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Изслушването и гласуването на кандидатите за новата 
Европейска комисия бе едно от най-значимите поли-
тически събития в Европа от началото на 2010 г. Какво 
се очаква от еврокомисарите от Гърция и България 
Мария Даманаки и Кристалина Георгиева? Кои са 
„тримата големи” комисари и защо изборът им бе 
посрещнат със смесени чувства? Кой е човекът пази-
тел на бюджета на ЕС? Отговорите на всички тези 
въпроси, както и пълен преглед на новите комисари и 
техните ресори, четете в рубриката „Политика”.

Много от комисарите започнаха мандата си с 
летящ старт. Например Георгиева, чийто ресор е 
международно сътрудничество, хуманитарна помощ 
и реакция при кризи, бе одобрена в навечерието на 
земетресението в Хаити. А дни след изслушването му, 
Хоакин Алмуня, който се очаква да следи за нивата на 
икономическите стимули, прилагани от европейските 
правителства под формата на държавни субсидии, 
трябваше да работи в тази посока, когато в началото 
на февруари Европейската комисия одобри плана на 
гръцкото правителство по съкращаване на бюджетния 
дефицит на страната до общоевропейското ниво от 3 % 
до края на 2012 година.

Кризата в Гърция е и темата на рубриката „Иконо-
мика”. Как Гърция планира да излезе от финансовата 
криза, какво ще направи Европейският съюз и какво 
значи всичко това за еврозоната четете в статията 
„Кутията на Пандора”.

Криза или не, наближава време за море. Знаем, че 
юни изглежда безнадежно далеч, но и опитът показва, 
че началото на сезона настъпва неусетно. Ето защо в 
този брой на „Балкански хоризонти” ви предлагаме 
пет места, които е добре да не пропускате в Гърция 
през юни. С това неустоимо предложение се разделяме 
са вас до месец май. Приятно четене!

С уважение,
Екипът на  „Балкански хоризонти” 

Η ακρόαση και η ψηφοφορία για τα μέλη της νέας 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ένα από τα σημαντικότερα 
πολιτικά γεγονότα στην Ευρώπη στις αρχές του 2010. 
Τι αναμένεται από τις Επιτρόπους της Ελλάδας και της 
Βουλγαρίας ,την κ. Μαρία Δαμανάκη και κ. Κρισταλίνα 
Γκεοργκίεβα; Ποιοι είναι οι «τρεις μεγάλοι» επίτροποι και γιατί 
η επιλογή τους έγινε δεκτή με ανάμικτα συναισθήματα; Ποιος 
είναι ο φύλακας του προϋπολογισμού της ΕΕ; Τις απαντήσεις 
σε όλες αυτές τις ερωτήσεις καθώς και πλήρη ανασκόπηση των 
νέων Επιτρόπων και των χαρτοφυλακίων τους διαβάστε στη 
στήλη «Πολιτικά».

Πολλοί από τους Επιτρόπους ξεκίνησαν τη θητεία τους πάρα 
πολύ καλά. Για παράδειγμα, η κ. Γκεοργκίεβα, το χαρτοφυλάκιο 
της οποίας είναι «Διεθνής Συνεργασία, Ανθρωπιστική Βοήθεια 
και Αντιμετώπιση Κρίσεων», ανέλαβε  στις παραμονές του 
σεισμού στην Αϊτή. Ημέρες μόλις μετά  την ακρόασή του, 
ο κ. Joaquin Almunia ( από τον οποίο αναμένεται να 
παρακολουθεί τα επίπεδα των οικονομικών κινήτρων που 
εφαρμόζονται από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις με τη μορφή 
κρατικών επιδοτήσεων ) έπρεπε να εργαστεί προς αυτή την 
κατεύθυνση, όταν στις αρχές του Φεβρουαρίου ,η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, ενέκρινε το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης 
να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας στο  
πανευρωπαϊκό επίπεδο της τάξης 3% μέχρι το τέλος του 2012.

Η κρίση στην Ελλάδα είναι και το θέμα της στήλης 
«Οικονομικά». Πώς η Ελλάδα σχεδιάζει να βγει από την 
οικονομική κρίση, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι 
σημαίνουν όλα αυτά για την ευρωζώνη, θα διαβάσετε στο 
άρθρο «Το κουτί της Πανδώρας».

Κρίση ή μη, πλησιάζουν οι διακοπές στη θάλασσα. 
Ξέρουμε ότι ο Ιούνιος φαίνεται να είναι απελπιστικά 
μακριά, αλλά η εμπειρία δείχνει ότι η αρχή της σεζόν έρχεται 
ανεπαίσθητα. Γι’αυτό στο παρόν τεύχος του «Βαλκανικοί 
ορίζοντες» σας προσφέρουμε πέντε τοποθεσίες που δεν 
πρέπει να παραλείψετε στην Ελλάδα τον Ιούνιο. Με αυτήν 
την ακαταμάχητη πρόταση σας αποχαιρετούμε μέχρι το Μάιο. 
Καλή ανάγνωση!

Με εκτίμηση,
Η ομάδα του «Βαλκανικοί Ορίζοντες»

Уважаеми	читатели,
αγαπητοί  αναγνώστες,

ОТ РЕДАКТОРА февруари – март 2010
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ГЕйбРИъл ХъРшмАН

Членовете	 на	 Гръцкия	 бизнес	 съвет	 в	 България	
представиха	дейността	си	в	хотел	Хилтън	София	
на	23	февруари	с	цел	поставяне	началото	на	по-
близко	 сътрудничество	 и	 бизнес	 взаимоотно-
шения	между	фирмите-членове	на	Съвета.

Крона	 Кейн,	 мениджър	 наеми	 и	 продажби	 в	 Клийвс,	
изнесе	 една	 от	 най-визуално	 впечатляващите	 презента-
ции,	може	би	защото	дейността	на	компанията	-	отдаване	
под	 наем	 на	 елегантно	 обзаведени	 апартаменти	 на	 топ	
локации	 –	 е	 сама	 по	 себе	 си	 уникална	 за	 България.	 Пуб-
ликата	 бе	 впечатлена	 от	 апартаментите,	 представени	 от	
Кейн,	които	имаха	подземен	паркинг,	денонощна	охрана	
и	ефикасен	мениджмънт,	който	обгрижва	дори	и	досадни	
задължения	като	плащане	на	сметки,	например.	

Домакинът	 на	 събитието,	 Хилтън	 София,	 едва	 ли	 се	
нуждае	 от	 представяне.	 Операционният	 директор	 на	
хотела,	 Оливър	 Кеслър,	 напомни	 на	 присъстващите,	 че	
хотелът	има	шест	многофункционални	конферентни	зали	
и	че	новите	специални	оферти	за	„делегати”	са	на	цена	от	
79	 евро,	 един	 от	 всеки	 петима	 делегати	 отсяда	 в	 хотела	
безплатно.	 Хилтън	 предлага	 и	 популярните	 тематични	
кулинарни	 вечери	 (като	 Vive	 le	 France	 и	 Balkan	 Express),	

Gabriel HersHman

Τα	νέα	μέλη	του	Ελληνικού	Επιχειρηματικού	Συμβουλίου	στη	
Βουλγαρία	παρουσίασαν	τις	δραστηριότητές	τους	στο	ξενοδοχείο	
Hilton	στη	Σόφια	στις	23	Φεβρουαρίου	με	σκοπό	να	ξεκινήσουν	
στενότερη	συνεργασία	και	εμπορικές	σχέσεις	μεταξύ	των	εταιρειών	
μελών	του	Συμβουλίου.

Η	 	 Κα	 Κρόνα	 Κέιν,	 Διευθύντρια	 Πωλήσεων	 και	 Ενοικίων	 στην	
Cleves,	έκανε	μία	από	τις	πιο	οπτικά	εντυπωσιακές	παρουσιάσεις,	
ίσως	 επειδή	 η	 δραστηριότητα	 της	 εταιρείας	 -	 ενοικίαση	 κομψών	
επιπλωμένων	διαμερισμάτων	σε	κορυφαίες	τοποθεσίες	-	είναι	αφ’	
εαυτού		μοναδική	για	τη	Βουλγαρία.	Το	κοινό	εντυπωσιάστηκε	από	
τα	διαμερίσματα	που	παρουσιάστηκαν	από	την	κ.	Κέιν,	 τα	οποία	
είχαν	υπόγειο	χώρο	στάθμευσης,	24-ωρη	φύλαξη	και	αποτελεσμα-
τική	διαχείριση,	η	οποία	φροντίζει	ακόμη	και	για	δουλειές	ρουτίνας	
όπως	π.χ.	η	πληρωμή	των	λογαριασμών.	

Ο	 οικοδεσπότης	 της	 εκδήλωσης,	 το	 Hilton	 Sofia,	 μάλλον	 δε	
χρειάζεται	παρουσίαση.	Ο	επιχειρησιακός	διευθυντής	του	ξενοδο-
χείου,	κ.	Oliver	Kessler,	υπενθύμισε	στους	παρευρισκόμενους	ότι	το	
ξενοδοχείο	διαθέτει	έξι	πολυλειτουργικές	αίθουσες	συνεδριάσεων	
και	ότι	οι	νέες	προσφορές	για	εταιρικούς	πελάτες	είναι	στην	τιμή	
των	79	ευρώ	και	ότι	ένας	στους	πέντε	εταιρικούς	φιλοξενούμενους	
διαμένει	στο	ξενοδοχείο	δωρεάν.	Το	Hilton	προσφέρει	και	δημοφι-
λές	γαστρονομικές	θεματικές	βραδιές	(π.χ.	Vive	le	France	και	Balkan	

Членовете на ГБСБ 
представят	дейността	си

τα νέα μέλη του ΕΕσβ 
παρουσιάζουν  τις  

δραστηριότητές  τους
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външен	кетъринг	за	3000	души	и	неделен	брънч.	Хотелът	
предлага	промоционални	цени	през	март.

Останалите	 презентации	 илюстрираха	 престижа	 и	
разнообразието	 на	 членовете	 на	 ГБСБ.	 Владимир	 Рашев,	
менажиращ	 партньор	 в	 ИТ	 консултантска	 фирма	 Балкан	
сървисиз	 представи	 услугите	 и	 софтуерните	 решения	 на	
компанията.	 Спирос	 Паолинелис,	 директор	 на	 Бланчард	
Интернешънъл,	 описа	 фирмата	 като	„глобален	 лидер	 на	
работното	място”.

Светлана	 Николова	 от	 CT	 Europe,	 обясни,	 че	 за	 една	
малка	фирма	ИТ	проблем	може	да	коства	до	50	000	евро	
изгубени	приходи	на	ден.	CT	Europe	предлага	технологии	
за	сигурност	и	поддръжка.	Клиентите	на	фирмата	включ-
ват	футболния	клуб	Арсенал	и	Лойдс	Банк.

Марина	 Христова	 от	 Интерамерикан	 България,	 част	
от	холандската	финансова	група	Юрека,	каза,	че	фирмата	
предлага	„децентрализиран”	подход	към	застраховането.	
С	ръст	от	49	%	през	2009	година	спрямо	2008	г.,	фирмата	
изглежда	позиционирана	за	успехи	и	в	бъдеще.

