
БИЗНЕС КОМПАС 
за Република Гърция, 2019 г. 

 

 

1.  Обща информация 
 

ТЕРИТОРИЯ 131,940 кв. км. 

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

СТОЛИЦА Атина 

РЕЛИГИИ Източно православно християнство 

НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК 25 март – Ден на независимостта 

НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА Евро 

ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК Гръцки език 

 

 

2.  Държавно устройство 
 

Форма на управление   - Парламентарна република 

Законодателна    власт - Парламент    в    състав    от    300    депутати,         

   еднокамерен, с четиригодишен мандат 

Президент   - Прокопис Павлопулос  

(избран от Парламента на 13.03.2015 г. с петгодишен        

мандат) 

Изпълнителна власт  - Министерски съвет 

 

 

Състав на правителството на Р Гърция от 09.07.2019 г.: 

 

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 за данъчната политика и публичната собственост Апостолос 
Весиропоулос 
Заместник-министър за бюджетната политика Теодорос Скилакакис 
Заместник-министър за кредитната политика Георгиос Заввос 

 
2. Министерство на развитието и инвестициите 
Министър Адонис Георгиадис (Adonis Georgiadis) 
Заместник-министър за преките инвестиции и публично-частното партньорство Янис 
Цакирис 
Заместник-министър за изследванията и технологиите Христос Димас 
Заместник-министър за промишлеността и търговията Никос Папатанасис 

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



 
4. Министерство на защита на правата на гражданите 
Министър Михалис Хрисохоидис (Michalis Chrysochoidis) 
Заместник-министър за миграционната политика Йоргос Кумуцакос 
Заместник-министър за политиката на противодействие на престъпността Лефтерис 
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 за основното и средно образование София Захараки 
Заместник-министър за професионалното образование Василис Дигалакис 

 
7. Министерство на труда и социалните въпроси 
Министър Янис Вруцис (Yiannis Vroutsis) 
Заместник-министър за социалната сигурност Панайотис Митаракис 
Заместник-министър за благосъстоянието и социалната солидарност Домна Михаилиду 

 
8. Министерство на здравеопазването  
Министър Василис Кикилиас (Vassilis Kikilias) 
Заместник-министър Василис Кондозаманис 

 
9. Министерство на околната среда и енергетиката 
Министър Константинос Хадзидакис (Konstantinos Hatzidakis) 
Заместник-министър за енергийните и природни ресурси Герасимос Томас 
Заместник-министър за планирането и градоустройството Димитрис Иконому 

 
10. Министерство на културата и спорта 
Министър Лина Мендони (Lina Mendoni) 
Заместник-министър за спорта Лефтерис Авгенакис 

 
11. Министерство на правосъдието 
Министър Константинос Циарас (Konstantinos Tsiaras) 
Заместник-министър Димитрис Кранис 

 
12. Министерство на вътрешните работи 
Министър Панайотис Теодорикакос (Panagiotis Theodorikakos) 
Заместник-министър за местното самоуправление и изборите Теодорос Ливаниос 
Заместник-министър за Македония и Тракия Теодорос Караоглу 

 
13. Министерство на електронното правителство 
Държавен министър и министър на електронното правителство Кирякос Пиеракакис 
(Kyriakos Pierrakakis) 
Заместник-министър за облекчаване на административните процедури Георгиос 
Георгандас 
Заместник-министър за дигиталната стратегия Григорис Зарифопулос 

 
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) 

 



16. Министерство на земеделското развитие и храните 
Министър Маврудис Воридис (Mavroudis Voridis) 
Заместник-министър за общата селскостопанска политика Костас Скрекас 
Заместник-министър за политиката в областта на рибарството Фотини Арабадзи 
 
17. Министерство на туризма 
Министър Харис Теохарис (Harry Theoharis) 
Заместник-министър Манос Консолас 

 
Държавен министър 
Йоргос Йерапетритис (Yorgos Gerapetritis) 

 
Държавен секретар към Министър-председателя, отговорен за координацията на 
правителството  
Акис Скерцос (Akis Skertsos) 

 
Държавен секретар към Министър-председателя, отговорен за връзките с 
обществеността, информацията и говорител на правителството  
Стелиос Пецас (Stelios Petsas) 
 
Председател на Парламента - Константинос Тасулас (Konstantinos Tasoulas). 
 
 

3.  Икономика и основни макроикономически показатели на страната 

 

• Природни ресурси 

Добивната промишленост в страната е силно експортно ориентирана като общо 
износът на обработени и необработени суровини достига 65%.   

Гърция е единствената страна в световен мащаб производител на хунтит, на 
първо място по производство на перлит, на второ място по производство на пемза и 
бетонит. На първо място е в ЕС по обем на износа на продукти от бял камък/ магнезит.   

