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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

ТЕРИТОРИЯ 131,940 кв. км. 

НАСЕЛЕНИЕ 10 815 197 души (последно преброяване 2011 г.) 

СТОЛИЦА Атина 

РЕГИОН Югоизточна Европа 

НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК 25 март – Ден на независимостта 

НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА Евро (от 01.01.2001 г.) 

ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК Гръцки език 

 

 

2. ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ 

 

Форма на управление    - Парламентарна република 

Висш законодателен орган  - Парламент    в    състав    от    300    депутати,         

      еднокамерен, с четиригодишен мандат 

Изпълнителна власт   - Министерски съвет 

Президент    - Катерина Сакеларопулу (избрана от Парламента на   

  13.03.2020г. с петгодишен мандат)  

 

Състав на правителството на Р Гърция: 

 

Министър-председател 

Кирякос Мицотакис (Kyriakos Mitsotakis) 

 

Заместник министър-председател (отговорен за конституционната реформа) 

Панайотис Пикраменос (Panagiotis Pikramenos) 

 
1. Министерство на финансите 
Министър Христос Стайкурас (Christos Staikouras) 
Заместник-министър на данъчната политика и публичната собственост Апостолос Весиропоулос 
Заместник-министър на бюджетната политика Теодорос Скилакакис 
Заместник-министър на финансово-кредитната политика Георгиос Заввос 

 

2. Министерство на развитието и инвестициите 
Министър Адонис Георгиадис (Adonis Georgiadis) 
Заместник-министър на публичните инвестиции и Споразумението за партньорство по програмите за 
развитие - Янис Цакирис 
Заместник-министър за изследванията и технологиите - Христос Димас 
Заместник-министър по въпросите за частните инвестиции - Никос Папатанасис 

 

3. Министерство на външните работи 
Министър Никос Дендиас (Nikos Dendias) 
Заместник-министър по европейските въпроси - Милтиадис Варвициотис 
Заместник-министър по икономическата дипломация - Костас Франгоянис 
Заместник-министър на гърците в чужбина - Константинос Власис 

 

4. Министерство на защита на правата на гражданите 
Министър Михалис Хрисохоидис (Michalis Chrysochoidis) 
Заместник-министър по гражданската защита и управлението на кризи - Никос Хардалиас 
Заместник-министър за политиката на противодействие на престъпността Елефтериос Иконому 

 
5. Министерство на националната отбрана 
Министър Никос Панайотопулос (Nikos Panagiotopoulos) 

Заместник-министър Алкивиадис Стефанис 
 

6. Министерство на образованието и религиозните въпроси 
Министър Ники Керамеос (Niki Kerameos) 
Заместник-министър по въпросите на основното, средното и специалното образование - Зета Макри 
Заместник-министър по въпросите на висшето образование - Ангелос Сиригос 
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7. Министерство на труда и социалните въпроси 
Министър Костис Хадзидакис (Kostis Hatzidakis) 

Заместник-министър по въпросите на социалното осигуряване – Панайотис Тзаклоглу  

Заместник-министър по въпросите за благосъстоянието и социалната солидарност Домна Михаилиду 
Заместник-министър по демографската политика и семейството - Мария Сирегела 

 
8. Министерство на здравеопазването  
Министър Василис Кикилиас (Vassilis Kikilias) 
Заместник-министър на здравните услуги - Василис Кондозаманис 
Заместник-министър по въпросите за психичното здраве - Зои Рапти 

 
9. Министерство на околната среда и енергетиката 
Министър Костас Скрекас (Kostas Skrekas) 
Заместник-министър по въпросите на опазването на околната среда – Йоргос Амирас 
Заместник-министър за планирането и градоустройството Никос Тагарас 
 

10. Министерство на културата и спорта 

Министър Лина Мендони (Lina Mendoni) 
Заместник-министър за спорта Лефтерис Авгенакис 
Заместник-министър по въпросите на съвременната култура – Николас Йатроманолакис 
 
11. Министерство на правосъдието 
Министър Константинос Циарас (Konstantinos Tsiaras) 

Заместник-министър по въпросите на международното сътрудничество и правата на човека – Йоргос 
Котсирас 

 
12. Министерство на вътрешните работи 
Министър Макис Воридис (Makis Voridis) 
Заместник-министър по въпросите на местната власт – Стелиос Петсас 
Заместник-министър по въпросите за Македония и Тракия - Ставрос Калафатис 

 
13. Министерство на електронното правителство 

Министър Кирякос Пиеракакис (Kyriakos Pierrakakis) 
Заместник-министър за облекчаване на административните процедури Георгиос Георгандас 
Заместник-министър по специалните цифрови проекти и имотния регистър – Йоргос Стилиос 

 

14. Министерство на инфраструктурата и транспорта 
Министър Константинос Ахилеа Караманлис (Konstantinos Achileas Karamanlis) 
Заместник-министър за транспорта Янис Кефалоянис 

 
15. Министерство на морската и островна политика 
Министър Янис Плакиотакис (Ioannis Plakiotakis) 
Заместник-министър по въпросите за корабоплаването - Костас Кацафадос 

 
16. Министерство на земеделското развитие и храните 
Министър Спилиос Ливанос (Spilios Livanos) 
Заместник-министър по общата селскостопанска политика Янис Иконому 

