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Смяна на местата
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περιεχομενα

Редакционен коментар
Новини

В края на годината Гръцкия бизнес съвет в България
работеше активно за диалог между българското и
гръцкото бизнес общество и новото правителство. В
тази рубриката ще научите за срещите с президента
Първанов и министрите на образованието,
икономиката, енергетиката и туризма и регионалното
развитие

Политика

Посещението на българския президент Георги
Първанов в Гърция между 24 и 26 ноември беше
неговата първа визита в региона след идването
на власт на новото дясно-центристко българско
правителство на Бойко Борисов. Повече за визитата
четете тук

Икономика

Времето на лесните пари свърши

Сектори

Най-новото от секторите финанси, туризъм,
телекoмуникации и медии, търговия с
бързооборотни стоки, енергетика, строителство и
недвижими имоти, транспорт, земеделие

На фокус

Балкански хоризонти разговаря с генералния
мениджър на Карелия България ЕООД Борислав
Лалев

Членове

В този раздел ще научите повече за членовете на ГБСБ
банка Пиреос, Пощенска банка и Титан Златна Панега
Цимент

Партньорства между членове

Около 30 процента от бизнеса на хотел Шератон идва
от гръцки партньори. Тук ще научите защо

Лайфстайл

Закуска извън леглото: кратко пътешествие из местата
в София, където човек би могъл да закуси според
правилата: на маса, за удоволствие, с вкусна и обилна
храна

47

Предстоящи събития

48
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Κυριο αρθρο
ΕιδΗσεις

Στο τέλος του έτους το Ελληνικό Επιχειρηματικό
Συμβούλιο στη Βουλγαρία εργάστηκε
ενεργά στα πλαίσια του διαλόγου μεταξύ της
βουλγαρικής και της ελληνικής επιχειρηματικής
κοινότητας και της νέας κυβέρνησης. Στην
ενότητα αυτή θα πληροφορηθείτε για τις
συναντήσεις με τον Πρόεδρο Παρβάνοφ και
με τους υπουργούς Εκπαίδευσης, Οικονομίας,
Ενέργειας ,Τουρισμού  και Περιφερειακής
Ανάπτυξης.

ΠολιτικΑ

Η επίσκεψη του Προέδρου της Βουλγαρίας
Γκεόργκι Παρβάνοφ στην Ελλάδα μεταξύ 24
και 26 Νοεμβρίου ήταν η πρώτη επίσκεψή του
στην περιοχή μετά την ανάληψη της εξουσίας
από τη νέα κεντροδεξιά κυβέρνηση της
Βουλγαρίας του Μπόικο Μπορίσοφ.  Διαβάστε
περισσότερα για την επίσκεψη εδώ.

18	ΟικονομικΑ
Η εποχή του εύκολου χρήματος παρήλθε
οριστικά.

23	ΤομεΙς
Ειδήσεις για τους τομείς των οικονομικών, του

τουρισμού, των τηλεπικοινωνιών, των μέσων
μαζικής ενημέρωσης, της εμπορίας προϊόντων
ευρείας κατανάλωσης, της ενέργειας, της
κατασκευαστικής βιομηχανίας και των
ακινήτων, των μεταφορών, της γεωργίας.

30	Στο
επΙκεντρο
O Γενικός Διευθυντής της Karelia Bulgaria Ltd.

κ. Μπόρισλαβ Λάλεφ μιλά στους «Βαλκανικούς
Ορίζοντες».

36	Μελη
Σ’αυτή τη στήλη θα μάθετε περισσότερα για

τα μέλη του ΕΕΣΒ Piraeus Bank, Postbank και
Zlatna Panega.

40	Συνεργασιες
μεταξυ μελων
Περίπου 30 τοις εκατό του κύκλου εργασιών
43
47
48

του ξενοδοχείου Sheraton προέρχεται από
έλληνες συνεργάτες. Εδώ θα μάθετε γιατί.

Lifestyle

Πρωινό εκτός κρεβατιού: σύντομη διαδρομή
στα σημεία της Σόφιας, όπου θα μπορούσε
κανείς να έχει πρωινό σύμφωνα με τους
κανόνες: σε τραπέζι, για απόλαυση, με νόστιμο
και θρεπτικό φαγητό.

προσεχεισ εκδηλΩσεις
ΝΕα μΕλη

ОТ РЕДАКТОРА

декември 2009 – януари 2010

Уважаеми читатели,
Αγαπητοί αναγνώστες,
Ето че след еуфорията, домашния уют, богатите
трапези и пътуванията през празничните дни, януари
бавно ни връща към еждневието, офиса, ангажиментите. Приключи сезонът на равносметките и е време
за нови планове. И понеже този брой на „Балкански
хоризонти” е стъпил с по един крак в миналата и
новата година, тук ще намерите по малко и от двете:
разказ за някои от най-значимите събития от края на
2009 година и поглед към бъдещата.
И в последните два месеца на отминалата година
Гръцкият бизнес съвет в България продължи да
ангажира политическите лидери на страната в активен
диалог. За срещите ни с министрите на образованието,
регионалното развитие и икономиката, енергетиката
и туризма четете в рубриката „Новини”. А в рубриката
„Политика” ще научите повече за посещението на
президента Георги Първанов в Гърция.
След глобалния финансов крах на 2009 година
много от нас се питат „А сега на къде?”. В рубриката
„Икономика” потърсихме отговор на този въпрос и
ви предлагаме анализ на бъдещето на банковия сектор
в България. Да назовем това бъдеще розово би било
прекален оптимизъм, но добрата новина е, че причина
за песимизъм също няма. След опиянението банките
преживяха и махмурлука и сега е време за завръщане
към трезвото мислене – традиционно банкиране,
реална икономика, умерен риск.
Надяваме се да запазите доброто настроението от
посрещането на Новата 2010 година и ви пожелаваме
тя да е успешна и усмихната. А междувременно – приятно четене!

С уважение,
Екипът на „Балкански хоризонти”



Μετά από την αρχική ευφορία, τη σπιτική άνεση, τα
πλούσια τραπέζια και τα ταξίδια των εορτών, ο Ιανουάριος
αργά μας φέρνει πίσω στην καθημερινότητα, στο γραφείο,
στις υποχρεώσεις. Τελείωσε η σεζόν των απολογισμών και
είναι καιρός για νέα σχέδια. Και επειδή αυτό το τεύχος των
«Βαλκανικών Οριζόντων» απλώνεται τόσο στο περασμένο
όσο και στο νέο έτος, εδώ θα βρείτε λίγα και από τα δύο: μια
ιστορία για μερικά από τα πιο σημαντικά γεγονότα από τα
τέλη του 2009 και μια ματιά προς το μέλλον.
Το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία,
ακόμη και στους δύο τελευταίους μήνες του περασμένου
έτους, συνέχισε τον ενεργό διάλογο με τους πολιτικούς
ηγέτες της χώρας. Για τις συναντήσεις μας με τους υπουργούς
της Εκπαίδευσης, της Περιφερειακής Ανάπτυξης και της
Οικονομίας, της Ενέργειας και του Τουρισμού θα διαβάσετε
στη στήλη «Ειδήσεις». Στη στήλη «Πολιτικά» θα μάθετε
περισσότερα σχετικά με την επίσκεψη του προέδρου Γκεόργκι
Παρβάνοφ στην Ελλάδα.
Μετά από την παγκόσμια οικονομική κατάρρευση του
2009, πολλοί από εμάς αναρωτιούνται: «Και τώρα τι;». Στην
ενότητα «Οικονομικά» ψάξαμε απάντηση στο ερώτημα αυτό
και σας προσφέρουμε ανάλυση του μέλλοντος του τραπεζικού
κλάδου στη Βουλγαρία. Το να χαρακτηρίσουμε το μέλλον
ρόδινο θα ήταν υπερβολικά αισιόδοξο, αλλά τα καλά νέα λένε
πως και λόγος για απαισιοδοξία ,επίσης, δεν υπάρχει. Μετά
από τη ζάλη οι τράπεζες ένιωσαν και το hangover και τώρα
ήρθε η ώρα για την επιστροφή στη νηφάλια σκέψη –
παραδοσιακή τραπεζική, πραγματική οικονομία, μέτριος
κίνδυνος.
Ελπίζουμε να κρατήσετε την καλή διάθεση από την
υποδοχή του νέου 2010 και σας ευχόμαστε επιτυχίες και
χαμόγελα. Και εν τω μεταξύ - καλή ανάγνωση!

Με εκτίμηση,
Η ομάδα του «Βαλκανικοί Ορίζοντες»

НОВИНИ

декември 2009 – януари 2010
„Необходимо е да се осигури по-силно присъствие на българския
бизнес в Гърция”, каза българският президент Георги Първанов, в
дясно, пред участниците в българо-гръцки бизнес форум организиран от Гръцкия бизнес съвет в България (ГБСБ) и българското
посолство в Атина на 24 ноември. Той отбеляза, че има над 4000
гръцки фирми в България, докато инвестиционният интерес на
българския бизнес към Гърция все още не е толкова голям.
«Χρειάζεται να εξασφαλιστεί πιο ισχυρή παρουσία των βουλγαρικών
επιχειρήσεων στην Ελλάδα», είπε ο Βούλγαρος πρόεδρος
Γκεόργκι Παρβάνοφ (δεξιά) μπροστά στους συμμετέχοντες στο
ελληνοβουλγαρικό επιχειρηματικό φόρουμ που διοργανώθηκε από το
Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία (ΕΕΣΒ) και τη
βουλγαρική πρεσβεία στην Αθήνα, στις 24 Νοεμβρίου. Ο κ. Παρβάνοφ
σημείωσε ότι υπάρχουν πάνω από 4000 εταιρείες ελληνικών
συμφερόντων στη Βουλγαρία, ενώ το επενδυτικό ενδιαφέρον των
βουλγαρικών επιχειρήσεων προς την Ελλάδα εξακολουθεί να μην είναι
τόσο μεγάλο.

O Πρόεδρος της Βουλγαρίας
συναντήθηκε με την ελληνική
επιχειρηματική κοινότητα

Президентът на България
се срещна с гръцкото
бизнес общество

П

резидентът на България Георги Първанов се
срещна с представители на гръцкото бизнес
общество на 24 ноември. Събитието бе организирано от Гръцкия бизнес съвет в България
(ГБСБ) в партньорство с Българското посолство
в Атина и се проведе в рамките на официалната визита на
президента в гръцката столица. Основни теми на срещата
бяха българо-гръцките бизнес отношения.
Освен г-н Първанов на срещата присъстваха и Трайчо
Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма, Росен Плевнелиев, министър на регионалното развитие, Андрей Караславов, посланик на България в Атина и
Данае Куманаку, посланик на Гърция в София. Присъстваха
и представители на основните гръцки инвеститори в България, като Cosmote, Coca-Cola Hellenic, Hellenic Petroleum,
Yioula Glassworks SA, the National Bank of Greece, Alpha
Bank, Piraeus Bank, Eurobank, S&B Industrial Minerals,   the
Fourlis Group of Companies, Intracom Telecom, Intralot and
TERNA. Събитието бе подкрепено от V+O COMMUNICATION,
Eurobank и Hellenic Petroleum, а домакини бяха президентът на ЕКО България и на ГБСБ, Йонаис Поликандриотис.
Повече за посещението на г-н Първанов в Атина четете
в рубриката „Политика”.  



O Πρόεδρος της Βουλγαρίας Γκεόργκι Παρβάνοφ συναντήθηκε με εκπροσώπους της ελληνικής επιχειρηματικής
κοινότητας στις 24 Νοεμβρίου. Η εκδήλωση διοργανώθηκε
από το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία
(ΕΕΣΒ) σε συνεργασία με τη βουλγαρική πρεσβεία στην
Αθήνα και διεξήχθη στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης
του προέδρου στην ελληνική πρωτεύουσα. Τα κύρια θέματα
της συζήτησης ήταν οι ελληνοβουλγαρικές επιχειρηματικές
σχέσεις.
Εκτός από τον κ. Παρβάνοφ, στη συνάντηση παραβρέθηκαν και ο κ. Τράιτσο Τράικοφ, Υπουργός Οικονομίας,
Ενέργειας και Τουρισμού, ο κ. Ρόσεν Πλέβνελιεβ, Υπουργός
Περιφερειακής Ανάπτυξης, ο κ. Αντρέι Καρασλάβοφ, Πρέσβης της Βουλγαρίας στην Αθήνα και η Πρέσβειρα της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Βουλγαρία κ. Δανάη-Μαγδαληνή
Κουμανάκου. Στη συνάντηση ήταν παρόντες και εκπρόσωποι των μεγαλύτερων ελληνικών επενδυτών στη Βουλγαρία όπως οι Coca-Cola Hellenic, Hellenic Petroleum, Yioula
Glassworks SA, the National Bank of Greece, Alpha Bank,
Piraeus Bank, Eurobank, S&B Industrial Minerals, the Fourlis
Group of Companies, Intracom Telecom, Intralot και TERNA.
Η εκδήλωση υποστηρίχτηκε από τις V+O COMMUNICATION,
Eurobank και Hellenic Petroleum και παρουσιαστής ήταν ο
πρόεδρος της EKO Bulgaria και του ΕΕΣΒ, κ. Ιωάννης Πολυκανδριώτης.
Περισσότερα σχετικά με την επίσκεψη του κ. Παρβάνοφ
στην Αθήνα μπορείτε να διαβάσετε στη στήλη «Πολιτικά».  

δεκέμβριος 2009 - ιανουάριος 2010

ΕιδΗσεις

ГБСБ е първата организация, която приветства
новия министър на образованието

П

редседателят на Съвета на директорите на ГБСБ г-н
Йоанис Поликандриотис проведе работна среща с
д-р Сергей Игнатов няколко часа след встъпването
му в длъжност като новия министър на образованието, младежта и науката. Срещата се състоя на
19 ноември 2009 г. по молба на Съвета.
Гръцкият бизнес съвет беше представен и от г-н Спиридон Аргиропулос – Главен секретар, и г-н Димитър Лъжов –
Изпълнителен директор. От страна на Министерството на срещата присъстваше също д-р Росица Веселинова – Директор
на Отдел „Европейска интеграция и международно сътрудничество”.
Г-н Поликандриотис разясни мисията на Съвета и важността на гръцките инвестиции в България. Той изтъкна, че
над 80 000 българи работят в гръцки дружества и в тази връзка
качеството на образованието е от съществено значение за
успеха на предприятията.
Д-р Сергей Игнатов благодари на Съвета за топлите пожелания по повод назначаването му. Той посочи, че е необходимо професионалистите в бизнеса и тези в образованието да
намерят ефективни начини за сътрудничество. В тази връзка
висшето образование трябва да се вслуша в бизнеса и да е в
състояние да предлага адекватни академични програми.
Гръцкият бизнес съвет и Министерството изразиха съгласие, че бизнесът трябва да предлага конкретни образователни
курсове във висшето и средното образование, за да се гарантира богат набор от професионалисти. Министър Игнатов
предложи да се организира среща между ГБСБ и Съвета на
ректорите. Друга област на взаимно сътрудничество е обменът на информация относно летните стажове за студенти.
Много гръцки дружества, членуващи в Гръцкия бизнес съвет,
предлагат платени стажове, за да привлекат талантливи студенти от университетите.
Сред членовете на Гръцкия бизнес съвет са няколко образователни организации, които предлагат академична литература, професионално обучение и специализирани бизнес
обучения.  

Το ΕΕΣΒ είναι η πρώτη
οργάνωση που χαιρέτισε
το νέο υπουργό Παιδείας
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΣΒ κ.
Ιωάννης Πολυκανδριώτης πραγματοποίησε συνάντηση
εργασίας με τον Δρ. Σεργκέι Ιγνάτοφ λίγες ώρες μετά από την
ανάληψη των καθηκόντων του ως νέου υπουργού Παιδείας,
Νεολαίας και Επιστημών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις
19 Νοεμβρίου 2009 κατόπιν αίτησης του Συμβουλίου.
Εκπρόσωποι του ΕΕΣΒ ήταν ο κ. Σπυρίδων Αργυρόπουλος,
Γενικός Γραμματέας και ο κ. Ντιμίταρ Λαζόβ, Γενικός Διευθυντής.
Εκ μέρους του Υπουργείου στη συνάντηση ήταν επίσης η
διδάκτορας Ροσίτσα Βεσελίνοβα - διευθύντρια του τμήματος
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Διεθνούς Συνεργασίας.
Ο κ. Πολυκανδριώτης ενημέρωσε για την αποστολή του
Συμβουλίου και τη σημασία των ελληνικών επενδύσεων στη
Βουλγαρία. Επεσήμανε ότι περισσότεροι από 80 000 Βούλγαροι
εργάζονται σε ελληνικές επιχειρήσεις και ως εκ τούτου η
ποιότητα της εκπαίδευσης είναι απαραίτητη για την επιτυχία
των επιχειρήσεων.
Ο Δρ. Σεργκέι Ιγνάτοφ ευχαρίστησε το Συμβούλιο για τις
θερμές ευχές με αφορμή το διορισμό του. Επεσήμανε την ανάγκη
τόσο για τους  επαγγελματίες του επιχειρηματικού κόσμου όσο
και για την εκπαίδευση να βρουν αποτελεσματικούς τρόπους
συνεργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η τριτοβάθμια εκπαίδευση
πρέπει να ακούσει τις επιχειρήσεις και να είναι σε θέση να
παρέχει επαρκή ακαδημαϊκά προγράμματα.
Το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο και το Υπουργείο
συμφώνησαν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χορηγούν  
συγκεκριμένα προγράμματα εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια και
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να εξασφαλιστεί ένα ευρύ
φάσμα μελλοντικών επαγγελματιών. Ο υπουργός Ιγκνάτοφ
πρότεινε να οργανωθεί συνάντηση μεταξύ του
ΕΕΣΒ και του Συμβουλίου των Πρυτάνεων.
Ένας άλλος τομέας αμοιβαίας συνεργασίας
είναι η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με
τη θερινή πρακτική άσκηση των φοιτητών.
Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, μέλη του
Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου,
προσφέρουν πρακτική εξάσκηση   με
αμοιβή για να προσελκύσουν ταλαντούχους
φοιτητές από τα πανεπιστήμια.
Μεταξύ των μελών του Ελληνικού
Επιχειρηματικού Συμβουλίου είναι επίσης
αρκετοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί που
προσφέρουν ακαδημαϊκή βιβλιογραφία,
επαγγελματική κατάρτιση και εξειδικευμένη
επιχειρηματική εκπαίδευση.  
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Η απορρόφηση
των κονδυλίων
της ΕΕ - θέμα
της συνάντησης
του ΕΕΣΒ με
τον υπουργό
Πλέβενλιεφ

Усвояването на фондовете на ЕС –
тема на срещата на ГБСБ с министър
Плевнелиев

П

редседателят на Съвета на директорите на ГБСБ
г-н Йоанис Поликандриотис проведе работна
среща   с г-н   Росен Плевнелиев – министър на
Регионалното развитие и благоустройството.
Срещата се състоя на 3 декември 2009 г. по молба

на Съвета.
Гръцкият бизнес съвет беше представен и от г-н Спиридон Аргиропулос – Главен секретар, и г-н Димитър Лъжов –
Изпълнителен директор.
Целта на срещата беше да се разгледат възможностите за
бъдещо сътрудничество между Съвета и Министерството. Г-н
Плевнелиев сподели, че добре познава Гръцкия бизнес съвет
и дейността му в България. Той изрази положителното си
отношение към бизнеса във връзка с приоритетите на новото
българско правителство.
„Нашата задача е да подпомагаме растежа на бизнеса”,
каза министър Плевнелиев. Той подчерта, че влиза в политиката от средите на бизнеса и знае какви са техните очаквания
от администрацията.
В рамките на Гръцкия бизнес съвет има дружества, които
работят по проекти, свързани с Оперативна програма „Регионално развитие”. Съветът предложи да изготви структурен
доклад относно подобренията, които е необходимо да се
направят, за да се улесни усвояването на фондовете. Г-н Плевнелиев отговори, че с радост ще приеме един такъв документ
като форма на обратна връзка с бизнеса.
Министър Плевнелиев разясни и развитието на проекта
за изграждането на автомагистрала „Струма”. Той изрази желанието да използва опита на гръцките дружества в инфраструктурните проекти, тъй като Гърция има сериозни постижения в
тази област през последните години. Министерството и Съветът се споразумяха да организират съвместно форум, посветен
на строителните и инфраструктурни проекти през 2010 г.



Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΣΒ κ. Ιωάννης
Πολυκανδριώτης πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με
τον κ. Ρόσεν Πλέβενλιεφ – Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Δημοσίων Έργων. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 3
Δεκεμβρίου 2009 κατόπιν αίτησης του Συμβουλίου.
Εκπρόσωποι του ΕΕΣΒ ήταν ο κ. Σπυρίδων Αργυρόπουλος,
Γενικός Γραμματέας και ο κ. Ντιμίταρ Λαζόβ, Γενικός Διευθυντής.  
Ο σκοπός της συνάντησης ήταν να εξεταστούν οι
δυνατότητες για μελλοντική συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου
και του Υπουργείου. Ο κ. Πλέβνελιεφ είπε ότι γνωρίζει καλά το
Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο και τη δραστηριότητά
του στη Βουλγαρία. Εξέφρασε τη θετική στάση του έναντι
των επιχειρήσεων σε σχέση με τις προτεραιότητες της νέας
βουλγαρικής κυβέρνησης.
«Ο στόχος μας είναι να στηρίζουμε την επιχειρηματική
ανάπτυξη», δήλωσε ο υπουργός Πλέβνελιεφ. Τόνισε το γεγονός ότι
μπήκε στην πολιτική από τον ιδιωτικό τομέα και ξέρει ποιες είναι οι
προσδοκίες των επιχειρηματιπων από την Δημόσια Διοίκηση.
Στο πλαίσιο του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου
υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δουλεύουν σε έργα που σχετίζονται
με το Ε.Π. «Περιφερειακής Ανάπτυξης». Το Συμβούλιο πρότεινε
να ετοιμάσει έκθεση με θέμα τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν
για να διευκολυνθεί η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων.
Ο κ. Πλέβνελιεφ απάντησε ότι θα δεχόταν ευχαρίστως ένα
τέτοιο έγγραφο ως ένα είδος αμφίδρομης επικοινωνίας με τις
επιχειρήσεις.
Ο υπουργός Πλέβνελιεφ εξήγησε και την ανάπτυξη του έργου
για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Στρούμα. Εξέφρασε
την επιθυμία να χρησιμοποιήσει την εμπειρία των ελληνικών
επιχειρήσεων σε έργα υποδομής, καθώς η Ελλάδα έχει σημαντικά
επιτεύγματα στον τομέα αυτό τα τελευταία χρόνια. Το Υπουργείο
και το Συμβούλιο συμφώνησαν να οργανώσουν από κοινού ένα
φόρουμ για τα έργα κατασκευής και υποδομής για το 2010.
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Yπουργός Τράικοφ προς
τα μέλη του ΕΕΣΒ
«Το βασικό μας
καθήκον σε αυτούς τους
ταραγμένους καιρούς
της κρίσης είναι να
διατηρήσουμε ένα
σταθερό γενικό πλαίσιο
για τις ξένες επενδύσεις»
Министър Трайков пред членовете на ГБСБ:

“Нашето основно задължение в тези бурни и
кризисни времена е да запазим общата рамка за
чуждестранни инвестиции стабилна”.

