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Уважаеми читатели,
Αγαπητοί αναγνώστες,

„Съединението прави силата” - това мото стои вече
130 години над входа на българския парламент. То е актуално и в бизнес отношенията между Гърция и България,
които имат в историята и в съвремието много общи
проблеми и успехи.
За нас мотото „Съединението прави силата” придобива нов смисъл в навечерието на петгодишнината
от основаването на Гръцкия бизнес съвет в България.
Успехите ни през последните пет години биха били
невъзможни без участието, ентусиазма и доверието на
нашите членове и партньори. В този юбилеен брой на
„Балкански хоризонти” разговаряме с много от тях – все
хора, изиграли важна роля в историята на Съвета. Каним
ви на пътешествие в миналото, разгледано през очите на
нашите лидери, членове и приятели, както и през обектива на фоторепортера ни, запаметил важни събития от
последните пет години.
Докато гледаме с гордост и умиление към миналото,
не изпускаме от поглед и бъдещето. Празнуваме петия
рожден ден на Съвета с ясното съзнание, че това е само
началото. Нашата цел е да оказваме подкрепа във всяко
отношение на много повече членове още дълги години.
Надяваме се да продължим да бъдем заедно в трудности
и успехи. А сега – приятно четене!

С уважение,
Борд на директорите
на Гръцки бизнес съвет в България

«Η ισχύς εν τη ενώσει » - αυτό το σλόγκαν βρίσκεται ήδη
130 χρόνια πάνω από την είσοδο της Βουλγαρικής Βουλής.
Αληθεύει και για τις επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδος
και Βουλγαρίας, που έχουν και στο παρελθόν και στους
σύγχρονους καιρούς, πολλά κοινά προβλήματα και επιτυχίες.
Για μας το σλόγκαν «Η ισχύς εν τη ενώσει » αποκτά
καινούριο νόημα την παραμονή της πέμπτης επετείου της
ιδρύσεως του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη
Βουλγαρία. Οι επιτυχίες μας τα τελευταία πέντε χρόνια θα
ήταν αδύνατες χωρίς τη συμμετοχή, τον ενθουσιασμό και την
εμπιστοσύνη των νέων μελών και συνεργατών μας. Σ ’αυτό το
τεύχος με αφορμή την επέτειο του ΕΕΣΒ συζητάμε με πολλούς
από αυτούς – ανθρώπους, που έχουν παίξει σημαντικό ρόλο
στην ιστορία του Συμβουλίου. Σας καλούμε σε ένα ταξίδι
στο παρελθόν, που παρουσιάζεται μέσα από το βλέμμα των
ηγετών , των μελών, των φίλων μας, καθώς και από τον φακό
του φωτογράφου μας, που έχει απομνημονεύσει σημαντικά
γεγονότα από τα τελευταία πέντε χρόνια.
Όσο κι αν βλέπουμε με περηφάνια και συγκίνηση το
παρελθόν, δεν χάνουμε από το βλέμμα μας και το μέλλον.
Γιορτάζουμε την Πέμπτη μας επέτειο με πλήρη επίγνωση ότι
αυτό είναι μόνο η αρχή. Σκοπός μας είναι να δίνουμε χείρα
βοήθειας σε ακόμα περισσότερα μέλη για πολλά χρόνια
ακόμα.
Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί σε δυσκολίες και επιτυχίες! Καλή ανάγνωση!

Με εκτίμηση,
Το ΔΣ του ΕΕΣΒ
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Партньорства между членове

Пет години Мултирама в България, четири от
които заедно със CIVITAS Global

Φορολογία και Χρηματοοικονομικά: προκλήσεις και
ευκαιρίες σε συνθήκες υφέσης

ΕκτΕλεση

Μέλος της Economedia
ΔιεΥθυνση:
οδ. Ιβάν Βάζοφ 24, 1000 Σόφια
τηλ.: +359 2 937 6285
email: office@sofiaecho.com
ΕκτΥπωση
Τυπογραφείο «Alliance Print»

5 години ГБСБ

Разговор с председателите на Борда на
директорите на ГБСБ от 2005 г. до днес:
Христос Кацанис, Антъни Хасиотис и Йоанис
Поликандриотис

Πέντε χρόνια σε φωτογραφίες:
στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις του ΕΕΣΒ
ΣυνεργασΙες μεταξΥ μελΩν
5 χρόνια Multirama στη Βουλγαρία -  
4 από αυτά μαζί με τη  CIVITAS Global
ΝΕΑ ΜΕΛΗ
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2010 за ГБСБ

Пет години след създаването
си, ГБСБ се стреми към
по-активна дейност,
по-значима видимост и
повече членове.
Алекс Бивол

П

о време на годишното Общо събрание на 18
март членовете на Гръцкия бизнес съвет в
България (ГБСБ) гласуваха по-висок бюджет
за 2010 г. с оглед необходимостта на Съвета
да се разраства, да поддържа репутацията си
и да има още по-активно обществено присъствие.



Το ΕΕΣΒ
στο 2010

Πέντε χρόνια μετά από τη
δημιουργία του, το ΕΕΣΒ επιδιώκει
πιο έντονη δραστηριότητα,
μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα
και αριθμό μελών.
Αλεξ ΜπΙβολ

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης στις 18
Μαρτίου, τα μέλη του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου
στη Βουλγαρία (ΕΕΣΒ) ενέκριναν υψηλότερο  προϋπολογισμό για
το 2010 εν όψει της ανάγκης για επέκταση, για να διατηρείται η
φήμη του και για να έχει διαρκώς πιο ενεργό παρουσία.
Το Συμβούλιο σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερα χρήματα
στις δημόσιες σχέσεις και στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. «Το

НОВИНИ
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Съветът планира да
вложи повече средства
във връзки с обществеността и корпоративна
обществена отговорност.
„Съветът вече се е разраснал дотолкова, че ние
трябва да сме по-активни
в действията си, свързани със социална отговорност”, каза председателят на Съвета, Йоанис
Поликандриотис.
Въпреки че 2009 г.
бе белязана с икономически спад, годината бе
успешна за ГБСБ. Съветът може да се похвали
с нови членове, голям
брой значими събития
и позитивната оценка на
своите членове и партньори.
През април 2009 г.
ГБСБ отвори врати и
за български фирми, което доведе до увеличение на
членството до 154 фирми към края на миналата година.
За сравнение - 118 са членували година по-рано. Взети
заедно, членовете на ГБСБ осигуряват повече от 80 000
работни места в България.
„Ние отворихме врати за всички фирми, които искат
да развиват бизнес дейност с гръцки и кипърски фирми
в България, защото вярваме, че ГБСБ е най-вече мост
между двете страни”, заявява Поликандриотис в обръщението си към членовете на Съвета в годишния отчет
на организацията.
Тази година ГБСБ има за цел да нарасне с още от 50 до
70 нови членове и да надхвърли общо 200.
През изминалата година ГБСБ организира многобройни бизнес събития и срещи с членове на правителството, включително и с министъра на икономиката
Трайчо Трайков, министъра на регионалното развитие,
Росен Плевнелиев, министъра на труда Тотю Младенов,
министъра на образованието Сергей Игнатов и бившия
министър на външните работи Румяна Желева. Съветът
бе домакин и на бизнес обяд по време на официалното
посещение на президента Георги Първанов в Атина,
който бе посетен от представители на основните гръцки
инвеститори в България.
„Част от целта на нашите събития е да генерираме
бизнес между членовете на Съвета и да им окажем подкрепата, от която се нуждаят в тези трудни времена”, каза
Поликандриотис. „През 2010 година ние ще продължим
да работим за отворен и конструктивен диалог с правителствата на България и Гърция. Смятаме да въведем и
нови бизнес събития и семинари, с които да помогнем
на членовете си да са в крак с новите тенденции и развития в света на бизнеса. Имаме много амбициозен бизнес
план, който трябва да изпълним, за да оправдаем и надскочим  очакванията на нашите членове”.  



Συμβούλιο ήδη έχει επεκταθεί τόσο πολύ που
θα πρέπει να είμαστε πιο
ενεργοί στις δραστηριότητές μας που σχετίζονται με την κοινωνική
ευθύνη,» δήλωσε ο πρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου, ο κ. Ιωάννης
Πολυκανδριώτης.
Παρά το γεγονός ότι
το 2009 επηρεάστηκε
από την οικονομική
ύφεση, η χρονιά ήταν
επιτυχημένη για το ΕΕΣΒ.
Το Συμβούλιο μπορεί να
περηφανευτεί για νέα
μέλη, μεγάλο αριθμό
σημαντικών γεγονότων
και θετική εκτίμηση των
μελών και των εταίρων
του.
Τον Απρίλιο του 2009
το ΕΕΣΒ άρχισε να δέχεται
και βουλγαρικές εταιρείες
το οποίο οδήγησε σε αύξηση των μελών σε 154 εταιρείες στο τέλος
του περασμένου έτους. Για σύγκριση - 118 ήταν τα μέλη πριν από
ένα χρόνο. Στο σύνολό τους, τα μέλη του ΕΕΣΒ παρέχουν περισσότερες από 80 000 θέσεις εργασίας στη Βουλγαρία.
«Ανοίξαμε την πόρτα μας σε όλες τις εταιρείες που επιθυμούν
να συνεργάζονται επιχειρηματικά με ελληνικές και κυπριακές
εταιρίες στη Βουλγαρία, γιατί πιστεύουμε ότι το ΕΕΣΒ είναι πριν
από όλα μια γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών,» είπε ο κ. Πολυκανδριώτης στην ομιλία του μπροστά στα μέλη του Συμβουλίου
στην Συνέλευση   για την ετήσια αναφορά πεπραγμένων του
οργανισμού.
Φέτος το ΕΕΣΒ έχει ως στόχο να μεγαλώσει κατά άλλα 50 με
70 νέα μέλη και να ξεπεράσει τα 200.
Πέρσι το ΕΕΣΒ διοργάνωσε διάφορες εκδηλώσεις και επιχειρηματικές συναντήσεις με μέλη της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού οικονομίας κ. Τράιτσο Τράικοφ, του
υπουργού περιφερειακής ανάπτυξης κ. Ρόσεν Πλέβνελιεβ, του
υπουργού εργασίας Τότιου Μλαντένοφ, του υπουργού παιδείας
Σεργκέι Ιγνάτοφ και της πρώην υπουργού εξωτερικών Ρουμιάνα
Ζέλεβα. Το Συμβούλιο διοργάνωσε και επαγγελματικό γεύμα
κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του προέδρου Γκεόργκι Παρβάνοφ στην Αθήνα, στο οποίο παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των μεγαλύτερων Ελλήνων επενδυτών στη Βουλγαρία.
«Μέρος του σκοπού των εκδηλώσεών μας είναι η δημιουργία
επιχειρηματικών ευκαιριών μεταξύ των μελών του Συμβουλίου
και να τους παράσχουμε την υποστήριξη που χρειάζονται σε
αυτούς τους δύσκολους καιρούς,» είπε ο κ. Πολυκανδριώτης.
«Το 2010 θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς έναν ανοικτό και
εποικοδομητικό διάλογο με τις κυβερνήσεις της Βουλγαρίας και
της Ελλάδας. Σχεδιάζουμε να εισαγάγουμε και νέες επιχειρηματικές εκδηλώσεις και σεμινάρια με τις οποίες να βοηθούμε τα
μέλη μας να ενημερώνονται για τις νέες τάσεις και εξελίξεις στον
επιχειρηματικό κόσμο. Έχουμε πολύ φιλόδοξο επιχειρησιακό
σχέδιο που πρέπει να εφαρμόσουμε για να δικαιολογήσουμε και
να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες των μελών μας.»  

απρίλιος – μάιος 2010

ΕιδΗσεις

Данъци и финанси:
предизвикателства
и възможности в
φορολογία και
условията
Χρηματοοικονομικά:
на рецесия
προκλήσεις και
Ваня Райнова

П

овече от сто участници се събраха в   хотел
Шератон София Хотел Балкан на 13 април за
поредица от презентации на тема „Данъци и
финанси: предизвикателства и възможности
в условията на рецесия”, организирана от
Гръцкия бизнес съвет в България (ГБСБ). Представени бяха
следните доклади: „Международен стандарт за финансово
отчитане (МСФО) за малки и средни предприятия (МСП)”
от Бейкър Тили Клиту; „Насоки за документацията във
връзка с трансферното ценообразуване” от Ernst &
Young; „Кипър: нови промени, свързани с дружествата
и данъците” от Eurofast Global.  „Новата данъчна реформа
в Гърция – значение за трансграничния бизнес” от
PricewaterhouseCoopers; и „Лични данъци и социални
осигуровки в трансгранични ситуации” от Ernst & Young.

Международен стандарт за финансово
отчитане (МСФО) за малки и средни предприятия (МСП)
МСФО за МСП е приет през юли 2009 г., въпреки че
работата по проекта започва през 2003 г. Дори тогава
Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС)
е наясно, че   МСФО ще се използва на първо място от
капиталовите пазари, но повечето предприятия не са  
листвани дружества, а малки и средни предприятия, за
които разходите за прилагането на МСФО в неговата цялост
са непропорционални спрямо ползите. Новият стандарт
за МСП е насочен към преодоляването на тези проблеми
чрез опростени процедури и не толкова чести изменения.
За сравнение, докато пълният МСФО заема около 2800
страници, то този за МСП е 230; ако в първия се изискват
3000 оповестявания, то във втория те са 300. МСФО за МСП
е организиран по теми, а не номериран по МСС/МСФО и ще
бъде актуализиран на всеки три години, а не непрекъснато.
Въпреки че когато повечето хора чуят „МСП”, те мислят
за критериите, свързани с големината, тези критерии не
са включени в определението на СМСС. В него МСП са
предприятия, които не са публично отговорни и публикуват
финансови отчети с общо предназначение за външни
потребители. Дадено предприятие е публично отговорно,
ако дълговите му и капиталови инструменти се търгуват

ευκαιρίες σε
συνθήκες υφέσης
Βανια Ραινοβα

Πάνω από εκατό συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στο
Sheraton Sofia Hotel Balkan στις 13 Απριλίου για μια σειρά από
παρουσιάσεις με θέμα «Φορολογία και Χρηματοοικονομικά:
προκλήσεις και ευκαιρίες σε συνθήκες ύφεσης» που διοργάνωσε
το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία (ΕΕΣΒ).
Παρουσιάστηκαν οι εξής εκθέσεις: «Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)» από την Baker Tilly Klitou; «Κατευθυντήριες
γραμμές για την τεκμηρίωση σχετικά με την τιμολόγηση συναλλαγών» από την Ernst & Young; «H Κύπρος: νέες αλλαγές σχετικά
με τις εταιρείες και τους φόρους» από την Eurofast Global; «Η νέα
φορολογική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα - σημασία για τις διασυνοριακές συναλλαγές» από την PriceWaterhouseCoopers; και
«Προσωπικοί φόροι και κοινωνική ασφάλιση σε διασυνοριακές
περιπτώσεις» από την Ernst & Young.

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Το ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ θεσπίστηκε τον Ιούλιο του 2009, αν
και η δουλειά στο έργο ξεκίνησε το 2003. Ακόμη και τότε το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) είχε επίγνωση του γεγονότος ότι το ΔΠΧΠ θα χρησιμοποιηθεί κυρίως
από τις αγορές κεφαλαίων όμως οι περισσότερες επιχειρήσεις
δεν είναι εισηγμένες εταιρείες αλλά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες το κόστος της εφαρμογής του ΔΠΧΠ στο
σύνολό του είναι δυσανάλογο ως προς τα οφέλη. Το νέο πρότυπο για τις ΜΜΕ στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων μέσω απλουστευμένων διαδικασιών και λιγότερο
συχνών αλλαγών. Για σύγκριση, ενώ το πλήρες ΔΠΧΠ καταλαμβάνει περίπου 2800 σελίδες, εκείνο για τις ΜΜΕ είναι 230•
εάν στο πρώτο απαιτούνται 3000 δημοσιοποιήσεις, στο δεύτερο αυτές είναι 300. Το ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ είναι οργανωμένο
ανά θεματικές ενότητες και δεν έχει αρίθμηση ανά ΔΛΠ/ΔΠΧΠ
και θα αναπροσαρμόζεται κάθε τρία χρόνια και όχι συνεχώς.
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на публичен пазар или то притежава активи и капацитет
за доверително управление (банки, застрахователни
компании и т.н.)
Важно е да се отбележи, че финансовото отчитане се
управлява от националното законодателство, така че МСП
могат да използват новите стандарти за отчитане, само ако
то го позволява.
Пълният МСФО за МСП (заедно с основание за
заключения, примерни финансови отчети и списък на
изискванията за представяне и оповестяване) може да бъде
свален безплатно от http://go.iasb.org/IFRSforSMEs

Насоки за документацията във връзка с
трансферното ценообразуване
Веднаилидругаформарегламентиранетонатрансферното
ценообразуване съществува в България от 1993 г., но едва
наскоро то се превърна в гореща тема. Ето защо. Принципът
на независими пазарни отношения е въведен през 1993 г.
с Наредба № 56 за дейността на дружествата. Той се отнася
до стандарта, приет от Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие, според който транзакциите
между членовете на многонационално предприятие
трябва да се извършват при условията, при които биха се
извършили между независими предприятия. По-късно, през
1998 г. са въведени методи за трансферно ценообразуване
чрез Закона за корпоративния данък върху печалбата. През
2008 г. Националната агенция за приходите публикува своя
„Наръчник за трансферното ценообразуване”. Въпреки това
данъчнитеорганинеможехаданаправятмногозаприлагането
на наредбите, тъй като липсваха насоки за документацията
във връзка с трансферното ценообразуване. Разделът



Αν και όταν οι περισσότεροι άνθρωποι ακούσουν ΜΜΕ σκέφτονται για τα κριτήρια που σχετίζονται με το μέγεθος, τα κριτήρια αυτά δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό του IASB. Εκεί οι
ΜΜΕ είναι οι επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση δημόσιας
λογοδοσίας και δημοσιεύουν  οικονομικές καταστάσεις γενικής
χρήσης για εξωτερικούς χρήστες. Μια επιχείρηση έχει υποχρέωση δημόσιας λογοδοσίας εάν οι χρεωστικοί και μετοχικοί τίτλοι
της είναι διαπραγματεύσιμοι σε δημόσια αγορά ή αν κατέχει
περιουσιακά στοιχεία και ικανότητα για καταπιστευτική διαχείριση (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κλπ.)
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρηματοοικονομική πληροφόρηση διέπεται από το εθνικό δίκαιο, έτσι ώστε οι ΜΜΕ μπορούν
να χρησιμοποιούν τα νέα πρότυπα πληροφόρησης μόνο εάν
αυτό το επιτρέπει.
Το πλήρες ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ (μαζί με τη βάση για συμπεράσματα, δείγματα οικονομικών καταστάσεων και λίστα με τις απαιτήσεις για παρουσίαση και γνωστοποίηση) μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από τη σελίδα http://go.iasb.org/IFRSforSMEs.

Κατευθυντήριες γραμμές για την τεκμηρίωση
σχετικά με την τιμολόγηση συναλλαγών
Με τη μια ή άλλη μορφή, η ρύθμιση της τιμολόγησης συναλλαγών υπάρχει στη Βουλγαρία από το 1993, αλλά μόνο πρόσφατα έγινε καυτό θέμα. Ορίστε γιατί. Η αρχή της ανεξαρτησίας
των σχέσεων της αγοράς καθιερώθηκε το 1993 με Διάταγμα №
56 για τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Αυτό αναφέρεται
στο πρότυπο που εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με το οποίο οι συναλλαγές μεταξύ των μελών της πολυεθνικής επιχείρησης πρέπει να
πραγματοποιούνται στις συνθήκες στις οποίες θα πραγματοποιούνταν μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Αργότερα, το 1998
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относно документацията беше включен в наръчника на 8
февруари тази година. Насоките за документиране са част
от Наръчника по трансферно ценообразуване на НАП,
одобрен от изпълнителния директор на НАП чрез заповед.
Технически погледнато, те нямат силата на закон. Все пак
в интерес на данъчнозадължените лица е да прилагат
тези Насоки, тъй като те определят какво биха изисквали
органите на НАП. Прилагането на Насоките значително ще
намали случаите на оспорване на определените трансферни
цени при данъчни ревизии.
Предприятията трябва да имат предвид, че тежестта
на доказване, че трансферните цени са в съответствие
с принципа на независими пазарни отношения, е
върху данъчнозадълженото лице. В случай, че липсва
документация във връзка с ТЦ, глобата е незначителна
(около 250 евро). Въпреки това, когато няма документация,
изготвена в съответствие с Насоките, НАП може да определи
нови данъчни задължения на дружеството, основавайки се
на всякаква публично достъпна ценова информация.
Наръчника за трансферно ценообразуване може да
бъде свален от уеб сайта на НАП www. portal.nap.bg

Нови промени, свързани с дружествата и
данъците в Кипър
Данъчните условия в Кипър са много благоприятни
за развиване на бизнес, защото Кипър има най-ниския
корпоративен данък в Европейския съюз (10 %), съществува
данъчно облекчение за приходите от дивиденти от
чуждестранни дъщерни дружества, няма данък върху
наследството и има развита мрежа от данъчни спогодби.
Новата актуализация на данъчното законодателство също
определя, че печалбата, придобита от продажбата на ценни
книжа, е освободена от данък, като терминът „ценни книжа”
е значително разширен.
Чуждестранните дружества могат да прехвърлят
седалището си в Кипър и да продължат съществуването си
според законодателството на Кипър, ако това е позволено в
юрисдикцията, в която е учредено дружеството. Няма такси
за ликвидация и пререгистрация. Мигриращото дружество
не се приема за ликвидирано и вследствие скритите резерви
не се облагат.  

Новата данъчна реформа в Гърция –
значение за трансграничния бизнес
Със задълбочаването на гръцката финансова криза
данъчната система се превърна в широко обсъждана тема
през последните няколко месеца. Дългоочакваният данъчен
закон се дискутира от декември 2009 г., а първият проект
беше оповестен в началото на март 2010 г. Основните
аспекти на данъчната реформа са сериозното увеличаване
на данъците (данъците за физически лица се увеличиха с 5 %
до 45 %, корпоративният данък се увеличи до 40 % върху
разпределената печалба, ДДС се повиши от 19 % на 21 %
и годишният данък върху недвижимите имоти нарасна от
0,1 % до максимум 2 %), разширяването на облагаемата
основа чрез премахването на някои данъчни облекчения
и въвеждането на сериозни мерки срещу избягването на
данъци и срещу офшорните зони.
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εφαρμόστηκαν μέθοδοι τιμολόγησης συναλλαγών με το νόμο
για την εταιρική φορολόγηση των κερδών. Το 2008, ο Εθνικός
Οργανισμός των Έσοδων (NAP) δημοσίευσε το «Εγχειρίδιο για
την τιμολόγηση συναλλαγών». Ωστόσο, οι φορολογικές αρχές
δεν μπορούσαν να κάνουν πολλά για την εφαρμογή των διαταγμάτων επειδή έλειπαν κατευθυντήριες γραμμές για την τεκμηρίωση σε σχέση με την τιμολόγηση συναλλαγών. Το τμήμα που
αφορά την τεκμηρίωση συμπεριλήφθηκε στο εγχειρίδιο στις 8
Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους. Οι κατευθυντήριες γραμμές
για την τεκμηρίωση της τιμολόγησης συναλλαγών είναι μέρος
του Εγχειριδίου για την τιμολόγηση συναλλαγών που έχει εγκριθεί από τον εκτελεστικό διευθυντή του NAP με σχετική εντολή.
Από τεχνική άποψη, αυτές δεν έχουν την ισχύ νόμου. Ωστόσο,
προς το συμφέρον των φορολογουμένων είναι να εφαρμόζουν
αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές επειδή αυτές προσδιορίζουν
τις απαιτήσεις της εφορίας. Η εφαρμογή των κατευθυντήριων
γραμμών θα μειώσει σημαντικά τις περιπτώσεις αμφισβήτησης
των καθορισμένων τιμών συναλλαγών σε φορολογικούς ελέγχους.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν υπόψη ότι το βάρος της
απόδειξης ότι οι τιμές των συναλλαγών συμμορφώνονται με
την αρχή για ανεξάρτητες σχέσεις της αγοράς είναι πάνω στο
φορολογούμενο πρόσωπο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει
τεκμηρίωση σχετικά με τις τιμές των συναλλαγών, το πρόστιμο
είναι ασήμαντο (περίπου 250 ευρώ). Ωστόσο, όταν δεν υπάρχει
τεκμηρίωση που να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, ο NAP μπορεί να καθορίσει νέες φορολογικές
υποχρεώσεις για την εταιρεία με βάση τις διαθέσιμες στο κοινό
πληροφορίες για τις τιμές.
Το εγχειρίδιο για την τιμολόγηση συναλλαγών είναι
διαθέσιμο για download από την ιστοσελίδα του NAP
www.portal.nap.bg.

Νέες αλλαγές σχετικά με τις εταιρείες και τους
φόρους στην Κύπρο
Οι φορολογικές συνθήκες στην Κύπρο είναι πολύ ευνοϊκές
για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, επειδή η
Κύπρος έχει το χαμηλότερο εταιρικό φόρο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (10%), υπάρχουν φοροαπαλλαγές για τα εισοδήματα
από μερίσματα από ξένες θυγατρικές, δεν επιβάλλεται φόρος
κληρονομίας και υπάρχει αναπτυγμένο δίκτυο φορολογικών
συμφωνιών. Η νέα ενημέρωση της φορολογικής νομοθεσίας επίσης ορίζει ότι τα κέρδη που προέρχονται από την πώληση τίτλων

Кипър има
най-ниския
корпоративен данък
в Европейския
съюз - 10 %
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απαλλάσσονται από φόρο, καθώς ο όρος «τίτλοι» έχει σημαντικά
ευρύτερο ορισμό.
Οι ξένες εταιρείες μπορούν να μεταφέρουν την έδρα τους
στην Κύπρο και να συνεχίσουν την ύπαρξή τους σύμφωνα με
τους νόμους της Κύπρου αν αυτό επιτρέπεται από την δικαιοδοσία στην οποία έχουν συσταθεί. Δεν υπάρχουν τέλη για εκκαθάριση ή νέα εγγραφή. Εταιρεία η οποία «μεταναστεύει» δε θεωρείται ότι είναι υπό εκκαθάριση και, επομένως, τα λανθάνοντα
αποθεματικά δεν φορολογούνται.  

