταιρος να έχει απεριόριστη ευθύνη.

Με σκοπό να διατηρηθεί η περιουσία του συνεταίρου, είναι χρήσιμο αυτός να μην έχει 

ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας.

Οι καλύτερες μορφές εταιρειών για οικονομική δραστηριότητα είναι η Ε.Π.Ε. και 

Α.Ε. όπου η ευθύνη των συνεταίρων περιορίζεται έως το ποσό που έχουν εισφέρει στο 

κεφάλαιο της εταιρείας.

Στην ουσία, η Ε.Π.Ε. και η Α.Ε., σύμφωνα με τους βουλγαρικούς νόμους, ομοιάζουν 

με τα ελληνικά πρότυπα. Το ελάχιστο κεφάλαιο για ίδρυση μιας Ε.Π.Ε. ανέρχεται σε 5.000 

λέβα (ισόποσο σε γερμανικά μάρκα) και για Α.Ε. σε 50.000 λέβα.

Οι ακόλουθοι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν τους εξής ορισμούς σύμφωνα με το 

βουλγαρικό Δίκαιο :

Καταστατικό: (iii) το όνομα και το επώνυμο του ιδρυτή, (ΐν) το συνολικό ποσό του μετοχικού 

κεφαλαίου, όπως και τους όρους πληρωμής από την στιγμή της ίδρυσης της εταιρείας, (ν) το 

ποσό και τις μετοχές των μεριδίων κάθε ιδρυτή, (νΐ) την διοίκηση και την αντιπροσώπευση 

της εταιρείας, (νΐϊ) τα προνομιακά δικαιώματα των μετόχων, (νΐίΐ) όλα τα άλλα δικαιώματα 

και υποχρεώσεις.

Εταιρεία : η Ε.Π.Ε. πρέπει να έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τους βουλγαρικούς νόμους και να έχει 

την έδρα της στην Βουλγαρία.

Μητρώο εταιρειών : το ανάλογο κρατικό μητρώο για την εγγραφή των εταιρειών, σύμφωνα 

με τους νόμους της χώρας, προσδιορίζεται από την έδρα και την διεύθυνση της εταιρείας. 

Ιδρυτής ή ιδρυτές : νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει αποφασίσει μία νέα εταιρεία και το 

ίδιο ή τα ίδια είναι μέτοχοι σε αυτή την εταιρεία.

Μερίδιο : το μερίδιο να μην είναι μικρότερο των 10 λέβα και να είναι διαιρετό των 100, το 

οποίο δίδει δικαιώματα του μετόχου να εκλέγει τον Διαχειριστή, δικαίωμα ψήφου, δικαίωμα 

μερίσματος και δικαίωμα εκκαθαριστικού μερίσματος.

Μετοχικό κεφάλαιο : μετρητοίς ή εισφορά σε είδος των ιδρυτών που αντιστοιχεί τουλάχιστον 

σε 5.000 λέβα, τα οποία περιέχονται σε όλα τα μερίδια των μετόχων.

Μέτοχος : ιδρυτής της εταιρείας και κάθε νέο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει τα 

μερίδια στην εταιρεία.

Ίδρυση : χρειάζεται να υποβληθεί μία σειρά εγγραφών :

1. Τα σχετικά έγγραφα του ιδρυτή :

1.1 βεβαίωση από μητρώο που διατηρείται στην ανάλογη δημόσια Αρχή (Νομαρχεία, 

Υπουργείο) για την ίδρυση και την ύπαρξη του ιδρυτή και τα πρόσωπα που τον
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εκπροσωπούν, σύμφωνα με τους νόμους της χώρας από την οποία προέρχεται ο 

ιδρυτής.

1.2 πρακτικό από το Διοικητικό Όργανο των ιδρυτών, το οποίο αναφέρεται στο μητρώο 

(ι) η απόφαση των ιδρυτών για την ίδρυση της Ε.Π.Ε. στην Βουλγαρία, (ιι) το 

προνομιακό ποσό (μετρητά ή εισφορά σε είδος) των επενδυτών, (ιιι) ονοματεπώνυμο 

και ειδικότητα του προσώπου που αντιπροσωπεύει τον ιδρυτή στην ιδρυτική 

συνέλευση των ιδρυτών της εταιρείας και επίσης στην Γενική Συνέλευση.

1.3 εξουσιοδότηση με συμβολαιογραφικό έγγραφο για το πρόσωπο το οποίο θα 

αντιπροσωπεύει τον ιδρυτή στην Ιδρυτική και ή Γενική Συνέλευση της εταιρείας, 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

2. Τα σχετικά έγγραφα της εταιρείας :

2.1 καταστατικό στην βουλγαρική υπογεγραμμένο από τους ιδρυτές ή από τους 

αντιπροσώπους τους, σύμφωνα με το μητρώο εταιρειών.

2.2 πρακτικό της Ιδρυτικής Συνέλευσης των ιδρυτών της εταιρείας και : (ι) η απόφαση 

για ίδρυση της Ε.Π.Ε., (ιι) το καταστατικό, (ιιι) η εκλογή Διαχειριστή.

2.3 θεωρημένη από συμβολαιογράφο η συναίνεση και το δείγμα υπογραφής του 

Διαχειριστή.

2.4 δήλωση του Διαχειριστή ότι χωρίς την συναίνεση της εταιρείας δεν μπορεί : (ι) να 

επιχειρεί εμπορικές πράξεις, (ιι) να συμμετάσχει και να έχει θέση σε διοικητικά 

όργανα άλλων εταιρειών, (ιιι) να λαμβάνει μέρος σε γενικά διοικητικά όργανα 

άλλων Ε.Π.Ε. Οι περιορισμοί αφορούν στην εκτέλεση ανταγωνιστικής 

δραστηριότητας.

2.5 δήλωση του ιδρυτή, ότι εναντίον του δεν έχει αρχίσει διαδικασία πτώχευσης, ούτε 

έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

2.6 αίτηση στο Εμπορικό τμήμα (αρ. Μητρώου) Πρωτοδικείου, υπογεγραμμένη από τον 

Διαχειριστή της εταιρείας.

2.7 πιστοποιητικό Τράπεζας στην Βουλγαρία, ότι τουλάχιστον το 75% από το κεφάλαιο 

(το ελάχιστο που χρειάζεται) έχει κατατεθεί σε κλειστό λογαριασμό, σε ειδική 

κατάθεση.

2.8 απόδειξη πληρωμής για την δημοσίευση και την εγγραφή.

2.9 βεβαίωση από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής για την κράτηση της επωνυμίας της 

εταιρείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Κοινωνικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον*

Η έκταση της χώρας είναι 111.000 τ.χλμ. Τα σύνορα έχουν μήκος 2.245 χλμ. από 

τα οποία 1.397 χλμ. χερσαία, 470 χλμ. ποτάμια και 378 χλμ. θαλάσσια. Τα σύνορα 

Ελλάδος - Βουλγαρίας έχουν μήκος 493 χλμ. και σε αυτά υπάρχουν δύο μεθοριακές δίοδοι 

(Προμαχών-Kulata και Ορμένιο-Svilengrad).

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας έχει διαιρεθεί σε 28 διοικητικές περιφέρειες με 262 

δήμους. Οι κυριώτερες πόλεις είναι η Σόφια (1,2 εκ. κάτοικοι), το Πλόβντι (Φιλιππούπολη) 

(722.000 κατ.), η Βάρνα (305.0000 κατ.), το Μπουργκάς (200.000 κατ.) και το Πούσε 

(168.000 κατ.).

Από το 2003 αναμένεται να λειτουργήσει και νέα δίοδος, που θα συνδέει τη Δράμα 

με το Γκότσε Ντέλτσεφ, ενώ πρόκειται να λειτουργήσουν αργότερα άλλες δύο δίοδοι, στο 

ύψος της Ξάνθης και της Κομοτηνής, οι οποίες προβλέπεται να συμβάλλουν σημαντικά, 

ώστε η περιοχή της βορείου Ελλάδος, με οικονομικό κέντρο τη Θεσσαλονίκη, να 

αποτελέσει αναπτυξιακό εφαλτήριο όχι μόνο προς Βουλγαρία, αλλά προς την ευρύτερη 

βαλκανική περιοχή.

Ο πληθυσμός της χώρας είναι 8,0 εκ. κάτοικοι (69% αστικός, 31% γεωργικός), εκ 

των οποίων 2,3 εκατομ. συνταξιούχοι. Η ηλικία συνταξιοδότησης από 1.1.2000 είναι 60 

χρόνια για τις γυναίκες και 63 για τους άνδρες. Από το τέλος του 1989 μέχρι σήμερα έχουν 

μεταναστεύσει στο εξωτερικό περίπου 650.000 άτομα. Στα επόμενα δέκα χρόνια εκτιμάται 

ότι ο πληθυσμός ατόμων νεαρής ηλικίας θα μειωθεί κατά 630.000 άτομα, ενώ αν 

συνεχισθεί η τάση αυτή το έτος 2020 ο πληθυσμός της Βουλγαρίας δεν θα ξεπερνά τα 7 εκ. 

κατοίκους. Το προσδόκιμο ζωής για τους άνδρες είναι 67 και για τις γυναίκες 74 έτη. Το 

14% του πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι, ενώ το 10% έχει ως μητρική γλώσσα την 

τουρκική. Το εργατικό δυναμικό ανέρχεται σε 3,3 εκ. άτομα (1,8 εκ. άνδρες, 1,5 εκ. 

γυναίκες). Το 26% του εργατικού δυναμικού απασχολείται στη γεωργία και το 68% ζει σε 

αστικά κέντρα. Το 93% των νοικοκυριών έχουν ιδιόκτητη κατοικία.
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4.1. Απασχόληση

Το σύνολο των Βούλγαρων χωρίς απασχόληση κατά τον Φεβρουάριο του 2001 

ανήλθε σε 714.000 άτομα, και σε ποσοστό 18,76% του συνόλου του ενεργού πληθυσμού, 

έναντι 18,54% τον Ιανουάριο του ίδιου έτους και 18,41% για το σύνολο του 2000. Από το 

παραπάνω σύνολο, 368.000 αφορά γυναίκες και 112.000 νέους κάτω των 24 ετών.

Κατά περιοχές, η Σόφια παρουσιάζει το πλέον χαμηλό ποσοστό (4,86%), ενώ στο 

Ταργκοσβίστε ανέρχεται σε 35,13%, στο Ραζγκράντ 31,36% και στο Βιντίν 28,44%. Το 

Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής εκτιμά ότι η αύξηση της ανεργίας οφείλετε στην έλλειψη 

εποχιακής απασχόλησης και στις απολύσεις για διαρθρωτικούς λόγους. Η Κυβέρνηση 

αποφάσισε την αύξηση του ελάχιστου ορίου μηνιαίου μισθού κατά 7,6% από 79 σε 85 

λέβα, από τις 1ης Απριλίου 2001.

Η ελάχιστη ωριαία αμοιβή απασχόλησης ανέρχεται σε 0,50 λέβα, για οκτώ εργάσιμες ώρες 

ημερησίως και με βάση την πενθήμερη εργασία ανά εβδομάδα. Εταιρείες που 

παρουσίασαν κέρδη το 2000 και δεν έχουν άλλες υποχρεώσεις, δύναται να προσφέρουν 

υψηλότερο ποσοστό αύξησης αποδοχών. Στις κρατικές εταιρείες με χαμηλή απόδοση η 

αύξηση ανέρχεται σε 5%.

ΠΗΓΗ III 2 για όλο το κεφάλαιο



4.2. Το πρόβλημα της Διαφθοράς

Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής122 για το 2001 για την 

Βουλγαρία, η διαφθορά με βάση διάφορες επιστημονικές έρευνες, συνεχίζει να είναι ένα 

σημαντικό πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η βουλγαρική κοινωνία.

Μεγαλύτερη διαφθορά επισημαίνεται στα επαγγέλματα των τελωνειακών, αστυνομικών, 

καθηγητών πανεπιστημίου, επιχειρηματιών, λειτουργών της δημόσιας διοίκησης, 

δικαστικών, στα οποία επαγγέλματα υπάρχει άμεση επαφή και συναλλαγή με τους πολίτες, 

και φυσικά με τους ξένους επενδυτές.

Η νέα κυβέρνηση δεσμεύτηκε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εν όψει της 

ένταξής της για την πάταξη της διαφθοράς με όποια μορφή αυτή παρουσιάζεται.

Κυρίως οι τάσεις βελτίωσης παρατηρούνται στο επιχειρηματικό και επενδυτικό 

περιβάλλον όσον αφορά τα κρούσματα διαφθοράς , πράγμα το οποίο μαρτυρά το 

ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την έξωθεν καλή μαρτυρία της χώρας προς το 

συγκεκριμένο κοινό.

Η εθνική στρατηγική που υιοθετήθηκε από το συμβούλιο υπουργών στις 1-10-2001 

για την πάταξη της διαφθοράς, προβλέπει τρόπους και διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζεται 

η διαφάνεια των συναλλαγών, η φερεγγυότητα η εμπιστοσύνη στις σχέσεις μεταξύ του 

δημοσίου τομέα αφενός, και του ιδιωτικού τομέα και των πολιτών αφετέρου.

Πέρα όμως απ’ τις φιλότιμες θα λέγαμε προσπάθειες της κυβέρνησης στην μάχη κατά της 

διαφθοράς , η εστίαση στην αποτελεσματικότατα του προβλήματος δεν κρίνεται 

ικανοποιητική.

Παραμένει μια πρόκληση για τους ιθύνοντες η εφαρμογή νόμων ψηφισμάτων 

οδηγιών και κανονισμών στο μέτωπο κατά της διαφθοράς .

Σύμμαχος στην προσπάθεια αυτή ,με την έννοια της παροχής απρόσκοπτης ενημέρωσης 

και πληροφόρησης, αποτελεί το ίντερνετ μέσω του οποίου, για παράδειγμα 

ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις προμηθειών .

Στις 04-11-1999 υπογράφτηκε στο Στρασβούργο η Σύμβαση Αστικού Δικαίου για 

τη Διαφθορά , που επεκτείνει την αστική ευθύνη σε ζημίες που προκλήθηκαν σε νομικά 

πρόσωπα και επιπλέον για μη χρηματικές ζημίες.

Η Βουλγαρία ήταν από τις πρώτες χώρες που προσχώρησε στην ανωτέρω Σύμβαση.
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4.3. Προοπτικές για τη χώρα και τους επιχειρηματίες

Προσφέρονται διάφορα επενδυτικά σχέδια, από το κράτος προς υλοποίηση.

Μεταξύ αυτών είναι και:

• ξενοδοχείο 4 αστέρων στη Μ.Θάλασσα,

• μέτρα έναντι ρύπανσης ποταμού Γιάντρα,

• επεξεργασία απόβλητων υδάτων εργοστασίου αντιβιοτικών, περισυλλογή 

αποβλήτων υδάτων, υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, επεξεργασία αποβλήτων 

μετάλλων,

• εμπορικό και επιχειρηματικό κέντρο στη Σόφια με γραφεία σε 11 ορόφους,

• κατασκευή υποδομής και λειτουργία φέρρυ-μπώτ στον Δούναβη μεταξύ Σιλίστρα 

(Βουλγαρίας) και Καλαράς (Ρουμανίας),

• υπόγειο πάρκινγκ 400 θέσεων στο κέντρο της Σόφιας με καταστήματα και 

δυνατότητα βενζινάδικου.

Αυτές οι ευκαιρίες όπως και οι ιδιωτικοποιήσεις είναι ενδεικτικές. Υπάρχουν και άλλα 

σχέδια. Φυσικά πρέπει να ακολουθηθούν ορισμένες διαδικασίες και να τηρηθούν οι 

προϋποθέσεις που τίθενται ανάλογα με την περίπτωση. Πληροφόρηση μπορεί να λάβει ο 

ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας και μέσω των ιστοσελίδων . Τις διευθύνσεις παραθέτουμε 

στο τέλος του συγγράμματος.

Τομέας υγείας - Ιδιωτικοποιήσεις

Με τροποποίηση του νόμου περί Υγείας, προτίθεται η βουλγαρική κυβέρνηση να 

διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο ιδιωτικοποιήσεων των υπαρχόντων ιατρικών κέντρων. 

Πάντως, οι σχετικές διαδικασίες δεν θα ενταχθούν μέσα στο γενικό νομοθετικό 

πλαίσιο περί ιδιωτικοποιήσεων. Σκοπός είναι να δοθεί κάποια προτίμηση για την 

εκμετάλλευση και τη διοίκηση στους εργαζομένους.

Νέο νοσοκοαείο

Η κατασκευή ενός νέου νοσοκομείου "Tokuda Hospital Sofia", δυναμικότητας 

1.000 κλινών και αξίας άνω των 100 εκατ. δολ. πρόκειται να αρχίσει τον Μάρτιο του 

2002, ιδιοκτησία της ιαπωνικής «αλυσίδας» νοσοκομείων Tokushukai Medical
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Corporation η οποία πραγματοποίησε το 2000 κύκλο εργασιών ύψους 4,5 δις. 

δολ.

Κατά τη διάρκεια της διετούς κατασκευής του νοσοκομείου, τα 1.300 άτομα 

νοσηλευτικού προσωπικού (Βούλγαροι) που θα απασχοληθούν, θα τύχουν 

εκπαίδευσης στην Ιαπωνία, Γερμανία και ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου του ομίλου, προβλέπεται ότι το νέο 

νοσοκομείο θα λειτουργήσει πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. Είναι 

δε το πρώτο νοσοκομείο που κατασκευάζει η Tokushukai Medical Corporation 

εκτός Ιαπωνίας.

Πρόγραμμα PHARE

Εντός του 2002, με κονδύλια του προγράμματος PHARE θα εγκατασταθούν 6 νέες 

θερμοκοιτίδες υψηλής τεχνολογίας σε μεγάλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία.

Εθνικά κονδύλια για νοσοκοιιεία

Τα 96 νοσοκομεία τη χώρας που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου 

Υγείας θα χρηματοδοτηθούν με 300 εκατ. λέβα κατά το 2002 για τον εκσυγχρονισμό 

τους.

Με απόφαση του Κοινοβουλίου θα επιβάλλεται Φ.Π.Α. επί των πωλήσεων φαρμάκων 

βουλγαρικής προέλευσης. Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Katsarchev αυτό θα 

αυξήσει τον μέσο όρο των τιμών πώλησης κατά 9%.

Περιφέρειες
Με το τετραετές πρόγραμμα επενδύσεων που θα απορροφήσει έως το 2004 το 

ποσόν των 19.000 εκατ. λέβα δημιουργείται η προοπτική 25.000 νέων θέσεων εργασίας. 

Εκτιμάται ότι θα υπάρξουν σημαντικά πολλαπλασιαστικά φαινόμενα που θα πηγάσουν 

από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Ήδη για το 2001 και ανεξάρτητα από το παραπάνω 

πρόγραμμα, για την περιφερειακή ανάπτυξη προβλέπεται η διάθεση 2.600 εκατ. λέβα ή 

313 λέβα κατά κεφαλή που θα καλύψει 754 δράσεις. Το μεγαλύτερο μέρος, 972 εκατ. 

λέβα., θα διατεθεί για τις Νότιες περιφέρειες του κέντρου της Βουλγαρίας και 123 εκατ. 

λέβα για τις βορειοδυτικές περιοχές της χώρας. Το μεγαλύτερο ποσοστό (28,6%) θα 

αφορά στην διασυνοριακή συνεργασία και έπονται η ανάπτυξη των περιφερειών (27,8%) 

και οι λίγο αναπτυγμένες αγροτικές περιοχές (20,4%).

Σε επίπεδο Δήμων, η Στάρα Ζαγορά θα δεχθεί άνω των 500 εκατ. λέβα, ακολουθούμενη 

από την Σόφια με 300-400 εκατ. και το Σμόλιαν με 100-300 εκατ. λέβα. Κ.λ.π.
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Επενδυτικά σχέδια
Έχοντας υπόψη ότι υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για ενημέρωση σχετικά με τα 

διάφορα Κοινοτικά προγράμματα που έχουν σχέση με την Βουλγαρία, αρχίζουμε με την 

παρουσίαση των έργων Phare-C.B.C. Μερικά έργα είναι μεγάλα και προϋποθέτουν 

αντιστοίχου μεγέθους εταιρείες. Τίποτα όμως δεν εμποδίζει όσες δεν έχουν αυτή την 

εμβέλεια, να συνεργασθούν με άλλες σε κοινοπραξία ή και να λάβουν μέρος σε 

υπεργολαβίες.

Αναμφίβολα, σε αρκετά από τα μελλοντικά προγράμματα ελληνικές επιχειρήσεις 

και οργανισμοί δύνανται να είναι παρόντες. Επειδή όμως οι διαδικασίες που διέπουν τα 

προγράμματα είναι μερικές φορές περίπλοκες, αυτό προϋποθέτει ότι οι ενδιαφερόμενοι 

έχουν τις κατάλληλες υποδομές και δυνατότητες προκειμένου να αντεπεξέλθουν σε 

δυσκολίες που μπορεί να παρουσιασθούν.

Η γνώση των τοπικών συνθηκών είναι απαραίτητο στοιχείο επιτυχίας. Το Γραφείο 

μας δύναται να προσφέρει υποστήριξη, μέσα στο πλαίσιο των υλικοτεχνικών δυνατοτήτων 

του.

ΠροΎράιιαατα που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίπστκ

1. Ηλεκτροδότηση σιδηροδρομικής γραμμής Dupnitsa-Kulata (BG9402-01.01.BG 9511-

01.01,BG 9904-01.01)

2. Επιδιόρθωση / αποκατάσταση αρτηρίας Ε79 (BG 9402-01.02, BG 9803-01.01)

3. Πυρηνική ασφάλεια Kozlodui (BG 9402-02.02)

4. Διάνοιξη οδού πρόσβασης στον συνοριακό σταθμό Linden (BG 9803-01.03)

5. Κατασκευή μεθοριακού σταθμού Linden (πρόγραμμα επίβλεψης έργου BG 9803-02.01,

πρόγραμμα κατασκευής έργου

9803-02.02)

6. Μελέτες αναβάθμισης της αρτηρίας Ε-79 σε αυτοκινητόδρομο - πρώτη φάση 

(BG9803-03.01) και δεύτερη φάση (BG9904-04.01)

7. Προετοιμασία των προδιαγραφών για τα πρόγραμμα διαχείρισης υδάτων 

ποταμού Νέστου και μονάδων βιολογικού καθαρισμού πόλεων Razlog, Blagoevgrad, 

Pazardjik (BG 9803-03.02)

8. Εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών Καβάλας-Haskovo (BG 9904-02.01)

9. Επιδιόρθωση/αποκατάσταση αρτηρίας Ε80/85 (BG 9803-01.01)

10. Έργο πρόληψης πλημμύρων ποταμού Στρυμόνα (BG 9803-03.02)

68



Ποογράιιαατα που θα υλοποιηθούν

1. Οριστικό σφράγισμα των ήδη απενεργοποιημένων ορυχείων ουρανίου Eleshnitsa και 

Dospat, τα οποία έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τη Βόρειο Ελλάδα (BG 9904- 

03.01)

2. Προετοιμασία περιβαλλοντικών προγραμμάτων (BG9904-04.02) και προγραμμάτων 

περιφερειακής ανάπτυξης (BG9904-04.03).

3. Κατασκευή της οδού πρόσβασης προς τη συνοριακή διάβαση Makaza-Νυμφαία 

(Οδός Podkova-Makaza) (BG 2000.01)

4. Κατασκευή cut and cover στη συνοριακή διάβαση Δράμα-Gotse Delchev 

(BG2000.02)

5. Προγράμματα διαχείρισης υδάτων ποταμού Νέστου και μονάδων βιολογικού 

καθαρισμού των πόλεων Razlog, Blagoevgrad, Pazardjik (BG 9803-03.02)

Προτάσεις Βουλγαρικής πλευpάc για ιιελλοντικά προγράααατα (2001)

1. Αναβάθμιση μεθοριακού σταθμού Svilengrad.

2. Εξοπλισμός μεθοριακού σταθμού Linden.

3. Κατασκευή μεθοριακού σταθμού Makaza.

4. Ολοκλήρωση κοινού ενεργειακού συστήματος (joint power systems) Ελλάδος- 

Βουλγαρίας.

5. Ολοκλήρωση προγράμματος ενίσχυσης όχθων και γεφυρών λόγω διαβρώσεων του 

ποταμού Στρυμόνα σε 36 χιλιόμετρα από τα ελληνικά σύνορα. Αυτό το πρόγραμμα 

είναι σημαντικό για τη χώρα μας διότι αυτά τα έργα μας ωφελούν άμεσα 

προκειμένου να αποφύγουμε μείωση των υδάτων που ρέουν προς Ελλάδα.

6. Επιδιορθώσεις υδατοφραγμάτων UTIC,

Πρόκειται για μελέτη υπό έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα προκειμένου οι 

επιδιορθώσεις να προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια από σεισμούς στις αναφερόμενες 

περιοχές.
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Έργα που θα γρηαατοδοτηθούν από ISPA την περίοδο 2000-2006.

Μεταφορές
1. Ανακατασκευή αεροδρομίου Σόφιας. Το έργο ήδη εκτελείται.

2. Επιδιόρθωση οδικών τμημάτων στα πλαίσια του προγράμματος Transit Roads 

III (οδοί Trakia, Hemus Περιφερειακή Σόφιας) (2000). Το πρόγραμμα Transit 

Roads III είναι συνολικού ύψους 133 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από την ΕΙΒ, 

το ISPA και εθνικούς πόρους.

3. Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου Ljulin (Σόφια-Pernik) (2002

4. Ανακατασκευή, ηλεκτροδότηση και αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής 

Φιλιππούπολη-ΟΐηιΐίΓον§Γ3ά-8νΐ1εη§Γ3ά-ελληνοτουρκική μεθόριος (2001 -2006).

5. Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου Struma (2002-2006).

Περιβάλλον
Μονάδες βιολογικού καθαρισμού πόλεων Stara Zagora, Haskovo, Dimitrovgrad 

(2000-2003), Blagoevgrad (2001-2006), Pazardjik (2004-2006), Burgas, Varna, 

Targovishte, Shoumen (2002-2006), Sevlievo, Popovo, Goma Oriahovitsa, Lovetch, 

Montana (2003-2006), Balchik, Sozopol, Antopol, V.Preslav (2001-2004). β) 

Αποχετευτικό σύστημα Pazardjik (2000-2003). γ) Διαχείριση στερεών αποβλήτων 

Sozopol, Rousse, Montana, Silistra, Sevlievo, Pernik (2000-2003). δ) Εξοπλισμός 

μονάδων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (2002-2006). ε) Αναβάθμιση 

θερμοηλεκτρικού σταθμού Maritza 2 (2000-2001).

Κοινά προγράααατα

Τέλος, για το έτος 2002 προβλέπεται επεξεργασία κοινών προγραμμάτων για 

α) επιχειρησιακή συνεργασία και ενίσχυση ΜΜΕ, 

β) υγεία,

γ) παιδεία - επιμόρφωση - εκπαίδευση.
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4.4. Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης 

Βαλκανίων

Στόχος του Σχεδίου Στο πλαίσιο του Ελληνικού Σχεδίου ανασυγκρότησης των 

Βαλκανίων για την περίοδο 2000-2004 προτείνεται η χώρα μας να διαθέσει το ποσό των 

180 δις. δραχμών (528,5 εκατ. ευρώ) το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,043% του ΑΕΠ 

της για το αντίστοιχο διάστημα.

Το ποσό αυτό, μέρος του οποίου προβλέπεται να προέλθει από τον ιδιωτικό τομέα, είναι 

στις δυνατότητες της χώρας, αξιοποιεί κυρίως τομείς που η χώρα διαθέτει ισχυρό 

συγκριτικό πλεονέκτημα και καταδεικνύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της για την ανάπτυξη 

της περιοχής.

Η χρονική κατανομή των κονδυλίων είναι συμβατή, τόσο με την εκτίμηση των 

αναγκών που προκύπτουν στις άμεσα πληγείσες περιοχές, όσο και με τις ανάγκες της 

ενσωμάτωσης της περιοχής της Ν.Α Ευρώπης στον υπόλοιπο Ευρωπαϊκό κορμό.

Οι δυνατότητες απορρόφησης των πόρων από τις επιμέρους χώρες σε συνάρτηση 

πάντα με τον επιδιωκόμενο στόχο, καθώς και το δεδομένο ότι η χώρα μας είναι η 

πλουσιότερη της περιοχής, αφού το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της είναι σχεδόν δεκαπλάσιο του 

μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ των χωρών που συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο, είναι δύο 

παράμετροι οι οποίες λήφθηκαν υπόψη, τόσο ως προς τον καθορισμό του ύψους των 

κονδυλίων, όσο και ως προς την κατανομή τους.

Βέβαια οι δυνατότητες άλλων δυτικών χωρών είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές της 

Ελλάδας, όμως για την Ελλάδα η κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση των 

Βαλκανίων και η εξ αυτής πολιτική σταθερότητα και ειρήνη έχει ιδιαίτερη σημασία.

Εξάλλου, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση και υλοποίηση 

αυτού του Προγράμματος, πέραν της αυτόνομης επενδυτικής του παρουσίας, που και 

αυτή προβλέπεται να είναι σημαντική, καταδεικνύει το συνολικό ελληνικό ενδιαφέρον για 

την οικονομική πρόοδο και ευημερία της περιοχής.

Για το Σχέδιο κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των Διεθνών Οργανισμών (Ε.Ε, Διεθνής 

Τράπεζα κ.α) αφού προηγηθεί συζήτηση του Ελληνικού αυτού Σχεδίου Ανασυγκρότησης 

με τις αποδέκτριες χώρες.
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Στόχος είναι οι ενέργειες και οι δράσεις που θα υλοποιηθούν, να ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες και επιδιώξεις των χωρών αυτών, να είναι σε συνεργεία με αυτές του 

Διεθνούς Σχεδίου, ώστε να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανασυγκρότηση της όλης 

περιοχής.

Η χρονική διάρκεια που επιλέχθηκε για το παρόν Σχέδιο ανασυγκρότησης 

Βαλκανίων είναι αντίστοιχη των μεσοπρόθεσμων αναπτυξιακών προγραμμάτων που 

υλοποιούνται διεθνώς.

Εκτιμάται ότι κατά τη διάρκεια της πενταετίας μπορούν να υλοποιηθούν 

ολοκληρωμένες δράσεις, είτε στον τομέα των υποδομών, είτε των υπηρεσιών, που θα 

επιτρέψουν μια αναπτυξιακή ώθηση στις εν λόγω χώρες. Το Πρόγραμμα είναι 

ενδεικτικό των προτεραιοτήτων που δίνει η Ελλάδα σε σχέση με την ανασυγκρότηση της 

περιοχής, είτε πρόκειται για την κατανομή των πόρων στους διάφορους τομείς, είτε για 

την κατανομή ανά χώρα.

Το Πρόγραμμα έχει ευελιξία στη διαχείριση του, κυρίως σε ότι αφορά στη 

διάθεση των κονδυλίων μεταξύ των τομέων και των χωρών. Είναι όμως σκόπιμο, να 

καταβληθεί προσπάθεια, ώστε οι τάσεις που διαφαίνονται και οι προτεραιότητες που 

έχουν προσδιορισθεί με το σχεδίασμά αυτό, να μην ανατραπούν.

Το Πρόγραμμα θα λαμβάνει υπόψη τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες στις 

αποδέκτριες χώρες και θα προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να εξυπηρετεί, κατά τον 

καλύτερο τρόπο, τις αναπτυξιακές τους ανάγκες και την Εθνική στρατηγική.

Όσον αφορά στην Βουλγαρία, το συνολικό ποσό θα ανέλθει σε 54,29 εκατ. ευρώ 

και προβλέπεται να διατεθεί σταδιακά σε πενταετή βάση. Θα καλύπτει βασικούς τομείς 

της χώρας οι οποίοι θα προσδιορισθούν από την ίδια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Τεχνολογικό Περιβάλλον *

5.1. Πληροφοριακές & επικοινωνιακές τεχνολογίες

Εκτιμάται ότι το e-commerce στην Ν.Δ. Ευρώπη θα αναπτυχθεί από 2000 έως το 

2002 κατά 25-30%, συγκριτικά με τον ρυθμό των 5% μεταξύ 1998-99.

Το 1999, η Βουλγαρία επένδυσε 0,16% του ΑΕΠ στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών.

Στην Ευρώπη, τεχνικοί επιστήμονες της χώρας είναι περιζήτητοι, ειδικά από 

Γερμανία και Γαλλία.. Η Βουλγαρία έχει παράδοση σε αυτόν τον τομέα.

Μεταξύ των νέων σχεδίων, σημειώνεται η πρόθεση της ιρλανδικής εταιρείας 

Broadnet να επενδύσει τα επόμενα δύο χρόνια τουλάχιστο 100 εκ. δολ. σε καλωδιακή 

τηλεόραση.

Η γερμανική Lindner Holding KgaA διερευνά ήδη την αγορά και η εδώ θυγατρική της 

Businesspark Sofia ενεργοποιείται.

Η Rila Solutions αναμένει σημαντική αύξηση των εργασιών της.

Η Citigroup και η Ericsson έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί.

Η Cable Bulgaria θα έχει εγκαταστήσει έως τον Ιανουάριο του 2003 ένα δίκτυο οπτικών 

ινών που θα καλύπτει το σύνολο της χώρας.

Όσον αφορά στα ISP, τα περιθώρια εισόδου νέων εταιρειών φαίνονται 

περιορισμένα. Οι αλλαγές όμως που προβλέπονται σύντομα στα ISP θα προέρχονται από 

κύμα συγχωνεύσεων.

ΠΗΓΗ III 2



ΜΕΡΟΣ Β’
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Για την εξακρίβωση των στοιχείων που συλλέξαμε από τις δευτερογενής πηγές και 

λόγω έλλειψης επαρκούς πληροφόρησης για το επιχειρηματικό περιβάλλον δράσης στη 

Βουλγαρία , επιλέξαμε να αντλήσουμε πληροφόρηση από τους ίδιους τους επιχειρηματίες που 

δραστηριοποιούνται επιτυχώς εκεί.

Θέλαμε να μοιραστούμε την εμπειρία των ανθρώπων που άμεσα αντιμετώπισαν, τις 

συνθήκες και τα προβλήματα της σύστασης και λειτουργίας μιας επιχείρησης στην ξένη χώρα. 

Ο πιο προσιτός τρόπος για να το πετύχουμε αυτό ήταν η συνομιλία μαζί τους και η άντληση 

πληροφοριών μέσω συνεντεύξεων.

Η προσέγγιση και τελική αποδοχή της συνέντευξης δεν ήταν καθόλου εύκολα.

Πολλές φορές χρειάστηκε να αναβληθούν ή να ματαιωθούν συνεντεύξεις λόγω βεβαρημένου 

προγράμματος του επιχειρηματία , απουσίας στο εξωτερικό ή φόρτου εργασίας των στελεχών. 

Άλλες φορές αρνήθηκαν να δώσουν στοιχεία και λεπτομέρειες απαραίτητες για την έρευνα με 

αποτέλεσμα να απορριφθεί η πηγή για ευνόητους λόγους.

Τελικά από 38 υποψήφιες συνεντεύξεις επελέγησαν οι 10 από τις οποίες εδώ 

καταγράφονται οι 7 πιο εμπεριστατωμένες. Σε 2 από τις συνεντεύξεις, έγινε σύνθεση απόψεων 

των συνεταίρων, με διαφορετικές επιχειρήσεις ο καθένας, διότι ενδιαφέρον μας ήταν , να 

καταγράψουμε το περιβάλλον περισσότερο απ’ ότι την κάθε διαφορετική επιχείρηση σ’ αυτό.

Τους επιχειρηματίες προσεγγίσαμε μέσω προσωπικών γνωριμιών ή συστάσεων τρίτων. 

Πριν το κλείσιμο των ραντεβού προηγούνταν τηλεφωνική επικοινωνία και γνωριμία με τον 

συνομιλητή. Του εξηγούσαμε τον σκοπό της επαφής και φυσικά την ιδιότητα και τις προθέσεις 

μας.
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Η συνάντηση γινόταν πάντα στο χώρο του συνομιλητή, γραφείο ή επιχείρηση και την 

ώρα και μέρα επέλεγε αυτός.

Στην πρώτη συνάντησή επαναλαμβάναμε το σκοπό της επαφής μας, και δίναμε τους στόχους 

της συνομιλίας μας. Προσπαθούσαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνομιλίας να διατηρούμε 

ατμόσφαιρα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και βαθιάς επικοινωνίας, ώστε να επιτύχουμε την 

ελεύθερη και ανεμπόδιστη έκφραση του συνομιλητή μας.

Παράλληλα η προσοχή μας ήταν ιδιαίτερα τεταμένη, ώστε να μη ξεφεύγει από το θέμα 

η συνομιλία, καθώς επιτηρούσαμε τον σκελετό του ερωτηματολογίου και τα όριά μας.

Κάθε συνάντηση διήρκεσε το λιγότερο 3 ώρες. Υπήρχε η δυνατότητα για τον συνομιλητή μας 

να επιλέξει αν ήθελε να ηχογραφηθεί η συνομιλία ή να καταγραφεί.

Τονίζαμε ότι ο δεύτερος τρόπος θα ήταν πιο χρονοβόρος , οπότε όλοι, πλην ενός, δέχτηκαν την 

μαγνητοφώνηση.

Η ανομοιομορφία των απαντήσεων στις συνεντεύξεις *, αφενός οφείλεται στη σκόπιμη 

επιλογή επιχειρήσεων διαφορετικού είδους, μεγέθους , αντικείμενου και αφετέρου στην 

ποικιλία γνωστικού υπόβαθρου των επιχειρηματιών ή στελεχών.

Το μέγεθος της επιχείρησης ήταν καθοριστικό για το αν ο συνομιλητής θα ήταν ο ίδιος 

ο επιχειρηματίας ή κάποιο στέλεχος. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι περισσότεροι επιχειρηματίες 

ήταν ιδιαίτερα ενημερωμένοι για όλα τα ζητήματα της επιχείρησής τους.

Προσπαθήσαμε στο μικρό δείγμα μας, να περιλάβουμε επιχειρήσεις διαφόρων 

οικονομικών μεγεθών απ’ όλους τους τομείς επιχειρηματικής δράσης. Έτσι καταγράψαμε 

πληροφορίες από μία τράπεζα, μια βιομηχανική ανώνυμη εταιρία του κλάδου των τροφίμων, 

μια βιομηχανική ΑΕ ηλεκτρολογικών συστημάτων, δύο βιοτεχνικές ΑΕ του κλάδου ένδυσης, 

τρεις εμπορικές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης στους κλάδους υπόδησης , εργαλείων 

σιδηρουργικών και χρωμάτων.

* ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
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Το κύριο κομμάτι της έρευνας βασίστηκε στη δόμηση και σύνταξη του 

ερωτηματολογίου*, που επιτεύχθηκε μετά από πολύωρες προετοιμασίες και τροποποιήσεις. 

Πήρε την οριστική του μορφή, μετά τις πρώτες δύο συνεντεύξεις και αφού λάβαμε υπόψη 

κάποια πρακτικά προβλήματα και περιορισμούς, όπως ο διαθέσιμος χρόνος του επιχειρηματία 

ή μάνατζερ και η πολυπλοκότητα των θεμάτων που θέλαμε να καλύψουμε.

Οι στόχοι του ερωτηματολογίου ήταν:

Στη πρώτη θεματική ενότητα, να καταγράψουμε την εικόνα των επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα και Βουλγαρία , ως προς το μέγεθος, το είδος, τη μορφή και το αντικείμενο των 

εργασιών.

Στη δεύτερη, να περιγράφουμε τις αιτίες και τον τρόπο επέκτασης στη Βουλγαρία, να 

εξακριβώσουμε στοιχεία για χάραξη στρατηγικής και τακτικές που ακολουθήθηκαν , καθώς 

και τα προβλήματα που προέκυψαν.

Στη τρίτη, αναζητήθηκαν στοιχεία για το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης στη 

Βουλγαρία (micro & macro).

Στη τέταρτη, ζητήσαμε την μαρτυρία των επιχειρηματιών ή στελεχών για θέματα , 

διαφθοράς, αθέμιτου ανταγωνισμού, παράνομων κυκλωμάτων, εγκληματικότητας στην χώρα.

Στη πέμπτη, αναζητήθηκαν προτάσεις βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

καθώς και απόψεις για την προοπτική της ίδιας της επιχείρησης στη χώρα.

Στην έκτη, στόχος ήταν να εκμαιεύσουμε υπό μορφή συμβουλών, τους κινδύνους και 

τις ευκαιρίες που εντόπιζαν οι επιχειρηματίες στο επιχειρηματικό περιβάλλον της 

Βουλγαρίας.

Στην έβδομη τέλος, να δοθούν από τους επιχειρηματίες, με τη μορφή συμπλήρωσης 

βαθμολογίας σε πίνακα, τα 10 σημαντικότερα σημεία τα οποία οι ίδιοι θεωρούν ως κλειδιά 

επιτυχίας, επιχειρηματικής επέκτασης σε μια χώρα.

Παράλληλα ο πίνακας «κλειδιά επιτυχίας»** χρησιμέυσε για τον επανέλεγχο ( επαλήθευση ή 

διάψευση) των όσων ειπώθηκαν στις προηγούμενες ενότητες.

Από το υλικό των συνεντεύξεων και σε συνδυασμό με τις δευτερογενής πηγές σκοπός 

ήταν να καταγραφούν , αναλυθούν και ταξινομηθούν τα εξαγόμενα αποτελέσματα της 

έρευνας, καθώς επίσης να καταγραφούν τα συμπεράσματα, οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι.

Στα κεφάλαια που ακολουθούν παραθέτονται τα παραπάνω.

* ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. //**ΠΗΓΗ 113, βλπ.ΚΕΦ.7.3.
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Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι η μεθοδολογία έρευνας που ακολουθήθηκε έχει 

εγγενείς αδυναμίες ως προς την ακρίβεια των στοιχείων που δόθηκαν στις συνεντεύξεις. 