П

розрачност, предсказуемост, коректно отношение и благоприятна данъчна обстановка –
така министърът на икономиката, енергетиката и туризма г-н Трайчо Трайков определи
приоритетите на неговото министесрство
пред повече от 100 представители на гръцкия бизнес в
България по време на бизнес закуска в хотел Шератон на
14 декември 2009 г. Събитието бе организирано от Гръцкия бизнес съвет в България под наслов „Активен диалог
за успешно сътрудничество”.
„Нашето основно задължение в тези бурни и кризисни
времена е да запазим общата рамка за чуждестранни
инвестиции стабилна”, каза министър Трайков.
Намаляване на трансакционните разходи на бизнеса
и данъчни облекчения за бизнеси, които оперират в
България са две възможни стъпки в тази посока. Ефикасна
оперативна програма и ясни правила в концесионните
практики са други две от целите на правителството
според министъра.
Стимулирането на чуждестранните инвестиции е
обвързано и със законодателни промени, които да
гарантират ефективното и централизирано действие
на Агенцията за чуждестранни инвестиции, добави г-н
Трайков.
Относно енергетиката, министърът  каза, че въпреки
традиционният модел, в който секторът се обуславя от

Διαφάνεια, προβλεψιμότητα, δίκαιη μεταχείριση και
ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς - έτσι ο υπουργός οικονομίας,
ενέργειας και τουρισμού, κ. Τράιτσο Τράικοφ καθόρισε
τις προτεραιότητες του υπουργείου του μπροστά σε
περισσότερα από 100 εκπροσώπους  ελληνικών επιχειρήσεων
με δραστηριότητα στη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια ενός
προγεύματος εργασίας στο ξενοδοχείο Sheraton στις 14
Δεκεμβρίου 2009. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το
Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία με θέμα
«Ενεργός διάλογος για επιτυχημένη συνεργασία».
«Η κύρια υποχρέωσή μας σε αυτούς τους ταραγμένους
καιρούς κρίσης είναι να διατηρήσουμε το γενικό πλαίσιο για
τις ξένες επενδύσεις σταθερό» δήλωσε ο υπουργός Τράικοφ.
Η μείωση του κόστους των επιχειρηματικών συναλλαγών
και οι φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία είναι δύο δυνατά μέτρα
προς αυτή την κατεύθυνση. Αποτελεσματικό επιχειρησιακό
πρόγραμμα και σαφείς κανόνες όσον αφορά τις πρακτικές
παραχώρησης είναι άλλοι δύο στόχοι της κυβέρνησης,
σύμφωνα με τον υπουργό.
Η προώθηση των ξένων επενδύσεων συνδέεται με
νομοθετικές αλλαγές οι οποίες θα διασφαλίσουν την
αποτελεσματική και κεντρική λειτουργία του Οργανισμού   
Ξένων Επενδύσεων, πρόσθεσε ο κ. Τράικοφ.
Όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας, ο υπουργός
δήλωσε ότι παρά το παραδοσιακό μοντέλο στο οποίο ο
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Според министър
Трайков,
правителството ще
се концентрира
върху изграждането
на Национален план
за развитието на
възобновяемите
енергийни източници.
големи енергийни компании и значително държавно
участие, през последните години сегментът се е отворил
към по-малките играчи. Тази промяна се дължи както на
либерализацията на празара, така и на разпространенито
на възобновяемите източници на енергия и тяхната
централна роля в енергийната политика. Ето защо, според
министър Трайков, правителството ще се концентрира
върху изграждането на Национален план за развитието
на възобновяемите енергийни източници.
Именно политиката на правителството относно
възобновяемите източници на енергия и биогоривата
се превърна и в една от горещите теми на последвалата
дискусия. По настояване на Димитър Тортопов от Еко
България, министърът пое ангажимент да се срещне с
Българската петролна и газова асоциация за разговор на
тема енергийната ефективност и биогоривата.
Представители на сектора посочиха, че акцизните
облекчения за смесените горива не вземат предвид
процентното съотношение на биогоривата спрямо
другите горива, което според тях не е достатъчно
ефективен стимул. Министър Трайков отговори, че ще
повдигне въпроса пред колегите си от Финансовото
министерство.
Друга интересна тема на дискусия бе евентуалното
влизане на България в еврозоната. На въпроса какъв курс
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τομέας βασίζεται στις μεγάλες εταιρείες ενέργειας και
την  σημαντική κρατική συμμετοχή, κατά τα τελευταία
χρόνια, ο κλάδος έχει ανοιχτεί και  προς τους μικρότερους
παραγωγούς. Η αλλαγή αυτή οφείλεται τόσο στην
απελευθέρωση της αγοράς όσο και στη διανομή των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στον κεντρικό τους
ρόλο στην ενεργειακή πολιτική. Ως εκ τούτου, σύμφωνα
με τον υπουργό Τράικοφ, η κυβέρνηση θα επικεντρωθεί
στη δημιουργία εθνικού σχεδίου για την ανάπτυξη των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ακριβώς η κυβερνητική πολιτική για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και τα βιοκαύσιμα έγινε κι ένα από τα
πιο καυτά θέματα της συζήτησης που προέκυψε. Μετά
από επιμονή του κ. Ντιμίταρ Τορτόποφ από την Eko
Bulgaria, ο υπουργός δεσμεύτηκε να συναντηθεί με τη
βουλγαρική Ένωση των Βιομηχανιών Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου για να συζητήσουν την ενεργειακή
απόδοση και τα βιοκαύσιμα.
Οι εκπρόσωποι του κλάδου ανέφεραν ότι οι
ελαφρύνσεις στον ΕΦΚ για τα ανάμικτα καύσιμα δεν
λαμβάνουν υπόψη την ποσοστιαία αναλογία των
βιοκαυσίμων σε σχέση με τα άλλα καύσιμα, το οποίο
κατά την άποψή τους, δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό
κίνητρο. Ο υπουργός Τράικοφ απάντησε ότι θα θέσει
το ερώτημα στους συναδέλφους του από το υπουργείο
Οικονομικών.
Άλλο ενδιαφέρον θέμα συζήτησης ήταν η πιθανή
ένταξη της Βουλγαρίας στην ευρωζώνη. Στην ερώτηση
τι ισοτιμία λεβ/ευρώ μπορεί να αναμένεται στην ένταξη
της ζώνης του ευρώ, ο υπουργός απάντησε: «Η ισοτιμία
που ξέρουμε όλοι: η τρέχουσα ισοτιμία».
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού
κ. Ευγκένι Ανγκέλοφ. Ο κ. Ανγκέλοφ εξήγησε ότι   
δυσανάλογο μερίδιο των πόρων του υπουργείου
απορροφάται στην ενασχόληση με   διαδικασίες
ρευστοποιήσεων   και αναδιάρθρωσης αντί να αφιερωθεί
χρόνος και ενέργεια για την επινόηση πολιτικών για το
μέλλον της οικονομίας. Η αλλαγή αυτής της τάσης είναι ο
κύριος στόχος του υπουργείου, σύμφωνα με τον κ. Ανγκέλοφ
ο οποίος είπε επίσης ότι το υπουργείο στοχεύει να μειώσει
σημαντικά τον αριθμό των εταιρειών που διαχειρίζεται και
να επιδιώξει ενεργά μια λύση για παλιές «άθικτες» υποθέσεις
όπως «Kremikovtzi» και «Bulgartabac». «Το υπουργείο μας
πρέπει δραματικά να αλλάξει την πορεία της έμφασης σε
ιδιωτικοποίηση, αναδιάρθρωση και ρευστοποίηση προς
καινοτομία, επιχειρηματικότητα και συνεργασία», δήλωσε ο
αναπληρωτής υπουργός Ανγκέλοφ.
Παρουσιαστής της συνεδρίασης ήταν ο πρόεδρος
του διοικητικού συμβουλίου του ΕΕΣΒ κ. Ιωάννης
Πολυκανδριώτης, ο οποίος σημείωσε ότι οι ελληνικές
επιχειρήσεις έχουν επενδύσει 2,5 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία
και η Ελλάδα είναι ανάμεσα στους τρεις μεγαλύτερους
επενδυτές στη χώρα.
Εκτός από τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων,
παρόντες ήταν η   Πρέσβειρα της Ελληνικής Δημοκρατίας
στη Βουλγαρία κ. Δανάη-Μαγδαληνή Κουμανάκου, ο κ.
Σταύρος Αμβροσίου, Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας
στη Βουλγαρία, καθώς και εκπρόσωποι του υπουργείου
Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού.
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лев към евро можем да очакваме в момента на встъпване
в Еврозоната, министърът отговори: „Курсът го знаем
всички, това е настоящия курс”.
На срещата присъстваше и зам. министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов.
Той обясни, че диспропорционална част от ресурсите на
министерството са погълнати от работа по ликвидации
и рестуктуриране, вместо да отделят време и енергия
да мислят и работят за бъдещето на икономиката.
Промяната на тази тенденция е основна задача на
министерството според г-н Антонов. Той каза, че
министерството цели да намали значително броя на
предприятията, които администрира и активно търси
решение на дългогодишните казуси с „недосегаемите”
като Кремиковци и Булгартабак. „Нашето министерство
трябва драматично да промени курса от наблягане
на приватизация, реструктуриране и ликвидация към
иновация, предприемачество и сътрудничество”, каза
зам.-министър Антонов.
Домакин на срещата бе Председателя на Съвета
на директорите на ГБСБ г-н Йоанис Поликандриотис,
който отбеляза, че гръцки компании са инвестирали
2.5 милиарда евро в България, а Гърция е сред топ три
инвеститорите в страната.
Освен представители на бизнеса, на закуската
присъстваха и Данаи-Магдалини Куманаку, Посланик
на Република Гърция в България, Ставрос Амвросиу,
Посланик на Република Кипър в България, както и
представители на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма.
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Смяна на местата

Петър Костадинов

П

Снимка: president.bg

България и Гърция се
срещат в година на
избори
осещението на българския
президент Георги Първанов в Гърция между 24 и
26 ноември беше неговата
първа визита в региона след
идването на власт на новото дясноцентристко българско правителство на
Бойко Борисов.
В последните четири години Първанов, като бивш лидер на Българската
социалистическа партия, работеше
почти в пълен синхрон с бившето коалиционно правителство на сегашния
лидер на БСП Сергей Станишев, за което свидетелстват
многобройните инициативи на Първанов, особено в енергетиката, подкрепени от Станишев.
След идването на власт на Борисов обаче се оказа, че
президент и правителство имат различни приоритети не
само за икономиката на страната, а най-вече по отношение
участието на България в редица ключови международни
енергийни проекти на Балканите, един от които е петролопровода Бургас-Александруполис, директно засягащ
интересите на една от страните по него – Гърция.
В този смисъл ноемврийската визита на Първанов в
Гърция може да се тълкува за тест доколко позицията на
българския президент, който по конституция представлява
България в международните отношения, и тази на българското правителство, което всъщност взима и изпълнява
решенията в държавата, е все още единна по отношение
на международните енергийни проекти в региона.
Трябва да се отбележи, че и в Гърция настъпиха промени в политическото представителство след последната
среща на Първанов с  гръцкия му колега Каролос Папуляс,
също социалист, през юни тази година в Атина.
След проведените предсрочни избори през октомври, лидерът на социалистите Георгиос Папандреу, беше
назначен за министър-председател, заменяйки лидера на
дясно-центриската партия Нова Демокрация Костас Караманлис, който заемаше пет години този пост.
Така в известна степен ролите на Първанов и Папуляс
се размениха.  Докато четиригодишният комфорт на Пър-
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ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΥΡΑΣ

Βουλγαρία και Ελλάδα
συναντιούνται σε μια
χρονιά εκλογών

ΠEταρ ΚοσταντIνοφ

Η επίσκεψη του Προέδρου της Βουλγαρίας Γκεόργκι Παρβάνοφ στην Ελλάδα μεταξύ 24 και 26 Νοεμβρίου ήταν η πρώτη
επίσκεψή του στην περιοχή μετά την ανάληψη της εξουσίας
από τη νέα κεντροδεξιά κυβέρνηση της Βουλγαρίας του Μπόικο
Μπορίσοφ.  
Κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο κ. Παρβάνοφ, ως πρώην
ηγέτης του Βουλγαρικού Σοσιαλιστικού Κόμματος (BSP), δούλευε σχεδόν σε πλήρη συγχρονισμό με την πρώην κυβέρνηση
συνασπισμού του σημερινού ηγέτη του BSP Σεργκέι Στανίσεφ,
όπως αποδεικνύεται από τις πολυάριθμες πρωτοβουλίες του κ.
Παρβάνοφ, ιδίως στον τομέα της ενέργειας, υποστηριζόμενες
από τον κ. Στανίσεφ.
Μετά από την ανάληψη της εξουσίας από τον Μπόικο Μπορίσοφ, ωστόσο, φάνηκε ότι ο πρόεδρος και η κυβέρνηση έχουν διαφορετικές προτεραιότητες όχι μόνο όσον αφορά την οικονομία
της χώρας, αλλά ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή της Βουλγαρίας
σε μια σειρά σημαντικών διεθνών ενεργειακών έργων στα Βαλ-

δεκέμβριος 2009 - ιανουάριος 2010
ванов в работата с правителство, доминирано от неговата
бивша партия беше нарушен, в случая на Папуляс се случи
точно обратното.

Дългосрочни цели

Снимка: president.bg

Без съмнение един от основните регионални енергийни проекти с участието на България и Гърция е изграждането на петролопровода Бургас – Александруполис.
Проектът датира от 1993 г. и предвижда транспортирането
на руски и каспийски петрол от българското черноморско
пристанище Бургас до гръцкото пристанище Александруполис на Егейско море, като петрола ще бъде доставян от
руски танкери.
Проектът се контролира от руския петролен оператор
Транснефт, който има 51 процента участие в международната компания Транс Болкан Пайплаин (ТБП), която трябва
да построи и ескплоатира проекта. Гърция и България
съответно притежават по 24.5 на сто от дружеството.
Проектът беше издигнат от президента Първанов с
подкрепата на предходното правителство на Сергей Станишев, като приоритетен за България, в нейния стремеж
да се обособи като енергиен център на Балканите.
Въпреки силното недоволство на хората живеещи
в близките до бъдещия терминал на петролопровода
райони, българските държавници настояваха, че той ще
донесе повече позитиви, отколкото негативи и отхвърляха
опасенията за увреждане на околната среда и туристическия климат в региона.
Показателни за тази позиция са думите на Първанов от
февруари 2007 по време на посещението на Каролос Папуляс в България.
На въпрос дали са преодоляни всички пречки по проекта и може ли да се пристъпи към подписване на окончателен договор Първанов заяви: „Да, имаме уверенията
на преговарящите екипи, че са преодолени основните
пречки и че сме твърде близко до окончателното решаване на този въпрос. Проектът създава предпоставки за
икономически просперитет, създава повече социални

Гръцкия президент Каролос Папуляс и Георги Първанов,
президент на България.
Ο Έλληνας Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας και ο Βούλγαρος
ομόλογός του κ. Γκεόργκι Παρβάνοφ.

ΠολιτικΑ

κάνια, ένα από τα οποία είναι ο αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς –
Αλεξανδρούπολη που επηρεάζει άμεσα τα συμφέροντα ενός
των συμμετεχόντων - της Ελλάδας.
Υπό αυτήν την έννοια, η επίσκεψη του Παρβάνοφ στην
Ελλάδα το Νοέμβριο μπορεί να ερμηνευθεί ως δοκιμή για το εάν
η θέση του προέδρου της Βουλγαρίας, ο οποίος σύμφωνα με το
Σύνταγμα εκπροσωπεί τη Βουλγαρία στις διεθνείς σχέσεις, και
αυτή της βουλγαρικής κυβέρνησης, η οποία εφαρμόζει πραγματικά τις αποφάσεις στο κράτος, εξακολουθούν να είναι σύμφωνες
όσον αφορά τα διεθνή ενεργειακά έργα στην περιοχή.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και στην Ελλάδα έγιναν αλλαγές
στην πολιτική σκηνή μετά την τελευταία συνάντηση του κ. Παρβάνοφ με τον Έλληνα ομόλογό του κ. Κάρολο Παπούλια, επίσης
σοσιαλιστή, τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους στην Αθήνα.
Μετά από τις πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο, ο ηγέτης των
σοσιαλιστών κ. Γιώργος Παπανδρέου, διορίστηκε πρωθυπουργός, αντικαθιστώντας τον ηγέτη του κεντροδεξιού κόμματος της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστα Καραμανλή, ο οποίος ήταν στη θέση
αυτή πέντε χρόνια.
Έτσι, σε κάποιο βαθμό οι ρόλοι του κ. Παρβάνοφ και του κ.
Παπούλια άλλαξαν.  Ενώ η τετράχρονη άνεση του κ. Παρβάνοφ
στη συνεργασία με την κυβέρνηση στην οποία κυριαρχούσε το
πρώην κόμμα του παραβιάστηκε, στην περίπτωση του κ. Παπούλια συνέβη ακριβώς το αντίθετο.  

Μακροπρόθεσμοι στόχοι
Αναμφίβολα, ένα από τα μεγάλα περιφερειακά ενεργειακά
έργα με τη συμμετοχή της Βουλγαρίας και της Ελλάδας είναι η
κατασκευή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη.
Το έργο χρονολογείται από το 1993 και προβλέπει τη μεταφορά
ρωσικού και κασπιακού πετρελαίου από το βουλγαρικό λιμάνι
της Μαύρης Θάλασσας Μπουργκάς ως το ελληνικό λιμάνι της
Αλεξανδρούπολης στο Αιγαίο, καθώς το πετρέλαιο θα μεταφέρεται από ρωσικά δεξαμενόπλοια.
Το έργο ελέγχεται από τη ρωσική εταιρεία πετρελαίου
Transneft, η οποία έχει 51 τοις εκατό συμμετοχή στη διεθνή εταιρεία Trans-Balkan Pipeline (TBP), η οποία πρέπει να κατασκευάσει και να εκμεταλλεύεται το έργο. Η Βουλγαρία και η Ελλάδα
αντίστοιχα κατέχουν από 24,5 τοις εκατό στην εταιρεία.
Το έργο προτάθηκε από τον πρόεδρο Παρβάνοφ με την υποστήριξη της προηγούμενης κυβέρνησης του Σεργκέι Στανίσεφ,
ως προτεραιότητα για τη Βουλγαρία στη φιλοδοξία της να καταστεί ενεργειακός κόμβος στα Βαλκάνια.
Παρά την έντονη δυσαρέσκεια των ανθρώπων που ζουν στις
περιοχές κοντά στο μελλοντικό τερματικό σταθμό, οι βουλγαρικές αρχές επέμεναν ότι αυτός θα φέρει περισσότερα θετικά παρά
αρνητικά και απέρριπταν τις ανησυχίες για ζημίες στο περιβάλλον και στο τουριστικό κλίμα στην περιοχή.
Ενδεικτικό για αυτή τη θέση είναι αυτό που είπε ο Γκεόργκι
Παρβάνοφ τον Φεβρουάριο του 2007 κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του Κάρολου Παπούλια στη Βουλγαρία.
Ερωτηθείς εάν έχουν ξεπεραστεί όλα τα εμπόδια για το έργο
και αν μπορεί να υπογραφεί οριστική σύμβαση ο κ. Παρβάνοφ
είπε: «Ναι, έχουμε τις διαβεβαιώσεις των διαπραγματευτικών
ομάδων ότι έχουν ξεπεραστεί τα βασικά εμπόδια και ότι είμαστε
πολύ κοντά στην οριστική διευθέτηση του ζητήματος. Το έργο
δημιουργεί προϋποθέσεις για οικονομική ευημερία, δημιουργεί
περισσότερες ευκαιρίες για τις χώρες μας και παρέχει περισσότερες εγγυήσεις ασφάλειας για την περιοχή στο σύνολό της.»
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Президентът Георги Първанов се срещна с гръцкия министърпредседател Георгиос Папандреу
Ο Βούλγαρος Πρόεδρος Γκεόργκι Παρβάνοφ συναντήθηκε με τον Έλληνα
Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου.

възможности за нашите страни и дава гаранции за повече
сигурност на региона като цяло”.
Година и половина по-късно Георги Първанов отново
изказа надежда, че проекта ще се осъществи, но в думите
му вече липсваше увереност.
Причината за това беше позицията на новото българско правителство, което с идването си на власт замрази
всички големи инфраструктурни енергийни проекти с
участието на България, до доказване на тяхната ефективност, икономическа обоснованост и безопасност.
Съвсем естествено първи в този списък беше и петролопровода Бургас-Александруполис, особено след като
местни референдуми в Бургас, Поморие и Созопол, все
важни курортни центрове по българското Черноморие, го
отхвърлиха  през 2008 и 2009.
Недоволството на гражданите срещу петролопровода
в комбинация с икономическата криза и стремежа към
ограничаване на публичните разходи лесно превърнаха
темата в политическа по време на предизборната кампания това лято.
Добавяйки факта, че проекта е основно движен от
руски интереси, а новото правителство на Бойко Борисов
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Eνάμιση χρόνο αργότερα ο Γκεόργκι Παρβάνοφ ξανά εξέφρασε την ελπίδα ότι το έργο θα πραγματοποιηθεί αλλά τώρα
έλειπε η πεποίθηση στα λόγια του.  
Ο λόγος για αυτό ήταν η θέση της νέας βουλγαρικής κυβέρνησης, η οποία με τον ερχομό στην εξουσία πάγωσε όλα τα μεγάλα
ενεργειακά έργα υποδομής με τη συμμετοχή της Βουλγαρίας,
έως ότου αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά, η οικονομική σκοπιμότητα και η ασφάλειά τους.
Όπως είναι φυσικό, ο πρώτος στην λίστα ήταν ο αγωγός
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη και ειδικά μετά από τις απορρίψεις
το 2008 και το 2009 σε τοπικά δημοψηφίσματα στα Μπουργκάς,
Πομόριε και Σοζόπολ (μεγάλα θέρετρα στη βουλγαρική ακτή της
Μαύρης Θάλασσας).
Η δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στον πετρελαιαγωγό
σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση και την επιθυμία για
μείωση των δημόσιων δαπανών εύκολα έκαναν το θέμα πολιτικό κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας αυτό το
καλοκαίρι.
Προσθέτοντας το γεγονός ότι το έργο στηρίζεται κυρίως από
τα ρωσικά συμφέροντα, και η νέα κυβέρνηση του Μπόικο Μπορίσοφ έχει σαφή φιλοδυτικό προσανατολισμό, ο Γκεόργκι Παρβάνοφ ξαφνικά βρέθηκε μόνος εναντίον όλων, υποστηριζόμενος
μόνο από το σοσιαλιστικό κόμμα της αντιπολίτευσης (BSP).
Στην Ελλάδα, ο πετρελαιαγωγός επίσης έγινε το αντικείμενο
πολιτικών αγώνων. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο μελλοντικός πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου δεσμεύτηκε
για την αναθεώρηση της συμφωνίας για τον πετρελαιαγωγό, σε
περίπτωση που κερδίσει τις εκλογές στις 4 Οκτωβρίου.

е с подчертано про-западна ориентация, Георги Първанов
изведнъж се оказа сам срещу всички, подкрепян само от  
опозиционната БСП.
В Гърция петролопровода също стана обект на политически борби. По време на предизборната кампания бъдещият министър-председател Папандреу обеща да преразгледа споразумението за петролопровода, ако спечели
изборите на 4 октомври.
На предизборен диспут срещу Караманлис през септември, Панандреу заяви, че споразумението в сегашния
си вид обслужва единствено руските интереси и че Гърция може да гарантира по-добре интересите си, както при
изграждането, така и при функционирането на петролопровода.
Георгиос Папандреу ясно заяви, че преговорите продължават, тъй като гръцкият парламент все още не е ратифицирал споразумението за околната среда и за изграждането на тръбата.
Като пример тогава Георгиос Папандреу даде сходната
позиция на българският министър-председател Бойко
Борисов, който постави същите въпроси на срещата си с
руския министър-председател Владимир Путин през септември.
На тази среща Борисов поиска и получи няколко
месеца отсрочка, за да може новото българско правителство да се ориентира в обстановката и да прецени доколко
са изгодни взаимните проекти, сред които и Бургас-Александруполис.
Яснота върху българската позиция се очакваше да
внесе визитата на българския министър на енергетиката
Трайчо Трайков в Москва през втората половина на октомври.
След завръщането си Трайков заяви, че по отношение
на Бургас-Александруполис България настоява за ревизия
на планираната технология за разтоварване на петрола с
оглед екологични норми. Трайков поиска на България да
бъде предложен вариант за разширяване на пристанище
Бургас, вместо разтоварване на танкерите посредством
плаващи буйове, както предвижда сегашната технология.
След като подобен вариант бъде получен, каза Трайков,
то той ще бъде обсъден с ангажираните с проекта в България и с хората в района. С други думи Трайков обвърза
бъдещето на проекта в България с приложимата технология и приемането й от местното население.
Подобно на България, гръцката позиция по отношение
на петролопровода също претърпя промени. Въпреки
изразените преди изборите резерви относно ползата от
споразумението и сложните проблеми, свързани с околната среда, които би могло да донесе преминаването на
тръбата през гръцка територия, в края на октомври гръцките медии съобщиха, че през декември гръцкото правителство ще внесе в парламента окончателния законопроект за петролопровода.
Законопроектът ще се отнася до споразумението за
условията за сътрудничество между международната
проектна компания и страните-участнички, за данъчните
вноски, таксите и обезщетенията, които ще се изплащат
на Гърция и България, както и за въпроси, свързани със
защита на околната среда.  Въпреки че законопроекта найвероятно ще бъде разглеждан догодина, той свидетелства,
че Гърция в лицето на Папуляс и Папандреу продължава
да държи на проекта.  
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Снимка: president.bg

ПОЛИТИКА

По покана на своя гръцки колега Карлос Папуляс президентът Първанов
бе на държавно посещение в Гърция.
Μετά από πρόσκληση του Έλληνα ομολόγου του κ. Κάρολου Παπούλια, ο
Πρόεδρος Παρβάνοφ πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Това пролича и в обръщението на Каролос Папуляс към  
Георги Първанов. Папуляс подчерта, че целта е обозрима
и постижима в близко бъдеще, а политическите и икономическите ползи са очевидни. „Можем да се превърнем в
основни възли в преноса на енергия към Европа, в международни играчи в световния енергиен сектор”, изтъкна
гръцкият президент.

