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Шокът от октомврийския апогей на финансовата 
криза отшумя, но глобалната икономика продължава 
да боледува. Лек за непознатата болест предстои да 
бъде открит, макар търсенето да продължава и глобал-
ните лидери да загатнаха за основните му съставки. 
Дори бе обещано скорошно оздравяване. 

Но световната общественост очаква повече от 
обещания… може би малко повече предсказуемост. 
Именно затова “Балкански хоризонти” прави опит 
да разгадае бъдещите ходове в тази насока на глобал-
ния елит – 20-те най-големи развити и развиващи се 
икономики в света. В статията “Криза на кризите” Иво 
Маев повдига завесата с анализ на изходните позиции 
на САЩ и ЕС за противодействие на кризата. В една 
парадоксално аполитична среда на икономическия 
дебат се задава и политическия въпрос – дали зоните 
на влияние на големите сили ще бъдат прекроени в 
резултат на финансовата турбуленция.

“Кризата избра качеството” на свой ред проследява 
случващото се в един от най-засегнатите сектори 
- този на недвижимите имоти. Защо отрасълът се оказа 
така уязвим от финансовата нестабилност, както и 
какви са очертаващите се тенденции за 2009 година? 
Някои от отговорите ще откриете тук.

Ако започвахте прегледа на списанието от раздел 
“На фокус”, сигурно за миг бихте забравили за “сви-
тото финансиране” - станала вече крилата фразa на 
кризата. В лицето на Marfin Investment Group (MIG) 
Вивартия намира необходимата финансова подкрепа 
за агресивна експанзия. В “Полет с МИГ за Вивартия” 
представяме най-голямата група за храни и напитки в 
Гърция и Югоизточна Европа.

Ако времената са трудни, защо не ги направим и 
интересни? Приключенският туризъм е едно добро 
решение. В раздел “Дестинации” ще проучите въз-
можностите как да се превъплътите в Джеймс Бонд на 
гръцка и българска земя.

И ако сте избрали Банско за място на превъплъще-
нието, пригответе се за приключение на квадрат. Похо-
дът из “добрите стари механи” на курортното градче е 
авантюра, за която стомахът ви трябва да е подготвен 
повече от добре. Започнете с подготовката отсега, 
черпейки опит от една оцеляла след подобна обиколка 
Албена Шкодрова, и разказът за нейния подвиг “Паи-
сий, пищовите, джоланът”.

Приятно четене!

От екипа на „Балкански хоризонти”

Το σοκ του απογείου της οικονομικής κρίσης του Οκτωβρίου 
πέρασε, αλλά η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να νοσεί. Η 
θεραπεία για την άγνωστη ασθένεια  μένει ακόμη  να εντοπιστεί, 
παρόλου που  η αναζήτηση συνεχίζεται και οι παγκόσμιοι 
ηγέτες έχουν ήδη σκιαγραφήσει  τα κύρια συστατικά της. Μας 
υποσχέθηκαν ακόμη και σύντομη ανάρρωση. 

Η παγκόσμια κοινότητα όμως περιμένει κάτι περισσότερο 
από υποσχέσεις... ίσως λίγο περισσότερη προβλεψιμότητα. 
Ακριβώς γι’ αυτό οι  “Βαλκανικοί ορίζοντες” κάνουν 
προσπάθεια να μαντέψουν τις μελλοντικές κινήσεις της 
παγκόσμιας ελίτ -των 20 μεγαλύτερων ανεπτυγμένων και 
αναπτυσσόμενων οικονομιών στον κόσμο- προς αυτή την 
κατεύθυνση. Στο άρθρο “Κρίση των κρίσεων” ο Ίβο Μάεφ 
φωτίζει το παρασκήνιο  αναλύοντας τα σημεία εκκίνησης των 
ΗΠΑ και της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης. Σε ένα 
παράδοξα απολιτικό περιβάλλον  οικονομικής συζήτησης 
τίθεται και το πολιτικό ζήτημα : οι ζώνες επιρροής των  
υπερδυνάμεων  θα μεταβληθούν ή όχι ; 

Το άρθρο “Η κρίση ψηφίζει “ ποιότητα”” με τη σειρά του, 
παρακολουθεί τα τεκταινόμενα   σε έναν από τους πλέον 
πληγέντες τομείς - τα ακίνητα. Γιατί ο κλάδος αпоδείχτηκε τόσο 
ευάλωτος στην  ; Пοιες είναι οι αναδυόμενες τάσεις για το 2009; 
Κάποιες από τις απαντήσεις θα τις βρείτε εδώ.

Αν αρχίζατε το διάβασμα του περιοδικού από τη στήλη  
“Στο επίκεντρο”, σίγουρα θα ξεχνούσατε προς στιγμή το 
πρόσφατο γνωστό καλαμπούρι για την κρίση -“μαζεμένη 
χρηματοδότηση”. Στο πρόσωπο της Marfin Investment Group 
(MIG), η Vivartia βρήκε την απαραίτητη οικονομική στήριξη 
για επιθετική επέκταση. “Το γρήγορο ξεκίνημα της Vivartia” 
παρουσιάζει τον μεγαλύτερο όμιλο τροφίμων και ποτών στην 
Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αν οι καιροί είναι δύσκολοι, γιατί να μην τους κάνουμε 
τουλάχιστον ενδιαφέροντες; Ο τουρισμός περιπέτειας είναι 
μια καλή λύση. Στη στήλη “Προορισμοί” θα μάθετε για τις 
υπάρχουσες ευκαιρίες  του πώς να ενσαρκώσετε τον ρόλο 
του James Bond σε ελληνικό και βουλγαρικό έδαφος.

Και αν επιλέξατε το Μπάνσκο για την ενσάρκωση αυτή, 
ετοιμαστείτε για ακόμη μεγαλύτερη  περιπέτεια. Η πορεία 
στις “παλιές καλές ταβέρνες” της τουριστικής πόλης είναι 
μια περιπέτεια για την οποία το στομάχι σας πρέπει να 
είναι προετοιμασμένο περισσότερο από καλά. Ξεκινήστε 
από τώρα την προετοιμασία, αντλώντας εμπειρία από 
κάποιον που επέζησε   της περιπέτειας αυτής, την  Αλμπένα 
Σκόδροβα, και το άρθρο για το κατόρθωμά της “Ο Παΐσιος, 
τα πιστόλια, η άντζα”.

Καλή ανάγνωση!

Η ομάδα του „Βαλκανικοί ορίζοντες”

Уважаеми	читатели,
Αξιότιμοι αναγνώστες,
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Събитието	 на	 19	 ноември	 2008	 година	 в	 хотел	
“Шератон”	 подсказа,	 че	 дългосрочният	 ангажи-
мент,	 който	 бордът	 на	 директорите	 на	 Гръцкия	
бизнес	съвет	в	България	(ГБСБ)	пое	през	лятото,	не	
бе	забравен	до	късната	есен.	Организираните	на	

всеки	два	месеца	срещи	за	членовете	на	Съвета	неотклонно	
следват	курс	на	опознаване	чрез	презентации	на	фирми	от	
конкретни	сектори	с	гръцко	присъствие	в	България.

Във	 фокуса	 на	 ноемврийското	 издание	 бе	 секторът	
на	 услугите,	 на	 което	 девет	 фирми-филиали	 на	 гръцки	 и	
кипърски	компании	представиха	дейността	си	пред	близо	
150	души.

Презентацията	на	Achieve	Global	наблегна	върху		умени-
ята	на	компанията	в		областта	на	разгръщане	на	човешките	
ресурси	и	необходимостта	от	тях.	Фирмите	Baker	Tilly	и	Ernst	
&	Young	 разказаха	 за	 всички	 аспекти	 от	 счетоводството	 и	
одита,	залегнали	в	гамата	на	предлаганите	от	тях	услуги.

ICAP	 Bulgaria	 представи	 опита	 си	 в	 консултирането	 на	
бизнеса,	набора	на	кадри	за	висши	ръководни	длъжности.	
Съобщи	и	за	услугата,	която	стартира	от	началото	на	2009	
година	 –	 събиране	 на	 лоши	 кредити.	 След	 ICAP	 щафетата	
пое	 Integrated	 Enterprise	 Networks,	 компанията	 специали-
зирана	 в	 техническата	 поддръжка	 на	 всички	 продукти	 и	
системи	на	технологичната	фирма	Ericsson.

Адвокатската	 кантора	 KLC	 разказа	 за	 експертните	 си	
познания	 в	 областта	 на	 сливанията	 и	 придобиванията,	
обществените	поръчки	и	концесии	във	всички	отрасли	на	
икономиката.	

Report.bg	и	дъщерната	й	компания	European	Centre	for	
Quality	откроиха	познанията	си	по	набиране	и	системати-
зиране	на	делова	информация	и	консултиране,	особено	в	
областта	на	подготовката	на	проекти	по	програми	на	Евро-
пейския	съюз.

Представянето	завърши	с	бърз	преглед	на	възможност-
ите	за	еврофинансиране,	представени	от	ICAP.

Почетен	 гост	 на	 събитието	 бе	 г-жа	 Йоанна	 Сотираку-
Янарос,	пълномощен	министър	по	икономическите	и	тър-
говски	въпроси	към	посолството	на	Република	Гърция.

Представянето	на	сектора	на	услугите	е	история	с	про-
дължение,	тъй	като	първата	бизнес	среща	за	2009	година	
отново	поставя	услугите	на	фокус.		

υπηρεσίες στην 
υπηρεσία των 
επιχειρήσεων

Η	εκδήλωση		που	πραγματοποιήθηκε	στις	19	Νοεμ-
βρίου	2008	στο	ξενοδοχείο	Sheraton	υποδήλωσε	
ότι	η	μακροπρόθεσμη	δέσμευση	την	οποία	ανέ-
λαβε	 το	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 του	 Ελληνικού	
Επιχειρηματικού	 Συμβουλίου	 στη	 Βουλγαρία	

(ΕΕΣΒ)	 το	 καλοκαίρι,	 δεν	 ξεχάστηκε	 μέχρι	 αργά	 το	 φθινό-
πωρο.	Οι	συνεδριάσεις	που	οργανώνονται	κάθε	δύο	μήνες	για	
τα	μέλη	του	Συμβουλίου,	ακολουθούν	τη	σταθερή	παράδοση	
να	παρουσιάζουν	εταιρείες	από	συγκεκριμένους	κλάδους	με	
ελληνική	παρουσία	στη	Βουλγαρία.

Στο	 επίκεντρο	 της	 εκδήλωσης	 	 του	 Νοεμβρίου	 ήταν	 ο	
τομέας	 των	 υπηρεσιών,	 ‘οπου	 εννέα	 εταιρείες-θυγατρικές		
ελληνικών	 και	 κυπριακών	 εταιρειών	 ,παρουσίασαν	 τη	 δρα-
στηριότητά	τους	σε	ενα	κοινό	περίπου	150	ατόμων.

Η	παρουσίαση	της	Achieve	Global	τόνισε	την	ανάγκη	για	
ανάπτυξη	των	ανθρώπινων	πόρων	και	των	δεξιοτήτων	στον	
τομέα	 αυτό.	 Οι	 εταιρείες	 Baker	Tilly	 και	 Ernst	 &	Young	 μίλη-
σαν	για	όλες	τις	απόψεις	της	λογιστικής	και	του	ελέγχου,	που	
είναι	βασικά	στοιχεία	στο	φάσμα	των	υπηρεσιών	που	προσφέ-
ρουν.	

Η	ICAP	Bulgaria	παρουσίασε	την	εμπειρία	της	ως	συμβού-
λος	επιχειρήσεων,	στην	εύρεση	προσωπικού	για	υψηλές	διευ-
θυντικές	θέσεις.	Ανακοίνωσε	επίσης		την	υπηρεσία	συλλογής	
επισφαλών	δανείων	την	οποία	ξεκινά	από	τις	αρχές	του	2009	.	
Ακολούθησε	η	Integrated	Enterprise	Networks,	η	εταιρεία	που	
ειδικεύεται	στη	συντήρηση	όλων	των	προϊόντων	και	συστη-
μάτων	της	εταιρείας	τεχνολογίας	Ericsson.

Η	 εταιρεία	 νομικών	 υπηρεσιών	 KLC	 παρουσίασε	 τις	 ειδι-
κές	της	γνώσεις	σε	συγχωνεύσεις	και		εξαγορές,	στα	δημόσια	
έργα	 και	 τις	 συμβάσεις	 δικαιόχρησης	 	 σε	 όλους	 τους	 τομείς	
της	οικονομίας.	

Η	 Report.bg	 και	 η	 θυγατρική	 της,	 European	 Centre	 for	
Quality,	μίλησαν	για	τη	συλλογή	και	την	οργάνωση	επιχειρη-
ματικών	πληροφοριών	και	για	συμβουλευτικές	υπηρεσίες	και	
ιδίως	όσον	αφορά	την	προετοιμασία	έργων	στα	πλαίσια	προ-
γραμμάτων	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης.

Η	 παρουσίαση	 τελείωσε	 με	 σύντομη	 επισκόπηση	 των	
δυνατοτήτων	για	χρηματοδότηση	από	την	ΕΕ,	οι	οποίες	παρέ-
χονται	από	την	ICAP.

Επίτιμος	 επισκέπτης	 της	 εκδήλωσης	 ήταν	 η	 κ.	 Ιωάννα	
Σωτηράκου-Γιαννάρου,	 Πληρεξούσιος	 Υπουργός	 Οικονομι-
κών	και	Εμπορικών	Υποθέσεων	στην	Πρεσβεία	της	Ελλάδος.

Η	παρουσίαση	του	τομέα	των	υπηρεσιών	θα	έχει	συνέχεια,	
καθώς	η	πρώτη	επιχειρηματική	συνάντηση	για	το	2009		βάζει	
πάλι	τις	εταιρείες	παροχής	υπηρεσιών		στο	επίκεντρο.		

Услуги	в	услуга	
на	бизнеса
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ачийв ГЛобаЛ	 е	 световен	 лидер	 в	
областта	 на	 консултирането	 и	 обучени-
ето.	 Компанията	 има	 80-годишен	 опит	 в	
международен	 мащаб,	 а	 своята	 дейност	
в	България	установява	през	2005	година.		
Предлага	широк	спектър	от	бизнес	реше-
ния	в	три	основни		области	–	лидерство,	
продажби	и	обслужване	на	клиенти.		
Ачийв	Глобал	подпомага	бизнес	компани-
ите	да	трансформират	своите	стратегии	в	
резултати	чрез	изграждане	и	развиване	
на	 професионалните	 качества	 и	 умения	
на	служителите.

BaKer tiLLy KLitOU	е	независима	орга-
низация	 на	 одитори,	 счетоводители	 и	
бизнес	 консултанти,	 които	 предлагат	
услуги,	отговарящи	на	високи	стандарти,	
на	повече	от	2500	компании.	Фирмата	раз-
вива	дейност	в	четири	държави:	България,	
Кипър,	Румъния	и	Молдова	и	има	повече	
от	180	служители.	Организацията	е	неза-
висим	 член	 на	 международната	 мрежа	
от	 счетоводители	 Baker	Tilly	 International,	
която	е	осмата	по	големина	мрежа	от	сче-
товодители	в	света	на	база	приходи.

ien (integrated enterprise networks)	 е	
фирма,	специализирана	в	сферата	на	теле-
комуникациите,	 и	 е	 официален	 партньор	
на	пионерите	в	технологиите	за	телефония	
Ericsson	 и	 Aastra.	 Продуктите,	 предназна-
чени	за	фирми	и	организации	от	всякакъв	
мащаб,	са	базирани	на	отворени	стандарти	
за	пълна	съвместимост,	могат	свободно	да	
бъдат	 надграждани	 и	 се	 съпровождат	 от	
множество	 приложения,	 отговарящи	 на	
конкретните	нужди	на	клиента.

икаП бъЛГария eаД	 e	 дъщерно	 дру-
жество	 на	 ИКАП	 ГРУП	 –	 най-голямата	
компания	 за	 предоставяне	 на	 бизнес	
информация	 и	 консултантски	 услуги	 в	
Гърция.	 В	 България	 ИКАП	 предоставя	
широк	 спектър	 от	 консултантски	 услуги	
на	 институции	 от	 държавния	 и	 частния	
сектор,	мениджмънт	на	програми	съфи-
нансирани	от	Европейския	съюз,	страте-
гическо	 и	 бизнес	 планиране,	 изготвяне	
на	 маркетингови	 стратегии,	 пазарни	 и	
секторни	 проучвания,	 инструменти	 за	
управление	на	риска,	фирмени	профили,	
набиране	 и	 подбор	 на	 среден	 и	 висш	
мениджърски	състав,	а	съвсем	отскоро	и	
събиране	на	просрочени	вземания.

Η	 achieVe GLOBaL κατέχει	 ηγετική	 θέση	
παγκοσμίως	 στο	 χώρο	 της	 συμβουλευτικής	
εκπαίδευσης	στελεχών.	Η	εταιρεία	έχει	80	χρό-
νια	εμπειρία	σε	διεθνές	επίπεδο	και	η	αρχή	της	
δραστηριότητάς	της	στη	Βουλγαρία	χρονολο-
γείται	το	2005.	Προσφέρει	ευρύ	φάσμα	επιχει-
ρηματικών	λύσεων	σε	τρεις	βασικούς	τομείς	-		
ηγεσία,	πωλήσεις	και	εξυπηρέτηση	πελατών.	
Η	Achieve	Global	βοηθά	τις	επιχειρήσεις	να	
μετατρέψουν	τις	στρατηγικές	τους	σε	απο-
τελέσματα	 μέσω	 της	 δημιουργίας	 και	 της	
ανάπτυξης	 των	 επαγγελματικών	 προσό-
ντων	και	δεξιοτήτων	των	υπαλλήλων.	

Η	BaKer tiLLy KLitOU	είναι	οργανισμός	
ανεξάρτητων	ελεγκτών,	λογιστών	και	συμ-
βούλων	 επιχειρήσεων,	 οι	 οποίοι	 παρέχουν	
υπηρεσίες	 που	 πληρούν	 υψηλές	 προδια-
γραφές	σε	πάνω	από	2500	εταιρείες.	Η	εται-
ρεία	δραστηριοποιείται	σε	τέσσερις	χώρες:	
Βουλγαρία,	Κύπρο,	Ρουμανία	και	Μολδαβία	
και	απασχολεί	πάνω	από	180	άτομα.	Ο	οργα-
νισμός	είναι	ανεξάρτητο	μέλος	του	διεθνούς	
δικτύου	λογιστών	Baker	Tilly	 International,	
το	οποίο	είναι	το	όγδοο	μεγαλύτερο	δίκτυο	
λογιστών	στον	κόσμο	βάσει	των	εσόδων.

Η ien (integrated enterprise networks) 
είναι	εταιρεία	εξειδικευμένη	στον	τομέα	των	
τηλεπικοινωνιών	 και	 είναι	 επίσημος	 συνερ-
γάτης	 των	 πρωτοπόρων	 στην	 τεχνολογία	
της	τηλεφωνίας	-	Ericsson	και	Aastra.	Τα	προ-
ϊόντα	 τους	 απευθύνονται	 σε	 εταιρείες	 και	
οργανισμούς	κάθε	μεγέθους,	βασίζονται	σε	
ανοιχτά	 πρότυπα	 για	 πλήρη	 συμβατότητα,	
υποστηρίζουν	 αναβάθμιση	 και	 συνοδεύ-
ονται	 από	 πολλές	 εφαρμογές	 με	 βάση	 τις	
συγκεκριμένες	ανάγκες	του	πελάτη.

Η icap BULGaria s.a. είναι	 θυγατρική	
εταιρεία	του	ομίλου	ICAP	GROUP	-	η	μεγα-
λύτερη	 εταιρεία	 παροχής	 επιχειρηματικής	
πληροφόρησης	 και	 συμβουλευτικών	 υπη-
ρεσιών	στην	Ελλάδα.	Στη	Βουλγαρία	η	ICAP	
προσφέρει	 ευρύ	 φάσμα	 συμβουλευτικών	
υπηρεσιών	σε	φορείς	του	δημόσιου	και	του	
ιδιωτικού	τομέα,	διαχείριση	προγραμμάτων	
που	 χρηματοδοτούνται	 από	 την	 Ευρωπα-
ϊκή	Ένωση,	στρατηγικό	και	επιχειρηματικό	
σχεδιασμό,	 προετοιμασία	 στρατηγικών	
μάρκετινγκ,	 μελέτες	 της	 αγοράς,	 κλαδικές	
μελέτες,	εργαλεία	για	διαχείριση	κινδύνου,	
εταιρικά	 προφίλ,	 πρόσληψη	 μεσαίων	 και	
ανώτερων	διευθυντικών	στελεχών,	και	από	
πολύ	πρόσφατα	-	είσπραξη	χρεών.
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KLc	 е	 сред	 водещите	 адвокатски	 кан-
тори	в	Гърция.	Спечелването	на	значими	
международни	проекти	и	споразумения	
в	 сферата	 на	 инвестициите,	 търговията,	
енергетиката,	 транспорта	 и	 банковите	
сливания	 и	 придобивания	 предопре-
дели	нуждата	от	откриването	на	предста-
вителства	 в	 Брюксел,	 Букурещ	 и	 София.	
Българският	 офис	 на	 кантората	 работи	
от	 месец	 октомври	 2005	 година	 и	 дава	
работа	на	шест	адвоката.

риПорт.бГ e	 компания	 с	 основна	 дей-
ност	 	 събиране,	 обработка	 и	 анализи-
ране	 на	 корпоративни,	 статистически	 и	
икономически	данни,	факти	и	информа-
ция	 и	 предоставянето	 им	 по	 интеракти-
вен	и	удобен	начин	на	клиентите.	Издава	
двуезично	(българо-английско)	годишно	
издание	 Рипорт.БГ	 Бизнес	 информация	
2008,	съдържащо	информация	за	актуал-
ните	за	периода	2007-2013	година	евро-
пейски	 програми,	 както	 и	 пълни	 кон-
тактни	данни	за	водещите	5000	фирми	в	
България.	Собственик	е	на	евроПейски 
цеНтър за качество ооД –	 консул-
тантска	компания,	специализирана	в	раз-
работването	и	управлението	на	проекти	
по	 различни	 програми	 на	 Европейския	
съюз,	 както	 и	 в	 разработването	 и	 внед-
ряването	на	международни	стандарти	за	
управление	на	качеството	като	ISO	9001,	
ISO	14001,	OHSAS	18001.

ърНст и яНГ е	глобален	лидер	в	сферата	
на	одита,	данъчните	и	финансовите	кон-
султации	и	сделки.	В	компанията	работят	
135	 000	 професионалисти,	 от	 които	 200	
в	 България.	 Българският	 филиал	 работи	
от	1992	година	и	е	част	от	офисите	в	Цен-
трална	 и	 Югоизточна	 Европа,	 един	 от	
тринадесетте	 тясно	 свързани	 под-реги-
она	от	новосформирания	регион	Европа,	
Близък	изток,	Индия	и	Африка	(EMEIA).

Η	 KLc	 είναι	 ένα	 από	 τα	 κορυφαία	 δικηγο-
ρικά	γραφεία	στην	Ελλάδα.	Το	γεγονός	ότι	
κέρδισε	 σημαντικές	 διεθνείς	 συμφωνίες	
και	έργα	στους	τομείς	των	επενδύσεων,	του	
εμπορίου,	 της	 ενέργειας,	 των	 μεταφορών	
και	 των	 τραπεζικών	 συγχωνεύσεων	 και	
εξαγορών	 ήταν	 η	 αφορμή	 για	 την	 ίδρυση	
γραφείων	στις	Βρυξέλλες,	Βουκουρέστι	και	
Σόφια.	Το	βουλγαρικό	γραφείο	υπάρχει	από	
τον	 Οκτώβριο	 του	 2005	 και	 απασχολεί	 έξι	
δικηγόρους.

Η	repOrt.BG	είναι	εταιρεία	με	βασικό	αντι-
κείμενο	 δραστηριότητας	 τη	 συλλογή,	 την	
επεξεργασία	 και	 την	 ανάλυση	 εταιρικών,	
στατιστικών	 και	 οικονομικών	 δεδομένων,	
γεγονότων	και	πληροφοριών	και	την	παροχή	
τους	 με	 εύκολο	 και	 βολικό	 τρόπο	 στους	
πελάτες.	 Εκδίδει	 δίγλωσση	 (βουλγαρικά-
αγγλικά)	ετήσια	αναφορά	Report.BG	Επιχει-
ρηματική	πληροφόρηση	2008,	που	περιέχει	
πληροφορίες	 για	 τα	 ισχύοντα	 ευρωπαϊκά	
προγράμματα	κατά	την	περίοδο	2007-2013	
καθώς	και	πλήρη	στοιχεία	επικοινωνίας	για	
τις	5000	κορυφαίες	εταιρείες	στη	Βουλγαρία.	
Είναι	ιδιοκτήτης	του	Ευρωπαϊκού κέντρου 
για την Ποιότητα Ε.Π.Ε. -	 συμβουλευτική	
εταιρεία	που	ειδικεύεται	στην	ανάπτυξη	και	
τη	διαχείριση	έργων	διάφορων	προγραμμά-
των	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης,	καθώς	και	στην	
ανάπτυξη	και	την	εφαρμογή	διεθνών	προτύ-
πων	για	διαχείριση	της	ποιότητας,	όπως	ISO	
9001,	ISO	14001,	OHSAS	18001.

Η	ernst & young είναι	παγκόσμιος	ηγέτης	
στον	 τομέα	 του	 λογιστικού	 ελέγχου,	 των	
φορολογικών	 και	 των	 χρηματοοικονομι-
κών	 συμβουλών	 και	 συναλλαγών.	 Στην	
εταιρεία	δουλεύουν	ανα	τον	κόσμο	135	000	
επαγγελματίες,	από	τους	οποίους		200	στη	
Βουλγαρία.	 Το	 βουλγαρικό	 υποκατάστημα	
δραστηριοποιείται	από	το	1992	και	αποτε-
λεί	μέρος	των	γραφείων	στην	Κεντρική	και	
τη	 Νοτιοανατολική	 Ευρώπη,	 μια	 από	 τις	
δεκατρείς	 περιοχές	 στις	 οποίες	 χωρίζεται	
η	καινούρια	περιφέρεια	που	περιλαμβάνει	
την	 Ευρώπη,	 τη	 Μέση	 Ανατολή,	 την	 Ινδία	
και	την	Αφρική	(EMEIA).
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заедно срещу 
кризата -	
ГБСБ	подкрепя	
българското	
правителство

На	 4-ти	 декември	 Гръцкият	 бизнес	 съвет	 в	 Бъл-
гария	 (ГБСБ)	 участва	 в	 дискусия	„Заедно	 срещу	
кризата“,	 организирана	 от	 Министерския	 съвет	
на	България.	Срещата	се	проведе	под	патронажа	
на	 министър-председателя	 Сергей	 Станишев	 и	

събра	правителството	и	големите	бизнес	организации	в	стра-
ната,	за	да	обсъдят	мерките	срещу	икономическата	криза.

ГБСБ	бе	представен	от	г-н	Антъни	Хасиотис,	председател	
на	борда	на	директорите,	и	г-н	Спиридон	Аргиропулос,	гене-
рален	секретар.	

Събитието	бе	открито	от	преми	ера	Станишев,	който	поз-
драви	 участниците	 и	 направи	 въведение	 към	 дискусията.	
Заместник-премиерът	 Меглена	 Плугчиева,	 министърът	 на	
икономиката	и	енергетиката	Петър	Димитров	и	министърът	
на	труда	и	социалната	политика	Емилия	Масларова	изложиха	
своите	виждания	по	следните	теми:

Европейски	фондове:	възможности	и	предизвикателства
Мерки	и	действия	за	противодействие	и	ограничаване	на	
последиците	от	световната	финансова	и	икономическа	
криза	върху	България
Новите	елементи	в	политиките	на	труда	в	условията	на	
предстояща	икономическа	криза.
В	 своята	 реч	 г-н	 Хасиотис	 благодари	 на	 организаторите	

за	поканата	към	ГБСБ	да	участва	в	подобен	форум.	Той	поз-
драви	правителството	за	демократичния	подход	и	открития	
диалог	между	всички	заинтересовани	страни.	В	допълнение	
той	изрази	своята	увереност,	че	властта	ще	вземе	правилните	
мерки	за	решаване	на	сериозните	проблеми	пред	страната.	

Г-н	Хасиотис	изложи	идеи,	за	които	той	изрази	надежда,	
че	 ще	 бъдат	 обсъдени	 на	 високо	 равнище.	 Конкретно	 той	
каза:	„На	всички	ни	е	известен	фактът,	че	България	е	в	много	
по-добро	икономическо	състояние	от	нейните	съседи,	а	и	от	
ред	 други	 страни.	 Затова	 ние	 приканваме	 правителството	
да	 гарантира	 правилното	 и	 своевременно	 информиране	
за	 подобни	 позитиви	 на	 всички	 заинтересовани	 страни	 в	
чужбина	 (правителства,	 участници	 на	 пазара,	 регулаторни	
органи	и	др.).	Трябва	да	се	уверим,	че	светът	отличава	ясно	
България	от	нейните	съседи	и	не	само.“	

Според	г-н	Хасиотис	в	момента	всички	ние	сме	изправени	
пред	изключителни	условия	в	рамките	на	икономическата	и	
социална	среда	и	тези	условия	може	да	изискват	извънредни	
действия.	Той	обеща,	че	ГБСБ	ще	застане	зад	правителството	и	
ще	го	подкрепи,	в	случай	че	е	необходимо	да	се	вземат	такива	
извънредни	мерки.	Както	посочи:	„Пазарните	условия	могат	
да	оправдаят	и	позволят	подобни	действия	в	момента“.

Г-н	Хасиотис	завърши	с	обещание	от	името	на	гръцкото	биз-
нес	общество	да	допринесе,	доколкото	е	в	рамките	на	възмож-
ностите	им,	за	благосъстоянието	на	българското	общество.			

•
•

•

Ενωμένοι κατά
της κρίσης -
Το	ΕΕΣΒ	υποστηρίζει	την
βουλγαρική	κυβέρνηση

Στις	4	Δεκεμβρίου	το	Ελληνικό	Επιχειρηματικό	Συμβού-
λιο	στη	Βουλγαρία	(ΕΕΣΒ)	πήρε	μέρος	στη	συζήτηση	
“Ενωμένοι	 κατά	 της	 κρίσης”,	 που	 διοργάνωσε	 το	
Συμβούλιο	 των	 Υπουργών	 της	 Βουλγαρίας.	 Η	
συνεδρίαση	 πραγματοποιήθηκε	 υπό	 την	 αιγίδα	 του	

πρωθυπουργού	Σεργκέι	Στανίσεφ	και	έφερε	μαζί	την	κυβέρνηση	
και	τις	μεγαλύτερες	επιχειρηματικές	οργανώσεις	στη	χώρα	για	να	
συζητήσουν	τα	μέτρα	κατά	της	οικονομικής	κρίσης.

Το	 ΕΕΣΒ	 εκπροσωπήθηκε	 από	 τον	 κ.	 Αντώνιο	 Χασιώτη	 –		
Πρόεδρο	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	και	από	τον	κ.	Σπυρίδων		
Αργυρόπουλο	–	Γενικό	Γραμματέα.	

Την	εκδήλωση	άνοιξε	ο	Πρωθυπουργός	Στανίσεφ,	ο	οποίος	
χαιρέτησε	 τους	 συμμετέχοντες	 και	 έκανε	 μια	 εισαγωγή	 στη	
συζήτηση.	Η	Αναπληρωτής	του	Πρωθυπουργού	η	κ.	Μεγκλένα	
Πλουγκτσίεβα,	 ο	 Υπουργός	 Οικονομικών	 και	 Ενέργειας,	 ο	 κ.	
Πέτερ	 Ντιμιτρόφ,	 και	 ο	 Υπουργός	 Εργασίας	 και	 Κοινωνικής	
Πολιτικής,	 η	 κ.	 Εμίλια	 Μασλάροβα,	 παρουσίασαν	 τις	 απόψεις	
τους	σχετικά	με	τα	εξής	θέματα:

Ευρωπαϊκά	κονδύλια:	ευκαιρίες	και	προκλήσεις
Μέτρα	και	ενέργειες	για	την	αντιμετώπιση	και	τη	μείωση	
της	επίδρασης	της	παγκόσμιας	χρηματοοικονομικής	και	
οικονομικής	κρίσης	στη	Βουλγαρία
Τα	νέα	στοιχεία	στις	εργατικές	πολιτικές	στις	συνθήκες	μιας	
ερχόμενης	οικονομικής	κρίσης.
Στην	ομιλία	του	ο	κ.	Χασιώτης	ευχαρίστησε	τους	οργανωτές	

που	κάλεσαν	το	ΕΕΣΒ	να	πάρει	μέρος	σε	ένα	τέτοιο	φόρουμ.	
Συνεχάρη	την	κυβέρνηση	για	τη	δημοκρατική	προσέγγιση	και	
τον	ανοικτό	διάλογο	μεταξύ	όλων	των	ενδιαφερομένων	πλευ-
ρών.	Επιπλέον,	εξέφρασε	την	πεποίθησή	του	πως	οι	αρχές	θα	
λάβουν	 τα	 σωστά	 μέτρα	 για	 την	 αντιμετώπιση	 των	 σοβαρών	
προβλημάτων	που	συναντά	η	χώρα.	

Περαιτέρω	ο	κ.	Χασιώτης	παρέθεσε	μερικές	ιδέες	εκφράζο-
ντας	την	ελπίδα	να	ληφθούν	υπόψη	σε	υψηλό	επίπεδο.	Συγκεκρι-
μένα	είπε:	“Όλοι	μας	γνωρίζουμε	ότι	η	Βουλγαρία	είναι	σε	πολύ	
καλύτερη	 οικονομική	 θέση	 από	 ό,τι	 πολλές	 από	 τις	 γειτονικές	
της	χώρες.	Ως	εκ	τούτου	καλούμε	την	κυβέρνηση	να	εξασφαλί-
σει	την	ορθή	και	έγκαιρη	γνωστοποίηση	τέτοιου	είδους	θετικών	
στοιχείων	 σε	 όλες	 τις	 ενδιαφερόμενες	 πλευρές	 στο	 εξωτερικό	
(κυβερνήσεις,	μετέχοντες	στην	αγορά,	ρυθμιστικούς	φορείς	κ.α.).	
Πρέπει	να	εξασφαλισουμε	ότι	ό	κόσμος	διαφοροποιεί	ξεκάθαρα	
τη	Βουλγαρία		από	τους	γείτονές	της	και	όχι	μόνο.”	

Σύμφωνα	με	τον	κ.	Χασιώτη	αυτή	τη	στιγμή	όλοι	αντιμετωπί-
ζουμε	έκτακτες	συνθήκες	εντός	του	οικονομικού	και	κοινωνικού	
μας	περιβάλλοντος	και	αυτές	οι	συνθήκες	πιθανόν	να	απαιτούν	
έκτακτες	ενέργειες.	Τέλος,	υποσχέθηκε	ότι	το	ΕΕΣΒ	θα	σταθεί	πίσω	
από	τις	αρχές	και	θα	τις	υποστηρίξει	σε	περίπτωση	που	χρειαστεί	
να	λάβουν	τέτοια	έκτακτα	μέτρα.	Όπως	δήλωσε,	“Οι	συνθήκες	της	
αγοράς	 θα	 δικαιολογούσαν	 και	 συγχωρούσαν	 τέτοιες	 ενέργειες	
σήμερα.”

Εκ	 μέρους	 της	 ελληνικής	 επιχειρηματικής	 κοινότητας	 ο	 κ.	
Χασιώτης	έκλεισε	με	την	υπόσχεση	να	συμβάλλει	όσο	το	δυνατόν	
περισσότερο	για	την	ευημερία	της	βουλγαρικής	κοινωνίας.			

•
•

•
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В	традиционна	за	Гърция	атмосфера	–	интериор	изпъл-
нен	в	бяло,	приглушена	светлина	и	коктейл	от	гръцки	
и	чуждестранни	ритми	–	Гръцкият	бизнес	съвет	в	Бъл-
гария	(ГБСБ)	посрещна	Коледа.	На	17	декември	близо	
300	души	се	отзоваха	на	поканата	да	споделят	големия	

христиански	празник	с	приятели	и	членове	на	Съвета.
Специални	 гости	 на	 Коледния	 бал	 в	 хотел	“Шератон”	 бяха	

посланикът	на	Република	Гърция	в	България	н.пр.	 г-жа	Данаи-
Магдалини	Куманаку,	търговският	съветник	към	Посолството	на	
Република	Гърция	г-жа	Йоанна	Сотираку-Янарос,	първият	съвет-
ник	 към	 гръцкото	 посолство	 г-н	 Аргирис	 Макрис,	 заместник-
кметът	на	София	г-н	Минко	Герджиков,	началникът	на	политиче-
ския	кабинет	на	вицепремиера	по	еврофондовете	г-жа	Меглена	
Плугчиева,	 г-жа	 Десислава	 Иванова,	 и	 експертът	 в	 Дирекция	
“Координация	и	контрол	върху	дейностите	по	управлението	на	
средствата	от	ЕС”	г-жа	Анелия	Стойкова.

В	подчертано	неформалната	програма	се	открои	обръщени-
ето	на	г-н	Антъни	Хасиотис,	председател	на	борда	на	директо-
рите	на	ГБСБ,	в	което	той	благодари	присъстващите	за	оказаната	
подкрепа	 както	 за	 ГБСБ,	 така	 и	 за	 гръцкия	 бизнес	 в	 България.	
Същевременно,	 г-н	 Хасиотис	 призова	 гостите	 да	 отворят	 сър-
цето	си	и	в	празничната	приповдигнатост	да	почерпят	сили	за	
предизвикателствата	през	идната	година.	А	те	ще	са	много,	при-
зна	той,	предвид	нестихващата	глобална	икономическа	криза.

Г-н	Джордж	Дедопулос,	член	на	културния	комитет	към	ГБСБ,	
отличи	г-н	Йоанис	Лиолиос	и	г-н	Апостолис	Тритас	с	награди	за	
принос	към	Съвета.

В	 духа	 на	 христианската	 традиция	 бе	 и	 поканата	 за	 участие	
в	лотария,	приходите	от	която	бяха	предназначени	за	благотво-
рителност.	Сред	включилите	се	в	инициативата	бяха	Alpha	Bank,	
Drujba	 Glassworks,	 Sheraton	 Hotel	 Balkan,	 UBB,	 Aegean	 Airlines,	
Postbank,	 BB&T,	 UBB-AIG	 Life,	 Intralot,	 Chipita,	 Baker	 Tilly	 Klitou,	
Globul,	Chrismetal,	Itracom,	Alpha	Grissin	Infotech,	Clinique,	Emporiki	
Bank,	Plesio,	Alexandris	Engineering,	Piraeus	Bank,	Dromeas,	MAD	TV,	
Nestle,	Taverna	Yorgos.

За	доброто	настроение	на	гостите	се	погрижиха	популярната	
и	в	Гърция	българска	певица	Кичка	Бодурова,	пианистът	Васил	
Пармаков	и	DJ	от	гръцката	телевизия	MAD	TV.	“Гласът”	на	вечерта	
бе	водещият	Драгомир	Симеонов.		

καλά  
χριστούγεννα!

Σε	 τυπική	 για	 την	 Ελλάδα	 ατμόσφαιρα	 -		
εσωτερικό	 σε	 άσπρο,	 μαλακά	 φώτα	 και	
κοκτέιλ	ελληνικών	και	ξένων	ρυθμών	-	το	
Ελληνικό	 Επιχειρηματικό	 Συμβούλιο	 στη	
Βουλγαρία	 (ΕΕΣΒ)	 γιόρτασε	 τα	 Χριστού-

γεννα.	Στις	17	Δεκεμβρίου	περίπου	300	άτομα	ανταποκρί-
θηκαν	στην	πρόσκληση	να	μοιραστούν	τη	μεγάλη	χριστια-
νική	γιορτή	με	φίλους	και	μέλη	του	Συμβουλίου.

Ειδικοί	προσκεκλημένοι	στο	Χορό	των	Χριστουγέννων	
στο	ξενοδοχείο	“Sheraton”	ήταν	η	Πρέσβειρα	της	Ελληνικής	
Δημοκρατίας	στη	Βουλγαρία	κ.	Δανάη-Μαγδαληνή	Κουμα-
νάκου,	η	κ.	Ιωάννα	Σωτηράκου-Γιάνναρου,	Πληρεξούσιος	
Υπουργός	 Οικονομικών	 και	 Εμπορικών	 Υποθέσεων	 στην	
Πρεσβεία	της	Ελλάδος,	ο	πρώτος	σύμβουλος	στην	ελληνική	
πρεσβεία	ο	κ.	Αργύρης	Μακρής,	ο	αναπληρωτής	δήμαρχος	
της	Σόφιας	κ.	Μίντσο	Γκερτζίκοφ,	η		κ.	Ντεσισλάβα	Ιβανόβα,	
διευθύντρια	του	πολιτικού	γραφείου	της	Αντιπροέδρου	της	
Κυβέρνησης	και	υπεύθυνης	για	την	αξιοποίηση	των	πόρων	
των	ευρωπαϊκών	ταμείων	κ.	Μεγκλένα	Πλουγκτσίεβα	και	
η	 κ.	 Ανέλια	 Στόικοβα,	 εμπειρογνώμονας	 στην	 Διεύθυνση	
“Συντονισμός	 και	 έλεγχος	 των	 δραστηριοτήτων	 διαχείρι-
σης	των	κονδυλίων	της	ΕΕ”.