Заместник-министър за политиката в областта на рибарството Фотини Арабадзи 
 
17. Министерство на туризма 

Министър Харис Теохарис (Haris Theoharis) 
Заместник-министър по въпросите, свързани с обучението в сферата на туризма и специализираните 
форми на туризъм - София Захараки 
 
18. Министерство на миграцията и убежището 
Министър Панайотис Митаракис (Panagiotis Mitarachis) 

Заместник-министър на интеграцията - София Вултепси 
 
Държавен министър 
Йоргос Йерапетритис (Yorgos Gerapetritis) 
 
Заместник-министър без портфейл към Министър-председателя по теми, свързани с държавния 

министър – Тодорис Ливаниос (Thodoris Livanios) 
 

Заместник-министър към Министър-председателя, отговорен за координацията на правителството  
Акис Скерцос (Akis Skertsos) 
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Заместник-министър към Министър-председателя, отговорен за връзките с обществеността, 
информацията и говорител на правителството  

Христос Тарантилис (Christos Tarantilis) 

 
Заместник-говорител на правителството 
Аристотелия Пелони (Aristotelia Peloni) 
 
Председател на Парламента - Константинос Тасулас (Konstantinos Tasoulas). 
 

 

Действащ Парламент: 

 

 Гръцкият парламент е еднокамарен законодателен орган, състоящ се от 300 депутати, 

избрани за срок от четири години. 

 Последни проведени избори: 7 юли 2019 г. 

 Управляваща партия: Нова Демокрация (New Democracy, дясна партия) 158 депутати; 

 

 Опозиционни партии:  

 

 СИРИЗА (SYRIZA) 86 депутати; 

 ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА (Movement for Change, център-лява партия) 22 депутати; 

 ККЕ (комунистическа партия) 15 депутати; 

 ГРЪЦКО РЕШЕНИЕ (Greek Solution, дясно/крайно дясна партия) 10 депутати; 

 МеРА25 (European Realistic Disobedience Front, лява партия) 9 депутати. 

 

 

 

3. ИКОНОМИКА  

 

3.1 Актуално икономическо развитие: 

 

Гърция преживя дълбока рецесия през 2020 г. и мерките за облекчаване на ефектите 

от пандемията доведоха до допълнително увеличаване на нейния прекомерно висок 

публичен дълг. 

През 2020 г. рецесията достигна стойност от -8,2%, като негативното отражение 

вследствие на здравната криза е концентрирано главно върху вътрешното потребление на 

стоки и услуги и външната търговия.  

Пазарът на труда е повлиян положително от приложените от правителството мерки и 

специални правила за работа в компаниите, в резултат на което през 2020 г. е регистрирано 

намаляване на равнището на безработица до 16,3% от 17,3% през 2019 г.  

Предвид голямата зависимост от туризма, данните за БВП показват, че гръцката 

икономика демонстрира по-голяма устойчивост от очакваното. 

В условията на пандемия, гръцките властите разширяват и адаптират набора от 

фискални мерки и мерки за осигуряване на ликвидност, с които се подпомагат физически 

и юридически лица, засегнати от кризата, породена от COVID-19. 

Въпреки изключително трудните обстоятелства, които налагат съсредоточаване на 

вниманието върху по-непосредствени приоритети, Гърция успява да поддържа стабилен 

темпа на изпълнение на вътрешни реформи.  

Гръцкото правителство е възобновило работа по две конкретни реформи, които бяха 

засегнати в значителна степен от пандемията от COVID-19, а именно повторната оценка на 

ставките на данъка върху недвижимата собственост и завършването на компонента за 

задействане на схемата за гарантиран минимален доход. 

Ефикасното използване на средствата, достъпни по линия на Механизма за 

възстановяване и устойчивост, биха могли да помогнат за възстановяване на гръцката 

икономика от настоящата криза и за преодоляване на предизвикателствата, пред които 

продължава да е изправена тя въпреки постигнатия напредък. Очаква се реформите и 

инвестициите, като част от предстоящия план за възстановяване и устойчивост, да 

доразвият и допълнят предишни и настоящи реформи в контекста на процеса на засилено 

наблюдение. 

Основната цел на гръцкото Министерство на финансите за 2021 г. е трансформацията 

на модела за развитие на икономиката, чрез увеличаване на производителността, износа и 
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инвестициите, за да може гръцката икономика да подобри своята конкурентоспособност и 

екстровертност и да създаде нови и качествени позиции. 

В тази насока са определени и се изпълняват 4 ключови стратегически приоритета, 

които се отнасят до намаляване на данъчните ставки и осигурителни вноски, засилване на 

ликвидността в икономиката, насърчаване на структурни промени и оптимално използване 

на ресурси от Фонда за възстановяване (Next Generation EU). 

С цел постигане на всеобхватно и бързо икономическо възстановяване в отговор на 

пандемията, през лятото на 2020 г. Европейският съюз (ЕС) обяви най-големия пакет от 

стимули, финансиран някога от бюджета на ЕС – Next Generation EU. Съществена част от 

него е Механизмът за възстановяване и устойчивост, чрез който ЕС предвижда да 

предостави до 672,5 млрд. евро в подкрепа на реформите и инвестициите, предприети от 

всяка страна членка за възстановяване от пандемията, като ЕС одобри отпускането на 32 

милиарда евро за Гърция от него под формата на грантове и заеми. 

