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Уважаеми читатели,
Αγαπητοί αναγνώστες,
Фискалният пакт, за който се споразумяха
лидерите на Европейския съюз, и възможностите
за финансиране от европейските фондове са двата
акцента на този брой.
Какво представлява споразумението за финансова стабилност, което подписаха европейските
лидери в началото на годината, какви са конкретните ангажименти на България по него и ще
постигне ли то целта си да оздрави еврозоната –
мнението на политици и анализатори и реакцията
на пазарите ви предлагаме на стр. 20.
Европейските фондове винаги са били привлекателен източник на финансиране, но тромавите процедури, прекалено големият обем лошо
структурирана информация, неясните критерии
и малките авансови плащания бързо отказваха
много от кандидатите. В сегашната икономическа
ситуация обаче компаниите са по-мотивирани
отвсякога да преодолеят препятствията. За да
бъде максимално полезен на своите членове,
Гръцкият бизнес съвет в България (ГБСБ) организира в началото на годината информационен
семинар за възможностите за финансиране чрез
оперативна програма „Конкурентоспособност” с
участието на министър Томислав Дончев. Освен
най-важното от това събитие – преглед на процедурите, които текат в момента, и основните
изисквания пред кандидатите, ви запознаваме и
с най-често срещаните проблеми и ви предлагаме
практични съвети как да ги решите. Именно
добрата информираност наред с упоритостта и
иновативността са основните предпоставки да
спечелите еврофинансиране.
С практическа насоченост беше и второто
събитие, организирано от ГБСБ – семинар за
лидерството с лектор г-н Спирос Паолинелис,
управляващ директор на „Бланчард интернешънъл Гърция”, за който ви разказваме на стр.11.
Каква е ситуацията на пазара на имоти и каква
е посоката, в която ще се развива, можете да научите от една от водещите консултантски и брокерски компании – MBL, в редовната ни рубрика „На
фокус”.
Надяваме се да сме ви полезни.

Το δημοσιονομικό σύμφωνο, το οποίο ενέκριναν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι δυνατότητες χρηματοδότησης απο τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, αποτελούν
τα δυο κεντρικά θέματα του παρόντος τεύχους.
Τί ακριβώς όμως εμπεριέχει η συμφωνία δημοσιονομικής σταθερότητας, την οποία υπέγραψαν οι Ευρωπαίοι
ηγέτες στις αρχές της χρονιάς, ποιες είναι οι συγκεκριμένες
δεσμεύσεις της Βουλγαρίας που εκπορεύονται από αυτήν,
και το ερώτημα είναι θα πετύχει τελικά το στόχο της που
είναι η ενίσχυση της ευρωζώνης; Αναλυτικά, οι απόψεις
πολιτικών και αναλυτών, αλλά και η αντίδραση των αγορών, στη σελίδα 20.
Τα ευρωπαϊκά κονδύλια, πάντα ήταν ελκυστική πηγή
χρηματοδότησης, αλλά οι χρονοβόρες διαδικασίες, ο
υπερβολικός όγκος κακώς δομημένων πληροφοριών, τα
ασαφή κριτήρια και οι ελάχιστες προκαταβολές, γρήγορα
απογοήτευαν πολλούς από τους υποψήφιους. Ωστόσο,
στην παρούσα οικονομική κατάσταση, οι εταιρείες είναι
πιο πρόθυμες από ποτέ, να ξεπεράσουν τα εμπόδια. Για να
βοηθήσει τα μέλη του με τον καλύτερο τρόπο, το Ελληνικό
Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία ,(ΕΕΣΒ) διοργάνωσε στις αρχές της χρονιάς ενημερωτικό σεμινάριο, για
τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του επιχειρησιακού
προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», με τη συμμετοχή του
υπουργού κ. Τομισλάβ Ντόντσεβ.
Εκτός από το σημαντικότερα θέματα της εκδήλωσης αυτής που ήταν επισκόπηση των εν εξελίξει διαδικασιών, καθώς και των βασικών
απαιτήσεων προς τους υποψήφιους, σας παρουσιάζουμε και
τα προβλήματα που εμφανίζονται πιο συχνά στην πράξη,
προσφέροντας (σας) πρακτικές συμβουλές για την επίλυσή τους. Η σωστή πληροφόρηση, σε συνδυασμό με την
επιμονή, και την καινοτομία, είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να εξασφαλίσετε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
Πρακτική ήταν η κατεύθυνση και της δεύτερης εκδήλωσης που διοργάνωσε το ΕΕΣΒ: σεμινάριο ηγεσίας με
ομιλητή τον κ. Σπύρο Παολινέλη, διευθύνοντα σύμβουλο
της «Blanchard International Greece», για το οποίο σας
ενημερώνουμε στη σελίδα 11.
Ποια είναι η κατάσταση της αγοράς ακινήτων, και ποια
η κατεύθυνση ανάπτυξης που θα ακολουθήσει, έχετε την
ευκαιρία να πληροφορηθείτε, από μία εκ των κορυφαίων
συμβουλευτικών και χρηματιστηριακών εταιρειών, – την
MBL – στην τακτική μας στήλη «Στο επίκεντρο».
Ελπίζουμε τα θέματα να είναι ενδιαφέροντα.

„Балкански хоризонти”

«Βαλκανικοί ορίζοντες»
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Приятели и членове
на ГБСБ вдигнаха тост
за успешна нова година

П

о традиция и този януари членовете и приятелите на Гръцкия бизнес съвет в България се
събраха на новогодишно тържество в хотел
„Шератон”, за да вдигнат тост за новата година и
да опитат традиционната василопита.
Гостите приветства г-н Стаматис Теодоропулос, председател на борда на директорите на сдружението, като им
благодари за подкрепата и им пожела новата година да им
донесе здраве, мир в семейството и творческо вдъхновение. Той подчерта съществения принос на гръцките компании към икономическата дейност в страната и цитира две
числа: 35 034 - общия брой на наетите в компании, членуващи в ГБСБ в края на октомври, и 57 млн. лв. – общия размер на социалните осигуровки, платени от тези компании
през 2010 г.
Новоназначеният посланик на Република Гърция в
България, Н.пр. г-н Трасивулос Стаматопулос, пожела годи-
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Φίλοι και μέλη
του ΕΕΣΒ
καλωσόρισαν το
νέο έτος

Κ

αι τον φετινό Ιανουάριο, τα μέλη και οι φίλοι του
Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη
Βουλγαρία, παρέστησαν στην εκδήλωση για τον
εορτασμό του νέου έτους που πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Sheraton, ανταλάσσοντας ευχές και
δοκιμάζοντας την παραδοσιακή βασιλόπιτα.
Τους επισκέπτες καλωσόρισε, ο πρόεδρος του Δ.Σ. του
ΕΕΣΒ, κ. Σταμάτης Θεοδωρόπουλος,, εκφράζοντας ευχαριστίες για την υποστήριξή τους, και ευχόμενος, η νέα χρονιά να
τους φέρει υγεία, οικογενειακή ειρήνη, και δημιουργική
έμπνευση. Τόνισε δε, την σημαντική συμβολή των ελληνικών
επιχειρήσεων στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας,
αναφέροντας δύο αριθμούς: 35.034 – τον συνολικό αριθμό
των εργαζομένων σε εταιρείες - μέλη του ΕΕΣΒ στα τέλη Οκτωβρίου, και 57 εκατ. λέβα - το συνολικό ποσό των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης που καταβλήθηκαν από τις εν λόγω
εταιρείες το 2010.
Ο νεοδιορισμένος Πρέσβης της Ελλάδας στην Βουλγαρία,
κ. Θρασύβουλος Σταματόπουλος, ευχήθηκε η νέα χρονιά να
είναι πλούσια σε καλές εκδηλώσεις, διαβεβαιώνοντας την

Ιανουάριος - Μάρτιος 2012

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ната да е богата на хубави събития и увери гръцката бизнес общност, че посолството и той самият ще са винаги на
тяхно разположение. Сред гостите бяха още и посланикът
на Кипър Н.пр. г-н Ставрос Амвросиу, председателят на
Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, изпълнителният директор на Българската агенция
за инвестиции Борислав Стефанов, г-жа Йоана СотиракуЯннарос, пълномощен министър по икономическите и
търговските въпроси към посолството на Република Гърция, генералният консул на Република Гърция в Пловдив
г-н Николаос Пиперигос, представители на правителството и други официални лица. Събитието уважиха над
800 души. Тяхното празнично настроение подхранваха
джаз изпълненията на Невен Петров и „Ретроблу” и танцовото шоу на „Фреш суинг дансърс”. Вълнение предизвика и
разрязването на традиционната василопита, предоставена от „Алма Либре”, в която се криеха награди – нощувка
за двама в „Еуфория клуб хотел и СПА” в Боровец, нощувка
за двама в традиционното село Семантрон на Пелопонес,
предоставени от „ГЕК Терна груп”, нощувка на Халкидическия полуостров, предоставена от „Мели турс”, нощувка в
„Кемпински хотел гранд арена” в Банско, нощувка в „Премиер лъкшъри маунтин ризорт” в Банско, два билета София
– Атина – София, предоставени от „Олимпик еър”, и два
неделни брънча в хотел „Шератон”.
ГБСБ благодари на всички свои членове и приятели и
изказва специална благодарност на спонсорите, които
направиха възможна тази прекрасна вечер: „Глобул”, „Германос”, “Обединена българска банка” и „Алфа банк”, както и
„Актор”, „Александрис инженеринг”, „Бейкър Тили Клиту”,
„Белана”, „Чипита”, „ДДБ София”, „Дружба стъкларски
заводи”, „Емпорики банк”, „Икап”, ИКЕА, „Интраком”, „Интралот”, „КЛС България”, „Мелон”, „Никас”, „Орбит”, „ПИК-КО” АД,
„УниКредит Булбанк”, „Златна Панега бетон”, „Златна Панега
цимент”, „Кока-Кола ХБК”, „Алма Либре”, КЕО, „Узо 12”, „Конгрес инженеринг” и „Ол ченълс комюникейшън”.
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ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, ότι η πρεσβεία αλλά και ο
ίδιος θα είναι πάντα στη διάθεσή τους. Μεταξύ των προσκεκλημένων παρέστησαν και ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σόφια, κ. Σταύρος Αμβροσίου, ο πρόεδρος του
Βουλγαρικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Τσβετάν Σιμεόνοφ,
ο εκτελεστικός διευθυντής της Βουλγαρικής Υπηρεσίας Επενδύσεων, κ. Μπόρισλαβ Στέφανοφ, η κα Ιωάννα Σωτηράκου,
γενική σύμβουλος Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια, ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο Πλόβντιβ, κ. Νικόλαος Πιπερίγκος, κυβερνητικοί
εκπρόσωποι και άλλοι αξιωματούχοι.
Στην εκδήλωση, παραβρέθηκαν πάνω από 800 άτομα, ενώ
το εορταστικό κλίμα, ενίσχυσαν οι τζαζ εκτελέσεις των Νεβέν
Πετρόβ και Retro Blu, αλλά και η χορευτική παράσταση Fresh
Swing Dance. Περαιτέρω ενθουσιασμό, έφερε η κοπή της
παραδοσιακής βασιλόπιτας, χορηγία της εταιρείας “Alma
Libre, η οποία έκρυβε πολλές εκπλήξεις-βραβεία, όπως, διανυκτέρευση για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Euphoria Club
Hotel & Spa στο Μπόροβετς, διανυκτέρευση για δύο άτομα
στο παραδοσιακό ξενοδοχείο «Σήμαντρον» στην Πελοπόννησο, προσφορά του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, διανυκτέρευση στη
Χαλκιδική προσφορά του ταξιωτικού πρακτορείου Meli Tours,
διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία Kempinski Hotel Grand
Arena και Premier Luxury Mountain Resort στο Μπάνσκο, δύο
εισιτήρια Σόφια-Αθήνα-Σόφια προσφοράς της Olympic Air,
καθώς και δύο κυριακάτικα brunches στο ξενοδοχείο
Sheraton.
Το ΕΕΣΒ ευχαρίστησε όλα τα μέλη και τους φίλους του,
εκφράζοντας την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη του προς τους χορηγούς της υπέροχης βραδιάς: Globul, Germanos, UBB, Alpha
Bank, Alexandris Engineering, Baker Tilly Klitou, Bella, Chipita,
DDB Sofia, DRUJBA Glassworks, Emporiki Bank, ICAP, ΙΚΕΑ,
Intracom, Intralot, KLM Bulgaria, Mellon, NIKAS, Orbit, P.I.C.
CO, Unicredit Bulbank, Zlatna Panega Beton, Zlatna Panega
Cement, Coca-Cola HBC, Alma Libre, КЕО, Ouzo 12, Congress
Engineering και All Channels Communications.
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ОП„Конкурентоспособност” – реална възможност
за алтернативно финансиране
Το Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα
“Μια πραγματική
ευκαιρία για εναλλακτική
χρηματοδότηση”

Π
В

ерен на принципите си да бъде максимално полезен на своите членове, Гръцкият бизнес съвет в
България (ГБСБ) организира през януари информационен семинар за възможностите за финансиране от eвропейските фондове чрез оперативна
програма „Конкурентоспособност”.
На събитието в хотел „Шератон” присъстваха над 150
мениджъри на компании - членове на съвета, както и високопоставени гости, сред които Томислав Дончев, министър
по управлението на средствата от Европейския съюз, Жулиета Хубенова, заместник-министър на икономиката с ресор
европейски фондове и хармонизация, Н. пр. г-н Трасивулос
Стаматопулос, посланик на Република Гърция в България,
г-жа Йоана Сотираку-Яннарос, пълномощен министър по
икономическите и търговските въпроси към посолството на
Република Гърция, представители на неправителствения
сектор и членове на ГБСБ.
Семинарът беше открит от изпълнителния директор на
ГБСБ Минко Герджиков, който подчерта, че целта на оперативна програма „Конкурентоспособност”, една от седемте
оперативни програми, които се финансират от структурните
фондове на Европейския съюз, е да приближи българската
икономика към икономиките на по-развитите европейски
страни.

ιστό στις αρχές του, για μέγιστη αρωγή, επ΄ωφελεία
των μελών του, το Ελληνικό Επιχειρηματικό
Συμβούλιο στη Βουλγαρία (ΕΕΣΒ) διοργάνωσε
τον Ιανουάριο, ενημερωτικό σεμινάριο με
θέμα, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα
ευρωπαϊκά ταμεία μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα. Στην εκδήλωση που έλαβε χώρα στο
ξενοδοχείο Sheraton, συμμετείχαν πάνω από 150 διευθυντικά
στελέχη εταιριών-μελών του ΕΕΣΒ, και αξιωματούχοι, μεταξύ
των οποίων παρέστησαν, ο κ. Τομισλάβ Ντόντσεφ, υπουργός
Διαχείρισης Κοινοτικών Κονδυλίων, η κα Ζουλιέτα Χουμπένοβα,
αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, υπεύθυνη για τα
ευρωπαϊκά κονδύλια και την οικονομική εναρμόνιση, ο Πρέσβης
της Ελλάδας στην Βουλγαρία Θρασύβουλος Σταματόπουλος,
η κα Ιωάννα Σωτηράκου, γενική σύμβουλος Οικονομικών &
Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια,
καθώς και εκπρόσωποι Μ.Κ.Ο. και μέλη του ΕΕΣΒ.
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου άνοιξε ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΕΣΒ, κ.
Μίνκο Γκερντζίκοφ, ο
οποίος τόνισε ότι ο σκοπός του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, που αποτελεί
ένα από τα επτά επιχειρησιακά προγράμματα
χρηματοδοτούμενα από
τα διαρθρωτικά ταμεία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
είναι να φέρει πιο κοντά
τη βουλγαρική οικονομία στις οικονομίες των
πιο ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Οι οικονομίες Ελλάδας και Βουλγαρίας,
είναι
πιο
αλληλένδετες από ποτέ,
και θα ήταν εξαιρετικά
κοντόφθαλμη τακτική,
τα μέτρα για τη βελτίωση
του
επιχειρηματικού
περιβάλλοντος να περιορίζονται μόνο σε μία από
τις δύο χώρες, δήλωσε ο
κ. Ντόντσεφ. Σύμφωνα
με τον ίδιο, “η ΕΕ πρέπει Снимка: Красимир Юскеселиев
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Икономиките на Гърция и България в момента са по-взаимообвързани отвсякога и би било крайно недалновидно
мерките за подобряване на бизнес средата да се ограничават в рамките на една от двете държави, каза министър Дончев. Според него ЕС трябва да става все по-интегриран, с
по-добра координация между районите, да действа като
съюз, а не като сбор и това е рецептата за генериране на растеж и преодоляване на кризата.
През следващия програмен период акцентът на европейското финансиране ще бъде върху финансовия инженеринг, малките и средните предприятия и иновациите.
Министърът уточни, че за тях е предвиден значителен
финансов ресурс за настоящия програмен период и дори
още по-голям за следващия.
Със затягане на условията за банково кредитиране алтернативното финансиране и ефективното управление се превърнаха в приоритет за бизнеса, отбеляза г-жа Сотираку.
„Парите продължават да текат, но достъпът до тях е по-лесен
за търсещите, упоритите, иновативните и добре информираните за рисковете и случващото се в техния сектор”, каза тя.
Ръководителят на отдел „България” в Главна дирекция
„Регионално развитие”на Европейската комисия г-н Реналдо
Мандмец направи преглед на резултатите от досегашното
членство на България в Европейския съюз, проблемите и
уроците от него.
Мандмец посъветва компаниите да имат добре подготвена стратегия и ясно дефинирани цели, когато кандидатстват по някоя от европейските програми за финансиране.
Той добави и енергийната ефективност към приоритетите
през следващия програмен период.
След него Албена Мерачева и Мустафа Чаушов, старши
експерти в дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към министерството на икономиката, представиха действащите и предстоящи процедури за кандидатстване. В синтезиран вид те запознаха присъстващите с
обширна практическа информация и провокираха разпалена дискусия. С конкретни примери от собствения си опит
представителите на бизнеса очертаха проблемните области
в процедурите по финансиране и дадоха съвети за тяхното
отстраняване.
Възможности за подобряване на достъпа до финансиране на микро-, малки и средни предприятия с помощта на
инструментите за финансов инженеринг на програмата
„Джереми” представи г-н Георгиос Якумакис, мениджър за
регионално бизнес развитие в софийския офис на Европейския инвестиционен фонд.
Участниците в семинара имаха възможност да продължат да обсъждат темата и да разменят полезни практически
съвети за финансиране по европейските програми на последвалия коктейл.
ГБСБ благодари за подкрепата на „Глобул”, „Алфа банк”,
„Германос” и „Обединена българска банка”.
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να γίνει ακόμα πιο ολοκληρωμένη, με καλύτερο συντονισμό
μεταξύ των περιφερειών,να ενεργεί ως ένωση και όχι ως άθροισμα κρατών, και αυτή είναι η συνταγή δημιουργίας ανάπτυξης
και αντιμετώπισης της κρίσης”.
Κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο, η έμφαση στην
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα δοθεί, στη χρηματοοικονομική
τεχνική, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και στην καινοτομία. Ο
υπουργός σημείωσε, ότι για αυτούς τους τομείς, παρέχονται
σημαντικοί οικονομικοί πόροι για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και ακόμα μεγαλύτεροι για την επόμενη.
Με το κλείσιμο της “στρόφιγγας” του τραπεζικού δανεισμού,
η εναλλακτική χρηματοδότηση και η αποτελεσματική διαχείριση, μετατράπηκαν σε προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις,
υπογράμμισε η κα Σωτηράκου. « Τα χρήματα συνεχίζουν να
ρέουν, η πρόσβαση όμως είναι ευκολότερη για εκείνους που
τ΄αναζητούν, τους επίμονους, καινοτόμους, και τους καλά ενημερωμένους αναφορικά με τους κινδύνους και τα γενόμενα
στον τομέα τους», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.
Ο επικεφαλής του Τμήματος της Βουλγαρίας στη Γεν. Δ/νση.
Περιφερειακής Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ρενάλντο Μάντμετς, σε μια αναδρομή του, επανεξέτασε τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα ένταξης της Βουλγαρίας στην Ε.Ε., τα
προβλήματα, αλλά και τα διδάγματα από αυτή. Ο κ. Μάντμετς
συμβούλευσε τις εταιρείες να έχουν μια καλά προετοιμασμένη
στρατηγική και σαφώς καθορισμένους στόχους, όταν υποβάλλουν αίτηση για ένα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. Επίσης, πρόσθεσε και την ενεργειακή απόδοση στους
τομείς προτεραιοτήτων για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Ακολούθως, το λόγο έλαβαν, η κα Αλμπένα Μεράτσεβα και
ο κ. Μουσταφά Τσαούσοφ, ανώτεροι εμπειρογνώμονες στη
Διεύθυνση “Ευρωπαϊκών Ταμείων για την Ανταγωνιστικότητα”
του Υπουργείου Οικονομίας, παρουσιάζοντας τις τρέχουσες
και μελλοντικές διαδικασίες υποβολής αιτήσεων. Επίσης,
παρουσίασαν συνοπτικά εκτεταμένες πρακτικές πληροφορίες,
προκαλώντας έντονες συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων
του σεμιναρίου. Με συγκεκριμένα παραδείγματα από την
εμπειρία τους, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, περιέγραψαν
τα προβληματικά σημεία στις διαδικασίες χρηματοδότησης και
έδωσαν συμβουλές για την επίλυσή τους.
Τις δυνατότητες για την βελτίωση πρόσβασης, στη χρηματοδότηση για τις πολύ μικρές, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω προώθησης εργαλείων χρηματοοικονομικής τεχνικής όπως η πρωτοβουλία “Jeremie” παρουσίασε ο κ. Γιώργος
Γιακουμάκης, περιφερειακός διευθυντής για την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων στη Σόφια.
Τέλος στο κοκτέιλ που ακολούθησε, οι συμμετέχοντες στο
σεμινάριο, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν το θέμα, καθώς
και να ανταλλάξουν χρήσιμες πρακτικές συμβουλές για τα
ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. Το ΕΕΣΒ ευχαριστεί για την υποστήριξή τους τις εταιρίες Globul, Alpha Bank,
Germanos και UBB.
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Как да превърнем екипа си в армия от победители
научиха членовете на ГБСБ на семинар за лидерството

Πώς να μετατρέψουμε
την ομάδα μας σε ένα
στρατό νικητών
έμαθαν τα μέλη του HBCB σε σεμινάριο
ανάπτυξης δεξιοτήτων ηγεσίας

оредното събитие, което Гръцкият бизнес съвет в
България (ГБСБ) организира с цел да даде възможност на членовете си да развият своите бизнес
умения, беше семинар за лидерството с лектор
г-н Спирос Паолинелис, управляващ директор на
„Бланчард интернешънъл Гърция”. На събитието, което се
проведе в началото на февруари в една от големите конферентни зали на хотел „Шератон”, присъстваха повече от 160
мениджъри.
Г-н Паолинелис представи универсален модел как да
мотивираме служителите си да разкрият докрай своя потенциал според нивото на тяхната компетентност и отдаденост
на работата, като комбинацията от двете определя и найподходящия подход.
Ръководителите трябва да имат ясна представа за посоката, в която върви компанията и целта, която искат да достигнат, за да могат да убедят и своя екип да ги следва, подчерта г-н Паолинелис. „Вашите служители трябва да са и
ваши съмишленици, ако искате да дават най-доброто от
себе си”, каза той. Освен цел и визия, която може да бъде
както малка, така и голяма, служителите трябва да споделят
ценностите на организацията и да знаят какво е допустимо
и какво – не, добави той. Човек може да има определено
ниво на компетентност и отдаденост по отношение на една
задача и съвсем друго по отношение на друга, обясни той.
Добрият ръководител има различен подход спрямо отделните служители и променя подхода си към всеки служител в
процеса на неговото развитие. Той не трябва непременно
да е запознат в подробности с всяка позиция, но общата
структура на организацията трябва да гарантира, че всеки
познава отлично преките си подчинени.
„Вие и вашите хора се съревновавате всеки ден. Съревновават се не компании, а вие, вашият екип и всеки човек от
вашия екип с човека на съответния пост в конкурентната
компания. От вас зависи да спечелят вашите хора”, завърши
лекцията си той.
След презентацията се проведе лотария и трима души служители на адвокатска кантора „Т. Иванова и М. Терзийска” и фирмите „Орбит” и „Хрисметал” - спечелиха ваучери
за двудневно обучение по ситуационно водачество.
ГБСБ благодари за подкепата на „Алфа банк България”,
„Германос”, „Обединена българска банка” и „Глобул”.