Στο	ιδιαίτερα	άτυπο	πρόγραμμα	ενδιαφέρον	σημείο	ήταν	
το	μήνυμα	του	κ.	Αντώνιου	Χασιώτη,	Πρόεδρος	του	Δ.Σ.	του	
ΕΕΣΒ	με	το	οποίο	ευχαρίστησε	τους	παρόντες	για	τη	στήριξη	
του	ΕΕΣΒ,	και	των	ελληνικών	επιχειρήσεων	στη	Βουλγαρία.	Την	
ίδια	ώρα,	ο	κ.	Χασιώτης	κάλεσε	τους	επισκέπτες	να	ανοίξουν	
τις	καρδιές	τους	και	να	αντλήσουν	δύναμη	από	τη	χαρούμενη	
εορταστική	 ατμόσφαιρα	 για	 τις	 προκλήσεις	 του	 επόμενου	
χρόνου.	Και	αυτές	θα	είναι	πολλές,	παραδέχθηκε,	δεδομένης	
της	ασταμάτητης	παγκόσμιας	οικονομικής	κρίσης.

Ο	κ.	Γιώργος	Δεδόπουλος,	μέλος	της	πολιτιστικής	επι-
τροπής	του	ΕΕΣΒ,	βράβευσε	τον	κ.	Ιωάννη	Λιόλιο	και	τον	κ.	
Αποστόλη	Τρίτα	για	την	συνεισφορά	τους	στο	Συμβούλιο.

Στο	 πνεύμα	 της	 χριστιανικής	 παράδοσης	 ήταν	 και	 η	
πρόσκληση	για	συμμετοχή	στην	κλήρωση,	τα	έσοδα	από	
την	οποία	ήταν	για	φιλανθρωπικούς	σκοπούς.	Μεταξύ	των	
συμμετεχόντων	στην	πρωτοβουλία	ήταν	Alpha	Bank,	Drujba	
Glassworks,	Sheraton	Hotel	Balkan,	UBB,	Aegean	Airlines,	
Postbank,	BB&T,	UBB-AIG	Life,	 Intralot,	Chipita,	Baker	Tilly	
Klitou,	Globul,	Chrismetal,	Itracom,	Alpha	Grissin	Infotech,	
Clinique,	 Emporiki	 Bank,	 Plesio,	 Alexandris	 Engineering,	
Piraeus	Bank,	Dromeas,	MAD	TV,	Nestle,	Taverna	Yorgos.

Για	 την	 καλή	 διάθεση	 των	 καλεσμένων	 φρόντισαν	 η	
δημοφιλής	 και	 στην	 Ελλάδα	 Βουλγάρα	 τραγουδίστρια	
Κίτσκα	Μποντούροωβα,	ο	πιανίστας	Βασίλ	Παρμάκοβ	και	
ένας	DJ	της	ελληνικής	τηλεόρασης	MAD	TV.	Η	“Φωνή”	της	
βραδιάς	ήταν	ο	παρουσιαστής	Ντραγκομίρ	Σημεώνοφ.		
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Весела	Коледа!

Янис Поликандриотис, изпълнителен директор на Еко Бъл-
гария ЕАД, вляво, и Николаос Георгопулос, изпълнителен 
директор на Дружба стъкларски заводи.

Ο κ. Γιάννης Πολυκανδριώτης, Γενικός Διευθυντής της Eko 
Bulgaria S.A. (αριστερά) και ο κ. Νικόλαος Γεωργόπουλος, 
Διευθύνων Σύμβουλος της Drujba-Yioula.
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младежки протести в Гърция
На	6	декември	2008	година	Гърция	бе	разтърсена	от	невиж-
дани	от	1985	година	младежки	бунтове.	Убийството	на	15-
годишно	 момче	 от	 полицаи	 бе	 поводът	 за	 вълна	 от	 напа-
дения	 срещу	 полицейски	 участъци,	 луксозни	 магазини,	
клонове	на	банки,	автосалони	из	големите	градове	на	стра-
ната.	В	продължилите	с	дни	вълнения	се	включиха	стотици	
студенти,	ученици	и	анархисти.	По	данни	на	Асоциацията	на	
търговците	 в	 Атина,	 стойността	 на	 нанесените	 материални	
щети	 до	 11	 декември	 възлизат	 на	 1	 милиард	 евро.	 Опози-
цията	призова	за	оставка	на	консервативното	правителство	
на	 Костас	 Караманлис.	 Същевременно	 гръцкият	 премиер	
спешно	предостави	помощи	на	потърпевшите	собственици	–		
парични	 компенсации	 от	 $12	 800,	 забавени	 плащания	 на	
данъци	и	тримесечни	гаранции	за	заплатите	на	служителите.

европрецедент
Европейската	комисия	(ЕК)	отне	акредитациите	на	две	аген-
ции,	 разпределящи	 фондове	 по	 предприсъединителната	
програма	ФАР.	Агенциите	са	Централното	звено	за	финан-
сиране	и	договаряне	към	Министерството	на	финансите	и	
Изпълнителната	агенция	по	ФАР	в	Министерството	на	реги-
оналното	развитие.	С	това	България	загуби	окончателно	220	
милиона	евро.	Неясна	е	съдбата	на	други	340	милиона	евро	
за	проекти,	по	които	са	сключени	договори,	но	плащанията	
все	още	не	са	извършени.	Блокирани	са	и	36	милиона	евро	в	
преходния	инструмент	под	ръководството	на	същите	аген-
ции.	Средствата	по	Инструмента	по	Шенген	(239.5	милиона	
евро)	няма	да	бъдат	засегнати.

китайски концесионер в Гърция
Китай	ще	инвестира	4.35	милиарда	евро	в	център	за	обра-
ботка	 на	 товари	 на	 пристанището	 в	 Пирея,	 Гърция.	 Спора-
зумението	за	отдаването	на	центъра	на	концесия	на	китай-
ската	компания	Коско	бе	сключен	в	присъствието	на	гръцкия	
премиер	Костас	Караманлис	и	гостуващият	в	страната	пре-
зидент	 на	 Китай	 Ху	 Цзинтао.	 То	 предвижда	 разширяването	
и	 модернизирането	 на	 центъра	 до	 капацитет	 от	 3.7	 мили-
она	 контейнера	 годишно	 спрямо	 сегашните	 1.6	 милиона.	
Договорът	 цели	 да	 улесни	 навлизането	 на	 китайски	 стоки	
в	 Европа,	 заяви	 Караманлис.	
Тридневната	визита	на	Цзинтао	
на	24-26	ноември	2008	година	
е	първото	посещение	на	китай-
ски	 президент	 от	 2000	 година	
насам.	

Гръцката фондация 
за култура открива 
представителство в 
софия

На	 тържествена	 церемония	 в	
София	 бе	 открито	 българско	
представителство	 на	 Гръцката	
фондация	 за	 култура.	 Офици-
ални	гости	на	събитието	бяха	
гръцкият	министър	на	култу-
рата	Михалис	Ляпис	и	българ-
ският	 заместник-министър	
на	 културата	 Надежда	 Заха-
риева.	 Културата	 обединява	









διαμαρτυρίες των νέων στην Ελλάδα
Στις	6	Δεκεμβρίου	2008	η	Ελλάδα	συγκλονίστηκε	από	ανήκου-
στες	από	το	1985	ταραχές.	Η	δολοφονία	ενός	αγοριού	ηλικίας	15	
ετών	από	αστυνόμο	ήταν	η	αφορμή	για	ένα	κύμα	από	επιθέσεις	
εναντίον	 αστυνομικών	 τμημάτων,	 πολυτελών	 καταστημάτων,	
υποκαταστημάτων	 τραπεζών	 και	 	 αντιπροσωπειών	 αυτοκινή-
των	στις	μεγάλες	πόλεις	σε	ολόκληρη	τη	χώρα.	Στις	ταραχές	που	
συνέχισαν	μέρες	πήραν	μέρος	εκατοντάδες	φοιτητές,	μαθητές	
και	αναρχικοί.	Σύμφωνα	με	στοιχεία	του	Εμπορικού	Επιμελητη-
ρίου			στην	Αθήνα,	οι	υλικές	ζημιές	της	11ης		Δεκεμβρίου	ανέρχο-
νταν	σε	1	δισ.	ευρώ.	Η	αντιπολίτευση	ζήτησε	την	παραίτηση	της			
κυβέρνησης	του	Κώστα	Καραμανλή.	Την	ίδια	στιγμή	ο	Έλληνας	
πρωθυπουργός	 χορήγησε	 έκτακτη	 βοήθεια	 στους	 ιδιοκτήτες	
που	υπέστησαν	ζημιές	:	χρηματικές	αποζημιώσεις	ύψους	12.800	
ευρώ,	 παράταση	 πληρωμής	 των	 φόρων	 και	 εγγυήσεις	 τριών	
μηνών	για	τους	μισθούς	των	εργαζομένων.

Ευρωπαϊκό προηγούμενο
Η	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	(ΕΕ)	ανακάλεσε	τη	διαπίστευση	δύο	κυβερ-
νητικών	οργανισμών	υπεύθυνων	για	τη	διαχείριση	προενταξιακών	
κονδυλίων	στο	πλαίσιο	του	προγράμματος	PHARE.	Οι	οργανισμοί	
αυτοί	είναι	η	Κεντρική	Μονάδα	Χρηματοδότησης	και	Ανάθεσης	Συμ-
βάσεων	και	ο	Εκτελεστικός	Φορέας	του	Υπουργείου	Περιφερειακής	
Ανάπτυξης	και	Δημοσίων	Έργων.	Συνακόλουθα		η	Βουλγαρία	έχασε	
οριστικά	220	εκατ.	ευρώ.	Ασαφής	είναι	η	τύχη	άλλων	340	εκατ.	ευρώ	
για	έργα	για	τα	οποία	έχουν	συναφθεί	συμβάσεις,	αλλά	οι	πληρωμές	
δεν	έχουν	ακόμη	πραγματοποιηθεί.	Έχουν	δεσμευθεί	και	36	εκατ.	
ευρώ	στη	μεταβατική	διευκόλυνση	για	τη	διαχείριση	των	οποίων	
είναι	υπεύθυνοι	οι	ίδιοι	οργανισμοί.	Τα	χρήματα	της	διευκόλυνσης	
του	Σένγκεν	(239,5	εκατ.	ευρώ)	δεν	θα	επηρεαστούν.

κινέζος ανάδοχος σύμβασης 
παραχώρησης στην Ελλάδα

Η	Κίνα	θα	επενδύσει	4,35	δισ.	ευρώ	σε	κέντρο	διακίνησης	φορτίων	
στο	λιμάνι	του	Πειραιά,	στην	Ελλάδα.	Η	σύμβαση	παραχώρησης	του	
κέντρου	στην	κινεζική	εταιρεία	Kosko	υπεγράφη	στην	παρουσία	του	
Έλληνα	πρωθυπουργού	κ.	Κώστα	Καραμανλή	και	του	προέδρου	της	
Κίνας	κ.	Hu	Tszintao	ο	οποίος	βρισκόταν	σε	επίσκεψη	στην	Ελλάδα.	
Η	σύμβαση	προβλέπει	την	επέκταση	και	τον	εκσυγχρονισμό	του	
κέντρου	 σε	 χωρητικότητα	 3,7	 εκατομμυρίων	 εμπορευματοκιβω-

τίων	ετησίως	απο		την	τρέχουσα	χωρητι-
κότητα		των	1,6	εκατομμυρίων.	Η	συμφω-
νία	αυτή	αποσκοπεί	στη	διευκόλυνση	της	
εισαγωγής	των	κινεζικών	εμπορευμάτων	
στην	Ευρώπη,	είπε	ο	κ.	Καραμανλής.	Η	τρι-
ήμερη	επίσκεψη	του	κ.	Tszintao	στις	24-26	
Νοεμβρίου	2008	είναι	η	πρώτη	επίσκεψη	
Κινέζου	προέδρου	από	το	2000.	

Εγκαίνια της Εστίας 
ελληνικού πολιτισμού στη 
σόφια

Σε	πανηγυρική	τελετή	στη	Σόφια	έγιναν	
τα	εγκαίνια	της	βουλγαρικής	Εστίας	του	
Ελληνικού	 Ιδρύματος	 Πολιτισμού.	 Επί-
σημοι	επισκέπτες	της	εκδήλωσης	ήταν	ο	
Έλληνας	Υπουργός	Πολιτισμού	ο	κ.	Μιχά-
λης	Λιάπης	και	η	Βουλγάρα	Υφυπουργός	
Πολιτισμού	η	κ.	Ναντέζντα	Ζαχάριεβα.	Ο	
πολιτισμός	 ενώνει	 τους	 λαούς	 και	 αυτό	
είναι	το	νόημα	της	παρουσίας	μας	εδώ,	









Гръцкият министър на културата г-н Михалис Ляпис 
прерязва лентата на новооткритото представителство на 
Гръцката фондация за култура в София.

Ο Έλληνας Υπουργός Πολιτισμού κ. Μιχάλης Λιάπης εγκαινίασε 
τη νέα Εστία ελληνικού πολιτισμού στη Σόφια.
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народите	и	това	е	смисълът	на	нашето	присъствие	тук,	каза	
президентът	на	Фондацията	Георгиос	Бабиньотис.	Филиалът	
ще	предлага	обучения	и	безплатни	курсове	по	гръцки	език	и	
ще	организира	съвместни	изяви	и	програми	за	популяризи-
ране	на	гръцката	култура	в	България.	Откриването	бе	съпът-
ствано	с	двудневна	програма	под	наслов	“Гърция	-	България:	
културни	хоризонти	и	път	за	общуване”.	Сред	организираните	
културни	прояви	бяха	концерт	на	Софийската	филхармония,	
изложба	на	книги	на	български	автори,	преведени	на	гръцки	
език,	музикална	и	поетична	вечер.

екоторбички от еко
ЕКО	 България	 ЕАД	 е	 сред	 първите	 компании	 за	 търговия	 с	
горива,	която	ще	замени	полиетиленовите	торбички	с	екотор-
бички.	С	това	фирмата	дава	своя	принос	за	опазването	на	окол-
ната	среда,	каза	Нана	Серкеджиева,	маркетинг	и	PR	мениджър	
на	фирмата.	Използваният	за	направата	на	екоторбичките	мате-
риал	DEGRALEN	се	разгражда	напълно	за	две	години	и	отговаря	
на	европейските	стандарти	за	безопасност	и	токсичност.

инвестиция в служители
Космо	 България	 Мобайл	 ЕАД,	 собственикът	 на	 втория	 по	
големина	 мобилен	 оператор	 в	 България	 Глобул,	 стартира	
мащабна	кампания	за	повишаване	квалификацията	на	сво-
ите	служители.	По	проект	на	стойност	560	000	лева	ще	бъдат	
обучени	близо	5000	настоящи	и	бъдещи	служители	на	ком-
панията,	предимно	от	отдел	“Работа	с	клиенти”.	Близо	70%	от	
финансирането	идва	от	Европейския	социален	фонд	и	Бъл-
гарската	национална	агенция	по	заетостта.	Целта	на	проекта	
е	да	се	повиши	качеството	на	услугите	при	работа	с	клиенти,	
усъвършенстване	 на	 езиковите	 умения,	 комуникацията	 и	
компютърната	грамотност.

Награда за интралот
Гръцкият	 лидер	 в	 игралната	 индустрия	 Интралот	 получи	
Наградата	за	най-добър	изложител	и	за	най-иновативна	демо	
версия	на	Петата	международна	конференция	на	игралната	
индустрия	и	обществено	благосъстояние.	Форумът	се	про-
веде	в	Пекин,	Китай	на	22-24	ноември	2008	година.	В	павили-
она	на	Интралот	бяха	изложени	новаторски	технологии,	сред	
които	 терминали	 от	 най-ново	 поколение.	 Вниманието	 на	
посетителите	бе	привлечено	от	локализираните	демо	версии	
и	технологията	за	залагания	с	фиксирани	коефициенти.	Гене-
ралният	мениджър	на	Интралот	за	Китай	Георгиос	Деремпе-
оглу	изнесе	доклад	на	тема	отговорните	игрални	практики	и	
модернизацията	на	лотарийната	индустрия	в	Китай.	

Най-добра банка в туризма
Пощенска	банка	бе	избрана	за	„Най-добра	банка	в	туризма	за	
2008	година”	от	Българската	хотелиерска	и	ресторантьорска	
асоциация	(БХРА).	През	2008	година	банката	финансира	най-
голям	 брой	 –	 590	 –	 туристически	 обекта	 из	 цяла	 България.	
„Тази	награда	е	доказателство,	че	и	ние	като	банка,	сме	под-
помогнали	развитието	на	този	важен	сектор	на	икономиката“,	
каза	Емилия	Миланова,	председател	на	Борда	на	директорите	
на	Пощенска	банка,	след	връчването	на	наградата.	Същевре-
менно,	 на	 10	 декември	 финансовата	 институция	 се	 присъ-
едини	 към	 Глобалния	 договор	 на	 ООН.	 Официалната	 акре-
дитация	за	членство	бе	връчена	на	г-жа	Миланова	от	Хенри	
Джаклин,	постоянен	координатор	на	ООН	в	България,	на	офи-
циална	среща	на	българската	мрежа	на	компаниите-членки.









δήλωσε	 ο	 πρόεδρος	 του	 Ιδρύματος	 ο	 κ.	 Γεώργιος	 Μπαμπινιώ-
της.	Η	Εστία	θα	προσφέρει	εκπαίδευση	και	δωρεάν	μαθήματα	
ελληνικής	 γλώσσας	 και	 θα	 οργανώνει	 κοινές	 εκδηλώσεις	 και	
προγράμματα	για	την	προώθηση	της	ελληνικής	κουλτούρας	στη	
Βουλγαρία.	Τα	εγκαίνια	συνοδεύτηκαν	από	διήμερο	πρόγραμμα	
με	θέμα	“Ελλάδα	-	Βουλγαρία:	πολιτιστικοί	ορίζοντες	και	δρόμος	
για	 επικοινωνία”.	 Μεταξύ	 των	 πολιτιστικών	 εκδηλώσεων	 που	
διοργανώθηκαν	 ήταν	 συναυλία	 της	 Φιλαρμονικής	 Ορχήστρας	
της	Σόφιας,	έκθεση	βιβλίων	Βούλγαρων	συγγραφέων	μεταφρα-
σμένων	στα	ελληνικά,	μουσική	και	ποιητική	βραδιά.

οικολογικές σακούλες από την eKO
H	Eko	Bulgaria	S.A.	είναι	ανάμεσα	στις	πρώτες	εταιρίες	στο	εμπόριο	
καυσίμων	που	θα	αντικαταστήσουν		τις	σακούλες	από	πολυαιθυλένιο	
με	οικολογικές	σακούλες.	Μ’αυτόν	τον	τρόπο		η	εταιρεία		συμβάλει		
στην		προστασία	του	περιβάλλοντος,	δήλωσε	η	κ.	Νάνα	Σερκεντζίεβα,	
PR	&	Marketing	Manager	της	εταιρείας.	Το	υλικό	DEGRALEN	που	χρη-
σιμοποιείται	για	τις	οικολογικές	σακούλες	διαλύεται	πλήρως	σε	δύο	
χρόνια	και	πληροί	τα	πρότυπα	της	ΕΕ	για	ασφάλεια	και	τοξικότητα.

Επένδυση στο προσωπικό
Η	Cosmo	Bulgaria	Mobile	S.A.,	η	ιδιοκτήτρια	της	δεύτερης	σε	μέγε-
θος	εταιρείας	κινητής	τηλεφωνίας	στη	Βουλγαρία	Globul,	ξεκινάει	
μαζική	εκστρατεία	για	τη	βελτίωση	της	κατάρτισης	των	υπαλλή-
λων	της.	Στα	πλαίσια	ενός	έργου	ύψους	560.000	λέβα	θα	εκπαι-
δευτούν	περίπου	5000	υπάρχοντες	και	μελλοντικοί	υπάλληλοι	της	
εταιρείας,	 κυρίως	 από	 το	 τμήμα	“Υποστήριξη	 πελατών”.	 Σχεδόν	
70%	της	χρηματοδότησης	προέρχεται	από	το	Ευρωπαϊκό	Κοινω-
νικό	Ταμείο	και	το	Βουλγαρικό	Εθνικό	Οργανισμό	Απασχόλησης.	
Σκοπός	του	έργου	είναι	η	αύξηση	της	ποιότητας	των	υπηρεσιών	
προς	τους	πελάτες	και	η	βελτίωση	των	γλωσσικών	δεξιοτήτων,	της	
επικοινωνίας	και	των	γνώσεων	ηλεκτρονικών	υπολογιστών.

βραβείο για την intralot
Η	κορυφαία	ελληνική	εταιρεία	στη	βιομηχανία	των	τυχερών	παιχνι-
διών		Intralot	έλαβε	το	βραβείο	για	τον	καλύτερο	εκθέτη	και	για	την	
πιο	καινοτόμο	έκδοση	demo	στο	Πέμπτο	Διεθνές	Συνέδριο	Τυχερών	
Παιχνιδιών	και	Κοινωνικής	Πρόνοιας.	Το	φόρουμ	πραγματοποιήθηκε	
στο	Πεκίνο,	στην	Κίνα,	στις	22-24	Νοεμβρίου	2008.	Στο	περίπτερο	
της	 Intralot	παρουσιάστηκαν	καινοτόμες	τεχνολογίες,	συμπεριλαμ-
βανομένων	και	τερματικών	νέας	γενιάς.	Η	προσοχή	των	επισκεπτών	
εστιάστηκε	στις	μεταφρασμένες	εκδόσεις	demo	και	στην	τεχνολογία	
για	στοιχήματα	με	σταθερούς	συντελεστές.	Ο	γενικός	διευθυντής	της	
Intralot	για	την	Κίνα	ο	κ.	Γιώργος	Ντερεμπέογλου	έκανε	διάλεξη	με	
θέμα	τις	υπεύθυνες	πρακτικές	διοργάνωσης	τυχερών	παιχνιδιών	και	
τον	εκσυγχρονισμό	της	βιομηχανίας	λοταριών	στην	Κίνα.	

Η καλύτερη τράπεζα στον τομέα του τουρισμού
Η	Postbank	ψηφίστηκε	ως	“Η	καλύτερη	τράπεζα	στον	τομέα	του	
τουρισμού	για	το	2008”	από	τη	Βουλγαρική	Ένωση	Ξενοδοχείων	
και	Εστιατορίων	 (BHRA).	Το	2008	η	τράπεζα	χρηματοδότησε	το	
μεγαλύτερο	αριθμό	(590)		τουριστικών	σημείων	σε	όλη	τη	Βουλ-
γαρία.	“…	Αυτό	το	βραβείο	είναι	απόδειξη	ότι	εμείς,	ως	τράπεζα,	
έχουμε	συνεισφέρει	στην	ανάπτυξη	αυτού	του	σημαντικού	τομέα	
της	 οικονομίας”,	 δήλωσε	 η	 κ.	 Εμίλια	 Μιλάνοβα,	 Πρόεδρος	 του	
Διοικητικού	 Συμβουλίου	 της	 Postbank,	 μετά	 από	 τη	 βράβευση.	
Εν	τω	μεταξύ,	στις	10	Δεκεμβρίου	το	χρηματοπιστωτικό	ίδρυμα	
εντάχτηκε	στο	Παγκόσμιο	Σύμφωνο	του	ΟΗΕ.	Η	επίσημη	έγκριση	
για	την	ένταξη	παραδόθηκε	στην	κ.	Μιλάνοβα	από	τον	κ.	Henry	
Jacqueline,	Μόνιμο	Συντονιστή	του	ΟΗΕ	στη	Βουλγαρία,	σε	επί-
σημη	συνάντηση	του	βουλγαρικού	δικτύου	των	εταιρειών	μελών.
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ИВО МАЕВ

Към края на 2007 година рецесията започна да 
завладява икономиката на САЩ, а леденият й 
дъх постепенно продължи да обхваща всички 
стопански структури по света. Около една 
година по-късно – на 1 декември 2008 година -  

американските власти в лицето на Националното бюро за 
икономически изследвания (National Bureau of Economic 
Research /NBER)  признаха напълно официално този факт. 
Така бе регистрирана рождената дата на огромна в мащабите 
си икономическа криза от световен мащаб.

Оптимистите побързаха да заявят, че сам по себе си този 
факт регистрира и първия позитивен сигнал за настоящия сто-

κρίση των κρίσεων

Είμαστε	μάρτυρες	μιας	μοναδικής	

οικονομικής	κρίσης	που	

είναι	αποτέλεσμα	ιστορικών	

συγκυριών	και	των	καινοτομιών	

της	παγκοσμιοποίησης
Ιβο ΜΑεφ

Κατά το τέλος του 2007 η ύφεση άρχισε να κυριεύει την οικονομία 
των ΗΠΑ και η παγωμένη ανάσα της σταδιακά συνέχισε να απλώ-
νεται σε όλες τις οικονομικές οντότητες στον κόσμο. Περίπου ένα 
χρόνο αργότερα -στην 1 Δεκεμβρίου 2008- οι αρχές των ΗΠΑ μέσω 
του Εθνικού Γραφείου Οικονομικών Ερευνών (National Bureau of 
Economic Research / NBER) επίσημα επιβεβαίωσαν το γεγονός 
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криза  
на кризите
Свидетели	сме	на	уникален		

икономически	катаклизъм,		

носещ	белези	на	историята	и		

новаторствата	на	глобализацията

Резултатът от ноемврийската среща на Г-20 бе списък от мерки, претен-
диращи да са в основата на т.нар. “пътна карта” за изход от кризата.

Το αποτέλεσμα της συνεδρίασης του G-20 ήταν μια λίστα μέτρων  που 
υποτίθεται είναι η βάση του λεγόμενου “οδικού χάρτη” για έξοδο από την κρίση.
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пански колапс, защото официалното обявяване на състоянието 
на рецесия е и начало на излизането от нея – поне така сочи исто-
рията на икономическите кризи. Песимистите от своя страна 
казаха, че спадът на световната икономика ще продължи –  
по техните „най-оптимистични” оценки – поне до средата на 
следващата година. По парадоксален начин този път в групата 
на оптимистите се откроиха ключови фигури от управлението 
на САЩ – председателят на Федералния резерв Бен Бернанке 
и финансовият министър Хенри Полсън. В групата на песи-
мистите останаха практиците и пазарните играчи. В резултат, 
фондовите борси се сринаха, а петролът слезе под приетата за 
„санитарна” граница от $50 за барел.

ефектът от кризата

За САЩ сякаш е напълно реалистично последиците от кри-
зата да изглеждат ужасяващи. Между рождената дата на реце-
сията и нейното официално признаване повече от 1.2 милиона 
души останаха без работа и вероятно тази група ще продължи 
да се увеличава. Допълнително около 750 хиляди американци 
вече са лишени от социални помощи. И това на фона на сринат 
ипотечен пазар, при който 3.8 милиона жилища бяха конфиску-
вани заради неплащане на вноски и растящ спад на постъпле-
нията от данъци, което от своя страна повлече редуциране на 
разходите за публични услуги и растящ страх от силно свиване 
на държавността. В ЕС кризата дойде с относително закъснение, 
а и ефектът от нея все още не се е разгърнал напълно. В пери-
ферни на глобалната икономика региони тя все още предстои. 
Ново неравномерно разпространение на кризисните симптоми 
породи изначална липса на готовност за формиране на единна 
икономическа политика.

Ето защо, когато бе направен опитът тя да бъде формули-
рана, очакванията бяха повече от възможностите.

срещите, мерките, „пътната карта”

В резултат на това временно разминаване срещата на Г-20, 
състояла се в края на ноември, която трябваше да очертае гло-
бално послание и „широк политически отговор” за преодоля-
ване на световната криза, не успя да надскочи обещанията за 
бъдещо сътрудничество. Вместо това бяха проведени разочаро-
ващи разнопосочни разговори, които само оформиха темати-
ката на следващата среща на най-развитите страни и на ново-
възникващите икономики през идния април. 

Въпросният форум в крайна сметка трябваше да обедини 
мнението на държави, съставящи 85 на сто от световната иконо-
мика – достатъчна представителност, за да се гарантира овладя-
ването на ключови стопански тенденции за поне неколкогодишен 
период. Затова е изненадващ фактът, че в момента това, по което 
съществува минимален консенсус между играчите в световната 
икономика, е кратък списък от мерки, претендиращи да са осно-
вата на т. нар. „пътна карта” за изход от кризата.

Засега е ясно, че националните правителства ще се опитат да 
разширят надзора върху основните банки, ще установят свити 
лимити върху възнагражденията на топ-банкерите, както и ще 
се опитат да постигнат пробив в преговорите за спорните пара-
метри на световната търговия. 

В допълнение на това засега остава в действие и съгласието 
между националните правителства централните банки да оста-
нат в готовност да поддържат търговските банки при обичай-
ното им функциониране като редовни кредитни институции. 

αυτό. Έτσι καταγράφηκε η ημερομηνία γέννησης της τεράστιας στην 
κλίμακά της οικονομικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι αισιόδοξοι έσπευσαν να δηλώσουν ότι από μόνο του το γεγο-
νός αυτό καταγράφει και το πρώτο θετικό μήνυμα για την τρέχουσα 
οικονομική κατάρρευση, γιατί η επίσημη ανακοίνωση της κατάστα-
σης ύφεσης είναι και η αρχή της εξόδου από αυτήν -ή τουλάχιστον 
αυτό δείχνει η ιστορία των οικονομικών κρίσεων. Οι απαισιόδοξοι 
με τη σειρά τους είπαν ότι η πτώση στην παγκόσμια οικονομία θα 
συνεχίσει -κατά τις “πλέον αισιόδοξες” εκτιμήσεις τους- τουλάχι-
στον μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους. Παράδοξα, αυτή τη φορά 
στην ομάδα των αισιόδοξων διακρίθηκαν οι βασικές φιγούρες στην 
κυβέρνηση των ΗΠΑ -ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας 
των ΗΠΑ (US Federal Reserve) Ben Bernanke και ο υπουργός Οικο-
νομικών Henry Polson. Στην ομάδα των απαισιόδοξων παρέμειναν 
οι πραγματιστές και οι παίχτες στην αγορά. Ως αποτέλεσμα, τα χρη-
ματιστήρια κατέρρευσαν και το πετρέλαιο πήγε κάτω από το “υγι-
εινό” όριο των 50 δολ. το βαρέλι.

Η επίδραση της κρίσης

Για τις ΗΠΑ μάλλον είναι απόλυτα ρεαλιστικό οι επιπτώσεις της 
κρίσης να φαίνονται τρομερές. Μεταξύ της ημερομηνίας γέννησης 
της ύφεσης και της επίσημης ανακοίνωσής της περισσότερα από 1,2 
εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν χωρίς δουλειά και κατά πάσα πιθα-
νότητα αυτή η ομάδα θα συνεχίσει να μεγαλώνει. Επίσης, περίπου 
750 χιλιάδες Αμερικανοί ήδη έχουν στερηθεί κοινωνικών παροχών. 
Και όλο αυτό στο φόντο μιας ήδη κατερέουσας αγοράς στεγαστικών 
δανείων στην οποία 3,8 εκατομμύρια σπίτια κατασχέθηκαν εξαιτίας 
μη εξυπηρέτησης δανείων και συνεχιζόμενης μείωσης των εσόδων 
από φόρους, το οποίο με τη σειρά του προκάλεσε περιορισμό των 
δαπανών για δημόσιες υπηρεσίες και αυξανόμενο φόβο για ισχυρό-
τερη συρρίκνωση του Δημοσίου. Στην ΕΕ η κρίση ήρθε με σχετική 
καθυστέρηση, και το αποτέλεσμα από αυτήν ακόμη δεν έχει ανα-
πτυχθεί πλήρως. Στις περιφερειακές περιοχές της παγκόσμιας οικο-
νομίας αυτή ακόμα πρόκειται να συμβεί. Νέα άνιση κατανομή των 
συμπτωμάτων της κρίσης προκάλεσε γενική έλλειψη ετοιμότητας 
για σχηματισμό μιας ενιαίας οικονομικής πολιτικής.

Γι’αυτό, όταν επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί, οι προσδοκίες ήταν 
περισσότερες από τις δυνατότητες. 

Финансовият министър на САЩ Хенри Полсън, вляво, и председателят 
на Федералния резерв Бен Бернанке, вдясно.
Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ κ. Henry Polson (αριστερά) και ο 
Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (US Federal Reserve) Ben 
Bernanke (δεξιά).
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В същото време наблюдателите регистрираха силна под-
крепа за идеята за разширяване на правомощията на МВФ и 
на Световната банка при надзора върху националните иконо-
мики и извършваните от тях икономически операции. Това по 
същество може да бъде тълкувано като възраждане на ролята 
на двете организации, чиято намеса през последните години бе 
силно редуцирана и се свеждаше до консултативен орган поне 
за половината от държавите, взели участие в срещата на Г-20.

различията в стратегиите

Но извън измамния консенсус, регистриран от лидерите 
на Г-20, останаха принципните различия за стратегиите, които 
отделните национални икономики имат намерение да прилагат. 
Тези различия са както от практически, така и от идеологически 
порядък – не се основават не само на локалната традиция при 
справянето с икономически кризи от подобен формат, но и на 
възможностите на управляващата в момента правителствена 
администрация да упражни достатъчно финансови или вла-
стови ресурси при ръководенето на националната икономика. 
Това важи с еднаква сила както за САЩ, така и за Китай, Гърция 
или България.

А именно тези различия проличаха в изразените през 
последните месеци позиции на американския президент, евро-
пейските лидери и азиатските и латиноамериканските поли-
тици и експерти.

Отиващата си администрация на президента Буш твърдо 
отхвърли всякакви мерки, формиращи възможен протекцио-
нистичен пакет (поне що се отнася до американската икономика) 
и твърдо остана на позициите на пазарния либерализъм, като 
единствено възможен изход от кризата. Парадоксално е, че идва-
щата администрация, начело с Барак Обама има по-скоро близък, 
отколкото радикално различен от републиканците поглед върху 
случващото се в икономиката на страната, а и на света.

Пакетът мерки на обама

В пакета мерки, които Обама вече започна да лансира, се 
съдържат елементи, които припокриват действията на отива-
щото си правителство. Става дума за т. нар. „спасителен план 
за средната класа”, превърнал се в крайъгълен камък на идва-
щата с демократите данъчна реформа. Като логично следствие 
от него се сочат и държавните помощи за автомобилната про-
мишленост – губещ отрасъл за страната от последните години, 
поставен в силната конкуренция на европейските и най-вече 
азиатските компании. Увеличението на капиталовите потоци 
е третото важно измерение, на което несъмнено ще разчитат 
управляващите във Вашингтон през следващите месеци. Което 
със сигурност ще означава мeрки за запазване на капиталовата 
адекватност на големите банкови играчи. 

Oще по време на предизборната си кампания Обама обеща 
да подобри търговските отношения с останалия свят, което 
вероятно ще го отведе към промяна на ролята на САЩ в Све-
товната търговска организация (СТО) и нов пакет мерки, 
насочен към укрепване на развиващите се пазари. Може със 
сигурност да се прогнозира, че готовността на американската 
администрация да прегърне тази идея може не само да остави 
Китай като самотен глобален опозиционен играч в СТО, но и 
да промени смисъла на тази организация завинаги. Но освен 
това, тя  по същество ще означава дългосрочен ангажимент не 
толкова с азиатските икономики (отношения, които и без това 

οι συνεδριάσεις, τα μέτρα, ο “οδικός χάρτης”

Ως αποτέλεσμα αυτής της προσωρινής διαφοράς η συνεδρίαση 
του G-20 που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου, η οποία 
έπρεπε να δώσει ένα παγκόσμιο μήνυμα και μια “ευρεία πολιτική 
απάντηση” για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης, δεν κατά-
φερε να κάνει περισσότερο από υποσχέσεις για μελλοντική συνερ-
γασία. Αντί γι’ αυτό ανταλλάχτηκαν απογοητευτικά αποκλίνουσες 
απόψεις, οι οποίες μόνο διαμόρφωσαν το θέμα της επόμενης συνε-
δρίασης των πιο ανεπτυγμένων χωρών και των αναδυόμενων οικο-
νομιών για τον ερχόμενο Απρίλιο. 

Το φόρουμ αυτό, έπρεπε ως τελικό αποτέλεσμα να ενώσει την 
άποψη των χωρών που αποτελούν το 85% της παγκόσμιας οικονο-
μίας -αρκετή εκπροσώπηση για να εγγυηθεί ο έλεγχος των βασικών 
επιχειρηματικών τάσεων για τουλάχιστον μερικά χρόνια. Γι’ αυτό 
είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το μόνο για το οποίο 
υπάρχει μια ελάχιστη συναίνεση μεταξύ των παικτών στην παγκό-
σμια οικονομία είναι μια σύντομη λίστα μέτρων, που υποτίθεται είναι 
η βάση του λεγόμενου “οδικού χάρτη” για έξοδο από την κρίση.

Προς το παρόν είναι σαφές ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα προσπα-
θήσουν να επεκτείνουν την εποπτεία στις βασικές τράπεζες, θα ρυθ-
μίσουν περιορισμένα όρια για τις αμοιβές των κορυφαίων τραπεζιτών 
και θα προσπαθήσουν να καταφέρουν κάποια επιτυχία στις διαπραγ-
ματεύσεις για τις επίμαχες παραμέτρους του παγκόσμιου εμπορίου. 

Επιπλέον, προς το παρόν παραμένει σε ισχύ και η συμφωνία 
μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων οι κεντρικές τράπεζες να παραμεί-
νουν έτοιμες να στηρίξουν τις εμπορικές τράπεζες στη συνήθη τους 
λειτουργία ως κανονικά πιστωτικά ιδρύματα. 

Ταυτόχρονα, οι παρατηρητές κατέγραψαν μεγάλη υποστήριξη 
για την ιδέα για επέκταση των αρμοδιοτήτων του ΔΝΤ και της 
Παγκόσμιας Τράπεζας στην εποπτεία των εθνικών οικονομιών και 
των οικονομικών πράξεων τους. Αυτό στην ουσία μπορεί να ερμη-
νευθεί ως αναβίωση του ρόλου των δύο οργανώσεων των οποίων η 
παρέμβαση τα τελευταία χρόνια είχε μειωθεί σημαντικά και περιορι-
ζόταν στη λειτουργία ως συμβουλευτικά όργανα ή τουλάχιστον για 
τις μισές χώρες που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση του G-20.

οι διαφορές στις στρατηγικές

Αλλά πέρα από τη ψεύτικη συναίνεση που καταγράφηκε από 
τους ηγέτες του G-20, παρέμειναν οι κύριες διαφορές για τις στρα-
τηγικές οι οποίες οι επιμέρους εθνικές οικονομίες προτίθενται να 
εφαρμόσουν. Οι διαφορές αυτές είναι τόσο πρακτικής, όσο και ιδεο-
λογικής φύσης -βασίζονται όχι μόνο στην τοπική παράδοση για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών κρίσεων παρόμοιας μορφής, αλλά 
και στις δυνατότητες της κυβερνώσας διοίκησης να χρησιμοποιεί 
αρκετούς οικονομικούς πόρους και πόρους της εξουσίας για τη δια-
χείριση της εθνικής οικονομίας. Αυτό ισχύει με την ίδια δύναμη τόσο 
για τις ΗΠΑ όσο και για την Κίνα, Ελλάδα ή τη Βουλγαρία.

Και ακριβώς αυτές οι διαφορές φάνηκαν στις θέσεις που εξέφρα-
σαν τους τελευταίους μήνες ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, οι Ευρωπαίοι 
ηγέτες και οι πολιτικοί και εμπειρογνώμονες από την Ασία και τη 
Λατινική Αμερική.

Η διοίκηση του προέδρου Μπους απέρριψε πρωτίστως οποιαδήποτε 
μέτρα που αποτελούν ένα πιθανό προστατευτικό πακέτο (τουλάχιστον 
όσον αφορά την οικονομία των ΗΠΑ) και παρέμεινε σταθερά στη θέση 
του φιλελευθερισμού της αγοράς ως μοναδικής δυνατής διεξόδου από 
την κρίση. Είναι παράδοξο ότι η μελλοντική διοίκηση, με επικεφαλής τον 
Μπαράκ Ομπάμα, έχει μάλλον πιο κοντινή παρά ακραία διαφορετική 
άποψη από αυτή των Ρεπουμπλικάνων όσον αφορά αυτό που συμβαίνει 
στην οικονομία της χώρας αλλά και του κόσμου.
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се развиват достатъчно динамично дори и за американската 
търговска политика), а преди всичко с латиноамериканските 
партньори на Вашингтон. През последните години тези отно-
шения често не се развиваха достатъчно добре, защото оставаха 
в сянката на сериозни политически разногласия или откровено 
конфликтна риторика. 

Лявата вълна, която премина през последното десетиле-
тие в Латинска Америка, остави на картата само един лоялен 
американски политически съюзник (Колумбия) и способства 
за създаване на голяма антиамериканска коалиция, търсеща 
глобални партньори в лицето на Русия или Китай. Сега адми-
нистрацията на Обама даде недвусмислена политическа заявка 
да промени тази тенденция, още повече че това съответстваше 
на нейната предизборна програма и обещания.

Предложенията на ес

В противовес на американската глобална антикризисна 
програма, Европейският съюз постави ясни рамки на своето 
предложение. Наред с разширените правомощия на Междуна-
родния валутен фонд, за каквито се застъпва Брюксел, европей-
ските лидери поискаха сериозни регулации за хеджфондовете и 
на рейтинговите агенции, както и ограничаване на риска, който 
банките са в състояние да поемат при търговията с финансови 
инструменти. 