Гърция е сред водещите страни в Европа по добив на боксит, никел, 
необработен магнезий и сред водещите в света по производство на лигнитни въглища. 
Находища на лигнитни въглища и железни руди са концентрирани основно в 
северозападната част на страната. Гърция има не големи залежи на злато и други 
благородни метали в района на полуостров Халkидики. 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. 

 

• Степен   на   развитие  на   отделните   сектори: промишленост, енергетика, 

селско стопанство, услуги и т.н. Разпределение на БВП по сектори. 

Гърция е промишлено-аграрна държава с преобладаващ дял на услугите в 
националното й стопанство. Основният сектор на икономиката е туризмът, който 
генерира над 20% от БВП на страната, като на него се пада една четвърт от общата 
трудова заетост. Други сектори с основен принос за формирането на БВП на Гърция 
освен туризма са сектора на услугите корабоплаването, промишленото производство, 
преработвателната и фармацевтичната промишленост, строителния сектор.  

Секторът на селското стопанство се характеризира с голяма разпокъсаност, с 
голям брой дребни собственици и производители и сравнително не голям размер на 
владени земи. Основно се произвеждат маслини, памук, тютюн, зеленчуци, цитрусови 



плодове и цитруси. Подобна е картината и при животновъдството, като превес има 
отглеждането на телета, агнета и пилета. Свинепроизводството не е силно застъпено. 

В областта на енергетиката Гърция е нетен вносител на нефт, природен газ и 
електроенергия, като България е основен чуждестранен доставчик на електрическа 
енергия. Страните, от които Гърция внася нефт и газ са Русия, Иран, Ирак, Алжир и 
Азербайджан. 

Разпределението на производството на електрическа енергия се според 
видовете енергийни източници по данни за 2018 г. е както следва: 

- лигнитни въглища – 29% (14.907 GWh); 

- природен газ - 28% (14.136 GWh); 

- ВЕЦ - 10% (5.051 GWh); 

- ВЕИ (фотоволтаични и вятърни паркове, биомаса) - 12% (6.378 GWh); 

- баланс на междусистемните връзки: 12% (6.279 GWh); 

- производство в мрежата: 9% (4.734 GWh). 

През 2018 г. се отчита леко увеличение на дела на ВЕЦ (3%) и на ВЕИ (1%) в 
енергийния микс и намаление на дела на производството от природен газ и лигнитни 
въглища (с по 2% съответно) в сравнение с 2017 г. Следва да се отбележи, че се 
отчита значително свиване на дела производството на електрическа енергия от 
лигнитни въглища в сравнение с 2016 г, когато той възлиза на 48%. Същевременно 
сред енергоносителите се запазва висок делът на нефтените продукти (дизел), които 
се използват масово за битово отопление.   

 

•    Съотношение държавен/частен сектор и приноса им за формиране БВП на страната 

Съотношението държавен/частен сектор е различно в отделните отрасли на 
националното стопанство на Гърция. В сектори като енергетика, ВиК услуги, 
обществен транспорт, здравеопазване, образование и др. все още преобладаващо е 
държавното участие. Държавата има миноритарно участие (под формата на акции) и 
в редица социално-осигурителни и здравни фондове, транспортни фирми и др.  

Голямото държавно участие до момента беше използвано от досегашните 
правителства на Гърция за оказване на контрол върху и провеждане на определена 
правителствена политика в конкретните икономически сектори. Към днешна дата в 
резултат на предприетата приватизационна програма от гръцките власти (част от 
споразумението с международните кредитори), редица предприятия и дейности бяха 
раздържавени.  

До момента бяха отдадени на концесия пристанищата на Пирея (на китайската 
компания СOSСО) и Солун (на консорциум от трима инвеститори «Deutsche Invest 
Equity Partners GmbH», «Belterra Investments Ltd.» и «Terminal Link SAS», в 
последствие прехвърлено на специално създаденото дъщерно дружество South Europe 
Gateway Thessaloniki (SEGT)), 14-те регионални летища на гръцко-германския 
консорциум „Фрапорт-Копелузос”, в началото на 2019 г. беше финализирана 
процедурата за удължаване на концесията за период от 20 години на международното 
атинско летище „Е. Венизелос”. Бяха приватизирани железопътната компания 
„ТРЕЙНОСЕ” и дъщерната й ROSCO (поддръжка на подвижния състав), мрежовият 
газовия оператор ДЕСФА,  курортният комплекс „Астир палас” (от арабско-турски 
фонд), бе прехвърлен държавния дял в телекомуникационната компания ОТЕ, старото 
атинско летище „Елинико”, както и бяха продадени отделни държавни недвижими 
имоти. Гръцкото правителство продължава с приватизационната програма, в която 
влизат двете големи ВиК дружества в Атина и Солун, държавните дялове в големите 
енергийни компании като ЕЛПЕ, ДЕПА, ДЕИ. 