Използването на ресурси от Фонда за възстановяване за финансиране на 

икономическото възстановяване се определя от гръцкото правителство като решаващо за 

страната, която се опитва да излезе от пандемията докато все още се бори с дългогодишната 

дълговата криза. 

На 17.03.2021 г. финансовото министерство на Гърция емитира облигации с 30-

годишен падеж на стойност 2,5 млрд. евро при рекордно ниска доходност 0,98% и лихва от 

1,9%, при което събра оферти за около 26 млрд. евро (десетократно надвишаващи търсената 

сума).  

Финансова операция се оценява като изключително успешна и значима предвид 

факта, че от 2008 г. (началото на дълговата криза) досега Гърция не бе в състояние да 

емитира дългосрочни облигации с падеж над 15 години. 

30-годишната емисия от 17.03.2021 г. е втората успешна финансова операция на 

гръцкото правителство в условията на тежка епидемична обстановка. На 27.01.2021 г. Атина 

осъществи 10-годишна емисия на стойност 3,5 млрд. евро при лихва 0,8%. 

Успехът на гръцките облигации е доказателство, че Гърция окончателно се завръща 

на финансовите пазари и че страната е направила поредната стъпка към преодоляване на 

последиците от финансовата и икономическа криза през предишното десетилетие. 

 

 

3.2 Основни макроикономически показатели: 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

БВП номинален 
(по  текущи цени, 
млрд. евро)         

180,9 176,6 175,3 176,5 179,9 183,1 168,3 

Растеж на БВП в % -1,1 -0,8 -0,4 2,1 2,5 2,1 -7,9 

Съотношение държ. 
дълг към БВП (%) 

178,9 175,9 178,5 176,2 181,1 176,6 208,9 

Бюджетен дефицит 

(% от БВП) 
-3,6 -5,7 0,5 0,7 1,0 1,5 7,2 

Инфлация (%) -1,3 -1,7 -0,8 1,1 0,6 0,3 -1,2 

Безработица (%) 26,5 24,0 23,6 21,0 18,4 16,4 15,8 

 

 

3.3 Природни ресурси 

 

Добивната промишленост в страната е силно експортно ориентирана като общо 

износът на обработени и необработени суровини достига 65%.   

Гърция е сред водещите в световен мащаб страни в производството на хунтит, 

перлит, пемза и бетонит. Страната е на първо място е в ЕС по обем на износа на продукти 

от бял камък/магнезит.   

Гърция също така е сред водещите страни в Европа по добив на никел, алуминий и 

необработен магнезий. Находища на лигнитни въглища и железни руди са концентрирани 

основно в северозападната част на страната. Гърция има неголеми залежи на злато и други 
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благородни метали в района на Халкидическия п-в, където също така са налични и залежи 

на пирит с високо съдържание на сяра. 

Страната също така притежава значителни запаси на боксит с много добро качество 

в Мегара и Елевсина, в подножието на планина Парнас, на островите Самос, Евбея, Аморгос. 

Оловно-цинкова руда е открита в Западна Тракия и в област Атика. Манганови запаси има 

в областите Западна Македония и на п-в Пелопонес, а известни запаси на хром има в област 

Тесалия и по протежението на р. Алиакмонас . Мрамор се добива около Атина, на п-в 

Пелопонес, на о-в Тинос,и в Западна Тракия. Добиват се още уранови руди (гр. Серес, 

Еретрия), никелова руда (Ларимна) и сяра (Тасос). На о-в Наксос се намират едни от най-

големите в света запаси на доброкачествен шмиргел. 

Страната има едно разработено находище на нефт (почти изчерпано) в района на гр. 

Кавала. През последните години се извършват проучвания за потенциални залежи на нефт 

и газ в Егейско море, Йонийско море и южно от остров Крит. Природните и климатичните 

условия в Гърция са подходящи за използване на възобновяеми енергийни източници. 

 

 

4. ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ 

 

Гърция членува в следните международни икономически организации: 

- Световна търговска организация     - www.wto.org 

- Организация за икономическо сътрудничество и развитие  - www.oecd.org 

- Световна банка        - www.worldbank.org 

- Международен валутен фонд      - www.imf.org 

- Съвет на Европа        - http://hub.coe.int 

- ОЧИС         - www.bsec-organization.org 

- Международна морска организация     - www.imo.org 

- Международна агенция за атомна енергия (МААЕ)   - www.iaea.org  

- Международна организация за гражданска авиация   - www.icao.int  

- Международен съюз за телекомуникация    - www.itu.int  

 

Други международни организации, в които членува Гърция: 

- Европейски съюз 

- ЮНЕСКО        - www.unesco.org 

- ООН          - www.un.org 

- ОССЕ        - www.osce.org 

- НАТО         - www.nato.int 

- Международна франкофонска организация    - www.francophonie.org 

- East Mediterranean Gas Forum (EMGF or EGF)  

 

Регионални инициативи, в които участва Гърция: 