Иван	 Симеонов	 от	 Мултирама	 описа	 фирмата	 като	
единствената	специализирана	верига	за	персонални	ком-
пютри,	информационни	технологии	и	дигитални	продукти	
в	 Гърция	 и	 най-голямата	 на	 българския	 пазар	 със	 седем	
магазина	 в	 България,	 седем	 в	 Гърция	 и	 планове	 за	 още	
шест.

Презентации	 направиха	 и	 Петър	 Минчев	 от	 Марш	 и	
Женя	 Гуцова	 от	 Оптимум	 Медия.	 Четете	 повече	 за	 двете	
фирми	в	рубриките		„Нови	членове”	и		„На	фокус”.	

Express),	εξωτερικό	catering	για	3000	άτομα	και	κυριακάτικο	brunch.	
Το	ξενοδοχείο	έχει	ειδικές	τιμές	προσφοράς	για	το	Μάρτιο.

Οι	άλλες	παρουσιάσεις	απεικόνισαν	το	κύρος	και	την	ποικιλία	
των	μελών	του	ΕΕΣΒ.	Ο	κ.	Βλαντιμίρ	Ράσεβ,	Διευθύνων	Σύμβουλος	
στην	εταιρεία	συμβούλων	πληροφορικής	«Balkan	Services»	παρου-
σίασε	 τις	 υπηρεσίες	 και	 τις	 λύσεις	 λογισμικού	 της	 εταιρείας.	 Ο	 κ.	
Σπύρος	Παολινέλης,	Διευθυντής	της	Blanchard	International,	περιέ-
γραψε	την	εταιρεία	ως	«παγκόσμιο	ηγέτη	στο	χώρο	εργασίας».

Η	κ.	Σβετλάνα	Νικόλοβα	από	τη	CT	Europe	εξήγησε	ότι	για	μια	
μικρή	επιχείρηση	ένα	πληροφορικό	πρόβλημα	μπορεί	να	προκαλέ-
σει	απώλεια	εσόδων	έως	και	50	000	ευρώ	την	ημέρα.	Η	CT	Europe	
προσφέρει	τεχνολογίες	για	ασφάλεια	και	συντήρηση	των	συστη-
μάτων	πληροφορικής.	Οι	πελάτες	της	εταιρίας	περιλαμβάνουν	την	
ποδοσφαιρική	ομάδα	Arsenal	και	την	Lloyds	Bank.

Η	κ.	Μαρίνα	Χρίστοβα	από	την	Interamerican	Bulgaria,	μέλος	
του	ολλανδικού	χρηματοπιστωτικού	ομίλου	Eureko,	είπε	ότι	η	εται-
ρεία	προσφέρει	μια	«αποκεντρωμένη»	προσέγγιση	στην	ασφάλιση.	
Με	ρυθμό	ανάπτυξης	49%	το	2009	σε	σύγκριση	με	το	2008,	η	εται-
ρεία	φαίνεται	έτοιμη	για	επιτυχίες	στο	μέλλον.

Ο	κ.	Ιβάν	Σιμεόνοφ	από	τη	Multirama	περιέγραψε	την	εταιρεία	
ως	τη	μοναδική	εξειδικευμένη	αλυσίδα	για	ηλεκτρονικούς	υπολογι-
στές,	πληροφορικές	τεχνολογίες	και	ψηφιακά	προϊόντα	στην	Ελλάδα	
και	ως	τη	μεγαλύτερη	στη	βουλγαρική	αγορά	με	επτά	καταστήματα	
στη	Βουλγαρία,	επτά	στην	Ελλάδα	και	σχέδια	για	άλλα	έξι.

Παρουσιάσεις	έκαναν	και	ο	κ.	Πέταρ	Μίντσεβ	από	τη	Marsh	και	
την	κ.	Ζένια	Γκούτσοβα	από	την	Optimum	Media.	Διαβάστε	περισ-
σότερα	για	τις	δύο	εταιρείες	στις	στήλες	«Νέα	Μέλη»	και	«Στο	επίκε-
ντρο».	
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Новите	 членове	 на	 Гръцкия	 бизнес	 съвет	 в	
България	 се	 срещнаха	 в	 офиса	 на	 Съвета	 на	
3	 февруари.	 Присъстваха	 представители	 на	
Хилтън	 София,	 Мултирама,	 Златна	 Панега	
цимент,	 Златна	 Панега	 бетон,	 Интерамерикан	

България,	 	 Balkan	 Services,	 Blanchard	 International,	 Cleves,	
Marsh	Ltd.,	Matrix	Relocations,	Nova	TV.

Йоанис	 Поликандиотис,	 председател	 на	 борда	 на	
директорите,	 и	 Спирос	 Аргиропулос,	 главен	 секретар,	
приветстваха	гостите.	Представителите	на	новите	членове	
разказаха	на	колегите	си	за	дейността	на	своите	фирми	и	
се	запознаха	със	структурата	и	функцията	на	ГБСБ.

Всички	 изказаха	 задоволство	 от	 членството	 си	 в	
професионалното	 бизнес	 общество	 на	 ГБСБ	 и	 изразиха	
желание	 и	 готовност	 да	 участват	 в	 дейността	 на	
организацията.

Добре	дошли	в	ГБСБ!	 

Τα	νέα	μέλη	του	Ελληνικού	Επιχειρηματικού	Συμβουλίου	
στη	Βουλγαρία	συναντήθηκαν	στα	γραφεία	του	Συμβουλίου	
στις	3	Φεβρουαρίου.	Παρευρισκόμενοι	στην	εκδήλωση	ήταν	
εκπρόσωποι	 των	 Hilton	 Sofia,	 Multirama,	 Zlatna	 Panega	
Tsiment,	Zlatna	Panega	Beton,	Interamerican	Bulgaria,	Balkan	
Services,	 Blanchard	 International,	 Cleves,	 Marsh	 Ltd.,	 Matrix	
Relocations,	Nova	TV.

Ο	κ.	Ιωάννης	Πολυκανδριώτης,	Πρόεδρος	του	Διοικητικού	
Συμβουλίου,	 και	 ο	 κ.	 Σπύρος	 Αργυρόπουλος,	 Γενικός	
Γραμματέας,	 καλωσόρισαν	 τους	 επισκέπτες.	 Οι	 εκπρόσωποι	
των	νέων	μελών	ενημέρωσαν	τους	συναδέλφους	τους	για	τις	
δραστηριότητες	των	εταιρειών	τους	και	έμαθαν	για	τη	δομή	
και	τη	λειτουργία	του	ΕΕΣΒ.

Όλοι	εξέφρασαν	την	ικανοποίησή	τους	από	την	ένταξή	τους	
στην	επαγγελματική	επιχειρηματική	κοινότητα	του	ΕΕΣΒ	και	
εξέφρασαν	επιθυμία	να	συμμετάσχουν	στις	δραστηριότητες	
του	οργανισμού.

Καλώς	ήρθατε	στο	ΕΕΣΒ!	 

ГБСБ приветства 
новите си 
членове

το ΕΕσβ 
καλωσόρισε τα 

νέα μέλη του
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Повече	 от	 600	 членове	 и	 приятели	 на	 Гръцкия	
бизнес	 съвет	 в	 България	 (ГБСБ)	 отпразнуваха	
началото	на	новата	2010	година	на	14	януари	в	
хотел	Шератон.	

Йоанис	 Поликандриотис,	 председател	 на	
Съвета,	 приветства	 гостите,	 благодари	 за	 подкрепата	 и	
им	 пожела	 спорна	 и	 успешна	 година.	 Той	 подчерта,	 че	
ГБСБ	 разчита	 на	 подкрепата	 и	 всеотдайността	 на	 всички	
свои	членове,	за	да	осъществи	амбициозните	цели,	които	
организацията	си	е	поставила	за	2010	г.

Джак	Адамис	от	Ashley	&	Holmes	се	погрижи	за	доброто	
настроение	 на	 гостите.	 Всички	 имаха	 възможност	 да	 се	
насладят	 на	 традиционни	 специалитети	 и	 вкусна	 храна	 с	
гръцки	привкус.

По	 стара	 гръцка	 традиция,	 домакините	 разрязаха	
новогодишната	василопита	за	здраве	и	просперитет.	Най-
големи	късметлии	бяха:	

Таня	 Конакчиева	 от	 dar.bg,	 която	 спечели	 уикенд	
за	 двама	 в	 Атина,	 предоставен	 от	 хотел	 Шератон	 и	 два	
двупосочни	 билета,	 предоставени	 от	 Aegean	 Airlines.	
Клеоники	 Георгиаду,	 член	 на	 управителния	 съвет	 на	 ГБСБ	
и	главен	управляващ	директор	на	Дромеас	спечели	уикенд	
за	двама	в	Premier	Luxury	Mountain	Resort.	А	Лора	Иванова	
ще	се	наслади	на	уикенд	за	двама	в	хотел	Хилтън.

Спонсори	на	събитието	бяха	Чипита,	Стъкларски	завод	
Дружба,	 Еко,	 Интраком	 България,	 Интралот,	 Карастоянов,	
Митков	 и	 съдружници,	 хотел	 Шератон,	 Терна,	 Уникредит	
Булбанк,	Клийвс.	

Περισσότερα	 από	 600	 μέλη	 και	 φίλοι	 του	 Ελληνικού	
Επιχειρηματικού	 Συμβουλίου	 στη	 Βουλγαρία	 (ΕΕΣΒ)	
γιόρτασαν	 την	 έναρξη	 του	 2010	 στις	 14	 Ιανουαρίου	 στο	
ξενοδοχείο	Sheraton.	

Ο	κ.	Ιωάννης	Πολυκανδριώτης,	πρόεδρος	του	Συμβουλίου,	
καλωσόρισε	 τους	 επισκέπτες,	 ευχαρίστησε	 για	 την	
υποστήριξη	και	τους	ευχήθηκε	επιτυχημένη	χρονιά.	Τόνισε	
ότι	το	ΕΕΣΒ	υπολογίζει	στην	υποστήριξη	και	στην	αφοσίωση	
όλων	των	μελών	του	για	να	επιτύχει	τους	φιλόδοξους	στόχους	
που	έχει	θέσει	ο	οργανισμός	για	το	2010.

Ο	Τζακ	Αδάμης	από	την	Ashley	&	Holmes	φρόντισε	για	την	
καλή	διάθεση	των	καλεσμένων.	Όλοι	είχαν	την	ευκαιρία	να	
απολαύσουν	παραδοσιακές	σπεσιαλιτέ	και	νόστιμο	φαγητό	
με	ελληνική	γεύση.

Σύμφωνα	 με	 την	 παλιά	 ελληνική	 παράδοση,	 οι	
οικοδεσπότες	έκοψαν	τη	βασιλόπιτα	για	υγεία	και	ευημερία.	
Οι	μεγαλύτεροι	τυχεροί	ήταν:	

Η	 Τάνια	 Κονακτσίεβα	 από	 τη	 dar.bg,	 η	 οποία	 κέρδισε	
Σαββατοκύριακο	 για	 δύο	 στην	 Αθήνα,	 προσφορά	 του	
Sheraton	 και	 δύο	 εισιτήρια	 μετ	 ‘επιστροφής	 προσφορά	
της	 Aegean	 Airlines.	 Η	 Κλεονίκη	 Γεωργιάδου,	 μέλος	 του	
Διοικητικού	Συμβουλίου	του	ΕΕΣΒ	και	Διευθύνων	σύμβουλος	
της	 Dromeas	 κέρδισε	 ένα	 Σαββατοκύριακο	 για	 δύο	 στο	
Luxury	 Premier	 Mountain	 Resort.	 Και	 η	 Λόρα	 Ιβανόβα	 θα	
απολαύσει	ένα	Σαββατοκύριακο	στο	Hilton.		