Η νέα φορολογική μεταρρύθμιση στην
Ελλάδα - σημασία για τις διασυνοριακές
συναλλαγές

За гръцки гражданин, участващ в българско ЕАД,
данъчната ставка се увеличава от 23,5 % на 50,5 %, тъй
като новите правила включват чуждестранните дивиденти
в новата данъчна скала без кредит за чуждестранно
корпоративно облагане. За български гражданин, участващ
в гръцко АД, данъчната ставка се увеличава от 31,6 %
до 43 %. За гръцко дружество, участващо в българско
дружество, данъкът се увеличава, само ако гръцкото АД
разпределя дивиденти.
Гръцките предприятия в България трябва да знаят,
че печалбите в България не подлежат на данъчно
облагане, ако гръцкото дружество се слее с българско
си дъщерно дружество, оставяйки постоянно седалище
като местен клон в Гърция. Все пак е необходимо да се
анализират внимателно гръцките разпоредби относно
трансграничното сливане. След сливането от гръцка
страна няма облагане на печалбата на българското дъщерно
дружество, а от българска страна няма облагане на гръцкото
дружество (заради съществуващата данъчна спогодба между
двете държави) и 40 % данък върху печалбата на гръцкото
дружество, ако се прехвърли на българското дружество (24 %,
ако не се прехвърли).

Лични данъци и социални осугуровки в
трансгранични ситуации
Промените на данъчния закон в Гърция налагат
просмисляне на политиката на бизнесите, които  оперират
в Гърция и в България. Специалистите от Ernst & Young
препоръчват фирмите да направят преглед на данъчното
положение на служителите, назначени в България, за да
избегнат двойно осигуряване и облагане.
Пълния текст на презентациите на всички участници
можете да намерите в Интернет страницата на ГБСБ,
www.hbcbg.com

Με την εμβάθυνση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα
το φορολογικό σύστημα έγινε ευρέως συζητημένο θέμα τους
τελευταίους μερικούς μήνες. Ο πολυαναμενόμενος φορολογικός
νόμος συζητιέται από το Δεκέμβριο του 2009 και το πρώτο νομοσχέδιο ανακοινώθηκε στις αρχές Μαρτίου 2010. Τα κύρια στοιχεία
της φορολογικής μεταρρύθμισης είναι η σημαντική αύξηση των
φόρων (οι φόροι των φυσικών προσώπων αυξήθηκαν κατά 5%
με 45%, ο εταιρικός φόρος αυξήθηκε στο 40% επί των διανεμομένων κερδών, ο ΦΠΑ αυξήθηκε από 19% σε 21% και ο ετήσιος
φόρος ακινήτων αυξήθηκε από 0,1% σε κατ ‘ανώτατο όριο 2%),
η επέκταση της φορολογικής βάσης με την κατάργηση ορισμένων φοροαπαλλαγών και η εισαγωγή σοβαρών μέτρων κατά της
φοροαποφυγής και των υπεράκτιων ζωνών.
Για έναν Έλληνα πολίτη που συμμετέχει σε βουλγαρική μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται από 23,5% σε 50,5% επειδή οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν
τα μερίσματα ξένων εταιρειών στη νέα φορολογική κλίμακα χωρίς
πίστωση για υποκείμενο εταιρικό φόρο στο εξωτερικό. Για έναν
Βούλγαρο πολίτη που συμμετέχει σε ανώνυμη εταιρεία ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται από 31,6% έως 43%. Για την ελληνική
εταιρεία που συμμετέχει σε βουλγαρική εταιρία, ο φόρος αυξάνεται μόνο εάν η ελληνική  ανώνυμη εταιρεία διανέμει μερίσματα.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις στη Βουλγαρία πρέπει να γνωρίζουν
ότι τα κέρδη στη Βουλγαρία δεν είναι φορολογητέα αν η ελληνική
εταιρεία συγχωνευτεί με τη βουλγαρική θυγατρική της, αφήνοντας
μόνιμη έδρα ως τοπικό υποκατάστημα στην Ελλάδα. Ωστόσο, είναι
απαραίτητο να αναλυθούν προσεκτικά οι ελληνικές διατάξεις σχετικά με τη διασυνοριακή συγχώνευση. Μετά από τη συγχώνευση
από την ελληνική πλευρά δε φορολογούνται τα κέρδη της βουλγαρικής θυγατρικής και από τη βουλγαρική πλευρά δε φορολογείται η ελληνική εταιρεία (εξαιτίας της υφιστάμενης φορολογικής
συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών) και δεν υπάρχει 40% φόρος
επί των κερδών της ελληνικής εταιρείας αν μεταβιβαστεί στη
βουλγαρική εταιρεία (24%, εφόσον δε μεταβιβαστεί).

Προσωπικοί φόροι και κοινωνική ασφάλιση
σε διασυνοριακές περιπτώσεις
Οι αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία στην Ελλάδα επιβάλλουν αναθεώρηση της πολιτικής των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία. Οι εμπειρογνώμονες
από την Ernst & Young συστήνουν οι εταιρείες να αναθεωρήσουν
τη φορολογική θέση των υπαλλήλων που διορίζονται στη Βουλγαρία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και ασφάλισης.
Τα πλήρη κείμενα των παρουσιάσεων όλων των συμμετεχόντων
είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΕΕΣΒ www.hbcbg.com.
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Българо-гръцка синергия
Петър Костадинов

Н

а 29 април българският и гръцкият бизнес в
областта на енергетиката си свериха часовниците на еднодневна конференция в София
в хотел Хилтън. Организиратор на събитието
беше гръцкият неправителствен Институт за
енергия в Югоизточна Европа (IENE) в сътрудничество с
Гръцкия бизнес съвет в България.
Срещата имаше за фокус българо-гръцкото сътрудничество в областта на енергетиката, в това число обмяна на
опит между двете страни и задълбочване взаимодействието,
както на държавно, така и на частно ниво.
За това съдейства доброто представителство на конференцията, на която присъстваха водещи участници в
енергийния сектор на двете държави в лицето на гръцката
държавна енергийна компания ДЕПА (основен спонсор на
събитието) и представители от българското Министерство
на икономиката и енергетиката, българската държавна
Национална   енергийна компания, българския държавен
енергиен регулатор, Енергийния системен оператор на
двете държави, както и на редица други държавни и частни
енергийни компании и изследователски институти.
Основните моменти в презентациите на участниците се
концентрираха върху три приниципа, от които зависи енергийната сигурност на региона. Това са сигурността и непрекъсването на енергийните доставки (обявено за основен
приоритет от двете страни), диверсификацията на енергийните източници и обвързването на възобновяемите енергийни източници с опазването на околната среда.
По отношение на първите два приоритета - сигурност
и диверсифициране на енергоснабдяването, участниците
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Βούλγαρο –
Ελληνική συνέργεια
ΠΕταρ ΚοσταντΙνοβ

Στις 29 Απριλίου οι βουλγαρικές και οι ελληνικές επιχειρήσεις του τομέα της ενέργειας συγχρόνισαν τα ρολόγια τους  σε
μια ημερίδα στο ξενοδοχείο Hilton  στη Σόφια.  Διοργανωτής
ήταν το ελληνικό μην κυβερνητικό Ινστιτούτο Ενέργειας της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), συνδιοργανωτής – το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία.
Το φόρουμ εστιάστηκε στη βούλγαρο – ελληνική συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της
ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ των δύο χωρών και της εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων , τόσο σε δημόσιο,  όσο σε ιδιωτικό επίπεδο.
Σε αυτό συνέβαλε η καλή αντιπροσωπευτικότητα της
ημερίδας, στην οποία παραβρέθηκαν  κορυφαίοι παράγοντες
στον τομέα ενέργειας των δύο χωρών στο πρόσωπο της ΔΕΠΑ
(βασικός χορηγός της συνδιάσκεψης) και εκπρόσωποι του
υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Βουλγαρίας, της
βουλγαρικής Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (NEK), της
βουλγαρικής Ενεργειακής Ρυθμιστικής Αρχής , του ενεργειακού διαχειριστή των δύο χωρών, καθώς και άλλες δημόσιες
και ενεργειακές επιχειρήσεις και ινστιτούτα έρευνας.
Όσον αφορά τις πρώτες δύο προτεραιότητες – ασφάλεια και διαφοροποίηση του εφοδιασμού ηλεκτροενέργειας,
οι συμμετάσχοντες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις

απρίλιος – μάιος 2010
на конференцията имаха възможност да се запознаят с
последното развитие на изграждането на газопровода за
пренос на природен газ Стара Загора – Комотини на стойност около 120 млн.евро (част от които се очаква да бъдат
съфинансирани от Европейската комисия), който трябва
да е готов до 2013 г.
Освен като важен двустранен проект, бъдещият газопровод ще бъде и първата газова връзка на България,
различна от единствения в момента газопровод, доставящ
природен газ от Русия.
Българската страна също така представи и проектите
за други две газопороводни връзки със Сърбия и Румъния, които допълнително биха допринесли за избягване
на кризата от началото на 2009 г., когато България беше
една от най-засегнатите страни от газовата криза между
Украйна и Русия.
От своя страна Спирос Палеоянис, заместник-председател на ДЕПА, представи енергопресносната мрежа на
Гърция със съществуващите газопреносни връзки с Турция и проекти за такива с Албания и Бившата югославска
република Македония.
По отношение на взаимодействието по линия на електрическата енергия на конференцията се чуха призиви
за финализиране на преговорите между българския и
гръцкия системен оператор
за подписване на договор,
който ще даде пълен достъп
за обмен на енергия между
двете държави.
Подобен обмен ще бъде
особено важен предвид признанието на двете страни,
че комфортът на 2008 г. е
заменен от последствията
на икономическата криза и
енергийните компании от
двете страни на границата
работят в ситуация на силно
понижени цени и ограничени пазари.
Другата основна тема на
конференцията - за възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) беше доминирана
от факта, че и в Гърция, и в
България предстоят законодателни промени особено
в областта на вятърните и
фотоволтаичните соларни
паркове.
Един от важните двустранни проекти с участието
на Русия - петролопровода
Бургас-А лександруполис,
беше представен на конференцията от Костас Димас,
генерален директор на компанията оператор на проекта
„Трансбалкан Пайплайн”.

ΕιδΗσεις

τελευταίες εξελίξεις στην κατασκευή του αγωγού μεταφοράς
φυσικού αερίου Στάρα Ζαγκόρα – Κομοτηνή αξίας 120 εκατομμυρίων ευρώ (μέρος των οποίων αναμένεται να συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή επιτροπή), ο οποίος πρέπει
να είναι έτοιμος έως το 2013.
Εκτός από σημαντικό διμερές έργο, ο μελλοντικός αγωγός
θα είναι και η πρώτη σύνδεση φυσικού αερίου της Βουλγαρίας, διαφορετική από το μοναδικό αυτή τη στιγμή αγωγό,
που μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Η Βουλγαρία επίσης παρουσίασε και τα σχέδια για άλλες δύο συνδέσεις φυσικού αερίου με Σερβία και Ρουμανία, που ,εκτός των άλλων, θα
συνέβαλλαν για την αποφυγή της κρίσης στις αρχές του 2009,
όταν η Βουλγαρία ήταν μια από τις πληγείσες χώρες από την
κρίση αερίου μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας.
Ο   κ. Σπύρος Παλαιογιάννης , αναπληρωτής πρόεδρος
της ΔΕΠΑ, παρουσίασε το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας της
Ελλάδας με τις υφιστάμενες συνδέσεις μεταφοράς φυσικού
αερίου με την Τουρκία και σχέδια για  παρόμοιες συνδέσεις με
την Αλβανία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας  (FYROM).
Σχετικά με την συνεργασία στον τομέα της ηλεκτρικής
ενέργειας στην ημερίδα ακούστηκαν
εκκλήσεις για ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων
μεταξύ του βουλγαρικού και του ελληνικού διαχειριστή για
την υπογραφή σύμβασης, που
θα δώσει πλήρη πρόσβαση
στην ανταλλαγή ενέργειας
μεταξύ των δύο χωρών.
Μια παρόμοια ανταλλαγή
θα έχει ιδιαίτερη σημασία εν
όψει της παραδοχής των δύο
χωρών ότι η ευμάρεια του 2008
αντικαταστάθηκε από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης
και οι ενεργειακές επιχειρήσεις
και στις δύο πλευρές των συνόρων δραστηριοποιούνται σε
κατάσταση πολύ μειωμένων
τιμών και περιορισμένων αγορών.
Τα άλλο κύριο θέμα στην
ημερίδα – αυτό για τις ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές –
κυριαρχήθηκε από το γεγονός
ότι και στην Ελλάδα και στη
Βουλγαρία αναμένονται νομοθετικές αλλαγές ιδιαιτέρως
στον τομέα των αιολικών και
των φωτοβολταïκών ηλιακών
πάρκων.
Ένα από τα σημαντικά
διμερή έργα με τη συμμετοχή
της Ρωσίας – ο πετρελαιαγωγός
Μπουργκάς – Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ πολης παρουσιάστηκε στην
ημερίδα από τον κ. Χρήστος
Δήμα, γενικός διευθυντής της
εταιρίας, που διαχειρίζεται το
έργο «Transbalkan Pipeline».

Газопроводът
Стара Загора Комотини е първата
газова връзка на
България, освен
тази, която доставя
природен газ от Русия.
Той е на стойност 120
млн. евро и трябва да е
готов до 2013 г.
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ГБСБ: вчера, днес, утре
В следващите 30 страници лидери, членове и
приятели на ГБСБ - от бизнесмени до дипломатиразказват за историята, ролята и визията на Съвета
в навечерието на петия му рожден ден.

Το ΕΕΣΒ: χθές, σήμερα και αύριο
Στις επόμενες 30 σελίδες ηγέτες, μέλη και φίλοι του
ΕΕΣΒ, από επιχειρηματίες μέχρι διπλωμάτες, διηγούνται
την ιστορία, τον ρόλο και το όραμα του Συμβουλίου
στις παραμονές της πέμπτης επετείου του.
Христос Кацанис,
председател на Борда на
директорите на ГБСБ, 2005 - 2008
Христос Кацанис е първият председател на Борда на
директорите на Гръцкия бизнес съвет в България и бивш
председател на БИБА. Кариерата си на банкер започва
през 1983 г., а днес оглавява отдела за международно развитие на Емпорики Банк в Атина.
Завършил е икономика в Атинския университет и е
защитил магистратура и докторат в Сорбона.
Наскоро г-н Кацанис пубикува книгата „От Балканите
до Европа: България през погледа на един съсед.” Той владее английски, френски, български, македонски, немски,
испански и италиански.
Разкажете ни за ГБСБ по времето, когато вие бяхте председател.
Учредяването на Гръцкия бизнес съвет в България започна през 2003 година чрез един комитет, който се състоеше от
кадри на няколко компании и бизнесмени.
Процесът не беше лесен - продължи приблизително две
години. Имаше много противоположни мнения и разногласия за същността на Съвета, за начина му на управление и
развиване на дейност. Естествено, имаше различни мнения
и във връзка с устава.
Най-накрая Съветът придоби плът и кръв (и юридическа
форма, естествено) през 2005 година. Членовете ми оказаха
честта да ми възложат председателството.
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Χρήστος Κατσάνης, πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΕΕΣΒ, 2005 - 2008
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Как се разви или промени ГБСБ по време на вашето управление?
От началото вярвахме, че за да има успех и да не бъде
временно явление, както се е получавало с други начинания
в миналото, Съветът трябва да се състои от професионалисти. Заплатите на кадрите, наема на офиса, общите разходи
трябваше да се покриват от приходите на Съвета. По тази
причина решихме абонаментните вноски на членовете да са
високи.
Усилията ни от първия момент се концентрираха в това
да намерим един или двама човека, които да представляват
ядрото на този екип от професионалисти. Най-накрая се
спряхме на личността на директора на Съвета и по-късно на
още един човек.
Няколко месеца заседавахме в офиси на компании - членове на Съвета. Това трудно положение беше преодоляно,
когато се настанихме в седалището на улица “Оборище”. По
време на мандата ми пристъпихме към различни мероприятия, както от бизнес, така и от културно естество. Създадохме
работни групи, някои от които се оказаха особено ползотворни, докато други – не толкова. Подкрепихме и участвахме
активно в двустранни срещи на най-високо ниво между Гърция и България. По-специално ще спомена мероприятията,
които се проведоха в рамките на срещата на президента на
България г-н Първанов с президента на Гърция г-н Папуляс,
но и онези, които се осъществиха по време на визитата на
министъра на финансите на Гърция г-н Алогоскуфис, реализирана по покана на министъра на финансите на България
г-н Орешарски през 2007 г.
Смятам също така, че голяма следа остави Седмицата
на гръцкото кино през есента на 2007 г. Посетителите бяха
над 3000, а публикациите – над 40. Също така, участвахме
в най-различни радио и телевизионни предавания пак по
същия повод. Не мога да не подчертая ролята, която изигра
подкрепата на г-н Лиолиос и г-н Дедопулос за успеха на организацията.
Друго много значимо събитие, което бе голяма крачка
напред за развитието на Съвета, беше създаването на списание „Балкански хоризонти”. Зараждането, осъществяването
и развитието на това списание носи във всяко отношение
печата на днешния главен секретар на Съвета г-н Аргиропулос. Като цяло смятам, че приносът му през всичките онези
първи години беше неоценим.
Много от проблемите от „технологично” естество по
време на този първи тригодишен период бяха решени благодарение на много опитния тогава генерален секретар г-н
Каркалемис, докато за разрешаването на правните въпроси
се уповавахме на сътрудничеството ни с г-н Карастоянов.
Към края на мандата привлякохме и други ценни кадри,
в резултат на което екипът от професионалисти на Съвета
достигна едно завидно ниво.
Председателството на Съвета отнема много време и
усилия в допълнение към другите ви отговорности в работата. Как намирахте време и какво ви мотивира да поемете тази отговорност?
Със сигурност да заемаш отговорен ръководен пост в една
голяма гръцка банка и да си председател на Съвета не беше
лесно. Но аз го правих с ентусиазъм, защото смятах, че по
този начин обслужвам същевременно моята родина Гърция
и България - втората ми родина и страната на съпругата ми.

5 χρόνια ΕΕΣΒ

Ο Χρήστος Κατσάνης ήταν ο πρώτος πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου
στη Βουλγαρία και πρώην πρόεδρος της Βουλγαρικής Διεθνούς
Επιχειρηματικής Ένωσης. Η σταδιοδρομία του σαν τραπεζίτη
αρχίζει το 1983, ενώ σήμερα είναι επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Δραστηριοτήτων της Εμπορικής Τράπεζας στην Αθήνα.
Έχει σπουδάσει οικονομία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει
μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό από τη Σορβόννη.
Πρόσφατα ο κ. Κατσάνης δημοσίευσε το βιβλίο «Από τα
Βαλκάνια έως την Ευρώπη: Η Βουλγαρία μέσα από το βλέμμα
ενός γείτονα». Μιλάει αγγλικά, γαλλικά, βουλγάρικα, σκοπιανά, γερμανικά, ισπανικά και ιταλικά.
Θα μπορέσετε να μας διηγηθείτε για το ΕΕΣΒ για τον καιρό, όταν
διατελούσατε Πρόεδρος;
Η προσπάθεια για την ίδρυση του ξεκίνησε το 2003, μέσω μίας επιτροπής που αποτελείτο από μερικά στελέχη εταιριών και επιχειρηματίες.
Η διαδικασία δεν ήταν απλή. Κράτησε περίπου δύο χρόνια. Εμφανίστηκαν πολλές διισταμένες απόψεις και διαφωνίες για την φύση του
Συμβουλίου, τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας του. Φυσικά υπήρχαν και διαφορές αντιλήψεων σχετικά με το καταστατικό.
Τελικά το Συμβούλιο πήρε σάρκα και οστά (και Νομική υπόσταση,
βέβαια) το 2005. Τα μέλη μου έκαναν την τιμή να μου αναθέσουν την
προεδρία.
Πώς εξελίχθηκε ή άλλαξε το ΕΕΣΒ κατά τη προεδρία Σας ;
Από την πρώτη στιγμή πιστεύαμε, ότι το Συμβούλιο για να επιτύχει και να μην αποτελέσει ένα βραχύβιο σχήμα, όπως άλλες απόπειρες
που είχαν λάβει χώρα στο παρελθόν, έπρεπε να στηρίζεται σε επαγγελματικά στελέχη, Οι μισθοί των στελεχών αυτών, τα ενοίκια των
γραφείων, τα γενικότερα έξοδα έπρεπε να καλύπτονται από έσοδα του
Συμβουλίου. Για τον λόγο αυτό άλλωστε αποφασίστηκε οι συνδρομές
των μελών να είναι αρκετά υψηλές.
Οι προσπάθειες μας λοιπόν από την πρώτη στιγμή συγκεντρώθηκαν
στο να εντοπίσουμε ένα η δύο άτομα, που θ’αποτελούσαν τον πυρήνα
της επαγγελματικής αυτής ομάδας. Τελικά κατασταλάξαμε στο πρόσωπο
του διευθυντή του Συμβουλίου, και αργότερα σ’ένα ακόμα άτομο.
Για αρκετούς μήνες συνεδριάζαμε σε γραφεία εταιριών μελών του
Συμβουλίου. Αυτή η προβληματική κατάσταση ξεπεράστηκε όταν
εγκατασταθήκαμε στα γραφεία της οδού Ομπόριστε. Στη διάρκεια
της θητείας μου προέβημεν σε αρκετές εκδηλώσεις τόσο επιχειρηματικής όσο και πολιτιστικής φύσεως. Δημιουργήσαμε ομάδες εργασίας,
ορισμένες εκ των οποίων απεδείχθησαν ιδιαίτερα δραστήριες ενώ
άλλες όχι και τόσο. Υποστηρίξαμε και συμμετείχαμε ενεργά σε διμερείς
συναντήσεις υψηλοτάτου επιπέδου μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.
Χαρακτηριστικά αναφέρω τις εκδηλώσεις που έγιναν στα πλαίσια της
συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας κ. Περβάνωφ και του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Παπούλια,
αλλά και εκείνες που έλαβαν χώρα κατά την επίσκεψη του Έλληνα
Υπουργού Οικονομικών κ. Αλογοσκούφη μετά από πρόσκληση του
Υπουργού Οικονομικών της Βουλγαρίας κ. Ορεσάρσκι το 2007.
Επίσης, θεωρώ ότι εποχή άφησε η εβδομάδα του Ελληνικού Κινηματογράφου, το φθινόπωρο του 2007. Οι επισκέπτες ξεπέρασαν τις
3.000, τα σχετικά δημοσιεύματα υπερέβησαν τα 40. Επίσης, συμμετείχαμε σε διάφορες εκπομπές στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, πάλι
για το ίδιο θέμα. Δεν μπορώ να μην υπογραμμίσω τη συνδρομή των
κ.κ. Λιόλιου και Δεδόπουλου στην επιτυχία της διοργάνωσης αυτής .
Ένα άλλο πολύ σημαντικό γεγονός που απετέλεσε μεγάλο βήμα
προς τα μπρος, για την εξέλιξη του Συμβουλίου, ήταν η ίδια η δημιουργία του περιοδικού ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ. Η σύλληψη, η γέννηση, η εξέλιξη
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Най-трудният
момент беше
решението ми да
оставя Съвета,
защото трябваше да
се завърна
в Гърция.

αυτού του περιοδικού έφερε από κάθε άποψη τη σφραγίδα του σημερινού Γενικού γραμματέα του Συμβουλίου, κ. Αργυρόπουλου.
Γενικότερα θεωρώ ότι η συμβολή του καθ’όλη τη διάρκεια εκείνων
των πρώτων χρόνων ήταν ανεκτίμητης αξίας.
Πολλά «τεχνολογικής» φύσεως θέματα κατά τη διάρκεια εκείνης
της πρώτης τριετίας τα λύσαμε χάρις στον πολύπειρο τότε Γενικό
Γραμματέα κ. Καρκαλέμη ενώ για την επίλυση των νομικών θεμάτων
στηριζόμασταν στη συνεργασία του κ. Καραστογιάνοφ.
Προς το τέλος της θητείας μου προσελκύσαμε και άλλα αξιόλογα
στελέχη, με αποτέλεσμα η επαγγελματική ομάδα που υποστηρίζει το
Συμβούλιο να φτάσει ένα αξιοζήλευτο επίπεδο.

През първите години трябваше да разрешим много практически проблеми и кадрите бяха малко. Това означаваше,
че много членове на Борда на директорите (и не само) посвещаваха една голяма част от свободното си време да помагат.
Един от тях бях и аз.
Спомням си, освен всичко друго, че за първите броеве
на списанието, четях внимателно гръцкия текст, за да правя
поправки от езиково естество, защото каквото и да се говори,
гръцкият е родният ми език.

Η προεδρία του Συμβουλίου απαιτεί πολύ χρόνο και προσπάθειες
πέρα από τις άλλες ευθύνες στη δουλειά Σας. Πώς βρίσκατε χρόνο
και ποιά τα κίνητρα για να αναλάβετε μια τέτοια ευθύνη;
Σίγουρα το να έχεις μια υπεύθυνη διευθυντική θέση σε μια μεγάλη
τράπεζα ελληνικών συμφερόντων και να είσαι και Πρόεδρος του Συμβουλίου, δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Αλλά το έκανα με ενθουσιασμό
γιατί θεωρούσα ότι με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούσα συγχρόνως και
την Ελλάδα, την πατρίδα μου, και τη Βουλγαρία, τη δεύτερη πατρίδα
μου και χώρα της συζύγου μου.
Κατά τα πρώτα χρόνια, έπρεπε να επιλύσουμε πολλά πρακτικά
προβλήματα και η ομάδα στελεχών ήταν μικρή. Αυτό σήμαινε ότι
πολλά μέρη του Δ.Σ. (και όχι μόνο) αφιέρωναν ένα μεγάλο μέρος του
ελεύθερου χρόνου τους για να βοηθήσουν. Ένας από αυτούς ήμουν
και εγώ.
Θυμάμαι, μεταξύ άλλων, ότι για τα πρώτα τεύχη του περιοδικού
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, κοίταζα επισταμένα το ελληνικό κείμενο, προκειμένου να κάνω παρεμβάσεις γλωσσικής φύσεως, γιατί όπως και να το
κάνουμε τα ελληνικά είναι η μητρική μου γλώσσα.