Финансовият акцент върху предложението на европейските 
лидери обаче е само първият белег за радикалните различия с 
доминиращата позиция отвъд Атлантика. Този акцент обаче 
отбеляза ключов елемент в стратегията, която иска да следва 
ЕС – основана изцяло върху протекционизма на националното 
правителство и уеднаквяването на счетоводните стандарти. 

В унисон с доминиращата интеграционна традиция в ЕС, 
Брюксел се обедини около идеята за съставяне на списък на 
ключовите финансови институции, чийто крах би могъл сери-
озно да застраши световната икономическа система. Като екзо-
тичен елемент в пакета мерки, предложен от ЕС, се появи нео-

το πακέτο μέτρων του ομπάμα 

Στο πακέτο μέτρων το οποίο ο Ομπάμα ήδη άρχισε να προωθεί, 
περιέχονται στοιχεία τα οποία αλληλεπικαλύπτονται με τις δράσεις 
της κυβέρνησης που φεύγει. Πρόκειται για το λεγόμενο “σχέδιο διά-
σωσης για τη μεσαία τάξη”, που μετατράπηκε σε  ακρογωνιαίο λίθο 
της φορολογικής μεταρρύθμισης που θα έρθει με τους δημοκράτες. 
Ως λογική συνέπεια του σχεδίου θεωρούνται οι κρατικές ενισχύσεις 
για την αυτοκινητοβιομηχανία - ζημιογόνος τομέας για τη χώρα τα 
τελευταία χρόνια, που βρέθηκε σε έντονο ανταγωνισμό με τις ευρω-
παϊκές και κυριότερα με τις ασιατικές εταιρείες. Η αύξηση των ροών 
κεφαλαίων είναι η τρίτη σημαντική διάσταση, στην οποία αναμφί-
βολα θα βασιστούν οι κυβερνώντες στην Ουάσιγκτον κατά τους 
προσεχείς μήνες. Πράγμα που σημαίνει μέτρα για διατήρηση της 
επάρκειας των κεφαλαίων των μεγάλων τραπεζικών παραγόντων. 

Ακόμα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο 
Ομπάμα υποσχέθηκε να βελτιώσει τις εμπορικές σχέσεις με τον υπό-
λοιπο κόσμο, που μάλλον θα οδηγήσει σε αλλαγή του ρόλου των 
ΗΠΑ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και μια νέα 
δέσμη μέτρων με στόχο την ενίσχυση των αναπτυσσόμενων αγορών. 
Με σιγουριά μπορεί να προβλεφθεί ότι η ετοιμότητα της κυβέρνησης 
των ΗΠΑ να αγκαλιάσει την ιδέα αυτή μπορεί όχι μόνο να αφήσει την 
Κίνα ως μοναχικό παγκόσμιο παίκτη της αντιπολίτευσης στο ΠΟΕ, 
αλλά και να αλλάξει την έννοια του εν λόγω οργανισμού για πάντα. 
Αλλά εκτός από αυτό η ιδέα αυτή ουσιαστικά θα σήμαινε μακροπρό-
θεσμη δέσμευση όχι τόσο με τις οικονομίες της Ασίας (σχέσεις που 
έτσι κι αλλιώς αναπτύσσονται αρκετά δυναμικά ακόμα και για την 
εμπορική πολιτική των ΗΠΑ) αλλά κυρίως με τους συνεργάτες της 
Ουάσιγκτον από την Λατινική Αμερική. Τα τελευταία χρόνια αυτές 
οι σχέσεις συχνά δεν αναπτύσσονταν αρκετά καλά, διότι παρέμεναν 
στη σκιά των σοβαρών πολιτικών διαφωνιών ή της ανοιχτά αντι-
κρουόμενης ρητορικής. 

Το αριστερό κύμα που πέρασε την τελευταία δεκαετία στη Λατι-
νική Αμερική άφησε στον χάρτη μόνο έναν πραγματικό πολιτικό 
σύμμαχο της Αμερικής (Κολομβία) και συνέβαλε στη δημιουργία 
ενός μεγάλου αντιαμερικανικού συνασπισμού που αναζητά παγκό-
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Президентът на САЩ Барак Обама лансира т.нар. “спасителен план за средната класа”. 
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα προωθεί το λεγόμενο “σχέδιο διάσωσης για τη μεσαία τάξη”.
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По	трайното	отсъствие	на	

политиката	от	стопанските	

дебати	личи,	че	кризата	

може	да	се	преодолее	

доста	по-лесно	отколкото	

предвещаваха	и	най-

оптимистичните	прогнози.

чаквано (а дали и не напълно обосновано) идеята за въвеждане 
на еврото във Великобритания, която в момента продължава 
да се опитва да балансира между позицията на Брюксел и на 
Вашингтон. 

Друга мощна икономика – Германия – напълно се соли-
даризира с позицията на Брюксел, но използва ситуацията да 
излезе с настояване по отношение на официален Вашингтон 
да ускори програмата по отношение на опазването на климата. 
Това отваря много сериозни бъдещи възможности за продъл-
жителни дебати в рамките на ООН и по протокола от Киото. 
Постигането на дългосрочно споразумение със САЩ по този 
въпрос ще натовари американските компании с допълнителни 
разходи за спазването на екологичните норми – нещо, от което 
те доскоро успяваха да се опазят за сметка на по-висока норма 
на печалба. Но дори и силната административна рамка на ЕС 
не бе в състояние да потуши припламналия конфликт между 
Великобритания и Исландия 
по принципите и пакета мерки, 
които европейците са готови 
да приемат без да се съобразят 
напълно с изискванията на собст-
вените си действащи национални 
стопански проекти.

Призракът на инфлацията

Разбира се над всичките тези 
разнородни позиции продължава 
да тегне и призракът на инфлаци-
ята, който може да „изяде” дори 
и минималния растеж, който 
отделни национални икономики 
могат да постигнат дори и в тези 
неблагоприятни стопански усло-
вия. Ако протекционистичните 
мерки се осъществят дори и в 
минимален размер (а това никога 
не може да бъде гарантирано 
дори и на локално ниво в ЕС заради политическата традиция, 
доминираща в региона), държавната намеса несъмнено ще 
увеличи пропорционално публичните разходи. В условията на 
по-ниски приходи, които правителствата ще са в състояние да 
съберат, това ще провокира свиване на  жизнения стандарт и 
намалена икономическа активност. По парадоксален начин 
именно тогава – паралелно на инфлационния натиск – е твърде 
вероятно да се появи и дефлационна преса, катализирана от 
ограниченото кредитиране и свитите инвестиции на отделните 
компании в разширяване на производствените си мощности.

Деполитизацията на стопанския дебат

Друг интересен индикатор за това, че кризата може да се 
преодолее доста по-лесно отколкото предвещаваха и най-опти-
мистичните прогнози, личи и в трайното отсъствие на полити-
ката от стопанските дебати. Случи се така, че срещите на Г-20, 
а и по-малкия формат, в който се събираха глобалните поли-
тически играчи, преминаха без трайната и типична за такива 
форуми откровена политическа риторика. Периферни (макар 
и показателни) останаха политическите изказвания на прези-
дента на Русия или на радикалните латиноамерикански лидери. 
Китай пропусна възможността да се открои като самостояте-

σμιους εταίρους στο πρόσωπο της Ρωσίας ή της Κίνας. Τώρα η διοί-
κηση του Ομπάμα δήλωσε ανοιχτά ότι θα αλλάξει αυτή την τάση - 
υπενθυμίζουμε ότι αυτό ταίριαζε στο προεκλογικό της πρόγραμμα 
και υποσχέσεις.

οι προτάσεις της ΕΕ

Σε αντίθεση με το παγκόσμιο πρόγραμμα αντιμετώπισης της 
κρίσης των ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε την πρότασή της σε 
ξεκάθαρα πλαίσια. Μαζί με τις διευρυμένες αρμοδιότητες του Διε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου, υπέρ των οποίων είναι οι Βρυξέλλες, 
οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζήτησαν σοβαρούς κανονισμούς για τα hedge 
fund και τις εταιρείες αξιολόγησης καθώς και περιορισμό του κινδύ-
νου, τον οποίο οι τράπεζες είναι σε θέση να λάβουν στο εμπόριο με 
χρηματοπιστωτικά μέσα. 

Η χρηματοοικονομική έμφαση στην πρόταση των Ευρωπαίων 
ηγετών, ωστόσο, είναι μόνο το πρώτο 
σημάδι για ριζικές διαφορές με τη 
δεσπόζουσα θέση στην άλλη πλευρά 
του Ατλαντικού. Η έμφαση αυτή, 
ωστόσο, αποτέλεσε ένα βασικό στοι-
χείο της στρατηγικής, την οποία θέλει 
να ακολουθήσει η ΕΕ -βασισμένη εξ 
ολοκλήρου στον προστατευτισμό της 
εθνικής κυβέρνησης και την εναρμό-
νιση των λογιστικών προτύπων. 

Σύμφωνα με την κυρίαρχη παρά-
δοση ένταξης στην ΕΕ, οι διπλωμά-
τες στις Βρυξέλλες ενώθηκαν γύρω 
από την ιδέα για σύσταση ενός 
καταλόγου των βασικών χρηματο-
πιστωτικών ιδρυμάτων, των οποίων 
η κατάρρευση θα μπορούσε να θέσει 
σε σοβαρό κίνδυνο το παγκόσμιο 
οικονομικό σύστημα. Ως εξωτικό 
στοιχείο στο πακέτο των μέτρων 
που πρότεινε η ΕΕ εμφανίστηκε 
απροσδόκητα (και μάλλον όχι πλή-

ρως δικαιολογημένα) η ιδέα για εισαγωγή του ευρώ στη Βρετανία, η 
οποία σήμερα εξακολουθεί να προσπαθεί να εξισορροπεί μεταξύ της 
θέσης των Βρυξελλών και της Ουάσινγκτον. 

Μια άλλη ισχυρή οικονομία -Γερμανία- εντελώς ταυτίζεται με τη 
θέση των Βρυξελλών, αλλά χρησιμοποιεί την κατάσταση για να ζητή-
σει από την Ουάσιγκτον να επιταχύνει το πρόγραμμα για την προ-
στασία του κλίματος. Αυτό δημιουργεί πολλές σοβαρές μελλοντικές 
δυνατότητες για μεγάλες συζητήσεις στα πλαίσια του ΟΗΕ και στο 
Πρωτόκολλο του Κιότο. Η επίτευξη μακροπρόθεσμης συμφωνίας με 
τις ΗΠΑ στο θέμα αυτό θα επιβαρύνει τις αμερικανικές εταιρείες με 
παραπάνω έξοδα για συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά πρότυπα 
-κάτι που μέχρι πρόσφατα κατάφερναν να αποφύγουν εις βάρος σε 
μεγαλύτερο όρια κέρδους. Αλλά ακόμα και ισχυρό διοικητικό πλαί-
σιο της ΕΕ δεν ήταν σε θέση να ανακουφίσει τη σύγκρουση μεταξύ 
της Βρετανίας και της Ισλανδίας όσον αφορά τις αρχές και τα πακέτα 
μέτρων τις οποίες οι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να δεχθούν χωρίς να 
συμμορφωθούν πλήρως με τις απαιτήσεις των ίδιων των δικών τους 
εθνικών οικονομικών σχεδίων.  

το φάντασμα του πληθωρισμού

Βέβαια, πάνω από όλες αυτές τις διαφορετικές θέσεις συνεχίζει να 
πλανάται και το φάντασμα του πληθωρισμού που μπορεί να “φάει” 
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лен политически стожер на конвергенцията между глобалния 
капитализъм, който строи страната, и атавистичния формат 
на азиатски комунизъм, доминиращ обикновено посланията 
на официален Пекин. Тази засега привидна и крехка „деполи-
тизация” на дългосрочния икономически дебат е възможно да 
изчезне твърде бързо в зависимост от това коя версия за реша-
ване на кризата надделее – протекционистичната или либерта-
рианската. Много е възможно, ако класическият либерализъм 
бъде „натикан в ъгъла” като изконното историческо лекарство 
за лечение на икономически катаклизми, това да отвори прос-
транство за навлизане на етатистката парадигма в икономи-
ческата философия на все повече страни. Което със сигурност 
ще ни гарантира в бъдеще разширено присъствие на левицата 
в европейските правителства в средносрочен план и сериозна 
промяна на световната геостратегическа карта. 

За щастие или не – това засега изглежда по-малко вероятно –  
САЩ все още имат шанса да останат ключов медиатор на све-
товната икономика и дори идващата администрация няма да 
рискува да посегне върху параметрите на класическия капита-
лизъм – доказва го не само риториката на Обама, но и реакци-
ите на пазарите, които видимо и положително се оживяват след 
неговите изявления.

В този контекст проблемите, с които трябва да се сблъскат 
и впоследствие да разрешат по-малките страни членки на ЕС 
като Гърция и България, следва да бъдат по-прости и лесни за 
решаване. Те са свързани преди всичко с вливането на сред-
ства - откъдето и да произхождат, както и с поддържането на 
съществуващите финансови ресурси в тези страни. Но едно е 
сигурно – дебатът и в двете държави по проблемите на кризата 
ще се усложни и поради актуалните в момента икономически, 
политически и социални обстоятелства.	

ακόμα και την ελάχιστη ανάπτυξη, την οποία μπορούν να καταφέ-
ρουν επιμέρους εθνικές οικονομίες ακόμα και σε αυτές τις αντίξοες 
οικονομικές συνθήκες. Αν τα προστατευτικά μέτρα εφαρμοστούν 
ακόμα και σε ελάχιστο μέγεθος (και αυτό δεν μπορεί ποτέ να δια-
σφαλιστεί ακόμη και σε τοπικό επίπεδο στην ΕΕ λόγω της πολιτι-
κής παράδοσης που κυριαρχεί στην περιοχή), η κρατική παρέμβαση 
αναμφίβολα θα αυξήσει τις δημόσιες δαπάνες κατ’ αναλογία. Στις 
συνθήκες χαμηλότερων εισοδημάτων τα οποία οι κυβερνήσεις θα 
είναι σε θέση να συγκεντρώσουν, αυτό θα προκαλέσει κατάρρευση 
του βιοτικού επιπέδου και μειωμένη οικονομική δραστηριότητα. 
Παράδοξα, ακριβώς τότε -παράλληλα με τις πληθωριστικές πιέ-
σεις-  είναι πολύ πιθανό να εμφανιστεί και αποπληθωρισμός που θα 
καταλυθεί από την περιορισμένη χρηματοδότηση και τις μειωμένες 
επενδύσεις των επιμέρους εταιρειών σε επέκταση της ισχύος παρα-
γωγής τους.

Αποπολιτικοποίηση της οικονομικής 
συζήτησης

Ένας άλλος ενδιαφέρων δείκτης ότι η κρίση μπορεί να ξεπερα-
στεί πολύ πιο εύκολα από ό,τι έλεγαν και οι πιο αισιόδοξες προβλέ-
ψεις, παρατηρείται στη μόνιμη απουσία της πολιτικής από τις οικο-
νομικές συζητήσεις. Συνέβη έτσι ώστε οι συνεδριάσεις του G-20 και η 
μικρότερη μορφή στην οποία συναντιόνταν οι παγκόσμιοι πολιτικοί 
ηγέτες πέρασαν χωρίς τη συνεχή και τυπική για τέτοια φόρουμ ανοι-
χτή πολιτική ρητορική. Περιφερειακές (αν και ενδεικτικές) παρέμει-
ναν οι καθαρά πολιτικές παρεμβάσεις του Προέδρου της Ρωσίας ή 
των ριζοσπαστών ηγετών της Λατινικής Αμερικής. Η Κίνα έχασε 
την ευκαιρία να διακριθεί ως ανεξάρτητός πολιτικός στυλοβάτης 
της σύγκλισης ανάμεσα στον παγκόσμιο καπιταλισμό, που χτίζει η 
χώρα, και στην αταβιστική μορφή του ασιατικού κομουνισμού που 
συνήθως είναι κυρίαρχη στα μηνύματα του επίσημου Πεκίνο. Αυτή η 
πλασματική και εύθραυστη προς το παρόν “αποπολιτικοποίηση” της 
μακροπρόθεσμης οικονομικής συζήτησης είναι πιθανόν να εξαφανι-
στεί πολύ γρήγορα, ανάλογα με το ποιο σενάριο για επίλυση της κρί-
σης θα επικρατήσει -του προστατευτισμού ή του φιλελευθερισμού. 
Είναι πολύ πιθανό, αν ο κλασικός φιλελευθερισμός “σπρωχτεί στη 
γωνία” ως την γνωστή ιστορική πανάκεια για τους οικονομικούς 
κατακλυσμούς, αυτό να ανοίξει χώρο για την εισαγωγή των αρχών 
του ετατισμού στην οικονομική φιλοσοφία σε όλο και περισσότερες 
χώρες. Κάτι που σίγουρα θα μας εξασφαλίσει στο μέλλον μεγαλύ-
τερη παρουσία της Αριστεράς στις κυβερνήσεις της Ευρώπης σε 
μεσοπρόθεσμο επίπεδο και μεγάλη αλλαγή στον γεωστρατηγικό 
χάρτη του κόσμου. 

Ευτυχώς ή δυστυχώς -προς το παρόν αυτό φαίνεται λιγότερα 
πιθανό- οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να παραμεί-
νουν βασικός διαμεσολαβητής στην παγκόσμια οικονομία και ακόμη 
και η επόμενη διοίκηση δε θα ρισκάρει να πειράξει τις παραμέτρους 
του κλασικού καπιταλισμού -απόδειξη είναι όχι μόνο η ρητορική του 
Ομπάμα, αλλά και οι αντιδράσεις των αγορών, οι οποίες ορατά και 
θετικά ζωντανεύουν μετά από τις δηλώσεις του.

Σε αυτό το πλαίσιο τα θέματα τα οποία καλούνται να διαχειρι-
στούν και ενδεχομένως να επιλύσουν μικρότερες χώρες μέλη της ΕΕ 
όπως η Ελλάδα και η Βουλγαρία θα πρέπει να είναι λιγότερο σύνθετα 
και πιο εύκολα στην επίλυσή τους. Αυτά συνδέονται μεταξύ άλλων 
με τις εισροές κεφαλαίων, απ’όπου και αν προέρχονται, καθώς και 
με τη διατήρηση των υπαρχόντων κεφαλαίων στις χώρες αυτές. Ένα 
πράγμα είναι σίγουρο - η συζήτηση και στις δύο χώρες σχετικά με 
τα θέματα διαχείρισης της κρίσης θα περιπλακεί και λόγω των οικο-
νομικών, πολιτικών και κοινωνικών συγκυριών που συντρέχουν και 
στις δυο χώρες.  	

Председателят на ЕС Жозе-Мануел Барозу, вляво, и вече бившият прези-
дент на САЩ Джордж Буш младши, вдясно.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. José Manuel Barroso (αριστερά) 
και ο ήδη πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους Jr. (δεξιά).



�0

декември 2008-януари 2009ПОЛИТИКА

Григор Порожанов
Търговски	съветник
Посолство	на	Република	България	в	Гърция

Γκρηγκόρ Ποροζάνοφ
Εμπορικός	Ακόλουθος
Πρεσβεία	της	Δημοκρατίας	της	Βουλγαρίας
Αθήνα,	Ελλάδα	

Υπάρχουν μηχανισμοί, μέσω των οποίων οι 
εμπορικές αποστολές στις πρεσβείες μπορούν να 
βοηθήσουν για τη μείωση των επιπτώσεων της 
παγκόσμιας κρίσης; Αν ναι, ποιοι είναι;
Γ. Π.:	Η	ουσία	της	δουλειάς	των	εμπορικών	υπηρεσιών	στις	
πρεσβείες	 είναι	 ο	 εγκαινιασμός	 και	 η	 παρακολούθηση	 της	
ανάπτυξης	των	διμερών	εμπορικών	σχέσεων.	Τα	καλά	αποτε-
λέσματα	μιας	τέτοιας	πολιτικής,	εστιασμένα	στη	διευρυμένη	
βάση	 των	 εμπορικών	 επαφών	 και	 στην	 εμπορία	 προϊόντων	
παραγωγών	από	τη	Βουλγαρία	και	την	Ελλάδα	αποτελούν	το	
φυσικό	μέσο	για	τη	διατήρηση	της	αυξανόμενης	ανάπτυξης	
του	εμπορίου	μεταξύ	των	δύο	χωρών.	Με	αυτή	την	έννοια,	η	
εμπορική	υπηρεσία	δε	χρειάζεται	εξωτερικούς	μηχανισμούς	
για	 την	 αντιμετώπιση	 της	 κρίσης,	 αντίθετα,	 στην	 	 παρούσα	
κατάσταση	 	 ,	 η	 δραστηριότητά	 της	 γίνεται	 ακόμα	 πιο	 επί-
καιρη.
Ι. Σ-Γ.: Στις	 προτεραιότητες	 του	 Γραφείου	 μας,	 όπως	 και	
όλων	 των	 Γραφείων	 Οικονομικών	 και	 Εμπορικών	 Υποθέ-
σεων	των	κατά	τόπους	Πρεσβειών	μας,	την	πρώτη	θέση	έχει	
η	 προώθηση	 των	 διμερών	 οικονομικών	 μας	 σχέσεων	 -στην	
προκειμένη	περίπτωση	με	τη	Βουλγαρία-	και	η	στήριξη	των	

търговските  
мисии
и	кризата οι εμπορικές  

αποστολές  
και η κρίση

Йоана Сотираку-Янарос
Пълномощен	министър	по		

икономическите	и	търговски	
въпроси,	Посолство	на		

Република	Гърция	в	България

Ιωάννα Σωτηράκου-Γιάνναρου
Γεν.	Σύμβουλος	Οικονομικών	και	

Εμπορικών	Υποθέσεων	
Πρεσβείας	της	Ελλάδος

Има ли механизми, с които търговските мисии 
към посолствата могат да способстват за 
туширане ефекта на глобалната криза? Ако 
да, какви са те?
Г.П.: Същността	на	работата	на	търговските	служби	към		
посолствата	инициира	и	проследява	развитието	на	дву-
странните	 търговски	 взаимоотношения.	 Добрите	 резул-
тати	 на	 такава	 политика,	 съсредоточени	 в	 разширената	
база	на	търговски	контакти	и	в	пазарната	реализация	на	
продукцията	на	производители	от	България	и	Гърция,	са	
естественият	способ	за	запазването	на	увеличаващия	се	
ръст	на	стокообмена	между	двете	страни.	В	този	смисъл,	
търговската	служба	не	се	нуждае	от	извънредни	механи-
зми	за	противодействие	на	кризата,	напротив,	в	създалата	
се	ситуация	нейното	поле	за	действие	става	още	по-акту-
ално.
Й. С-Я.: В	приоритетите	на	нашата	служба,	както	и	на	всички	
търговски	служби	към	посолствата	ни,	на	първо	място	е	
насърчаването	на	двустранните	икономически	отношения	-		
в	 случая	 с	 България	 -	 и	 подкрепата	 на	 гръцките	 компа-
нии,	 развиващи	 дейност	 в	 страната	 както	 в	 областта	 на	
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търговските  
мисии
и	кризата

външната	търговия,	така	и	в	инвестиционния	сектор.		Тази	
подкрепа	се	предоставя	основно	под	формата	на	инфор-
мация,	 разширяване	 на	 възможностите	 за	 развиване	 на	
бизнес	 дейност,	 контакти	 и	 сътрудничество	 с	 български	
фирми,	предложения	към	Централната	агенция,	свързани	
с	въпросите	за	насърчаване	на	двустранните	отношения,	
организиране	 на	 търговски	 мисии,	 участие	 в	 междуна-
родни	изложения	и	др.
От	тази	гледна	точка	и	доколкото	международната	финан-
сова	криза	се	отразява	на	реалната	икономика,	аз	вярвам,	
че	нашите	служби	допринасят	значително	за	намаляване	
на	ефекта	й	върху	компаниите	от	двете	страни.

Разполагате ли с данни за загубите на българ-
ските/гръцките фирми в Гърция/България? Кои 
сектори са най-засегнати и защо?
Г.П.: 	 Преди	 да	 говорим	 за	 загуби,	 бих	 желал	 да	 обърна	
внимание	 на	 постигнатите	 успехи	 в	 търговския	 стокооб-
мен,	защото	Гърция	е	първостепенен	търговски	партньор	
за	нашата	страна.	В	гръцките	области	на	Ксанти,	Родопи	и	
Еврос,	България	е	водещата	дестинация	за	търговския	сто-
кообмен	през	2007	г.	
Ние	очакваме	промени	породени	от	кризата,	които	вече	се	
отразяват	на	някои	сектори,	какъвто	е	транспортният,	но	
без	излишен	оптимизъм	трябва	да	се	опитаме	да	запазим	
широкото	развитие	на	търговията	между	двете	страни.
Й. С-Я.: Известно	 е,	 че	 някои	 малки	 фирми	 с	 проблеми	 с	
платежоспособността	 са	 изправени	 пред	 опасността	 от	
евентуално	прекъсване	на	тяхната	дейност.	Случаят	обаче	
не	е	същият	що	се	отнася	до	по-големите	инвестиции,	които	
дойдоха	в	България	и	са	плод	на	дългосрочно	планиране	и	
перспективи.	Също	така	е	известно,	че	тази	криза	е	засег-
нала	предимно	предприятията,	които	се	занимават	основно	
с	недвижими	имоти,	а	също	и	с	туризъм	и	корабоплаване.		

Според вас, какви ангажименти на правител-
ството на България/Гърция биха успокоили 
обществеността и бизнес общността и какъв 
е вашият личен апел към тях?
Г.П.:	Сигналите	за	стабилността	на	банковите	сфери	в	Бъл-
гария	и	Гърция,	които	отправиха	неотдавна	водещи	специ-
алисти	са	добър	знак	и	трябва	да	бъдат	чути	от	обществе-
ността	и	предприемачеството.	Разбира	се,	ние	сме	част	от	
европейското	семейство	и	ще	участваме	в	общия	план	от	
мерки	за	противостоене	на	кризата.	Мисля,	че	двете	страни	
имат	характерна	устойчивост	и	тя	до	известна	степен	е	спо-
делена.
Й. С-Я.: Вярвам,	че	обмяната	на	информация	между	двете	
страни	по	въпроси,	свързани	с	последиците	от	тази	криза,	
поемането	на	инициативи	за	засилване	на	сътрудничест-
вото	 по	 между	 им	 основно	 в	 инфраструктурни	 проекти,	
но	също	и	в	рамките	на	европейските	програми,	както	и	
насърчаването	на	фирмите	да	продължат	и	дори	да	заси-
лят	дейността	си	в	двете	страни,	ще	допринесе	до	голяма	
степен	за	справянето	с	икономическата	криза.			

ελληνικών	επιχειρήσεων	που	δραστηριοποιούνται	στην	χώρα	
τόσο	στον	τομέα	του	εξωτερικού	εμπορίου	όσο	και	σε	εκείνο	
των	επενδύσεων.	Η	στήριξη	αυτή	παρέχεται	κυρίως	μέσω	της	
πληροφόρησης,	 της	 διερεύνησης	 των	 ευκαιριών	 ανάπτυξης	
επιχειρηματικής	δραστηριότητας,	επαφών	και	συνεργασίας	με	
βουλγαρικές	επιχειρήσεις,	προτάσεις	προς	την	Κεντρική	Υπηρε-
σία	για	θέματα	προώθησης	των	διμερών	σχέσεων,	οργάνωσης	
εμπορικών	αποστολών,	συμμετοχής	σε	Διεθνείς	Εκθέσεις	κ.ά.
Από	την	άποψη	αυτή	και	στο	μέτρο	που	η	διεθνής	οικονομική	
κρίση	επηρεάζει	την	πραγματική	οικονομία,	θεωρώ	ότι	τα	Γρα-
φεία	μας	συμβάλλουν	σημαντικά	στον	άμβλυνση	των	επιπτώ-
σεών	της	για	τις	επιχειρήσεις	των	δύο	χωρών.

Έχετε στοιχεία για τις ζημιές των βουλγαρικών / 
ελληνικών εταιρειών στην Ελλάδα / Βουλγαρία; Ποιοι 
τομείς έχουν πληγεί περισσότερο και γιατί; 
Γ. Π.:	Πριν	μιλήσουμε	για	ζημιές,	θα	ήθελα	να	υπενθυμίσω	τις	
επιτυχίες	στο	εμπόριο,	γιατί	η	Ελλάδα	είναι	κύριος	εμπορικός	
εταίρος	 για	 τη	 Βουλγαρία.	 Στις	 ελληνικές	 περιοχές	 Ξάνθη,	
Ροδόπη	και	Έβρο,	η	Βουλγαρία,	το	2007,	είναι	ο	πρώτος	εμπο-
ρικός	προορισμός	.	
Αναμένουμε	αλλαγές	ως		αποτέλεσμα		της	κρίσης,	οι	οποίες	ήδη	
επηρεάζουν	ορισμένους	τομείς	όπως	οι	μεταφορές,	αλλά	χωρίς	
υπερβολική	αισιοδοξία	θα	πρέπει	να	προσπαθήσουμε	να	δια-
τηρήσουμε	την	ευρεία	ανάπτυξη	των	συναλλαγών	μεταξύ	των	
δύο	χωρών.
Ι. Σ-Γ.: Είναι	γνωστό	ότι	ορισμένες	μικρές	εταιρείες	με	προβλή-
ματα	 ρευστότητας	 αντιμετωπίζουν	 το	 ενδεχόμενο	 διακοπής	
της	λειτουργίας	τους.	Δεν	συμβαίνει	όμως	το	ίδιο	με	τις	μεγα-
λύτερες	επενδύσεις,	οι	οποίες	ήλθαν	στην	Βουλγαρία	και	λει-
τουργούν	 βάσει	 μακροχρόνιου	 σχεδιασμού	 και	 προοπτικών.	
Είναι	επίσης	γνωστό	ότι	η	παρούσα	κρίση	έχει	πλήξει	κυρίως	
τις	επιχειρήσεις	που	δραστηριοποιούνται	κυρίως	στην	αγορά	
ακινήτων	αλλά	και	στον	τουρισμό	και	τη	ναυτιλία.

Κατά τη γνώμη σας, ποιες δεσμεύσεις της κυβέρνησης 
της Βουλγαρίας / Ελλάδας θα καθησύχαζαν το κοινό 
και την επιχειρηματική κοινότητα και ποιο είναι το 
δικό σας μήνυμα προς αυτούς;
Γ. Π.:	Τα	μηνύματα	για	τη	σταθερότητα	του	τραπεζικού	τομέα	
στη	 Βουλγαρία	 και	 την	 Ελλάδα,	 τα	 οποία	 έδωσαν	 πρόσφατα	
κορυφαίοι	 ειδικοί,	 αποτελούν	 θετική	 επισήμανση	 και	 πρέπει	
να	ακουστούν	από	το	κοινό	και	από	τις	επιχειρήσεις.	Βεβαίως,	
εμείς	είμαστε	μέρος	της	ευρωπαϊκής	οικογένειας	και	θα	συμμε-
τάσχουμε	στο	γενικό	σχέδιο	των	μέτρων	για	την		αντιμετώπιση	
της	κρίσης.	Νομίζω	ότι	και	οι	δύο	χώρες	έχουν	χαρακτηριστική	
σταθερότητα	και	σε	κάποιο	βαθμό	αυτή	είναι	αμοιβαία.					
Ι. Σ-Γ.: Θεωρώ	ότι	η	ανταλλαγή	πληροφοριών	μεταξύ	των	δύο	
χωρών	επί	θεμάτων	που	άπτονται	των	συνεπειών	της	παρού-
σας	κρίσης	και	η	ανάληψη	πρωτοβουλιών	για	την	ενίσχυση	της	
συνεργασίας	τους	κυρίως	σε	έργα	υποδομής	αλλά	και	στο	πλαί-
σιο	των	κοινοτικών	προγραμμάτων	καθώς	και	η	ενθάρρυνση	
των	επιχειρήσεων	να	συνεχίσουν	και,	ακόμη,	να	εντατικοποιή-
σουν	τις	δραστηριότητές	τους	στις	δύο	χώρες,	θα	συμβάλει		σε	
μεγάλο	βαθμό		στην	αντιμετώπιση	της	οικονομικής	κρίσης.			
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Кризата	ще	доведе	до	
професионализация	на	сектора	
за	недвижимо	имущество	и	
възможност	за	реализация	само	
на	най-добрите	проекти.

ФОРТЪН ИНТЪРНЕшЪНЪЛ
консултантска компания в областта на недвижимите 
имоти с фокус върху бизнес имотите

Финансовата криза връхлетя отдалеч. Тол-
кова отдалеч, че никой не предполагаше 
колко дълги ръце има. Америка е чак отвъд 
океана и изглеждаше невъзможно нейните 
проблеми да застигнат и нас. Всички обаче 

подцениха глобализацията на световния финансов пазар и 
доколко зависима е финансовата стабилност на световната 
икономика от благосъстоянието на големите й съставни.

Η	κρίση	θα	οδηγήσει	σε	
επαγγελματική	αναβάθμιση	
του	τομέα	ακινήτων	και	σε	
δυνατότητα	για	υλοποίηση	μόνο	
των	καλύτερων	έργων.

Η Forton InternatIonal
εταιρεία συμβούλων στον τομέα ακινήτων με έμφαση στα 
επιχειρηματικά ακίνητα

Η οικονομική κρίση εισέβαλε από μακριά. Από τόσο μακριά 
που κανείς δεν πίστευε ότι έχει τόσο μακριά χέρια. Η Αμερική 
είναι στην άλλη πλευρά του ωκεανού και φαινόταν αδύνατο 
τα προβλήματά της να φτάσουν σ’ εμάς. Όμως όλοι υποτί-
μησαν την παγκοσμιοποίηση της παγκόσμιας χρηματοπι-
στωτικής αγοράς και το κατά πόσο εξαρτάται η οικονομική 
σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας από την ευμάρεια 
των μεγάλων.
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кризата 
избра 
качеството
Η κρίση ψηφίζει  
 “ποιότητα”

В интерес на истината поне шест месеца след началото 
на кризата в САЩ, Източна Европа и България бяха същин-
ски оазис на спокойствието. Никой не очакваше сериозна 
промяна във вече приетия за даденост висок ръст на бъл-
гарската икономика - 5.6% за трето тримесечие на 2008 
година, на покупателната способност или потреблението. 
Реалността се оказа друга.

Банките в България, притежавани от чуждестранни 
банкови институции, претърпяха загуби от инвестиции 
в чужбина и усетиха недостиг на свободни парични сред-
ства. Това направи финансовите ресурси в България трудно 
достъпни. За броени дни банките в България силно огра-
ничиха, а някои дори спряха да кредитират имотни сделки 
с цел преосмисляне на стратегията си за сектора на недви-
жимите имоти.

скок в лихвите 

Кредитният ресурс поскъпна, като тримесечният 
ЕURIBOR, базисният лихвен процент за повечето кредити 
в България, нарасна от 3% в началото на 2008 година до 4.7% 
в края на месец октомври 2008 година. Лихвените проценти 
за инвеститорите се покачиха от средно 7% до над 8.5%, а 
основната причина за това бе увеличаването на риска при 
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Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον έξι μήνες μετά από την αρχή 
της κρίσης στις ΗΠΑ, η Ανατολική Ευρώπη και η Βουλγαρία ήταν 
πραγματική όαση ηρεμίας. Κανείς δεν περίμενε σοβαρή αλλαγή 
στην υψηλή ανάπτυξη της βουλγαρικής οικονομίας η οποία για 
πολλούς ήταν δεδομένη, 5,6% αύξηση για το τρίτο τρίμηνο του 
2008 της αγοραστικής δύναμης ή της κατανάλωσης. Η πραγματι-
κότητα όμως ήταν διαφορετική.

Οι τράπεζες στη Βουλγαρία που ανήκουν σε ξένους τραπεζι-
κούς οργανισμούς και υπέστησαν τις συνέπειες της  οικονομικής 
κρίσης με ότι αυτό συνεπάγεται. Οι τράπεζες στη Βουλγαρία προ-
φανώς  περιόρισαν, και κάποιες ακόμη και σταμάτησαν, να χρημα-
τοδοτούν ορισμένες συναλλαγές ακινήτων και αναθεώρησαν τις 
στρατηγικές τους για χρηματοδότηση στον τομέα των ακινήτων.

Απότομη αύξηση των επιτοκίων 

Οι πιστωτικοί πόροι ακρίβυναν καθώς ο τριμηνιαίος EURIBOR, 
το βασικό επιτόκιο για τα περισσότερα δάνεια στη Βουλγαρία, αυξή-
θηκε κατά 3% στην αρχή του 2008 έως 4,7% στο τέλος του Οκτωβρίου 
2008. Τα επιτόκια για τους επενδυτές αυξήθηκαν από τον μέσο όρο 
του 7% σε περισσότερο από 8,5% καθώς ο κύριος λόγος για αυτό ήταν 
η αύξηση του κινδύνου για πραγματοποίηση  έργων στην αγορά. Το 
κόστος εξυπηρέτησης των τραπεζικών δανείων αυξήθηκε σημαντικά, 
καθώς τα περισσότερα έργα είναι αξίας πολλών εκατομμυρίων. Σε 
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реализацията на проекти на пазара. Разходите по обслуж-
ване на банковите кредити набъбнаха значително, тъй като 
повечето проекти са многомилионни. При лихвени нива от 
8.5% при 30 милиона евро кредит, разходите се оскъпяват с 
близо 2.3 милиона евро за срок от 10 години.

По-високи гаранции

Банките станаха по-предпазливи и поискаха по-високи 
гаранции от предприемачите в недвижимия сектор. В сфе-
рата на бизнес имотите това често означава предоставяне 
на подписани договори с наемателите на над 30% от отда-
ваемата площ. Това изискване е изпълнимо само за най-
добрите и доказали се в бранша предприемачи, тъй като на 
свой ред повечето наематели искат да са сигурни в изпъл-
нимостта на проекта преди да подпишат договор за наем. 
Друго тяхно изискване е проектът да е първият отворил 
врати в съответния район, с увереност, че друг няма да бъде 
осъществен по-рано.

инвеститорски отлив

При затрудненото финансиране и липсата на ясна перс-
пектива, международните инвеститори започнаха да про-
явяват основателна претенциозност. Техните планове за 
нови придобивки търпят корекции, което има отражение в 
реалните цифри - броят на инвеститорите в България е зна-
чително по-малък от отчетения през 2007 година. Активни 
на пазара все още са тези, които разполагат с налични 
средства в брой от реализация на активи през изминалите 
няколко години или доказани мениджърски дружества, 
набрали средства чрез нови инвестиционни фондове. Те са 
малко на брой, което се отразява негативно на конкуренци-
ята, а липсата на такава дава възможност да се упражнява 
натиск върху цените. 

От друга страна забавянето на реализацията на някои 
проекти и неясният изход от кризата породиха у много 
собственици желание да излязат от инвестициите си въз-
можно най-рано. Така предлагането се повиши значително 
и за първи път от години станахме свидетели на дисбаланс 
между търсене и предлагане в някои сегменти на пазара.

  

επίπεδα των επιτοκίων ύψους 8,5% για δάνειο αξίας 30 εκατ. ευρώ, το 
κόστος ακριβαίνει κατά σχεδόν 2,3 εκατ. ευρώ για περίοδο 10 ετών.

μεγαλύτερες εγγυήσεις

Οι τράπεζες έγιναν πιο επιφυλακτικές, κάτι που τις έκανε να 
αναζητήσουν μεγαλύτερες εγγυήσεις από τους επιχειρηματίες 
στον τομέα των ακινήτων. Στον τομέα των επαγγελματικών ακι-
νήτων αυτό συχνά σημαίνει υποβολή υπογεγραμμένων συμβά-
σεων με τους ενοικιαστές για περισσότερο από 30% του ενοικι-
αζόμενου χώρου. Η απαίτηση αυτή μπορεί να καλυφθεί μόνο για 
τους καλύτερους επενδυτές στη βιομηχανία, καθώς με τη σειρά 
τους οι πιο πολλοί ενοικιαστές θέλουν να είναι σίγουροι για τη 
δυνατότητα περαίωσης του έργου πριν από τη σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης. Πολύ συχνά άλλη απαίτησή τους είναι το έργο να είναι 
ανάμεσα στα πρώτα που ανοίγουν στην αντίστοιχη περιοχή και 
πριν δεσμευθούν με συνθήκη αναμένουν αποδεικτικά στοιχεία ότι 
ο ανταγωνισμός δε θα είναι καλύτερος από το έργο που χρηματο-
δοτείται.

Εκροή των επενδυτών

Εν όψει της δύσκολης χρηματοδότησης και της έλλειψης 
σαφούς οράματος, οι διεθνείς επενδυτές άρχισαν δικαιολογημένα 
να γίνονται πολύ απαιτητικοί. Τα σχέδιά τους για νέες εξαγορές 
δέχονται διορθώσεις και αυτό αντανακλά στα πραγματικά στοι-
χεία -ο αριθμός των επενδυτών στη Βουλγαρία είναι πολύ μικρό-
τερος σε σχέση με αυτόν που καταγράφηκε το 2007. Στην αγορά 
ακόμα δραστηριοποιούνται εκείνοι που έχουν διαθέσιμα χρήματα 
τοις μετρητοίς από την πώληση περιουσιακών στοιχείων κατά τα 
τελευταία   χρόνια ή εταιρείες με αποδεδειγμένη αξιοπιστία που 
έχουν συσσωρεύσει πόρους μέσω νέων επενδυτικών ταμείων. 
Είναι λίγοι αυτοί και αυτό επηρεάζει αρνητικά τον ανταγωνισμό 
και η έλλειψη ανταγωνισμού καθιστά δυνατή την άσκηση πίεσης 
στις τιμές. 