Μ

ια ακόμα, εκδήλωση την οποία διοργάνωσε
το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη
Βουλγαρία (ΕΕΣΒ) με σκοπό να δώσει στα μέλη του
την ευκαιρία να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές
δεξιότητές τους, ήταν το σεμινάριο ηγεσίας με
ομιλητή τον κ. Σπύρο Παολινέλη, διευθύνοντα σύμβουλο της
«Blanchard International Greece». Στην εκδήλωση, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου σε μια από τις
μεγάλες αίθουσες συνεδρίων του ξενοδοχείο «Sheraton»,
παρευρέθηκαν πάνω από 160 διευθυντές.
Ο κ. Παολινέλης παρουσίασε ένα Παγκόσμιο μοντέλο για το
πώς να ενθαρρύνουμε τους υπαλλήλους μας, ώστε να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές, τους ανάλογα με το επίπεδο των
αρμοδιοτήτων, και της αφοσίωσής τους στη δουλειά, καθώς ο
συνδυασμός των δύο, καθορίζει και την πλέον κατάλληλη προσέγγιση.
Οι διευθυντές θα πρέπει να έχουν σαφή εικόνα για την κατεύθυνση την οποία ακολουθεί η εταιρεία, και το σκοπό που θέλουν
να πετύχουν, προκειμένου να πείσουν την ομάδα τους να τους
ακολουθήσει, υπογράμμισε ο κ. Παολινέλης λέγόντας: «Οι υπάλληλοί σας πρέπει να είναι και ομοιδεάτες σας, εάν θέλετε να
δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό». Εκτός από σκοπό και όραμα
- το οποίο μπορεί να είναι, όπως μικρό, έτσι και μεγάλο - οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμερίζονται τις αξίες του οργανισμού και
να ξέρουν τι είναι αποδεκτό και τι - όχι, πρόσθεσε ο ίδιος.
Ο άνθρωπος μπορεί να έχει ένα επίπεδο ικανότητας και αφοσίωσης αναφορικά με μια εργασία και εντελώς διαφορετικό
όσον αφορά κάποια άλλη, εξήγησε ο ομιλητής. Ο καλός διαχειριστής έχει διαφορετική προσέγγιση απέναντι σε διαφορετικούς ανθρώπους και αλλάζει την προσέγγισή του προς κάθε
εργαζόμενο κατά τη διάρκεια της εξέλιξής του. Δεν πρέπει απαραιτήτως να είναι εξοικειωμένος με κάθε λεπτομέρεια της κάθε
θέσης, αλλά η συνολική δομή του οργανισμού πρέπει να εγγυάται, ότι ο καθένας ξέρει καλά τους άμεσα υφισταμένους του.
«Εσείς και οι άνθρωποί σας ανταγωνίζεστε κάθε μέρα. Δεν
ανταγωνίζονται εταιρείες, αλλά εσείς, η ομάδα σας και κάθε
μέλος της ομάδας σας με τον άνθρωπο στην αντίστοιχη θέση σε
μια ανταγωνιστική εταιρεία. Από εσάς εξαρτάται η επιτυχία των
δικών σας ανθρώπων», τελείωσε τη διάλεξή του ο κ. Παολινέλης.
Μετά από την παρουσίαση, πραγματοποιήθηκε λαχειοφόρος αγορά, και τρία άτομα - υπάλληλοι του δικηγορικού γραφείου «Τ. Ιβάνοβα και Μ. Τερζίσκα» και των εταιρειών «Orbit» και
«Chrismetal» κέρδισαν κουπόνια για διήμερη εκπαίδευση σε
περιστασιακή ηγεσία.
Το ΕΕΣΒ ευχαριστεί θερμά για την υποστήριξη των Alpha
Bank, Germanos, United Bulgarian Bank και Globul.
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ОП „Конкурентоспособност”
без конкуренция като алтернативен
източник на финансиране
ГЕОРГИ МАРИНОВ

К

ризата -„новата нормалност”, в която светът живее
вече повече от три години, има разнообразни
проявления, но за бизнеса едно от основните е
ограничено банково кредитиране. Крайно мрачният общ фон на средата с оглед възможностите
за финансиране на бизнес планове и идеи прави още попривлекателни европейските фондове и мотивира максимално компаниите да преодолеят немалкото препятствия,
за да си осигурят европейско финансиране. Конкуренцията
е голяма, побеждават най-упоритите, най-информираните
и най-иновативните. Така благодарение на естествения подбор и неумолимата бизнес логика в крайна сметка и самите
фондове постигат в още по-пълна степен целта си и помагат
истински на бизнеса.

ОП „Конкурентоспособност”
Една от най-достъпните за бизнеса в България европейски
програми за финансиране е Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
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Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητα
(Ε.Π.Α)
Εξαιρετική ως εναλλακτική πηγή
χρηματοδότησης
ΓΚΕΟΡΓΚΙ ΜΑΡΙΝΟΒ

Η κρίση - η «νέα πραγματικότητα», στην οποία πλέον ο κόσμος
ζει περισσότερο από τρία χρόνια - έχει ποικιλόμορφες εκφάνσεις, και μια από τις βασικές για τις επιχειρήσεις είναι ο περιορισμένος τραπεζικός δανεισμός. Οι μειωμένες ευκαιρίες χρηματοδότησης επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων κάνουν ακόμη
πιο ελκυστικά τα ευρωπαϊκά κονδύλια και κινητοποιούν τις
περισσότερες εταιρείες να ξεπεράσουν τα “ουκ ολίγα” εμπόδια,

Ιανουάριος - Μάρτιος 2012
2007 - 2013”, или казано накратко, ОП „Конкурентоспособност” (ОПК).
ОПК е една от седемте оперативни програми, съфинансирани от структурните фондове на Европейския съюз след
присъединяването на България към съюза. Програмата
действа на територията на страната за периода 2007 – 2013
г. и е финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Общият размер на средствата в програмата е около 1,2 млрд. евро.
Оперативната програма се определя като един от найважните механизми за подобряване на конкурентоспособността, инвестиционния и експортния потенциал на българския бизнес. Със средствата от програмата се подкрепят
научни изследвания и иновации, подобрява се имиджът на
България като инвестиционна дестинация и други.

Програмата е структурирана в пет
тематични приоритетни оси:
 Развитие на икономика, базирана на
знанието и иновациите
 Повишаване на ефективността
на предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда
 Финансови ресурси за развитие на
предприятията
 Укрепване на международните
позиции на българската икономика
 Техническа помощ
Към днешна дата са отворени за кандидатстване общо
три процедури, а тези, които ще са актуални за кандидатстване през 2012 г. са две. Те предвиждат повишаване на
конкурентоспособността както на микро и малки, така и на
средни и по-големи, вече наложили се предприятия. По
думите на експерти от министерството на икономиката,
най-голям интерес компаниите проявяват към процедурите, насочени към подобряване на енергийната ефективност.

Препятствията
Първият проблем, с който компаниите се сблъскват при
кандидатстване по оперативната програма, е прекалено
големият обем недобре структурирана информация, коментират компании от ГБСБ, запознати с процедурите. В същото
времe oценката на проектните предложения протича
твърде дълго - в повечето случаи тя надхвърля шест месеца
от кандидатстването до подписването при препоръчителни
три до четири месеца.
Преминали веднъж през тези административни препятствия, кандидатите за финансиране се изправят пред друга
трудност – неясно дефинираните критерии за кандидатстване. Формулярите са сложни и често компаниите не разбират какво точно трябва да попълнят или пък се изискват
административни данни, с които те не разполагат. Най-често
срещаният проблем е неяснотата дали определена компания може да бъде категоризирана като малко или средно
предприятие.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

για να εξασφαλίσουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, νικούν οι πιο σκληροί, οι πιο ενημερωμένοι
και οι πιο καινοτόμοι. Έτσι, χάρη στη φυσική επιλογή και την
ψυχρή λογική των επιχειρήσεων, τελικά τα ταμεία πετυχαίνουν
σε μεγάλο βαθμό το στόχο τους, την πραγματική στήριξη των
επιχειρήσεων.

Το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα
Ένα από τα πιο προσιτά προγράμματα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις στη Βουλγαρία είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της Βουλγαρικής οικονομίας 2007 – 2013», ή το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα.
Το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, είναι ένα από τα επτά επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την προσχώρηση
της Βουλγαρίας. Το πρόγραμμα λειτουργεί σε όλη την επικράτεια της χώρας για την περίοδο 2007 - 2013 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον
εθνικό Προϋπολογισμό. Το συνολικό ύψος του Προϋπολογισμού του προγράμματος ανέρχεται σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ.
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα ορίζεται, ως ένας από τους
σημαντικότερους μηχανισμούς για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των επενδυτικών και εξαγωγικών δυνατοτήτων
των βουλγαρικών επιχειρήσεων. Με τα κονδύλια από το πρόγραμμα υποστηρίζονται επιστημονικές έρευνες και καινοτομίες, βελτιώνεται η εικόνα της Βουλγαρίας ως επενδυτικός προορισμός, κ.λ.π.

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε πέντε
θεματικούς άξονες προτεραιότητας:
 Ανάπτυξη της οικονομίας που βασίζεται
στη γνώση και την καινοτομία
 Αύξηση της αποδοτικότητας των
επιχειρήσεων και ανάπτυξη ευνοϊκού
επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 Οικονομικοί πόροι για την ανάπτυξη
των επιχειρήσεων
 Ενίσχυση των διεθνών θέσεων της
βουλγαρικής οικονομίας
 Τεχνική βοήθεια
Προς το παρόν ανοιχτές για υποβολή υποψηφιοτήτων είναι
συνολικά τρεις διαδικασίες, ενώ κατά το έτος 2012 θα είναι
ανοιχτές δυο. Αυτές αποσκοπούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας τόσο των πολύ μικρών και μικρών, όσο και των
μεσαίων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τους
εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Οικονομίας, οι περισσότερες εταιρίες δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις διαδικασίες
που έχουν σαν αντικείμενο τη βελτίωση της ενεργειακής τους
απόδοσης.

Τα εμπόδια
Το πρώτο πρόβλημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις κατά την προετοιμασία υποβολής φακέλου υποψηφιότητας για το πρόγραμμα, είναι ο υπερβολικός όγκος κακώς
δομημένων πληροφοριών, σχολιάζουν εταιρείες από το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία (ΕΕΣΒ), οι οποίες
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млрд. евро е общият
размер на ОПК.

Следващата неприятна изненада, която чака компаниите, е, че авансовите плащания са прекалено малки.
Принципът на ОПК е този на възстановяването, т.е. предприятието харчи определена сума и ако това е направено
по предварителните разчети, тя му се възстановява. Това се
оказва сериозна пречка, особено при стартиращите иновативни компании, които не разполагат с начален капитал.
Именно липсата на достатъчно средства след първоначалното одобрение на проектите е причина много от тях така и
да не бъдат реализирани.
Експерти коментират, че процесът може да се подобри
именно чрез ускоряване на изплащането на авансовите
плащания, както и на самите суми, които компаниите получават в аванс. По ОПК те са около 20%, но за да бъдат получени, компанията трябва да направи банкова гаранция,
равняваща се на 100-110% от сумата на аванса. Това условие също отказва много компании от кандидатстване.
Следващата пречка се нарича Постановление 55. То найобщо гласи, че щом дадена компания харчи държавни или
европейски пари, тя трябва да го прави при максимална
прозрачност. Условията, при които става това, обаче са прекалено строги и в много случаи отнемат твърде много
време.
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είναι εξοικειωμένες με τις διαδικασίες. Την ίδια ώρα, η αξιολόγηση των επιχειρηματικών προτάσεων διαρκεί πάρα πολύ
καιρό – στις περισσότερες των περιπτώσεων, αυτή ξεπερνά το
εξάμηνο από την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας έως
την υπογραφή, ενώ η προθεσμία που συνίσταται, είναι τρεις
έως τέσσερις μήνες.
Αφού έχουν ξεπεράσει τα παραπάνω διοικητικά εμπόδια, οι
υποψήφιοι προς χρηματοδότηση αντιμετωπίζουν άλλο ένα
εμπόδιο, – τα ασαφή κριτήρια υποψηφιότητας. Τα έντυπα είναι

Ένα καλό παράδειγμα
Πρόσφατα, κοντά στη Σόφια ξεκίνησε η κατασκευή του
πρώτου τεχνολογικού πάρκου στη Βουλγαρία αξίας 50
εκατ. ευρώ. Η επένδυση έχει ως στόχο να συγκεντρωθούν
σε ένα μέρος, όλες οι απαραίτητες υποδομές που
εξασφαλίζουν την επιτυχή δημιουργία, και εφαρμογή νέων
τεχνολογικών λύσεων με εφαρμογές στις επιχειρήσεις. Το
πάρκο θα προσφέρει διάφορες υπηρεσίες στις βουλγαρικές
εταιρίες, όπως την ανεύρεση εταίρων, μάρκετινγκ, νομικές
συμβουλές, οικονομική και λογιστική υποστήριξη,
υπηρεσίες παροχής διαχειριστικών συμβουλών, υπηρεσίες
κατάρτισης, κ.λ.π. Τέλος εξίσου σημαντικό είναι ότι, η
δημιουργία του τεχνολογικού πάρκου θα αποτελέσει
ένα καλό παράδειγμα στις διαπραγματεύσεις για τη
χρηματοδότηση παρόμοιων έργων στη νέα προγραμματική
περίοδο 2014 - 2020, δήλωσε στα μέλη του ΕΕΣΒ ο
Ρενάλντο Μάντμετς, επικεφαλής του Τμήματος Βουλγαρίας
στη Γεν. Δ/νση Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.

Ιανουάριος - Μάρτιος 2012

Добрият пример
Наскоро край София започна строежът на първия
технологичен парк в България на стойност 50 млн. евро.
Инвестицията има за цел да обедини на едно място
цялата необходима инфраструктура, гарантираща
успешно създаване и реализиране на нови технологични решения с приложение в бизнеса. Паркът ще
предлага различни услуги на българските компании
като намиране на партньори, маркетинг, юридически
съвети, финансово-счетоводна помощ, управленски
консултации, обучения и други. Не на последно място
изграждането на технологичния парк ще бъде добър
пример при договаряне на средства за подобни проекти
през новия програмен период 2014 – 2020 г., каза пред
членове на ГБСБ ръководителят на отдел „България” в
Главна дирекция „Регионално развитие” на ЕК Реналдо
Мандмец.
Един от начините да се преодолее тази пречка е да се
предвидят средства за наемане на служители, които да
работят единствено по изпълнение на критериите за кандидатстване по оперативната програма. На този етап обаче
това не е предвидено в условията на програмата.
Дори когато компаниите подадат окончателен отчет за
изпълнен проект, те могат да чакат повече от година да
получат средствата. Този факт вече е добре известен в публичното пространство и също отказва много фирми от кандидатстване по програмата, коментират служители в частни
фирми. Друга недалновидна практика е изплащането на
безвъзмездната помощ на лотове от по десет и повече
фирми. Така при грешка в отчета на дори една от десетте
фирми, не се изплащат средствата и на останалите девет.

Някои полезни съвети
Експертите съветват компаниите, които кандидатстват по
ОПК за пръв път, да прибегнат до услугите на консултант
или да се посъветват с дружества, които вече са преминали
през този път.
Кандидатите трябва да бъдат много търпеливи и да не
забравят, че одобрението на проекта е най-лесната
част и след нея идват проблемите с изпълнението и отчитането му.
Друг съвет към дружествата, желаещи да се възползват от ОПК, е да не
декларират цели, които не са способни да постигнат в бъдеще. Те
трябва да имат предвид, че от
началото на процедурата по
кандидатстване до реалното
изпълнение на проекта може
да мине дълго време, в което
реалностите както в самата
организация, така и на пазара,
да се променят.
Добре е да се предвидят до
две години за доставката на
машини и дълготрайни материални активи.
Почти задължително условие е
дружествата да разполагат със 120% от

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

δισ. ευρώ είναι το
συνολικό ύψος του
Προϋπολογισμού του Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα
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τόσο περίπλοκα, που οι εταιρίες δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς
πρέπει να συμπληρώσουν, ή απαιτούνται διοικητικά στοιχεία,
τα οποία δεν τα διαθέτουν. Το πιο κοινό πρόβλημα, είναι τα
ασαφή κριτήρια για το πότε μια εταιρεία χαρακτηρίζεται ως
μικρή ή μεσαία. Η επόμενη δυσάρεστη έκπληξη που αναμένει
τις επιχειρήσεις, είναι ότι οι προκαταβολές των πληρωμών είναι
υπερβολικά μικρές.
Το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα ακολουθεί την αρχή της επιστροφής, δηλαδή η επιχείρηση δαπανά ένα ορισμένο ποσό, και
αν το κάνει σύμφωνα με τις πρωταρχικές εκτιμήσεις, το ποσό
επιστρέφεται. Αυτό όμως αποδεικνύεται ένα σοβαρό εμπόδιο,
ειδικά για τις νεοσύστατες καινοτόμες εταιρίες που δεν διαθέτουν αρχικό κεφάλαιο. Η έλλειψη χρηματοδότησης μετά την
αρχική έγκριση των επενδυτικών σχεδίων, είναι ο λόγος που
πολλά από τα έργα, τελικά δεν υλοποιούνται. Οι ειδικοί παρατηρούν ότι η διαδικασία μπορεί να βελτιωθεί, ιδίως με την επίσπευση της πληρωμής των προκαταβολών. Στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα οι προκαταβολές είναι περίπου 20%, όμως για να
εισπραχθούν, οι εταιρείες πρέπει να καταθέσουν τραπεζική
εγγύηση ίση με 100-110% του ποσού της προκαταβολής. Αυτή
η προϋπόθεση αποθαρρύνει πολλές εταιρείες.
Το επόμενο εμπόδιο αποκαλείται Διάταγμα 55 που προβλέπει, ότι αν μια εταιρεία δαπανά κρατικά χρήματα ή κονδύλια της
ΕΕ, οφείλει να το πράξει με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια. Οι
όροι όμως είναι πολύ αυστηροί και συχνά απαιτούν πάρα πολύ
χρόνο. Ένας τρόπος για να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο είναι να
προβλεφθούν κεφάλαια για την πρόσληψη προσωπικού, το
οποίο να έχει ως μοναδικό στόχο την παρακολούθηση και
εκπλήρωση των κριτηρίων για την εφαρμογή του προγράμματος. Ωστόσο στην παρούσα φάση κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται
από το πρόγραμμα.
Ακόμα, και όταν οι εταιρείες υποβάλλουν την τελική έκθεση
για την ολοκλήρωση του έργου, υπάρχει πιθανότητα να περιμένουν περισσότερο από ένα χρόνο για να λάβουν τα κονδύλια.
Το γεγονός αυτό είναι ευρέως γνωστό, καθώς επίσης,
και ο λόγος άρνησης κατάθεσης επενδυτικών
σχεδίων απο πλευράς εταιρείων, σύμφωνα
με τα όσα υποστηρίζουν οι εκπρόσωποί
τους. Μια άλλη κοντόφθαλμη πρακτική,
είναι ότι η εκταμίευση της επιδότησης γίνεται σε “παρτίδες” δέκα ή
περισσότερων εταιρειών. Έτσι, εάν
υπάρχει σφάλμα στην έκθεση,
ακόμη και σε μια από τις δέκα
επιχειρήσεις, οι υπόλοιπες εννέα
δεν θα λάβουν τα χρήματά τους.

Μερικές χρήσιμες
συμβουλές
Οι ειδικοί συμβουλεύουν τις
εταιρείες που υποβάλλουν φακέλους επενδυτικών σχεδίων για το
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα για πρώτη
φόρα να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες συμβούλου ή να συμβουλευτούν εται-
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Σύμφωνα με τις επιχειρήσεις η
δυσκίνητη δημόσια διοίκηση
αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο
για την υποβολή υποψηφιοτήτων

Реналдо Мандмец, ръководител на отдел „България” в Главна дирекция
„Регионално развитие” на ЕК

средства по проекта (инвестиция + ДДС), гарантирани чрез
банков кредит или собствен капитал, преди да кандидатстват за финансиране. Компании с опит във финансирнето
по европейски програми коментират, че спечелването на
проект не гарантира, че банката ще отпусне финансиране.
Хубавото е, че държавната администрация, изглежда, се
вслушва в гласа на бизнеса и, дори със закъснение, взима
под внимание неговите препоръки.
„Искрено се надявам всички заедно с вас да преодолеем
предизвикателствата и да оползотворим по най-добрия
начин новите възможности, които стоят пред нас”, заяви
наскоро министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев по време на информационен семинар, организиран от ГБСБ. „Все още не съществува
нито една гаранция, че в държавната администрация работят най-знаещите и обезателно най-умните хора. Всяко
полезно мнение, всяка конкретна идея, без значение дали
ще спорим или не кой е неин автор, може да бъде осиновена и изпълнена”, допълни той.
Държавната администрация работи в няколко конкретни насоки, за да подобри достъпа на предприятията

Бизнесът посочва тромавата
администрация като основна
пречка при кандидатстване.
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ρείες που έχουν ήδη περάσει από τις διαδικασίες. Οι υποψήφιοι
πρέπει να είναι πολύ υπομονετικοί, και να μην ξεχνάνε ότι η
έγκριση του έργου είναι το πιο εύκολο μέρος, στη συνέχεια
έρχονται τα προβλήματα με την εφαρμογή του έργου και την
υποβολή των εκθέσεων.
Μια άλλη συμβουλή, για τις εταιρείες που επιθυμούν να
επωφεληθούν από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, είναι να μην
θέτουν στόχους που δεν είναι σε θέση να επιτύχουν. Πρέπει να
γνωρίζουν, ότι από την υποβολή του φακέλου συμμετοχής,
μέχρι την πραγματική εφαρμογή του σχεδίου, μπορεί να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο να υπάρξουν
αλλάγες τόσο στην οργάνωση, όσο και στην αγορά. Επίσης
είναι καλό να έχει προβλεφθεί ένα διάστημα έως και δύο έτη,
για την προμήθεια εξοπλισμού μηχανημάτων και πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Μια σχεδόν απαραίτητη προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις
είναι να διαθέτουν εκ των πρότερων το 120% των κονδυλίων
του έργου (επενδύσεις + ΦΠΑ) που να είναι εξασφαλισμένα με
τραπεζικό δάνειο ή με ίδια κεφάλαια. Εταιρείες με εμπειρία στα
ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης προειδοποιούν,
ότι ακόμα και αν το έργο παίρνει έγκριση, δεν είναι σίγουρο ότι
θα χρηματοδοτηθεί από την τράπεζα.
Τα καλά νέα είναι ότι η Δημόσια διοίκηση φαίνεται να ακούει
πια τη φωνή των επιχειρήσεων, και έστω και καθυστερημένα,
να λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις τους.
«Ελπίζω ειλικρινά όλοι μαζί να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις
και να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις νέες
ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας», δήλωσε πρόσφατα ο
υπουργός Διαχείρισης Κοινοτικών Κονδυλίων, κ. Τομισλάβ Ντόντσεφ, στα πλαίσια ενός ενημερωτικού σεμιναρίου που διοργάνωσε το ΕΕΣΒ. «Δεν υπάρχει ακόμα καμία εγγύηση, ότι η Δημόσια διοίκηση έχει τους πιο ενημερωμένους και πιο έξυπνους
υπαλλήλους. Κάθε χρήσιμη γνώμη, κάθε ιδέα – ανεξάρτητα αν
θα προκαλέσει διαφωνίες για το ποιος είναι ο εμπνευστής της μπορεί να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί», πρόσθεσε ο κ. Ντόντσεφ.
Η Δημόσια διοίκηση εργάζεται σε μερικές συγκεκριμένες
κατευθύνσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πόρους από το επιχειρησιακό πρόγραμμα - έλεγχος
των εντύπων και ανίχνευση των σφαλμάτων κατά την πρώτη
φάση υποβολής φακέλου, απλοποίηση των κριτηρίων, βελτίωση της σχέσης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας και του
Οργανισμού για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και
διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση μέσω της
προώθησης μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως το
πρόγραμμα Jeremie (βλ. πλαίσιο).