Χορηγοί	της	εκδήλωσης	ήταν:	Chipita,	Drujba	Glassworks,	
ΕΚΟ,	 Intracom	 Bulgaria,	 Intralot,	 Karastoyanov,	 Mitkov	 &	
Partners,	Sheraton,	Terna,	Unicredit	Bulbank,	Cleves.	 

ГБСБ стартира годината 
с	добро	настроение,	вкусна	
храна	и	изненади

το ΕΕσβ ξεκίνησε τη 
χρονιά με καλή διάθεση, 

νόστιμο φαγητό κι 
εκπλήξεις
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ПЕТъР КОсТАДИНОВ

Когато	 в	 края	 на	 2009	 г.	 Жозе мануел барозо	
представи	 списъка	 с	 26-те	 номинации	 за	 евро-
пейски	 комисари,	 той	 определи	 икономиката	
за	 основен	 приоритет	 на	 втория	 си	 мандат	 като	
председател	на	Европейската	комисия.

„Това,	 което	 очаквам	 от	 новата	 Комисия,	 е	 да	 подпо-
могне	Европа	да	излезе	от	икономическата	криза,	както	и	
да	 представи	 стратегии	 за	 преодоляване	 на	 последиците	
от	мащабните	икономически	стимули,	които	европейските	
правителства	прилагат”,	заяви	Барозо	на	пресконференци-
ята	при	представянето	на	кандидатите.	

И	за	да	стане	по-ясен	в	оценката	си	за	сегашната	ситу-
ация,	 той	 определи	 нивата	 на	 бюджетните	 дефицити	 на	
страните-членки	като	рекордно	високи	в	резултат	от	мили-
ардите	евро	държавни	разходи.

За	разлика	от	2004	г.,	когато	в	първия	мандат	на	Барозо	
предизвикателствата	бяха	основно	свързани	с	разширява-
нето	 на	 Европейския	 съюз	 и	 изготвянето	 на	 Лисабонския	

ΓρΗΓορο ΞεΚινΗμα
Η	νέα	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	ξεκί-
νησε	τη	θητεία	της	με	χειροκρο-

τήματα	και	πολλές	προσδοκίες
πeταρ Κοσταντiνοφ

Όταν	στο	τέλος	του	2009	ο	José	Manuel	Barroso	παρουσί-
ασε	τη	λίστα	των	26	υποψηφίων	Επιτρόπων,	χαρακτήρισε	την	
οικονομία	ως	κύρια	προτεραιότητα	της	δεύτερης	θητείας	του	
ως	Προέδρου	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής.

«Αυτό	 που	 περιμένω	 από	 τη	 νέα	 Επιτροπή	 είναι	 να	 βοη-
θήσει	την	Ευρώπη	να	βγει	από	την	οικονομική	κρίση	καθώς	
και	 να	 παρουσιάσει	 στρατηγικές	 για	 την	 αντιμετώπιση	 των	
συνεπειών	των	οικονομικών	κινήτρων	μεγάλης	κλίμακας	που	

Летящ 
старт

Новата	Европейска	
комисия	започна	мандата	
си	с	аплодисменти	и	много	
очаквания
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договор,	очакванията	от	новата	комисия	са	тя	да	измъкне	
Европа	от	икономическата	рецесия.

За	да	успее	в	тази	нелека	цел,	Барозо	и	неговия	екип	ще	
трябва	да	спечелят	доверието	на	европейските	граждани	и	
да	преодолеят	икономическия	национализъм	на	отделните	
държави,	който	по	правило	се	засилва	по	време	на	криза.

		Другото	основно	предизвикателство	пред	новата	коми-
сия	е	да	приложи	на	практика	открилите	се	възможности	
с	влизането	в	сила	на	1	декември	2009	г.	на	 	Лисабонския	
договор.	В	това	число	влиза	и	изработването	на	ново	зако-
нодателство	 и	 най-вече	 механизъм	 за	 спазването	 му	 от	
страните-членки	на	ЕС.	Така	дневния	ред	на	новата	комисия	
беше	поставен	под	знака	на	икономическата	криза	и	залег-
налите	в	Договора	институционални	промени.

С	оглед	на	тези	предизвикателства,	съвсем	естествено	
основното	 внимание	 при	 представянето	 на	 новите	 коми-
сари	беше	фокусирано	върху	тези,	които	реално	ще	отгова-
рят	за	икономическата	политика	на	ЕС.

Сигурни играчи

При	разпределянето	на	важните	икономически	ресори	
Барозо	показа,	че	цени	лоялността	и	професионализма,	че	
мащаба	на	страната	не	е	определящ	за	важността	на	ресора	
на	нейния	представител.	Почти	всички	финансови	ресори	
отидоха	при	по-малките	членове	на	ЕС.

В	този	смисъл	не	беше	изненада,	че	досегашният	коми-
сар	 по	 разширяването	 и	 бивш	 финландски	 премиер	 Оли 
Рен пое	ресора	по	икономически	и	валутни	въпроси,	досега	
изпълняван	от	испанеца	Хоакин Алмуня.

На	свой	ред	Алмуня	пое	ресора	конкуренция,	като	съще-
временно	ще	бъде	и	заместник-председател	на	комисията.			

Въпреки	че	излушването	на	Рен	в	Европейския	парла-
мент	не	мина	еднозначно,	на	него	се	възлагат	надежди	да	
следи	за	спазването	на	бюджетните	правила	в	ЕС.	Това	даде	
основание	на	някои	медии	да	го	обявят	за	„човека	пазител	
на	бюджета	на	ЕС”.	

Рен	 ще	 трябва	 да	 координира	 макроикономическите	
политики	на	страните-членки	и	да	следи	за	присъединява-
нето	на	нови	членки	към	еврозоната,	което	го	прави	осо-
бено	важен	за	България.	

От	бившия	испански	министър	на	труда	Алмуня	се	очаква	
да	следи	за	нивата	на	икономическите	стимули,	прилагани	
от	 европейските	 правителства	 под	 формата	 на	 държавни	
субсидии.	Дни	след	изслушването	му,	Алмуня	трябваше	да	
работи	в	тази	посока,	когато	в	началото	на	февруари	Евро-
пейската	комисия	одобри	плана	на	гръцкото	правителство	
по	 съкращаване	 на	 бюджетния	 дефицит	 на	 страната	 до	
общоевропейското	ниво	от	3%	до	края	на	2012	година.	

Друг	експерт,	на	който	Барозо	избра	да	разчита,	е	поля-
кът	Януш левандовски, комисар	по	бюджет	и	финансово	
програмиране.	

Неговото	 изслушване	 пред	 Европейския	 парламент	
мина	 очаквано	 гладко,	 тъй	 като	 той	 е	 бивш	 член	 и	 пред-
седател	 на	 парламентарната	 бюджетна	 комисия.	 Едно	 от	
основните	му	послания	бе,	че	Европа	не	е	готова	за	ново	
облагане	с	данъци	и	че	би	могло	да	има	повече	гъвкавост	
по	отношение	на	бюджета,	която	да	позволи	средствата	да	
бъдат	пренасочвани	при	непредвидени	обстоятелства.

Латвиецът	 Андрис Пиебалгс	 също	 получи	 доверието	
на	Барозо	за	втори	мандат	като	комисар.	Досега	Пиебалгс	

εφαρμόζονται	από	τις	ευρωπαϊκές	κυβερνήσεις»	δήλωσε	ο	κ.	
Barroso	στη	συνέντευξη	τύπου	για	την	παρουσίαση	των	υπο-
ψηφίων.	

Και	για	να	γίνει	πιο	σαφής	στην	εκτίμησή	του	για	την	τρέ-
χουσα	κατάσταση,	χαρακτήρισε	τα	επίπεδα	των	δημοσιονο-
μικών	ελλειμμάτων	των	κρατών	μελών	ως	εξαιρετικά	υψηλά	
ως	αποτέλεσμα	των	δημοσίων	δαπανών	ύψους	δισεκατομμυ-
ρίων	ευρώ.

Σε	 αντίθεση	 με	 το	 2004,	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 πρώτης	
θητείας	του	κ.	Barroso,	όταν	οι	προκλήσεις	σχετίζονταν	κυρίως	
με	τη	διεύρυνση	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	και	τη	σύνταξη	της	
Συνθήκης	της	Λισαβόνας,	οι	προσδοκίες	από	τη	νέα	Επιτροπή	
είναι	να	σώσει	την	Ευρώπη	από	την	οικονομική	ύφεση.

Για	 να	 πετύχει	 αυτό	 το	 δύσκολο	 στόχο,	 ο	 κ.	 Barroso	 και	
η	 ομάδα	 του	 θα	 πρέπει	 να	 κερδίσουν	 την	 εμπιστοσύνη	 των	
ευρωπαίων	πολιτών	και	να	ξεπεράσουν	τον	οικονομικό	εθνι-
κισμό	των	επιμέρους	κρατών,	ο	οποίος	κατά	κανόνα	ενισχύε-
ται	σε	καιρούς	κρίσης.

	 Η	 άλλη	 βασική	 πρόκληση	 που	 αντιμετωπίζει	 η	 νέα	 Επι-
τροπή	είναι	η	πραγματοποίηση	των	δυνατοτήτων	που	ανοί-
γονται	με	την	έναρξη	ισχύος	της	Συνθήκης	της	Λισαβόνας	από	
την	1η	Δεκεμβρίου	2009.	Αυτή	περιλαμβάνει	και	τη	δημιουρ-
γία	καινούριας	νομοθεσίας	και	πάνω	απ’	όλα	ενός	μηχανισμού	
για	την	τήρησή	της	από	τα	κράτη	μέλη	της	ΕΕ.	Έτσι,	η	ημερή-
σια	διάταξη	της	νέας	Επιτροπής	διαμορφώθηκε	γύρω	από	την	
οικονομική	κρίση	και	τις	θεσμικές	αλλαγές	της	Συνθήκης.

Ενόψει	 των	 προκλήσεων	 αυτών,	 πολύ	 φυσικά	 η	 μεγαλύ-
τερη	προσοχή	κατά	την	παρουσίαση	των	νέων	Επιτρόπων	επι-
κεντρώθηκε	σε	εκείνους	που	στην	πράξη	θα	είναι	υπεύθυνοι	
για	την	οικονομική	πολιτική	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης.

σίγουροι παίκτες

Κατά	 την	 κατανομή	 των	 σημαντικών	 οικονομικών	 χαρ-
τοφυλακίων	ο	κ.	Barroso	έδειξε	ότι	εκτιμά	την	αφοσίωση	και	
τον	επαγγελματισμό	και	ότι	 το	μέγεθος	της	χώρας	δεν	είναι	
καθοριστικό	για	τη	σημασία	του	χαρτοφυλακίου	του	εκπρο-
σώπου	της.	Σχεδόν	όλες	οι	οικονομικές	αρμοδιότητες	πήγαν	
στα	μικρότερα	κράτη	μέλη	της	ΕΕ.