Από την άλλη, η καθυστέρηση της υλοποίησης ορισμένων 
έργων και η ασαφής διέξοδος από την κρίση έκαναν πολλούς ιδιο-
κτήτες να είναι πρόθυμοι να σταματήσουν τις επενδύσεις τους όσο 
πιο σύντομα γίνεται. Έτσι, η προσφορά αυξήθηκε σημαντικά και 
για πρώτη φορά μετά από χρόνια παρακολουθήσαμε ανισορροπία 
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης σε ορισμένα τμήματα της αγοράς. 

брой реализирани и текущи проекти в отделните сегменти в сектора за недвижими имоти за периода 
януари-септември 2007 и 2008 година  / Αριθμός έργων που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη σε 

διαφορετικά τμήματα του τομέα ακινήτων για την περίοδο ιανουαρίου-σεπτεμβρίου 2007 και 2008

Сегмент
Τμήμα

Завършени проекти 
януари-септември �00� г. (кв.м)

ολοκληρωμένα έργα Ιαν-Σεπ �00� (τ.μ.)

Завършени проекти
януари-септември �00� г. (кв.м)

ολοκληρωμένα έργα Ιαν-Σεπ �00� (τ.μ.)

жилища	/	κατοικίες 1	446	235 1	302	306

офиси	/	γραφεία 142	000 147	917

търговски	площи
επαγγελματικά	ακίνητα 57	086 69	878

логистични	площи
ακίνητα	logistics *44	620

общо	18	360	/	5	060	кв.	м.		
за	отдаване	под	наем	/	συνολικά	18	

360/5060	τ.μ.	για	μίσθωση
*	целият	обем	завършени	складови	и	логистични	площи	за	периода	Ι-ΙΧ	2007	г.	е	в	рамките	на	складови	бази	на	отделни	компании	и	се	заемат	от	
собствениците	си,	т.е.	не	са	предназначени	за	отдаване	под	наем.		/			ολόκληρος	ο	όγκος	των	ολοκληρωμένων	αποθηκών	και	χώρων	logistics	για	την	
περίοδο	Ιαν-Σεπ	2007	αφορούν	αποθήκες	που	ανήκουν	σε	επιμέρους	εταιρείες	και	χρησιμοποιούνται	από	τους	ιδιοκτήτες	τους,	δηλ.	δεν	προορίζονται	
για	μίσθωση.
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Προοπτικές για τα τμήματα του τομέα ακινήτων 

Οι επιπτώσεις της κρίσης εκδηλώνονται διαδοχικά και 
αναμένεται πολύ σύντομα να δούμε την εκδήλωσή της στην 
αξία των ακινήτων και κυρίως των επαγγελματικών ακινήτων. 
Η αξία ενός επιχειρηματικού ακινήτου υπολογίζεται στο περί-
που διαιρώντας την καθαρή ετήσια ροή χρημάτων του έργου 
στην απόδοσή του. Η απόδοση εξαρτάται άμεσα από την τιμή 
του οικονομικού πόρου, αλλά αυτός ακρίβυνε σημαντικά. Αν 
πέρυσι ένα κτήριο γραφείων στη Σόφια είχε έσοδα ένα εκατομ-
μύριο ευρώ το χρόνο από ενοίκια, με απόδοση 7,5% θα κόστιζε 
13,4 εκατομμύρια ευρώ, φέτος το ίδιο κτίριο με απόδοση 8,5% 
θα κόστιζε 11,7 εκατ. ευρώ ή σχεδόν 13% λιγότερο. Στη μείωση 
αυτή πρέπει να προστεθεί και η μειωμένη ζήτηση, η οποία θα 
μπορούσε επιπλέον να χτυπήσει την τιμή προς τα κάτω.

Στον τομέα των οικιστικών ακινήτων είναι πιθανόν να 
υπάρξουν παρόμοιες διαδικασίες. Με τη χορήγηση δανείου 
οι τράπεζες απαιτούν εγγυήσεις από τους αναδόχους ότι θα 
υπάρχουν πραγματικοί αγοραστές για τουλάχιστον ένα τμήμα 
των κατοικιών. Την ίδια στιγμή τα πιστωτικά ιδρύματα αύξη-
σαν σημαντικά τις απαιτήσεις προς τους πελάτες - από αυτούς 
αναμένεται να πληρώνουν υψηλότερα επιτόκια και να έχουν 
υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής. Ορισμένες τράπεζες αρνού-
νται να χρηματοδοτήσουν τις συναλλαγές για τα διαμερίσματα 
προκάτ και άλλες τις χρηματοδοτούν στο 50%- κάτι το οποίο 
καθιστά την πώλησή τους όλο και πιο δύσκολη.

Μπορούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για το μέλ-
λον του τομέα και με βάση το γεγονός ότι ορισμένες από τις 
μεγάλες οικοδομικές επιχειρήσεις ανακοίνωσαν περικοπές 
προσωπικού από 30 έως 70%.

Τα τελευταία στοιχεία για τα τουριστικά έργα δείχνουν ότι 
οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 40% σε σύγκριση με πέρυσι. Ο 
λόγος για την πτώση δεν είναι μόνο λόγω της επίπτωσης της 
οικονομικής κρίσης. Ναι, αυτή έχει τις αρνητικές επιπτώσεις 
της στον αριθμό των πωλήσεων, αλλά υπάρχει και σοβαρή υπε-
ροικοδόμηση σε ορισμένα σημεία στα ορεινά και τα θαλάσσια 
θέρετρα, καθιστώντας τα τουριστικά έργα λιγότερο ελκυστικά. 
Στην αγορά δεν δραστηριοποιούνται πια οι Άγγλοι και οι 
Ιρλανδοί, και εάν και σε ποιο βαθμό θα αντικατασταθούν από 
Ρώσους και Άραβές επενδυτές θα το δούμε πολύ σύντομα.

Σε αντίθεση με ορισμένους προορισμούς διακοπών, οι 
μεγάλες πόλεις δεν έφτασαν σε υπεροικοδόμηση, πόσο μάλλον 
στα επαγγελματικά ακίνητα. Παρά τις εξαγγελίες για πολυ-
άριθμα έργα - εμπορικά κέντρα και κτίρια γραφείων σε όλες 
τις  μεγάλες πόλεις της χώρας, η πραγματοποίησή τους δεν 
επιτεύχθηκε. Στην αγορά γραφείων στη Σόφια,όγκου   περίπου 
820.000 τ.μ. και με 160.000 τ.μ. νέες   υλοποιήσεις κάθε χρόνο 
(για το 2007), ο αριθμός για περισσότερα από 1.500.000 τ.μ. σε 
κτήρια γραφείων με εγκεκριμένες άδειες οικοδομής φαινόταν 
πραγματικά υπερβολικός. Για το 2008 ο συνολικός όγκος των 
εκμεταλλευμένων χώρων γραφείων εκτιμάται σε 135.000 –  
140.000 τ.μ. (περιλαμβάνονται τόσο μισθώσεις όσο και πωλή-
σεις).  

Σε αυτό το στάδιο ακόμα γινόμαστε μάρτυρες παράλογων 
έργων και επενδυτικών προθέσεων. Αυτά δεν ακολουθούν την 
οικονομική λογική, αλλά τις υποκειμενικές προσδοκίες των 
ιδιοκτητών και τη βαθιά πεποίθησή του πωλητή ότι “το προ-
ϊόν μου είναι καλύτερο από τα υπόλοιπα και δε θα αποτύχει”.  
Και η αγορά σίγουρα έχει ανάγκη για περισσότερη ποιοτική 
προσφορά. Αλλά από δω και πέρα η κατασκευή των έργων 
θα ακολουθεί το συμφέρον των ενοικιαστών. Η τάση αυτή θα 

Перспективи пред сегментите в сектора за 
недвижимо имущество

Ефектите от кризата се проявяват последователно и 
очакванията са съвсем скоро да видим нейното проявле-
ние върху стойността на недвижимите имоти, особено на 
бизнес имотите. Стойността на един бизнес имот грубо се 
изчислява като се раздели чистият годишен паричен поток 
от проекта на неговата доходност. Доходността е пряко 
зависима от цената на финансовия ресурс, а той значително 
се оскъпи. Ако през миналата година офис сграда в София 
е генерирала приходи от един милион евро годишно от 
наем, при доходност от 7.5% тя би струвала 13.4 милиона 
евро. Тази година същата сграда при доходност от 8.5% би 
струвала 11.7 милиона евро или почти 13% по-малко. Към 
този спад трябва да се добави и намаленото търсене, което 
допълнително може да натисне цената надолу.

В жилищния сектор са вероятни сходни процеси. При 
отпускане на кредит на строителните предприемачи бан-
ките изискват гаранции, че има реални купувачи поне за 
определена част от жилищата. В същото време кредитира-
щите институции завишиха сериозно изискванията към 
клиентите – от тях се очаква да плащат по-високи лихви 
и да имат по-висок процент самоучастие. Част от банките 
отказват финансиране на сделки за панелни апартаменти, 
а други ги финансират на 50% , което ще ги прави все по-
трудно продаваеми.

Изводи за бъдещето на сектора могат да се правят и от 
факта, че някои от големите строителни и предприемачески 
фирми обявиха съкращения на персонала между 30 и 70%.

Последните данни за ваканционните проекти сочат, 
че продажбите намаляват с 40% спрямо миналата година. 
Причината за спада не се дължи единствено на ефекта от 
финансовата криза. Да, тя оказва своето негативно влияние 
върху броя продажби, но има и сериозно презастрояване 
на определени места в планинските и морски курорти, 
което прави ваканционните имоти по-малко атрактивни. 
На пазара вече  ги няма англичаните и ирландците, а дали 

653	612

721	758

269	245

356	739

София
Σόφια

други	градове	в	страната
σε	άλλες	πόλεις	στη	χώρα

очакван обем офис площи в българия (кв. м.)
Αναμενόμενος όγκος χώρων γραφείων στη 

βουλγαρία (τ.μ.)

Идейна	фаза
Υπό	σχεδίαση	

В	строеж
Υπό	κατασκευή	
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и до каква степен те ще бъдат заменени от руски и арабски 
инвеститори, предстои да разберем.

За разлика от някои ваканционни дестинации, главните 
градове не стигнаха до презастрояване, още по-малко с  
бизнес имоти. Въпреки обявените многобройни проекти 
за търговски центрове и офис сгради във всички по-големи 
градове в страната, до тяхното реализиране не се стигна. 
При офис пазар в София от около 820 000 кв. м. и 160 000 кв. 
м. нови заети площи на година (за 2007 година), цифрата от 
над общо 1 500 000 кв. м. офис сгради с одобрени разреши-
телни за строеж изглеждаше наистина застрашителна. За 
2008 година общият обем усвоени офис площи се изчислява 
на 135 000 – 140 000 кв. м. (включват се както отдадени под 
наем, така и реализирани чрез продажба офис площи).

На този етап все още ставаме свидетели на нелогични 
проекти и инвестиционни намерения. Те не следват икономи-
ческата логика, a субективните очаквания на собствениците 
и дълбокото убеждение на отделния продавач, че неговият 
продукт е по-добър от останалите и той няма да се провали.  
А пазарът определено има потребност от още качествено 
предлагане. Но отсега нататък изграждането на проектите ще 
следва интереса на наемателите. Тази тенденция ще позволи 
изграждането само на най-добрите проекти, които са разпо-
ложени на удобни локации и предлагат качествена среда от 
гледна точка на технически параметри и удобства.

Финансовата криза ще се отрази вразумително и по 
отношение на цената на земята, която в последните месеци 
излезе извън всякаква пазарна логика. Парцел в софийския 
квартал Изток се продаваше за 1500 евро на кв. м. потенци-
ална застроена площ! Това означава около 3 500 евро на кв. 
м. продаваема жилищна площ! Понижаване на продажните 
цени на парцели през 2009 година е задължително условие 
за стабилизиране на пазара, като цената на земята на кв. м. 
не трябва да надхвърля 10 – 15% от цената на кв.м. готово 
строителство в съответния район. По същия начин терени за 
логистика се продаваха за 100 – 150 евро на кв. м., а практи-
ката сочи, че инвеститорите в логистични проекти са готови 
да платят не повече от 40 евро на кв. м. Последното е и при-
чина за сериозния недостиг на складови площи в София.

изводите

Какво означава всичко това за пазара? Финансовата 
криза ще предпази градовете от презастрояване. Тя ще поз-
воли изграждането само на най-добрите проекти, които 
имат гарантиран интерес от страна на купувачи/наематели. 
Кризата ще има спасителен ефект за много инвеститори, тъй 
като ограничените кредитни ресурси няма да им позволят да 
се впускат в обречени на провал предприемачески авантюри. 
И не на последно място тя ще доведе до по-реални цени на 
земята. Това ще позволи изграждането на логистични и други 
проекти, които не можеха да бъдат осъществени досега.

При всички положения финансовата криза се явява като 
дисциплиниращ фактор в един сектор, който временно се бе 
отклонил от основните пазарни принципи. Навлизането в 
спиралата на това отклонение би довелo до презастрояване 
с имоти, не отговарящи на международните стандарти и 
цени, често несъобразени с качеството на предлагания 
имот. С или без финансовата криза, рано или късно щяхме 
да тръгнем към изхода от тази спирала. Кризата реши това 
да се случи сега.		

επιτρέψει την κατασκευή μόνο των καλύτερων έργων που βρί-
σκονται σε κατάλληλες θέσεις και προσφέρουν ένα ποιοτικό 
περιβάλλον από την άποψη των τεχνικών παραμέτρων και των 
ανέσεων.

Η οικονομική κρίση θα επηρεάσει θετικά και την τιμή της 
γης, που τους τελευταίους μήνες βγήκε έξω από κάθε λογική 
της αγοράς. Ένα οικόπεδο στην περιοχή Ίζτοκ της Σόφιας που-
λιόταν για 1.500 ευρώ ανά τ.μ. εκμεταλλεύσιμο εμβαδόν κατοι-
κίας!  Αυτό σημαίνει περίπου 3.500 ευρώ ανά τ.μ. εμπορεύσιμο 
εμβαδόν κατοικίας! Η μείωση των τιμών πώλησης των οικοπέ-
δων το 2009 είναι υποχρεωτική απαίτηση για σταθεροποίηση 
της αγοράς, καθώς η τιμή των οικοπέδων δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει το 10% - 15% της τιμής ανά τ.μ. έτοιμη κατασκευή στην 
αντίστοιχη περιοχή. Με τον ίδιο τρόπο οικόπεδα για logistics 
πωλούνταν σε τιμές 100 - 150 ευρώ / τ.μ., ενώ η πράξη δείχνει 
ότι οι επενδυτές σε έργα logistics είναι πρόθυμοι να πληρώσουν 
όχι πάνω από 40 ευρώ ανά τ.μ. Αυτός είναι και ο λόγος για τη 
σοβαρή έλλειψη χώρων αποθήκευσης στη Σόφια.

τα συμπεράσματα

Τι σημαίνει όλο αυτό για την αγορά; Η οικονομική κρίση 
θα προστατεύσει τις πόλεις από υπεροικοδόμηση. Θα επιτρέ-
ψει την κατασκευή μόνο των καλύτερων έργων που έχουν το 
εγγυημένο ενδιαφέρον των αγοραστών / ενοικιαστών. Η κρίση 
θα έχει σωτήριο αποτέλεσμα για πολλούς επενδυτές, επειδή 
οι περιορισμένοι πιστωτικοί πόροι δε θα τους επιτρέψουν να 
εμπλακούν σε καταδικασμένες σε αποτυχία επιχειρηματικές 
περιπέτειες. Και τέλος, θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση 
πιο ρεαλιστικών τιμών  γης. Αυτό θα επιτρέψει την κατασκευή   
έργων logistics και άλλων που δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν 
ως τώρα.

Σε κάθε περίπτωση, η οικονομική κρίση εκδηλώνεται ως 
πειθαρχικός παράγοντας σε έναν τομέα, ο οποίος προσωρινά 
είχε απομακρυνθεί από τις κύριες αρχές της αγοράς. Αν αυτή 
η απομάκρυνση είχε συνεχιστεί , θα οδηγούσε σε υπεροικο-
δόμηση με έργα τα οποία δεν πληρούν τα διεθνή πρότυπα και 
τιμές που συχνά δεν αντιστοιχούν στην ποιότητα του οικοπέ-
δου που προσφέρεται. Με ή χωρίς την οικονομική κρίση, αργά 
ή γρήγορα, θα είχαμε αρχίσει να βγαίνουμε από αυτον το φαύλο 
κύκλο.  Η κρίση αποφάσισε αυτό να συμβεί ακριβώς τώρα. 	

	 София	 Пловдив	 Варна	 Бургас	
	 Σόφια	 Πλόβντιβ	 Βάρνα	 Μπουργκάς	

очакван обем жилищни площи (кв. м.)
Αναμενόμενος όγκος χώρων κατοικιών (τ.μ.)

В	строеж
Υπό	κατασκευή	

Проекти
Έργα
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σχέδιο για ενίσχυση της ρευστότητας των 
ελληνικών τραπεζών
Το	Ελληνικό	Κοινοβούλιο	ενέκρινε	σχέδιο	για	ενίσχυση	της	ρευ-
στότητας	του	χρηματοπιστωτικού	συστήματος.	Το	σχέδιο,	αξίας	
28	δισ.	ευρώ,	προβλέπει	τη	χορήγηση	εγγυήσεων	ύψους	15	δισ.	
ευρώ,	την	έκδοση	ειδικών	ομολόγων	των	τραπεζών	ύψους	8	δισ.	
ευρώ	και	την	ενίσχυση	της	κεφαλαιακής	τους		βάσης		με	κεφάλαια	
έως	5	εκατ.	ευρώ	μέσα	από	την	αγορά	προνομιούχων	μετοχών	
από	το	κράτος.	Η	προθεσμία	για	την	εφαρμογή	του	σχεδίου	ορίζε-
ται	σε	τρία	χρόνια.	Στις			τράπεζες	που	περιλμβάνονται	στο	σχέδιο	
είναι	η	Εθνική	Τράπεζα	της	Ελλάδας,	η	Alpha	Bank	και	η	Αγροτική	
Τράπεζα.	Κάποια	χρηματοπιστωτικά	ιδρύματα	έχουν	αρνηθεί	να	
συμμετάσχουν	με	την	αιτιολογία	ότι	η	συμμετοχή	τους	στο	σχέδιο	
μπορεί	να	περιορίσει	τις	επενδυτικές	τους	δυνατότητες	εξαιτίας	
του	ελέγχου	που	θα	τους	ασκείται	από	το	κράτος.

Αύξηση κεφαλαίου
Η	Βουλγαρική	Τράπεζα	Ανάπτυξης	(BBR)	αύξησε	το	κεφάλαιό	της	
κατά	430	εκατ.	λέβα	συνολικά	και		η	χρηματοδότηση	θα	πραγμα-
τοποιηθεί	μέσω	της	χορήγησης	πιστωτικών	γραμμών	σε	εμπορι-
κές	τράπεζες	που	θα	περάσουν	ειδική	διαδικασία	έγκρισης.	Μέχρι	
στιγμής,	17	πιστωτικά	ιδρύματα	έχουν	εκδηλώσει	ενδιαφέρον	για	
τα	κονδύλια.	Κριτήρια	για	τις	τράπεζες	εταίρους	είναι	ο	συντελε-
στής	CAMEL	που	ορίζεται	από	την	Κεντρική	Τράπεζα,	το	μέγεθος	
του	χαρτοφυλακίου	των	επιχειρηματικών	δανείων	και	η	επάρκεια	
των	 κεφαλαίων.	 Υποχρεωτική	 προϋπόθεση	 είναι	 οι	 εμπορικές	
τράπεζες	να	μη	χρησιμοποιούν	τα	κονδύλια	για	την	αναχρημα-
τοδότηση	δανείων	καθώς	και	να	μη	μειώνεται	το	καθαρό	μέγεθος	
των	κεφαλαίων	διάρκειας	άνω	του	ενός	μηνός	από	τον	κύριο	ιδιο-
κτήτη	τους.	Τα	κονδύλια	προορίζονται	για	δάνεια	προς	μικρές	και	
μεσαίες	επιχειρήσεις	με	επιτόκιο	για	τους	τελικούς	πελάτες	των	
τραπεζών	EURIBOR	έξι	μηνών	συν	τέσσερις	ποσοστιαίες	μονάδες.	
Η	δυνατότητα	περιόδου	χάριτος	είναι	έως	τρία	χρόνια.

Η αγορά των ασφαλειών ζωής μεγαλώνει
Οι	ασφάλειες	ζωής	σημείωσαν	αύξηση	κατά	25%	σε	ετήσια	βάση	
σε	195	εκατ.	λέβα	για	τους	πρώτους	εννιά	μήνες	του	2008,	δείχνουν	
τα	στοιχεία	της	Νομισματικής	Επιτροπής	της	Βουλγαρίας.	Η	περί-
οδος	επιβεβαίωσε	τη	δεσπόζουσα	θέση	των	Allianz	Bulgaria,	DZI	
και	Uniqa	Life,	καθώς	οι	τρεις	τους	κατέχουν	μερίδιο	της	αγοράς	
περισσότερο	του	50%.	Οι	εταιρείες	που	έκλεισαν	την	περίοδο	με	
ζημιά	είναι	οι	KD	Life,	Sogelife	Bulgaria,	Bulstrad	Generali	Life	και	
η	Generali	Life	Insurance,	Interamerican	Bulgaria	και	η	Dobroudja	
Life-M.		

νέα κατάθεση
H	Postbank	πρότεινε	στην	αγορά	νέα	προθεσμιακή	κατάθεση	έξι	
μηνών	με	αυξανόμενο	επιτόκιο	“Βήμα	με		βήμα”.	Για	αποταμιεύσεις	
σε	λέβα	το	ετήσιο	επιτόκιο	αρχίζει	από	8%	και	φθάνει	στο	10%.	Σε	
ευρώ	ανάλογα,	το	ετήσιο	επιτόκιο	αρχίζει	από	6%	και	φθάνει	στο	
8%	στο	τέλος	της	περιόδου.		

τουρισμός
40 εκατομμύρια λέβα για διαφήμιση της 
βουλγαρίας
Ο	 Κρατικός	 Οργανισμός	 Τουρισμού	 (DAT)	 εξασφάλισε	 κον-
δύλια	 αξίας	 39	 εκατ.	 λέβα	 για	 διαφήμιση	 των	 βουλγαρικών	
τουριστικών	 προϊόντων	 στη	 Βουλγαρία	 και	 στο	 εξωτερικό,	
καθώς	 και	 για	 την	 ενίσχυση	 των	 υπηρεσιών	 πληροφόρησης	
στον	τομέα	αυτό.	Τα	κεφάλαια	θα	αντληθούν	στο	πλαίσιο	του	

План за подсилване ликвидността 
на гръцките банки
Гръцкият	 парламент	 одобри	 проект	 за	 подсилване	 лик-
видността	 на	 финансовата	 система.	 Планът	 на	 стойност	
28	милиарда	евро	предвижда	предоставяне	на	гаранции	
в	 размер	 на	 15	 милиарда	 евро,	 издаване	 на	 специални	
облигации	на	банките	в	размер	до	8	милиарда	евро	и	под-
силване	на	капиталовата	им	база	със	средства	до	5	мили-
она	 евро	 чрез	 купуването	 на	 привилегировани	 акции	 от	
държавата.	Срокът	за	изпълнение	на	плана	е	фиксиран	на	
три	години.	Сред	включилите	се	в	плана	банки	са	Нацио-
налната	 банка	 на	 Гърция,	 Алфа	 банк	 и	 Аграрната	 банка.	
Някои	финансови	институции	отказаха	участие	с	мотива,	
че	участието	им	в	проекта	може	да	ограничи	инвестицион-
ните	им	възможности	заради	упражнявания	от	държавата	
надзор	върху	тях.

увеличение на капитала
Българската	 банка	 за	 развитие	 (ББР)	 увеличи	 капитала	
си	 с	 общо	 430	 милиона	 лева,	 като	 финансирането	 ще	 се	
извършва	чрез	отпускането	на	кредитни	линии	на	одобрени	
за	целта	търговски	банки.	Досега	17	кредитни	институции	
са	 заявили	 интерес	 към	 ресурса.	 Критериите	 за	 банките-
партньори	са	присъжданият	от	БНБ	рейтинг	CAMEL,	размер	
на	 портфейла	 от	 корпоративни	 кредити,	 адекватност	 на	
капитала.	Задължително	условие	е	търговските	банки	да	не	
използват	средствата	за	рефинансиране	на	заеми,	както	и	
да	не	се	намалява	нетният	размер	на	привлечените	сред-
ства	със	срок	над	един	месец	от	мажоритарния	им	собстве-
ник.	 Средствата	 са	 предназначени	 за	 кредити	 за	 малкия	
и	 среден	 бизнес	 с	 лихва	 за	 крайните	 клиенти	 на	 банките	
шестмесечен	 EURIBOR	 плюс	 четири	 пункта.	 Възможността	
за	гратисен	период	е	до	три	години.

Пазарът на животозастраховането расте
Животозастраховането	отбеляза	ръст	от	25%	годишна	база	
до	 195	 милиона	 лева	 през	 първите	 девет	 месеца	 на	 2008	
година,	 сочат	 данните	 на	 Комисията	 за	 финансов	 надзор.	
Периодът	 потвърди	 доминиращата	 позиция	 на	 “Алианц	
България”,	ДЗИ	и	“Уника	Живот”,	като	трите	държат	над	50%	
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пазарен	 дял.	 Компаниите,	 завършили	 с	 финансова	
загуба	са	“КД	Живот”,	“Сожелайф	България”,	“Булстрад	
Живот”	и	“Дженерали	животозастраховане”,	“Интера-
мерикан	България”	и	“Добруджа	Живот-М”.	

Нов депозит
Пощенска	 банка	 пусна	 на	 пазара	 нов	 шестмесечен	
депозит	с	растяща	лихва	„Стъпка	по	стъпка”.	За	спес-
тявания	в	лева	годишният	лихвен	процент	започва	от	
8%	и	достига	до	10%.	Аналогично,	в	евро	годишният	
лихвен	процент	започва	от	6%	и	стига	до	8%	в	края	
на	периода.		

40 милиона лева за реклама на българия
Държавната	 агенция	 по	 туризъм	 (ДАТ)	 спечели	 средства	
на	 стойност	 39	 милиона	 лева	 за	 реклама	 на	 българския	
туристически	 продукт	 в	 България	 и	 чужбина,	 както	 и	 за	
повишаване	на	информационното	обслужване	в	този	сек-
тор.	 Ресурсът	 ще	 дойде	 по	 Оперативна	 програма	“Регио-
нално	развитие”.	Проектът	цели	увеличение	на	приходите	
за	индустрията	до	50	милиона	евро	и	достигане	до	целева	
аудитория	от	310	милиона	души.	В	частност,	ще	бъде	извър-
шено	проучване	на	българския	туристически	пазар	и	про-
ведена	рекламна	кампания	в	Русия,	Великобритания	и	Гер-
мания,	заяви	шефът	на	ДАТ	Анелия	Крушкова.	Средствата,	с	
които	ДАТ	разполагаше	през	2008	година,	се	ограничаваха	
до	отпуснатите	от	държавния	бюджет	шест	милиона	лева.	
Туристическият	бранш	лобира	за	бюджет	от	35-40	милиона	
лева	за	2009	година.

Първа среща
В	 края	 на	 ноември	 2008	 година	 Държавно-обществената	
консултативна	 комисия	 по	 туризма	 (ДОККТ)	 проведе	 пър-
вото	си	заседание	в	присъствието	на	вицепремиера	и	минис-
тър	на	външните	работи	Ивайло	Калфин.	Сред	обсъжданите	
въпроси	 бе	 рамковата	 стратегия	 за	 устойчиво	 развитие	 на	
туризма	и	налагането	на	България	като	целогодишна	дести-
нация,	както	и	промени	в	Закона	за	туризма,	целящи	отпа-
дане	на	категоризацията	за	хотелите.	Предмет	на	дискусии	
бе	и	пререгистрацията	на	туристическите	сдружения,	които	
в	момента	са	58	на	брой.

Прогноза
Суперлуксозните	пътувания	и	евтиният	туризъм	са	двата	турис-
тически	сегмента,	които	ще	отбележат	ръст	през	2009	година,	
прогнозира	председателят	на	българската	Държавна	агенция	
по	туризъм	Анелия	Крушкова.	Тенденцията	благоприятства	Бъл-
гария	и	ако	туристическият	й	продукт	бъде	представен	добре,	
годината	ще	бъде	добра	за	туристическия	отрасъл,	допълни	тя.

световен форум в българия
През	април	2009	година	България	ще	бъде	домакин	на	Све-
товната	 конференция	 на	 лидерите	 в	 туризма	 и	 на	 срещата	
на	борда	на	директорите	на	Международната	федерация	на	
асоциациите	на	туристическите	агенции.	В	София	ще	се	със-
тои	и	44-ят	конгрес	на	световната	организация	през	ноември	
2010	година.		

επιχειρησιακού	προγράμματος	“Περιφερειακή	Ανάπτυξη”.	Το	
έργο	 έχει	 ως	 στόχο	 να	 αυξήσει	 τα	 έσοδα	 για	 τη	 τουριστική	
βιομηχανία	 κατά	 50	 εκατ.	 ευρώ	 και	 να	 απευθυνθεί	 σε	 κοινό	
310	 εκατομμυρίων	 ανθρώπων.	 Συγκεκριμένα,	 θα	 πραγμα-
τοποιηθεί	 μελέτη	 της	 βουλγαρικής	 τουριστικής	 αγοράς	 και	
διαφημιστική	εκστρατεία	στη	Ρωσία,	στο	Ηνωμένο	Βασίλειο	
και	 τη	 Γερμανία	 όπως	 είπε	 η	 πρόεδρος	 του	 DAT	 η	 κ.	 Ανέλια	
Κρούσκοβα.	Τα	κεφάλαια	τα	οποία	διέθετε	ο	DAT	το	2008	ήταν	
περιορισμένα	στα	έξι	εκατομμύρια	και	προέρχονταν	από	τον	
κρατικό	 προϋπολογισμό.	 Η	 τουριστική	 βιομηχανία	 άσκησε	
πίεση	για	προϋπολογισμό		35-40	εκατ.	λέβα	για	το	2009.

Πρώτη συνάντηση
Στα	τέλη	του	Νοεμβρίου	του	2008	η	κρατική	δημόσια	συμβου-
λευτική	επιτροπή	για	τον	τουρισμό	(DOKKT)	πραγματοποίησε	
την	πρώτη	της	συνεδρίαση	στην	παρουσία	του	αντιπροέδρου	
της	κυβέρνησης	και	υπουργού	Εξωτερικών	κ.	 Ιβάιλο	Κάλφιν.	
Μεταξύ	των	θεμάτων	που	συζητήθηκαν	ήταν	η	στρατηγική-
πλαίσιο	για	βιώσιμη	ανάπτυξη	του	τουρισμού	και	η	ανάδειξη	
της	 Βουλγαρίας	 ως	 τουριστικό	 προορισμό	 για	 ολόκληρο	 το	
χρόνο,	 καθώς	 και	 αλλαγές	 του	 νόμου	 για	 τον	 τουρισμό	 με	
στόχο	την	κατάργηση	της	κατάταξης	των	ξενοδοχείων.	Αντι-
κείμενο	 συζητήσεων	 ήταν	 η	 επανακαταχώρηση	 σε	 μητρώο	
των	ταξιδιωτικών	ενώσεων	οι	οποίες	σήμερα	είναι	58.

Πρόγνωση
Τα	πολυτελή	ταξίδια	και	ο	φτηνός	τουρισμός	είναι	οι	δυο	του-
ριστικοί	τομείς,	οι	οποίοι	θα	σημειώσουν	ανάπτυξη	το	2009,	
προβλέπει	η	πρόεδρος	του	Κρατικού	Οργανισμού	Τουρισμού	
κ.	Ανέλια	Κρούσκοβα.	Η	τάση	αυτή	ευνοεί	τη	Βουλγαρία	και	
εάν	 το	 τουριστικό	 προϊόν	 της	 προβληθεί	 καλά	 η	 χρονιά	 θα	
είναι	καλή	για	τον	κλάδο	του	τουρισμού,	πρόσθεσε	η	κ.	Κρού-
σκοβα.

Παγκόσμιο φόρουμ στη βουλγαρία 
Τον	Απρίλιο	του	2009	η	Βουλγαρία	θα	φιλοξενήσει	την	παγκό-
σμια	 διάσκεψη	 των	 ηγετών	 του	 τουρισμού	 και	 τη	 συνεδρίαση	
του	 διοικητικού	 συμβουλίου	 της	 Διεθνούς	 Ομοσπονδίας	 των	
Ενώσεων	των	Ταξιδιωτικών	Πρακτόρων.	Στη	Σόφια	θα	πραγμα-
τοποιηθεί	και	η	44η	διάσκεψη	της	διεθνούς	οργάνωσης	το	Νοέμ-
βριο	του	2010.		
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Прогноза
Tелекомуникационният	 пазар	 ще	 забави	 ръста	 си	 и	 дори	
може	да	запази	обема	си	от	2008	година,	прогнозира	финан-
совия	 директор	 на	 БТК	 Атанас	 Добрев.	 Причините	 за	 това	
са	 продължилото	 падане	 на	 тарифите,	 увеличаването	 на	
клиентелата	и	произтеклото	в	резултат	насищане	на	пазара.	
Фирмите	ще	търсят	съкращаване	на	разходите	за	служебни	
телефони	 и	 ще	 закриват	 стационарни	 линии.	 Това,	 от	 своя	
страна,	ще	окаже	натиск	върху	цените	на	мобилните	опера-
тори.	От	всички	сегменти	само	услугите,	свързани	с	пренос	на	
данни	и	интернет	достъп,	ще	реализират	ръст	от	20%,	смята	
Добрев.	Консолидацията	на	пазара	на	кабелните	оператори	
ще	доведе	до	разширяване	на	дейността	и	съответно	ръст	в	
цените	на	този	вид	услуги.

бтк продава радио/тв честоти
Българска	 телекомуникационна	 компания	 продаде	 ком-
панията	 си	 Национално	 управление	 “Радио	 и	 телевизи-
онни	 системи”	 (НУРТС)	 на	 австрийската	 Oesterreichische	
Rundfundksender	(ORS).	Очаква	се	сделката	да	бъде	финали-
зирана	до	средата	на	2009	година	след	одобрението	на	регу-
латорните	органи	на	Австрия	и	България.	Цената	на	сделката	
не	 се	 съобщава.	 Според	 австрийските	 медии	 плановете	 на	
новия	 собственик	 са	 за	 инвестиции	 в	 размер	 на	 80	 мили-
она	 евро.	 От	 НУРТС	 се	 очаква	 да	 изгради	 първия	 цифров	
мултиплекс	в	България.	ORS	отговаря	за	цифровата	наземна	
инфраструктура	в	Австрия	и	е	част	от	австрийската	телеви-
зионна	компания	ORF.	НУРТС	има	задължението	да	излъчва	
програмите	на	Българска	национална	телевизия	и	Българско	
национално	радио	срещу	40	милиона	лева	годишно.

Петрол пуска мобилна услуга
Българската	фирма	за	търговия	с	горива	“Петрол”	АД	въведе	
нова	мобилна	услуга	Petrol	Mobile.	Услугата	ще	се	предлага	с	
т.нар.	виртуален	мобилен	оператор,	тоест	чрез	използването	
на	честотен	ресурс	под	наем	от	лицензиран	телекомуникаци-
онен	оператор.	Услугата	ще	е	предплатена	и	без	абонаментни	
такси.	Тарифите	са	фиксирани,	като	цените	за	разговори	се	
таксуват	по	0.29	лева	на	минута,	а	текстовите	съобщения	–	по	
0.12	лева.

Нови роуминг тарифи от Глобул
От	 1	 декември	 2008	 година	 мобилният	 оператор	 Глобул	
въведе	 единни	 фиксирани	 цени	 за	 входящи	 и	 изходящи	
обаждания,	SMS-I	и	GPRS	в	роуминг.	За	еврозоната,	Норвегия	
и	Исландия	изходящите	обаждания	се	таксуват	по	1.08	лева	
на	минута,	а	входящите	–	по	0.516	лева	на	минута.	Текстовото	
съобщение	струва	0.58	лева.	За	зона	“Балкани”,	изходящите	
обаждания	се	таксуват	по	2.28	лева	на	минута,	а	входящите	–		
по	0.99	лева.	Изпращането	на	SMS	струва	0.71	лева.

тв7, експрес сменят собственика
“Нова	медийна	холдинг	група”	АД	на	Ирена	Кръстева,	бивш	
шеф	на	Българския	спортен	тотализатор,	е	новият	собстве-
ник	на	телевизионния	кабелен	канал	ТВ7	и	ежедневник	“Екс-

Πρόγνωση
Η	αγορά	τηλεπικοινωνιών	θα	επιβραδύνει	την	ανάπτυξή	της	και	
ενδέχεται	ακόμη	και	να	διατηρήσει	τον	όγκο	του	2008,	προβλέπει	
ο	οικονομικός	διευθυντής	της	BTC	ο	κ.	Ατανάς	Ντόμπρεφ.	Σχετι-
κοί		λόγοι		είναι	η	συνεχιζόμενη	πτώση	των	χρεώσεων,	η	αύξηση	
του	πελατολογίου	και	σαν	αποτέλεσμα	:	ο	κορεσμός	της	αγοράς.	
Οι	εταιρείες	θα	επιχεηρήσουν		περικοπές	των	δαπανών	στα	τηλέ-
φωνα	εργασίας	και	θα	διακόψουν	σταθερές		συνδέσεις.	Αυτό	με	
τη	σειρά	του	θα	ασκήσει	πίεση	στις	τιμές	των	εταιρειών	κινητής	
τηλεφωνίας.	 Από	 όλους	 τους	 τομεις,	 μόνο	 οι	 υπηρεσίες	 που	
αφορούν	τη	μεταφορά	δεδομένων	και	την	πρόσβαση	στο	Διαδί-
κτυο	θα	πραγματοποιήσουν	αύξηση	20%,	λέει	ο	κ.	Ντόμπρεφ.	Η	
ενοποίηση	της	αγοράς	των	εταιριών	καλωδιακών	υπηρεσιών	θα	
οδηγήσει	στην	επέκταση	της	δραστηριότητας	και	αντίστοιχα	σε	
αύξηση	στις	τιμές	των	εν	λόγω	υπηρεσιών.

Η Btc πουλάει ραδιοφωνικές / τηλεοπτικές 
συχνότητες
Η	 Βουλγαρική	 Εταιρεία	Τηλεπικοινωνιών	 πούλησε	 την	 εταιρεία	
της	Εθνική	Διεύθυνση	“Ραδιοφωνικά	και	Τηλεοπτικά	Συστήματα”	
(NURTS)	στην	αυστριακή	Österreichische	Rundfunksender	(ORS).	
Η	συμφωνία	αναμένεται	να	ολοκληρωθεί	μέχρι	τα	μέσα	του	2009	
μετά	 από	 την	 έγκριση	 των	 ρυθμιστικών	 αρχών	 της	 Αυστρίας	
και	της	Βουλγαρίας.	Η	αξία	της	συναλλαγής	δεν	ανακοινώθηκε.	
Σύμφωνα	με	τα	αυστριακά	μέσα	ενημέρωσης	τα	σχέδια	του	νέου	
ιδιοκτήτη	είναι	επενδύσεις	ύψους	80	εκατ.	ευρώ.	Από	τη	NURTS	
αναμένεται	 η	 κατασκευή	 του	 πρώτου	 ψηφιακού	 multiplex	 στη	
Βουλγαρία.	Η	ORS	είναι	υπεύθυνη	για	την	επίγεια	ψηφιακή	τηλεό-
ραση	στην	Αυστρία	και	είναι	μέρος	της	αυστριακής	τηλεοπτικής	
εταιρείας	ORF.	Η	NURTS	έχει	την	υποχρέωση	να	μεταδίδει	τα	προ-
γράμματα	της	Βουλγαρικής	Εθνικής	Τηλεόρασης	και	της	Βουλγα-
ρικής	Εθνικής	Ραδιοφωνίας	έναντι	40	εκατ.	ευρώ	ετησίως.

Η petrol αρχίζει να προσφέρει υπηρεσία 
κινητής τηλεφωνίας
Η	βουλγαρική	εταιρεία	εμπορίας	καυσίμων	Petrol	S.A.	εισήγαγε	
νέα	υπηρεσία	κινητής	τηλεφωνίας	Petrol	Mobile.	Η	υπηρεσία	θα	
παρέχεται	μέσω	της	λεγόμενης	εικονικής	εταιρείας	κινητής	τηλε-
φωνίας,	δηλ.	με	τη	χρήση	μισθωμένων	συχνοτήτων	από	αδειο-

Телекомуникации		
и	медии

τηλεπικοινωνίες και 
μέσα ενημέρωσης
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прес”.	Купувачът	притежава	вестниците	“Монитор”,	Телеграф”	
и	“Политика”,	както	и	великотърновската	“Издателска	къща	
Борба”	ЕООД	с	едноименния	регионален	вестник.	