Ορισμένες από αυτές τις αδυναμίες έχουν να κάνουν με την θετική εικόνα, της «καλής 

επιχείρησης», που όλοι οι επιχειρηματίες ή στελέχη ήθελαν να παρουσιάσουν.

Το ότι είναι επιτυχημένη η μέχρι σήμερα πορεία μιας επιχειρηματικής μονάδας δε 

σημαίνει ότι δεν έγιναν λάθη ή δεν εξακολουθούν να γίνονται. Λίγοι όμως άνθρωποι των 

επιχειρήσεων τα παραδέχονται και πολύ λιγότεροι θα είχαν τη διάθεση να τα αναφέρουν σε 

μια συνέντευξη.

Επομένως απουσιάζουν από την έρευνα τα παθήματα των επιχειρήσεων που εξετάζουμε και 

από τα οποία ίσως θα συνάγονταν πολλά χρήσιμα συμπεράσματα.

Επίσης τα στελέχη των μεγάλων επιχειρήσεων (κυρίως όχι των προσωπικών εταιριών) 

αν και αναμεμειγμένα στο εγχείρημα της εισόδου στην αγορά της Βουλγαρίας σε ορισμένες 

περιπτώσεις δεν γνώριζαν όλο το φάσμα των προθέσεων ή των τακτικών και δράσεων στη 

χώρα. Σε άλλους έλλειπε η λεπτομερής πληροφόρηση, που χρειαζόταν στην έρευνά μας, 

σχετικά με την διερεύνηση της αγοράς για την τοποθέτηση στην ξένη χώρα.

Από την άλλη μεριά πάλι, οι ίδιοι οι επιχειρηματίες (κύριοι μέτοχοι των επιχειρήσεών 

τους), σε πολλές περιπτώσεις, αγνοούσαν ή είχαν λανθασμένη εντύπωση για τα καθημερινά 

προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν τα έμπιστα αρμόδια στελέχη τους στην 

Βουλγαρία. Για παράδειγμα οι τριβές και η εξυπηρέτηση στις δημόσιες υπηρεσίες, σε φορείς 

και οργανισμούς, η γραφειοκρατία και οι καθυστερήσεις που αντιμετώπιζαν και επιτυχώς 

ξεπερνούσαν, τα στελέχη στη Βουλγαρία, δεν ήταν σημαντικά για τους επιχειρηματίες και 

πιθανά δεν τονίστηκαν όσο έπρεπε από αυτούς.

Επιπλέον για τα οικονομικά δεδομένα και τα πραγματικά λογιστικά αποτελέσματα της 

κάθε επιχείρησης δεν μπορούμε, μέσα από την έρευνά μας, να έχουμε πλήρη εικόνα. Το θέμα 

αυτό αντιμετωπίστηκε ως «κοινό μυστικό» ή «ταμπού» από κάποιους επιχειρηματίες και δεν 

δόθηκαν επαρκή στοιχεία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

7.1. Περιγραφή του δείγματος

Μια πρώτη εικόνα του δείγματος της έρευνας είναι η ακόλουθη στο Πίνακα:

ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/

/ ΜΟΡΦΗ

Έδρα Έτος

έναρξης

Είδος

επιχείρησης/

Κλάδος

πελάτες Αριθμός

εργαζομένων

Ακαθάριστα 

Έσοδα σε 

Εκατ.δρχ.

ΝΙΚΑΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Α.Ε.

Bg 1995-7 Βιομηχανική 

& εμπορική 

/ τροφίμων

Βούλγαροι 64 3500

STE HELLAS 

/ Α.Ε.

Gr 1999 « «

/ θέρμανσης 

υδραυλικών

Έλληνες&

Βούλγαροι

2

για αγορά 

τηςΒ&

7000

MAXIMUM&

MEGASHOP/

Ε.Π.Ε.

Bg 1993 Εμπορική/

Εργαλείων,

χρωμάτων...

Βούλγαροι 15 Δεν έδωσε 

στοιχεία

SYMBOL BG 

/Ε.Π.Ε.

Bg 2001-2 Εμπορική/

Υποδημάτων

« « 3 1500

BULTEX VTH/ 

Ε.Π.Ε.

Bg 1999 Βιοτεχνική/

ενδυμάτων

η
Ελληνική

Μητρική

25 80

ERGOTEXTIL

BG/Α.Ε.

Bg 1997 « « « « 230 851

POSTBANK 

AE. ΤΡΑΠΕΖΑ

Bg 1999 Χρηματ/κών

Υπηρεσιών

Βούλγαροι 1200 1500
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Στο δείγμα που εξετάστηκε περιλαμβάνονται συνεντεύξεις από τέσσερις 

ανώνυμες εταιρίες, με συνομιλητές στελέχη των επιχειρήσεων, και από τέσσερις 

εταιρίες περιορισμένης ευθύνης όπου συνομιλητές ήταν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες.

Οι τρεις από τις Α.Ε. ανήκουν σε ομίλους εταιριών καθαρά ελληνικών 

συμφερόντων εκτός από την BULGARIA POST BANK όπου εμπλέκονται και 

ελληνικά συμφέροντα μέσω της τράπεζας EURO BANK.

Οι δύο βιοτεχνικές επιχειρήσεις του κλάδου ενδυμάτων που εξετάζοντας η 

BULTEX VTH και η ERGO TEXTILE BULGARIA, λειτουργούν στη Βουλγαρία 

προσφέροντας «παθητική τελειοποίηση». Τα τελικά προϊόντα διατίθενται στην 

Ελληνική και στις ξένες αγορές, από την μητρική εταιρία της Ελλάδας.

Έγινε προσπάθεια ώστε να συμπεριληφθούν στο δείγμα εταιρίες από 

διαφορετικούς κλάδους και τομείς επιχειρηματικής δράσης, όπως παρουσιάζεται και 

στην τέταρτη στήλη του Πίνακα.

Επίσης στο δείγμα της έρευνας σκόπιμα υπάρχει μια Ανώνυμη εταιρία, η 

STE HELLAS με μεταποιητική και εμπορική δραστηριότητα χωρίς εγκατάσταση στη 

Βουλγαρία αλλά με δίκτυο πωλητών που ανέπτυξε εκεί, ως στρατηγική επέκτασης σε 

ξένη χώρα *.

Για τις τρεις επιχειρήσεις του δείγματος η έδρα βρίσκεται στη Σόφια και από αυτές, 

οι δύο έχουν υποκαταστήματα και στη Φιλιππούπολη.

Η POST BANK βέβαια έχει υποκαταστήματα σ’ όλη την Βουλγαρία.

Για όλες τις επιχειρήσεις του δείγματος υπάρχει μητρική εταιρία στην Ελλάδα και 

ειδικά στη Θες/νίκη, εκτός από την POST BANK.

Το μέγεθος των επιχειρήσεων που εξετάζουμε από οικονομική άποψη 

διαφέρει, αν και ακριβή στοιχεία δεν δόθηκαν. Θεωρούμε ότι, τουλάχιστον οι τρεις 

από τις τέσσερις ΕΠΕ ανήκουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εφόσον ο αριθμός 

των εργαζομένων τους είναι μικρός. Θα μπορούσαν ίσως να ιδρυθούν και σαν 

ατομικές ή ομόρρυθμες εταιρίες εάν όπως μας εξήγησαν οι επιχειρηματίες ήταν 

διαφορετικό το νομοθετικό πλαίσιο.

*ΠΗΓΗ , I. 21
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7.2. Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας

Η έρευνα συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό δεδομένων για τις 8 εξετασθείσες 

επιχειρήσεις. Τα σημαντικότερα στοιχεία που προκύπτουν από τα συγκεντρωτικά 

δεδομένα όλων των συνεντεύξεων παρατίθενται στη συνέχεια.

Ξεκινώντας από το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εγκαταστάσεων, μόνο τρεις 

επιχειρήσεις έχουν ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη χώρα της Βουλγαρίας.

Το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων έχουν ενοικιαζόμενες εγκαταστάσεις.

Οι βιοτεχνίες ενδυμάτων είναι εγκατεστημένες στη Νότια Βουλγαρία κοντά 

στα ελληνικά σύνορα.

Τα ακαθάριστα έσοδά , για τις δύο μεγαλύτερες επιχειρήσεις του δείγματος, που 

είναι εγκατεστημένες στη Βουλγαρία και είναι αμιγώς ελληνικών συμφερόντων , 

ανέρχονται συνολικά σε 5 πέντε δις. Δραχμές.

Οι 6 από τις 8 επιχειρήσεις απευθύνονται στο σύνολο του Βουλγάρικου 

πληθυσμού σαν πελάτες, σε απλούς ιδιώτες καταναλωτές, αλλά για 2-3 από αυτές 

πελάτες είναι και μικρά ή μεγάλα καταστήματα λιανικής.

Ολες οι επιχειρήσεις του δείγματος , εκτός της POST BANK και της ΝΙΚΑΣ , 

σαν προμηθευτές έχουν αποκλειστικά την μητρική επιχείρηση της Θεσσαλονίκης.

Στη κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις που κάνουν 

παθητική τελειοποίηση στη Βουλγαρία.

Μόνο για την ΝΙΚΑΣ γίνονται απ’ ευθείας οι εισαγωγές των α' και βοηθητικών 

υλών από Ευρώπη.

Επιπλέον, να σημειωθεί πως, ελάχιστη αν όχι μηδενική, εκμετάλλευση εντόπιων 

α’ υλών της Βουλγαρίας γίνεται από τις επιχειρήσεις του δείγματός μας.
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Κυρίως οι συντελεστές παραγωγής που αξιοποιούνται από τις επιχειρήσεις 

στη Βουλγαρία είναι, η εργασία και η γη.

Προχωρώντας στην έρευνά μας παρατηρούμε ότι οι πηγές άντλησης 

πληροφοριών για το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας κατά τα αρχικά στάδια 

της εισόδου στην αγορά, ήταν κυρίως άλλοι επιχειρηματίες που προπορεύτηκαν στην 

είσοδο στην αγορά. Κατόπιν οι επιχειρηματίες βασίστηκαν σε επιτόπιες προσωπικές 

έρευνες της αγοράς για διαπίστωση των όσων πληροφορήθηκαν.

Εμπεριστατωμένη επιστημονική έρευνα αγοράς , αποτυπώθηκε μόνο στις δύο 

περιπτώσεις των μεγάλων εταιριών της ΝΙΚΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Α.Ε. και της 

BULGARIA POST BANK.

Ελάχιστη χρήση παρατηρείται και για τις υπηρεσίες πληροφόρησης αγοράς 

που διατίθενται από αρμόδιους επιχειρηματικούς φορείς, συνδέσμους , συλλόγους ή 

υπουργείων της χώρας μας.

Στη συνέχεια της έρευνας γίνεται φανερό πως, οι βούλγαροι εργαζόμενοι 

έχουν χαμηλή παραγωγικότητα και δεν είναι απόλυτα προσαρμοσμένοι στα πρότυπα 

δουλειάς των εργαζομένων που επικρατούν στην Ελλάδα.

Μόνο για τις τρεις εμπορικές επιχειρήσεις, που απασχολούν πωλητές, κυρίως 

στα καταστήματα, δεν αναφέρθηκαν έντονα παράπονα για την παραγωγικότητα των 

εργαζομένων τους.

Οι ανταγωνιστές των επιχειρήσεών που αναλύουμε, είναι άλλες μικρές ή 

μεσαίες επιχειρήσεις εγκατεστημένες από έλληνες ή ιταλούς ή ευρωπαίους στη 

Βουλγαρία , αλλά και μικροί ντόπιοι επιχειρηματίες οι οποίοι πολλές φορές 

υποστηρίζονται από ξένους σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης.

Μεγάλη απήχηση στην αγορά έχουν τα τούρκικα προϊόντα ένδυσης, υπόδησης , 

τροφίμων, λόγω της χαμηλής τους τιμής και όχι λόγω της άριστης ποιότητάς τους.
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Ον στόχοι που έχει θέσει για το μέλλον η κάθε επιχείρηση, μπορούν 

περιληπτικά να ομαδοποιηθούν στις παρακάτω βασικές κατηγορίες.

Στην προώθηση των εξαγωγών από Βουλγαρία, προς χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ,προς άλλες χώρες της Ν Α. Ευρώπης , κυρίως στην Ρουμανία , καθώς και 

προς τρίτες χώρες.

Επίσης στόχο αποτελεί για τις εμπορικές κυρίως επιχειρήσεις του δείγματος, 

η δημιουργία δικτύου πωλητών από Θες/νίκη προς Βουλγαρία, με συχνές επισκέψεις 

για λήψη και εκτέλεση παραγγελιών. Η διεύρυνση του πελατολογίου, με νέους 

πελάτες στη Βουλγαρία και παράλληλη αύξηση των πωλήσεων.

Εναλλακτικά με τα παραπάνω στόχος είναι η ανεύρεση αντιπροσώπων των προς 

πώληση ειδών στη Βουλγαρία ή και σε άλλες χώρες ΝΑ Ευρώπης.

Η αγορά γης , αγροτεμαχίου ή οικοπέδου πλησίον της Σόφιας, με σκοπό τη 

δημιουργία ιδιόκτητης αποθήκης εμπορευμάτων ή η δημιουργία μεγάλης αποθήκης 

εμπορευμάτων για χονδρικές πωλήσεις και εκτός πρωτεύουσας καταγράφεται ως 

στόχος από τις εμπορικές επιχειρήσεις.

Η πρόθεση για παραγωγή προϊόντος (με ανάθεση σε υπεργολάβους) στην 

Βουλγαρία εκφράσθηκε από μία μόνο από τις εμπορικές επιχείρησης ως μελλοντικός 

στόχος .

Επισημαίνεται ακολούθως πως, για όλες τις επιχειρήσεις του δείγματος 

στόχος είναι η διεύρυνση της επιχειρηματικής δράσης, με διαφορετικό τρόπο ή 

μέθοδο για την κάθε μία. Άλλοτε δηλαδή σαν στόχος εκφράζεται η δημιουργία 

αλυσίδας εμπορικών καταστημάτων, ή η δημιουργία νέων προϊόντων ή η εύρεση 

νέων πελατών ή αντιπροσώπων σε νέες γεωγραφικές περιοχές ή ακόμα και αυτή η 

εξαγωγή προς άλλες χώρες.

Με αυτή την παρατήρηση η κάθε επιχείρηση επιβεβαιώνει την πετυχημένη μέχρι 

τώρα στρατηγική της και καμία διορθωτική κίνηση δεν καταγράφεται στις 

συνεντεύξεις, παρά μόνο από την εταιρεία BULTEX VTH , η οποία παραδέχεται πως 

πρέπει να γίνει μετεγκατάσταση των μονάδων παραγωγής της από τα νότια της 

Βουλγαρίας προς τα ενδότερα διότι έχουν γίνει ακριβά τα εργατικά κόστη και η αξία 

της μισθωμένης γης.
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Εκπαίδευση προσωπικού σε εκτεταμένη κλίμακα δεν εμφανίζεται σε καμία 

περίπτωση, εκτός από την BULGARIA POST BANK. Η εκπαίδευση του 

προσωπικού αρχίζει βέβαια στα τέλη του 2002.

Φυσικά δεν ξεχνάει κανείς πως η τράπεζα βασίζεται στην εκπαίδευση των 

υπαλλήλων της για τις πωλήσεις τραπεζικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, 

δηλαδή υπηρεσιών που απαιτούν εκπαίδευση και προσαρμογή του προσωπικού στα 

νέα δεδομένα δουλειάς , περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εμπορική ή 

μεταποιητική επιχείρηση.

Την ίδια εταιρία ξεχωρίζουμε ως μοναδική για τον στόχο που θέτει στην 

εισαγωγή νέας τεχνολογίας, ενιαίου μηχανογραφημένου πληροφοριακού συστήματος.

Ο εξοπλισμός και η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού σε 

μικρή μόνο κλίμακα και μεμονωμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται από τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις του δείγματός μας, στη Βουλγαρία.

Καταλήγοντας , σαν λόγος επιλογής της Βουλγαρίας για χώρα επένδυσης 

αναφέρθηκαν κυρίως η γειτνίαση με την Ελλάδα , το φθηνό εργατικό κόστος, αλλά 

και η μίμηση του ανταγωνιστή που ήδη δραστηριοποιούνταν στη χώρα με επιτυχία.

Για όλες τις εξεταζόμενες επιχειρήσεις τα κεφάλαια για την επένδυση στη 

Βουλγαρία προήλθαν αποκλειστικά από αυτοχρηματοδότηση, και καμιά επιχείρηση 

δεν έτυχε δανειοδότησης για το σκοπό αυτό ή επιχορήγησης.
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7.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ «ΚΛΕΙΔΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ»

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα αναλυτικά αποτελέσματα της 

βαθμολογίας των παραγόντων κλειδιών, που έγιναν κατά τις συνεντεύξεις. 

Αναφέρεται στις προϋποθέσεις επιτυχίας μιας επιχείρησης στη Βουλγαρία.

Για να πετύχει ένας 
επιχειρηματίας στη 
Βουλγαρία πρέπει.

ΝΙΚΑΣ STE
HELLAS

MAXIMUM
MEGA
SHOP

SYMBOL BULTEX ERGO
TEXTIL

POST
BANK

ΣΥΝΟ
ΛΑ

Να έχει πληροφόρηση 
για την Διεθνή πολιτική. 
Οικονομία, τα 
αντίστοιχα για την αγορά 
των Βαλκανίων,

8 3 5 4 5 1 7 33

Να γνωρίζει στοιχεία 
για. Πολιτισμό, 
Κουλτούρα, 
Δημογραφικά στοιχεία. 
Τεχνολογικές δυνάμεις. 
Νομική κατάσταση.

7 9 6 5 4 2 9 42

Κλαδικά στοιχεία 3 3 4 6 7 5 8 38
Οργάνωση της 
επιχείρησης υγιής και 
επιτυχημένη πορεία, 
από πριν στην τοπική 
αγορά της πόλης ή της 
Ελλάδας.

5 8 2 7 10 4 6 42

Ύπαρξη στρατηγικού 
' επιχειρηματικού σχεδίου

2 2 3 8 6 3 10 34

Να προηγηθεί 
διερευνητική περίοδος

6 10 9 10 3 6 4 48

Ένστικτο , εμπειρία του 
επιχειρηματία μαζί με 
ισχυρή θέληση και 
επιμονή.

4 1 7 9 9 7 3 40

Άριστη επιλογή 
συνεργατών συμβούλων, 
ανθρώπων πάνω στους 
οποίους θα στηριχθεί η 
εφαρμογή του 
επιχειρηματικού πλάνου.

10 7 10 7 8 8
γνωριμίες

5 55

Δυνατό κεφάλαιο 
χρηματοδότηση , 
(αυτοχρηματοδότηση)

1 6 2 2 2 9 2 24

Αλλο/ άλλα κλειδιά ή 
προϋποθέσεις επιτυχίας 
στην Βουλγαρία.

9 ευελιξία 4
προσαρμο
mi

1 1 1 10 γερά 
νεύρα

1 27
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Από το σύνολο της βαθμολογίας του πίνακα, παρατηρούμε ότι οι επιχειρηματίες, 

θεωρούν ως σημαντικότερο παράγοντα επιτυχίας την άριστη επιλογή συνεργατών με 

σύνολο βαθμολογίας 55.

Στην ίδια ερώτηση βέβαια, όταν απαντούσε ο ίδιος ο επιχειρηματίας, θεώρησε 

συνεργάτες του, και ανθρώπους έξω από την επιχείρηση, που του δίνουν πληροφορίες 

ή τον εξυπηρετούν , σαν δημόσιες σχέσεις.

Σε μία περίπτωση, επιχειρηματίας ιδιοκτήτης περιέλαβε όλο το κύκλωμα των 

πληροφοριοδοτών και συνεργατών του , χαρακτηρίζοντάς τες ως «γνωριμίες», 

βαθμολογώντας αυτό τον παράγοντα με 8.

Με συνολική βαθμολογία 48 την δοκιμαστική περίοδο που θα πρέπει να 

προηγείται κάθε σχεδίου για είσοδο στην νέα αγορά. Αυτόν τον παράγοντα, να 

σημειώσουμε ότι, συνήθως εννοούν οι επιχειρηματίες τη στρατηγική διερεύνηση του 

εξωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Είναι η πλέον διαδεδομένη τακτική.

Τρίτος σε σημασία παράγοντας επιτυχίας αναδεικνύετας ο παράγοντας της 

πληροφόρησης και ενημέρωσης για τις δυνάμεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 

όχι όμως των Βαλκανίων γενικά, αλλά της συγκεκριμένης και μόνο χώρας. Η ίδια 

αξία δίνεται στον παράγοντα , «προϋπάρχουσα οργάνωση και οι θεμελιώδεις βάσεις 

από την επιτυχημένη πορεία της ίδιας επιχείρησης στο παρελθόν».

Μεγάλο σύνολο βαθμολογίας συγκέντρωσε ,καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση 

και η εμπειρία , το επιχειρηματικό ένστικτο του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της καθώς 

και η επιμονή.

Στοιχεία όλα προσωπικότητας και άϋλου κεφαλαίου (υποκειμενικό ίσως) της 

επιχείρησης, κατά σειρά σημαντικότητας.

Τέλος να επισημάνουμε την χαμηλότερη βαθμολογία με 24, που έλαβε ο 

παράγοντας της απαίτησης ύπαρξης μεγάλου κεφαλαίου για το ξεκίνημα των 

επενδύσεων στην Βουλγαρία. Το αποτέλεσμα αυτό μαρτυρά την ανυπαρξία εμποδίων 

εισόδου στην νέα αγορά, αλλά και το ότι τελικά το κεφάλαιο δεν είναι ο πιο 

σημαντικός παράγοντας για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
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Συγκεκριμένα, οι απόψεις των επιχειρηματιών σχετικά με το περιβάλλον στο 

οποίο δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία, συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:

Η χώρα της Βουλγαρίας προσφέρει ένα επιχειρηματικό περιβάλλον με 

αναμενόμενες δυσκολίες για τους επιχειρηματίες του δείγματος. Οι τελευταίοι 

φαίνεται να προσαρμόζονται με αρκετή ευκολία στις συνθήκες του περιβάλλοντος 

που προσομοιάζει σε όσα δεδομένα είχαν γνωστά μέχρι σήμερα.

Πιέσεις στο περιβάλλον υφίστανται λόγω ανυπαρξίας πιστωτικού συστήματος 

συναλλαγών, νομικής κατοχύρωσης της πίστωσης, και ασφάλειας των συναλλαγών . 

Επιπλέον νομικά προβλήματα στους εμπορικούς κυρίως νόμους προκύπτουν λόγω μη 

συμβατότητας της νομοθεσίας με την ισχύουσα ελληνική.

Η νομοθεσία για την φορολογία που ισχύει επίσημα δεν είναι ανασταλτικός 

παράγοντας δράσης των επιχειρήσεων στο περιβάλλον. Ο τρόπος και το ποσοστό 

φορολόγησης των επιχειρήσεων στη Βουλγαρία δεν διαφέρουν πάρα πολύ από τα 

αντίστοιχα της Ελλάδας. Η ουσιαστική διαφορά όμως , βρίσκεται στους ελεγκτικούς 

μηχανισμούς για την εφαρμογή της φορολογίας στην Βουλγαρία, που επιτρέπει να 

κινηθεί η κάθε επιχείρηση στα δικά της «πλαίσια νομιμότητας».

Επενδυτικά κίνητρα δεν εκμεταλλεύτηκε καμία από τις επιχειρήσεις του 

δείγματος, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Κάθε επιχείρηση στηρίχθηκε σε ίδια 

κεφάλαια, χωρίς να αποκλείεται στο μέλλον να γίνουν αποδεκτά κίνητρα ενίσχυσης 

των αρχικών επενδύσεών τους στη Βουλγαρία μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Το μη εξειδικευμένο ή εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό της Βουλγαρίας 

περιλαμβάνεται στα προβλήματα που αναφέρθηκαν από πολλούς επιχειρηματίες για 

το περιβάλλον.

Παρόλ' αυτά οι επιχειρηματίες στη Βούλγαρία βρήκαν εύκολα και με χαμηλό κόστος 

υπαλλήλους ή εργάτες. Οι αμοιβές (μισθοί και ημερομίσθια) και η ασφάλιση με τις 

εργοδοτικές εισφορές, αγγίζουν συνολικά το ένα τρίτο του αντίστοιχου κόστους 

αμοιβής ενός εργαζομένου στην Ελλάδα.

Η ενοικίαση εμπορικών ή εργοστασιακών εγκαταστάσεων είναι φθηνή με 

πολλές εναλλακτικές επιλογές τοποθεσίας.
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Η αξία αγοράς γης είναι σε χαμηλά επίπεδα ειδικά στις περιοχές γύρω από τις 

μεγάλες πόλεις .

Η χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από το κράτος, προς τους 

επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις τους στη Βουλγαρία, (ρευματοδότηση, 

υδροδότηση, τηλεφωνία, εξυπηρέτηση στις υπηρεσίες κ.λ.π.) συνοδεύεται αντίστοιχα 

και από χαμηλό κόστος.

Οι επιχειρηματίες δεν συναντούν εμπόδια για να προσλάβουν ή να απολύσουν 

προσωπικό και να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους.

Το εργατικό δίκαιο παρά την μακρόχρονη ιστορική παρουσία του στη χώρα μοιάζει 

ανίσχυρο μπροστά στους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης θέσεων εργασίας 

που κυριαρχούν στην αγορά της Βουλγαρίας και καθορίζουν τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των εργαζομένων απέναντι στην εργοδοσία.

Ακόμη οι ρυθμοί δράσης στη Βουλγαρία είναι αργοί και η καθημερινή κίνηση 

χαρακτηρίζεται από υποτονικότητα. Οι καθυστερήσεις , οι αναβολές , οι ανατροπές 

σχεδίων, η πολυπλοκότητα του συστήματος- γραφειοκρατία, αποτελούν γεγονότα 

ιδιαίτερα εκνευριστικά για τους επιχειρηματίες.

Κοινός τόπος , και ίσως σωτήρια λύση σε πολλές αντιξοότητες του περιβάλλοντος 

μοιάζει να είναι η τακτική της πληρωμής «φιλοδωρημάτων» για εξυπηρετήσεις, προς 

τα κατάλληλα άτομα από τους επιχειρηματίες. Η καθιέρωση της τακτικής αυτής από 

τις επιχειρήσεις, εν μέρει τις καθιερώνει με καλή φήμη στο περιβάλλον που 

λειτουργούν.

Για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εμπορευμάτων των 

επιχειρήσεων επιβάλλεται, λόγω των αυξημένων κρουσμάτων κλοπών, να υπάρχει 

ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει για ενδεχόμενα ζημιών. Τα ασφαλιστικά 

αυτά συμβόλαια έχουν ελάχιστο ετήσιο κόστος και αποτελούν συνήθη πρακτική των 

επιχειρήσεων να τα υπογράφουν.

Κρούσματα κλοπών υπάρχουν πάρα πολλά και οι επιχειρηματίες είναι ιδιαίτερα 

επιφυλακτικοί και στα προσωπικά τους τιμαλφή αντικείμενα και ειδικά στα 

αυτοκίνητα.

88



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαπιστώνουμε, από την ανάλυση των πρωτογενών πηγών, πως στις μεγάλες 

επιχειρήσεις ΝΙΚΑΣ και POSTBANK, υπήρχε οργανωμένη επιστημονική μελέτη , 

έρευνας της αγοράς, και ανάλυσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος κατά τα 

πρώιμα στάδια του στρατηγικού σχεδιασμού για την λήψη της απόφασης 

εγκατάστασης στη Βουλγαρία.

Συμπεραίνουμε, ότι η κίνηση έγινε μέσα στο πλαίσιο εφαρμογής της στρατηγικής 

διοίκησης .

Αντίθετα στις μικρότερες επιχειρήσεις η πληροφόρηση και η διερεύνηση του 

περιβάλλοντος προήλθε κυρίως με εμπειρικό τρόπο. Είτε από προφορικές 

ενημερώσεις και συμβουλευτική άλλων πιο έμπειρων επιχειρηματιών του στενού 

κύκλου, είτε με επιτόπια αυτοψία ή και συνδυασμό των δύο παραπάνω ενεργειών. 

Πολλές φορές στον εμπειρικό αυτό τρόπο, χρησιμοποιήθηκαν και γραπτές 

πληροφορίες από έντυπα ενημερωτικά κυρίως στην ελληνική γλώσσα, τα οποία 

εκδίδουν αρμόδιοι φορείς για τις επιχειρήσεις.

Η ηλεκτρονική πληροφορία τουλάχιστον για το ξεκίνημα των επιχειρήσεων σε μία 

μόνο περίπτωση χρησιμοποιήθηκε και αυτή συνδυαστικά.

Μολονότι η μελέτη - έρευνα αγοράς στη περίπτωση της εταιρίας ΝΙΚΑΣ ήταν 

αρνητική για την είσοδο στην αγορά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η διοίκηση 

της εταιρίας προχώρησε στην επένδυση. Η κίνηση αυτή αποδείχθηκε επιτυχής στη 

συνέχεια.

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως μια μελέτη - έρευνα αγοράς ή διαφορετικά η χρήση 

εξωτερικών της επιχείρησης επιστημόνων- συμβούλων επιχειρήσεων, δεν 

συνεπάγεται απαραίτητα την επιτυχία μιας επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη αγορά.
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Σχετικά με τη κουλτούρα των Βούλγαρων εργαζόμενων, την νοοτροπία και 

τις συνήθειες, συμπεραίνουμε πως δεν είναι καθόλου όμοια με αυτή των ελλήνων 

εργαζομένων. Οι ρυθμοί απόδοσης είναι πιο χαμηλοί. Οι επιχειρηματίες, στη 

πλειοψηφία τους, τις περιγράφουν με μελανά χρώματα.

Αυτό πιστεύουμε ότι συμβαίνει για λόγους ανεπαρκούς εξοικείωσης των βούλγαρων 

εργαζομένων, στα πρότυπα της νέας μορφής οικονομίας και των ψυχολογικών 

συνεπειών (δυσπιστία, ανασφάλεια) που είχαν οι δραστικές αλλαγές στην οικονομία, 

που συνοδεύτηκαν από οικονομικές και τραπεζικές κρίσεις και σκάνδαλα.

Το τελευταίο ενισχύεται από το γεγονός ότι ενώ οι εργαζόμενοι έχουν συνδικαλιστική 

παράδοση πολλών ετών, εντούτοις οι διεκδικήσεις τους είναι, προς το παρόν, ήπιες. 

Όσον αφορά στην επαγγελματική εξειδίκευση, στα τεχνικά επαγγέλματα είναι 

ικανοποιητική, ενώ δεν υπάρχουν πωλητές ή τραπεζικά στελέχη.

Η πρόοδος της οικονομικής ζωής στη Βουλγαρία επιβάλλει αλλαγή και στην 

κουλτούρα των εργαζομένων. Η κουλτούρα είναι από τα πιο ουσιώδη ,δύσκολα και 

χρονοβόρα κομμάτια που αλλάζουν σε μια οργάνωση.

Απαιτεί σίγουρα εκπαίδευση και μάθηση, από τη μεριά των εργαζομένων, πρωτίστως 

όμως απ’ τη μεριά των στελεχών των επιχειρήσεων.

Ας μη ξεχνάμε πως οι ψυχολογικές συνέπειες της αλλαγής και των περιπετειών της 

οικονομίας της χώρας, στους ανθρώπους είναι πολύ σημαντικές και καθοριστικές 

στον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνουν και την εργασιακή τους «προσωπικότητα».

Η εμπειρία, οι γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης, marketing, κοστολόγησης, 

του επιχειρηματικού δυναμικού στη Βουλγαρία, συμπεραίνουμε πως έχουν 

σημαντική υστέρηση.

Αυτό οφείλεται όπως διαπιστώνουμε, στη μη εξοικείωσή τους ακόμη, με τους 

κανόνες της σύγχρονης αγοράς, αλλά προφανώς και στην έλλειψη παιδείας πάνω 

στους τομείς αυτούς.

Οι δημόσιες σχέσεις και οι γνωριμίες , χαρακτηρίστηκαν ουσιώδεις για την 

ευχέρεια διακίνησης και δράσης μέσα στο επιχειρηματικό περιβάλλον της ξένης 

χώρας. Επιπλέον τονίστηκε ότι οι φιλίες των ελλήνων επιχειρηματιών με βούλγαρους 

είναι καταλυτικές για τη δημιουργία διασυνδέσεων.
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Σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν τους επιχειρηματίες του δείγματος, στη 

Βουλγαρία, σε συνδυασμό με τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η χώρα 

επιλέχθηκε διότι:

Συνορεύει με την Ελλάδα και η χιλιομετρική απόσταση είναι μικρή, με 

αποτέλεσμα να διευκολύνονται οι μετακινήσεις και οι μεταφορές.

Τα πιθανά μερίδια αγοράς, ήταν ιδιαίτερα ελκυστικά για τους επιχειρηματίες. 

Η αγορά είναι μεγάλη, με πολλούς καταναλωτές στους οποίους θα πουλήσουν τα 

προϊόντα τους οι επιχειρήσεις , θα κερδοφορήσουν και θα επεκταθούν προς άλλες, 

νέες αγορές, λόγω και της γεωγραφικής θέσης της χώρας.

Δεν υπάρχουν ισχυρές διαπραγματευτικές δυνάμεις καταναλωτών, 

προμηθευτών, εργαζομένων .

Επιπρόσθετα στη Βουλγαρική αγορά παρατηρούνται τα εξής ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά:

Η υποστήριξη , σε επιχειρηματικά θέματα, εκ μέρους των κυβερνήσεων των 

δύο χωρών είναι αναποτελεσματική. Οι πρώτοι έλληνες επιχειρηματίες που 

τοποθετήθηκαν στη Βουλγαρική αγορά αντιμετώπισαν περισσότερες δυσκολίες και 

προβλήματα στο περιβάλλον, χαρακτηριστικά είναι το μέχρι πρόσφατα ισχύον 

καθεστώς διπλής φορολόγησης των εισοδημάτων.

Οι υποδομές της χώρας και οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι πολύ χαμηλού 

επιπέδου, η Δε ταχύτητα διεκπεραίωσης υποθέσεων από τις δημόσιες υπηρεσίες και 

οργανισμούς εξαιρετικά αργή.

Το φαινόμενο αντιμετωπίζεται με δημόσιες σχέσεις και γνωριμίες, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται ουσιώδεις.

Στον τομέα αυτό η καλύτερη λύση βρέθηκε στο πρόσωπο και τον ρόλο του 

βούλγαρου υπεύθυνου ή συνεργάτη , ο οποίος προσφέρει καλύτερες προσβάσεις στον 

κρατικό μηχανισμό διευκολύνει τις συναλλαγές της επιχείρησης, και χρησιμοποιείται 

από πολλούς επιχειρηματίες ως ο «άνθρωπος κλειδί» , πάντοτε όμως με επίβλεψη και 

έλεγχο από τον έλληνα επιχειρηματία.
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Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους είναι χαλαροί. Το στοιχείο αυτό έχει 

διττό χαρακτήρα για τις επιχειρήσεις. Αφενός δημιουργεί ένα κλίμα ανασφάλειας 

εξαιτίας της αδυναμίας ελέγχου εκ μέρους των δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, (π.χ. 

για διασταύρωση στοιχείων πληροφοριών και δημιουργίας βάσεων δεδομένων όπου 

να έχει πρόσβαση ο κάθε νόμιμα ενδιαφερόμενος) και αφετέρου επιτρέπει ένα 

περιθώριο ελευθερίας κινήσεων προς αποφυγή φορολογικών ή άλλων επιβαρύνσεων.

Σύμφωνα με τις δευτερογενής πηγές άντλησης πληροφοριών συμπεραίνουμε ότι:

Η βουλγαρική αγορά δημιουργείται τώρα, δεν έχουν εισέλθει ακόμη μεγάλοι 

ανταγωνιστές, χρειάζεται μικρό σχετικά κεφάλαιο για να ξεκινήσει κάποιος νέος 

επιχειρηματίας.

Επιπλέον δεν είναι απαιτητική η αγορά και δεν χρειάζεται εξειδίκευση. Τα 

εμπόδια εισόδου είναι μικρά, στα μέτρα και σταθμά των περισσοτέρων περιπτώσεων 

υποψηφίων επιχειρηματιών που εξετάσαμε .

Ήδη κάποιοι επιχειρηματίες πήγαν και τοποθετήθηκαν στην αγορά με 

αποτέλεσμα, αφενός να λειτουργήσουν ως πρωτοπόροι στην διάνοιξη της αγοράς για 

τους επερχόμενους, με ευνοϊκότερες συνθήκες από άποψη ασφάλειας , και αφετέρου 

να καταστούν παραδείγματα προς μίμηση για να τους ανταγωνιστούν οι όμοιοι τους.

Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις που καταγράψαμε δραστηριοποιήθηκαν 

στην Βουλγαρία αφού περιορίστηκε το μερίδιο αγοράς τους στην ελληνική αγορά. 

Κυρίως την περίοδο μετά το 1998-99 για τους 4 από τους 7 επιχειρηματίες.

Το γεγονός αυτό συγκλίνει με την βιβλιογραφική αναφορά , στο βιβλίο του κου 

Χατζή δη μητριού*, στις συνέπειες της διεθνοποίησης των αγορών για την χώρα μας, 

όπου αναφέρεται αίτιο της στροφής των ελληνικών επιχειρήσεων προς τις γειτονικές 

αγορές των Βαλκανίων και η είσοδος μεγάλων επιχειρήσεων άλλων χωρών στην 

ελληνική αγορά.

Οι έλεγχοι στην αγορά είναι ελλιπείς, με αποτέλεσμα να μη διασφαλίζουν την 

ποιότητα του διανεμόμενου προϊόντος.

πηγή I 21
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Η ανεργία μαστίζει κυριολεκτικά τη χώρα, είναι πιο έντονη στις μη αστικές 

περιοχές και ιδιαίτερα στα ενδότερα της χώρας. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού 

είναι η συσσώρευση πληθυσμού στις μεγάλες πόλεις και ειδικά στη Σόφια.

Από τα δεδομένα για το μορφωτικό επίπεδο των πολιτών της Βουλγαρίας στο 

Fact book της c.i.a., παρατηρούμε να υπάρχει ικανός αριθμός επιστημονικού 

προσωπικού με ιδιαίτερη κλίση στις θετικές επιστήμες.

Η πανεπιστημιακή και εργαστηριακή εκπαίδευση των μηχανολόγων μηχανικών, 

αλλά και όλων των φοιτητών του πολυτεχνείου της Σόφιας είναι πολύ υψηλή, με 

εξειδικευμένη γνώση, αλλά και χωρίς την κατάλληλη αξιοποίηση.

Συμπεραίνουμε ότι βούλγαροι επιστήμονες υπάρχουν, όμως η ενσωμάτωση και 

αξιοποίηση των προσόντων τους στην αγορά εργασίας, δεν προωθείται.

Πιθανά με αυτό το γεγονός να εξηγείται ότι, το μεταναστευτικό ρεύμα που 

παρατηρείται αφορά άμεσα και επιστήμονες που ζήτησαν καλύτερες αμοιβές ή 

συνθήκες δουλειάς στην Αμερική ή στην Ευρώπη.

Η μελλοντική ένταξη της χώρας στην ευρωπαϊκή ένωση υπόσχεται 

«καλύτερες ημέρες», για τις επιχειρηματικές συνθήκες στη χώρα.

Υπάρχει ήδη, ευνοϊκό κλίμα για την εγκατάσταση επενδυτών στην χώρα, σαν 

πολιτική βούληση.

Ο συγκερασμός των πρωτογενών και δευτερογενών πληροφοριών μας οδηγεί 

στα ακόλουθα συμπεράσματα :

Οι συναλλαγές στην αγορά γίνονται με μεγάλο ποσοστό επισφάλειας.

Το πιστωτικό σύστημα είναι αδύναμο να καλύψει τις σύγχρονες απαιτήσεις των 

επιχειρηματιών. Εμποδίζεται η επιχειρηματική δράση από την ανυπαρξία συστήματος 

επιταγών και νομοθετικής κάλυψης του πιστωτή έναντι των επισφαλών απαιτήσεών 

του.

Χαμηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών από το κράτος και τις υπηρεσίες του, 

με εμπόδια κυρίως την γραφειοκρατία, την πολυπλοκότητα, τις καθυστερήσεις λόγω 

έλλειψης οργάνωσης. Υποδομές χαμηλού επιπέδου.
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Επίσης δεν είναι αυστηρή η εφαρμογή των νόμων . Πολλές διατάξεις ειδικά 

του εμπορικού κώδικα βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση. Παρατηρείται θεσμική 

ανεπάρκεια που σε συνδυασμό με τα παραπάνω καλλιεργούν ένα κλίμα πρόσφορο 

για περιστατικά χρηματισμού και ασυδοσίας.

Η προοπτική μεγαλύτερων κερδών, είναι περισσότερο πιθανή για τις 

παραγωγικές κυρίως επιχειρήσεις, εξ’ αιτίας των μεγάλων περιθωρίων κέρδους που 

επιτρέπει το χαμηλό κόστος αμοιβών (μισθών και ημερομισθίων).

Το ύψος των αμοιβών του ιδιωτικού τομέα , είναι μεγαλύτερο από αυτό του 

δημοσίου τομέα. Επιπλέον οι αμοιβές των εργαζομένων στις βιοτεχνικές επιχειρήσεις 

που εντοπίζονται στο νότιο τμήμα της Βουλγαρίας, λόγω έλλειψης προσωπικού, είναι 

ελαφρώς υψηλότερες από αυτές του βόρειου ή κεντρικού τμήματος της χώρας.

Παρατηρείται έλλειψη οργανωμένων δικτύων διανομής και κέντρων 

χονδρικής διάθεσης εμπορευμάτων. Το χονδρεμπόριο είναι ακόμα σε εμβρυακή 

μορφή.

Υπάρχει παραοικονομία σε μεγάλη έκταση. Λαθραία εμπορεύματα στην 

αγορά που διακινούνται με πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.

Δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων.

Η αγοραστική δύναμη του πληθυσμού είναι μειωμένη. Ο μέσος βούλγαρος 

καταναλωτής δεν μπορεί να ξοδέψει χρήματα για ν’ αγοράσει αγαθά πολυτελείας. 