Στο	συγκείμενο	αυτό,	δεν	ήταν	έκπληξη	το	γεγονός	ότι	ο	
προηγούμενος	επίτροπος	για	τη	Διεύρυνση	και	πρώην	πρω-
θυπουργός	της	Φινλανδίας	κ.	Olli	Rehn	ανέλαβε	την	αρμοδι-
ότητα	για	τα	οικονομικά	και	νομισματικά	θέματα,	η	οποία	ως	
τώρα	είχε	ο	Ισπανός	Joaquin	Almunia.

Ο	κ.	Almunia	ανέλαβε	επίτροπος	σε	θέματα	Ανταγωνισμού	
και	επίσης	θα	είναι	αντιπρόεδρος	της	Επιτροπής.	

Η	 ακρόαση	 του	 κ.	 Rehn	 στο	 Ευρωπαϊκό	 Κοινοβούλιο	
έλαβε	 διάφορες	 αξιολογήσεις,	 αλλά	 επάνω	 του	 στηρίζονται	
οι	ελπίδες	να	εγγυηθεί	τη	συμμόρφωση	με	τους	κανόνες	του	
προϋπολογισμού	 της	 ΕΕ.	 Αυτό	 έδωσε	 αφορμή	 σε	 ορισμένα	
μέσα	ενημέρωσης	να	τον	αποκαλέσουν	«φύλακας	του	προϋ-
πολογισμού	της	ΕΕ».	

Ο	κ.	Rehn	θα	πρέπει	να	συντονίζει	τις	μακροοικονομικές	
πολιτικές	των	κρατών	μελών	και	να	παρακολουθεί	την	ένταξη	
των	νέων	μελών	της	ευρωζώνης,	γεγονός	που	τον	καθιστά	ιδι-
αίτερα	σημαντικό	για	τη	Βουλγαρία.	

Από	τον	πρώην	Ισπανό	υπουργό	εργασίας	κ.	Almunia	ανα-
μένεται	να	παρακολουθεί	τα	επίπεδα	των	οικονομικών	κινή-
τρων	που	εφαρμόζονται	από	τις	ευρωπαϊκές	κυβερνήσεις	με	
τη	μορφή	κρατικών	επιδοτήσεων.	Μόλις	ημέρες	μετά	από	την	
ακρόασή	του,	ο	κ.	Almunia	έπρεπε	να	εργαστεί	προς	αυτή	την	
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отговаряше	за	енергетиката,	но	вече	ще	бъде	бъде	комисар	
по	развитието.	По	време	на	излушването	си	Пиебалгс	заяви,	
че	въпреки	кризата	няма	да	позволи	страните-членки	да	я	
използват	като	извинение,	за	да	не	спазват	обещанията	си	
за	помощи	към	развиващите	се	страни.	

С	опит	като	предишни	комисари	в	новата	комисия	са	и	
Алгирдас шемета	от	Литва,	марош шефчович	от	Слова-
кия,	 холандката	 Нели Крус	 и	 Вивиан Рединг	 от	 Люксем-
бург,	 като	 последните	 трима	 ще	 бъдат	 вече	 и	 заместник-
председатели.

На	 Шемета	 се	 пада	 тежкият	 ресор	 данъчна	 политика	
и	 митнически	 съюз,	 одит	 и	 борба	 с	 измамите.	 Социалис-
тът	 Шефчович	 ще	 отговаря	 за	 междуинституционалните	
връзки	и	административни	въпроси,	а	Крус	ще	се	занимава	
с	цифровизацията	и	дигиталната	икономика.

Рединг,	 която	 получи	 ресора	 правосъдие,	 защита	 на	
основните	 права	 и	 гражданство,	 ще	 трябва	 да	 работи	
близко	със	сесилия малстрьом		от	Швеция,	която	е	новия	
комисар	по	вътрешни	работи.	

В	новата	комисия	европейските	потребители	ще	могат	
да	 се	 обръщат	 към	 малтиеца	 Джон Дали,	 който	 получи	
ресора	здравеопазване	и	защита	на	потребителите.			

Ресорът	търговия	също	отиде	при	малка	страна	-	Белгия	-		
в	лицето	на	Карел де Гухт,	който	изрази	увереност,	че	през	
следващата	година	може	да	бъде	постигнато	споразумение,	
което	 да	„отпуши”	 международната	 търговия.	 Той	 визира	
преговорите	от	Доха,	започнали	през	2001	година	и	съсре-
доточили	 се	 върху	 премахването	 на	 препятствията	 пред	
търговията	 за	 бедните	
страни	чрез	споразумение,	
което	 да	 намали	 земедел-
ските	субсидии	и	тарифите	
за	промишлените	стоки.

Естония,	 друга	 малка	
страна,	 получи	 ресора	
транспорт	 в	 лицето	 на	
сийм Калас,	 който	 също	
ще	бъде	и	заместник-пред-
седател	на	комисията.	Като	
реверанс	 към	 европей-
ските	 социалисти	 ресорът	
заетост,	социални	въпроси	
и	 включване	 отиде	 при	
унгареца	ласло Андор.	

тримата големи

С	 политиката	 си	 да	
разчита	на	доверени	хора,	
Барозо	успя	до	голяма	сте-
пен	да	отклони	влиянието	
на	страни	като	Великобри-
тания,	Германия	и	Франция	
от	 важните	 икономически	
и	бюджетни	въпроси.	

В	 замяна	 Великобри-
тания	 получи	 новия	 пост,	
залегнал	 в	 Лисабонския	
договор.	 Висш	 представи-
тел	 на	 Европейския	 съюз	
за	 външната	 политика	 и	

κατεύθυνση,	όταν	στις	αρχές	Φεβρουαρίου	η	Ευρωπαϊκή	Επι-
τροπή	ενέκρινε	το	ελληνικό	σχέδιο	της	κυβέρνησης	να	μειώ-
σει	το	δημοσιονομικό	έλλειμμα	της	χώρας	στο	πανευρωπαϊκό	
επίπεδο	του	3%	μέχρι	το	τέλος	του	2012.	

Άλλος	ειδικός,	στον	οποίο	ο	κ.	Barroso	επέλεξε	να	βασιστεί	
είναι	ο	Πολωνός	Janusz	Lewandowski,	Επίτροπος	αρμόδιος	για	
τον	Προϋπολογισμό	και	το	Δημοσιονομικό	Προγραμματισμό.	

Η	 ακρόασή	 του	 ενώπιον	 του	 Ευρωπαϊκού	 Κοινοβουλίου	
διεξάχθηκε	 αναμενόμενα	 ομαλά	 επειδή	 είναι	 πρώην	 μέλος	
και	πρόεδρος	της	κοινοβουλευτικής	επιτροπής	προϋπολογι-
σμού.	Ένα	από	τα	κύρια	μηνύματά	του	ήταν	ότι	η	Ευρώπη	δεν	
είναι	έτοιμη	για	νέους	φόρους	και	ότι	θα	μπορούσε	να	υπάρχει	
μεγαλύτερη	ευελιξία	στον	προϋπολογισμό,	η	οποία	να	επιτρέ-
ψει	 τα	 κονδύλια	 να	 αναθεωρηθούν	 σε	 περίπτωση	 απρόβλε-
πτων	περιστάσεων.

Ο	Λεττονός	Andris	Piebalgs	επίσης	έλαβε	την	εμπιστοσύνη	
του	κ.	Barroso	για	δεύτερη	θητεία	ως	Επίτροπος.	Μέχρι	στιγ-
μής	ο	κ.	Piebalgs	ήταν	υπεύθυνος	για	τον	τομέα	της	ενέργειας,	
αλλά	από	δω	και	πέρα	θα	είναι	Επίτροπος	για	την	Ανάπτυξη.	
Κατά	 την	 ακρόασή	 του	 ο	 κ.	 Piebalgs	 δήλωσε	 ότι	 παρά	 την	
κρίση	 δε	 θα	 επιτρέψει	 στα	 κράτη	 μέλη	 να	 τη	 χρησιμοποιή-
σουν	ως	δικαιολογία	για	να	μην	εκπληρώσουν	τις	υποσχέσεις	
τους	για	βοήθεια	προς	τις	αναπτυσσόμενες	χώρες.	

Με	 εμπειρία	 ως	 επίτροποι	 στη	 νέα	 Επιτροπή	 είναι	 ο	
Algirdas	Semeta	από	τη	Λιθουανία,	ο	Maroš	Ševčovič	από	τη	
Σλοβακία,	η	Ολλανδέζα	Neelie	Kroes	και	η	Viviane	Reding	από	
το	Λουξεμβούργο,	ενώ	οι	τελευταίοι	τρεις	θα	είναι	πλέον	και	
αντιπρόεδροι.

Ο	 κ.	 Semeta	 θα	 είναι	
υπεύθυνος	 για	 το	 βαρύ	
χαρτοφυλάκιο	 «Φορολο-
γία	και	Τελωνειακή	Ένωση,	
Έλεγχος	και	Καταπολέμηση	
της	Απάτης».	Ο	σοσιαλιστής	
Ševčovič	θα	είναι	αρμόδιος	
για	τις	Διοργανικές	Σχέσεις	
και	 τη	 Διοίκηση	 και	 η	 κ.	
Kroes	θα	ασχολείται	με	την	
ψηφιοποίηση	και	την	ψηφι-
ακή	οικονομία.

Η	 κ.	 Reding,	 η	 οποία	
έλαβε	το	χαρτοφυλάκιο	της	
Δικαιοσύνης,	 των	 Θεμε-
λιωδών	 Δικαιωμάτων	 και	
της	 Ιθαγένειας	 θα	 πρέπει	
να	 συνεργάζεται	 στενά	 με	
την	 κ.	 Cecilia	 Malmström	
από	τη	Σουηδία,	η	οποία	θα	
είναι	 η	 νέα	 Επίτροπος	 για	
τις	Εσωτερικές	Υποθέσεις.	

Στη	 νέα	 Επιτροπή	 οι	
Ευρωπαίοι	καταναλωτές	θα	
απευθύνονται	 στον	 Μαλ-
τέζο	 John	 Dalli,	 ο	 οποίος	
έλαβε	 το	 χαρτοφυλάκιο	
Υγείας	και	Προστασίας	των	
Καταναλωτών.	

Το	 χαρτοφυλάκιο	 του	
Εμπορίου	 επίσης	 πήγε	 σε	
μικρή	 χώρα	 -	 το	 Βέλγιο	 -	
στο	 πρόσωπο	 του	 κ.	 Karel	

Барозо	успя	до	
голяма	степен	да	

отклони	влиянието	
на	страни	като	

Великобритания,	
Германия	и	

Франция	от	важните	
икономически	и	

бюджетни	въпроси.
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сигурността	 и	 заместник-председател	 на	 Европейската	
комисия	 стана	 Катрин Аштън,	 	 която	 предизвика	 много	
коментари,	свързани	с	политическото	й	минало,	както	и	с	
липсата	на	сериозен	дипломатически	опит.

За	основен	свой	приоритет	Аштън	посочи	създаването	
на	 Европейската	 дипломатическа	 служба,	 което,	 наред	 с	
икономиката,	ще	бъде	едно	от	важните	предизвикателства	
и	пред	Барозо.	

Според	 Аштън	 ключово	 за	 успеха	 на	 външната	 поли-
тика	на	ЕС	ще	бъде	създаването	на	ефективни	партньор-
ства	 не	 само	 с	 основните	 международни	 играчи	 –	 САЩ,	
Русия	 и	 Китай,	 но	 и	 с	 Турция,	 Бразилия,	 Южна	 Африка,	
Индия	и	Япония.