 



• Данъчна система 

Към момента данъчната система на страната се счита за фактор спъващ 
икономическия растеж, което се отбелязва като сериозен недостатък, както от местния 
бизнес, така и от чуждестранните инвеститори. Новото гръцко правителство планира 
промени по отношение на данъчното законодателство като някои от тях влязоха в сила 
още от средата на тази година, а други ще бъдат приложени постепенно в рамките на 
следващите две до три години. Положителна стъпка в тази насока беше и 
окончателното премахване на ограниченията на въведения през 2015 г. в страната 
т.н. капиталов контрол.  Предвиждат се и други промени в нормативната база, с цел 
стимулиране на икономическата активност и насърчаване на инвестициите като 
начисляване на свръхамортизация, удвояване на срока на периода за компенсиране 
на загубата с печалба и др.  

Сред мерките е поетапното намаляване на корпоративния данък от сегашните 
28% на 24% през 2020 г. и на 20% през 2021 г. Предвижда се и намаляване на данъка 
върху дивидентите от 10% на 5%, както и прилагане на благоприятно данъчно 
облагане на колективните схеми в селските райони - 10%.  

За данък добавена стойност (ДДС) в Гърция са въведени три ставки. Считано 
от 20.05.2019 г. бяха извършени промени в ставките за ДДС, а именно: 

- 24% за промишлени стоки, някои услуги; 
- 13% за основни хранителни стоки, кафе, някои безалкохолни напитки (за 

алкохолните напитки и цигарите се запазва високата ставка), ел. енергия, природен 
газ, някои услуги; 

- 6% за лекарства, книги, ел. енергия, природен газ и централно отопление за 
битови нужди. 

Доходите на физическите лица се облагат с прогресивна данъчна ставка.  

 

• Правителствени програми за развитие на националната икономика 

Основните програми за развитие на националната икономика и правителствена 
политика по прилагането на нови технологии, развитие на научно-развойната дейност 
и практическото й приложение в страната са финансирани от ЕС - основно по 
Националната стратегическа референтна рамка и Многогодишната финансова рамка 
за периода 2014-2020 г., а именно: 

� ESPA (ЕСПА) програма определяща стратегическата референтна рамка относно 
национално развитие на отделните страни-членки в ЕС; 

� „The Investment Plan EU” или т. нар. “The Juncker Plan” (Планът „Юнкер”) на 
стойност 315 млрд. евро. Гърция е предложилα национални проекта, насочени 
към подпомагане дейността на частни и държавни фирми от областта на 
транспорта, енергетиката и индустрията. 

� Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ” 2014-2020;  
� „MED Programme” 2014-2020, програма за сътрудничество на европейските 

страни членки от Средиземноморския регион. 

„Jessica”, програма по линия на ЕК и осъществявана с финансовата подкрепа на 
Европейската инвестиционна банка за устойчиво инвестиционно развитие на 
отделните региони в съюза. 

Различни програми осъществявани с подкрепата на Европейската 
инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие, с цел 
подкрепата и насърчаването на малкия и среден бизнес в страната. Голяма част от 
тези програми и проекти се съфинансират също от местни банкови институции, вкл. 
Гръцката банка за развитие, която беше създадена и започна дейност през март 2019 
г.  

 



• Мащабни инвестиционни (промишлени, енергийни, инфраструктурни и др.) проекти, 

реализирани в страната. Перспективни проекти. 

 

В областта на енергетиката по-мащабните проекти са следните: 

� Реализацията на проекта за газопровод ТАР-Trans Adriatic Pipeline (Гърция-
Албания-Италия) - на 17 май 2016 г. се състоя официалното откриване на 
проекта, като се очаква строителството на газопровода да завърши до края 
на 2020 г.  

� Изграждането на междусистемната газова връзка между България и Гърция 
(IGB)- Общата прогнозна стойност на проекта е приблизително 220 млн. 
евро, от които 45 млн. са по линия на европейските програми. Официален 
старт на изграждането на интерконектора беше даден през май 2019 г. 
Планира се да бъде завършен и пуснат в експлоатация едновременно с 
газопровода ТАР.  

� Терминал за втечнен природен газ (LNG) на о. Ревитуса - през ноември 2018 
г. приключиха дейностите по модернизация и разширяване на 
съоръжението. Беше пуснат в експлоатация третият резервоар за втечнен 
газ (с обем от 95 хил. куб. м.), с което общият капацитет на терминала беше 
увеличен до 225 хил. куб. м. Общата стойност на инвестицията възлезе на 
143 млн. евро. 