Καλύπτει τις βασικές του ανάγκες σε τρόφιμα , θέρμανση, στέγαση, ένδυση , 

υπόδηση κ.λ.π. , αγοράζοντας ένα προϊόν με κύριο κριτήριο την χαμηλή τιμή του 

προϊόντος και μετά την ποιότητα.

Ο χρηματισμός των δημόσιων λειτουργών , η διαφθορά και η παραοικονομία, 

όπως παρουσιάζονται στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής επιτροπής για τη Βουλγαρία , 

δεν μοιάζουν να αποτελούν ουσιαστικά ή ανυπέρβλητα προβλήματα για τις 

επιχειρήσεις του δείγματος. Αναφέρθηκε ευρεία εξάπλωση χρηματισμού με μικρά 

όμως χρηματικά ποσά.
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Είτε οι επιχειρηματίες έχουν εξοικειωθεί με την κατάσταση είτε αυτή η κατάσταση 

δεν έχει τη σημασία και την έκταση που επίσημα παρουσιάζεται, στο επίπεδο των 

επιχειρήσεων που εμείς εξετάσαμε.

Το φαινόμενο του εκτεταμένου χρηματισμού που καταγράφηκε, δεν έχει τη 

μορφή εκβιασμού ή καταναγκασμού. Μάλλον έρχεται σαν αντιστάθμισμα του αργού 

ρυθμού δουλειάς, της πολυδαίδαλης γραφειοκρατίας και της έλλειψης κανονισμών 

και κυρώσεων από τη διοίκηση.

Από άλλη οπτική, είναι εξισορροπητικός μηχανισμός για τους χαμηλούς μισθούς των 

δημοσίων υπαλλήλων.

Σε καμιά περίπτωση δεν θεωρήθηκε από τους επιχειρηματίες της έρευνάς μας ως 

εμπόδιο ή ανασταλτικός παράγοντας επιχειρηματικής δράσης . Σε πολλές 

περιπτώσεις θεωρήθηκε ότι διευκολύνει στην άμεση εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων.

Συνακόλουθα και η εγκληματικότητα, που κάθε σύγχρονη χώρα 

αντιμετωπίζει, δεν διακρίνεται ως ανασταλτικός παράγοντας λειτουργίας των 

επιχειρήσεων .

Πάρα το γεγονός ότι καταγράψαμε περιστατικά κλοπών, δεν διακρίναμε να 

απευθύνονται ιδιαίτερα στον επιχειρηματικό κόσμο της Βουλγαρίας.

Το άγνωστο περιβάλλον, η ασαφής νομοθεσία, οι αργοί ρυθμοί, κ.λ.π. έχουν 

σαν συνέπεια αυξημένους βαθμούς άγχους και ανασφάλειας για τους επιχειρηματίες 

που κινούνται εκεί.

Για την γλώσσα επικοινωνίας στην χώρα της Βουλγαρίας συμπεραίνουμε πως 

διαφέρει από τις μεγάλες πόλεις όπως η Σόφια, αλλά και τα νότια της χώρας που 

συνορεύουν με την Ελλάδα.

Στην πρωτεύουσα το μορφωτικό επίπεδο των πολιτών είναι υψηλότερο , και η 

αγγλική γλώσσα αναγνωρίζεται και ομιλείται περισσότερο απ’ ότι σ’ άλλες περιοχές. 

Το ίδιο ισχύει και για την ελληνική γλώσσα η οποία εκτός από τις μεγάλες πόλεις 

είναι διαδεδομένη και στις νότιες περιοχές.
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Αν και στην ιστορία και στο υπόβαθρο των σχέσεων των δύο λαών 

καταγράφονται δυσάρεστα γεγονότα από πολλές απόψεις, συμπεραίνουμε πως δεν 

αποτελούν το κριτήριο με το οποίο αντιμετωπίζονται, οι σημερινές σχέσεις και 

διακρίνονται οι συμπεριφορές.

Στην ουσία, δεν επηρεάζει συνειδητά τουλάχιστον τις συναναστροφές των απλών 

ανθρώπων στη σημερινή εποχή.

Ο λαός αντιμετωπίζει φιλικά τους επιχειρηματίες, ως πηγή οικονομικής 

προόδου για τον τόπο.

Δεν καταγράφηκαν εθνολογικές ή άλλες διακρίσεις στους επενδυτές στη Βουλγαρία. 

Η κυβερνητική πολιτική επίσης δεν φαίνεται να κάνει διακρίσεις στη προώθηση 

συμφερόντων μεταξύ ξένων επενδυτών.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις των συνομιλητών μας, η αντιμετώπιση των Ελλήνων 

επιχειρηματιών από τους βούλγαρους, χαρακτηρίστηκε περισσότερο θετική από ότι 

των υπολοίπων επενδυτών στη χώρα, με την αιτιολογία ότι η νοοτροπία των δύο 

λαών και η συμπεριφορά είναι περισσότερο «συγγενική», σε σύγκριση με αυτή των 

βόρειο -ευρωπαίων.

Υπάρχει διάσταση μεταξύ, των υπηρεσιών εικονικών - ηλεκτρονικών 

πληροφοριών που δίδονται με άψογο τρόπο, με την πραγματική ποιότητα 

πληροφοριών όταν ένας ενδιαφερόμενος απευθύνεται τηλεφωνικά ή δια ζώσης για να 

ζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες , για την εφαρμογή π.χ. ενός προγράμματος σαν 

το ΕΣΟΑΒ, από τις αρμόδιες αρχές της Βουλγαρίας.
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Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε συνοπτικά τις Ευκαιρίες και τους 

Κινδύνους στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Βουλγαρίας που συνθετικά εξάγονται

από τις πρωτογενής και δευτερογενής πηγές.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Εργατικό δυναμικό χαμηλού κόστους Μειωμένη παραγωγικότητα εργασίας

Υψηλός ρυθμός ανάπτυξης της εγχώριας 
αγοράς. Βελτίωση των μακροοικονομικών 
μεγεθών.

Ανεπαρκές επιχειρηματικό θεσμικό πλαίσιο

Ανικανοποίητη ζήτηση 8 εκατ. Καταναλωτών Χαμηλό κατά κεφαλή εισόδημα

Ευνοϊκοί (ακόμα) όροι εξαγωγών προς αγορές 
της ανατολικής Ευρώπης, την Ασία, (Ρωσία , 
Τουρκία, κ.α.)

Διαφθορά , οργανωμένο έγκλημα, 
δυσχέρειες μεταφορών.

Αξιόλογοι φυσικοί πόροι Ανεπαρκείς και απαρχαιωμένες υποδομές 
εκμετάλλευσής τους

Απουσία περιορισμών στη συμμετοχή 
αλλοδαπών προσώπων (φυσικών και νομικών) 
στις ιδιωτικοποιήσεις

Αργοί ρυθμοί στις δομές του κράτους και 
την εφαρμογή επενδυτικών προγραμμάτων. 
Γραφειοκρατία, πολύπλοκες διαδικασίες.

Υπηρεσίες και Παροχές κοινής ωφελείας, 
χαμηλού κόστους

Χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών και παροχών, 
παρωχημένη τεχνολογία

Μέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης στο άμεσο 
μέλλον.

Έλλειψη έρευνας και τεχνολογίας, 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας,
τηλεπικοινωνιακών μέσων

Προϋποθέσεις για εφαρμογή ηγεσίας κόστους Προβλήματα και ελλείψεις στην εφαρμογή 
της, εμπορικής κυρίως , νομοθεσίας.

Δυνατότητα απόκτησης, με χαμηλό κόστος, 
παγίων εγκαταστάσεων , επιχειρήσεων και 
εξοπλισμού.

Έλλειψη ενημέρωσης των ίδιων των 
φορέων του δημοσίου , σχετικά με νέες 
ρυθμίσεις, προγράμματα.

Χαλαρή νομοθεσία για περιβάλλον Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στο 
δικαστικό και τραπεζικό σύστημα

Σχετική πολιτική σταθερότητα Διάδοση πρακτικών διαφθοράς

Γειτνίαση με την Ελλάδα, κοντινή απόσταση. Μεγάλο ποσοστό εγκληματικότητας

Ευνοϊκή φορολογία και επενδυτικό κλίμα. 
Ισότιμη μεταχείριση ξένων και ντόπιων 
επενδυτών.

Ασαφές νομοθετικό πλαίσιο 
Μεγάλη έκταση παραοικονομίας 
Απουσία ελεγκτικών μηχανισμών.

Μειωμένη διαπραγματευτική δύναμη
καταναλωτών, προμηθευτών και εργαζομένων

Συντονισμός και συνεργασία κρατικών 
φορέων και επιχειρη ματιών δεν υπάρχει σε 
ικανοποιητικό επίπεδο.

Χαμηλή εισαγωγική διείσδυση άλλων μεγάλων 
ανταγωνιστών. Όχι έντονος ανταγωνισμός.

Αθέμιτος Ανταγωνισμός

Δεν υπάρχουν εμπόδια εισόδου στην αγορά Συναλλαγματικός κίνδυνος
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Όσον αφορά στις διαφαινόμενες Ευκαιρίες στο επιχειρηματικό περιβάλλον 

της Βουλγαρίας αυτές θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:

Αναδεικνύεται μεγάλη ευκαιρία , το χαμηλό εργατικό κόστος.

Αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί τον κύριο λόγο για την επένδυση στη χώρα.

Οι επιχειρήσεις με σκοπό να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους στρέφονται στην αγορά 

που προσφέρει χαμηλά κόστη παραγωγής ή εμπορίας.

Σημαντικότερο κόστος και πιο ευαίσθητο σε συμπίεση είναι το κόστος για τις αμοιβές 

των εργαζομένων. Στη Βουλγαρία το ύψος των αμοιβών είναι κατά 8 έως 10 φορές 

χαμηλότερο από το αντίστοιχο στην Ελλάδα.

Προφανές είναι το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν «ηγεσία κόστους»* για 

την επικράτησή στην Ελληνική, Βουλγαρική ή Διεθνή αγορά.

Πρέπει όμως να δοθεί προσοχή στο γεγονός ότι το χαμηλό εργατικό κόστος δεν 

εξασφαλίζει ένα διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Ήδη όπως προκύπτει από την έρευνά μας, στις νότιες περιοχές της 

Βουλγαρίας όπου εγκαταστάθηκε πληθώρα ελληνικών βιοτεχνικών - μεταποιητικών 

επιχειρήσεων (κλάδου ένδυσης κυρίως) τα φθηνά «εργατικά χέρια» άρχισαν να 

σπανίζουν όπως και η εύρεση φθηνών εγκαταστάσεων, εξ’ αιτίας της αυξημένης 

ζήτησης, αφενός και της έλλειψης που παρουσιάστηκε, αφετέρου.

Από την άλλη μεριά , δεν είναι δυνατό να τονωθεί η κατανάλωση στην αγορά 

εάν δεν αυξηθούν οι μισθοί και οι αμοιβές των πολιτών της Βουλγαρίας. Για το λόγο 

αυτό αναφέρουμε στους κινδύνους το χαμηλό κατά κεφαλή εισόδημα.

Εκτιμούμαι ότι αναδεικνύονται σε σημαντικότερους κίνδυνους, για όλες τις 

επιχειρήσεις του δείγματός μας , η γραφειοκρατία, με την πολυπλοκότητα, τις 

καθυστερήσεις, και ασάφεια που περικλείει, καθώς επίσης και το ανεπαρκές νομικό 

επιχειρηματικό πλαίσιο σε συνδυασμό με το ελλιπές τραπεζικό σύστημα.

Κατά προτεραιότητα, θα εκτιμούσαμε σημαντικό κίνδυνο την μεγάλη έκταση της 

παραοικονομίας τον αθέμιτο ανταγωνισμό , και την έλλειψη αποτελεσματικών 

ελεγκτικών μηχανισμών.

ΠΗΓΉ: I. 9,1. 10
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Το μεγάλο ποσοστό εγκληματικότητας παραμένει ένας κίνδυνος αρκετά 

υψηλός για τη χώρα και τους επενδυτές.

Ακόμη από την ανάλυση των πρωτογενών μας πηγών προκύπτουν τα 

παρακάτω συνθετικά συμπεράσματα για τις ευκαιρίες που έχουν εντοπίσει οι 

επιχειρηματίες στο επιχειρηματικό περιβάλλον της ξένης χώρας :

Η γειτνίαση με την Ελλάδα και η εύκολη, σύντομη πρόσβαση ειδικά από την 

βόρεια Ελλάδα , καθώς και τα ανύπαρκτα σχεδόν «εμπόδια εισόδου» στην αγορά 

είναι σημαντικές προκλήσεις για τους έλληνες επιχειρηματίες.

Πιστεύουμε ότι στη Βουλγαρία υπάρχει ευνοϊκό κλίμα για προσέλκυση και 

παραμονή επενδύσεων. Τόσο το κράτος όσο και οι φορείς του κατευθύνονται 

ικανοποιητικά προς την κατεύθυνση αυτή.

Έχουν ήδη διαπιστωθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή* αλλά και τους 

επιχειρηματίες που ζουν στη Βουλγαρία, αρκετές βελτιώσεις σε πολλούς τομείς , 

όπως έργων υποδομής, οργάνωσης της πληροφόρησης , μέτρων για πάταξη του 

οργανωμένου εγκλήματος.

Η περιορισμένη βέβαια εισροή επενδύσεων επιδεινώνει άμεσα την 

βουλγαρική οικονομία και δρα σαν ανασταλτικός παράγοντας στην επιτάχυνση των 

διαρθρωτικών αλλαγών. Οι τελευταίες είναι απαραίτητες για τη δημιουργία και 

συντήρηση έργων υποδομής στη χώρα που με τη σειρά τους θα προσελκύσουν και θα 

διατηρήσουν τους επενδυτές.

ΠΗΓΉ: I. 22, III. 6
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Ολοκληρώνοντας, συνοπτικά μπορούμε να προτείνουμε :

Βελτίωση των μεταφορών , κυρίως του οδικού δικτύου της Βουλγαρίας, αλλά 

και της Ελλάδας ( άξονες κάθετοι προς την Εγνατία οδό).

Να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα, με συνέχεια και προοπτική για την προώθηση 

των ξένων επενδύσεων εκ μέρους της Βουλγαρικής κυβέρνησης, όχι μόνο με τη 

μορφή επιδοτήσεων, αλλά και με μέτρα για την διευκόλυνση των συναλλαγών.

Επιμόρφωση του πληθυσμού για την εμπέδωση της νοοτροπίας της 

«οικονομίας της αγοράς» και την αλλαγή κουλτούρας.

Λήψη μέτρων κατά της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Εξάρθρωση των 

κυκλωμάτων οργανωμένου εγκλήματος. Αποτελεσματικότερη λειτουργία του 

κράτους πρόνοιας. Ομοιόμορφη ανάπτυξη αγροτικών και αστικών περιοχών.

Επιτάχυνση του ρυθμού εκσυγχρονισμού του τραπεζικού συστήματος.

Βελτίωση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Αύξηση του αριθμού των τελωνειακών σταθμών Ελλάδας - Βουλγαρίας.

Απλούστευση διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων, λήψη 

μέτρων μείωσης της γραφειοκρατίας, των φαινομένων διαφθοράς και βελτίωση του 

επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αναβάθμιση και ενίσχυση του ρόλου των Ελλήνων εμπορικών ακολούθων.

Επιδότηση και των εμπορικών επιχειρήσεων, όχι μόνο των παραγωγικών.

Ενίσχυση της παρουσίας του Ελληνικού κράτους στη Βουλγαρία με την 

ίδρυση σχολείων και υπηρεσιών προς διευκόλυνση των Ελλήνων επιχειρηματιών - 

στελεχών και των οικογενειών τους που διαμένουν εκεί.

Να καταγραφούν και να οργανωθούν τα συμφέροντα των ελλήνων 

επιχειρηματιών ώστε να τύχουν προώθησης και εκπλήρωσης.
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Κεντρικός σχεδιασμός και στρατηγική, από το Ελληνικό κράτος, σε όλα τα 

επίπεδα της επιχειρηματικής δράσης. Προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και των 

οικονομικών συμφερόντων της Ελλάδας στη Βουλγαρία.
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III. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ- ΙΝΤΕΡΝΕΤ

1. http://www.mi.government.bi>/eni>/about/links.html το επίσημο site του 

υπουργείου οικονομικών της Βουλγαρίας . Περιέχει χρήσιμες και 

πλούσιες πληροφορίες και υπερ-συνδέσεις διαθέσιμο και στα αγγλικά . 

Βιομηχανία, Εμπόριο, Τουρισμός , Ιδιωτικοποιήσεις, Ευρωπαϊκή 

Ολοκλήρωση, Βιογραφικά υπουργού και επιτελείου του, Ιστορία, 

Υπηρεσίες κ.α. είναι μερικά μόνο από τα θέματα- πεδία που εκθέτονται. 

Από την βασική σελίδα μπορεί κανείς να επισκεφτεί τα εξής:

• council of ministers of the republic of Boulgaria

• privetisation agency

• national center for information & documentation

• bulgarian export promotion center

• bulgarian patent office

• agency for small & medium - sized enterprises.

• Bulgarian catalog

* Bu shiphydrodynamics center

* Bu foreign Investment agency

* commodity exchanges & wholesale

* Markets state commission.

2. http://www.bfia.ori> (bulgarian foreign Investment Agency) κυβερνητική 

υπηρεσία για παροχή υποστήριξης-βοήθειας για πληροφορίες και 

προώθηση επενδύσεων. Παρέχει πληροφορία και στα ελληνικά (κυρίως 

όμως οι περισσότερες στα αγγλικά) για θέματα επιχειρηματικού

Experts περιλαμβάνει τηλέφωνα και διευθύνσεις ειδικών 

συμβούλων του κέντρου.

Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με SOFIX (Bulgaria Stock Exchange -Sofia) 

χρηματιστήριο της χώρας.

Εδώ περιέχεται και ο επιχειρηματικός οδηγός 2001 όπου περιγράφονται 

σημαντικές πληροφορίες διερεύνησης περιβάλλοντος . Η ιστοσελίδα 

διαμορφώθηκε στα ελληνικά από το γραφείο Συμβούλων Οικονομικών & 

Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Σόφια.
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3. http://www.wOrldbank.org/data στοιχεία , οικονομικοί - 

χρηματοοικονομικοί δείκτες από την παγκόσμια τράπεζα.

4. httpV/ivvvw.cia.gov/eia/publications/

Αναλυτική παρουσίαση με πίνακες και στοιχεία για όλη την χώρα. 

Ενημερωμένο , πλούσιο και λεπτομερειακό.

5. htlp://www .online.bg/ ζωντανό ενημερωμένο και εύχρηστο 

ειδησιογραφικό ενημερωτικό site με πολλά αντικείμενα για ψάξιμο 

πλούσια θεματολογία και δυνατότητες πολλαπλών αναζητήσεων από 

διάφορα πεδία ( πολιτική, επιχειρήσεις, μετεωρολογία, σεμινάρια, 

συνέδρια , μουσική, διασκέδαση, ηλεκτρονικό εμπόριο , ραδιόφωνο, 

παιχνίδια, σπορ, ταξίδια, ξενοδοχεία, κ.λ.π)

6. http://www.europa.eu.int bulgaria

7. http://vvww.dipek.gr

8. http://www.iht.com/articles

9. http://www', guardian.co.uk/eu/story/

10. http://www.europeanforum.bot-co/bulgaria

11. http://\vww.online.bg οδηγοί σχετικοί με το επιχειρηματικό περιβάλλον της 

Βουλγαρίας, την πολιτική και τα μέσα ενημέρωσης.

12. http://www.bulgaria.com βασική εισαγωγική σελίδα με γενικές 

πληροφορίες και δυνατότητες συνδέσεων με διάφορες υπηρεσίες και 

πληροφορίες για την χώρα , τον τουρισμό της, τις επιχειρήσεις της.

13. http://www.theepc.bg/ the European policy center

14. http://www.euobserver.com. Πληροφορίες για την ευρωπαϊκή διεύρυνση 

και τις, προς ένταξη χώρες.

15. http://vvww.nsi.bg National Statistic Institute of Bulgaria. Δίνει στατιστικά 

από επίσημες έρευνες σχετικές και με το επιχειρηματικό περιβάλλον της 

Βουλγαρίας.

16. http://www.search.bg (the Bulgarian Search Engine)

17. http://www .gksolt.com (links to websites of governmental institutions and 

political parties in Bulgaria

107

http://www.wOrldbank.org/data
http://www.europa.eu.int
http://vvww.dipek.gr
http://www.iht.com/articles
http://www',_guardian.co.uk/eu/story/
http://www.europeanforum.bot-co/bulgaria
http:///vww.online.bg
http://www.bulgaria.com
http://www.theepc.bg/
http://www.euobserver.com
http://vvww.nsi.bg
http://www.search.bg
http://www_.gksolt.com


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I. Το ερωτηματολόγιο

II. Οι συνεντεύξεις



I. To ερωτηματολόγιο
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ— ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η εταιρία .......................................... είναι μια (εμπορική , παροχής υπηρεσιών,

βιομηχανική , βιοτεχνική, κλπ..... ) επιχείρηση (ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ κλπ........)

Με αντικείμενο εργασιών (περιγραφή πωλούμενων προϊόντων και ειδών, παρεχόμενων

υπηρεσιών).............................................................................................

Νομική μορφή ( ατομικής επιχείρησης , Α.Ε. ΕΠΕ , Ο.Ε., Ε.Ε.,...).

Ξεκίνησε την επιχειρηματική της δράση το 19— ( ως........................................................... )

με ιδρυτή τον / την Κο.................................

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ με τους κυριότερους σταθμούς (χρονολογικά) ή

τα επιτεύγματα.......................................................................................................

Σήμερα αριθμεί — υποκαταστήματα, - αποθήκες - θυγατρικές - εργαζόμενους

Στις αντίστοιχες πόλεις - περιοχές.

Έδρα ( Ελλάδα, Βουλγαρία ή αλλού................................. )

Στη Βουλγαρία— ## - ## — ## — ##

Οι εγκαταστάσεις είναι ιδιόκτητες ή νοικιάζονται;...........................................

Η επιχείρηση εξαπλώνεται (είτε ως δίκτυο διανομής , είτε / και με υποκ/τα ) στις

περιοχές: ...................................................................................

Πελάτες της είναι: ..................................................................

Προμηθευτές:από πού εφοδιάζεται α’ ύλες

Ανταγωνιστές θεωρούνται ( ξένοι και έλληνες κλπ,....................................)

Η διοικητική - οργανωτική διάρθρωση έχει ως εξής (οργανόγραμμα)

Ο συνομιλητής έχει την θέση του........................................................

Στα σύγχρονα μέσα που διαθέτει ( συστήματα ΗΥ λογισμικού, μηχανημάτων κλπ)

συμπεριλαμβάνονται:.....................................................................................................

Μερικά από τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης είναι τα ακόλουθα:

Ακαθάριστα έσοδα 1999 2000 2001 2002

Καθαρά κέρδη

Υποχρεώσεις

Επενδύσεις

Κόστη

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.......................ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.......................

Μερίδιο αγοράς στον κλάδο....................................................
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Τα σχέδια για το μέλλον περιλαμβάνουν (στόχοι- όραμα)

Τα δυνατά σημεία της επιχείρησης (το συγκριτικό πλεονέκτημα) θεωρούνται:

Αδύνατα σημεία θα μπορούσαν να σημειωθούν τα εξής:

2. ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Πότε επιλέξατε να επεκταθείτε στην Βουλγαρία και γιατί?

Λόγοι που σας ώθησαν σε μια τέτοια απόφαση

(μήπως και σε άλλες βαλκανικές χώρες;)

Ήταν ρίσκο και γιατί; (το γνωρίζατε απ’ την αρχή) και αν ναι τι ρισκάρατε ;) 

Τι σας κόστισε σε χρόνο και χρήμα , απολογιστικά όπως το βλέπετε σήμερα

Ποιες τακτικές , βήματα ακολουθήσατε από την αρχή για να καθιερωθείτε στην εκεί 

αγορά.

Προβλήματα που αντιμετωπίσατε από την αρχή της πορείας σας στην Βουλγαρία μέχρι 

και σήμερα.

Σγεδιασμός υπήργε από πριν ; από πού εξυπηρετηθήκατε, πως, και σε ποιο βαθμό ( 

εταιρία νομική, συμβούλων, άλλοι επιχειρηματίες, επιμελητήρια , πρεσβείες, 

άλλοι..........................).

Πληροφόρηση_____αντλήσατε και συνεχίζετε να αντλείτε από

πού;................................................

Πιστεύετε ότι λειτουργούν ικανοποιητικά, οι αρμόδιες για υποστήριξη υπηρεσίες και 

οργανισμοί στη Βουλγαρία και εδώ για εσάς τους επιχειρηματίες;
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Γνωρίζετε ποιοι είναι αυτοί οι οργανισμοί; χρησιμοποιήσατε το Διαδίκτυο;

Μελετήσατε στοιχεία εξωτερικού περιβάλλοντος (όπως οικονομικά , νομικά , 

κοινωνικά ,πολιτική σταθερότητα, δυναμική και ευνοϊκή κυβέρνηση, πολιτισμικά , 

τεχνολογία, μέσα μεταφοράς , επικοινωνίας, δημογραφικά , φορολογικά , εργασιακά, κλπ 

στοιχεία.

3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Σήμερα ποιοι είναι οι πελάτες σας στην Βουλγαρία( σε ποιους καταναλωτές 

απευθύνεστε)

Η αγοραστική τους δύναμη....................................................................

Η διαπραγματευτική τους δύναμη.......

(είναι οργανωμένοι, αφυπνισμένοι καταναλωτές ,με οικολογική συνείδηση;)

Οι προμηθευτές σας ποιοι είναι (Βούλγαροι κλπ.)........................................

(είναι οργανωμένοι σε σωματεία, συνδικάτα)..........................

Πως γίνονται οι πληρωμές (πιστώσεις )/αγορά χρήματος

Ανταγωνιστές σας, ποιοι είναι (φίρμες), από πού προέρχονται ,ποιες οι διαφορές

σας............................................................................................................................................

Εργαζόμενοι (συνήθειες δουλειάς, σχόλης, εργασιακή συνείδηση, ωράρια, απουσίες, 

άδειες, υπερωρίες. Επικοινωνία , εκπαίδευση , εξειδίκευση , μορφωτικό επίπεδο ,

νοοτροπίες, αντιμετώπιση ιεραρχίας, συναδέλφων κλπ) ..............................

Μισθοί

Επιμόρφωση γίνεται από σας προς τους υπαλλήλους σας;

Α’ ύλες (ή βοηθητικές) της Βουλγαρίας χρησιμοποιείτε;

Ποιες και πως.................................................

Στα προϊόντα σας υπάρχουν υποκατάστατα , συμπληρωματικά ή ανταγωνιστικά αγαθά

Εισαγωγές - Εξαγωγές πως γίνονται και τι εμπόδια υπάρχουν;

Είναι ανταγωνιστική η αγορά για τα προϊόντα στον κλάδο σας;

Θέση σας στην αγορά (ηγετική ή.............................................. )

5



Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το επίπεδο των παροχών σχετικά με τα : 

Δίκτυα διανομής ικανοποιητικά και πως είναι περίπου.............................

Μέσα μεταφοράς 

Μέσα επικοινωνιών

Τεγνολογική υποδομή

Υπηρεσίες (ΔΕΗ, ΟΤΕ ,ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ, τηλεόραση, σέρβις................)

Εξυπηρέτηση σε γραφεία και υπηρεσίες

Η αίσθηση που σας αφήνει η επαφή σας με τις δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς ή και 

διοικητικούς υπαλλήλους ποια είναι;( οργάνωση, γραφειοκρατία, καθυστέρηση, δώρα και 

ιδιαίτερη μεταχείριση) ; Εξυπηρέτηση προθυμία, ταχύτητα, ευσυνειδησία, ενημερωμένοι, 

τεχνολογικά καταρτισμένοι, Τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες;

Οι άλλοι επιγειρηματίες ντόπιοι και ξένοι ποια στάση κρατούν ( απόψεις για 

συμπεριφορά, οργάνωση , δικτύωση)

Τι διαφορές υπάρχουν στην αντιμετώπιση σας από τον πληθυσμό εκεί ( συνεργάτες, 

υπαλλήλους, άλλους ξένους επιχειρηματίες, τράπεζες , αρχές..) ως έλληνες 

επιχειρηματίες;

Επικοινωνία στη γλώσσα τους, στην αγγλική, στη δική μας, θα την χαρακτηρίζατε 

εύκολη και αποτελεσματική ; γιατί νομίζετε;

Η νομοθεσία είναι ευνοϊκή για τους επιχειρηματίες ( τους έλληνες ειδικά ); 

Το φορολογικό καθεστώς είναι ευνοϊκότερο και απλούστερο;

Κίνητρα επενδύσεων υπάρχουν; Πληροφόρηση με εύκολη πρόσβαση ή όχι;

Τραπεζικό σύστημα
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4. ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Από την επίσημη έκθεση της Ε.Επ. για την Βουλγαρία για το 2001 γίνεται εκτενής 

αναφορά και καυτηριάζεται θα έλεγα το πρόβλημα της διαφθοράς σε όλο τον δημόσιο 

σύστημα. Ποια η γνώμη σας για την έκταση της διαφθοράς εκεί. Σε σας προσωπικά;

Πόσο επηρεάζει την επιγειρηματική σας δράση , τη διευκολύνει ή τη δυσκολεύει, και 

πως;

Αθέμιτος ανταγωνισμός και εκφάνσεις του για την επιχείρησή σας.

Οργανωμένα συμφέροντα και η δράση τους, περιπτώσεις δολιοφθοράς, ζημιών, 

κυκλώματα εκβιασμού, απειλές, βρεθήκατε αντιμέτωποι εσείς προσωπικά ή ακούσατε 

από άλλους κάποια περιστατικά που θα μπορούσατε να μας αναφέρετε ( άμεσα ή έμμεσα

γωρίς ονόματα και ημερομηνίες)

Με κάποια μορφή εγκληματικότητας ήρθατε αντιμέτωποι στη χώρα; Πως το 

αντιμετωπίσατε; (κλοπές, δολιοφθορά, παραβατικές ενέργειες εις βάρος σας με 

οποιονδήποτε τρόπο)

5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχουν αλλάξει βελτιωθεί ή γειροτερέιμει, κάποια πράγματα στην Βουλγαρία τα 

τελευταία 2 χρόνια ( βελτιώθηκαν ή υποβαθμίστηκαν ,χειροτέρεψαν) ποια και πως ;

( ανεργία, πληθωρισμός, υποαπασχόληση, παραγωγικότητα, ρυθμοί ανάπτυξης , επίπεδο 

ζωής....)

Μπορεί να διορθωθούν κάποια πράγματα στην Βουλγαρία; Αν ΝΑΙ ,τι θα προτείνατε;

Αν είχατε την δύναμη να εφαρμόσετε κάποιες αλλαγές στο υπάρχον καθεστώς της χώρας 

για το συμφέρον των επιχειρηματιών, τι θα αλλάζατε; Τι θα αφήνατε 

ίδιο;........................................................................................................................................

7



Πως φαντάζεστε την Β. σε μερικά χρόνια με την προοπτικό έντα£ός της στην ΕΕ; 

Τι θα αλλάξει πιστεύετε;

Πως βλέπετε την προοπτικό της δικός gag επιχείρησης, σε μερικά χρόνια στην Β ή 

ευρύτερα στην περιοχή;

Τι θα επιθυμούσατε να γίνει καλύτερο για την επιχείρησή σας στην χώρα;

Τι νομίζετε ότι θα συμβεί, εάν όλα όσα είπαμε παραπάνω δεν γίνουν για την Βουλγαρία 

και την επιχείρησή σας;

6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Αν συμβουλεύατε ένα δικό σας άτομο που θέλει να ξεκινήσει επιχείρηση στην Β., ποια 
στοιχεία θα του περιγράφατε ως

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Για ποιους λόγους αξίζει κανείς να κάνει επιχείρηση στην Βουλγαρία;

ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Τι θα του λέγατε να προσέχει και να αποφύγει;
Ποια κομμάτια του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ( ποιοι παράγοντες μπορεί να 
απειλήσουν την υγιή πορεία, κερδοφορία και την επιβίωση της επιχείρησης σας στη 
Βουλγαρία;) θεωρείτε επικίνδυνα για την ομαλή πορεία των εργασιών σας στη χώρα., και 
γιατί; (απειλές_______περιβάλλοντος)
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7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Θα θεωρούσατε πιο σημαντικά , ποια κλειδιά επιτυγίας; (ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΕΝΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ , αυτό ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ....... /
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1-10)

1. Πολύ καλή γνώση- πληροφόρηση για 
την Διεθνή πολιτική, Οικονομία, τα 
αντίστοιχα για την αγορά των 
Βαλκανίων,

•

2. Γνώσεις για τον Πολιτισμό, Κουλτούρα, 
Δημογραφικά στοιχεία, Τεχνολογικές 
δυνάμεις, Νομική κατάσταση.

•

3. Πληροφόρηση για κλαδικά στοιχεία •
4. Οργάνωση της επιχείρησης υγιής και 

επιτυχημένη πορεία , από πριν στην 
Ελληνική αγορά.

•

5. Ύπαρξη Στρατηγικού Επιχειρηματικού 
Σχεδίου

•

6. Να προηγηθεί διερευνητική περίοδος •
7. Ένστικτο , εμπειρία του επιχειρηματία 

μαζί με ισχυρή θέληση και επιμονή.
•

8. Αριστη επιλογή συνεργατών συμβούλων 
, ανθρώπων πάνω στους οποίους θα 
στηριχθεί η εφαρμογή του
επιχειρηματικού πλάνου.

•

9. Δυνατό κεφάλαιο , χρηματοδότηση , 
( αυτοχρηματοδότηση)

•

. 10. Αλλο/ άλλα κλειδιά ή προϋποθέσεις
επιτυχίας στην Βουλγαρία.

•
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II. Οι συνεντεύξεις
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ΝΙΚΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Α.Ε.



Η εταιρία ΝΙΚΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Ε. είναι κομμάτι του ομίλου εταιριών 

ΝΙΚΑΣ.

Στον όμιλο ανήκουν μεταξύ άλλων και οι αντιπροσωπείες, των παγωτών HAAGEN- 

DAZ, των WENDY’S για Ελλάδα και Κύπρο, και των αυτοκινήτων ΔΡΟΜΟΝ OPEL.

Αντικείμενο εργασιών της «ΝΙΚΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Α.Ε.» είναι, η παραγωγή και εμπορία 

αλλαντικών και εμπορευμάτων (τυροκομικά , είδη τροφίμων για χώρους μαζικής 

εστίασης).

Λειτουργεί ως ανεξάρτητη επιχείρηση, διοικητικά- οργανωτικά και οικονομικά.

Αρχικά λειτουργούσε ως κεντρική αποθήκη και υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, της 

μητρικής επιχείρησης των Αθηνών που ίδρυσε ο κος Νίκας . Από το 1988, όταν άρχισε 

η παραγωγική λειτουργία του εργοστασίου στη Θεσ/νίκη, ( όπως και στη Σπάρτη) έγινε 

ξεχωριστή εταιρία.

Συνολικά σήμερα υπάρχουν 3 τρεις παραγωγικές μονάδες (Αθηνών, Σπάρτης, 

Θεσ/νίκης) εντός Ελλάδος, ανά μία μονάδα στη Βουλγαρία και στα Σκόπια, και 5 πέντε 

υποκαταστήματα- κέντρα διανομής στις πόλεις Λάρισα, Ιωάννινα , Κώ , Ρόδο, και 

Κρήτη. Υποκαταστήματα λιανικής δεν υπάρχουν.

Το 2001 τα ακαθάριστα έσοδα και τα κέρδη για την εταιρία ήταν 3,5 δις και 130 

εκατ. Δρχ αντίστοιχα, ενώ 4 δις και 300 εκατ. δρχ. αναμένονται τα ίδια μεγέθη για τη 

χρήση του 2002.

Το μερίδιο αγοράς για την ΝΙΚΑΣ πανελλαδικά στα αλλαντικά υπολογίζεται στο 12% 

για τα τρία εργοστάσια στην Ελλάδα, με συνολικό τζίρο 32 δις δρχ. το 2001.

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην εταιρία ΝΙΚΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΕ είναι 

συνολικά 78 (εβδομήντα οκτώ).

Τα εργοστάσια της Βουλγαρίας και των Σκοπιών αν και λειτουργούν ως ξεχωριστές 

επιχειρήσεις υπάγονται διοικητικά ,ελέγχονται και επιτηρούνται από στελέχη της 

Θεσ/νίκης.

Η επιχείρηση στην Βουλγαρία ξεκίνησε με το ένστικτο του επιχειρηματία, που 

αναζητούσε νέες αγορές στο εξωτερικό και ειδικά στα Βαλκάνια, όπου και άλλοι
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επιχειρηματίες-βιομήχανοι του φιλικού του κύκλου, ήδη δραστηριοποιούνταν στον 

κλάδο τροφίμων και είχαν επιτυχία .

Μάλιστα υπήρχε και προφορική συμφωνία του προέδρου της εταιρίας, για να 

προμηθεύει η επιχείρηση στην Βουλγαρία τα προϊόντα της στην εκεί ήδη 

εγκατεστημένη GOODY’S .

Οι λόγοι για τους οποίους επελέγη η επένδυση στην Βουλγαρία ήταν οι εξής:

Αποτελούσε μια γειτονική, νέα αγορά, 8000000 καταναλωτών, ανεκμετάλλευτη και 

πολλά υποσχόμενη.

Είχαν ήδη διεισδύσει στην αγορά άλλες επιχειρήσεις ανάλογου μεγέθους, του ίδιου 

κλάδου, την εμπειρία των οποίων μπορούσαν να συν-μοιραστούν.

Το ένστικτο του επιχειρηματία, η τόλμη και αποφασιστικότητα να δημιουργήσει 

επί τόπου παραγωγική μονάδα ( κάτι πρωτοποριακό την εποχή εκείνη).

Το χαμηλό εργατικό κόστος.

Από τα πρώτα βήματα που έγιναν ήταν, η μελέτη αγοράς από ελληνική ιδιωτική 

εταιρία συμβούλων και ερευνητών η οποία κατέληξε σε έκθεση αρνητική για την 

εγκατάσταση στη Βουλγαρία με το αιτιολογικό (μεταξύ άλλων) ότι είναι νωρίς ακόμη 

για επενδύσεις.

Φυσικά προηγήθηκε διερευνητική αποστολή στελεχών της εταιρίας στη Βουλγαρία , 

συζητήσεις, διαβουλεύσεις , και τελικά με επιμονή του κ. Νίκα (και παρά την 

διαφωνία του σημερινού διευθυντή - υπεύθυνου για την επιχείρηση της Βουλγαρίας), 

κατέληξαν σε απόφαση για επένδυση στην χώρα.

Πληροφόρηση συγκεντρώθηκε για θέματα επιπέδου πληθωρισμού, ανεργίας , για το 

κατά κεφαλήν εισόδημα, για την κατανάλωση αλλαντικών ( που το 1988 ήταν υψηλή 

14 κιλά ετησίως ανά κάτοικο, ενώ σήμερα λόγω της οικονομικής κρίσης είναι μόνο 4 

κιλά), για τα υπόλοιπα μακρο-οικονομικά μεγέθη της χώρας αλλά και τον 

ανταγωνισμό.

Δεν ενδιέφεραν την επιχείρηση και τα στελέχη της ,η κυβέρνηση της χώρας και η 

πολιτική που εφαρμοζόταν, διότι μέσα στις προθέσεις της εκάστοτε κυβέρνησης ήταν 

βέβαιο πως συμπεριλαμβάνονταν και είναι η προσέλκυση επενδύσεων.
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Αυτό που κυρίως ενδιέφερε τους εκπροσώπους της επιχείρησης για να αποφασίσουν 

για την επένδυση στη Βουλγαρία, δεν ήταν όπως μας εμπιστεύθηκαν η διεθνής 

οικονομικές τάσεις ή η οικονομική κατάσταση της χώρας γενικά.

Επικεντρώθηκαν κυρίως σε πληροφορίες που συνδέονταν με τον κλάδο τους και τι 

συμβαίνει σε σχέση μ’ αυτόν στην συγκεκριμένη χώρα.

Η συνδρομή των κρατικών φορέων σε θέματα πληροφόρησης ήταν μηδαμινή. 

Ακολούθησε η επαφή με Βουλγάρικη εταιρία συμβούλων η οποία είχε καλές 

συστάσεις και φήμη στην περιοχή.

Οι σύμβουλοι αυτοί ήταν πρώην κυβερνητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι έχοντας τις 

κατάλληλες διασυνδέσεις ανταποκρίθηκαν άμεσα στις απαιτήσεις της εταιρίας για 

ανεύρεση εγκαταστάσεων.

Η εταιρία διέθετε ήδη έκταση 30 στρεμμάτων στη Σόφια αλλά επειδή κρίθηκε 

αναγκαία η άμεση έναρξη παραγωγής, προτιμήθηκε η εξαγορά έτοιμης παραγωγικής 

εγκατάστασης, που βρέθηκε τελικά σε κωμόπολη 60 χιλιόμετρα βόρεια της Σόφιας.

Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου που αγοράσθηκε από την ΝΙΚΑΣ ανήκε στα 

χρόνια του κομουνιστικού καθεστώτος και έως το 1989 στην κρατική 

αλλαντοβιομηχανία RODOPA η οποία αριθμούσε 9 εννέα εργοστάσια συνολικά. 

Μετά την πτώση του καθεστώτος το εν λόγω εργοστάσιο λεηλατήθηκε από τους 

εργαζόμενους, με αποτέλεσμα προϊόντα , μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός, καθώς 

και κουφώματα και υλικά οικοδομικά να εξαφανιστούν.

Το 1992 η RODOPA ιδιωτικοποιήθηκε με εξαγορά της σε εξευτελιστική τιμή, από δύο 

Βούλγαρους ιδιώτες με προσβάσεις στον κρατικό μηχανισμό.