По	 отношение	 на	 други	 две	 ключови	 звена	 в	 новата	
комисия,	поети	от	Франция	и	Германия,	коментарите	също	
бяха	противоречиви.	Става	дума	за	мишел барние,	бивш	
френски	министър	на	земеделието	и	на	външните	работи,	
който	получи	поста	комисар	за	вътрешния	пазар.	

За	Франция	това	може	да	се	определи	като	успех,	защото	
беше	първото	й	желание.	Още	повече,	че	в	ресора	влизат	и	
финансовите	услуги,	което	дава	власт	на	Барние	да	контро-
лира	европейските	финансови	институции.

Задачата,	която	Барозо	постави	пред	него,	беше	повече	
от	 ясна:	 да	 задълбочи	 вътрешния	 пазар	 във	 всичките	 му	
измерения.	 „Искам	 вътрешният	 пазар	 действително	 да	
съществува.	 Това	 е	 един	 от	 големите	 приоритети”,	 каза	
Барозо,	 когато	 представяше	 кандидатурата	 на	 Барние	
през	ноември.

Вътрешен	пазар	обаче	предполага	силна	либерализиза-
ция,	което	не	е	в	синхрон	с	традиционния	за	Франция	пох-
ват	 за	 държавна	 намеса	 в	 икономиката.	 Затова	 избора	 на	
Барние	не	беше	приет	с	овации	в	Англия,	където	се	появиха	
опасения,	че	той	може	да	застраши	статута	на	Лондон	като	

De	Gucht,	ο	οποίος	εξέφρασε	την	πεποί-
θησή	 του	 ότι	 το	 επόμενο	 έτος	 θα	 μπο-
ρούσε	 να	 επιτευχθεί	 συμφωνία	 η	 οποία	
θα	 αναζωογονήσει	 το	 διεθνές	 εμπόριο.	
Αναφέρεται	 στις	 διαπραγματεύσεις	 του	
Γύρου	της	Ντόχα	που	ξεκίνησαν	το	2001	
και	 επικεντρώνονται	 στην	 εξάλειψη	 των	
εμποδίων	 μπροστά	 στο	 εμπόριο	 με	 τις	
φτωχές	 χώρες	 μέσω	 μιας	 συμφωνίας	 για	
τη	 μείωση	 των	 γεωργικών	 επιδοτήσεων	
και	των	δασμών	για	τα	βιομηχανικά	προ-
ϊόντα.

Η	 Εσθονία,	 ένα	 άλλο	 μικρό	 κράτος,	
έλαβε	 το	 χαρτοφυλάκιο	 των	 μεταφορών	
μέσω	του	κ.	Siim	Kallas,	ο	οποίος	θα	είναι	
επίσης	 αντιπρόεδρος	 της	 Επιτροπής.	 Ως	
κίνηση	σεβασμού	προς	τους	Ευρωπαίους	
σοσιαλιστές,	 το	 χαρτοφυλάκιο	 της	 Απα-
σχόλησης,	 των	 Κοινωνικών	 Υποθέσεων	
και	της	Ένταξης	πήγε	στον	Ούγγρο	László	
Andor.	

οι τρεις μεγάλοι

Με	 την	 πολιτική	 του	 να	 βασίζεται	 σε	
αξιόπιστους	 ανθρώπους	 ο	 κ.	 Barroso	
κατάφερε	σε	μεγάλο	βαθμό	να	αποφύγει	

την	 επιρροή	 χωρών	 όπως	 της	 Βρετανίας,	 της	 Γερμανίας	 και	
της	 Γαλλίας	 στα	 σημαντικά	 οικονομικά	 και	 δημοσιονομικά	
θέματα.	

Σε	αντάλλαγμα,	η	Βρετανία	έλαβε	το	νέο	πόστο	που	προ-
βλέπεται	στη	Συνθήκη	της	Λισαβόνας.	Ύπατος	Εκπρόσωπος	
της	 Ένωσης	 για	 θέματα	 εξωτερικής	 πολιτικής	 και	 πολιτικής	
ασφαλείας	 και	 αντιπρόεδρος	 της	 Ευρωπαϊκής	 Επιτροπής	
έγινε	η	κ.	Catherine	Ashton,	η	οποία	προκάλεσε	πολλά	σχόλια	
σχετικά	με	το	πολιτικό	της	παρελθόν	και	την	έλλειψη	σοβαρής	
διπλωματικής	εμπειρίας.

Ως	 σημαντική	 προτεραιότητά	 της	 η	 κ.	 Ashton	 ανέφερε	
τη	 δημιουργία	 μιας	 ευρωπαϊκής	 διπλωματικής	 υπηρεσίας,	 η	
οποία	μαζί	με	την	οικονομία	θα	είναι	μία	από	τις	σημαντικές	
προκλήσεις	και	για	τον	κ.	Barroso.	

Σύμφωνα	 με	 την	 κ.	 Ashton	 κλειδί	 για	 την	 επιτυχία	 της	
εξωτερικής	πολιτικής	της	ΕΕ	θα	είναι	η	δημιουργία	αποτελε-
σματικών	 συνεργασιών	 όχι	 μόνο	 με	 τους	 βασικούς	 διεθνείς	
παράγοντες	-	τις	Ηνωμένες	Πολιτείες,	τη	Ρωσία	και	την	Κίνα	-		
αλλά	 και	 με	 την	Τουρκία,	 τη	 Βραζιλία,	 τη	 Νότια	 Αφρική,	 την	
Ινδία	και	την	Ιαπωνία.

Όσον	 αφορά	 τις	 άλλες	 δύο	 βασικές	 μονάδες	 της	 νέας	
Επιτροπής	που	ανέλαβαν	η	Γαλλία	και	η	Γερμανία,	οι	παρατη-
ρήσεις	ήταν	επίσης	αντιφατικές.	Πρόκειται	για	τον	κ.	Michel	
Barnier,	 πρώην	 Γάλλος	 υπουργός	 γεωργίας	 και	 εξωτερικών,	
ο	 οποίος	 έλαβε	 τη	 θέση	 του	 Επιτρόπου	 για	 την	 Εσωτερική	
Αγορά.	

Για	 τη	 Γαλλία	 αυτό	 μπορεί	 να	 χαρακτηριστεί	 ως	 επιτυχία	
γιατί	ήταν	η	πρώτη	επιθυμία	της.	Επιπλέον,	στο	χαρτοφυλά-
κιο	περιλαμβάνονται	και	οι	χρηματοπιστωτικές	υπηρεσίες,	το	
οποίο	δίνει	στον	κ.	Barnier	την	εξουσία	να	ελέγχει	τα	ευρωπα-
ϊκά	χρηματοπιστωτικά	ιδρύματα.

Η	εντολή	την	οποία	ο	κ.	Barroso	του	ανέθεσε	ήταν	περισ-
σότερο	από	σαφής:	η	εμβάθυνση	της	εσωτερικής	αγοράς	σε	
όλες	τις	διαστάσεις	της.	«Θέλω	η	εσωτερική	αγορά	πραγματικά	

Българският еврокомисар Кристалина Георгиева пое ресора международно сътрудничество, 
хуманитарна помощ и реакция при кризи.

Η Βουλγάρα  Επίτροπος κ. Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο «Διεθνής Συνεργασία, 
Ανθρωπιστική Βοήθεια και Αντιμετώπιση Κρίσεων».
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финансова	 столица,	 особено	 ако	 Барние	 поеме	 курс	 към	
по-големи	регулации	във	финансовия	сектор.	

Подобно	 на	 Франция,	 Германия	 също	 имаше	 причини	
за	радост	от	ресора,	който	получи	нейният	представител,	
Гюнтер йотингер,	одобрен	за	комисар	по	енергетиката.	

Това	беше	първото	желание	на	страната	с	оглед	силните	
й	 интереси	 в	 тази	 област	 и	 отношенията	 й	 с	 Русия.	 Както	
Аштън,	Йотингер	също	бе	описван	като	„регионален	поли-
тик”	без	дипломатически	опит.	Той	не	е	твърд	противник	на	
атомните	централи	и	среща	неодобрението	на	зелените	в	
Германия,	а	местната	преса	го	определя		като		„представи-
тел	на	енергийната	политика	от	миналото”.	

Засега	обаче	атомната	тема	остава	на	заден	план	пред-
вид	спешната	нужда	от	обща	енергийна	европейска	поли-
тика,	особено	по	отношение	на	Русия.	Йотингер	ще	трябва	
да	работи	и	за	по-висока	степен	на	енергийна	сигурност	и	
диверсификация	на	енергийните	доставки.	

местни възторзи

В	Австрия	ресор	регионална	политика	на	нейния	пред-
ставител йоханес Хан	беше	повече	от	добре	приет.	В	тази	
сфера	се	разпределят	субсидии	в	размер	на	350	млрд.	евро,	
повечето	от		които	насочени	към	Източна	Европа,	което	ще	
укрепи	позициите	на	Австрия	в	тази	част	на	Европа,	пред-
вид	географското	й	положение.	

Съседната	 на	 Австрия	 Чехия	 също	 имаше	 причини	 да	
бъде	 доволна	 от	 поста	 на	 нейния	 комисар	 Щефан Фуле,	
който	ще	отговаря	за	ресора	разширяване	и	добросъсед-
ство	и	като	такъв	ще	бъде	ключов	за	преговорите	за	присъ-
единяването	на	Турция.	

να	υπάρχει.	Αυτή	είναι	μία	από	τις	μεγάλες	προτεραιότητες»,	
δήλωσε	ο	κ.	Barroso	όταν	παρουσίαζε	την	υποψηφιότητά	του	
κ.	Barnier	το	Νοέμβριο.

Η	 εσωτερική	 αγορά,	 ωστόσο,	 προϋποθέτει	 ισχυρή	 φιλε-
λευθεροποίηση	-	κάτι	το	οποίο	δεν	είναι	σε	εναρμόνιση	με	την	
παραδοσιακή	 για	 τη	 Γαλλία	 προσέγγιση	 για	 κρατική	 παρέμ-
βαση	 στην	 οικονομία.	 Γι’αυτό	 και	 η	 επιλογή	 του	 κ.	 Barnier	
δεν	την	υποδέχτηκαν	με	χειροκροτήματα	στην	Αγγλία,	όπου	
υπήρξαν	ανησυχίες	ότι	εκείνος	μπορεί	να	θέσει	σε	κίνδυνο	το	
καθεστώς	του	Λονδίνου	ως	παγκόσμιο	οικονομικό	κέντρο	και	
ειδικά	αν	ο	κ.	Barnier	προσανατολιστεί	σε	μεγαλύτερες	ρυθμί-
σεις	στον	οικονομικό	τομέα.	

Παρόμοια	με	τη	Γαλλία,	η	Γερμανία	επίσης	είχε	λόγους	να	
χαίρεται	για	το	χαρτοφυλάκιο	που	έλαβε	ο	εκπρόσωπός	της,	
Günther	Oettinger	-	Επίτροπος	για	την	Ενέργεια.	