Краткосрочни цели
При липса на категорична подкрепа от българското
правителство за своята политика по отношение на големи
инфраструктурни проекти, Първанов се насочи към
договарянето на краткосрочни и належащи енергийни
проекти за България. Тук той вече получи подкрепата на
енергийния министър Трайчо Трайков, който беше част от
многобройната българска делегация в Гърция.  
На първо време Георги Първанов поиска ускоряване
на работата по отсечката от газопровода Стара Загора–
Димитровград-Комотини. Изграждането на връзката се
разглежда от българското правителство като алтернатива
на руските доставки на природен газ, които България в
момента получава единствено и само по тръбата минаваща през Украйна, Молдова и Румъния. Новата връзка
трябва да осигури алтернативи на руските доставки от
каспийския регион, чрез разширение на съществуващия
газопровод през Турция, Гърция и Италия.
Според оценки на експерти цитирани в българските
медии връзката би осигурила намаляване на  зависимостта
от Русия с 20-30%.
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Σε προεκλογική συζήτηση με τον κ. Καραμανλή τον Σεπτέμβριο ο κ. Παπανδρέου δήλωσε ότι η συμφωνία στην παρούσα
μορφή της είναι μόνο προς όφελος των ρωσικών συμφερόντων
και ότι η Ελλάδα μπορεί να διασφαλίσει καλύτερα τα συμφέροντά της, τόσο στην κατασκευή όσο και στη λειτουργία του πετρελαιαγωγού.
Ο Γιώργος Παπανδρέου κατέστησε σαφές ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζουν, καθώς το Ελληνικό Κοινοβούλιο ακόμα δεν
έχει επικυρώσει τη συμφωνία για το περιβάλλον και την κατασκευή του αγωγού.
Ως παράδειγμα ο Γιώργος Παπανδρέου έδωσε τότε παρόμοια θέση με αυτή του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Μπόικο
Μπορίσοφ, ο οποίος έθεσε τα ίδια ζητήματα και κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρωθυπουργό Βλαντιμίρ Πούτιν τον
Σεπτέμβριο.
Σε αυτή τη συνάντηση, ο Μπορίσοφ ζήτησε και έλαβε μερικούς μήνες αναβολής για να μπορέσει η νέα βουλγαρική κυβέρνηση να προσανατολιστεί στην κατάσταση και να αξιολογήσει
κατά πόσο συμφέροντα είναι τα κοινά έργα, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.
Σαφήνεια σχετικά με τη βουλγαρική θέση αναμενόταν από
την επίσκεψη του Βούλγαρου υπουργού ενέργειας Τράιτσο
Τράικοφ στη Μόσχα, κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του
Οκτωβρίου.
Μετά την επιστροφή του, ο κ. Τράικοφ δήλωσε ότι όσον
αφορά τον Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη η Βουλγαρία επιμένει
στην αναθεώρηση της προβλεπόμενης τεχνολογίας εκφόρτωσης του πετρέλαιου σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα.
Ο κ. Τράικοφ ζήτησε να προσφερθεί στη Βουλγαρία σενάριο για
την επέκταση του λιμένα του Μπουργκάς, αντί της εκφόρτωσης
των δεξαμενόπλοιων σε πλωτές εγκαταστάσεις, όπως προβλέπει
η τεχνολογία τώρα.
Αφού προταθεί τέτοιο σενάριο, είπε ο κ. Τράικοφ, αυτό θα
συζητηθεί με όσους εμπλέκονται στο έργο στη Βουλγαρία και με
τους κατοίκους της περιοχής. Με άλλα λόγια, ο κ. Τράικοφ συνέδεσε το μέλλον του έργου στη Βουλγαρία με την εφαρμοστέα
τεχνολογία και την έγκρισή της από τον τοπικό πληθυσμό.
Όπως στη Βουλγαρία, έτσι και στην Ελλάδα, η θέση όσον
αφορά τον πετρελαιαγωγό άλλαξε. Παρά τις επιφυλάξεις   που
εκφράστηκαν πριν από τις εκλογές σχετικά με τα οφέλη της
συμφωνίας και τα πολύπλοκα προβλήματα που σχετίζονται με
το περιβάλλον, τα οποία θα μπορούσε να φέρει το πέρασμα του
αγωγού μέσω του ελληνικού εδάφους, στο τέλος του Οκτωβρίου
τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι το Δεκέμβριο
η ελληνική κυβέρνηση θα υποβάλει στο κοινοβούλιο το τελικό
νομοσχέδιο για τον πετρελαιαγωγό.  
Το νομοσχέδιο θα καλύπτει τη συμφωνία σχετικά με τους
όρους συνεργασίας μεταξύ της διεθνούς εταιρείας και των συμμετεχουσών χωρών, τις πληρωμές φόρων, τελών και αποζημιώσεων που θα καταβάλλονται στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία,
καθώς και θέματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.  Παρά το γεγονός ότι το νομοσχέδιο πιθανότατα θα
συζητηθεί του χρόνου, αυτό είναι μια απόδειξη ότι η Ελλάδα στο
πρόσωπο του Παπούλια και του Παπανδρέου συνεχίζει να επιμένει για το έργο.  
Αυτό φάνηκε και στη δήλωση του Κάρολου Παπούλια στον
Γκεόργκι Παρβάνοφ. Ο Παπούλιας υπογράμμισε ότι ο στόχος
είναι εφικτός στο εγγύς μέλλον, καθώς επίσης ότι τα πολιτικά
και οικονομικά οφέλη είναι προφανή. «Μπορούμε να γίνουμε οι
βασικοί κόμβοι στη μετάδοση της ενέργειας προς την Ευρώπη,
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Газопроводът с Гърция
ще е с дължина 170
километра, като
основна част от
трасето му ще е на
българска територия.
Темата за алтернативни доставки стана изключително
актуална след газовата криза между Украйна и Русия през
зимата на 2009 г., което доведе до прекъсване на доставките за България за повече от две седмици, изправяйки
страната пред колапс. Именно поради тази причина проекта получи подкрепата на новото правителство, въпреки
обявеното замразяване на големи енергийни проекти.
Според плановете 50% от новата връзка ще бъдат
притежание на компанията Посейдон, в която акционери
са гръцката ДЕПА и италианската Едисон. През юли Българския Енергиен Ходинг (БЕХ),   ДЕПА и Едисон подписаха меморандум за разбирателство за строителството
на връзката, като предстои БЕХ и Посейдон да създадат
дружество за нейното изграждане.
Газопроводът с Гърция ще е с дължина 170 километра,
като основна част от трасето му ще е на българска територия. Според предварителни оценки, цитирани от български медии, изграждането на връзката ще струва около
120 млн. евро, които трябва да бъдат осигурени от акционерите. Европейската комисия вече заяви готовност да
финансира проекта с 45 млн. евро по плана за възстановяване и България кандидатства за това, но окончателно
решение за тези пари все още предстои да бъде взето.
По думите на изпълнителният директор на БЕХ Галина
Тошева, цитирана от вестник „Дневник”, трите компании
ще участват във финансирането на проекта според своето дялово участие, като по предварителни оценки БЕХ
ще трябва да осигури 40 млн. евро.
Друга краткосрочна цел поставена от президента
Първанов пред гръцката страна беше отварянето на
допълнителни
гранично-пропусквателни
пунктове
между двете страни с оглед улесняването на населението
и бизнеса. Това негово искане получи пълната подкрепа
на г-н Папуляс, който посочи, че граничният пункт между
България и Гърция - Маказа-Комотини ще бъде открит до
края на 2010 г.  

ΠολιτικΑ

σε διεθνείς παίκτες στον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα», είπε ο
Έλληνας πρόεδρος.

Βραχυπρόθεσμοι στόχοι
Με δεδομένη την έλλειψη κατηγορηματικής στήριξης από
τη βουλγαρική κυβέρνηση για την πολιτική της όσον αφορά
τα μεγάλα έργα υποδομής, ο κ. Παρβάνοφ επικεντρώθηκε στη
διαπραγμάτευση βραχυπρόθεσμων ενεργειακών έργων για τη
Βουλγαρία. Εδώ έχει ήδη λάβει την υποστήριξη του υπουργού
ενέργειας Τράιτσο Τράικοφ, ο οποίος ήταν μέρος της πολυπληθούς βουλγαρικής αντιπροσωπείας στην Ελλάδα.
Σε πρώτη φάση ο Γκεόργκι Παρβάνοφ ζήτησε επιτάχυνση
των εργασιών για το τμήμα του αγωγού Στάρα Ζαγόρα-Ντιμίτροβγκραντ-Κομοτηνή. Η κατασκευή της σύνδεσης αντιμετωπίζεται
από τη βουλγαρική κυβέρνηση ως εναλλακτική λύση των ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου, τις οποίες η Βουλγαρία λαμβάνει τώρα μόνο μέσω του σωλήνα που περνάει από την Ουκρανία,
τη Μολδαβία και τη Ρουμανία. Η νέα σύνδεση πρέπει να παρέχει
εναλλακτικές λύσεις στις ρωσικές προμήθειες από την περιοχή
της Κασπίας μέσω επέκτασης των υφιστάμενων αγωγών μέσω
της Τουρκίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας.  
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης η σύνδεση θα εξασφάλιζε μείωση της εξάρτησης από τη Ρωσία κατά 20-30%.
Το θέμα των εναλλακτικών προμηθειών έγινε πολύ επίκαιρο
μετά από την κρίση του φυσικού αερίου μεταξύ Ουκρανίας και
Ρωσίας το χειμώνα του 2009, που οδήγησε σε διακοπή των προμηθειών προς τη Βουλγαρία για περισσότερο από δύο εβδομάδες,
πλήττοντας σημαντικά την οικονομία της χώρας. Ακριβώς γι ‘αυτό
το λόγο το έργο έλαβε την υποστήριξη της νέας κυβέρνησης, παρά
την ανακοινωμένη δέσμευση των μεγάλων ενεργειακών έργων.
Σύμφωνα με τα σχέδια, 50% της νέας σύνδεσης θα ανήκουν
στην εταιρεία «Ποσειδών», στην οποία μέτοχοι είναι η ελληνική
ΔΕΠΑ και η ιταλική Edison. Τον Ιούλιο, ο βουλγαρικός ενεργειακός
όμιλος (BEH), η ΔΕΠΑ και η Edison υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας για την κατασκευή της σύνδεσης, καθώς προβλέπεται ο BEH
και η «Ποσειδών» να ιδρύσουν εταιρεία για την κατασκευή της.
Ο αγωγός με την Ελλάδα θα έχει μήκος 170 χιλιόμετρα, ενώ
σημαντικό μέρος του θα είναι σε βουλγαρικό έδαφος. Σύμφωνα
με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις στα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης, η κατασκευή της σύνδεσης θα κοστίσει περίπου 120
εκατ. ευρώ που πρέπει να εξασφαλιστούν από τους μετόχους.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δηλώσει την προθυμία της να
χρηματοδοτήσει το έργο με 45 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο
του σχεδίου αποκατάστασης και η Βουλγαρία ήδη υπέβαλε τη
σχετική αίτηση, αλλά η τελική απόφαση σχετικά με τα χρήματα
αυτά θα ληφθεί στο μέλλον.
Σύμφωνα με την κ. Γκαλίνα Τόσεβα (Γενική Διευθύντρια του
BEH), όπως επικαλείται η εφημερίδα Dnevnik, οι τρεις εταιρείες
θα συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση του έργου ανάλογα με τα
μερίδια της συμμετοχής τους, καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις ο
BEH θα πρέπει να εξασφαλίσει 40 εκατ. ευρώ.
Άλλος βραχυπρόθεσμος στόχος που τέθηκε από τον πρόεδρο Παρβάνοφ στην ελληνική πλευρά ήταν το άνοιγμα πρόσθετων σημείων διέλευσης μεταξύ των δύο χωρών με σκοπό τη
διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Το αίτημά του
αυτό έλαβε την πλήρη υποστήριξή του κ. Παπούλια, ο οποίος
επισήμανε ότι ο μεθοριακός σταθμός μεταξύ της Βουλγαρίας και
της Ελλάδας Μακάζα-Κομοτηνή θα εγκαινιαστεί μέχρι το τέλος
του 2010.  
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Времето на
лесните пари
εποχή του
свърши Ηεύκολου
χρήματος
Банките в България се
преориентират към
традиционното банкиране
и реалната икономика, но
и към особено внимателно
претегляне на риска

П

Елена Койнова

о всяка вероятност българските банки ще
избегнат съдбата на американските финансови
институции, които преглътнаха загуби на стойност стотици милиарди долари, откакто се сгромоляса водещата инвестиционна банка Lehman
Brothers и повлече след себе си десетки други по света. Според
данни от полугодишния доклад на Международния валутен
фонд през последната година банките по света са отписали
активи в размер на 3,4 трилиона долара. Макар че това е огромна сума, все пак е по-малка в сравнение с първоначалните
прогнози за загуби от над 4 трилиона.
Кризата, тръгнала от „Уолстрийт”, доведе до силно свиване
на кредитирането (някъде дори до замразяване на кредитите
въобще), а цените на недвижимостите в САЩ паднаха с 33%
спрямо пиковите нива от средата на 2006 г. Трябва да се има
пред вид и предупреждението на управляващия директор на
МВФ Доминик Строс-Кан, който каза, че 50% от загубите на
банковия сектор в Европа може би все още са скрити в балансовите им отчети.

Няма причини за песимизъм
Неизбежно беше този процес да не отмине и България, но
най-лошите прогнози не се сбъднаха и бъдещето на местната
финансова система не изглежда мрачно, въпреки че фирмите
и физическите лица, а и самите банки продължават да изпитват последствията от глобалната криза на гърба си. Много от
българските банкери са умерени оптимисти в прогнозите си
за бъдещето на банковия сектор, а и кредитния пазар сякаш
полека се раздвижва.
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παρήλθε οριστικά

Οι τράπεζες στη Βουλγαρία
στρέφονται στις παραδοσιακές
τραπεζικές υπηρεσίες και στην
πραγματική οικονομία αλλά
και ιδιαίτερα στην προσεκτική
αξιολόγηση του κινδύνου

ΕλEνα ΚOινοβα

Κατά πάσα πιθανότητα, οι βουλγαρικές τράπεζες θα αποφύγουν
τη μοίρα των αμερικανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τα
οποία υπέστησαν ζημίες ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων
δολαρίων απ’ όταν κατέρρευσε η κορυφαία επενδυτική τράπεζα
Lehman Brothers και την ακολούθησαν δεκάδες άλλες σε όλο
τον κόσμο. Σύμφωνα με στοιχεία από την εξαμηνιαία έκθεση του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κατά το προηγούμενο έτος, οι
τράπεζες σε όλο τον κόσμο έχουν μειώσει το ενεργητικό τους
κατά 3,4 τρισ. δολάρια. Αν και αυτό είναι ένα τεράστιο ποσό, εξακολουθεί να είναι μικρότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις για ζημιές
μεγαλύτερες από 4 τρισ. δολάρια.
Η κρίση που ξεκίνησε από τη Wall Street οδήγησε σε έντονη
συρρίκνωση των πιστώσεων (ακόμη και των δανείων γενικά) και
οι τιμές των ακινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά
33% σε σύγκριση με τα μέγιστα επίπεδα από τα μέσα του 2006.
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η προειδοποίηση του Γενικού
Διευθυντή του ΔΝΤ Dominique Strauss-Kahn, ο οποίος είπε ότι
50% των ζημιών του τραπεζικού τομέα στην Ευρώπη ίσως ακόμα
κρύβονται στους ισολογισμούς τους.

Снимка: Цветелина Николаева
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Основните тенденции, които се очертаха около българския
финансов сектор през последната година, могат да се обобщят
най-кратко по следния начин – забелязва се спад на печалбите, но не и заплаха от фалит на банки. Лихвите по депозитите, които достигнаха доста високи нива от 10% и повече
постепенно спадат. Привлечените от гражданите и фирмите
средства отключиха финансов ресурс за отпускане на нови
кредити при по-ниски лихвени равнища. Същевременно банките затегнаха условията по кредитиране и в момента се преориентират към по-нискорискови проекти на пазарни ниши с
потенциал за растеж.

Курс към реалната икономика
Големият въпрос, който стои пред финансовата система не
само на България, а като цяло, бе повдигнат от президента на
Европейската централна банка Жан-Клод Трише. В интервю
за в. „Фигаро”, той призова банките да продължат да изпълняват една от основните си функции, а именно финансирането
на реалната икономика.
На българска почва по време на Четвъртата среща на бизнеса с правителството през ноември в този смисъл се изказа
Антъни Хасиотис, главен изпълнителен директор на Пощенска банка. Според него българските банки в обозримо бъдеще
ще се фокусират върху финансирането на реалната икономика
и в частност на сектори с капацитет за дългосрочно развитие
като информационните технологии и комуникациите, енергетиката и използването на възобновяеми енергийни източници, туризма, здравеопазването, производството на стоки,

Δεν υπάρχει λόγος για απαισιοδοξία
Ήταν αναπόφευκτο η διαδικασία αυτή να μην περάσει και στη
Βουλγαρία, αλλά οι χειρότερες προβλέψεις δεν πραγματοποιήθηκαν και το μέλλον του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος δεν φαίνεται δυσοίωνο, αν και οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες,
καθώς και οι ίδιες οι τράπεζες, εξακολουθούν να υποφέρουν από
τις επιπτώσεις της παγκόσμιας κρίσης. Πολλοί από τους Βούλγαρους τραπεζίτες ήταν μέτρια αισιόδοξοι στις προβλέψεις τους για
το μέλλον του τραπεζικού κλάδου και η πιστωτική αγορά φαίνεται να κινείται με αργούς ρυθμούς.
Οι κύριες τάσεις που προέκυψαν γύρω από το βουλγαρικό
χρηματοπιστωτικό τομέα τα τελευταία χρόνια μπορεί να συνοψιστούν ως εξής: σημειώνεται πτώση στα κέρδη, αλλά όχι και
απειλή πτώχευσης των τραπεζών. Τα επιτόκια των καταθέσεων,
τα οποία έφτασαν στα πολύ υψηλά επίπεδα της τάξης του 10%
και περισσότερο, τώρα σταδιακά μειώνονται. Τα χρήματα που
προσελκύστηκαν από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις «ξεκλείδωσαν» οικονομικούς πόρους για την παροχή νέων δανείων με
χαμηλότερα επιτόκια. Ταυτόχρονα οι τράπεζες έκαναν αυστηρότερους τους όρους δανεισμού και τώρα στρέφονται σε λιγότερο
επικίνδυνα έργα σε εξειδικευμένες αγορές με δυνατότητες ανάπτυξης.

Πορεία προς την πραγματική οικονομία
Το μεγάλο ερώτημα που έχει μπροστά του το οικονομικό
σύστημα όχι μόνο στη Βουλγαρία αλλά και γενικά, τέθηκε από
τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Jean-Claude
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селското стопанство, франчайTrichet. Σε συνέντευξή του
зинга и развитието на инфраστην εφημερίδα Le Figaro,
структурата.
προέτρεψε τις τράπεζες να
Едно такова поведение
συνεχίσουν να πραγματοизглежда естествено и логично,
ποιούν μία από τις βασικές
особено на фона на големия
λειτουργίες τους, δηλαδή τη
срив в строителството –
χρηματοδότηση της πραγμαсектор, който дълго време
τικής οικονομίας.
подхранваше, или се смяташе,
Σε βουλγαρικό έδαφος
че подхранва, ръста на инвесκατά τη διάρκεια της τέταρтициите. Считаше се, че недτης συνάντησης των επιχειвижимостите и финансовият
ρήσεων με την κυβέρνηση το
сектор са мотор на растежа, но
Νοέμβριο, στο πνεύμα αυτό
се оказа, че не е точно така и
μίλησε ο κ. Αντώνιος Χασιбанките постепенно се ориенώτης, Διευθύνων Σύμβουλος
тират към сектори от реалната Атанасиос Петропулос, вляво, председател на управителния съвет и Глаτης Postbank. Σύμφωνα με
икономика, които произвеж- вен изпълнителен директор на Емпорики Банк България ЕАД, и Антъни
αυτόν, οι βουλγαρικές τράдат търсени на пазара стоки и Хасиотис, член на управителния съвет и Главен изпълнителен директор
πεζες στο άμεσο μέλλον θα
на Eurobank EFG Bulgaria (Пощенска банка).
услуги. Секторите на инфраεπικεντρωθούν στη χρημαΟ κ. Αθανάσιος Πετρόπουλος, αριστερά, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
структурата и възобновяемите
τοδότηση της πραγματικής
και Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής του Emporiki Bank Bulgaria AD, και ο κ.
енергийни източници изглежοικονομίας και συγκεκριΑντώνιος Χασιώτης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Εκτελεστικός
дат достатъчно примамливи,
μένα τομέων με δυναμικό
Διευθυντής του Eurobank EFG Bulgaria (Postbank)
но банките вече са доста поγια μακροπρόθεσμη ανάстриктни относно профила на
πτυξη όπως είναι οι τομείς
кредитополучателите в дори и на пръв поглед перспективни
των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, της ενέργειας
отрасли. Макар че и тук нещата са относителни, защото, както
και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του τουρισμού, της υγειна всеки свободен пазар, има банки, които са склонни да поемат
ονομικής περίθαλψης, της παραγωγής προϊόντων, της γεωργίας,
по-висок риск и съответно да финансират по-високорискови
του franchising και της ανάπτυξης των υποδομών.
проекти и такива, които се придържат към по-консервативна
Τέτοια συμπεριφορά φαίνεται φυσική και λογική, ειδικά στο
и традиционна кредитна политика.
φόντο της μεγάλης ύφεσης στον κατασκευαστικό τομέα - τομέας
По същия повод Трише каза, че търсенето на кредити
ο οποίος τροφοδοτούσε εδώ και πολύ καιρό, ή τουλάχιστον
в момента е свито, което е нормално след сериозна рецесия.
αυτή ήταν η κοινή άποψη, την αύξηση των επενδύσεων. Η παλιά
По-малко фирми търсят кредити, поради свитото търсене на
άποψη ήταν ότι τα ακίνητα και ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι
стоки и услуги в световен мащаб, докато се наблюдава ръст на
η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν
кредитирането на физически лица.
είναι ακριβώς έτσι και οι τράπεζες σταδιακά προσανατολίστηκαν
σε τομείς της πραγματικής οικονομίας, οι οποίοι παράγουν προДа очакваме раздвижване
ϊόντα και προσφέρουν υπηρεσίες για τις οποίες υπάρχει ζήτηση
στην αγορά. Οι τομείς των υποδομών και των ανανεώσιμων
В България вече също се усеща раздвижване на кредитния
πηγών ενέργειας φαίνονται αρκετά ελκυστικοί, αλλά οι τράπεζες
пазар. Например няколко банки вече обявиха по-ниски лихви
τώρα είναι πολύ πιο αυστηρές για το προφίλ των δανειοληπτών,
по ипотечни кредити. Българските банкери са предпазливи по
ακόμη και σε βιομηχανίες που φαίνονται ελπιδοφόρες. Αν και
отношение на прогнозите си за продължаващо падане на лихεδώ τα πράγματα είναι σχετικά γιατί - όπως και σε κάθε ελεύθερη
вените проценти по кредитите, но това неизбежно ще стане
αγορά - υπάρχουν τράπεζες που είναι πρόθυμες να αναλάβουν
или би трябвало да стане, ако местната икономика покаже
μεγαλύτερο ρίσκο και αντίστοιχα να χρηματοδοτήσουν έργα
признаци на устойчив растеж.
υψηλότερου κινδύνου, ενώ από την άλλη υπάρχουν τράπεζες που
В този смисъл все повече банки в България ще изберат
τηρούν πιο παραδοσιακή και συντηρητική πολιτική δανεισμού.
да се придържат към традиционното банкиране, т.е. набираΜε την ίδια αφορμή ο κ. Trichet δήλωσε ότι η ζήτηση για
нето на ресурс от местните вложители и отпускането му като
δάνεια αυτή τη στιγμή είναι μειωμένη, το οποίο είναι φυσιολοзаеми за реалната икономика, твърди Хасиотис. По този начин
γικό μετά από μια σοβαρή ύφεση. Λιγότερες εταιρείες ψάχνουν
натрупаната ликвидност наистина може да заработи, особено
για δάνεια λόγω της μειωμένης ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες
след като банките вече имат достъп и до по-евтин финансов
σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ παρατηρείται αύξηση των δανείων
ресурс от чуждите си централи.
προς ιδιώτες.
Всъщност именно с възможното изтичане на ликвидност
от българските банки, 85% от които са с чуждестранна собΝα περιμένουμε κίνηση
ственост, с централите им в Европа бе свързано едно от притесненията на анализаторите на финансовите пазари. Този
Στη Βουλγαρία επίσης ήδη υπάρχει αισθητή κίνηση στην
риск бе избегнат, след като Българска народна банка (БНБ)
πιστωτική αγορά. Για παράδειγμα μερικές τράπεζες έχουν ήδη
постигна споразумение с банките-майки да не изтеглят ресурс
ανακοινώσει χαμηλότερα επιτόκια για στεγαστικά δάνεια. Οι
от дъщерните си поделения в България, както обясни управиΒούλγαροι τραπεζίτες είναι προσεκτικοί όσον αφορά τις προβλέтелят на БНБ Иван Искров през ноември.
ψεις τους για συνεχή μείωση των επιτοκίων των δανείων, αλλά
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Толкова ли са лоши

Снимка:  Reuters

Гуверньорът вдъхна спокойствие относно един друг вид
риск за фискалната система, а именно ръста в необслужваните и лоши кредити. Действително по данни на БНБ броят на
необслужваните кредити расте и в края на третото тримесечие
техният процент достига 5,63%. Но Искров не смята, че това е
проблем, защото местните банки успяват напълно да провизират тези кредити. Освен това трябва да се има пред вид, че
в България за необслужвани се смятат кредитите с просрочие
над 90 дни, а в повечето страни от ЕС това са заеми със закъснения над 180 дни или дори 360 дни.
Междувременно статистиката на централната банка
потвърждава оформилото се усещане за затягане на кредитния
пазар. Кредитният ръст в България продължава, макар и със
скромните 4,46% на годишна база към края на септември тази
година. За сравнение, ръстът във всички категории заеми потребителски, корпоративни, ипотечни - бе в рамките на 40
до 60%.
Със задържането на паричен ресурс и достигането на
необходимата ликвидност е свързан и плавният процес на
падане на лихвите по кредитите и депозитите, а очакванията
са, че нивата им ще достигнат тези от миналата година през
2012 г. Според някои прогнози лихвите по кредити за физически лица, които в момента са на ниво средно от 11,67% ще
паднат до средно 9,8% годишно към 2012 г., а корпоративните
кредити, чиято средна годишна лихва в момента е 8,75%, ще
поевтинеят до 7,95% през същия период.