Το 1995 το γραφείο συμβούλων που χρησιμοποίησε η ΝΙΚΑΣ στην Βουλγαρία έφερε 

σε διαπραγματεύσεις τα δύο μέρη , με αποτέλεσμα να αγορασθεί το εργοστάσιο και να 

ξεκινήσει η επιχείρηση , με ποσοστά 51% στη ΝΙΚΑΣ, και 49% οι δύο προηγούμενοι 

ιδιοκτήτες- βούλγαροι.

Το 1997 έγινε νέα πρόταση εξαγοράς στους τελευταίους και περιήλθε το 100% της 

επιχείρησης στην ΝΙΚΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Ε. Ακολούθησε η ανακαίνιση των 

κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, και η εισαγωγή μηχανημάτων
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παραγωγής, διότι τα υπάρχοντα, δεν πληρούσαν τους όρους προδιαγραφών 

παραγωγικής διαδικασίας, για υγιεινή και ασφάλεια, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Το 1999 με το τέλος των έργων ανακατασκευής καθώς και της διερευνητικής- 

δοκιμαστικής περιόδου λειτουργίας, ξεκινά η παραγωγή του εργοστασίου που 

συνεχίζεται ως τώρα.

Σήμερα το εργοστάσιο παράγει μια ποικιλία παραδοσιακών αλλαντικών και το 

«ζαμπόν» που για την ντόπια κατανάλωση είναι κάτι καινούργιο.

Το επενδυμένο κεφάλαιο ανέρχεται σε 1,5 δις δρχ. και η παραγωγή του 2002 

αναμένεται να φτάσει τους 1500 τόνους. Αξίζει να τονίσουμε ότι η παραγωγή καλύπτει 

την ντόπια αγορά μόνο και δεν γίνονται εξαγωγές προς Ευρώπη ή άλλες χώρες.

Το μερίδιο αγοράς της «ΝΙΚΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Α.Ε.» ( όπως φέρει τον τίτλο σήμερα) 

κυμαίνεται μεταξύ 40-45% για τα παραδοσιακά αλλαντικά , ενώ στο χρυσοφόρο 

προϊόν της, το «ζαμπόν» η εταιρία κατέχει την ηγετική θέση με το 90% της αγοράς του 

συγκεκριμένου είδους. Υπάρχουν 10 κωδικοί - διαφορετικά είδη ζαμπόν με πολύ 

καλές πωλήσεις. Το υπόλοιπο 10% της αγοράς του ζαμπόν κατέχουν εισαγόμενα ή και 

ντόπια χαμηλότερης ποιότητας ή και ακριβότερα μερικές φορές ζαμπόν.

Το πλεονέκτημα της εταιρίας οφείλεται στην ειδική τεχνογνωσία καθώς και στα 

πολυδάπανα υπερσύγχρονα μηχανήματα παραγωγής του προϊόντος - ζαμπόν. 

Παραμένει ως συγκριτικό πλεονέκτημα εφόσον η εκεί αγορά κρίνεται αδύναμη ακόμη 

να αντέξει μια τέτοιου μεγέθους επένδυση σε μηχανήματα και μεθόδους για την 

παραγωγή του. Η εισαγωγή κρεάτων ή και αλλαντικών επιβαρύνεται με δασμούς 

ύψους σχεδόν 40% ενώ και ο φόρος κατανάλωσης για το είδος αυτό είναι 20% με 

αποτέλεσμα να επιβαρύνεται κατά μεγάλο ποσοστό η τελική τιμή του εισαγόμενου 

προϊόντος.

Άλλωστε οι υπεύθυνοι διοίκησης και παραγωγής, αντιλήφθηκαν έγκαιρα το κενό αυτό 

της αγοράς για την ζήτηση του ζαμπόν, και το εκμεταλλεύθηκαν κατάλληλα.
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Σημαντικοί πελάτες της επιχείρησης στη Βουλγαρία θεωρούνται τα μεγάλα σούπερ- 

μάρκετ όπως BILLA, METRO ( MACRO) , η GOODY’S ( στους οποίους γίνεται και 

βραχυχρόνια) αλλά και άλλοι.

Οι πληρωμές στις πωλήσεις γίνονται κατά 85% σε μετρητά , διότι σύστημα επιταγών 

δεν υπάρχει και η «καλή πίστη» δεν γίνετε δεκτή όταν καθημερινά στην αγορά 

ακούγονται περιπτώσεις πτωχεύσεων ή κλεισίματος επιχειρήσεων λόγω οικονομικής 

αδυναμίας. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό επισφάλειας στην αγορά.

Διαφήμιση δεν έγινε μέχρι σήμερα στην Βουλγαρία για τα προϊόντα διότι δεν υπήρχαν 

οι προϋποθέσεις στα σημεία πώλησης.

Στα άμεσα σχέδια όμως είναι να ξεκινήσει διαφημιστική καμπάνια ,στα τραμ, το 

ραδιόφωνο, και με γιγαντοαφίσες στους δρόμους της Σόφιας και των μεγάλων πόλεων 

μόνο. Η διαφήμιση στην τηλεόραση δεν συμφέρει για πολλούς λόγους και κυρίως διότι 

στοιχίζει πολύ (περίπου όσο και στην Ελλάδα).

Ανταγωνιστικά προϊόντα θεωρούνται τα παραδοσιακά εντόπια σαλάμια αέρος 

(ωρίμανσης) στα οποία υπήρχε η τεχνογνωσία στην Βουλγαρία από τα προηγούμενα 

χρόνια. Καθώς και τα λίγα εισαγόμενα ευρωπαϊκά τα οποία όμως συνήθως είναι 

ακριβότερα.

Οι α’ ύλες (κυρίως κατεψυγμένο, αποστεωμένο χοιρινό κρέας) για την παρασκευή των 

αλλαντικών προμηθεύονται κατά 70% από την Ευρώπη ( Δανία , Ολλανδία, Γαλλία, 

και Βέλγιο) ενώ μόνο το 30% προέρχεται από την ντόπια αγορά.

Επειδή κάθε χρόνο δίνονται κάποιες «ποσοστώσεις» για εισαγωγή αδασμολόγητων 

κρεάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εξ’ αιτίας του προενταξιακού καθεστώτος της 

χώρας) η επιχείρηση εκμεταλλεύεται την ευκαιρία αυτή (αφού διαθέτει κεφάλαιο για 

παραγγελίες ανάλογου ύψους και κατάλληλη υποδομή με ψυγεία και χώρους 

αποθήκευσης) για να εισάγει χοιρινό από την ΕΕ φθηνότερο κατά 40% (που είναι οι 

δασμοί για το κρέας).

Έτσι για το 2002 η παραγωγή στηρίχθηκε κατά 90% στην εισαγωγή α’ υλών με τα 

ανάλογα οφέλη για την επιχείρηση.

Οι βοηθητικές ύλες (καρυκεύματα κ.λ.π) επίσης εισάγονται από την Ευρώπη.
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Για άλλες βοηθητικές ύλες π.χ. για τα έντερα, πιθανό να χρειαστεί να παραγγελθούν σε 

βούλγαρους εμπόρους-προμηθευτές , παρατηρείται το φαινόμενο να δίνεται η 

παραγγελία με συμφωνία παράδοσης μετά έναν μήνα, για το λόγο ότι δεν έχουν οι 

ντόπιοι προμηθευτές απόθεμα και αποθήκες (διότι στοιχίζουν).

Εύκολο είναι να καταλάβουμε ότι δεν αποτελούν διαπραγματευτική δύναμη έναντι της 

επιχείρησης , δεν είναι οργανωμένοι ούτε ενημερωμένοι για τα συστήματα 

προμηθειών.

Στη Βουλγαρία απασχολούνται 64 άνθρωποι, δύο 2 εκ των οποίων μόνο έλληνες (στις 

θέσεις κλειδιά του διευθυντή παραγωγής και έκθεσης- αποθήκης). Οι άλλοι 62 

εργαζόμενοι είναι Βούλγαροι από την τοπική κοινωνία της κωμόπολης ή τα κοντινά 

χωριά. Μιλάμε για μια πρώην αγροτική περιοχή με λίγα εργοστάσια και όχι βαριά 

βιομηχανία.

Ο γενικός διευθυντής του εργοστασίου ήταν παλιά πρόξενος στην Ελλάδα ,έχει 

σπουδάσει στο διπλωματικό σώμα και μιλά άπταιστα ελληνικά. Βέβαια η επικοινωνία 

γίνεται στα βουλγάρικα με τους εργαζόμενους και λοιπούς συνεργάτες της 

επιχείρησης. Παράλληλα στη μονάδα της Θεσ/νίκης απασχολείται μια υπάλληλος από 

Βουλγαρία για την καλύτερη ροή της πληροφόρησης.

Πρόσφατα όμως συμβλήθηκε η ΝΙΚΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Α.Ε. με τον εκπαιδευτικό όμιλο 

Στρατηγάκη (με βουλγάρικη επωνυμία στην χώρα) με σκοπό την επιμόρφωση των 

προϊσταμένων στην ελληνική γλώσσα.

Η νοοτροπία και οι συνήθειες των ντόπιων εργαζομένων από τον απλό εργάτη έως το 

στέλεχος ,ήταν τα μεγάλα προβλήματα στην οργάνωση της επιχείρησης στις αρχές. 

Αρχικά για την στρατολόγηση του προσωπικού χρειάστηκαν πολύωρες συνεντεύξεις 

και κόπος, γιατί δεν βρισκόταν εκπαιδευμένο προσωπικό στα πρότυπα που 

απαιτούνταν. Η εξειδίκευση είναι πολυτέλεια να αναζητείται κατά την στρατολόγηση 

του προσωπικού. Επί παραδείγματι δεν βρίσκονται, ειδικός χασάπης ή τηλεφωνήτρια. 

«Χρειάστηκε αρκετός χρόνος στους νέο - προσληφθέντες για την προσαρμογή στην 

εργασία του. Αλλά σε γενικές γραμμές οι βούλγαροι εργαζόμενοι δεν έχουν εργασιακή 

συνείδηση. Είναι με το ρολόι στο χέρι για το πότε θα σχολάσουν. Με την παραμικρή 

αδιαθεσία απουσιάζουν. Η νομοθεσία τους προστατεύει εις βάρος της εργοδοσίας 

πολλές φορές ,διότι δεν είναι δυνατό να έχεις 10 εργαζόμενους και να απουσιάζουν οι 

7, ούτε να απαιτούνται τρία παραπτώματα ( βαριά) για να απολύσεις κάποιον.
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Εκτός αυτού, τη δουλειά που σου προσφέρει ένας εργαζόμενος έλληνας , θέλεις 3 

βούλγαρους για να την κάνουν. Έχουμε ξεσηκωθεί οι Έλληνες επιχειρηματίες και 

διαμαρτυρηθήκαμε για την κατάσταση αυτή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.», ομολογεί 

ο συνομιλητής μας.

Τουλάχιστον για τους εργαζόμενους στην εταιρία οι σχέσεις όπως διαμορφώθηκαν με 

τον χρόνο, μοιάζουν πολύ καλύτερες από τις συμβατικές.

Οι εργαζόμενοι νιώθουν πια «της οικογένειας». Είναι πολύ καλά αμειβόμενοι με 220- 

250 λέβα καθαρό μισθό, ο οποίος είναι κατά 10-15% μεγαλύτερος από τους μισθούς 

της αγοράς εκεί, για τον κλάδο, και φυσικά στον ιδιωτικό τομέα, γιατί στο δημόσιο 

τομέα οι μισθοί είναι εξευτελιστικοί (γύρω στα 120-150 λέβα).

Επιπλέον το 60-65% του ακαθαρίστου μισθού είναι εργοδοτικές εισφορές.

Οι εργαζόμενοι είναι συνδικαλιστικά οργανωμένοι με παράδοση στο θέμα αυτό λόγω 

του παλαιού καθεστώτος. Σε καμία περίπτωση όμως δεν έχουν ισχυρή 

«διαπραγματευτική δύναμη». Η οικονομική εξαθλίωση και η ανεργία που πλήττουν 

την χώρα δεν αφήνουν πολυτέλειες για διεκδικήσεις.

Οι καταναλωτές δεν είναι ευαισθητοποιημένοι ούτε οργανωμένοι.

Το δίκτυο διανομής είναι υποτυπώδες, διότι στην ουσία δεν υπάρχει λιανεμπόριο και 

κατά τον ίδιο τρόπο, δεν υπάρχουν οργανωμένοι διανομείς παρά μόνο λίγες αλυσίδες, 

που πριν 2-3 χρόνια εμφανίστηκαν στην αγορά της Βουλγαρίας, όπως η ΜΕΤΡΟ ( 

θυγατρική της γερμανικής ΜΑΚΡΟ) που κάνει τις διανομές και για την εταιρία 

ΝΙΚΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Α.Ε.. Υπάρχουν ακόμη και τα εννιά 9 ιδιόκτητα φορτηγά της 

εταιρίας που αποτελούν τον στόλο διακίνησης των προϊόντων- αλλαντικών προς 

χονδρεμπόρους και άλλους μεγάλους πελάτες ( 15-20 Σούπερ Μάρκετ στην Σόφια), σε 

αλυσίδες, στη μαύρη θάλασσα (Βάρνα, Μπουργκάς, κ.α.) και άλλες 

απομεμακρυσμένες περιοχές.

Επιπλέον δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα πωλήσεων.

Μέχρι πρόσφατα ήταν σύνηθες φαινόμενο ο μικρός μπακάλης του χωριού ή της 

γειτονιάς με δικό του αυτοκίνητο να πηγαίνει στα εργοστάσια ή τόπους παραγωγής των 

προϊόντων και να αγοράζει μικροποσότητες προϊόντων προς μεταπώληση.
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Οι ανταγωνιστές στην περιοχή (βούλγαροι κυρίως, μικρές επιχειρήσεις κατ’ 

αποκλειστικότητα) μπαίνουν σε παιχνίδια υπό-τιμολογήσεων, παράνομων διακινήσεων 

χωρίς τιμολόγια και φόρους «μαύρα», καθώς και «λαδωμάτων» στα τελωνεία για την 

εισαγωγή και προϊόντων ανταγωνιστικών προς την επιχείρηση.

Αυτές οι τακτικές, πλήττουν άμεσα τον υγιή ανταγωνισμό για την επιχείρηση , αλλά 

και την αγορά σαν οικονομικό κύκλωμα.

Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι και οι μισθοί που πληρώνουν οι ανταγωνιστές, αυτής της 

κατηγορίας, είναι χρήματα «μαύρα» και φυσικά χωρίς εργοδοτικές εισφορές στο 

κράτος και το ασφαλιζόμενο.

Σε αντίθεση , η ΝΙΚΑΣ δεν μπορεί να μπει σε τέτοια παιχνίδια , λόγω κύρους , 

μεγέθους και για διασφάλιση του εσωτερικού ελέγχου και της υφιστάμενης τάξης 

πραγμάτων.

Ο αθέμιτος ανταγωνισμός όμως ήταν γνωστός από την αρχή και με αυτές τις 

προϋποθέσεις μπήκε στην αγορά η επιχείρηση θέλοντας να αγωνιστεί και να κερδίσει. 

Είναι βέβαια, η Βουλγαρία μια παρθένα αγορά 8.000.000 καταναλωτών, όπου μπορεί 

να ξεκινήσει με σωστές προετοιμασίες μια σοβαρή επιχείρηση, και να καθιερωθεί.

Το ρίσκο είναι υψηλό γιατί η χώρα βρίσκεται σε «άναρχη» κατάσταση, δεν υπάρχει 

νομοθεσία στην πράξη ( σε εφαρμογή ), δεν υπάρχει η παρουσία του κράτους με τους 

ελεγκτικούς του μηχανισμούς ή με τα όργανα και τους θεσμούς προστασίας του 

επενδυτή. Το 90% (κατά την άποψη του συνομιλητή μας) των πωλήσεων στην 

Βουλγαρία είναι «μαύρα», οι πάντες και τα πάντα είναι «υπό χρηματισμό»με συνέπεια 

οι επιτήδειοι να επωφελούνται εις βάρος των σωστών και έντιμων επιχειρηματιών. Γι’ 

αυτό το λόγο η επιχείρηση είναι 2,5 χρόνια τώρα, ακόμα σε ζημιογόνες χρήσεις, μας 

δηλώνει ο υπεύθυνος της επιχείρησης.

«Δεν στοχεύσαμε στο εύκολο και γρήγορο κέρδος αλλά με μετρημένα και σωστά 

βήματα παλέψαμε και καθιερωθήκαμε.»

Έχουν γίνει βέβαια από τους έλληνες επιχειρηματίες διαβήματα-διαμαρτυρίας προς 

τον έλληνα πρέσβη και την κυβέρνηση της Βουλγαρίας για τα προβλήματα τους, όμως 

τα πράγματα δεν άλλαξαν. Τυπική κρίνεται η παρουσία της πρεσβείας μας στη Σόφια.
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Υποκατάστατα προϊόντα υπάρχουν στην αγορά πολλά. Ως τέτοια, μπορούν να 

θεωρηθούν τα ντόπια ή και εισαγόμενα , τυροκομικά, κρέατα, και αλλαντικά διαφόρων 

τύπων.

Τα κόστη για την επιχείρηση στην Βουλγαρία όπως απολογιστικά μας αναφέρει ο 

συνομιλητής μας, είναι όλα το ίδιο ακριβά με την Ελλάδα.

Η κατανάλωση ρεύματος στοιχίζει το ίδιο , τα τηλεφωνικά τέλη επίσης. Για 

κατανάλωση νερού στην Θεσ/νίκη πληρώνει 220.000 δρχ, το μήνα ενώ στην 

Βουλγαρία πληρώνει 550.000 δρχ. η εταιρία.

Μόνο οι μισθοί και τα ημερομίσθια κατεβάζουν το συνολικό κόστος γιατί είναι φθηνά 

ακόμη.

Οι τιμές πώλησης των προϊόντων της επιχείρησης στην Βουλγαρία κυμαίνονται στις 

800 δρχ/κιλό ενώ στην Ελλάδα στις 2000 δρχ./κιλό. Αυτό θεωρείται εύλογο γιατί είναι 

διαφορετικά τα κόστη παραγωγής και φυσικά η αγοραστική δύναμη του κοινού στο 

οποίο απευθύνονται.

Υπάρχει συνεργασία με την εκεί εξαγορασθείσα από την «ΕΘΝΙΚΉ», τράπεζα 

Ο.Β.Β,. όμως οι υπηρεσίες της τελευταίας παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο .

Οι υπάλληλοι τώρα εκπαιδεύονται για να φθάσουν στα πρότυπα εξυπηρέτησης των 

ευρωπαϊκών τραπεζών.

Οι Βουλγάρικες καθαρά τράπεζες όμως λειτουργούν όπως οι δημόσιες υπηρεσίες , 

αργά , γραφειοκρατικά και καθόλου εξυπηρετικά .

Τα σχέδια της επιχείρησης για το μέλλον είναι:

• Η εξαγωγή από Βουλγαρία στην Ρουμανία εφόσον μειωθούν τελικά οι δασμοί 

προς την χώρα αυτή.

• Η λήψη με τις κατάλληλες διαδικασίες 1-2 κωδικών εξαγωγής προς τις χώρες 

της Ε.Ε. κυρίως Γερμανία , όπου τα νέα προϊόντα (σουτζούκια και παστουρμάς, 

με βοδινά κρέατα) θα στοχεύσουν στο αγοραστικό κοινό της Μουσουλμανικής 

μειονότητας στη χώρα. Και,

• Η διαφημιστική καμπάνια.
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Στην ερώτηση για το πώς σας αντιμετωπίζει η κοινωνία γενικά στην Βουλγαρία, 

πήραμε την εξής απάντηση:

« Στην αρχή ο ντόπιος πληθυσμός της περιοχής μας αντιμετώπιζε με δυσπιστία, ακόμη 

και οι εργαζόμενοί μας.

Ήμασταν οι ξένοι επενδυτές , πιθανά καιροσκόποι γι’ αυτούς , που ήρθαμε για να 

πλουτίσουμε στην χώρα τους και ίσως εις βάρος τους.

Όταν είδαν όμως ότι οι προθέσεις μας ήταν καθαρές, φτιάξαμε έργα υποδομής, δώσαμε 

μόνιμη δουλειά στους ντόπιους, φτιάξαμε στο εργοστάσιο χώρους κοινωνικών 

συγκεντρώσεων ( εστιατόρια τραπεζαρίες κ.λ.π.) και βοηθούμε την τοπική κοινωνία με 

δωρεές στον Δήμο την Αστυνομία ( π.χ. συντηρούμε κάποια αυτοκίνητα της 

αστυνομίας) μας αποκατέστησαν στην εκτίμησή τους και μας θεωρούν πλέον «της 

οικογένειας».

Αντίθετα νομίζουμε πως οι ντόπιοι επιχειρηματίες μας φοβούνται. Αναλογίζονται τις 

δυνάμεις τους σε σχέση με τις δικές μας και δεν μπορούν να μας ανταγωνιστούν. 

Αλλωστε αυτοί δεν έμαθαν ποτέ πριν να λειτουργούν σαν επιχειρηματίες δεν 

γνωρίζουν βασικά κομμάτια του μάνατζμεντ και του μάρκετινγκ. ( π.χ. δεν ξέρουν να 

κοστολογήσουν).

Είναι εύλογος λοιπόν ο φόβος ότι κάποτε θα τους εξαγοράσουμε , και έτσι παραμένουν 

«κουμπωμένοι».

Η διπλή φορολογία, των εισοδημάτων - κερδών μέχρι πρόσφατα αποτελούσε 

πρόβλημα στην διακίνηση κεφαλαίων. Δεν είχε λυθεί νομικά με διακρατική συνθήκη 

αποφυγής της διπλής φορολογίας.

Σήμερα όμως τα καθαρά εισοδήματα φορολογούνται στην χώρα από την οποία 

προέρχονται και παύει η φορολογική υποχρέωση.

Συμπερασματικά τα Προβλήματα στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Βουλγαρίας που

διαπίστωσαν τα στελέχη της επιχείρησης είναι: «.................................................................

• Ο λαός είναι σε οικτρή οικονομική κατάσταση, δεν έχει αγοραστική 

δύναμη, το εισόδημά του είναι στα όρια της φτώχειας πολλές φορές, και η 

ζήτηση για τα προϊόντα μας είναι μειωμένη. Υπάρχει για το λόγο αυτό, 

μεγάλη ευαισθησία ως προς την τιμή που θα πουλήσουμε στην αγορά.
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• Το οργανωμένο έγκλημα δημιουργεί ένα εχθρικό περιβάλλον για τους 

επιχειρηματίες.

Όπως τονίζει ο εκπρόσωπος της επιχείρησης: «εμάς βέβαια δεν τόλμησαν να μας 

προσεγγίσουν λόγο μεγέθους και μεριδίου αγοράς , αλλά από άλλους συναδέλφους 

έχουμε μαρτυρίες για πληρωμή σε τακτά χρονικά διαστήματα «προστασίας» ή 

απόδοση του 10% της επιχείρησης στα χέρια στελεχών του οργανωμένου εγκλήματος. 

Εμείς έχουμε ασφαλίσει το εργοστάσιο και τα αυτοκίνητα στην Ιντεραμέρικαν που 

λειτουργεί στη Βουλγαρία με άλλη επωνυμία, και είμαστε ήσυχοι.

Όχι βέβαια ότι δεν είχαμε κρούσματα κλοπών. Δύο τρεις φορές μας κλέψανε 

αυτοκίνητα. Το δικό μου αυτοκίνητο με ελληνικές πινακίδες το παρκάρω σε κλειστό 

χώρο του εργοστασίου και κυκλοφορώ μόνο με αυτοκίνητο με βουλγάρικες πινακίδες 

όποτε πηγαίνω επάνω.

Πριν καιρό μας τηλεφώνησαν από την Ιντεραμέρικαν και μας είπαν ότι σταματούν τον 

κλάδο ασφάλισης των αυτοκινήτων γιατί επίτηδες τους κλέβουν αυτοκίνητα δικής τους 

ασφαλιστικής ευθύνης με σκοπό να τους εξαφανίσουν από την αγορά.

Εμάς στην αρχή λειτουργίας μας, όταν αρχίζαμε να κερδίζουμε μερίδιο αγοράς μας 

πλησίασαν κάποιοι (εκπρόσωποι οργανωμένου κυκλώματος) εισαγωγείς ή έμποροι και 

μας είπαν να ανεβάσουμε τις τιμές για να μην έχουμε κακά επακόλουθα.

Χειρότερα περιστατικά για απειλή ζωής και σωματικής ακεραιότητας επιχειρηματιών 

μόνο ακουστά έχουμε χωρίς να μπορούμε να τα διασταυρώσουμε.

Από την εταιρία COCA-COLA κάποιοι με θράσος ζήτησαν χρήματα-μερίδιο για 

προστασία, η εταιρία αρνήθηκε και ως συνέπεια ένα βράδυ σπάσανε όλα τα ψυγεία της 

εταιρίας στην πόλη της Βάρνας. »

Υπάρχει έλλειψη αστυνόμευσης και ελέγχου. Η χώρα είναι σε άναρχη κατάσταση. 

Παράλυση των μηχανισμών επιβολής της ασφάλειας και της τάξης. Ο ρόλος της 

αστυνομίας είναι σχεδόν διακοσμητικός. Νόμοι υπάρχουν αλλά το ζήτημα είναι το πως 

εφαρμόζονται και πότε.

• Οικονομικοί και υγειονομικοί έλεγχοι δεν γίνονται. Τουλάχιστον δεν 

λειτουργούν οι ασφαλιστικές δικλίδες προστασίας καταναλωτών και 

επιχειρηματιών.

Σαν παράδειγμα αναφέρθηκε έλεγχος υγειονομικός στο εργοστάσιο που κάλυπτε 

φυσικά μόνο την παραγωγή του προϊόντος.
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Κανείς δεν διασφαλίζει τον τελικό αγοραστή από ένα τρόφιμο που δεν συντηρήθηκε 

σωστά στο ψυγείο του μπακάλη ή το φορτηγό του μικροπωλητή και αλλοιώθηκε. Ποια 

άραγε θα ήταν η συνέπεια και για τον ίδιο τον παραγωγό αυτού του προϊόντος για την 

φήμη και εικόνα του στην αγορά;

• Γραφειοκρατία άκαμπτες δομές διοίκησης και λειτουργίας των δημοσίων 

υπηρεσιών σε συνάρτηση με τον χρηματισμό και την διαφθορά που υπάρχει 

σε όλη την έκταση του δημοσίου βίου.

• Η παρουσία των πρεσβειών μας δεν είναι υποστηρικτική και βοηθητική 

όπως θα έπρεπε.

• Δεν υπάρχουν οργανωμένα δίκτυα πωλήσεων και διακίνησης προϊόντων.

• Αθέμιτος ανταγωνισμός. Το 90% των πωλήσεων στη Βουλγαρία είναι 

«μαύρα» χωρίς τιμολόγια χωρίς το 20% ΦΠΑ και χωρίς δασμούς.

• Εργαζόμενοι και νοοτροπία αργών ρυθμών δουλειάς.

Παραγωγικότητα χαμηλή και εργασιακή συνείδηση ελαστική. Ανειδίκευτοι 

και χωρίς ιδιαίτερα προσόντα.

• Ελλείψεις στο πιστωτικό σύστημα. Δεν υπάρχουν επιταγές στην αγορά.

• Το ποσοστό επισφάλειας στην αγορά είναι υψηλό.

• Η νοοτροπία των εργαζομένων από τον απλό εργάτη ως το στέλεχος είναι 

τελείως διαφορετική από την δική μας. Δουλεύουν με αργούς ρυθμούς. 

Ενας έλληνας δουλεύει σαν τρεις βούλγαρους.

• Η επικοινωνία μεταξύ μας εμποδίζεται από την γλώσσα. Τώρα κάνουμε 

εκπαίδευση στα στελέχη μας στην ελληνική γλώσσα.»

Στις προτάσεις που είχε να καταθέσει με την μορφή συστάσεων ο συνομιλητής μας 

περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. χρειάζονται γενναίες συντονισμένες και ολοκληρωμένες προσπάθειες από 

την κυβέρνηση για να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα και προώθηση στις 

ξένες επενδύσεις.

2. Πρέπει ν’ αλλάξει η νοοτροπία του λαού και πιστεύω πως μόνο όταν 

αλλάξει η γενιά θα μπορέσει να γίνει αυτό διότι είναι φαινόμενο του 

κρατικού συστήματος που υπήρχε και της κυβερνητικής πολιτικής. 

Χρειάζεται εκπαίδευση στα δυτικά πρότυπα της ελεύθερης ευρωπαϊκής 

αγοράς.
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3. Δεν αρκεί η «έξωθεν καλή μαρτυρία» με τις σελίδες του ίντερνετ της 

Βουλγαρίας για την παρουσίαση της χώρας και την προσέλκυση των 

επενδύσεων. Θέλει να γίνουν έργα υποδομής για να μην απογοητευθεί ο 

ξένος επενδυτής μόλις δεί τους δρόμους και τις δημόσιες υπηρεσίες.

4.

Βέβαια, όπως ομολογεί ο συνομιλητής, η κατάσταση βελτιώνεται σιγά-σιγά. «Από το 

1993 που πήγα μέχρι σήμερα το κράτος άρχισε να οργανώνεται. Ξέρεις που πρέπει να 

απευθυνθείς για να κάνεις την δουλειά σου. Ελεγκτικές υπηρεσίες δημιουργούνται και 

κάνουν την εμφάνισή τους. Παλιά απ’ τα τελωνεία έβαζες ότι ήθελες. Τώρα γίνονται 

έλεγχοι , μπαίνουν πρόστιμα , και υπάρχουν περιπτώσεις να κατηγορηθεί κανείς γιατί 

πήγε να δωροδοκήσει κάποιον.

Ευκαιρίες στην χώρα σίγουρα είναι κατά την γνώμη του συνομιλητή μας πάντα:

• το φθηνό εργατικό κόστος και

• η μεγάλη καταναλωτική αγορά που υπάρχει,

• χωρίς πολλούς τοποθετημένους ανταγωνιστές.

• Η προοπτική ένταξης στην ευρωπαϊκή ένωση και το άνοιγμα σε νέες αγορές 

από την Βουλγαρία.

Κίνδυνοι αντίστοιχα που θεωρεί ότι υπάρχουν:

• Η άναρχη κατάσταση ακόμα και η μη εφαρμογή των νόμων

• Η έλλειψη κρατικής μέριμνας και παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών

• Δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα πωλήσεων με δίκτυα για προώθηση των 

πωλήσεων

• Ελεγχοι δεν γίνονται εντατικά και ουσιαστικά

• Αθέμιτος ανταγωνισμός

• Αν δεν γίνει σωστή κοστολόγηση στο προϊόν και δεν εφαρμοστεί σωστή 

τιμολογιακή πολιτική, μια μικρή διαφορά προς τα πάνω στη τελική τιμή του 

προϊόντος θα αποβεί μοιραία για να απορριφθεί το προϊόν από τον καταναλωτή.
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Η συμβουλές που έχει να προσφέρει ο συνομιλητής μας προς επίδοξους επενδυτές 

στην Βουλγαρία, είναι οι ακόλουθες:

• Πρέπει πριν ξεκινήσεις να είσαι σίγουρος ότι το προϊόν που πάς να πουλήσεις 

εκεί θα είναι αποδεκτό από την αγορά. Τι κόστος θα σου βγεί και πόσο θα το 

πουλήσεις. Το πάν είναι το κόστος.

• Να στηριχτείς σε δικά σου κεφάλαια γιατί οι επιδοτήσεις αν τελικά δοθούν, 

δίνονται αφού έχεις δαπανήσει τα δικά σου χρήματα.

• Για να έχει επιτυχία μια επιχείρηση πρέπει κανονικά να παράγει στην 

Βουλγαρία και να πουλάει στο εξωτερικό . Εναλλακτικά με το παραπάνω μια 

επιχείρηση που είναι αναγκασμένη να πουλήσει στην εγχώρια αγορά της 

Βουλγαρίας , πρέπει να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς (80%) δηλαδή να 

είναι ηγέτης στον κλάδο της και να πουλά μόνο 3-5 κωδικούς προϊόντων σε όλη 

τη χώρα.

• Να έχεις άριστες δημόσιες σχέσεις και διασυνδέσεις και με κυβερνητικά 

κλιμάκια. Ετσι κερδίζονται κρατικές συμφωνίες για προμήθειες υλικών κ.λ.π.

Είναι ακόμα ανοικτή η αγορά για τους νέους επιχειρηματίες και δεν χρειάζεται να 

έχουν πρώτα καθιερωθεί σε κάποια άλλη χώρα πριν προχωρήσουν σε επένδυση στη 

χώρα.

Τελικά χρειάζεσαι επίλεκτα στελέχη και συνεργάτες καλούς για να εμπιστευτείς.
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STE HELLAS A.E.
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Η εταιρία ΕΛΙΘΕΡΜ Α.Ε.Β.Ε. και η θυγατρική της, STE HELLAS είναι 

επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών, την εμπορία και βιομηχανική παραγωγή ( για 

την πρώτη η βιομηχανική παραγωγή αγγίζει το 1% των πωλήσεών της ενώ για την 

δεύτερη το 70% των πωλήσεών της) συστημάτων θέρμανσης , ηλιακών 

θερμοσιφώνων, κλιματιστικών, υδραυλικών συστημάτων, και συναφών προϊόντων.

Το 2000 η STIBEL ELTRON HELLAS εξαγοράσθηκε από την ΕΛΙΘΕΡΜ ΑΕΒΕ με 

την επωνυμία STE HELLAS .

Σήμερα ο όμιλος γενικά, αριθμεί 3 υποκαταστήματα Αθήνα ,Θεσ/νίκη, Πάτρα και 2 

αποθήκες Αθήνα και Θεσ/νίκη ενώ το παραγωγικό εργοστάσιο βρίσκεται στο Κιλκίς 

(της STE HELLAS). Συνολικά απασχολούνται 170 περίπου εργαζόμενοι.

Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στη Θεσ/νίκη.

Στο πελατολόγιο και των δύο εταιριών καταμετρούνται περίπου 1000 πελάτες 

χονδρικής.

Μερικοί από τους ανταγωνιστές τους είναι : BUDERUS HELLAS, NOVART, 

ΤΕΧΝΟΘΕΡΜ, κ.α.

Οι πρώτες ύλες των επιχειρήσεων προέρχονται κυρίως από Ευρώπη , Κίνα, Ελλάδα 

και ίδια παραγωγή.

Μεταξύ των υπερσύγχρονων μηχανημάτων-συστημάτων παραγωγής και διαχείρισης 

εντάσσεται και το πληροφοριακό σύστημα E.R.P. ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Τα ακαθάριστα έσοδα του ομίλου για το 1998 ήταν 1,5 δις δρχ. και ανήλθαν 

εντυπωσιακά σε 7 δις το 2001 ( από τα οποία 6,5 δις προέρχονται από την ελληνική 

αγορά , ενώ το υπόλοιπο ποσό από την αγορά του εξωτερικού)

Τα καθαρά κέρδη για το 2001 υπολογίζονται σε 550. με 600.000.000 δρχ.

Το μερίδιο αγοράς για την Ελλάδα και στον κλάδο της θέρμανσης, υπολογίζεται σε 

11 % περίπου.
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Τα δυνατά Brand names των προϊόντων της επιχείρησης θεωρούνται ως τα 

πλεονεκτήματα της επιχείρησης μαζί με την ποιότητα στην κατασκευή.

Οι εξαγωγές του ομίλου απευθύνονται σε Κύπρο, κεντρική Ευρώπη, ΓΊΓΔΜ, 

Βουλγαρία , και Αραβικές χώρες.

Όπως μας αναφέρει ο υπεύθυνος διευθυντής, και για την αγορά της Βουλγαρίας , το 

σκεπτικό της επέκτασης και της οργάνωσης για την χώρα αυτή, δεν ακολούθησε 

συμβατικές οδούς , και παραμένει σε ένα ιδιότυπο καθεστώς , το οποίο και μας 

περιέγραψε ως ακολούθως:

«Κατέχουμε ηγετική θέση στην αγορά της Ελλάδος 11% περίπου όπως 

προαναφέραμε, μολαταύτα παρατηρήσαμε ότι οι μικρότεροι ανταγωνιστές μας 

καταφέρνουν να επιβιώνουν με καλή κερδοφορία . Πίσω από την παρατήρηση αυτή 

διαπιστώσαμε ότι υπήρχε η αγορά της Βουλγαρίας και οι πωλήσεις - εξαγωγές εκεί. 

Ήταν λοιπόν για μας στρατηγική κίνηση απέναντι στον ανταγωνισμό το να 

ανοιχτούμε στην αγορά της Βουλγαρίας, εφόσον κρίναμε προτιμότερο να 

δημιουργηθούν νέες αγορές, για να αυξήσουμε το μερίδιο αγοράς μας , παρά να 

προσπαθούμε να επικρατούμε στην ντόπια αγορά και να εντείνουμε τον ανταγωνισμό 

με πιθανό επακόλουθο τον «πόλεμο τιμών».

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο επιλέξαμε την Βουλγαρία ήταν το γεγονός ότι 

υπήρχε ειδικό καθεστώς εξαγωγών για τα είδη μας λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 

αποτέλεσμα τους χαμηλούς δασμούς.

Το ρίσκο το γνωρίζαμε από την αρχή σχετικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον της 

ίδιας της χώρας, απ’ όσα είχαμε συζητήσει με έλληνες επιχειρηματίες με εμπειρία 

στην συγκεκριμένη αγορά , αλλά και με ξένους και ντόπιους επιχειρηματίες και 

συμβούλους στην Βουλγαρία.

Αποφασίσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο πωλήσεων , ανεξάρτητο.

Στόχος ήταν η ανεύρεση μεγάλων πελατών χονδρικής, σε στρατηγικά σημεία της 

χώρας ( μεγάλα αστικά κέντρα) όπως Σόφια , Φιλιππούπολη , Βάρνα κ.α.
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Η τακτική που ακολουθήσαμε είχε να κάνει με την φιλοσοφία της ελάχιστης 

ανάμειξης στο περιβάλλον της αγοράς της χώρας, αποφεύγοντας εγκατάσταση εκεί , 

καθώς και την διαδικασία εξαγωγών, περιττές επαφές και τριβές με υπηρεσίες, 

οργανισμούς και φορείς στην περιοχή.

Επιλέξαμε και αντλήσαμε πληροφόρηση με καταστάσεις από τον Σύνδεσμο 

Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος , και επιχειρηματικές μελέτες για την χώρα, και 

ανακαλύψαμε πολλές διευθύνσεις πιθανών πελατών.

Ακόμη μελετήσαμε στοιχεία από τον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών για τις 

οικονομικές, πολιτικές, νομικές, κοινωνικές , τεχνολογικές, δυνάμεις στην χώρα.

Πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο έρευνας αποδείχθηκε το Ίντερνετ απ’ όπου αντλήσαμε 

με επίπονη και πολύωρη αναζήτηση πληροφορίες για πιθανούς ανταγωνιστές και 

πελάτες ( βούλγαροι επιχειρηματίες του κλάδου μας, έλληνες επιχ/τίες που 

δραστηριοποιούνται παρομοίως στην Βουλγαρία). Ενημερωθήκαμε ακόμη μέσω του 

Ιντερνετ για μία μελέτη- κλαδική ανάλυση πολύ χρήσιμη .

Ακολούθως στείλαμε κάποια ηλεκτρονική αλλά και απλή αλληλογραφία 

γνωστοποιώντας τις προθέσεις και την θέση μας ως εταιρίας, προς πιθανούς πελάτες- 

συνεργάτες.

Συντάχθηκε λίστα πελατών και κλείσαμε ραντεβού συνάντησης με πολλούς από 

αυτούς για επιτόπια επίσκεψη στον χώρο τους. Αυτό μας βοήθησε ν’ αξιολογήσουμε 

την οικονομική επιφάνεια και σοβαρότητα του επίδοξου πελάτη μας.

Επιπλέον, η επίσκεψη του υπεύθυνου της επιχείρησης στην χώρα, μας έδωσε και 

πληθώρα άλλων μηνυμάτων για το επίπεδο ζωής, για την οικονομική και πολιτική 

κατάσταση, που όλα μας άφηναν την αίσθηση της υποτονικότητας και του χάους.

Με ιδιαίτερη προσοχή μελετήθηκαν επιπρόσθετα η αγοραστική δύναμη του 

πληθυσμού, επίπεδα τιμών, μισθών, δηλαδή το ποιοι θέλουν, και μπορούν να 

αγοράσουν τα προϊόντα μας και σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίζονται, κ.α.

Ο ομιλών ήταν ο πρώτος από την επιχείρηση ( και αρμόδιος για την αγορά) που 

καθιέρωσε τα ταξίδια στην Βουλγαρία αρκετές φορές το μήνα.

Η πολιτική που εφαρμόστηκε ήταν οι συντηρητικές τιμές στην αρχή, και η βαθμιαία 

προσεκτική , βήμα - βήμα διείσδυση στην αγορά, με εκτίμηση και των τρεχουσών 

τιμών.
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Πετύχαμε να δημιουργήσουμε μεταξύ άλλων και 4 μεγάλους πελάτες με «καρτέλα 

εξαγωγών.»

Το κόστος του όλου εγχειρήματος ήταν ελάχιστο. Ουσιαστικά, όπως δηλώθηκε, το 

κόστος της διερεύνησης και της επαφής αυτής με εμπορικές συναλλαγές με την χώρα 

περιορίζεται στον μισθό του υπευθύνου, στα λειτουργικά έξοδα και έξοδα 

παραστάσεων και διαμονής στην Βουλγαρία.

Επιπλέον για την αγορά της Βουλγαρίας χρειάστηκε να γίνουν κάποιες προσαρμογές 

στην κατασκευή των προϊόντων ώστε να γίνουν συμβατά με την εκεί τεχνολογία.

Αυτό είχε ένα μικρό σχετικά κόστος μετατροπής όχι όμως ουσιώδες ώστε να 

θεωρηθεί μειονέκτημα ή εμπόδιο διότι η άριστη υποδομή της παραγωγικής 

διαδικασίας μπορούσε να απορροφήσει την επιπλέον αυτή επιβάρυνση. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα πηγάζει από το γεγονός ότι στη Βουλγαρία είναι πολύ 

φθηνό το ρεύμα ( εξ’ αιτίας του εργοστασίου παραγωγής στο Κοσλοντούι) με 

αποτέλεσμα να προτιμούνται από τους πελάτες τα ηλεκτρικά σώματα θέρμανσης και 

όχι φυσικά οι λέβητες πετρελαίου, αλλά τα αντίστοιχα ηλεκτρικά συστήματα.