Αυτή	 ήταν	 η	 πρώτη	 επιθυμία	 της	 χώρας	 έχοντας	 υπόψη	
τα	έντονα	ενδιαφέροντά	της	σε	αυτόν	τον	τομέα	και	τις	σχέ-
σεις	της	με	τη	Ρωσία.	Όπως	την	κ.	Ashton,	ο	κ.	Oettinger	έχει	
επίσης	χαρακτηριστεί	ως	«περιφερειακός	πολιτικός»	που	δεν	
διαθέτει	διπλωματική	εμπειρία.	Δεν	είναι	σκληρός	αντίπαλος	
των	πυρηνικών	σταθμών	ηλεκτροπαραγωγής	και	αντιμετωπί-
ζει	την	αποδοκιμασία	των	Πρασίνων	στη	Γερμανία,	ενώ	ο	τοπι-
κός	τύπος	την	χαρακτηρίζει	ως	«εκπρόσωπος	της	ενεργειακής	
πολιτικής	του	παρελθόντος».	

Μέχρι	στιγμής,	ωστόσο,	το	πυρηνικό	θέμα	παραμένει	στο	
παρασκήνιο	ενόψει	της	επείγουσας	ανάγκης	για	κοινή	ευρω-
παϊκή	ενεργειακή	πολιτική	και	ιδίως	όσον	αφορά	τη	Ρωσία.	Ο	
κ.	Oettinger	θα	πρέπει	να	δουλεύει	για	μεγαλύτερη	ενεργειακή	
ασφάλεια	και	διαφοροποίηση	του	ενεργειακού	εφοδιασμού.	

τοπικός ενθουσιασμός

Στην	Αυστρία,	το	χαρτοφυλάκιο	της	
περιφερειακής	 πολιτικής	 του	 εκπρο-
σώπου	της	Johannes	Hahn,	ήταν	πάρα	
πολύ	καλά	αποδεκτό.	Στον	τομέα	αυτό	
διατίθενται	επιδοτήσεις	ύψους	350	δισ.	
ευρώ,	τα	περισσότερα	από	τα	οποία	επι-
κεντρώνονται	στην	Ανατολική	Ευρώπη,	
κάτι	το	οποίο	θα	ενισχύσει	τις	θέσεις	της	
Αυστρίας	 σε	 αυτό	 το	 μέρος	 της	 Ευρώ-
πης,	 έχοντας	 υπόψη	 τη	 γεωγραφική	
θέση	της.	

Η	γειτονική	της	Αυστρίας	Τσεχία	επί-
σης	είχε	λόγους	να	είναι	ικανοποιημένη	
με	το	πόστο	του	Επιτρόπου	της	Štefan	
Füle,	ο	οποίος	θα	είναι	υπεύθυνος	για	τη	
Διεύρυνση	και	την	Ευρωπαϊκή	Πολιτική	
Γειτονίας	και	συνεπώς	θα	είναι	το	κλειδί	
για	τις	ενταξιακές	διαπραγματεύσεις	με	
την	Τουρκία.	

Οι	 θετικές	 εθνικές	 αντιδράσεις	
συνέχισαν	με	την	ανακοίνωση	του	χαρ-
τοφυλακίου	 της	 Ρουμανίας,	 το	 οποίο	
πολλοί	 αναλυτές	 χαρακτήρισαν	 ως	 τη	
μεγάλη	έκπληξη.	Κατά	την	παρουσίαση	
της	 υποψηφιότητας	 του	 Dacian	 Cioloş	
για	 τη	 θέση	 του	 Επιτρόπου	 Γεωργίας,	
πολλοί	αναλυτές	του	έδιναν	πολύ	λίγες	
πιθανότητες.	Ωστόσο,	ο	κ.	Barroso	ήταν	

πάρα	 πολύ	 σαφής:	 «Αρκεί	 να	 κοιτάξετε	

Гръцкият еврокомисар Мария Даманаки пое ресора морско дело и рибарство.

Η Ελληνίδα Επίτροπος κ. Μαρία Δαμανάκη ανέλαβε τις Ναυτιλιακές Υποθέσεις και την Αλιεία.
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Позитивните	 национални	 реакции	 продължиха	 с	 обя-
вяването	на	ресора	на	Румъния,	който	много	анализатори	
определиха	като	голямата	изненада.	При	номинирането	на	
Дачиан Чолош	 за	 поста	 комисар	 по	 земеделието,	 много	
от	анализаторите	му	даваха	изключително	малки	шансове.	
Барозо	обаче	беше	пределно	ясен:	„Достатъчно	е	да	погле-
днете	биографията	му	и	да	разберете,	че	е	най-компетент-
ният	кандидат,	предложен	за	този	пост”,	каза	той	за	Чолош,	
който	 е	 и	 бивш	 земеделски	 министър.	 Една	 от	 горещите	
точки	в	бъдещата	работа	на	Чолош	ще	бъде	реформирането	
на	общата	селскостопанска	политика	на	ЕС.	

Друга	 задача	 пред	 него	 ще	 е	 постигане	 на	 компромис	
между	 позициите	 на	 Франция	 и	 Англия.	 Франция,	 която	
подкрепи	Чолош	за	поста,	иска	запазването	на	фондовете	
за	директни	плащания,	докато	Великобритания	желае	те	да	
бъдат	насочени	към	развитието	на	селските	райони.

Без	 съмнение,	 ресорът	 на	 Чолош	 е	 голям	 успех	 за	
румънската	дипломация,	поради	политическата	нестабил-
ност	в	Румъния	и	проблемите	на	страната	с	управлението	
на	европейските	фондове,	особено	в	областта	на	земедели-
ето.	Още	повече,	че	през	2010	г.	Чолош	ще	ръководи	една	
трета	от	европейския	бюджет.	Така	позицията	на	Румъния	в	
ЕК	значително	укрепна,	имайки	предвид,	че	в	предишната	
комисия	Румъния	получи	не	особено	атрактивния	пост	на	
комисар	по	многоезичието.	

Този	 ресор	 сега	 ще	 бъде	 покрит	 от	 представителя	 на	
Кипър	Андрула Василиу,	която	е	комисар	по	образование,	
култура,	езиково	многообразие	и	младеж.			

очакваният избор

Това,	 че	 датчанката	 Кони Хедегаарт	 получи	 ресора	
климат,	не	бе	изненадващо	предвид	отдадеността	на	Дания	
по	темата	и	сериозния	опит	на	Хедегаарт	като	министър	на	
околната	 среда.	 Намаляване	 на	 вредните	 емисии	 за	 авто-
мобилния	транспорт,	по-строго	спазване	на	европейското	
законодателство	 и	 единна	 позиция	 по	 отношение	 проме-
ните	 в	 климата	 са	 приоритетите,	 които	 Хедегаарт	 обяви	
като	главни.	

	В	своята	дейност	тя	ще	трябва	да	работи	близко	с	Янез 
Поточник	от	Словения,	който	получи	ресора	околна	среда.	

Подобно	 на	 Хедегаарт,	 изборът	 на	 ирландката	 мери 
Гейгън Куин	 за	 комисар	 с	 ресор	 научни	 изследвания	 и	
иновации	също	не	беше	изненадващ,	с	оглед	развитието	на	
Ирландия	в	последните	20	години,	ясно	залагащо	на	новите	
технологии.

В	 Италия	 някои	 медии	 определиха	 ресора	 индустрия	
и	 предприемачество	 за	 италианеца	 Антонио Таяни	 като	
стъпка	назад	в	позициите	на	страната	в	ЕК.	Барозо	побърза	
да	 разсее	 тези	 настроения	 с	 назначаването	 му	 за	 един	 от	
своите	заместник-председатели.			

При	 обявяване	 на	 кандидатурата	 на	 гръцкия	 предста-
вител	 в	 ЕК	 мария Даманаки	 гръцкият	 премиер	 Георгиос	
Папандреу	не	заяви	предпочитание	към	конкретен	ресор.	
Спекулации	в	медиите	твърдяха,	че	Гърция	желае	отново	да	
получи	ресора	на	досегашния	си	представител	в	ЕК	Ставрос	
Димас,	 който	 оглавяваше	 екология	 и	 се	 доказа	 като	 един	
от	 успешните	 комисари	 в	 първата	 комисия	 Барозо.	 Полу-
ченото	от	Даманаки	портфолио	беше	ресор	морско	дело	и	
рибарство,	който	традиционно	е	поле	на	множество	инте-
реси.		

τη	βιογραφία	του	και	θα	καταλάβετε	ότι	είναι	ο	πλέον	αρμό-
διος	υποψήφιος	που	έχει	προταθεί	για	τη	θέση	αυτή»,	δήλωσε	
για	τον	κ.	Cioloş,	ο	οποίος	είναι	επίσης	πρώην	υπουργός	γεωρ-
γίας.	Ένα	από	τα	«καυτά»	σημεία	στη	μελλοντική	δουλειά	του	
κ.	Cioloş	θα	είναι	η	μεταρρύθμιση	της	κοινής	γεωργικής	πολι-
τικής	της	ΕΕ.	

Ένα	άλλο	έργο	μπροστά	του	θα	είναι	η	επίτευξη	συμβιβα-
σμού	μεταξύ	των	θέσεων	της	Γαλλίας	και	της	Αγγλίας.	Η	Γαλλία	
η	οποία	υποστήριξε	τον	κ.	Cioloş	για	το	πόστο	θέλει	οι	άμεσες	
πληρωμές	 να	 διατηρηθούν,	 ενώ	 η	 Βρετανία	 θέλει	 να	 διατε-
θούν	για	την	ανάπτυξη	της	υπαίθρου.

Χωρίς	 αμφιβολία,	 το	 χαρτοφυλάκιο	 του	 κ.	 Cioloş	 είναι	
μεγάλη	επιτυχία	για	τη	ρουμανική	διπλωματία	λόγω	της	πολιτι-
κής	αστάθειας	στη	Ρουμανία	και	των	προβλημάτων	της	χώρας	
με	τη	διαχείριση	των	κονδυλίων	της	ΕΕ,	 ιδίως	στον	τομέα	της	
γεωργίας.	Επιπλέον,	το	2010	ο	κ.	Cioloş	θα	διαχειρίζεται	το	ένα	
τρίτο	του	προϋπολογισμού	της	ΕΕ.	Έτσι,	η	θέση	της	Ρουμανίας	
στην	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	ενισχύθηκε	σημαντικά,	δεδομένου	
ότι	στην	προηγούμενη	Επιτροπή	η	Ρουμανία	έλαβε	την	όχι	και	
ιδιαίτερα	ελκυστική	θέση	του	επιτρόπου	για	την	πολυγλωσσία.	

Αυτό	 το	 χαρτοφυλάκιο	 τώρα	 θα	 πάει	 στην	 εκπρόσωπο	
της	Κύπρου	κ.	Ανδρούλα	Βασιλείου,	η	οποία	είναι	Επίτροπος	
Εκπαίδευσης,	Πολιτισμού,	Νεολαίας	και	Πολυγλωσσίας.	

μια αναμενόμενη επιλογή

Το	 γεγονός	 ότι	 η	 Δανέζα	 Connie	 Hedegaard	 πήρε	 το	 χαρ-
τοφυλάκιο	του	Κλίματος	δεν	ήταν	έκπληξη	έχοντας	υπόψη	την	
αφοσίωση	της	Δανίας	σχετικά	με	το	θέμα	και	τη	σημαντική	εμπει-
ρία	της	κ.	Hedegaard	ως	υπουργού	περιβάλλοντος.	Μείωση	των	
εκπομπών	για	τις	οδικές	μεταφορές,	πιο	αυστηρή	συμμόρφωση	
με	την	κοινοτική	νομοθεσία	και	ενιαία	θέση	για	την	αλλαγή	του	
κλίματος	είναι	οι	κύριες	προτεραιότητές	της	κ.	Hedegaard.	