Кои са едни от най-трудните решения, които сте вземали
като председател на Съвета?
Най-трудният момент може би беше решението ми да оставя
Съвета, защото трябваше да се завърна в Гърция.

Ποιες είναι κάποιες από τις πιο δύσκολες αποφάσεις, που έχετε λάβει
σαν Πρόεδρο του Συμβουλίου;
Η πιο δύσκολη στιγμή, μάλλον ήταν η ίδια η απόφαση να αφήσω το
Συμβούλιο γιατί έπρεπε να γυρίσω στην Ελλάδα.

Какво считате за най-голямото ви постижение като
председател на Съвета?
Смятам, че самото създаване на ГБСБ като сериозна организация, за която работят изключителни професионалисти и се
радва на особено добра слава, от само себе си е едно голямо
постижение. Постигнахме го заедно с много хора. Аз бях
един от факторите.

Τι θεωρείται ότι είναι το μεγαλύτερο Σας κατόρθωμα σαν Πρόεδρο
του Συμβουλίου;
Θεωρώ ότι η ίδια η δημιουργία του HBCB με τη μορφή ενός σοβαρού
οργανισμού, που στηρίζεται σε εξαιρετικούς επαγγελματίες και έχει
ιδιαίτερα καλή φήμη, από μόνη της είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Και
αυτό το κατορθώσαμε πολλοί άνθρωποι μαζί. Εγώ ήμουν ένας από
τους συντελεστές

Каква беше най-приятната част от работата ви?
Имаше много такива моменти. Обикновено бяха свързани
с възможността да се срещам с членове или кандидати,
които проявяваха интерес да станат членове. Това ставаше
на обществени събирания с музика и добра храна, но и на
годишния бал на Съвета.

Ποιο ήταν το πιο ευχάριστο μέρος της δουλειάς Σας ;
Υπήρξαν πολλές τέτοιες στιγμές. Συνήθως συνδέονταν με την ευκαιρία που είχα να συναντήσω μέλη, ή υποψήφιους που εκδήλωναν ενδιαφέρον να γίνουν μέλη. Αυτό γινόταν σε κοινωνικές εκδηλώσεις με
μουσική και καλό φαΐ, αλλά και στον ετήσιο χορό του Συμβουλίου.

Как си представяте ГБСБ след 10 години?
Като една многобройна многоотраслова организация,
събрала в редиците си сериозни компании от Гърция, Кипър
и България, които в рамките на ГБСБ ще предприемат инициативи за едно още по-динамично сближаване на икономиките и обществата ни, които имат толкова много общи неща,
но и допълващи се характеристики.
Бихте ли завършили следното изречение с три думи: „ГБСБ е...”
Един мост към бъдещето.
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Πώς βλέπετε το ΕΕΣΒ μετά από δέκα χρόνια ;
Σαν ένα ιδιαίτερο πολυάριθμο πολυκλαδικό οργανισμό, που θα
συγκεντρώνει στις τάξεις του σοβαρές επιχειρήσεις από την Ελλάδα,
την Κύπρο και τη Βουλγαρία, οι οποίες στα πλαίσια του HBCB θα
παίρνουν πρωτοβουλίες για μια ακόμα πιο δυναμική ενσωμάτωση των
οικονομιών και των κοινωνιών μας, που διαθέτουν τόσα πολλά κοινά,
αλλά και συμπληρωματικά χαρακτηριστικά.
Θα μπορούσατε να τελειώσετε την εξής πρόταση με τρείς λέξεις: “ Το
ΕΕΣΒ είναι ...”
Μια γέφυρα για το μέλλον.

απρίλιος – μάιος 2010

Антъни Хасиотис,
председател на Борда на
директорите на ГБСБ, 2008 - 2009

5 χρόνια ΕΕΣΒ

Αντώνιος Χασιώτης, πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΕΕΣΒ, 2008 - 2009

Антъни Хасиотис оглавява шестте дъщерни дружества на
Юробанк И Еф Джи Груп в България, той е главен изпълнителен директор на Пощенска банка (с правно име Юробанк И
Еф Джи България АД) и член на Съвета на директорите.
Преди да заеме длъжността главен изпълнителен директор на Пощенска банка, г-н Хасиотис е бил председател и главен изпълнителен директор на General Bank of Greece от 2002
г. През 2001 г. той е зам.-управител и зам.-председател на Борда
на директорите на Земеделска банка на Гърция. През 1999 г. е
работил като регионален мениджър на Barclay’s Bank за Гърция. От 1982 г. в продължение на 17 години г-н Хасиотис заема
ключови мениджърски позиции в Citibank в различни държави (САЩ, Саудитска Арабия, Венецуела, Коста Рика, Гърция). Също така е бил част от висшия мениджмънт в Mellon
Bank в Питсбърг, САЩ и Лондон, Великобритания.
Г-н Хасиотис притежава магистърска степен по межднароден финансов мениджмънт от American Graduate School за
международен мениджмънт в Аризона и бакалавърска степен
по икономика от University of Arizona, САЩ. Учил е също в
City University Business School - Лондон и University of Florence,
Италия. Владее гръцки, английски, френски, итали- ански и
испански език.
В момента г-н Хасиотис е президент на борда на директорите на AmCham (Американска търговска камара) в България, а до юли 2009 г. заема и поста председател на борда на
директорите на Гръцкия бизнес съвет в България, на който
понастоящем продължава да е зам.-председател.

Ο Αντώνιος Χασιώτης διευθύνει τις έξι θυγατρικές εταιρείες
του ομίλου Eurobank EFG στη Βουλγαρία, είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Postbank (με νομικό όνομα Eurobank EFG
Bulgaria AD) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πριν αναλάβει Διευθύνων Σύμβουλος της Postbank, ο κ.
Χασιώτης ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της GENIKI
Bank από το 2002. Το 2001 διετέλεσε Υποδιοικητής και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στην Αγροτική Τράπεζα της
Ελλάδας. Το 1999 εργάστηκε ως Περιφερειακός Διευθυντής της
Barclay’s Bank στην Ελλάδα. Από το 1982 για πάνω από 17 χρόνια ο κ. Χασιώτης κατείχε σημαντικές διευθυντικές θέσεις στη
Citibank σε διάφορες χώρες (ΗΠΑ, Σαουδική Αραβία, Βενεζουέλα, Κόστα Ρίκα, Ελλάδα). Επίσης, ήταν ανάμεσα στα ανώτερα
στελέχη της Mellon Bank στο Πίτσμπουργκ, ΗΠΑ και στο Λονδίνο, Βρετανία.
Ο κ. Χασιώτης έχει πτυχίο master διεθνούς χρηματοοικονομικής διοίκησης από το American Graduate School για διεθνήδιοίκηση στην Αριζόνα και πτυχίο bachelor οικονομικών από το
University of Arizona, ΗΠΑ. Σπούδασε επίσης στο City University
Business School - Λονδίνο και στο University of Florence, Ιταλία.
Μιλάει ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά.
Σήμερα είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Βουλγαρο-Aμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στη Βουλγαρία και έως τον Ιούλιο του 2009 κατείχε τη θέση του Προέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Επιχειρηματικού
Συμβουλίου στη Βουλγαρία, του οποίου προς το παρόν παραμένει
Αντιπρόεδρος.

Вие сте сред основателите на ГБСБ, а до юли миналата
година бяхте и председател на Съвета на директорите на
организацията. Защо и как беше създаден ГБСБ?
Не трябва да се забравя, че Гърция е третият по големина
инвеститор в България. Мнозинството от гръцките инвестиции в България са от стратегическо значение. Това означава, че
компаниите не са дошли тук случайно. Те разглеждат този пазар
като естествено продължение на своя се национален пазар. За
тях България е дом. Например Евробанк има инвестиции в
България на стойност 0,5 милиарда евро. Имаме над 3000 служители и само 5 или 6 от тях са гърци.
Така че това, от което имахме необходимост, беше форум
или платформа, за да могат гръцките инвеститори да изразяват
мнението си, да разглеждат общите си проблеми, да развиват
двустранните гръцко-български връзки и отношения и други
общи интереси и като цяло да се организират. И аз мисля, че
ГБСБ изпълнява тази роля изключително добре. Гръцкият бизнес съвет в България е третата или четвъртата по значимост
подобна организация, що се отнася до броя на членовете и дейностите, и ние сме възприемани като надежден партньор.
Същевременно това, което организации като ГБСБ правят
в допълнение към работата за създаване на стабилни условия
за бизнес и коректни отношения, е да създават приятелства и
междуличностни връзки. Аз съм живял на много места по света
и на този етап смятам, че лесно бих могъл да се впиша във всяка
култура, но за повечето хора пристигането в чужда държава

Είστε ανάμεσα στους ιδρυτές του ΕΕΣΒ και μέχρι τον Ιούλιο του
περασμένου έτους ήσασταν και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού. Γιατί και πώς δημιουργήθηκε το ΕΕΣΒ;
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος
επενδυτής στη Βουλγαρία. Η πλειοψηφία των ελληνικών επενδύσεων στη Βουλγαρία είναι στρατηγικής σημασίας. Αυτό σημαίνει
ότι οι εταιρείες δεν έχουν έρθει εδώ εξαιτίας κάποιας καιροσκοπικής
επενδυτικής κίνησης. Βλέπουν την αγορά αυτή ως μέρος της αυξανόμενης εγχώριας αγοράς τους. Για αυτούς, η Βουλγαρία είναι σπίτι.
Για παράδειγμα η Eurobank έχει επενδύσεις στη Βουλγαρία ύψους
0,5 δισ. ευρώ. Έχουμε πάνω από 3000 εργαζόμενους και μόνο 5 ή 6
από αυτούς είναι Έλληνες.
Έτσι, αυτό το οποίο χρειαζόμασταν πάρα πολύ, ήταν ένα φόρουμ
ή πλατφόρμα, ώστε οι Έλληνες επενδυτές να μπορούν να εκφράζουν
τις απόψεις τους, να εξετάζουν τα κοινά τους προβλήματα, να αναπτύσσουν τις διμερείς ελληνοβουλγαρικές σχέσεις και άλλα κοινά
συμφέροντα και γενικά να ενωθούν σε μια ομάδα. Και κατά τη δική
μου γνώμη το ΕΕΣΒ εκτελεί το ρόλο αυτό πολύ καλά. Το Ελληνικό
Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία είναι ο τρίτος ή τέταρτος σημαντικότερος οργανισμός αυτού του τύπου όσον αφορά τον
αριθμό των μελών και των δραστηριοτήτων και είμαστε αναγνωρισμένοι ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης.
Ταυτόχρονα, αυτό που κάνουν οργανισμοί όπως το ΕΕΣΒ εκτός
από το να δημιουργούν σταθερές συνθήκες για επιχειρηματική δραστηριότητα και τίμιες σχέσεις, είναι το να δημιουργούν φιλίες και
διαπροσωπικές σχέσεις. Έχω ζήσει σε πολλά μέρη του κόσμου και σε
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създава трудности. Ето защо ГБСБ изпълнява и тази социална
функция – да улеснява приспособяването.
Кои бяха най-големите предизвикателства, пред които се
изправихте в началото?
В началото най-голямото предизвикателство беше да се
създаде всичко от нулата. Имаш мечта, идея, а как да я приведеш в действие? Трябваше да убедим добронамерени бизнесмени, че нашите намерения са изцяло и единствено насочени
към бизнеса.
Имаше ли хора, които възприеха намеренията ви по друг
начин?
Гърците поначало са подозрителни хора, а и имат силни
политически убеждения. Но ГБСБ е организация с изцяло бизнес насоченост. Дипломатите и политиците правят това, което
са решили, а ние правим онова, което е необходимо. Няма таен
план. Ние не сме политици, ние сме делови хора и вършим това в
свободното си време, защото вярваме, че е полезно за бизнеса.
Но да се върнем на темата за предизвикателствата. Разбира
се, имаше административни трудности. Спомням си как търсихме място за офис, как обмисляхме откъде ще вземем пари да
платим за него. Или как да изготвим устава. Беше изключително
сложен процес, а и противоречив понякога.
Също така в началото повечето дейности имаха предимно
социална или свързваща функция. С течение на времето добавихме по-съществени, насочени към бизнеса, събития. Междувременно се превърнахме и в надежден и ценен партньор, така
че ако отначало беше трудно да се наемат лектори за нашите
събития, сега хората сами търсят начин да участват в тях.

Опитах да дам на
ГБСБ най-доброто
от двата свята –
англосаксонския
технократски
подход и гръцките
темперамент,
култура и
творчески идеи.
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αυτή τη φάση πιστεύω ότι θα μπορούσα εύκολα να προσαρμοστώ σε
κάθε πολιτισμό, αλλά για τους περισσότερους ανθρώπους η άφιξη σε
μια ξένη χώρα δημιουργεί δυσκολίες. Ως εκ τούτου το ΕΕΣΒ έχει και
αυτή την κοινωνική λειτουργία - να διευκολύνει την προσαρμογή.
Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε
στην αρχή;
Στην αρχή, η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να δημιουργήσουμε
τα πάντα από το μηδέν. Έχεις ένα όνειρο, μια ιδέα άλλά πώς να την
κάνεις πραγματικότητα; Έπρεπε να πείσουμε τους καλοπροαίρετους
επιχειρηματίες ότι οι προθέσεις μας εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά
επικεντρώνονται στην επιχείρηση.
Υπήρχαν άνθρωποι που δέχτηκαν τις προθέσεις σας με άλλο τρόπο;
Οι Έλληνες είναι γενικώς καχύποπτοι άνθρωποι και έχουν ισχυρές πολιτικές πεποιθήσεις. Αλλά το ΕΕΣΒ είναι ένας καθαρά επιχειρηματικός οργανισμός. Οι διπλωμάτες και οι πολιτικοί κάνουν αυτό
που έχουν αποφασίσει και εμείς κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Δεν υπάρχει
κανένα μυστικό σχέδιο. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, είμαστε άνθρωποι των επιχειρήσεων και κάνουμε αυτό στον ελεύθερο χρόνο μας
γιατί πιστεύουμε ότι είναι καλό για την επιχείρηση.
Αλλά ας πάμε πίσω στο θέμα των προκλήσεων. Φυσικά υπήρξαν
διοικητικές δυσκολίες. Θυμάμαι πώς ψάχναμε για χώρο για τα γραφεία, πώς σκεφτόμασταν με τι θα πληρώσουμε για αυτόν. Ή πώς να
συντάξουμε το καταστατικό. Ήταν εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία
και μερικές φορές και αντιφατική.
Επίσης, στην αρχή, οι περισσότερες δραστηριότητες είχαν
κυρίως κοινωνική ή (invite) λειτουργία. Με την πάροδο του χρόνου προσθέσαμε και πιο ουσιαστικές, στοχευμένες στις επιχειρήσεις
εκδηλώσεις. Εν τω μεταξύ έχουμε εδραιωθεί ως αξιόπιστος και πολύτιμος συνεργάτης και έτσι αν στην αρχή ήταν δύσκολο να προσλαμβάνουμε ομιλητές για τις εκδηλώσεις μας, τώρα οι άνθρωποι από
μόνοι τους ψάχνουν τρόπο να συμμετέχουν σε αυτές.

απρίλιος – μάιος 2010
Кое считате за своето най-голямо постижение като председател?
Мисля, че най-значителният ми принос беше придаването на по-делови подход на ГБСБ. Аз съм роден и израсъл в
Гърция, но на 18 години я напуснах и живях първо в САЩ,
а после работех в банкови институции по целия свят. Затова
може да се каже, че аз съм продукт на англосаксонските
принципи и методи. В този смисъл опитах да дам на ГБСБ
най-доброто от двата свята – англосаксонския технократски
подход и гръцките темперамент, култура и творчески идеи.
Какво не знаят хората за ГБСБ?
Някои хора все още не знаят, че съществуваме. Някои
хора мислят, че гърците не могат да се организират в единен
съюз, но ние го правим.

5 χρόνια ΕΕΣΒ

Κατά τη γνώμη σας ποιο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά σας ως
πρόεδρος;
Πιστεύω ότι η πιο σημαντική συνεισφορά μου ήταν το ό,τι
έδωσα μια πιο επαγγελματική προσέγγιση στο ΕΕΣΒ. Γεννήθηκα και
μεγάλωσα στην Ελλάδα, αλλά στα 18 έφυγα και έζησα πρώτα στις
ΗΠΑ και στη συνέχεια εργάστηκα σε τραπεζικά ιδρύματα σε όλο τον
κόσμο. Γι’αυτό μπορούμε να πούμε ότι εγώ είμαι προϊόν των αγγλοσαξονικών αρχών και μεθόδων. Με αυτό το σκεπτικό προσπάθησα
να δώσω στο ΕΕΣΒ το καλύτερο και των δύο κόσμων - την αγγλοσαξονική τεχνοκρατική προσέγγιση και το ελληνικό ταμπεραμέντο,
πολιτισμό και δημιουργικές ιδέες.

Вие участвате в няколко ръковдни органа в допълнение
към своята напрегната работа. Как намирате свободно
време?
Аз нямам свободно време. Времето ми, когато съм тук, е
посветено на работата ми (моята банка и моята общност) и това
е моят личен избор. Свободното ми време е само през почивните дни, когато отивам в Атина, за да се видя с децата си.

Τι δε γνωρίζουν οι άνθρωποι για το ΕΕΣΒ;
Μερικοί άνθρωποι ακόμα δεν ξέρουν ότι υπάρχουμε. Μερικοί
άνθρωποι νομίζουν ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να οργανωθούν σε
ενιαίο μέτωπο αλλά εμείς τα καταφέραμε.
Είστε μέλος μερικών διοικητικών συμβουλίων επιπρόσθετα στην
επίπονη εργασία σας. Πώς βρίσκετε ελεύθερο χρόνο;
Εγώ δεν έχω ελεύθερο χρόνο. Ο χρόνος μου όταν είμαι εδώ είναι
αφιερωμένος στη δουλειά μου (στην τράπεζά μου και στην κοινότητά
μου) και αυτή είναι η προσωπική μου επιλογή. Ο ελεύθερος χρόνος
μου είναι μόνο τα Σαββατοκύριακα όταν πηγαίνω στην Αθήνα για
να δω τα παιδιά μου.

Бихте ли довършил с три думи следното изречение
– ГБСБ е ...
ГБСБ е нашата гордост.

Παρακαλώ να τελειώσετε με τρεις λέξεις την ακόλουθη πρόταση:
«Το ΕΕΣΒ είναι...
Το ΕΕΣΒ είναι η υπερηφάνειά μας.
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Йоанис Поликандриотис,
председател на Борда на
директорите на ГБСБ,
2009 - досега

Йоанис Поликандриотис e председател на Борда на
директорите на Гръцкия бизнес съвет в България и изпълнителен директор на ЕKO България.
Роден е в Атина, учи във френското училище „Лисе
Лионен” в Атина, а след това в Щатския университет на
Ню Йорк, САЩ, където завършва икономика и публични
финанси с отличие.
След службата си във Военноморските сили на Гърция
започва работа в Шел Ко Гърция. Ранният етап от кариерата му преминава на постове, свързани с продажбите
и маркетинга в търговския отдел на Шел Гърция. През
1984 г. г-н Поликандриотис е прехвърлен в Хелзинки за
три години и там оглавява oтдел „Краткосрочно и дългосрочно корпоративно планиране” на Шел Финландия.
След изтичането на този ангажимент той се завръща в
Гърция през 1987 г. и е назначен за мениджър на Центъра
за индустриална печалба.
През 1991 г. г-н Поликандриотис започва работа в
Делта Деъри АД като директор „Продажби”. По-късно
е назначен за генерален директор на новосъздадения
Отдел „Международен бизнес” със задачата да развива и
управлява международните операции на Делта Сладолед
АД, включително и съвместните предприятия и дъщерни
дружества на Делта за производство и продажба на сладолед в четири балкански държави (България, Румъния,
Югославия и БЮРМ).
През юли 2005 г. той започва работа за Хеленик
Петролиум.
Г-н Поликандриотис говори английски и френски език.
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Ιωάννης Πολυκανδριώτης,
πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΕΣΒ,
2009 έως σήμερα
Ο Ιωάννης Πολυκανδριώτης είναι Πρόεδρος του Διοικητικού
συμβουλίου του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη
Βουλγαρία και Εκτελεστικός Διευθυντής της ΕΚΟ Βουλγαρίας .
Γεννήθηκε στην Αθήνα, φοίτησε στο γαλλικό λύκειο «Lycee
Leonin» στην Αθήνα, ενώ μετά έκανε σπουδές στο Πανεπιστήμιο
της Νέας Υόρκης, ΗΠΑ, όπου τελειώνει τις ειδικότητες οικονομία και δημόσια οικονομικά με άριστους βαθμούς.
Μετά την θητεία του στό Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας,
άρχισε να εργάζεται στην «Shell Co Greece». Την πρώτη φάση της
σταδιοδρομίας του κατείχε θέσεις, συνδεδεμένες με τις πωλήσεις
και το μάρκετινγκ στο Εμπορικό τμήμα της «Shell Ελλάδος». Το
1984 ο κ. Πολυκανδριώτης μετατέθηκε στο Ελσίνκι για τρία χρόνια και εκεί ανέλαβε τα καθήκοντα Διευθυντή Βραχυπρόθεσμου
και Μακροπρόθεσμου εταιρικού προγραμματισμού της «Shell
Finlandia». Μετά επέστρεψε στην Ελλάδα το 1987 και ανέλαβε ως
Διευθυντής του Kέντρου Εμπορίας Βιομηχανίας και Θέρμανσης.
Το 1991 ο κ. Πολυκανδριώτης ξεκίνησε να εργάζεται στην
«Delta Dairy» ΑΕ σαν Διευθυντής Εξαγωγων. Αργότερα διορίστηκε Γενικός Διευθυντής της νεοσυσταθείσης Διεύθυνσης
Διεθνών Δραστηριοτήτων με το στόχο να αναπτύσσει και να
διοικεί τις Διεθνείς Δραστηριότητες της «Delta Ice Cream» ΑΕ,
συμπεριλαμβανομένων των άλλων επιχειρήσεων και θυγατρικών εταιριών της «Delta» που δραστηριοποιούνται στον τομέα
παραγωγής και εμποριας παγωτού σε τέσσερεις βαλκανικές
χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Γιουγκοσλαβία και FYROM).
Τον Ιούνιο του 2005 ξεκινάει την δουλειά του στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ».
Ο κ. Πολυκανδριώτης μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.
Πώς θα περιγράφατε το ΕΕΣΒ τον καιρό όταν αναλάβατε την
προεδρία του;
Οι προκάτοχοι μου ήδη έχουν θέσει την πήχη πολύ ψηλά, ώστε
η πρώτη πρόσκληση για μένα ήταν να ανταποκριθώ στα υψηλά
στάνταρ, που έχουν δημιουργήσει. Στόχος μου ήταν να αξιοποιήσω
στο έπακρο τα επιτεύγματα τους και μετά να προσπαθήσω να
επιταχύνω κάποιες διαδικασίες για να ικανοποιήσω τα μέλη μας
μέσω της δημιουργίας ακόμα μεγαλύτερων δυνατοτήτων δικτύωσης
μεταξύ τους και της ενίσχυσης της σημασίας του Συμβουλίου,
δυναμώνοντας τη φήμη και το Eιδικό Βάρος του. Ακριβώς γι΄ αυτό
διεξήγαμε πολλές συναντήσεις εργασίας με τους υπουργούς της νέας
κυβέρνησης. Κατά την επίσκεψη του προέδρου Παρβάνοφ στην
Αθήνα διοργανώσαμε ειδικό γεύμα, στο οποίο προσκεκλημένοι ήταν
οι μεγαλύτεροι εγχώριοι επιχειρηματίες. Θεωρώ ότι γίνεται ακόμα
πιο σαφές ότι εμείς είμαστε ένας αξιόλογος οργανισμός τον οποίο
κανείς δεν δύναται να αγνοεί. Φέτος ανοίξαμε τις πόρτες μας για τις
βουλγαρικές εταιρίες και είναι πολύ καλό ότι οι μεγάλες βουλγαρικές
εταιρίες έρχονται μόνες τους σε μας, δεν χρειάζεται να τους καλούμε.
Ποιο είναι το όραμα σας για το μέλλον του Συμβουλίου;
To Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρικό
ξεκίνησε πριν 5 χρόνια με ξεκάθαρο όραμα και αποστολή, που
προφανώς και δεν αλλάζουν. Έχουμε στρατηγική να συνεχίσουμε την
εξέλιξη μας, να δυναμώσουμε τη φήμη μας και να διατηρήσουμε την
ενέργεια μας. Είναι απαραίτητο συνέχεια να είμαστε σε διάλογο με

απρίλιος – μάιος 2010
Как бихте описали ГБСБ по времето, когато станахте
председател?
Моите предшественици вече бяха поставили летвата доста
високо, така че първото предизвикателство бе да отговоря на
високите стандарти, създадени от тях. Целта беше да извлека
максималното от техните постижения и след това да се опитам
да ускоря някои процеси, за да удовлетворя нашите членове
посредством създаването на още по-големи възможности
за свързване помежду им и придаването на още по-голяма
значимост на Съвета, като го направя още по-забележим и
известен. С оглед на това проведохме много работни срещи
с министрите от новия кабинет. По време на официалното
посещение на президента Първанов в Атина бяхме домакин
на специален обяд, на който поканихме най-значимите местни
бизнес партньори. Мисля, че става все по-ясно, че ние сме значима
организация и никой не може да си позволи да ни пренебрегва.
През тази година отворихме вратите си за български дружества
и е прекрасно да се види, че големите български компании сами
идват при нас, без да е необходимо ние да ги каним.
Каква е идеята Ви за бъдещето на Съвета?
ГБСБ има отлична и стабилна идея и мисия, в това
отношение той няма да се променя. Имаме добра стратегия да
продължим развитието си, да увеличим нашата популярност
и да поддържаме енергията си. Необходимо е непрестанно да
водим диалог с политиците, деловите хора и другите ключови
фигури, които влияят на начина, по който гръцките компании
работят в България, и обратно. Предстои да подпишем и
споразумение с Гръцката федерация на предприемачите за
общи действия и събития.
А кое е най-голямото предизвикателство пред Вас?
Да разширим съвета и да увеличим ползата за членовете му.
Какво още мислите, че искат членовете на Съвета?
Аз не желая да гадая, аз питам. Започнахме да разпращаме
въпросник, който ще излиза на всеки шест месеца. Чрез него
търсим мнението на членовете относно нашата дейност, както
и нови идеи. До този момент няма изненади, въпреки че аз
очаквах такива от въпросника. Все пак ще бъде прекрасно, ако
се появяват една или две добри идеи на всеки шест месеца.
Какво хората не знаят за Съвета?
Считам, че сме доста добре познати на политиците и
деловите хора. Никога не съм чул оплакване, че ние се намираме
някъде в облаците или че сме труднодостъпни. Мисля, че е
много лесно да ни намерят и да се свържат с нас, нашите врати
винаги са отворени.
Вие изпълнявате функциите на председател в свободното
си време...
Не, аз нямам свободно време.
Тогава защо го правите?
Защото искам да служа на каузата. Аз се преместих в България
една година след основаването на Съвета, видях как той работи
и вярвам в каузата. Членовете на ГБСБ не са само големите
банки и огромните предприятия. Много от нашите членове са
по-малки дружества и те имат нужда от цялата помощ, която
можем да им предложим, особено сега в условията на криза.
Бихте ли завършили изречението с три думи: „ГБСБ е...”?
ГБСБ е тук, за да служи на своите членове и да им предложи
нещо стойностно.