Τι προβλέπεται για τη νέα
περίοδο 2014 - 2020
Το νομοθετικό έργο για την πολιτική συνοχής κατά τη νέα προγραμματική περίοδο ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2011. Αναμένεται η κατάσταση την περίοδο 2014-2020 να είναι διαφορετική
από την παρούσα - με περισσότερες ευκαιρίες, αλλά και με
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

„Джереми”

Jeremie

Инициативата „Джереми” („Съвместни европейски
ресурси за малки и средни предприятия”) предлага
на държавите членки на ЕС възможност чрез своите
национални или регионални управляващи органи
да използват част от отпуснатите им структурни
фондове на ЕС за финансиране на малки и средни
предприятия.
Тази инициатива е разработена от Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд, който е част
от групата на Европейската инвестиционна банка.
Източник на ресурсите на инциативата в България
е ОПК. „Джереми” работи с финансови посредници,
а не пряко с малките и средните предприятия, тоест
финансовите компании получават определен ресурс,
който разпределят при преференциални лихви.
В България тази роля изпълняват няколко банки, сред
които и ОББ. По инициативата България е договорила
четири типа фондове – гаранционен, рисков, фонд
растеж и мецанин, чрез които, по думите на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо
Трайков, малките и средните предприятия разполагат
общо с повече от 1 млрд. лв. под формата на рисково
финансиране и преференциални заеми.

Η πρωτοβουλία Jeremie (Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) παρέχει στα κράτη μέλη της
Ε.Ε., την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μέρος των χρηματοδοτήσεών τους από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία,
για την χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Η πρωτοβουλία αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το οποίο αποτελεί
μέρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η πηγή των
πόρων της πρωτοβουλίας στη Βουλγαρία είναι το Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα. Η Jeremie συνεργάζεται με ενδιάμεσους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και όχι άμεσα με τις ΜΜΕ,
δηλαδή οι εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών λαμβάνουν τα κονδύλια, τα οποία μετά διανέμονται με
προνομιακά επιτόκια. Στη Βουλγαρία, το ρόλο αυτό αναλαμβάνουν μια σειρά από τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης
της παρουσίας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στη χώρα
μέσω της UBB. Η Βουλγαρία έχει αναπτύξει τέσσερα είδη
ταμείων – εγγυήσεων, επιχειρηματικού κινδύνου, ανάπτυξης
και επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture Capitals), μέσω των
οποίων, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας και Ενέργειας
Τράιτσο Τράικοφ, στις ΜΜΕ διατίθενται περισσότερα από
1 δισ. λέβα με τη μορφή της χρηματοδότησης κινδύνου και
δανείων με ευνοϊκούς όρους.

περισσότερες προκλήσεις. Με δεδομένο πλέον, ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τεθεί υπό ισχυρή πίεση
από την κρίση χρέους, για την Βουλγαρία είναι εξαιρετικά σημαντικό, να επιδείξει απτά αποτελέσματα και να πείσει τα άλλα
κράτη μέλη, για την ικανότητά της να διαχειρίζεται τα διαρθρωτικά ταμεία. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά από την Δημόσια
διοίκηση για τη δημιουργία προϋποθέσεων υλοποίησης ποιοτικών έργων και καλύτερος συντονισμός μεταξύ κυβέρνησης και
επιχειρήσεων.

Снимка: Анелия Николова

до средствата от оперативната програма - проверка на
документацията и констатиране на неточности в найранния етап от кандидатстването, опростяване на критериите и задълбочаване на интеграцията между министерството на икономиката и Агенцията за малки и средни
предприятия, както и улесняване на достъпа до финансиране за компаниите посредством инструментите на
финансовия инженеринг по инициативата „Джереми”
(виж карето).
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Какво е предвидено за новия
период 2014 – 2020 г.
Законодателният процес за кохезионната политика в новия програмен период започна през
есента на 2011 г. Очаква се ситуацията през
периода 2014-2020 г. да бъде различна от настоящата – с повече възможности, но и с повече
предизвикателства. Тъй като бюджетът на Европейския съюз е поставен под силен натиск от
дълговата криза, за България е изключително
важно да покаже конкретни резултати и да убеди
останалите страни членки в способността си да
управлява структурните фондове. Необходима е
още работа от държавната администрация за
създаване на предпоставки за изпълнение на
качествени проекти, както и по-добра координация между държавата и бизнеса.
Г-жа Йоана Сотираку, пълномощен министър по икономическите и търговски въпроси
Една от конкретните мерки, които се пред- към посолството на Република Гърция в София
виждат, е увеличаване на дела на финансовия
инженеринг. Значително повече ще бъдат средствата за
Ένα από τα συγκεκριμένα μέτρα προβλέπει την αύξηση του
малки и средни предприятия, за иновации и за квалификаμεριδίου της χρηματοοικονομικής τεχνικής. Πολύ περισσότερα
ция на работната сила.
θα είναι τα κονδύλια για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, την
От инструмент, първоначално създаден за ограничаκαινοτομία και την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού. Από
ване на разликите между отделните региони в ЕС, кохезионεργαλείο, που αναπτύχθηκε αρχικά για τη μείωση των περιφεната политика ще се превърне в основен способ за увеличаρειακών ανισότητων της Ε.Ε., η πολιτική συνοχής θα μετατραπεί
ване на конкурентоспособността на съюза.
σε σημαντικό εργαλείο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας
„А няма как да имаме по-конкурентоспособен съюз, ако
της Ένωσης. «Δεν μπορούμε να έχουμε πιο ανταγωνιστική
нямаме по-конкурентоспособен бизнес”, коментира минисΈνωση, εάν δεν έχουμε πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις»,
тър Дончев.
δήλωσε ο υπουργός Ντόντσεφ.
За да гарантира, че ще постигне целите си, през новия проΓια να εξασφαλιστεί, ότι θα πετύχει τους στόχους της κατά
грамен период Европа предвижда натиск за налагане на
τη διάρκεια της νέας προγραμματικής περιόδου, η Ευρώπη θα
финансова дисциплина. Предвидени са обаче и бонуси за дърασκήσει πίεση για την επιβολή δημοσιονομικής πειθαρχίας.
жавите, които поддържат публичните си финанси в баланс.
Ωστόσο έχουν προβλεφθεί, και μπόνους για τις χώρες που δια„Времената са предизвикателни, но възможностите
τηρούν τα δημόσια οικονομικά τους σε ισορροπία.
съществуват и бизнесите на двете държави (Гърция и Бълга«Οι καιροί είναι χαλεποί, αλλά υπάρχουν και ευκαιρίες για τις
рия - бел. авт.) трябва да се движат заедно напред. Това е
επιχειρήσεις των δύο χωρών. (Η Ελλάδα και η Βουλγαρία) πρέнай-добрият начин за постигане на успех”, каза г-жа Йоана
πει να προχωρήσουν μπροστά μαζί. Αυτός είναι ο καλύτερος
Сотираку, пълномощен министър по икономическите и
τρόπος επιτυχίας», δήλωσε στα μέλη του ΕΕΣΒ η κα Ιωάννα
търговските въпроси към посолството на Република Гърция
Σωτηράκου, γενική σύμβουλος Οικονομικών & Εμπορικών
в София, пред членовете на ГБСБ. ОП „КонкурентоспосоΥποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια. Το Ε.Π. Ανταбност” е сред именно тези възможности, от които бизнесът
γωνιστικότητα, είναι ακριβώς ανάμεσα σε αυτές τις ευκαιρίες,
трябва да се възползва.
από τις οποίες οι επιχειρήσεις πρέπει να επωφεληθούν.
Подробна информация за всяка отворена процедура може
да намерите на страницата на управляващия орган на ОПК
(http://www.opcompetitiveness.bg/), както и на сайта на ГБСБ
(http://www.hbcbg.com/)
Наименование на процедура
Развитие на стартиращи иновативни
предприятия чрез подкрепа за
внедряване на иновативни продукти,
процеси и услуги
Подкрепа за научноизследователската и
развойна дейност на българските
предприятия
Инвестиции в зелена индустрия

Максимален размер на
безвъзмездната помощ
1 000 000 лв.

500 000 лв.

Λεπτομέρειες για κάθε ανοικτή διαδικασία μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του φορέα διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα (http://www.opcompetitiveness.bg/) και την ιστοσελίδα του
ΕΕΣΒ (http://www.hbcbg.com/).
Όνομα της διαδικασίας
Ανάπτυξη νεοσύστατων καινοτόμων
επιχειρήσεων με την υποστήριξη της
εφαρμογής καινοτόμων προϊόντων,
διαδικασιών και υπηρεσιών
Υποστήριξη των ερευνών και της
ανάπτυξης των βουλγαρικών
επιχειρήσεων

Μέγιστο ποσό
χορηγίας
1.000.000 λέβα

500.000 λέβα

4 000 000 лв.

Επενδύσεις σε «πράσινη βιομηχανία»

4.000.000 λέβα

Енергийна ефективност и зелена
икономика

2 000 000 лв.

Ενεργειακή απόδοση και πράσινη
οικονομία

2.000.000 λέβα

Създаване и развитие на регионални
бизнес инкубатори

1 500 000 лв.

Δημιουργία και ανάπτυξη περιφερειακών
κοιτίδων επιχειρηματικότητας

1.500.000 λέβα
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Европейският
фискален пакт животоспасяваща
операция
или плацебо
Ευρωπαϊκό
Δημοσιονομικό Σύμφωνο
“Επιχείρηση διάσωσης ή
ψευδοφάρμακο”
Снимка: Reuters

ВЕЛИЗАР НАЙДЕНОВ

ΒΕΛΙΖΑΡ ΝΑΪΝΤΕΝΟΒ

Л

ι ηγέτες των 25 από τα 27 κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) υπέγραψαν στις αρχές Μαρτίου
μια συμφωνία, η οποία αποσκοπεί στη συγκράτηση
της κρίσης χρέους που μαίνεται πάνω από δύο
χρόνια. Ορισμένοι οικονομολόγοι χαρακτήρισαν
με ενθουσιασμό το λεγόμενο Δημοσιονομικό Σύμφωνο, ως ένα
ιστορικό βήμα προς την εμβάθυνση της δημοσιονομικής ενοποίησης στην Ευρώπη. Άλλοι οικονομολόγοι, όμως, υποστηρίζουν
ότι το τελικό κείμενο της συνθήκης δημιουργεί περισσότερη
σύγχυση παρά εγγυήσεις χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και
δύσκολα θα μπορέσει να αποκαταστήσει την απώλεια εμπιστοσύνης των επενδυτών προς την ενωμένη Ευρώπη.

идерите на 25 от 27-те членки на Европейския
съюз (ЕС) подписаха в началото на март споразумение, целящо да овладее бушуващата вече
повече от две години дългова криза. Някои
икономисти ентусиазирано определиха така
наречения фискален пакт като историческа стъпка към
задълбочаване на фискалната интеграция на Стария континент. Други обаче са на мнение, че в окончателния си
вариант той създава повече неясноти, отколкото гаранции за финансова стабилност и едва ли ще успее да върне
доверието на инвеститорите към обединена Европа.

Какво
представлява пактът
Пактът цели да оздрави икономическите основи на еврозоната с помощта на мерки в три области - задълбочаване
на бюджетната дисциплина, координиране на икономическите политики и подобряване на управлението на валутния съюз, е записано в документа. По този начин ще се
подпомогне постигането на устойчив растеж, по-висока
заетост, подобрена конкурентоспособност и социална
кохезия.
Страните, подписали споразумението, се задължават
да поддържат балансиран бюджет или структурен годишен дефицит, ненадхвърлящ 0,5% от брутния им вътрешен
продукт (БВП). Този лимит може да бъде надвишаван един-
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Τι αντιπροσωπεύει το Δημοσιονομικό Σύμφωνο;
Το σύμφωνο έχει ως στόχο την εξυγίανση των βασικών οικονομικών μεγεθών της ευρωζώνης με τη λήψη μέτρων σε τρεις
τομείς - την ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και τη βελτίωση της διακυβέρνησης της ευρωζώνης, όπως αναφέρεται στο έγγραφο. Αυτό θα
συμβάλει στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, υψηλότερης απασχόλησης, βελτιωμένης ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής
συνοχής. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να διατηρούν
ισοσκελισμένο προϋπολογισμό ή ετήσιο δομικό έλλειμμα που
δεν υπερβαίνει το 0,5% του Ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
(ΑΕΠ). Τα κράτη μπορούν προσωρινά να αποκλίνουν από τον
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ствено при дълбока рецесия и други извънредни обстоятелства, които се отразяват на публичните финанси. Всяка
страна - членка на съюза, ще получи индивидуален срок за
изпълнение на това изискване. Той ще бъде определен от
Европейската комисия в зависимост от конкретните специфики и рискове пред отделните държави.
При разминаване със средносрочните цели се предвижда да бъде задействан автоматичен коригиращ механизъм, който ще задължава „недисциплинираната” държава своевременно да приведе финансите си в ред и ще
гарантира, че тя няма да надвишава системно в бъдеще
нивото на допустимия бюджетен дефицит. Досегашните
договори в съюза също предвиждаха санкции за нарушителите на правилата за бюджетна дисциплина. До този
момент обаче нито една страна членка не е била наказвана, тъй като процедурата е прекалено тромава и неефективна.
Според новото финансово споразумение общият
бюджетен дефицит и държавният дълг на страните не
трябва да надхвърлят съответно 3% и 60% от БВП. Ако дългът надхвърля ограничението, държавата се задължава да
го понижава средно с една дванадесета на година. При
надхвърляне на дефицита дадената страна членка ще
трябва да представи план за понижаването му пред ЕК и
Европейския съвет, които ще следят за стриктното прилагане на мерките. По настояване на Европейската централна
банка (ЕЦБ) комисията ще определя срока, в който държавите със свръхдефицит трябва да го коригират. Централната банка поиска и по-конкретно дефиниране на случайте, в които държавите могат да превишават
изискванията за дефицита, и настоя подобни изключения
да се приемат единствено с квалифицирано мнозинство
сред държавните лидери.
Ако надхвърлилата лимитите държава не предприема
достатъчно решителни мерки за постигане на средносрочните си цели, тя ще може да бъде съдена в Съда на европейските общности (СЕО). Съдът ще има право да й налага
глоби в размер до 0,1% от БВП, които ще постъпват в специален фонд - Европейския спасителен механизъм (ЕСМ).
СЕО обаче няма да се намесва, когато реалният бюджетен
дефицит надхвърля разрешените граници, а само когато
изискването за структурен годишен дефицит не е спазено.

Постоянният спасителен
механизъм
Европейските лидери се споразумяха ЕСМ да влезе в сила
от юли 2012 г., или година по-рано от първоначално предвиденото. Фондът е в размер на 500 млрд. евро и трябва да
замени временния Европейски фонд за финансова стабилност (ЕФФС), който беше използван за спасителните пакети
за Ирландия и Португалия и за втората помощ за Гърция.
Италианският премиер Марио Монти предлага средствата във фонда да се комбинират с оставащите в ЕФФС.
По този начин ще се получи суперфонд, равняващ се на 750
млрд. евро. Засега обаче Германия е против.
Позицията на Международния валутен фонд е, че ако
Европа увеличи средствата за справяне с кризата, и останалите държави по-света ще са по-склонни да вложат повече
средства в ресурсите на МВФ.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

μεσοπρόθεσμο στόχο τους, κατ΄ εξαίρεση, σε περιόδους σοβαρής οικονομικής ύφεσης και σε άλλες επείγουσες καταστάσεις
που επηρεάζουν τα δημόσια οικονομικά.
Κάθε κράτος - μέλος της Ε.Ε., θα λάβει τη σχετική προθεσμία
για την εκπλήρωση της εν λόγω απαίτησης. Η προθεσμία θα
καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει κάθε
χώρα. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των μεσοπρόθεσμων στόχων, προβλέπεται να ενεργοποιείται αυτόματος διορθωτικός
μηχανισμός, που θα υποχρεώνει την «απείθαρχη» χώρα να επαναφέρει εγκαίρως τα οικονομικά της σε τάξη και να εξασφαλίζει
ότι δεν θα υπερβαίνει συστηματικά στο μέλλον το πλαφόν του
δημοσιονομικού ελλείμματος. Οι υπάρχουσες συμβάσεις στην
Ε.Ε., προέβλεπαν επίσης κυρώσεις για τους παραβάτες των κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας. Μέχρι τώρα όμως κανένα κράτος - μέλος, δεν είχε τιμωρηθεί, επειδή η διαδικασία είναι πολύ
δυσκίνητη και αναποτελεσματική.
Σύμφωνα με το νέο Δημοσιονομικό Σύμφωνο, το έλλειμμα
της γενικής κυβέρνησης και το δημόσιο χρέος των χωρών δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 3% και το 60% του ΑΕΠ. Αν το χρέος
υπερβαίνει την τιμή αναφοράς του 60%, τα κράτη πρέπει να μειώσουν το χρέος, κατά μέσο όρο, κατά 1/12 ανά έτος. Σε περίπτωση υπέρβασης του ελλείμματος, το κράτος - μέλος θα πρέπει
να υποβάλει σχέδιο για τη μείωσή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που θα πρέπει να παρακολουθούν
την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων. Ύστερα από αίτηση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η Επιτροπή θα καθορίζει
την προθεσμία εντός της οποίας οι χώρες με υπερβολικά ελλείμματα θα πρέπει να τα διορθώσουν. Η ΕΚΤ ζήτησε και ακριβέστερο
ορισμό των περιπτώσεων, στις οποίες τα κράτη μπορούν να
υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις τους για το έλλειμμα, και επέμεινε
ότι οι εν λόγω εξαιρέσεις πρέπει να εγκρίνονται μόνο με την
ειδική πλειοψηφία των ηγετικών κρατών. Αν το κράτος που
παρουσιάζει υπερβολικά ελλείμματα δεν παίρνει αρκετά αποφασιστικά μέτρα για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων, το
θέμα μπορεί να τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΔΕΚ). Το δικαστήριο θα έχει το δικαίωμα να επιβάλει
πρόστιμα έως και 0,1% του ΑΕΠ, καταβλητέα σε ένα ειδικό ταμείο
- στο μόνιμο μηχανισμό στήριξης της Ευρωζώνης (ESM). Το ΔΕΚ
δεν θα παρεμβαίνει, όταν το πραγματικό έλλειμμα του προϋπολογισμού υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια, αλλά μόνο όταν δεν
πληρούται η απαίτηση για ετήσιο διαρθρωτικό έλλειμμα. Τέλος,
σύμφωνα με τη συνθήκη, τα μέλη της Ένωσης θα πρέπει να ανα-

Ο μόνιμος μηχανισμός στήριξης (ESM)
Οι Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών συμφώνησαν, όπως ο ESM
τεθεί σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2012 ή ένα χρόνο νωρίτερα
από αυτό που προβλεπόταν αρχικά. Το ταμείο θα έχει «δύναμη
πυρός» 500 δισ. ευρώ και πρέπει να αντικαταστήσει το προσωρινό Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(EFSF), το οποίο τώρα χρηματοδοτεί τα προγράμματα διάσωσης της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας, καθώς και τη δεύτερη
βοήθεια προς την Ελλάδα. Ο Ιταλός πρωθυπουργός κ. Μάριο
Μόντι προτείνει οι δυνάμεις του EFSF και του ESM να συνδυαστούν και έτσι να δημιουργηθεί ένα υπερταμείο με 750 δισ.
ευρώ. Προς το παρόν η Γερμανία είναι αντίθετη. Η θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είναι ότι εάν η Ευρώπη αυξήσει τα
κεφάλαια για την αντιμετώπιση της κρίσης, τότε και οι υπόλοιπες χώρες, θα πεισθούν, ώστε να συνεισφέρουν περισσότερους
πόρους στο ταμείο.
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Снимка: Анелия Николова
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Пактът предвижда членките на съюза да информират
ЕК и Европейския съвет за дълговите емисии, които планират, както и за икономически реформи на местно равнище.
Фискалният пакт трябва да заработи от 1 януари 2013
г., но това може да се случи едва след като е ратифициран
от поне 12 страни - членки на еврозоната. За да се гарантира, че това ще се случи по-бързо, е предвидено само
страни от валутния съюз, които са приели спогодбата, да
могат да се възползват от антикризисните ресурси на
ЕСМ.
Това е вид предпазна мярка, особено в случая с Ирландия, за която е почти сигурно, че ще подложи решението
на референдум.
Първоначално новите правила ще са валидни единствено за членките на еврозоната. Лидерите на съюза
обаче потърсиха широка подкрепа сред останалите държави от ЕС с надеждата, че в бъдеще промените ще бъдат

Присъединяването на България
към пакта няма да доведе до
промени в данъчната й политика.
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φέρουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα σχέδιά τους για έκδοση δημόσιου χρέους και τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις σε τοπικό επίπεδο.
Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο πρέπει να τεθεί σε λειτουργία
από την 1η Ιανουαρίου 2013, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί μόνο
αφού έχει επικυρωθεί από τουλάχιστον 12 χώρες - μέλη της
ευρωζώνης. Για να εξασφαλιστεί ότι αυτό θα συμβεί πιο γρήγορα, προβλέπεται ότι μόνον χώρες της νομισματικής ένωσης
που έχουν υιοθετήσει τη συνθήκη, να μπορούν να επωφεληθούν από τους πόρους του ESM για την καταπολέμηση της κρίσης. Αυτό προβλέπεται ως προληπτικό μέτρο, ειδικά στην περίπτωση της Ιρλανδίας, για την οποία είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα
προχωρήσει σε δημοψήφισμα για το θέμα. Αρχικά, οι νέοι κανόνες θα ισχύουν μόνο για τα μέλη της ευρωζώνης. Οι ηγέτες της
Ε.Ε., όμως, αναμένουν ευρεία υποστήριξη μεταξύ και των άλλων
χωρών της Ένωσης, με την ελπίδα ότι στο μέλλον οι αλλαγές θα
συμπεριληφθούν και στις γενικές συμφωνίες προσχώρησης. Η
Τσεχία και η Βρετανία, ήταν οι δύο μοναδικές χώρες της ΕΕ που
δεν υποστήριξαν το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. «Αυτή η συμφωνία είναι εκτός της Ε.Ε.», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός
Ντέιβιντ Κάμερον σε ομιλία του στο κοινοβούλιο της χώρας.
«Δεν πρόκειται να το υπογράψουμε. Δεν θα το επικυρώσουμε.
Δεν θα είμαστε μέρος της». Και ενώ, το Ηνωμένο Βασίλειο αντιτίθεται ανοιχτά στη ζώνη του ευρώ, η Τσεχική Δημοκρατία είναι
αποφασισμένη, να ενταχθεί κάποια στιγμή στη νομισματική
ένωση, και γι΄αυτό πολλοί αναλυτές, ακόμη και εκπρόσωποι της
τσεχικής κυβέρνησης, δεν πιστεύουν ότι η χώρα θα παραμείνει
εκτός του συμφώνου.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Снимка: Надежда Чипева
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„Всички страни от ЕС трябва да
въведат ясни правила за фискална
дисциплина в националните си законодателства”, каза Симеон Дянков,
финансов министър на България.