αυτό θα συμβεί αναπόφευκτα ή θα πρέπει να συμβεί αν η τοπική
οικονομία δείχνει σημάδια βιώσιμης ανάπτυξης.
Σε αυτήν την έννοια, περισσότερες τράπεζες στη Βουλγαρία
θα επιλέξουν να τηρήσουν την παραδοσιακή τραπεζική, δηλαδή
συγκέντρωση χρημάτων από τοπικούς καταθέτες και κατανομή
τους ως δάνεια προς την πραγματική οικονομία, λέει ο κ. Χασιώτης. Έτσι, η συσσωρευμένη ρευστότητα μπορεί πραγματικά να
δουλεύει επιτυχημένα, ιδίως αφού οι τράπεζες έχουν ήδη πρόσβαση σε φθηνότερους χρηματοδοτικούς πόρους από τις έδρες
τους στο εξωτερικό.
Στην ουσία, ακριβώς αυτή η πιθανή στάση ρευστότητας των
τραπεζών της Βουλγαρίας, 85 τοις εκατό εκ των οποίων είναι
ξένης ιδιοκτησίας με έδρα στην Ευρώπη, ήταν μία από τις κύριες
ανησυχίες των αναλυτών των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αυτός
ο κίνδυνος απεφεύχθη αφού η Τράπεζα της Βουλγαρίας (BNB)
κατέληξε σε συμφωνία με τις μητρικές τράπεζες να μην αποσύρουν πόρους από τις θυγατρικές τους στη Βουλγαρία, όπως εξήγησε ο διοικητής της BNB κ. Ιβάν Ίσκροφ το Νοέμβριο.

Είναι τόσο άσχημα;
Ο διοικητής καθησύχασε το κοινό σχετικά με ένα άλλο είδος
κινδύνου για το φορολογικό σύστημα, δηλαδή την αύξηση των
μη εξυπηρετούμενων και των επισφαλών δανείων. Στην πραγματικότητα, τα στοιχεία της BNB δείχνουν ότι ο αριθμός των μη
εξυπηρετούμενων δανείων αυξάνεται και στο τέλος του τρίτου
τριμήνου έφτασε το 5,63%. Αντίθετα, ο κ. Ίσκροφ δεν θεωρεί ότι
αυτό αποτελεί πρόβλημα γιατί οι τοπικές τράπεζες καταφέρνουν
να τροφοδοτούν αυτά τα δάνεια. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη το γεγονός ότι στη Βουλγαρία ως μη εξυπηρετούμενα
θεωρούνται τα δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ενώ
στις περισσότερες χώρες της ΕΕ αυτά είναι δάνεια με καθυστέρηση πάνω από 180 ημέρες, ή ακόμα και 360 ημέρες.
Εν τω μεταξύ, οι στατιστικές της κεντρικής τράπεζας επιβεβαιώνουν το γενικό αίσθημα σύσφιξης της πιστωτικής αγοράς.
Η πιστωτική αύξηση στη Βουλγαρία συνεχίζει, αν και με μέτριους
ρυθμούς: 4,46% σε ετήσια βάση προς το τέλος του Σεπτεμβρίου
του τρέχοντος έτους. Για σύγκριση, η ανάπτυξη σε όλες τις κατηγορίες δανείων, καταναλωτικών, εταιρικών και στεγαστικών,
ήταν της τάξης από 40% έως 60%.
Με τη συγκράτηση των ταμειακών πόρων και την επίτευξη
της απαραίτητης ρευστότητας συνδέεται και η ομαλή διαδικασία
της μείωσης των επιτοκίων σε δάνεια και καταθέσεις, καθώς οι
προσδοκίες είναι ότι τα επίπεδά τους θα φτάσουν αυτά του τελευταίου έτους το 2012. Σύμφωνα με ορισμένες προβλέψεις, τα επιτόκια των δανείων προς ιδιώτες, που είναι σήμερα κατά μέσο όρο
11,67%, θα μειωθούν κατά μέσο όρο σε 9,8% ετησίως έως το 2012,
ενώ τα εταιρικά δάνεια, το μέσο ετήσιο επιτόκιο των οποίων είναι
σήμερα 8,75%, θα μειωθούν σε 7,95% κατά την ίδια περίοδο.

Ως εδώ με τα υψηλά επιτόκια καταθέσεων
Με την τάση αυτή συνδέεται και η μείωση των επιτοκίων
των καταθέσεων. Αν και ξεκίνησε το Σεπτέμβριο, η τάση προς
μείωση της απόδοσης των καταθέσεων έχει γίνει ιδιαίτερα ορατή
το Νοέμβριο. Οι εκτιμήσεις των τραπεζικών εμπειρογνωμόνων

Президентът на Европейската централна банка Жан-Клод Трише
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Jean-Claude Trichet

21

ИКОНОМИКА

декември 2009 – януари 2010

Дотук с високите лихви по депозитите
С тази тенденция е свързано и намаляването на лихвите
по депозитите. Макар стартирал през септември, курсът към
понижаване на доходността по депозитите стана особено
видим през ноември. Прогнозите на банкови експерти са
лихвите да се нормализират най-късно до февруари 2010 г.
Видимият ефект от по-ниските лихви по депозити ще
се усети с известно отлагане във времето, когато новите
кредити ще бъдат с по-ниска стойност заради по-евтиния
финансов ресурс на банките, на които вече не им се налага
да подпомагат банките-майки в Европа и имат достъп до поевтин кредитен ресурс като цяло. Остава обаче притеснението, че някои банки все още предлагат лихви по депозити в
порядъка на 10-12%, което е пречка пред по-бързото падане
на лихвите по кредитите.

Умерен риск и добра кредитна история
Същевременно банките промениха и критериите си за
кредитиране в посока търсене на умерен риск и добра кредитна история на заемоискателите, както и по-стабилно
моментно финансово състояние. Това е пряко свързано и с
балансовите отчети на банките или, както каза Трише пред
„Фигаро”, добре е банките да задържат печалбите си като
резерв и да не ги раздават с лека ръка, дори и във вид на
вътрешни бонуси и дивиденти. Самият той добавя, че банките в европейски и световен мащаб, които са склонни да се
впуснат в нови кредитни авантюри и да наливат средства в
потенциални нови кредитни „балони” са малцинство. Това
важи и за българските кредитни институции, както показва
самото състояние на пазара.

Без сътресения
Добра новина в тази посока са данните на БНБ, от които
се вижда, че към края на октомври активите на българските
банки са нараснали с 1,7% на годишна база, а печалбата на
банковия сектор е в размер на 34,9 милиона лева. Това е
доста по-малко от същия период на миналата година, когато
печалбата е била 117,2 милиона лева, но все пак е знак, че
поне засега не се очакват сътресения в сектора и фалити на
банки.
Само две български банки са били на загуба към септември тази година, но от БНБ твърдят, че няма повод за притеснение, защото най-вероятно става въпрос за планирана
загуба, вследствие на пазарна експанзия в единия случай,
докато при другата банка загубите от 4,9 милиона лева за
първите девет месеца на годината се дължат на поглъщането
й от по-голяма европейска банка. Иначе общата печалба на
банковия сектор за първите десет месеца на годината се е
свила с 46.1% на годишна база до 656.5 милиона лева.
Пред вид очерталите се тенденции, спокойно бъдеще
очаква банките, които подхождат предпазливо и комбинират сравнително висока ликвидност с внимателно претегляне на риска. От своя страна гражданите и фирмите могат
да очакват отпускането на по-голям заемен ресурс догодина,
но ще получат достъп до него, само ако се вписват в подчертано консервативния рисков профил на банките. Изглежда
новото послание на финансовите институции е, че времето
на лесните пари свърши.  
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μιλούν για ομαλοποίηση των επιτοκίων το αργότερο έως το
Φεβρουάριο του 2010.
Η εμφανής επίδραση των χαμηλότερων επιτοκίων καταθέσεων θα γίνει αισθητή με κάποια καθυστέρηση στο χρόνο όταν τα
νέα δάνεια θα είναι με χαμηλότερο κόστος λόγω των φθηνότερων
οικονομικών πόρων των τραπεζών, στις οποίες δεν θα επιβάλλεται πλέον να υποστηρίζουν τις μητρικές τράπεζες στην Ευρώπη
και θα έχουν πρόσβαση σε φθηνότερους πόρους πιστώσεων
γενικά. Ωστόσο, παραμένει η ανησυχία ότι ορισμένες τράπεζες
ακόμη προσφέρουν επιτόκια καταθέσεων της τάξης 10-12%, το
οποίο αποτελεί εμπόδιο για την ταχύτερη μείωση των επιτοκίων
των δανείων.

Μέτριος κίνδυνος και καλό πιστωτικό
ιστορικό
Εν τω μεταξύ οι τράπεζες άλλαξαν και τα κριτήρια δανεισμού
τους προς την κατεύθυνση της αναζήτησης μέτριου κινδύνου και
καλού πιστωτικού ιστορικού από τους δανειολήπτες καθώς και
πιο σταθερής οικονομικής κατάστασης. Αυτό έχει άμεση σχέση
και με τους ισολογισμούς των τραπεζών ή, όπως είπε ο κ. Trichet
για την εφημερίδα Le Figaro, είναι καλό για τις τράπεζες να κρατήσουν τα κέρδη τους ως αποθεματικό και να μην τα διανέμουν
εύκολα, ακόμη και με τη μορφή εσωτερικών μπόνους και μερισμάτων. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι τράπεζες στην Ευρώπη και σε όλο
τον κόσμο οι οποίες είναι πρόθυμες να αναλάβουν νέες πιστωτικές περιπέτειες και να διαθέσουν κεφάλαια σε πιθανές νέες
πιστωτικές «φούσκες» είναι μειονότητα. Το ίδιο ισχύει και για τα
βουλγαρικά πιστωτικά ιδρύματα, όπως δείχνει η κατάσταση της
αγοράς.

Χωρίς διαταραχές
Τα καλά νέα στην κατεύθυνση αυτή είναι τα στοιχεία της BNB
τα οποία δείχνουν ότι στα τέλη του Οκτωβρίου το ενεργητικό των
βουλγαρικών τραπεζών αυξήθηκε κατά 1,7% σε ετήσια βάση και
τα κέρδη του τραπεζικού τομέα ανήλθαν σε 34,9 εκατομμύρια
λέβα. Αυτό είναι πολύ λιγότερο από την ίδια περίοδο του περασμένου έτους, όταν τα κέρδη ήταν 117,2 εκατομμύρια λέβα, αλλά
και πάλι είναι μια ένδειξη ότι τουλάχιστον για την ώρα δεν αναμένονται διαταραχές στον τομέα και πτωχεύσεις τραπεζών.
Μόνο δύο βουλγαρικές τράπεζες κατέγραψαν ζημιές τον
Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, αλλά από τη BNB ισχυρίζονται
ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, πιθανότατα επειδή πρόκειται
για προγραμματισμένες ζημιές που οφείλονται στην επέκταση
της αγοράς στη μία περίπτωση, ενώ στην άλλη τράπεζα οι ζημιές
της τάξης 4, 9 εκατ. λέβα για τους πρώτους εννιά μήνες του έτους
είναι λόγω της εξαγοράς της από μια μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα. Αλλιώς, το σύνολο των κερδών του τραπεζικού τομέα για
τους πρώτους δέκα μήνες του έτους έχει μειωθεί κατά 46,1% σε
ετήσια βάση ως 656,5 εκατομμύρια λέβα.
Λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις που έχουν διαμορφωθεί, ήρεμο
μέλλον περιμένει τις τράπεζες οι οποίες δουλεύουν με συντηρητική προσέγγιση και συνδυάζουν σχετικά υψηλή ρευστότητα με
προσεκτική αξιολόγηση του κινδύνου. Από την πλευρά τους, οι
πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να αναμένουν τη διάθεση
περισσότερων πόρων για δάνεια του χρόνου, αλλά θα λάβουν
πρόσβαση σ’ αυτούς μόνο αν ανήκουν στο ιδιαίτερα συντηρητικό
προφίλ κινδύνου των τραπεζών. Φαίνεται ότι το νέο μήνυμα των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι ότι η εποχή του εύκολου
κέρδους έχει τελειώσει.  
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Τομεις

Финанси Οικονομικά
Бюджетът за 2009 година все пак ще е на
малък дефицит

Според предварителни данни излишъкът в бюджета през
ноември е 48 млн. лв. Това заяви министърът на финансите
Симеон Дянков на пресконференция в Министерски съвет.
Толкова се прогнозира да бъде излишъкът и за декември,
каза още той. Въпреки това страната няма да успее да балансира бюджета и ще излезе на дефицит от 0.7% от БВП. Освен
това последните прогнози са, че спадът на икономиката ще
е по-малък от очаквания — 4.9%, вместо 6.3%.

Банките преструктурират заеми

Снимка: Асен Тонев

Към края на октомври 2009 г. делът на лошите и преструктурирани заеми в кредитния портфейл на банковата система
е 9.1%. Данните на БНБ показват, че към момента преструктурираните заеми – тези, по които банките не биха могли
да съберат целия размер на
дълга, са за над 664 млн. лв.
При кредити за фирми и домакинства от близо 49 млрд. лв.,
делът им в банковата система
е 1.7%. Предоговорените и
преструктурирани заеми са
общо около 10-12% от кредитния портфейл на финансовите
инситуции, като при потребителските заеми този процент е
не повече от 10, а при корпоративните е около 15%, твърдят банкери. Според анализи
на МКБ Юнионбанк пък поне
4-5% от заемите, по които има
някакъв проблем с обслужването, вече са предоговорени.

Гърция е инвеститор
№ 3 в България

Гърция остава третият по
големина инвеститор в България с размер на инвестициите
от почти 2,8 милиарда евро,
според вестник „Пари”. Фирмите, които имат вложения у нас, работят в редица сфери от леката промишленост до финансовия сектор, където
дори са заели дял от около 29%. Над 4 хил. компании с
гръцки капитал работят у нас. Над 80 хил. са българите,
заети в гръцки предприятия. Въпреки това инвестициите на
гръцките компании у нас за полугодието са се свили над 4.3
пъти до 53 милиона евро, показва статистиката на БНБ.

Финансовите проблеми на Гърция все
повече притесняват ЕС

Притесненията за икономиката на Гърция достигнаха пика
си на 8 декември, когато агенция Fitch понижи кредитния
рейтинг на страната и на четири местни банки до BBB+ с
негативна перспектива - най-ниския в еврозоната и найнеблагоприятния за Гърция от десетилетие насам. Ден порано Standard & Poor’s предупреди, че може да направи

Ο προϋπολογισμός για το τρέχον έτος τελικά
θα έχει ένα μικρό έλλειμμα

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία το πλεόνασμα του προϋπολογισμού το Νοέμβριο ήταν 48 εκατ. λέβα. Αυτό δήλωσε ο
υπουργός οικονομικών Συμεών Ντιάνκοφ σε συνέντευξη τύπου
στο Συμβούλιο Υπουργών. Τόσο προβλέπεται να είναι και το
πλεόνασμα για το Δεκέμβριο, είπε επίσης. Ωστόσο, η χώρα δε
θα καταφέρει να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό και θα βγει
σε έλλειμμα της τάξης του 0,7% του ΑΕΠ. Επιπλέον, οι πρόσφατες εκτιμήσεις είναι ότι η επιβράδυνση της οικονομίας θα είναι
μικρότερη από την αναμενόμενη - 4,9%, αντί για 6,3%.

Οι τράπεζες κάνουν αναδιάρθρωση των
δανείων
Στο τέλος του Οκτωβρίου 2009, το ποσοστό των επισφαλών και
των αναδιαρθρωμένων πιστώσεων του χαρτοφυλακίου δανείων
του τραπεζικού συστήματος ήταν
9,1%. Τα στοιχεία της BNB δείχνουν
ότι προς το παρόν οι αναδιαρθρωμένες πιστώσεις - εκείνες για τις
οποίες οι τράπεζες δεν μπορούν
να εισπράξουν το συνολικό ποσό
της οφειλής, είναι πάνω από 664
εκατ. λέβα. Στα δάνεια για επιχειρήσεις και νοικοκυριά από σχεδόν
49 δισ. λέβα, το μερίδιό τους στο
τραπεζικό σύστημα είναι 1,7%. Τα
επαναδιαπραγματευμένα και αναδιαρθρωμένα δάνεια είναι συνήθως περίπου συνολικά 10-12% του
δανειακού χαρτοφυλακίου των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,
καθώς στα καταναλωτικά δάνεια
το ποσοστό αυτό δεν είναι πάνω
από 10%, ενώ στα εταιρικά είναι
περίπου 15%, λένε οι τραπεζίτες.
Σύμφωνα με αναλύσεις της MKB
Unionbank από την άλλη, τουλάχιστον 4-5% των δανείων στα οποία
υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την
εξυπηρέτηση, έχουν ήδη επαναδιαπραγματευτεί.

Η Ελλάδα επενδυτής № 3 στη Βουλγαρία

Η Ελλάδα παραμένει ο τρίτος μεγαλύτερος επενδυτής στη Βουλγαρία με επενδύσεις ύψους περίπου 2,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα
με την εφημερίδα «Pari». Οι εταιρείες που έχουν επενδύσει στη
χώρα δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς – από την ελαφρά βιομηχανία ως τον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου καταλαμβάνουν μερίδιο της τάξης του 29%. Πάνω από 4 χιλιάδες
εταιρείες ελληνικών συμφερόντων δουλεύουν στη χώρα. Πάνω
από 80 χιλιάδες είναι οι Βούλγαροι εργαζόμενοι σε ελληνικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι επενδύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων
στη Βουλγαρία για το εξάμηνο έχουν μειωθεί κατά 4,3 φορές σε
53 εκατ. ευρώ, δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία της BNB.
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същото. Въпреки уверенията на финансовия министър
Георгиос Папаконстантину, че Гърция няма да остави критичната ситуация с държавните й финанси да излезе от
контрол, съобщенията на рейтинговите агенции сринаха
борсата в Атина, вдигнаха рисковите премии по гръцките
държавни облигации и натиснаха надолу еврото.  

Туризъм
Труден зимен сезон

Снимка: Надежда Чипева

Очертава се един труден зимен туристически сезон, прогнозира във Велико Търново зам.-министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Иво Маринов, цитиран от агенция
„Фокус”. Очаква се спад на британския пазар, тъй като в
условията на финансова икономическа криза и в резултат
на обезценяването на паунда, британците се концентрират
върху лятна почивка.
При откриването на ски сезона в Банско кметът на града
прогнозира: „Очакват се по-малко посещения от англичани,
но за сметка на повече българи, които, притиснати от кризата, ще останат в България. Освен това се предвижда да се
увеличат и руските туристи”. Близо 14 млн. лева са очакваните постъпления в Банско за следващата година от туризъм и свързаните с него косвени данъци.

Τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας
ανησυχούν την ΕΕ όλο και περισσότερο

Οι ανησυχίες για την οικονομία της Ελλάδας έφτασαν στο αποκορύφωμά τους στις 8 Δεκεμβρίου, όταν η εταιρεία αξιολόγησης Fitch μείωσε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας και
τεσσάρων τοπικών τραπεζών σε BBB+ με αρνητικές προοπτικές - η οποία είναι η χαμηλότερη στην Ευρωζώνη και η χειρότερη για την Ελλάδα εδώ και μια δεκαετία. Μια μέρα νωρίτερα
η Standard & Poor’s προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να κάνει
το ίδιο. Παρά τις διαβεβαιώσεις από τον υπουργό οικονομικών
Γιώργο Παπακωνσταντίνου ότι η Ελλάδα δε θα αφήσει την
κριτική κατάσταση στα οικονομικά της χωράς να βρεθεί εκτός
ελέγχου, οι ανακοινώσεις των εταιρειών αξιολόγησης προκάλεσαν κατάρρευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αύξησαν τα
ασφάλιστρα κινδύνου στα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου
και πίεσαν το ευρώ προς τα κάτω.  

Τουρισμός
Σκληρή χειμερινή σεζόν

Aναμένεται μια σκληρή χειμερινή τουριστική σεζόν, προέβλεψε
στο Βελίκο Τάρνοβο ο αναπληρωτής υπουργός Oικονομίας,
Eνέργειας και Tουρισμού Ίβο Μαρίνοβ, όπως ανακοίνωσε το
πρακτορείο ειδήσεων Focus. Αναμένεται πτώση στη βρετανική
αγορά επειδή σε συνθήκες οικονομικής και χρηματοπιστωτικής
κρίσης και ως αποτέλεσμα από την υποτίμηση της λίρας, οι Βρετανοί προτιμούν τις καλοκαιρινές διακοπές.
Κατά την εγκαίνια της σεζόν του σκι στο Μπάνσκο ο δήμαρχος
της πόλης προέβλεψε: «Αναμένονται λιγότερες επισκέψεις από
Άγγλους, αλλά και περισσότερες από Βούλγαρους οι οποίοι, πιεσμένοι από την κρίση, θα παραμείνουν στη Βουλγαρία. Επιπλέον,
προβλέπεται αύξηση στον αριθμό των Ρώσων τουριστών.» Σχεδόν 14 εκατ. λέβα είναι οι αναμενόμενες εισπράξεις στο Μπάνσκο
για το επόμενο έτος από τουρισμό και τους σχετικούς έμμεσους
φόρους.

Τα χιονοδρομικά κέντρα στη Βόρεια Ελλάδα
είναι σε έντονο ανταγωνισμό με το Μπάνσκο

Ски центровете в Северна Гърция са в
жестока конкуренция със ски курорта в
Банско

Ски туризмът в Северна Гърция е в жестока конкуренция
за привличане на клиенти със ски курорта в Банско, пише
гръцкият вестник „Македония”. Цените на услугите в ски
центровете в Северна Гърция са на миналогодишните нива в
опит да се преборят с последиците от икономическата криза
и с ужасяващия противник, наречен „Ски център Банско” в
България, пише вестникът. Основните предимства на българския ски курорт, наричан още малките Алпи и известен в
цяла Европа, са ниските цени за настаняване и храна при луксозни условия, за ползване на ски съоръжения, качествените
и надеждни лифтове, възможността за изкуствен сняг, евтините сувенири, както и продължаващият с няколко седмици
повече ски сезон, се посочва в публикацията.
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Ο χιονοδρομικός τουρισμός στη Βόρεια Ελλάδα είναι σε έντονο
ανταγωνισμό στην προσέλκυση πελατών με το χιονοδρομικό
κέντρο Μπάνσκο, γράφει η ελληνική εφημερίδα «Μακεδονία».
Οι τιμές των υπηρεσιών στα χιονοδρομικά κέντρα στη Βόρεια
Ελλάδα βρίσκονται στα περσινά επίπεδα σε μια προσπάθεια να
ξεπεράσουν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και τον τρομερό εχθρό που ονομάζεται «χιονοδρομικό κέντρο Μπάνσκο»
στη Βουλγαρία, σύμφωνα με την εφημερίδα. Τα κύρια πλεονεκτήματα του βουλγαρικού χιονοδρομικού κέντρου, που είναι
επίσης γνωστό ως «Οι μικρές Άλπεις» σε όλη την Ευρώπη, είναι οι
χαμηλές τιμές για διαμονή και φαγητό σε πολυτελείς συνθήκες,
για τη χρήση των εγκαταστάσεων σκι, τα ποιοτικά και αξιόπιστα
σκίλιφτ, η δυνατότητα τεχνητού χιονιού, τα φτηνά σουβενίρ,
καθώς και η σκι σεζόν η οποία συνεχίζει μερικές εβδομάδες
περισσότερα, αναφέρει η δημοσίευση.