5 χρόνια ΕΕΣΒ

Членовете на ГБСБ не
са само големите банки
и предприятия. Много
от нашите членове са
по-малки дружества и
те имат нужда от цялата
помощ, която можем да
им предложим.
τους πολιτικούς, με τους επιχειρηματίες κα τους άλλους σημαντικούς
παράγοντες, που επηρεάζουν τον τρόπο δραστηριότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία και αντιστρόφως.
Πρόσφατα ηρθαμε σε σιμφονια με τον ΣΕΒ /Σύνδεσμο Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιων/ με στόχο των κοινη δραση με την διοργάνωση
ενεργειών και εκδηλώσεων στην Βοθλγαρια και στην Ελλαδα.
Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόσκληση ενώπιον Σας;
Να κάνουμε διεύρυνση του Συμβουλίου και να αυξηθούν τα
οφέλη για τα μέλη του.
Τι σκάφτεστε ότι ακόμα επιθυμούν τα μέλη του Συμβουλίου;
Δεν θέλω να μαντεύω τις επιθυμίες των μελών μας, για αυτο,
τούς ρωτάω. Ξεκινήσαμε την αποστολή ενός ερωτηματολογίου, το
οποίο θα εκδίδεται κάθε εξάμηνο. Με αυτό ζητάμε τη γνώμη των
μελών μας για τη δραστηριότητα μας δηλαδη, σε ποιούς τομείς
μπορούμε να βελτιωθούμε, καθώς και νέες ιδέες. Μέχρι στιγμής
δεν έχουμε εκπλήξεις, παρόλο που εγώ περίμενα κάποιες από το
ερωτηματολόγιο. Ωστόσο, θα είναι επιτυχι α εάν εμφανίζονται μια ή
δύο καλές ιδέες κάθε εξάμηνο.
Τι είναι αυτό που το κοινό δε ξέρει για το Συμβούλιο;
Θεωρώ ότι οι πολιτικοί, οι επιχειρηματίες και τα μέλη μας,
μας γνωρίζουν αρκετά καλά. Ποτέ δεν έχω ακούσει κάποιος να
παραπονιέται οτι πετέμε στα σύννεφα ή είμαστε δυσπρόσιτοι.
Νομίζω ότι η επαφή μαζί μας είναι εύκολη, και η πορτα η δική μου
αλλά και ολων των μελών του του Δ.Σ . ειναι πάντοτε ανοιχτή.
Εσείς εκτελείτε τα καθήκοντα σας προέδρου στον ελεύθερο Σας
χρόνο …
Όχι, εγώ δεν έχω ελεύθερο χρόνο.
Τότε γιατί το κάνετε;
Γιατί επιθυμώ να είμαι χρήσιμος και να προσφέρω στή ιδέα. Εγώ
ήρθα στη Βουλγαρία ένα χρόνο μετά την ίδρυση του Συμβουλίου,
είδα πως αυτό λειτουργεί και πίστεψα στην ιδέα του. Μέλη του
ΕΕΣΒ δεν είναι μόνο οι μεγάλες τράπεζες και επιχειρήσεις. Πολλά
από τα μέλη μας είναι μικρότερες εταιρείες και αυτές χρειάζονται όλη
τη βοήθεια , που μπορούμε να τους προσφέρουμε, ιδιαιτέρως τώρα,
σε συνθήκες κρίσης…
Θα τελειώσατε την πρόταση με τρεις λέξεις:«Το ΕΕΣΒ είναι...»;
Το ΕΕΣΒ είναι εδώ για να υπηρετει και να προσθέτει αξία στα
μέλη του .
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Андрей Караславов,
посланик на България в Гърция

Αντρεï Καρασλάβοβ , πρέσβης της
Βουλγαρίας στην Ελλάδα

Андрей Караславов е посланик на България в Гърция.
Преди да замине за Гърция, е бил началник на кабинета
на президента Георги Първанов. Завършил е Международни отношения в Московския институт по международни отношения.

Ο Αντρεï Καρασλάβοβ είναι πρέσβης της Βουλγαρίας
στην Ελλάδα. Πριν να αναλάβει τα καθήκοντα πρέσβη, διετέλεσε διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Βουλγαρίας
Γκεόργκι Παρβάνοφ. Σπούδασε διεθνείς σχέσεις στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων στη Μόσχα.

Как оценявате отношенията между Гърция и България в
последните години?
Отношенията между България и Гърция се характеризират с активен политически диалог на високо държавно и
правителствено равнище, все по-разширяващо се икономическо сътрудничество, интензивен културен и образователен обмен. Активните политически контакти разшириха
и затвърдиха основата, на която двустранните отношения
между страните получават висок интензитет и динамика
като съюзници и партньори в НАТО и ЕС.
През последните години Гърция продължи да заема
важно място във външнополитическата активност на България, особено що се касае до нейните измерения в регионален план. По почти всички протичащи процеси в световен и
регионален мащаб България и Гърция имат общи или близки
позиции. Характерен пример в това отношение е твърдата
подкрепа и на двете държави за присъединяването на всички
страни от региона на ЮИЕ към ЕС, което беше потвърдено
и по време на последната визита на министър Николай Младенов в Гърция.
Двустранното сътрудничество на всички нива може да
бъде оценено като все по-възходящо и ползотворно, с прагматичен подход, насочен към реализирането на взаимноизгодни проекти в полза и на двете държави.
Специален акцент трябва да бъде поставен на доброто
сътрудничество и взаимната подкрепа на националните
кандидатури в различните международни организации,
като в този контекст следва да се подчертае гръцката подкрепа за българската кандидатура за Генерален директор на
ЮНЕСКО.
Перспективите за развитието на двустранните отношения определено могат да бъдат характеризирани като положителни, с постепенно създаване на предпоставки за реално
и нарастващо сътрудничество, и предварително съгласуване
на позициите в рамките на ЕС, НАТО, както и по актуални
въпроси с регионален аспект.
По-конкретно следва да бъде отбелязано, че само през
последната година двете страни подписаха нова тригодишна
културна спогодба, меморандум за изграждането на газовата връзка Хасково-Комотини, споразумение за откриване
на ГКПП „Златоград-Термес”, Споразумение за съвместен
контрол при преминаване на границата, Споразумение за
изграждане и функциониране на контактен център за сътрудничество между органите на граничната охрана, полицията,
митниците и службите за административен контрол на чужденците.
Подготвено е и в най-скоро време предстои да бъде
подписано и Споразумение за трансгранично полицейско
сътрудничество по наказателни въпроси.

Πώς θα εκτιμούσατε τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας τα τελευταία χρόνια;
Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας χαρακτηρίζονται από ένα ενεργότατο πολιτικό διάλογο σε υψηλό κρατικό
και κυβερνητικό επίπεδο, από μια οικονομική συνεργασία, που
επεκτείνεται όλο και περισσότερο, καθώς και από εντατικές
πολιτιστικές κι εκπαιδευτικές ανταλλαγές. Οι ενεργές πολιτικές
επαφές ισχυροποίησαν και εμπέδωσαν τη βάση, πάνω στην οποία
οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των χωρών αποκτάνε εντατικότητα και
δυναμικότητα στην ιδιότητα τους ως συνεταίροι και σύμμαχοι
στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα συνέχισε
να κατέχει σημαντική θέση στην εξωτερική πολική της Βουλγαρίας, ιδιαιτέρως όσον αφορά στις διαστάσεις της σε περιφερειακό
επίπεδο. Σε σχεδόν όλες τις διαδικασίες, που διενεργούνται σε
παγκόσμιο ή περιφερειακό επίπεδο, η Βουλγαρία και η Ελλάδα
έχουν κοινή ή συναφή στάση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι
η ισχυρή υποστήριξη των δύο χωρών για την εισδοχή όλων των
χωρών της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην ΕΕ,
κάτι που επιβεβαιώθηκε και κατά τη διάρκεια της τελευταίας επίσκεψης του υπουργού Νικολάï Μλαντένοφ στην Ελλάδα.
Η διμερής συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μπορεί να εκτιμηθεί
σαν όλο και πιο ανοδική και επωφελής, με πραγματική προσέγγιση, κατευθυνόμενη προς την υλοποίηση σχεδίων κοινού οφέλους και για τις δύο χώρες. Ειδική έμφαση πρέπει να δοθεί στην
καλή συνεργασία και στην αμοιβαία υποστήριξη των εθνικών
υποψηφιοτήτων στους διάφορους διεθνείς οργανισμούς, ενώ σ΄
αυτά τα πλαίσια πρέπει να υπογραμμιστεί η ελληνική υποστήριξη για την βουλγαρική υποψηφιότητα για Γενικό Διευθυντή της
UNESCO. Οι προοπτικές για την εξέλιξη των διμερών σχέσεων
μπορούν να προσδιοριστούν σαν θετικές, με σταδιακή δημιουρ-
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5 χρόνια ΕΕΣΒ

Кои според Вас
са приоритетите
в икономиката,
които са важни
за България и
Гърция?
Считам, че през
последните години
бяхме
активни
наблюдатели
на
развитието на нови
теми в икономиките на България
и Гърция. Проекти в областта на
енергетиката бяха
осъществени
и
нови са заложени
за изпълнение, в
това число и много
важните
свързващи енергийни
потоци
между
страните в региона. Нашите две страни постигнаха изключително високо ниво на резултатност в диалога между отговорните институции и днес ние отчитаме ползите в реалната
икономика от приятелския политически климат. Без изключение, всеки съвместен проект между нашите държави е
разглеждан като приоритетен за нас. Освен двустранния
газов коридор, участието в големите европейски проекти на
южна енергийна дъга и тръгващия от Русия “Южен поток”
и петролопровода Бургас-Александруполис, да не забравяме
значимостта, която имат за търговските субекти отворените
нови ГКПП-та по общата ни граница. Нарастването на търговския стокообмен има своите необходимости от повече и
по-качествена инфраструктура. Тя остава ключова за поддържането на постигнатия вече интензитет в търговията
в структурни отрасли от леката и тежката промишленост
– металите и продуктите на петролната индустрия. В отделен
план нашите икономики трябва да отговорят на предизвикателствата в областта на високите технологии, каквито ги
поставя глобалният пазар и където има възможност за стратегически сътрудничества. Не на последно място със задоволство отбелязваме стабилните примери в банковия сектор
и туризма, две традиционни сфери на “общата” ни икономика с положителен пазарен модел и разширяващо се значение. Ние отлично оценяваме тяхната роля на предвестник и
гарант за директните търговски връзки, както и като основа
за надграждане на контактите между България и Гърция.

γία προϋποθέσεων για μια πραγματική και αυξανόμενη συνεργασία και εκ των προτέρων συγχρονισμό των θέσεων στα πλαίσια
της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, καθώς και σε επίκαιρα θέματα περιφερειακής
σημασίας. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο το
τελευταίο έτος οι δύο χώρες υπέγραψαν νέα τριετή πολιτιστική
συμφωνία, υπόμνημα για την κατασκευή της σύνδεσης αερίου
Χάσκοβο – Κομοτηνή, συμφωνία για το άνοιγμα της μεθοριακής
διόδου „ Ζλατογκράντ - Θέρμες”, συμφωνία αμοιβαίου ελέγχου
κατά την διέλευση των συνόρων, συμφωνία κατασκευής και λειτουργίας κέντρου επαφών και συνεργασίας μεταξύ των μεθοριακών οργάνων, της αστυνομίας, των τελωνείων και των υπηρεσιών
διοικητικού ελέγχου αλλοδαπών. Καταρτίστηκε και σύντομα
πρόκειται να υπογραφεί και συμφωνία διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας στα ποινική θέματα.

Каква е значимостта на Гръцкия бизнес съвет в България?
От позицията си на посланик на България в Гърция аз
приветствам ГБСБ като организация, натоварена с добрата
мисия да свързва, да благоприятства бизнес средите на двете
страни и да играе ролята на катализатор на търговията и
инвестициите между България и Гърция. Дружества от неправителствения сектор от този тип винаги имат своето място
на проводник на контакти между реалния бизнес и администрацията. Тяхната роля се увеличава още повече именно
в трудни периоди, през които икономиките на нашите две
страни преминават сега. Посолството на България в Атина

Ποια είναι η σημασία του ΕΕΣΒ;
Σαν πρέσβης της Βουλγαρίας στην Ελλάδα, χαιρετώ το
ΕΕΣΒ σαν οργανισμό, επιφορτισμένο με την καλή αποστολή
να συνδέει, να ευνοεί το επιχειρηματικό περιβάλλον των δύο
χωρών και να παίζει τον ρόλο καταλύτη στο εμπόριο και στις
επενδύσεις μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδος. Οι μη- κυβερνητικοί οργανισμοί του τύπου αυτού έχουν πάντα ρόλο αγωγού
επαφών μεταξύ των επιχειρήσεων και της διοίκησης. Ο ρόλος
τους εντείνεται όλο και περισσότερο σε δύσκολους καιρούς,
σαν αυτούς από τους οποίους σήμερα περνάνε οι οικονομίες
των δύο χωρών.

Ποιές κατά τη γνώμη σας είναι οι σημαντικές για τη Βουλγαρία
και Ελλάδα προτεραιότητες στην οικονομία;
Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ήμασταν ενεργοί παρατηρητές νέων θεμάτων στις οικονομίες της Βουλγαρίας και της
Ελλάδος. Σχέδια στους τομείς της ενέργειας υλοποιηθήκαν και
πρόκειται να υλοποιηθούν - συμπεριλαμβανομένων πολλών από
τις σημαντικές ενεργειακές ροές σύνδεσης μεταξύ των χωρών
στην περιοχή. Οι δύο χώρες μας επέτυχαν εξαιρετική υψηλό
επίπεδο αποδοτικότητας στον διάλογο μεταξύ των υπεύθυνων
θεσμών και σήμερα, εμείς δρέπουμε τα αποτελέσματα από το
φιλικό πολιτικό κλίμα στην πραγματική οικονομία. Χωρίς εξαίρεση, κάθε κοινό σχέδιο μεταξύ των χωρών μας αντιμετωπίζεται με προτεραιότητα. Εκτός του διμερούς διαδρόμου φυσικού
αερίου, επίσης της συμμετοχής στα μεγάλα ευρωπαϊκά σχέδια
του Νότιου ενεργειακού τόξου, τον αγωγό Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης, αλλά ας μην ξεχνάμε τη σημασία που έχουν για
τους εμπορευόμενους οι νέες μεθοριακές δίοδοι, που άνοιξαν
στα κοινά σύνορα μας. Η αύξηση των εμπορικών ανταλλαγών
έχει τις ανάγκες της όσον αφορά μια πιο ποιοτική υποδομή. Η
υποδομή παραμένει ρόλος κλειδί για την διατήρηση της ήδη
επιτευχθείσας συνεργασίας στο εμπόριο και σε κλάδους της
ελαφριάς και της βαριάς βιομηχανίας – των μετάλλων και των
προϊόντων της βιομηχανίας πετρελαίου. Επιπλέον, οι οικονομίες μας πρέπει να ανταποκριθούν στις προκλήσεις στον τομέα
των υψηλών τεχνολογιών, που παρουσιάζει η παγκόσμια αγορά
και όπου υφίστανται δυνατότητες στρατηγικών συνεργασιών.
Όχι σε τελευταία θέση, με ευχαρίστηση, σημειώνουμε τα επιτυχημένα εγχειρήματα στον τραπεζιτικό τομέα και στον τουρισμό, δύο παραδοσιακούς τομείς της «ενιαίας» οικονομίας μας
με θετικό επιχειρηματικό μοντέλο και όλο και πιο διευρύνουσα
σημασία. Εμείς βλέπουμε τον ρόλο τους σαν προάγγελου και
εγγυητή των διμερών εμπορικών σχέσεων, καθώς και την βαρύτητά τους ως βάση οικοδόμησης των σχέσεων μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδος.
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имаше възможността да партнира и да сподели положителни
резултати от сътрудничеството с ГБСБ по време на държавното посещение на президента Георги Първанов в Гърция
през миналия ноември. Контактите ни с ръководството на
ГБСБ са отворени за нови съвместни дейности и в лицето
на организацията намираме важен приятел за постигане на
общите цели по разширяването на бизнес възможностите
между нашите страни. Ние сме доволни, че от първия брой
на списание “Балкански хоризонти” сме участници в тази
наистина хубава инициатива и като читатели и като интервюирани. Още веднъж бих искал да дам своята висока оценка
на диалога, на приятелския тон, който водим с г-н Поликандриотис, с г-н Хасиотис, с г-н Аргиропулос и всички членове
на Съвета.
Какво ще пожелаете на ГБСБ по случай годишнината?
Разбира се пожелавам на всички членове на ГБСБ успешен бизнес на първо място! Тези първи 5 години, през които
членовете на ГБСБ се увеличиха почти 10 пъти, са едно динамично начало на успешен проект и в този смисъл пожелавам
резултатите от следващите да надхвърлят постигнатото като
проекция на развитието на двустранните взаимоотношения
между България и Гърция. Надявам се в общия път по поддържането на приятелските и партньорски връзки ценен
спътник да продължава да ни бъде и ГБСБ.

Η πρεσβεία της Βουλγαρίας στην Αθήνα είχε την ευκαιρία να
συνεργαστεί και να συμμεριστεί τα θετικά αποτελέσματα από τη
συνεργασία της με το ΕΕΣΒ κατά τη διάρκεια της κρατικής επίσκεψης
του Προέδρου της Βουλγαρίας Γκεόργκι Παρβάνοφ στην Ελλάδα τον
περασμένο Νοέμβρη.
Οι σχέσεις μας με την διοίκηση του ΕΕΣΒ είναι ανοιχτές για νέες
από κοινού δραστηριότητες και έχουμε στο πρόσωπο του Συμβουλίου
έναν αξιόλογο φίλο για την επίτευξη των κοινών στόχων διεύρυνσης
των επιχειρηματικών δυνατοτήτων μεταξύ των χωρών μας. Είμαστε
ευχαριστημένοι διότι ακόμα από το πρώτο τεύχος του περιοδικού
«Ορίζοντες», συμμετέχουμε σε αυτή την πραγματικά ευχάριστη πρωτοβουλία και σαν αναγνώστες και σαν συμμέτοχοι στις συνεντεύξεις.
Ακόμα μια φορά θα ήθελα να δώσω την υψηλή εκτίμηση μου στον
διάλογο, στον φιλικό τόνο , που έχουμε με τον κ. Πολυκανδριώτη, με
τον κ. Αργυρόπουλο και με όλα τα μέλη του Συμβουλίου.
Τι θα ευχηθείτε στο ΕΕΣΒ με αφορμή την επέτειο;
Βέβαια εύχομαι σε όλα τα μέλη του ΕΕΣΒ κατ’ αρχήν καλές δουλειές! Αυτά τα πρώτα 5 χρόνια, κατά οποία τα μέλη αυξήθηκαν σχεδόν
10 φορές, αποτελούν μια δυναμική αρχή ενός επιταχυμένου σχεδίου
και υπό αυτή την έννοια εύχομαι τα αποτελέσματα των επόμενων
χρονών να ξεπεράσουν τα πρώτα επιτεύγματα σαν αντανάκλαση της
εξέλιξης των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας.
Ελπίζω στην κοινή διαδρομή μας και τη διατήρηση φιλικών και συνεργατικών σχέσεων. Το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία
να συνεχίσει να είναι ένας οικείος μας κι αξιόλογος πρωτεργάτης.

Данаи-Магдалини Куманаку,
посланик на Гърция в България

Δανάη Μαγδαλήνη Κουμανάκου,
πρεσβείρα της Ελλάδας
στην Βουλγαρία

Ваше превъзходителство, вие сте в България повече от три години. Познавате
добре българската икономика. Кои са
областите, които имат скрити предимства (проявяват скрита динамика) и
биха могли да се развият успешно?
Българското общество е избрало пътя
на европейската интеграция, който вече
е единствен път и за страните от Балканите, като същевременно разполага с предимствата на регионалните икономики и
преди всичко балканските с всички техни
характерни особености. До днес, имайки
предвид конкурентната среда в другите
страни, България успя чрез стабилна демократична модернизация да привлече един
доста задоволителен брой чужди инвестиции, между които знаем, че гръцките заемат
видно място.
Предимствата, привлекли чуждите
инвеститори, са преди всичко подходящ и
стабилен данъчен режим, който несъмнено е благоприятен за
бизнеса, евтина работна ръка, както и благоприятно законодателство, в рамките на което бизнесът може гъвкаво да извършва
стопанска дейност.
Инвестициите в областта на енергетиката, съвременните
форми на зелена енергия, реконструкцията на националната
пътна мрежа, интензификацията в организацията на предоставянето на специализирани услуги, инвестициите в дигитални
технологии и използването на съществуващия специализи-

Εξοχότατη, βρίσκεσθε ήδη στην Βουλγαρία
περισσότερα από 3 χρόνια. Γνωρίζετε την
βουλγαρική οικονομία καλά. Ποιοι είναι οι
οικονομικοί τομείς που διαθέτουν κρυφά
πλεονεκτήματα (κρυφή δυναμική) και
δύνανται να αναπτυχθούν επιτυχημένα;
Η βουλγαρική κοινωνία έχει επιλέξει
τον δρόμο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
που αποτελεί πλέον μοναδική διάσταση των
χωρών της Βαλκανικής, ενώ παράλληλα
διαθέτει τα πλεονεκτήματα των περιφερειακών
οικονομιών και ιδιαίτερα των βαλκανικών, με
όλα τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα.
Μέχρι σήμερα, και σε αντιδιαστολή με
το ανταγωνιστικό περιβάλλον των άλλων
χωρών, η Βουλγαρία έχει πετύχει μέσα από
έναν σταθερό δημοκρατικό εκσυγχρονισμό
να προσελκύσει έναν αρκετά ικανοποιητικό
αριθμό ξένων επενδύσεων, μεταξύ των
οποίων γνωρίζουμε ότι οι ελληνικές κατέχουν
εξέχουσα θέση.
Τα πλεονεκτήματα που προσέλκυσαν τους ξένους επενδυτές
ήσαν κυρίως το κατάλληλο και σταθερό φορολογικό καθεστώς
που αναμφισβήτητα ευνοούν την επιχειρηματική δράση, το φθηνό
εργατικό κόστος, καθώς και το γενικότερα ευνοϊκό νομοθετικό
πλαίσιο, μέσα στο οποίο μπορούν με ευελιξία να κινηθούν οι
επιχειρήσεις.
Οι επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, οι σύγχρονες
μορφές τους στην πράσινη ενέργεια, η ανασυγκρότηση του
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Българската
икономика има
предимства и предоставя
много инвестиционни
възможности.
ран човешки потенциал, са само някои от областите, в които
съществува скрита динамика.
По-специално в областта на енергетиката, предвид
„националната схема за зелени инвестиции”, която България
е изградила, а и инвестиционната програма за зелено развитие, която е нова цел и основен приоритет за Гърция, изразен от министър-председателя на Гърция г-н Г. Папандреу,
се очертават изключително благоприятни перспективи в
двустранното сътрудничество.
Всичко това дава основание за една честна оценка, че българската икономика има предимства и предоставя много инвестиционни възможности.
България и Гърция работят съвместно в много области.
Кои са според вас най-ефективните проекти за двете икономики?
Гърция и България са съседни страни и пример за сътрудничество в много области на икономиката, като енергетика,
търговия, туризъм, комуникации, транспорт и земеделие, в
областта на културата също.
Факт е, че Гърция се превърна в един от основните фактори
за развитието на българската икономика, веднага след демократизирането и отварянето на пазара й, когато много гръцки
предприемачи решиха да инвестират, пренебрегвайки риска в
онези години. В резултат на тази инициатива Гърция се превърна в един от първите и основни инвеститори на българския
пазар.
Поради световната икономическа рецесия обаче, която
засегна почти всички икономики в света, инвестиционният
ентусиазъм от изминалите години се ограничи, дори и в страни
с благоприятна инвестиционна среда, каквато е България днес.
Въпреки това, винаги има поле за инициативи и проекти
с благотворен ефект върху националните икономики. Найхарактерни в това отношение, както посочих по-горе, са областите енергетика и туризъм.
Гърция и България участват в общи енергийни проекти от
огромно значение, каквито са петролопровода Бургас – Александруполис и газопровода „Южен поток”, осъществяването на
които ще осигури диверсификация на енергийните доставки и
енергийна сигурност в ЕС.
Също така в началото на м. март бе подписан в Солун договор за учредяване на дружествата, които ще поемат проектирането, строежа и търговската експлоатация на гръцко-българския газопровод IGB от Комотини до Стара Загора. Тази тръба
в съчетание с гръцко-италианската, която също е в процес на
строителство, ще осигури транспортирането и доставката на
природен газ в целия балкански регион.