Гърция участва в регионални инициативи и организации от по-широкия балкански и 

средиземноморски регион, като Адриатическо-Йонийската инициатива и Инициативата 

Китай – ЦИЕ (Сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа 

„17+1“) 

 

 

5. ПРИВЛЕЧЕНИ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ  

 

 Според последните данни на Гръцката централна банка (нето) потокът на преки 

чуждестранни инвестиции в Гърция за 2020 г. възлиза на 3 127 милиона евро при 4 484 

милиона през 2019 г., което показва спад от 30,3%. Важно е да се отбележи, че според 

оценките на UNCTAD за 2020 г. (Investment Trends Monitor, януари 2021 г.) глобалните 

потоци от ПЧИ са намалели с 42%, достигайки нивата от 90-те години. По-специално в 

развитите страни притокът на ПЧИ е намалял с 69%, докато в ЕС ПЧИ е намалял с 71%.  

Индикативно, според изчисленията на UNCTAD, потокът на ПЧИ за 2020 г. е намалял с над 

100% в Обединеното кралство и Италия, с 96% в Русия, 61% в Германия, 49% в САЩ, 

46% в Австралия, 39% във Франция и 34% в Канада. 

 

Нетен поток на ПЧИ в Гърция през периода 2010-2020 г. (в милиони евро) 

http://www.wto.org/
http://www.oecd.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/
http://hub.coe.int/
http://www.bsec-organization.org/
http://www.imo.org/
http://www.iaea.org/
http://www.icao.int/
http://www.itu.int/
http://www.unesco.org/
http://www.un.org/
http://www.osce.org/
http://www.nato.int/
http://www.francophonie.org/


7 
 

 
Източник: Гръцка централна банка 

 

 

Държави на произход на ПЧИ: 

 Инвестиционната активност в Гърция през последното десетилетие идва главно от 

компании от държави от ЕС, като Кипър, Германия и Франция, които са основните страни 

на произход на ПЧИ, заедно със Швейцария. Десетката се допълва от Холандия, Канада, 

Китай (заедно с Хонконг), САЩ, Италия и Люксембург. 

 

 

Нетни потоци на ПЧИ по държави на произход на средствата през периода 2010-2020 г.  

(в милиони евро) 

 
Източник: Гръцка централна банка 

 

 

 

 

 Инвестиционната дейност в страната идва предимно от компании на важни пазари, 

като ЕС. 

 

 Кипър, Германия и Франция са основните страни на произход на инвестиционните 
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фондове за периода 2010-2020 г., следвана от Швейцария. 

 

 Десетте държави, инвестиращи в Гърция през последното десетилетие, включват и 

неевропейски страни като Канада, Китай (с Хонконг) и САЩ, като тези страни 

значително са увеличили инвестиционното си присъствие през последните години. 

 

 

Секторно разпределение на чуждестранните инвестиции: 

 Нетните потоци на ПЧИ по сектори на икономическата дейност в Гърция през 

последните години са основно концентрирани в третичния сектор, следван от вторичния 

сектор със значителен марж. Това разпределение на ПЧИ е в сила и за повечето развити 

страни. 

 

 

Нетни притоци на ПЧИ по сектори на икономическата дейност през периода 2010-2020 г. 

 
Източник: Гръцка централна банка 

 

 

 Основни характеристики: 

• Концентрация на ПЧИ в услугите. Тази тенденция се дължи главно на развитието на 

финансовата система на страната, развитието на телекомуникациите, както и 

стимулирането на търговията, особено преди кризата, докато през последните години се 

наблюдава концентрация на инвестиции в дейности по управление и съхранение на 

недвижими имоти и транспорт. 

• Процентът на вторичния сектор е относително нисък в сравнение с потенциала на 

страната, което показва значителни инвестиционни маржове. Същото се отнася и за 

първичния сектор, с много малък процент ПЧИ, в държава със сравнителни ползи за този 

сектор (климатология и др.). 

  

По-специално: 

А. Производство. 

Производствените сектори със значителен инвестиционен интерес през периода 2010-2020 

г. включват фармацевтичните продукти, храните и напитките, петролните продукти, 

химикалите и в по-малка степен машините и компютрите. 
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Структура на нетните потоци на ПЧИ в производството през периода 2010-2020 г. 

 
Източник: Гръцка централна банка 

 

Основни характеристики: 

• Производствените сектори с най-голям инвестиционен интерес през периода 2010-2020 

г. са фармацевтични продукти, храни, напитки, тютюн, петрол и химикали. Други сектори, 

които събират значителен поток на ПЧИ в производството, са машини и компютри и 

свързаното с тях оборудване. 

• Концентрацията на бизнес дейност в горепосочените сектори благоприятства както 

създаването на нови компании (Грийнфилд инвестиции) в Гърция, така и инвестиционното 

сътрудничество на чуждестранни компании с гръцки компании за производство на крайни 

продукти, които ще отговорят на нуждите на местния и международния пазар. 

Б. Услуги: 

В секторът на услугите със значителен инвестиционен интерес през периода 2010-2020 г. 

са включени финансовите и застрахователни дейности, управлението на недвижими имоти 

(особено от 2018 г. до 2020 г.) и транспортни и логистични услуги.  