Στις 25 Δεκεμβρίου φθάνει το πρώτο τσάρτερ
από τη Ρωσία στο αεροδρόμιο του Πλόβντιβ

Η πρώτη πτήση τσάρτερ για αυτή τη χειμερινή σεζόν από τη
Μόσχα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στις 25
Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων
BTA. Αυτή η πτήση είναι το ξεκίνημα της νέας γραμμής τσάρ-
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На 25 декември пристига първият чартър
от Русия на летище Пловдив

Първият чартърен полет за този зимен сезон от Москва
ще кацне на летището в Пловдив на 25 декември, съобщи
БТА. Този полет ще  постави началото на новооткрита чартърна линия на авиокомпания „Сиберия”. Летището води
преговори линията да бъде постоянна. На същия принцип
авиокомпанията откри редовна линия до Варна след изпълнението на летни чартъри.
До края на март 2010 г. от Русия до Пловдив се очакват
средно по 20 полета на месец с около 140 пътници всеки.
Интересът на руските туристи към българските зимни
курорти са повишава и това може да компенсира отлива на
британски туристи от българските зимни курорти.  

Τομεις

τερ της αεροπορικής εταιρείας Siberia. Το αεροδρόμιο διεξάγει
διαπραγματεύσεις για να γίνει η γραμμή μόνιμη. Ακολουθώντας
την ίδια διαδικασία, η αεροπορική εταιρεία άνοιξε και τακτική
γραμμή μέχρι τη Βάρνα μετά από την ολοκλήρωση των καλοκαιρινών τσάρτερ.
Μέχρι το τέλος του Μαρτίου του 2010 από τη Ρωσία μέχρι το
Πλόβντιβ αναμένονται κατά μέσο όρο από 20 πτήσεις το μήνα
με περίπου 140 επιβάτες την καθεμία. Το ενδιαφέρον των Ρώσων
τουριστών προς τα βουλγαρικά χιονοδρομικά κέντρα αυξάνεται
και αυτό μπορεί να αναπληρώσει την εκροή των Βρετανών τουριστών από τα βουλγαρικά χειμερινά θέρετρα.  

Τηλεπικοινωνίες και
Телекомуникации μέσα ενημέρωσης

и медии

Re:tv спря да излъчва програмата си

Решението на собственика на канала - фондация „Граждански медии” да закрие телевизията е свързано със свития
рекламен пазар и световната финансова криза. В отворено
писмо до работещите в телевизията бордът на фондацията
обясни: „Със създаването на телевизията искахме да покажем няколко неща - че може да има прозрачна собственост
и финансиране на медии в България, че и в българското
общество има място за сериозна и независима телевизионна журналистика. Не успяхме.”

Две нови издания излизат на пазара

Въпреки свиващите се рекламни инвестиции две издателски
компании решиха да рискуват с пускането на нови заглавия.
От вторник по сергиите е списание BBC Knowledge, пряк
конкурент на National Geographic и GEO. Тази седмица започна да се разпространява и новият пенсионерски вестник
„Ретро”. Зад него най-вероятно стои бившият съсобственик
в „Уикенд” Недялко Недялков. До неотдавна той държеше
50% от най-тиражния жълт вестник.  

Το κανάλι Re:tv σταμάτησε τη μετάδοση του
προγράμματός του

Η απόφαση του ιδιοκτήτη του καναλιού (το ίδρυμα «Grazdanski
medii») να κλείσει την τηλεόραση έχει να κάνει με την περιορισμένη αγορά διαφήμισης και την παγκόσμια οικονομική κρίση.
Σε μια ανοικτή επιστολή προς τους εργαζόμενους στο τηλεοπτικό
κανάλι το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος δήλωσε: «Με τη
δημιουργία του καναλιού θέλαμε να δείξουμε μερικά πράγματα
- ότι μπορεί να υπάρχει διαφανής ιδιοκτησία και χρηματοδότηση
των μέσων ενημέρωσης στη Βουλγαρία και ότι στη βουλγαρική
κοινωνία υπάρχει χώρος για σοβαρή και ανεξάρτητη τηλεοπτική
δημοσιογραφία. Αποτύχαμε.»

Δύο νέες εκδόσεις κυκλοφόρησαν στην
αγορά

Παρά τη συρρίκνωση των επενδύσεων στη διαφήμιση δύο εκδοτικές εταιρείες αποφάσισαν να ρισκάρουν με την έκδοση νέων
τίτλων. Από τα μέσα του Δεκεμβρίου στα περίπτερα είναι το
περιοδικό BBC Knowledge, άμεσος ανταγωνιστής του National
Geographic και GEO. Κυκλοφόρησε και η νέα εφημερίδα για
συνταξιούχους «Retro». Πίσω από αυτήν είναι πιθανώς ο πρώην
συνιδιοκτήτης του «Weekend» Νεντιάλκο Νεντιάλκοφ. Μέχρι
πρόσφατα κατείχε 50% από τη μεγαλύτερη σε κυκλοφορία
κίτρινη εφημερίδα.   

Търговия на дребно Λιανικό εμπόριο
Акцизът за спиртните напитки и бирата
остава непроменен

Настоящите акцизни ставки за спиртните напитки и бирата
се запазват и за следващата година. Това решиха депутатите, които гласуваха на второ четене промените в закона
за акцизите и данъчните складове.
Въпреки че ресорната комисия по бюджет и финанси, одобри по-висока ставка за спиртни напитки, мнозинството
прие призива на премиера Бойко Борисов и запази акцизите на сегашното ниво.

Консумацията на бира в България спадна
с 12 % през 2009 г.

Ο ΕΦΚ για τα αλκοολούχα ποτά και την μπίρα
παραμένει αμετάβλητος

Οι τρέχοντες συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα
αλκοολούχα ποτά και την μπίρα παραμένουν οι ίδιοι και για το
επόμενο έτος. Αυτό αποφάσισαν οι βουλευτές, οι οποίοι ψήφισαν σε δεύτερη ανάγνωση τις τροπολογίες του ειδικού φόρου
κατανάλωσης και των φορολογικών αποθηκών.
Παρόλο που η σχετική επιτροπή προϋπολογισμού και οικονομικών ενέκρινε τον υψηλότερο συντελεστή για τα αλκοολούχα
ποτά, η πλειοψηφία αποδέχθηκε την πρόσκληση του πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ και διατήρησε τους ειδικούς
φόρους κατανάλωσης στο σημερινό επίπεδο.

Българският пазар на бира се е свил с 12 % в сравнение с
потреблението през 2008 г. През ноември на пресконферен-
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ция в Шумен Александър Грънчаров, изпълнителен директор на „Карлсберг България” и член на Съвета на Съюза на
пивоварите съобщи: „Ако разгледаме само последните
три месеца, се забелязва, че спадът в различните райони е
между 20 % и 40 %”.

Българин поема гръцкия бизнес на
„Карлсберг Груп”

Александър Грънчаров, който досега заемаше поста
изпълнителен директор на „Карлсберг България”, придоби
цялостни отговорности за гръцкия пазар на „Карлсберг
Груп”, съобщиха от компанията. Така Грънчаров поема ръководството на българския и гръцкия бизнес на команията.
Изпълнителният директор на гръцката пивоварна „Митос”
в Солун, г-н Сорен Бринк, ще управлява пивоварната под
ръководството на Александър Грънчаров. Промените са в
сила от началото на месец ноември 2009 година.

Енергетика
ЕК одобри финансовата помощ за
“Набуко” и газовите връзки на България

Снимка: Асен Тонев

Европейската комисия (ЕК) одобри искането за финансова
помощ за междусистемните газови връзки на България с
Гърция в размер на 45 млн. евро и с Румъния  - 9 млн. евро,
както и за газопровода „Набуко” в размер на 200 млн. евро.
Средствата се отпускат по програмата за подпомагане на
икономическото възстановяване.
Очаква се процедурата по окончателно приемане на решението за отпускане на средствата да приключи до края на
годината, съобщи пресцентърът на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Η κατανάλωση μπίρας στη Βουλγαρία μειώθηκε κατά 12% το 2009

Η βουλγαρική αγορά μπίρας έχει συρρικνωθεί κατά 12% σε
σύγκριση με την κατανάλωση το 2008. Το Νοέμβριο σε συνέντευξη τύπου στην πόλη Σούμεν ο Αλεξάνταρ Γκραντσάροφ,
Διευθύνων Σύμβουλος της Carlsberg Bulgaria και μέλος του
Συμβουλίου της Ένωσης των Ζυθοποιών δήλωσε: «Αν λάβουμε
υπόψη μόνο τους τρεις τελευταίους μήνες, θα διαπιστώσουμε ότι
η μείωση σε διάφορους τομείς είναι μεταξύ 20% και 40%.»

Βούλγαρος αναλαμβάνει την ελληνική επιχείρηση του ομίλου Carlsberg

Ο κ. Αλεξάνταρ Γκραντσάροφ ο οποίος ως τώρα καταλάμβανε
τη θέση του διευθύνοντα συμβούλου της Carlsberg Bulgaria,
απέκτησε την πλήρη ευθύνη για την ελληνική αγορά του ομίλου
Carlsberg, δήλωσαν από την εταιρεία. Έτσι ο Γκραντσάροφ αναλαμβάνει τη διαχείριση της επιχείρησης της εταιρείας στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα. Ο εκτελεστικός διευθυντής της ελληνικής ζυθοποιίας «Μύθος» στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Søren Brinck
θα διαχειρίζεται τη ζυθοποιία υπό την ηγεσία του κ. Αλεξάνταρ
Γκραντσάροφ. Οι αλλαγές ισχύουν από την αρχή του Νοεμβρίου
2009.   

Ενέργεια
Η ΕΚ ενέκρινε την οικονομική στήριξη για τον
αγωγό «Ναμπούκο» και τη σύνδεση φυσικού
αερίου της Βουλγαρίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την αίτηση για οικονομική
βοήθεια για διασυστηματική σύνδεση φυσικού αερίου της
Βουλγαρίας με την Ελλάδα αξίας 45 εκατ. ευρώ και με τη Ρουμανία - 9 εκατ. ευρώ, καθώς και για τον αγωγό φυσικού αερίου
«Ναμπούκο» αξίας 200 εκατ. ευρώ.
Τα κονδύλια διατίθενται στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής ανάκαμψης.
Αναμένεται ότι η διαδικασία για την έκδοση της τελικής απόφασης για τη χορήγηση των κονδυλίων θα ολοκληρωθεί μέχρι το
τέλος του έτους, ανακοίνωσε το κέντρο τύπου του υπουργείου
οικονομίας, ενέργειας και τουρισμού.

Η Gazprom έχει και άλλες επιλογές εκτός από
τη Βουλγαρία για το South Stream

Газпром има и други възможности освен
България за Южен поток

Газпром има и други възможности, ако България преосмисли участието си в проекта за газопровода „Южен поток”,
е заявил в петък пред журналисти заместник-главният
изпълнителен директор на руската компания Александър
Медведев, цитиран от Ройтерс. „Имаме и други опции, ако
нещата не се получат с България. Румъния се интересува от
участие в проекта”, е казал Медведев.
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Η Gazprom έχει και άλλες επιλογές, εάν η Βουλγαρία επανεξετάσει τη συμμετοχή της στο έργο για τον αγωγό φυσικού αερίου
South Stream, δήλωσε την Παρασκευή στους δημοσιογράφους
ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ρωσικής εταιρείας
Αλεξάνταρ Μεντβέντεφ, σύμφωνα με το Reuters. «Έχουμε και
άλλες επιλογές, αν τα πράγματα αποτύχουν με τη Βουλγαρία. Η
Ρουμανία ενδιαφέρεται για συμμετοχή στο έργο», δήλωσε ο κ.
Μεντβέντεφ.

Ο κ. Μπορίσοφ: Το έργο για τον πυρηνικό
σταθμό Μπέλενε πρέπει να αναδιαρθρωθεί

Το έργο για τον πυρηνικό σταθμό Μπέλενε πρέπει να αναδιαρθρωθεί και αν υπάρχει ένα σαφές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα
έρθουν οι επενδυτές και από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχει κανένας λόγος να σταματήσει, σχολίασε ο πρωθυπουργός Μπόικο
Μπορίσοφ.
Ο κ. Μπορίσοφ είναι κατηγορηματικός ότι από τη βουλγαρική
πλευρά υπάρχουν απαιτήσεις προς το έργο, μερικές από τις
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Борисов: Проектът АЕЦ „Белене” трябва
да се преструктурира

Проектът АЕЦ „Белене” трябва да се преструктурира и ако
има ясна финансова рамка, ще дойдат инвеститори и оттук
нататък няма основания да бъде спрян, коментира премиерът Бойко Борисов, цитиран от пресцентъра на Министерския съвет.
Борисов е категоричен, че от българска страна има изисквания към проекта, някои от които са поевтиняване и
максимално участие на европейски държави в него.
Русия е готова да финансира част от проекта за АЕЦ Белене,
стана ясно след приключването на двудневните заседания
на българо-руската междуправителствена икономическа
комисия.

Русия иска и седми блок на АЕЦ „Козлодуй”

Русия се интересува от изграждане на седми блок в АЕЦ
„Козлодуй”, заяви на 9 декември вицепрезидентът на
„Атомстройекспорт” Генадий Тепкян. Компанията е изпълнител на проекта за централата в Белене. Изявлението
му дойде броени часове преди заседанието на българоруската икономическа комисия, което се състоя в София
при закрити врати. Той обясни, че ако правителството
обяви търг за избор на инвеститор за нов блок в „Козлодуй”, руската компания ще участва.   

Строителство/имоти
Опрощават 30 млн. лв. данъци на
строителните фирми

Около 20-30 млн. лв. данъчни задължения ще бъдат опростени на строителните компании, които имат да получават
пари за свършена работа от държавата. Това обяви пред БНР
министърът на регионалното развитие и благоустройството
Росен Плевенелиев. Активно по въпроса работи и Националната агенция за приходите, като очакванията са в найскоро време да има яснота точно на каква сума ще възлезе
данъчната амнистия. Проблемът с тази мярка е, че ако дадена
фирма няма задължения към хазната, тя няма да може да се
възползва от данъчната амнистия, призна министърът.

Τομεις

οποίες είναι χαμηλότερες τιμές και μέγιστη συμμετοχή των
ευρωπαϊκών χωρών σε αυτό.
Η Ρωσία είναι διατεθειμένη να χρηματοδοτήσει μέρος του έργου
του πυρηνικού σταθμού Μπέλενε, κατέστη σαφές μετά από την
ολοκλήρωση των διημέρων συνεδριάσεων της βουλγαρο-ρωσικής διακυβερνητικής οικονομικής επιτροπής.

Η Ρωσία θέλει και την έβδομη μονάδα του
Κοζλοντούι

Η Ρωσία ενδιαφέρεται για την κατασκευή έβδομης μονάδας
του πυρηνικού σταθμού «Κοζλοντούι», δήλωσε στις 9 Δεκεμβρίου ο αντιπρόεδρος της Atomstroyexport Γκενάντι Τεπκιάν.
Η εταιρεία είναι ο ανάδοχος του έργου στο Μπέλενε. Η δήλωσή
του ήρθε λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση της βουλγαρορωσικής οικονομικής επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε
στη Σόφια κεκλεισμένων των θυρών. Ο κ. Τεπκιάν εξήγησε
ότι αν η κυβέρνηση ανακοινώσει διαγωνισμό για να επιλέξει
επενδυτή για τη νέα μονάδα στο «Κοζλοντούι», η ρωσική εταιρεία θα συμμετάσχει.

Κατασκευαστική
Βιομηχανία / Ακίνητα
Απαλλαγή φόρων αξίας 30 εκατ. λέβα για τις
κατασκευαστικές εταιρείες

Περίπου 20-30 εκατομμύρια φορολογικές υποχρεώσεις θα ακυρωθούν για τις κατασκευαστικές εταιρείες που πρέπει να λάβουν
χρήματα για ολοκληρωμένα έργα από το κράτος. Αυτό ανακοίνωσε στη βουλγαρική ραδιοφωνία BNR ο υπουργός περιφερειακής ανάπτυξης και δημοσίων έργων Ρόσεν Πλέβενλιεφ. Ασχολείται ενεργά με το θέμα και ο Εθνικός Οργανισμός των Έσοδων
(NAP), καθώς οι προσδοκίες είναι ότι σύντομα θα είναι γνωστό το
ακριβές ποσό της φορολογικής αμνηστίας. Το πρόβλημα με το
μέτρο αυτό είναι ότι αν μια εταιρεία δεν έχει υποχρεώσεις προς
το δημόσιο ταμείο, αυτή δεν θα είναι σε θέση να επωφεληθεί από
τη φορολογική αμνηστία, παραδέχθηκε ο υπουργός.

Κίνηση στην αγορά ακινήτων στα ορεινά
θέρετρα

Снимка: Юлия Лазарова

Στην αγορά παραθεριστικών ακινήτων στα μεγάλα ορεινά θέρετρα της Βουλγαρίας παρατηρείται κάποια κίνηση και αυξημένο
ενδιαφέρον εκ μέρους των αγοραστών. Στο τέλος του έτους
αναμένεται και κίνηση στην αγορά πολυτελών ακινήτων, ήταν η
πρόβλεψη μεσιτών μπροστά στο BTA.
Ως κύριο  λόγο  για το αυξημένο ενδιαφέρον οι εμπειρογνώμονες
δείχνουν τη μείωση των τιμών των εν λόγω ακινήτων, τα οποία
ήταν τα πρώτα που πλήγηκαν από την κρίση. Σε ορισμένα ακίνητα η μείωση υπερβαίνει το 50%, ενώ τα επίπεδα των τιμών
έχουν επιστρέψει στο επίπεδο του 2005. Ένας άλλος λόγος είναι
η επικείμενη χειμερινή περίοδος, πράγμα που αυξάνει αναπόφευκτα το ενδιαφέρον προς τα ορεινά θέρετρα και τα παραθεριστικά ακίνητα, σημειώνουν από την Εθνική Ένωση «Ακίνητα».
Οι περισσότερες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν είναι στο
Μπάνσκο, σχολίασαν από την ένωση.

Раздвижва се пазарът на имоти в планинските ни курорти

На пазара на ваканционни имоти в големите ни планински
курорти се наблюдава известно раздвижване и повишен

Πωλούνται 27 βουλγαρικά ξενοδοχεία με
διαφημίσεις στην εφημερίδα Financial Times

27 βουλγαρικά ξενοδοχεία πωλούνται με διαφημίσεις στη στήλη
της εφημερίδας «Financial Times» για επιχειρήσεις προς πώληση.
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интерес от страна на купувачите. В края на годината се очаква
раздвижване и на пазара на луксозните имоти, прогнозираха
за БТА брокери.
Като основна причина за увеличаващия се интерес експертите посочват намалението на цените на този тип имоти,
които първи пострадаха от кризата. При някои имоти спадът
надхвърли 50 процента, а ценовите нива се върнаха на равнището от 2005 г. Друга причина е наближаването на зимния
сезон, което неминуемо увеличава интереса към планинските курорти и ваканционните имоти, отбелязват от Национално сдружение „Недвижими имоти”. Най-много реализирани сделки има в Банско, коментират от сдружението.

Продават 27 български хотела с обяви във
в. „Файненшъл таймс”

27 български хотела се продават с обяви в рубриката на в.
„Файненшъл таймс” за продажба на готов бизнес. Най-висока
е цената на четиризвездния луксозен апартхотел „Пенелопе
Палас” в Поморие - 36 милиона долара. 35,2 млн. долара
струва четиризвезден хотел на първа линия в Слънчев бряг,
който работи от 10 години и има договори с големи туристически агенции. Цените на обявените за продажба хотели в
планинските курорти Банско, Боровец и Пампорово започват
от около 1 милион долара и стигат до 17 милиона долара.  

Транспорт

Η υψηλότερη τιμή είναι αυτή του πολυτελούς ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων «Penelope Palace - Apart Hotel» στο Πομόριε 36 εκατ. δολάρια. 35,2 εκατ. δολάρια κοστίζει ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων στην πρώτη γραμμή στο Sunny Beach, το οποίο
δουλεύει εδώ και 10 χρόνια και έχει συμβόλαια με μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία. Οι τιμές των ξενοδοχείων προς πώληση στα ορεινά
θέρετρα Μπάνσκο, Μπόροβετς και Παμπόροβο αρχίζουν από
περίπου 1 εκατ. δολάρια και φτάνουν έως 17 εκατ. δολάρια.

Μεταφορές
Η Βουλγαρία θα αρχίσει να κατασκευάζει τον
αυτοκινητόδρομο Hemus το 2011

Η Βουλγαρία θα ξεκινήσει τις πραγματικές εργασίες στο βόρειο
αυτοκινητόδρομο Hemus το νωρίτερο το 2011. Τουλάχιστον
δύο χρόνια απαιτούνται για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Hemus από τη Σόφια ως τη Βάρνα. Αυτό δήλωσε ο υπουργός περιφερειακής ανάπτυξης Ρόσεν Πλέβνελιεβ, ανακοίνωσε το
BTA. Σύμφωνα με αυτόν, αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται η διαδικασία
παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου. Με αυτήν απασχολούνται εμπειρογνώμονες από τρία υπουργεία και την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). Ο στόχος είναι
να πραγματοποιηθεί ποιοτική, δίκαιη και καλά προετοιμασμένη
διαδικασία, είπε ο κ. Πλέβνελιεβ.
Снимка: Асен Тонев

СЕКТОРИ

България ще започне работа по
автомагистрала „Хемус” през 2011 г.

България ще започне истинската работа по северната автомагистрала „Хемус” най-рано през 2011 г. Поне две години
са необходими за концесионирането на магистрала „Хемус”
от София до Варна. Това заяви министърът на регионалното
развитие Росен Плевнелиев, цитиран от БТА. По думите му в
момента се подготвя процедурата по концесионирането на
магистралата. С нея са заети експерти от три министерства
и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).
Целта е да бъде направена качествена, честна и добре подготвена процедура, каза Плевнелиев.

50 европейски компании се борят за
автомагистрала „Тракия”

Над 50 компании от цяла Европа са закупили тръжни документи и ще участват в процедурата по избор на изпълнител
за ЛОТ 2 на автомагистрала „Тракия”. Това съобщи в Бургас
министърът на регионалното развитие и благоустройство
Росен Плевнелиев. Той добави, че това е достатъчен знак за
прозрачността при усвояването на средства от еврофондове, съобщава БТА.  

Земеделие
Плащанията на животновъдите тръгват
от 14 декември

По сметките на Държавен фонд „Земеделие” вече има 61
млн. лв., с които на 14 декември започнаха плащанията на
животновъдите. Това обяви министърът на земеделието
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50 ευρωπαϊκές εταιρείες ανταγωνίζονται για
τον αυτοκινητόδρομο Trakia

Πάνω από 50 εταιρείες από όλη την Ευρώπη έχουν αγοράσει τα
έγγραφα του διαγωνισμού και θα συμμετάσχουν στη διαδικασία
για την επιλογή του αναδόχου για LOT 2 του αυτοκινητόδρομου
Trakia. Αυτό ανακοίνωσε στο Μπουργκάς ο υπουργός περιφερειακής ανάπτυξης και δημοσίων έργων Ρόσεν Πλέβενλιεφ. Πρόσθεσε
επίσης ότι αυτό είναι επαρκής ένδειξη της διαφάνειας στην απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ, ανακοίνωσε το BTA.  

Γεωργία
Πληρωμές προς τους κτηνοτρόφους
ξεκινούν από τις 14 Δεκεμβρίου

Στους λογαριασμούς του κρατικού ταμείου «Γεωργία» ήδη υπάρχουν 61 εκατ. λέβα με τα οποία στις 14 Δεκεμβρίου άρχισαν οι
πληρωμές στους κτηνοτρόφους. Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός
γεωργίας και τροφίμων Δρ Μιροσλάβ Νάιντενοφ, σύμφωνα με
πληροφορίες του γραφείου τύπου του υπουργείου.
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и храните д-р Мирослав Найденов, цитиран от пресцентъра на МЗХ.
Според него за първи път ще се отпускат субсидии за
глава животно, след като предното правителство не успя
две години да осигури средства и легитимна процедура.