«Όλες οι χώρες της Ε.Ε., πρέπει να
θεσπίσουν σαφείς κανόνες για δημοσιονομική πειθαρχία στην εθνική
νομοθεσία τους», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας
Συμεών Ντιάνκοφ.

включени в общите договори за членство.
Чехия и Великобритания бяха единствените две държави от Европейския съюз, които не подкрепиха фискалния пакт. „Това е споразумение извън ЕС”, каза британският
премиер Дейвид Камерън в обръщение към парламента
на страната. „Няма да го подпишем. Няма да го ратифицираме. Няма да бъдем част от него.” Докато Великобритания
обаче открито се противопоставя на еврозоната, Чехия е
решена един ден да се присъедини към валутния съюз и
това кара много анализатори и дори представители на
чешкото правителство да се съмняват, че страната ще
остане извън пакта.

Η θέση της Βουλγαρίας

Позицията
на България
България е сред 10-те страни, нечленуващи в еврозоната,
която се обяви в подкрепа на фискалния пакт. Правител-

Η Βουλγαρία βρίσκεται ανάμεσα στις 10 χώρες που δεν είναι
μέλη της Ευρωζώνης και η οποία δήλωσε την υποστήριξή της
στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Η κυβέρνηση, ωστόσο, αποφάσισε να το πράξει αυτό υπό τον όρο ότι θα ενταχθεί αμέσως στο
κομμάτι εκείνο που αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες και
ότι στο θέμα που αφορά το συντονισμό των οικονομικών θα
ενταχθεί κατά την ημερομηνία προσχώρησης της χώρας στην
ζώνη του ευρώ. Ο πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ δήλωσε
ότι η ένταξη στο Σύμφωνο δεν θα οδηγήσει σε αλλαγές στη
φορολογική πολιτική της χώρας, τονίζοντας, ότι εάν ένα τέτοιο
κείμενο συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο της συνθήκης, ο ίδιος
δεν θα το υποστηρίξει, με το επιχείρημα ότι δεν είχε επικυρωθεί
από το κοινοβούλιο. Οι φόροι στη Βουλγαρία είναι ανάμεσα
στους χαμηλότερους στην Ε.Ε. Τόσο ο εταιρικός φόρος όσο και ο
φόρος εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα είναι οριζόντιοι της
τάξης του 10%.
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ството обаче реши да стори това при условие, че ще се
присъединим към частта с фискалните правила веднага, а
към тази за икономическата координация – към датата на
присъединяване към еврозоната.
Премиерът Бойко Борисов уточни, че присъединяването на страната към пакта няма да доведе до промени в
данъчната й политика. Данъците в България са сред найниските в ЕС. Корпоративният налог и този върху доходите
на физическите лица са плоски, в размер на 10%.
Местни анализатори обаче напомнят, че България е
поела задължението да се присъедини към еврозоната в
някакъв момент и когато това се случи, правилата на валутния съюз ще важат с пълна сила и за нас. „България ще се
присъедини към такава еврозона, каквато е тя към датата
на присъединяване, а не каквато е била преди години.
Дори и да не подпишем този договор днес, страните от
еврозоната ще си го приемат и един ден, като приемем
еврото, всички текстове отново ще важат и за нас. И в двата
случая, подписали или не, при влизане в еврозоната тези
текстове ще важат и за нас”, коментира Петър Ганев от
Института за пазарна икономика.
„Всички страни от ЕС трябва да въведат ясни правила
за фискална дисциплина в националните си законодателства", каза финансовият министър Симеон Дянков в обръщение към парламента дни преди пактът да бъде приет.
Той припомни, че България вече е направила това и по
предложение на правителството миналата година беше
приет пакет от законодателни промени, като в Закона за
устройството на държавния бюджет бяха записани гра-

Το ετήσιο διαρθρωτικό έλλειμμα των
χωρών του συμφώνου δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 0,5% του ΑΕΠ

Η ένταξη της Βουλγαρίας στο σύμφωνο δεν θα φέρει αλλαγές στη φορολογική πολιτική στην παρούσα φάση.
Βούλγαροι αναλυτές υπενθυμίζουν, ότι η Βουλγαρία έχει
αναλάβει την υποχρέωση να ενταχθεί κάποια στιγμή στην ευρωζώνη και όταν αυτό συμβεί, τότε οι κανόνες της νομισματικής
ένωσης θα ισχύουν πλήρως και για τη χώρα. «Η Βουλγαρία θα
ενταχθεί σε μια Ευρωζώνη όπως θα είναι αυτή κατά την ημερομηνία προσχώρησής της και όχι όπως ήταν πριν από κάποια χρόνια. Ακόμη κι αν δεν υπογράψουμε τη συμφωνία αυτή σήμερα, οι
χώρες της ευρωζώνης θα την εγκρίνουν κι όταν υιοθετήσουμε το
ευρώ όλα τα κείμενα θα ισχύουν και για εμάς. Δηλαδή, και στις
δυο περιπτώσεις- είτε έχοντας υπογράψει το Δημοσιονομικό
Σύμφωνο, είτε όχι- θα πρέπει να το υιοθετήσουμε με την ένταξή
μας στην Ευρωζώνη», δήλωσε ο κ. Πέταρ Γκάνεφ από το Ινστιτούτο Οικονομίας της αγοράς. «Όλες οι χώρες της Ε.Ε., πρέπει να
θεσπίσουν σαφείς κανόνες για δημοσιονομική πειθαρχία στην
εθνική νομοθεσία τους», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών
Συμεών Ντιάνκοφ από το βήμα της Βουλής, λίγες μέρες πριν από
την υιοθέτηση του σύμφωνου. Ο ίδιος υπενθύμισε επίσης, “ότι η

Снимка: Reuters
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ница за дефицита от 2% и ограничаване на държавните разходи до
40% от БВП.

Реакциите
на политиците. . .
Постигането на споразумение за
фискалния пакт очаквано беше
приветствано от ЕЦБ. „Това е първата стъпка към преминаване към
фискален съюз. Тя със сигурност ще
повиши доверието към еврозоната”, каза президентът на ЕЦБ
Марио Драги.
Именно в липсата на фискален съюз
анализатори виждат една от основните причини за появата на дълговата криза. ЕЦБ контролира паричната политика на еврозоната, но
няма институция, която да играе
ролята на финансово министерство, фискалната политика се
изпълнява на местно равнище и
това води до големите разлики в
състоянието
на
публичните
финанси на страните членки, които
наблюдаваме днес.
Като „малка, но целенасочена стъпка за възстановяване на доверието” го определи германският канцлер
Ангела Меркел, която, според повечето анализатори, спечели важна политическа победа с подписването на документа. „Много е важно да покажем, че сме готови на тази
стъпка, на тези, които гледат съюза и еврото отстрани”,
каза Меркел, цитирана от световните агенции.
„Искрено вярвам, че приемането на пакта беше необходимо”, каза френският президент Никола Саркози, цитиран от „Ройтерс”.
Гърция също се присъедини към фискалния пакт. На
пресконференция в Брюксел след постигането на финасовото споразумение гръцкият министър-председател Лукас
Пападимос изрази увереност, че страната ще спази поетите
ангажименти и ще продължи с реформите, колкото и
болезнени да са те.

...и на пазарите
Седмицата след приемането на фискалния пакт се оказа
най-печеливша за европейските фондови пазари от началото на годината. Широкият общоевропейски показател
Stoxx Europe 600 достигна най-високата си стойност за
последните шест месеца. Ръстът му само за януари се равнява на около 8,2%, според агенция „Блумбърг”.
„Пазарите ще продължат да растат, когато след срещите

Структурният годишен дефицит
на страните в пакта не трябва да
надвишава 0,5% от БВП.

Βουλγαρία έχει ήδη προχωρήσει σε αυτό, όταν πέρυσι, μετά από
πρόταση της κυβέρνησης, εγκρίθηκε δέσμη νομοθετικών
μέτρων, όπως ο εφαρμοστικός νόμος για τον κρατικό προϋπολογισμό στον οποίο εγγράφηκε 2% πλαφόν του ελλείμματος και
περιορισμός των κρατικών δαπανών στο 40% του ΑΕΠ”.

Οι αντιδράσεις των πολιτικών
Η ΕΚΤ, όπως αναμενόταν, χαιρέτησε την απόφαση για την υπογραφή του Δημοσιονομικού Συμφώνου. «Είναι το πρώτο βήμα
προς μια δημοσιονομική ένωση. Σίγουρα θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στην ευρωζώνη», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο
Ντράγκι. Σύμφωνα με τους αναλυτές η έλλειψη δημοσιονομικής
ένωσης, είναι μία από τις κύριες αιτίες εμφάνισης της κρίσης χρέους. Η ΕΚΤ ελέγχει τη νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης, αλλά
δεν υπάρχει θεσμός που να παίζει τον ρόλο του Υπουργείου
Οικονομικών. Η δημοσιονομική πολιτική υλοποιείται σε εσωτερικό επίπεδο κι αυτό ακριβώς οδηγεί σε μεγάλες διαφορές στην
κατάσταση των δημόσιων οικονομικών των κρατών - μελών, που
παρακολουθούμε σήμερα.
Ως «μικρό, αλλά στοχευμένο βήμα στο δρόμο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης», χαρακτήρισε το Δημοσιονομικό Σύμφωνο η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, η οποία, σύμφωνα με τους περισσότερους αναλυτές, έχει κερδίσει μια
σημαντική πολιτική νίκη με την υπογραφή του. «Είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε, ότι είμαστε έτοιμοι για αυτό το βήμα σε εκείνους
που βλέπουν την Ένωση και το ευρώ εξ αποστάσεως», δήλωσε η κ.
Μέρκελ σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία. «Ειλικρινά πιστεύω ότι
η υιοθέτηση του συμφώνου ήταν απαραίτητη», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί.
Η Ελλάδα προσχώρησε επίσης στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Σε συνέντευξη τύπου στις Βρυξέλλες μετά την επίτευξη
της συμφωνίας, ο Έλληνας πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος,
εξέφρασε την πεποίθησή του, ότι η χώρα θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της και θα συνεχίσει με τις μεταρρυθμίσεις, όσο οδυνηρές
και αν είναι.
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на върха не се очертават нови рискове”, коментира Александър Креймър, анализатор от „Комерцбанк”. „Европейските лидери вероятно са осъзнали, че трябва да решават
проблемите и че не могат просто да заровят глава в пясъка
и да чакат те да отминат”, допълва той.
Не можем обаче да отдадем ръста на пазарите в края на
януари и началото на февруари единствено на срещата на

Пактът трябва да влезе
в сила от 1 януари 2013 г.
европейските лидери. Той беше следствие и от редица
други позитивни сигнали за икономиките на еврозоната и
САЩ, които възвърнаха част от доверието на инвеститорите.

Скептиците
Въпреки окуражаващата реакция на пазарите постигнатото споразумение съвсем не беше посрещнато с масов
ентусиазъм от икономическите анализатори, а списание
„Икономист” дори възкликна: „Постигнаха ли изобщо нещо
полезно европейските лидери в поредния си опит да овладеят дълговата криза?” Според британското издание основната цел на пакта – налагане на по-строга бюджетна дисциплина, е уместна във времена на нормално функциониране
на икономиката, но в настоящия момент може да влоши
допълнително ситуацията.
Съмнение в ефективността на фискалния пакт прозира
и в комюникето, което беше публикувано след срещата на
върха в Брюксел. „Взети бяха важни решения за възстановяване на растежа и заетостта. Това обаче не е достатъчно:
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... και στις αγορές
Η εβδομάδα μετά την έγκριση του Δημοσιονομικού Συμφώνου
αποδείχτηκε η πιο κερδοφόρα για τις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές από την αρχή του χρόνου. Ο ευρύτερος πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600, έφτασε την υψηλότερη τιμή
του για τους τελευταίους έξι μήνες. Μόνο τον Ιανουάριο, η άνοδός του ανέρχεται σε περίπου 8,2%, σύμφωνα με το πρακτορείο
Bloomberg. «Οι αγορές θα συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά,
μόνον όταν μετά τις συνόδους κορυφής, δεν διαγράφονται νέοι
κίνδυνοι», δήλωσε ο Αλεξάντερ Κράμερ, αναλυτής από το
Commerzbank. «Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν μάλλον συνειδητοποιήσει, ότι πρέπει να λύνουν τα προβλήματα και δεν μπορούν
απλά να θάβουν το κεφάλι τους στην άμμο περιμένοντας αυτά
να περάσουν», συμπλήρωσε ο ίδιος.
Δεν μπορούμε, όμως, να αποδώσουμε την άνοδο των αγορών στα τέλη Ιανουαρίου και αρχές Φεβρουαρίου μόνο στη
σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών. Ήταν, επίσης, αποτέλεσμα μιας σειράς άλλων θετικών ενδείξεων για τις οικονομίες
της ευρωζώνης και των ΗΠΑ, οι οποίες ανέκτησαν μέρος της
εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Οι σκεπτικιστές
Παρά την ενθαρρυντική αντίδραση των αγορών, η συνθήκη δεν
έγινε δεκτή με γενικό ενθουσιασμό από τους οικονομικούς αναλυτές, ενώ το περιοδικό Economist αναφώνησε: «Κατάφεραν
τελικά οι Ευρωπαίοι ηγέτες να επιτύχουν κάτι χρήσιμο στην
τελευταία προσπάθειά τους για την αντιμετώπιση της κρίσης
χρέους;». Σύμφωνα με το βρετανικό περιοδικό ο βασικός στόχος
του συμφώνου – η επιβολή αυστηρότερης δημοσιονομικής πειθαρχίας - είναι σκόπιμος σε περιόδους ομαλής λειτουργίας της
οικονομίας, αλλά επί του παρόντος μπορεί να επιδεινώσει την
κατάσταση. Αμφιβολία για την αποτελεσματικότητα του Δημοσιονομικού Συμφώνου εκφράστηκε και στο ανακοινωθέν, που
εκδόθηκε μετά από τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. «Ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις για την αποκατάσταση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Δεν είναι όμως αρκετό: πρέπει να
εκσυγχρονίσουμε τις οικονομίες μας και να αποκαταστήσουμε
την ανταγωνιστικότητα προκειμένου να επιτευχθεί σταθερή
ανάπτυξη», αναφέρεται στο ανακοινωθέν.
Οικονομολόγοι ανέφεραν στο πρακτορείο
Associated Press, ότι το Δημοσιονομικό
Снимка: Reuters
Σύμφωνο είναι ένα βήμα προς τη σωστή
κατεύθυνση, αλλά για να ελεγχθεί πλήρως
η κρίση, πρέπει να ληφθούν και άλλα δραστικά μέτρα, όπως η έκδοση κοινών ευρωομολόγων στη ζώνη του ευρώ - μια ιδέα,
στην οποία η Γερμανία αντιτάχθηκε σφοδρά. Το μέτρο αυτό θα εξασφαλίσει, ότι το
κόστος δανεισμού από τις αγορές θα είναι
σχετικά χαμηλό για όλες τις χώρες της
Ένωσης. Οι εκπρόσωποι της Γερμανίας και
της ΕΚΤ εξέφρασαν επίσης ανησυχίες, ότι η
συνθήκη περιλαμβάνει και κείμενο που
επιτρέπει στις χώρες να παραβιάζουν τους
κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας και
να παραμένουν ατιμώρητες. Γίνεται λόγος
για την ρήτρα, σύμφωνα με την οποία το
ετήσιο διαρθρωτικό έλλειμμα μπορεί να
υπερβαίνει το 0,5% του ΑΕΠ σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το σύμφωνο δεν
δίνει λύση και σε ένα άλλο επιτακτικό
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трябва да модернизираме икономиките си и да оздравим
конкурентността си, за да
постигнем стабилен растеж”, се
казва в него.
Икономисти, цитирани от
агенция „Асошиейтед прес”,
коментират, че фискалният
план е стъпка в правилната
посока, но за да се овладее
напълно кризата, трябва да се
предприемат и други решителни мерки, като например
емитирането на единни еврооблигации в еврозоната – идея,
която среща остра съпротива
от страна на Германия. Тази
мярка би гарантирала, че
цената за заемите е сравнително ниска за всички държави
от съюза.
Представители на Германия
и ЕЦБ изразиха и опасенията,
че в пакта е включен текст,
който позволява на държавите
да нарушават правилата за
фискална дисциплина и да
остават
несанкционирани.
Това е клаузата, че годишният
структурен дефицит може да
надхвърля 0,5% от БВП при
извънредни обстоятелства.
Пактът не предлага решение и за друг належащ въпрос увеличаващите се търговски
дисбаланси в рамките на валутСнимка: Reuters
ния съюз, коментират анализатори. Обикновено този проблем се разрешава с промени в обменните курсове, но това
не може да се случи в еврозоната. Именно затова се налага
подобряване на конкурентоспособността чрез ограничаване на разходите за труд.
Друг проблем, свързан с ограничените правомощия на
ЕЦБ, който не получава решение, е невъзможността на
централната банка да предприеме по-мащабна кампания
за изкупуване на държавни облигации.
”Смятаме, че фискалната дисциплина ще бъде постигната в дългосрочен план. Това обаче няма да се дължи на
пакта, а на натиска от страна на финансовите пазари и
опита на държави като Италия. Самото споразумение ще
бъде без значение”, коментира и базираният в Брюксел
Център за европейски политически изследвания.
***
Дали благодарение на фискалния пакт, или независимо
от него дълговата криза рано или късно ще свърши. Поголемият въпрос обаче касае общата посока, в която
Европа ще се развива, а именно дали пактът е фундаментът, върху който ще стъпи един още по-тясно консолидиран Европейски съюз, или е напразен опит да се сложи
бент на центробежните сили в него.
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ζήτημα, - τις αυξανόμενες εμπορικές ανισότητες στο εσωτερικό
της νομισματικής ένωσης, τονίζουν οι αναλυτές. Συνήθως, αυτό
το πρόβλημα λύνεται με αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες,
κάτι που όμως δεν μπορεί να συμβεί στη ζώνη του ευρώ. Ως εκ
τούτου, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα
μέσω της μείωσης του κόστους εργασίας. Ένα άλλο πρόβλημα,
που συνδέεται με τις περιορισμένες αρμοδιότητες της ΕΚΤ, είναι
η αδυναμία της κεντρικής τράπεζας να προχωρήσει σε διευρυμένη εκστρατεία αγοράς κρατικών ομολόγων. «Πιστεύουμε ότι η
δημοσιονομική πειθαρχία θα επιτευχθεί μακροπρόθεσμα.
Ωστόσο, αυτό δεν θα οφείλεται στο σύμφωνο, αλλά στην πίεση
των χρηματοπιστωτικών αγορών και την εμπειρία χωρών, όπως
η Ιταλία. Η ίδια η συμφωνία θα είναι άνευ σημασίας», σχολίασαν
από το Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής με έδρα τις Βρυξέλλες.
***
Είτε λόγω του Δημοσιονομικού Συμφώνου, είτε ανεξάρτητα
από αυτό, η κρίση χρέους αργά ή γρήγορα θα τελειώσει. Το μεγαλύτερο ερώτημα, όμως, αφορά την κοινή κατεύθυνση στην οποία η
Ευρώπη θα πρέπει να αναπτυχθεί – αν δηλαδή, το σύμφωνο αποτελεί τον θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο θα οικοδομηθεί μία ακόμα πιο
ενοποιημένη Ευρωπαϊκή Ένωση, ή είναι μια μάταιη προσπάθεια
συγκράτησης των φυγόκεντρων δυνάμεων εντός αυτής.
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Макроикономика

Μακροοικονομία

Годишната инфлация за 2011 г. е 2,8%

Στο 2,8% ο ετήσιος πληθωρισμός το 2011

Годишната инфлация в България за 2011 г., измерена с индекса на потребителските цени, е 2,8%, като намалява с 1.7
процентни пункта в сравнение с 2010 г., съобщи Националният статистически интститут.
В края на 2011 г. най-голямо увеличение е измерено в
цените на услугите за образование – 4,5%, хранителните
продукти и безалкохолните напитки – 4,3%, и на стоките и
услугите в транспорта – 4%. Намалели са цените на стоките
и услугите, свързани със свободното време - с 2,3%, на сто-

Στο 2,8% έφτασε ο ετήσιος πληθωρισμός στη Βουλγαρία το
2011 (τιμές καταναλωτή), μειωμένος κατά 1,7 ποσοστιαίες
μονάδες σε σύγκριση με το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία του
Στατιστικού Ινστιτούτου της Βουλγαρίας. Στο τέλος του 2011, η
μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις τιμές των υπηρεσιών
εκπαίδευσης - 4,5%, των τροφίμων και των αναψυκτικών - 4,3%,
των αγαθών και υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών - 4,0%.
Μείωση καταγράφηκε στις τιμές των αγαθών και υπηρεσιών
αναψυχής - κατά 2,3%, των αγαθών και υπηρεσιών στον τομέα

Годишна инфлация, измерена чрез индекса
на потребителските цени, по години (в %)

Месечна инфлация, измерена чрез индекса на
потребителските цени, по месеци на 2011 г. (в %)
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ките и услугите в съобщенията - с
0,6%, и на жилищното обзавеждане, домакинските уреди и други
стоки за поддържане на дома – с
0,2%.
За периода 2000-2011 г. найниска годишна инфлация – 0,6%, е
измерена през 2009 г., а найвисока – 12,5%, през 2007 г.

Бюджетното салдо на България по
консолидираната фискална програма на касова основа е отрицателно и е 1582,2 млн. лв., или 2,1%
от прогнозния БВП, съобщи
финансовото министерство.
Отчетеният дефицит е значително по-нисък от заложения в
бюджета за миналата година,
който е 1963 млн. лв., или 2,5% от БВП.
Фискалният резерв към 31 декември 2011 г. е в размер
на 5 млрд. лв., допълни министерството.
Постъпилите приходи са в размер на 25 378 млн. лв.,
или 33,3% от БВП, което представлява изпълнение от 96,8
на сто на годишните разчети. Разходите по консолидирания бюджет, включително вноската на България за общия
бюджет на Европейския съюз за 2011 г., са 26 960 млн. лв.,
което представлява 95,7% от годишния разчет.