5 χρόνια ΕΕΣΒ

εθνικού οδικού δικτύου, η εντατικοποίηση στην οργάνωση
παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, οι επενδύσεις στην
ψηφιακή τεχνολογία, αλλά και η αξιοποίηση των υφιστάμενων
ανθρώπινων πόρων, αποτελούν μερικούς μόνο από τους τομείς
όπου ενυπάρχουν πολλά περιθώρια ανάπτυξης.
Ειδικά για τον ενεργειακό τομέα, δεδομένου του «Εθνικού
Συστήματος για Πράσινες Επενδύσεις» που έχει καταρτίσει η
Βουλγαρία, αλλά και του προγράμματος επενδύσεων για την
Πράσινη Ανάπτυξη, που αποτελεί έναν νέο στόχο και βασική
προτεραιότητα για την Ελλάδα, όπως αυτός εκφράσθηκε από
τον Έλληνα Πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου, οι προοπτικές της
διμερούς συνεργασίας διαγράφονται εξαιρετικά ευοίωνες.
Όλα αυτά στοιχειοθετούν μια δίκαιη θεώρηση ότι η βουλγαρική
οικονομία έχει πλεονεκτήματα και πολλές επενδυτικές ευκαιρίες.
Η Βουλγαρία και η Ελλάδα εργάζονται από κοινού σε
πολλούς τομείς. Ποια είναι κατά την γνώμη σας τα πλέον
αποδοτικά σχέδια για τις δύο οικονομίες;
Η Ελλάδα και η Βουλγαρία αποτελούν όμορες χώρες και
παράδειγμα συνεργασίας σε πολλούς τομείς της οικονομίας,
όπως η ενέργεια, το εμπόριο, ο τουρισμός, οι επικοινωνίες, οι
μεταφορές και η γεωργία, αλλά και ο τομέας του πολιτισμού.
Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα αποτέλεσε έναν από τους
βασικούς παράγοντες στην ανάπτυξη της βουλγαρικής
οικονομίας, αμέσως μετά τον εκδημοκρατισμό και το άνοιγμα
της αγοράς, όταν πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες αποφάσισαν
να επενδύσουν παραβλέποντας το ρίσκο εκείνης της εποχής.
Αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας αυτής ήταν να καταστεί η
Ελλάδα ένας από τους πρώτους και βασικούς επενδυτές στη
βουλγαρική αγορά.
Ωστόσο λόγω της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης που
πλήττει όλες σχεδόν τις οικονομίες του κόσμου, ο επενδυτικός
ενθουσιασμός των προηγούμενων χρόνων έχει περιοριστεί,
ακόμα και σε χώρες με ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον, όπως
είναι η Βουλγαρία σήμερα.
Παρόλα αυτά πάντα θα υπάρχει το έδαφος για πρωτοβουλίες
και σχέδια με ευεργετικά αποτελέσματα στις εθνικές οικονομίες.
Τα πλέον χαρακτηριστικά όπως ανέφερα και παραπάνω είναι οι
τομείς της ενέργειας και του τουρισμού.
Η Ελλάδα και η Βουλγαρία μετέχουν από κοινού σε
ενεργειακά σχέδια υψίστης σημασίας, όπως το σχέδιο κατασκευής
του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη και του
αγωγού φυσικού αερίου South Stream, που η υλοποίησή τους
θα διασφαλίσει τη διαφοροποίηση των προμηθειών ενέργειας
και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ.
Επίσης, στις αρχές Μαρτίου υπεγράφη στη Θεσσαλονίκη η
συμφωνία για τη σύσταση των εταιριών, που θα αναλάβουν τον
σχεδιασμό, την κατασκευή και την εμπορική εκμετάλλευση του
ελληνοβουλγαρικού αγωγού φυσικού αερίου IGB, με αφετηρία
την Κομοτηνή και κατάληξη τη Στάρα Ζαγόρα της Βουλγαρίας.
Ο αγωγός, σε συνδυασμό και με τον ελληνοϊταλικό αγωγό, που
είναι επίσης υπό κατασκευή, θα διασφαλίζει τη διέλευση και
παροχή φυσικού αερίου σε όλη τη βαλκανική χερσόνησο.
Αναμφισβήτητα, πρόκειται για σχέδια με έντονα αναπτυξιακό
χαρακτήρα και σημαντικά οφέλη για τις εγχώριες οικονομίες.
Εκτός από τον τομέα της ενέργειας θα πρέπει να αναφέρουμε
και αυτούς του τουρισμού, αλλά και ευρύτερα της παροχής
υπηρεσιών όπου αναλαμβάνονται πολλές επιχειρηματικές
πρωτοβουλίες.
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το άνοιγμα της συνοριακής
διάβασης Ζλάτογκραντ – Ξάνθη, τον περασμένο Ιανουάριο,
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Несъмнено става дума за проекти със силен развоен характер и съществени ползи за националните икономики.
Освен енергийната област, трябва да споменем и туризма,
а и по-широката област на предоставяне на услуги, където се
поемат много бизнес инициативи.
Не трябва да забравяме, че откриването на граничния пункт
Златоград – Ксанти през миналия януари, даде съществен тласък на туристопотока в региона. Броят на посетителите от двете
страни на границата е изключително завишен, особено през
уикендите и почивните дни. Впрочем отварянето на този нов
граничен пункт в региона бе по молба на местното население,
в която се вслуша политическото ръководство на двете страни
и това беше правилно. Много скоро видяхме, че присъствието
на гръцки туристи в Златоград е наистина толкова голямо, че
доведе до решението на местните предприятия за услуги да предоставят на туристите алтернативната възможност да използват
еврото паралелно с лева, както и решението на ресторантите
в региона да предлагат меню на гръцки език. Същите положителни резултати се очакват и с новите гранични пунктове, които
ще бъдат отворени в близко бъдеще.

έδωσε σημαντική ώθηση στην τουριστική κίνηση της περιοχής.
Ο αριθμός των επισκεπτών από τις δύο πλευρές των συνόρων
είναι εξαιρετικά αυξημένος, κυρίως τις περιόδους των
σαββατοκύριακων και των αργιών. Εξάλλου η διάνοιξη της νέας
συνοριακής διάβασης στην περιοχή ήταν ένα αίτημα των ίδιων των
τοπικών πληθυσμών, που βρήκε ευήκοα ώτα από την πολιτειακή
ηγεσία των δύο χωρών και όχι άδικα. Πολύ πρόσφατα είδαμε ότι
η παρουσία των Ελλήνων επισκεπτών στο Ζλάτογκραντ είναι
πραγματικά τόσο έντονη που οδήγησε στην απόφαση από τις
τοπικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών να παράσχουν την
εναλλακτική δυνατότητα χρήσης του ευρώ, μαζί με το λεβ, καθώς
και στην απόφαση των εστιατόρων της περιοχής να εκδίδουν
τους καταλόγους τους και στην ελληνική γλώσσα. Τα ίδια θετικά
αποτελέσματα αναμένονται και με τις νέες συνοριακές διαβάσεις
που πρόκειται να ανοίξουν σύντομα.
Ήδη οι δυο χώρες μετέχουν σε κοινά σχέδια, χρηματοδοτούμενα
από την ΕΕ, με σκοπό να προβάλουν και αναδείξουν όλες τις
μορφές τουρισμού, όπως ο πολιτιστικός και ο θρησκευτικός
τουρισμός που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί.

Каква роля играе според вас Гръцкият бизнес съвет в двустранните бизнес отношения?
Гръцкият бизнес съвет в България е една организация за
защита на бизнес интереси в стопанския живот на България,
но, както знаем, през всичките тези години беше инициатор на
важни събития и дейности от бизнес интерес или по- широк
икономически интерес, в резултат на което има особено успешен път на развитие.
Чрез последователната си работа и организирането на
мероприятия на особено високо равнище, срещи с изтъкнати
бизнесмени и презентации на нови фирми, развиващи дейност
в България, Съветът е допринесъл съществено не само за подобряването на отношенията между гръцките предприемачи, но
много повече за развитието на честно сътрудничество между
бизнеса и българските институции.
Също толкова съществен е и фактът, че посредством пряката и непрекъсната информация, която предоставя, той спомага както за представянето, така и за по-доброто разбиране на
бизнес средата.
Вярвам безрезервно, че тази негова роля се признава от
всички участници в стопанския живот не само в България, но
и в Гърция.

Ποιός είναι κατά την άποψή σας ο ρόλος που διαδραματίζει το
Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στις διμερείς επιχειρηματικές
σχέσεις;
Το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο της Βουλγαρίας
είναι o φορέας επιχειρηματικών συμφερόντων στα οικονομικά
δρώμενα της Βουλγαρίας, αλλά, όπως γνωρίζουμε, όλα αυτά τα
χρόνια αποτέλεσε τον πρωτεργάτη σημαντικών πρωτοβουλιών και
δράσεων επιχειρηματικού ή ευρύτερα οικονομικού ενδιαφέροντος,
με αποτέλεσμα να έχει διαγράψει μία ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία.
Μέσα από τις συνεχείς δράσεις του με εκδηλώσεις σε ιδιαίτερα
υψηλό επίπεδο, συναντήσεις επιχειρηματικών στελεχών και
παρουσιάσεις νέων εταιριών που δραστηριοποιούνται στην
Βουλγαρία, έχει συμβάλει ουσιαστικά όχι μόνο στην βελτίωση
των σχέσεων μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά πολύ
περισσότερο στην ανάπτυξη ειλικρινούς συνεργασίας ανάμεσα στις
επιχειρήσεις και στους φορείς του βουλγαρικού κράτους.
Είναι επιπλέον εξίσου σημαντικό ότι μέσα από την συνεχή και
άμεση ενημέρωση την οποία προσφέρει, έχει βοηθήσει τόσο στην
προβολή όσο και στην καλύτερη αντίληψη και κατανόηση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Πιστεύω ανεπιφύλακτα ότι ο ρόλος αυτός έχει αναγνωρισθεί
από όλες τις πλευρές και τους φορείς της οικονομικής δράσης, όχι
μόνο στην Βουλγαρία, αλλά και στην Ελλάδα.

Какво бихте пожелали на Гръцкия бизнес съвет по повод
петата годишнина от създаването му?
Наистина е достойно за възхищение в много области на
стопанската дейност, че има организации като Гръцкият бизнес
съвет с толкова силно присъствие и видими резултати само в
рамките на петте години от създаването си.
Мисля, че не е необходимо да се тревожа за бъдещето на
Гръцкия бизнес съвет. Сигурна съм, че през следващите години
той ще развие една богата дейност, основана на принципите, от
които се ръководи, а и на по-широката социална и икономическа роля, която играе.
Присъствието му тук се счита от всички нас като особено
значима.
Пожелавам наистина да продължи в максимална степен
резултатната си дейност и да се изгради като един много
важен фактор в по-нататъшното развитие на гръцко-българските икономически отношения.

Τι θα θέλατε να ευχηθείτε στο Συμβούλιο με την ευκαιρία της
εορταστικής Επετείου (της συμπλήρωσης των 5 ετών από την
ίδρυσή του);
Είναι πράγματι αξιοζήλευτο για πολλούς τομείς της οικονομικής
δραστηριότητας, ότι υπάρχουν φορείς όπως o HBCB με τόσο έντονη
παρουσία και ορατά αποτελέσματα μόνο μέσα σε 5 χρόνια από την
σύστασή τους.
Νομίζω πως δεν χρειάζεται να ανησυχώ για το μέλλον του
Ελληνικού επιχειρηματικού Συμβουλίου. Είμαι βέβαιη ότι και τα
επόμενα χρόνια θα προσφέρει ώριμο και πλούσιο έργο βασισμένο
στις αρχές που το διέπει, αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικο –
οικονομικό ρόλο που καταλαμβάνει.
Η παρουσία του εδώ κρίνεται από όλους μας ως ιδιαίτερα
σημαντική.
Εύχομαι πραγματικά να συνεχίσει να προσφέρει τα μέγιστα και
να αναδειχθεί σε πολύ σημαντικό φορέα αιχμής για την περαιτέρω
ανάπτυξη των ελληνοβουλγαρικών οικονομικών σχέσεων.
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Прокопиос Манцуранис,
посланик на Гърция в България,
2002 - 2006
Прокопиос Манцуранис е бивш
посланик на Гърция в България (2002 –
2006) и настоящ посланик в Босна и Херцеговина. Г-н Манцуранис започва дипломатическата си кариера с приемането си
в дипломатическия корпус през 1976 г. За
пръв път работи в България през 1978 г. като
консул и секретар в гръцкото посолство в
София. Следват назначения в Париж, Скопие, Сараево и Атина.
Г-н Манцуранис е завършил право в
Солунския университет и е защитил докторат в Парижкия университет. Говори френски и английски. Женен е и има три деца.

Προκόπιος Μαντζουράνης,
πρέσβης της Ελλάδας στη
Βουλγαρία, 2002 - 2006
Ο κ. Προκόπιος Μαντζουράνης είναι πρώην πρέσβης της Ελλάδας στη Βουλγαρία (2002 - 2006) και
νυν πρέσβης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ο κ. Μαντζουράνης άρχισε τη διπλωματική του σταδιοδρομία με
την υποδοχή του στο διπλωματικό σώμα το 1976. Για
πρώτη φορά υπηρέτησε στη Βουλγαρία το 1978 ως
πρόξενος και γραμματέας στην Ελληνική Πρεσβεία
στη Σόφια. Ακολούθησαν θέσεις στο Παρίσι, στα
Σκόπια, στο Σαράγιεβο και στην Αθήνα.
Ο κ. Μαντζουράνης είναι πτυχιούχος Νομικής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και υπερασπίστηκε τη διδακτορική του διατριβή στο
Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Μιλάει γαλλικά και
αγγλικά. Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά.

Вие сте бил посланик на Гърция в България, когато е основан
Гръцкия бизнес съвет. Какво си спомняте от този период в
историята на ГБСБ?
Спомням си, че се събрахме на коктейл в резиденцията на
посланика през ноември 2002 г. Бяхме предимно служители на
посолството и голям брой гръцки бизнесмени. На първо място
стана дума, че двустранните бизнес взаимоотношения са добри,
а тяхната перспектива – още по-добра. От друга срана, имаше
необходимост от организация, която да обгрижва интересите на
гръцките предприемачи в България. Решихме, че е нужна работна
група, която да се заеме с този въпрос. Групата се сформира
бързо и започна работа в състав: господата Кацанис, Цангарис,
Кацикеас и Аргиропулос, все хора с богат опит в България. След
двугодишни усилия, през 2005 г., бе основан Съвета. Дори няма
нужда да споменавам, че основаването му беше много щастлив
момент за всички.

Ήσασταν πρέσβης της Ελλάδας στη Βουλγαρία όταν ιδρύθηκε το
Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο. Τι θυμάστε από εκείνη την
περίοδο στην ιστορία του ΕΕΣΒ;
Θυμάμαι ότι συναντηθήκαμε σε δεξίωση στην πρεσβευτική
κατοικία το Νοέμβριο του 2002. Παραβρέθηκαν κυρίως υπάλληλοι
της πρεσβείας και πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες. Πρώτα συζητήθηκε ότι οι διμερείς επιχειρηματικές σχέσεις είναι καλές και η προοπτική τους είναι ακόμη καλύτερη. Από την άλλη πλευρά, υπήρχε
η ανάγκη για έναν οργανισμό ο οποίος να φροντίζει για τα συμφέροντα των Ελλήνων επιχειρηματιών στη Βουλγαρία. Αποφασίσαμε
ότι χρειαζόταν μια ομάδα εργασίας για την αντιμετώπιση αυτού του
θέματος. Η ομάδα σχηματίστηκε γρήγορα και άρχισε τη δουλειά της
με τα εξής μέλη: τους κυρίους Κατσάνη, Τσαγγάρη, Κατσικέα και
Αργυρόπουλο - όλοι άνθρωποι με πλούσια εμπειρία στη Βουλγαρία.
Μετά από δύο χρόνια προσπαθειών, το 2005 ιδρύθηκε το Συμβούλιο.
Βεβαίως η ίδρυσή του ήταν μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή για όλους.

Каква беше вашата роля в организацията?
Вместо да коментирам личната ми роля в основаването и
първите стъпки на Съвета, бих искал да подчертая, че по онова
време взаимоотношенията между посолството и гръцкото бизнес
общество бяха много добри. Много от срещите на работната
група се случваха в посолството, често в личния ми офис.
Очевидно аз бях много наясно с техните нужди и надежди, но не
се намесвах в работата им, освен ако не бях директно запитван
по някой въпрос. Беше много емоционален момент в моята
кариера, по време на която съм имал честта да служа на два пъти
в прекрасната България в периодите 1978-1980 г. и 2002-2006 г.

Ποιος ήταν ο δικός σας ρόλος στον οργανισμό;
Αντί να σχολιάσω τον προσωπικό μου ρόλο στην ίδρυση και τα
πρώτα βήματα του Συμβουλίου, θα ήθελα να τονίσω ότι εκείνη την
εποχή οι σχέσεις μεταξύ της πρεσβείας και της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας ήταν πολύ καλές. Πολλές από τις συνεδριάσεις
της ομάδας εργασίας γίνονταν στην πρεσβεία, συχνά και στο δικό
μου γραφείο. Προφανώς εγώ γνώριζα πολύ καλά τις ανάγκες και
τις προσδοκίες τους, αλλά δεν παρενέβαινα στη δουλειά τους εκτός
εάν δε με ρωτούσαν άμεσα σχετικά με κάποιο θέμα. Ήταν μια πολύ
συναισθηματική στιγμή στην καριέρα μου, κατά τη διάρκεια της
οποίας είχα την τιμή να υπηρετήσω δύο φορές στην όμορφη Βουλγαρία κατά τις περιόδους 1978-1980 και 2002-2006.

Каква според вас е ролята на ГБСБ в двустранните бизнес
отношения?
Естествено основната роля на ГБСБ е да информира и
защитава интересите на своите членове. На второ място е ролята,
която Съвета би могъл да играе в двустранните икономически
взаимоотношения. Нека не забравяме, че нашите две страни са
обвързани исторически и географски. Още повече, че и двете
държави са членки на Европейския съюз, където някои страни
(като например Франция и Германия) като цяло имат много
общо по пътя към единно европейско бъдеще.
И накрая искам да поздравя най-сърдечно всички членове и
приятели на ГБСБ по повод петгодишния юбилей на Съвета.
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Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος του ΕΕΣΒ στις διμερείς
επιχειρηματικές σχέσεις;
Φυσικά, ο κύριος ρόλος του ΕΕΣΒ είναι η ενημέρωση και η προστασία των συμφερόντων των μελών του. Δεύτερος είναι ο ρόλος
που το Συμβούλιο θα μπορούσε να εκτελεί στο πλαίσιο των διμερών
οικονομικών σχέσεων. Ας μην ξεχνάμε ότι οι δύο χώρες μας συνδέονται και ιστορικά, και γεωγραφικά. Επιπλέον, οι δύο χώρες είναι μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ορισμένες χώρες (όπως π.χ. η Γαλλία
και η Γερμανία) συνήθως έχουν πολλά κοινά σημεία στο δρόμο προς
ένα ενιαίο ευρωπαϊκό μέλλον.
Τέλος, θέλω να συγχαρώ θερμά όλα τα μέλη και τους φίλους με
του ΕΕΣΒ με αφορμή την πέμπτη επέτειο του Συμβουλίου.

απρίλιος – μάιος 2010

5 χρόνια ΕΕΣΒ

Ο Δημήτρης Κούρκουλας είναι
πρώην πρέσβης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στη Βουλγαρία, 2002 - 2006
Ήσασταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
επιτροπής στη Βουλγαρία, όταν ιδρύθηκε το Ελληνικό
Επιχειρηματικό Συμβούλιο. Ποιες είναι οι αναμνήσεις Σας από
εκείνον τον καιρό;
Το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία ιδρύθηκε ακριβώς εγκαίρως πριν η Βουλγαρία και η Ελλάδα να μπουν
σε μια νέα εποχή συνεργασίας , αυτή τη φορά σαν συνεταίροι στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οργανισμοί σαν το ΕΕΣΒ αποτελούσαν πηγή
ιδιαιτέρως σημαντικών πληροφοριών για τις επιχειρήσεις και για την
κοινωνία εν γένει κατά αυτή την μεταβατική περίοδο.

Димитрис Куркуляс, бивш
посланик на Европейския съюз
в България, 2002 - 2006

Ποια ήταν η δική σας συμμετοχή στην οργάνωση;
Σαν πρέσβης της ΕΕ στη Βουλγαρία αυτή η πρωτοβουλία, καθώς
και κάθε μια άλλη πρωτοβουλία, που συνείσφερε στη συνεργασία,
είχε την υποστήριξη μου. Σαν Έλληνας πολίτης και φίλος της Βουλγαρίας ήμουν ευτυχής να δω ότι το ΕΕΣΒ έχει θετική επίδραση στις
έλληνο-βουλγαρικές σχέσεις.
Τι κατά τη γνώμη είναι ο ρόλος του ΕΕΣΒ στις διμερείς
επιχειρηματικές σχέσεις;
Να βοηθάει τις επιχειρηματικές σχέσεις, να είναι πηγή αξιόλογων
συμβουλών και να κάνει λόμπινγκ ενώπιων των δύο κυβερνήσεων
σε περίπτωση προβλημάτων και κωλυμάτων.

Ο Δημήτρης Κούρκουλας είναι πρώην πρέσβης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στη Βουλγαρία. Από το 2006 είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής επιτροπής στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.
Димитрис Куркуляс е бивш посланик на Европейския съюз
в България. От 2006 година оглавява делегацията на Европейската комисия в Босна и Херцеговина.
Вие оглавявахте делегацията на Европейската комисия
в България, когато бе основан Гръцкия бизнес съвет.
Какво си спомняте от онова време?
ГБСБ бе основан точно навреме, преди България и
Гърция да навлязат в нова ера на тяхното сътрудничество,
този път като партньори в Европейския съюз. Организации като ГБСБ бяха източник на особено важна информация за бизнеса и обществото като цяло по време на този
период на преход.
Какво беше вашето участие в организацията?
Като посланик на ЕС в България аз подкрепях тази – и
всяка подобна – инициатива, която спомагаше за сътрудничеството. Като гръцки гражданин и приятел на България бях щастлив да видя, че ГБСБ има положителен ефект
върху гръцко-българските взаимоотношения.
Каква според вас е ролята на ГБСБ в двустранните бизнес отношения?
Да спомогва за бизнес контакти, да бъде източник на ценни
съвети и да лобира пред двете правителства в случай на проблеми и пречки в икономическите отношения.
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Росен Плевнелиев,
министър на регионалното
развитие и благоустройството

Ρόσεν Πλέβνελιεβ,
Υπουργός Περιφερειακής Aνάπτυξης και Χωροταξίας

Приемете моите
най-искрени
поздравления по случай
петата годишнина от
създаването
на
Гръцкия бизнес съвет в България и
утвърждаването му
като представителна
организация
на
гръцки и кипърски
фирми в страната ни.
Установеното добросътрудничество
между представителите на гръцкия,
кипърския и българския бизнес се дължи
най-вече на положението на страните ни
на съседи.
Споделената обща
граница между България и Гърция и членството ни в Европейския съюз ни предоставиха възможност за реализирането на инвестиции в трансграничния район чрез средства
от програма ФАР. Натрупаният успешен опит от предприсъединителната програма днес се използва и при изпълнението
на Европейската програма за териториално сътрудничество
Гърция – България 2007-2013 г. Реализирането на нейните
приоритети – „Качество на живот”, „Достъпност” и „Конкурентоспособност и човешки ресурси” не би било възможно без
изграждането на подходящата инфраструктура.
Именно това е възможността за ползотворното сътрудничество между представителите на гръцкия, кипърския и
българския бизнес и реализирането на успешни инвестиции. Съвместната работа между тях в този сектор от икономиката не е от скоро. Доказателство за интереса е участието
на гръцки фирми в търговете за строителство на автомагистрала „Тракия”. Сътрудничеството в тази област може да
продължи и при изграждането на Трансевропейски коридор
№ 4, част от който е автомагистрала „Струма”. Това ще донесе
полза както за България чрез осъвременяване на инфраструктурата на страната, така и за Гърция чрез по-добрата
връзка със страните от Централна и Източна Европа.
Искрено се надявам добрите икономически контакти
между страните ни да продължат да дават още по-добри
резултати.
Българското правителство е партньор на бизнеса и
винаги е насреща да помага и облекчава компаниите, които
могат да развиват честен и лоялен бизнес, гарантиращ икономически растеж и работни места.
Благодаря Ви, че в момент на изключителна и финансова
криза останахте тук и заедно с нас понасяте несгодите от
трудната ситуация.