Затягат контрола върху сивия сектор в
зърнопроизводството

Подкрепа и съвместни действия с неправителствения
сектор срещу сивия сектор в търговията със зърно поискаха от НАП на редовното заседание на Консултативния
съвет по зърно на 13 декември, съобщи пресцентърът на
Министерството на земеделието и храните (МЗХ).
Националната агенция по приходите разработва в
момента Меморандум с Румъния за превенция на данъчни
измами, свързани с търговията със зърно.
Освен че засягат публичната сфера, във връзка с изпълнението на приходната част на бюджета, данъчните измами
са сериозен проблем и по отношение на частните бизнес
отношения, подчерта Петър Цанков, началник-отдел
„Методология и международни отношения” в НАП. Според него нелоялното поведение на бизнес операторите
спрямо фиска се отразява сериозно и на конкуренцията
на пазара, като поставя некоректните фирми в привилегировано положение спрямо останалите.

Τομεις

Σύμφωνα με όσα είπε, για πρώτη φορά χορηγούνται επιδοτήσεις
ανά κεφαλή εκτρεφόμενου ζώου, αφού η προηγούμενη κυβέρνηση δεν κατάφερε μέσα σε δύο χρόνια να παράσχει χρήματα και
νόμιμη διαδικασία.

Αυστηρότεροι έλεγχοι στην παραοικονομία
στην παραγωγή σιτηρών

Υποστήριξη και κοινή δράση με το μη κυβερνητικό τομέα κατά τον
άτυπο τομέα στο εμπόριο σιτηρών ζήτησαν από το NAP στην τακτική
συνεδρίαση του γνωμοδοτικού συμβουλίου για τα θέματα της
παραγωγής και του εμπορίου σιτηρών στις 13 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε
το κέντρο τύπου του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίμων.
Ο Εθνικός Οργανισμός των Έσοδων (NAP) ετοιμάζει αυτή τη στιγμή
ένα μνημόνιο με τη Ρουμανία για την πρόληψη της φοροδιαφυγής
που σχετίζεται με το εμπόριο σιτηρών.
Εκτός από το γεγονός ότι επηρεάζουν τη δημόσια σφαίρα, σε σχέση
με την εκτέλεση των εσόδων του προϋπολογισμού, η φοροδιαφυγή
είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και από την άποψη των ιδιωτικών
επιχειρηματικών σχέσεων, δήλωσε ο κ. Πέτερ Τσανκόβ, διευθυντής
του τμήματος «Μεθοδολογία και Διεθνείς Σχέσεις» στο NAP. Κατά
τη γνώμη του η αθέμιτη συμπεριφορά των επιχειρήσεων προς τον
προϋπολογισμό αντανακλά σοβαρά και στον ανταγωνισμό στην
αγορά θέτοντας τις εν λόγω επιχειρήσεις σε πλεονεκτική θέση σε
σχέση με τις άλλες.
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Г-н Борислав Лалев и посланикът на Гърция в България г-жа Данаи-Магдалини Куманаку
на официалното откриването на изложбата. Г-жа Куманаку получи подарък – една от фотографиите.
Ο κ. Μπορισλάβ Λάλεφ και η Πρέσβειρα της Ελλάδας στη Βουλγαρία κ. Δανάη-Μαγδαληνή Κουμανάκου
στα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης. Η κ. Κουμανάκου έλαβε δώρο μια από τις φωτογραφίες.

Господари
на тютюна
„Балкански хоризонти”
разговаря с генералния
мениджър на „Карелия
България” ЕООД Борислав
Г-н Лалев, от кога управлявате „Карелия България” ЕООД и
какъв бе вашият път до тук?
„Карелия България” ЕООД беше създадена в началото на
2007 година и вече три години съм Генерален мениджър на
компанията. Цигареният бизнес винаги е бил изключително
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Οι άρχοντες
του καπνού

O Γενικός Διευθυντής της Karelia
Bulgaria Ltd. κ. Μπόρισλαβ Λάλεφ
μιλά στους «Βαλκανικούς
Ορίζοντες»
Κύριε Λάλεφ, πόσον καιρό διευθύνετε την Karelia Bulgaria Ltd. και
πώς φτάσατε ως εδώ;
Η Karelia Bulgaria Ltd. ιδρύθηκε στις αρχές του 2007 και εδώ
και τρία χρόνια είμαι γενικός διευθυντής της εταιρείας. Η αγορά
των τσιγάρων ήταν πάντα πολύ ενδιαφέρουσα και δυναμική. Δουλεύω στο χώρο αυτό από το 1991 και εξακολουθεί να αποτελεί
πρόκληση για μένα.
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интересен и динамичен. В него съм от 1991 година и той все
още представлява предизвикателство за мен.
Какво е най-голямото предизвикателство за вас в професионален план?
Най-голямото предизвикателство е Карелия да стане
най-добрата международна цигарената компания в България. Нашата амбиция е да продължим да растем и да се развиваме, като никога не забравяме принципите за качество,
доверие и работа, чрез които постигаме успеха си.
А най-голямото постижение?
Фактът, че Карелия вече три години не просто е утвърден лидер на пазара, а демонстрира устойчиво развитие на
всички продукти, които предлага.
Какво продиктува решението на Карелия да отвори офис
в България през 2007 година?
През 2007 година България стана пълноправен член на
Европейския съюз и
всички норми за бизнес дейности предоставиха равни права на
страните от Европейската общност. Karelia
Tobacco Company Inc.
е компания, която
винаги е залагала на
проактивна
политика и отварянето на
офис в България беше
естествена и доказана
във времето успешна
крачка.     

Στο επικεντρο

Ποια είναι η μεγαλύτερη επαγγελματική πρόκληση για εσάς?
Η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς είναι να κάνουμε την Karelia
Bulgaria Ltd. την πιο ισχυρή από τις διεθνείς καπνοβιομηχανίες που
δραστηριοποιούνται στη χώρα. Φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε την
ανάπτυξή μας, βασιζόμενοι πάντοτε στην ποιότητα των προϊόντων μας και τις σχέσεις εμπιστοσύνης με την αγορά -αξίες επάνω
στις οποίες στηρίξαμε τη μέχρι τώρα επιτυχημένη πορεία μας.
Και το μεγαλύτερο επίτευγμα?
Το γεγονός ότι η Karelia Bulgaria Ltd. εδώ και τρία χρόνια δεν
είναι μόνο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της αγοράς, αλλά παρουσιάζει και βιώσιμη ανάπτυξη όλων των προϊόντων που προσφέρει.
Ποιος ήταν ο λόγος που οδήγησε την Karelia να ανοίξει γραφείο
στη Βουλγαρία το 2007;
Όταν, το 2007, η Βουλγαρία έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι ρυθμίσεις περί επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
προσέφεραν ίσα δικαιώματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η πολιτική της KΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. είναι πάντοτε δυναμική, συνεπώς,
η έναρξη λειτουργίας
θυγατρικής εταιρείας
στη Βουλγαρία ήταν
ένα απόλυτα φυσιολογικό και αποδεδειγμένα επιτυχές βήμα.

За сега държим
повече от 13% от
пазарния дял на
цигарени продукти
в България.

Доволен ли сте от
пазарния дял на Карелия и как го сравнявате с пазарния дял
от 2007 година?
Както вече споменах, от 2007 година
пазарният дял на Карелия България непрекъснато расте, което е изключително
положително. Знаете, че стабилният ръст е най-доброто, с
което една компания може да се похвали. През 2009 година
имахме устойчив ръст от 3%. Локомотив на това развитие са
продуктите Karelia Slims, които запазиха водещата си позиция. Новите изделия, които предложихме на пазара през
изминалата година, също спомогнаха за този ръст.   Засега
държим повече от 13% от пазарния дял на цигарени продукти в България.

Κρίνεται ικανοποιητική την πορεία
του μεριδίου αγοράς
της ΚΑΡΕΛΙΑ στη
Βουλγαρία σήμερα και
ποια η σύγκριση με τα
προηγούμενα έτη;
Όπως ήδη ανέφερα, από το 2007 το
μερίδιο αγοράς της
Karelia Bulgaria Ltd.
σταθερά μεγαλώνει,
γεγονός
εξαιρετικά
θετικό από μόνο του.
Και γνωρίζετε ότι η
σταθερή
ανάπτυξη
είναι το σημαντικότερο
στοιχείο, για το οποίο μια εταιρεία μπορεί να είναι υπερήφανη.
Το 2009 η Karelia Bulgaria Ltd. σημείωσε μια σταθερή αύξηση
της τάξης του 3%. Της αύξησης αυτής πρωτοστάτησαν τα σήματα
της οικογένειας Karelia Slims, τα οποία μάλιστα διατήρησαν την
ηγετική τους θέση στην αγορά. Τα νέα σήματα που λανσάραμε
κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους υποστήριξαν και αυτά
την ανάπτυξη της Εταιρείας. Μέχρι στιγμής, η Karelia Bulgaria Ltd.
κατέχει ποσοστό που ξεπερνά το 13% της συνολικής αγοράς τσιγάρων στη Βουλγαρία.

Какъв е профилът на консуматора на Карелия в България?
Кой купува Карелия?
Покриваме много широк профил от консуматори. Ако
трябва да откроя качество, което характеризира нашите клиенти, бих използвал думата – ценители.
Карелия има продукти във всеки ценови сегмент и
покрива много широка гама от бленди  и вкусови категории.
Нашите клинти са личности, които търсят модерни продукти

Ποιο είναι το προφίλ του καταναλωτή της ΚΑΡΕΛΙΑ στη Βουλγαρία; Ποιος αγοράζει ΚΑΡΕΛΙΑ;
Η Karelia κυρίως εστιάζει στην ποιότητα των προϊόντων της,
καλύπτοντας ένα ευρύτατο προφίλ καταναλωτών. Εάν πρέπει να
διαχωρίσω ένα χαρακτηριστικό των πελατών μας, θα χρησιμοποιούσα τη λέξη «λάτρεις». Η Karelia Bulgaria Ltd. διαθέτει προϊόντα σε
κάθε κατηγορία τιμής, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών
καπνών και γεύσης. Οι πελάτες μας είναι άνθρωποι που αποζητούν

31

НА ФОКУС

декември 2009 – януари 2010

Снимка от изложбата пред НДК, септември 2009

с най-добро качество в
съответна ценова и вкусова категория.

Φωτογραφία από την έκθεση μπροστά στο Μέγαρο του Πολιτισμού (NDK), Σεπτ. 2009

Карелия
много държи
и на социално
отговорната си
политика

Много хора асоциират
Карелия предимно със
Слимс? Как си обяснявате това? Какво
направи Карелия, за да
наложи тези цигари на
българския пазар?
Karelia
Tobacco
Company Inc. е компания,
която държи на детайлите и винаги много прецизно е взимала решенията си по отношение
на дизайна на кутиите.
Продуктите
Карелия
Слимс са с много атрактивна опаковка, с високо качество и винаги са се продавали
на конкурентна цена. Освен това, жените в България, които
консумират тютюневи изделия, са доста висок процент, а те
ценят доброто отношение, което Карелия винаги е демонстрирала, съчетавайки тези компоненти и поддържайки ги
във времето.
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την καλύτερη ποιότητα σε
προϊόντα σύγχρονα που
ανταποκρίνονται
στις
επιθυμίες τους τόσο όσον
αφορά στην τιμή όσο και
στη γεύση.

Πολλοίάνθρωποισυνδέουν
την ΚΑΡΕΛΙΑ κυρίως με
τα slims. Πώς το εξηγείτε
αυτό; Τι έκανε η ΚΑΡΕΛΙΑ
για να εδραιώσει αυτά τα
τσιγάρα στην αγορά της
Βουλγαρίας;
Η ΚΑΡΕΛΙΑ δίνει
έμφαση στη λεπτομέρεια
και είναι πάντα πολύ προσεκτική σε ότι αφορά κάθε
προϊόν που λανσάρει στην
αγορά. Ως αποτέλεσμα η
οικογένεια Karelia Slims έχει
πολύ ελκυστική συσκευασία, καπνά υψηλής ποιότητας και ανέκαθεν ανταγωνιστική τιμή. Επιπλέον, οι γυναίκες καταλαμβάνουν
ένα αρκετά υψηλό ποσοστό μεταξύ εκείνων που καταναλώνουν
προϊόντα καπνού στη Βουλγαρία και εκτιμούν την καλή προσέγγιση, την οποία πάντα διέθετε η ΚΑΡΕΛΙΑ, συνδυάζοντας αυτά τα
στοιχεία και διατηρώντας τα στην πάροδο του χρόνου.
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Очаквате ли да въведете нови продукти на Карелия и кои
са те?
През 2009 година Карелия вкара няколко нови продукта
на българския пазар. Разширихме Слимс гамата си с Karelia
Slims Party и Karelia Slims Menthol. Много добър успех постига
и брандът, с който увеличихме семейството на мъжките  
цигари, а именно Karelia White 100’s. Тъй като Карелия е компания, която държи на развитието, беше създаден съвсем нов
Super Slims продукт – Ome, който предлагаме в два варианта.  
Освен с характерното за Карелия качество на тютюна, продуктът е повече от атрактивен с фината си и изключително
стилна опаковка, тип „червило”. Пазарът реагира изключително позитивно на него и още през първите месеци Ome се
наложи като бутиков бранд. В момента на българския пазар
Карелия предлага 14 продукта. Тези, които съществуват,
са много повече, а ние винаги сме готови да отговорим на
новите изисквания на консуматорите си.
Предстои забрана на пушенето на обществени места.
Мислите ли, че това ще се отрази на Карелия в България
и как?
Това е факт в цялата Европейска общност. По отношение
на продажбите на Карелия сме по-скоро оптимисти, отколкото песимисти, защото пушенето е израз на лично удоволствие, което не е забранено от закона, и който иска да консумира, винаги може да го прави.
Как планирате да запазите и разширите пазарния си
дял и печалбите в идните години, особено в условията на
криза и като се има пред вид предстоящата забрана на
пушенето на обществени места?
Планираме да работим усилено спрямо условията на
пазара, като продължим да бъдем една от най-агресивните
фирми, спазвайки много стриктно всички изисквания на
закона.

Στο επικεντρο

Αναμένεται να εισάγετε νέα προϊόντα της ΚΑΡΕΛΙΑ και ποια
είναι αυτά;
Το 2009 η ΚΑΡΕΛΙΑ εισήγαγε ορισμένα νέα προϊόντα στη
βουλγαρική αγορά. Διευρύναμε την παρουσία του Karelia Slims
με τα Karelia Slims Party και τα Karelia Slims Menthol. Αξίζει να
αναφερθεί και η πολύ μεγάλη επιτυχία που είχαν και τα Karelia
White 100’s. Καθώς η ΚΑΡΕΛΙΑ επιμένει στην αέναη εξέλιξη,
δημιούργησε ένα ολοκαίνουργιο προϊόν superslims, το «Omé»,
το οποίο προσφέρεται σε δύο ξεχωριστές εκδοχές. Εκτός από
τη δεδομένη ποιότητα του καπνού της ΚΑΡΕΛΙΑ, το προϊόν
είναι κάτι περισσότερο από ελκυστικό με την όμορφη και πολύ
κομψή συσκευασία τύπου lipstick. Η αγορά αντέδρασε πολύ
θετικά σε αυτό και από τους πρώτους μήνες κυκλοφορίας του
το «Omé» αναδείχθηκε ως μάρκα boutique. Σήμερα, η ΚΑΡΕΛΙΑ
διαθέτει 14 προϊόντα στη βουλγαρική αγορά. Υπάρχουν, όμως,
πολύ περισσότερα και είμαστε πάντα έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις νέες απαιτήσεις των καταναλωτών μας.
Σύντομα πρόκειται να απαγορευτεί το κάπνισμα σε δημόσιους
χώρους. Πιστεύετε ότι αυτό θα επηρεάσει την ΚΑΡΕΛΙΑ στη
Βουλγαρία και πώς;
Η άποψή μας είναι ότι με βάση τις σύγχρονες τεχνολογικές
μεθόδους η αρμονική συνύπαρξη καπνιστών και μη καπνιστών
είναι εφικτή χωρίς ο ένας να καταπατά τα δικαιώματα του άλλου.
Ενώ πάρα πολλές χώρες της Ε.Ε. έχουν θεσπίσει νόμους όπου
αρμονική συνύπαρξη είναι εφικτή, η Βουλγαρία προχωράει με
ένα νόμο που είναι υπερβολικά αυστηρός για τους καπνιστές.
Εκ του όλου αυτού και λαμβάνοντας σαν βάση την εμπειρία που αποκτήσαμε από άλλες χώρες αναμένουμε μείωση της
συνολικής κατανάλωσης περίπου 5%. Αυτό θα επηρεάσει ισότιμα όλες τις βιομηχανίες καπνού.
Πώς σκοπεύετε να διατηρήσετε και να διευρύνετε το μερίδιο
αγοράς και τα κέρδη σας κατά τα επόμενα έτη, ιδίως σε μια περίοδο κρίσης, λαμβάνοντας υπόψη και την επικείμενη απαγόρευση
του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους;
Σκοπεύουμε να εργαστούμε σκληρά υπό τις συνθήκες
της αγοράς, συνεχίζοντας παράλληλα να είμαστε μία από τις
πιο δυναμικές εταιρείες, τηρώντας πολύ
αυστηρά όλες τις προβλέψεις του νόμου.
Έχετε κάνει έρευνες αγοράς στη Βουλγαρία; Ποια είναι τα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα;
Ναι, έχουμε κάνει και συνεχίζουμε να
κάνουμε. Ένα από τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της βουλγαρικής αγοράς είναι
ότι υπάρχει πολύ υψηλό μερίδιο αγοράς
των προϊόντων Slims. Επιπλέον, σε ένα
άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως
είναι ο χώρος της καπνοβιομηχανίας στη
Βουλγαρία, τα προϊόντα της ΚΑΡΕΛΙΑ είναι
εξαιρετικά αναγνωρίσιμα και οι καταναλωτές έχουν αποκτήσει πολύ καλή εικόνα για
αυτά. Τέτοια στοιχεία είναι πολύ σημαντικά
Генералния мениджър на „Карелия България”
ЕООД Борислав Лалев.
Ο Γενικός Διευθυντής της Karelia Bulgaria Ltd. κ.
Μπορισλάβ Λάλεφ.
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Правили ли сте проучвания на пазара (marketing research)
в България и, ако да, кои са по-интересните резултати?
Да, правили сме и продължаваме да правим. Една от
интересните характеристики на българския пазар е, че има
много висок пазарен дял на Слимс продуктите. Освен това,
в една изключително конкурентна среда, каквато е тютюневата индустрия в България, продуктите на Карелия са много
добре разпознаваеми и се ползват с добър имидж сред
потребителите. Тези данни са много важни за нас, защото
именно те са оценката за работата ни.
Каква е стратегията за развитие на Карелия България?
Как си представяте Карелия България през 2015?
Карелия България ЕООД ще продължи да се развива
напред и нагоре, като нашата цел е да задоволяваме потребностите на нашите клиенти. За три години успяхме да изградим изключителен екип, на който много разчитам и който
ме кара да се чувствам по-сигурен в бъдещето на фирмата.
Това са хора, с които работим заедно почти от самото начало
и които показаха във времето, че да работят в Карелия не
е просто работа за тях, а предизвикателство. Да видиш как
екипът ти се вълнува и приема лично всичко, което се случва
с компанията, дава най-голямата увереност в бъдещето,
а когато това е съчетано и с резултати, дава възможност за
голям оптимизъм. Освен това не мога да не отблежа голя-
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Снимка от изложбата пред НДК, септември 2009
Φωτογραφία από την έκθεση μπροστά στο Μέγαρο του
Πολιτισμού (NDK), Σεπτ. 2009

για εμάς, διότι ουσιαστικά αποτελούν την αξιολόγηση της δουλειάς μας.
Ποια είναι η στρατηγική για ανάπτυξη της Karelia Bulgaria
Ltd.; Πώς βλέπετε την Εταιρεία σε πέντε χρόνια;
Η Karelia Bulgaria Ltd. θα συνεχίσει να αναπτύσσεται δυναμικά, καθώς στόχος μας είναι να ικανοποιούμε τις ανάγκες των
πελατών μας. Επί τρία χρόνια καταφέραμε να δημιουργήσουμε
μια εξαιρετική ομάδα, στην οποία βασίζομαι και με κάνει να
αισθάνομαι πολύ πεπεισμένος για την μελλοντική ανάπτυξη
της εταιρείας. Πρόκειται για ανθρώπους με τους οποίους
συνεργαζόμαστε σχεδόν από τις πρώτες ημέρες και οι οποίοι
έχουν αποδείξει πως η απασχόλησή τους στην Karelia Bulgaria
Ltd. δεν είναι απλά μια δουλειά, αλλά και πρόκληση. Βλέποντας
τον ενθουσιασμό της ομάδας μας, αλλά και το μέγεθος της ενασχόλησής τους ακόμη και σε προσωπικό επίπεδο απέναντι σε
οτιδήποτε σχετίζεται με την Εταιρεία, πορευόμαστε προς το
μέλλον με μεγαλύτερη σιγουριά. Μάλιστα, σε συνδυασμό με τα
θετικά μας αποτελέσματα, τολμούμε να είμαστε αισιόδοξοι για
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мата подкрепа, която получаваме от Karelia Tobacco Company
Inc. на всички нива. Мащабът на дейността на компанията
е добре познат в Гърция, както и внушителният й износ по
целия свят.  

το μέλλον. Επίσης, μη ξεχνάτε πως έχουμε την υποστήριξη που
χρειαζόμαστε σε όλους τους τομείς της μητρικής μας Εταιρείας.
Είναι γνωστό το μέγεθος της ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. στην Ελλάδα, καθώς
και τα μεγέθη των εξαγωγών της σε ολόκληρο τον κόσμο.

Какво не знаят хората за Карелия България?
Не мисля, че има нещо, което е останало скрито за нас.
Може би по-малко известно е, че Карелия България е един от
най-големите данъкоплатци. Само през изминалата година
сме внесли за акцизи и ДДС над 200 милиона лева, което
показва, че чуждестранните фирми в България не само оперират, но и допринасят значително за просперитета на държавата.
Карелия много държи и на социално отговорната си политика. Вече две години организираме в България изложба на
най-добрите световни фотографии. Имаме възможност да го
направим безплатно за българските граждани, защото Karelia
Tobacco Company Inc. е един от основните спонсори на найголемия международен ежегоден конкурс за фотографии
„Trierenberg Supercircuit” и като такъв притежава правата
на част от най-добрите световни фотоси. Освен това всяка
година Карелия прави и специална селекция на най-добрите
фотографии и издава луксозни албуми.  

Τι δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι για την Karelia Bulgaria Ltd.;
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι κρυφό για εμάς.Ίσως λιγότερο
γνωστό είναι η μεγάλη συμμετοχή της Karelia Bulgaria Ltd. στα
έσοδα του κράτους. Μόνο το 2009, πληρώσαμε περισσότερα
από 250 εκατ. λέβα για φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Αυτό αποδεικνύει πως οι ξένες εταιρείες στη Βουλγαρία παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας.
Eπίσης, θα έπρεπε να αναφέρω πως για την ΚΑΡΕΛΙΑ πολύ
σημαντική είναι η εταιρική κοινωνική της ευθύνη. Ήδη, εδώ και
δύο χρόνια, οργανώνουμε στη Βουλγαρία παρουσίαση των
καλύτερων φωτογραφιών του κόσμου. Είμαστε σε θέση να το
κάνουμε δωρεάν για τους πολίτες της χώρας, διότι η ΚΑΡΕΛΙΑ είναι ένας από τους κύριους χορηγούς του μεγαλύτερου
ετησίου διεθνούς διαγωνισμού φωτογραφίας «Trierenberg
Supercircuit», ενώ παράλληλα, έχει και τα δικαιώματα μέρους
των καλύτερων φωτογραφιών του κόσμου. Επιπλέον, κάθε
χρόνο, η Karelia συλλέγει τις καλύτερες φωτογραφίες και εκδίδει πολυτελή άλμπουμ.  