България обмисля емитиране
на еврооблигации
В момента правителството обмисля смесена стратегия,
при която ще емитира дълг на вътрешния пазар и за остатъка може да прибегне до пазара на еврооблигации, каза
вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков в
интервю за агенция „Ройтерс”.
Еврооблигациите могат да бъдат с матуритет седем
години и на стойност между 500 млн. и 1 млрд. евро, уточни
министър Дянков.
Според финансовия министър пенсионните фондове и
местните банки разполагат с излишна ликвидност и желаят
да я вложат в ДЦК.
Падежът на 816 млн. евро облигации настъпва през януари 2013 г.

Енергетика
Парламентът наложи безсрочна забрана
върху проучването и добива на шистов
газ по метода хидравлично разбиване
Парламентът наложи безсрочна забрана върху проучването и добива на шистов газ по метода хидравлично разбиване или сходни техники със 166 гласа за, 6 против, и трима
въздържали се. Забраната върху спорния метод е безсрочна
и тя важи за територията на страната и прилежащата й акватория в Черно море.

Снимка: Мария Съботинова

България завърши
2011 г. с бюджетен
дефицит от 2,1%
от прогнозния БВП

των τηλεπικοινωνιών – κατά 0,6%, και των επίπλων κατοικίας,
οικιακών συσκευών και άλλων αγαθών για οικιακή συντήρηση
- κατά 0,2%. Για την περίοδο 2000-2011 ο χαμηλότερος ετήσιος
πληθωρισμός (0,6%) καταγράφηκε το 2009 και ο μεγαλύτερος,
12,5%, το 2007.

Ο προϋπολογισμός του 2011 έκλεισε με
έλλειμμα 2,1% του προβλεπόμενου ΑΕΠ
Το ισοζύγιο του προϋπολογισμού της Βουλγαρίας σε ταμειακή
βάση στο ενοποιημένο δημοσιονομικό πρόγραμμα κατέγραψε
αρνητικό πρόσημο - ύψους 1.582.200.000 λέβα, ή 2,1% του
προβλεπόμενου ΑΕΠ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Το έλλειμμα είναι σημαντικά χαμηλότερο από αυτό που
είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του περασμένου έτους,
και ανερχόταν στο 1.963 εκατ. λέβα, ή το 2,5% του ΑΕΠ. Τα
Δημόσια αποθεματικά στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ήταν ύψους
5,0 δισ. λέβα, επισημαίνει το υπουργείο. Τα έσοδα αντίστοιχα,
ανήλθαν σε 25.378 εκατ. λέβα, ή 33,3% του ΑΕΠ, το οποίο
σημαίνει υλοποίηση κατά 96,8% των ετήσιων εκτιμήσεων. Οι
δαπάνες του ενοποιημένου προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς της Βουλγαρίας στο γενικό προϋπολογισμό της Ε.Ε., για το 2011 ανήλθαν σε 26.960 εκατ. λέβα, ή
95,7% της ετήσιας εκτίμησης.

Το ενδεχόμενο έκδοσης ευρωομολόγων
εξετάζει η Βουλγαρία
Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας εξετάζει μια μικτή στρατηγική,
στο πλαίσιο της οποίας θα εκδώσει χρεόγραφα στην εγχώρια
αγορά, ενώ για το υπόλοιπο μπορεί να προσφύγει στην αγορά
ευρωομολόγων, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και
υπουργός Οικονομικών Συμεών Ντιάνκοφ σε συνέντευξη στο
πρακτορείο Reuters. «Τα ευρωομόλογα θα μπορούσαν να έχουν
προθεσμία 7 ετών και να είναι συνολικής αξίας μεταξύ 500 εκατ.
και 1 δισ. ευρώ», διευκρίνισε ο κ. Ντιάνκοφ. Σύμφωνα με τον
ίδιο, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και οι εγχώριες τράπεζες έχουν
πλεονάζουσα ρευστότητα και επιθυμούν να την επενδύσουν σε
τίτλους του δημοσίου. Оμόλογα ύψους 816 εκατ. ευρώ λήγουν
τον Ιανουάριο του 2013.
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Ενέργεια
Η Βουλή επέβαλε επ' αόριστον
απαγόρευση στις έρευνες
για την εξόρυξη αερίου από
σχιστόλιθο με “υδραυλική
σύνθλιψη”
Με 166 ψήφους υπέρ, 6 κατά, και τρεις αποχές, το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο επέβαλε
την επ 'αόριστον απαγόρευση στις έρευνες
για την εξόρυξη αερίου από σχιστόλιθο με
την μέθόδο της “υδραυλικής σύνθλιψης” ή
παρόμοιων τεχνικών. Η απαγόρευση σχετικά με την αμφιλεγόμενη μέθοδο είναι
αορίστου χρόνου και ισχύει τόσο για το
έδαφος της Βουλγαρίας, όσο και για τα
χωρικά της ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα.
Σύμφωνα με τα κείμενα που έχουν εγκριθεί
απαγορεύονται η εξόρυξη φυσικού αερίου
από σχιστόλιθο, καθώς και οι επιτόπιες
μελέτες που αφορούν την εξόρυξη αερίου
και πετρελαίου με την αμφιλεγόμενη τεχνολογία, ενώ οι παραβάτες αντιμετωπίζουν
πρόστιμα ύψους 100 εκατ. λέβα. Δίνεται
προθεσμία τριών μηνών, σε όσους έχουν
Снимка: Надежда Чипева
ήδη λάβει άδεια για τη διεξαγωγή έρευνας
και εξόρυξης με τη μέθοδο αυτή, για να
υποβάλουν προς έγκριση αναθεωρημένα σχέδια εργασίας, που
С приетите текстове се забраняват добив на шистов газ,
δεν προβλέπουν τη χρησιμοποίηση των απαγορευμένων
както и теренни проучвания за добив на газ и нефт, които се
τεχνολογιών. Τέλος όσοι χαρακτηριστούν εκπρόθεσμοι θα
извършват по спорната технология. Всички подобни методи
χάσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με το μορατόριουμ.
трябва да бъдат спрени, а нарушителите се санкционират с
глоба от 100 млн. лв. Дава се срок три месеца на лицата, вече
придобили разрешение за извършване на проучвания и
добив по този метод, да представят за одобрение преработени работни проекти, невключващи забранените методи.
Субектите, които не го направят в срок, ще загубят правата
си, предвижда мораториумът.

Започна предпроектното
проучване за междусистемната газова
връзка със Сърбия
Министерството на енергетиката съобщи, че е сключило
договор за предпроектно проучване за изграждане на
междусистемна газова връзка между България и Сърбия.
Предпроектното проучване трябва да бъде направено до
12 месеца. Стойността на договора е 1 344 400 млн. лв.,
осигурени по линия на Оперативна програма „Регионално
развитие“. Проучването трябва да включва поне три варианта на трасе на свързващия газопровод на територията
на страната, технологична схема за пренос на природен
газ в двете посоки и местоположение на технологичните
площадки.
Предвижда се общата дължина на трасето на газовата
връзка между България и Сърбия да е около 150 км, като
една трета от тях са на българска територия, а останалите на сръбска. Очаква се газопроводът да осигурява възможност за доставки на природен газ в диапазона от 1,8 млрд.
куб.м годишно до 5 млрд. куб.м на година в двете посоки.
Строителството е планирано да започне през 2013 г. и да
приключи в края на 2015 г.
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Άρχισε η μελέτη σκοπιμότητας για τον
αγωγό διασύνδεσης Βουλγαρίας-Σερβίας
Το Υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε, ότι έχει υπογράψει συμφωνία για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την κατασκευή
του αγωγού διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ Βουλγαρίας
και Σερβίας. Η μελέτη σκοπιμότητας θα πρέπει να εκπονηθεί
εντός 12 μηνών. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο 1.344.400
εκατ. λέβα που παρέχονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις εκδοχές της διαδρομής του αγωγού
στο βουλγαρικό έδαφος, το τεχνολογικό σύστημα για τη μεταφορά φυσικού αερίου στις δύο κατευθύνσεις και τη θέση των
υποστηρικτικών εγκαταστάσεων. Το συνολικό μήκος της διαδρομής του αγωγού διασύνδεσης μεταξύ Βουλγαρίας και Σερβίας θα είναι 150 χιλιόμετρα, το ένα τρίτο από αυτά - στο βουλγαρικό έδαφος, ενώ τα υπόλοιπα - στο σερβικό έδαφος. Σύμφωνα
με τις προσδοκίες ο αγωγός θα έχει δυνατότητα μεταφοράς
φυσικού αερίου ύψους από 1,8 έως 5 δισ. κυβικά μέτρα ανά έτος
και στις δύο κατευθύνσεις. Η κατασκευή αναμένεται να αρχίσει
το 2013 και να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2015.

Ο υπουργός Νάϊντενοφ: Προτεραιότητα η
παραγωγή ενέργειας από βιομάζα
Η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα θα αποτελέσει προτεραιότητα για την βουλγαρική κυβέρνηση το 2012, όπως δήλωσε ο
υπουργός Γεωργίας Μιροσλάβ Νάϊντενοφ κατά τη διάρκεια
διάλεξης στο Βερολίνο. Η Βουλγαρία έχει ήδη εκπληρώσει τη
δέσμευσή της για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από
αιολικές γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα, αλλά έχει
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Производството на енергия от биомаса ще е приоритет за правителството през тази година, каза министърът на земеделието д-р Мирослав Найденов по време на лекция в Берлин.
Страната ни вече е изпълнила ангажимента си за производство на възобновяема енергия от ветрогенератори и
фотосоларни системи, но България има голям ресурс за
оползотворяване на дървесината за производство на електро- и топлоенергия, посочи министър Найденов. Годишно
в момента се добиват 5 млн. кубика дървесина, а само за
санитарна сеч е необходимо да добиваме двойно повече.
Ако използваме санитарната сеч, която трябва да правим
годишно, може да се произвежда електроенергия, равна на
производството на АЕЦ “Козлодуй” за една година, каза още
той. Предимствата на този вид производство са, че ще е
много евтино, ще се развие инфраструктурата в горите и ще
се създадат много работни места в икономически изостанали райони.

Инфраструктура
Започна реконструкцията на жп линията
Димитровград - Свиленград
Министерството на транспорта подписа договори за реконструкция и електрификация на жп линията Димитровград –
Свиленград. Проектът е част от по-голям проект за реконструкцията и електрификацията на жп линията от Пловдив
до Свиленград и до турската и гръцката граница по коридори 4 и 9, който е с мостово финансиране по програма
ИСПА и Оперативна програма „Транспорт”. С приключването на проекта по жп линия Димитровград – Свиленград
ще могат да се движат влакове със скорост до 160 км/ч.

Строителството на Дунав мост 2 се очаква
да завърши през ноември

Снимка: Надежда Чипева

Строителството на втори мост над Дунав между България и
Румъния се очаква да завърши през ноември, съобщи

Снимка: Анелия Николова

Министър Найденов
обяви за приоритет производството на
енергия от биомаса

και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του ξύλου για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, δήλωσε χαρακτηριστικά, ο υπουργός Νάϊντενοφ. Ετησίως στη χώρα παράγονται 5
εκατ. κυβικά μέτρα ξυλεία, ενώ μόνο η υλοτομία δασικής “υγιεινής” απαιτεί να παράγονται δύο φορές περισσότερα. Εάν χρησιμοποιούμε την ξυλεία από την υλοτομία για τη δασική “υγιεινή”,
την οποία πρέπει να κάνουμε κάθε χρόνο, μπορούμε να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια ίση με αυτή του πυρηνικού σταθμού
«Κοζλοντούι», συμπλήρωσε ο κ. Νάϊντενοφ. Τα πλεονεκτήματα
τέτοιας παραγωγής είναι ότι είναι πολύ φθηνή, θα αναπτύξει τις
δασικές υποδομές και θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας
σε οικονομικά καθυστερημένες περιοχές.

Υποδομές
Ξεκίνησε η ανακατασκευή της
σιδηροδρομικής γραμμής Ντιμίτροβγκραντ Σβίλενγκραντ
Το Υπουργείο Μεταφορών υπέγραψε συμβόλαια για την ανακατασκευή και ηλεκτροδότηση της
σιδηροδρομικής γραμμής Ντιμίτροβγκραντ - Σβίλενγκραντ. Το έργο
αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου
σχεδίου για την ανασυγκρότηση και
ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής από την πόλη Πλόβντιβ προς το Σβίλενγκραντ και μέχρι
τα τουρκικά και ελληνικά σύνορα.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των
Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και
IX, χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ISPA και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών.
Με την ολοκλήρωση του έργου τα
τρένα στη σιδηροδρομική γραμμή
Ντιμίτροβγκραντ - Σβίλενγκραντ θα
μπορούν να αναπτύσσουν ταχύτητες έως 160 χλμ/ώρα.
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министерството на транспорта.
По данни на министерството по проекта за изграждане
на Дунав мост 2 са изпълнени 72% от строително-монтажните работи, а разплатените средства са 90,8 млн. евро,
което представлява 86% от договорната сума. Изпълнени
са и 87% от строителните дейности по изграждането на
прилежащата инфраструктура към моста, а разплатените
средства са в размер на 48 млн. евро, което е 77% от договорната сума.

Τον Νοέμβριο η ολοκλήρωση κατασκευής
της δεύτερης γέφυρας στο Δούναβη

Транспорт

Η κατασκευή της δεύτερης γέφυρας στον ποταμό Δούναβη
μεταξύ της Βουλγαρίας και Ρουμανίας αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου έχει υλοποιηθεί
το 72% των έργων κατασκευής της δεύτερης γέφυρας στο Δούναβη, ενώ έχουν πληρωθεί ποσά ύψους 90,8 εκατ. ευρώ, που
αντιπροσωπεύουν το 86% του ποσού της σύμβασης. Παράλληλα έχει υλοποιηθεί και το 87% της κατασκευής έργων συναφών υποδομών, ενώ έχουν εκταμιευτεί ποσά ύψους 48 εκατ.
ευρώ, το 77% του ποσού που προβλέπει η σύμβαση.

Летище София е обслужило
близо 3,5 млн пътници през 2011 г.

Μεταφορές
Το αεροδρόμιο της Σόφιας εξυπηρέτησε
περίπου 3,5 εκατ. επιβάτες το 2011
Το 2011, το αεροδρόμιο της Σόφιας εξυπηρέτησε αριθμόρεκόρ επιβατών – 3.474.993, σημειώνοντας αύξηση 5,4% σε
σύγκριση με το 2010. Το αεροδρόμιο ανακοίνωσε ότι 945.063
επιβάτες πέρασαν από τον τερματικό σταθμό (Terminal 1) και
2.528.025 από τον τερματικό σταθμό( Terminal 2). Η μεγαλύτερη μέση ετήσια αύξηση καταγράφηκε στις εθνικές γραμμές
(16%) - συνολικά 200.085 επιβάτες. Στις τακτικές διεθνείς γραμμές το 2011 καταγράφηκαν 6% περισσότεροι επιβάτες από το
προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
Για όλο το 2011 στο αεροδρόμιο της Σόφιας απογειώθηκαν και προσγειώθηκαν 47.153 αεροπλάνα σε σύγκριση με τα
47.061 το 2010. Κατά 1% αυξήθηκαν οι διεθνείς τακτικές μεταφορές, ενώ η αύξηση των πτήσεων στις εσωτερικές γραμμές
ανέρχεται σε 36% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Στις
εμπορευματικές μεταφορές, επίσης καταγράφηκαν καλές επι-

Снимка: Надежда Чипева

През 2011 г. летище София е обслужило рекорден брой пътници - 3 474 993, което е увеличение от 5,4% спрямо 2010 г.
През терминал 1 са преминали 945 063 пасажери, а на терминал 2 са обслужени 2 528 025 пристигащи и заминаващи
пътници, съобщиха от летището.
С общ брой от 200 085 пътници най-висок средногодишен ръст отбелязват вътрешните линии – 16%.
По редовни международни линии през 2011 г. са регистрирани с 6% повече заминали и пристигнали пътници
спрямо предходната календарна година.
Общо за цялата 2011 г. на летище София са излетели и
кацнали 47 153 самолета спрямо 47 061 за 2010 г.
С 1% е увеличението при редовните международни
превози, a ръстът на полетите по вътрешните маршрути е
36 на сто спрямо предходната година.
С добри резултати и ръст от 3,7% в сравнение с миналата
година летище София приключва и по отношение на товаропотока. Докато на много европейски летища карго обе-
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мите отбелязват значителен спад от средата на годината
насам, летище София запазва стабилност с 15 887 тона обработени товарни и пощенски пратки за 2011 г.

Пристанище Бургас увеличи
приходите си с почти 9 млн. лв.
през 2011 г.
Приходите на пристанище Бургас за 2011 г. са в размер на 33
млн. лв., или почти 9 млн. лв. повече, отколкото през 2010 г.,
съобщи министерството на транспорта. Отчетената печалба
преди лихви и данъци е над 8 млн. лв. Пристанището е обработило 3 551 537 тона товари през 2011 г. Това е увеличение

Снимка: Красимир Юскеселиев

от 412 378 спрямо миналата година. Генералните товари
бележат ръст от 475 535 тона спрямо 2010 г. Най-голямо е
увеличението при обработените метали – с 291 204 тона.
Нараснал е вносът на меден и цинков концентрат с 92
817 тона. През отчетния период са преминали 147 660 тона
наливни товари – над два и половина пъти повече от миналогодишните количества. Осъществен е внос на въглища 91 869 тона, а захарта бележи ръст с 42 494 тона. Увеличение
има и при зърнените храни - с 21 016 тона.

Строителство
Броят на издадените
разрешителни за строеж
през четвъртото тримесечие намалява
През четвъртото тримесечие на 2011 г. в България са издадени разрешителни за строеж на 1194 жилищни сгради с
2945 жилища в тях и с 414 419 кв.м разгъната застроена
площ (РЗП), на 56 административни сгради/офиси с 60 460
кв.м РЗП и на 1563 други сгради с 639 300 кв.м РЗП, съобщи
Националният статистически институт.
Спрямо предходното тримесечие броят на издадените
разрешителни за строеж на жилищни сгради и застроената
им площ намаляват съответно с 10,6 и 5,5%, докато жили-

ΤΟΜΕΙΣ

δόσεις και αύξηση ύψους 3,7% σε σχέση με το 2010. Και ενώ,
πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια σημείωσαν σημαντική πτώση
στον όγκο φορτίου από τα μέσα του έτους και μετά, το αεροδρόμιο της Σόφιας διατήρησε σταθερά επίπεδα με 15.887
τόνους φορτίων εμπορευμάτων και ταχυδρομείου για το
2011.

Άγγιξε τα 9 εκατ. Λέβα η αύξηση εσόδων του
λιμένα του Μπουργκάς το 2011
Τα έσοδα του λιμανιού του Μπουργκάς το 2011 ανήλθαν σε 33
εκατ. λέβα, ή κατά σχεδόν 9 εκατ. λέβα περισσότερο από το
2010, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών. Τα κέρδη
προ φόρων και τόκων ανέρχονται
σε πάνω από 8 εκατ. λέβα. Το
λιμάνι επεξεργάστηκε 3.551.537
τόνους φορτίου το 2011, σημειώνοντας αύξηση κατά 412.378
τόνους σε σχέση με πέρυσι. Τα
γενικά φορτία αυξήθηκαν κατά
475.535 τόνους σε σύγκριση με το
2010. Η μεγαλύτερη αύξηση
καταγράφηκε στα επεξεργασμένα
μέταλλα – κατά 291.204 τόνους.
Αυξήθηκε η εισαγωγή συμπυκνωμάτων χαλκού και ψευδαργύρου
- κατά 92.817 τόνους. Κατά την
περίοδο αναφοράς από το λιμάνι
έχουν περάσει 147.660 τόνοι
υγρού φορτίου – περισσότερο
από δυόμισι φορές παραπάνω
από το περασμένο έτος. Έχουν
εισαχθεί 91.869 τόνοι άνθρακα,
ενώ τα φορτία ζάχαρης αυξήθηκαν κατά 42.494 τόνους. Αύξηση
καταγράφηκε και στα δημητριακά
- κατά 21.016 τόνους.

Κατασκευές
Μειώθηκε ο αριθμός των οικοδομικών
αδειών που εκδόθηκαν το τέταρτο τρίμηνο
Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2011 στη Βουλγαρία, έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες για 1.194 οικιστικά κτήρια με συνολικά
2.945 κατοικίες, και 414.419 τετραγωνικά μέτρα μικτής επιφάνειας δαπέδου, για 56 διοικητικά κτήρια/γραφεία με επιφάνεια
60.460 τ.μ. και για 1.563 άλλα κτήρια με επιφάνεια 639.300 τ.μ.,
σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου.
Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ο αριθμός των οικοδομικών αδειών για οικιστικά κτήρια και η μικτή επιφάνεια
δαπέδου μειώθηκε κατά 10,6 και 5,5%, ενώ οι κατοικίες σε
αυτούς αυξήθηκαν κατά 16%. Τα διοικητικά κτήρια είναι κατά
8,2% λιγότερο, αλλά η συνολική έκτασή τους αυξήθηκε κατά
148%, ενώ στα άλλα κτήρια καταγράφηκε αύξηση κατά 9,1%,
και η αντίστοιχη μικτή επιφάνεια δαπέδου μειώθηκε κατά 7,1%.
Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2010, οι οικοδομικές άδειες για
νέα οικιστικά κτήρια αυξήθηκαν κατά 3,6%, οι κατοικίες σε αυτά
– κατά 8,9%, και η έκτασή τους - κατά 9,7%. Αυξήθηκε και ο
αριθμός των διοικητικών κτηρίων - κατά 7,7%, ο αριθμός άλλων
κτηρίων – κατά 41%. Ο μεγαλύτερος αριθμός των οικοδομικών
αδειών για νέα οικιστικά κτήρια εκδόθηκαν στο Μπουργκάς, τη
Σόφια, το Πλόβντιβ και τη Βάρνα.
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щата в тях се увеличават с 16%. Административните сгради
са по-малко с 8,2%, но общата им застроена площ нараства
със 148%, докато при другите сгради е регистрирано увеличение на броя с 9,1%, а съответната им РЗП намалява със
7,1%.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се
увеличават с 3,6%, жилищата в тях - с 8,9%, и тяхната РЗП - с
9,7%. Нарастване бележи и броят на административните
сгради - със 7,7%, на другите сгради - с 41%. Най-голям брой
разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в Бургас, София, Варна и Пловдив.

Хранително-вкусова
индустрия
Продажбите на бира в България през 2011
г. запазват нивата си

Οι πωλήσεις μπύρας στη Βουλγαρία διατηρήθηκαν στα προπέρσινα επίπεδα
Το 2011 οι πέντε μεγαλύτερες ζυθοποιίες της Βουλγαρίας, οι
οποίοι κατέχουν πάνω από το 85% της αγοράς μπύρας στη
χώρα, διέθεσαν στην αγορά 4,84 εκατ. εκατόλιτρα μπύρας, σχεδόν ίδια ποσότητα με το προηγούμενο έτος, ανακοίνωσε η
Ένωση ζυθοποιών Βουλγαρίας. Τα στοιχεία της Ένωσης δείχνουν ότι η αγορά δεν έχει ακόμη ανακάμψει από τις επιπτώσεις
της οικονομικής κρίσης. Οι καταναλωτές συνεχίζουν να προτιμούν μπύρα για το σπίτι και πιο φτηνή μπύρα. Η τάση αυτή φαίνεται σαφώς από την ανάλυση της αγοράς συσκευασιών. Συνεχίζει να αυξάνεται το μερίδιο των πωλήσεων σε πλαστικές
φιάλες PET, το οποίο είναι ήδη 57%. Το 2011 τα μέλη της Ένωσης ζυθοποιών έχουν επενδύσει πάνω από 50 εκατ. λέβα σε νέο
εξοπλισμό, την κατασκευή κέντρων logistics και τις εγκαταστάσεις παραγωγής. Πέρυσι στην αγορά βγήκαν εννέα νέες σειρές
δυσνόητο και μάρκες μπύρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλισης ο τομέας παραγωγής ζύθου
και βύνης απασχόλησε 2.900 άτομα το 2011.