Дистрибутор на Нокия се оттегля от българия
Първият	дистрибутор	на	“Нокиа”	за	България,	гръцката	ком-
пания	“Алфа	копи”	обяви	изтеглянето	си	от	страната,	писа	в.	
“Имересия”.	Фирмата	продължава	дейността	си	в	Албания,	
Кипър,	Черна	гора,	Бивша	югославска	република	Македо-
ния	и	Сърбия,	както	и	стратегическото	си	сътрудничество	
с	“Нокиа”.	Оттеглянето	цели	намаляването	на	оперативните	
разходи	и	е	в	отговор	на	финансовата	криза.		

Първият starbucks в българия
В	 София	 отвори	 врати	 първото	 заведение	 от	 известната	
кафе	верига	Starbucks.	Гръцката	фирма	Marinopoulos	Coffee	
Company	 Bulgaria,	 компанията	 държаща	 лиценза	 за	 вери-
гата	 Starbucks	 за	 България,	 обяви	 планове	 за	 скорошното	
отваряне	на	втори	обект,	отново	в	центъра	на	София.	Заве-
дението	предлага	повече	от	15	вида	кафе	и	храни,	отгова-
рящи	на	вкусовите	навици	на	българина.	За	целта,	фирмата	
е	сключила	договори	за	доставка	с	местни	партньори.

Jumbo купува нови терени
Гръцката	 верига	 магазини	 за	 детски	 играчки	 Jumbo	 про-
дължава	експанзията	си	в	България.	Фирмата	е	закупила	
два	строителни	терена	в	Русе	и	Пловдив,	но	не	съобщава	
кога	 ще	 започне	 строителството	 на	 обектите	 и	 какъв	 ще	
е	 обемът	 на	 инвестициите.	 През	 октомври	 2008	 година	
Jumbo	обяви,	че	смята	да	отвори	два	нови	магазина	през	
2010	година	и	че	мрежата	й	от	магазини	може	да	достигне	
8-12	 обекта.	 Компанията	 притежава	 един	 магазин	 и	 три	
терена	в	София.	Веригата	оперира	44	магазина,	от	които	
41	са	в	Гърция	и	два	–	в	Кипър.		

δοτημένη	 εταιρεία	 τηλεπικοινωνιών.	 Η	 υπηρεσία	 θα	 είναι	 προ-
πληρωμένη	και	χωρίς	πάγιο.	Οι	χρεώσεις	είναι	σταθερές,	καθώς	
οι	τιμές	για	τις	κλήσεις	χρεώνονται	από	0,29	λέβα	το	λεπτό	και	τα	
μηνύματα	SMS	-από	0,12	λέβα.	

νέες χρεώσεις περιαγωγής από την Globul 
Από	την	1	Δεκεμβρίου	2008	η	εταιρία	κινητής	τηλεφωνίας	Globul	
εισήγαγε	ενιαίες	σταθερές	τιμές	για	εισερχόμενες	και	εξερχόμενες	
κλήσεις,	SMS-I	και	GPRS	σε	περιαγωγή.	Για	την	Ευρωζώνη,	τη	Νορ-
βηγία	και	την	Ισλανδία	οι	εξερχόμενες	κλήσεις	χρεώνονται	από	
1,08	λέβα	το	λεπτό	και	οι	εισερχόμενες	-	από	0,516	λέβα	το	λεπτό.	
Το	SMS	κάνει	0,58	λέβα.	Στη	ζώνη	“Βαλκάνια”	οι	εξερχόμενες	κλή-
σεις	χρεώνονται	από	2,28	λέβα	το	λεπτό	και	οι	εισερχόμενες	-από	

0,99	λέβα.	Η	αποστολή	SMS	κάνει	0,71	λέβα.

tV7 και express αλλάζουν ιδιοκτήτη
Η	 εταιρεία	 New	 Media	 Holding	 Group	 S.A.	 της	 Ιρένα	 Κρά-
στεβα,	πρώην	διευθύντρια	της	Βουλγαρικής	Κρατικής	Λοτα-
ρίας	 ,	είναι	ο	νέος	 ιδιοκτήτης	του	τηλεοπτικού	καλωδιακού	
καναλιού	TV7	 και	 της	 καθημερινής	 εφημερίδας	 Express.	 Ο	
αγοραστής	 κατέχει	 τις	 εφημερίδες	 Monitor,	 Telegraph	 και	
Politika,	καθώς	και	τη	βασισμένη	στο	Βελίκο	Τάρνοβο	“Εκδο-
τικός	Οίκος	Borba”	ΕΠΕ	μαζί	με	την	ομώνυμη	περιφερειακή	
εφημερίδα.		

διανομέας της nokia αποχωρεί από τη 
βουλγαρία 
Ο	πρώτος	διανομέας	της	Nokia	για	τη	Βουλγαρία,	η	ελληνική	
εταιρεία	Alpha	Copy	ανακοίνωσε	την	αποχώρησή	της	από	
τη	χώρα	όπως	έγραψε	η	Ημερήσια.	Η	εταιρεία	συνεχίζει	τη	
δραστηριότητά	 της	 στην	 Αλβανία,	 Κύπρο,	 Μαυροβούνιο,	
Πρώην	 Γιουγκοσλαβική	 Δημοκρατία	 της	 Μακεδονίας	 και	
Σερβία	καθώς	και	τη	στρατηγική	της	συνεργασία	με	τη	Nokia.	
Η	αποχώρηση	γίνεται	με	σκοπό	τη	μείωση	του	λειτουργικού	
κόστους	και	είναι	αποτέλεσμα	της	οικονομικής	κρίσης.		

το πρώτο starbucks στη βουλγαρία
Στη	 Σόφια	 άνοιξε	 το	 πρώτο	 κατάστημα	 από	 τη	 γνωστή	 αλυσίδα	
καφέ	Starbucks.	Η	ελληνική	εταιρεία	Marinopoulos	Coffee	Company	
Bulgaria,	η	εταιρεία	που	έχει	τα	δικαιώματα	για	την	αλυσίδα	Starbucks	
στη	 Βουλγαρία,	 ανακοίνωσε	 σχέδια	 να	 ανοίξει	 σύντομα	 δεύτερο	
κατάστημα	-ξανά	στο	κέντρο	της	πόλης.	Το	κατάστημα	προσφέρει	
περισσότερα	 από	 15	 είδη	 καφέ	 και	 φαγητά	 που	 ταιριάζουν	 στις	
προτιμήσεις	των	Βουλγάρων.	Για	το	σκοπό	αυτό,	η	εταιρεία	σύναψε	
συμβάσεις	προμήθειας	με	τοπικούς	συνεργάτες.

Η Jumbo αγοράζει νέα οικόπεδα
Η	ελληνική	αλυσίδα	καταστημάτων	παιχνιδιών	Jumbo	συνεχίζει	
την	επέκτασή	της	στη	Βουλγαρία.	Η	εταιρεία	έχει	αγοράσει	δύο	
ακίνητα	στο	Ρούσε	και	το	Πλόβντιβ,	αλλά	δεν	ανακοινώνει	πότε	
θα	αρχίσει	την	κατασκευή	των	καταστημάτων	και	ποιο	θα	είναι	το	
ύψος	των	επενδύσεων.	Τον	Οκτώβριο	του	2008,	η	Jumbo	ανακοί-
νωσε	ότι	σχεδιάζει	να	ανοίξει	δύο	νέα	καταστήματα	το	2010	και	
ότι	το	δίκτυο	καταστημάτων	της	μπορεί	να	φτάσει	8-12	σημεία.	
Η	εταιρεία	κατέχει	ένα	κατάστημα	και	τρία	οικόπεδα	στη	Σόφια.	
Η	αλυσίδα	διαχειρίζεται	44	καταστήματα,	εκ	των	οποίων	41	είναι	
στην	Ελλάδα	και	δύο	στην	Κύπρο.		

Търговия	на	дребно

Сн
им

ка
:	К

ра
си

м
ир

	Ю
ск

ес
ел

ие
в

λιανικό εμπόριο



3�

декември 2008-януари 2009СЕКТОРИ

Αύξηση κεφαλαίου 
για το Beh
Το	κεφάλαιο	του	Βουλγαρικού	Ενερ-
γειακού	Ομίλου	(BEΟ)	αυξήθηκε	κατά	
400	εκατ.	λέβα.	Τα	χρήματα	χορηγού-
νται	 από	 τον	 προϋπολογισμό	 και	 θα	
χρησιμοποιηθούν	 για	 επενδύσεις,	
ανακοίνωσε	 το	 υπουργείο	 Οικονο-
μίας	 και	 Ενέργειας.	 Τα	 κεφάλαια	 θα	
χρησιμοποιηθούν	 για	 την	 αναβολή	
των	πληρωμών	για	το	φυσικό	αέριο.	
Ένα	 άλλο	 μέρος	 θα	 διατεθεί	 για	 την	
κατασκευή	 του	 πυρηνικού	 σταθμού	
Μπέλενε	και	για	επενδύσεις	στην	εται-
ρεία	 τηλεθέρμανσης	“Toplofikatsia	 -		
Sofia”.	

h toplofikatsia - sofia 
υπό τον έλεγχο της 
κυβέρνησης
Με	τη	μεταβίβαση	62,6	εκατ.	μετοχών	
το	 κράτος	 έγινε	 ιδιοκτήτης	 της	 εται-
ρείας	τηλεθέρμανσης	“Toplofikatsia	-		
Sofia”.	 Η	 εταιρεία	 θα	 ενταχτεί	 στο	
βουλγαρικό	ενεργειακό	όμιλο.	Από	το	
υπουργείο	 Οικονομίας	 και	 Ενέργειας	
ανακοίνωσαν	 ότι	 στο	 εγγύς	 μέλλον	
θα	προετοιμαστεί	μια	νέα	στρατηγική	
ανάπτυξης	 για	 την	 εταιρεία.	 Για	 την	

τηλεθέρμανση	 της	 πρωτεύουσας	 προβλέπεται	 να	 κατασκευα-
στούν	μονάδες	συμπαραγωγής	ώστε		να	αναπτυχθεί	η	δυνατό-
τητα	τα	οικιακά	απόβλητα	να	επεξεργάζονται	και	να	χρησιμοποι-
ούνται	ως	καύσιμο		θέρμανσης.	Συζητούνται	οι	δυνατότητες	για	
ιδιωτικοποίηση	 της	 εταιρείας	 ή	 την	 προσέλκυση	 στρατηγικού	
επενδυτή.

νέες αποθειώσεις στο Maritsa iztok 2
Η	κοινοπραξία	με	ιταλική	και	κινεζική	συμμετοχή	Indreko-Insigma	
επελέγη	για	ανάδοχο	του	έργου	για	την	κατασκευή	μονάδων	απο-
θείωσης	του	5ου	και	του	6ου	μπλοκ	του	εργοστασίου	παραγωγής	
ηλεκτρικής	ενέργειας	Maritsa	Iztok	2.	Η	σύμβαση	είναι	αξίας	85,6	
εκατ.	ευρώ,	εκ	των	οποίων	36,2	εκατ.	ευρώ	είναι	δωρεάν	χορή-
γηση	στο	πλαίσιο	του	προγράμματος	ISPA,	34	εκατ.	ευρωδάνειο	
από	την	Ευρωπαϊκή	Τράπεζα	Ανασυγκρότησης	και	Ανάπτυξης	και	
το	υπόλοιπο	θα	καταβληθεί	από	τη	δημόσια	εταιρεία.	Οι	μονάδες	
πρέπει	να	έχουν	ολοκληρωθεί	μέχρι	το	τέλος	του	2011.		

увеличение на 
капитала за беХ
Капиталът	на	Българския	енер-
гиен	 холдинг	 (БЕХ)	 бе	 увели-
чен	 с	 нови	 400	 милиона	 лева.	
Парите	се	отпускат	от	бюджета	
и	 ще	 се	 използват	 за	 инвести-
ции,	 съобщи	 Министерството	
на	икономиката	и	енергетиката.	
Средствата	 ще	 бъдат	 използ-
вани	за	разсрочване	на	плаща-
нията	 за	 природен	 газ.	 Друга	
част	ще	отиде	за	строителството	
на	АЕЦ	“Белене”	и	за	инвестиции	
в	“Топлофикация-София”.	

топлофикация-софия 
в държавни ръце
С	прехвърлянето	на	62.6	мили-
она	поименни	акции	държавата	
стана	собственик	на	“Топлофи-
кация-София”.	Дружеството	ще	
влезе	 в	 състава	 на	 Български	
енергиен	 холдинг.	 От	 Минис-
терството	 на	 икономиката	 и	
енергетиката	 съобщиха,	 че	 в	
близко	бъдеще	ще	се	подготви	
стратегия	 за	 развитие	 на	 ком-
панията.	 Предвижда	 се	 в	 сто-
личната	топлофикация	да	бъдат	изградени	модули	за	когене-
рация,	да	се	разработи	възможността	битовите	отпадъци	да	
се	преработват	и	използват	като	гориво	от	топлофикацията.	
Обсъждат	се	и	възможностите	за	приватизация	на	компани-
ята	или	привличането	на	стратегически	инвеститор.

Нови сероочистки в “марица изток 2”
Италианско-китайският	 консорциум	 “Индреко-Инсигма”	 е	
избран	 за	 изпълнител	 на	 проекта	 за	 изграждане	 на	 сероо-
чистващите	инсталации	на	V	и	VІ	блок	на	ТЕЦ	“Марица	Изток	2”.		
Договорът	 е	 на	 стойност	 85.6	 милиона	 евро,	 от	 които	 36.2	
милиона	евро	са	безвъзмездна	помощ	по	програма	ИСПА,	34	
милиона	евро	–	заем	от	Европейската	банка	за	възстановя-
ване	и	развитие,	а	останалото	ще	бъде	изплатено	от	държав-
ното	дружество.	Инсталациите	трябва	да	са	готови	до	края	на	
2011	година.		

еХо от Гърция!

Работа	или	удоволствие?	И	ДВЕТЕ.	Допълнителната	притурка	на	Sofia	
Echo,	посветена	на	Гърция,	която	ще	бъде	публикувана	на	27	март	
2009	г.	в	нашия	13-ти	брой,	ще	постави	акцент	върху	растящата	попу-
лярност	на	Гърция	като	туристическа	дестинация	с	чара	на	всичко	
около	нея:	от	прекрасните	острови	до	оживения	нощен	живот	-	и	
върху	 това	 как	 Гърция	 запазва	 мястото	 си	 в	 света	 на	 бизнеса	 във	
всички	сфери:	от	финансите	до	виното.	Присъединете	се	към	нашия	
тост	по	повод	националния	празник	на	Гърция	и	към	разказването	
на	историята	за	това	съвременно	чудо	на	света.	

За повече информация: (+35� �) ��3 50��, ��3 ���5, ��0 ����
sales@sofiaecho.com; advertising@sofiaecho.com

ΗχΩ ΑΠο τΗν ΕλλΑδΑ!

Δουλειά	ή	ευχαρίστηση;	ΚΑΙ	ΟΙ	ΔΥΟ.	Το	έκτακτο	ένθετο	της	εφημερίδας	
Sofia	 Echo	 αφιερωμένο	 στην	 Ελλάδα	 που	 θα	 δημοσιευθεί	 στις	 27	
Μαρτίου	2009	στο	13το	τεύχος	μας,	αναδεικνύει	την	όλο	και	μεγαλύτερη	
δημοτικότητα	της	Ελλάδας	ως	τουριστικού	προορισμού	με	τη	γοητεία	που	
έχουν	τα	πάντα:	από	τα	φανταστικά	νησιά	μέχρι	τη	ζωντανή	νυχτερινή	
ζωή	 της	 -	 και	 το	 πώς	 η	 Ελλάδα	 διατηρεί	 τη	 θέση	 της	 στον	 κόσμο	 των	
επιχειρήσεων	σε	όλους	τους	κλάδους:	από	τα	οικονομικά	μέχρι	το	κρασί.	
Συνοδέψτε	μας	στην	πρόποσή	μας	υπέρ	της	εθνικής	γιορτής	της	Ελλάδας	
και	στην	αφήγηση	της	ιστορίας	για	αυτό	το	σύγχρονο	θαύμα	του	κόσμου.	

Για περισσότερες πληροφορίες: (+35� �) ��3 50��, ��3 ���5, ��0 ����
sales@sofiaecho.com; advertising@sofiaecho.com
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Текстил
трудни времена
Финансовата	криза	ще	отсее	половината	от	фирмите	в	тек-
стилния	сектор,	заявиха	представители	на	бранша	на	форум	
по	проблемите	в	сектора.	В	България	работят	4700	предпри-
ятия.	 До	 края	 на	 октомври	 2008	 година	 са	 закрити	 18	 000	
работни	места,	а	през	януари-юни	броят	на	поръчките	в	про-
изводството	и	приходите	в	текстила	се	съкращава	с	5	на	сто,	
в	трикотажните	с	10.5%,	а	в	шивашките	изделия	с	12.5	на	сто.	
Очаква	се	свиване	с	50%	на	производството	на	конфекция.	
Според	представителите	на	бранша	правителството	трябва	
да	 подаде	 ръка	 на	 фирмите	 с	 даването	 на	 право	 за	 реин-
вестиране	на	печалбите	си	в	модернизация	на	технологиите,	
както	и	предоставянето	на	реални	кредити	за	предприяти-
ята.	Вицепремиерът	Ивайло	Калфин	се	ангажира	да	подкрепи	
сектора.	 Правителството	 ще	 усъвършенства	 регламентите,	
с	които	да	се	отворят	нови	пазари	за	българските	произво-
дители.	Ще	се	противодейства	и	на	неправомерния	внос	на	
стоки	от	Турция	и	Китай,	каза	Калфин.

спад в поръчките
Поръчките	от	европейски	клиенти	за	предприятията	от	бъл-
гарската	текстилна	и	шивашка	индустрия	се	очаква	да	спад-
нат	 с	 30-35%	 през	 2009	 година.	 С	 толкова	 ще	 се	 съкрати	 и	
броят	на	работните	места.	Това	заяви	председателят	на	упра-

υφαντουργία
δύσκολοι καιροί
Η	οικονομική	κρίση	θα	“φιλτράρει”	τις	μισές	εταιρείες	στον	τομέα	
της	 υφαντουργίας,	 δήλωσαν	 εκπρόσωποι	 της	 βιομηχανίας	 σε	
φόρουμ	για	τα	προβλήματα	του	τομέα.	Στη	Βουλγαρία	δραστη-
ριοποιούνται	4.700	επιχειρήσεις.	Μέχρι	το	τέλος	του	Οκτωβρίου	
2008	έχουν	περικοπεί	18.000	θέσεις	εργασίας,	ενώ	για	την	περίοδο	
Ιανουαρίου	-	Ιουνίου	ο	αριθμός	των	παραγγελιών	στην	παραγωγή	
και	τα	έσοδα	στην	υφαντουργία	μειώνονται	κατά	5%,	στα	πλεκτά	
κατά	 10,5%	 και	 στα	 ενδύματα	 	 κατά	 12,5%.	 Αναμένεται	 μείωση	
κατά	 50%	 της	 παραγωγής	 ειδών	 ένδυσης.	 Σύμφωνα	 με	 τους	
εκπροσώπους	της	βιομηχανίας	η	κυβέρνηση	πρέπει	να	βοηθήσει	
τις	 εταιρείες	 δίνοντας	 δικαίωμα	 για	 επανεπένδυση	 των	 κερδών	
στην	αναβάθμιση	των	τεχνολογιών	καθώς	και	μέσω	της	παροχής	
δανείων	 για	 τις	 επιχειρήσεις.	 Ο	 αντιπρόεδρος	 της	 κυβέρνησης,	
Ιβάιλο	Κάλφιν,	έχει	δεσμευτεί	να	υποστηρίξει	τον	τομέα.	Η	κυβέρ-
νηση	θα	βελτιώσει	τους	κανονισμούς	με	τους	οποίους	να	ανοίξουν	
νέες	αγορές	για	τους	Βουλγάρους	παραγωγούς.	Θα	ληφθούν	και	
μέτρα	εναντίον	των	παράνομων	εισαγωγών	εμπορευμάτων	από	
την	Τουρκία	και	την	Κίνα,	δήλωσε	ο	κ.	Κάλφιν.

μείωση των παραγγελιών
Οι	παραγγελίες	από	τους	ευρωπαίους		πελάτες	για	τις	επιχειρήσεις	
της	βουλγαρικής	βιομηχανίας	υφαντουργίας	και	ένδυσης	αναμέ-
νεται	να	μειωθούν	κατά	30%-35%	το	2009.	Κατά	το	ίδιο	ποσοστό		
θα	μειωθεί	και	ο	αριθμός	των	θέσεων	εργασίας.	Αυτό	δήλωσε	η	
Πρόεδρος	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Βουλγαρικής	Ένωσης		
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вителния	съвет	на	Българската	асоциация	на	производите-
лите	и	износителите	на	облекло	и	текстил	Валерия	Жекова	
пред	участниците	в	международна	конференция	по	пробле-
мите	на	сектора	в	условията	на	икономическа	криза.	Близо	
90	на	сто	от	българските	предприятия	работят	за	износ,	като	
за	2007	година	износът	е	бил	за	1.9	милиарда	евро.	В	сектора	
са	заети	160	000	души.		

Строителство/
имоти
heitman купи сити 
център софия
Heitman	 European	 Property	
Partners	III	финализира	сделката	
по	 закупуване	 на	 търговския	
комплекс	Сити	Център	София	от	
инвестиционния	 фонд	 “Екуест	
Балкан	 пропъртис”.	 Сделката	 е	
на	стойност	101.5	милиона	евро,	
което	 е	 със	 7.5	 милиона	 евро	
повече	от	обявената	през	март	
2006	година.	Споразумението	с	Heitman	бе	подписано	на	19	
септември,	а	процесът	по	прехвърляне	на	собствеността	е	бил	
завършен	на	25	ноември,	уточняват	от	фонда.	

съкращения
Близо	 10	 на	 сто	 от	 регистрираните	 работници	 или	 20	 000	
души	се	очаква	да	бъдат	съкратени	догодина	в	резултат	от	
световната	финансова	криза,	смята	изпълнителният	дирек-
тор	 на	 Камарата	 на	 строителите	 в	 България	 Иван	 Бойков.	
Сред	 първите,	 които	 ще	 загубят	 работата	 си,	 са	 общите	
работници	и	нискоквалифицираните	строители.	Кризата	ще	
доведе	и	до	завръщането	на	някои	строителни	работници	от	
Испания	 и	 Германия.	 Според	 Бойков,	 спрените	 проекти	 до	
края	на	годината	ще	са	за	2.5	милиарда	лева.

забавяне на продажбата на мол софия
Неясната	 финансова	 ситуация	 е	 причината	 германската	 ком-
пания	Degi	Deutsche	Gesellschaft	für	Immobilienfonds	да	отложи	
покупката	на	търговския	център	“Мол	София”	до	първото	три-
месечие	на	следващата	година,	съобщи	компанията.	В	момента	
собственик	 на	 центъра	 е	 ирландският	 фонд	 Quinlan	 Private	 и	
General	Electric,	които	на	свой	ред	през	2006	година	придобиха	
мола	за	90	милиона	евро	от	израелските	фирми	Ocif	и	Aviv.		

Транспорт
заем за столичното метро
Столичната	 община	 е	 договорила	 с	 Европейската	 инвести-
ционна	банка	(ЕИБ)	заем	от	105	милиона	евро	за	строител-
ството	 на	 нови	 два	 участъка	 от	 метрото	 в	 София.	 Общата	
стойност	на	отсечките	с	дължина	6.35	км	е	427	милиона	евро,	
като	останалите	средства	ще	се	покрият	поравно	от	столич-
ния	и	държавен	бюджет.	Строителните	работи	трябва	да	при-

Παραγωγών	 και	 Εξαγωγέων	 Ειδών	 ‘Ενδυσης	 και	 Κλωστοϋφα-
ντουργίας,	κ.	Βαλέρια	Ζέκοβα,	στους	συμμετέχοντες	στη	διεθνή	
διάσκεψη	για	τα	προβλήματα	του	κλάδου	στις	συνθήκες	οικονο-
μικής	κρίσης.	Σχεδόν	το	90	τοις	εκατό	των	βουλγαρικών	επιχει-
ρήσεων	δουλεύουν	με	σκοπό	την	εξαγωγή	καθώς	για	το	2007	οι	
εξαγωγές	ήταν	αξίας	1,9	δισ.	ευρώ.	Στον	τομέα	απασχολούνται	
160.000	άνθρωποι.		

κατασκευές / Ακίνητα
Η heitman αγοράζει το city 
center sofia
Η	 Heitman	 European	 Property	 Partners	 III	
ολοκλήρωσε	 τη	 συναλλαγή	 για	 την	 αγορά	
του	 εμπορικού	 κέντρου	 City	 Center	 Sofia	
από	 το	 επενδυτικό	 ταμείο	 Equest	 Balkan	
Properties.	 Η	 συναλλαγή	 είναι	 ύψους	 101,5	
εκ.	ευρώ,	το	οποίο	είναι	κατά	7,5	εκατομμύρια	
πιο	πολύ	από	το	ποσό	που	ανακοινώθηκε	το	
Μάρτιο	του	2006.	Η	συμφωνία	με	τη	Heitman	
υπεγράφη	στις	19	Σεπτεμβρίου,	ενώ	η	διαδι-
κασία	μεταβίβασης	της	κυριότητας	ολοκλη-
ρώθηκε	 στις	 25	 Νοεμβρίου,	 διευκρινίζουν	
από	το	ταμείο.	

Περικοπές
Σχεδόν	10%	των	εγγεγραμμένων	εργαζόμενων	ή	20.000	άτομα	
αναμένεται	να	απολυθούν	του	χρόνου	ως	αποτέλεσμα	της	παγκό-
σμιας	οικονομικής	κρίσης,	λέει	ο	γενικός	διευθυντής	του	Επιμελη-
τηρίου	των	Κατασκευαστών	στη	Βουλγαρία	ο	κ.	 Ιβάν	Μπόικοφ.	
Ανάμεσα	στους	πρώτους	που	θα	χάσουν	τη	δουλειά	τους	είναι	
οι	 απλοί	 εργάτες	 και	 οι	 λιγότερο	 ειδικευμένοι	 κατασκευαστές.	
Η	κρίση	θα	οδηγήσει	στην	επιστροφή	ορισμένων	εργατών	του	
κατασκευαστικού	κλάδου	από	την	Ισπανία	και	τη	Γερμανία.	Σύμ-
φωνα	με	τον	κ.	Μπόικοφ,	τα	έργα	που	θα	σταματήσουν	έως	το	
τέλος	του	χρόνου	θα	είναι	αξίας	2,5	δισ.	λέβα.

καθυστέρηση της πώλησης του Mall of sofia
Η	ασαφής	οικονομική	κατάσταση	είναι	η	αιτία	η	γερμανική	εται-
ρεία	Degi	Deutsche	Gesellschaft	für	Immobilienfonds	να	αναβά-
λει	την	αγορά	του	εμπορικού	κέντρου	Mall	of	Sofia	μέχρι	το	πρώτο	
τρίμηνο	της	επόμενης	χρονιάς,	ανακοίνωσαν	από	την	εταιρεία.	
Αυτή	τη	στιγμή	ιδιοκτήτες	του	κέντρου	είναι	το	ιρλανδικό	ταμείο	
Quinlan	Private	και	η	General	Electric,	οι	οποίες	με	τη	σειρά	τους	
απέκτησαν	το	Mall	το	2006	στην	τιμή	των	90	εκατ.	ευρώ	από	τις	
ισραηλινές	εταιρείες	Ocif	και	Aviv.		

μεταφορές
δάνειο για το μετρό στην πρωτεύουσα
Ο	Δήμος	της	Σόφιας	έχει	συμφωνήσει	με	την	Ευρωπαϊκή	Τράπεζα	
Επενδύσεων	(ΕΤΕπ)	δάνειο	ύψους	105	εκατ.	ευρώ	για	την	κατα-
σκευή	δυο	νέων	τμημάτων	του	μετρό	στη	Σόφια.	Η	συνολική	αξία	
των	τμημάτων,	μήκους	6,35	χλμ.,	είναι	427	εκατ.	ευρώ,	καθώς	το	
υπόλοιπο	ποσό	θα	καλυφθεί	εξίσου	από	τον	προϋπολογισμό	της	
πρωτεύουσας	και	του	κράτους.	Τα	έργα	κατασκευής	πρέπει	να	
ολοκληρωθούν	έως	το	2012.	Ο	δήμαρχος	της	Σόφιας	κ.	Μπόικο	
Μπορίσοφ	δήλωσε	το	Νοέμβριο	ότι	από	το	2009	το	αστικό	μετρό	
θα	επεκτείνεται	κατά	3,5	χλμ.	κάθε	χρόνο.
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ключат	до	2012	година.	През	ноември	кметът	на	София	Бойко	
Борисов	декларира,	че	от	2009	година	градското	метро	ще	се	
удължава	с	по	3.5	километра	на	година.

Държавно финансиране
Държавата	 ще	 финансира	 пътните	 проекти,	 средствата	 за	
които	бяха	спрени	по	програма	ФАР,	обяви	министърът	на	
регионалното	развитие	Асен	Гагаузов.	Гагаузов	също	е	раз-
писал	документите,	с	които	се	дава	старт	на	проектирането	
на	обекта	за	водоснабдяване	на	Пловдив	и	няколко	съседни	
общини	от	каскада	“Въча”.	Проектът	е	на	стойност	близо	300	
милиона	лева	и	ще	бъде	финансиран	от	държавата.

Нов път между българия и Гърция
Отварянето	на	нов	ГКПП	между	община	Златоград	и	област	
Ксанти	 ще	 даде	 тласък	 в	 развитието	 на	 икономическите	
връзки	 между	 двата	 гранични	 района,	 заяви	 кметът	 на	
община	 Златоград	 Мирослав	 Янчев.	 Вече	 е	 готово	 четири-
километровото	трасе	от	Серес	до	границата	и	до	май	2009	
година	ще	бъдат	положени	чакълът	и	асфалтовата	настилка.	
Отсечката	от	Златоград	до	връх	Свети	Константин,	дълга	3.6	
км	вече	е	асфалтирана	и	остава	да	се	направи	маркировката.	
Спогодба	 по	 отварянето	 на	 новата	 пътна	 отсечка	 ще	 бъде	
подписана	от	българския	и	гръцки	премиери	през	март	2009	
година.	Документът	трябва	да	бъде	ратифициран	от	парла-
ментите	на	България	и	Гърция.	Пътят	ще	свърже	българския	
курорт	Пампорово	с	гръцкия	остров	Тасос.		

κρατική χρηματοδότηση
Το	κράτος	θα	χρηματοδοτήσει	τα	οδικά	έργα	που	αναστάλησαν	
στο	πλαίσιο	του	προγράμματος	PHARE,	ανακοίνωσε	ο	υπουρ-
γός	Περιφερειακής	Ανάπτυξης	ο	κ.	Ασέν	Γκαγκαούζοφ.	Επίσης,	
ο	 κ.	 Γκαγκαούζοφ	 έχει	 υπογράψει	 τα	 έγγραφα	 με	 βάση	 των	
οποίων	ξεκινά	ο	σχεδιασμός	του	έργου	ύδρευσης	του	Πλόβντιβ	
και	μερικών	γειτονικών	δήμων	της	οροσειράς	Βάτσα.	Το	έργο	
αποτιμάται	σε	περίπου	300	εκατ.	λέβα	και	θα	χρηματοδοτηθεί	
από	το	κράτος.

νέος δρόμος μεταξύ βουλγαρίας και 
Ελλάδας
Το	 άνοιγμα	 νέου	 μεθοριακού	 σταθμού	 μεταξύ	 του	 δήμου	
Ζλατογκράντ	 και	 του	 νομού	 Ξάνθης	 θα	 δώσει	 ώθηση	 στην	
ανάπτυξη	των	οικονομικών	σχέσεων	μεταξύ	των	δύο	παραμε-
θόριων	περιοχών,	δήλωσε	ο	δήμαρχος	του	Ζλατογκράντ	ο	κ.	
Μιροσλάβ	 Ιάντσεφ	 Είναι	 ήδη	 έτοιμο	 το	 τμήμα	 4	 χιλιομέτρων	
από	τις	Σέρρες	μέχρι	τα	σύνορα	και	έως	το	Μάιο	2009	θα	έχει	
τοποθετηθεί	 το	 επίστρωμα	 αμμοχάλικου	 και	 άσφαλτου.	 Το	
τμήμα	από	το	Ζλατογκράντ	μέχρι	την	κορφή	του	Αγίου	Κων-
σταντίνου,	μήκους	3,6	χλμ.,	ήδη	έχει	άσφαλτο	και	απομένει	η	
σήμανση.	Συμφωνία	για	το	άνοιγμα	του	νέου	οδικού	τμήματος	
θα	υπογραφεί	από	τους	πρωθυπουργούς	της	Βουλγαρίας	και	
της	Ελλάδος	το	Μάρτιο	του	2009.	Το	έγγραφο	πρέπει	να	επικυ-
ρωθεί	από	τα	κοινοβούλια	των	δύο	χωρών.	Ο	δρόμος	θα	συν-
δέει	τη	βουλγαρικό	θέρετρο	Παμπόροβο	με	το	ελληνικό	νησί	
της	Θάσου.		



3�

декември 2008-януари 2009НА ФОКУС

Полет	с	МИГ	за
вивартия

Πτήση με MiG 
για την Vivartia 

ЕЛЕНА КОЙНОВА

Твърдението, че най-голямото сливане в гръцкия 
сектор за храни и напитки се дължи на управлен-
ско “ясновидство” за предстоящите финансови 
трудности, звучи неправдоподобно, дори погле-
днато през призмата на случващото се днес. По-

скоро в раждането на Vivartia от корпоративния “брак” на 
Delta, Chipita, Goody’s и General Frozen Foods – Barba Stathis 
през 2006 година се залага на идеята групата с активи на стой-
ност 1.5 милиарда евро да се превърне в трамплин за агреси-
вен ръст.

По това време собствениците на новосформирания конгло-
мерат с 30% дял на родния пазар и с една трета от продажбите, 
реализирани в чужбина, съзират в окрупняването потенциал 
за постигане на още повече. Една по-голяма структура е спо-
собна  по-добре да задейства силите на сцепление на местния 
силно фрагментиран пазар от някой по-малък играч.

Същевременно, ръководена от личен стремеж за израст-
ване до перлата на реги-
оналния пазар за храни 
и напитки, тя би могла 
да повиши дела на пре-
работените храни в 
гръцката износна струк-
тура. Понастоящем тя е 
доминирана от непрера-
ботена продукция. Неот-
давна Business Monitor 
International, аналитична 
група специализираща 
в проучвания на ново-
възникващите пазари, 
прогнозира 56% ръст в 
експорта на гръцки храни 
и напитки до 2012 година. 
Две години по-рано анализите на Vivartia трябва да са сочели 
същото, съдейки по протеклите за този период приготовления 
за активен принос в този растеж.

Отново през призмата на случващото се днес се вижда, че 
сливането се извършва в много удачен момент. Неписано пра-
вило е, че по-голямата структура е по-устойчива на непредви-
дени икономически сътресения. Дали защото за трудните вре-
мена и амбициите за експанзия е нужен сходен арсенал, работа 
по оптимизация на дейността и солидни финансови ресурси, 
но Vivartia стартира с набавянето им две години по-рано. 

ελενΑ ΚοΙνοβΑ

Η δήλωση ότι η μεγαλύτερη συγχώνευση στον ελληνικό τομέα 
τροφίμων και ποτών οφείλεται στις προβλέψεις  για  επικείμενες 
οικονομικές δυσκολίες, ακούγεται παράλογη, ακόμη και μέσα από 
το πρίσμα των σημερινών συμβάντων. Πιο λογικό φαίνεται ,πίσω 
από τη γέννηση της Vivartia από τον εταιρικό “γάμο” των Delta, 
Chipita, Goody’s και General Frozen Foods - Barba Stathis το 2006, 
να βρίσκεται η ιδέα  ενός ομίλου με περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,5 
δισ. ευρώ  που θα   μετατραπεί σε εφαλτήριο για επιθετική ανά-
πτυξη.

Την εποχή αυτή  οι ιδιοκτήτες του νεοσύστατου ομίλου με 30% 
του μεριδίου της εγχώριας αγοράς και με ένα τρίτο των πωλήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν στο εξω-
τερικό, βλέπουν στη συνένωση 
δυναμικό για να επιτευχθούν 
ακόμη περισσότερα. Ένας μεγά-
λος οργανισμός είναι σε θέση 
να ενεργοποιήσει τις δυνάμεις 
επανένωσης μιας άκρως κατα-
κερματισμένης τοπικής αγοράς 
καλύτερα από έναν μικρότερο 
παίκτη.   

Ταυτόχρονα όμως, καθο-
δηγούμενος από την δική του 
φιλοδοξία  να εξελιχθεί  στο 
μαργαριτάρι της περιφερεια-
κής αγοράς για τροφίμων και   
ποτών, θα μπορούσε να αυξήσει 
το ποσοστό των επεξεργασμέ-

νων τροφίμων στη δομή των ελληνικών εξαγωγών. Σήμερα, αυτή κυρι-
αρχείται από τα ανεπεξέργαστα προϊόντα. Πρόσφατα η Business Monitor 
International, μια ομάδα που ειδικεύεται σε αναλυτικές μελέτες των 
αναδυόμενων αγορών, προβλέπει 56% αύξηση των εξαγωγών ελληνικών 
τροφίμων και ποτών μέχρι το 2012. Δύο χρόνια νωρίτερα οι αναλύσεις της 
Vivartia πρέπει να έδειχναν το ίδιο, κρίνοντας από τις προετοιμασίες που 
έχουν διεξαχθεί κατά εκείνη την περίοδο για την ενεργό συμβολή σε αυτή 
την ανάπτυξη.

Και πάλι μέσα από το πρίσμα των σημερινών συμβάντων, φαί-
νεται ότι η συγχώνευση διενεργείται σε πολύ κατάλληλη στιγμή. 

Сега	Vivartia	изглежда		

по-добре	подготвена	за	

най-тежкото	икономическо	

предизвикателство	от	Голямата	

депресия	насам	от	много	други.
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Άγραφος κανόνας είναι ότι ο μεγαλύ-
τερος οργανισμός είναι περισσότερο 
ανθεκτικός σε απρόβλεπτες οικονο-
μικές διαταραχές. Στους δύσκολους 
καιρούς και στα φιλόδοξα σχέδια  για 
επέκταση χρειάζεται ένα παρόμοιο 
οπλοστάσιο : βελτιστοποίηση των 
δραστηριοτήτων και σταθεροί οικο-
νομικοί πόροι.H Vivartia  άρχισε να το 
διαθέτει δύο χρόνια νωρίτερα.  

Κατά την περίοδο αυτή ο όμιλος ενο-
ποιήθηκε πουλώντας τις παράπλευρες κι 
αλληλοεπικαλυπτόμενες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες  . Προετοίμασε και ξεκί-
νησε την υλοποίηση ενός επιχειρηματι-
κού σχεδίου για την περίοδο 2008-2013, 
καθώς βρήκε έναν πλούσιο και γενναιό-
δωρο - νέο ιδιοκτήτη ο οποίος να το χρη-
ματοδοτήσει. Η Vivartia τώρα φαίνεται 
καλύτερα προετοιμασμένη από πολλούς 
άλλους για την πιο σοβαρή οικονομική 

πρόκληση από τη Μεγάλη Ύφεση μέχρι σήμερα. Και, παραδόξως, τα 
καταφέρνει ενώ μεγαλώνει.

Η θέσεις εκκίνησης της Vivartia

Αλλά ας αρχίσουμε με τις θέσεις εκκίνησης της Vivartia. Η 
συγχώνευση έδωσε ζωή σε έναν όμιλο με τέσσερα τμήματα: γαλα-
κτοκομικά προϊόντα και ποτά (κυρίως τα περιουσιακά στοιχεία 
της Delta), ζυμαρικά και αρτοσκευάσματα (Chipita), υπηρεσίες 
στον τομέα τροφίμων και δραστηριοτήτων αναψυχής (Goody’s) 
και κατεψυγμένα τρόφιμα (General Frozen Foods - Barba Stathis). 
Ετησίως 2,5 δισ. προϊόντα φτάνουν σε πελάτες από 35 χώρες μέσω 
598 000 σημείων. Κατέχει 36 παραγωγικές μονάδες και απασχολεί 
13 000 άτομα. Η πνευματική ιδιοκτησία της Vivartia ανέρχεται σε 
20 εμπορικές επωνυμίες. Από μόνο του το μέγεθος και οι πωλήσεις 
ύψους 1,1 δισ. ευρώ για το 2007 εγγυώνται στη Vivartia την ηγεσία 
στην ελληνική αγορά για τρόφιμα και την 35η θέση στην Ευρώπη.

μεσοπρόθεσμες στρατηγικές

Διαμορφωμένη από την αρχή ως ηγέτης, η Vivartia είναι σε 
θέση να επιλέγει μεταξύ πολλών στρατηγικών ευκαιριών. Το επι-
χειρηματικό σχέδιο για την περίοδο 2008-2013 που ανακοινώθηκε 
τον Οκτώβριο του 2007 αποκάλυψε ότι ο όμιλος δεν προτίθεται να 
διαφοροποιήσει τη λίστα με τις επιχειρηματικές του δραστηριότη-
τες. Αντιθέτως, προτιμά να βελτιστοποιήσει και να επεκτείνει τη 
δραστηριότητά του στις αγορές που ήδη γνωρίζει.