� Планирано е изграждане на втори терминал за втечнен природен газ (LNG) 
в района на гр. Александруполис. Проектът се реализира по линия на 
публично-частното партньорство, като инициатор на проекта е гръцката 
компания „Газтрейд”. От българска страна е заявен интерес за включване 
в проекта. По прогнозна стойност изграждането му ще струва около 350 
млн. евро.  

� Изграждане на подземно газово хранилище в района на гр. Кавала. 
� Свързване на островите с електроенергийната система на страната. 

Бяха приключени тръжните процедури за проучване и експлоатация на 
находищата на въглеводороди в Йонийско море и в зоната южно и югозападно от о-в 
Крит. Предстои концесионирането на няколко находища разположени в 
континенталната част на Гърция. Интерес има, както от местни, така и от страна на 
големи международни компании (ЕЛПЕ, Exxon Mobil, Total и др.). 

Започна поставянето на високоволтовия кабел за пренос на електричество от 
полуостров Пелопонес до о. Крит. Кабелът е част от проекта “Eurasia Interconnector”, 
който ще свързва електроенергийните системи на Израел, Кипър и Гърция.  

В областта на транспорта се предвиждат редица проекти, но не толкова 
мащабни както в енергийната сфера. Някои от тях са съответно: 

� Строителство на ново международно летище на о-в Крит (в процес на 
изграждане); 

� проектът Sea2Sea;  
� Продължаване на работата по изграждането пътните оси по 

направление на транспортен коридор № 10; 
� Удължаване на някои от основните магистрали (Атики, Лаврио); 
� Разширяване на атинското метро; 
� Изграждане на два логистични центъра за жп и автомобилен транспорт 

съответно в района на гр. Солун и в близост до пристанище Пирея. 

В областта на недвижимите имоти особен инвеститорски интерес има към 
приватизираното старо атинско летище „Елинико”, за което има мащабен проект за 
над 1 млрд. евро, като се очаква да бъдат открити над 10 хил. нови работни места. 
Проектът предвижда изграждане на зелена зона със зони за отдих и развлечения, 
бизнес парк, мултиплекси, казино и др. 

 



•    Състояние на транспортната инфраструктура на страната 

Гърция има добре развита транспортна инфраструктура като мрежата от 
първостепенни и второстепенни пътища обхваща всички райони на страната. 
Изградени са около 2 500 км. железопътни линии, като около 30% от тях са 
електрифицирани и удвоени. 

Търговският флот разполага с над 4 200 товарни кораба, голяма част от които 
(над 75%) са регистрирани под чужд флаг. През последните две–три години гръцките 
корабособственици увеличават броя на плавателните съдове като строят и нови LNG 
танкери. В началото на 2019 г. стойността на съдовете от търговския флот на Гърция 
надхвърля 105 млрд. щ. д. (от които 18,5 млрд. щ. д. са LNG танкери), като по този 
показател страната заема първо място в световен мащаб. Страната разполага със 140  
пристанища и марини като с местата за акостиране достигат до общо 900. Предвижда 
се част от тях да бъдат приватизирани или дадени на концесия. 

В Гърция има 44 граждански летища, 15 от които извършват международни 
полети. 

 

•    Макроикономически показатели 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

БВП номинален 
(по  текущи цени, 
млрд. евро)         

191,2 180,7 178,7 177,3 176,5 180,2 184,7 

Растеж на БВП в % -7,6 -5,5 -1,1 -0,8 -0,4 2,1 2,5 

Съотношение държ. 
дълг към БВП 

163,6 175,1 178,9 175,9 178,5 176,2 181,1 

Бюджетен дефицит 
(% от БВП) 

  -3,6 -5,6 0,5 0,7 1,1 

Инфлация -0,3 -2,8 -1,4 -1,3 -0,4 0,0 0,0 

Безработица 24,4 27,5 26,5 24,9 23,5 21,5 19,3 

      Източници: Евростат, ЕЛСТАТ (Статистическа служба на Гърция) 

 

След 2009 г., когато Гърция изпадна в сериозна икономическа и финансова 
криза, БВП на страната започна да спада със значителни темпове като в периода до 
2015 г. се сви с над 25%. 

За периода януари – юли 2019 г. по данни на Министерство на финансите на 
Гърция се отчита превишаване на целите за размера на приходите и на излишъка, 
което дава оптимизъм за постигане на заложената цел за постигане на излишък от 
3,5% за текущата година. За посочения период първичният излишък възлезе на 1,76 
млрд. евро, което е в противовес на заложената цел за първичен дефицит в размер 
на 803 млн. евро като надвишава и размера на отчетения първичен излишък от 926 
млн. евро за същия период на 2018 г.    