Στη	δουλειά	της	θα	πρέπει	να	συνεργάζεται	στενά	με	τον	
κ.	Janez	Potočnik	από	την	Σλοβενία,	ο	οποίος	έλαβε	το	χαρτο-
φυλάκιο	του	Περιβάλλοντος.	

За	основни	
приоритети	в	своята	

политика	по	риболова	
Даманаки	открои	

постигането	на	
изобилие,	демократична	

отговорност,	
световно	измерение	и	

съобразяване.
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Като	комисар	Даманаки	
ще	 трябва	 да	 се	 справя	 с	
редица	 нелеки	 въпроси,	
започвайки	 от	 реформи-
рането	 на	 политиката	 на	
ЕС	 по	 рибарството	 и	 ней-
ното	 финансиране,	 и	 се	
стигне	 до	 приобщаване	
на	 пряко	 засегнатите	 към	
процеса	 на	 вземане	 на	
решения,	 екологичното	
използване	 на	 рибните	
ресурси	 и	 конкуренцията.	
За	 основни	 приоритети	 в	
своята	 политика	 по	 рибо-
лова	 Даманаки	 открои	
постигането	 на	 изобилие,	
демократична	 отговор-
ност,	световно	измерение	и	
съобразяване.	Това,	с	което	
тя	 спечели	 депутатите	 по	
време	 на	 изслушването	 й	
в	 парламента,	 бяха	 изло-
жените	 от	 нея	 конкретни	
идеи.	А	липсата	на	конкре-
тика	 беше	 най-често	 сре-
щаната	критика,	по	време	
на	 изслушванията	 на	 кан-
дидат-комисарите.	

	Една	такава	идея	на	Даманаки	засегна	въпроса	за	драс-
тичния	 свръхулов	 на	 риба,	 който	 съществува	 в	 момента,	
въпреки	че	ЕС	внася	повече	риба,	отколкото	произвежда.	
Според	нея	този	свръхулов	може	да	бъде	намален	и	без	да	
се	нанася	удар	по	риболовните	общности.	Това	може	да	се	
постигне	чрез	инсталиране	на	селективни	съоръжения	на	
риболовните	кораби,	които	помагат	да	се	избегне	изхвър-
лянето	на	част	от	улова	обратно	в	морето.

По	време	на	излушването	й	Даманаки	засегна	и	темата	
за	морското	пиратство.	Тя	се	обяви	за	по-активна	позиция	
на	ЕС,	която	да	гарантира,	че	неговите	плавателни	съдове	
могат	да	ловят	риба	при	безопасни	условия,	особено	край	
бреговете	на	страни	като	Сомалия.	

Темата	 за	 конфликтната	 точка	 Сомалия	 стана	 част	 от	
драмата	 около	 представянето	 на	 вече	 бившия	 български	
външен	министър	Румяна	Желева,	която	беше	номинирана	
за	 новия	 ресор	 международно	 сътрудничество,	 хумани-
тарна	 помощ	 и	 реакция	 при	 кризи.	 След	 неубедителното	
изслушване	 на	 Желева	 през	 януари	 и	 последвалите	 нега-
тивни	 оценки	 в	 Европейския	 парламент,	 тя	 се	 оттегли	 от	
надпреварата,	както	и	от	поста	външен	министър	на	Бъл-
гария.	 Това	 отложи	 гласуването	 на	 Комисията	 с	 няколко	
седмици,	поради	нуждата	от	подготовка	и	ново	излушване	
на	вицепрезидента	на	Световната	банка	Кристалина Геор-
гиева, номинирана	от	България	на	мястото	на	Желева.	

Излушването	на	Георгиева	беше	в	пълен	контраст	с	това	
на	Желева.	Въпреки	липсата	на	задълбоченост	и	конкрет-
ност	по	повечето	въпроси,	Георгиева	се	представи	убеди-
телно	и	бе	единодушно	одобрена	за	поста.	

За	 свой	 приоритет	 Георгиева	 посочи	 подобряването	
на	 вътрешноевропейското	 сътрудничество	 при	 между-
народни	 помощни	 акции,	 особено	 в	 отношенията	 между	

Παρόμοια	με	την	κ.	Hedegaard,	η	επιλογή	της	Ιρλανδής	κ.	
Máire	Geoghegan	Quinn	ως	Επιτρόπου	της	Έρευνας	και	της	
Καινοτομίας	 επίσης	 δεν	 ήταν	 έκπληξη,	 δεδομένης	 της	 ανά-
πτυξης	της	Ιρλανδίας	κατά	τα	τελευταία	20	χρόνια	στην	οποία	
δίνεται	ειδική	έμφαση	στις	νέες	τεχνολογίες.

Στην	Ιταλία,	ορισμένα	μέσα	ενημέρωσης	χαρακτήρισαν	το	
χαρτοφυλάκιο	 της	 Βιομηχανίας	 και	 της	 Επιχειρηματικότητας	
του	Ιταλού	Antonio	Tajani	ως	ένα	βήμα	προς	τα	πίσω	στη	θέση	
της	χώρας	στην	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή.	Ο	κ.	Barroso	βιάστηκε	
να	 απομακρύνει	 τις	 ανησυχίες	 αυτές	 με	 το	 διορισμό	 του	 ως	
ενός	από	τους	αντιπροέδρους	του.	

Ανακοινώνοντας	 το	 διορισμό	 της	 Ελληνίδας	 εκπρο-
σώπου	 στην	 Ευρωπαϊκή	 Επιτροπή	 κ.	 Μαρίας	 Δαμανάκη	 ο	
Έλληνας	Πρωθυπουργός	Γεώργιος	Παπανδρέου	δεν	δήλωσε	
προτίμηση	 για	 ένα	 συγκεκριμένο	 χαρτοφυλάκιο.	 Σύμφωνα	
με	 εικασίες	 στα	 μέσα	 ενημέρωσης,	 η	 Ελλάδα	 θέλει	 να	 λάβει	
ξανά	το	χαρτοφυλάκιο	του	προηγούμενου	εκπρόσωπου	της	
στην	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή,	κ.	Σταύρου	Δήμα,	ο	οποίος	ήταν	
αρμόδιος	 για	 την	 οικολογία	 και	 απέδειξε	 ότι	 είναι	 ένας	 από	
τους	επιτυχημένους	Επιτρόπους	στην	πρώτη	Επιτροπή	του	κ.	
Barroso.	Το	χαρτοφυλάκιο	της	κ.	Δαμανάκη	ήταν	Ναυτιλιακές	
Υποθέσεις	και	Αλιεία,	το	οποίο	συνήθως	είναι	ένα	πεδίο	πολ-
λών	συμφερόντων.	

Ως	Επίτροπος	η	κ.	Δαμανάκη	θα	πρέπει	να	αντιμετωπίσει	
πολλά	δύσκολα	προβλήματα	αρχίζοντας	με	τη	μεταρρύθμιση	
της	πολιτικής	της	ΕΕ	για	την	αλιεία	και	τη	χρηματοδότησή	της	
και	 τελειώνοντας	 με	 την	 ενσωμάτωση	 των	 άμεσα	 ενδιαφε-
ρομένων	στη	διαδικασία	λήψης	αποφάσεων,	την	οικολογική	
εκμετάλλευση	 των	 αλιευτικών	 πόρων	 και	 τον	 ανταγωνισμό.	
Λέξεις	 κλειδιά	 στην	 αλιευτική	 πολιτική	 για	 την	 κ.	 Δαμανάκη	
είναι	«αειφορία»,	«δημοκρατική	ευθύνη	για	όλους	τους	εμπλε-
κομένους»,	«παγκόσμια	διάσταση»	και	«συμμόρφωση	με	τους	
κανόνες».	Αυτό	με	το	οποίο	κέρδισε	τους	βουλευτές	κατά	την	

Комисията има 27 члена, включително Барозо. От тях девет са жени, а  14 са били в предишната комисия. Мандатът 
на комисията е до 31 октмври 2014 г.

Η Επιτροπή έχει 27 μέλη, συμπεριλαμβανομένου του κ. Barroso. Από αυτά εννέα είναι γυναίκες και
14 ήταν στην προηγούμενη Eπιτροπή. Η θητεία της Επιτροπής είναι ως τις 31 Οκτωβρίου 2014
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КОмИсИЯТА бАРОЗО ii

Европейският	 парламент	 одобри	 кандидатурата	
на	 португалеца	 Жозе	 Мануел	 Барозо	 за	 втори	 после-
дователен	 мандат	 като	 председател	 на	 Европейската	
комисия	на	19	септември	2009	г.	На	27	ноември	2009	г.	
Барозо	обяви	разпределението	на	ресорите	в	Комиси-
ята.	Сред	тях	нови	са:	действия	за	климата,	вътрешни	
работи,	 правосъдие,	 основни	 права	 и	 гражданство.	
Комисията	 има	 27	 члена,	 включително	 Барозо.	 От	 тях	
девет	 са	 жени,	 а	 14	 са	 били	 в	 предишната	 комисия.	
Комисията	 има	 седем	 заместник-председатели,	 вклю-
чително	 британката	 Катрин	 Аштън,	 която	 е	 Върховен	
представител	на	съюза	за	външните	отношения	и	поли-
тиката	за	сигурност.	Три	жени	са	зам.-председатели	на	
ЕК.	Мандатът	на	Комисията	е	до	31	октомври	2014	г.

επιτροπή barroso ii

Το	 Ευρωπαϊκό	 Κοινοβούλιο	 ενέκρινε	 την	 υποψηφιό-
τητα	του	Πορτογάλου	José	Manuel	Barroso	ως	προέδρου	
της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής	για	δεύτερη	συνεχή	θητεία	στις	
19	Σεπτεμβρίου	2009.	Στις	27	Νοεμβρίου	2009	ο	κ.	Barroso	
ανακοίνωσε	 την	 κατανομή	 των	 χαρτοφυλακίων	 στην	 Επι-
τροπή.	 Τα	 νέα	 χαρτοφυλάκια	 είναι:	 Δράση	 για	 το	 Κλίμα,	
Εσωτερικές	 Υποθέσεις,	 Δικαιοσύνη,	 Θεμελιώδη	 Δικαιώ-
ματα	και	Ιθαγένεια.	Η	Επιτροπή	έχει	27	μέλη,	συμπεριλαμ-
βανομένου	του	κ.	Barroso.	Από	αυτές,	εννέα	είναι	γυναίκες	
και	14	ήταν	στην	προηγούμενη	επιτροπή.	Η	Επιτροπή	έχει	
επτά	αντιπροέδρους,	συμπεριλαμβανομένης	της	Βρετανής	
Catherine	Ashton,	η	οποία	είναι	Ύπατος	Εκπρόσωπος	της	
Ένωσης	 για	 θέματα	 εξωτερικής	 πολιτικής	 και	 πολιτικής	
ασφαλείας.	 Τρεις	 γυναίκες	 είναι	 αντιπρόεδροι	 της	 Ευρω-
παϊκής	 Επιτροπής.	 Η	 θητεία	 της	 Επιτροπής	 λήγει	 στις	 31	
Οκτωβρίου	2014.	