Η βελτιστοποίηση της δραστηριότητας -κατά την έννοια που 
διέπει το επιχειρηματικό σχέδιο της Vivartia- σημαίνει βελτίωση της 
υποδομής για πωλήσεις και διανομή, καθώς και περισσότερες επενδύ-
σεις σε παραγωγικές μονάδες και  γραμμές. Η επέκταση, με τη σειρά 
της, ερμηνεύεται ως βήμα προς νέα γεωγραφικά πλάτη, ανάπτυξη 
νέων εμπορικών σημάτων και προϊόντων, επέκταση των υφιστάμενων 
επιχειρήσεων. Τα κύρια εργαλεία στα οποία βασίζεται η επέκταση είναι 
οργανική ανάπτυξη, εξαγορές και δημιουργία κοινοπραξιών.

Όλα αυτά, σύμφωνα με την παράδοση, συμβαδίζουν με δια-
φήμιση μεγάλης κλίμακας - το σίγουρο μέσο για την επίτευξη των 
φιλόδοξων στόχων για πωλήσεις και κέρδη. 

Η Vivartia προβλέπει πωλήσεις ύψους 2,7 δισ. ευρώ το 2013, 
σταθερή ανάπτυξη σε σύγκριση με τα πραγματοποιημένα 1,1 δισ. 

През този период групата се консолидира, продавайки 
припокриващите се бизнес дейности. Изготвя и стартира 
изпълнението на бизнес план за периода 2008-2013 година, 
като намира състоятелен и щедър нов собственик, който да 
го финансира. Сега Vivartia изглежда по-добре подготвена за 
най-тежкото икономическо предизвикателство от Голямата 
депресия насам от много други. И, парадоксално, прави това 
с растеж.

стартовите позиции на Vivartia

Но нека започнем със стартовите позиции на Vivartia. Сли-
ването даде живот на конгломерат с четири подразделения: 
млечни продукти и напитки (формирани предимно от активи 
на Delta), тестени и сладкарски изделия (Chipita), услуги в сфе-
рата на хранителните продукти и развлекателните дейности 
(Goody’s) и замразени храни (General Frozen Foods - Barba 
Stathis). Годишно 2.5 милиарда продукта достигат до клиенти от 
35 страни чрез 598 000 обекта. Компанията е собственик на 36 
производствени мощности и дава работа на 13 000 души. Инте-
лектуалната собственост на Vivartia наброява 20 търговски 
марки. Сам по себе си размерът и продажбите на стойност 1.1 
милиарда евро за 2007 година й отреждат лидерското място на 
гръцкия пазар за хранителни продукти и 35-то място в Европа.

стратегии в средносрочен план

С изначална платформа на лидер, Vivartia има възможност 
да избира измежду много стратегически възможности. Бизнес 
планът за 2008-2013 година оповестен през октомври 2007 година 
разкрива, че групата не възнамерява да диверсифицира своя спи-
сък от бизнес дейности. По-скоро предпочита да оптимизира и 
разшири дейността си на пазарите, които вече познава.

Оптимизацията на дейността в смисъла вложен в бизнес 
плана на Vivartia означава усъвършенстване на инфраструкту-
рата за продажби и дистрибуция, както и повече инвестиции в 
производствени мощности и линии. Експанзията на свой ред 
се интерпретира като стъпване на нови географски ширини, 
разработване на нови марки и продукти, разширяване на 
съществуващите производства. Основните инструменти, на 
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  Русия / Ρωσία Украйна / Ουκρανία  БЮРМ / ΠΓΔΜ Испания / Ισπανία
   Казахстан / Καζακστάν САЩ / ΗΠΑ
     Великобритания / Βρετανία
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които разчита експанзията, са органичен ръст, придобивания 
и създаване на смесени дружества.

Всичко това традиционно върви ръка за ръка с мащабна 
реклама – надеждното средство за постигането на амбициоз-
ните цели за продажби и печалба. 

Vivartia предвижда продажби в размер на 2.7 милиарда 
евро през 2013 година, солиден ръст в сравнение с постигна-
тите 1.1 милиарда през 2007 година. Същевременно се очаква 
печалбите на акция да нараснат от 0.12 евро през 2007 година 
до 1.36 евро през 2013 година.

Що се касае до географската експанзия, фокусът за Vivartia 
е Югоизточна Европа, се казва в бизнес плана. Предвидени 
са 800 милиона евро инвестиции в разгръщане на дейността 
в Кипър и България, увеличаване на пазарния дял на бъл-
гарския и румънски пазари за тестени изделия и замразени 
храни, навлизане в Албания и Сърбия.

от думи към дела

Както проличава от последвалите действия, групата се при-
държа към обещанията си. Vivartia закупува съответно 46% 
и 100% от акциите на базираната в Кипър млечна компания 
Christis Dairies и българската Обединена млечна компания. 
В София отваря врати първото заведение от кафе веригата 
Flocafé. В идните няколко години броят oбекти с тази марка 
се очаква да нарасне с нови пет. Отново в България, Chipita 
затваря фабриката си в Елин Пелин, но добавя нови производ-
ствени линии в Казичене. Същевременно тече подготовка по 
стартирането на верига за бързо хранене в Сърбия.

Югоизточна Европа, регионът с бърз растеж, може да е 
основна, но не и единствена цел за Vivartia.

През юни 2007 година, групата навлиза в Персийския залив 
чрез смесено дружество със саудитската компания за тестени изде-
лия Western Bakeries и саудитския конгломерат Olayan Financing 
Company (също собственик на 2% от акциите на Vivartia). Гръцката 
група участва с 25% в дружеството, чиято първа производствена 
мощност се очаква да заработи през 2009 година.

Понастоящем Vivartia има заводи в България, Гърция, Еги-
пет, Кипър, Полша, Португалия, Румъния и Русия.

През март 2008 година чрез придобиване конгломератът 
прави пробив на развития американски пазар. Срещу $320 
милиона Vivartia закупува американската бисквитена компания 
Nonni’s от американската фирма за рисков капитал Wind Point 
Partners. С шест производствени мощности и развита мрежа 
за продажби и дистрибуция, Nonni’s е необходимата отправна 
платформа за дейност на един много конкурентен пазар.

Макар да търси експанзия на отдалечени пазари, Vivartia 
не пропуска потенциалните възможности и у дома. Също през 
март 2008 година, Vivartia предлага пълно изкупуване на гръц-
ката верига за бързо хранене Everest. В офертата си групата 
оценява компанията с пазарна капитализация 85.5 милиона 
евро с 15% по-скъпо. След първоначален отказ и изисква-
нето на нова оферта, Everest се съгласява на участие в смесено 
дружество. Веригата е собственик на 184 обекта, както и на 
Olympic Catering, една от трите кетъринг компании с лиценз 
за обслужване на Международно летище Атина.

Новият собственик

Тези действия са само част от по-сложен и всеобхатен про-
цес на разрастване, чието осъществяване изисква милиарди 

ευρώ για το 2007.  Την ίδια στιγμή, αναμένεται τα κέρδη ανά μετοχή 
να αυξηθούν από 0,12 ευρώ το 2007 στα 1,36 ευρώ το 2013.

Όσον αφορά τη γεωγραφική επέκταση, η έμφαση για τη Vivartia 
είναι στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, λέει το επιχειρηματικό σχέδιο. 
Προβλέπονται επενδύσεις ύψους 800 εκατ. ευρώ για την επέκταση 
των δραστηριοτήτων στην Κύπρο και τη Βουλγαρία, αύξηση του μερι-
δίου αγοράς στη βουλγαρική και τη ρουμανική αγορά για τα ζυμαρικά 
και τα κατεψυγμένα τρόφιμα, επέκταση στην Αλβανία και τη Σερβία.

Από τα λόγια προς τις πράξεις

Όπως φαίνεται από τις μετέπειτα ενέργειες, ο όμιλος ακολουθεί 
τις υποσχέσεις του. Η Vivartia αγοράζει αντίστοιχα 46% και 100% 
των μετοχών της κυπριακής γαλακτοκομικής εταιρείας Christis 
Dairies και της βουλγαρικής ΟΜΚ. Στη Σόφια ανοίγει το πρώτο 
σημείο από την αλυσίδα καφέ Flocafé. Κατά τα επόμενα μερικά 
χρόνια, ο αριθμός σημείων με αυτό το σήμα, αναμένεται να αυξηθεί 
κατά πέντε. Και πάλι στη Βουλγαρία, η Chipita έκλεισε το εργοστά-
σιό της στο Ελίν Πελίν, αλλά πρόσθεσε νέες γραμμές παραγωγής 
στο Καζίτσενε.  Εν τω μεταξύ προετοιμάζεται και η έναρξη της αλυ-
σίδας fast food στη Σερβία.

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη -η περιοχή με ταχεία ανάπτυξη- μπο-
ρεί να είναι βασικός, αλλά όχι και μοναδικός στόχος για τη Vivartia.

Τον Ιούνιο του 2007, ο όμιλος επεκτάθηκε στις χώρες του Περ-
σικού Κόλπου, μέσω μιας κοινοπραξίας με την εταιρεία για ζυμαρικά 
Western Bakeries από τη Σαουδική Αραβία και τον όμιλο από την 
ίδια χώρα Olayan Financing Company (επίσης ιδιοκτήτης του 2% 
των μετοχών της Vivartia). Ο ελληνικός όμιλος συμμετέχει με 25% 
στην εταιρεία, της οποίας η πρώτη παραγωγική ισχύς αναμένεται να 
τεθεί σε λειτουργία το 2009.

Σήμερα η Vivartia έχει εργοστάσια στη Βουλγαρία, Ελλάδα, 
Αίγυπτο, Κύπρο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Ρωσία.

Τον Μάρτιο του 2008, μέσω απόκτησης ο όμιλος έκανε βήμα 
στις εξελίξεις στην αγορά των ΗΠΑ. Έναντι 320 εκατ. δολαρίων η 

август-септември 2008НА ФОКУС

Едно от най-новите заведения на Flocafé в Атина.

Ένα από τα πιο καινούρια καταστήματα Flocafé στην Αθήνα.
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Vivartia αγόρασε την αμερικανική εταιρεία μπισκότων Nonni’s από 
την αμερικανική εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου Wind Point 
Partners. Με έξι μονάδες παραγωγής και με αναπτυγμένο δίκτυο 
πωλήσεων και διανομής, η Nonni’s είναι η απαραίτητη πλατφόρμα 
αναφοράς για δραστηριότητα σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά.

Ενώ επιδιώκει επέκταση σε μακρινές αγορές, η Vivartia δεν 
ξεχνιέται μέσα στο σπίτι της . Ετσι, τον Μάρτιο του 2008, η Vivartia 
προσφέρει πλήρη εξαγορά της ελληνικής αλυσίδας fast food Everest. 
Στην προσφορά του ο όμιλος εκτιμά την εταιρεία με κεφαλαιοποί-
ηση αγοράς στα 85,5 εκατ. ευρώ, κατά 15% πιο ακριβά. Μετά από 
την αρχική άρνηση και την απαίτηση για καινούρια προσφορά, η 
Everest συμφωνεί να συμμετάσχει σε κοινή επιχείρηση. Η αλυσίδα 
είναι ιδιοκτήτης 184 σημείων, καθώς και της Olympic Catering - μια 
από τις τρεις εταιρείες catering με άδεια για λειτουργία στο Διεθνές 
Αεροδρόμιο Αθηνών.

ο καινούργιος ιδιοκτήτης 

Οι δράσεις αυτές είναι μόνο ένα μέρος ενός πολύπλοκου σχεδίου 
επέκτασης, η πραγματοποίηση του οποίου απαιτεί δισεκατομμύρια 
ευρώ. Η Vivartia επιλέγει το σενάριο για προσέλκυση στρατηγικού 
επενδυτή αντί για δάνειο χρηματοδότησης και βρίσκει έναν μερικούς 
μήνες μετά από την ίδρυσή της. Ο όμιλος τροφίμων επιλέγει τη Marfin 
Investment Group (MIG). Η επιλογή είναι έκπληξη για πολλούς, 
επειδή αυτός ο όμιλος επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι μεταξύ των 
μεγάλων επενδυτικών εταιρειών στην Ελλάδα μόλις πρόσφατα.  

Επιπλέον, ο μεγαλύτερος επενδυτής στη MIG με 18% είναι η 
Dubai Financial Group (DFG), θυγατρική για επενδύσεις της Dubai 
Investment Group η οποία ελέγχεται από τον εμίρη του Ντουμπάι.   

Αν και διαθέτει τεράστια οικονομικά μέσα, η DFG παραμένει 
ξένος επενδυτής, σχολιάζουν τα ελληνικά ΜΜΕ. Και μέσω της MIG 
ο αραβικός επενδυτής αποκτά άμεση πρόσβαση σε στρατηγικές 
ελληνικές εταιρείες. Η MIG κατέχει 59% της κορυφαίας εταιρείας 
ναυτιλιακών μεταφορών Attica.

Παρά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν η MIG -με περιουσιακά 
στοιχεία αξίας 9,35 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2007, που κατα-
νέμονται σε τομείς όπως τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, υγειονομική 
περίθαλψη, τουρισμό και ακίνητα- φαίνεται να είναι η σωστή επι-
λογή. Μετά από μια σειρά εξαγορών μετοχών, ο όμιλος απέκτησε το 
87% των μετοχών της Vivartia.

Η εξαγορά φαίνεται να είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές. 
Είτε  λόγω της  εμπλοκής της με τη Vivartia είτε προηγουμένως  με 
τον ΟΤΕ η MIG μετατράπηκε σε φαβορί για τους επενδυτές. Το 
2007 ο όμιλος συγκεντρώνει νέα κεφάλαια ύψους 5,19 δισ. ευρώ, 
το οποίο είναι και η μεγαλύτερη συναλλαγή τέτοιου είδους στην 
Ευρώπη και η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο.

Πρόσφατα ο όμιλος ανακοίνωσε προθέσεις να επαναλάβει τη 
διαδικασία και να επενδύσει εννέα δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε δύο 
χρόνια. Αυτό υποδηλώνει ότι στον κύριο μέτοχο η Vivartia βρίσκει 
έναν επενδυτή που είναι έτοιμος σε περίοδο κρίσης να αναπτύσσει τις 
εταιρείες με ρυθμούς που αντιστοιχούν σε περίοδο “πριν από κρίση”.   

Η θετική στάση της Vivartia και του επενδυτή της υπάρχει, αλλά 
η παγκόσμια κρίση μαίνεται και ήδη έχει υπονομεύσει την αγορα-
στική δύναμη του κοινού. Το ζευγάρι MIG-Vivartia πιθανότατα 
υπολογίζει το γεγονός αυτό και σύντομα πρόκειται να μειώσει τις 
προβλέψεις πωλήσεων και έστω και προσωρινά - να παγώσει την 
επιθετική ανάπτυξη του ομίλου.  Αλλά μπορεί και να αποφασίσει για 
το πιο γενναίο σενάριο, επιλέγοντας να επωφεληθεί από τις ευκαι-
ρίες που προκύπτουν από την κρίση. Βήμα σ’ αυτό το πνεύμα θα ήταν 
η εισροή ιδίων πόρων στην “αντικατάσταση” των ήδη πρώην εται-
ρειών τροφίμων - θύματα της κρίσης. Το 2009 θα είναι η χρονιά, όταν 
θα φανεί ποια είναι η προτεινόμενη επιλογή της MIG-Vivartia. 		

евро. Vivartia избира варианта привличане на стратегически 
инвеститор пред заемното финансиране и намира такъв бро-
ени месеци след създаването си. Хранителният конгломерат се 
спира на Marfin Investment Group (MIG). Изборът е изненадващ 
за мнозина, защото тази група за рисков капитал едва отскоро 
е сред сериозните инвестиционни компании в Гърция. 

Но най-големият инвеститор в MIG с 18% е Dubai Financial 
Group (DFG), инвестиционният филиал на контролираната от 
емира на Дубай Dubai Investment Group. 

Макар да разполага с огромни финансови ресурси, DFG 
си остава чуждестранен инвеститор, спекулират гръцките 
медии. A чрез MIG арабският инвеститор получава пряк дос-
тъп до стратегически гръцки компании. MIG държи 19% от 
най-голямата гръцка телекомуникационна компания OTE и 
59% от водещата фирма за морски транспорт Attica.

Въпреки изказаните опасения, MIG – с активи на стойност 
9.35 милиарда евро към 31 декември 2007 година, разпреде-
лени в сектори като банки, телекомуникации, здравеопазване, 
туризъм и недвижимо имущество – изглежда правилният 
избор. След серия от дялови закупувания, групата придобива 
87% от акциите на Vivartia.

Изкупуването изглежда е от полза и за двете страни. Било 
заради ангажираността с Vivartia или OTE, но MIG се пре-
връща в акция-фаворит за инвеститорите. През 2007 година, 
групата набира нов капитал в размер на 5.19 милиарда евро, 
което е най-голямата подобна транзакция в Европа и втората 
по големина в света.

Наскоро групата обяви намерения да повтори процедурата 
и да инвестира девет милиарда евро за две години. Това пред-
полага, че в мажоритарния акционер Vivartia намирa инвес-
титор, готов във времена на криза да развива компаниите с 
предкризисни темпове.

Позитивната нагласа на Vivartia и нейния инвеститор е 
налице, но глобалната криза също вилнее с пълна сила и вече 
е подкопала покупателната способност на хората. Дуото MIG-
Vivartia сигурно отчита този факт и е на път да занижи про-
гнозните си продажби и дори временно да замрази агресивния 
ръст на групата. А може би ще се реши на по-смелия сценарий 
да избере да се възползва от възможностите породени от кри-
зата. Ход в този дух би било вливането на собствени ресурси в 
“заместването” на вече бивши хранителни компании-жертви 
на кризата. 2009 ще е годината, в която ще проличи кой е пред-
почитаният от MIG-Vivartia вариант. 		
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Заводът на Chipita в Казичене добави нови производствени линии.

Το εργοστάσιο της Chipita στο Καζίτσενε πρόσθεσε νέες γραμμές παραγωγής.
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κρύψε την 
στην καρδιά, 

ανακάλυψέ 
την μέσα από 

περιπέτειες

ЯННА КИРИЛОВА

Е	дна	легенда	разказва,	че	след	като	Бог	сътворил	
света,	човекът	проявил	необикновена	дързост	и	
прекрачил	границите	на	позволеното.	Това	ядо-
сало	Бог	и	той	повикал	седемте	архангели,	за	да	
им	поиска	съвет.	

„Може	 би	 сгреших	 като	 създадох	 човека.	 Ако	 не	 ги	
спра,	хората	винаги	ще	прекрачват	границата	на	позволе-
ното,	а	после	ще	се	оплакват	безкрайно	от	своя	нещастен	
живот.	Къде	да	скрия	от	тях	щастието?”	

скрий го в сърцето,
открий	го	чрез	
приключения
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ΓΙΑννΑ ΚΙρΙλοβΑ

Έ	νας	 μύθος	 λέει	 ότι,	 μετά	 τη	 δημιουργία	 του	
κόσμου	από	τον	Θεό,	ο	άνθρωπος	έδειξε	ασυνή-
θιστη	τόλμη	και	ξεπέρασε	τα	επιτρεπόμενα	όρια.	
Θυμωμένος	ο	Θεός	φώναξε	τους	επτά	αρχαγγέ-
λους	για	να	τους	ζητήσει	συμβουλή.	

“Ίσως	ήταν	λάθοςπου	δημιούργησα	τον	άνθρωπο.	Εάν	δεν	
τους	σταματήσω,	οι	άνθρωποι	πάντα	θα	ξεπερνούν	τα	επιτρε-
πόμενα	όρια,	και	στη	συνέχεια	θα	διαμαρτύρονται	ασταμάτητα	
για	τη	δυστυχισμένη	ζωή	τους.	Πού	να	κρύψω	την	ευτυχία	από	
αυτούς;”	

Οι	αρχάγγελοι	σκέφτηκαν		πολύ	καιρό.	
Ένας	 από	 αυτούς	 συμβούλευσε	 τον	 Θεό	 να	 την	 κρύψει	

στην	υψηλότερη	κορυφή.	Άλλος	αρχάγγελος	πρότεινε:	“Κρύψε	
την	στο	βυθό	του	ωκεανού”.	Ένας	τρίτος	Τον	συμβούλευσε	να	
την	κρύψει	στα	σύννεφα.	

Υπήρξαν	πολλές	άλλες	προτάσεις,	αλλά	ο	Θεός	τις	απέρ-
ριψε	όλες.

Τέλος,	 ένας	 από	 τους	 αρχαγγέλους	 είπε:	“Κρύψε	 την	 στην	
καρδιά	του	ανθρώπου.	Εκεί	θα	τη	βρει	μόνο	ένας	άνθρωπος	με	
ισχυρή	βούληση,	καθαρά	όνειρα	και	δίψα	για	περιπέτειες.”	

Η	 πρόταση	 αυτή	 άρεσε	 στον	 Θεό.	 Και	 έκανε	 ακριβώς	
αυτό.

Από	τότε,	οι	άνθρωποι	με	βούληση	και	όνειρα	αναζητούν	
δρόμο	 προς	 την	 ευτυχία	 μέσα	 από	 τις	 περιπέτειες.	 Κάποιοι	
κάνουν	 καταδύσεις	 στα	 βαθιά	 και	 εξερευνούν	 τον	 άγνωστο	
θαλάσσιο	 πυθμένα	 με	 την	 ελπίδα	 να	 βρουν	 τον	 κρυμμένο	
θησαυρό,	ο	οποίος	θα	βοηθήσει	τις	μπερδεμένες	ψυχές	τους	
να	 επανακτήσουν	 το	 χαμένο	 φως.	 Άλλοι	 σκαρφαλώνουν	 σε	
παγωμένες	 πλαγιές	 και	 περπατούν	 σε	 ατελείωτα	 μονοπάτια	
σκαλισμένα	σε	βράχους,	αναμένοντας	να	φτάσουν	την	κορυφή	
τους	και	να	δοκιμάσουν	το	νέκταρ	των	θεών.	

Με	μύθους	και	θρύλους	στους	οποίους	οι	άνθρωποι	ζουν	
μαζί	με	τους	θεούς	και	με	τη	φύση	της,	η	Ελλάδα	είναι	παρά-
δεισος	για	αυτούς	που	ψάχνουν	για	περιπέτειες.	Ήδη	από	τη	
δεκαετία	του	‘70	τα	τοπικά		ταξιδιωτικά	γραφεία	προβλέπουν	
την	ανάγκη	των	ανθρώπων	-έστω	και	για	λίγο	να	ζήσουν	το	
δικό	τους	επεισόδιο	της	Οδύσσειας,	και	δημιουργούν	ένα	και-
νούριο	πεδίο	στον	ταξιδιωτικό	τομέα-	τα	Ταξίδια	Περιπέτειας.	

Αυτό	 αποδεικνύεται	 σωστή	 κίνηση.	 Η	 δημοτικότητα	 των	
ταξιδιών	 περιπέτειας	 αυξήθηκε	 ραγδαία	 και	 αποδείχτηκε	 ένας	
από	τους	πιο	κερδοφόρους	τομείς	της	τουριστικής	βιομηχανίας.	

Γενικά	 ο	 τουρισμός	 περιπέτειας	 ορίζεται	 ως	 ένα	 σύνολο	
ειδικών	 ψυχαγωγικών	 δραστηριοτήτων	 σε	 εξωτερικούς	
χώρους,	σε	φυσικό	περιβάλλον	και	με	έμφαση	στις	εμπειρίες.	

Архангелите	дълго	мислили.	
Един	от	тях	посъветвал	Бог	да	го	скрие	на	най-високия	

връх.	 Друг	 архангел	 предложил:	„Скрий	 го	 на	 дъното	 на	
океана”.	Трети	го	посъветвал	да	го	скрие	сред	облаците.	

Имало	 още	 много	 различни	 предложения,	 но	 Бог	
отхвърлил	всичките.

Най-накрая	 един	 oт	 архангелите	 казал:	 „Скрий	 го	 в	
сърцето	му.	Там	ще	го	намери	само	човек	със	силна	воля,	
чисти	мечти	и	жажда	за	приключения”.

Това	предложение	се	харесало	на	Бог.	И	Той	постъпил	
точно	така.

Оттогава	 хората	 с	 воля	 и	 мечти	 търсят	 път	 към	 щас-
тието	посредством	приключения.	Едни	се	гмуркат	надъл-
боко	и	изследват	неизвестното	морско	дъно	с	надеждата	
да	 получат	 от	 скритото	 съкровище,	 което	 да	 накара	
заблудените	им	души	да	възвърнат	загубената	светлина.	
Други	изкачват	заледени	склонове	и	вървят	по	безкрайни	
пътеки,	издълбани	в	скалите,	очаквайки	да	достигнат	своя	
връх	и	да	опитат	от	божествения	нектар.

С	 митове	 и	 легенди,	 в	 които	 хората	 живеят	 редом	 с	
боговете,	 и	 с	 природните	 си	 дадености	 Гърция	 е	 рай	 за	
търсачите	 на	 приключения.	 Още	 през	 1970-те	 години	
местните	 туристически	 агенции	 предугаждат	 нуждата	
на	хората	поне	за	кратко,	но	да	изживеят	своя	епизод	от	
Одисеята,	и	създават	нова	ниша	в	туристическия	бизнес	–		
„приключенски	туризъм”.

Това	се	оказва	правилен	ход.	Популярността	на	прик-
люченския	 туризъм	 нараства	 бързо	 и	 се	 доказва	 като	
една	 от	 най-доходоносните	 сфери	 на	 туристическата	
индустрия.	

Най-общо	приключенският	туризъм	се	определя	като	
съвкупност	 от	 специфични	 развлекателни	 дейности	 на	
открито,	сред	естествената	околна	среда,	като	се	набляга	
на	 преживяванията.	 Той	 дава	 възможност	 да	 откриеш	
нови	хоризонти,	които	да	изследваш,	да	проявяваш	твор-
чество	 и	 да	 се	 включиш	 в	 дейности,	 които	 по	 една	 или	
друга	причина	не	си	имал	възможност	да	практикуваш.

Редица	 туристически	 издания,	 пътеводители	 и	
рекламни	брошури	посочват	Гърция	като	„идеална	дести-
нация	за	алтернативен	туризъм”,	част	от	който	са	и	прик-
люченските	пътувания.	Причините	за	това	са	няколко:

съчетание	от	благоприятно	географско	разположение	
и	 природни	 красоти,	 притежаващи	 необятен	 потен-
циал	за	изследване;
забележителна	 гръцка	 цивилизация	 и	 културно	
наследство	–	богат	избор	от	антични	обекти,	увлека-
телна	история,	археология	и	митология;
идеални	 метеорологични	 условия,	 даващи	 възмож-
ност	за	приключенски	туризъм	през	цялата	година.
Не	е	за	пренебрегване	и	факта,	че	според	Глобалния	

индекс	за	екологична	ефективност	зa	2006	година	Гърция	
е	 класирана	 сред	 страните	 с	 най-добър	 контрол	 върху	
замърсяването,	 както	 и	 в	 управлението	 и	 политиката,	
насочена	към	природните	ресурси.

Едни	 от	 най-търсените	 видове	 приключенски	 тури-
зъм	в	Гърция	са	проучването	и	пътуването	до	отдалечени	
райони,	 чрез	 спортни	 и	 екстремни	 дейности	 в	 реките,	
водните	обекти,	хълмовете	и	планините,	като:

планински	 туризъм	 (Mountaineering)	 и	 туризъм	 през	
пресечена	 местност,	 които	 предлагат	 необятните	
гръцки	планини	с	пейзажи	с	уникална	красота;

•

•

•

•

Сн
им

ка
:	R

eu
te

rs



��

декември 2008-януари 2009ДЕСТИНАЦИИ

скално	катерене	(Climbing),	
даващо	 възможност	 за	
досег	 до	 жилището	 на	
боговете,	 намиращо	 се	 на	
световно	 известния	 връх	
Олимп	(MT	Olympus);
парапланеризъм	 (Para-
gliding),	 показващ	 живота	
от	друга	„гледна	точка”;
каякинг	 (Kayaking)	 и	
рафтинг	–	предизвикател-
ство,	зависещо	от	прищев-
ките	и	високата	скорост	на	
вятъра	и	силните	вълни;
гмуркане	 в	 чистите	 тюр-
коазени	води	на	гръцките	
морета	 и	„сприятеляване”	
с	 голямото	 биологично	
разнообразие.	
мотоприключения,	 конна	
езда,	уиндсърфинг,	яхтинг,	
участие	 в	 различни	 кул-
турни	 прояви	 и	 обичаи,	
които	дават	възможност	на	туристите	с	приключенски	
дух	да	открият	неизвестната	за	тях	атмосфера	на	гръц-
кия	фолклор.
Вижда	 се,	 че	 гръцките	 туроператори	 поставят	 силен	

акцент	 върху	 широкото	 използване	 на	 природните	 забе-
лежителности	 и	 предизвикателствата	 на	 приключенския	
туризъм.	Все	повече	компании	специализират	в	организи-
рането	и	предлагането	на	неизвестни	и	интересни	прежи-
вявания,	като	се	посочва,	че	ключова	роля	в	бизнеса	се	пада	
на	компании	като	Agrotouristiki,	F-Zein		и	Trekking	Hellas.

Но	 освен	 бизнес	 индустрия	 нека	 не	 забравяме,	 че	
приключенският	туризъм	е	уникален	начин	да	си	набавиш	
положителни	 емоции	 и	 добро	 настроение,	 забавление,	
почивка	и	образование,	а	и	възможност	за	сближаване	на	
различни	култури,	ценности	и	интересни	хора.

Опитай	и	ти!!!

маршрути

�.  „Kalymnos”
Това	 е	 един	 от	 островите	 Dodecanese.	 На	 него	 се	 пред-
лагат	различни	видове	водни	спортове	и	приключенски	
дейности.	Местните	твърдят,	че	островът	е	заобиколен	от	
топли	и	кристално	чисти	води,	които	са	идеални	за	плу-
ване	 и	 гмуркане,	 тъй	 като	 видимостта	 е	 над	 30	 метра.	 В	
съседство	се	намират	малките	острови	Nera,	Telendos,	Plati	
и	др.,	които	могат	да	бъдат	посетени	заради	интересните	
рифове	и	неосветени	пещери,	както	и	поради	наличието	
на	редки	животински	видове.	В	съчетание	с	плуването	и	
гмуркането	туристите	могат	да	се	отдадат	на	скално	кате-
рене,	което	предлагат	планините	на	острова.

�. Grevena, Западна Македония
Префектура	Grevena,	най-южната	точка	на	Западна	Маке-
дония,	 също	 изобилства	 от	 маршрути.	 Там	 се	 намира	
„перлата	на	региона”	–	Националният	парк	Velya	Calda,	в	
който	се	кръстосват	реки,	каменни	мостове	и	планински	
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Προσφέρει	 τη	 δυνατότητα	 να	 ανακαλύψει	 κανείς	 νέους	
ορίζοντες	 προς	 διερεύνηση,	 να	 δείξει	 δημιουργικότητα	
και	 να	 συμμετάσχει	 σε	 δραστηριότητες	 που	 για	 κάποιο	
λόγο	ως	τώρα	δεν	είχε	την	ευκαιρία	να	πραγματοποιήσει.

Πολλά	 ταξιδιωτικά	 περιοδικά,	 οδηγοί	 και	 διαφημι-
στικά	φυλλάδια	δείχνουν	την	Ελλάδα	ως	τον	“ιδανικό	προ-
ορισμό	για	εναλλακτικό	τουρισμό”,	μέρος	από	τον	οποίο	
είναι	και	τα	ταξίδια	περιπέτειας.	Μερικές	απο	τις	αιτίες	γι’	
αυτό	είναι		:

Συνδυασμός	ευνοϊκής	γεωγραφικής	θέσης	και	όμορφης	
φύσης	που	διαθέτει	τεράστιο	δυναμικό	για	έξερεύνηση
Αξιοσημείωτος	 ελληνικός	 πολιτισμός	 και	 ιστορική	
κληρονομιά	 -ένα	 ευρύ	 φάσμα	 προορισμών	 από	 την	
αρχαιότητα,	 ενδιαφέρουσα	 ιστορία,	 αρχαιολογία	 και	
μυθολογία
Ιδανικές	 καιρικές	 συνθήκες	 που	 επιτρέπουν	 ταξίδια	
περιπέτειας	όλο	τον	χρόνο.
Δεν	 πρέπει	 να	 παραβλέψουμε	 το	 γεγονός	 ότι	 σύμ-

φωνα	 με	 τον	 παγκόσμιο	 συντελεστή	 οικολογικής	 απο-
δοτικότητας	για	το	2006	η	Ελλάδα	κατατάσσεται	μεταξύ	
των	χωρών	με	τον	καλύτερο	έλεγχο	της	ρύπανσης,	καθώς	
επίσης	και	όσον	αφορά	τη	διαχείριση	και	την	πολιτική	για	τους	
φυσικούς	πόρους.

Ένα	από	τα	πιο	δημοφιλή	είδη	τουρισμού	περιπέτειας	στην	
Ελλάδα	είναι	η	εξερεύνηση	και	τα	ταξίδια	σε	απομακρυσμένες	
περιοχές	μέσω	extreme	sports	και	δραστηριοτήτων	σε	ποτά-
μια,	υδάτινες	μάζες,	λόφους	και	βουνά,	όπως:	

Ορεινός	τουρισμός	(Mountaineering)	και	δραστηριότητες	
υπαίθριας	αναψυχής,	που	προσφέρουν	τα	απέραντα	ελλη-
νικά	βουνά	και	τοπία	μοναδικής	ομορφιάς.
Αναρρίχηση	(Climbing),	που	θα	σας	επιτρέψει	να	αγγίξετε	
την	κατοικία	των	θεών	η	οποία	βρίσκεται	στην	παγκοσμίως	
γνωστή	κορυφή	του	Ολύμπου	(MT	Olympus).
Αλεξίπτωτο	(Paragliding),	που	δείχνει	τη	ζωή	από	μια	άλλη	
άποψη.
Καγιάκ	(Kayaking)	και	ράφτινγκ	,	μια	πρόκληση	που	εξαρ-
τάται	από	το	ταμπεραμέντο	και	τις	υψηλές	ταχύτητες	του	
ανέμου	και	των	ισχυρών	κυμάτων.
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Κατάδυση	 στα	 καθαρά	 γαλαζοπράσινα	 νερά	 των	 ελληνι-
κών	θαλασσών	και	“αδελφοποίηση”	με	την	πλούσια	βιολο-
γική	ποικιλότητα.	
Περιπέτειες	 με	 μοτοσικλέτες,	 ιππασία,	 ιστιοσανίδα,	 ιστι-
οπλοΐα,	συμμετοχή	σε	πολιτιστικές	εκδηλώσεις	και	έθιμα	
που	δίνουν	την	ευκαιρία	στους	τουρίστες	με	περιπετειώ-
δες	πνεύμα	να	ανακαλύψουν	την	άγνωστη	γι’	αυτούς	ατμό-
σφαιρα	της	ελληνικής	λαϊκής	τέχνης.
Φαίνεται	 ότι	 τα	 ελληνικά	 ταξιδιωτικά	 πρακτορεία	 δίνουν	

μεγάλη	έμφαση	στην	αυξημένη	χρήση	των	φυσικών	αξιοθεά-
των	και	των	προκλήσεων	του	τουρισμού	περιπέτειας.	Όλο	και	
περισσότερες	εταιρείες	ειδικεύονται	στην	οργάνωση	και	την	
παροχή	άγνωστων	και	ενδιαφερουσών	εμπειριών.Σημαντική	
θέση	στην	αγορά	αυτή		έχουν	εταιρείες	όπως	Αγροτουριστική,	
F-Zein	και	Trekking	Hellas.

Δεν	 πρέπει	 όμως	 να	 ξεχνάμε	 ότι	 ο	 τουρισμός	 περιπέ-
τειας	 είναι	 ένας	 μοναδικός	 τρόπος	 για	 να	 βρει	 κανείς	 θετικά	
συναισθήματα	και	καλή	διάθεση,	διασκέδαση,	ψυχαγωγία	και	
εκπαίδευση	αλλά	και	ευκαιρία	για	να	γνωρίσει	διαφορετικούς	
πολιτισμούς,	αξίες	και	ενδιαφέροντες	ανθρώπους.

Δοκιμάστε	και	εσείς!!!

διαδρομές

�.  Κάλυμνος
Είναι	 ένα	 από	 τα	 Δωδεκάνησα.	 Στο	 νησί	 προσφέρονται	 διά-
φορα	 είδη	 θαλάσσια	 σπορ	 και	 δραστηριότητες	 περιπέτειας.	
Οι	ντόπιοι	υποστηρίζουν	ότι	το	νησί	περιβάλλεται	από	ζεστά	
και	κρυστάλλινα	καθαρά	νερά	που	είναι	 ιδανικά	για	κολύμπι	
και	καταδύσεις,	επειδή	η	ορατότητα	είναι	πάνω	από	30	μέτρα.	
Σε	άμεση	γειτνίαση	βρίσκονται	τα	μικρά	νησιά	Νερά,	Τέλενδο,	
Πλάτι	κα.	που	μπορεί	να	επισκεφτεί	κανείς	για	τους	ενδιαφέ-
ροντες	υφάλους	και	τις	μη	φωτισμένες	σπηλιές,	καθώς	και	για	
να	δει	τα	σπάνια	ζωικά	είδη.	Σε	συνδυασμό	με	το	κολύμπι	και	
τις	καταδύσεις	οι	τουρίστες	μπορούν	να	δοκιμάσουν	και	την	
αναρρίχηση,	που	προσφέρεται	στα	βουνά	του	νησιού.

�. Γρεβενά, Δυτική Μακεδονία
Ο	Νομός	Γρεβενών,	το	νοτιότερο	σημείο	της	Δυτικής	Μακεδο-
νίας,	επίσης	προσφέρει	πληθώρα	διαδρομών.	Εκεί	βρίσκεται	
το	“μαργαριτάρι	της	περιοχής”	:	Το	Εθνικό	Πάρκο	της	Βόρειας	
Πίνδου	(Velya	Calda),	то	οποίο		διασχίζουν		ποτάμια,	πέτρινα	
γεφύρια	 και	 βουνοκορφές.	 Οι	 δραστηριότητες	 περιπέτειας	
που	προσφέρονται	σε	μία	ημέρα	είναι:	ράφτινγκ	στο	Βενέτικο	
και	Μηλεοπόταμο,	canyoning	στο	σπήλαιο	και	τρέκινγκ	στην	
κεντρική	και	την	περιφερειακή	ζώνη	του	πάρκου.

3. Ζαγοροχώρια
Προτείνεται	 ως	 ένας	 από	 τους	 πιο	 δημοφιλείς	 προορισμούς	
για	τους	Έλληνες	τουρίστες,	αν	και	έχει	ένα	μειονέκτημα	-τη	
σχετικά	μεγάλη	απόσταση	από	την	Αθήνα.	Είναι	μια	περιοχή	
με	46	χωριά	που	μέχρι	και	σήμερα	έχουν	διατηρήσει	τη	γνη-
σιότητά	 τους.	 Οι	 δραστηριότητες	 που	 προσφέρει	 η	 περιοχή	
είναι	 ράφτινγκ	 στο	 Βοϊδομάτη,	 canyoning	 στο	 Πετροβούνι,	
Βραδέτο,	Νεφέλη	και	Βικάκι,	 τρέκιγκ	στη	Δρακόλιμνη	Γκαμί-
λας,	το	φαράγγι	του	Βίκου,	στο	Βοϊδομάτη	και	στο	Πάπιγκο	-		
Κλειδωνιά.

Πεζοπορία	στο	Βίκο	-	Αρίστη:	διαδρομή	στα	Πέτρινα	Γεφύ-
ρια	των	Ζαγοροχωρίων.			
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върхове.	 Приключенските	 дейности,	 които	 се	 предла-
гат	 в	 един	 ден	 са:	 рафтинг	 във	Venetiko	 и	 Myleopotamo,	
canyoning	в	пещера	и	трекинг	в	централната	и	регионал-
ната	зона	на	парка.

3. Zagorohoria
Предлага	се	като	една	от	най-популярните	дестинации	за	
гръцките	 туристи,	 въпреки	 че	 се	 посочва	 един	 недоста-
тък,	а	именно	сравнително	отдалечено	е	от	Атина.		Пред-
ставлява	област	с	46	села,	които	все	още	са	запазили	сво-
ята	автентичност.	Дейностите,	които	предлага	района	са	
рафтинг	във	Voidomatis,	canyoning	в	Petrovouni,	Vradeto,	
Nefeli	 и	Vikaki,	 трекинг	 в	 Drakolimni	 Gkamilas,	 във	 дефи-
лето	Vikos,	във	Voidomatis,	Papingo	–	Klidonia

Viko-Aristi,	пресечен	маршрут	по	пешеходните	каменни	
мостове	Zagorochorion.			
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МАГДАЛЕНА РАН

“Само	 един	 свят	 не	 стига”	 е	 едно	 от	 най-
нашумелите	превъплъщения	на	Джеймз	
Бонд…	 Прокрадвала	 ли	 ви	 се	 е	 идеята	
да	 събудите	 спящия	 във	 вас	 герой?	 Да	
извършите	подвизи	във	всекидневието,	

почерпили	заряд	от	преливаща	от	адреналин	и	открива-
телство	 почивка?	 Да	 разберете	 как	 ще	 постъпите,	 плъз-
вайки	се	по	ръба	на	възможностите	си	и	да	откриете	дру-
гата	страна	на	света,	който	ви	заобикаля?