През последните години беше налице и висока рецесия в държавата, която 
засегна всички отрасли на местната икономика. Икономическата криза доведе до 
значително нарастване на безработицата, която достигна до нива от 27,5% от 
трудоспособното население на държавата. Сред младежите в определени райони, 
напр. Северозападна и Североизточна Гърция безработицата надвишаваше 48%. Към 
април 2019 г. спадна до 17,6% (при 18,2% за предходния месец). Безработицата при 
младежите до 25-годишна възраст е в размер на 39,6%.   

Икономическата криза засегна най-вече малките и средни предприятия. За 
периода 2008 г. - 2016 г. броят им намаля с 9,4% (от 942 671 на 855 346) като в 



някои отделни сфери на дейност, в които те оперират спадът достига 28,36%.   

Като основни проблеми пред МСП, и не само, се отчитат твърде високата 
данъчна и осигурителна тежест, която достига до 41% (при средно 36% за останалите 
европейски страни), при постоянно растяща тенденция от 2013 г. насам (докато при 
останалите страни тенденцията през този период е за намаляване на данъчната и 
осигурителна тежест). Освен това се отчита, че на фирмите в Гърция им е необходимо 
два пъти повече време, за изпълнението на данъчните им задължения в сравнение с 
останалите европейски страни.    

Смяната на правителството в средата на 2019 г. (управляващата партия 
СИРИЗА загуби вота на парламентарните избори, които бяха спечелени от Нова 
демокрация) беше причина за положителна реакция на световните финансови пазари. 
Показателно за това е рекордното понижение на доходността по гръцките ДЦК, като 
през август достигнаха рекорден минимум от около 1,6%.  

 
 
4.  Привлечени   преки   чуждестранни   инвестиции   и   местни   инвестиции   
в чужбина 
 
 
•   Географско разпределение 

 
Основните страни със силно инвестиционно присъствие в Гърция са 

Люксембург, Холандия, Германия, Франция. През последната година се отчита 
инвестиционен интерес и от страни като Китай и Израел.   
 

страна Размер на ПЧИ за 
периода 2008-2017 г. 
(млн. евро) 

Люксембург 53 538 

Холандия 44 183 

Германия 40 856 

Франция 20 951 

САЩ 13 889 

Швейцария 12 274 

Испания  9 340 

Италия 8 089 

Белгия 7 233 

Обединено Кралство 5 113 

Австрия 4 811 

други 17 224 

Източник: Гръцка централна банка 
 

По предварителни данни на Министерството икономиката и развитието на 
Гърция за 2018 г. е отчетен отлив на инвестиции в размер на 12,2% в сравнение с 
показателите от четвъртото тримесечие на 2017 г. и първото полугодие на 2018 г. 
  

 
•   Секторно разпределение 

 

Преките чуждестранни инвестиции в Гърция са насочени предимно към 
третичния сектор. В периода 2008 - 2018 г. 77% от чуждестранните инвестиции са 



насочени към сектора на услугите, докато в преработвателната индустрия са 
инвестирани само 9%, а към първичния сектор са насочени едва 4% от средствата. 

Инвестираните в сектора на услугите средства през разглеждания период се 
разпределят както следва: 

- финанси и застраховане – 32%; 
- телекомуникационни и масово осведомяване - 19%;  
- транспорт и логистика – 16%; 
- недвижими имоти – 15%;  
- хотелиерски и ресторантьорски услуги – 6%; 
- отдих и развлекателни дейности – 6%; 
- търговия – 5%; 
- други - 1% 

Инвестираните в промишлеността средства се разпределят сектори като селско 
стопанство, добивна промишленост, текстил, дървообработване, ХВП, петролна, 
химическа и фармацевтична промишленост, метали и машинни изделия, компютри и 
оптични изделия и др.  

 

.   Гръцки инвестиции в България. 

 

Към 2018 г. по данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции от Гърция са в 
размер на 2.2229 млрд. евро. 

Най-високи стойности на преките нетни чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от 
Гърция са отчетени през 2006 г. - 533.5 млн. евро, 2007 г. - 874.5 млн. евро и 2008 г. 
- 635.9 млн. евро. 

През първото тримесечие на 2019 г. инвестициите от Гърция в България 
възлизат на 8.1 млн. евро. 