Δεχθείτε τους ειλικρινούς χαιρετισμούς μου με αφορμή την
πέμπτη επέτειο από την ίδρυση του Ελληνικού Επιχειρηματικού
Συμβουλίου στη Βουλγαρία και την καθιέρωση του σαν αντιπροσωπευτικού οργανισμού των Ελληνικών  και Κυπριακών επιχειρήσεων στη χώρα μας.
Η καλή συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων των ελληνικών,
των κυπριακών και των βουλγαρικών επιχειρήσεων οφείλεται προ
παντός στις γειτονικές μας σχέσεις.
Τα κοινά σύνορα μεταξύ Βουλγαρία και Ελλάδος και η ένταξη
μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας έδωσαν δυνατότητα πραγματοποίησης επενδύσεων στην διασυνοριακή περιοχή με πόρους
του προγράμματος PHARE. Η συσσωρευμένη επιτυχημένη εμπειρία από το προενταξιακό πρόγραμμα σήμερα χρησιμοποιείται
στην εκτέλεση του Ευρωπαϊκού προγράμματος διασυνοριακής
συνεργασίας Ελλάδος – Βουλγαρίας 2001- 2013. Η υλοποίηση των
προτεραιοτήτων του – «Ποιότητα ζωής», «Προσβασιμότητα» και
«Ανταγωνιστικότητα του ανθρώπινου δυναμικού» δεν θα ήταν
δυνατή χωρίς την οικοδόμηση της απαραίτητης υποδομής.
Ακριβώς αυτή είναι η δυνατότητα επωφελούς συνεργασίας
μεταξύ των εκπροσώπων των ελληνικών, των κυπριακών και των
βουλγαρικών επιχειρήσεις και πραγματοποίησης επιτυχών επενδύσεων. Η  κοινή συνεργασία μεταξύ τους σ ‘αυτόν τον τομέα της
οικονομίας δεν είναι πρόσφατη. Απόδειξη δε για το ενδιαφέρον
του πράγματος  είναι η συμμετοχή ελληνικών εταιριών στις δημοπρασίες για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου «Θράκης».
Η συνεργασία σ’ αυτόν τον τομέα μπορεί να συνεχιστεί και
κατά την κατασκευή του Διευρωπαϊκού διαδρόμου υπ’ άριθμόν
4, μέρος του οποίο είναι ο αυτοκινητόδρομος «Στρυμόνας». Αυτό
θα φέρει οφέλη τόσο στη Βουλγαρία μέσω του εκσυγχρονισμού
της υποδομής της χώρας, όσο και στην Ελλάδα – με την καλύτερη
σύνδεση  της με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
Ειλικρινά ελπίζω οι καλές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των
χωρών μας να συνεχίσουν να δίνουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
Η βουλγαρική κυβέρνηση είναι εταίρος των επιχειρήσεων και
πάντα είναι έτοιμη να βοηθά  και να διευκολύνει τις επιχειρήσεις,
που δραστηριοποιούνται νόμιμα  κι έντιμα  και εγγυούνται οικονομική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.
Σας ευχαριστώ που σ’ αυτή τη στιγμή εξαιρετικής χρηματοοικονομικής κρίσης μείνατε εδώ μαζί μας και αντέχετε τις δυσχέρειες  
της δύσκολης  κατάστασης.
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Τράïτσο Τράïκοφ, υπουργός Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού
Να που και το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία συμπλήρωσε 5 χρόνια. Για ένα παιδί αυτή είναι η πιο μαγευτική ηλικία. Για τις επιχειρηματικές σχέσεις , όμως, είναι μια ηλικία,  
κατά την οποία ξεκινάει η ωριμότητα και δίνει αφορμές  για απολογισμό. Είμαι πεπεισμένος  ότι  ή χώρα μας προσφέρει ακόμα πιο
καλές προοπτικές  για τις ελληνικές επενδύσεις χάρη στη δική σας
ενεργή δραστηριότητα.
Οι εμπορικές και οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ των  δύο γειτονικών χωρών μας είναι γεμάτες ζωντάνια, παρά τα αναποδογυρί-
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Трайчо
Трайков,
министър на
икономиката,
енергетиката
и туризма
Ето че и Гръцкият
бизнес съвет навърши
5 години в България. За
едно дете това е найчаровната възраст! За
деловите отношения
обаче, 5-ата годишнина е начало на зрелостта и вече е повод
за равносметка. Убеден съм, че страната ни предлага все
по-перспективни условия за гръцки инвестиции благодарение и на вашата активна дейност.
Търговско-икономическите отношения между нашите
две съседни държави са жизнени, въпреки обратите на
историята, политическите пристрастия и настоящата световна криза. Фактите говорят сами - Гърция е сред водещите бизнес партньори на България. За периода 1996–2008
г. южната ни съседка е инвеститор № 4 у нас след Австрия,
Холандия и Великобритания. Общият размер на гръцките
инвестиции в страната ни е 2.804 млрд. евро.
Атина присъства осезаемо в нашите телекомуникации,
банковата дейност, производството на цимент, метали,
стъкло и пиво, търговията с нефтопродукти и др. Гърция е
първа в износната листа на България и седма във вносната
през 2008 г.  Стокообменът между двете страни за 2008 г. е
на стойност 2.870 млрд. евро, а за периода януари–август
2009 г. - 1.357 млрд. евро.  
България има една от най-ниските ставки на корпоративен данък в Европа и с това свое преимущество ще
продължава да печели популярност сред инвеститорите. В
подкрепа на бизнеса и в условията на криза София намали
с 2 процентни пункта осигурителната тежест. С друга група
законодателни промени правителство планира да разшири
правомощията на Българската агенция за инвестиции като
посредник между бизнеса и администрацията.
Съвсем наскоро кабинетът подготви 136 мерки за намаляване на административната тежест, които трябва да бъдат
изпълнени до края на следващата година. Те ще съкратят
нормативните срокове за регистрация и обслужване на
компаниите. Промяната ще стимулира двустранното партньорство, ще гарантира ясни правила за делови контакти.
Тя ще осигури предсказуемост на връзките и ще засили
интереса на предприемачите зад граница.
В кризисни дни човек разчита и на съседско рамо. България и Гърция гледат в една посока не само като държави –
членове на ЕС и съседи със сходни съдби, но и като партньори с общи бизнес приоритети и планове. Чака ни много
съвместна работа в полза на двата приятелски народа.
Поздравявам ви с годишнината и ви желая още 50 по 5
години постижения все напред и нагоре!

5 χρόνια ΕΕΣΒ

σματα της ιστορίας, τα πολιτικά πάθη και την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση.
Τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους – η Ελλάδα είναι ανάμεσα
στους κορυφαίους επιχειρηματικούς συνεταίρους της Βουλγαρίας.
Για το διάστημα 1996–2008   η νότια μας γειτόνισσα είναι
επενδυτής υπ’ αριθμόν 4 στη χώρα μας,  προηγούνται Αυστρία,
Ολλανδία και Μεγάλη Βρετανία.  Το συνολικό ύψος των ελληνικών
επενδύσεων είναι 2.804 δισεκατομμύρια ευρώ.
Είναι αισθητή η  παρουσία της Αθήνας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, στην τραπεζική δραστηριότητα, στην παραγωγή
τσιμέντου, μέταλλων, υάλου και ζύθου, στο εμπόριο πετρελαϊκών
προϊόντων και άλλων.
Η Ελλάδα είναι πρώτη στις εξαγωγές της Βουλγαρίας και
έβδομη στις εισαγωγές για το 2008. Η ανταλλαγή εμπορευμάτων
των δύο χωρών για το 2008 ανέρχεται σε 2.870 δισεκατομμύρια
ευρώ, ενώ για το διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου του 2009  
είναι 1.357 δισεκατομμύρια ευρώ.  
Η Βουλγαρία έχει έναν από τους χαμηλότερους εταιρικούς
φόρους στην Ευρώπη και με αυτό το προτέρημα της θα συνεχίζει  
να γίνεται ακόμα πιο δημοφιλής ανάμεσα στους επενδυτές.  Προς
υποστήριξη των επιχειρήσεων και σε συνθήκες  οικονομικής κρίσης η Σόφια μείωσε με δύο ποσοστιαίες μονάδες  τις ασφαλιστικές
εισφορές. Με ένα άλλο πακέτο νομοθετικών τροποποιήσεων η
κυβέρνηση σκοπεύει να διευρύνει τις αρμοδιότητες της Βουλγαρικής Υπηρεσίας Επενδύσεων στην ιδιότητα της του μεσολαβητή
μεταξύ των επιχειρήσεων και της διοίκησης. Πρόσφατα η κυβέρνηση κατάρτισε 136 μέτρα για μείωση του διοικητικού βάρους,
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Спирос Кувелис,
зам.-министър на външните
работи на Република Гърция
Икономическата дипломация е от огромно
значение, още повече
в днешни времена. Гърция трябва да се възползва от нея, и то не
само защото е полезна
при адресиране на
настоящата криза. Във
Външното министерство ние възприемаме
икономическата дипломация и като важна част
от външната политика
по принцип.
България е важен
икономически и търговки партньор на Гърция. Повече от 1500 фирми оперират в България днес, но има
място за още по-активно сътрудничество. Интересна област
на сътрудничество е менажирането на околната среда.
Трябва да насочим повече усилия към презграничното менажиране на водните ресурси на базата на двустранни договорености и принципите на европейското законодателство.
Не на последно място е и фактът, че България и Гърция имат
сходен подход към ролята и функцията на Организацията за
икономическо сътрудничество в района на Черно море.
Искам да се възползвам от възможността да пожелая
всичко най-добро на Гръцкия бизнес съвет в България по
случай неговата 5-годишнина! Вашите усилия и вашата работа
допринасят за развитието и на двете икономики.
  

Минко Герджиков, заместниккмет на София, направление
„Финански, стопанска
дейност, европейски
програми и проекти”

Съществуването на Гръцкия бизнес
съвет в България, неговата дейност и инициативност, дават възможност на политическите и бизнес представители на
двете държави да поддържат тесни взаимоотношения, да обменят опит и идеи,
да си сътрудничат максимално при осъществяване на дейностите по прилагане
на Европейските директиви и работата
с Европейските фондове. За българския
политически елит и българския бизнес
ГБСБ е изключително полезен партньор,
който инициира и провежда множество
ползотворни мероприятия, съдейства
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που πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους. Τα
μέτρα αυτά θα συντομεύσουν χρονικά  τις διαδικασίες  ίδρυσης  
και εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων. Η αλλαγή θα παροτρύνει  
την διμερή συνεργασία, θα εγγυηθεί ξεκάθαρους κανόνες στον
τομέα των επιχειρηματικών σχέσεων. Θα εξασφαλιστεί προβλεψιμότητα των σχέσεων και θα αυξήσει το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών εκτός των συνόρων. Σε δύσκολες ημέρες κανείς στηρίζεται
στον ωμό του γείτονα. Η Βουλγαρία και η Ελλάδα βλέπουν στην
ίδια  κατεύθυνση, όχι μόνο σαν κράτη – μέλη της ΕΕ και γείτονες με
παρόμοια μοίρα, αλλά και σαν εταίροι με κοινές επιχειρηματικές
προτεραιότητες και σχέδια. Μας περιμένει πολύ κοινή δουλειά
προς όφελος των δύο φιλικών λαών.
Σας χαιρετώ για την επέτειο σας και σας εύχομαι ακόμα 50 επί 5
ετών επιτεύγματα όλο μπροστά και όλο προς τα πάνω!

Ο Σπύρος Κουβέλης , υφυπουργός
Εξωτερικών της Ελληνικής
Δημοκρατίας
Η οικονομική διπλωματία είναι εξαιρετικής σημασίας, ακόμα
περισσότερο στις μέρες μας.  Η Ελλάδα πρέπει να την αξιοποιεί
και όχι μόνο λόγω της επίκαιρης κρίσης. Στο υπουργείο Εξωτερικών αντιμετωπίζουμε την οικονομική διπλωματία κατ’ αρχήν σαν
σημαντικό μέρος της εξωτερικής πολιτικής
Η Βουλγαρία είναι σημαντικός οικονομικός και εμπορικός
εταίρος της Ελλάδας. Περισσότερες από 1 500 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σήμερα ση Βουλγαρία, αλλά υφίστανται δυνατότητες για ακόμα πιο ενεργή συνεργασία. Ένας ενδιαφέρων κλάδος
συνεργασίας είναι ο κλάδος διαχειρίσεως του περιβάλλοντος.
Πρέπει να καταβάλλουμε περισσότερες προσπάθειες στην διασυνοριακή διαχείριση των υδάτινων πόρων βάσει των διμερών συμφωνιών και των αρχών της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Όχι ασήμαντο
είναι  και το γεγονός ότι η Βουλγαρία και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν
με τον ίδιο τρόπο τον ρόλο και τις λειτουργίες της Οργάνωσης  
Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου.
Δράττομαι της ευκαιρίας να ευχηθώ τα καλλίτερα  στο Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία με αφορμή την
Πέμπτη  επέτειό  του! Οι προσπάθειες και η εργασία σας συμβάλλουν στην εξέλιξη των δύο οικονομιών!

Μίνκο Γκερτζίκοφ,
αναπληρωτής δήμαρχος
Σόφιας, Διεύθυνση
«Οικονομικά, οικονομική
δραστηριότητα,
ευρωπαϊκά προγράμματα
και έργα»
Το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη
Βουλγαρία, η δραστηριότητα και οι πρωτοβουλίες  του ,δίνουν δυνατότητα στους πολιτικούς
και επιχειρηματικούς εκπροσώπους των δυο
χωρών να έχουν στενές επαφές, να ανταλλάσ-
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и спомага за укрепване на контактите и активизиране на
отношенията между двете съседни страни. За своето макар и
кратко петгодишно съществуване, организацията е доказала
своята значима роля в икономическия и политически живот у
нас.   Показателен е фактът, че ГБСБ е търсен партньор от все
повече български  и гръцки фирми.
На членовете на Съвета бих пожелал високи професионални успехи, далновидност при вземане на решенията и стоицизъм при реализирането им. Честит рожден ден!

Цветан Симеонов, председател
на Българската търговскопромишлена палата
Гръцкият бизнес съвет празнува едва петия си рожден ден,
а за това сравнително кратко време те успяха да се наложат
като една от най-активните партньорски организации от този
тип със силно осезаемо присъствие и роля в бизнес живота на
двете страни.
Събитията, организирани от
Съвета, са не само повод за нови
срещи и запознанства, а и са пример за това как една организация
може да създаде почва за активен
диалог между бизнеса и институциите, което е особено важно днес,
когато глобалната финансова криза
и кризата с дълга на Гърция усложняват условията за бизнеса и производството. Осезаеми са техните
успехи в създаването на вътрешни
връзки между членовете.
Бих искал да ги вдъхновим да
градят нови мостове в отношенията
между представителите не само на
едрия бизнес - банките, които имат
клонове тук, но и на ниво малки и
средни предприятия за скорошно
преодоляване на последиците от
икономическите трусове, почувствани и в двете съседни страни.
Имаме още много какво да
направим за нашите членове и това по-лесно ще се случи,
ако синхронът и обемът на информация се разширява и
вътрешните връзки се укрепват, а съвместните инициативи
се множат.
Желая успешна работа в изпълнение на уставните цели!

Борислав Стефанов,
изпълнителен директор
на Българската агенция за
инвестиции
„Сама по себе си агенцията за инвестиции е нищо; тя зависи
най-вече от добрите взаимоотношения с представителите
на бизнеса,” казва Борислав Стефанов, новият изпълнителен
директор на Българската агенция за инвестиции. “В този кон-
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σουν εμπειρία, να συνεργάζονται στο μεγαλύτερο δυνατό
βαθμό στην υλοποίηση των δράσεων εφαρμογής των Ευρωπαϊκών οδηγιών και στη πραγματοποίηση δραστηριοτήτων
με τα Ευρωπαϊκά ταμεία συνοχής.
Για τη βουλγαρική πολιτική ελίτ και για τις βουλγαρικές
επιχειρήσεις το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο είναι
ένας εξαιρετικά χρήσιμος συνεταίρος, ο οποίος διοργανώνει
και πραγματοποιεί πολλές επωφελείς εκδηλώσεις, συνεργάζεται και συνδράμει για ενίσχυση των επαφών και παρότρυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.
Στη δική του πεντετή παρουσία , το ΕΕΣΒ έχει αποδείξει
τον σημαντικό   ρόλο, που έχει   στην οικονομική και στην
πολιτική ζωή της χώρας μας.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το ΕΕΣΒ είναι αναζητούμενος συνεργάτης από όλο και περισσότερες βουλγαρικές και
ελλαδικές επιχειρήσεις.
Στα μέλη του Συμβουλίου θα ευχόμουνα υψηλές επαγγελματικές επιτυχίες, διορατικότητα στη λήψη αποφάσεων
και στωικότητα στην πραγματοποίηση τους. Χρόνια πολλά!

Τσβετάν Σιμεόνοβ,
πρόεδρος του
Βουλγαρικού
Εμπορικού κι
Επιχειρηματικού
Επιμελητηρίου
Το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο
στη Βουλγαρία γιορτάζει την πέμπτη
επέτειο του, ενώ για αυτό το λίγο χρόνο
κατάφερε να επιβληθεί σαν ένας από τους
πιο δραστήριους οργανισμούς του είδους
με ισχυρό ρόλο και δυνατή απτή παρουσία
στη επιχειρηματική ζωή των δύο χωρών.
Οι εκδηλώσεις που οργανώνει   το Συμβούλιο δεν είναι μόνο αφορμή για καινούριες συναντήσεις και γνωριμίες, αλλά και
παράδειγμα για το πώς ένας οργανισμός
μπορεί να θέσει θεμέλια για πιο ενεργό
διάλογο μεταξύ των επιχειρήσεων και των
θεσμών, κάτι που είναι ιδιαίτερης σημασίας σήμερα, όταν η
παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση και η κρίση με το χρέος
της Ελλάδας ,δυσκολεύουν τις συνθήκες για τις επιχειρήσεις και
την παραγωγικότητα.
Αισθητές είναι οι επιτυχίες του Συμβουλίου στην καθιέρωση εσωτερικών σχέσεων μεταξύ των μελών.
Θα ήθελα να τους δώσουμε έμπνευση να δημιουργούν
νέες γέφυρες μεταξύ των εκπροσώπων όχι μόνο των μεγάλων
παραγόντων– των τραπεζών, που έχουν υποκαταστήματα
εδώ, αλλά και σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με
στόχο   το γρήγορο ξεπέρασμα του οικονομικού σάλου, που
έγινε αισθητός  στις δύο  γειτονικές χώρες.
Έχουμε ακόμα πολλά  να κάνουμε για τα μέλη μας και θα
διευκολυνθούμε εάν ο συντονισμός και η ανταλλαγή πληροφοριών επεκτείνονται , οι εσωτερικές σχέσεις εντείνονται, ενώ
οι από κοινού πρωτοβουλίες πληθαίνουν.
Εύχομαι επιτυχία στην υλοποίηση των στόχων σας!
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текст за агенцията е
много важно да има
пълноценно партньорство с гръцкия
бизнес, чиито интереси Гръцкият бизнес съвет в България
представя. Въпреки
че в България има
много гръцки инвестиции, те има още
накъде да растат.
И нека използвам
повода да честитя на
Съвета петгодишния
им юбилей и пожелая на членовете му
просперитет.”
Стефанов
зае
поста директор на
агенцията през май
тази година. Той
обобщава целите на агенцията като две: развиването на
успешна маркетингова дейност, която да образова потенциалните чуждестранни инвеститори за благоприятните условия в България и адекватното административно обслужване
на чуждестранните инвеститори, решили да стъпят на българския пазар.
До скоро една от основните пречки в развитието на маркетинговата дейност на Агенцията бе липсата на финанси. И
въпреки че най-вероятно години и милиони левове ни делят
от идеалната ситуация, в следващите три години Агенцията
планира значително да завиши маркетинговите разходи благодарение на програмата „Конкурентноспособност” на Европейската комисия. Около 23 милиона лева ще бъдат вложени
в промотирането на България като дестинация за инвестиции
в следващите три години. След първоначален анализ с цел да
се идентифицират индустрии с висок потенциал и да бъдат
привлечени, ще последва таргетирана рекламна кампания
и около 10-15 събития, спонсорирани от Агенцията. Борисов е защитник и на идеята да се ангажират международни
инвестиционни посредници, или иначе казано лобисти,
които да привличат инвестиции в държавата. Това са бизнес
личности, които имат нужните контакти и познания да промотират България през потенциални инвеститори. Тяхното
заплащане може да е обвързано с резултатите от дейността
им, като например да е процент от инвестициите, встъпили в
България благодарение на тяхната дейност.
Преди да оглави агенцията, Стефанов бе неин зам.изпълнителен директор от декември 2009 г. Той е работил
в московския офис на консултантската компания Boston
Consulting Group (2007 - 2009 г.), където е участвал в проекти в Сърбия, Полша, Индия и Русия. Бил е директор „Продажби и развитие” на Лада Имидж (новосъздадено дъщерно
дружество на Автоваз), което развива бизнеса с авточасти
на Лада. От 2003 г. до 2005 г. е работил в Daimler Chrysler –
Дубай. Стефанов има бакалавърска степен по бизнес администрация от Американския университет в България. Завършил е магистратура по международен мениджмънт в Regents
Business School, Лондон и МВА в Harvard Business School,
Бостън. Член е на Mensa International.
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Μπορισλάβ Στέφανοβ, Εκτελεστικός
Διευθυντής της Βουλγαρικής
Υπηρεσίας Επενδύσεων
«Από μόνη της η Υπηρεσία Επενδύσεων είναι ένα τίποτα. Η
ύπαρξή της εξαρτάται προπαντός από τις καλές σχέσεις με τους
εκπροσώπους των επιχειρήσεων» λέει ο Μπορισλάβ Στέφανοβ,
ο νέος Εκτελεστικός Διευθυντής της Βουλγαρικής Υπηρεσίας
Επενδύσεων. “Για την Υπηρεσία είναι πολύ σημαντικό να έχει
καλή συνεργασία με τις ελληνικές επιχειρήσεις, τα συμφέροντα
των οποίων αντιπροσωπεύει το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία. Παρ’ όλο που στη Βουλγαρία υπάρχουν
πολλές ελληνικές επενδύσεις, μπορούν να αυξηθούν κι άλλο.
Ας χρησιμοποιήσω την αφορμή να χαιρετήσω το Συμβούλιο για
την πέμπτη επέτειό του και να ευχηθώ στα μέλη του καλή πρόοδο. ”Ο Στέφανοφ ανέλαβε τη θέση Εκτελεστικού Διευθυντή
της υπηρεσίας φέτος τον Μάιο. Ανακεφαλαιώνει τους στόχους
της υπηρεσίας, ως εξής: ανάπτυξη επιτυχημένης δραστηριότητας marketing, που να ενημερώνει τους ενδεχόμενους ξένους
επενδυτές για τις ευνοϊκές συνθήκες στη Βουλγαρία και κατάλληλη διοικητική εξυπηρέτηση των ξένων επενδυτών, που έχουν
αποφασίσει να μπούν στη βουλγαρική αγορά.
Μέχρι πρόσφατα ένα από τα κύρια εμπόδια στην ανάπτυξη
της δραστηριότητας marketing της υπηρεσίας ήταν η έλλειψη
χρηματοοικονομικών μέσων. Και παρ’ όλο που πιθανότατα ίσως
χρόνια -και κάποια εκατομμύρια λέβα- μας χωρίζουν από την
ιδανική κατάσταση, στα επόμενα τρία χρόνια, η υπηρεσία προτίθεται να αυξήσει τα έξοδα για marketing χάρη στο πρόγραμμα
«Aνταγωνιστικότητα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Περίπου 23 εκατομμύρια λέβα θα επενδυθούν στην προβολή της Βουλγαρίας ως προορισμού επενδύσεων τα επόμενα
τρία χρόνια. Μετά από μια πρωταρχική ανάλυση που θα έχει για
στόχο τον εντοπισμό των κλάδων με υψηλή δυναμική προσέλκυσης επενδυτών, θα πραγματοποιηθεί μια στοχευμένη διαφημιστική εκστρατεία και η οργάνωση 10-15 εκδηλώσεων, που
θα χρηματοδοτηθούν από την υπηρεσία. Ο Μπορίσοφ είναι
υποστηρικτής της ιδέας να προσληφθούν διεθνείς μεσάζοντες
επενδύσεων ή με άλλα λόγια λομπίστες, που να προσελκύσουν
επενδυτές στη χώρα. Πρόκειται για επιχειρηματικές προσωπικότητες, που έχουν τις απαραίτητες επαφές και γνώσεις να
προβάλλουν τη Βουλγαρία ενώπιων ενδεχομένων επενδυτών.
Η αμοιβή τους μπορεί να εξαρτάται από τα αποτελέσματα από
την δραστηριότητα τους, π.χ. να πληρώνονται ποσοστό από τις
επενδύσεις, που έχουν μπει στη Βουλγαρία χάρη στη δραστηριότητα τους.
Πριν να αναλάβει την θέση Εκτελεστικού Διευθυντή της υπηρεσίας, ο κ. Στέφανοφ ήταν αναπληρωτής διευθυντής της ίδιας έως
τον Δεκέμβρη του 2009. Εργάστηκε στα γραφεία στη Μόσχα της
συμβουλευτικής εταιρίας Boston Consulting Group (2007 - 2009
г.), όπου έχει συμμετάσχει σε έργα στη Σερβία, Πολωνία, Ινδία και
Ρωσία. Κατείχε τη θέση Διευθυντή Πωλήσεων της Lada Image (
νεοσυσταθείσα θυγατρική εταιρία της Autovaz), που δραστηριοποιείται στον τομέα ανταλλακτικών αυτοκινήτων της Lada. Από
το 2003 έως το 2005 δούλευε στη DaimlerChrysler- Ντουμπάι.
Ο Στέφανοφ έχει Βachelor of Βusiness Αdministration από το
Αμερικανικό Πανεπιστήμιο στη Βουλγαρία. Έχει μεταπτυχιακό
τίτλο διεθνούς μάνατζμεντ στο Regents Business School, Λονδίνο
και МВА στο Harvard Business School, Βοστόνη. Είναι μέλος της
Mensa International.