Категорията "управление на недвижими имоти" не е включва в следващата графика 

(според категоризацията на Гръцката централна банка) частните покупки и продажби на 

недвижими имоти достигат 3,029 милиона евро в периода 2010-2020 г. 

 

 

Структура на нетния поток на ПЧИ в сектора на услугите през периода 2010-2020 г. 

 
Източник: Гръцка централна банка
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6. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ 

6.1 Външна търговия по години:  

Гърция е страна с традиционно отрицателно външнотърговско салдо със значителен 

размер (почти 18 млрд. евро за 2020 г.), което се компенсира с приходи от износа на 

услуги – туризъм, морски превози и финансови услуги. 

 

Износ /в млн. евро/ 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общо 25 464 28 877 33 418 33.867 30.705 

 

Внос /в млн. евро/ 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общо 44 188 50 351 54.120 55.847 48.622 

 

 

6.2 Основни страни партньори при износ: 

По данни на EL.STAT, общата стойност на износа за 2020 г. възлиза на 30 705,3 млн. 

евро при 33 866,9 млн. евро през 2019 г., което показва спад от 9,3%. Изключение прави 

износът на петролни продукти, където за посочения период износът бележи ръст в размер 

на 3,2% (24 047,5 милиона евро за 2020 г. при 23 308,7 милиона през 2019 г.). 

През 2020 г. делът на износа на Гърция към страни от ЕС спрямо общия износ на 

страната е 57,5%, което е показателно за неговата значимост в гръцката външна 

търговия. Динамичен ръст на гръцкия износ през 2020 г. се наблюдава в страните: 

Франция, Либия, Полша, Австрия и др.  

Основни търговски партньори на Гърция в износа за 2020 г.(основни експортни 

пазари): 

 

- Италия (10,6%) от общия износ на страната; 

- Германия (7,8%) 

- Кипър (6,4%) 

- Франция (5,8%) 

- България (5.0%) 

- Турция (4,4%) 

- Великобритания (3,8%) 

- Испания (3,7%) 

Най-голям процент от износа на страната за 2020 г. петролни продукти, минерални 

суровини (21,9%), следвани от храни и напитки (17,3%), продукти на химическата 

промишленост (16,4%) и промишлените стоки (15,9%). 

 

Държава 2020 г. 

/в млн. евро/ 

2019 г.  

/в млн. евро/ 

2018 г.  

/в млн. евро/ 

Италия 3.256 3.680 3.479 

Германия 2.395 2.295 2.146 

Кипър 1.980 2.069 1.896 
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Франция 1.786 1.196 1.018 

България 1.535 1.640 1.493 

Турция 1.338 1.974 2.035 

Великобритания 1.179 1.249 1.213 

Испания 1.138 1.117 1.111 

САЩ 1.137 1.305 1.371 

Румъния 1.118 1.044 970 

Китай 854 892 901 

Други 12.989 15.406 15.838 

Общо  30.705 33.867 33.471 

 

 

6.3 Основни страни партньори при внос: 

По данни на EL.STAT, общата стойност на вноса през 2020 г. възлиза в размер на 48 

621,7 милиона евро, в сравнение с 55 847,3 милиона през същия период на 2019 г., което 

показва спад от 12,9%.  

Основни търговски партньори на Гърция за 2020 г. във вноса се явяват страните-

членки на ЕС (с около 57% дял от общия внос на страната).  

Основни търговски партньори на Гърция във вноса за 2020 г.: 

 

- Германия (12,4%) 

- Италия (9,0%) 

- Китай (7,7%) 

- Нидерландия (6,3%) 

- Русия (6,0%) 

- Франция (4,4%) 

- Ирак (4,1%) 

- Ирландия (3,6%) 

- България (3,5%) 

 

Най-голям процент от вноса през 2020 г. заемат продуктите на химическата 

промишленост (приблизително 20,4%), следвани от машините и транспортното 

оборудване (20,1%) и горивата (19,9%). 

 

Държава 2020 г. 

/в млн. евро/ 

2019 г.  

/в млн. евро/ 

2018 г.  

/в млн. евро/ 

Германия 6.031   6.187 5.823 

Италия 4.398   4.822 4.526 

Китай 3.743   4.061 3.445 

Нидерландия 3.087   2.833 2.815 

Русия 2.921   4.084 4.141 

Франция  2.148   2.433 2.181 

Ирак 1.999   4.553 4.524 
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Ирландия 1.751   868 520 

България 1.724   1.996 1.888 

Испания 1.690   2.065 2.071 

Белгия 1.642   1.727 1.707 

Други 17.488 20.218 20.479 

Общо 48.622 55.847 54.120 

 

 

6.4 Външна търговия по сектори (Износ): 

 

Сектор 2020 г.  2019 г. 2018 г.  

Изкопаеми горива/смазочни материали 6.715 10.668 11.485 

Промишлени стоки 4.872 5.035 5.243 

Храни и живи животни 5.302 4.820 4.616 

Химическата промишленост 5.040 4.108 3.494 

Машини и транспортни средства 3.258 3.178 2.928 

Различни промишлени артикули 2.430 2.872 2.345 

Други 3.088 3.186 3.361 

Общо 30.705 33.867 33.472 

 

 

 

6.5 Външна търговия по сектори (Внос): 

 

Сектор 2020 г.  2019 г. 2018 г.  