Σ’ αυτά τα δεδομένα χρειάστηκε να προσαρμοστεί η επιχείρηση, αλλά σε άλλα 

κομμάτια των προτιμήσεων των πελατών όπως π.χ. για τους σωλήνες αλουμινίου που 

είναι καθιερωμένοι , αντί των δικών μας χαλύβδινων , χρειάστηκε να εκπαιδευτεί η 

αγορά για να μάθει τα πλεονεκτήματα των προϊόντων και να προσαρμοστεί στην 

«γκάμα» τους. Χρειάστηκε επιπρόσθετα να μεταφράσουμε τις οδηγίες χρήσεως 

μερικών προϊόντων μας και στα βουλγάρικα.

Υποκατάστατα των προϊόντων της επιχείρησης στην εν λόγω αγορά θεωρούνται οι 

ηλεκτρικοί λέβητες, τα σώματα αλουμινίου, οι σωλήνες αλουμινίου (αντί των 

πλαστικών που παράγει η εταιρία), κ.λ.π.

Ο ανταγωνισμός χαρακτηρίζεται έντονος στην χώρα για την εταιρία, διότι υπάρχουν 

και άλλοι μεγάλοι και δικτυωμένοι ανταγωνιστές , βουλγάρικα προϊόντα, αλλά και 

αυξημένη ζήτηση για προϊόντα θέρμανσης ( περισσότερο απ’ ότι κλιματιστικά γιατί 

δεν είναι και τόσο αναγκαία, αλλά και ηλιακά συστήματα γιατί κοστίζουν πολύ) λόγο 

των χαμηλών θερμοκρασιών.
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Αθέμιτος ανταγωνισμός υπάρχει, και εντοπίζεται κυρίως στους μικρούς 

επιχειρηματίες οι οποίοι πουλάνε «μαύρα», χωρίς τιμολόγια κ.λ.π συνοδευτικά 

έγγραφα με αποτέλεσμα να έχουν χαμηλότερες τιμές να είναι πιο ευέλικτες και 

επικερδείς οι επιχειρήσεις τους στην χώρα.

Εμείς σαν μεγάλη επιχείρηση δεν «μπαίνουμε» σε τέτοια παιχνίδια επιχειρηματικά , 

έχουμε κύρος και θέλουμε να διατηρήσουμε τον έλεγχο και την οργάνωσή μας σε 

υψηλά επίπεδα.

Στόχοι για το μέλλον είναι να διευρυνθεί το πελατολόγιο αλλά και να αυξηθούν οι 

εξαγωγές των προϊόντων και προς άλλες χώρες των Βαλκανίων.

Οποιαδήποτε επαφή με δημόσιες υπηρεσίες στην χώρα επιτηδευμένα έγινε 

προσπάθεια να αποφευχθεί. Ήταν αρχή της επιχείρησης από το ξεκίνημα της 

συνεργασίας με βούλγαρους εμπόρους-πελάτες η παράδοση των εμπορευμάτων να 

γίνεται στην «πόρτα του εργοστασίου» με την ισχύουσα τιμή εκεί και να είναι ευθύνη 

του πελάτη η μεταφορά και εξαγωγή τους.

Για το λόγο αυτό η βαθύτερη γνώση της νομοθεσίας, του φορολογικού καθεστώτος 

και των επενδυτικών κινήτρων της χώρας δεν ενδιέφεραν την επιχείρηση.

Όμως ο εκπρόσωπος της επιχείρησης έγινε μάρτυρας φαινομένων διαφθοράς και 

χρηματισμού, όταν χρειάστηκε να πληρώσει τροχονόμο για επικείμενη κλήση, για 

αδίκημα που δεν διέπραξε, και χωρίς φυσικά να πάρει καμία απόδειξη πληρωμής. 

Ακόμη έμμεσα πληροφορηθήκαμε για «ευνοϊκής μεταχείρισης» - διευκολύνσεις 

τελωνειακών υπαλλήλων με εκτελωνισμούς μέσα στα καταστήματα των 

εμπλεκομένων.

Με τον κίνδυνο πιθανής κλοπής του αυτοκινήτου του ( περιστατικό με κλοπή 

ακριβού αυτοκινήτου συνέβη σε φιλικό άτομο) ο εκπρόσωπος της εταιρίας ταξίδευε 

πάντα με το πιο παλιό αυτοκίνητο της εταιρίας.

Το οδικό δίκτυο θεωρείται για τον ερωτούμενο αρκετά καλό για τα δεδομένα της 

χώρας ,ή, ανεκτό για τους Έλληνες.

Στην ερώτηση τι διαφορές υπάρχουν στην αντιμετώπιση σας από τον πληθυσμό 

εκεί (συνεργάτες, υπαλλήλους, άλλους ξένους επιχειρηματίες, τράπεζες , αρχές..) ως 

έλληνες επιχειρηματίες; Η απάντηση ήταν ότι υπήρχε σαφέστατα ευνοϊκότερη 

μεταχείριση για τους έλληνες ως «Βαλκάνιους» λαούς ( με συγγένεια στον τρόπο
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σκέψης και συμπεριφορά). Εγινε φανερό ακόμη κλίμα οικειότητας και 

συναδελφικότητας, στις κοινές εξόδους και με ξένους επιχειρηματίες από χώρες της 

Ευρώπης.

Ο σμιλών εξέφρασε την άποψή του : « οι Βούλγαροι πολίτες μας βλέπουν σαν τους 

πλούσιους συγγενείς και τυχερούς ως γείτονες. Μας θαυμάζουν και μας ζηλεύουν μας 

μιμούνται και μας μνημονεύουν σε πολλές περιπτώσεις. Π.χ. ... αυτά τα προϊόντα 

προτιμούν οι έλληνες άρα είναι σίγουρα καλά, ή κατ’ αυτό τον τρόπο κάνουν 

δουλειές άρα κι εμείς έτσι πρέπει να κάνουμε... ,κ.λ.π.»

Η επικοινωνία στη χώρα γινόταν εύκολα και αποτελεσματικά ,στα αγγλικά αλλά και 

στην δική μας γλώσσα από πολλούς βούλγαρους.

Στην ερώτηση ποιες προτάσεις βελτίωση της κατάστασης έχετε να κάνετε στην 

χώρα και όσον αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον, πήραμε την απάντηση:

1. Χρειάζεται πρωτίστως να βελτιωθεί το επίπεδο του εισοδήματος των πολιτών 

,γιατί αυτό είναι η κύρια πηγή της παραβατικότητας και των δεινών που 

μαστίζουν την αγορά και την κοινωνία.

2. Να προσελκυσθούν επενδύσεις με κίνητρα, τέτοια ώστε να πείθουν για την 

σοβαρότητα των προθέσεων της χώρας . Κυβερνητική -πολιτική στήριξη στις 

προσπάθειες.

3. Να λυθεί το πρόβλημα ρευστότητας σε συνεργασία και με τις τράπεζες ώστε 

να είναι δυνατή π.χ. η έκδοση επιταγών και η χορήγηση πίστωσης.

Να σημειώσουμε βέβαια στο σημείο αυτό, ότι τον τελευταίο ειδικά χρόνο 

παρατηρήθηκε από τον ανωτέρω μια τάση βελτίωσης της κατάστασης στην χώρα, 

στις οργανωτικές δομές του κράτους και σε επίπεδο νομοθεσίας ,η οποία οφείλεται 

κατά την γνώμη του ιδίου, στις πιέσεις που δέχεται η κυβέρνηση για συμμόρφωση 

στις οδηγίες και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ευκαιρίες που έγιναν ορατές από τον επιχειρηματία στην Βουλγαρία είναι:

1. φθηνή γη , εγκαταστάσεων κτιρίων κ.λ.π. παγίων

2. φθηνά εργατικά χέρια

3. Υπάρχουν στην χώρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι - με άριστες γνώσεις 

επιστημονικές- μηχανολόγοι και μηχανικοί, άνθρωποι με προσόντα και
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προοπτικές. Δυστυχώς την γνώση αυτή δεν έχουν τον τρόπο να την 

πουλήσουν προς τα έξω, να την τυποποιήσουν να την προσαρμόσουν και να 

την επιδείξουν, μέσα από την παραγωγή και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.

Οι απειλές του περιβάλλοντος που αναφέρθηκαν είναι:

1. Οι συνέπειες των στρεβλώσεων της οικονομίας που δημιουργήθηκαν εξ’ 

αιτίας του πρώην κομουνιστικού καθεστώτος της χώρας με όλες τις αρνητικές 

εκφάνσεις που αντανακλώνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας.

2. Τα οργανωμένα κυκλώματα , «μαφία» που συνεχίζουν να δρουν στη χώρα .

3. Η αδυναμία της κυβέρνησης να λάβει δραστικά μέτρα ελέγχων και επιβολής 

τάξης.

Κλειδιά επιτυχίας για την αγορά της Βουλγαρίας αξιολογήθηκαν από τον 

ερωτώμενο ως σημαντικότερα :

1. Η πολύ καλή γνώση της αγοράς με επιτόπιες παρατηρήσεις από επισκέψεις - 

ταξίδια που πρέπει να γίνουν.

2. Καλή γνώση των στοιχείων πολιτισμού της χώρας και των ανθρώπων της ( 

μαζί με δημογραφικά , νομικά, οικονομικά, στοιχεία).

3. Σωστές κινήσεις διείσδυσης στην αγορά, στο ελάχιστο σημείο δέσμευσης , με 

το ελάχιστο κόστος (π.χ. εισαγωγές - εξαγωγές) χωρίς μεγάλο αρχικό 

κεφάλαιο.

33



MAXIMUM CENTER O.O.D.

& MEGA SHOP O.O.D.



Η εταιρία MAXIMUM CENTER Ο. Ο. D. είναι μια εμπορική επιχείρηση, με 

αντικείμενο εργασιών, την αγορά αποκλειστικά από Ελλάδα, και στη συνέχεια 

πώληση στην Βουλγαρία, χρωμάτων, βερνικιών, σιδηρικών, εργαλείων, κ.λ.π. ειδών.

Η Νομική μορφή είναι η Ε.Π.Ε. με δύο συνολικά εταίρους , τον συνομιλητή μας ο 

οποίος σπούδαζε στην Βουλγαρία παλαιότερα, και άλλον έναν έλληνα που διαθέτει 

επιχείρηση ίδιου αντικειμένου στην Ελλάδα και η οποία είναι ο κύριος προμηθευτής 

της επιχείρησης στην Βουλγαρία , παραμένει όμως ανεξάρτητη, ατομική επιχείρηση.

Η επιχειρηματική δράση ξεκίνησε το 1993, με την γνωριμία των δύο ελλήνων , την 

εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις δύο πλευρές και την τελική συμφωνία της ίδρυσης 

μιας εμπορικής επιχείρησης, με την εξεύρεση ενοικίαση και εξοπλισμό ενός 

καταστήματος στην Σόφια. Τα εμπορεύματα υπήρχαν και η μόνη επιβάρυνση θα 

ήταν η μεταφορά τους στο κατάστημα της Βουλγαρίας.

Δεν υπήρχαν πολλοί ανταγωνιστές στην αγορά όταν ξεκίνησε η επιχείρηση.

Οι λίγοι που υπήρχαν ήταν Βούλγαροι με μικρομάγαζα, και δυο ή τρεις έλληνες 

ακόμη.

Λίγο αργότερα το 1995 οι δύο εταίροι της Ε.Π.Ε. σε συνεργασία και με έναν τρίτο 

έλληνα αποφασίζουν και ιδρύουν δεύτερη Ε.Π.Ε. με διαφορετικά μερίδια την MEGA 

SHOP 0.0.D., με έδρα στην Φιλιππούπολη και αποθήκη στη Σόφια.

Και στις δύο περιπτώσεις των εταιριών , η συγκεκριμένη νομική μορφή επελέγη διότι 

κρίθηκε ως η καταλληλότερη για την χώρα και το ισχύον νομικό καθεστώς.

Οι συστάσεις έγιναν από ειδικούς δικηγόρους σε επιχειρηματικά θέματα και κυρίως η 

απόφαση για τη νομική μορφή θεωρήθηκε η καλύτερη γιατί η ευθύνη απέναντι σε 

τρίτους περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς. Κατά τα λοιπά, σε γενικές γραμμές για 

μία εταιρία περιορισμένης ευθύνης ισχύει ότι και στην Ελλάδα νομικά και 

φορολογικά.

Η πρώτη εταιρία απασχολεί 6 εργαζόμενους , ενώ η δεύτερη 9 εργαζόμενους στο 

κατάστημα της Σόφιας και πέντε 5 στην Φιλιππούπολη.
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Όλοι οι εργαζόμενοι είναι Βούλγαροι εκτός από τον υπεύθυνο της Φιλιππούπολης 

που είναι έλληνας και κατοικεί εκεί.

Ο συνομιλητής μας είναι ο διευθυντής και διαχειριστής των δύο επιχειρήσεων , 

υπεύθυνος για την αγορά της Βουλγαρίας, διαμένει στη Σόφια και στην Ελλάδα και 

είναι παντρεμένος με γυναίκα βουλγαρικής καταγωγής, από το 1992.

Ο διαχειριστικός έλεγχος γίνεται και από τους δύο ή τρεις αντίστοιχα εταίρους μαζί, 

σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι σχέσεις που καλλιεργήθηκαν με το προσωπικό είναι φιλικές. Κανένα παράπονο 

δεν υπάρχει από μέρους της εργοδοσίας. Χαρακτηρίζονται ευσυνείδητοι και 

φιλότιμοι οι εργαζόμενοι.

Η επικοινωνία γίνεται στα βουλγάρικα εφόσον ο επιχειρηματίας γνωρίζει άριστα την 

γλώσσα. Ομολογεί επιπρόσθετα ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες στη νοοτροπία και την 

συμπεριφορά των βουλγάρων. Εμπιστεύονται εύκολα τους ανθρώπους είναι φιλικοί 

και φιλότιμοι. Όπως τους φέρεσαι σου το ανταποδίδουν. Δεν χρειάστηκε καμία 

ιδιαίτερη εκπαίδευση του προσωπικού σαν πωλητές ή γραμματείς. Τους εξηγήθηκαν 

οι βασικές αρχές , περιγράφηκε ο τρόπος δουλειάς και με τη ροή της δουλειάς μέσα 

σε δύο τρεις μήνες ανταποκρίθηκαν άψογα στις υποχρεώσεις τους.

Με τους άλλους επιχειρηματίες και εμπλεκόμενους στην επιχείρηση οι σχέσεις είναι 

άριστες και η συνεργασία όπου χρειάζεται γίνετε χωρίς προβλήματα.

Γνωριμίες και δημόσιες σχέσεις υπάρχουν καλλιεργημένες σε όλα τα επίπεδα, λόγω 

της πολυετούς διαβίωσης στη χώρα

Όλες οι εγκαταστάσεις, καταστήματα και αποθήκη, στην Βουλγαρία νοικιάζονται 

και μάλιστα σε τιμές αντίστοιχες με τις μέσες τιμές ενοικίων της Θεσσαλονίκης για 

αντίστοιχης εμπορικής αξίας κτίρια.

Οι διανομές των εμπορευμάτων των επιχειρήσεων ( εφόσον είναι συνδεδεμένες κατά 

ουσιαστική έννοια) αποτελείται από δύο- τρεις δικούς της υπαλλήλους πωλητές και 

δύο φορτηγάκια που κάνουν διανομές, παίρνουν παραγγελίες ή κάνουν ενίοτε και απ’ 

ευθείας πωλήσεις.

Εξαπλώνονται σε όλη σχεδόν την χώρα ( περίπου στο 70 % της χώρας γεωγραφικά) 

σε πόλεις , κωμοπόλεις και χωριά.
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Οι πελάτες των επιχειρήσεων είναι Βούλγαροι ιδιώτες ή λιανοπωλητές μικρά ή και 

μεγάλα καταστήματα. Υπάρχουν όμως και πελάτες στα Σκόπια που προμηθεύονται 

προϊόντα από τις επιχειρήσεις.

Οι εισαγωγές των εμπορευμάτων από Ελλάδα γίνονται από τους ίδιους τους 

επιχειρηματίες , οι οποίοι κάνουν εβδομαδιαία ταξίδια ,και δεν συναντούν κανένα 

εμπόδιο όπως σημειώθηκε ούτε στα σύνορα Ελλάδος αλλά ούτε και στην Βουλγαρία.

Στις αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων , η ζήτηση στην αγορά ήταν πολύ μεγάλη. 

Η διάγνωση αυτή μεταφράστηκε αυτόματα σε ευκαιρία, και σε συνδυασμό με την 

οικειότητα που υπήρχε με το περιβάλλον της χώρας. Ζούσε εκεί και το έβλεπε 

καθημερινά στην αγορά ο συνομιλητής μας.

Δεν προλάβαιναν να πουλάνε όπως δηλώνει ο συνομιλητής μας. Στην αγορά δεν 

υπήρχαν καθόλου εμπορεύματα αλλά χρήματα υπήρχαν και ο κόσμος αγόραζε. Ήταν 

σχεδόν η μοναδική επιχείρηση, στο είδος στην χώρα και ανταγωνισμός δεν υπήρχε.

Μετά το 1995 άνοιξαν αρκετές άλλες ομοειδείς του κλάδου επιχειρήσεις και από 

έλληνες αλλά και ξένους (π.χ. γερμανούς) επιχειρηματίες. Σήμερα υπάρχουν αρκετές 

επιχειρήσεις στο ίδιο αντικείμενο εργασιών με την επιχείρηση που εξετάζουμε είτε 

αντιπροσωπείες μεγάλων οίκων χρωμάτων και βερνικιών βαφής που 

εκπροσωπούνται από βούλγαρους επιχειρηματίες είτε και επιχειρήσεις ελλήνων ή και 

ξένων που δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο, στη Σόφια κυρίως και την 

Φιλιππούπολη.

Μετά από την συμμετοχή της MAXIMUM CENTER Ο. Ο. D. , στην εμπορική 

έκθεση της Φιλιππούπολης το 1995 «οι δουλειές μεγάλωσαν» αυξήθηκαν 

κατακόρυφα οι πωλήσεις, έγιναν πολλές παραγγελίες και βρέθηκαν πολλοί νέοι 

πελάτες.

Δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια χρονιά άνοιξε και το β’ κατάστημα της MEGA SHOP 

στη Σόφια. Η αγορά ήταν σε άνθιση.

Μετά όμως , το 1996 έγινε η υποτίμηση του λέβα και υπήρχε αστάθεια στην αγορά.

Οι πελάτες της επιχείρησης δυσκολεύονταν να ανταποκριθούν στις οικονομικές 

υποχρεώσεις τους.
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Βέβαια, τονίζει στο σημείο αυτό ο συνομιλητής μας, ποτέ δεν είχε πρόβλημα με τους 

βούλγαρους πελάτες τους οποίους χαρακτηρίζει καλοπληρωτές, φερέγγυους, 

έμπιστους και καλούς καταναλωτές.

Καθυστερήσεις στις πληρωμές των υποχρεώσεων υπάρχουν αλλά ποτέ δεν 

αποδείχθηκε βούλγαρος πελάτης αφερέγγυος στην επιχείρηση.

Οικονομικά στοιχεία που να κρίνουν το μέγεθος της επιχείρησης δεν δόθηκαν. 

Τονίστηκε ότι θα πρέπει να την εντάξουμε στις μικρομεσαίες , εφόσον και από τα 

δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία και καταστάσεις δεν προκύπτει πραγματικό 

μέγεθος.

Η φορολόγηση και η λογιστική καταγραφή ακολουθούν άγραφους κανόνες.

Για το ξεκίνημα επενδύθηκε κεφάλαιο 200.000 γερμανικών μάρκων και 

χρειάστηκαν δύο μήνες για να γίνει όλη η έναρξη λειτουργίας. Όλα τα κεφάλαια 

προήλθαν από αυτοχρηματοδότηση.

Οι λόγοι της δημιουργίας επιχείρησης στη Βουλγαρία περιγράφηκαν πολύ απλά, 

«γνωρίζαμε τι ζητούσαν οι καταναλωτές γιατί ήμασταν εκεί και ζούσαμε τις 

οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις.

Βλέπαμε και άλλους επιχειρηματίες έλληνες να τα πηγαίνουν καλά και να έχουν 

κέρδη.

Είχαμε τα εμπορεύματα και το μόνο που έλειπε ήταν να τα προωθήσουμε. Ξέραμε ότι 

δεν ρισκάρουμε πολλά στην αρχή τουλάχιστον.

Ξεκινήσαμε με καλές προϋποθέσεις και πετύχαμε. Φυσικά δεν έλειψαν ούτε λείπουν 

τα προβλήματα. Η αστάθεια στην αγορά, με την υποτίμηση του λέβα το 1996 είχε 

οριστικές συνέπειες για τους τζίρους μας.

Μετά το 1997 που σταθεροποιήθηκε η αγορά με την είσοδο στο ΔΝΤ οι δικές μας 

πωλήσεις δεν ανέβηκαν ξανά στα πρότυπα του 1993-95..».

Στα σύγχρονα μέσα που διαθέτουν οι επιχειρήσεις περιλαμβάνονται συστήματα Η.Υ. 

με το αντίστοιχο λογισμικό για παρακολούθηση πελατών, αποθήκης, τιμολόγησης , 

μισθοδοσίας κ.λ.π. με τα αντίστοιχα περιφερειακά μηχανήματα, εκτυπωτές, φαξ κλπ
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Μερίδιο αγοράς στον κλάδο δεν γνώριζε ο επιχειρηματίας να μας δώσει λόγω του 

ότι όπως δικαιολογήθηκε δεν παρακολουθεί τον ανταγωνισμό και δεν τον ενδιαφέρει 

τι κάνουν οι άλλοι επιχειρηματίες.

Στα άμεσα σχέδια για το μέλλον περιλαμβάνεται και η δημιουργία μιας αποθήκης 

στη Σόφια σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο.

Αργότερα στόχος είναι η μεγαλύτερη διείσδυση στην ντόπια αγορά, και δεν 

ενδιαφέρει όπως είπε, η επέκταση σε νέες αγορές του εξωτερικού .ευρωπαϊκές ή 

βαλκανικές.

Παρακολουθούν βέβαια οι επιχειρηματίες όλα τα νέα προϊόντα στον κλάδο τους και 

τις εξελίξεις και φροντίζουν να είναι από τους πρωτοπόρους σε καινούργια 

εμπορεύματα και τεχνικές επιχειρηματικής δράσης, όπως επισημάνθηκε.

Τα δυνατά σημεία της επιχείρησης θεωρούνται οι καλές δημόσιες σχέσεις με όλους 

τους πελάτες, και γενικά τους εμπλεκόμενους στην επιχείρηση. Η συνεννόηση και το 

κλίμα συνεργασίας μεταξύ διεύθυνσης και υπαλλήλων και των ίδιων των 

εργαζομένων μεταξύ τους. Αυτά κατά την γνώμη του επιχειρηματία οφείλονται στο 

γεγονός ότι γνώρισε τη χώρα και τους ανθρώπους την γλώσσα και την κουλτούρα 

αρκετά χρόνια πριν ως φοιτητής αλλά και γιατί είναι παντρεμένος με βουλγάρα 

σύζυγο.

Πληροφόρηση αντλήθηκε και αντλείται από τον επιχειρηματικό κύκλο , τους 

άλλους επιχειρηματίες και πελάτες που συναναστρέφεται η επιχείρηση.

Δεν ενδιέφεραν την επιχείρηση για την ίδρυση τότε αλλά και την λειτουργία της 

σήμερα τα στοιχεία που επίσημα δημοσιεύονται και επιστημονικά αναλύονται για τη 

χώρα δηλαδή στοιχεία για νομικούς , οικονομικούς , δημογραφικούς , τεχνολογικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν το εξωτερικό περιβάλλον.

'Όπως μας διευκρινίστηκε πιστεύουν ότι:

«το να αφουγκράζεσαι τις αλλαγές μέσα στον περίγυρο που συναναστρέφεσαι και 

λειτουργείς είναι θέμα κοινής λογικής, πείρας και ευφυΐας. Αν χρειαστούν και 

κάποιες πληροφορίες π.χ. για προγράμματα επιδοτήσεων όπως ΕΣΟΑΒ για 

παράδειγμα θα ψάξουμε περισσότερο ή θα εμπιστευθούμε έναν ειδικό.

Μάθαμε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα από τις εφημερίδες. Πήραμε το αναλυτικό 

πρόγραμμα από το ίντερνετ. Όμως όταν χρειάστηκε να ρωτήσουμε κάποιες
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λεπτομέρειες για την ένταξή μας σε αυτό, όπως παρέπεμπαν οι οδηγίες σε κάποια 

τηλέφωνα , το κάναμε και εμείς, δεν βρήκαμε όμως ουσιαστική βοήθεια.

Μας παρέπεμψαν ξανά να διαβάσουμε το πρόγραμμα και να μπούμε στο ίντερνετ. 

Υποτίμησαν ουσιαστικά την νοημοσύνη μας, μη γνωρίζοντας ή μη θέλοντας να 

δώσουν αληθινή βοήθεια.»

Στην ερώτηση: «Πιστεύεται ότι λειτουργούν ικανοποιητικά υποστηρικτικά οι 

αρμόδιες για υποστήριξη υπηρεσίες - οργανισμοί στην Βουλγαρία και εδώ για εσάς 

τους επιχειρηματίες;»

Πήραμε αρνητική απάντηση, με μεγάλη πικρία για την κατάσταση που επικρατεί 

στον τομέα αυτό. « φυσικά και γνωρίζαμε όλες τις υπηρεσίες και τις αρμόδιες αρχές 

που υποτίθεται ότι υφίστανται για να δίνουν λύσεις , πληροφόρηση και να 

διευκολύνουν το έργο και τη ζωή των επιχειρηματιών και των ελλήνων στην 

Βουλγαρία. Δυστυχώς όμως οι Πρεσβείες δεν βοηθούν τους έλληνες επιχειρηματίες 

αλλά αντίθετα τους δυσκολεύουν.

Είμαστε 10.000 έλληνες στη Σόφια που μένουμε μόνιμα.

Ποτέ δεν ήρθε κανείς από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές να μας ρωτήσει, τι κάνουμε, 

με τι ασχολούμαστε, αν πηγαίνουμε καλά, τι προβλήματα έχουμε και γιατί.

Να καταγράψουν έστω , τις ελληνικές επιχειρήσεις και τις ανάγκες τους, για να 

οργανώσουν σε άλλη φάση τα συμφέροντα τα ελληνικά για την περιοχή. 

Λειτουργούν σε αργούς ρυθμούς,

Πρέπει να φωνάξεις να μαλώσεις για να εξυπηρετηθείς. Γενικά υπάρχει συσκότιση 

στο τι γίνεται στη χώρα, έλλειψη ενημέρωσης και πληροφόρησης.

Χρόνια τώρα πολεμάμε στην Ελληνική πρεσβεία και φωνάζουμε να ανοίξει ένα 

ελληνικό σχολείο για να μπορούμε να στείλουμε τα παιδιά μας. Υπάρχουν άλλα 

σχολεία εγκατεστημένα εκεί γαλλικά αγγλικά γερμανικά και δεν μιλάμε για τα 

ιδιωτικά αλλά για δημόσια που επιπλέον επιδοτούνται από το Βουλγάρικο κράτος . 

Το κράτος και η κυβέρνηση της Βουλγαρίας δεν έχει κανένα πρόβλημα για να 

ανοίξει τέτοιο σχολείο. Οι δικοί μας όμως δεν κάνουν τίποτα.».
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«Πρόβλημα με την λεγάμενη «μαφία» στην χώρα δεν αντιμετώπισα ποτέ τόσα 

χρόνια που είμαι εγκατεστημένος.

Οι διηγήσεις ορισμένων για το θέμα αυτό αγγίζουν τα όρια της φαντασίας ενίοτε και 

της αρρωστημένης. Παλιά υπήρχαν νόμιμα ιδρυμένες ιδιωτικές ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις της Βουλγαρίας που ασφαλιζόσουν όπως κάνεις και στην Ελλάδα και 

παντού. Εγκληματικότητα σίγουρα υπάρχει όπως και σε κάθε σύγχρονη πρωτεύουσα. 

Κι εμάς μας διέρρηξαν τα σπίτια πολλές φορές, μας έκλεψαν και αυτοκίνητα. 

Ήμασταν ασφαλισμένοι και πληρώναμε 60.000 δρχ το χρόνο. Σενάρια που όντως 

είναι αληθινά και έχουμε παραδείγματα, είναι το να χρωστούσε κάποιος και να μην 

πλήρωνε και τότε μόνο να του στέλνανε πληρωμένους μπράβους για εκφοβισμό ή 

εκβιασμό. Ποτέ δεν συνέβη σε μάς αλλά και σε κανένα από τους επιχειρηματίες που 

γνωρίζω και συναναστρέφομαι , να ήρθε κάποιος από τη μαφία και να ζήτησε 

ποσοστά από τα κέρδη ή να απαίτησε μερίδιο από τα εισοδήματα ενός επιχειρηματία.

Χρηματισμός υπάρχει στις υπηρεσίες γενικά. Είναι το σύστημα όμως έτσι που δεν 

είσαι υποχρεωμένος να πληρώσεις. Μπορείς και να περιμένεις. Φυσικά κανένας 

επιχειρηματίας δεν το επιλέγει αυτό , άρα δίνει ένα «φιλοδώρημα» και κάνει τη 

δουλειά του γρηγορότερα και ευκολότερα. Στο τελωνείο της Βουλγαρίας είναι κοινό 

μυστικό το «ρουσφέτι» για να περάσεις γρήγορα όμως , γιατί έχει πολύ κίνηση. Από 

την άλλη πως είναι δυνατό να ζήσουν υπάλληλοι με τους χαμηλούς μισθούς που 

υπάρχουν σήμερα αν δεν τους χρηματοδοτήσουμε εμείς που έχουμε κάποια κέρδη.

Η γραφειοκρατία πάντως, που υπάρχει παντού για να κάνεις τη δουλειά σου, 

αναδεικνύεται στη χειρότερη κατάρα ενός επιχειρηματία. Φοβάσαι να μη μπλέξεις 

και καθυστερήσεις και έχεις μπελάδες στη δουλειά σου.

Ειδικά στις τράπεζες οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι σε καλά επίπεδα και 

εξυπηρετούμαστε όπως σχεδόν και στην Ελλάδα.

Η αγγλική γλώσσα είναι διαδεδομένη στους κατοίκους της Σόφιας και μπορείς στους 

δρόμους να συνεννοηθείς.

Πρόβλημα επίσης ήταν και το γεγονός ότι στις αρχές όλοι στην αγορά πουλούσαν 

«μαύρα» . Τώρα έχει περιοριστεί αυτό.
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Τα εισοδήματα των καταναλωτών είναι πολύ χαμηλά με αποτέλεσμα να μειώνεται 

η αγοραστική τους δύναμη. Εμείς βέβαια απευθυνόμαστε σε μεγάλα καταστήματα 

και δεν βιώνουμε ακόμη την έντονη μείωση στις πωλήσεις μας.

Πάντως ο βούλγαρος καταναλωτής είναι από τους καλύτερους που έχω συναντήσει 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που ταξίδεψα και κατά γενική ομολογία. Αν έχει 

χρήμα θα ξοδέψει του αρέσει το καλό το ωραίο το ακριβό και ψωνίζει αποφασιστικά 

και γρήγορα.»

Σίγουρα έχουν αλλάξει και βελτιωθεί κάποια πράγματα στην Βουλγαρία τα 

τελευταία χρόνια . Οι δρόμοι και το οδικό δίκτυο είναι σε καλή κατάσταση , σε 

σύγκριση με τα ελληνικά δεδομένα βέβαια.

Οι παροχές των υπηρεσιών τηλεφωνίας , ρεύματος, ύδρευσης , είναι αρκετά καλές. 

Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε όμως και πως δεν χειροτέρεψαν κάποια πράγματα, 

όπως η ασφάλεια και ηρεμία που υπήρχε επί παλαιού καθεστώτος στην Σόφια και 

κυκλοφορούσες χωρίς φόβο στους δρόμους. Υπήρχε αστυνόμευση και εφαρμογή του 

νόμου.

Σήμερα όμως αν και υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί από το κράτος , έχεις την 

πεποίθηση πως ότι και να συμβεί θα πληρώσεις κάτι και θα τακτοποιηθεί το ζήτημα.

Με το παλιό καθεστώς ακόμη, ήταν θετικό το ότι υπήρχε κατανομή του πληθυσμού 

ομοιόμορφα σε πόλεις και χωριά. Δυστυχώς σήμερα έχει συσσωρευτεί κόσμος στα 

μεγάλα αστικά κέντρα και έχει μαραζώσει η ύπαιθρος.

Με την προοπτική ένταξής της Βουλγαρίας στην ΕΕ περιμένουμε να αλλάξουν 

πολλά προς όφελος της χώρας και του επιχειρηματικού κόσμου.

Κυρίως να ανέβει το βιοτικό επίπεδο, το εισόδημα των πολιτών και να έχουν 

χρήματα και για να ζήσουν καλύτερα και για να καταναλώσουν περισσότερα.

Βέβαια, ειπώθηκε δια στόματος της συζύγου του επιχειρηματία (η οποία είναι 

δικηγόρος και με υπόβαθρο παιδείας και καλής ανατροφής) και αξίζει να 

αναφέρουμε:

«....αυτό που θα φοβόταν κάθε συνειδητοποιημένος Βούλγαρος πολίτης είναι να 

καταντήσει η χώρα μας «Μπανανία» . Να εισχωρήσουν δηλαδή ξένα οικονομικά 

συμφέροντα και να μας αγοράσουν όλους. Να κατευθύνουν τη ζωή και τη μοίρα μας.
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Να εξαντλήσουν τους φυσικούς μας πόρους και να καταντήσουμε τελικά «υ/ι ηρέτες 

στο σπίτι μας». Χρειάζεται σίγουρα η χώρα ξένες επενδύσεις και κεφάλαια να 

εισρεύσουν για να τονωθεί η οικονομία και να βελτιωθεί το εισόδημα του μέσου 

πολίτη. Όλα όμως θα ήταν βέλτιστο να γίνουν μέσα σε πλαίσια εφαρμογής νόμων και 

θεσμών, όχι ανεξέλεγκτα και χαοτικά.»

Σύμφωνα με τη γνώμη του συνομιλητή μας, αξίζει κάποιος να κάνει επιχείρηση στην 

Βουλγαρία και είναι ευκαιρία να επενδύσει όχι σε εμπόριο αλλά σε παραγωγική 

μονάδα. Διότι σήμερα είναι μικρή η αγοραστική δύναμη του πληθυσμού.

Επίσης , πλέον η Βουλγαρία δεν προσφέρεται για «αρπαχτές» δηλαδή για εύκολο και 

γρήγορο χρήμα.

Μόνο σοβαρές δουλειές αξίζει να ξεκινήσεις στη χώρα, γιατί όλοι οι μηχανισμοί 

ελέγχου και διασφάλισης νόμων και τάξης άρχισαν να λειτουργούν αποτελεσματικά.

Τις ευκαιρίες με άλλα λόγια στην Βουλγαρία τις δημιουργεί ένας επιχειρηματίας με 

σταθερές βάσεις και σοβαρές προθέσεις. Οι μισθοί είναι ακόμη χαμηλοί.

Είναι μεγάλη ευκαιρία για έναν επενδυτή να αγοράσει σήμερα γη στη χώρα, ειδικά 

στα περίχωρα της Σόφιας, με την προοπτική να χτιστεί αργότερα όταν η ζήτηση για 

ακίνητα θα αυξηθεί κατακόρυφα από την εσωτερική μετανάστευση, την 

μετεγκατάσταση των μεταναστών που σήμερα έχουν φύγει να βρουν δουλειά στην 

Ευρώπη, αλλά και λόγω της εγκατάστασης ευρωπαϊκών και αμερικάνικων 

επιχειρήσεων στο μέλλον.

Κίνδυνοι αντίθετα , στο περιβάλλον θεωρεί ο επιχειρηματίας ότι θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν οι ενδεχόμενες αυστηρές στο μέλλον εφαρμογές των νόμων που ήδη 

φυσικά υπάρχουν.

Ακόμη σε κίνδυνο μπορεί να εξελιχθεί η χρηματοδότηση από ένα πρόγραμμα 

επιδότησης στο οποίο να στηριχτεί κανείς και τελικά να μη το πάρει.

Βοήθεια και μέριμνα δεν υπάρχει από πουθενά για να διασφαλίζεις τις επιχειρήσεις 

σου. Πρέπει να στηρίζεσαι μόνο στις δικές σου δυνάμεις.
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SYMBOL BULGARIA O.O.D.
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Η εταιρία «ΑΦΟΙ ΜΠΕΛΙΔΗ Ο.Ε.» είναι μια εμπορική οικογενειακή επιχείρηση, με 

έδρα στο Ωραιόκαστρο Θεσ/νίκης, που δραστηριοποιείται ,εδώ και δύο δεκαετίες 

περίπου, στον τομέα της εισαγωγής εξαγωγής και πώλησης υποδημάτων. Φέρει τον 

χαρακτηριστικό τίτλο «SYMBOL». Τα προϊόντα της εισάγονται κατά το μεγαλύτερο 

ποσοστό , από χώρες της άπω ανατολής , Κίνα, Βιετνάμ, Καμπότζη αλλά και από 

ευρωπαϊκές χώρες.

Τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για το 2001 έφθασαν το 1,5 δισ. Δρχ. και 

κρίνονται από τους ιδιοκτήτες αρκετά υψηλά και ικανά για να κάνουν την επιχείρηση 

Α.Ε. όμως επιλογή των επιχειρηματιών παραμένει να κρατήσουν «χαμηλούς τόνους». 

Δεν χρειάζονται όπως δήλωσαν τον τίτλο της Α.Ε. για “prestige” και άλλος 

ουσιαστικός λόγος δεν υπάρχει για μετατροπή.

Στη Βουλγαρία η επιχείρηση ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2002, σαν “SYMBOL 

BULGARIA O.O.D.” είναι εταιρία περιορισμένης ευθύνης με κύριο εταίρο (75%) 

τον Κο Γιώργο Μπελίδη και έναν βούλγαρο συνεργάτη και φίλο με (25%) και 

λειτουργεί σαν ανεξάρτητη επιχείρηση τυπικά , αλλά ουσιαστικά έχει στενές 

εμπορικές σχέσεις με την ελληνική εταιρία.

Την ευγενή καλοσύνη για να μας παραχωρήσει την πολύωρη και πλούσια σε 

πληροφορίες συνέντευξη είχε ο κύριος Γιώργος Μπελίδης, αποκλειστικός υπεύθυνος 

για την διερεύνηση της αγοράς της Βουλγαρίας και την δημιουργία του 

καταστήματος.

Αντικείμενο εργασιών της βουλγάρικης εταιρίας είναι η εισαγωγή και διάθεση των 

υποδημάτων που προέρχονται από την Ελλάδα, στην Βουλγαρική αγορά , μέσω του 

ενός εμπορικού καταστήματος που νοικιάστηκε σε κεντρικό δρόμο της Σόφιας ( πίσω 

από το κτίριο του κοινοβουλίου) , και μιας γειτονικής αποθήκης που πιθανά να 

εξυπηρετήσει και την χονδρική πώληση.

Πληροφόρηση ο ίδιος ο επιχειρηματίας συνέλεξε με την προσωπική του έρευνα και 

τον πειραματισμό με αποσπασματικές εμπορικές προσπάθειες εδώ και 3-4 χρόνια.

Η παρουσία του, για διερευνητικούς λόγους στην χώρα ήταν το χρυσό κλειδί που 

μετά από ένα σύνολο επιστημονικών προβληματισμών κατέληξε στην απόφαση της 

επέκτασης στην αγορά της Βουλγαρίας με την συγκεκριμένη μορφή επιχείρησης.
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Συνδυαστικά χρησιμοποιήθηκε και η γνώση και εμπειρία του βούλγαρου συνεργάτη 

που στάθηκε καθοδηγητική.

Από κανένα φορέα επενδυτικό ή επιχειρηματικό , δημόσιο ή ιδιωτικό δεν αντλήθηκε 

πληροφόρηση. Δεν πήρε κανενός είδους βοήθεια από κανέναν οργανισμό η 

επιχείρηση συμβούλων, όχι γιατί δεν μπορούσε , αφού είναι και μέλος του ΣΕΒΒΕ 

αλλά όπως μας δικαιολόγησε , γιατί θεώρησε την πληροφόρηση αυτή εκ των 

προτέρων «αποκωδικοποιημένη από ορισμένους για ορισμένους» επομένως, 

υποκειμενική και πιθανά απαρχαιωμένη.

«Είχα το feeling του κόσμου, και την βεβαιότητα ότι θα βρω ότι πληροφορία μου 

είναι χρήσιμη» ομολογεί ο συνομιλητής μας. Αν και χρησιμοποιεί άνετα τις 

υπηρεσίες του Ιντερνετ, δεν έψαξε ποτέ στις πλούσιες σελίδες του για πληροφόρηση 

για το περιβάλλον της Βουλγαρίας.

Τα μερίδια αγοράς στην Ελλάδα ήταν καλά για τον κλάδο. Η επιχείρηση εδώ είναι 

αρκετά εξαπλωμένη και αυτό που τελικά αναζητούσαν οι επιχειρηματίες ήταν νέα 

πεδία δράσης. Επειδή η αγορά της Βουλγαρίας κρίθηκε από νομικής άποψης 

άγνωστη ακόμη, προτιμήθηκε μόνο ο ένας αδελφός από τους τρεις να μπει ως 

εταίρος, ενώ τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης θα είναι κοινά.