35

ЧЛЕНОВЕ

декември 2009 – януари 2010

Банка Пиреос
открива 101-ви клон

С

то и първият клон на банка Пиреос в България бе
официално открит в Банско. В новия клон се предлага
цялата палитра от частни и корпоративни банкови
продукти и услуги на Пиреос България.
„Следвайки политиката си за растеж, банката открива
нови клонове в градове със стратигическо значение за икономическото развитие на страната и ние вярваме, че Банско е
именно такъв град”, каза Атанасиос Куцопулос, главен изпълнителен директор на Пиреос България.
„Убеден съм, че ще бъдем истински партньор на гражданите и бизнеса в Банско и значим фактор в развитието на
общината”.
През първия месец след откриването на новия клон, клиентите на банка Пиреос се възползваха от няколко промоционални оферти, като например по-висока лихва с 0.5 процента
за краткосрочни депозити и пакет за ежедневно банкиране.
Пакетът предлага комбинация от спестовна сметка Piraeus
Fair Play, дебитна карта Visa Electron с възможност за половин
годишна такса през първата година и интернет банкиране.
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Η Τράπεζα Πειραιώς ανοίγει
το 101 της υποκατάστημα
Το εκατοστό πρώτο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στη
Βουλγαρία άνοιξε επίσημα στο Μπάνσκο. Στο καινούριο υποκατάστημα προσφέρεται το πλήρες φάσμα ιδιωτικών και εταιρικών
τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς
Βουλγαρίας.
«Ακολουθώντας την πολιτική ανάπτυξής της, η τράπεζα
άνοιξε νέα καταστήματα σε πόλεις στρατηγικής σημασίας για την
οικονομική ανάπτυξη της χώρας και πιστεύουμε ότι το Μπάνσκο
είναι ακριβώς μια τέτοια πόλη,» είπε ο κ. Αθανάσιος Κουτσόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς Βουλγαρίας.
«Είμαι πεπεισμένος ότι θα είμαστε πραγματικός συνεργάτης
για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στο Μπάνσκο και ένας σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη του δήμου.»
Κατά τον πρώτο μήνα μετά από τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος, οι πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς επωφελήθηκαν
από διάφορες προσφορές, όπως π.χ. υψηλότερο κατά 0,5% επιτόκιο για βραχυπρόθεσμες καταθέσεις και πακέτο καθημερινών
τραπεζικών υπηρεσιών. Το πακέτο προσφέρει ένα συνδυασμό από
λογαριασμό ταμιευτηρίου Piraeus Fair Play, χρεωστική κάρτα Visa
Electron με δυνατότητα για διπλάσια μείωση του ετήσιου τέλους
κατά το πρώτο έτος και υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής.
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Пощенска банка получи
награда за корпоративно
Η Postbank έλαβε βραβείο
дарителство
για εταιρική φιλανθρωπία

П

ощенска банка получи
награда за корпоративно дарителство в
конкурса „Най-голям корпоративен дарител”, организиран от
Български дарителски форум.
Банката е отличена в категорията „Най-голям дарител на
време и услуги от служителите
за 2008”.
Конкурсът, който се организира
за четвърти път, отличава компаниите според финансовите
данни за техните благотворителни и социални инициативи
в България през годината. Достоверността на данните в съревнованието се удостоверява от
Прайсуотърхаус Купърс България.
Отличието на Пощенска банка
връчи Скот Позил, съветник по
търговските въпроси в посолство на САЩ в България.
„Ние сме много щастливи от
това отличие”, каза Емилия
Миланова, председател на борда
на директорите. „Това е признание за нашите служители, които
участваха в много инициативи и
допринесоха за тяхното осъществяване със своето време и усилия. Искам да им благодаря и да им пожелая да участват в още
много благотворителни мероприятия през следващата година.
Ние вярваме, че бизнесът трябва да допринася за обществото.
Ето защо ще продължим да насърчаваме нашите служители да
бъдат пример за корпоратива социална отговорност”.
Останалите категории в конкурса освен „Най-голям дарител на време и услуги от служителите” са „Най-голям обем
на финансови дарения”, „Най-щедра компания”, „Най-голям
дарител на стоки и материали”.
Съревнованието традиционно се провежда в България и в още
6 страни от Централна и Източна Европа (Полша, Русия, Словакия, Украйна, Унгария и Чехия). То е част от програмата за
развитие на отговорно корпоративно дарителство CEENERGI
2, подкрепяна от Фондация „Чарлз Стюърт Мот”.

Η Postbank απέσπασε
βραβείο από το Βουλγαρικό
Φόρουμ Δωρητών ως ο Μεγαλύτερος Εταιρικός Δωρητής του
τραπεζικού τομέα. Η τράπεζα
διακρίθηκε στην κατηγορία «Ο
Μεγαλύτερος Εταιρικός Δωρητής χρόνου και υπηρεσιών για
το 2008».
Ο
διαγωνισμός,
που
διοργανώνεται για τέταρτη
φορά, διακρίνει τις εταιρείες
σύμφωνα με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία για τις
φιλανθρωπικές και κοινωνικές
πρωτοβουλίες τους στη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια του έτους.
Η
PricewaterhouseCoopers
Bulgaria εγγυάται την αξιοπιστία των στοιχείων.
Το βραβείο της η Postbank
έλαβε από τον κ. Scott Pozil ο
οποίος είναι σύμβουλος εμπορικών υποθέσεων στην Πρεσβεία
των ΗΠΑ στη Βουλγαρία.
«Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι
για τη διάκριση αυτή,» είπε η
κ. Εμίλια Μιλάνοβα, πρόεδρος
του διοικητικού συμβουλίου. «Η
διάκριση αποτελεί αναγνώριση
για τους υπαλλήλους μας, οι οποίοι συμμετείχαν σε πολλές πρωτοβουλίες και συνέβαλαν με το χρόνο και την προσπάθειά τους.
Θέλω να τους ευχαριστήσω και να τους ευχηθώ να συμμετάσχουν
σε πολλές άλλες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις του χρόνου. Πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να συμβάλλουν στην κοινωνία.
Γι’αυτό και θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τους υπαλλήλους
μας να είναι υπόδειγμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης».
Οι υπόλοιπες κατηγορίες στο διαγωνισμό είναι «Μεγαλύτερος όγκος χρηματικών δωρεών», «Η πιο γενναιόδωρη εταιρεία», «Μεγαλύτερος δωρητής αγαθών και υλικών».
Ο διαγωνισμός διεξάγεται κατά παράδοση στη Βουλγαρία
και σε άλλες 6 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
(Πολωνία, Ρωσία, Σλοβακία, Ουκρανία, Ουγγαρία και Τσεχία).
Είναι μέρος του προγράμματος ανάπτυξης της υπεύθυνης εταιρικής φιλανθρωπίας CEENERGI 2, το οποίο υποστηρίζεται από
το Ίδρυμα Charles Stewart Mott.
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„БОРОВЕЦ ЕУФОРИЯ КЛУБ”:  

Тук еуфорията е начин на живот!

В

едно кътче сред несравнимата природна красота на
Боровец само на 70 км от София се издига образцовият планински комплекс от луксозни апартаменти
„Боровец Еуфория Клуб” - дело на инвеститора
АЙКОН, който е част от ГЕК ТЕРНА Груп.
Комплексът „Боровец Еуфория Клуб” е разположен в местността Широка поляна на 1350 м надморска височина близо
до центъра на Боровец. Сгушен сред вековната борова гора
„Боровец Еуфория Клуб” предлага не само непосредствена
близост до ски центъра на курорта, но и едновременно така
желаното уединение и лично пространство в компанията на
запленяващите природни забележителности.
Уникалността на природната среда в съчетание с удобствата
и висококачествените услуги на „Боровец Еуфория Клуб” предоставя на своите обитатели условия за водене на един изключителен начин на живот, така че понятието „еуфория” да стане
част от тяхното ежедневие.
„Боровец Еуфория Клуб” е разгърнат върху площ от 20.000
кв. м. и се състои от пет (5) жилищни сгради с общо 175 апартамента и допълнително две редици от съответно четири и пет
самостоятелни вили, както и една централна сграда за общо
ползване, снабдена с всички необходими удобства за отдих и
развлечения. Освен друго комплексът разполага и с подземни
паркинг пространства.
Идеята за изграждането на комплекса е тук да се установи
малко общество в обособените самостоятелни нискоетажни
сгради. За направата на фасадите на целия комплекс са използвани
естествени материали като камък, дърво, поцинковани покриви,
в съзвучие с традиционната българска архитектура, характерна
за планинските ни курорти. Целта е да се постигне високо ниво
на биоклиматична хармония между сградите и природата, а и да
се осигурят на обитателите идеални условия за живот.
Студиата и едностайните апартаменти се помещават на
първите два етажа на сградите, докато на по-горните етажи се
намират по-големите апартаменти на две нива.

38

Всички жилища предоставят неустоима гледка към планината и ски пистите. Снабдени са с звуко- и топло-изолация, разполагат със собствена отоплителна и вентилационна система,
дървени настилки, разнообразен вътрешен дизайн, сателитна
телевизия, достъп до Интернет.
Същевременно вилите са обособени в самостоятелни двуетажни сгради, състоящи се от просторна всекидневна с камина
на приземния етаж и уютни спални на горното ниво. Разполагат също с частна градина и място за паркиране.
Всички жилища – апартаменти и вили, се предостяват
в напълно завършен вид с обзаведени бани и кухни, както и
при необходимост с алтернативни решения за обзавеждане и
вътрешен дизайн.
Сърцето на „Боровец Еуфория Клуб” бие в централната
сграда на комплекса, където жителите му осъществяват социалните си контакти, наслаждават се на петзвездно обслужване
и на удобствата на луксозния ресторант, вътрешните и външните барове, фитнес-залата, басейна, спа центъра, както и на
останалите съоръжения за развлечения като джакузи, солариум, сауна, масажи.
„Боровец Еуфория Клуб” е вашият отличителен жилищен
комплекс, предоставящ уникална алтернатива за един различен начин на живот с повече качествено свободно време.
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«BOROVETS EUPHORIA CLUB»:
ΕΔΩ, Η ΕΥΦΟΡΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ!

Στο Μπόροβετς, σε μία περιοχή
απαράμιλλου φυσικού κάλλους,
σε υψόμετρο 1350 μέτρων,
δίπλα σε ένα από τα πλέον
δημοφιλή χιονοδρομικά κέντρα
της Βουλγαρίας και σε απόσταση
μόλις 70 χλμ από τη Σόφια η
εταιρεία ICON ltd, μέλος του
Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναπτύσσει
το πρότυπο ορεινό συγκρότημα
πολυτελών κατοικιών «Borovets
Euphoria Club».

Το «Borovets Euphoria Club» βρίσκεται σε απόσταση λίγων
μέτρων από το κέντρο του Μπόροβετς και την είσοδο του ομώνυμου χιονοδρομικού κέντρου, το συγκρότημα «χάνεται» μέσα
σε ένα δάσος πανύψηλων δένδρων, προσφέροντας ταυτόχρονα
άμεση πρόσβαση στο χιονοδρομικό κέντρο, αλλά και την απαραίτητη «απομόνωση» και «ιδιωτικότητα», μέσα στην υπέροχη φύση.
Η μοναδικότητα του φυσικού τοπίου γίνεται «κτήμα» και τρόπος ζωής των κατοίκων του «Borovets Euphoria Club» και σε συνδυασμό με την ποιότητα, τις ανέσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρει το συγκρότημα κάνουν την έννοια της «ευφορίας», καθημερινή
πραγματικότητα.
Το «Borovets Euphoria Club» αναπτύσσεται σε οικόπεδο 20.000
m² και περιλαμβάνει πέντε (5) κτίρια κατοικιών (συνολικά 175 διαμερίσματα), και δύο (2) συγκροτήματα τεσσάρων και πέντε βιλλών
αντιστοίχως, ένα κεντρικό κτίριο κοινόχρηστων εξυπηρετήσεων
και ψυχαγωγίας και αυτόνομους υπόγειους χώρους στάθμευσης.
Το πολυτελές συγκρότημα κατοικιών έχει σχεδιαστεί στη
φιλοσοφία ενός μικρού οικισμού. Για την κατασκευή των κτιρίων
επιλέχθηκαν φυσικά υλικά (πέτρα, ξύλο, σοβάς, μεταλλικές επικαλύψεις στεγών με ψευδάργυρο), ώστε να αποδοθεί το ύφος της
παραδοσιακής βουλγαρικής αρχιτεκτονικής σε ορεινό περιβάλλον
και παράλληλα να εξασφαλισθεί ο βιοκλιματισμός – ενεργειακός
χαρακτήρας του συγκροτήματος και να αποδοθούν ιδεώδεις συνθήκες ποιότητας, λειτουργικότητας και άνεσης στους ενοίκους.
Τα διαμερίσματα (studios ή ενός υπνοδωματίου) διατάσσονται
στο ισόγειο, τον 1ο και τον 2ο όροφο των κτιρίων, ενώ ο 3ος όροφος φιλοξενεί μεγαλύτερα διαμερίσματα δύο επιπέδων.
Όλες οι κατοικίες έχουν νότιο, δυτικό ή νοτιοδυτικό προσανατολισμό με καταπληκτική θέα προς το βουνό και τις πίστες του
χιονοδρομικού κέντρου. Διαθέτουν άριστη θερμομόνωση, ηχομόνωση, αυτόνομη θέρμανση, εξαερισμό, ξύλινα δάπεδα, δορυφορική
τηλεόραση, πρόσβαση στο διαδίκτυο και «έξυπνα δίκτυα» ώστε να
προσαρμόζονται σε εναλλακτικές λύσεις διάταξης επίπλωσης.
Οι βίλλες είναι αυτοτελείς διώροφες μεζονέτες με χώρους
υποδοχής και τζάκι στο κάτω επίπεδο και υπνοδωμάτια στο επάνω.
Διαθέτουν επιπρόσθετα ιδιωτικό κήπο και ιδιόκτητο parking.
Όλες οι κατοικίες, διαμερίσματα και βίλλες, παραδίδονται πλήρως αποπερατωμένες με εντοιχισμένες ντουλάπες και κουζίνες,
ενώ παράλληλα για την πλήρη επίπλωση των κατοικιών προσφέρονται στους αγοραστές εναλλακτικές λύσεις, σχεδιασμένες από
εξειδικευμένους αρχιτέκτονες εσωτερικού χώρου και διακοσμητές.
Στο κεντρικό κτίριο του συγκροτήματος χτυπά η καρδιά του
«Borovets Euphoria Club», εκεί που η «ιδιωτικότητα» συναντά την
κοινωνικότητα, εκεί όπου όλοι οι ιδιοκτήτες του συγκροτήματος
θα μπορούν να απολαμβάνουν ξενοδοχειακού τύπου υπηρεσίες
εξαιρετικά υψηλού επιπέδου.
Ένα μοναδικό συγκρότημα κατοικιών που αποτελεί και μία
εναλλακτική πρόταση για έναν διαφορετικό τρόπο ζωής με ποιοτικότερο ελεύθερο χρόνο.
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Снимка: Иван Григоров

ЧЛЕНОВЕ

Ξενοδοχείο
σαν το σπίτι σας

На хотел като у дома
Гръцкият бизнес намира в
Шератон отзивчив и коректен
партньор

Για τις ελληνικές επιχειρήσεις το
Sheraton είναι ένας πολύτιμος
και αξιόπιστος εταίρος

а всеки софиянец Шератон е не просто хотел, а
институция, чиято архитектурна и историческа
стойност са част от лицето на столицата. Но за
гостите и клиентите на хотела Шератон е и дом
далеч от дома, и бизнес партньор, на който може
да се разчита.
Не случайно всеки ден в хотел Шератон има средно по
10–15 гости, които са редовни клиенти. Ако сте един от тях,
може да разчитате на дискретно, но персонално отношение.
Например, ако по време на някой от престоите ви сте пожелали по-мека възглавница или гледка към църквата, то от
тук нататък няма да се налага да го споменавате втори път.
Екипът на хотел Шератон запазва вашите лични предпочитания в своята база данни, така че следващия път да не се
налага да питате: меката възглавница и любимата ви гледка
ще ви очакват в деня на пристигане. Звучи като дребен
жест, но именно малките неща и отношението към детайла
допринасят за голямата разлика.
„Това, с което печелим нашите гости, е индивидуалното
отношение, вниманието към всеки детайл, много удобните
стаи и безопастността, която осигуряваме на клиентите си,”

Για κάθε Σοφιανό το Sheraton δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο, αλλά θεσμός του οποίου η αρχιτεκτονική και ιστορική
αξία είναι μέρος του προσώπου της πρωτεύουσας. Αλλά
για τους επισκέπτες και τους πελάτες του ξενοδοχείου, το
Sheraton είναι και σπίτι μακριά από το σπίτι καθώς  και αξιόπιστος επιχειρηματικός εταίρος.
Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε μέρα στο Sheraton υπάρχουν
κατά μέσο όρο 10 -15 φιλοξενούμενοι οι οποίοι είναι τακτικοί
πελάτες. Αν είστε ένας από αυτούς, μπορείτε να υπολογίζετε
σε διακεκριμένη και εξατομικευμένη προσέγγιση. Για παράδειγμα, αν κατά τη διάρκεια κάποιας διανομής σας έχετε ζητήσει πιο μαλακό μαξιλάρι ή θέα στην εκκλησία, τότε από εκεί
και πέρα δε θα χρειαστεί να το αναφέρετε πάλι. Η ομάδα του
ξενοδοχείου Sheraton διατηρεί τι προσωπικές προτιμήσεις
σας σε βάση δεδομένων   έτσι ώστε την επόμενη φορά να μην
χρειάζεται να ζητήσετε: το μαλακό μαξιλάρι και η αγαπημένη
θέα θα σας περιμένουν την ημέρα της άφιξης. Ακούγεται σαν
μικρή χειρονομία, αλλά ακριβώς τα μικρά πράγματα και η
προσοχή στη λεπτομέρεια συμβάλλουν στη μεγάλη διαφορά.
«Αυτό με το οποίο κερδίζουμε τους πελάτες μας είναι η
εξατομικευμένη προσέγγιση, η προσοχή στη λεπτομέρεια, τα
πολύ άνετα δωμάτια και η ασφάλεια που παρέχουμε » λέει  ο
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казва г-н Герасимос Пердикарис, генерален мениджър на Шератон, който
има 20-годишен опит в управлението
на петзвездни хотели в Азия и Великобритания.
И клиентите се съгласяват: „С
хотела са свързани най-значимите
събития в историята на банката придобиването на контролния пакет
акции от Credit Agricole Group и
откриването на новата централа на
Банката,” каза г-н Атанасиос Петропулос, главен изпълнителен директор и
председател на УС на Емпорики банк
България. „В лицето на изключително
професионалните мениджъри и прекрасен екип на хотел Шератон имаме
коректни партньори, които откликват
на всички наши изисквания. Хотелът
предлага първокласно качество при
организацията на
корпоративни
събития, комфортно настаняване
и перфектно обслужване на своите
гости.”
Сътрудничеството на Емпорики Банк България с хотел
Шератон датира от повече от 10 години. Но Емпорики е
само един от многобройните гръцки бизнеси и институции, които работят с хотела, включително и Гръцкия бизнес съвет в България. Според г-н Пердикарис около 30-35
процента от бизнеса на хотела идва от гръцки компании и
институции. Статистиката е още по-впечатляваща, като се
има предвид, че само около 60 процента от клиентите му са
корпоративни.
„След като стана част от групата Classical Hotels &
Resorts, Шератон достигна най-високите стандарти на първокласните световни хотели”, каза г-н Петропулос. А ние
им пожелаваме още дълги години на върха.  

ΜΕΛΗ

Това, с което печелим
нашите гости,
е индивидуалното отношение,
вниманието към всеки
детайл, много удобните стаи
и безопастността, която
осигуряваме на клиентите си.
κ. Γεράσιμος Περδικάρης, Γενικός Διευθυντής του Sheraton, ο
οποίος έχει 20 χρόνια εμπειρία στη διαχείριση ξενοδοχείων
πέντε αστέρων στην Ασία και τη Βρετανία.
Και οι πελάτες συμφωνούν: «Με το ξενοδοχείο συνδέονται
τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία της τράπεζας - η εξαγορά της πλειοψηφικής συμμετοχής της Credit Agricole Group
και το άνοιγμα των νέων μας κεντρικών γραφείων», δηλώνει ο
κ. Αθανάσιος Πετρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΔΣ της Emporiki Bank στη Βουλγαρία. «Στο πρόσωπο
των άριστων επαγγελματιών της ομάδας του Sheraton έχουμε
αξιόπιστους εταίρους οι οποίοι ανταποκρίνονται σε όλες τις
απαιτήσεις μας. Το ξενοδοχείο προσφέρει τέλεια ποιότητα
στην οργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων, άνετη διαμονή και
εξαιρετική εξυπηρέτηση των επισκεπτών του.»
Η συνεργασία της  Emporiki Bank Bulgaria με το Sheraton
συνεχίζει εδώ και 10 χρόνια και παραπάνω. Αλλά η Emporiki είναι μόνο μία
από τις πολλές ελληνικές επιχειρήσεις
και φορείς που συνεργάζονται με το
ξενοδοχείο, συμπεριλαμβανομένου
του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία. Σύμφωνα με
τον κ. Περδικάρη περίπου 30-35% του
κύκλου εργασιών του ξενοδοχείου
προέρχεται από ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς. Τα στατιστικά στοιχεία
είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά, δεδομένου ότι μόνο το 60% από τους πελάτες
είναι εταιρικοί.
«Από τη στιγμή που έγινε μέλος του
ομίλου Classical Hotels & Resorts, το
Sheraton έφτασε τα υψηλότερα πρότυπα των ξενοδοχείων πρώτης τάξης
σε όλο τον κόσμο», λέει ο κ. Πετρόπουλος. Και εμείς τους ευχόμαστε ακόμα
πολλά χρόνια στην κορυφή.  
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Закуска

извън леглото
Ваня Райнова

Ж

ивотът е спокоен, има време за всичко, пълен
е с възможности и удоволствия. Именно това
обещава закуската, така както я харесвам –
силна, вкусна, бавна, в добра компания и приятна обстановка.
За съжаление този тип закуска е застрашен вид. Като че ли
повечето хора закусват с каквото намерят и между другото –
на крак или пред компютъра в офиса, а някои направо пропускат. Ето защо си поставих за цел да намеря местата в София,
където човек би могъл да закуси според правилата: на маса, за
удоволствие, с вкусна и обилна храна.
В София тези места са малко. (Тук е моментът за една
уговорка: в живота ми винаги ще има място за баничка с
боза и за нещо сладичко, но това сутрешно гурме-приключение е друго. Тук не са описани и шепата луксозни хотели,
които предлагат закуска и за външни гости за около 40-50
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Πρωινό έξω από το
κρεβάτι

Βανια Ραινοβα

Η ζωή είναι ήρεμη, υπάρχει χρόνος για όλα, είναι γεμάτη
δυνατότητες και απολαύσεις. Ακριβώς αυτό που υπόσχεται το
πρωινό, έτσι όπως εμένα μου αρέσει: δυνατό, νόστιμο, χαλαρό,
με καλή παρέα και ευχάριστη ατμόσφαιρα.
Δυστυχώς αυτό το είδος πρωινό είναι είδος υπό εξαφάνιση.
Φαίνεται ότι οι περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν πρωινό με
ό,τι βρουν και στα πεταχτά - στο πόδι ή μπροστά στον υπολογιστή στο γραφείο, ενώ άλλοι το παραλείπουν τελείως. Γι’αυτό και
έβαλα στόχο να βρω τα σημεία στη Σόφια, όπου θα μπορούσε
κανείς να έχει πρωινό σύμφωνα με τους κανόνες: σε τραπέζι, για
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Снимка: Цветелина Ангелова

απόλαυση, με νόστιμο και θρεπτικό φαγητό.
Στη Σόφια αυτά τα σημεία είναι λίγα. (Τώρα είναι η στιγμή
για μία σημείωση: στη ζωή μου πάντα θα υπάρχει θέση για
τυρόπιτα με μποζά και για κάτι γλυκό, αλλά αυτή η πρωινιάτικη
περιπέτεια γκουρμέ είναι άλλο θέμα. Εδώ επίσης δεν περιλαμβάνονται και τα ολίγα πολυτελή ξενοδοχεία που προσφέρουν
πρωινό και σε εξωτερικούς πελάτες σε τιμή περίπου 40-50 λέβα
το άτομο.) Δεν έχω φαβορί αναμέσα στα εστιατόρια τα οποία
επισκέφθηκα και σας τα συστήνω ανάλογα με τη διάθεση και τις
ανάγκες σας. Ορίστε μερικές από τις ιδέες μου.

Για καλό καφέ και τα πάντα με ζαμπόν

лева на човек.) Нямам фаворит от ресторантите, които посетих, и бих ги препоръчала в зависимост от нуждите и настроението ви. Ето някои от моите идеи.