Изкопаеми горива/смазочни материали 9.678 15.030 15.963 

Машини и транспортни средства 9.796 10.532 9.698 

Химическата промишленост 9.922 8.652 7.983 

Промишлени стоки 5.915 6.331 6.527 

Различни промишлени артикули 5.561 6.651 5.832 

Храни и живи животни 5.612 6.081 5.757 

Други 2.138 2.570 2.360 

Общо 48.622 55.847 54.120 
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7. ОТНОШЕНИЯ С БЪЛГАРИЯ 

 

7.1 Търговия 

  

7.1.1 Стокообмен 

 

Стокообмен между България и Гърция за периода 2000-2020 г. (в млн. евро) 
 

ГОДИНА ИЗНОС ВНОС ОБЩО САЛДО 

2000 409.60 345.30 754.90 64.30 

2001 501.20 460.50 961.80 40.70 

2002 557.90 507.80 1 600 50.08 

2003 691.50 637.60 1 320 53.90 

2004 794 607.60 1 460 126.30 

2005 891 734.90 1 620 156.10 

2006 1 072.6 967.1 2 039.7 105.5 

2007 1 220.2 1 355.5 2 575.7 - 135.3 

2008 1 508.6 1 361.6 2 870.2 147.0 

2009 1 111.5 1 028.5 2 140.0 83 

2010 1 236.7 1 141.9 2 378.6 94.8 

2011 1 423.6 1 313.1 2 736.7 110.5 

2012 1 493.8 1 542.0 3 035.8 - 48.2 

2013 1 546.0 1 435.4 2 981.4 110.6 

2014 1 480.8 1 336,8 2 817.6 144.0 

2015 1 510.5 1 267.7 2 778.2 242.7 

2016 1 650.7 1 259.0 2 909.7 391.7 

2017 1 719.2 1 332.3 3 051.5 386.8 

2018 1 889.5 1399.7 3 289.2 489.7 

2019 2 007.0 1 548.6 3 555.7 458.5 

2020 1 863.9 1 516.4 3 380.2 347.5 

Източник: Министерство на икономиката 

 
 

7.1.2 Водещи стоки в износа от България 

 

 Водещите стоки в българския износ за Гърция за 2020 г. са: зърно (царевица и 

пшеница), слънчогледово масло, нефтени масла, електрическа енергия, биодизел. Между 

продуктите, които попадат извън първите 10 водещи, но от които се реализират 

съществени обеми на гръцкия пазар, са: млечни изделия, хартия, пластмасови изделия, 

хлебарски и захарни продукти, опаковки. 

 

7.1.3 Водещи стоки във вноса от Гърция 

 

Водещите стоки във вноса от Гърция за България за 2020 г. са: Сурови нефтени 

масла и сурови масла от битуминозни минерали; Нефтени масла и масла от битуминозни 
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минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, 

съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни 

минерали, чийто основен компонент са тези продукти; тръби и кухи профили (например 

заварени, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана; 

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди и др.  

 

 

7.2 Инвестиции в България 

7.2.1 Общо 

 

Наблюдава се спад на инвестициите от Гърция в абсолютни стойности. Данните по години 

за нетни чуждестранни инвестиции и трансакции, общо финансови активи/пасиви в 

България съгласно статистиката на БНБ са следните: 

 
ГОДИНА СТОЙНОСТ  

В МЛН. ЕВРО 

2014 5.7 

2015 92.9 

2016 53.5 

2017 16.0 

2018 127.1 

2019 103.1 

2020 26.7 

 

Преките чуждестранни инвестиции на гръцки фирми в България за последните 15 години 

вече са общо около 3 млрд. евро, което прави страната един от най-големите 

чуждестранни инвеститори в България. 

 

 

 

7.3 Туризъм 

 

7.3.1 Общи приходи от туризъм 

 През 2020 г. приходите от входящ туризъм в България надхвърлиха 1,3 млрд. евро 

по данни на БНБ. Спадът спрямо 2019 г. е 64%.  

По-малките приходи от входящ туризъм в България през 2020 г. се дължат на намаления 

брой на чуждестранни туристи отчетени на ГКПП при посещенията, поради 

ограничителните мерки наложени от световната пандемия КОВИД-19. 

 През 2019 г. приходите от входящ туризъм надхвърлиха 3,7 млрд. евро.  

 По неокончателни данни през 2020 г. българските граждани на 15 и повече години 

са изхарчили над 974 млн. лв. при туристически пътувания в страната. Спадът на този 

показател  спрямо 2019 г. е 16,9%, по неокончателни данни.  

 

7.3.2 Брой на туристите, посетили Гърция 

 Съгласно публикуваните данни в последното издание на Статическия анекс от 

март 2021 г. към Световния туристически барометър посещенията на чуждестранни 

туристи от всички държави в Гърция с нощувка са над 31,3 млн. през 2019 г. За 2020 г. 

по неокончателни данни те са над 7,2 млн., но са възможни и значителни промени при 

публикуване на окончателните данни.  
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7.3.4 Гръцки туристи, посетили България 

 През 2019 г. са отчетени над 1,1 млн. посещения на гръцки туристи в България, 

като основната част от тях са еднодневни без нощувка в страната. Пренощувалите гръцки 

туристи в места за настаняване с 10 и повече легла през 2019 г. са малко над 128 хил.  