απρίλιος – μάιος 2010

5 χρόνια ΕΕΣΒ

Οι επιχειρήσεις
Бизнесът говори:
μιλούν:
членовете на
ГБСБ за Съвета τα μέλη του ΕΕΣΒ για την ‘Ενωση
Емпорики Банк България е член на
Гръцкия бизнес съвет от 2007 г. Благодарение на това имахме възможност да се
запознаем и да развием нашите взаимоотношения с най-добрите гръцки компании в България.
Всички събития, организирани от Гръцкия съвет, оставят
силно впечатление с ползотворните срещи и приятна
атмосфера, а и да не забравяме прекрасните новогодишни балове. Гръцкият бизнес съвет е най-добрият
форум за гръцкия бизнес за срещи, обмяна на идеи и
лобиране на техните интереси.
Атанасиос Петропулос, главен изпълнителен директор

Η Εμπορική Τράπεζα Βουλγαρίας είναι μέλος του
Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου από το 2007.
Χάρη σ’αυτό είχαμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε και να
αναπτύξουμε τις επαφές μας με τις καλύτερες ελληνικές
επιχειρήσεις στη Βουλγαρία. Όλες οι εκδηλώσεις, που
διοργανώθηκαν από το ΕΕΣΒ εντυπωσιάζουν με την ευχάριστη
ατμόσφαιρα και τις   επωφελείς συναντήσεις, μάλιστα κα να μην
ξεχνάμε τον πανέμορφο Ετήσιο Χορό. Το Ελληνικό Επιχειρηματικό
Συμβούλιο είναι το καλύτερο φόρουμ για τις ελληνικές επιχειρήσεις, για συναντήσεις, ανταλλαγή ιδεών και λόμπινγκ.
Αθανάσιος Πετρόπουλος, Γενικός Διευθυντής

Дружба стъкларски заводи АД е един от основателите на Гръцкия бизнес съвет в България през 2004
– 2005 г. Тогава няколко от нас, пребиваващи в София,
споделихме идеята за създаване на организация с идеална цел, която да служи като платформа за обсъждане
на проблемите ни, за обединяване на  усилията в търсене на решенията за тях, за улесняване на комуникацията с властите, за обмен на идеи и опит.
ГБСБ умножи контактите както помежду ни - членовете
на Съвета, така и с други институции. Той ни осигурява
бизнес информация чрез бюлетините, които издава –
ежедневния електронен бюлетин, уеб-сайта, списанието.
Съветът предоставя на членовете си възможността да представят дейността си пред останалите колеги, пред общността и обществото, да анонсират събития и новости, да
рекламират дейностите и продуктите си. Годишните празненства, организирани от Съвета, са още един удачен начин
всички ние да се срещнем, да прекараме няколко приятни
часа заедно в по-неформална атмосфера, да се сближим.
Всичко това допринася животът и работата ни в България
да станат и по-леки, и по-ползотворни.
„Новодошлите” фирми ще имат възможност да се възползват от информацията и опита, които споделяме в Съвета. ГБСБ
предоставя възможности и комуникационни канали за  сближаване с други фирми, като по този начин се засилва деловата
активност. Срещите с нови хора, сближаването е още една
заслуга на Съвета, която трябва да бъде отбелязана. Ние обединяваме усилията си в търсене на решения за проблемите си.
Присъединете се към нас и нека да направим ГБСБ още пополезна организация за всички нас.
Николаос Георгопулос, заместник-председател на Борда
на директорите на ГБСБ

Η DRUJBA GLASSWORKS S.A. είναι   μια από τις ιδρύτριες του
Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία το
2004 – 2005. Τότε κάποιες από τις επιχειρήσεις, που είχαμε την
έδρα μας στη Σόφια ενωθήκαμε γύρω στη ιδέα της ιδρύσεως
ενός μην κερδοσκοπικού οργανισμού που να χρησιμεύει ως
μια πλατφόρμα όπου να συζητάμε τα προβλήματα μας, να
ενώνουμε τις προσπάθειες, που καταβάλλουμε για την επίλυση τους, να μας διευκολύνει στις επαφές μας με την εξουσία
και στην ανταλλαγή εμπειριών και αντιλήψεων.
Το ΕΕΣΒ πολλαπλασίασε τις επαφές μεταξύ μας – τα μέλη,
έτσι και αυτές με άλλους φορείς. Το Συμβούλιο μας εξασφαλίζει
επιχειρηματικές πληροφορίες με τα τεύχη του – με το καθημερινό
ηλεκτρονικό δελτίο, με την ιστοσελίδα του και το περιοδικό. Το
Συμβούλιο δίνει στα μέλη του την δυνατότητα να παρουσιάσουν
την δραστηριότητα τους ενώπιον των συναδέλφων τους, ενώπιον
της κοινωνίας, να ανακοινώνουν εκδηλώσεις και νέα, να διαφημίζουν τη δραστηριότητα και τα προϊόντα τους. Ο Ετήσιος Χορός,
που διοργανώνει το Συμβούλιο είναι ακόμα μια καλή αφορμή να
συναντηθούμε και να περάσουμε λίγες ώρες μαζί σε άτυπη ατμόσφαιρα, να έρθουμε πιο κοντά ό ένας στον άλλο. Όλα αυτά συνδράμουν η ζωή και η δραστηριότητα μας στη Βουλγαρία να γίνουν πιο
ευχάριστες και ωφέλιμες.
Οι „ νεοεισερχόμενες” επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να
επωφεληθούν των πληροφοριών  και της πείρας, που συμμεριζόμαστε με το Συμβούλιο. Το ΕΕΣΒ δίνει δυνατότητες και διαύλους
επικοινωνίας για προσέγγιση των επιχειρήσεων και με αυτόν τον
τρόπο εντείνεται η επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι συναντήσεις
και οι γνωριμίες είναι ακόμα μια συμβολή του Συμβουλίου, που
πρέπει να σημειωθεί. Εμείς ενώνουμε τις προσπάθειες μας στην
αναζήτηση λύσεων των προβλημάτων μας.
Ενταχθείτε και ας κάνουμε το ΕΕΣΒ ακόμα πιο επωφελή οργανισμό για όλους μας!
Νικόλαος Γεωργόπουλος, αναπληρωτής – πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΣΒ

Unisoftware участва в учредяването
на ГБСБ. Бяхме и първата компания, която
оказа гостоприемствона работния екип на
Съвета през първите месеци, когато се търсеха и избираха кадри.

Η Unisoftware συμμετείχε από τη αρχή στην
κίνηση της ίδρυσης και μάλιστα ήμασταν και
το γραφείο που φιλοξένησε το πρώτο προσωπικό
της Ένωσης στους πρώτους μήνες που προσλάβαμε
προσωπικό. Είμαστε το μόνο μέλος που εντάχτηκε – αποχώρησε
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ГБСБ на 5 години

април – май 2010

Ние сме единственият член, който е влязъл в редиците, оттеглил се е и после пак се е завърнал в Съвета.
Напуснахме като знак на протест в началото поради
някои различия и отново станахме член през 2007 година.
Чрез членството си в ГБСБ постигнахме морално удовлетворение – заедно с много други бизнесмени и кадри –
доказахме, че гръцкият бизнес не е задължително анархичен и
неорганизиран. Създадохме един прецедент, един свършен факт.
Днес можем да говорим с много компании на теми от общ интерес. Резултатите не се виждат в равносметка за една година.
Съветът е едно място за разширяване на възгледите на
компаниите за пазара и страната, място за запознанства с други
мениджъри, които трудно намираш – те те намират.
Във връзка с  европейските субсидии за българската икономика, Съветът може да бъде леярна за директни професионални
действия. Нещо, което в днешно време  действа, но е оставено
на личната инициатива на членовете.
Апостолис Тритас, главен изпълнителен директор, Unisoftware

κι επανεντάχτηκε. Αποχωρήσαμε σάν ένδειξη διαμαρτυρίας στήν
αρχή  λόγω κάποιων διαφωνιών , και ξαναγίναμε μέλος το 2007.
Με την συμμετοχή μας στο ΕΕΣΒ κερδίσαμε την ηθική ικανοποίηση
–μαζί με πολλούς άλλους συναδέλφους επιχειρηματίες και στελέχηνα αποδείξουμε ότι το ελληνικό επιχειρείν δεν είναι υποχρεωτικά
άναρχο και μη-οργανώσιμο.Δημιουργήσαμε ένα προηγούμενο
,ένα τετελεσμένο. Σήμερα  μπορούμε να μιλάμε μαζί με πολλές επιχειρήσεις σε   θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Τα αποτελέσματα δεν
φαίνονται στους ισολογισμούς μιας χρονιάς.   
Το Συμβούλιο είναι ένας χώρος διεύρυνσης της αντίληψής
των μελών  για την αγορά  και την χώρα και χώρος για γνωριμίες
με άλλους διευθύνοντες (που δύσκολα βρίσκεις-σε βρίσκουν). Εν
όψει  των ευρωπαϊκών ενισχύσεων  η Ένωση μπορεί να γίνει χωνευτήρι και άμεσης/συλλογικής/επιχειρησιακής δράσης. Κάτι που και
σήμερα λειτουργεί -αλλά   επαφίεται στην ατομική πρωτοβουλία
των μελών.
Απόστολος Τρίτας, Γενικός Διευθυντής, Unisoftware

Ernst & Young е член на ГБСБ от април 2008 г.,
но участваме активно в дейността на Съвета и
се възползваме от чудесната бизнес атмосфера
и полезните събития, които Съвета организира,
откакто организацията започна да оперира в България.
Членството ни в Съвета ни донесе много позитиви. На първо
място е възможността постоянно да се срещаме с компетентни
представители на други бизнеси, които оперират редом с нас
в България. Вярваме, че това е функция на основната цел на
Съвета, а именно да създаде среда, в която хора с общи интереси се срещат и обменят опит и идеи. По време на членството
си успяхме да се възползваме максимално от комуникацията с
нашите партньори на различни събития, организирани от ГБСБ.
Благодарение на тези срещи и на периодичните печатни и електронни издания  на Съвета, успяхме да придобием задълбочено
разбиране за това какво стои на дневен ред в българо-гръцките
икономически отношения.
От една страна ГБСБ е мост между бизнеса и правителството, който спомага за техните добри взаимоотношения и
сътрудничество с цел да спомогне за икономическия растеж в
двете страни. От друга – съветът свързва бизнесите и културите
на България и Гърция и създава форум за различни идеи и дългосрочни визии. Ето защо един прогресивен и проспериращ
бизнес със сигурност трябва да бъде и член на Съвета.
Джон Мистакидис, главен изпълнителен директор

Η Ernst & Young   είναι μέλος του ΕΕΣΒ από τον
Απρίλη του 2008 , αλλά συμμετείχε ενεργά στην δραστηριότητα του Συμβουλίου και έχει επωφεληθεί της
πανέμορφης ατμόσφαιρας για το επιχειρείν και των
επωφελών εκδηλώσεων, που διοργανώνει το Συμβούλιο από την ίδρυση του.  
Η ένταξη μας στο Συμβούλιο μας έφερε πολλά θετικά. Πρώτον,
η δυνατότητα πάντα να συναντιόμαστε με εκπροσώπους επιχειρήσεων άλλων τομέων, που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία όπως
εμάς. Θεωρούμε ότι αυτός είναι ο κύριος σκοπός του Συμβουλίου,
ήτοι να δημιουργήσει περιβάλλον, στο οποίο άτομα με κοινά ενδιαφέροντα να συναντιούνται και να ανταλλάσσουν πείρα και ιδέες.
Κατά την ένταξη μας καταφέραμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο
την επικοινωνία με τους συνεταίρους μας, που είχαμε σε διάφορες
εκδηλώσεις, που διοργανώθηκαν από το ΕΕΣΒ. Χάρη σ΄ αυτές τις
συναντήσεις και στις τακτικές έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις
του Συμβουλίου καταφέραμε να αποκτήσουμε μια βαθιά κατανόηση των επίκαιρων θεμάτων των βούλγαρο-ελληνικών σχέσεων.
Αφ΄ενός το ΕΕΣΒ αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ των επιχειρήσεων και της κυβερνήσεως, που συνδράμει στις καλές επαφές και
στη συνεργασία τους  με στόχο την οικονομική ανάπτυξη των δύο
χωρών. Αφ΄ ετέρου, το Συμβούλιο συνδέει τις επιχειρήσεις και τους
πολιτ ισμούς της Βουλγαρίας και της Ελλάδας και δημιουργεί ένα
φόρουμ διάφορων ιδεών και μακροπρόθεσμων οραμάτων. Να γιατί
μια επιχείρηση με προοπτικές πρέπει να είναι και μέλος του ΕΕΣΒ.
Τζον Μυστακίδης, Γενικός Διευθυντής

DDB стана член на Съвета преди около две
години. Създаването на контакти е от основно значение в сектора на услугите, а ГБСБ е най-добрата
платформа за създаване на контакти на гръцкото
общество и бизнес в България. Бизнес контактите
водят и до бизнес договори.
Освен това да си член на Съвета си струва и за да обменяш
бизнес идеи, да принадлежиш към група от успешни лидери
в почти всички бизнес сектори и да си по-близо до гръцкото
общество в България.
Ангелос Парасxакис, член на борда на директорите на ГБСБ
и главен изпълнителен директор, DDB София.

Η DDB έγινε μέλος του Συμβουλίου πριν από δύο χρόνια.  
Η δημιουργία επαφών είναι βασικής σημασίας στον τομέα
των υπηρεσιών, ενώ το ΕΕΣΒ είναι η καλύτερη πλατφόρμα
δημιουργίας επαφών μεταξύ της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας στη Βουλγαρία. Οι επιχειρηματικές επαφές
φέρουν μαζί τους και επιχειρηματικές συμβάσεις.
Πλέον, το να είσαι μέλος του Συμβουλίου αξίζει, μια και ανταλλάσεις επιχειρηματικές ιδέες, ανήκεις σε μια ομάδα επιτυχημένων
ηγετών στους σχεδόν όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και είσαι
πιο κοντά στην ελληνική κοινότητα στη Βουλγαρία.
Άγγελος Παρασχάκης, μέλος του Διοικητικού συμβουλίου του
ΕΕΣΒ και Γενικός Διευθυντής,  DDB Σόφια.

INTRACOM България е сред основателите на ГБСБ. Бяхме
домакини на Съвета в нашия офис дълго време, защото вяр-

Η INTRACOM  Βουλγαρία είναι ανάμεσα στους ιδρυτές του
ΕΕΣΒ. Φιλοξενήσαμε το Συμβούλιο στα γραφεία μας πολύ καιρό,
γιατί πιστεύουμε ότι οι Έλληνες επενδυτές πρέπει να παίζουν πιο
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ваме, че гръцките инвеститори трябва
да играят по-важна роля в българския
бизнес и общество.
Благодарение на членството си принадлежим към едно
чудесно бизнес общество, в което взаимната подкрепа и градивната конкуренция са движещи принципи.
ГБСБ е бизнес общество от уважавани и високо-поставени
членове, които представят значимите гръцки инвестиции в
страната. Да си член на ГБСБ създава много възможности за
сътрудничество, разширяване на бизнеса и подобряване на
бизнес средата.
Георгиос Русос, член на борда на директорите на ГБСБ и
главен изпълнителен директор на Интраком България
Компания Chipita е един от първите 17 учредители на Съвета и аз имах радостта да я представлявам в Съвета още от самото начало. Бях сред първите,
които се срещнахме в резиденцията на посланика
(ако си спомням добре в началото на 2004 г.) по
покана на тогавашния посланик на Гърция в София
г-н Прокопиос Манцуранис с цел да разучим възможността
да направим обща организация. По това време Гърция все
още беше инвеститор номер едно за България и въпреки
това ние нямахме възможността да имаме общ изразител на
присъствието ни. Тъжно, но факт. По покана на тогавашния
директор на United Bulgaria Bank г-н Христос Кацанис станах член на Борда на директорите на Съвета. Той предложи
кандидатурата ми за член Борда на директорите на първото
Общо събрание и присъстващите я одобриха.
Спомням си как в началото на дейността ми за Съвета
веднъж в една „гръцка къща” в София ентусиазирано и
разпалено говорех за начинанието на приятели и сънародници. Когато привърших, едни сънародник ме попита: „Аз
или компанията ми ще спечелим ли нещо от участието? Не
ставай лековерен и наивен, ако някой няма директна полза,
не отива просто да даде 600 евро. Защо да го прави?”. Имах
чувството, че ме заляха с кофа със студена вода. Бях доста
млад и вярвах, че си струва да се борим за идеята да имаме
колективно представителство. Този въпрос, разбира се,
след това ми беше задаван още много пъти, но вече си бях
отговорил вътрешно. Членството в ГБСБ не е задължително
за нито една компания. Всеки представител действа както
смята за добре.
Мога да ви изброя някои от причините, които аз виждам.
На първо място, напълно съм съгласен с мнението на бившия ни председател г-н Хасиотис, който на едно заседание
за посрещане на нови членове каза, че Съветът ти дава това,
което му даваш. Даваш време, уважение към останалите
членове и присъстваш на събитията. Ще спечелиш също
уважение от останалите и ще затвърдиш присъствието си
в малката ни общност (която вече не е толкова малка). На
събитията, които организира Съветът, може да участвате и
да имате за лектори управители на основни банки, министри
от Гърция или България, комисари от ЕС и други личности,
които заемат важни позиции и всичко това, докато седите
на една маса с генерални директори на големи компании,
банки или с хора, които познават много добре бизнеса в
България и имат голям опит.
Стаматиос Теодоропулос - зам.-председател на ГБСБ,
Чипита - България  

5 χρόνια ΕΕΣΒ

σημαντικό ρόλο στην βουλγαρική κοινωνία και επιχειρηματική ζωή.
Χάρη στο Συμβούλιο ανήκουμε σε μια πανέμορφη
επιχειρηματική κοινότητα, στην οποία η αμοιβαία υποστήριξη και ο
εποικοδομητικός ανταγωνισμός  είναι κινητήριες αρχές.
Το ΕΕΣΒ είναι μια επιχειρηματική κοινότητα με αξιοσέβαστα και
υψηλόβαθμα μέλη, που αντιπροσωπεύουν τις ουσιώδεις ελληνικές
επενδύσεις στη χώρα. Η ένταξη στο ΕΕΣΒ δημιουργεί πολλές δυνατότητες συνεργασίας, διεύρυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Γεώργιος Ρούσσος , μέλος του Διοικητικού συμβουλίου του ΕΕΣΒ
και Γενικός Διευθυντής της Intracom Βουλγαρίας
Η Chipita ανήκει στα πρώτα 17 ιδρυτικά μέλη του
Συμβουλίου κι εγώ είχα τη χαρά να την εκπροσωπώ στο
συμβούλιο εξαρχής. Ήμουν ανάμεσα στους πρώτους που
συναντηθήκαμε στην πρεσβευτική κατοικία (εάν θυμάμαι
καλά στις αρχές του 2004) μετά από πρόσκληση του τότε
πρέσβη της Ελλάδας στη Σόφια του κυρίου Προκόπη
Μαντζουράνη  προκειμένου να διερευνήσουμε τη δυνατότητα
να έχουμε μία κοινή οργάνωση. Εκείνη την εποχή η Ελλάδα ήτανε
ήταν ακόμα η πρώτη επενδύτρια χώρα στη Βουλγαρία κι εν τούτοις
δεν είχαμε τη δυνατότητα μίας κοινής έκφρασης και παρουσίας.
Λυπηρό αλλά ήτανε πραγματικότητα πέρα για πέρα. Στο ΔΣ του
συμβουλίου εισήλθα μετά από πρόσκληση του τότε διευθυντή της
United Bulgaria Bank του κυρίου Χρήστου Κατσάνη ο οποίος με
πρότεινε στην πρώτη μας Γενική Συνέλευση για μέλος του ΔΣ κι
έτσι εξελέγην από τα παρόντα μέλη.
Θυμάμαι στην αρχή της δραστηριοποίησής μου στο Συμβούλιο
που είχα ενθουσιαστεί και μιλούσα με ένθερμο τρόπο για το
εγχείρημα σε φίλους και συμπατριώτες ήμουνα ένα βράδυ σε
ένα «ελληνικό σπίτι» στη Σόφια. Τελειώνοντας τα λόγια μου  ένας
συμπατριώτης μας με ρώτησε… «Εγώ ή η εταιρία μου έχω να
κερδίσω κάτι από τη συμμετοχή μου? Μη γίνεσαι εύπιστος κι αφελής
αγαπητέ μου, εάν δεν έχει κάποιος άμεσο συμφέρον δεν πάει να
δώσει 600 ευρώ. Γιατί να το κάνει?» Ένιωσα   σα να μου πέταξαν
έναν κουβά παγωμένο νερό. Ήμουν αρκετά νέος και είχα πιστέψει
ότι άξιζε να παλέψουμε. Το εγχείρημα προκειμένου να έχουμε
μίαν συλλογική εκπροσώπηση. Αυτό το ερώτημα βέβαια το
αντιμετώπισα επανειλημμένα kαι σε διάφορες μορφές αργότερα
αλλά πλέον είχα βρει μέσα μου τις απαντήσεις που ζητούσα.
Η συμμετοχή στο Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωτική για καμία
επιχείρηση. Ο κάθε εκπρόσωπος πράττει όπως νομίζει. Μπορώ
να σας απαριθμήσω κάποιους από τους λόγους τους οποίους
βλέπω εγώ. Καταρχήν συμφωνώ απόλυτα με την άποψη του τέως
προέδρου μας του κυρίου Αντώνη Χασιώτη που σε μία συνεδρίαση
καλωσορίσματος νέων μελών είχε πει ότι το συμβούλιο σου
δίνει ό,τι του δίνεις. Δίνεις χρόνο, σεβασμό στα υπόλοιπα μέλη
και παρουσία στις εκδηλώσεις; Θα κερδίσεις επίσης σεβασμό
από τα υπόλοιπα μέλη και θα ισχυροποιήσεις την παρουσία σου
μέσα στην (όχι και τόσο μικρή πλέον)κοινωνική μας ομάδα. Στις
εκδηλώσεις του Συμβουλίου μας λοιπόν που μπορεί κάποιος
να συμμετάσχει έχοντας σαν ομιλητές διοικητές κεντρικών
τραπεζών, υπουργούς της Ελλάδας ή της Βουλγαρίας, επιτρόπους
της ευρωπαϊκής ένωσης και άλλους ανθρώπους που κατέχουν
σημαντικές θέσεις και όλα αυτά την ώρα που κάθεσαι στο ίδιο
τραπέζι με διευθυντές μεγάλων επιχειρήσεων, τραπεζών ή σε
ανθρώπους που γνωρίζουνε πάρα πολύ καλά κι έχουνε τεράστια
εμπειρία στο θέμα που λέγεται “επιχειρείν στη Βουλγαρία”.
Σταμάτιος Θεωδορόπουλος, αντιπρόεδρος του ΕΕΣΒ,
Chipita - Βουλγαρία
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5 години

ГБСБ в снимки

5 χρόνια ΕΕΣΒ

σε φωτογραφίες

Работен обяд с тогавашния председател на SEV Панос Кирякопулос, бившия посланик на Гърция в София Прокопиос Манцоранис и членове на Съвета.
04.10.2005 г.
Γεύμα εργασίας με τον τότε Πρόεδρο του ΣΕΒ , Πάνο Κυριακόπουλο , με τον πρώην Πρέσβη της Ελλάδος στη Σόφιας, Προκόπιο Μανζτουράνης,
και μέλη του Συμβουλίου 04.10.2005

Югоизточноевропейски икономически форум на тема гръцко-българските бизнес отношения. 02.11.2005 г.
Νοτιοανατολικό Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Φόρουμ με θέμα «Οι
ελληνο-βουλγαρικές επιχειρηματικές
σχέσεις » 02.11.2005
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5 χρόνια ΕΕΣΒ

Освещаване на офиса на ГБСБ на ул. „Оборище”. 22.02.2006 г.
Αγιασμός στα γραφεία του ΕΕΣΒ στην οδό «Ομπόριστε». 22.02.2006

Членове на ГБСБ се срещат с бившия посланик на Европейския съюз Димитрис Куркуляс
в посолството на Гърция в София. 09.03.2006 г.
Μέλη του ΕΕΣΒ συναντιούνται με τον πρώην
Πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημήτρη
Κούρκουλα,στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη
Σόφια.09.03.2006

Бизнес закуска с тогавашния министър на финансите Пламен Орешарски. 20.06.2006 г.
Πρόγευμα εργασίας με τον τότε υπουργό Οικονομικών, Πλάμεν Ορεσάρκσι. 20.06.2006
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Работна закуска с тогавашните министри на финансите на
Гърция и България Георгиос Алогоскуфис и Пламен Орешарски.
12.10.2007 г.
Πρόγευμα εργασίας με τους τότε υπουργούς Οικονομικών της Ελλάδος
και Βουλγαρίας, Γεώργιο Αλογοσκούφη και Πλάμεν Ορεσάρκσι.
12.10.2007

Официално посещение на гръцкия президент Каролос Папуляс в България
по време на икономическия форум на тема „Икономическо сътрудничество в рамките на Европейския съюз”.
Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολου
Παπούλια στη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια του Οικονομικού Φόρουμ με θέμα « Η
χρηματοοικονομική συνεργασία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ».

Седмица на гръцкото кино.
22-26.10.2007 г.
Εβδομάδα Ελληνικού
Κινηματογράφου. 22-26.10.2007
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Разчупване на празнична василопита в офиса на ГБСБ. 06.02.2008 г.
Κοπή της βασιλόπιτας στο γραφείο του ΕΕΣΒ. 06.02.2008

Спектакъл „Светлина и слово” в Народен театър „Иван Вазов”, посветен на
Стефан Гечев и неговия роман „Моите
гръцки приятели”. 12.05.2008 г.
Παράσταση « Φως και Λόγος» στο Εθνικό
θέατρο « Ιβάν Βάζοφ» αφιερωμένη στον
Στέφαν Γκέτσεφ και στο μυθιστόρημα του
«Οι φίλοι μου οι Έλληνες ». 12.05.2008

Б2Б среща - реклама, ПР,
комуникации. 12.06.2008 г.
B2B συνάντηση - διαφήμιση,
δημόσιες σχέσεις, επικοινωνίες
12.06.2008
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Коледен бал. 17.12.2008 г.
Χριστουγεννιάτικος χορός
17.12.2008

Работна закуска с Иван Искров,
управител на Българска народна
банка, на тема „Световната криза
и нейното влияние върху българската икономика” 30.10.2008 г.
Πρόγευμα εργασίας με τον διευθυντή
της Βουλγαρικής Εθνικής Τράπεζας,
Ιβάν Ισκρωφ , με θέμα « Η παγκόσμια
χρηματοοικονομική κρίση και
η επίδραση της στη βουλγαρική
οικονομία» 30.10.2008

Бизнес обяд по време на официалното посещение на българския президент Георги Първанов в Атина. 24.11.2009 г.
Γεύμα εργασίας κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του
Προέδρου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας Γκεόργκι Παρβάνοφ
στην Αθήνα. 24.11. 2009
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Бизнес закуска с министър на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на
тема „Активен диалог за успешно сътрудничество”. 14.12.2009 г.
Πρόγευμα εργασίας με τον υπουργό Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού, Τράïτσο Τραïκοφ με θέμα
«Ενεργός διάλογος για μια επιτυχή συνεργασία» 14.12.2009

Работна среща с Росен Плевнелиев, министър на регионалното
развитие и благоустройството. 03.12.2009 г.
Συνάντηση εργασίας με τον Ρόσεν Πλέβνελιεφ, υπουργό Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Χωροταξίας 03.12.2009
Новогодишно празненство. 14.01.2010 г.