За хубаво кафе и всичко с шунка
В кафе-галерия „Прага” предлагат панирани филийки със
захар, сладко, шоколад, мед, сирене или кашкавал, английска закуска (в чешка интерпетация - без гъба и домат, но пък
с кисела краставичка), омлет със сирене, шунка или и двете и
бъркани яйца с шунка и сирене.
До тук написах думата шунка три пъти и това не е случайно.
В „Прага” шунката е много вкусна, а в бърканите яйца (4.90
лева) количеството бе достатъчно да задоволи лакомията ми.
Сиренето пък беше по мярка – придаваше приятно солен вкус,
без да доминира.
Панираните филийки (2.50 – 3 лева) останаха на заден план.
Тайната на добрите пържени филийки е в добрия сух хляб и
точно тук беше грешката на тези в „Прага” – бяха от пресен и
нискокачествен нарязан хляб на прекалено тънко нарязани.
Но истинският и доста неочакван хит беше кафето на
преса. Тук се предлага органично кафе от Гуатемала и Етиопия.
Ние си поръчахме етиопското Иргачеф, може би най-доброто
от родината на кафето. Пристигна на сребърен поднос, с две
чашки, преса и пясъчен часовник за измерване на времето
за инфузия.  Имаше богато тяло и цветен
аромат с намек на жасмин.
Любителите на чая могат да се насладят на чайовете Harney & Sons, една от
само четирите компании в света, които
опаковат чая в копринени торбички. А
през 2007 година марката е избрана от
Бъкингмаския дворец за чай на английската кралица.  

За вкусни яйца в приятна
атмосфера
В 2030  Brasserie открихме най-богатото меню с яйчни закуски: био яйца
Бенедикт (с шунка, върху тост и със
сос Холандес), Флорентин (със спанак,
върху тост и със сос Холандес), Роял (със
спанак и пушена сьомга, върху тост и със
сос Холандес) и под формата на омлет с
гъби, ементал или сьомга и гарнитура
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Στο καφέ-γκαλερί «Πράγα» προσφέρουν αυγόφετες με
ζάχαρη, μαρμελάδα, σοκολάτα, μέλι, τυρί ή κασέρι, αγγλικό
πρωινό (σε Τσεχική εκτέλεση - χωρίς μανιτάρι και ντομάτα,
αλλά με αγγουράκια τουρσί), ομελέτα με τυρί, ζαμπόν ή και τα
δύο και ομελέτα με ζαμπόν και τυρί.
Ως εδώ έγραψα τη λέξη ζαμπόν τρεις φορές και αυτό δεν
είναι τυχαίο. Στο «Πράγα» το ζαμπόν είναι πολύ νόστιμο και
στην ομελέτα (4,90 λέβα) η ποσότητα ήταν αρκετή για να ικανοποιήσει τη λαιμαργία μου. Το τυρί ήταν όσο πρέπει - έδινε μια
ωραία αλμυρή γεύση χωρίς να είναι πάρα πολύ.
Οι παναρισμένες φέτες (2,50 με 3 λέβα) παρέμειναν στο
παρασκήνιο. Το μυστικό για καλές αυγόφετες είναι στο καλό
ξηρό ψωμί και ακριβώς εδώ ήταν το λάθος τους στο «Πράγα» ήταν από φρέσκο ψωμί κακής ποιότητας και κομμένες πολύ
λεπτά.  
Αλλά η πραγματική και αρκετά απροσδόκητη επιτυχία ήταν
ο καφές. Εδώ προσφέρεται οργανικός καφές από τη Γουατεμάλα
και την Αιθιοπία. Εμείς παραγγείλαμε τον αιθιοπικό Irgachef ίσως ο καλύτερος από την πατρίδα του καφέ. Ήταν σερβιρισμένος σε ασημένιο δίσκο με δύο ποτήρια, πρέσα και κλεψύδρα για μέτρηση του χρόνου έγχυσης.  Είχε πλούσιο σώμα και
άρωμα γιασεμιού.
Οι λάτρεις του τσαγιού μπορούν να απολαύσουν τα τσάγια
της Harney & Sons - μία από τις μόνο τέσσερις εταιρείες στον
κόσμο που συσκευάζουν το τσάι σε μεταξένιες σακούλες. Και
το 2007 η μάρκα επιλέχθηκε από το Buckingham Palace για το
τσάι της βασίλισσας της Αγγλίας.   

δεκέμβριος 2009 - ιανουάριος 2010
от пържени картофи. Има и английска закуска с бекон, наденички, боб, домат, гъба и яйца приготвени бъркани или на очи,
по избор.
Започнахме с яйцата Бенедикт (6.50 лева), които бяха
много вкусни, но не и Бенедикт. Оказа се, че няма шунка и
сервитьорът умело и любезно ми предложи да я заместим
с друго по мой избор. Предложих готвача да импровизира
и той беше избрал сирене бри, което се оказа много вкусно,
макар и тежко, в комбинация с останалите продукти. Забулените яйца поднесоха перфектно приготвени – рохки,
но с не напълно течен жълтък. Сосът имаше безупречно
гладка и кремообразна текстура, сервиран както подобава –
топъл, не горещ.
Поръчахме омлета само с гъби и ементал (8 лева). И тук
омлетът приличаше по-скоро на добре изпечена яйчна палачинка прегъната на две, но с много гъби и доста вкусен.
Опитахме и кафето на преса, което беше слабо. Капучиното ни даде повече отскок, но аз лично съм против шоколадовата поръска. Ако трябва да е поръсено, нека е с канела.

Lifestyle

Για νόστιμα αυγά σε ευχάριστη ατμόσφαιρα
Στο 2030 Brasserie βρήκαμε το πλουσιότερο μενού για πρωινό με αυγά: βιολογικά αυγά Benedict (με ζαμπόν, πάνω σε τοστ
με σάλτσα Holandes), Florentin (με σπανάκι, πάνω σε τοστ με
σάλτσα Holandes), Royal (με σπανάκι και καπνιστό σολομό, πάνω
σε τοστ με σάλτσα Holandes), με τη μορφή ομελέτα με μανιτάρια,
emmental ή σολομό και γαρνιτούρα τηγανητές πατάτες. Υπάρχει
και αγγλικό πρωινό με μπέικον, λουκάνικα, φασόλια, ντομάτες,
μανιτάρια και βρασμένα αυγά ομελέτα ή ποσέ, προαιρετικά.
Ξεκινήσαμε με τα αυγά Benedict (6,50 λέβα), τα οποία
ήταν πολύ νόστιμα, αλλά όχι και Benedict. Βγήκε ότι δεν υπάρχει ζαμπόν και ο σερβιτόρος με δεξιοτεχνία και ευγενικά μου
πρόσφερε να το αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο της επιλογής
μου. Πρότεινα ο σεφ να αυτοσχεδιάσει και εκείνος επέλεξε τυρί
Brie, το οποίο ήταν πολύ νόστιμο, αν και βαρύ, σε συνδυασμό
με τα υπόλοιπα προϊόντα. Τα αυγά ήταν άριστα μαγειρεμένα μαλακά, αλλά όχι με τελείως υγρό κρόκο.  Η σάλτσα είχε απολύτως ομαλή και κρεμώδη υφή, σερβιρισμένη σωστά - ζεστή και
όχι καυτή.
Παραγγείλαμε ομελέτα μόνο με
μανιτάρια και emmental (8 λέβα).
Και εδώ η ομελέτα έμοιαζε πιο
πολύ καλοψημένη κρέπα από αυγό
διπλωμένη στη μέση, αλλά με πολλά
μανιτάρια και αρκετά νόστιμη.
Δοκιμάσαμε και τον καφέ σε
πρέσα, ο οποίος ήταν αδύνατος. Το
καπουτσίνο μας φρέσκαρε αρκετά,
αλλά εγώ προσωπικά είμαι κατά
της σκόνης σοκολάτας από πάνω.
Εάν πρέπει να έχει, ας είναι σκόνη
κανέλας.

Για πρωινό για όλη την ημέρα

За закуска за цял ден
Ирланската закуска в Murphy’s (13 лева) включваше две
яйца на очи, пет ирландски наденички, три резена ирландски
бекон, боб, гъби, домат, лук, препечени филийки с масло и
чаша портокалов сок (но не прясно изцеден). Яйцата бяха перфектно приготвени – препечени отдолу и с рохки жълтъци.
Смятахме ирландските наденички за наш фаворит – сочни,
леко люти. А когато отхапах от леко безсолния бекон, по брадичката ми потече струйка мазнина. Ирландският бекон е от
гърба на прасето, а не от корема, както е американският. Реже
се на филийки, а не на дълги тънки ленти. И, за съжаление, се
пържи не докато стане хрупкав, а докато е все още тъмно златист и мек. Бобът беше от консерва и очаквах да остане непокътнат, но неусетно го преполовихме. Това беше една порция

Το ιρλανδικό πρωινό στο
Murphy’s (13 λέβα) περιλάμβανε
δύο αυγά ποσέ, πέντε ιρλανδικά λουκάνικα, τρεις φέτες ιρλανδικό μπέικον, φασόλια, μανιτάρια, ντομάτα,
κρεμμύδι, τοστ με βούτυρο και ένα
ποτήρι χυμό πορτοκαλιού (αλλά όχι
πολύ φρέσκο). Τα αυγά ήταν τέλεια
βρασμένα - ψημένα από κάτω με
υγρούς κρόκους. Αποφασίσαμε ότι τα ιρλανδικά λουκάνικα θα
είναι το φαβορί μας - χυμώδη, ελαφρώς πικρά. Αλλά όταν δοκίμασα το ανάλατο μπέικον στο πιγούνι μου έτρεξε λίγο λίπος.
Το ιρλανδικό μπέικον είναι από το πίσω μέρος του χοίρου, και
όχι από την κοιλιά, όπως το αμερικανικό. Κόβεται σε φέτες, και
όχι σε μακριές λεπτές λωρίδες. Και, δυστυχώς, τηγανίζεται όχι
μέχρι να γίνει τραγανό, αλλά ενώ είναι ακόμα σκούρο χρυσαφί
και μαλακό. Τα φασόλια ήταν από κονσέρβα και περίμενα να
μην τα αγγίξουμε, αλλά χωρίς να το αντιληφθούμε φάγαμε τα
μισά. Όλο αυτό ήταν μια μερίδα για πρωινό, την οποία εγώ και
ο συνάδελφος μου μοιραστήκαμε και άρχισα να πεινάω ξανά
στις 9 το βράδυ.
Σύμφωνα με τον Somerset Maugham ο μόνος τρόπος να
φας καλά στην Αγγλία είναι να τρως πρωινό τρεις φορές την
ημέρα. Στο Murphy’s αυτό θα ήταν απολύτως εφικτό.    
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закуска, която аз и гостът ми си разделихме и чак към 21 часа
същата вечер започнах да се подсещам за храна.
Според Съмърсет Моъм единственият начин да ядеш
добре в Англия е да закусваш три пъти на ден. В Murphy’s това
би било напълно възможно.    
Местата, които посетихме:
Кафе-галерия Прага
Ул.  „Г. С. Раковски”  100, Чешки културен център
02 815 5445
2030 Brasserie
Бул.  „Никола Вапцаров” 25
02 868 3491, 0886 513 216
2030brasserie.com
JJ Murphy’s
ул.  „Кърниградска”  6
02 980 2870,  02 980 0860
jjmurphys.com
Още идеи:
Парк Бар
ул.  „Шипка” 26
088 812 3626
Предлагат се кроасани, препечени филийки с масло
и филе и много вкусни сандвичи.
Cru Green Food Salon
Ул.  „Цар Асен” 45
088 920 09 48
Предлагат се свежи, вкусни и здравословни
храни и сокове.
Fox’n’Hound
Ул.  „Ангел Кънчев” 34
02 980 7427
Предлага се английска закуска.
100 грама сладки
ул.  „Марагидик” 34
Предлагат се прясно изпечени кифлички с орехи и
канела, кроасани, солени торти и много сладки неща.
Теа
ул.  „Фр. Жолио Кюри” 10
ул.  „Симеонов век” 17
02 872 23 40
Предлагат се топли банички, сандвичи, солена торта и
много други сладки вкуснотии.
FIXMIX
За доставки: 987 31 71
Бул.  „Патриарх Евтимий” 14 (нова локация)
Бул. „Васил Левски” 24
За доставки: 0888 460 222, 987 31 71
fixmix_culture.com
Богато меню от фрешове и вкусни сандвичи.
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Τα εστιατόρια που επισκεφτήκαμε:
Καφέ-γκαλερί «Πράγα»
οδ. “G.S. Rakovski” 100
Τσέχικο Πολιτιστικό Κέντρο
02 815 5445
2030 Brasserie
λεωφ. «Νικόλα Βαπτσάροφ» 25
02 868 3491
0886 513 216
2030brasserie.com
JJ Murphy’s
οδ. «Καρνιγκράντσκα» 6
02 980 2870
02 980 0860
jjmurphys.com
Άλλες ιδέες:
Park Bar
οδ. «Σίπκα» 26
088 812 3626
Προσφέρονται κρουασάν, τοστ με βούτυρο και φιλέτο
και πολύ νόστιμα σάντουιτς.
Cru Green Food Salon
οδ. «Τσαρ Ασέν» 45
088 920 09 48
Προσφέρονται φρέσκα, νόστιμα και υγιεινά τρόφιμα
και χυμοί.  
Fox’n’Hound
οδ. «Άγγελ Κάντσεφ» 34
02 980 7427
Προσφέρεται αγγλικό πρωινό.
100 γραμμάρια γλυκά
οδ. «Μαραγκιντίκ» 34
Προσφέρονται φρέσκα ψημένα ψωμάκια με καρύδια
και κανέλα, κρουασάν, αλμυρά κέικ και πολλά γλυκά.
Теа
οδ. «Fr. Ζολιό Κιουρί» 10
οδ. «Σιμεόνοβ βεκ» 17
02 872 23 40
Προσφέρονται ζεστές τυρόπιτες, σάντουιτς, αλμυρά κέικ
και πολλά άλλα νόστιμα γλυκά.
FIXMIX
Delivery: 987 31 71
λεωφ. «Πατριάρχης Ευθύμιος» 14 (νέα διεύθυνση)
λεωφ. «Βασίλ Λέβσκι» 24
Delivery: 0888 460 222, 987 31 71
fixmix@culture.com
Πλούσιο μενού από φρέσκους χυμούς και νόστιμα
σάντουιτς.
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ

Предстоящи събития

Προσεχείς εκδηλώσεις

21 януари 2010 г.
Място: Хотел Grande Bretagne – Атина, Гърция
Бъдещето на банкирането в Гърция
Организатор: Financial Times

21 Ιανουαρίου 2010
Τόπος: Ξενοδοχείο Grande Bretagne, Αθήνα, Ελλάδα
Το μέλλον του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα
Διοργανωτής: Financial Times

21 – 24 януари 2010 г.
Място: Изложбен и конферентен център Атика - Солун,
Гърция
PROPERTY: Международно изложение за недвижими имоти
Организатор: Helexpo
www.helexpo.gr

21 – 24 Ιανουαρίου 2010
Τόπος: Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Αττικής,
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
PROPERTY: Διεθνής Έκθεση Ακινήτων
Διοργανωτής: Helexpo
www.helexpo.gr

22 – 25 януари 2010 г.
Място: Международен изложбен център – Солун, Гърция
Furnidec Business
Организатор: Helexpo
www.helexpo.gr

22 – 25 Ιανουαρίου 2010
Τόπος: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Furnidec Business
Διοργανωτής: Helexpo
www.helexpo.gr

11 – 13 февруари 2010 г.
Място: Белградски панаир, Белград, Сърбия
Международно изложение Brand Fair 6
Организатор: Mass Media International, Belgrade Fair
http://www.brandfair.org/fair/

11 – 13 Φεβρουαρίου 2010
Τόπος: Beogradski sajam, Βελιγράδι, Σερβία
Διεθνής Έκθεση Brand Fair 6
Διοργανωτής: Mass Media International, Belgrade Fair
http://www.brandfair.org/fair/

19 февруари 2010 г.
Място: зала „Света София”, Народно Събрание – София,
България
Национален семинар на тема „Финансовата 2010
година - Счетоводство, одит и годишни финансови
отчети”
Организатор: Съюз на счетоводителите в България, АПИС,
Институт на дипломираните експерт-счетоводители
www.apis.bg

19 Φεβρουαρίου 2010
Τόπος: αίθουσα «Αγία Σοφία», Βουλγαρική Εθνοσυνέλευση,
Σόφια, Βουλγαρία
Εθνικό σεμινάριο με θέμα «Το οικονομικό έτος
2010 - λογιστική, έλεγχος και ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις»
Διοργανωτής: Ένωση Λογιστών στη Βουλγαρία, APIS,
Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών
www.apis.bg

14 – 17 март 2010 г.
Място: Панаирно градче – Пловдив, България
Международна изложба „Винария”
Организатор: Международен панаир Пловдив, Национална лозаро-винарска камара

14 – 17 Μαρτίου 2010
Τόπος: Εκθεσιακό Κέντρο, Πλόβντιβ, Βουλγαρία
Διεθνής έκθεση Vinaria
Διοργανωτής: Διεθνής Έκθεση του Πλόβντιβ, Εθνικό
Επιμελητήριο Αμπέλου και Οίνου

14 април 2010 г.
Място: Интер Експо Център –  София, България
6-ти международен конгрес и изложба за енергийна
ефективност /ЕЕ/ и възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/
Организатор: ViaExpo
http://www.viaexpo.co

14 Απριλίου 2010
Τόπος: Inter Expo Center, Σόφια, Βουλγαρία
6ο διεθνές συνέδριο και έκθεση για την ενεργειακή
απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Διοργανωτής: ViaExpo
http://www.viaexpo.co
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Нови членове на ГБСБ
Τα νέα μέλη του HBCB
Златна Панега Първият цимент в България е произведен на територията на
село Златна Панега през 1907 год. Циментът бил използван за строителството на софийските хали, пристанище
Варна, катедрален храм „Александър Невски” и много други. През 1966 г.
тази фабрика е закрита и на днешната територия на завод Златна Панега
Цимент се откриват 5 нови циментови линии. През 1998 г., след приватизацията, заводът е купен от Хайделберг Цимент, а през 2004 г. е продаден на
гръцката група Титан Цемент. Титан модернизира завода, като до момента
инвестициите надвишават 51 млн. евро, с цел подобряване на оперативната ефективност и намаляне на вредния ефект върху околната среда.

Zlatna Panega Η πρώτη βιομηχανία τσιμέντου στη Βουλγαρία ξεκίνησε
στο χωριό Ζλάτνα Πανέγκα το 1907. Το τσιμέντο χρησιμοποιήθηκε για την
κατασκευή της αγοράς «Χάλιτε» στη Σόφια, του λιμανιού στη Βάρνα, του
καθεδρικού ναού «Αλεξάνταρ Νέβσκι» και πολλών άλλων.
Το 1966 αυτό το εργοστάσιο έκλεισε και στο σημερινό έδαφος του εργοστασίου
Zlatna Panega Tsiment ήδη δουλεύουν 5 νέες γραμμές τσιμέντου. Το 1998, μετά
την ιδιωτικοποίηση, το εργοστάσιο αγοράστηκε από την Heidelberg Cement
και το 2004 πωλήθηκε στον ελληνικό όμιλο Titan Cement.
Ο Titan εκσυγχρόνισε το εργοστάσιο και ως τώρα οι επενδύσεις υπερβαίνουν
51 εκατ. ευρώ με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας
και τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Multirama е най-голямата специализирана верига магазини за компютри и периферия на българския пазар. Фирмата има
седем магазина на територията на България. Освен уникално съчетание
между водещи технологични решения и индивидуален подход в услугите,
Multirama предлага и следните нововъведения: продукти за екстремен
модинг и овърклокинг, продукти под собствената марка на фирмата и
продукти, сглобявани по поръчка. Международните клиенти на Multirama
включват AMD, Sony, Samsung, Toshiba, GigaByte, Intel, Epson, Dell, Canon,
Creative, Apple, NetGear, Microsoft, Hewlett Packard, LG, Philips, Fujitsu
Siemens, Acer, Lenovo, Logitech, Xerox, Nintendo, Linksys и др.

Η Multirama είναι η μεγαλύτερη εξειδικευμένη αλυσίδα καταστημάτων
για υπολογιστές και περιφερειακά στη βουλγαρική αγορά. Η εταιρεία έχει επτά
καταστήματα στη Βουλγαρία. Εκτός από το μοναδικό συνδυασμό προηγμένων
λύσεων τεχνολογίας και εξατομικευμένης προσέγγισης στις υπηρεσίες, η
Multirama προσφέρει τις ακόλουθες καινοτομίες: προϊόντα extreme moding
και overclocking, προϊόντα με το εμπορικό σήμα της εταιρείας και προϊόντα
που συναρμολογούνται κατά παραγγελία.
Οι διεθνείς προμηθευτές της Multirama περιλαμβάνουν AMD, Sony, Samsung,
Toshiba, Gigabyte, Intel, Epson, Dell, Canon, Creative, Apple, Netgear, Microsoft,
Hewlett Packard, LG, Philips, Fujitsu Siemens, Acer, Lenovo, Logitech, Xerox,
Nintendo , Linksys κλπ.

Nikas последователно следва целта си да стане
лидер на пазара за месни продукти на Балканите.
Фирмата не само увеличава своя пазарен дял в страните, в които присъства, но и стъпва на нови динамично-развиващи се
пазари. Когато става дума за Nikas и цифрите говорят: фирмата има около
650 служители, 400 различни вкуса, 5000 точки на продажба, 50 проверки
на всеки продукт, 2000 контрола по качество дневно, присъствие на
пазара на 5 държави и 1 основен приоритет: клиента.

Η Nikas ακολουθεί με συνέπεια το στόχο της να γίνει ηγέτης στην αγορά
κρεατικών στα Βαλκάνια. Η εταιρεία όχι μόνο αυξάνει το μερίδιο αγοράς
της στις χώρες όπου έχει παρουσία αλλά και δημιουργεί νέες δυναμικά
αναπτυσσόμενες αγορές.
Όταν πρόκειται για τη Nikas οι αριθμοί μιλούν: η εταιρεία έχει περίπου 650
υπαλλήλους, 400 διαφορετικές γεύσεις, 5000 σημεία πώλησης, 50 ελέγχους σε
κάθε προϊόν, 2000 ελέγχους της ποιότητας την ημέρα, παρουσία στην αγορά 5
χωρών και 1 βασική προτεραιότητα: τον πελάτη.

Terna е основана през 1972 година и от
тогава изпълнява множество сложни и
високо-бюджетни частни и обществени
проекти, като например строителство на железопътни линии и магистрали,
болници, музеи, водно-електрически централи, язовирни стени, пристанища и др. Преди 10 години, Terna се слива с GEK S.A. – фирма, която вече
доминира строителния сектор.  Днес Terna е фокусирана върху завършването на няколко значими и сложни инфраструктурни и строителни
проекти. Здраво стъпила на вътрешния гръцки пазар, Tern систематично и
стратегически разширява бизнес дейността си и в други държави.

Η Terna ιδρύθηκε το 1972 και από τότε εκτελεί πολλαπλά σύνθετα και
υψηλού προϋπολογισμού ιδιωτικά και δημόσια έργα, όπως π.χ. κατασκευή
σιδηροδρομικών γραμμών και αυτοκινητοδρόμων, νοσοκομείων, μουσείων,
υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ενέργειας, φραγμάτων, λιμανιών κλπ.
Πριν από 10 χρόνια, η Terna συγχωνεύτηκε με την GEK S.A. - εταιρεία που ήδη
κυριαρχεί στον τομέα των κατασκευών. Σήμερα η Terna εστιάζεται πλέον στην
ολοκλήρωση μερικών σημαντικών και σύνθετων έργων υποδομής

Хилтън Хотел №1 на веригата Хилтън за 2006 г. се
намира в центъра на София, на пет минути от Сити
Център София  и се радва на изключителна гледка към
Витоша планина. Хилтън София предлага 245 просторни
стаи, включително 54 бизнес стаи, 16 бизнес апартамента и 1 президентски. Потърсете ни за Вашето следващо мероприятие –
конференция за 250 участника в бална зала „Мусала”, прием за 500 гости
в атриума или партита за 250 човека на терасата пред хотела или в градината на ресторанта. Насладете се на кулинарните изкушения, приготвени
от главния ни готвач, Жан-Юбер Гарние, елегантната атмосфера и безупречното обслужване в ресторант  „Сезони”.

Hilton Το ξενοδοχείο №1 της αλυσίδας Hilton για το 2006 βρίσκεται στο
κέντρο της Σόφιας, σε πέντε λεπτά από το City Center Sofia και έχει εξαιρετική
θέα προς το βουνό Βίτοσα.  
Το Hilton Sofia προσφέρει 245 ευρύχωρα δωμάτια, συμπεριλαμβανομένων 54
δωματίων business, 16 σουιτών business και 1 προεδρικής σουίτας.
Επικοινωνήστε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωσή σας - διάσκεψη για 250
συμμετέχοντες στο Ballroom Musala, δεξίωση για 500 καλεσμένους στο αίθριο
ή πάρτι για 250 άτομα στη βεράντα μπροστά στο ξενοδοχείο ή στον κήπο του
εστιατορίου. Απολαύστε τις μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες του chef
Jean-Hubert Garnier, την κομψή ατμόσφαιρα και την άψογη εξυπηρέτηση στο
εστιατόριο «Seasons».
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