През 2020 г. са отчетени над 271 хил. посещения на гръцки туристи на ГКПП, основната 

част от които са еднодневни без нощувка в България.  

Общо над 51 хил. гръцки туриста са пренощували в местата за настаняване в България 

през 2020 г., като от тях над 45 хил. са пренощували в места за настаняване с 10 и повече 

легла. През 2020 г. гръцките туристи намаляват с 65% спрямо 2019 г. по данни от местата 

за настаняване с 10 и повече легла. 

Водещи дестинации за гръцки туристи, пренощували в места за настаняване в България, 

за 2020 г. са: София над 15 хил. гръцки туриста, община Банско близо 15 хил. гръцки 

туриста, Пловдив над 2800 гръцки туриста, Самоков над 2300 гръцки туриста, Сандански 

над 2300 гръцки туриста, община Разлог над 2100 гръцки туриста. 

 
Възрастова структура на пренощувалите гръцки туристи в места за настаняване в България  
през 2020 г.  

 
Данни за дела на отседналите гръцки туристи по категория място за настаняване през 2020 г. 

 дял в %  

1 звезда около 5%  

2 звезди близо 7%  

3 звезди около 24%  

4 звезди около 50% 

5 звезди малко под 14% 

Общо  100% 

 

 

7.3.5 Български туристи, посетили Гърция 

 През 2019 г. по данни на НСИ българските граждани са извършили над 1,4 млн. 

туристически пътувания до Гърция като крайна дестинация, като не е изключено данните 

на гръцката статистическа служба да са по-различни поради методологически причини. 

През 2020 г. статистическото изследване за пътуванията на българи в чужбина по 

държави е прекратено. 

 

 

8. ПРАВНО-НОРМАТИВНА БАЗА И ПОЛЕЗНИ БИЗНЕС КОНТАКТИ 

 

8.1 Важни институции: 

 

Парламент         - www.hellenicparliament.gr 

Президент         - www.presidency.gr 

Министър-председател       - www.primeminister.gov.gr 

Министерски съвет        - http://government.gov.gr 

Министерство на финансите      - www.minfin.gr 

Министерство на външните работи     - www.mfa.gr 

 Дял в %  

до 14 години над 6%  

15-29 години малко под 21% 

30-44 години малко под 30% 

45-59 години над 31% 

над 60 години над 12% 

Общо  100% 
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Министерство на развитието   и   инвестициите     - www.mindev.gov.gr  

Министерство на туризма      - https://mintour.gov.gr 

Министерство на инфраструктурата, транспорта и мрежите  - www.yme.gr/ 

Министерство на околната среда и енергетиката   - www.ypeka.gr/ 

Министерство на аграрното развитие и храните   - www.minagric.gr 

Министерство на труда и социалните работи       - www.ypakp.gr 

Агенция за инвестиции и експорт Enterprise Greece    - www.enterprisegreece.gov.gr 

Гръцка организация за външна търговия    - www.hepo.gr 

Гръцка организация по туризъм      - www.gnto.gov.gr 

Гръцка организация за търговски панаири и изложения  - www.helexpo.gr 

Атинска фондова борса       - www.helex.gr 

Гръцка статистическа служба ЕЛСТАТ     - www.statistics.gr 

Гръцка централна банка       - www.bankofgreece.gr 

Гръцка организация по заетостта      - http://www.oaed.gr 

 

 

8.2 Водещи търговско-промишлени палати, стопански камари и браншови 

организации: 

 

Търговско-промишлена палата Атина     - www.acci.gr 

Гръцка федерация на предприятията     - www.sev.org.gr 

Гръцка организация по стандартизацията    - http://elot.gr 

Съюз на фирмите търг. представители и дистрибутори  - http://www.aaca.gr 

Гръцки съюз на техническите и строителни фирми   - www.sate.gr 

Гръцка конфедерация на търговията     - www.esee.gr 

Асоциация на индустриите от Атика и Пирея   - www.svap.gr 

Гръцка асоциация на туристическите агенции    - http://hatta.gr 

Асоциация на гръцките туристически предприятия   - www.sete.gr 

Гръцка палата на хотелиерите      - www.grhotels.gr 

Търговско-промишлена палата Солун     - www.ebeth.gr 

Съюз на индустриалците от Северна Гърция    - www.sbbe.gr 

Съюз на износителите от Северна Гърция    - www.seve.gr 

Професионална камара Солун      - www.eeth.gr 

Камара на малките и средни предприятия Солун   - www.veth.gov.gr 

 

 

8.3 Правно-нормативни източници: 

 

Информация за надеждни консултантски и юридически фирми в страната, които могат да 

бъдат търсени за съдействие от българския бизнес: 

 

ICAP - консултантска компания (пазарни анализи, браншови анализи, маркетинг, статистика) 

Атина 115 28, Василисис Софиас № 64 

Тел.: +30 210 7200 000 

Факс: +30 210 7220815 

e-mail: icap@icap.gr 

http://www.icap.gr 

 