Πρωτοχρονιάτικο Πάρτι, 14.01.2010

Работна среща със Сергей Игнатов няколко часа след встъпването
му в длъжност като министър на образованието, младежта и
науката. 19.11.2009 г.
Συνάντηση εργασίας με τον Σεργκέï Ιγνάτοφ μερικές ώρες μετά την ανάληψη
καθηκόντων του υπουργού Παιδείας, Νεολαίας και Επιστημών. 19.11.2009.
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5 години Мултирама в
България, четири от които
заедно със CIVITAS Global
Една история за успеха на
две гръцки компании, които
стартират заедно и се развиват
заедно в България

Н

а световния пазар за PR услуги партньорството на
една агенция с даден клиент продължава средно три
години. Партньорството на PR агенцията CIVITAS
Global с веригата за електроника Multirama PCExpert
счупи този рекорд, като тази година отбеляза четири поредни
години партньорство, което продължава.
Това е историята за успешното партньорство на две гръцки
фирми, които решават да работят и да си сътрудничат на българския пазар почти едновременно, които заедно откриват
тайните, проблемите, а също и възможностите, възникващи в
практиката, като едновременно с това се развиват динамично.
Как може да се докаже, че една PR кампания е успешна?
Всички знаем, че ако става въпрос за рекламна кампания,
съществуват инструменти (GRPs, OTSs, CRPs и др.), с които
може лесно да се докаже ефективността на дадена кампания.
Но тъй като в PR сферата не съществуват абсолютно измерими
данни, истината се доказва по-трудно, но се доказва със сигурност, стига PR компаниите да включват във философията си
систематичното измерване и оценяване, като ценни инструменти в работата си и задължение към клиентите си.
CIVITAS Global използва много конкретни методи за оценяване, като например perception indicators, share of hearts, response/
attendance rates, message penetration indicators, competition
analysis, content analysis и други, които помагат да се анализира
на всекидневна, седмична и месечна база работата на връзките с
обществеността и да се коригират откритите проблеми.
Много от тези методи са приложени в четиригодишното
сътрудничество на CIVITAS Global с веригата Мултирама с
много положителни резултати:
 Най-големият publicity share of voice на пазара за продажби
на дребно на електроника
 Откриване на 8 нови магазина на площ от над 800 кв. м. за
по-малко от 4 години
 Повече от 400 клиенти всеки ден
 Най-голямата верига в България, специализирана в продажбата на компютри и електроника на ниво възприемане
на клиентите
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5 χρόνια Multirama
στη Βουλγαρία 4 από αυτά
μαζί με τη
CIVITAS Global
Μία επιτυχημένη ιστορία
δύο ελληνικών εταιρειών
που ξεκίνησαν μαζί και
αναπτύσσονται μαζί
στη Βουλγαρία
Στην παγκόσμια αγορά των δημοσίων σχέσεων ο μέσος
όρος συνεργασίας μιας εταιρείας με έναν πελάτη είναι περίπου 3 χρόνια. Η συνεργασία της εταιρείας δημοσίων σχέσεων
CIVITAS Global με την αλυσίδα PC experts Multirama έσπασε
αυτό το ρεκόρ συμπληρώνοντας φέτος 4 συνεχόμενα χρόνια
συνεργασίας -η οποία συνεχίζεται.
Πρόκειται για μία περίπτωση επιτυχημένης συνεργασίας 2
εταιρειών ελληνικών συμφερόντων που αποφάσισαν τη δραστηριοποίησή τους και τη συνεργασία τους στη Βουλγαρική
αγορά περίπου ταυτόχρονα, που ανακαλύπτουν τα μυστικά,
τις παθογένειες αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται
μαζί και που αναπτύσσονται δυναμικά ταυτόχρονα.
Πώς μπορείς να απδείξεις όμως μία επιτυχημένη εκστρατεία δημοσίων σχέσεων;
Όλοι γνωρίζουμε ότι αν πρόκειται για μία διαφημιστική
καμπάνια υπάρχουν εργαλεία (GRPs, OTSs, CRPs κλπ) με τα
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ΜΕΛΗ

οποία μπορείς να αποδείξεις
εύκολα την αποτελεσματικότητα μίας καμπάνιας.
Στις δημόσιες σχέσεις
όμως επειδή δεν υπάρχουν
απολύτως μετρήσιμα στοιχεία, η αλήθεια αποδεικνύεται πιο δύσκολα αλλά αποδεικνύεται σίγουρα,αρκεί οι
εταιρείες δημοσίων σχέσεων
να εντάσσουν στη φιλοσοφία τους τη συστηματική
μέτρηση και αξιολόγηση ως
πολύτιμα εργαλεία της δουλείας τους και υποχρέωση
τους στους πελάτες τους.
Η CIVITAS Global έχει
θεσπίσει πολύ συγκεκριμένες μεθόδους αξιολόγησης
όπως perception indicators,
share of hearts, response/
attendance rates, message
penetration
indicators,
competition
analysis
,
content analysis και άλλα
που βοηθούν να αναλύεται
σε καθημερινή, ημερήσια και
μηνιαία βάση η δουλειά των
δημοσίων σχέσεων και να
Успешното лансиране на Windows 7 с премиера в цяла Европа в полунощ на 21.3.2010 г. διορθώνεται όπου διαπιστώνεται ε πρόβλημα.
само в магазините на Мултирама и лансирането на Playstation III първо от Мултирама
Πολλές από αυτές τις
Το επιτυχημένο λανσάρισμα των Windows 7, σε πανευρωπαική πρεμιέρα τα μεσάνυχτα της 21 /3/2010 μεθόδους έχουν εφαρμοστεί
μόνο στα καταστήματα Μultirama και το λανσάρισμα του Playstation III πρώτα από τα Μultirama στην τετράχονη συνεργασία
της CIVITAS Global με την
αλυσίδα Μultirama με πολυ
θετικά αποτελέσματα:
„Не са много клиентите, които са обучени в логиката на
 το μεγαλύτερο publicity share of voice στην αγορά
съществуването на комуникационна стратегия, на конкретно
λιανικής προιόντων πληροφορικής
поставяне на цели, измерване и оценка на връзките с общест Εγκαίνια 8 νέων καταστήματα άνω των 800 τμ.σε
веността и затова не го изискват от PR агенциите, с които си
λιγότερο από 4 χρόνια
сътрудничат,“ ни казва генералният директор на CIVITAS
 Περισσότεροι από 400 πελάτες ημερησίως,
Global г-жа Арети Георгили и продължава: „Често например
 Η μεγαλύτερη αλυσίδα στη Βουλγαρία αποκλειστικά
едно събитие се счита за успешно или не единствено и само по
για υπολογιστές και προιόντα πληροφορικής σε επίπεδο
инстинкт или по преценка, или по това колко хора са участвали
perceptions πελατών,
в него. Но дали наистина е било успешно? Сигурен ли е кли« Δεν είναι πολλοί πελάτες που είναι εκπαιδευμένοι στη
ентът, че всички поканени са получили правилните послания,
λογική της ύπαρξης στρατηγικής στην επικοινωνία, της
че всички са имали еднакви впечатления за това, което е било
συγκεκριμένης στοχοθέτησης, της μέτρησης και αξιολογησης
представено? Сигурно ли е, че наистина е било необходимо да
των δημοσίων σχέσεων γι’αυτό και δεν το ζητάνε από τις εταιсе проведе конкретното събитие или би могло с някакво друго
ρείες δημοσίων σχέσεων με τις οποίες συνεργάζονται » μας
действие клиентът да постигне еднакво добре целите си, може би
λέει η Γενική Διευθύντρια της CIVITAS Global, Aρετή Γεωρпечелейки важни средства от бюджета си? Всички тези въпроси
γιλή και συνεχίζει: «Πολλές φορές για παράδειγμα θεωρείται
трябва да получат отговор, преди да бъде решено дадено дейстεπιτυχημένη ή όχι μία εκδήλωση μόνο και μόνο από ένστικτο ή
вие. Ние от CIVITAS Global отговаряме на всички тези въпроси,
από βιωματική εκτίμηση ή από το πόσοι συμμετείχαν σε αυτήν.
дори и ако клиентът не изисква това от нас.
Ήταν όμως πραγματικά επιτυχημένη; Είναι σίγουρος ο πελάИмаме късмет в партньорството ни с веригата Мултирама,
της ότι οι καλεσμένοι έχουν όλοι λάβει τα σωστά μηνύματα,
защото говорим на един и същ език. Клиентът разбира, слуша
ότι έχουν όλοι τις ίδιες αντιλήψεις για αυτό που παρουσιάвнимателно, иска данните, които са му необходими, за да досστηκε; Είναι σίγουρο ότι χρειαζόταν πραγματικά να γίνει η
тигне до правилното решение, което накрая ще доведе до създаσυγκεκριμένη εκδήλωση ή θα μπορούσε με μία άλλη ενέργεια
ването на правилния имидж за марката Мултирама на пазара.
ο πελάτης να επιτύχει το ίδιο καλά τους στόχους του κερδίζοИскаме от тази трибуна да благодарим на своя клиент за
ντας ίσως ένα σημαντικό κονδύλι από το budget του; Όλα αυτά
доверието му през всички тези години и да кажем, че имаме още
много неща за вършене...“
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τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν
πριν αποφασιστεί μία ενέργεια. Εμείς
στη CIVITAS Global, απαντάμε σε όλα
αυτά ακόμη και αν ο πελάτης δεν μάς
το ζητήσει.
Στη συνεργασία μας με την αλυσίδα Multirama, είμαστε τυχεροί γιατί
μιλάμε ακριβώς την ίδια γλώσσα. Ο
πελάτης καταλαβαίνει, ακούει με προσοχή, ζητάει τα στοιχεία που τού χρειάζονται για να καταλήξει στη σωστή
απόφαση η οποία εν τέλει θα οδηγήσει
στη δημιουργία της σωστής εικόνας για
το brand Multirama στην αγορά.
Θέλουμε μέσα από αυτό το βήμα
να ευχαριστήσουμε τον πελάτη μας για
την εμπιστοσύνη του όλα αυτά τα χρόνια και να βεβαιώσουμε ότι έχουμε να
κάνουμε ακόμα πολλά...’

Премиери в цяла България само в Мултирама - реални истории за възвращаемост на инвестициите на клиентите на
CIVITAS Global.
Един пример в потвърждение на по-горното е премиерата
на Playstation III, състояла се на територията на цяла България. Целта на CIVITAS Global не беше да повиши разпознаваемостта на продукта, тъй като сам по себе си той вече беше
много известен. Целта беше първо да се повиши разпознаваемостта на веригата Мултирама като верига, която представя
първа на пазара иновативни и високотехнологични продукти и след това да се повиши посещаемостта в тогавашните
два магазина на Мултирама.
Чрез правилна стратегия, подходяща концепция и абсолютно насочени редовни действия, както и чрез създаване на
една допълнителна пилотна точка за продажби на конкретния
продукт, беше постигнато следното:
 Разпространение на каталози за 15 дни: 30000
 Участници в конкурса: 2200
 Вероятни клиенти (на база степента на заинтересованост и
средния брой всекидневни запитвания за различните продукти на Мултирама): 1200
 Раздадени награди: 53
 Продажби: 300 % по-високи от първоначалната цел на
клиента
Подкрепа, оказвана в нашата страна домакин - Програма за
корпоративна социална отговорност на Мултирама: Стипендии в сътрудничество със Софийски университет „Св.
Климент Охридски”.
Наскоро веригата Мултирама започна в партньорство със
CIVITAS една много амбициозна програма за корпоративна
социална отговорност и подкрепа за българското общество. Програмата започна с предоставянето на стипендии
на отлични студенти по информационни технологии и мултимедийни приложения в Софийския университет в сътрудничество с Ректората. Паралелно програмата предвижда студентски конкурси на теми по изследването и разработката на
информационни продукти и услуги. Най-добрите студенти не
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Πανβουλγαρικές πρεμιέρες μόνο στα
Μultirama- Πραγματικές ιστορίες Return
on Investment για τους πελάτες της
CIVITAS Global
Ένα παράδειγμα προς επίρρωση των παραπάνω είναι η
πανβουλγαρική πρεμιέρα του Playstation III. Ο στόχος της
CIVITAS Global δεν ήταν να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα
του προιόντος αφού το προιόν από μόνο του είναι ήδη πολύ
γνωστό. Ο στόχος ήταν κατά πρώτον να αυθηθεί η αναγνωρισιμότητα της αλυσίδας Μultirama ως αλυσίδας που παρουσίαζει πρώτη στην αγορά καινοτομικά προιόντα και προιόντα
υψηλής τεχνολογίας και στη συνέχεια να αυξηθεί το show
room traffic στα 2 τότε σημεία πώλησης Μultirama.
Με τη σωστή στρατηγική, το κατάλληλο concept και
απόλυτα στοχευμένες τακτικές κινήσεις, καθώς και με τη
δημιουργία ενός επιπλέον πιλοτικού σημείου πώλησης για το
συγκρκριμένο προιόν, κατορθώθηκαν τα ακόλουθα:
 Διανομή καταλόγων σε 15 ημέρες: 30.000
 Συμμετοχές στο διαγωνισμό : 2.200
 Πιθανοί πελάτες(με βάση το βαθμό ενδιαφέροντος και τον
μέσο αριθμό ημερήσιων ερωτήσεων για διάφορα προιόντα
Μultirama): 1200
 Διανομή βραβείων: 53
 Πωλήσεις: 300% υψηλότερες του πιλοτικού στόχου του
πελάτη
Προσφέροντας στη χώρα που μάς φιλοξενεί - Πρόγραμμα Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης Multirama:Υποτροφίες σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο της Σόφιας.
Πρόσφατα η αλυσίδα Μultirama ξεκίνησε σε συνεργασία
με τη CIVITAS ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς στη βουλγαρική κοινωνία.
Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει με την παροχή υποτροφιών σε
αριστούχους φοιτητές πληροφορικής και εφαρμογών πολυμέσων του Πανεπιστημίου της Σόφιας, σε συνεργασία με την
Πρυτανεία. Παράλληλα, το πρόγραμμα προβλέπει διαγωνισμούς φοιτητών πάνω σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης προιόντων και υπηρεσιών πληροφορικής. Οι καλύτεροι φοιτητές
εκτός του ότι θα λαμβάνουν υποτροφίες για την ολοκλήρωση
των σπουδών τους, θα προσλαμβάνονται ως trainees στα
Μultirama και θα ενθαρρύνονται να συνεχίζουν τις σπουδές
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само ще получават стипендии за завършването на своето следване, но и ще бъдат наемани като стажанти в Мултирама и ще
бъдат насърчавани да продължават образованието си с цел да
се създават таланти на високо ниво в областта на информационните технологии.
Програмата за корпоративна социална отговорност също
така включва „зелени” дейности (green communications),
рециклиране на опаковки и консумативи, програми за обучение на потребителите за спестяване на енергия, правилна употреба и поддръжка на оборудване, изследователски програми
в сътрудничество със Софийския университет за ползване на
„умни” и „зелени” технологии и много други.
Генералният директор на Мултирама в България г-н Аристотелис Фотилас казва пред „Балкански хоризонти”: „Целта ни
не е да извършваме различни комуникационни дейности, само
за да казваме, че ги извършваме. Зад всяка една наша дейност
стои сериозен ангажимент от страна на всички ни. Избрахме
сътрудничеството със Софийския университет, защото Мултирама е най-специализираната верига за електроника и искаме
нашите хора да са най-добрите на пазара за компютри, найосведомените, най-бързите. Затова искаме да създадем и други
нови таланти на пазара и да задържим най-добрите.
В същото време искаме да сме последователни в задълженията си към българското общество по въпросите на опазването на
околната среда. Поради тези причини решихме да следваме тези
стратегически насоки в нашата програма за корпоративна социална отговорност в сътрудничество със CIVITAS Global.”

ΜΕΛΗ

τους με στόχο να δημιουργούνται ταλέντα υψηλού επιπέδου
στον χώρο της πληροφορικής.΄
Το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης περιλαμβάνει επίσης ενέργειες με ‘πράσινο’ προσανατολισμό (green
communications), ανακύκλωση συσκευών και αναλωσιμών,
προγράμματα εκπαίδευσης των καταναλωτών στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ορθή χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού της, πρόγραμματα έρευνας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο για την χρήση ‘έξυπνης’ και ‘πράσινης’ τεχνολογίας
και άλλα πολλά
Ο Γενικός Διευθυντής των Μultirama στη Βουλγαρία,
κ .Αριστοτέλης Φωτήλας δήλωσε για τους Ορίζοντες: ‘ Δεν
είναι ο στόχος μας να κάνουμε διάφορες ενέργειες επικοινωνίας μόνο για να λέμε ότι τις κάνουμε. Πίσω από κάθε ενέργειά μας υπάρχει μία σοβαρή δέσμευση όλων μας. Επιλέξαμε
τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο γιατί τα Multirama είναι η
πιο εξειδικευμένη αλυσίδα στην πληροφορική και θέλουμε οι
άνθρωποί μας να είναι οι καλύτεροι της αγοράς στους υπολογιστές, οι πιο ενημερωμένοι, οι πιο γρήγοροι. Γι’αυτό θέλουμε
να δημιουργήσουμε και άλλα νέα ταλέντα στην αγορά και να
κρατήσουμε τους καλύτερους.
Παράλληλα, θέλουμε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας προς τη βουλγάρικη κοινωνία σε θέματα προστασία
του περιβάλλοντος. Γι’αυτούς τους λόγους αποφασίσαμε να
ακολουθήσουμε αυτές τις στρατηγικές κατευθυνσεις στο πρόγραμμα της εταιρικής κοινωνικής μας ευθύνης, με τη συνεργασία της CIVITAS Global.’
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Нови членове на ГБСБ
Τα νέα μέλη του ΕΕΣΒ
Нова Телевизия е втората по големина ефирна телевизия
в България. Насочена е към младата градска и активна аудитория. Нова е пионер в излъчването на световноизвестни
телевизионни предавания и риалити формати – „Биг Брадър”,
„Стани богат”, „Цената на истината” и „Вип денс”. Първият български сапунен сериал –„Забранена любов” беше създаден от
Нова телевизия през 2008 г.
Нова е част от Modern Times Group (MTG) – водеща международна компания с второто по големина географско покритие
в Европа. MTG има 125 милиона телевизионни зрители в 30
държави. В България  MTG управлява пет безплатни канала –
Nova TV, Diema, Diema 2, Diema Family, MM TV; три платени
канала - TV1000, Viasat History, Viasat Explorer, и списание EVA.
Nova, Diema, Diema 2, Diema Family и MM, както и списание
EVA са собственост на MTG (95 %) и Apace Media (5 %).

Η Nova TV είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος τηλεοπτικός σταθμός
στη Βουλγαρία. Απευθύνεται στο νεανικό αστικό κι ενεργό
κοινό. Η Nova είναι πρωτοπόρος στη μετάδοση τηλεοπτικών
εκπομπών και ριάλιτι σόου - Big Brother, «Ποιος θέλει να γίνει
εκατομμυριούχος», «Η Τιμή της Αλήθειας» και VIP Dance. Η
πρώτη βουλγαρική σαπουνόπερα «Απαγορευμένη αγάπη»
δημιουργήθηκε από τη Nova το 2008. Η Nova είναι μέλος της
Modern Times Group (MTG) - κορυφαίας διεθνούς εταιρείας, με τη
δεύτερη μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη στην Ευρώπη. Η MTG
έχει 125 εκατομμύρια τηλεθεατές σε 30 χώρες. Στη Βουλγαρία η
MTG διαχειρίζεται πέντε δωρεάν κανάλια - Nova TV, Diema, Diema
2, Diema Family, MM TV,  τρία πληρωμένα κανάλια - TV1000, Viasat
History, Viasat Explorer και το περιοδικό EVA. Nova, Diema, Diema
2, Diema Family και MM καθώς και το περιοδικό EVA ανήκουν
στην MTG (95 %) και στην Apace Media (5 %).

Делойт е една от водещите организации, предоставящи
одиторски и данъчни услуги, консултантски услуги, управление на риска и услуги в областта на финансите на държавни
и частни клиенти от различни отрасли. С глобално свързаната си мрежа от дружества – членове в 142 държави Делойт
постига качество на световно ниво и експертно познаване на
местните закони и правила. 169 000 професионалисти, работещи за Делойт, са обединени от една култура, чиито основни
ценности са почтеността, придаването на изключително значение на клиентите, корпоративната отговорност и положителното въздействие върху отделните общности. В България
услугите се предоставят от Делойт България ЕООД и Делойт
Одит ООД.

Η Deloitte είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους
ελεγκτικών και φορολογικών υπηρεσιών, συμβουλευτικών
υπηρεσιών, διαχείρισης  κινδύνων και υπηρεσιών στον τομέα των
οικονομικών σε δημόσιους και ιδιωτικούς πελάτες από διάφορους
κλάδους. Με το παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών-μελών της σε 142
χώρες η Deloitte παρέχει ποιότητα παγκόσμιου επιπέδου και
εξειδικευμένες γνώσεις των τοπικών νόμων και κανονισμών. Οι
169 000 επαγγελματίες που εργάζονται για την Deloitte, ενωμένοι
από μια κουλτούρα της οποίας κεντρικές αξίες είναι η εντιμότητα,
η έμφαση στις ανάγκες των πελατών, η εταιρική ευθύνη και το
θετικό αντίκτυπο στις διάφορες κοινότητες. Στη Βουλγαρία οι
υπηρεσίες παρέχονται από την Deloitte Bulgaria EOOD και την
Deloitte Audit OOD.

ЛАМДА Девелъпмънт, която влиза в основния списък
на Атинската стокова борса, е холдингова компания, специализирана в изграждането, инвестирането и управлението
на недвижими имоти в Гърция и Югоизточна Европа. Дружеството е лидер в сектора на недвижимите имоти в Гърция, като работи успешно в няколко направления – първо и
второ жилище, офис сгради и логистика, както в Гърция, така
и в Югоизточна Европа. Сред обектите, изградени от дружеството са три търговски и развлекателни центъра - The Mall
Athens и Golden Hall в Атина и Mediterranean Cosmos в Солун
(с обща застроена площ от 147.000 кв. м.), модерни жилищни
комплекси, офис сгради и Flisvos Marina във Фалиро. В работата си по всеки проект ЛАМДА Девелъпмънт се стреми към
използването на екологични материали и методи на изграждане, като същевременно със своите инвестиции се грижи за
облагородяването на околната среда.

H LAMDA Development η οποία είναι εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι όμιλος που ειδικεύεται στον τομέα
των κατασκευών, των επενδύσεων και της διαχείρισης ακίνητης
περιουσίας στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των ακινήτων στην
Ελλάδα και δραστηριοποιείται με επιτυχία σε πολλές κατευθύνσεις
- πρώτη και δεύτερη κατοικία, κτίρια γραφείων και logistics τόσο
στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μεταξύ των
έργων της εταιρείας είναι τρία εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα
- The Mall Athens και Golden Hall στην Αθήνα και Mediterranean
Cosmos στη Θεσσαλονίκη (με συνολική επιφάνεια 147 000
τετραγωνικών μέτρων), σύγχρονα συγκροτήματα κατοικιών,
κτίρια γραφείων και Flisvos Marina στο Φάληρο. Σε κάθε έργο η
LAMDA Develapmant επιδιώκει να χρησιμοποιεί οικολογικά υλικά
και μεθόδους κατασκευής, ενώ ταυτόχρονα με τις επενδύσεις της
φροντίζει για τον εμπλουτισμό του περιβάλλοντος.

Кеъртауър е независим специалист за ИТ сигурност, който
предоставя цялостни решения за индивидуалните проблеми,
като това дава възможност за предоставяне на безпристрастни
препоръки.  Си Ти Европа е Европейския филиал на Кеъртаур,
базиран в гр. София, България. Основана през 2004 г., Си Ти
Европа активно работи на българския пазар през последните
пет години. Между двата си офиса Кеъртауър се превърна в
един от водещите Европейски дилъри в областта на мрежовата сигурност, предлагайки цялостно практическо и поважното безпристрастно мнение, съвети и поддръжка, както
преди, така и по време на имплементиране на продукта.

Η Caretower, εξειδικευμένη στην ασφάλεια πληροφορικής,
παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για εξατομικευμένα προβλήματα,
καθώς αυτό επιτρέπει την παροχή αμερόληπτών συμβουλών.
Η CT Europe είναι το ευρωπαϊκό υποκατάστημα της Caretower η
οποία εδρεύει στη Σόφια, Βουλγαρία. Η CT Europe ιδρύθηκε το
2004 και δραστηριοποιείται ενεργά στη βουλγαρική αγορά κατά
τα τελευταία πέντε χρόνια. Με τα δύο της γραφεία η Caretower
έχει γίνει ένας από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς
παρόχους στον τομέα της ασφάλειας των δικτύων, προσφέροντας
ολοκληρωμένη πρακτική - και το σημαντικότερο - αμερόληπτη
γνώμη, συμβουλές και υποστήριξη τόσο πριν όσο και κατά τη
διάρκεια της υλοποίησης του έργου.
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