По данни на БАИ сред 100-те най-големи компании - чуждестранни инвеститори 
в България, 4 са с гръцко участие: 
 

Инвеститор Компания в България Дейност 

„VIOHALCO” "София      мед"      АД,      
"Стомана индъстри" АД 

Производство на стомана, 
медни и метални изделия 

„OTE” (изтеглил се) "Космо България Мобайл" ЕАД Телекомуникации 
„HELENIC PETROLEUM” “Еко-Елда България” ЕАД Търговия на петролни 

продукти 

„BREWINVEST” "Загорка" АД Пивоварна 

 
За периода от 2005 г. до момента има 6 проекта, сертифицирани по Закона за 

насърчаване на инвестициите с участие на гръцки инвеститори на обща стойност 
443.8 млн. лв., с капацитет за разкриване на 795 нови работни места. Проектите 
са с три годишен срок на реализация. 
 
Сертификат  № Инвеститор Инвестиционен 

проект 
Инвестиция 
за 3 год. 
период 

Нови 
раб. 
места 

А-020/ 
30.06.2006 

Карфур България 
АД, гр. София с 
гръцко и френско 
участие 

Булевард 
Цариградско шосе 
(хипермаркет и 
търговски център) 

160 280 



А-042/ 
12.04.2007 

„Стомана индъстри” 
АД, гр. Перник 
(група Виохалко, 
Гърция) 

Изграждане на цех 
за производство на 
прокатни изделия 

97.8 126 

А-043/ 
17.04.2007 

„София мед” АД, гр. 
София (група 
Виохалко, Гърция) 

Увеличаване на 
капацитета и на 
производството на 
изделия от мед и 
месинг 

94.2 90 

A-67/ 
22.08.2007 

„Айкон” ЕООД, гр. 
София с гръцко 
участие 

Комплекс за 
забавление и спорт- 
Пашеница 

72 73 

А-63/ 
02.04.2014 

„Кока-Кола Хеленик 
Бизнес Сървисиз 
Организейшън“ 
ЕООД, гр. София / 
Гърция 

Разширяване на 
дейността на център 
за обединени услуги 
на Кока-Кола 
Хеленик Бизнес 
Сървисиз 
Организейшън“ 
ЕООД, гр. София 

1.7 196 

А-93/ 
09.11.2016 

„Лулис Мел – 
България“ ЕАД, гр. 
София/Гърция 

„Мелницата за 
брашно на Лулис“, 
с. Гурмазово, 
община Божурище, 
област София 

18.1 30 

Общо 6 проекта   443.8 795 
 
 
 
5.   Външна търговия 
 
• Членство в международни търговски и финансови организации 

 
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 , и др. 
 
• Данни за външната търговия на страната. Географско разпределение на външната 

търговия, основни външнотърговски партньори. Основни стоки по вноса/износа на 

страната 

 



Износ 

По данни на Гръцката статистическа служба, общият износ на Гърция за 2018 
г., възлиза на 33 417,9 млн. евро, като регистрира увеличение в сравнение с 2017 г. 
в размер на 15,7%. През 2018 г. делът на износа на Гърция към страни от ЕС спрямо 
общия износ на страната е 52,8%. Чувствителен ръст на гръцкия експорт през 2018 г. 
се отчита към страните: Италия, Ливан, САЩ, Франция, Египет, Испания, Китай, 
Либия. 

Основни търговски партньори на Гърция в износа за 2018 г.(основни експортни 
пазари): 

- Италия - 10,3% от общия износ на страната; 
- Германия - 6,4% 
- Турция - 6,1%; 
- Кипър - 5,7%; 
- Ливан – 4,5% 
- България - 4,4% 
- САЩ – 4,1% 

Основни групи стоки, съставляващи гръцкия износ: 
- петролни продукти, минерални суровини; 
- храни и напитки; 
- продукти на химическата промишленост; 
- промишлени стоки; 

 
Внос 

Общият обем на вноса на Гърция възлиза на 55 129,8 млн. евро, като се отчита 
ръст от 9,5% в сравнение с предходната 2017 г. 51,4% от гръцкия внос е от страни от 
ЕС. 
 
Основни търговски партньори на Гърция за 2018 г. в импорта: 

- Германия – 10,5% от общия внос на страната; 
- Ирак – 8,3% 
- Италия- 8,2% 
- Русия – 7,5% 
- Китай – 6,5% 
- Холандия- 5,1% 
- Франция – 4,0% 

 
Основни групи стоки, съставляващи гръцкия внос: 

- Машини и оборудване; 
- Превозни средства; 
- Горива; 
- Продукти на химическата промишленост. 
 
Гърция е страна с традиционно отрицателно външнотърговско салдо със 

значителен размер (почти 22 млрд. евро за 2018 г.), което се компенсира с приходи 
от износа на услуги– туризъм, морски превози и финансови услуги. 