Τουρισμός
Holiday and Spa Expo-2012 Η Ελλάδα και
πάλι στους πιο ενεργούς συμμετέχοντες της
έκθεσης
Φέτος, η Ελλάδα ήταν ανάμεσα στους πιο δραστήριους συμμετέχοντες στη διεθνή έκθεση “Holiday and Spa Expo-2012“, την
μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού στη Βουλγαρία. Το τουριστικό
προϊόν της χώρας, παρουσίασαν σε ξεχωριστά περίπτερα ο

Снимка: Цветелина Белутова

През 2011 г. петте най-големи български пивовара, които
държат над 85% от пазара на бира в страната, са продали 4,84
млн. хектолитра бира, почти колкото и през предходната
година, съобщи Съюзът на пивоварите в България (СПБ). Данните на съюза показват, че пазарът все още не се е възстановил от последствията от икономическата криза. Продължава
преориентирането на консуматорите към продажби на бира
за вкъщи и пиво от по-ниския ценови сегмент. Най-ясно тази
тенденция се вижда при анализа на пазара по видове опаковки. Продължава да нараства делът на продажбите в РЕТ
бутилки, който вече е 57%. През 2011 г. членовете на СПБ са
инвестирали над 50 милиона лева в ново оборудване,
изграждане на логистични центрове и производствени

Βιομηχανία τροφίμων
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помещения. През изминалата година на пазара са позиционирани девет нови асортимента и марки бира.
По данни на НОИ през 2011 г. в производството на пиво
и малц са ангажирани 2900 души.

Туризъм
Гърция отново беше сред най-активните
участници на „Ваканция и СПА експо 2012”
И тази година Гърция беше сред най-активните участници
на международното изложение „Ваканция и СПА експо 2012“, най-голямото
туристическо изложение в България.
На отделни щандове туристическия
продукт на страната представиха Гръцката национална туристическа организация и различни области и деми –
Централна
Македония,
Тесалия,
Халкидики, Атон, Волви и островите
Лемнос и Евбея. В рамките на изложението се състояха и презентации на
областите Централна Македония и
Източна Македония и Тракия, на които
техните заместник областни управители наред със световноизвестните
исторически богатства и добре познати
възможности за отдих отбелязаха тяхната близост до България и добрата
инфраструктура.
Акцент на изложението тази година
беше културният туризъм, имаше и нов
раздел за детските ваканции. Експозицията включваше 280 щанда от 16
страни, на които участваха над 300
изложители. Българските участници
бяха 225.

ΤΟΜΕΙΣ

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, και διάφοροι νομοί και περιφέρειες - Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Χαλκιδική, Άθως,
Βόλβη και τα νησιά Λήμνος και Εύβοια. Στο πλαίσιο της έκθεσης
πραγματοποιήθηκαν και παρουσιάσεις των περιφερειών
Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Οι αντιπεριφερειάρχες τους αναφέρθηκαν, όχι μόνο στους
ιστορικούς θησαυρούς παγκόσμιας φήμης και τις ευκαιρίες
αναψυχής, αλλά και στη εγγύτητα των περιφερειών τους με τη
Βουλγαρία, και την καλή υποδομή.
Στην φετινή έκθεση δόθηκε έμφαση στον πολιτισμικό τουρισμό, ενώ για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκαν και οι παιδικές

διακοπές. Η έκθεση περιλάμβανε 280 περίπτερα από 16 χώρες
με πάνω από 300 εκθέτες. Οι Βούλγαροι συμμετέχοντες ήταν
225.

България инвестира 80 млн. евро
в културни забележителности
за година

Η Βουλγαρία επένδυσε 80 εκατ. ευρώ σε
πολιτιστικά αξιοθέατα πέρυσι

През последната година са инвестирани 80 млн. евро в
културни забележителности, свързани с туризма в България, каза министърът на туризма Трайчо Трайков на среща
с журналисти. Това ще даде възможност и на хотелиерите
да предлагат по-качествен туристически продукт, добави
той.
Фокусът на българската политика в туризма е да превърне страната в целогодишна дестинация, която предлага
уникални културно-исторически находки, качествени уелнес и СПА услуги заради голямото й богатство от минерални
води, практикуване на голф като новооткрита дестинация и
други. Целият този потенциал трябва да се интегрира и да
привлича инвестиции, подчерта Трайков.
„Преди 15 години Банско бе малко сгушено градче без
кабинков лифт и аз много го харесвах така, но се стигаше
трудно. Днес строителството на магистралата до Гърция ще
улесни достъпа на туристите до него”, даде пример той. По
думите на министър Трайков подобряването на инфраструктурата е важно за развитието на курортите, но то
трябва да се прави с внимание към природата.

Τον τελευταίο χρόνο 80 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν σε πολιτιστικά
αξιοθέατα που σχετίζονται με τον τουρισμό στη Βουλγαρία,
δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού Τράιτσο Τραΐκοφ σε συνάντηση
με τους δημοσιογράφους. Αυτό θα βοηθήσει τους ξενοδόχους
να προσφέρουν ένα πιο ποιοτικό τουριστικό προϊόν, πρόσθεσε
ο κ. Τραΐκοφ. Ο στόχος της Βουλγαρικής πολιτικής στον τομέα
του τουρισμού είναι να καταστεί η χώρα ελκυστικός προορισμός για όλο το χρόνο, προσφέροντας μοναδικά πολιτιστικά
και ιστορικά μνημεία, ποιοτικές υπηρεσίες ευεξίας και spa χάρη
του πλούτου των μεταλλικών νερών της, και να μετατραπεί σ'
έναν προορισμό για “γκολφ”. Όλη αυτή η δυναμική θα πρέπει να
ενσωματωθεί και να προσελκύσει επενδύσεις, υπογράμμισε ο
κ. Τραΐκοφ. «Πριν από 15 χρόνια το Μπάνσκο ήταν μια μικρή
πόλη χωρίς τελεφερίκ και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά η
πρόσβαση ήταν δύσκολη. Τώρα η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου προς την Ελλάδα θα διευκολύνει την πρόσβαση των
τουριστών στο Μπάνσκο», τόνισε ο υπουργός. Σύμφωνα με τον
ίδιο, η βελτίωση των υποδομών είναι σημαντική για την ανάπτυξη των θερέτρων, αλλά πρέπει να γίνεται πάντα με προσοχή
έναντι του φυσικού περιβάλλοντος.
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Снимка: Мария Съботинова

България е на второ място
в ЕС по ръст на хотелските
нощувки през 2011 г.
България е на второ място, след Латвия, сред страните в
Европейския съюз по ръст на регистрираните нощувки в
хотели, показват обобщените данни на Евростат за 2011 г.
Броят на нощувките през миналата година във всички
държави членки е бил 1,62 млрд., което е увеличение от
3,8% спрямо 2010 г. и е най-високото ниво досега, по данни
на Евростат. За миналата година хотелите в България са
регистрирали 17,7 млн. нощувки, което е увеличение от
18,3% на годишна база. България води класацията и по ръст
на нощувките на чужденци – 19,5%. С около 15% е нараснал
броят на нощувките на българите, което също е сред найвисоките нива.

Приватизация
България планира да предложи за продажба до 25% от Българския енергиен
холдинг на чужда фондова борса
Българското правителство има за цел да продаде от 10 до
25% дял от държавната енергийна компания Български
енергиен холдинг (БЕХ) чрез чужда фондова борса до
края на годината, казва вицепремиерът и министър на
финансите Симеон Дянков в интервю за агенция „Ройтерс”.
По неговите думи продажбата би могла да донесе„няколкостотин милиона евро”. БЕХ е акционерно дружество със
100% държавно участие. То включва „Мини Марица-изток”,
ТЕЦ „Марица-изток 2”, АЕЦ „Козлодуй”, НЕК, „Булгаргаз”, „Булгартрансгаз” и „Булгартел”.
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Η Βουλγαρία κατέχει την δεύτερη θέση στην
αύξηση των διανυκτερεύσεων στην ΕΕ το 2011
Η Βουλγαρία κατέχει τη δεύτερη θέση μετά τη Λετονία, μεταξύ
των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη μεγαλύτερη αύξηση
στις διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία, όπως δείχνουν τα συγκεντρωτικά στοιχεία της Eurostat για το 2011. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων πέρυσι σε όλα τα κράτη μέλη ήταν 1,62 δισεκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 3,8% σε σύγκριση με το 2010
αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο, σύμφωνα με την Eurostat.
Πέρυσι τα ξενοδοχεία στη Βουλγαρία κατέγραψαν 17,7 εκατ.
διανυκτερεύσεις, μία αύξηση της τάξης του 18,3% ετησίως. Η
Βουλγαρία είναι πρώτη και όσον αφορά την αύξηση των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών - 19,5%. Κατά περίπου 15% αυξήθηκε
ο αριθμός των διανυκτερεύσεων Βούλγαρων, που είναι επίσης
ένα από τα υψηλότερα επίπεδα.

Ιδιωτικοποιήσεις
Προς πώληση το 10 έως 25% του Βουλγαρικού Ενεργειακού Ομίλου μέσω ξένου χρηματηστηρίου
Η βουλγαρική κυβέρνηση σχεδιάζει να πουλήσει μερίδιο 10
έως 25% της κρατικής εταιρείας ενέργειας, της Συμμετοχικής
Βουλγαρικής Ενέργειας(BEH) μέσω ξένου χρηματιστηρίου
μέχρι τα τέλη του έτους, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Συμεών Ντιάνκοφ σε συνέντευξη στο πρακτορείο Reuters. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πώληση
θα μπορούσε να επιφέρει «αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια
ευρώ». Η BEH είναι ανώνυμη εταιρία με 100% κρατική συμμετοχή. Αποτελείται από τις εταιρείες Mini Maritsa Iztok EAD, TPP
Maritsa East 2, τον πυρηνικός σταθμό «Κοζλοντούι», το Διαχειριστή του ηλεκτρικού συστήματος NEK και τις Bulgargaz,
Bulgartransgaz και Bulgartel.
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MBL –

компанията, която обмисля всичко от 360 °
MBL - H εταιρεία που
σκέπτεται τα πάντα με
οπτική γωνία 360°

MBL е асоцииран партньор на CBRE – компания, включена в
индексите Fortune 500 и S&P 500, с повече от 300 офиса в 50
страни и над 30 000 служители. Компанията, специализирана
в областта на бизнес имотите, предлага пълна гама от консултантски и брокерски услуги, както и професионално
управление на имоти, предоставяйки на своите клиенти инвеститори, инвестиционни и пенсионни фондове, институции, търговци и наематели, синергията, която търсят.
Фирмата има шест отдела. Отдел„Консултиране и оценки”
изготвя пазарни проучвания, оценки на недвижими имоти и
проучвания за приложимост. През 2011 г. отделът е оценил
имоти за над 1 млрд. евро.
Трите отдела – офис, търговски и индустриални площи –
се занимават със стратегическо планиране, отдаване под
наем и придобиване на имоти, финансови анализи за оптимизиране на разходи и други услуги. През изминалата година
MBL е лидер на пазара с отдадени 35 хил. кв.м офис площи в
София.
През 2011 г. в България бяха реализирани инвестиционни сделки с общ обем от около 180 млн. евро, по-голямата
част от които се дължат на сделките с Mall of Sofia (над 100
млн. евро) и Retail Park Plovdiv (20 млн. евро), по които отдел
„Капиталови пазари” консултира купувача, Europa Capital.
Отдел „Управление на имоти” консултира водещи фирми
за разходите по техните проекти и провеждането на търгове
за услуги и оборудване, а при изпълнението на проектите е
основно лице за контакт за пълна координация между архитекти, дизайнери, инженери и строители.
MBL се управлява от г-н Асен Лисев, който ръководи
всички дейности на фирмата в България. Има степен MBA по
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H MBL, είναι συνεργαζόμενος εταίρος
της CBRE, μια εταιρεία εισηγμένη στους
δείκτες Fortune 500 και S&P 500, με
περισσότερα από 300 γραφεία σε 50
χώρες και πάνω από 30.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία ειδικεύεται στον τομέα
της εμπορικής ακίνητης περιουσίας,
και προσφέρει ένα πλήρες φάσμα συμβουλευτικών και χρηματιστηριακών
υπηρεσιών, καθώς και επαγγελματική
διαχείριση ακινήτων, παρέχοντας
συνεργία στους πελάτες της - επενδυτές, επενδυτικά και συνταξιοδοτικά
ταμεία, ιδρύματα, εμπόρους και μισθωτές.
Η εταιρεία διαθέτει έξι τμήματα. Το
Τμήμα Συμβουλευτικής και Αξιολόγησης, που προετοιμάζει
μελέτες αγοράς, εκτιμήσεις ακινήτων και μελέτες σκοπιμότητας. Το 2011 το τμήμα, αξιολόγησε περιουσίες αξίας άνω των 1
δισ. ευρώ.
Άλλα τρία τμήματα - Γραφείων, Εμπορικών και Βιομηχανικών χώρων, που ασχολούνται με τον στρατηγικό σχεδιασμό,
την ενοικίαση ή / και απόκτηση ακινήτων, τις χρηματοοικονομικές αναλύσεις για τη βελτιστοποίηση του κόστους κ.α. Πέρυσι,
η MBL, κατέστη ηγέτης της αγοράς με 35 χιλ. τετραγωνικά μέτρα
μισθωμένο χώρο γραφείων στη Σόφια.
Το 2011 στη Βουλγαρία, πραγματοποιήθηκαν επενδυτικές
συναλλαγές ύψους 180 εκατ. ευρώ, οι περισσότερες εκ των
οποίων αφορούν το Mall of Sofia (πάνω από 100 εκατ. ευρώ) και
το Retail Park Plovdiv (20 εκατ. ευρώ). Οι συναλλαγές αυτές
πραγματοποιήθηκαν με τις συμβουλές που παρείχε, το Τμήμα
Κεφαλαιαγοράς της MBL, στον αγοραστή Europa Capital.
Το Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητων, συμβουλεύει ηγετικές εταιρείες, αναφορικά με τις δαπάνες για τα έργα τους, και τη διενέργεια διαγωνισμών για υπηρεσίες και εξοπλισμό, ενώ κατά την
περίοδο υλοποίησης των έργων είναι υπεύθυνο για το συνολικό
συντονισμό μεταξύ σχεδιαστών, αρχιτεκτόνων, μηχανικών και
κατασκευαστών.
Η MBL διευθύνεται από τον κ. Ασέν Λίσεφ, ο οποίος επιβλέπει όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας στη Βουλγαρία. Έχει
πτυχίο MBA στα Οικονομικά από το Kogod School of Busines,
Ουάσιγκτον και πτυχίο Bachelor στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Σόφιας «Άγιος Κλήμης της Αχρίδας». Ο κ. Λίσεφ,
έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις εταιρείες:
BelRom, Danaos Development, ECC, Europa Capital, GE,
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финанси от Kogod School of Busines,
Вашингтон, и бакалавърска степен по икономика от Софийския университет "Св.
Климент Охридски". Някои от компаниите,
на които г-н Лисев е предоставял консултантски услуги са: BelRom, Danaos
Development, ECC, Europa Capital, GE,
Heitman, Immo East, Soravia, CA Immo, Shell
Bulgaria и др. С него разговаряме за състоянието на пазара и посоките, в които ще се
развива.
Г-н Лисев, как бихте обобщили случващото се на пазара на офис площи в
София към момента?
В сегмента на офис площите наблюдаваме
стабилизиране на наемните нива в модерните сгради. Процентът на свободни
площи намалява, макар и незначително, в резултат на високата активност на наемателите и ограничената строителна
дейност. Ще са нужни няколко години, за да се възстанови
пазарът до по-здравословни нива на наеми и заетост на сградите, но вече има все по-ясно разделение на сградите по
отношение на качество и цени, което е добре за пазара.
Инвестицията в земя се счита за сигурна. Какво сочат
вашите наблюдения за този сегмент?
Има малко на брой транзакции с парцели. След като започна
кризата в края на 2008 г., спекулативният капитал загуби
интерес към България и реално на пазара останаха само
купувачи, които придобиват парцели за собствени нужди –
хранителните вериги, производствени фирми и строителни
предприемачи. Намаленото търсене води и до спад в цените,
който се усилва допълнително от понижението в цените на
крайните продукти на строителството – жилищни, офис, търговски и складови площи.
Кои бяха водещите тенденции на инвестиционния пазар
през 2011 г. и оправдаха ли очакванията?
Тенденциите са в няколко посоки. Първо, интересът към
сделки с бизнес имоти се повиши за пръв път от началото на
кризата. Второ, банковото финансиране на проекти, свързани
с придобиване или изграждане на недвижими имоти, остана
силно ограничено и очакванията ни са то да бъде още поограничено през 2012 г. Трето, повиши се интересът на инвеститорите в проблемни имоти, превърнали се в такива поради
необслужване на кредитите по тях. Инвестиционната активност за изминалата 2011 г. е в рамките на прогнозите ни.
Какви са изгледите за пазара на търговски площи според наскоро проведеното от MBL проучване „Колко
активни са търговците в България”?
За трета поредна година MBL проведе проучване сред водещи
международни и български търговски марки, които оперират
в България. Най-aктивни търговци по отношение на планове
за разрастване на търговската мрежа през 2012 г. са секторите на хранителни вериги (100% от анкетираните), кафенета
и заведения за хранене, детски стоки и вериги от типа
„направи си сам”. Търсенето на търговски площи е съсредоточено предимно в най-качествените имоти, като много търговци с дългосрочна стратегия използват възможността да се
позиционират на атрактивни локации на разумен наем.

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Heitman, Immo East, Soravia, CA Immo,
Shell Bulgaria και άλλες. Μιλήσαμε με τον
κ. Λίσεφ για τις συνθήκες της αγοράς και
τις κατευθύνσεις ανάπτυξής της.
Κύριε Λίσεφ, πώς συνοψίζετε την υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά επαγγελματικών χώρων - γραφείων στη
Σόφια;
Στον τομέα των επαγγελματικών χώρων γραφείων παρατηρείται σταθεροποίηση
των τιμών εκμίσθωσης στα σύγχρονα κτήρια. Το ποσοστό των ελεύθερων χώρων
μειώνεται, αν και οριακά, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των ενοικιαστών και
της περιορισμένης οικοδομικής δραστηριότητας. Θα χρειαστούν αρκετά χρόνια,
μέχρι να αποκατασταθεί η αγορά στα πιο
υγιή επίπεδα, των μισθωμάτων και της πληρότητας των κτηρίων, όμως τώρα πια, υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα
στα κτήρια, αναφορικά με την ποιότητα και τις τιμές, κάτι που
είναι καλό για την αγορά.
Η επένδυση σε γη θεωρείται ασφαλής. Ποιες είναι οι παρατηρήσεις σας σε αυτόν τον τομέα;
Υπάρχουν ελάχιστες συναλλαγές με οικόπεδα. Μετά το ξέσπασμα της κρίσης στα τέλη του 2008, τα κερδοσκοπικά κεφάλαια
έχασαν το ενδιαφέρον τους για τη Βουλγαρία, και στην αγορά
έμειναν μόνο οι αγοραστές γης για δικές τους ανάγκες, – αλυσίδες τροφίμων, εταιρείες παραγωγής και κατασκευαστές. Η μειωμένη ζήτηση οδηγεί από την πλευρά της σε πτώση των τιμών,
η οποία ενισχύεται περαιτέρω, από τη μείωση των τιμών παραγωγής στο κατασκευαστικό τομέα, – των κατοικιών, των γραφείων, των καταστημάτων και των αποθηκών.
Ποιες ήταν οι βασικές τάσεις στην αγορά επενδύσεων το
2011 και επιβεβαιώθηκαν οι προσδοκίες ;
Παρατηρούνται διαφορετικές τάσεις. Πρώτον, το ενδιαφέρον
για εμπορικές συναλλαγές ακινήτων αυξήθηκε για πρώτη φορά
μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Δεύτερον, η τραπεζική χρηματοδότηση των έργων, που σχετίζονται με την απόκτηση ή κατασκευή ακινήτων, παρέμεινε πολύ περιορισμένη και οι προσδοκίες μας, είναι ότι θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο το 2012.
Τρίτον, αυξήθηκε το ενδιαφέρον των επενδυτών, σε προβληματικά ακίνητα που θεωρούνται τέτοια λόγω των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους. Η επενδυτική δραστηριότητα το 2011
κινήθηκε ανάλογα με τις προβλέψεις μας.
Ποιες είναι οι προοπτικές για την αγορά εμπορικών χώρων
σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη της MBL με θέμα «Πόσο
δραστήριοι είναι οι έμποροι στη Βουλγαρία»;
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η MBL πραγματοποίησε έρευνα
ανάμεσα στις ηγετικές βουλγαρικές και διεθνείς εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία. Οι πιο ενεργοί έμποροι,
όσον αφορά τα σχέδια για ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων τους το 2012, είναι οι αλυσίδες τροφίμων (το 100% των
ερωτηθέντων), οι καφετέριες, τα εστιατόρια, τα καταστήματα
παιδικών ειδών και οι αλυσίδες «do it yourself» («Φτιάξτο μόνος
σου»). Η μεγαλύτερη ζήτηση εμπορικών χώρων, συγκεντρώνεται κυρίως στα ποιοτικά ακίνητα, διότι πολλοί έμποροι με
μακροπρόθεσμη στρατηγική, χρησιμοποιούν την ευκαιρία να
μισθώσουν ελκυστικούς χώρους σε λογικές τιμές.
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ИКЕА и
„Пощенска банка”
с кобрандирана
кредитна карта