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν περιγράφονται από τον επιχειρηματία αναλυτικά: 

«Δεν ξεκινήσαμε επιχείρηση σαν τυχοδιώκτες, επειδή δηλαδή μας κυνηγάνε 

χρεώστες στην ντόπια αγορά ή επειδή αποτύχαμε εδώ. Αυτή ήταν η πραγματικότητα 

των επιχειρηματιών που πήγαιναν στην Βουλγαρία πριν 10 χρόνια. Εμείς θέλαμε να 

επενδύσουμε στην αγορά με όλη τη σημασία που έχει ο όρος αυτός. Δεν 

προσβλέπουμε σε γρήγορο κέρδος. Πάμε αρχικά να μην χάσουμε, και στο μέλλον να 

μπορούμε να είμαστε τοποθετημένοι σε μια αγορά που θα έχει υψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης και κερδοφορία.

Από το 1999 ενδιαφερθήκαμε για χονδρική πώληση στην χώρα αυτή. Ταξίδια 

ξεκίνησα σε τακτά διαστήματα σε διάφορες πόλεις της Βουλγαρίας για να εντοπίσω, 

ποιοι είναι στην αγορά και πουλάνε, τι πουλάνε και πόσο και λίγο έως πολύ ποιοι 

αγοράζουν και γιατί. Εντόπισα το target group μας.
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Είχαμε βέβαια ήδη κάνει επιχείρηση και στην Σερβία , και γνωρίζαμε τι σημαίνει 

έρευνα αγοράς. Η εμπειρία μας βέβαια από ‘κεί ήταν τραυματική με τον πόλεμο.

Στην Βουλγαρία λοιπόν υπήρχαν από το παλιό καθεστώς ακόμη πολλά εργοστάσια 

κατασκευής παπουτσιού και η χώρα έχει παράδοση στον τομέα αυτό.

Σήμερα στη χώρα υπάρχει και υπεργολαβία ραφής παπουτσιού αλλά και καθ’ 

ολοκληρία παραγωγή και εξαγωγή παπουτσιού. Στην αγορά είχαν ήδη εισχωρήσει 

πολλοί Τούρκοι με φθηνό και όχι ποιοτικό ή μοντέρνο παπούτσι αλλά και Ιταλοί που 

δίνουν την ποιότητα των υλικών την τεχνογνωσία , το design και έχουν το marketing 

για να προωθήσουν το προϊόν.

Εννιά χρόνια παλαιότερα, γνώρισα το βουλγάρικο παπούτσι μέσω μιας Ολλανδικής 

εταιρίας προμηθευτή μας , αλλά τότε δεν γνωρίζαμε τα κανάλια , τις πηγές, για να τα 

προμηθευτούμε απ’ ευθείας από Βουλγαρία χωρίς την διαμεσολάβηση των 

Ολλανδών.

Ο ανταγωνισμός όπως καταλαβαίνουμε είναι πολύ μεγάλος. Τόσο στην χονδρική 

όσο και στην λιανική αγορά του παπουτσιού.

Σημειωτέον ότι και πολύ έλληνες ανταγωνιστές έχουν ανοίξει καταστήματα στην 

Σόφια αλλά και σε άλλες πόλεις, όπως η ADAMS από Θεσ/νίκη, οι αντιπρόσωποι 

της ΝΙΚΕ από Αθήνα, Θεσ/νίκη και ο ιταλός, ADIDAS, κ.λ.π. Υπάρχουν και 

γερμανοί και ολλανδοί στην αγορά του παπουτσιού και σε κατασκευή αλλά και σε 

πωλήσεις λιανικής.

Κυριότερους ανταγωνιστές θεωρούμε τους Τούρκους που εισάγουν το τούρκικο 

φθηνό παπούτσι στην αγορά.

Η επόμενη κίνησή μας ήταν να λάβουμε μέρος σε δύο εκθέσεις στην Βουλγαρία, 

σαν ελληνική επιχείρηση, για να βρούμε πιθανούς πελάτες χονδρικής με τους οποίους 

στόχος ήταν να ανοίξει σιγά - σιγά η αγορά για να την γνωρίσουμε και να μπούμε. 

Δυστυχώς αυτές οι εκθέσεις ήταν μια απογοήτευση διότι είχαν την μορφή υπαίθριου 

παζαριού. Ελάχιστους πελάτες καταγράψαμε.

Αμέσως μετά αποφασίσαμε και θέσαμε υπεύθυνο έναν πωλητή μας για την αγορά της 

Βουλγαρίας.

Από Θεσ/νίκη λοιπόν και 2-4 φορές το χρόνο επισκέπτεται από τότε ο πωλητής μας 

την χώρα για να βρει νέους πελάτες, να πάρει παραγγελίες από νέους και παλιούς 

πελάτες κυρίως χονδρικής αλλά και για να παρακολουθεί τις τιμές της αγοράς και τα
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προϊόντα. Στα πρώτα στάδια ο πωλητής δειγμάτιζε με μια τσάντα με σχέδια μαζί του. 

Καταγράφηκε βέβαια η εξής ιδιαιτερότητα της αγοράς.

Ο βσύλγαρος πελάτης μας δεν μπορούσε να δώσει μεγάλη παραγγελία ούτε εκ των 

προτέρων 3-4 μήνες πριν, όπως ισχύει διεθνώς με τις σαιζόν και τη μόδα.

Δεν έχει ούτε την νοοτροπία , ούτε την οικονομική δυνατότητα για ν’ αγοράζει από 

νωρίτερα. Ακόμη δεν έχει την οργάνωση και την υποδομή για να έχει εμπόρευμα 

stock και να το διαθέσει αργότερα.

Αγοράζει την τελευταία στιγμή από ανασφάλεια γιατί δεν γνωρίζει την μόδα , το τι 

θα πουληθεί, θα φορεθεί.

Είναι επιφυλακτικός και δεν εμπιστεύεται ούτε τον εαυτό του ούτε και τον 

προμηθευτή, ακόμη και να έχει χρήματα για να δώσει προκαταβολή.

Η όλη νοοτροπία είναι και κατάλοιπο του παλιού καθεστώτος όπου ότι θέλω τώρα το 

παίρνω αφού νιώσω την ανάγκη και όχι νωρίτερα.

Όπως συμπεραίνουμε οι δικοί μας ρυθμοί και δράση , με το να παραγγέλνουμε μήνες 

πριν ( διότι υπάρχει και το πλοίο που μας μεταφέρει τα εμπορεύματα από Κίνα κ.α. 

που χρειάζεται 1 μήνα) να παίρνουμε ταυτόχρονα παραγγελίες από πελάτες και να 

τροποποιούμε παράλληλα τις παραγγελίες στους προμηθευτές μας, είναι άγνωστες 

διαδικασίες για τους Βούλγαρους καταστηματάρχες.

Προσαρμοζόμενοι και σ’ αυτό λίγο αργότερα τολμούμε και στέλνουμε τον πωλητή 

μας με φορτηγάκι και εμπόρευμα στην Βουλγαρία και για να πάρει παραγγελίες αλλά 

και για να κάνει ταυτόχρονη πώληση. Φυσικά τα εμπορεύματα ήταν ότι μας 

περίσσευε από τις πωλήσεις της σαιζόν στην Ελλάδα. Τότε όμως ερχόταν ο 

βούλγαρος και ζητούσε απ’ το πιο μοδάτο παπούτσι που υπήρχε και φυσικά απ’ το 

μοντέλο που είχε ήδη εξαντληθεί.

Δεν απέδωσε επομένως ούτε αυτή η μορφή πώλησης όσο αποτελεσματικά θα θέλαμε. 

Με τα συχνά πάνε - έλα στην χώρα παρατηρήσαμε κάτι πολύ σημαντικό το οποίο 

αποτέλεσε για μας και κίνητρο μίμησης. Μεγάλοι παίκτες του κλάδου μας 

τοποθετούνται με καταστήματα στις μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας. Αυτονόητο 

ήταν να συμπεράνουμε πως η αγορά αυτή έχει να δώσει πολλά στο μέλλον, άρα κάνει 

και για μας εφόσον πάμε εκεί σαν κατάστημα λιανικής με το όφελος του 

χονδρεμπόρου.
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Με έναν προϋπολογισμό κόστους για έναρξη λειτουργίας και την προϋπόθεση ότι 

πάμε για να μη χάσουμε αρχικά, έγινε το καλοκαίρι το κατάστημα στη Σόφια.

Ερευνήσαμε τα εμπορικά στέκια «αγορές» και διαπιστώσαμε ότι τα ενοίκια ήταν 

ακριβά. Ακόμη παρατηρήσαμε χωρίς να μπορούμε να το εξηγήσουμε ότι στη μέση 

του πουθενά , σε άσχετο μέρος ξεφυτρώνουν π.χ. αγορές-στέκια με ρούχα ή έπιπλα ή 

οτιδήποτε.

Στραφήκαμε σε περιοχή όπου η αγορά δεν ήταν διαμορφωμένη ακόμη αλλά υπήρχαν 

τράπεζες και κάτοικοι μισθοσυντήρητοι ως επί το πλείστον και όπου τα ενοίκια ήταν 

χαμηλότερα. Εκεί κάναμε το κατάστημα της λιανικής μας.

Συμβουλευτήκαμε το καλύτερο δικηγορικό γραφείο με αμοιβή 600 δολάρια για το 

καταστατικό και την νομική πληροφόρηση και στήριξη. Υπόψη ότι για την ίδια 

δουλειά άλλα δικηγορικά γραφεία αμείβονται με 180-200 δολάρια.

Εμείς θέλαμε να έχουμε το καλύτερο και πιστεύω πως στην όλη προσπάθεια 

κινηθήκαμε μεθοδικά.

Είχαμε και τον φόβο για πιθανά προβλήματα γραφειοκρατίας, χρηματισμού 

καθυστερήσεων στις δημόσιες υπηρεσίες και μέσω του γραφείου αυτού δεν τα 

αντιμετωπίσαμε άμεσα τουλάχιστο.

Βέβαια ακόμη και σήμερα περιμένουμε να βγει η δικαστική απόφαση για την 

έγκριση των όρων της ΕΠΕ και την νομική υπόστασή της εταιρίας μας.

Προσλάβαμε τρεις κοπέλες βουλγάρες για προσωπικό.

Διακοσμήσαμε και εξοπλίσαμε άριστα το κατάστημα και η δουλειά σήμερα πάει 

πάρα πολύ καλά.

Διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι απ’ τη στιγμή που κάναμε κατάστημα λιανικής , ο 

βούλγαρος (θεωρητικά ανταγωνιστής) τότε ήρθε και για την χονδρική μας πώληση. 

Δηλαδή: τι έχεις εσύ και πουλάς στη βιτρίνα σου , αυτό θέλω κι εγώ να έχω στη δική 

μου.

Χωρίς να το περιμένουμε το μαγαζί της λιανικής λειτούργησε σαν «κράχτης» και για 

την χονδρική μας πώληση που τόσο πασχίζαμε να προωθήσουμε επί τρία χρόνια.

Ετσι λοιπόν παραδίπλα απ’ το κατάστημα έγινε και αποθήκη για χονδρική πώληση , 

ανταποκρινόμενοι στην ιδιομορφία αυτή, της συμπεριφοράς του Βούλγαρου 

επιχειρηματία.»
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Οι εργαζόμενες στο κατάστημα προσλήφθηκαν μέσω αγγελίας στην εφημερίδα.

Είναι νέα άτομα 20-25 ετών , απόφοιτες λυκείου, με γνώση Η/Υ, και μάλιστα 

άρχισαν με δική τους πρωτοβουλία και μαθαίνουν ελληνικά.

Στη διαδικασία αξιολόγησης αποκαλύφθηκε ως ένα μέρος το πρόσωπο της 

βουλγάρικης κοινωνίας όπου τα ήθη είναι χαλαρά και η οικονομική εξαθλίωση μαζί 

με την επιθυμία για εύκολο χρήμα επιτείνει το φαινόμενο.

Εμείς ξεκαθαρίσαμε στο προσωπικό μας ότι ζητάμε έντιμους και αξιοπρεπείς 

εργαζόμενους και τους αμείβουμε πολύ καλά με 50.000 δρχ. περίπου μισθό αλλά και 

bonus. Δίνουμε ποσοστό επί των πωλήσεων, επιπλέον αμοιβή για την εκπλήρωση 

στόχου ετήσιων πωλήσεων, και άτυπα τάξαμε ένα τριήμερο στη Χαλκιδική , που 

ακούγεται σαν ταξίδι στη Χαβάη για τους εργαζόμενους.

Πράγματι οι υπάλληλοί μας αποδεικνύονται ικανοί και τυπικοί στις υποχρεώσεις 

τους. Μαθαίνουν με δική τους πρωτοβουλία ελληνικά και η συνεννόηση γίνεται και 

στις δύο γλώσσες.

Το κόστος της μισθοδοσίας είναι αρκετά χαμηλό. Επιβαρυνόμαστε για τα προϊόντα 

που εισάγονται αποκλειστικά από την Ελλάδα, μεταφορικά και δασμούς.

Κύριος προμηθευτής των εμπορευμάτων είναι η ελληνική επιχείρηση της Θεσ/νίκης.

Η επένδυση κόστισε περίπου 5.000.000 δρχ.

Παρακολουθώ προσωπικά τα λογιστικά και τους υπαλλήλους και εμπιστοσύνη δεν 

έχω απόλυτη και σε κανέναν. Ελέγχω τα πάντα γιατί αυτός είναι και ο ρόλος του 

σωστού επιχειρηματία.».

Οι συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες, και το τελωνείο γίνονται από τον 

Βούλγαρο συνεργάτη και αυτό γιατί ως ομοεθνής «χρηματίζει» πληρώνει δηλαδή για 

να κάνει την δουλειά μας λιγότερο απ’ ότι θα πλήρωνε ένας ξένος.

Εχει μεγάλη σημασία ο εκπρόσωπος της εταιρίας σ’ αυτές τις συναλλαγές να είναι 

βούλγαρος. Στο τελωνείο της βουλγαρίας για παράδειγμα δίνει 30 ευρώ για να 

περάσουμε τα εμπορεύματα ενώ από τον συνομιλητή μας θα έπαιρναν μέχρι και 100 

ευρώ.
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Σχέδια για το μέλλον είναι η δημιουργία αλυσίδας καταστημάτων στην χώρα.

Η κατασκευή δικού τους παπουτσιού με συνεργία υπεργολάβων της Βουλγαρίας.

Η πιθανή εξαγωγική δραστηριότητα από την χώρα της Βουλγαρίας.

Τα προβλήματα στην Βουλγαρία εντοπίζονται κυρίως στην γραφειοκρατία , τις 

καθυστερήσεις , και ειδικά στο τελωνείο της Βουλγαρίας , και στο αυξημένο άγχος 

που υπάρχει εφόσον οι κανόνες και νόμοι λειτουργίας , οι τρόποι δράσης, μιας 

επιχείρησης εκεί, είναι λιγότερο γνωστοί απ’ ότι στην Ελλάδα. Χρειάζεται και 

περισσότερη επαγρύπνηση για την παρακολούθηση των εργασιών εκεί από τον 

έλληνα επιχειρηματία , όπως άφησε να εννοηθεί.

Ο χρηματισμός υπάρχει παντού αλλά δεν κατατάσσεται στα εμπόδια, γιατί είναι 

τόσο μικρά τα ποσά που χρειάζεται να δίνουν που χαρακτηρίζονται ανάξια λόγου. 

Πρόβλημα είναι ο μεγάλος ανταγωνισμός κυρίως στο χτύπημα των τιμών από το 

φθηνό τούρκικο παπούτσι, που δεν επιτρέπει υψηλά περιθώρια κέρδους. Φυσικά και 

το εισόδημα των πολιτών είναι χαμηλό όπως παραδέχεται ο επιχειρηματίας, αλλά 

«δεν δικαιολογείται να πουλάμε 40 - 50 % φθηνότερα από το φθηνότερο μαγαζί της 

Ελλάδας».

Πλεονέκτημα βέβαια για τον επιχειρηματία είναι η συνεργασία με τον βούλγαρο 

συνεργάτη, ο οποίος είναι παντρεμένος με ελληνίδα, μιλάει πολύ καλά ελληνικά, 

αλλά επίσης είναι και γιός παλαιού στρατιωτικού με πάρα πολλές διασυνδέσεις και 

δημόσιες σχέσεις. Ο ίδιος διατηρεί άλλα 3 ανεξάρτητα εμπορικά καταστήματα στη 

Σόφια. Χαρακτηρίζει επίσης πλεονέκτημα για την επιχειρηματική του δράση στην 

Βουλγαρία την προηγούμενη εμπειρία του από το επιχειρηματικό περιβάλλον της 

Σερβίας.

Σημαντική είναι η παρατήρηση του συνομιλητή μας ως προς τη σύγκριση της 

επιχειρηματικής νοοτροπίας του Σέρβου με τον Βούλγαρο επιχειρηματία , μας 

αναφέρει χαρακτηριστικά: « όραμα κάθε επιχειρηματία και στόχος είναι να 

κατακτήσει την αγορά , να ψάχνει για δουλειές και επενδύσεις που μακροπρόθεσμα 

θα του αποφέρουν σημαντικά οφέλη. Αυτή τη μακροπρόθεσμη προοπτική δεν την 

έχει ο βούλγαρος επιχειρηματίας. Κοιτάει μόνο σήμερα τι μπορεί να κερδίσει. Δεν 

έχει μεγάλες προσδοκίες. Βλέπουν κοντόφθαλμα τις επιχειρήσεις μέχρι εκεί που
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μπορούν να ελπίζουν και είναι δυστυχώς χωρίς όραμα και προοπτική, χωρίς μεγάλες 

φιλοδοξίες. Αντίθετα οι Σέρβοι βρίσκανε δουλειές απ’ το τίποτα και μας προτείναμε 

οι ίδιοι και κρατικές συμβάσεις κ.λ.π.

Το κατάστημα είναι ασφαλισμένο σε ιδιωτική εταιρία για κάθε κίνδυνο, και διαθέτει 

και συναγερμό , αυτό όμως γίνεται και στην Ελλάδα . Όπως σημειώνει ο 

συνομιλητής μας ποτέ δεν αντιμετώπισε απειλή για προστασία ή εκβιασμό. Αυτές οι 

τακτικές έχουν σταματήσει τα τελευταία χρόνια, είναι πιο ασφαλές το περιβάλλον 

στην Σόφια απ’ ότι στο παρελθόν. Προσθέτει βέβαια ότι ο ίδιος δεν προκαλεί ποτέ με 

την συμπεριφορά του κουβαλώντας πολλά μετρητά μαζί του ή κάνοντας με 

οποιοδήποτε τρόπο επίδειξη

Όσον αφορά στον αθέμιτο ανταγωνισμό που υπάρχει στην αγορά, ο επιχειρηματίας 

θίγει τα εξής:

« οι Τούρκοι έχουν από το κράτος τους επιδότηση για τα προϊόντα που εξάγουν στην 

Βουλγαρία ως χώρας όπου το κράτος έχει συμφέροντα και εθνικά και εμπορικά για 

προώθηση. Όμως επειδή αυτό απαγορεύεται από την Ε.Ε. νομίζω απ’ το 1995 και 

μετά, οι τούρκοι χρησιμοποιούν στα κρυφά «κάτω απ’ το τραπέζι» ενισχύουν τέτοιες 

εξαγωγικές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες οπότε κερδίζουν περισσότερα και 

πουλάνε πιο φθηνά στην αγορά. Οι τρόποι που το κάνουν αυτό είναι πολλοί και 

ευφάνταστοι. Έχουν χαμηλότερη φορολογία από το κράτος τους και πιστεύω ότι 

βοηθούνται περισσότερο , στηρίζονται πιο οργανωμένα από αυτό.

Προβληματικό και δυσκίνητο, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε και το πιστωτικό 

σύστημα της αγοράς της Βουλγαρίας. Δεν κυκλοφορούν επιταγές και η πίστωση 

γίνεται για λίγες μέρες μόνο.»

Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στην Βουλγαρία , «βλέπεις 

καλύτερους δρόμους , αυτοκίνητα σύγχρονα να κυκλοφορούν και πάρκινγκ σ’ όλη 

την Σόφια. Η σύνδεση με τηλέφωνο, ηλεκτρικό ρεύμα κ.λ.π. έγινε άνετα και γρήγορα 

και ότι άλλες υπηρεσίες χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε δόθηκαν με καλό επίπεδο 

παροχών υπηρεσιών , πράγμα που παλαιότερα ήταν προβληματικό για να γίνει.

Ακόμη έχει σημαντικά βελτιωθεί η σταθερότητα στην οικονομία.

Εμείς θα μπορούσαμε και πριν 5 χρόνια να μπούμε στην αγορά γιατί το θέλαμε. 

Αλλά περιμέναμε να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα της παρέμβασης του 

Δ.Ν.Τ. για την νομισματική σταθερότητα.
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Πριν δεν γινόταν να έχεις καταθέσεις σε ξένο νόμισμα στις τράπεζες.

Σήμερα τα πράγματα είναι ασφαλή στο τομέα αυτό. Οι διαδικασίες στις τράπεζες 

είναι τέτοιες που μπορείς άμεσα να μετατρέπεις τα λέβα σου σε ευρώ. Ετσι 

οποιαδήποτε υποτίμηση και αν γίνει στο νόμισμα κατ’ αρχήν δε θα είναι μεγαλύτερη 

της τάξης του 10-20 % και αφετέρου δεν ρισκάρουμε παρά μόνο την είσπραξη της 

ημέρας ή της εβδομάδας το πολύ-πολύ.

Κυρίως όμως υπάρχει αλλαγή στον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν πλέον οι 

Βούλγαροι. Ενώ παλιά μας έβλεπαν ως ανταγωνιστές και εχθρούς πιθανόν, σήμερα 

είναι ξεκάθαρο στην νοοτροπία τους ότι είμαστε γι’ αυτούς «ο θείος απ’ την 

Αμερική».

Είμαστε το όνειρό τους, τα χρήματά τους και η ελπίδα για βελτίωση του βιοτικού 

τους επιπέδου. Μας μιμούνται και μας αντιγράφουν σε κάθε κίνησή τους στον τρόπο 

ζωής διασκέδασης δουλειάς.

Αναγνωρίζουν πιστεύω πως είμαστε το μέλλον τους και η προοπτική ένταξής τους 

στην Ευρώπη. Μας συμπαθούν ιδιαίτερα εμάς τους έλληνες και μας βλέπουν φίλους. 

Πολλοί βούλγαροι μιλάνε ελληνικά.

Τους Τούρκους τους προτιμούν σαν εμπόρους γιατί πουλάνε φθηνό προϊόν όχι γιατί 

τους συμπαθούν οι βούλγαροι ιδιαίτερα. Προσωπικά έχω την αίσθηση όταν είμαι στη 

Σόφια ότι βρίσκομαι σε οποιαδήποτε ελληνική πόλη, ζώ και κινούμαι άνετα.»

Ο βούλγαρος πελάτης έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο επώνυμο προϊόν και σε παλιές 

μάρκες ρούχων κ.λ.π. ,όπως L.A.GEAR, FRED PERRY, SERGIO TACCINI, που 

πουλιούνται και φθηνά σχετικά, έχουν μεγάλη «πέραση» και μετράνε στην αντίληψη 

του καταναλωτή.

Από την άλλη πλευρά βέβαια παρατηρείται στην αγορά, ότι καταναλωτές των 

προϊόντων πολυτελείας είναι κατά μεγάλο ποσοστό γυναίκες αλλά και άνδρες που 

βγάζουν εύκολο χρήμα από παράνομες δραστηριότητες ή και παρατηρημένα από την 

πορνεία.

Μπορεί να διορθωθούν κάποια πράγματα στην Βουλγαρία για έναν επιχειρηματία, 

και συγκεκριμένα ο συνομιλητής μας θα πρότεινε:

1. Να υπάρξει ένα κοινό δίκαιο και για την Ελλάδα και την Βουλγαρία ως χώρας 

μέλους της ευρωπαϊκής κοινότητας.
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Να μπορούμε να γνωρίζουμε τη νομοθεσία επιχειρηματική και φορολογική 

καλύτερα. Να προσομοιάζει το περιβάλλον μας στις δύο χώρες ώστε να’ 

χουμε ευκολία και στις συναλλαγές μας.

2. Να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των πολιτών και φυσικά να ανέβει το 

εισόδημά τους για να έχουν καταναλωτική δύναμη. Η οικονομική εξαθλίωση 

φέρνει και την ηθική εξαθλίωση (ψυχολογικά) , που είναι χειρότερη σε μια 

κοινωνία γιατί έχει επιπτώσεις σε όλους μας. Η ασφάλεια ( με την μείωση της 

εγκληματικότητας ) και η καταπολέμηση της μετανάστευσης ξεκινά από τον 

περιορισμό αυτών των φαινομένων εξαθλίωσης από το κοινωνικό κράτος 

πρόνοιας.

Με την προοπτική ένταξής της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο συνομιλητής 

μας πιστεύει ότι: «θα είναι θετικό βήμα και για την Ελλάδα και για την Βουλγαρία. 

Θα είναι για μας τους έλληνες επιχειρηματίες, μια κοντινή και ανοικτή αγορά με 

περισσότερα κοινά σημεία με την δική μας χώρα και εμπορικά και επιχειρηματικά. 

Πιστεύω ότι η Βουλγαρία θα ακολουθήσει τα βήματα της Ελλάδας με την ένταξη 

στην ΕΕ . Για παράδειγμα βλέπω από τώρα πως τα μικρά μαγαζάκια με την 

ετερόκλιτη πραμάτεια θα μετατραπούν σε καταστήματα μεγάλων εμπορικών κέντρων 

shopping malls.

Ήδη, σύμφωνα με στοιχεία από την Εμπορική τράπεζα, το ελληνικό στοιχείο έχει 

φθάσει στο 42% της επιχειρηματικής δράσης στην χώρα.

Προτάσεις που είχε να απευθύνει ο επιχειρηματίας στο ελληνικό κράτος με απλά 

λόγια είναι οι ακόλουθες:

• Να υπάρξει μια ενιαία εθνική στρατηγική, ένας κεντρικός σχεδιασμός σε 

όλους τους τομείς δράσης μας στην γείτονα χώρα.

Να μη λειτουργούν οι πρεσβείες μας μόνο για να δίνουν βίζες . Υπάρχουν 

χρήσιμα βήματα που μπορούν εύκολα με λίγη οργάνωση να γίνουν ώστε να 

προωθηθούν τα συμφέροντά μας και σαν έλληνες αλλά και σαν 

επιχειρηματίες έμποροι στην χώρα. Παράδειγμα που μιλάει μόνο του.

Οι Πορτογάλοι αγόρασαν 3 κτίρια στο κέντρο της Πολωνίας και έστησαν 

εμπορικά καταστήματα και με πορτογαλικό παπούτσι.
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Θα μπορούσαμε με παρέμβαση του κράτους να έχουμε μια δική μας αγορά 

στο κέντρο της Σόφιας. Ένα συγκρότημα κτιριακό σαν μεγάλο εμπορικό 

κέντρο για να πουλάμε τα προϊόντα μας.

Ακόμη και με ενοίκιο να ήταν θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε χαμηλότερα 

ενοίκια αν ήμασταν ενωμένοι και οργανωμένοι.

• Τα πακέτα επιδοτήσεων που δίνονται από την κυβέρνηση αλλά και τη ΕΕ να 

μη δίνονται μόνο για παραγωγικές μονάδες αλλά και για τον κατ’ εξοχήν 

μελλοντικά προσοδοφόρο και πολλά υποσχόμενο κλάδο του εμπορίου.

Ο έμπορος σήμερα δεν είναι μόνο ο «μεσάζων». Είναι αυτός που κάνει το 

σχέδιο, το μάρκετινγκ, στήνει την επιχείρηση, αναπτύσσει δίκτυα πωλήσεων 

και δομές. Αυτό που συμφέρει σήμερα την Ελλάδα είναι η επιδότηση 

παραγωγικών μονάδων στη Βουλγαρία που θα παράγει με χαμηλό κόστος και 

η επιδότηση μεικτής ή και εμπορικής αμιγώς επιχείρησης που θα πουλά στην 

Ελλάδα ή και θα εξάγει, για να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί.

Με τον προστατευτισμό που υπάρχει λανθασμένα από το κράτος δεν είμαστε 

ανταγωνιστικοί πουθενά σαν χώρα.

• Οι προσπάθειες του κράτους να μην γίνονται με σπασμωδικές κινήσεις αλλά 

με ένα σχέδιο στρατηγικής και ένα business plan, με μακροπρόθεσμους 

στόχους και προοπτικές.

• Να μη κρίνουν με τα ίδια μέτρα και σταθμά τις προς επιδότηση επιχειρήσεις 

των ελλήνων στον ελλαδικό χώρο και τον ελλήνων στην Βουλγαρία. Δεν 

έχουν τα ίδια κόστη ούτε τους ίδιους φόρους να πληρώσουν. Είναι λάθος 

τακτική.

• Να βελτιωθεί και το οδικό μας δίκτυο στην Βόρεια Ελλάδα .

• Να υπάρξει ένα ενδεικτικό τιμολόγιο πληρωμών για την αγορά της 

Βουλγαρίας ώστε να μην κακομαθαίνουμε τους υπεργολάβους και τους 

αμειβόμενους γενικά , με τις υπέρογκες τιμές που πληρώνουμε σε σχέση με 

τους άλλους ευρωπαίους επιχειρηματίες, γιατί έτσι βγάζουμε τα ίδια μας τα 

μάτια.

• Να δημιουργηθούν νέες δίοδοι, τελωνιακοί σταθμοί, με την Βουλγαρία.
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• Σαν παράδειγμα προς μίμηση θα αναφέρω την εμπειρία μου από την 

επίσκεψη στο γραφείο μου , και προσωπικά, του Πορτογάλου πρέσβη και του 

εμπορικού ακολούθου του ( ελλήνο-πορτογάλου) στη συνέχεια, για να μου 

προτείνουν με στοιχεία - δεδομένα, και οργανωμένα να κάνω δουλειά, να 

αγοράσω από την χώρα τους, ,αλλά και για να με ενημερώσουν για διάφορες 

προοπτικές που θα μπορούσα να εκμεταλλευτώ σαν επιχειρηματίας για 

συναλλαγή με την συγκεκριμένη χώρα. Με ρώτησαν με ειδικά μελετημένο 

ερωτηματολόγιο τι θα ήθελα να γίνει από τη χώρα τους ώστε να με κάνουν 

πελάτη τους. Μου πλήρωσαν εισιτήρια και διαμονή σε πολυτελέστατο 

ξενοδοχείο της χώρας τους για να γνωρίσω την αγορά και αγοράσω από 

αυτούς. Είχαν καταγεγραμμένα στοιχεία για τις εισαγωγές μου και για το 

μέγεθος της εταιρίας μου.

Το παράπονο είναι εύλογο. Γιατί ποτέ δεν με επισκέφτηκε ο έλληνας εμπορικός 

ακόλουθος. Γιατί ποτέ δεν μας αγκάλιασε το κράτος μας είτε σαν έλληνες 

εμπόρους ή επενδυτές στη Βουλγαρία όπου υπάρχουν πολλά ελληνικά 

συμφέροντα.

Πρέπει να συμμετάσχουμε σαν εκπρόσωποι του ελληνικού εμπορικού κόσμου, 

του κλάδου μας , στα ταξίδια τα επίσημα στις αποστολές με τα κυβερνητικά μας 

στελέχη στο εξωτερικό. Δεν το βλέπω μικροπολιτικά ή κομματικά αλλά ευρύτερα 

πατριωτικά. Δηλαδή ας πήγαινε έστω και ένας οποιοσδήποτε εκπρόσωπος του 

εμπορικού χώρου του παπουτσιού έστω και ανταγωνιστής μου σε εμπορική 

αποστολή ώστε να προωθούνταν τα συμφέροντα του κλάδου μας. Συντονισμός 

και προώθηση των εξαγωγών μας δεν υπάρχει.
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

ο επιχειρηματίας επισημαίνει:

• Είναι σημαντική ευκαιρία περιβάλλοντος η προοπτική που ανοίγεται με την 

ένταξη στην ευρωπαϊκή ένωση. Με όλα εκείνα τα μέτρα και τους 

κανονισμούς που θα μεταμορφώσουν τα στοιχεία του νομικού, πολιτικού, 

οικονομικού, κοινωνικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος της Βουλγαρίας σε 

οικείο και παρόμοιο με το δικό μας επιχειρηματικό περιβάλλον.

• Βλέπω σαν μελλοντική ευκαιρία για τους έλληνες επιχειρηματίες τη 

χρησιμοποίηση των ελλήνων επιχειρηματιών και μάνατζερ από επιχειρήσεις 

μεγάλες που θα θέλουν να έρθουν στην Βουλγαρία. Π.χ. αν το Carrefour 

αποφασίσει να εγκατασταθεί στην Σόφια το πιο πιθανό να είναι να προτείνει 

σε έλληνες να αναλάβουν αυτή την αντιπροσώπευση στην αγορά , και λόγω 

της κοντινής απόστασης αλλά και λόγω εμπειρίας στην συγκεκριμένη αγορά.

• Το κοινό νόμισμα που θα υπάρξει με την ένταξη στην ΕΕ θα έχει μεγάλα 

οφέλη για τις συναλλαγές μας.

• Σε ευκαιρία λόγω του χαμηλού κόστους αναδεικνύεται η παραγωγική 

δραστηριότητα στην Βουλγαρία.

. ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

ο επιχειρηματίας επισημαίνει:

• Στην αγορά της Βουλγαρίας υπάρχουν πολλές συναλλαγές «μαύρες» τόσες 

που να ακούγεται γελοίο το ότι απαίτησα να έχουμε ταμειακές μηχανές στο 

κατάστημα και να καταγράφονται όλα ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε τι 

μπαίνει και τι βγαίνει από την επιχείρηση. Μου αφήνει πάντα την 

διαβεβαίωση ο συνεταίρος μου ότι όταν έρθει η ώρα της φορολογίας όλα θα 

«βολευτούν». Αυτό είναι κάτι παραπάνω από βεβαιότητα. Έτσι γίνεται σε 

όλες τις επιχειρήσεις. Λεπτομέρειες δεν γνωρίζω.

• Πάντα η δραστηριοποίηση σε μια χώρα εκτός ΕΕ έχει συναλλαγματικό 

κίνδυνο. Προσωπικά θα ήθελα ανά πάσα στιγμή έκτακτης ανάγκης να είναι 

εύκολο να φύγω χωρίς να έχω επενδύσει πολλά.
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• Οι κίνδυνοι από οποιαδήποτε πολιτική αλλαγή, ίσως έχουν επιπτώσεις και 

στην επιχειρηματικότητα. Το θεωρώ σαν κίνδυνο γιατί μια τέτοια αστάθεια 

είναι πιθανή σε χώρα εκτός ΕΕ.

• Αφερεγγυότητα στην αγορά υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Σε συνδυασμό 

μάλιστα και με την έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών από το κράτος ο 

κίνδυνος να χάσεις χρήματα είναι πολύ αυξημένος.

• Άγνωστη και πολυδαίδαλη νομοθεσία και μάλιστα σε στάδιο που τώρα 

εξελίσσεται. Π.χ. το εμπορικό δίκαιο είναι καινούργιο. Δεν υπάρχει η έννοια 

του «αγορανομικού υπεύθυνου» σημείο στο οποίο είχαμε πρόβλημα σαν 

επιχείρηση, για να οριοθετήσουμε με το συνεταίρο μας υποχρεώσεις και 

δικαιώματα.

• Γενικότερα θα χαρακτήριζα κίνδυνο στο επιχειρηματικό περιβάλλον την 

ανοργανωσιά που υπάρχει και τη ρευστότητα στα ισχύοντα συστήματα.

Συμπληρωματικά να διαχωρίσουμε το ότι όταν ένας επιχειρηματίας πάει νόμιμα 

να κάνει την δουλειά του, δεν είναι εμπόδιο ή κίνδυνος- απειλή το «λάδωμα». 

Αυτό που θα φοβόμασταν περισσότερο θα ήταν ο χρηματισμός και η διαφθορά 

μέσα σ’ ένα οργανωμένο κύκλωμα που έχει ισχυρές βάσεις , π.χ. τύπου Ελλάδας 

(π.χ. έχεις στο χημείο του κράτους για έλεγχο ένα προϊόν και περιμένεις. Στη 

τύπου Βουλγαρίας γραφειοκρατία, θα πλήρωνες για να γίνει η δουλειά σου πιο 

γρήγορα. Σε οργανωμένη όμως γραφειοκρατία ευρωπαϊκού τύπου , ίσως 

πληρώσει ο ανταγωνιστής σου για να καθυστερήσει η έγκριση που περιμένεις 

από το κράτος ή για να σου κλέψει μυστικά.)
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ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΓΥΧΕΙ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Και πάντα κατά την άποψη του συνομιλητή μας πρέπει:

1. να ξέρει τι θέλει να κάνει στη Βουλγαρία.

Αν για παράδειγμα ενδιαφέρεται για παραγωγική δραστηριότητα τότε ναι έχει 

μέλλον γιατί τα κοστολόγια είναι φθηνά.

Αν όμως θέλει να κάνει εμπόριο, για να αγοράζει από Βουλγαρία τον 

ενδιαφέρει να βρει πηγές ποιοτικού και φθηνού εμπορεύματος.

Αν όμως εμπορεύεσαι σημαντικότεροι παράγοντες αναδεικνύονται, η 

σταθερότητα της οικονομίας (που σίγουρα είναι καλύτερη της Βουλγαρίας 

απ’ ότι της Ρουμανίας), το μέγεθος της αγοράς, αλλά και το χαμηλό εισόδημα 

του καταναλωτή.

Όλα τα παραπάνω πρέπει να τύχουν σοβαρής μελέτης και προπάντων δε 

πρέπει να δει κάποιος την αγορά της Βουλγαρίας καιροσκοπικά για εύκολο 

κέρδος .

2. να πειραματιστεί κάθε επίδοξος επενδυτής πριν «χτίσει» στην αγορά. 

Μάλιστα για αρκετό χρονικό διάστημα πριν. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ναι 

μεν υπάρχει είσοδος δυτικών κεφαλαίων για επένδυση, αλλά ακόμα μεγάλοι 

παίκτες δεν έχουν μπει στην αγορά. Είναι επιφυλακτικοί ακόμη οι ξένοι 

μεγάλοι επενδυτές.
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BULTEX VTH O.O.D.
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Η εταιρία «ΧΑΡΗΣ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΣΑΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» είναι μια βιομηχανική 

οικογενειακή επιχείρηση, με έδρα το Μελισσοχώρι Θεσ/νίκης, που 

δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής και εξαγωγής ετοίμων ενδυμάτων, 

ήδη από το 1976. Τα προϊόντα της εξάγονται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό , σε χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε άλλες, όπως Η.Π.Α., Ισραήλ, μέχρι και 

Ιαπωνία. Η επιχείρηση είναι πλήρως καθετοποιημένη και στις παραγωγικές της 

δυνατότητες περιλαμβάνεται η πλοκή , βαφή, κοπή, ραφή και συσκευασία των 

προϊόντων καθώς επίσης και ο αυτοματοποιημένος ( CAD ) σχεδιασμός και ο 

ποιοτικός έλεγχος.

Μεταξύ των σημαντικών βημάτων της επιχείρησης στην κατεύθυνση της βελτίωσης 

και του εκσυγχρονισμού περιλαμβάνονται:

1. Η εγκατάσταση ήδη από το 1994 συστήματος πιστοποίησης των προϊόντων 

και η απονομή του πιστοποιητικού του ΕΛΟΤ ISO 9001.

2. Η υπαγωγή του βαφείου στο οποίο συμμετέχει η επιχείρηση (της 

ΦΑΡΜΠΕΤΕΞ Α.Ε.) στα πρότυπα ΟΚΟ TEX STANDARD 100 αλλά και 

εγκατάσταση ενός ρομποτικού συστήματος ανάμιξης χρωμάτων.

Η παραγωγική δυναμικότητα αγγίζει τα 150.000 τεμάχια μηνιαίως.

Στη Βουλγαρία η επιχείρηση ξεκίνησε στην αρχή από την ανάγκη εξεύρεσης 

φθηνού εργατικού δυναμικού για απλή ραφή «φασόν» των ρούχων.

Το κόστος ραφής στοίχιζε πολύ στην χώρα μας το 1997 , οπότε όπως έκαναν και 

άλλοι επιχειρηματίες στο ίδιο αντικείμενο , αναζητήθηκαν και βρέθηκαν συνεργία 

ραφής στις νότιες περιοχές της Βουλγαρίας, κοντινές στην Ελλάδα, και έσπασαν ή 

μοίρασαν το κομμάτι της παραγωγής για να έχουν πλεονέκτημα κόστους εξ’ αιτίας 

του χαμηλού ημερομίσθιου που ίσχυε.

Επίσημα η βουλγάρικη εταιρία ιδρύθηκε προς τα τέλη του 1999, αρχές 2000 όταν 

έγινε αναγκαίο να υπάρξει εκεί, η διαχείριση των υφασμάτων κομματιών ρούχων που 

απέστελλε η μητρική εταιρία της Θεσ/νίκης, αλλά και ο συντονισμός ραφής των 

ρούχων, ο ποιοτικός έλεγχος και τελικά η συσκευασία και επαναποστολή τους στην 

Ελλάδα.
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Η εταιρία της Βουλγαρίας είναι η BULTEX VTH O.O.D., περιορισμένης ευθύνης , 

με έδρα το Πετρίτσι και αντικείμενο εργασιών της την ραφή, συσκευασία και τον 

ποιοτικό έλεγχο των ρούχων που προορίζονται για το μητρικό εργοστάσιο της 

εταιρίας στο Μελισσοχώρι Θεσ/νίκης.

Ακολουθείται δηλαδή η διαδικασία της παθητικής τελειοποίησης σε τρίτη χώρα - 

συνδεδεμένη, με όλες τις απαλλαγές που υπάρχουν από δασμούς και φόρους.

Όπως μας επισήμανε στο σημείο αυτό ο επιχειρηματίας, η αντίστοιχη διαδικασία της 

παθητικής τελειοποίησης για τον Γερμανό επιχειρηματία που ράβει στην Πολωνία 

για τους αντίστοιχους λόγους , του επιτρέπει να εξάγει κατευθείαν σε άλλες χώρες 

χωρίς να χρειάζεται να γυρίζει πίσω στην χώρα του τα τελειοποιημένα προϊόντα.