Можете	да	усетите	тръпчивия	вкус	на	екстремната	емо-
ция	и	в	България	благодарение	на	ентусиастите,	решили	
да	го	съчетаят	с	бизнес	и	да	прокарат	път	за	нов	сегмент	
в	 местната	 туристическа	 индустрия	 –	 приключенския	
туризъм.	 Макар	 палитрата	 от	 екстремни	 преживявания	
да	 се	 обогатява	 отскоро,	 корените	 на	 приключенството	
в	страната	се	полагат	преди	десетки	години,	предимно	в	
пешеходната	му	разновидност.

Във	времената	на	социализма,	България	е	била	известна	с	
набраздилите	цялата	й	територия	маркировки	по	пътечките	
за	пешеходен	туризъм	(над	3200	маршрутa)	и	хижи	(между	
270	и	300).	Но	след	краха	на	социалистическата	система	през	
1989	година,	тази	мрежа	започва	да	запада,	тъй	като	фоку-
сът	 се	 измества	 върху	 други	 туристически	 сегменти.	 Но	 не	
задълго.	През	последните	пет-десет	години,	частният	сектор	
разпознава	в	пешеходния	–	и	приключенския	туризъм	като	
цяло,	доходоносния	и	същевременно	предоставящ	забавле-
ния	 бизнес.	 Кресненското	 дефиле,	 Скакавишкият	 водопад,	
Безбог	или	връх	Баба…	много	са	местата,	където	да	изпитате		
склонността	си	към	необичайното.

Един	от	пионерите	в	тази	сфера	е	туристическа	агенция	
“Одисея-Ин”,	създадена	от	Любомир	Попйорданов	в	далеч-
ната	1993	година.	Целта?	Да	превърне	България	във	водеща	
за	Югоизточна	Европа	дестинация	за	приключенски	тури-
зъм	със	сериозно	отношение	към	социалната	отговорност	
и	уважение	към	околната	среда.

„Да” на приключ    ението!
България	също	има	
с	какво	да	зарадва	
желаещите	да	се	
превъплътят	в	
Джеймз	Бонд
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“ναι” στην 
περιπέτεια!
H	Βουλγαρία	επίσης	
έχει	τι	να	προτείνει	
σ’εκείνους	που	θέλουν	να	
ενσαρκώσουν	τον	ρόλο	
του	James	Bond
ΜΑΓΚΔΑλενΑ ρΑν

“Ο	κόσμος	δεν	είναι	αρκετός”	είναι	μια	από	τις	πιο	δημοφιλείς	
ταινίες	για	τον	James	Bond…	Είχατε	ποτέ	την	ιδέα	να	ξυπνή-
σετε	τον	ήρωα	που	κοιμάται	μέσα	σας;	Να	κάνετε	ηρωικούς	
άθλους	στην	καθημερινότητα,	αντλώντας	ενέργεια	από	δια-
κοπές	γεμάτες	αδρεναλίνη	και	εφευρέσεις;	Να	μάθετε	πώς	θα	
αντιδράσετε	όταν	γλιστρήσετε	στην	άκρη	των	δυνατοτήτων	
σας	 και	 να	 ανακαλύψετε	 την	 άλλη	 πλευρά	 του	 κόσμου	 που	
σας	περιβάλλει;

Μπορείτε	 να	 νιώσετε	 την	 περίεργη	 γεύση	 των	 ακραίων	
συναισθημάτων	και	στη	Βουλγαρία	χάρη	στους	λάτρεις	που	
αποφάσισαν	 να	 τη	 συνδυάσουν	 με	 την	 επιχείρηση	 και	 να	
δημιουργήσουν	νέο	τμήμα	στην	τοπική	τουριστική	βιομηχα-
νία	-τον	τουρισμό	περιπέτειας.	Αν	και	το	φάσμα	των	ακραίων	
εμπειριών	 εμπλουτίζεται	 από	 πρόσφατα,	 τα	 θεμέλια	 των	
περιπετειών	 στη	 χώρα	 τοποθετήθηκαν	 πριν	 από	 δεκαετίες	
και	κυρίως	στο		πεζοπορικό	του	είδος.	

Στα	χρόνια	του	σοσιαλισμού,	η	Βουλγαρία	ήταν	διάσημη	
με	 τις	 σκορπισμένες	 παντού	 στο	 έδαφός	 της	 ταμπέλες	 για	
πεζοπορία	(πάνω	από	3.200	διαδρομές)	και	καλύβες	(μεταξύ	
270	και	300).	Αλλά	μετά	από	τη	διάλυση	του	σοσιαλιστικού	
συστήματος	 το	 1989,	 το	 δίκτυο	 αυτό	 άρχισε	 να	 καταρρέει	
καθώς	 η	 προσοχή	 μεταφέρθηκε	 σε	 άλλους	 τουριστικούς	
τομείς.	Αλλά	όχι	για	πολύ.	Τα	τελευταία	πέντε-δέκα	χρόνια	ο	
ιδιωτικός	 τομέας	 εκτίμησε	 τις	 δυνατότητες	 της	 πεζοπορίας	
και	του	τουρισμού	περιπέτειας	γενικά,	ως	κερδοφόρα	επιχεί-
ρηση	 ψυχαγωγίας.	Το	 φαράγγι	 της	 Κρέσνα,	 ο	 καταρράκτης	
της	Σκακάβιτσα,	Μπεζμπόγκ	ή	κορυφή	Μπάμπα...	είναι	πολλά	
τα	σημεία	όπου	μπορείτε	να	δοκιμάσετε	την	αγάπη	σας	προς	
το	ασυνήθιστο.

Ένας	 από	 τους	 πρωτοπόρους	 στον	 τομέα	 αυτόν	 είναι	
το	 τουριστικό	 γραφείο	 Odyssey-Inn,	 που	 ιδρύθηκε	 από	 τον	
Λιουμπομίρ	Ποπγιορντανόφ	το	1993.	Ο	σκοπός;	Να	κάνει	τη	
Βουλγαρία	 κύριο	 προορισμό	 στη	 Νοτιοανατολική	 Ευρώπη	
για	τουρισμό	περιπέτειας	με	σοβαρή	στάση	όσον	αφορά	την	
κοινωνική	ευθύνη	και	σεβασμό	για	το	περιβάλλον.

Και	 προϋποθέσεις	 για	 την	 επιτυχία	 της	 προσπάθειας	
υπάρχουν.	 Η	 Βουλγαρία,	 της	 οποίας	 οι	 οροσειρές	 κατα-
λαμβάνουν	30%	από	το	έδαφός	της,	έχει	τρία	εθνικά	και	10	
φυσικά	πάρκα.	Τα	Κεντρικά	Βαλκάνια	(που	απλώνονται	ανά-
μεσα	στο	Έτροπολε	και	την	κορυφή	Σίπκα),	Στάρα	πλανινά,	

Сн
им

ки
:	“О

ди
се

я-
И

н”

Хотел “Снежанка”, 
хотел “Дива”

Τα ξενοδοχεία 
“Snezhanka”  

και “Diva”

„Да” на приключ    ението!

В България са много местата, където 
да изпитате склонността си към 
необичайното.

Στη Βουλγαρία είναι πολλά τα σημεία 
όπου μπορείτε να δοκιμάσετε την αγάπη 
σας προς το ασυνήθιστο.
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Ρίλα,	Βόρειο	Πίριν,	Δυτική	Ροδόπη	και	Βίτοσα	προσφέρουν	
ευκαιρίες	για	χειμερινό	τουρισμό,	λέει	ο	Λιούμπο	μπροστά	
στο	“Βαλκανικοί	 ορίζοντες”.	 Για	 παράδειγμα,	 σκι	 έξω	 από	
πίστες	 (free	 ride),	 ορειβατικά	 σκι	 (ski	 mountaineering),	
μικρά	σκι	(snowshoeing),	ποδηλασία	σε	χιόνι	(snowbiking),	
αναρρίχηση	 σε	 παγωμένους	 βράχους	 φτάνοντας	 στην	
κορυφή	 του	 βουνού	 με	 ελικόπτερο	 και	 παρατήρηση	 της	
άγριας	φύσης.

Την	 άνοιξη,	 όταν	 το	 χιόνι	 λιώσει,	 σε	 τόπους	 με	 χαμηλό-
τερο	υψόμετρο	μπορείτε	να	κάνετε	ορεινή	ποδηλασία,	αιω-
ροπτερισμό	(hang	gliding),	περάσματα	σε	ποτάμια	με	κανό	ή	
καγιάκ	ή	rafting	σε	άσπρο	από	το	αφρό	νερό.	Ας	μην	ξεχνάμε	
και	πόσο	συναρπαστική	μπορεί	να	είναι	η	έρευνα	στα	βάθη	
σπηλαίων!

Όλες	 αυτές	 οι	 δυνατότητες	 είναι	 ήδη	 αναπτυγμένες	 και	
σας	 περιμένουν.	 Αλλά	 πριν	 βιαστείτε	 να	 επιλέξετε	 κάποια,	
ρωτήστε	τον	εαυτό	σας	το	εξής	ερώτημα:	χρειάζομαι	κάτι	για	
να	αρχίσω;	Ένας	άλλος	άνθρωπος	των	περιπετειών,	ο	ιδρυτής	
του	τουριστικού	πρακτορείου	“Adventure	+”,	θα	σας	απαντή-
σει	αμέσως:	“Φαντασία	και	χρόνο”,	έχοντας	υπόψη	τα	ταξίδια	
που	προσφέρει	ο	ίδιος.

Αν	 και	 πηγαίνει	 ομάδες	 στα	 βουνά,	 το	 πρακτορείο	 του	
δεν	 ειδικεύεται	 σε	 τουρισμό	 σε	 υψηλές	 κορυφές.	 Πιο	 πολύ,	
συγκεντρώνεται	στον	πυρήνα	των	περιπετειών	-εξερεύνηση	
νέων	τόπων,	φρέσκος	αέρας	και	αποκατάσταση	της	πνευμα-
τικής	ισορροπίας.

Ο	 Μιροσλάβ	 Νάνκοφ	
μας	 διηγείται	 πώς	 την	
περασμένη	 άνοιξη	 πήγε	
δέκα	 άτομα	 σε	 γύρο	 του	
κόσμου	για	30	ημέρες	στο	
νότιο	ημισφαίριο	με	μερι-
κές	 στάσεις:	 στο	 Μπου-
ένος	 Άιρες,	 στον	 παρά-
δεισο	 για	 τους	 λάτρεις	
του	 κρασιού	 την	 κοιλάδα	
Μεντόζα	 στην	 Αργεντινή,	
το	Νησί	του	Πάσχα,	Ταϊτή,	
Νέα	 Ζηλανδία,	 Αυστρα-
λία	 και	 Σιγκαπούρη.	 Ένα	
ταξίδι	 στο	 οποίο	 συνδυ-
άζονται	 πεζοπορικός	 και	
πολιτιστικός	τουρισμός.

Για	 να	 αναλάβετε	 τέτοιο	 ταξίδι	 δεν	 είναι	 απαραίτητη	
φυσική	 κατάρτιση.	 “Ναι,	 θα	 ήταν	 καλό	 να	 είσαι	 από	 τους	
ανθρώπους	 που	 περπατούν	 τουλάχιστον	 δύο	 ώρες	 την	
ημέρα,	αλλά	το	πιο	σημαντικό	είναι	να	είσαι	“μέτρια	τρελός”,	
λέει	ο	Νάνκοφ.	“Τα	ταξίδια	της	Adventure	+	είναι	για	διασκέ-
δαση,	 δεν	 είναι	 για	 τον	 επαγγελματία	 ορειβάτη	 ή	 αθλητές.	
Σας	χρειάζεται	μόνο	επιθυμία.”

Η	ιδέα	του	Λιούμπο	για	το	τι	είναι	περιπέτεια	και	πώς	να	
προετοιμαστείς	 γι’	 αυτήν	 είναι	 πιο	 διαφορετική.	 Σε	 μικρή	
απόσταση	 από	 τη	 Σόφια	 υψώνεται	 η	 Βίτοσα	 -το	 βουνό,	 το	
οποίο	ο	Λιούμπο	αποκαλεί	“ένα	από	τα	πιο	σημαντικά	σημεία	
για	τουρισμό	περιπέτειας”.	Η	Βίτοσα	προσελκύει	σχεδόν	30%	
των	 τουριστών	 με	 όρεξη	 για	 περιπέτεια	 στη	 χώρα	 με	 τις	
δυνατότητες	 για	 ποδηλασία	 σε	 περιοχή	 βουνού	 ή	 περιοχή	
καλυμμένη	 με	 χιόνια	 ή	 ορειβασία	 σε	 παγωμένες	 περιοχές	
και	βράχους.	Αλλά	να	θυμάστε,	προειδοποιεί	ακόμα	-εκτός	
από	 όμορφο	 τοπίο	 για	 τους	 πολίτες	 της	 Σόφιας,	 αυτό	 είναι	
ένα	“σοβαρό	βουνό”.	“Στη	Βίτοσα	φυσούν	ισχυροί	άνεμοι,	οι	
θερμοκρασίες	είναι	χαμηλές	και	υπάρχει	κίνδυνος	παγετού.	

А	 предпоставки	 за	 успех	 в	 начинанието	 има.	 Бълга-
рия,	чиито	планински	масиви	заемат	30	на	сто	от	площта	
й,	 разполага	 с	 три	 национални	 и	 10	 природни	 парка.	
Централен	 Балкан	 (простиращ	 се	 от	 Етрополе	 до	 връх	
Шипка),	Стара	планина,	Рила,	Северен	Пирин,	Западните	
Родопи	 и	 Витоша	 предлагат	 възможности	 за	 екстремен	
зимен	 туризъм,	 споделя	 Любо	 пред	 “Балкански	 хори-
зонти”.	Например	извънпистово	каране	на	ски	(free	ride),	
ски	алпинизъм	(ski	mountaineering),	каране	на	малки	ски	
(snowshoeing),	колоездене	по	сняг	(snowbiking),	катерене	
по	 заледени	 скали,	 издигане	 до	 планински	 връх	 с	 хели-
коптер	за	наблюдения	на	дивата	природа.

През	пролетта,	когато	снегът	се	стопи,	на	местата	с	по-
ниска	надморска	височина	можете	да	упражните	планин-
ско	колоездене,	делтапланеризъм	(hang	gliding),	преходи	
по	река	с	кану	или	каяк	или	пък	рафтинг	в	разпенени	до	
белота	 води.	 Да	 не	 говорим	 каква	 тръпка	 е	 да	 влизаш	 в	
пещери	и	да	ги	изследваш!

Всички	 тези	 възможности	 вече	 са	 разработени	 и	 ви	
очакват.	Но	преди	да	се	впуснете	в	някое	от	тях,	задайте	
си	въпроса:	трябва	ли	ми	нещо,	за	да	започна?	Един	друг	
приключенец,	 основателят	 на	 туристическа	 агенция	
Adventure	 +	 ще	 ви	 отговори	 веднага:	 “Въображение	 и	
време!”,	визирайки	пътешествията,	които	той	предлага.

Макар	и	да	води	групи	из	планините,	агенцията	му	не	е	
специализирана	във	високопланински	туризъм.	По-скоро	
той	се	концентрира	върху	
сърцевината	 на	 приклю-
ченството	 –	 изследване	
на	 нови	 места,	 дишане	
на	 чист	 въздух	 и	 възста-
новяване	 на	 духовния	
баланс.

Мирослав	 Нанков	
разказва	 как	 миналата	
пролет	 завел	 десетина	
души	 на	 30-дневно	 око-
лосветско	 пътешествие	
до	 Южното	 полукълбо	 с	
няколко	спирки:	в	Буенос	
Айрес,	в	рая	за	винарите	
-	 аржентинската	 долина	
Мендоса,	 на	 Великден-
ските	острови,	Таити,	Нова	Зеландия,	Австралия	и	Синга-
пур.	Едно	пътуване,	в	което	могат	да	се	съчетаят	пешехо-
ден	и	културен	туризъм.

За	 да	 предприемете	 такова	 пътешествие	 не	 е	 необ-
ходима	 физическа	 подготовка.	 Да,	 хубаво	 би	 било	 да	 си	
от	 хората,	 които	 ходят	 поне	 по	 два	 часа	 на	 ден,	 но	 най-
важното	е	да	си	“умерено	луд”,	казва	Нанков.	“Туровете	на	
Adventure	+	са	с	цел	забавление;	те	не	са	за	професиона-
листи-катерачи	или	спортисти.	Трябва	ви	само	желание.”

Представата	на	Любо	за	това	що	е	приключение	и	как	
да	се	подготвиш	за	него	е	по-различна.	На	хвърлей	разсто-
яние	от	София	се	извисява	Витоша	–	планината,	която	той	
нарича	“една	от	най-значимите	локации	за	приключенски	
туризъм”.	Тя	привлича	близо	30	на	сто	от	авантюристично	
настроените	 туристи	 в	 страната	 с	 възможностите	 да	 се	
практикува	 колоездене	 по	 планинска	 или	 заснежена	
местност	или	алпинизъм	по	заледени	местности	и	скали.	
Но	помнете,	предупреждава	той,	освен	красив	пейзаж	за	
столичани,	това	е	една	“сериозна	планина”.	“По	Витоша	се	

Трябва	ли	ми	нещо,		
за	да	започна?	

“Въображение	и	
време!”.
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Κάθε	 χρόνο	 υπάρχουν	 θύματα.	 Και	 δε	 θέλω	 να	 μιλήσω	 για	
τους	 ανθρώπους	 που	 σκοτώθηκαν	 εξαιτίας	 φυσικών	 κατα-
στροφών...”

Επιπλέον,	 οι	 τρόποι	 για	 να	 χαθείς	 είναι	 αμέτρητες.	 Αυτό	
δεν	 είναι	 ένα	 σπάνιο	 φαινόμενο	 στα	 βουλγαρικά	 βουνά,	 τα	
οποία	σύμφωνα	με	τον	Λιούμπο	δεν	είναι	“τα	πιο	κατάλληλα”	
για	 χρήση	 συστημάτων	 GPS,	 εν	 μέρει	 λόγω	 της	 ελλιπούς	
κάλυψης,	αλλά	και	επειδή	πολλοί	δεν	γνωρίζουν	πώς	να	χρη-
σιμοποιούν	σωστά	μια	συσκευή	GPS.

Ευτυχώς	 στη	 Βουλγαρία	 η	 υπηρεσία	 ορεινής	 διάσωσης	
είναι	 πολύ	 καλά	 ανεπτυγμένη	 και	 με	 ισχυρές	 παραδόσεις.	
Καλύπτει	όχι	μόνο	τα	αμέτρητα	θέρετρα,	αλλά	και	ολόκληρη	
τη	χώρα.	Κι	όμως	είναι	καλό	να	κάνετε	μια	ασφάλεια	όσο	για	
το	 ταξίδι,	 τόσο	 και	 για	 τη	 δραστηριότητα	 περιπέτειας	 της	
προτίμησής	σας.

Όσον	 αφορά	 την	 προσωπική	 προετοιμασία,	 η	 καλή	
φυσική	 κατάσταση	 συνιστάται.	“Εξαρτάται	 από	 το	 τι	 θέλετε	
να	κάνετε”,	λέει	ο	Λιούμπο.	“Το	χειμώνα	πρέπει	να	είστε	ιδιαί-
τερα	καλά	προετοιμασμένοι.	Ο	πεζοπορικός	τουρισμός	εδώ	
είναι	παρόμοιος	με	εκείνο	στα	Ιμαλάια	ή	Monblan	και		μπο-
ρεί	 να	 αποδειχθεί	 μια	 μεγάλη	 πρόκληση	 για	 τη	 φυσική	 σας	
αντοχή.	Γι’	αυτό	ο	σοβαρός	προκαταρκτικός	σχεδιασμός	και	
ασκήσεις	πριν	από	το	πέρασμα	είναι	υποχρεωτικοί.”

Όσο	 για	 την	 ηλικία	 του	 τουρίστα	 περιπέτειας,	 αυτή	 δεν	
είναι	τόσο	σημαντική	όσο	η	ύπαρξη	επιθυμίας	και	βούλησης.	
Ο	 Μιροσλάβ	 Νάνκοφ	 υποστηρίζει	 ότι	 οι	 περισσότεροι	 από	
τους	πελάτες	του	είναι	ηλικίας	μεταξύ	30	και	45	χρονών,	αλλά	
πολλοί	είναι	και	άνω	των	60.

Ο	συνδυασμός	των	πολιτιστικών	ανακαλύψεων	 	και	των	
αθλητικών	κατορθωμάτων	είναι	μια	διαφορετική	εμπειρία	-
σε	εμπλουτίζει,	λένε	οι	δυο	ταξιδευτές.	Ευτυχώς	που	τέτοιες	
δυνατότητες	υπάρχουν	και	στη	Βουλγαρία.

Αν	 θα	 είναι	 snowboarding	 πάνω	 σε	 χιόνι	 που	 μόλις	 έχει	
πέσει,	 η	 αναρρίχηση	 με	 σχοινί	 σε	 κάποιο	 βράχο	 η	 έρευνα	
στα	βάθη	σπηλαίων	-η	περιπέτεια	είναι	ένας	συναρπαστικός	
κόσμος	που	σας	περιμένει.	Και	στο	κάτω	κάτω	-ό,τι	είναι	καλό	
για	τον	James	Bond	δεν	μπορεί	να	είναι	κακό	για	σας!		

вихрят	силни	ветрове,	температурите	са	ниски	и	същест-
вува	риск	от	замръзване.	Всяка	година	има	жертви.	Да	не	
говоря	за	хората,	загинали	при	бедствия...”

Освен	това	начините	да	се	изгубиш	са	безброй.	Това	
не	е	рядко	явление	в	българските	планини,	които	спо-
ред	 Любо	 не	 са	“най-подходящите”	 за	 ползване	 на	 GPS	
системи,	 донякъде	 заради	 непълното	 покритие,	 а	 и	
защото	мнозина	не	знаят	как	правилно	да	използват	GPS	
устройство.

За	щастие	в	България	планинската	спасителна	служба	
е	добре	разработена	и	със	силни	традиции.	Тя	покрива	не	
само	безчислените	курорти,	но	и	цялата	страна.	И	все	пак		
за	предпочитане	е	да	си	направите	застраховка		за	пъту-
ването	и	за	избраната	от	вас	приключенска	дейност.

Колкото	 до	 личната	 подготовка,	 добрата	 физическа	
форма	е	препоръчителна.	“Тя	зависи	от	това	какво	точно	
желаете	 да	 правите,”	 казва	 Любо.	 “През	 зимата	 човек	
трябва	 да	 е	 особено	 добре	 подготвен.	 Пешеходният	
туризъм	тук	е	сходен	с	този	в	Хималаите	или	на	Монблан	
и	може	да	се	окаже	много	голямо	предизвикателство	за	
физическата	 ви	 издръжливост.	 Затова	 сериозното	 пред-
варително	 планиране	 и	 тренировки	 преди	 прехода	 са	
задължителни.”

Колкото	до	възрастта	на	приключенския	турист,	тя	не	
е	толкова	важна,	колкото	наличието	на	желание	и	воля.	
Мирослав	Нанков	твърди,	че	повечето	от	клиентите	му	са	
на	възраст	между	30	и	45	години,	но	немалко	са	надхвър-
лили	60-те.

Съчетаването	 на	 културното	 откривателство	 със	
спортни	 подвизи	 е	 различно	 преживяване,	 то	 те	 обога-
тява,	твърдят	и	двамата	пътешественици.	Радостно	е,	че	
такива	възможности	има	и	в	България.

Дали	ще	е	каране	на	сноуборд	по	току-що	изсипал	се	
сняг,	спускане	с	въже	по	скала	или	изследване	на	дълби-
ните	 на	 пещера	 –	 приключението	 е	 един	 нестандартен	
свят,	който	ви	очаква.	И	в	края	на	краищата,	което	е	добро	
за	Джеймз	Бонд,	не	може	да	е	лошо	за	вас!			
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Паисий, 
пищовите, 
джоланът
Под ски-пистите на Пирин 
планина банско бавно се 
разраства в голям курортен 
град. Най-добрият начин да 
преглътнеш този преход е 
да се разходиш из добрите 
стари механи

ТЕКСТ	АЛбЕНА шКОДРОВА     ФОТОГРАФИЯ		ЛОДЕ ДЕСМЕТ

„Хей,	 вие	 там!	 Говорите	 ли	 български“	 -	 чер-
ният	 силует	 на	 здрав	 мъж	 с	 ръце	 в	 джобо-
вете	изниква	в	тъмнината,	докато	излизаме	
от	сянката	на	часовниковата	кула.	Мракът	и	
тишината	се	сгъстяват	и	започват	да	бият	в	

ушите	ни	гъсто	и	лепкаво.	От	другия	край	на	площада,	смръ-
щил	 вежди,	 между	 няколко	 вертикални	 къса	 камък	 чернее	
Паисий.	Няма	мърдане.

„Последвайте	 ме.	 Ще	 ви	 заведа	 в	 къщата	 на	 касапите“,	
казва	мъжът,	вече	на	английски,	и	с	жест,	нетърпящ	възраже-
ние,	ни	подканва	да	вървим	с	него.

„Цените	 са	 ниски	 и	 има	 музика“,	 добавя	 той,	 сякаш	 това	
е	 някакво	 утешение.	 После,	 посочвайки	 фотоапаратите	 ни,	
добавя:	„Ако	искате,	да	си	взема	пищовите?“

Бързо	започваме	да	въртим	глави	и	да	разглобяваме	обек-
тивите,	докато	подтичваме	покрай	високия	зид	по	уличка,	на	
която	две	лампи	светят	точно	колкото	да	подчертаят	непро-
гледната	тъмнина.	Петдесет	метра	по-навътре	спираме	пред	
масивна	дървена	врата.	Мъжът	се	обръща	към	нас	и	за	после-
ден	път	ни	поглежда:	„Значи	не	искате	пищовите?“	

След	това	дръпва	вратата	и	ни	заливат	светлина,	музика	и	
миризма	на	готвено.	Над	нас	като	в	забавен	кадър	просветва	
неонов	надпис:	„Касапинова	къща“.

Да	 се	 нахраниш	 в	 Банско	 си	 е	 приключение.	 Всичко	
започва	 от	 този	 ресторант,	 един	 от	 петте	 най-известни	 в	
града,	и	ни	води	през	тежки	южнобългарски	преживявания,	
в	които	месото	е	с	гарнитура	от	малки	месца,	киселото	зеле	
се	 яде	 целогодишно,	 а	 сред	 специалитетите	 са	 кървавица,	
старец,	 агнешка	 глава	 в	 телешко	 шкембе	 и	 свинско	 краче,	
пълнено	с	бекон.

ο Παΐσιος,  
τα πιστόλια, 
η άντζα
κάτω από τις πίστες σκι 
του Πίριν, το μπάνσκο 
μετατρέπεται βαθμιαία σε 
μεγάλη τουριστική πόλη. 
ο καλύτερος τρόπος να 
χωνέψεις αυτή την μετάβαση 
είναι να την περάσεις στις 
παλιές καλές ταβέρνες 

Материалът е предоставен от списание „Бакхус“.

Το άρθρο παραχωρήθηκε από το περιοδικό “Bacchus”.
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в „касапиновата механа“, 

където	е	възможно	да	се	озовете	при	същите	обстоятелства,	при	
които	и	ние,	се	оказваме	заобиколени	от	няколко	групи	вече-
рящи,	само	една	от	които	е	българска.	Останалите,	във	време	
извън	сезона,	изглежда,	са	живеещи	наоколо	англичани.

Поръчваме	бански	сач,	домашни	кървавица,	лютеница	и	кьо-
поолу	и	чомлек,	само	за	да	установим,	че	най-добрата	страна	на	
заведението	е	много	дружелюбното	обслужване.	Сачът,	който	
трябва	да	е	от	три	вида	месо,	е	сервиран	ефектно	върху	голяма	
дървена	дъска,	заедно	с	печурки,	запечени	със	сирене,	и	две	
половинки	от	лукова	глава,	напълнени	със	сух	спирт	–	горящи...

След	кратък	момент	на	паника,	в	който	се	опитваме	да	
предотвратим	огънят	да	се	разпростре	върху	покривката,	се	
съсредоточаваме	върху	месото.	Сервирано	е	като	в	китайски	
ресторант,	върху	височка	подложка	от	нарязано	сурово	зеле.	
Но	по-лошото	е,	че	късовете	са	смесили	своята	идентичност.	

Гъбите	се	оказват	приятна	компенсация.	Лютеницата	е	като	
от	 по-евтините	 в	 буркани,	 кьопоолуто	 е	 малко	 по-близо	 до	
автентичния	оригинал.	Джоланът	в	чомлека	явно	е	варен	дос-
татъчно	дълго,	защото	е	сочен	и	мек,	но	останалите	съставки,	
които	да	го	превърнат	в	овкусено	ястие,	не	достигат	и	усеща-
нето	е	като	че	ядеш	къс	сварено	във	вода	месо.	Изобщо	не	е	лют	
и	чесънът	едва	се	долавя.	Наистина	добро	се	оказва	цеденото	
мляко	със	сладко	от	боровинки	-	гъстотата	и	киселинността	на	
млякото	са	добри	и	се	съчетават	приятно	със	сладкото.

Следващият	ни	избор	пада	върху

„Дядо Пене“,
една	 от	 най-старите	 и	 известни	 механи	 на	 Банско,	 където	
продължават	да	готвят	голяма	част	от	традиционните	зелен-
чукови	пюрета	и	туршии,	а	и	някои	от	колбасите	в	ресторанта.	
Провираме	се	през	меморабилиите	във	вид	на	стари	снимки,	
хлопатари	и	парчета	странно	огънало	се	дърво	към	гради-
ната,	 където	 успяваме	 да	 седнем	 въпреки	 краткотрайната	
съпротива	на	сервитьорите	-	зимата	почти	е	дошла	и	никой	
не	иска	да	седи	навън	освен	нас.

Поръчваме	 комитски	 пиперки,	 кьопоолу,	 кървавица,	
кебапчета	и	кюфтета,	а	също	и	две	пърленки	от	“домашно	при-
готвяните”	според	уверенията	на	обслужващия	персонал.

Ресторантът	 е	 в	 къща,	 която	 датира	 от	 1820	 гoдина,	 и	
е	 толкова	 автентичен,	 колкото	 е	 възможно	 една	 банска	
механа	да	е.	Докато	седим	в	двора	и	наблюдаваме	оскъд-
ните	 лъчи	 на	 слънцето	 бързо	 да	 пълзят	 по	 фасадата	 на	
къщата,	дочуваме	откъм	кухнята	кратка	разправия.	„Какви	
са	 тези	 комитски	 пиперки,	 бе?“,	 казва	 мъжки	 глас.	„Онези	
бе,	 дето...“	 обясненията	 на	 женския	 глас	 заглъхват	 в	 шума	
на	тенджерите	по	печката.	„Е	как	да	ги	сготвя	тея	пиперки?“,	
отново	се	разнася	достатъчно	високо	след	малко.

Леко	притеснени	от	това	неочаквано	надникване	в	кухнята	на	
„Дядо	Пене“,	се	успокояваме	да	получим	отлично	кьопоолу	и	пре-
възходен	хляб.	Според	сервитьорката	през	октомври	в	дворо-
вете	зад	ресторантската	градина	са	изпечени	над	три	тона	чушки	
и	лютеницата,	кьопоолуто	и	туршиите	са	гарантирано	домашни.

Още	по-забележителна	се	оказва	кървавицата.	За	разлика	
от	 на	 много	 други	 места	 в	 тази	 не	 преобладават	 късчетата	
месо,	 а	 кръвта.	 Подправките	 също	 са	 повече,	 облагородя-
вайки	 вкуса,	 и	 доближавайки	 го	 до	 прилепския	 шарден	 и	
дори	далечно	до	френския	boudain noir.

Комитските	 пиперки,	 пълнени	 с	 домати,	 бекон	 и	 бяло	
сирене	 и	 запържени,	 не	 се	 оказват	 особено	 добри	 -	 нищо	

ΚΕΙΜΕΝΟ	ΑλΜΠενΑ ΣΚοΔροβΑ   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ	λονΤε νΤεΣΜεΤ

„Ε	ϊ	εσείς	εκεί!	Μιλάτε	βουλγαρικά;”	-	η	μαύρη	σιλου-
έτα	ενός	μεγαλόσωμου	άνδρα	με	τα	χέρια	στις	
τσέπες	 εμφανίζεται	 μέσα	 από	 το	 σκοτάδι,	 ενώ	
βγαίνουμε	 από	 τη	 σκιά	 του	 ρολογιού-πύργου.	
Το	 σκοτάδι	 και	 η	 σιωπή	 γίνονται	 πιο	 πυκνά	 και	

αρχίζουν	να	χτυπούν	βαριά	στα	αυτιά	μας.	Από	την	άλλη	άκρη	της	
πλατείας	με	σμιγμένα	φρύδια,	μεταξύ	μερικών	κάθετων	κομμα-
τιών	πέτρας,	φαίνεται	η	μαύρη	φιγούρα	του	Παΐσιου.	Δεν	υπάρχει	
διέξοδος.

“Ακολουθήστε	με.	Θα	σας	πάω	στο	σπίτι	των	χασάπηδων”,	λέει	
ο	άντρας,	τώρα	στα	αγγλικά	και	με	χειρονομία,	που	δε	σηκώνει	
αντίρρηση	μας	καλεί	να	πάμε	μαζί	του.

“Οι	τιμές	είναι	χαμηλές	και	έχει	μουσική”,	προσθέτει	με	έναν	
τρόπο	σα	να	μας	έδινε	κάποια	παρηγοριά.	Μετά	(δείχνοντας	τις	
κάμερές	μας)	προσθέτει:	“Εάν	θέλετε,	να	πάρω	τα	πιστόλια	μου;”

Γρήγορα	αρχίζουμε	να	γυρίζουμε	τα	κεφάλια	μας	και	να	απο-
συναρμολογούμε	τους	φακούς	ενώ	σχεδόν	τρέχουμε	κατά	μήκος	
του	 υψηλού	 τοίχου	 σε	 ένα	 σοκάκι	 όπου	 δύο	 λάμπες	 φωτίζουν	
ακριβώς	τόσο	όσο	να	υπογραμμίσουν	το	αδιαπέραστο	σκοτάδι.	
Πενήντα	μέτρα	πιο	μέσα	σταματάμε	μπροστά	σε	μια	βαριά	ξύλινη	
πόρτα.	Ο	άντρας	γυρίζει	προς	την	πλευρά	μας	και	για	τελευταία	
φορά	μας	κοιτάζει:	“Άρα	δε	θέλετε	τα	πιστόλια;”	

Μετά	τραβάει	την	πόρτα	και	μας	πλημμυρίζουν	φως,	μουσική	
και	μυρωδιά	φαγητού.	Πάνω	από	εμάς	όπως	σε	αργό	γύρισμα	λάμπει	
μια	επιγραφή	νέον:	“Κασάπινοβα	κάστα”	(Σπίτι	των	χασάπηδων).

Το	να	φας	στο	Μπάνσκο	είναι	ολόκληρη	περιπέτεια.	Τα	πάντα	
αρχίζουν	από	αυτό	το	εστιατόριο,	ένα	από	τα	πέντε	πιο	δημοφιλή	
στην	πόλη,	και	μας	οδηγεί	σε	μια	σειρά	βαρέων	νοτιοβουλγαρι-
κών	εμπειριών	στις	οποίες	το	κρέας	είναι	με	γαρνιτούρα	μικρών	
κομματιών	κρέατος,	 το	ξινολάχανο	τρώγεται	όλο	το	χρόνο,	και	
μεταξύ	των	σπεσιαλιτέ	είναι	κάρβαβιτσα	(αιματηρό	λουκάνικο),	



50

декември 2008-януари 2009ЛАЙФСТАЙЛ

чудно,	 като	 се	 има	 предвид,	 че	 готвачът	 сигурно	 ги	 прави	
за	втори	път	в	живота	си.	Обаче	всичко	останало	е	на	ниво.	
Кебапчетата	 и	 кюфтетата	 не	 са	 местно	 производство,	 но	 се	
купуват	от	месокомбинат	във	Велинград	и	се	твърди,	че	в	тях	
има	единствено	месо.	Вкусът	им	е	доста	добър.

Киселото	 мляко	 с	 домашно	 сладко	 от	 боровинки	 тук	 се	
оказва	по-натурално	на	вкус,	макар	и	по-малко	шлифовано.	В	
баницата	с	локум	-	друг	типичен	местен	десерт,	дори	откриваме	
елемент	на	творчество	във	вид	на	парченца	захаросани	лимо-
нови	корички,	редуващи	се	с	кубчетата	локум.

След	 като	 чуваме	 поне	 от	 три	 места	 мнението,	 че	 най-
добрият	 ресторант	 на	 Банско	 всъщност	 е	 в	 Добринище,	 се	
насочваме	натам,	към	известната

„македонска кръчма“.

На	десетина	километра	на	юг	от	Банско,	Добринище	няма	
някаква	 забележителна	 архитектура,	 но	 основното	 му	
предимство	е,	че	още	не	е	поразено	от	свръхзастрояване.	
Ресторантът,	в	единия	край	на	централния	площад,	е	в	прос-
торна,	 реставрирана	 къща	 и	 също	 има	 приятна	 градина,	
обитавана	от	пет	винаги	гладни	и	трескави	котки.

От	 предястията	 се	 уверяваме	 в	 добрите	 качества	 на	
качамака	със	сирене,	на	катъка	с	парченца	печена	чушка,	и	
особено	на	домашните	варени	картофки,	които	са	поръсени	
обилно	със	ситно	накълцан	праз	и	полети	с	оцет,	в	който	са	
накиснати	чесън	и	люти	чушки.

От	 месата	 избираме	 сменка	 (нещо	 като	 бекон,	 но	 с	
много	месо,	препечен	на	скарата,	и	пристигащ	във	вид	на	
огромна	порция	върху	дървена	дъска)	и	кървавица,	която	
не	отстъпва	по	нищо	на	тази	в	„Дядо	Пене“.	Даже,	мога	да	
твърдя,	се	оказва	най-хубавата,	която	пробваме	изобщо.

Не	успяваме	веднага	да	разпознаем	подправката,	която	
е	леко	сладка	и	далечно	напомня	лайка	или	липа.	Оказва	се,	
че	е	джоджен,	но	горски.

Докато	се	опитваме	да	се	оправим	из	доста	обширното	
меню,	кръвта	ни	се	смръзва	за	пореден	път	в	Банско	-	този	
път	от	надписа	„Grilled kid made to order“ („Дете	на	грил,	при-
готвяно	 по	 поръчка“).	 Престъплението	 се	 изяснява	 като	
езикова	 грешка,	 когато	 разчитаме	 българската	 версия	 -		
„Печено	яре	по	поръчка“.

Като	цяло	се	разминаваме	без	убийство	и	сравнително	
евтино	-	порцията	сменка,	която	е	месо	за	двама,	струва	11	
лева,	а	цялата	сметка	за	обяд	е	под	40	лева.

στάρετς	 (είδος	σαλαμιού),	κεφάλι	αρνιού	σε	μοσχαρίσια	πατσά	
και	χοιρινό	πόδι,	γεμιστό	με	μπέικον.

στην “κασάπινοβα μεχανά” 

(Ταβέρνα	των	χασάπηδων)	όπου	είναι	δυνατόν	να	βρεθείτε	υπό	
τις	ίδιες	συνθήκες	με	εμάς,	βρεθήκαμε	ανάμεσα	σε	μερικές	ομά-
δες	που	έτρωγαν	δείπνο,	από	τις	οποίες	μόνο	μια	ήταν	Βούλγα-
ροι.	Οι	υπόλοιποι	-όταν	δεν	είναι	η	τουριστική	εποχή,	φαίνεται	να	
είναι	οι	Άγγλοι	που	ζουν	τριγύρω.

Παραγγέλνουμε	 σατς	 του	 Μπάνσκο,	 σπιτική	 κάρβαβιτσα,	
λιούτενιτσα	(πολτός	ντομάτας	και	πιπεριάς)	και	κιόπουλο	(μελι-
τζανοσαλάτα)	και	τσομλέκι	(κρέας	με	λαχανικά	σε	πήλινη	γάστρα)	
για	να	ανακαλύψουμε	ότι	 το	καλύτερο	του	εστιατορίου	είναι	η	
πολύ	φιλική	εξυπηρέτηση.	Το	σατς	(πέτρινη	πλάκα)	που	πρέπει	να	
περιέχει	τρία	είδη	κρέατος	σερβίρεται	εντυπωσιακά	σε	μια	μεγάλη	
ξύλινη	πλάκα,	μαζί	με	μανιτάρια,	ψημένα	με	τυρί,	και	δύο	μισά	του	
κρεμμυδιού	που	έχουν	μέσα	ξηρό	αλκοόλ	και	φλέγονται.	

Μετά	από	μια	σύντομη	στιγμή	πανικού	κατά	την	οποία	προσπα-
θούμε	να	εμποδίσουμε	τη	φωτιά	να	εξαπλωθεί	στο	τραπεζομάντιλο,	
συγκεντρωνόμαστε	στο	κρέας.	Είναι	σερβιρισμένο	όπως	σε	κινέζικο	
εστιατόριο	-πάνω	σε	μπόλικη	γαρνιτούρα	από	νωπό	λάχανο.	Αλλά	
το	χειρότερο	είναι	ότι	τα	κομμάτια	έχουν	χάσει	τη	μορφή	τους.		