Поредния пример за успешно сътрудничество между компании - членове на ГБСБ, ни дават „Хаус маркет” – компанията, чрез която шведската мебелна верига ИКЕА присъства
в България, и „Пощенска банка”. Още от самото отваряне на
първия магазин ИКЕА в София през септември те предлагат
кредитна карта, специално създадена за пазаруване в магазина. Кобрандираната карта позволява изплащането на
покупки от магазина на равни месечни вноски, давайки възможност на клиентите на ИКЕА и „Пощенска банка” да закупят желаната стока незабавно, но да я изплатят според
предпочитанията си в продължение на три до 36 месеца.
Кредитната карта е без годишна такса за обслужване и
няма такса за отпускане на кредит, а месечната такса за
обслужване на кредита е в размер на 2,50 лв. и се начислява
само в случай че картата е използвана или по нея има неплатени задължения. Притежателите й ползват преференциален лихвен процент и гратисен период до 45 дни.
За кредитна карта ИКЕА може да се кандидатства във
всеки клон на „Пощенска банка”, при упълномощени служители на банката в магазин ИКЕА или на https://apply.postbank.
bg/. Клиентите на банката могат да кандидатстват за допълнителна карта за член от семейството.
„Хаус маркет”, която има договор за франчайз с шведската мебелна компания, управлява пет магазина ИКЕА в
Гърция и един в Кипър.
„Пощенска банка”, с правно име „Юробанк И Еф Джи България” АД, е член на „Юробанк И Еф Джи груп”.
Първият магазин ИКЕА в България отвори врати на 20
септември. Около 17 000 души посетиха магазина в първия
работен ден. ИКЕА очаква 1,5 милиона посетители в магазина си в София през първата година.
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ΙΚΕΑ και Postbank
με πιστωτική
κάρτα συνεργασίας
(co-branded)
H Postbank και η εταιρεία House
Market, μέσω της οποίας η σουηδική αλυσίδα επίπλων ΙΚΕΑ λειτουργεί στη Βουλγαρία, έδωσαν
ένα άλλο παράδειγμα επιτυχούς
συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών-μελών του ΕΕΣΒ. Ήδη, από την
έναρξη λειτουργίας του πρώτου
καταστήματος ΙΚΕΑ στη Σόφια, τον
Σεπτέμβριο, οι δυο εταιρείες προσφέρουν ειδική πιστωτική κάρτα
αγορών. Η πιστωτική κάρτα συνεργασίας (co-branded), επιτρέπει την
πληρωμή αγορών από το κατάστημα σε ισόποσες μηνιαίες
δόσεις, δίνοντας έτσι, την δυνατότητα στους πελάτες των IKEA και
της Postbank, να αγοράσουν αμέσως το προϊόν που επιθυμούν, και
να το αποπληρώσουν ανάλογα με
Снимка: Георги Кожухаров
τις προτιμήσεις τους, σε 3 έως 36
μήνες.
Η πιστωτική κάρτα είναι χωρίς ετήσια επιβάρυνση, και χωρίς
χρέωση για την χορήγηση του δάνειου, ενώ το μηνιαίο τέλος
εξυπηρέτησης ανέρχεται σε 2,50 λέβα και καταβάλλεται μόνο,
όταν η κάρτα έχει χρησιμοποιηθεί ή έχει ανεξόφλητες υποχρεώσεις. Οι κάτοχοι της κάρτας απολαμβάνουν προνομιακό επιτόκιο και περίοδο χάριτος 45 ημερών.
Για την έκδοση της πιστωτικής κάρτας ΙΚΕΑ υποβάλλεται
αίτηση σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Postbank, στους
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της τράπεζας στο κατάστημα
ΙΚΕΑ, ή στη διεύθυνση https://apply.postbank.bg/. Οι πελάτες
της τράπεζας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση
πρόσθετων καρτών για τα μέλη της οικογένειας.
Η House Market, η οποία έχει συνάψει συμφωνία δικαιόχρησης με τη σουηδική εταιρεία επίπλων, διαχειρίζεται πέντε καταστήματα ΙΚΕΑ στην Ελλάδα και ένα στην Κύπρο. Η Postbank με
την επωνυμία Eurobank EFG Bulgaria AD είναι μέλος του Ομίλου
Eurobank EFG.
Το πρώτο κατάστημα ΙΚΕΑ στη Βουλγαρία άνοιξε τις πύλες
του στις 20 Σεπτεμβρίου.Περίπου 17.000 επισκέπτες
επισκέφθηκαν το κατάστημα την πρώτη ημέρα λειτουργίας του
για το κοινό. Η ιδιοκτήτρια εταιρία του ΙΚΕΑ αναμένει 1,5
εκατομμύρια επισκέπτες στο κατάστημά της στη Σόφια το
πρώτο χρόνο της λειτουργίας του.
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Alpha
Bank
предлага
ексклузивни
условия по депозити
„Alpha Tримесечен депозит”
е депозитен продукт на
Alpha Bank България, който
предоставя възможност за
висока доходност в кратък
срок.
Предлага се за срок от
три месеца, като изключително изгодните лихвени
проценти варират - 6,5% в
лева, 5,5% за евро и 4% за
щатски долари.
Новият „Alpha Прогресивен депозит” е промоционалният депозитен продукт, отличаващ се с
прогресивно нарастващ лихвен процент. Нивата на лихвените проценти достигат 8% в лева и 7% в евро. Предназначен е за физически лица (български и чуждестранни граждани), а сред основните предимства на продукта освен
високата доходност са гъвкавите условия и възможност за
довнасяне на суми до края на 6-ия месец от откриване на
депозита, като ежемесечно получавате лихвата по депозита.
Alpha Bank България не начислява такси за откриване,
обслужване и закриване на депозитни сметки.
Допълнителна информация за условията и лихвените
нива по депозитните продукти можете да получите в найблизкия офис на Alpha Bank България, на тел. 0700 16 222,
както и на официалния сайт на банката - www.alphabank.bg

„Терна” подписа договор за реконструкция и електрификация на жп отсечката
Димитровград - Харманли
След успешното изпълнение на проекта „Реконструкция и
електрификация на жп линията по коридори 4 и 9 Пловдив
– Свиленград, I фаза Крумово - Първомай”, който на 21
декември 2011 г. бе приет от министър-председателя Бойко
Борисов, „Терна” АД, 100% дъщерна фирма на гръцката
TERNA SA, подписа договор за реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград - Харманли.
Договорът е на стойност 136 млн. лв. без ДДС. Отсечката е с
приблизителна дължина на железния път 36 км. Ремонтните
дейности трябва да приключат в рамките на 30 месеца.
Дейностите по договора са част от проект за ремонт на
железопътната линия Димитровград – Свиленград, който
пък е част от проекта „Реконструкция и електрификация на
жп линия Пловдив – Свиленград - турска/гръцка граница по
коридори 4 и 9”, който се финансира по програма ИСПА и
Оперативна програма „Транспорт”. След неговото изпълнение влаковете ще могат да се движат по трасето със скорост
от 160 км/ч.

ΜΕΛΗ

Η Alpha Bank
προσφέρει
αποκλειστικούς όρους
για τις καταθέσεις
«Alpha Τριμηνιαία κατάθεση»,
είναι ένα καταθετικό προϊόν της
Alpha Bank, το οποίο προσφέρει
την δυνατότητα υψηλών αποδόσεων σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.
Είναι διαθέσιμο για περίοδο τριών
μηνών, με πολύ ευνοϊκά επιτόκια
που κυμαίνονται από 6,5% σε λέβα,
5,5% σε ευρώ και 4,00% σε δολάρια
ΗΠΑ.
Το νέο «Alpha Μηνιαία Πρόοδος»
είναι προνομιακό καταθετικό προϊόν
που χαρακτηρίζεται με σταδιακά
αυξανόμενο επιτόκιο. Τα επιτόκια
φτάνουν στα επίπεδα του 8% σε λέβα
και του 7% σε ευρώ. Κατάλληλο για
ιδιώτες (Βούλγαρους και αλλοδαπούς πολίτες), ενώ ένα από τα
κύρια πλεονεκτήματα του προϊόντος, εκτός της υψηλής απόδοσης
του, είναι οι ευέλικτοι όροι και η δυνατότητα να κατατίθενται επιπλέον ποσά, μέχρι το τέλος του έκτου μήνα από το άνοιγμα της
κατάθεσης, καθώς και να λαμβάνετε μηνιαίο επιτόκιο. Η Alpha
Bank Bulgaria δεν επιβάλλει χρεώσεις για το άνοιγμα, την διατήρηση και το κλείσιμο καταθετικών λογαριασμών.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα
επιτόκια των καταθετικών προϊόντων μπορούν να ληφθούν
στο πλησιέστερο γραφείο της Alpha Bank Bulgaria, στο τηλ.
0700 16 222, και από την επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση της
τράπεζας - www.alphabank.bg.

ΤΕΡΝΑ Α.Ε. : Υπεγράφη η σύμβαση ανακατασκευής και ηλεκτροδότησης του σιδηροδρομικού τμήματος Ντιμίτροβγκραντ-Χάρμανλι
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου «Ανακατασκευή και
ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στους διαδρόμους IV και IX – Πλόβντιβ-Σβίλενγκραντ, I φάση, ΚρούμοβοΠαρβομάι», το οποίο εγκρίθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2011 από
τον Πρωθυπουργό Μπόικο Μπορίσοφ, η ΤΕΡΝΑ AD, κατά 100%
θυγατρική της ελληνικής ΤΕΡΝΑ Α.Ε., υπέγραψε σύμβαση για την
ανακατασκευή και την ηλεκτροδότηση του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ των σταθμών Ντιμίτροβγκραντ και
Χάρμανλι. Το έργο είναι της τάξης των 136 εκατ. λέβα χωρίς ΦΠΑ,
ενώ το μήκος της διαδρομής είναι σχεδόν 36 χιλιόμετρα. Οι επισκευές πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 30 μηνών. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μέρος ενός σχεδίου για την αποκατάσταση
της σιδηροδρομικής γραμμής Ντιμίτροβγκραντ-Σβίλενγκραντ,
το οποίο με τη σειρά του αποτελεί μέρος του έργου «Ανακατασκευή και ηλεκτροκίνηση της σιδηροδρομικής γραμμής Πλόβντιβ-Σβίλενγκραντ-τουρκικά/ελληνικά σύνορα στους διαδρόμους IV και IX», το οποίο χρηματοδοτείται από το ISPA και το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών. Μετά την υλοποίηση
του έργου, οι αμαξοστοιχίες στο τμήμα αυτό, θα μπορούν να
αναπτύσσουν ταχύτητα της τάξης των 160 χλμ/ώρα.
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„ГЛОБУЛ”

с кампания за безопасен интернет
За четвърта поредна година „Глобул” започна комуникационна кампания за онлайн безопасност по повод Международния ден за безопасен интернет – 7 февруари. Кампанията има за цел да повиши информираността на деца,
родители и преподаватели за отговорната употреба на
интернет и новите технологии, както и да предостави на
младите хора съвети за безопасно поведение в онлайн
пространството. Тазгодишната инициатива се провежда
под мотото „Знаеш ли какво споделят децата ти в интернет”.
Като част от кампанията в деня за безопасен интернет операторът изпрати на своите клиенти SMS със съвет да бъдат
внимателни при споделяне на лична информация и сърфиране в мрежата, а българските потребители на социалната
мрежа Facebook имаха възможност да използват специално
приложение, създадено с цел да напомни за основните рискове във виртуалното пространство. Практически съвети за
онлайн безопасност са достъпни също така на интернет
страницата на компанията www.globul.bg.
Като член на Обществения съвет за безопасен интернет
„Глобул” традиционно насърчава отговорната употреба на
новите технологии и съдейства за предпазването на децата
от вредно съдържание в онлайн пространството. Предлаганото от оператора мобилно съдържание е специално обозначено за възрастта, за която е подходящо. Родителите имат
възможност да забранят достъпа до определени секции,
неподходящи за лица под 18 години, като използват парола,
която лесно могат да въведат на мобилните телефони на
своите деца.

Бензиностанции „ЕКО” започнаха серия от
образователни спектакли по пътна безопасност в детските градини
Бензиностанции „ЕКО” започнаха серия от детски образователни спектакли по пътна безопасност в детските градини в
София. Инициативата е част от дългосрочната социално
отговорна програма на „ЕКО”„Обади се, като стигнеш!”.
По време на спектаклите актьори разиграват различни
ситуации, за да стимулират децата чрез игри да се научат да
спазват най-важните правила на пътя - да преминават само
при зелена светлина на светофара, да пресичат на пешеходна пътека, да стъпват на уличното платно, винаги придружени от възрастен,
да
ползват
пешеходните
подлези при възможност.
Партньори на инициативата са Столичната
община
и
Съветът по безопасност на движението
на децата в София.
Програмата „Обади
се, като стигнеш!” се
развива от 2011 г. с
конкретни дейности,
свързани с обучението на децата по
пътна безопасност.
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Εκστρατεία της Globul για την
ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Για τέταρτη συνεχή χρονιά και με αφορμή την 7η Φεβρουαρίου
- Παγκόσμια Ημέρα για Ασφαλές Διαδίκτυο, η Globul ξεκίνησε
επικοινωνιακή εκστρατεία online ασφάλειας. Στόχος της
εκστρατείας είναι η καλύτερη ενημέρωση των παιδιών, των
γονέων και των δασκάλων αναφορικά με την υπεύθυνη χρήση
του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών, καθώς και η παροχή
συμβουλών στους νέους για την ασφαλή online συμπεριφορά
στον κυβερνοχώρο.
Η φετινή πρωτοβουλία έλαβε χώρα με το σύνθημα «Ξέρετε
τι μοιράζονται τα παιδιά σας στο Διαδίκτυο;». Στο πλαίσιο της
εκστρατείας, την Ημέρα για Ασφαλές Διαδίκτυο, η εταιρεία της
κινητής τηλεφωνίας έστειλε στους πελάτες της γραπτό μήνυμα
(SMS), συμβουλεύοντάς τους να είναι προσεκτικοί όταν μοιράζονται τα προσωπικά τους δεδομένα και όταν σερφάρουν στο
Διαδίκτυο.
Οι βούλγαροι χρήστες του κοινωνικού δικτύου Facebook,
είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν μια ειδική εφαρμογή,
που έχει ως στόχο την υπενθύμιση των βασικών κινδύνων στον
κυβερνοχώρο. Πρακτικές συμβουλές για την ασφάλεια στο
Διαδίκτυο είναι, επίσης, διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.globul.bg.
Ως μέλος του Δημόσιου Συμβουλίου για Ασφαλές Διαδίκτυο, η Globul παραδοσιακά προωθεί την υπεύθυνη χρήση των
νέων τεχνολογιών και συμβάλλει στην προστασία των παιδιών
από το επιβλαβές περιεχόμενο στον κυβερνοχώρο. Το περιεχόμενο που προσφέρει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας έχει
σήμανση για τις διάφορες ηλικίες για τις οποίες είναι κατάλληλο.
Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να απαγορεύσουν την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα περιεχομένου ακατάλληλου για
άτομα κάτω των 18 ετών, χρησιμοποιώντας έναν κωδικό πρόσβασης που μπορούν εύκολα να βάλουν στα κινητά τηλέφωνα
των παιδιών τους.

Σειρά εκπαιδευτικών εκδηλώσεων οδικής ασφάλειας σε παιδικούς σταθμούς από την “ΕΚΟ”
Τα πρατήρια καυσίμων “EKO” ξεκίνησαν σειρά εκπαιδευτικών
εκδηλώσεων οδικής ασφάλειας σε παιδικούς σταθμούς στη
Σόφια. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος του μακροπρόθεσμου προγράμματος κοινωνικής ευθύνης της “EKO”, «Πάρε με
τηλέφωνο, όταν φτάσεις!». Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων,
ηθοποιοί υποδύονται διάφορες καταστάσεις προκειμένου
μέσα από το παιχνίδι να κινητοποιήσουν
τα παιδιά, να τα μάθουν να σέβονται τους
πιο σημαντικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας, να διασχίζουν το δρόμο μόνο
όταν το φανάρι είναι πράσινο και μόνο σε
διάβαση πεζών συνοδευόμενα πάντα από
ενήλικους, καθώς και να χρησιμοποιούν
τις υπόγειες διαβάσεις, όταν αυτό είναι
δυνατόν. Συνεργάτες της πρωτοβουλίας
είναι ο Δήμος της Σόφιας και το Συμβούλιο
οδικής ασφάλειας των παιδιών.
Το πρόγραμμα «Πάρε με τηλέφωνο,
όταν φτάσεις!» αναπτύσσεται από το 2011
με συγκεκριμένες δράσεις, που σχετίζονται με την εκπαίδευση των παιδιών σε
θέματα οδικής ασφάλειας.

Ιανουάριος - Μάρτιος 2012

ΜΕΛΗ

Alpha Bank
България
подкрепи уникален
спектакъл за
съвременен танц
Η Alpha Bank
Bulgaria υποστήριξε
μοναδική παράσταση
σύγχρονου χορού

Alpha Bank България стана основен спонсор на международен проект на Британския съвет, който представи в София
разнообразието на европейското танцово изкуство чрез
абстрактен съвременен танц, физически театър, танцова
импровизация и музика.
Представленията от събитието са резултат на успешния
проект "Творчески сътрудничества" на Британския съвет,
който се осъществява от Танцова компания “Хетероподи”–
София, танцова агенция “Гринуич” (Greenwich Dance Agency)
от Обединеното кралство, Хърватски институт за движение
и танц – Загреб, и “Full House Promotion” – Гърция.
Проектът цели да представи разнообразието на европейското танцово изкуство чрез серия от професионални
срещи, дискусии и представления. Проектът работи за създаване на възможности за културен обмен, както между
индивидуални артисти, така и между културни организации
и мениджъри в четирите партниращи си града (Лондон,
София, Загреб и Атина). Той е съсредоточен върху обмена
на успешни практики за разрешаване на проблемите на
развитието на съвременното сценично изкуство, професионалното израстване и изява на творците.
През изминалите години Alpha Bank България организира и подкрепя големи изложби и събития като “Парите
разказват” и “Преоткрий София - 130 години столица”,
които по интерактивен начин преразказват мотиви от българската история. Банката активно инвестира в подкрепа
на съвременното изкуство. За втора поредна година Alpha
Bank България е и основен спонсор и партньор на Музейната галерия за модерно изкуство, което дава уникалния
шанс на българската публика да се срещне със знаменити
творци и техните творби.

Η Alpha Bank Bulgaria έγινε βασικός χορηγός ενός διεθνούς
προγράμματος του Βρετανικού Συμβουλίου, το οποίο
παρουσίασε στη Σόφια την ποικιλομορφία στον σύγχρονο
ευρωπαϊκό χορό, μέσα από αφηρημένο σύγχρονο χορό, θέατρο
κίνησης , χορευτικό αυτοσχεδιασμό και μουσική.
Οι παραστάσεις αυτές, είναι το αποτέλεσμα του
επιτυχημένου προγράμματος «Δημιουργικές συνεργασίες»
(Creative Collaboration) του Βρετανικού Συμβουλίου, το οποίο
πραγματοποιείται από το Greenwich Dance Agency (Βρετανία),
την Full House Promotion (Ελλάδα), τη Heteropodi Dance
(Βουλγαρία) και το Κροατικό Ινστιτούτο Κίνησης & Χορού
(Hrvatski institut za pokret i ples/HIPP).
“Η δημιουργική συνεργασία”, έχει ως στόχο να αναδείξει τον
πλουραλισμό στο σύγχρονο ευρωπαϊκό χορό, μέσα από μια
σειρά επαγγελματικών συναντήσεων, συζητήσεων, και
παραστάσεων. Έχει ως στόχο τη δημιουργία ευκαιριών
πολιτιστικών ανταλλαγών, τόσο μεταξύ καλλιτεχνών και
πολιτιστικών οργανισμών, όσο και μεταξύ πολιτιστικών
οργανισμών και μάνατζερ, στις τέσσερις συνεργαζόμενες
πόλεις (Λονδίνο, Σόφια, Ζάγκρεμπ και Αθήνα). Επικεντρώνεται
στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, για την επίλυση των
προβλημάτων ανάπτυξης της σύγχρονης τέχνης, της εξέλιξης,
της σταδιοδρομίας, και της έκφρασης των καλλιτεχνών.
Κατά τη διάρκεια περασμένων ετών, η Alpha Bank Bulgaria
διοργάνωσε και υποστήριξε μεγάλες εκθέσεις και εκδηλώσεις,
όπως «Τα νομίσματα διηγούνται» και «Ανακαλύψτε την Σόφια
– 130 χρόνια πρωτεύουσα», οι οποίες αφηγούνται με
διαδραστικό τρόπο κομμάτια της βουλγαρικής ιστορίας. Η
τράπεζα επενδύει ενεργά στην υποστήριξη της σύγχρονης
τέχνης. Η τράπεζα επενδύει ενεργά στην υποστήριξη της
σύγχρονης τέχνης. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Alpha Bank
είναι ο βασικός χορηγός, και συνεργάτης του Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης, το οποίο δίνει στο βουλγαρικό κοινό, τη
μοναδική ευκαιρία να συναντηθεί με γνωστούς καλλιτέχνες
και τα έργα τους.
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Увеличава се интересът към партньорство
с фирмите за подбор на ръководен
персонал, показва проучване на „Стантън
Чейс България”

Μελέτη της “Stanton Chase Bulgaria” αναδεικνύει αυξημένο ενδιαφέρον συνεργασίας με
εταιρείες επιλογής διευθυντικών στελεχών.

Οι μισοί, σχεδόν, από τους κορυφαίους διευθυντές εταιρειών
Близо половината от топ мениджърите виждат големите
βλέπουν τις μεγάλες διεθνείς εταιρείες ως το επόμενο λογικό
международни компании като следваща логична стъпка в
βήμα για τη σταδιοδρομία τους. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήразвитието си. Това показа проучване на консултантската
γει μελέτη της εταιρείας συμβούλων “Stanton Chase Bulgaria”, η
компания „Стантън Чейс България” сред управляващите
οποία πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε διευθυντικά στελέχη
големи български и международни компании в страната от
μεγάλων εγχώριων βουλγαρικών και διεθνών εταιρειών από
всички сектори на икономиката. За осъществяване на кариόλους τους τομείς της οικονομίας. Για την επίτευξη των στόχων
ерните си цели те разчитат
της σταδιοδρομίας τους, οι
на мрежата си от лични и
διευθυντές βασίζονται στο
НАЙ-ЖЕЛАНИТЕ ПОЗИЦИИ/ ВЪЗМОЖНОСТИ
професионални контакти,
δίκτυο των προσωπικών και
ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕНИДЖЪРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
но нараства и интересът им
επαγγελματικών τους επαφών,
Топ мениджър в
46%
към партньорство с компаαλλά αυξάνεται παράλληλα και
мултинационална компания*
ниите за директен подбор
το ενδιαφέρον τους για συνερЧлен на управителен съвет
на ръководен персонал.
γασία με εταιρείες άμεσης επι15%
Близо половината от
λογής διευθυντικών στελεχών.
участниците в проучването
Το ήμισυ περίπου των ερωКонсултант/ съветник
14%
са на мнение, че управителτηθέντων πιστεύει ότι τα διοικηните съвети и акционерите
τικά συμβούλια των εταιρειών
Топ мениджър в друг сектор
10%
очакват от тях ефективност
τους και οι μέτοχοι, περιμένουν
Независим член на
както при управление на
απ’ αυτούς αποτελεσματικότητα
8%
управителния съвет
промяната, така и при поτόσο στη διαχείριση της αλλαбързо достигане на целите
γής, όσο και στην ταχύτερη επίИнвеститор
6%
за растеж. Затова смятат, че
τευξη των στόχων ανάπτυξης. Γι'
трябва да продължават да
αυτό πιστεύουν, ότι πρέπει να
По-голям дял от
5%
акциите на компанията
развиват уменията си за
συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις
стратегическо планиране. В
δεξιότητές τους στον τομέα του
* 20 % от участниците проявяват интерес към позиции в друга държава
забавянето на икономичеστρατηγικού σχεδιασμού. Προския растеж виждат възможност да реструктурират екипите
σλαμβάνουν δε την καθυστέρηση στην οικονομική ανάπτυξη, ως
си, като се фокусират върху идентифицирането и задържаδυνατότητα αναδιάρθρωσης του προσωπικού τους, καθώς επικεнето на таланти.
ντρώνονται στην εύρεση και τη διατήρηση ταλέντων.
Все по-често мениджърите се усещат притиснати от
Όλο και πιο συχνά τα διευθυντικά στελέχη αισθάνονται πίεση
нарастването на делегираните отговорности за управление
από την αύξηση των αρμοδιοτήτων τους, που συνοδεύεται και
на бизнеса, съпроводено с отсъствието на възможност за
από την απουσία της δυνατότητας λήψης αυτόνομων αποφάσεων.
взимане на автономни решения. При това положение липΑυτό εξηγεί γιατί η έλλειψη κατάλληλης αμοιβής για τη θέση τους
сата на адекватен на длъжността им пакет, както и на устойκαι οι προοπτικές ανάπτυξης αποτελούν την δεύτερη κατά σειρά
чиви възможности за развитие остават на второ място като
συχνότητας αιτία παραίτησης των διευθυντών.
мотив за напускане на сегашния им работодател.
Οι συμμετέχοντες στη μελέτη δεν αποκαλύπτουν σχέδια για
Участниците в проучването не споделят планове за разτην ανάπτυξη της δικής τους επιχείρησης, ούτε δείχνουν ενδιαвитие на собствен бизнес, липсва интерес към участие в
φέρον για συμμετοχή στην πολιτική ζωή ή σε μη κυβερνητικούς
политическия живот на страната или в неправителствени
οργανισμούς. Πάντως, παρά τη ζοφερή εικόνα που διαγράφεται,
организации. Въпреки все по-мрачните картини на финанπερισσότερες από τις μισές χρηματοοικονομικές και πολιτικές
сови, икономически и политически анализи повече от полоαναλύσεις, ποσοστό (66%), αισιοδοξούν για το τρέχον έτος. Η
вина са оптимисти за тази година (66%). Сред мениджърите
επικρατούσα άποψη ανάμεσα στα διοικητικά στελέχη από όλους
от всички сектори преобладава мнението, че през 2012 г.
τους τομείς οικονομίας, είναι ότι το 2012 ο ενεργειακός τομέας
енергетиката ще бъде секторът с най-големи шансове за
θα έχει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες εντατικής ανάπτυξης.
интензивно развитие.