 
Износ на Гърция по страни (в млн. евро) 

Държава 2018 2017 2016 

Италия  3 454 3 080 2 832

Германия 2 151 2 056 1 959

Турция 2 035 1 953 1 351

Кипър 1 891 1 855 1 633



Кипър 1,329 1,207 1,417

Ливан 1 489 1 250 1 049

България 1 488 1 396 1 312

САЩ 1 208 1 123 1 095

Великобритания 1 208 1 126 1 076

Египет 1 161 755 750

Испания 1 106 703 704

Франция 1 018 777 713

други 15 046 12 803 10 990

Общо 33 418 28 877 25 464

 
Внос на Гърция по страни (в млн. евро) 

Държава 2018 2017 2016 

Германия 5 798 5 278 4 905 

Ирак 4 548 3 146 2 346 

Италия 4 507 4 091 3 889 

Русия 4 145 3 426 2 822 

Китай 3 593 2 719 2 887 

Холандия 2 799 2 675 2 452 

Франция 2 184 2 145 1 948 

Испания 2 046 1 775 1 634 

България 1 880 1 736 1 609 

Турция 1 847 1 436 1 374 

Белгия 1 704 1 773 1 593 

Други 20 079 20 151 16 729 

Общо 55 130 50 351 44 188 

Източник:  Гръцка статистическа служба (ЕЛСТАТ) 
 

Износ на Гърция по групи стоки (в млн. евро) 
 

Групи стоки 2018 2017 2016 

Минерали, горива, масла 11 481 8 979 6 897 

Промишлени продукти  5 251 4 638 3 980 

Храни и живи животни 4 596 4 364 4 291 

Химически продукти 3 493 3 071 2 742 

Машини и транспортни средства 2 932 2 594 2 607 

Разни промишлени продукти 2 322 2 115 1 963 



Други 3 343 3 116 2 983 

Общо 33 418 28 877 25 463 

Източник:  Гръцка статистическа служба (ЕЛСТАТ) 

 
Внос на Гърция по групи стоки (в млн. евро) 

Групи стоки 2018 2017 2016 

Минерали, горива, масла  15.999 12.216 9.728 

Машини и транспортни средства 10.752 11.257 9.764 

Химически продукти 7.965 7.425 6.878 

Промишлени продукти  6.519 5.975 5.281 

Разни промишлени продукти 5.799 5.366 5.126 

Храни и живи животни 5.747 5.671 5.402 

Други 2.349 2.441 2.008 

Общо 55.130 50.351 44.187 

Източник:  Гръцка статистическа служба (ЕЛСТАТ)  

 

 

6. Развитие на търговско-икономическите отношения с България 
 
• Данни за развитието на стокообмена /в табличен вид/ 

 
Стокообмен между България и Гърция за периода 2000-2018 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 

Източник: Министерство на икономиката 

 
 
• Тенденции в развитието на взаимната търговия. Перспективни области за бъдещо 

развитие на двустранните търговско-икономически отношения. 

 

Гърция традиционно заема едно от първите места като външнотърговски 
партньор на България, като за износа относителните дялове варират между 6,5% и 
10% от износ на страната ни към света. За 2018 г. Гърция заема пето място като 
външнотърговска дестинация на българския износ с дял от 6,7 % от общия. Салдото 
в двустранната търговия е традиционно положително за България и с нарастващи 
стойности, като през 2018 г. достига почти половин млрд. евро. 

Водещите стоки в българския износ за Гърция за 2018 г. са: растителни масла, 
зърно (царевица и пшеница), електрическа енергия, месо, стъклен амбалаж, нефтени 
масла, трикотажни и шивашки продукти. 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. 

Финансово-икономическата криза в Гърция в периода 2012-2016 г. засили 
интереса на гръцкия пазар към продукти с конкурентно съотношение „цена-качество“, 
което позволи на много български производители и търговци, предимно малки и 
средни предприятия, да навлязат на пазара. Широко разпространен модел на 
сътрудничество е производството от български фирми на продукти с „частен етикет“ 
за гръцки търговци, особено в хранителния и ХОРЕКА секторите.  

 

• Възможности за разширяване на българския износ за страната. Перспективни 

стоки. 

Като перспективни сектори и стокови групи с потенциал за реализиране на 
гръцкия пазар могат да бъдат очертани: храни и напитки, мебели, оборудване, 
текстилни продукти, опаковки, козметика, електротехника и др. Добър и постоянно 
развиващ се канал за реализация на бързооборотни стоки е ХОРЕКА секторът, както 
и производството на продукти с „частен етикет“. 
 