Eurofast - консултантска компания с офиси в България, Гърция и Кипър 

12, Theofanous str., Athens 

Tel: +30 210 8257720, Fax: +30 210 8257722 

e-mail: athens@eurofast.eu 

www.eurofast.eu 

 

http://www.minagric.gr/
http://www.hepo.gr/
http://www.esee.gr/
http://www.eeth.gr/
http://www.veth.gov.gr/
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J. Alavanos & Associates Law Office – адвокатска кантора 

27, Kaniggos str. 106 82 Athens, Greece 

тел. +30 210 3816555; 

факс: +30 210 3816555 

e-mail: jalavano@otenet.gr 

http://www.alavanos.gr 

 

IK Rokas & Partners Law Firm – адвокатска кантора 

Voukourestiou 25 A, 10671 Athens 

тел. +30 210 3616816; 

факс: +30 210 3615425  

e-mail: athens@rokas.com 

http://www.rokas.com 

 

Адвокат Мария Пенкова – търговско право, регистрации, казуси с транспортни фирми 

Софийска и Атинска адвокатски колегии 

Тел./Факс: +30 210 3605912 

Мобилен: +30 6977427544 

e-mail: marpenkova@gmail.com 

 

Euroconsultants S.A. - консултантска компания с офиси в България, Гърция и др. 

Thessaloniki innovation zone. 

21 Antonis Tritsis str., Thermi 57001, GREECE 

E-mail: info@euroconsultants.com.gr 

http://www.euroconsultants.gr 

 

Samaras & Associates Consulting Engineers - консултантска компания 

26 October №43, Commerce and Business Centre "LIMANI CENTER" 

54627 Thessaloniki, Greece 

тел. +30 2310 552.110; +30 2310 552.144 

факс: +30 2310 552.107 

e-mail: info@samaras-co.gr 

http://www.samaras-co.com 

 
Забележка: с отдели за консултантски и правни услуги в помощ на бизнеса разполагат и 
браншовите организации. 

 

 

9. КООРДИНАТИ НА БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАТИЧЕСКА МИСИЯ И СТИВ 

 
ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В АТИНА, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ 

Адрес:  33Α, Stratigou Kallari Str., 154 52 Paleo Psychiκo, Athens, Greece 

Телефон:   +30 210 67 48 105, +30 210 67 48 106 

Факс:  +30 210 67 48 130 

Дежурен директен телефон: +30 210 67 48 107 

Дежурни телефони в извънработно време: +30 210 67 48 105, 106, 107 

Мобилен телефон за спешни случаи: +30 693 70 96 220 

Работно време: 08:30 – 16:30 ч. 

E-mail: embassy.athens@mfa.bg; embassbg@otenet.gr 

Website: www.mfa.bg/embassies/greece 

 
Консулска служба към Посолството: 

Адрес: 33Α, Stratigou Kallari Str., 154 52 Paleo Psychiκo, Athens, Greece 

Тел.: +30 210 67 48 105, 106, 107, +30 210 67 49 619 

Факс: +30 210 67 10 276 

mailto:embassy.athens@mfa.bg
mailto:embassbg@otenet.gr
https://www.mfa.bg/embassies/greece
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Работно време: 08:30 – 16:30 ч. 

Приемно време за граждани: 09:00 – 13:00 ч. 

E-mail: consular.athens@mfa.bg, zapisvane.posolstvo@gmail.com 

 
Служба по търговско-икономическите въпроси (СТИВ-Атина)  
към Посолството в гр. Атина 

 

Йоханес Крикорян  - ръководител на СТИВ  j.krikorian@mi.government.bg 

Силвия Козарева - икономически съветник  s.kozareva@mi.government.bg 

Петър Спасов  - икономически съветник    p.spasov@mi.government.bg 

 

Адрес:  Stratigou Kallari 33A, 15 452 Paleo Psyhiko, Athens, Greece 

тел.:   +30210 674 81 05(-7) 

тел./факс:  +30210 675 30 36, +30 210 677 33 31 

Е-mail: bulcom@otenet.gr  

 

 

ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СОЛУН, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ  

Адрес:  ул. Н. Ману N12, ул. Е. Абот N1, 54643 Солун 

Телефон:  +30 2310 829 210; +30 2310 869 510 

Факс:   +30 2310 854 004 

Дежурен телефон в извънработно време: +30 2310 869 520 

Приемно време: 09:30 - 13:00 

E-Mail:   Consulate.Thessaloniki@mfa.bg 

Website:    www.mfa.bg/embassies/greecegk 

 
Служба по търговско-икономическите въпроси (СТИВ-Солун)  

към Генералното консулство в гр. Солун  

 

Владимир Инков - ръководител на СТИВ  vladimir.inkov@mi.government.bg 

 

Адрес:  ул. Н. Ману N12, ул. Е. Абот N1, 54643 Солун, Гърция 

тел.:   +30 2310 839 554 

тел.:   +30 2310 82 9210 

e-mail:   vladimir.inkov@mi.government.bg 

 

 
 

mailto:consular.athens@mfa.bg
mailto:zapisvane.posolstvo@gmail.com
mailto:p.spasov@mi.government.bg
mailto:bulcom@otenet.gr
mailto:Consulate.Thessaloniki@mfa.bg
https://www.mfa.bg/embassies/greecegk