Πληροφόρηση αντλήθηκε από επιχειρηματίες -συναδέλφους, του φιλικού κύκλου, 

που είχαν κάποια εμπειρία στην χώρα της Βουλγαρίας και στην περιοχή. Έμαθαν 

σημαντικές πληροφορίες για το φορολογικό καθεστώς για την νομοθεσία (κυρίως ότι 

αφορά τα εργασιακά θέματα) και λεπτομέρειες για το στήσιμο γενικά μιας 

επιχείρησης στη Βουλγαρία. Από κανένα φορέα επενδυτικό ή επιχειρηματικό , 

δημόσιο ή ιδιωτικό δεν αντλήθηκε πληροφόρηση. Δεν πήρε κανενός είδους βοήθεια 

από κανέναν οργανισμό η επιχείρηση.

Ο ίδιος ο επιχειρηματίας, όπως διαπιστώσαμε βέβαια, ερευνά και χρησιμοποιεί την 

πληροφόρηση μέσω του διαδικτύου με ιδιαίτερη ζέση και ικανότητα, γεγονός που 

συντελεί στο να συμπεράνουμε πως πολλά στοιχεία περιβάλλοντος οικονομικά, 

νομικά, πολιτικά είχαν διερευνηθεί ή διερευνούνται μέχρι και σήμερα.

Η άποψη του είναι πως : « αν δεν πάθεις δεν μαθαίνεις, και το ίδιο ισχύει και σε μια 

νέα αγορά που ξεκινά να μπεί κάποιος.

«Δεν μας ενδιέφεραν πολλά στοιχεία από την μελέτη του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος της Βουλγαρίας. Τα μόνα στοιχεία που ψάξαμε για να επιλέξουμε 

τελικά τη χώρα επένδυσης και μας ένοιαζαν, ήταν η πολιτική ευστάθεια και οι 

υποδομές. Για τους λόγους αυτούς δεν επιλέξαμε π.χ. την Αλβανία ή την FYROM 

όπου η κατάσταση ήταν πολύ χειρότερη. Ασταθές περιβάλλον και καθόλου 

υποδομές.»

Κυρίως βέβαια μέτρησε η παρουσία στην χώρα πριν γίνει η εγκατάσταση της 

επιχείρησης όπως και η αυτοψία και έλεγχος του περιβάλλοντος από τους ίδιους τους 

επιχειρηματίες.
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Στην αρχή το 1997-98 ο στόχος ήταν να βρεθούν συνεργία ραφής και μόνο, που να 

αναλάμβαναν το ράψιμο των κομμένων ρούχων στην Βουλγαρία.

Το ρίσκο όπως μας δηλώνουν δεν ήταν μεγάλο. Επικεντρωνόταν κυρίως στην 

προσπάθεια που κατέβαλαν ώστε να βρεθούν οι κατάλληλοι συνεργάτες και αφού 

έγινε η συμφωνία ραφής κατ' αποκλειστικότητα, τότε διατέθηκε από την εταιρία 

«ΧΑΡΗΣ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΣΑΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» ο μεταχειρισμένος μηχανολογικός 

εξοπλισμός ραφής στους υπεργολάβους.

Η επένδυση ήταν μηδαμινή σε σχέση με το όφελος που αποκομίστηκε.

Στη Βουλγαρία χρησιμοποιήθηκε δικηγορικό γραφείο για να παρέχει την νομική και 

λογιστική υποστήριξη από την αρχή λειτουργίας της BULTEX VTH O.O.D. το 1999- 

2000 και συνεχίζει μέχρι και σήμερα με καλά αποτελέσματα προς όφελος της 

επιχείρησης.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις στη Βουλγαρία εκτείνονται σε στεγασμένο χώρο 500 

τ.μ. και είναι μισθωμένες. Επιπλέον 400 τ.μ. χώρου διαθέτουν οι αποκλειστικοί 

υπεργολάβοι που ράβουν για την επιχείρηση.

Η επιχείρηση διαθέτει ένα φορτηγό και ένα επιβατικό αυτοκίνητο.

Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας για το 2001 ανήλθαν σε 80.000.0000 δρχ και το 

2002 θα κυμανθούν στα 170.000.000. δρχ. περίπου.

Το ύψος παραγωγής αγγίζει τα 800.000 τεμάχια-κομμάτια ετησίως ενώ το 

επενδυμένο κεφάλαιο της εταιρίας στην Βουλγαρία αγγίζει τα 80.000 ευρώ και 

προέρχεται εξ ολοκλήρου από αυτοχρηματοδότηση.

Σχέδια για το μέλλον που μελετά η επιχείρηση στην Βουλγαρία είναι

• Η επέκταση σε νέες αγορές για εξαγωγές κυρίως για την μητρική εταιρία.

• Η ανακάλυψη μετά από έρευνα κατάλληλης τοποθεσίας, με φθηνή αξία γης, 

χαμηλό ύψος εργατικού κόστους, και πληθώρα εργατικού δυναμικού, για 

μετεγκατάσταση εφόσον κρίνεται ότι, η υπάρχουσα περιοχή 

δραστηριοποίησης έχει κορεστεί.
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• Η αγορά γης και η κατασκευή κτιρίου για την στέγαση των δραστηριοτήτων 

της επιχείρησης, ίσως και του ενός ή δύο από τους αποκλειστικούς 

υπεργολάβους ραφής. Ενδεχομένως και την πλήρη ενσωμάτωση των 

συνεργείων ραφής.

• Την μεταφορά και του τμήματος της κοπής των υφασμάτων στην Βουλγαρία 

μετά από την αποστολή από την μητρική εταιρία της Θεσ/νίκης των 

υφασμάτων και του έτοιμου εκτυπωμένου - σχεδιασμένου πατρόν ραφής.

Ο σκοπός της εγκατάστασης της μονάδας αυτής στην Βουλγαρία ήταν όπως μας 

ομολογεί ο επιχειρηματίας , η αποφυγή του μεγάλου κόστους του εργατικού 

δυναμικού στην Ελλάδα, δεδομένου ότι και οι συγκεκριμένες διαδικασίες ραφής, 

συσκευασίας, ποιοτικού ελέγχου είναι εντάσεως εργασίας και επομένως απαιτούν 

πολλές εργατοώρες για την παραγωγή του τελικού προϊόντος.

Δεν συνέφερε για την επιχείρηση η ραφή στην Ελλάδα λόγω του αυξημένου 

εργατικού κόστους, και αυτό έγινε αντιληπτό από πολύ νωρίς γύρω στο 1997, 

οπότε αναζητήθηκε η νέα αγορά για φθηνό εργατικό δυναμικό στην Βουλγαρία 

και φυσικά λόγω της κοντινής απόστασης επιλέχθηκε.

Απο τις πρώτες έρευνες για κατάλληλες συνθήκες εγκατάστασης, διερευνήθηκε 

εάν υπάρχει όσο πιο κοντά γίνεται στην έδρα της επιχείρησης ,εξειδικευμένο 

προσωπικό για να αναλάβει τη ραφή και μόνο, των κομμένων ρούχων. Ετσι στην 

αρχή η επιχείρηση της Ελλάδας έστελνε για ραφή «φασόν», τα κομμάτια 

υφάσματος - ρούχων στις περιοχές γύρω από το Πετρίτσι.

Όταν αργότερα έγινε αναγκαίο να γίνεται και η συσκευασία και ο ποιοτικός 

έλεγχος στην ξένη χώρα , πάρθηκε η απόφαση να ιδρυθεί η BULTEX VTH 

O.O.D. της οποίας έργο θα ήταν ο συντονισμός διανομής και ραφής των 

υφασμάτων που θα παραλάμβανε έτοιμα κομμένα από την μητρική εταιρία της 

Ελλάδος και στη συνέχεια ο ποιοτικός έλεγχος, συσκευασία φόρτωση και 

ασφαλής μεταφορά των ρούχων πίσω στην Ελλάδα για πώληση ή εξαγωγή.

Ο συνομιλητής μας είναι ο κύριος μέτοχος της BULTEX VTH O.O.D. με το 

90% των μεριδίων και μέλος στην «ΧΑΡΗΣ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΣΑΡΑΣ 

Α.Β.Ε.Ε.».
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Ο ανταγωνισμός στην χώρα και ειδικά στην περιοχή που δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση είναι πολύ έντονος. Όχι όμως σε επίπεδο πωλήσεων , διότι στην ουσία 

μόνο παθητική τελειοποίηση γίνεται εκεί , αλλά σίγουρα σε επίπεδο εξεύρεσης 

εξειδικευμένου και μη προσωπικού, σε επίπεδο εξεύρεσης κτιριακών εγκαταστάσεων 

και συνεργατών.

Υπάρχουν πολλοί έλληνες στην περιοχή και μάλιστα με το ίδιο αντικείμενο 

εργασιών.

Γίνεται πλέον μεγάλο πρόβλημα για τον κλάδο , η στρατολόγηση προσωπικού.

Οι μισθοί και τα ημερομίσθια ανεβαίνουν , μαζί με τις τιμές ενοικίων και αγοράς γης

Το πρόβλημα με την χώρα έγκειται στο ότι δεν δόθηκαν κίνητρα για ομοιόμορφη 

ανάπτυξη. Σε μια μικρή σχετικά περιοχή συγκεντρώθηκαν πολλές ελληνικές 

επιχειρήσεις και η συμφόρηση ακόμη και στο οδικό δίκτυο είναι εμφανής από τα 

σύνορα μέχρι και τη Σόφια την πρωτεύουσα.

Δεν έχουν δοθεί κίνητρα για ανάπτυξη, ούτε προβλέφθηκαν υποδομές, για άλλες 

περιοχές όπου θα μπορούσαν να εγκατασταθούν επιχειρήσεις πιο κεντρικά ίσως ή 

και βόρεια στην Βουλγαρία.

Ο ανταγωνισμός είναι έντονος έτσι όπως διαμορφώθηκε σήμερα και αναζητούνται 

καλύτερες περιοχές μετεγκατάστασης που να δίνουν και κάποια εγγύηση ότι θα 

παραμείνουν τα κόστη χαμηλά για αρκετό ακόμη καιρό, τουλάχιστον.

Υπάρχουν και ξένοι ανταγωνιστές π.χ. ιταλοί, κυρίως στα παπούτσια , αλλά και 

ρούχα. Όμως οι ξένοι κυρίως ράβουν σε σταθερό ύφασμα ενώ οι ελληνικές 

επιχειρήσεις κυρίως ανταγωνίζονται στο ελαφρώς πλεκτό ύφασμα.

Ο κατώτατος μισθός βάσει του νόμου είναι πολύ χαμηλός, στα 125 περίπου, λέβα. 

Συνήθως οι υπάλληλοι πληρώνονται 130 λέβα. Οι πραγματικοί όμως μισθοί που 

διαμορφώνονται στην περιοχή και για την επιχείρησή που εξετάζουμε ( και λόγω της 

έλλειψης εργατικού δυναμικού και λόγω ανταγωνισμού) είναι γύρω στα 250 με 300 

λέβα.

Είναι πολύ δύσκολο στην Βουλγαρία να βρεις υπάλληλο να μιλάει και ελληνικά, 

οπότε οι μισθοί γι’αυτούς συγκεκριμένα, μπορεί να φθάνουν και τα 1000 λέβα.
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Απασχολούνται 25 εργαζόμενοι στην επιχείρηση (εκ των οποίων μόνο δύο μιλούν 

και ελληνικά). Ο ένας μάλιστα είναι Βούλγαρος ,ελληνικής καταγωγής. Για την 

επιχείρηση δουλεύουν αποκλειστικά δύο υπεργολάβοι στην ραφή των ρούχων με 

προσωπικό περίπου 50 άτομα. Και οι δύο χρησιμοποιούν μηχανές ραφής που 

παραχωρήθηκαν από την BULTEX VTH O.O.D. για το σκοπό αυτό.

Επιπλέον με σχέση ανεξάρτητης εργασίας απασχολούνται για την επιχείρηση και 

άλλα 50 άτομα σε διάφορα συνεργεία ραφής. Αυτό, μας εξηγεί ο επιχειρηματίας ότι 

γίνεται, διότι το ρούχο σαν προϊόν αντιμετωπίζει διακυμάνσεις εποχικότητας στην 

ζήτηση. Επομένως συμφέρει περισσότερο στην επιχείρηση να έχει μεταβλητά παρά 

σταθερά κόστη πληρωμής μισθών-αμοιβών.

Κανένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για εργαζομένους , σε θέματα επαγγελματικά ή και 

σε εκμάθηση ξένης γλώσσας δεν υπάρχουν ή δεν γίνονται, τουλάχιστον σε περιοχές 

εκτός Σόφιας. Δύο (2) στελέχη της επιχείρησης έλληνες, από την Θεσ/νίκη, έχουν 

αναλάβει το έργο της επίβλεψης και του διαχειριστικού ελέγχου της επιχείρησης 

στην Βουλγαρία, με συχνές εβδομαδιαίες επισκέψεις επι τόπου.

Η παραγωγικότητα και η εργασιακή συνείδηση των βούλγαρων εργαζομένων 

κρίνεται ως: καλύτερη απ’ ότι παλαιότερα. Υπάρχει όμως μεγάλη κινητικότητα 

προσωπικού διότι η προσφορά εργασίας είναι μεγάλη οπότε και η κάθε επιχείρηση 

φροντίζει να έχει ικανοποιημένους τους εργαζομένους της για να μην χρειαστεί να 

φύγουν. Εάν βέβαια ένας υπάλληλος είναι καλός , υπάρχει και το ενδεχόμενο 

εκβιασμού να φύγει σε άλλον ανταγωνιστή εάν δεν πληρωθεί καλά.

Ο βούλγαρος εργαζόμενος όπως δηλώθηκε από τον συνομιλητή μας, αποδίδει στο 

40% - 60% της απόδοσης ενός έλληνα εργαζόμενου. «Δεν είναι εξ’ ίσου 

παραγωγικός. Ακόμη το επίπεδο εξειδίκευσης και μόρφωσης που χρειάζεται η 

επιχείρηση για τους υπαλλήλους της δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό και απαιτητικό. 

Απουσίες υπάρχουν όχι πολύ συχνές. Σε γενικές γραμμές είναι συνεπείς οι 

εργαζόμενοι.

Στην πραγματικότητα της καθημερινής δουλειάς αν ένας εργαζόμενος δεν ικανοποιεί 

τον εργοδότη μπορεί να απολυθεί. Κάνει ή δεν κάνει για την επιχείρηση. Ολα τα’ 

άλλα λύνονται.
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Το επίπεδο ζωής και η ποιότητα διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής που 

δραστηριοποιούμαστε έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και αυτό εξ 

αιτίας της δουλειάς που τους δώσαμε και των χρημάτων και από τις υπερωρίες που 

δούλευαν. Γενικά στις νότιες περιοχές της χώρας οι Βούλγαροι έχουν πολύ 

περισσότερα εισοδήματα απ’ ότι στις άλλες περιοχές λόγω των ελληνικών 

επιχειρήσεων που υπάρχουν εκεί και δίνουν δουλειά και υψηλούς μισθούς.

Το περιβάλλον εργασίας και οι συνθήκες δουλειάς για τους εργαζόμενους είναι 

ιδιαίτερα καλές για τα πρότυπα ακόμη και τα ευρωπαϊκά. Υπάρχει διάλειμμα κάθε 2 

ώρες και επιδόματα και δώρα στο προσωπικό.

Στη Βουλγαρία συνολικά υφίστανται και λειτουργούν σήμερα 2000 επιχειρήσεις 

ελληνικές. Αντίστοιχα πολλοί περισσότεροι έλληνες επιχειρηματίες ή μάνατζερ 

υπάρχουν εκεί.

Όλες οι α’ ύλες αλλά και βοηθητικές ύλες προέρχονται από την μητρική εταιρία της 

Ελλάδας. Στην ουσία στην Βουλγαρία δεν παράγεται αλλά τελειοποιείται το τελικό 

προϊόν το ρούχο και από την τοπική αγορά της χώρας χρησιμοποιείται παροχή 

υπηρεσίας για το ράψιμο τον ποιοτικό έλεγχο και τη συσκευασία. Υπάρχει βέβαια 

και ντόπια α’ ύλη (νήμα) αλλά από έρευνες της εταιρίας διαπιστώθηκε πως είναι 

κακής ποιότητας.

Η φορολογία στη χώρα είναι εξ’ ίσου υψηλή με την Ελλάδα. Η διαφορά όμως 

ουσιώδης στον τρόπο με το οποίο την θεωρείς, για να επενδύσεις στη Βουλγαρία. 

Όπως μας ομολογεί ο συνομιλητής μας « ...η πρακτική που συνήθως ακούγεται να 

επικρατεί, ξεκινάει με το σκεπτικό του τύπου: τι φόρο θέλω να πληρώνω; Και μ’ 

αυτό διαμορφώνεις τα αποτελέσματά σου. Δεν καταγράφεις όλα σου τα έσοδα και 

έξοδα.

Η δική μας επιχείρηση βέβαια δεν έχει κάτι να κρύψει γιατί είναι εξάγωγική. 

Κυνηγάμε κυριολεκτικά τους υπεργολάβους για να μας δίνουν τιμολόγια και 

αποδείξεις. Η μισθοδοσία σαν έξοδο είναι μικρό. Παρουσιάζουμε κέρδη και 

πληρώνουμε φόρους κανονικά. Εμπιστευτήκαμε από την αρχή ένα λογιστικό - 

νομικό γραφείο που μας παρέχει την υποστήριξη αυτή και είμαστε ευχαριστημένοι.
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Το μεγαλύτερο ποσοστό φυσικά των συναλλαγών στην αγορά της Βουλγαρίας είναι 

«μαύρα». Πιστεύω ότι υπάρχει παραοικονομία και εν γνώσει του κράτους. Δηλαδή 

επιτρέπουν σιωπηρά ένα ποσοστό παραοικονομίας , προφανώς για να προσελκύσουν 

επενδύσεις και να στηρίξουν την οικονομία τους.»

Η εικόνα που αφήνουν οι έλληνες επιχειρηματίες στην Βουλγαρία δυστυχώς δεν 

είναι η καλύτερη όπως συμπληρώνει ο συνομιλητής μας. Στα πρώτα χρόνια του 

ανοίγματος της αγοράς ήρθε στη Βουλγαρία το χειρότερο δείγμα επιχειρηματιών- 

καιροσκόπων και αφερέγγυων ανθρώπων.

Δίκαια λοιπόν πέρασε η ιδέα του εκμεταλλευτή επιχειρηματία που κερδίζει εις βάρος 

της χώρας. Αυτή η εικόνα προβλήθηκε και από δημοσιεύσεις περιστατικών στον 

ημερήσιο τύπο που εκδίδεται κυρίως στις βόρειες περιοχές της Βουλγαρίας και στη 

Σόφια.

Σήμερα η εικόνα αυτή αλλάζει προς το καλύτερο όσο πείθουν οι έλληνες για την 

σοβαρότητα των προθέσεων τους και των επενδύσεών τους.

Τα δυνατά σημεία της επιχείρησης είναι

• Η δυνατότητα της γρήγορης ανταπόκρισης στις παραγγελίες με την δεδομένη 

καλή ποιότητα κατασκευής, και την χαμηλή τιμή.

• Η άμεση εξυπηρέτηση στο κρίσιμο χρονικό σημείο της κατασκευής 

δειγμάτων για να προωθηθούν οι παραγγελίες των πελατών.

• Το χαμηλό κόστος κατασκευής που προέρχεται κυρίως από την 

δραστηριοποίηση στην συγκεκριμένη χώρα.

• Η χρησιμοποίηση υπεργολάβων και όχι μισθωμένων εργατών για την ραφή 

των ρούχων, που ανταποκρίνονται στις ποιοτικές απαιτήσεις της επιχείρησης 

αλλά και στη γρήγορη παραγωγή γιατί τους συμφέρει να βγάζουν μεγάλες 

ποσότητες.

• Η καλλιέργεια και απόκτηση καλών σχέσεων με όλους τους συνεργαζόμενους 

και εμπλεκόμενους στην επιχείρηση.

Αδύνατα σημεία θα μπορούσαν να σημειωθούν

• Το ανώνυμο προϊόν που δεν δίνει τη δυνατότητα διαφοροποίησης του 

προϊόντος. Για το λόγο αυτό η επιχείρηση φροντίζει να διαφοροποιείται στο 

επίπεδο της παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες.
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Τα προβλήματα στην Βουλγαρία κυρίως εμπερικλείονται στις υποδομές και την 

οργάνωση, δηλώνει ο επιχειρηματίας. Υπάρχουν βέβαια και βελτιώσεις σε μικρό 

όμως βαθμό.

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε συγκεκριμένα:

• Το οδικό δίκτυο είναι σε άσχημη κατάσταση, χωρίς συντήρηση. Σχολεία και 

νοσοκομεία της περιοχής που δραστηριοποιείται η επιχείρηση είναι σε άθλια 

κατάσταση χωρίς συντήρηση και μέριμνα από το κράτος.

. Οι τηλεπικοινωνίες ακριβές και σε άθλια κατάσταση από άποψη τεχνολογίας. 

Μέχρι πρόσφατα υπήρχαν τα αναλογικά τηλέφωνα με το τηλεφωνικό κέντρο 

και τα γνωστά προβλήματα. Τώρα οι νέες ψηφιακές γραμμές στηρίζονται στο 

υπάρχον καλωδιακό δίκτυο με όλες τις ενδεχόμενες εμπλοκές και δυσκολίες 

για συνεχή και απρόσκοπτη επικοινωνία .

• Οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε τράπεζες και οργανισμούς είναι απαράδεκτες 

για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Η τράπεζα με την οποία συνεργάζεται η 

επιχείρηση ( εξαγορασμένη απο την Εθνική τράπεζα της Ελλάδος) είναι 

αρκετά καλή σε εξυπηρέτηση. Ο κρατικός τομέας είναι απαράδεκτος από 

εξυπηρέτηση και πολύ πίσω από τον ιδιωτικό φυσικά. Μόνο οργανωμένα 

γραφεία όπως το δικηγορικό - λογιστικό που χρησιμοποιεί η επιχείρηση τα 

καταφέρνει με δημόσιες υπηρεσίες και φορείς. Αλλιώς υπάρχει η αίσθηση ότι 

μόνος του κανείς μπλέκει σ’ ένα δαιδαλώδες σύστημα γραφειοκρατίας που 

δεν γίνεται κατανοητό.

• Η διαφθορά υπάρχει αλλά πιστεύεται πως είναι υψηλού επιπέδου. Όχι σε 

χαμηλά διοικητικά επίπεδα όπως παλιά ίσως. Δεν τη συναντάς κάθε μέρα στο 

δρόμο, δηλαδή να σε σταματήσει κάποιος π.χ. αστυνομικός και να σου 

ζητήσει χρήματα. Δεν έτυχε ποτέ στον επιχειρηματία ούτε σε συνεργάτες του 

παρά μόνο περιστατικά στο τελωνείο της Βουλγαρίας όπου δημιουργείται 

συνωστισμός και αν θέλεις να παρακάμψεις τη σειρά σου πρέπει να 

«λαδώσεις». Αναγκάζεσαι λοιπόν να δώσεις κάτι μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις 

όπου κι εσύ βιάζεσαι ή θες να κάνεις γρήγορα τη δουλειά σου, και αυτό 

ισχύει πιθανά και σε όλες τις υπηρεσίες.
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• Περιστατικά εκβιασμών και δωροδοκιών δεν αντιμετώπισε η επιχείρηση. 

Ούτε γενικότερα παραβατική συμπεριφορά από βούλγαρους που να 

προσβάλει την προσωπικότητα του άλλου έχει να αναφέρει ο συνομιλητής 

μας. Πιστεύει ότι υπάρχουν πλέον στο κράτος κάποιοι εσωτερικοί κανονισμοί 

και δικλείδες διασφάλισης της έννομης και ηθικής τάξης.

Η εγκληματικότητα υπάρχει και στη Βουλγαρία όπως και σ’ όλο τον κόσμο 

όμως τίποτα ιδιαίτερο δεν παρατηρήθηκε ως μαρτυρία. Ποτέ δεν πλησίασαν 

κάποιον από την επιχείρηση για να πουλήσουν προστασία όπως ακούγεται ίσως. 

Μας ανέφερε περιστατικό ελέγχου στην επιχείρηση από υπάλληλο του 

υπουργείου, που διεξήχθη κανονικά και με εύσχημο τρόπο απλά παρακάλεσε ο 

υπάλληλος αν υπήρχε δυνατότητα πρόσληψης στην δουλειά, του αδελφού του.

Έχουν βελτιωθεί , είναι αλήθεια κάποια πράγματα στην Βουλγαρία τα τελευταία 2 

χρόνια. Κυρίως σε δύο κομμάτια έγιναν σημαντικά βήματα για τη χώρα:

• Πρώτα σε επίπεδο βελτίωσης των μακροοικονομικών δεικτών. Υπάρχει πλέον 

σταθερότητα της οικονομίας και αυτό μετά την παρέμβαση της νέας 

κυβέρνησης του 1997-98 οπότε έγινε και η σύνδεση με το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο και μπήκαν στη θέση τους πολλά πράγματα. Οι νόμοι 

και η τάξη αποκαταστάθηκαν σε πολύ καλό βαθμό.

• Έπειτα, σημαντική βελτίωση έγινε στην νοοτροπία και την κουλτούρα των 

Βούλγαρων πολιτών. Πολύ γρήγορα κατάλαβαν τον δυτικό τρόπο ζωής και 

υιοθέτησαν το σκεπτικό του ότι πρέπει να δουλεύω σκληρά και πραγματικά 

για να βγάλω χρήματα και να ζήσω άνετα. Προσαρμόστηκαν καλά στο 

καθεστώς της ελεύθερης οικονομίας.

Μπορεί να διορθωθούν κάποια πράγματα στην Βουλγαρία και συγκεκριμένα ο 

συνομιλητής μας θα πρότεινε:

1. Να λυθούν τα προβλήματα των συνοριακών γραμμών που υπάρχουν σήμερα 

με την γείτονα χώρα.

Ο μεγάλος αριθμός εισαγωγών αλλά και εξαγωγών από τον υπάρχοντα 

μοναδικό για μας συνοριακό σταθμό Προμαχώνα δεν επαρκεί.
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Θα πρέπει να δημιουργηθούν περισσότερες δίοδοι με Βουλγαρία αλλά 

παράλληλα να αυξηθεί και η δυναμικότητα του σταθμού Προμαχώνα ώστε να 

μην συσσωρεύονται ουρές φορτηγών και να απαιτούνται ώρες ατέλειωτης 

αναμονής για να περάσεις από τη μία χώρα στην άλλη.

2. Το πρόγραμμα ΕΣΟΑΒ που υπάρχει σήμερα για την ενίσχυση των 

οικονομιών των χωρών όπως η Βουλγαρία, είναι κομμένο και ραμμένο στα 

μέτρα μεγάλων επιχειρήσεων. Πιστεύουμε πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

είναι αυτές που θα δώσουν ώθηση στην οικονομία των περιοχών αυτών της 

Βαλκανικής όπως συνέβη μέχρι και σήμερα. Αρα θα πρέπει να υπάρχει 

πρόβλεψη να συμπεριληφθούν και να δοθούν κίνητρα και για επενδύσεις 

χαμηλότερου ύψους απ’ αυτό που προβλέπει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

3. Θα πρέπει στη Βουλγαρία να υπάρξουν οι κατάλληλες υποδομές για την 

εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων ώστε να επιτελείται το 

επιχειρηματικό έργο απρόσκοπτα.

Να μην αντιμετωπίζει καθημερινά ο επιχειρηματίας είτε έλληνας είναι είτε 

ξένος πρακτικές δυσκολίες π.χ. τηλέφωνα που δεν λειτουργούν , ή 

λειτουργούν αναξιόπιστα, διακοπές υδροδότησης, δρόμοι να είναι σε άσχημη 

κατάσταση και επικίνδυνοι ίσως για ατυχήματα και απώλειες εμπορευμάτων. 

Οι υποδομές να υπάρχουν αν όχι σε όλη την χώρα , τουλάχιστον σε περιοχές 

όπου προβλέπεται να εγκατασταθούν βιομηχανίες ή άλλου είδους 

επιχειρήσεις ή σε περιοχές που θα δοθούν και κίνητρα εγκατάστασης για 

αντιμετώπιση και της υπάρχουσας ανεργίας που πλήττει την χώρα , οξύτατα 

σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές.

Με την προοπτική ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βουλγαρίας πιθανά το 

2007 πιστεύει ότι:

Πολλά πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο νομίζω. Θα έχει η Βουλγαρία μια 

ανάπτυξη παρόμοια μ’ αυτήν που είχε και η χώρα μας την αντίστοιχη περίοδο 

ένταξής της στην Ε.Ε. Όμως για την Βουλγαρία οι εξελίξεις θα είναι πολύ πιο 

γρήγορες , οι ταχύτητες προσαρμογής μεγαλύτερες. Ο κόσμος και το επιχειρηματικό 

περιβάλλον είναι ώριμο για να δεχτεί τέτοιες αλλαγές και αυτό φαίνεται ήδη από τις 

βελτιώσεις που γίνονται σήμερα.
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Προοπτικές για την ίδια την επιχείρηση που εξετάζουμε , ο επιχειρηματίας μας λέει: 

Συγκεκριμένα η δική μας επιχείρηση, όπως βέβαια και αρκετές άλλες, θα σταματήσει 

την λειτουργία της στην συγκεκριμένη χώρα γιατί προβλέπεται ότι το πλεονέκτημα 

κόστους θα εξαλειφθεί με την ωρίμανση της αγοράς. Είμαστε σε κλάδο εντάσεως 

εργασίας και όπως προαναφέρθηκε ήδη αντιμετωπίζουμε πρόβλημα εξεύρεσης 

προσωπικού. Κάποτε θ’ αναγκαστούμε να πληρώνουμε πολύ υψηλότερους μισθούς, 

ημερομίσθια, ή αμοιβές οπότε θα αναζητήσουμε νέες αγορές, ευκαιρίες.

Δεν αποκλείουμε την στροφή και σε νέα προϊόντα και νέες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες σε άλλους κλάδους, συναφείς ή μη. Είναι στη φύση του 

επιχειρηματία να βρίσκεται σε εγρήγορση και αυτό κάνουμε.

Πήραμε την παρακάτω απάντηση στο ερώτημα: «Τι θα επιθυμούσατε να γίνει 

καλύτερο για την επιχείρησή σας στην χώρα;»

Να υπάρχει προσωπικό εκπαιδευμένο για να μπορούμε να το απασχολήσουμε άμεσα 

στην επιχείρηση. Και γενικότερα να βελτιωθούν κάποιες υποδομές και διακινήσεις 

που αναφέραμε.

Δεν βλέπω κάποιον άλλο κίνδυνο για την επιχείρησή μας .

Η δουλειά μας γίνεται και με τις υπάρχουσες δυσκολίες, μικρές ή μεγάλες τις 

αντιμετωπίζουμε. Άλλοτε τις παραβλέπουμε άλλοτε τις ξεπερνάμε τις δυσκολίες 

μέσα στην καθημερινή τριβή.

Είναι χρονοβόρο και φθοροποιό βέβαια , αλλά τα καταφέρνουμε αρκετά καλά. 

Πιστεύω όμως πως η διαιώνιση των προβλημάτων της Βουλγαρίας σαν κοινωνίας 

αλλά και της οικονομίας της ευρισκόμενης για συνεχές διάστημα σε κατάσταση «υπό 

ανάπτυξη» χωρίς ουσιαστικά βήματα και ορατά αποτελέσματα για τη χώρα και τους 

ανθρώπους της , θα επιφέρει κοινωνικές αναταραχές και επομένως αστάθεια.
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Είναι σημαντική ευκαιρία περιβάλλοντος η προοπτική που ανοίγεται με την ένταξη 

της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτομάτως η ένταξη της χώρας θα 

σημάνει και την εισροή χρημάτων, βοήθειας με την μορφή επιδοτήσεων και 

ενισχύσεων από πόρους της Ε.Ε. Μέσω των διαφόρων προγραμμάτων θα στηριχθούν 

και θα ευνοηθούν κλάδοι επιχειρήσεων αλλά και γενικότερα θα δοθούν κίνητρα για 

απασχόληση και οικονομική ανάπτυξη. Το πρόσφατο παρελθόν της Ελλάδας από την 

ένταξή της στην Ε.Ε. έχει να μας διδάξει πολλά για τον χειρισμό των αντίστοιχων 

σεναρίων ανάπτυξης στην Βουλγαρία. Ενας λόγος παραπάνω για τις επιχειρήσεις που 

είναι ήδη εγκατεστημένες στην χώρα και θα εκμεταλλευτούν γρηγορότερα τις 

ευκαιρίες. Αυτό που πρόκειται να συμβεί στην Βουλγαρία ( το 2006-2007) το έχουμε 

ζήσει στην Ελλάδα και με τις θετικές και τις αρνητικές του όψεις ( χρηματιστήριο) . 

Επιπρόσθετα για την χώρα μας και λόγω γειτνίασης αλλά και λόγω του γεγονότος ότι 

περίπου την ίδια χρονική περίοδο σταματούν για την Ελλάδα οι ενισχύσεις των 

κοινοτικών πλαισίων στήριξης οι αξιοποίηση των επιχειρηματικών κεφαλαίων στην 

Βουλγαρία μοιάζει χρυσή λύση.

Σήμερα βρίσκονται στην Βουλγαρία 2000 ελληνικές επιχειρήσεις. 

Συνυπολογιζόμενών βέβαια και των επιχειρηματιών που δουλεύουν με Βουλγαρία 

«φασόν» ή «υπεργολαβία» εκτιμάται από τον συνομιλητή μας ένας πολύ 

μεγαλύτερος αριθμός επιχειρηματιών.

Αναλογικά και με το μέγεθος της Ελλάδας σαν χώρας σε σύγκριση με την Γερμανία 

π.χ. έχουμε τις προϋποθέσεις να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρει το 

επιχειρηματικό περιβάλλον της Βουλγαρίας με σημαντικό όφελος για την ελληνική 

οικονομία , κυρίως σε περιόδους που θα υπάρχει κρίση στην χώρα μας, μετά το τέλος 

των Ολυμπιακών αγώνων και των ενισχύσεων της Ε.Ε.
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ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Όπως και σε κάθε χώρα με παρόμοιες συνθήκες ανάπτυξης, μετά από μια περίοδο 

μετάβασης από το καθεστώς του κομουνισμού στις συνθήκες ελεύθερης αγοράς, 

έτσι και στην Βουλγαρία , παλαιότερα σε μεγαλύτερο βαθμό και σήμερα ίσως σε 

μικρότερο, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος κακοποιά στοιχεία, απατεώνες, καταχραστές 

κ.λ.π. Δεν λείπουν τα παραδείγματα από συναδέλφους του επιχειρηματία που μας 

ομιλεί , που έδωσαν χρήματα σε επιτήδειους για ανέγερση εγκαταστάσεων 

βιομηχανίας και βρέθηκαν εξαπατημένοι.

Η πληροφόρηση άλλωστε για την φερεγγυότητα κάθε συναλλασσόμενου εμπόρου- 

επιχειρηματία στην συγκεκριμένη χώρα είναι από δύσκολη έως αδύνατη.

Υπάρχουν δυστυχώς, όπως μας αναφέρθηκε, και πολλοί έλληνες «αετονύχηδες» που 

δρούν στην Βουλγαρία , σε βαθμό που ο επιχειρηματίας να επιδιώκει να συνεργαστεί 

για δουλειές και συμφωνίες με Βούλγαρους παρά με Έλληνες (για τους οποίους δεν 

γνωρίζει το παρελθόν τους).

Ορατός κίνδυνος , πάντα μιλώντας με σενάρια θα ήταν η άρνηση της Ευρώπης να 

δώσει χρηματοδότηση στην προς ένταξη χώρα της Βουλγαρίας με αποτέλεσμα πολλά 

έργα υποδομής και επενδύσεις στην χώρα να μη γίνουν.

Επιπρόσθετα θα μπορούσαμε να δούμε σαν κίνδυνο κάποια προβλήματα που μπορεί 

να προβάλει η Τουρκία ως χώρας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να 

καθυστερήσει με διάφορα κωλύματα, και την ένταξη άλλων χωρών, όπως της 

Βουλγαρίας.

Η διαφθορά, που είναι διαδεδομένη σ’ όλη τη χώρα, αποτελεί υπαρκτό κίνδυνο 

καθημερινά για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Αν δεν περιοριστεί και χαλιναγωγηθεί, δυστυχώς είναι και απειλή για την ανάπτυξη 

της χώρας οικονομικά και κοινωνικά.
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ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΓΥΧΕΙ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Πολύ καλή γνώση- πληροφόρηση για την Διεθνή πολιτική, 
Οικονομία, τα αντίστοιχα για την αγορά των Βαλκανίων,

5

Πολιτισμός, Κουλτούρα, Δημογραφικά στοιχεία,
Τεχνολογικές δυνάμεις, Νομική κατάσταση.,

4

Κλαδικά στοιχεία 7
Οργάνωση της επιχείρησης υγιής και επιτυχημένη πορεία , 
από πριν στην τοπική αγορά της πόλης ή της Ελλάδας.

10

Ύπαρξη στρατηγικού, επιχειρηματικού σχεδίου 6

Να προηγηθεί διερευνητική περίοδος

Ένστικτο , εμπειρία του επιχειρηματία μαζί με ισχυρή θέληση 
και επιμονή.

9

Άριστη επιλογή συνεργατών συμβούλων , ανθρώπων πάνω 
στους οποίους θα στηριχθεί η εφαρμογή του επιχειρηματικού 
πλάνου.

8

Δυνατό κεφάλαιο χρηματοδότηση , (αυτοχρηματοδότηση) 2

Αλλο/ άλλα κλειδιά ή προϋποθέσεις επιτυχίας στην 
Βουλγαρία.

1

Ο επιχειρηματίας συμφωνεί πως όλα τα παραπάνω είναι σημαντικά ανάλογα με το 

είδος της επιχείρησης σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, και χρειάζονται για να 

επιτύχει μια επιχείρηση στην Βουλγαρία και ευρύτερα.

Όπως χαρακτηριστικά μας αναφέρει ο σμιλών: «Υπάρχει ένα ρητό που λέει , στη 

Ρώμη να κάνεις όπως οι Ρωμαίοι. Είναι ουσιώδες να κατανοήσουμε πως κλειδί για 

την επιτυχία είναι η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία.

Θα πρέπει μια ξένη χώρα να την προσεγγίζεις με τα εκεί ισχύοντα δεδομένα. Οι 

αλαζονικού τύπου προσεγγίσεις στο περιβάλλον μιάς ξένης χώρας , πληρώνονται 

ακριβά όπως μας διδάσκει η εμπειρία. Οι επιχειρήσεις μας στην Βουλγαρία, και μιλώ 

για όλους εμάς τους έλληνες επιχειρηματίες , είναι βουλγάρικες κατά τον νόμο. Αρα 

οφείλουμε να παίζουμε με τους όρους τους, του εκεί παιχνιδιού δηλαδή.

Ακόμη και αν στη παρούσα φάση, μπορούμε λίγο έως πολύ να ξεφεύγουμε, γιατί τα 

πράγματα (ελεγκτικοί μηχανισμοί , εφαρμογή νόμων) είναι χαλαρά δεν πρέπει να 

ξεχνάμε ότι θα χρειαστεί να επιβιώσουμε και σε αυστηρότερες συνθήκες και με 

απόλυτα προσαρμοσμένα κατά το δίκαιο και το νόμο δεδομένα.»
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα που ειπώθηκε είναι η αγορά ενός φθηνού και βολικού 

οικοπέδου σε μια περιοχή, το χτίσιμο ενός εργοστασίου , η εγκατάσταση του 

παραγωγικού εξοπλισμού, και η εκ των υστέρων άρνηση του υπουργείου 

βιομηχανίας να χορηγήσει άδεια λειτουργίας λόγω του ότι στην συγκεκριμένη 

περιοχή απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία του συγκεκριμένου είδους 

βιομηχανίας.

Το δίδαγμα από το παραπάνω παράδειγμα είναι πως, δεν πρέπει να αφήνουμε 

ανεξερεύνητα τα στοιχεία για το νομοθετικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και τις 

σχετικές πληροφορίες γενικότερα, όσο δύσκολη πρόσβαση και εάν έχουμε σ’ αυτές 

να μην αδιαφορούμε. Υπάρχουν περιπτώσεις βιομηχανιών που λειτουργούν σήμερα 

στη Βουλγαρία χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις . Αρκεί να αναλογιστούμε πως 

στο άμεσο μέλλον τα δεδομένα θα γίνουν πιο σκληρά οι νόμοι και η εφαρμογή τους, 

καθώς η χώρα αναπτύσσεται.
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ERGOTEXTILE 

BULGARIA SA
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Η εταιρία «ERGO TEXTILE Α.Β.Ε.Ε.» είναι μια βιομηχανική επιχείρηση στο χώρο 

της ενδύσεως, με έδρα το Καλοχώρι Θεσ/νίκης, που δραστηριοποιείται στον τομέα 

της κατασκευής και εμπορίας εξαγωγής ετοίμων ενδυμάτων.

Τα προϊόντα της εξάγονται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό , σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αλλά και σε άλλες.

Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας για το 2002 αγγίζουν τα 6 δις δραχμές.

Στην επιχείρηση απασχολούνται 120 άτομα.

Στη Βουλγαρία η επιχείρηση έχει την επωνυμία και λειτουργεί από το 1997.

Εδρα της είναι το Σαντάνσκι μια πόλη στο νότιο τμήμα της Βουλγαρίας όπου 

δραστηριοποιούνται και πολλές άλλες επιχειρήσεις ακόμη και στον ίδιο κλάδο.

Τα ακαθάριστα έσοδα για την επιχείρηση της Βουλγαρίας θα φθάσουν κατά τους 

υπολογισμούς του επιχειρηματία Κ.ου Γιαννακίδη Χαράλαμπου που είχε την 

καλοσύνη να μας παραχωρήσει την συνέντευξη, τα 2500000 Ευρώ για το 2002.