 
7.   Правно-нормативна база и полезни бизнес контакти 
 

• Официални електронни страници, в които може да се намери информация за 

митнически и данъчен режим на страната, основните местни закони, 

регламентиращи външноикономическата и стопанска дейност: 
 
Парламент      - http://www.hellenicparliament.gr 
Президент      - http://www.presidency.gr 
Министър-председател    - http://www.primeminister.gov.gr 
Министерски съвет     - http://government.gov.gr 
Министерство на финансите   - http://www.minfin.gr 
Министерство на външните работи  - www.mfa.gr 
Министерство   на   икономиката,   развитието   и   туризма      
      - http://www.mindev.gov.gr  
(за ресор туризъм)     - http://www.mintour.gr/ 
Министерство на инфраструктурата, транспорта и мрежите  - http://www.yme.gr/ 
Министерство на околната среда и енергетиката   - http://www.ypeka.gr/ 
Министерство на аграрното развитие и храните   - www.minagric.gr 
Министерство    на    труда,    социалното    осигуряване    и    социалната    



солидарност         - www.ypakp.gr 
Гръцки     център     за     инвестиции,     търговия      и     МСП     /     Enterprise     
Greece           - http://www.enterprisegreece.gov.gr 
Гръцка организация за външна търговия  - www.hepo.gr 
Гръцка организация по туризъм    - http://www.gnto.gov.gr 
Гръцка организация за търговски панаири и изложения - http://www.helexpo.gr 
Атинска фондова борса     - http://www.helex.gr 
Гръцка статистическа служба ЕЛСТАТ   - http://www.statistics.gr 
Гръцка централна банка     - http://www.bankofgreece.gr 
Гръцка организация по заетостта   - http://www.oaed.gr 
 
 

• Контактна информация за водещите местни търговско-промишлени палати, 

стопански камари и браншови организации: 

 
Търговско-промишлена палата Атина – http://www.acci.gr 
Гръцка федерация на предприятията – http://www.sev.org.gr 
Гръцка организация по стандартизацията – http://elot.gr 
Съюз на фирмите търговските представители и дистрибутори – http://www.aaca.gr 
Гръцки съюз на техническите и строителни фирми – http://www.sate.gr 
Гръцка конфедерация на търговията – http://www.esee.gr 
Гръцка асоциация на туристическите агенции – http://hatta.gr 
Асоциация на гръцките туристически предприятия – http://www.sete.gr 
Гръцка палата на хотелиерите – http://www.grhotels.gr 
Секретариат по управление на програми на ЕС към министерство на икономиката, 
развитието и туризма - http://www.antagonistikotita.gr 
Търговско-промишлена палата Солун - www.ebeth.gr 
Съюз на индустриалците от Северна Гърция - http://www.sbbe.gr 
Съюз на износителите от Северна Гърция - www.seve.gr 
Професионална камара Солун - http://www.eeth.gr 
Камара на малките и средни предприятия Солун - http://www.veth.gov.gr 
 
 

• 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 

12, Theofanous str., Athens 
Tel: +30 210 8257720, Fax: +30 210 8257722 
e-mail: athens@eurofast.eu 
www.eurofast.eu 
 
J. Alavanos & Associates Law Office 

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 

Voukourestiou 25 A, 10671 Athens 
тел. +30 210 3616816; 
факс: +30 210 3615425  
15 
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. 

Thessaloniki innovation zone. 
21 Antonis Tritsis str., Thermi 57001, GREECE 
E-mail: info@euroconsultants.com.gr 
http://www.euroconsultants.gr 
 
Samaras & Associates Consulting Engineers 

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 
 
KEPA 

Leda-Maria Settlement, Hermes Building 
57001 Thermi, Thessaloniki 
tel.: +30 2310 480 000 
fax: +30 2310 480 003 
e-mail: info@e-kepa.gr 
www.e-kepa.gr  
 
Забележка: с отдели за консултантски и правни услуги в помощ на бизнеса разполагат и 

браншовите организации. 
 

 

• Координати на българската дипломатическа мисия, вкл. СТИВ в страната: 
 

ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В АТИНА, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ 
Адрес:   33 Α, 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 
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 
Иван Чалъков - икономически съветник    i.chalakov@mi.government.bg 
Силвия Козарева - икономически съветник  s.kozareva@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 3331 

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 
 

Мария Бояджиева - ръководител на СТИВ m.boyadzhieva@mi.government.bg 
 

Адрес:  3 Edmondou Abot str. & 12 Nikolaou Manou str. 
54643 Thessaloniki, Hellenic Republic 

Телефон: +30 2310 829 210 
Факс:  +30 2310 854 004 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
дата:   30.08.2019 г. 
 
изготвили:  СТИВ-Атина (Й. Крикорян, И. Чалъков, С. Козарева) 

СТИВ-Солун (М. Бояджиева) 
 
 
 
 
 
 
 