Τα	μανιτάρια	αποδείχτηκαν	μια	ωραία	επανόρθωση.	Η	λιού-
τενιτσα	είναι	όπως	εκείνη	από	τα	φθηνότερα	βάζα,	το	κιόπουλο	
είναι	 λίγο	 πιο	 κοντά	 στο	 αυθεντικό	 πρωτότυπο.	 Η	 άντζα	 στο	
τσομλέκι	προφανώς	έχει	βράσει	αρκετά,	γιατί	είναι	ζουμερή	και	
μαλακή,	 αλλά	 τα	 υπόλοιπα	 συστατικά	 τα	 οποία	 πρέπει	 να	 την	
μετατρέψουν	 σε	 γευστικό	 φαγητό,	 δε	 φτάνουν	 και	 είναι	 σα	 να	
τρως	κομμάτι	κρέας	βρασμένο	σε	νερό.	Δεν	είναι	καθόλου	καυ-
τερή	και	το	σκόρδο	σχεδόν	δεν	το	καταλαβαίνετε.	Πραγματικά	
καλό	 βγήκε	 το	 στραγγιστό	 γιαούρτι	 με	 γλυκό	 κουταλιού	 βατό-
μουρο	-	η	πυκνότητα	και	η	οξύτητα	του	γιαουρτιού	είναι	καλές	και	
συνδυάζονται	όμορφα	με	το	γλυκό.

Η	επόμενη	επιλογή	μας	έπεσε	στην

“ντιάντο Πένε”

(“Ο	 παππούς	 Πένε”)	 μία	 από	 τις	 παλαιότερες	 και	 πιο	 γνωστές	
ταβέρνες	στο	Μπάνσκο,	όπου	εξακολουθούν	να	μαγειρεύονται	
πολλά	 από	 τα	 παραδοσιακά	 φαγητά	 όπως	 πουρέ	 λαχανικών,	
τουρσί	και	μερικά	από	τα	αλλαντικά	του	εστιατορίου.	Κάνουμε	
το	 δρόμο	 μας	 μέσα	 από	 τη	 διακόσμηση:	 παλιές	 φωτογραφίες,	
κουδούνια	και	κομμάτια	από	περίεργα	σκυμμένο	δέντρο,	προς	
τον	κήπο	όπου	καταφέρνουμε	να	καθίσουμε	παρά	τις	αδύνατες	
αντιρρήσεις	των	σερβιτόρων	-ο	χειμώνας	σχεδόν	είναι	εδώ	και	
κανείς	εκτός	από	εμάς	δε	θέλει	να	καθίσει	έξω.

Παραγγέλνουμε	πιπεριές	“των	κομιτατζήδων”,	κιόπουλο,	κάρ-
βαβιτσα,	κεμπάπτσετα	(λουκάνικα)	και	κεφτέδες,	καθώς	και	δύο	
πάρλενκι	(μικρά	ψωμάκια)	από	αυτά	που	φτιάχνονται	στο	σπίτι	
σύμφωνα	με	τις	διαβεβαιώσεις	των	υπαλλήλων.

Το	εστιατόριο	βρίσκεται	μέσα	σε	ένα	σπίτι,	το	οποίο	χρονο-
λογείται	 από	 το	 1820,	 και	 είναι	 τόσο	 αυθεντικό	 όσο	 μπορεί	 να	
είναι	μια	ταβέρνα	του	Μπάνσκο.	Ενώ	καθόμαστε	στην	αυλή	και	
παρακολουθούμε	τις	λιγοστές	ακτίνες	του	ήλιου	γρήγορα	να	περ-
πατούν	 στην	 πρόσοψη	 του	 σπιτιού,	 ακούμε	 σύντομη	 φασαρία	
από	την	κουζίνα.	“Τι	είναι	αυτές	οι	“πιπεριές	των	κομιτατζήδων”	
ρε;”	λέει	μια	ανδρική	φωνή.	“Βρε,	από	εκείνες	που...”	οι	εξηγήσεις	
της	 γυναικείας	 φωνής	 χώνονται	 στον	 θόρυβο	 που	 κάνουν	 οι	
κατσαρόλες	στην	κουζίνα.	“Ε,	και	πώς	να	τις	μαγειρέψω	αυτές	τις	
πιπεριές;”	ξανά	ακούγεται	μια	φωνή	λίγο	αργότερα.

Λίγο	 στενοχωρημένοι	 από	 αυτή	 την	 απροσδόκητη	 ματιά	
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Обратно	в	Банско,	решаваме	да	пробваме

„баряковата механа“.

За	нея	също	от	няколко	места	сме	чули	добри	отзиви	и	посе-
щението	ни	не	само	не	ни	разочарова,	но	и	ни	добавя	в	спи-
съка	на	почитателите.

Освен	че	обслужването	е	топло	и	с	много	грижа,	всичко	в	
ресторанта	говори	за	внимание	към	детайла	и	уважение	към	
храната	 и	 клиентите.	 Всички	 маси	 около	 кръглата	 камина,	
отворена	 на	 270	 градуса,	 са	 заети	 от	 хора,	 дошли	 да	 ядат,	
а	не	да	пият	и	пеят.	Тук	вниманието	на	всички	-	и	клиенти,	и	
собственици,	като	че	е	насочено	към	едно	и	също	нещо	-	удо-
волствието	от	доброто	хранене.

Носят	 ни	 по	 малка	 порция	 риба	 тон,	 комплимент	 от	
заведението,	 още	 преди	 да	 си	 поръчаме	 отлична,	 истинска	
домашна	лютеница	и	току-що	изваден	от	фурната	бял	хляб	с	
хрупкава	коричка.

Сред	месата	пробваме	кървавица,	която	се	оказва	горе-
долу	на	нивото	на	тази	в	„Македонска	кръчма“,	може	би	една	
идея	 по-малко	 ароматна.	 Опитваме	 и	 пълненото	 свинско	
краче,	в	което	плънката	е	от	късчета	месо	и	бекон,	а	кожич-
ката	е	препечена	и	хрупкава	и	прави	по-богат	вкуса.

Капамата	се	оказва	също	много	вкусна,	макар	и	да	е	леко	
разварена	 -	 всъщност	 много	 от	 местните,	 спазвайки	 най-
добрите	домашни	традиции,	биха	я	сготвили	именно	така.

И	тук	киселото	мляко	с	боровинки,	местният	специалитет	
десерт,	е	много	прилично.

За	последно	си	оставяме

„мотиката“,

която	 мнозина	 посочват	 като	 най-добрия	 ресторант	 в	 града.	
Нагоре	по	шосето	към	Шилигарника	и	хижа	„Пирин“	някога	
този	ресторант	беше	извън	Банско,	в	гората.	Сега	строител-
ството	е	плъзнало	толкова	нагоре	по	хълма,	че	практически	
го	 заобикаля	 и	 препречва	 част	 от	 гледката	 му	 към	 върха.	
От	 недостроените	 блокчета	 го	 делят	 само	 две-три	 редици	
нестройни	дървета.

Все	 пак	„Мотиката“	 си	 има	 прекрасен	 двор,	 през	 който	
протича	 малка	 рекичка.	 Искаме	 да	 седнем	 навън,	 тъй	 като	

Въпреки	тежестта	в	
стомасите,	стигаме	

до	заключението,	
че	в	Банско	има	

къде	да	се	яде	
доста	добре.	

στην	 κουζίνα	 του	“Ντιάντο	 Πένε”,	 ησυχάζουμε	 όταν	 παίρνουμε	
άριστο	κιόπουλο	και	εξαιρετικό	ψωμί.	Σύμφωνα	με	τη	σερβιτόρα	
τον	 Οκτώβριο	 στις	 αυλές	 πίσω	 από	 τον	 κήπο	 του	 εστιατορίου	
έχουν	ψηθεί	πάνω	από	τρεις	τόνους	πιπεριές	και	η	λιούτενιτσα,	το	
κιόπουλο	και	τα	τουρσιά	είναι	εγγυημένα	σπιτικά.

Ακόμη	πιο	αξιοσημείωτη	ήταν	η	κάρβαβιτσα.	Αντίθετα	με	αυτή	
που	βρίσκεις	σε	πολλά	άλλα	μέρη,	σ’	αυτή	τα	πιο	πολλά	δεν	είναι	τα	
κομματάκια	 κρέατος	 αλλά	 το	 αίμα.	Τα	 μπαχαρικά	 είναι	 επίσης	 πιο	
πολλά,	εμπλουτίζουν	τη	γεύση	και	την	κάνουν	πιο	παρόμοια	με	αυτή	
του	πρίλεπσκι	σαρντέν	(έντερα	φτιαγμένα	σύμφωνα	με	συνταγή	από	
την	πόλη	Πρίλεπ)	και	ακόμα	και	με	αυτή	του	γαλλικού	boudain noir.

Οι	πιπεριές	“των	κομιτατζήδων”	-γεμιστές	με	ντομάτα,	μπέικον	
και	λευκό	τυρί	και	τηγανισμένες,	δε	βγαίνουν	ιδιαίτερα	καλές-	και	
δεν	είναι	έκπληξη	έχοντας	υπόψη	ότι	ο	μάγειρας	μάλλον	τις	φτιά-
χνει	για	δεύτερη	φορά	στη	ζωή	του.	Αλλά	όλα	τα	υπόλοιπα	είναι	σε	
υψηλό	επίπεδο.	Τα	κεμπάπτσετα	και	οι	κεφτέδες	δεν	είναι	ντόπιας	
παραγωγής	αλλά	αγοράζονται	από	τις	φάρμες	στο	Βέλινγκραντ	
και	υποστηρίζεται	ότι	μέσα	σ’αυτά	έχει	μόνο	κρέας.	Η	γεύση	τους	
είναι	πολύ	καλή.

Το	γιαούρτι	με	σπιτικό	γλυκό	κουταλιού	βατόμουρο	εδώ	φαί-
νεται	πιο	φυσικό	στη	γεύση,	αν	και	φτιαγμένο	με	λιγότερη	φρο-
ντίδα.	Στην	πίτα	με	λουκούμι	-ένα	άλλο	τυπικό	ντόπιο	επιδόρπιο,	
βρίσκουμε	και	σημάδι	δημιουργικότητας	με	τη	μορφή	κομματιών	
φλούδας	λεμονιού	γκλασέ	σε	εναλλαγή	με	κομμάτια	λουκούμι.

Μετά	που	ακούμε	από	τουλάχιστον	τρεις	πηγές	ότι	το	καλύ-
τερο	 εστιατόριο	 στο	 Μπάνσκο	 στην	 πραγματικότητα	 είναι	 στο	
Ντομπρίνιστε,	ξεκινάμε	για	εκεί	προς	τη	γνωστή:

“μακεντόνσκα κράτσμα”

(Μακεδονική	ταβέρνα).	Σε	καμιά	δεκαριά	χιλιόμετρα	νότια	από	
το	Μπάνσκο,	το	Ντομπρίνιστε	δεν	έχει	και	κάποια	αξιόλογη	αρχι-
τεκτονική,	αλλά	το	βασικό	του	πλεονέκτημα	είναι	ότι	ακόμα	δεν	
έχει	υποστεί	υπεροικοδόμηση.	Το	εστιατόριο,	στη	μια	άκρη	της	
κεντρικής	πλατείας,	είναι	ευρύχωρο,	αναπαλαιωμένο	σπίτι	και	επί-
σης	έχει	ευχάριστο	κήπο,	όπου	μένουν	πέντε	πάντα	πεινασμένες	
και	νευρικές	γάτες.	Από	τα	ορεκτικά	σιγουρευόμαστε	στην	καλή	
ποιότητα	του	κατσαμάκ	με	τυρί,	στο	κατάκ	με	κομμάτια	ψημένης	
πιπεριάς,	και	ιδιαίτερα	των	σπιτικών	βραστών	πατατών	που	έχουν	
από	πάνω	μπόλικο	ψιλοκομμένο	πράσο	και	ξίδι,	στο	οποίο	έχει	
σκόρδο	και	καυτερές	πιπεριές.

Από	τα	κρέατα	επιλέγουμε	“σμένκα”	(κάτι	σαν	μπέικον	αλλά	με	
πολύ	 κρέας,	 ετοιμάζεται	 στη	 σχάρα	 και	 σερβίρεται	 ως	 μια	 μεγάλη	
μερίδα	πάνω	σε	ξύλινη	πλάκα)	και	κάρβαβιτσα,	η	οποία	είναι	ακριβώς	
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времето	е	слънчево	и	по	обед	много	топло,	но	се	натъкваме	
на	категоричен	отказ.	Тук	за	разлика	от	„Дядо	Пене“	не	успя-
ваме	 да	 преодолеем	 съпротивата,	 така	 че	 се	 настаняваме	
вътре,	срещу	камината.

Скоро	 се	 уверяваме,	 че	 дори	 и	 далеч	 от	 перфектното	
обслужване,	„Мотиката“	отговаря	на	всяка	изказана	похвала	
по	отношение	на	добрата	храна.

Тук	 пробваме	 категорично	 най-домашното	 кьопоолу,	
съпроводено	от	две	парчета	вкусно	бяло	сирене	и	една	любо-
питна	туршия	с	камби,	лук,	корнишони	и	маслини.	Кървави-
цата	също	е	много	добра,	а	и	катиното	мезе.	Най-осезаемата	
разлика	е	в	соса,	в	който	е	ясно	доловим	дъхът	на	виното,	а	
не	доминират	зеленчуците.	Хлябът,	поръсен	със	сусам,	също	
е	току-що	опечен	и	много	вкусен.

Един	от	най-забележителните	специалитети	са	мотишките	
картофи	-	пресни,	с	люспите,	нарязани	на	кръгчета	и	запър-
жени	по	най-добрия	начин,	така	че	да	са	хрупкави	отвън	и	меки	
отвътре.	Продуктите	са	внимателно	подбрани	и	качествени.

Единствено	разочарование	се	оказва	капамата	-	яхния	от	
кисело	зеле,	ориз,	няколко	вида	месо	и	подправки.	Не	е	лошо	
приготвена,	но	сякаш	не	е	дотам	прясна.

Като	цяло	„Мотиката“	се	нарежда	в	топ	три	на	нашата	оби-
колка,	заедно	с	„Баряковата	къща“	и	„Македонска	кръчма“	в	
Добринище.	„Дядо	Пене“	ги	следва	на	кратко	разстояние.

Въпреки	тежестта	в	стомасите,	стигаме	до	заключени-
ето,	че	в	Банско	има	къде	да	се	яде	доста	добре.	Единстве-
ният	проблем	е,	че	по-добрите	заведения	сервират	доста	
еднообразна	храна.	Ако	човек	е	тук	само	за	един	уикенд,	
това	едва	ли	е	проблем.	По-неприятно	е,	ако	трябва	всяка	
вечер	 да	 поръчваш	 едно	 и	 също	 в	 продължение	 на	 сед-
мица.	От	друга	страна,	ето	свидетелство,	че	Банско	е	място	
с	характер!		

τόσο	καλή	όσο	αυτή	που	δοκιμάσαμε	στο	“Ντιάντο	Πένε”.	Θα	μπο-
ρούσαμε	να	πούμε	κιόλας	ότι	βγήκε	η	καλύτερη	που	δοκιμάσαμε.

Δεν	καταφέραμε	αμέσως	να	αναγνωρίσουμε	το	μπαχαρικό,	
το	οποίο	είναι	ελαφρώς	γλυκό	και	κάπως	θυμίζει	χαμομήλι	ή	φλα-
μουριά.	Βγήκε	ότι	είναι	δυόσμος	αλλά	του	δάσους.

Ενώ	 προσπαθούμε	 να	 προσανατολιστούμε	 στο	 αρκετά	
ογκώδη	μενού,	το	αίμα	μας	παγώνει	για	άλλη	μια	φορά	στο	Μπάν-
σκο	 -αυτή	 τη	 φορά	 εξαιτίας	 της	 επιγραφής	“Grilled kid made to 
order”	 (“Παιδί	 στα	 κάρβουνα,	 κατά	 παραγγελία”).	Το	 έγκλημα	
είναι	προφανώς	γλωσσικό	λάθος	καθώς	η	βουλγαρική	εκδοχή	
λέει	“Ψημένο	κατσίκι	κατά	παραγγελία”.

Γενικά	η	φάση	περνάει	χωρίς	δολοφονία	και	σχετικά	φθηνά	-	
η	μερίδα	σμένκα,	που	είναι	κρέας	για	δύο,	κάνει	11	λέβα	ενώ	ο	
συνολικός	λογαριασμός	για	το	μεσημεριανό	είναι	λιγότερα	από	
40	λέβα.	

Πίσω	στο	Μπάνσκο	αποφασίζουμε	να	δοκιμάσουμε

“μπαριάκοβα μεχανά”

Γι’	αυτό	επίσης	έχουμε	ακούσει	καλά	σχόλια	και	η	επίσκεψή	
μας	όχι	μόνο	δεν	είναι	απογοητευτική,	αλλά	και	μας	προσθέτει	
στη	λίστα	με	τους	οπαδούς.	

Εκτός	από	το	γεγονός	ότι	η	εξυπηρέτηση	είναι	θερμή	και	με	
πολλή	φροντίδα,	τα	πάντα	στο	εστιατόριο	μιλούν	για	προσοχή	
στη	λεπτομέρεια	και	σεβασμό	για	τα	φαγητά	και	τους	πελάτες.	
Όλα	τα	τραπέζια	γύρω	από	το	στρογγυλό	τζάκι	που	ανοίγεται	
στις	270	μοίρες,	είναι	κατειλημμένα	από	ανθρώπους	που	έχουν	
έρθει	για	να	φάνε	και	όχι	για	να	πίνουν	και	να	τραγουδούν.	Εδώ	η	
προσοχή	όλων	-και	πελατών	και	ιδιοκτητών-	σα	να	είναι	στραμ-
μένη	προς	το	ίδιο	πράγμα,	την	απόλαυση	του	καλού	φαγητού.

Μας	 φέρνουν	 από	 μικρή	 μερίδα	 τόνο,	 προσφορά	 του	
καταστήματος,	ακόμα	πριν	παραγγείλουμε	τέλεια,	πραγματική	
σπιτική		λιούτενιτσα		και	άσπρο	ψωμί	που	μόλις	βγήκε	από	το	
φούρνο	με	τραγανή	κόρα.

Από	τα	κρέατα	δοκιμάζουμε	κάρβαβιτσα,	η	οποία	είναι	περί-
που	στο	επίπεδο	εκείνης	της	“Μακεντόνσκα	κράτσμα”	-	και	ίσως	
κατά	μια	 ιδέα	λιγότερα	αρωματική.	Δοκιμάζουμε	και	το	χοιρινό	
πόδι,	στο	οποίο	η	γέμιση	περιέχει	κομμάτια	κρέας	και	μπέικον,	και	
η	πέτσα	είναι	ψημένη	τραγανή	και	κάνει	τη	γεύση	πιο	πλούσια.

Ο	καπαμάς	επίσης	είναι	πολύ	νόστιμος,	αν	και	έχει	παραβράσει	
λίγο	-η	αλήθεια	είναι	ότι	πολλοί	από	τους	ντόπιους,	τηρώντας	τις	
καλύτερες	τοπικές	παραδόσεις,	θα	τον	έφτιαχναν	ακριβώς	έτσι.

Και	εδώ	το	γιαούρτι	με	βατόμουρα,	η	τοπική	σπεσιαλιτέ	για	
επιδόρπιο,	είναι	πολύ	αξιοπρεπές.

Η	τελευταία	μας	επιλογή	είναι

“μοτίκατα”

(“Το	τσαπί”),	το	οποία	θεωρείται	από	πολλούς	ως	το	καλύτερο	εστι-
ατόριο	της	πόλης.	Στο	δρόμο	προς	το	θέρετρο	Σιλιγκάρνικ	και	το	
τουριστικό	καταφύγιο	Πίριν,	κάποτε	αυτό	το	εστιατόριο	ήταν	έξω	
από	το	Μπάνσκο	-στο	δάσος.	Τώρα	η	οικοδόμηση	έχει	επεκταθεί	
τόσο	πολύ	στο	λόφο,	που	πρακτικά	τον	περιβάλλει	και	εμποδίζει	
τη	θέα	προς	την	κορφή.	Απέχει	από	τα	µη	ολοκληρωμένα	κτίρια	
μόνο	κατά	δύο	ή	τρεις	σειρές	ανακατεμένων	δέντρων.

Ωστόσο,	η	“Μοτίκατα”	έχει	όμορφη	αυλή	από	την	οποία	περνά	
μικρό	ποταμάκι.

Θέλουμε	να	καθίσουμε	έξω	γιατί	ο	καιρός	είναι	ηλιόλουστος	
και	το	μεσημέρι	κάνει	πολλή	ζέστη	αλλά	συναντάμε	κατηγορημα-
τική	άρνηση.	Εδώ,	σε	αντίθεση	με	“Ντιάντο	Πένε”	δεν	τα	καταφέρ-
νουμε	 να	 ξεπεράσουμε	 την	 αντίσταση	 οπότε	 καθόμαστε	 μέσα	

Македонска кръчма
Добринище,	ул.	„Георги	Темелков“	1
вечеря	за	двама	без	вино	-	между	40	и	60	лв.
0744/	72274,	0888	792	299

барякова механа
ул.	„Велян	Огнев“	3,
вечеря	за	двама	без	вино	-	между	50	и	70	лв.
0749/	84482

Касапинова къща
ул.	„Яне	Сандански“	4,
вечеря	за	двама	без	вино	-	между	50	и	70	лв.
07443	35	00,	0889	213	337,	0898	317	555,

Мотиката
ул.	„Пирин“,
вечеря	за	двама	без	вино	-	между	50	и	70	лв.
0749/	830	67

Дядо Пене
ул.	„Ал.Буйнов“	1,
вечеря	за	двама	без	вино	-	между	50	и	70	лв.
0749/	88	348,	0888	795	970



Μακεντόνσκα κράτσμα
Ντομπρίνιστε,	οδ.	“Γκέοργκι	Τεμέλκοφ”	1
δείπνο	για	δυο	χωρίς	κρασί	-	από	40	έως	60	λέβα
0744/	72274,	0888	792	299

Μπαριάκοβα μεχανά
οδ.	“Βελιάν	Όγκνεφ”	3
δείπνο	για	δυο	χωρίς	κρασί	-	από	50	έως	70	λέβα
0749/	84482

Κασάπινοβα κάστα
οδ.	“Γιάννε	Σαντάνσκι”	4
δείπνο	για	δυο	χωρίς	κρασί	-	από	50	έως	70	λέβα
07443	35	00,	0889	213	337,	0898	317	555

Μοτίκατα
οδ.	“Πίριν”,
δείπνο	για	δυο	χωρίς	κρασί	-	από	50	έως	70	λέβα
0749/	830	67

ντιάντο Πένε
οδ.	“Αλ.	Μπούινοφ”	1
δείπνο	για	δυο	χωρίς	κρασί	-	από	50	έως	70	λέβα
0749/	88	348,	0888	795	970

απέναντι	από	το	τζάκι.
Σύντομα	πειθόμαστε	ότι	αν	και	μακριά	από	την	τέλεια	εξυ-

πηρέτηση,	η	“Μοτίκατα”	αξίζει	όλα	τα	καλά	λόγια	που	ακούσαμε	
όσον	αφορά	το	καλό	φαγητό.

Εδώ	δοκιμάζουμε	το	κατηγορηματικά	πιο	σπιτικό	κιόπουλο	
που	συνοδεύεται	από	δύο	κομμάτια	νόστιμο	λευκό	τυρί	και	ένα	
περίεργο	τουρσί	με	πιπεριές,	κρεμμύδι,	αγγουράκια	και	ελιές.

Η	 κάρβαβιτσα	 είναι	 επίσης	 πολύ	 καλή	 καθώς	 και	 ο	 κάτινος	
μεζές.	Η	πιο	αισθητή	διαφορά	είναι	στη	σάλτσα,	όπου	ξεκάθαρα	
διακρίνεται	άρωμα	κρασιού,	και	δεν	κυριαρχούν	τα	λαχανικά.	Το	
ψωμί	με	σουσάμι	είναι	επίσης	φρεσκοψημένο	και	πολύ	νόστιμο.	

Μια	 από	 τις	 πιο	 εντυπωσιακές	 σπεσιαλιτέ	 είναι	 οι	 πατάτες	
“μοτίσκι”	-νωπά,	με	τις	φλούδες,	κομμένες	σε	στρογγυλά	κομμά-
τια	τηγανισμένες	με	τον	καλύτερο	δυνατό	τρόπο,	ώστε	να	είναι	
τραγανές	από	έξω	και	μαλακές	από	μέσα.	Τα	προϊόντα	είναι	προ-
σεκτικά	επιλεγμένα	και	ποιοτικά.

Η	μοναδική	απογοήτευση	ήταν	ο	καπαμάς	-γιαχνί	από	ξινολά-
χανο,	ρύζι,	μερικά	είδη	κρέατος	και	μπαχαρικά.	Μάλλον	δεν	φτιά-
χτηκε	άσχημα,	αλλά	έχει	γεύση	σα	να	μην	είναι	και	πολύ	φρέσκος.

Γενικά,	η	“Μοτίκατα”	είναι	μια	από	τις	καλύτερες	τρεις	ταβέρ-
νες	στην	περιοδεία	μας,	μαζί	με	την	“Μπαριάκοβα	κάστα”	και	τη	
“Μακεντόνσκα	κράτσμα”	στο	Ντομπρίνιστε.	Η	“Ντιάντο	Πένε”	τις	
ακολουθεί	σε	μικρή	απόσταση.

Παρά	το	βάρος	στα	στομάχια	φτάνουμε	στο	συμπέρασμα	ότι	
στο	Μπάνσκο	έχει	πού	να	φάει	κανείς	αρκετά	καλά.	Το	μόνο	πρό-
βλημα	είναι	ότι	τα	καλύτερα	εστιατόρια	σερβίρουν	φαγητά	χωρίς	
ποικιλία.	Εάν	θα	μείνεις	μόνο	για	ένα	Σαββατοκύριακο,	αυτό	μάλ-
λον	 δεν	 είναι	 πρόβλημα.	Το	 πιο	 δυσάρεστο	 είναι	 αν	 χρειάζεται	
κάθε	βράδυ	να	παραγγέλνεις	το	ίδιο	επί	μια	εβδομάδα.	Από	την	
άλλη	πλευρά,	ορίστε	απόδειξη	ότι	το	Μπάνσκο	είναι	ένας	τόπος	
με	χαρακτήρα;			
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Предстоящи събития
23-26 януари 2009 г.
Място:	Старото	международно	летище	Атина,	Гърция
Ho.re.Ca.: Международно търговско изложение, 
посветено на хотелиерския и хранителен отрасли
Организатор:	Forum	S.A.
http://www.forumsa.gr/index.php?catItem=19

28 януари 2009 г.
Място:	Sofitel	Hotel,	Букурещ,	Румъния
Конференция под надслов “Въздушният транспорт в 
Югоизточна Европа”
Организатор:	Aarkstore	Enterprise
http://www.aarkstore.com/conference/Conference-on-
SEE-Air-Transport.asp

Февруари 2009 г.
Място:	Хотел	Шератон,	София,	България
Пети иновационен форум
Организатор:	Фондация	“Приложни	изследвания	и	
комуникации”,	Еnterprise	Europe	Network	–	България
http://www.enterprise-europe-network.bg/comment.php?	
comment.news.16

19-22 февруари 2009 г.
Място:	Изложбена	зала	“Атина”,	старото	международно	
летище	в	Атина,	Гърция
agrorama �00� – Изложение за земеделие
Организатор:	COMPASSexpo	Ltd
http://www.agroathens.com/index.html

4-6 март 2009 г.
Място:	Панаирно	градче,	Пловдив,	България
банки, инвестиции, пари
Организатор:	Международен	панаир	Пловдив,	Е	21	АД
http://www.fair.bg/bg/events/bip09.htm

10-14 март 2009 г.
Място:	НДК,	София,	България
българска строителна седмица
Организатор:	Агенция	Булгарреклама
http://www.bulgarreklama.com/?id_sess=ibhr91eugtdug
mdq5pso6pjq90&current=kalendar&func=all&year=2009
&lang=bg#

6-8 април 2009 г.
Място:	НДК,	София,	България
5-ти международен конгрес и изложба за енергийна 
ефективност и възобновяеми енергийни източници
Организатор:	ViaExpo
http://www.viaexpo.com/congress-ee-vei/bg/congress.php

Επερχόμενες εκδηλώσεις
23-26 Ιανουαρίου 2009
Τόπος:	Το	παλιό	διεθνές	αεροδρόμιο,	Αθήνα,	Ελλάδα
Ho.re.Ca.: Η διεθνής εμπορική έκθεση αφιερωμένη 
στους τομείς των ξενοδοχείων και των εστιατορίων
Διοργανωτής:	Forum	S.A.
http://www.forumsa.gr/index.php?catItem=19

28 Ιανουαρίου 2009
Τόπος:	Sofitel	Hotel,	Βουκουρέστι,	Ρουμανία
Διάσκεψη με τίτλο “οι αεροπορικές μεταφορές στη 
νοτιοανατολική ευρώπη”
Διοργανωτής:	Aarkstore	Enterprise
http://www.aarkstore.com/conference/Conference-on-
SEE-Air-Transport.asp

Φεβρουάριος 2009
Τόπος:	Ξενοδοχείο	Sheraton,	Σόφια,	Βουλγαρία
Πέμπτο φόρουμ καινοτομίας
Διοργανωτής:	Ίδρυμα	“Εφαρμοσμένη	έρευνα	και	
επικοινωνίες”,	Enterprise	Europe	Network	-	Βουλγαρία	
http://www.enterprise-europe-network.bg/comment.
php?comment.news.16

19-22 Φεβρουαρίου 2009
Τόπος:	Αίθουσα	Εκθέσεων	Αθήνα,	Το	παλιό	διεθνές	
αεροδρόμιο,	Αθήνα,	Ελλάδα	
agrorama �00� – Έκθεση γεωργίας
Διοργανωτής:	COMPASSexpo	Ltd
http://www.agroathens.com/index.html

4-6 Μαρτίου 2009
Τόπος:	Εκθεσιακό	Κέντρο,	Πλόβντιβ,	Βουλγαρία
Τράπεζες, επενδύσεις, χρήματα
Διοργανωτής:	Διεθνής	Έκθεση	-	Πλόβντιβ,	Ε	21	S.A.
http://www.fair.bg/bg/events/bip09.htm

10-14 Μαρτίου 2009
Τόπος:	Μέγαρο	πολιτισμού,	Σόφια,	Βουλγαρία
βουλγαρική εβδομάδα της οικοδόμησης
Διοργανωτής:	Πρακτορείο	Bulgarreklama
http://www.bulgarreklama.com/?id_sess=ibhr91eugtdug
mdq5pso6pjq90&current=kalendar&func=all&year=2009
&lang=bg#

6-8 Απριλίου 2009
Τόπος:	Μέγαρο	πολιτισμού,	Σόφια,	Βουλγαρία
5ο διεθνές συνέδριο και έκθεση για την ενεργειακή 
απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  
Διοργανωτής:	ViaExpo
http://www.viaexpo.com/congress-ee-vei/bg/congress.php
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аЛумиЛ 	 е	 най-голямата	 група,	 занимаваща	
се	с	пресоване	на	алуминий	в	Гърция,	и	е	сред	
водещите	 доставчици	 на	 алуминиеви	 системи	

за	архитектурни	цели	в	Европа.	Компанията	е	затвърдила	ролята	
си	 на	 лидер	 на	 Балканите	 с	 трайното	 си	 присъствие	 в	 Румъния,	
Черна	Гора	и	България.	Посредством	25	филиала,	продукцията	на	
компанията	достига	до	45	страни	в	четири	континента.	

иНтерметаЛ ооД	 e	 с	 основен	 предмет	
на	 дейност	 внос	 и	 търговия	 на	 едро	 на	
неръждаеми	 материали	 и	 ВИК	 части.	 Фир-

мата	предлага	многообразие	от	артикули	в	различни	категории	–		
неръждаеми	изделия	и	ламарина,	всичко	необходимо	за	изграж-
дане	на	водопроводни	и	газопреносни	системи,	помпи,	санитарно	
оборудване,	отоплителни	системи	за	бита	и	промишлеността,	кли-
матици.	Освен	в	София,	Интерметал	има	и	шест	клона	в	страната	–		
в	Бургас,	Пловдив,	Плевен,	Варна,	Русе	и	Монтана.	

MeLi tOUrs	 предоставя	 туристически	
пакети	 на	 водещи	 туроператори	 до	 раз-

лични	гръцки	дестинации.	Компанията	е	най-големият	доставчик	
на	туристически	услуги,	обвързани	с	конкретни	дестинации	в	цяла	
Гърция.	Сред	предлаганите	услуги	са:	ваканционни	пакети,	хотел-
ски	резервации,	конгресен	туризъм,	фирмени	пътувания,	круизи,	
яхти	под	наем.

НаваН еооД	е	спедиторска	фирма,	създа-
дена	преди	шест	години	от	гръцки	инвести-
тори.	Компанията	работи	с	над	350	бордови	

и	хладилни	автомобили.	Услугите	й	се	предлагат	на	Балканите,	в	
бившите	съветски	републики	и	по	следните	дестинации:	всички	
страни-членки	 на	 Европейския	 съюз,	 Хърватска,	 Русия,	 Сърбия,	
Турция.	Предлага	и	транспорт	на	стоки	с	контейнери,	работейки	
съвместно	с	MAERSK,	една	от	най-големите	компании	за	превоз	на	
контейнери	в	света.	

pGt-GrOUp	 е	 фирма,	 специализираща	 в	
областта	на	недвижимите	имоти.	Извършва	
дейност	 в	 сферите:	 вътрешна	 и	 външна	

търговия;	представителство,	посредничество	и	агентство	на	бъл-
гарски	и	чуждестранни	физически	и	юридически	лица	в	страната	
и	 в	 чужбина;	 предприемачество	 и	 сделки	 с	 недвижими	 имоти,	
пазарни	проучвания,	оценка,	консултантски	услуги	при	сделки	с	
недвижими	имоти,	отдаване	под	наем,	управление	на	недвижими	
имоти.

	
трофимо ооД е	 член	 на	 Крапси	
груп.	 Предметът	 на	 дейност	 на	 фир-

мата	 е	 производство	 на	 хранителни	 продукти	 и,	 в	 частност,	
хлебни	 изделия	 и	 брашно.	 Фирмата	 работи	 в	 тясно	 сътрудни-
чество	 с	 производственото	 предприятие	 “Хлебни	 изделия	 –		
Люлин”	-	София,	където	се	намира	и	нейното	седалище.

WiLsOn LearninG	 е	 глобален	
лидер	 в	 сферата	 на	 развитието	

на	човешките	ресурси.	Фирмата	подпомага	големи	организации	
при	 осъществяването	 на	 бизнес	 плановете	 им,	 като	 усъвър-
шенстване	на	професионалните	умения	на	техните	служители.	
Уникалният	цялостен	подход	при	разгръщането	потенциала	на	
човешките	ресурси	включва	диагностика	на	липсващите	умения	
и	изграждане	на	конкретни	решения	за	подобряване	работата	
на	персонала,	които	могат	да	бъдат	лесно	реализирани	в	еже-
дневната	 дейност	 на	 компанията-клиент	 и	 имат	 траен	 ефект	
върху	представянето	на	фирмата.

H	 aλουμυλ	 είναι	 ο	 μεγαλύτερος	 όμιλος	 παραγωγής	 προϊόντων	
διέλασης	αλουμινίου	στην	Ελλάδα	και	ένας	από	τους	μεγαλύτερους	
προμηθευτές	 συστημάτων	 αλουμινίου	 στην	 Ευρώπη.	 Η	 εταιρεία	
αναδείχτηκε	ως	ηγέτης	στα	Βαλκάνια	με	τη	μόνιμη	παρουσία	της	στη	
Ρουμανία,	Μαυροβούνιο	και	Βουλγαρία.	Μέσω	25	θυγατρικών	της,	τα	
προϊόντα	της	εταιρείας	φτάνουν	σε	45	χώρες	σε	τέσσερις	ηπείρους.	

Η	 interMetaL Ε.Π.Ε. με	 κύρια	 δραστηριότητα	 εισαγωγή	 και	
χονδρεμπόριο	ανοξείδωτων	υλικών	και	εξαρτημάτων	υδραυλικών	
εγκαταστάσεων.	Προσφέρουμε	ποικιλία	ειδών	σε	διάφορες	κατηγο-
ρίες	-ανοξείδωτα	υλικά	και	λαμαρίνα,	τα	πάντα	για	την	κατασκευή	
συστημάτων	ύδρευσης	και	φυσικού	αερίου,	αντλίες,	είδη	υγιεινής,	
συστήματα	 θέρμανσης	 για	 οικιακές	 και	 βιομηχανικές	 εφαρμογές,	
κλιματισμούς.	Εκτός	από	τη	Σόφια,	η	εταιρεία	έχει	έξι	υποκαταστή-
ματα	 στη	 χώρα	 -Μπουργκάς,	 Πλόβντιβ,	 Πλέβεν,	 Βάρνα,	 Ρούσε	 και	
Μοντάνα.	

Η	MeLi tOUrs είναι	ταξιδιωτικό	γραφείο	που	παρέχει	τουριστικά	
πακέτα	κορυφαίων	ταξιδιωτικών	πρακτορείων	σε	διάφορους	προ-
ορισμούς	 στην	 Ελλάδα.	 Η	 εταιρεία	 είναι	 ο	 μεγαλύτερος	 παροχέας	
ταξιδιωτικών	υπηρεσιών	που	σχετίζονται	με	συγκεκριμένους	προο-
ρισμούς	σε	όλη	την	Ελλάδα.	Μεταξύ	των	υπηρεσιών	που	προσφέρο-
νται	είναι:	πακέτα	διακοπών,	κρατήσεις	ξενοδοχείων,	συνεδριακός	
τουρισμός,	 επαγγελματικά	 ταξίδια,	 κρουαζιέρες,	 ενοικιάσεις	 σκα-
φών	αναψυχής.

Η	naVan Ε.Π.Ε.	είναι	εταιρεία	για	διεθνείς	μεταφορές	και	αποστο-
λές	 που	 ιδρύθηκε	 πριν	 από	 έξι	 χρόνια	 από	 Έλληνες	 επενδυτές.	 Οι	
υπηρεσίες	 της	 εταιρείας	 προσφέρονται	 στα	 Βαλκάνια,	 Δυτική	 και	
Κεντρική	Ευρώπη	καθώς	και	στην	Τουρκία	και	στις	πρώην	σοβιετικές	
δημοκρατίες.	Η	εταιρεία	δουλεύει	με	πάνω	από	350	φορτηγά	ξηρού	
φορτίου	και	φορτηγά	ψυγεία	στους	ακόλουθους	προορισμούς:	όλες	
τις	 χώρες	 μέλη	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης,	 Κροατία,	 Ρωσία,	 Σερβία,	
Τουρκία.	Προσφέρει	και	μεταφορές	εμπορευμάτων	σε	εμπορευμα-
τοκιβώτια	σε	συνεργασία	με	τη	MAERSK,	μία	από	τις	μεγαλύτερες	
εταιρείες	για	τη	μεταφορά	εμπορευματοκιβωτίων	στον	κόσμο.	

Η	 pGt-GrOUp	 είναι	 μια	 εταιρία	 που	 ειδικεύεται	 στην	 αγορά	 ακι-
νήτων.	Δραστηριοποιείται	στους	κλάδους:	εμπόριο	στο	εσωτερικό	
και	το	εξωτερικό,	αντιπροσωπεία,	μεσολάβηση	για	βουλγαρικά	και	
αλλοδαπά	φυσικά	και	νομικά	πρόσωπα	στο	εσωτερικό	και	το	εξωτε-
ρικό,	επιχειρηματικότητα	και	κτηματομεσιτικές	συναλλαγές,	μελέτες	
αγοράς,	 εκτίμηση	 των	 ακινήτων,	 παροχή	 συμβουλευτικών	 υπηρε-
σιών	σε	συναλλαγές	με	ακίνητα,	μίσθωση	και	διαχείριση	ακινήτων.
	
Η	τροφιμο Ε.Π.Ε. είναι	μέλος	του	ομίλου	Κράψη.	Η	εταιρεία	δρα-
στηριοποιείται	 στην	 παραγωγή	 τροφίμων	 και	 κυρίως	 προϊόντων	
αρτοποιίας	και	αλευριού.	Η	εταιρεία	συνεργάζεται	στενά	με	το	εργο-
στάσιο	“Hlebni	izdelia-	Lulin”	-	Σόφια,	όπου	βρίσκεται	και	η	έδρα	της.

Η	 WiLsOn LearninG	 είναι	 παγκόσμιος	 ηγέτης	 στην	 ανάπτυξη	
των	ανθρώπινων	πόρων.	Η	εταιρεία	βοηθά	τους	μεγάλους	οργανι-
σμούς	στο	να	εκτελούν	τις	επιχειρηματικές	τους	στρατηγικές,	βελ-
τιώνοντας	 τις	 επαγγελματικές	 δεξιότητες	 των	 υπαλλήλων	 τους.	 Η	
μοναδική	 ολοκληρωμένη	 προσέγγιση	 για	 την	 απελευθέρωση	 των	
δυνατοτήτων	 των	 ανθρώπινων	 πόρων	 περιλαμβάνει	 τη	 διάγνωση	
των	δεξιοτήτων	που	λείπουν	και	σύσταση	συγκεκριμένων	λύσεων	
για	τη	βελτίωση	της	εργασίας	του	προσωπικού,	οι	οποίες	μπορούν	
να	 πραγματοποιηθούν	 εύκολα	 στις	 καθημερινές	 δραστηριότητες	
στην	εταιρεία	του	πελάτη	και	έχουν	μακροχρόνιες	επιδράσεις	στην	
απόδοση	της	εταιρείας.

Нови	членове	на	ГБСБ
τα νέα μέλη του hBcB