Η επιχείρηση στο Σαντάνσκι στεγάζεται σε δύο ιδιόκτητα κτίρια 8000 τμ. συνολικά 

και εντός οικοπέδου 25 000 τ.μ. Στην διάθεση των ελλήνων προϊσταμένων υπάρχει 

κτισμένο επίσης και ένα οίκημα 9 ανεξάρτητων στούντιο για την διαμονή τους.

Απασχολούνται 230 εργαζόμενοι Βούλγαροι και 6 έλληνες στελέχη της επιχείρησης. 

Η διοίκηση δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι με την απόδοση και παραγωγικότητα 

των βούλγαρων εργαζομένων, ισχυρίζεται όμως ότι αυτό το μειονέκτημα ισοφαρίζετε 

με το φθηνό κόστος των μισθών και ημερομισθίων που κυμαίνεται περίπου στις 

50.000 δρχ. το μήνα για τον κάθε εργαζόμενο μαζί με όλες τις επιβαρύνσεις. 

Παρατήρησαν ακόμη πως προσπαθούν και εξαντλούν κάθε περιθώριο που τους δίνει 

ο νόμος και η ανοχή της εργοδοσίας για απουσίες άδειες αναρρωτικές και 

διαλείμματα. Αποδίδουν όπως τονίστηκε στο 1/3 της απόδοσης ενός έλληνα 

εργαζομένου.

Η επικοινωνία γίνεται στη βουλγαρική γλώσσα την οποία και γνωρίζουν τα στελέχη 

από Ελλάδα.

Για την επένδυση στη Βουλγαρία απαιτήθηκαν 18 μήνες προετοιμασίας πριν την 

έναρξη, ενώ έχει επενδυθεί κεφάλαιο 900.000.000 δραχμών.
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Η κύρια αποστολή της παραγωγικής μονάδας είναι η πιστή εφαρμογή της 

διαδικασίας της παθητικής τελειοποίησης. Δηλαδή η αποστολή κομμένων 

υφασμάτων και η ραφή συσκευασία και επαναποστολή τους στην Ελλάδα.

Όλες οι α’ ύλες προέρχονται από την μητρική εταιρία της Ελλάδας, 

και αποκλειστικός πελάτης της θεωρείται επίσης η ελληνική εταιρία.

Η επιλογή της χώρας για επένδυση έγινε καθαρά για λόγους χαμηλού κόστους 

εργατικού δυναμικού , γής κ.λ.π. παραγόντων που καθορίζουν το κόστος παραγωγής. 

Ο επιχειρηματίας για να πάρει την απόφαση επένδυσης στηρίχτηκε αποκλειστικά 

στην εμπειρία του και την εμπειρία των άλλων επιχειρηματιών ομοειδών 

επιχειρήσεων που πήγαν στην χώρα.

Έγινε διερεύνηση της περιοχής από προσωπικές επισκέψεις - ταξίδια και 

παρατηρήθηκαν πολλά στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος που στάθηκαν 

καθοριστικά για την λήψη της απόφασης, «έψαξα και ρώτησα , έμαθα και μόνο τότε 

αφού βεβαιώθηκα ότι προσφέρεται η περιοχή για επένδυση προχώρησα» δηλώνει ο 

επιχειρηματίας.

Υπήρχαν και υπάρχουν, άριστες σχέσεις με πρεσβείες , τελωνεία , κ.λ.π. δημόσιες 

υπηρεσίες και στις δύο χώρες και η βεβαιότητα ότι όλα πάνε καλά υπήρχε διάχυτη 

στην ατμόσφαιρα.

Ακόμη ο επιχειρηματίας δήλωσε απόλυτα ευχαριστημένος από το επίπεδο παροχής 

υπηρεσιών στην Βουλγαρία. « ότι ζήτησα μου το έδωσαν και από την Βουλγαρία 

αλλά και από την Ελλάδα οι αρμόδιες υπηρεσίες. Με όλους έχουμε καλές σχέσεις. 

Τα προβλήματα είναι τα ίδια όπως και εδώ στην χώρα μας. Εξαρτάται πως τα 

χειρίζεσαι και τα καταφέρνεις.»

Προβλήματα , που θεωρούνται σημαντικά για Βουλγαρία , κρίνονται:

• Οι καθυστερήσεις στην διακίνηση στον τελωνειακό σταθμό Προμαχώνα

• Η μειωμένη απόδοση του προσωπικού σε σχέση με την Ελλάδα.

• Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για το είδος της δουλειάς που απαιτεί 

η επιχείρηση.
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Ο επιχειρηματίας μας εξηγεί, πως είναι δυνατόν να υπάρχει μεγάλο ποσοστό 

ανεργίας και παράλληλα να υπάρχει έλλειψη προσωπικού.: « είναι τεμπέληδες οι 

βούλγαροι. τους έμεινε από το παλιό σύστημα του κομουνισμού.

Δεν είναι λογικό να δουλεύουν οι γυναίκες και οι άνδρες να ξημεροβραδιάζονται στα 

καφενεία χαρτοπαίζοντας και πίνοντας. Γεμάτα πάντα είναι τα καφενεία πρωί και 

βράδυ.»

Με τους άλλους επιχειρηματίες στην περιοχή έλληνες και ξένους η επαφή δεν είναι 

και πολύ συχνή όμως υπάρχει φιλικό κλίμα.

Από Κίνητρα επενδύσεων ποτέ δεν επωφελήθηκε η επιχείρηση αλλά 

αυτοχρηματοδοτήθηκε 100%.

Το φορολογικό σύστημα είναι το ίδιο αυστηρό με το ελληνικό .

Στα σχέδια για το μέλλον περιλαμβάνεται η δημιουργία και μονάδας βαφείου στην 

Βουλγαρία για την βαφή των υφασμάτων των ρούχων.

Αθέμιτο ανταγωνισμό δεν αντιμετωπίζει η επιχείρηση.

Φαινόμενα κλοπών και δολιοφθορών ποτέ δεν σημειώθηκαν.

Απειλές για προστασία ή άλλα φαινόμενα εγκληματικότητας ποτέ δεν επισήμανε ο 

επιχειρηματίας, όπως μας δήλωσε.

«Δεν είχα συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες για να γνωρίζω φαινόμενα 

χρηματισμού ή διαφθοράς. Ακούω διάφορα από τον φιλικό μου κύκλο , αλλά εμένα 

προσωπικά ποτέ δεν με πλησίασαν άτομα ύποπτα ή παράνομα. Άλλωστε δεν 

ανακατεύομαι με εμπόριο και έτσι είμαι μακριά από βρώμικες δουλειές.»

Προτάσεις για βελτίωση της κατάστασης για τον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο 

ειδικότερα ο επιχειρηματίας δηλώνει ότι έκανε πολλές φορές για διάφορα θέματα 

προς τους επίσημους φορείς. « προς τον σύνδεσμο εξαγωγέων προς τα επιμελητήρια 

κάνω κατά καιρούς προτάσεις , αλλά «τις γράφουν» κανονικά. Οι βούλγαροι δε , δεν 

προχωρούν να εφαρμόσουν τίποτα».
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Στην βουλγαρία δεν πιστεύει ο επιχειρηματίας ν’ αλλάξει τίποτα προς το καλύτερο τα 

επόμενα 20 χρόνια. Τίποτα ουσιαστικό προς βελτίωση δεν προβλέπει να γίνει στη 

χώρα ακόμη και με την προοπτική ένταξής της στην Ε.Ε.

Στην ερώτησή μας για το «ποιες θεωρεί ο επιχειρηματίας ευκαιρίες στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας για τις οποίες θα πίστευε ότι αξίζει κάποιος να 

επενδύσει στη Βουλγαρία», πήραμε την απάντηση:

« δεν θα συμβούλευα κανέναν να πάει τώρα και να επενδύσει σ’ αυτή τη χώρα, διότι 

σε 3 με 4 χρόνια , τα κόστη θα ισοφαριστούν.

Το πολύ 5-6 χρόνια ακόμη έχει «ψωμί» στη περιοχή.»

Στην ερώτησή μας αν υπάρχουν Κίνδυνοι μας απάντησε ο επιχειρηματίας:

«πολλοί και κανένας. Εξαρτάται από το ποιος είσαι και τι διασυνδέσεις έχεις.

Π.χ. δεν είναι τυχαίο που δεν είχα κανένα πρόβλημα κλοπής στο εργοστάσιό μου ενώ 

το διπλανό εργοστάσιο το ξέσκισαν στο κλέψιμο. Το που θα πέσεις εξαρτάται από το 

τι διασυνδέσεις έχεις και τι πληρώνεις ανάλογα και σε ποιους. Εκεί που πρέπει . 

Πρέπει να είσαι προσαρμοσμένος σε ένα περιβάλλον για να επιβιώσεις.»
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ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΓΥΧΕΙ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Πολύ καλή γνώση- πληροφόρηση για την Διεθνή πολιτική, Οικονομία, τα 
αντίστοιχα για την αγορά των Βαλκανίων,

1

Πολιτισμός, Κουλτούρα, Δημογραφικά στοιχεία, Τεχνολογικές δυνάμεις, 
Νομική κατάσταση.,

2

Κλαδικά στοιχεία 5
Οργάνωση της επιχείρησης υγιής και επιτυχημένη πορεία , από πριν στην 
τοπική αγορά της πόλης ή της Ελλάδας.

4

Ύπαρξη στρατηγικού , επιχειρηματικού σχεδίου ->J

Να προηγηθεί διερευνητική περίοδος 6

Ένστικτο , εμπειρία του επιχειρηματία μαζί με ισχυρή θέληση και 
επιμονή.

7

Άριστη επιλογή συνεργατών συμβούλων , ανθρώπων πάνω στους 
οποίους θα στηριχθεί η εφαρμογή του επιχειρηματικού πλάνου.

8

Δυνατό κεφάλαιο χρηματοδότηση , (αυτοχρηματοδότηση) 9

Άλλο/ άλλα κλειδιά ή προϋποθέσεις επιτυχίας στην Βουλγαρία. 
Γερά νεύρα- «γερό στομάχι» να διαθέτει ο επιχειρηματίας.

10
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BULGARIAN 

POST BANK
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Η πολυεθνική AIG LIFE η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρία της Αμερικής 

(θυγατρική της είναι η ALICO) σε συνεργασία με τον διεθνή όμιλο εταιριών 

EFG consolidate (θυγατρική είναι η Eurobank- Ergasias του ομίλου Λάτση) με έδρα 

το Λουξεμβούργο που δραστηριοποιείται και στο τραπεζικό χώρο, αποφάσισαν το 

1998 την εξαγορά της BULGARIAN POST BANK με ισομερή συμμετοχή στο 

87% του συνόλου των μετοχών της. Το υπόλοιπο 13% κατέχουν βούλγαροι 

επενδυτές.

Τα οικονομικά στοιχεία έχουν ως εξής το 2001 και για το 2000

Σύνολο ενεργητικού σε εκατ. Λέβα 639,507 515,181

Καταθέσεις 514,535 415,472

Μετοχικό κεφάλαιο 107,969 107,969

Ίδια κεφάλαια 72,495 71,110

Καταθέσεις σε ισόποσο λέβα σε ξένο νόμισμα 280.000 λέβα

Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι, η επένδυση δεν είναι καθαρά 

ελληνικών συμφερόντων, αλλά έμμεσα εμπλέκεται ο όμιλος Λάτση και τα ελληνικά 

συμφέροντα.

Ο συνομιλητής μας ήταν ο Διευθυντής του Retail Banking, σημερινό στέλεχος της 

τράπεζας στην θεσ/νίκη , υπεύθυνος μαζί με άλλα δέκα στελέχη από Ελλάδα για την 

αρχική οργάνωση και λειτουργία της τράπεζας κατά τα πρώτα χρόνια μετά την 

εξαγορά. Διέμεινε περίπου 2 χρόνια στη Βουλγαρία για την εκπλήρωση του 

εγχειρήματος της οργάνωσης και διοίκησης των τραπεζών μετά την εξαγορά.

Στη Βουλγαρία υπάρχουν 28 καταστήματα και 116 δορυφόροι υποκαταστήματα που 

υπάγονται στο αρχικά στο κατάστημα που βρίσκεται σε μεγάλη πόλη και μετέπειτα 

στη κεντρική διοίκηση του κεντρικού της Σόφιας.

Πριν την εξαγορά η τράπεζα ήταν κρατική και εξαπλωμένη με όλα τα καταστήματά 

της, σ’ όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Η πληροφόρηση για την είσοδο στην αγορά της Βουλγαρίας σίγουρα βασίστηκε σε 

επιστημονικές μελέτες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και του κλάδου, τις 

οποίες αναλυτικά δεν γνώριζε να μας παρουσιάσει ο συνομιλητής μας.
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Επιβεβαιώνει όμως το γεγονός το ότι οι δύο μεγάλοι όμιλοι δεν δρουν ποτέ τυχαία 

και άλλωστε ήταν σκόπιμη η είσοδος μετά την επέμβαση του Δ.Ν.Τ. και την σχετική 

σταθεροποίηση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης.

Το ενδιαφέρον για την εξαγορά εκδηλώθηκε το 1997 όταν άρχισαν και οι πρώτες 

ιδιωτικοποιήσεις τραπεζών στην χώρα με την αλλαγή του καθεστώτος και των 

νόμων. Προηγήθηκαν άλλοι ανταγωνιστές πριν το 1999, από Ευρώπη που 

εξαγόρασαν τράπεζες της Βουλγαρίας.

Οι δύο εταιρίες συνεργάζονταν από παλιά. Η AIG LIFE κάλυπτε τα ασφαλιστικά 

προϊόντα και τα αμοιβαία κεφάλαια που δεν διέθετε, μέχρι πρότινος και για την 

Ελλάδα, της EFG.

Πλειοδότης στην αρχή, για την συγκεκριμένη εξαγορά ήταν μία Ιαπωνική εταιρία η 

οποία υπαναχώρησε στην συνέχεια και τελικά έγινε η εξαγορά από τις δύο εταιρίες. 

Μπορούμε βασικά να συμπεράνουμε, πως ένας απ’ τους λόγους, για τον οποίο ήθελε 

η Eurobank να γίνει η εξαγορά και τοποθέτηση στην συγκεκριμένη αγορά, ήταν και 

η ύπαρξη Ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου στην Βουλγαρία και τα Βαλκάνια.

Φιλοσοφία της επιχείρησης είναι η προώθηση των ελληνικών συμφερόντων, σε 

όποια χώρα αυτά υπάρχουν, και ένας τρόπος για να γίνει αυτό ήταν και η ύπαρξη 

τράπεζας στην χώρα δραστηριοποίησης επιχειρηματικών συμφερόντων ελλήνων 

επενδυτών.

Ο όμιλος Λάτση έχει συνδεδεμένα επιχειρηματικά συμφέροντα από το έργο του 

αγωγού «ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» ήταν λοιπόν στρατηγική 

κίνηση η τοποθέτηση με μια τράπεζα στον συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο.

Ο ίδιος όμιλος είχε εξαγοράσει πριν την βουλγάρικη τράπεζα, το ποσοστό αρχικά του 

17% και σήμερα του 37%, της Bankpost Roumania στη Ρουμανία και η κίνηση 

εντάσσεται στη ευρύτερη στρατηγική διεθνοποίησης της εταιρίας , όπως και άλλες 

σχετικές κινήσεις.

Πρόσφατα υπογράφθηκε συμφωνητικό για εξαγορά μιας γιουγκοσλάβικης τράπεζας.

Η τελική συμφωνία εξαγοράς και η εγκατάσταση του νέου καθεστώτος στην τράπεζα 

κατοχυρώθηκε το φθινόπωρο του 1998 με σκοπό την τραπεζική παρουσία στο 

συγκεκριμένο χώρο.
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Στην αρχή και μέχρι πέρσι τον Ιούνιο η τράπεζα ήταν υπό βουλγαρική διοίκηση. 

Έκτοτε την διοίκηση ανέλαβε με κοινή συμφωνία, υψηλόβαθμο στέλεχος από την 

Ελλάδα, της EFG Eurobank-Εργασίας.

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν από το 1999 ήταν προσεκτικά μελετημένα και 

επιφυλακτικά. Αρχικά ξεκινά η επέμβαση της αναδιοργάνωσης των τραπεζών με 

στελέχη από τις μητρικές εταιρίες και την κεντρική διοίκηση της EFG από Ελλάδα. 

Αποστολή των ατόμων αυτών που σταδιακά πήγαιναν και έμεναν στην χώρα ήταν η 

καταγραφή και αντιμετώπιση των προβλημάτων αλλά και η εκπαίδευση των 

στελεχών και του προσωπικού στα νέα δεδομένα δουλειάς , με κανόνες και δομές 

λειτουργίας.

Με στέλεχος από Θεσσαλονίκη οργανώθηκε ο τομέας του Treasury της τράπεζας. 

Παράλληλα με υπεύθυνο, άλλο στέλεχος οργανώθηκε το Corporate (διαχείριση των 

μεγάλων επιχειρήσεων). Μέχρι σήμερα το τμήμα αυτό το συντονίζει έλληνας 

προϊστάμενος και η αιτία είναι προφανής. Χωρίς να γίνεται διάκριση, η διοίκηση της 

τράπεζας φροντίζει να εξυπηρετείται ευχερώς σε κοινό κώδικα επικοινωνίας ο 

έλληνας επιχειρηματίας.

To Retail banking και τα στεγαστικά και στεγαστικά δάνεια στελεχώνονται και 

λειτουργούν σαν τμήματα με την μεταφορά της τεχνογνωσίας προς τους βούλγαρους 

υπαλλήλους.

Οι εργαζόμενοι υπερέβαιναν τα 2500 άτομα στην αρχή, και χρειάστηκε να 

απολυθούν αρκετοί ώστε να παραμείνουν τελικά μέχρι σήμερα 1200 άτομα.

Εμπόδια για τις απολύσεις δεν αντιμετώπισαν οι μάνατζερς.

Όπως συμπλήρωσε ο συνομιλητής μας τα συνδικάτα των εργαζομένων είναι 

αρκετά αποδυναμωμένα και οι νόμοι για την προστασία των εργαζομένων δεν 

παρουσιάζουν εμπόδια στην πράξη για να απολύσεις τους υπαλλήλους που κρίνεις 

απαραίτητο.

Για τις συνθήκες δουλειάς που επικρατούσαν , έχει να συμπληρώσει: «ότι με το 

σημερινό αριθμό εργαζομένων έχει βελτιωθεί η παραγωγικότητα μπορεί να σημαίνει 

πάρα πολλά για το επίπεδο της παραγωγικότητας που υπήρχε».

Οι υπάλληλοι ήταν ανίδεοι ως προς την τακτική πώλησης προϊόντων τραπεζικών και 

την λειτουργία τους με την φιλοσοφία του «πωλητή».
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Επιπλέον δεν υπήρχαν προϊόντα. Μόνο προθεσμιακές και απλές καταθέσεις και 

συναλλαγές υπήρχαν στη τράπεζα.

Η μάθηση που είχε ριζωθεί στην πρακτική δουλειάς, από το παλιό καθεστώς, είχε να 

κάνει με τις ατέλειωτες ουρές αναμονής, στις οποίες έμαθαν να λειτουργούν 

εργαζόμενοι και πελάτες.

Διεύθυνση προσωπικού δεν υπήρχε, ήταν άγνωστη και η έννοια του human resources 

management.

Η μηχανογράφηση έχει αρχίσει μέσα στο 2002. Πριν υπήρχαν βέβαια υπολογιστές 

και εξοπλισμός στα καταστήματα όμως το λογισμικό δεν είχε καμία συμβατότητα 

μεταξύ τους. Αποτέλεσμα ήταν να χρειάζονται πολύωρες προσπάθειες για να 

κλείσουν τα καθημερινά ταμεία υποκαταστημάτων και κεντρικών τους. Το νέο 

πρόγραμμα που εφαρμόζεται συνδέει on line όλο το κύκλωμα των τραπεζών έχει 

συμβατότητα και δίνει νέες προοπτικές και για τους εργαζόμενους αλλά και για τα 

νέα τραπεζικά προϊόντα που θα προστεθούν σιγά - σιγά.

Μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση από 

οικονομικές και νομικές σχολές κυρίως. Το επίπεδο των γνώσεων τους στην αγγλική 

γλώσσα είναι από ανύπαρκτο έως ελάχιστα καλό. Στα συμβούλια που γινόταν η 

γλώσσα επικοινωνίας είχε οριστεί η αγγλική με παράλληλη μετάφραση σε ελληνικά 

και βουλγαρικά.

Μεγάλοι πελάτες της τράπεζας είναι: από το προηγούμενο ακόμα τραπεζικό 

καθεστώς , τα βουλγάρικα ταχυδρομεία τα οποία συνεργάζονταν με την τράπεζα 

βάση σύμβασης επί προμήθεια. Ακόμη, μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις είναι πελάτες 

της τράπεζας, «cosmote», «Γερμανός», «Μύλοι Λούλη», «βιοχάλκο» «φάγε» , 

«δέλτα» , κ.α.

Ανταγωνιστές στην αγορά του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας είναι και άλλες 

τραπεζικές εταιρίες, και ελληνικές όπως η Εθνική τράπεζα η οποία προϋπήρχε στην 

αγορά με υποκατάστημα της και αργότερα εξαγόρασε την βουλγάρικη ΟΒΒ., 

σημαντική παρουσία επίσης έχουν και η Εμπορική τράπεζα, η Αλφα τράπεζα 

Πίστεως , και η τράπεζα Πειραιώς με αυτοτελή υποκαταστήματα θυγατρικές των 

ελληνικών κεντρικών καταστημάτων τους, χωρίς δίκτυο στην χώρα της Βουλγαρίας.
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Ξένοι ανταγωνιστές είναι γαλλικές , γερμανικές , αυστριακές τράπεζες που είτε 

λειτουργούν σαν θυγατρικές είτε έχουν εξαγοράσει βουλγάρικες τράπεζες.

Το μερίδιο αγοράς της BULGARIAN POST BANK στον κλάδο ανέρχεται στο 6- 

7% . Κατέχει την 2-3η θέση κατά σειρά σημαντικότητας ενώ την ηγετική θέση έχει 

στον τραπεζικό χώρο η κρατική βουλγάρικη τράπεζα (κάπως σαν την δική μας 

Εθνική παλαιότερα).

Σχέδια για το μέλλον είναι η δημιουργία νέων προϊόντων και η εκπαίδευση του 

προσωπικού σε αυτά, καθώς επίσης και η ολοκλήρωση του μηχανογραφικού 

εξοπλισμού και των αρχιτεκτονικών - χωροταξικών παρεμβάσεων και αλλαγών.

Η αλλαγή της κουλτούρας στον εργασιακό χώρο πιστεύεται ότι παραμένει μια ευχή 

που θα αργήσει να ευοδωθεί.

Το αποταμιευτικό κοινό έχει δεινοπαθήσει στο παρελθόν από φαινόμενα 

«πυραμίδων» και δολίων πτωχεύσεων τραπεζών που έγιναν μεταξύ του 1990-95 στην 

τραπεζική αγορά. Οι επενδυτές και η αγορά γενικότερα, έπαθαν οικονομικό σόκ. 

Αποτέλεσμα είναι η δικαιολογημένη έλλειψη εμπιστοσύνης στις τράπεζες και η 

επιφυλακτική στάση απέναντι στις αποταμιεύσεις, τις οποίες προτιμούν να φυλάνε 

στο σπίτι παρά να καταθέτουν σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η BULGARIAN POST BANK ήταν η μόνη από τις ιδιωτικές τράπεζες στην 

Βουλγαρία μαζί με την κρατική τράπεζα (περίπου όπως η δική μας ΕΘΝΙΚΗ) που 

δεν πτώχευσαν την περίοδο εκείνη, και έτσι διαφύλαξε την φήμη και πελατεία της.

Τα προβλήματα στην Βουλγαρία εντοπίζονται κυρίως στην υλικοτεχνική υποδομή 

στη χωροταξία των καταστημάτων και στην εργονομία των εργασιακών χώρων.

Δεν υπάρχουν ιδιόκτητα κτίρια για να μπορέσουν να διαμορφωθούν με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα των τραπεζών ακόμη και αν διέθετε τα χρήματα η διοίκηση. Τα κτίρια στη 

χώρα είναι στο στυλ των κομουνιστικών παλιών οικοδομών και οι χώροι άκομψοι και 

δυσλειτουργικοί. Το περιβάλλον εργασίας σε τίποτα δεν θύμιζε την εταιρική 

ταυτότητα της Eurobank έτσι όπως την ξέρουμε και από τα ελληνικά 

υποκαταστήματα. Δεν υπάρχει και ομοιομορφία στα κτίρια και τους χώρους.
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Η αλλαγή αντιμετωπίστηκε από τα στελέχη και τους απλούς υπαλλήλους ως απειλή, 

με φόβο, δυσπιστία και αρκετό θυμό. Αρκεί να φανταστούμε ότι πριν αναλάβει την 

ηγεσία η νέα διοίκηση οι χώροι των τμημάτων ήταν αποκομμένοι και δεν υπήρχε η 

δυνατότητα οπτικής ή ακουστικής επικοινωνίας με τον συνάδελφο από το 

συνεργαζόμενο τμήμα.

Οι έννοιες της διαφάνειας στον εργασιακό χώρο και της εύκολης πρόσβασης του 

πελάτη στον διευθυντή και τον υπάλληλο, ακούγονταν στο μυαλό των υπαλλήλων ως 

επαναστατικά εμβατήρια. Η φιλοσοφία της τράπεζας ήταν πράγματι δύσκολο να 

εμφυτευτεί στην αντίληψη των εργαζομένων.

Τα γραφεία διευθυντή και υποδιευθυντή βρίσκονταν απομακρυσμένα το ένα από το 

άλλο, και επιπλέον σε κλειστούς και ηχομονωμένους χώρους που απέπνεαν 

μυστικοπάθεια και δολοπλοκία.

Η φυσική εποπτεία του χώρου και του εργαζομένου από τον διευθυντή και τον 

προϊστάμενο ήταν ανύπαρκτες.

Από άποψη συμπεριφοράς οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζονται εσωστρεφής και 

φοβισμένοι. Φοβόταν ακόμη και όταν τους ζητούνταν να πούνε τα προβλήματα της 

δουλειάς τους , από φόβο μην τυχόν απολυθούν. Μονιμότητα δεν υπάρχει. Αλλά και 

η τακτικές του φόβου και της αναξιοκρατείας υπήρχαν από το παλιό καθεστώς. 

Χρειάστηκαν αγώνες για να εκμαιεύσουν τα στελέχη τα πραγματικά προβλήματα και 

να δώσουν λύσεις. Η δομή της εργασίας ήταν τέτοια που ο καθένας κοίταζε τη 

δουλειά του χωρίς να τον ενδιαφέρει τι κάνει ο συνάδελφος.

Δεν υπήρχε καθόλου η εναλλαγή θέσεων εργασίας , και οι υπάλληλοι δεν γνώριζαν 

για χρόνια παρά μόνο μια συγκεκριμένη δουλειά να επιτελούν.

Επί σειρά ετών, ένας υπάλληλος έφερε ένας τίτλο και έναν βαθμό και δεν γνώριζε 

τίποτα παραπάνω από ένα είδος έργου και δεν τον ενδιέφερε να μάθει κάτι 

καινούργιο.

Η ευθυνοφοβία γίνετε διακριτή ακόμη και σήμερα στη συμπεριφορά των νέων 

υπαλλήλων.

Οι ρυθμοί δουλειάς ήταν πάρα πολύ χαλαροί και οι διαδικασίες χρονοβόρες και 

πολύπλοκες.
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Η εκπαίδευση του προσωπικού άρχισε μέσα στο 2002. Πιστεύεται πως ήταν και 

τακτική ίσως της μέχρι πρότινος Βουλγαρικής διοίκησης να μην αλλάξουν τα 

πράγματα αλλά να τρέχουν στους δικούς τους ρυθμούς και δεδομένα.

Στην αντίληψη του συνομιλητή μας δεν υπέπεσε κανένα σχόλιο για πιθανό 

χρηματισμό των υπαλλήλων. Ακούγονται βέβαια διάφορα στο χώρο αλλά δεν 

μπορείς να βασιστείς σε φήμες.

Πάντως, όπως μας εξήγησε, με το σημερινό καθεστώς των κεντροποιημένων 

υπηρεσιών της τράπεζας τίθεται και η ασφαλιστική δικλείδα για την περίπτωση 

διαφθοράς ή χρηματισμού ενός διευθυντή τραπέζης που θα μπορούσε να δώσει 

δάνειο σε κάποιον της εύνοιάς του. Οι εγκρίσεις των δανείων δίνονται μόνο από τα 

κεντρικά ακόμη και αν εισηγηθεί θετικά ο δ/ντής του υποκαταστήματος.

Ουσιαστικό πρόβλημα για τον τραπεζικό χώρο στην Βουλγαρία αποτελούν τα 

πλαστά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για τα οποία πρέπει κανείς πρέπει να έχει «αυτιά 

και μάτια ανοικτά». Αντίστοιχο σύστημα όπως το «ΤΗΡΕΣΙΑΣ» δεν υπάρχει στη 

Βουλγαρία.

Η εικόνα του πελάτη και η φερεγγυότητά του για την πιστοληπτική του ικανότητα, 

μπορεί να σχηματιστεί μόνο εάν υπάρχουν οι κατάλληλες προσβάσεις σε μη 

καταγεγραμμένες πληροφορίες. Δεν υπάρχει όπως στην Ελλάδα εικόνα φορολογικής 

δήλωσης και Ε9 εντύπου καταγραφής των ακινήτων και την οικονομικής κατάστασης 

ενός ιδιώτη.

Οπότε για να τεθεί υποθήκη σε ένα ακίνητο (γιατί μόνο έτσι δίνονται τα δάνεια, 

ακόμη και για μικρά ποσά, διότι η υποθήκευση δεν έχει μεγάλο κόστος στη 

Βουλγαρία, και είναι ο μόνος τρόπος διασφάλισης των συμφερόντων της τράπεζας) η 

μόνη έγκυρη πιστοποίηση είναι το λεγόμενο 16 Πιστοποιητικό.

Για να καταφέρει ο ενδιαφερόμενος να το πάρει στα χέρια του εκτός των πρακτικών 

δυσκολιών και πολυπλοκότητας χρειάζεται να περιμένει μήνες.

Η πλαστότητα των πιστοποιητικών είναι επίφοβη παντού.

Στη διαδικασία πρόσληψης αντιμετωπίστηκαν παρόμοια προβλήματα.

Κρίθηκε αναγκαία και η στρατολόγηση προσωπικού διότι εκτός των απολυμένων 

αποχώρησαν οικειοθελώς και πολλοί ακόμη υπάλληλοι.
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Επειδή τα σκάνδαλα των δολίων πτωχεύσεων των τραπεζών ήταν τότε ακόμη 

πρόσφατα, και πολλοί απατεώνες ή τυχοδιώκτες που μπορεί να εποφθαλμιούσαν μια 

θέση στην τράπεζα, κυκλοφορούσαν ακόμη στην αγορά ελεύθεροι (διότι 

καθυστερούσε η εκδίκαση των υποθέσεων στα δικαστήρια), η προσοχή των 

υπευθύνων για την στρατολόγηση προσωπικού ήταν ιδιαιτέρως τεταμένη.

Αντίγραφα και φάκελοι ποινικών μητρώων δεν υπήρχαν. Οι υποψήφιοι για 

πρόσληψη μαζί με τις καλές συστάσεις που έπρεπε να είχαν από έγκυρες και 

διασταυρωμένες πηγές, υπέγραφαν και υπεύθυνη δήλωση έναντι της τράπεζας. 

Αξιοσημείωτο φαινόμενο για την χώρα είναι, όπως μας μεταφέρει ο ομιλητής, το ότι 

πολλοί ιδιώτες κυκλοφορούν με όπλα και άδεια οπλοφορίας. Στην είσοδο κάθε 

τράπεζας υπάρχει ταμπέλα που προειδοποιεί τους πελάτες, να βγάλουν τα όπλα και 

να τα αφήσουν σε ειδικές προθήκες πριν εισέλθουν στο χώρο εξυπηρέτησης όπου 

υπάρχει και ανιχνευτής μετάλλων. Το κωμικό βέβαια του φαινομένου έγκειται στο 

γεγονός ότι οι φρουροί-φύλακες των τραπεζών είναι άοπλοι.

Ποτέ δεν έγινε ληστεία τράπεζας στη Βουλγαρία, μας αναφέρει ο συνομιλητής μας , 

παρότι η εγκληματικότητα είναι μεγάλη στη χώρα. Μόνο για μια ληστεία 

χρηματαποστολής άκουσε ο ίδιος, το διάστημα που παρέμεινε στη χώρα.

Ο συνομιλητής μας, είχε να μας προσφέρει και μια πληροφορία για τα προβλήματα 

των ελλήνων επιχειρηματιών που καταγράφηκαν σε συνάντηση που διοργανώθηκε 

πέρσι στην Σόφια από τον πρέσβη μας εκεί, κ. Χρηστίδη με παρόντα και τον πρόεδρο 

Συμεών. Ακούστηκαν παράπονα για διακρίσεις της κυβέρνησης, υπέρ των 

Βούλγαρων επιχειρηματιών στις επιστροφές Φ.Π.Α., στις εισπράξεις εισφορών κ.λ.π. 

φόρων και εις βάρος των Ελλήνων. Γενικότερα ήταν παρατηρημένη τακτική η 

γρηγορότερη εξυπηρέτηση των ντόπιων επιχειρηματιών από τις υπηρεσίες. 

Καταγγέλθηκαν μάλιστα και περιστατικά χρηματισμών και παράνομων συναλλαγών.

Για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι Βούλγαροι τους έλληνες επιχειρηματίες και 

πολίτες, ο ομιλών μας μεταφέρει μια σχετική απάντηση βούλγαρων επιχειρηματιών 

που συμφώνησαν, σε κάποια συζήτηση, ότι προτιμούν και εμπιστεύονται για 

συναλλαγές επαγγελματικές, πρώτα τους γερμανούς μετά τους γάλλους μετά τους 

έλληνες και τελευταίους αν είναι δυνατόν τους τούρκους. «Εμάς τους έλληνες μας 

βλέπουν φιλικά, σαν νοοτροπία γειτονικών λαών μοιάζουμε, παρ’ όλ’ αυτά πιστεύω 

όμως πως το ιστορικό παρελθόν δεν ξεχνιέται τόσο εύκολα.
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Ανταγωνισμοί και κρυμμένα μίση ενυπάρχουν βαθιά στην ψυχολογία και των δύο 

λαών. Στις μεγάλες πόλεις δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στις μικρές πόλεις τα 

χωριά και στα τελωνεία έχω διακρίνει άσχημη αντιμετώπιση.»

Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στη Βουλγαρία, παρατηρεί ο 

συνομιλητής μας. Μπορεί ακόμα να υπάρχει ανεργία αλλά σίγουρα η οικονομική 

δυσπραγία των προηγούμενων εποχών και από το 1990-1995 έχει παρέλθει.

Είναι χαμηλό ακόμη το εισόδημα του μέσου πολίτη. Όμως με την εργασία δύο μελών 

της οικογένειας σε ξένη επιχείρηση το εισόδημα που μαζεύεται αρκεί, για να ζήσουν 

πλούσια.

Η νομοθεσία είναι ακόμη στα σπάργανα της αναδιοργάνωσής της. Εντοπίζονται 

πολλά κενά ακόμη, ειδικά στο εμπορικό και τραπεζικό δίκαιο και ανάγκες 

προσαρμογής.

Η φορολογία και η εφαρμογή της στη χώρα, χωλαίνει. Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί 

μηχανισμοί και ασφαλιστικές δικλείδες για την διασφάλισης της είσπραξης εσόδων 

από το κράτος.

Η οργάνωση γενικά της δημόσιας διοίκησης είναι προβληματική.

Σε υπηρεσίες όπως τελωνεία, εφορίες δικαστήρια, κ.λ.π. υπάρχουν υπόνοιες 

ύπαρξης πρακτικών χρηματισμού και διαφθοράς.

Το οργανωμένο έγκλημα πλέον σήμερα είναι, πιθανόν, καλυμμένο πίσω από νόμιμες 

εταιρίες.

Με την ένταξη της χώρας στην ΕΕ σίγουρα θα αλλάξουν πολύ περισσότερα 

πράγματα και η Βουλγαρία θα μπει, αναγκαστικά ή μη, σε «ίσιο δρόμο». Κατ’ αρχήν 

θ’ αρχίσουν να λειτουργούν αποτελεσματικότερα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του 

κράτους και η οργάνωση και απόδοση των υπηρεσιών του θα γίνει 

αποτελεσματικότερη και δικαιότερη. Θα παταχθεί η διαφθορά και η είσπραξη των 

φόρων θα γίνετε με συνέπεια. Ο προσανατολισμός της κυβέρνησης είναι ήδη 

στραμμένος στους στόχους αυτούς. Να σκεφτεί κανείς ότι στις αρχές 1991 δεν 

υπήρχαν δομές κράτους ακόμη.
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Παρατήρηση σημαντική για το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι ότι, «δεν έχουν 

έρθει ακόμη πολλές μεγάλες επιχειρήσεις με εξαίρεση την Cosmote , Γερμανό , αλλά 

και λίγες ξένες ευρωπαϊκές. Είναι επιφυλακτικοί ακόμα οι ξένοι μεγάλοι επενδυτές. 

Η χώρα προσελκύει αργά αλλά σταθερά επενδύσεις και πιστεύω ότι στους ίδιους 

ρυθμούς θα γίνει και η οικονομική της ανάπτυξη.

Στην πρεσβεία μας στη Σόφια είχαμε επαφές με τον με το κο Δημοσθένη 

Παρνασσό. Θεωρώ ότι έγινε μια συστηματική δουλειά απ’ αυτόν για θέματα 

οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων της χώρας μας , προσπαθώντας να 

καταγράψει και να οργανώσει ζητήματα σχετικά με τις ελληνικές επιχειρήσεις στη 

Βουλγαρία.

Η πρεσβεία ήταν κοντά μας αν και δεν χρειαστήκαμε προσωπικά κάποια βοήθεια.

Με άλλες υπηρεσίες και φορείς επιχειρηματικούς στη Σόφια και τη Βουλγαρία δεν 

ήρθα σε επαφή και δεν γνωρίζω το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών τους.»

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Για τις ευκαιρίες που θα μπορούσε να διακρίνει ο συνομιλητής μας στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον της Βουλγαρίας μας αναφέρει:

• Οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα κρίνω ότι θα ήταν επικερδής στην 

χώρα. Προϊόντα βέβαια υπάρχουν στην αγορά ακόμη και σήμερα σε μεγάλη 

ποικιλία. Παρ’ όλ’ αυτά κρίνω ότι θα αυξηθεί το βιοτικό επίπεδο και η 

κατανάλωση τα επόμενα χρόνια.

• Η παραγωγική δραστηριότητα θα έλεγα ότι είναι επίσης επικερδής στην χώρα 

της Βουλγαρίας. Θα πρέπει όμως να προτιμηθεί με περιορισμούς. Αν δεν 

έχεις ζήσει τη χώρα και δεν ξέρεις τι μπορεί να παραχθεί εκεί ή αντίστοιχα αν 

δεν έχει κανείς προσβάσεις και έμπειρους ανθρώπους με την αγορά και τον 

συγκεκριμένο κλάδο για να σε βοηθήσουν να ξεκινήσει θα ήταν προτιμότερο 

να το αποφύγει. Μπορεί να έχω κάνει για παράδειγμα έρευνα αγοράς, να έχω 

μελετήσει πλείστα στοιχεία για τις συνθήκες και το περιβάλλον της αγορά και 

του κλάδου μου, αλλά αν δεν υπάρχει η προσωπική επαφή με την χώρα είναι 

δύσκολο να πετύχει η εγκατάσταση στην χώρα.

• Υπάρχει νομισματική σταθερότητα

• Υπάρχει πολική σταθερότητα
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• Η αγορά της Βουλγαρίας πιστεύω ότι προσφέρεται για τοποθέτηση με σκοπό 

την μελλοντική επιχειρηματική επέκταση στις άλλες αγορές των Βαλκανίων 

και της βόρειο-δυτικής Ευρώπης, λόγω γεωγραφικής θέσης αλλά και για 

λόγους προσομοίωσης των αγορών.

• Είναι παρθένο ακόμη το έδαφος για να εισέλθει ένας νέος επιχειρηματίας 

στην αγορά και δεν έχει μεγάλο ανταγωνισμό να αντιμετωπίσει. Οι μεγάλοι 

επιχειρηματίες και οι Πολυεθνικές δεν έχουν έλθει ακόμη.

ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ο συνομιλητής μας θα μπορούσε να αναφέρει:

• Υπάρχει πληθωρισμός που δεν ελέγχεται ακόμη αποτελεσματικά.

• Απελευθερώνονται το ρεύμα η θέρμανση και άλλες κρατικές παροχές που 

ήταν φθηνές παλιά, και τα κόστη αντίστοιχα για τις επιχειρήσεις αλλά και για 

τους απλούς καταναλωτές θα είναι αυξημένα.

• Η πολιτική μισθών που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση προδιαγράφεται ακόμη 

θολά.

• Οι συναλλαγές όλες στην αγορά γίνονται σε μετρητά. Δεν υπάρχουν επιταγές 

ή άλλες μορφές εξελιγμένων συναλλαγών.

• Είναι επιφυλακτικοί οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και καταστηματάρχες 

στο να δανειστούν και να μεγαλώσουν τις επιχειρήσεις τους και δεν έχουν 

την γνώση και την εμπειρία να το κάνουν. Οι επαγγελματίες το κοινό μας, θα 

λέγαμε, είναι ακόμη ανεκπαίδευτο με τα τραπεζικά προϊόντα και τη χρήση 

τους.

• Θα χρειαστεί τουλάχιστον μια δεκαετία για την Βουλγαρία για να φθάσει τα 

σημερινά δεδομένα του τραπεζικού χώρου της Ελλάδας.

• Δεν υπάρχει πληροφόρηση στην αγορά, ούτε τα συστήματα και οι τράπεζες 

πληροφοριών για να εξακριβώσουν την φερεγγυότητα ενός πελάτη και την 

πιστοληπτική του ικανότητα. Δυστυχώς το factoring είναι ακόμη άγνωστο και 

σαν έννοια στην Βουλγαρία.

94