Η “Econt” άνοιξε γραφείο στην Αθήνα

„Еконт” открива офис в Атина
В началото на годината списъкът с международни офиси на
куриерска фирма „Еконт” се увеличи с още един - в Атина,
съобщи компанията.
Офисът ще обслужва куриерски и карго пратки от и до
офис на „Еконт” и адрес на клиента. Доставките от и до Атина
се осъществяват с автомобилен транспорт в рамките на 48
часа, до 13 часа на втория работен ден.
Цените за доставките са същите като от и до Солун,
където „Еконт” също има офис.
Адресът на офиса в Атина е : 35 Sigrou Av & 8 Spirou Donta,
11743 ATHENS.
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Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας ταχυμεταφορών“Econt”,
η μεγαλοπρεπής Αθήνα συμπεριελήφθη, από τις αρχές του
νέου έτους, στον κατάλογο των διεθνών γραφείων της. Το υποκατάστημα θα εξυπηρετεί ταχυμεταφορές και αποστολές φορτίων από και προς το υποκατάστημα της “Econt” και τη διεύθυνση του πελάτη. Οι αποστολές από και προς την Αθήνα
πραγματοποιούνται οδικώς και ο χρόνος παράδοσης είναι 48
ώρες (έως τη 1 μ.μ., τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα). Οι τιμές παράδοσης είναι ίδιες με αυτές που ισχύουν για τις υπηρεσίες από
και προς την Θεσσαλονίκη όπου η “Econt” έχει επίσης γραφείο.
Η διεύθυνση του γραφείου των Αθηνών είναι: Λεωφ. Συγγρού
Ανδρέα 35 & Δοντά Σπύρου 8, 11743 ΑΘΗΝΑ.
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„Кока-Кола”, „Нестле България”, „Глобул”
и „Пощенска банка” с награди от
Българския форум на бизнес лидерите
За девета поредна година Българският форум на бизнес
лидерите (БФБЛ) връчи награди за отговорен бизнес. Сред
отличените и този път бяха компании - членове на ГБСБ.
В категорията „Инвеститор в човешкия капитал” „КокаКола България” получи трета награда за иновативната програма "Бъдещи лидери", която е насочена към откриването
и задържането на таланти в компанията. „Нестле България”
взе втора награда в категорията „Маркетинг, свързан с
кауза” за „Живей активно!” - ежегодна национална инициатива на компанията, която има за цел да популяризира и
насърчава здравословния начин на живот и балансираното
хранене.
В категорията „Инвеститор в знанието” на трето място се
класира „Пощенска банка” със своя дългосрочен проект
„Силен старт с Пощенска банка”. Втората и третата награда
„Инвеститор в околната среда” отидоха при „Глобул” за програмата GLOBUL Green и при „Кока-Кола България” за дългосрочната инициатива “Моят зелен град”.

Сградата Vitosha Tulip получи разрешение
за ползване
Жилищната сграда Vitosha
Тulip получи разрешение за
ползване на 27 декември
2011 г., съобщи „Сайпбул
eнтерпрайсес”. Сградата се
състои от 24 апартамента,
шест студия, два офиса, един
магазин и подземни места за
паркиране.
Сградата Vitosha Ttulip е
разположена на бул.„Климент
Охридски”, на около 700 метра
от южната дъга на околовръстното шосе на София.
Намира се в непосредствена
близост до магазин ИКЕА и
новостроящия се „София
ринг мол”, до „Бизнес парк София” и недалеч от международното летище. Близостта на сградата до Студентски град
прави имотите в нея лесни за отдаване под наем.

ΜΕΛΗ

Coca-Cola, Nestle Bulgaria, Globul και
Postbank με βραβεία από το Βουλγαρικό
Φόρουμ Ηγετικής επιχειρηματικότητας
Για ένατη συνεχή χρονιά, απονεμήθηκαν τα βραβεία του
Βουλγαρικού Φόρουμ Ηγετικής επιχειρηματικότητας για υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα. Και φέτος, μεταξύ των
νικητών υπήρχαν εταιρείες - μέλη του ΕΕΣΒ.
Στην κατηγορία, «Επενδυτής σε ανθρώπινο δυναμικό», η
Coca-Cola Bulgaria, απέσπασε το τρίτο βραβείο για το καινοτόμο πρόγραμμά της «Μελλοντικοί ηγέτες», το οποίο στοχεύει
στην εξεύρεση και παραμονή ταλέντων εντός της εταιρείας. Η
Nestle Bulgaria, έλαβε το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία,
«Μάρκετινγκ με αποστολή», για την εκστρατεία «Να ζεις δραστήρια», - μια ετήσια εθνική πρωτοβουλία της εταιρείας, που
στοχεύει στην προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και μιας
ισορροπημένης διατροφής. Στην κατηγορία, «Επενδυτής στη
γνώση», την τρίτη θέση έλαβε η Postbank, με το μακροπρόθεσμο σχέδιό της, «Ισχυρό ξεκίνημα με την Postbank». Οι νικητές
του δεύτερου και του τρίτου βραβείου, στην κατηγορία «Επενδυτής στο περιβάλλον», ήταν αντίστοιχα η Globul, για το πρόγραμμα «GLOBUL Green» και η Coca-Cola Bulgaria, για την
μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία «Η πράσινη πόλη μου».

Το κτηριακό συγκρότημα Vitosha Tulip
έλαβε άδεια λειτουργίας
Σύμφωνα με ανακοίνωση
της
εταιρείας
“Cypbul
Enterprises”,
το
κτηριακό
συγκρότημα “Vitosha Tulip”
έλαβε άδεια λειτουργίας την
27η Δεκεμβρίου 2011.Το κτήριο
διαθέτει 24 σουίτες, έξι στούντιο, δύο γραφεία, ένα κατάστημα και υπόγειο χώρο στάθμευσης. Το Vitosha Tulip
βρίσκεται στη λεωφόρο «Κλίμεντ Όχριντσκι», 700 περίπου
μέτρα από το νότιο τόξο της
περιφερειακής οδού της Σόφιας.
Βρίσκεται κοντά στο κατάστημα
ΙΚΕΑ, στο νεοαναγειρόμενο
“Sofia Ring Mall”, στο “Business
Park Sofia” και στο διεθνές αεροδρόμιο. Η γειτνίαση του κτηριακού συγκροτήματος με τη Φοιτητούπολη το καθιστά κατάλληλο προς ενοικίαση.
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Държавният театър на Северна Гърция
гостува в София с пиесата „Дибук”

Н

а 17 и 18 февруари Държавният театър на
Северна Гърция гостува на Народния театър
"Иван Вазов" с две представления на пиесата
„Дибук” от Брус Майерс по едноименното произведение на Соломон Ански.
Представленията, с превод на български, се осъществиха под егидата на посолството на Република Гърция и с
любезното съдействие на представителството на Гръцката
фондация за култура (http://www.hfc-sofia.com).
Известна като еврейската „Ромео и Жулиета”, пиесата
разказва за всепобеждаващата сила на любовта. Сюжетът
обаче е доста по-мистичен от този на Шекспировата пиеса
- мъж и жена са обречени един на друг с клетва на родителите им, но клетвата е нарушена и родителите на момичето
я омъжват за друг. Мъжът умира от мъка, но онеправданата
му душа търси единение с любимата му, вселява се в тялото
й и отказва да го напусне, нарушавайки законите, които разделят мъртвите от живите.
Това е една пиеса, която разказва, че любовта е най-възвишеното нещо, над всички нас, казва режисьорът Сотирис
Хадзакис в интервю за Българската национална телевизия.
Според него любовта е и единственият начин да достигнем
небето.
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Το Κρατικό Θέατρο
Βορείου Ελλάδος
επισκέφτηκε
τη Σόφια με την
παράσταση
«Ντιμπούκ »

Σ

τις 17 και 18 Φεβρουαρίου το Κρατικό Θέατρο
Βορείου Ελλάδος επισκέφθηκε το Εθνικό Θέατρο
«Ιβάν Βάζοβ» με δύο παραστάσεις του θεατρικού
έργου «Ντιμπούκ» του Μπρους Μάγιερς το οποίο
είναι βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Σαλόμ

Άνσκι.
Οι παραστάσεις (με μετάφραση στα βουλγαρικά) διεξήχθησαν υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας και με την ευγενική συνδρομή της Εστίας του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού
(http://www.hfc-sofia.com).
Γνωστή, ως η εβραϊκή
εκδοχή του «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», η παράσταση αναφέρεται στην παντοτινή δύναμη
της αγάπης. Η ιστορία όμως
είναι πολύ πιο μυστικιστική
από αυτήν του έργου του Σαίξπηρ: ένας άνδρας και μια
γυναίκα επιζητούν την ένωση
που υπαγορεύει ένας παλιός
όρκος των γονιών τους. Όμως
ο όρκος αθετείται και οι γονείς
της κοπέλας την παντρεύουν
με άλλον. Ο άνδρας πεθαίνει
από λύπη, μα η αδικημένη του
ψυχή θα μπει στο σώμα της
αγαπημένης του και θ΄ αρνηθεί να βγει, παραβαίνοντας
τους νόμους που χωρίζουν
τους νεκρούς από τους ζωντανούς.
Είναι μια παράσταση που
αναφέρεται στην αγάπη ως το
πιο υπέροχο πράγμα, λέει ο
σκηνοθέτης Σωτήρης Χατζάκης σε συνέντευξη του για τη
Βουλγαρική Εθνική Τηλεόραση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η
αγάπη είναι ο μόνος τρόπος
να αγγίξουμε τον ουρανό.
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ

Предстоящи събития

Επερχόμενες εκδηλώσεις

14 - 17 март
Място: София, „Интер експо център”
Българска строителна седмица
Организатор: „Булгарреклама”
http://www.expo-bbw.com/

14 – 17 Μαρτίου
Τόπος: Σόφια, Inter Expo Center
Βουλγαρική εβδομάδα της οικοδόμησης
Διοργανωτής: Bulgarreklama
http://www.expo-bbw.com/

14 - 18 март
Място: София, „Интер експо център”
Специализирано изложение „Кожен свят”
Организатор: „Булгарреклама”

14 - 18 Μαρτίου
Τοποθεσία: Σόφια, Inter Expo Center
Εξειδικευμένη έκθεση «Leather World»
Οργανωτής: Bulgarreklama

28 – 30 март
Място: София, „Интер експо център”
Енергийна ефективност и възобновяема енергия в
Югоизточна Европа - конгрес и изложба
Организатор: Via Expo
http://www.eeandres.viaexpo.com/bg/exhibition-ee-res

28 – 30 Μαρτίου
Τόπος: Σόφια, Inter Expo Center
Ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη - συνέδριο και έκθεση
Διοργανωτής: Via Expo
http://www.eeandres.viaexpo.com/bg/
exhibition-ee-res

23 – 17 април
Място: София, „Интер експо център”
Изложба за материали, машини и оборудване
за дървообработване и мебелно производство
„Техномебел”
Организатор: “Булгарреклама”
h t t p : / / w w w. b u l g a r re k l a m a . co m / B R e k / M a i n .
do?siteKey=1742-14&lang=BG&lang=BG

21 – 27 март
Място: София, НДК
Специализирано изложение за архитектура, строителство и обзавеждане „Стройко 2000”
Организатор: „Стройко 2000”
http://www.stroiko.eu/bg/

10 – 11 май
Място: Амстердам
Пета европейска годишна конференция „Съхранение на петрол”
Организатор: Platts
http://www.platts.com/ConferenceDetail/2012/pc279/
index

18 – 20 май
Място: Атина
Международно изложение „Лятна ваканция 2012”
Организатор: Helexpo

17 - 23 Απριλίου
Τόπος: Σόφια, Inter Expo Center
Έκθεση υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμού για
την επεξεργασία ξύλου και την παραγωγή επίπλων
«Technomebel»
Διοργανωτής: Bulgarreklama
http://www.bulgarreklama.com/BRek/Main.
do?siteKey=1742-14&lang=BG&lang=BG

21 - 27 Μαρτίου
Τόπος: Σόφια, Μέγαρο πολιτισμού (NDK)
Stroiko 2000: Ειδική έκθεση αρχιτεκτονικής, κατασκευών και επίπλωσης
Διοργανωτής: Stroiko 2000
http://www.stroiko.eu/bg/

10 – 11 Μαΐου
Τόπος: Άμστερνταμ
Πέμπτο ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Αποθήκευση
πετρελαίου»
Διοργανωτής: Platts
http://www.platts.com/ConferenceDetail/2012/pc279/
index

18 - 20 Μαΐου
Τοποθεσία: Αθήνα
Διεθνής έκθεση Καλοκαιρινών διακοπών 2012
Οργανωτής: Helexpo
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Нови членове на ГБСБ

Νέα μέλη του ΕΕΣΒ

AKTOR е най-голямата строителна компания в Гърция. Част е от холдинга ELLAKTOR, който е най-важният холдинг в реализацията на строителни проекти във всички сектори. AKTOR развива дейност не само на
гръцкия пазар, но и в 12 други държави. В България фирмата е изпълнила с пълен успех изграждането на операта в Пловдив, изграждането
на две инсталации за десулфуризация на петрол и бензин
в рафинерията на „Лукойл” в Бургас, а днес се намира във
финалния етап на магистрала „Тракия”, лот Нова Загора
– Ямбол; вече е построила един фотоволтаичен парк,
като още 8 са в процес на изграждане, и в същото време
е участникът с най-ниска оферта в търга за магистрала „Струма”, лот 4
Сандански - Кулата. Успехът и динамичният растеж са резултат от зряло
мислене, стратегическо планиране, опит и визия. В България AKTOR
напредва стабилно и последователно за по-нататъшно разширяване на
дейността си, като допринася за развитието на страната.

Η AKTOR είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα. Είναι
μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ ο οποίος είναι ο πιο σημαντικός όμιλος στο χώρο
της παραγωγής τεχνικών έργων όλων των τομέων. Η AKTOR δραστηριοποιείται όχι μόνο στην ελληνική αγορά, αλλά και σε άλλες 12 χώρες του εξωτερικού.
Στη Βουλγαρία υλοποίησε με πλήρη επιτυχία την κατασκευή της Όπερας του
Plovdiv, την κατασκευή δύο μονάδων αποθείωσης για πετρέλαιο και βενζίνη στο διυλιστήριο της LUKOIL στο Burgas, και
σήμερα βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης του αυτοκινητοδρόμου ΤΡΑΚΙΑ LOT Nova Zagora – Yambol, έχει ήδη κατασκευάσει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο και άλλα 8 είναι σε εξέλιξη,
ενώ είναι μειοδότης στον αυτοκινητόδρομο STRUMA LOT 4 Sandanski – Kulata.
Η επιτυχία και η δυναμική ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα ώριμης σκέψης, στρατηγικού σχεδιασμού, τεχνογνωσίας και οράματος. Η AKTOR στη Βουλγαρία
προχωρά με σταθερά βήματα και συνέπεια στην περαιτέρω διεύρυνση των
δραστηριοτήτων της συμβάλλοντας στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας .

Адвокатска кантора „ХРИСТОВА И ПАРТНЬОРИ” e създадена с цел
предоставяне на правни съвети и услуги, с оглед нуждите на юридически и физически лица за разрешаването на казуси от национален или
международен характер. Основополагаща цел е да се
изгради съвременна юридическа кантора, която да е в
състояние да обслужва качествено и ефикасно интересите на клиентите си във всички области на правото. С
оглед разширяването на обхвата на дейностите, които
извършва, постепенно се привличат още специалисти
и сътрудници. Адвокатската кантора е разположена в
собствен офис в центъра на гр. Пловдив, в близост до Съдебната палата.
Основното ни предимство е, че в екипа всички адвокати и сътрудници
владеят гръцки и английски език. Основната ни задача е максимална
защита на интересите на нашите клиенти.

Το Δικηγορικό γραφείο HRISTOVA AND PARTNERS δημιουργήθηκε για να
παρέχει νομικές συμβουλές και υπηρεσίες για τις ανάγκες επιχειρήσεων και
ιδιωτών με σκοπό την επίλυση υποθέσεων εθνικού, ευρωπαϊκού ή διεθνούς
χαρακτήρα. Βασικός στόχος είναι να οικοδομηθεί ένα σύγχρονο δικηγορικό γραφείο το οποίο να είναι σε θέση να εξυπηρετεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τα συμφέροντα
των πελατών σε όλους τους τομείς του δικαίου. Με σκοπό την
επέκταση των δραστηριοτήτων του γραφείου, σταδιακά προσελκύουμε και άλλους επαγγελματίες και συνεργάτες. Η εταιρεία βρίσκεται σε ιδιόκτητο γραφείο στο κέντρο του Plovdiv,
κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο. Το κύριο πλεονέκτημά μας είναι το γεγονός ότι
στην ομάδα μας όλοι οι δικηγόροι και συνεργάτες μιλούν ελληνικά και αγγλικά.
Ο κύριος στόχος μας είναι η μέγιστη δυνατή προστασία των συμφερόντων των
πελατών μας.

„АТЛАС КОНСУЛТИНГ ХОЛДИНГ ГРУП” обединява специализирани
консултантски компании в областта на финансите, данъците, счетоводството, одита, обучението и управлението на
проекти. Холдингът е сертифициран по стандарт
ISO 9001:2008 и ISO 27 001:2005 и е член на международната консултантската верига ECOVIS в повече от
40 държави. Дружеството се представлява от Атина
Мавридис – регистриран одитор.

Η ATLAS CONSULTING HOLDING GROUP ενώνει εταιρείες συμβούλων
εξειδικευμένες σε οικονομικά, φορολογικά και λογιστικά θέματα, λογιστικό
έλεγχο, εκπαίδευση και διαχείριση έργων. Ο όμιλος έχει
πιστοποιηθεί με ISO 9001:2008 και ISO 27 001:2005 και είναι
μέλος της διεθνούς αλυσίδας συμβούλων ECOVIS σε περισσότερες από 40 χώρες. Η εταιρεία εκπροσωπείται από την
κ. Αθηνά Μαυρίδη η οποία είναι ορκωτή λογίστρια.

Най-големият търговски център в България - THE MALL, е разположен
на 66 000 кв.м и се намира на бул. „Цариградско шосе” 115з.
The Mall предлага над 200 магазина на водещи международни търговски марки, хипермаркет „Карфур”, кино „Арена”
с десет кинопрожекционни зали, места за забавления, фитнес, ресторанти, кафенета и кът за хранене. С едно неподражаемо съчетание от световноизвестни марки, услуги, места
за почивка и забавление THE MALL предлага вълнуваща възможност да направите своите покупки.
THE RESIDENCE EXCLUSIVE CLUB се намира в центъра на София, в
необарокова сграда, известна като „Къщата на Яблански“. Днес за пръв
път след повече от век тя блести, реставрирана в оригиналния си вид,
като това съживяване на историята е съчетано с изключително грижливо и премерено осъвременяване. Всичко това прави клуба идеално
място както за бизнес срещи, така и за забавление. През деня
притежателите на клубни карти могат да проведат бизнес срещата си или просто да пият кафе в уютния The Residence Bar
Lounge, а вечерта - да се отпуснат с аперитив пред камината,
преди да се качат за изискана вечеря в клубния ресторант.
В The Residence Restaurant, който предлага и лятна градина,
клубните членове и техните приятели и гости ще се наслаждават на професионално приготвени ястия от главния готвач.
Вечерта продължава с изискана музика на третия етаж - в
Encore Music Bar. Освен музикални вечери ви очакват още много предложения – срещи с изкуството на бурлеската, комедийни шоута, модни
ревюта, магически спектакли и още много други интересни събития.
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Το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στη Βουλγαρία THE MALL απλώνεται σε
66.000 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται στη λεωφόρο Tzarigradsko Shosse
115z. Το The Mall προσφέρει πάνω από 200 καταστήματα κορυφαίων διεθνών εμπορικών σημάτων, υπεραγορά Carrefour, σινεμά
Arena με δέκα αίθουσες, χώρους διασκέδασης, fitness, εστιατόρια,
καφετέριες και χώρο για φαγητό. Με ένα απαράμιλλο συνδυασμό
εμπορικών σημάτων με παγκόσμια φήμη, υπηρεσιών, χώρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, το The Mall προσφέρει μια συναρπαστική
ευκαιρία να κάνετε τα ψώνια σας.
Το RESIDENCE EXCLUSIVE CLUB βρίσκεται στο κέντρο της Σόφιας σε ένα
νεομπαρόκ κτίριο που είναι γνωστό ως το “Σπίτι του Yablanski”. Σήμερα, για
πρώτη φορά μετά από πάνω από έναν αιώνα, το κτίριο λάμπει αναπαλαιωμένο
στην αρχική του μορφή, καθώς αυτή η αναβίωση της ιστορίας συνδυάζεται με
εξαιρετικά προσεκτικό και ισορροπημένο εκσυγχρονισμό. Όλα αυτά κάνουν
το κλαμπ ένα ιδανικό μέρος τόσο για επιχειρηματικές συναντήσεις όσο και
για διασκέδαση. Κατά την ημέρα οι κάτοχοι καρτών του κλαμπ
μπορούν να κάνουν κάποια επαγγελματική συνάντηση ή απλά να
πιουν καφέ στο άνετο The Residence Bar Lounge, ενώ το βράδυ να χαλαρώσουν με ένα απεριτίφ δίπλα στο τζάκι πριν ανέβουν για
πολυτελές δείπνο στο εστιατόριο του κλαμπ. Στο The Residence
Restaurant, το οποίο προσφέρει και καλοκαιρινό κήπο, τα μέλη
του κλαμπ και οι φίλοι και τους καλεσμένους τους θα απολαύσουν
γεύματα που προετοιμάζονται από τον σεφ. Η βραδιά συνεχίζει με
όμορφη μουσική στον τρίτο όροφο - στο Encore Music Bar. Εκτός
από μουσικές βραδιές σας περιμένουν και πολλές άλλες προτάσεις: συναντήσεις με την τέχνη του μπουρλέσκ, comedy shows, επιδείξεις μόδας, μαγικές
παραστάσεις και πολλές άλλες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.