военните	и	хуманитарните	участници.	Целта	ще	е	хумани-
тарната	 помощ	 и	 гражданската	 отбрана	 да	 бъдат	 комби-
нирани	в	един	ресор	и	да	се	подобри	координацията	при	
кризи,	подобни	на	тази	със	земетресението	в	Хаити.	За	да	
бъде	ефективен	комисар,	Георгиева	ще	трябва	да	работи	в	
близко	сътрудничество	с	Аштън		и	често	може	да	й	се	налага	
да	защитава	позициите	си	пред	външния	министър	на	ЕС.	

Последен изпит

Добрият	 финал	 на	 Георгиева	 беше	 нужен	 позитивен	
завършек	 на	 изслушването	 на	 кандидат-комисарите	 на	
Барозо.	 Опитът	 от	 предишни	 години	 показва,	 че	 предста-
вянето	на	определен	кандидат	по	време	на	изслушванията	
не	е	определящ	за	това	дали	ще	бъде	добър	или	лош	коми-
сар.	С	изключение	на	епизода	с	представянето	на	Желева,	
където	бяха	намесени	и	много	политически	страсти,	нача-
лото	за	комисията	на	Барозо	беше	добро.	Истинският	изпит	
обаче	ще	бъде	след	пет	години.

Използвани са материали от български и чужди медии

ακρόασή	 της	 στο	 Ευρωπαϊκό	 Κοινοβούλιο	 ήταν	 οι	 συγκε-
κριμένες	ιδέες	που	παρουσίασε.	Η	έλλειψη	σαφήνειας	ήταν	
η	 πιο	 συχνή	 κριτική	 κατά	 τη	 διάρκεια	 των	 ακροάσεων	 των	
υποψήφιων	Επιτρόπων.	

Μια	τέτοια	ιδέα	της	κ.	Δαμανάκη	άγγιξε	το	θέμα	της	δρα-
ματικής	υπεραλίευσης	που	υπάρχει	σήμερα	παρά	το	γεγονός	
ότι	η	Ευρωπαϊκή	Ένωση	εισάγει	περισσότερα	ψάρια	από	αυτά	
που	παράγει.	Κατά	τη	γνώμη	της	η	υπεραλίευση	αυτή	μπορεί	
να	μειωθεί	χωρίς	να	πληγούν	οι	αλιευτικές	κοινότητες.	Αυτό	
μπορεί	να	επιτευχθεί	αν	εξοπλιστούν	τα	σκάφη	με	επιλεκτικά	
δίχτυα	που	ευνοούν	τη	μείωση	των	απορρίψεων.

Κατά	 την	 ακρόαση	 η	 κ.	 Δαμανάκη	 μίλησε	 και	 στο	 θέμα	
της	πειρατείας.	Η	κ.	Δαμανάκη	τόνισε	ότι	η	ΕΕ	θα	πρέπει	να	
διασφαλίσει	ότι	τα	αλιευτικά	της	σκάφη	είναι	ασφαλή,	ιδιαί-
τερα	δε	στα	ανοιχτά	της	Σομαλίας.	

Το	 καυτό	 θέμα	 για	 τη	 Σομαλία	 έγινε	 μέρος	 του	 δράμα-
τος	 για	 την	 παρουσίαση	 της	 τέως	 υπουργού	 εξωτερικών	
της	Βουλγαρίας	κ.	Ρουμιάνα	Ζέλεβα,	η	οποία	υπέβαλε	υπο-
ψηφιότητα	 για	 το	 νέο	 χαρτοφυλάκιο	 «Διεθνής	 Συνεργασία,	
Ανθρωπιστική	 Βοήθεια	 και	 Αντιμετώπιση	 Κρίσεων».	 Μετά	
από	την	ανεπαρκή	ακρόασή	της	τον	Ιανουάριο	και	τις	αρνη-
τικές	 αξιολογήσεις	 στο	 Ευρωπαϊκό	 Κοινοβούλιο	 που	 ακο-
λούθησαν,	η	κ.	Ζέλεβα	αποσύρθηκε	από	τον	διαγωνισμό	και	
υπέβαλε	 παραίτηση	 ως	 υπουργός	 εξωτερικών	 της	 Βουλγα-
ρίας.	Αυτό	ανέβαλε	την	ψηφοφορία	για	την	Επιτροπή	κατά	
μερικές	εβδομάδες	λόγω	της	ανάγκης	για	προετοιμασία	νέας	
ακρόασης	 της	 αντιπροέδρου	 της	 Παγκόσμιας	 Τράπεζας	 κ.	
Κρισταλίνα	 Γκεοργκίεβα,	 προτεινόμενη	 από	 τη	 Βουλγαρία	
στη	θέση	της	κ.	Ζέλεβα.	

Η	ακρόαση	της	κ.	Γκεοργκίεβα	ήταν	σε	πλήρη	αντίθεση	
με	 εκείνη	 της	 κ.	 Ζέλεβα.	 Παρά	 την	 έλλειψη	 λεπτομέρειας	
και	 σαφήνειας	 στα	 περισσότερα	 θέματα,	 η	 κ.	 Γκεοργκίεβα	
παρουσιάστηκε	 πειστικά	 και	 εγκρίθηκε	 ομόφωνα	 για	 τη	
θέση.	

Η	κ.	Γκεοργκίεβα	έθεσε	ως	προτεραιότητα	τη	βελτίωση	
της	 αποτελεσματικότητας	 της	 ανθρωπιστικής	 δράσης	 της	
ΕΕ	και	ειδικά	στις	σχέσεις	μεταξύ	των	στρατιωτικών	και	των	
ανθρωπιστικών	φορέων.	Ο	στόχος	θα	είναι	η	ανθρωπιστική	
βοήθεια	και	η	πολιτική	άμυνα	να	συνδυαστούν	σε	ένα	χαρ-
τοφυλάκιο	και	να	βελτιωθεί	ο	συντονισμός	σε	κρίσεις	όπως	
αυτή	με	τους	σεισμούς	στην	Αϊτή.	Για	να	είναι	αποτελεσμα-
τική	επίτροπος,	η	κ.	Γκεοργκίεβα	θα	πρέπει	να	συνεργάζεται	
στενά	 με	 την	 κ.	 Ashton	 και	 μπορεί	 συχνά	 να	 χρειάζεται	 να	
υπερασπίζει	τις	θέσεις	της	ενώπιον	του	Υπουργού	Εξωτερι-
κών	της	ΕΕ.	

Η τελευταία εξέταση

Η	καλή	παρουσίαση	της	κ.	Γκεοργκίεβα	ήταν	απαραίτητη	
για	τη	θετική	έκβαση	της	ακρόασης	των	υποψηφίων	επιτρό-
πων	του	κ.	Barroso.	Η	εμπειρία	από	τα	προηγούμενα	χρόνια	
δείχνει	ότι	η	παρουσίαση	ενός	υποψηφίου	κατά	τις	ακροάσεις	
δεν	είναι	καθοριστική	για	το	εάν	θα	υπάρξει	καλός	ή	κακός	
επίτροπος.	Με	εξαίρεση	του	επεισοδίου	με	την	παρουσίαση	
της	κ.	Ζέλεβα	όπου	πήραν	μέρος	και	πολλά	πολιτικά	πάθη,	η	
αρχή	της	Επιτροπής	του	κ.	Barroso	ήταν	καλή.	Η	πραγματική	
δοκιμασία	όμως	θα	είναι	μετά	από	πέντε	χρόνια.

έχουν χρησιμοποιηθεί ειδήσεις από βουλγαρικά και ξένα μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης
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ВАНЯ РАйНОВА

В началото на 2010 г. гръцкият финансов 
министър Георгиос Папаконстантину беше на 
път да представи своя план за намаляването 
на бюджетния дефицит от 12.7 % от БВП през 
2009 г. до 3 % през 1212 г., което е в рамките на 
изискванията на еврозоната. По това време 

членът на управителния съвет на Европейската централна 
банка Юрген Щарк категорично отхвърли помощта на ЕС за 
Гърция с цел да се намали зеещия държавен дефицит, като 
каза, че проблемите на страната са „определено гръцки”.

Но за изминалите два месеца проблемът от „определено 
гръцки” се превърна в един от най-обсъжданите сред 
политиците и икономистите в ЕС. Въпросът за финансова 
помощ от ЕС за затъналата в дългове Гърция се помрачава от 

Кутията	на	Пандора

Όταν	η	Πανδώρα	άνοιξε	το	
κουτί	της,	όλες	οι	άγνωστες	
στην	ανθρωπότητα	δυστυχίες	
σκορπίστηκαν	στη	γη.	Αλλά	
λένε	ότι	στο	βάθος	του	
πελώριου	κουτιού		βρισκόταν		
η	ελπίδα.	Ισχύει	αυτό	για	την	
Ελλάδα;	

το κουτί της 
Πανδώρας

Когато	Пандора	отворила	кутията	си,	всички	непознати	дотогава	за	
човечеството	нещастия	се	разпръснали	по	цялата	земя.	Но	казват,	че	на	
дъното	на	грамадния	съд	стояла	надеждата.	Дали	това	е	вярно	за	Гърция?	

Гръцкият премиер Георгиос Папандреу разговаря с медиите след срещата си с президента Папуляс в Атина на 3 март. Кабинетът одобри допълнителни 
мерки за финансова дисциплина. 

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου μιλάει στα μέσα ενημέρωσης μετά από τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Παπούλια στην Αθήνα στις 3 Μαρτίου. Η 
κυβέρνηση ενέκρινε πρόσθετα μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας.
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противоречивите сведения за финансова помощ. Първоначално 
Европейската комисия и германското правителство отрекоха 
съществуването на предполагаем план за финансова помощ 
от 20-25 милиарда евро, след като германското списание 
„Шпигел” публикува твърдение, че е попаднало на документи 
на финансовото министерство,  съдържащи подробности 
относно условията на помощта от Берлин. 

„Спекулациите на „Шпигел”, че в германското финансово 
министерство съществуват конкретни планове за милиардна 
финансова помощ от страна на еврозоната за Гърция, не 
са точни,” се казва в писмено изявление на германското 
министерство.

На срещата си в началото на февруари ЕС обяви 
официално подкрепата си за евентуално спасение на Гърция, 
ако има такава необходимост, но държавите-членки отказаха 
да оповестят на каква стойност би възлизала финансовата 
помощ и как ще се съберат парите.

Планът

Докато лидерите на европейските държави все още се 
опитваха да решат какво, кога и как ще направят нещо за 
Гърция, Съветът по икономическите и финансови въпроси 
на ЕС даде зелена светлина на Програмата за стабилност и 
развитие (ПСР) на Гърция на 16 февруари. 

ПСР се състои от два основни компонента – да се направят 
бюджетни корекци и да се извършат структурни промени, 
за да се възстанови фискалното доверие, да се реформира 
бюджетния процес и данъчната система и да се стимулира 
развитието. 

Правителството предвижда фискалният дефицит да 
падне с 4 % през тази година посредством комбинацията от 
по-високи приходи и съкращаване на разходите. Държавните 
приходи се предвижда да се увеличат чрез прилагане на нова 
данъчна таблица (с 1,1 милиарда евро), нови данъци върху 
недвижимото имущество (с 400 милиона евро), повишаване 
на  акцизите върху тютюна и алкохола (с 710 милиона 
евро),  борба с укриването на данъци (с 1,2 милиарда евро) 
и с неплащането на социални осигуровки (с 1,2 милиарда 
евро), постъпления от европейското финансиране на 
правителствената Програма за държавни инвестиции (с 1,4 
милиарда евро) и допълнителни данъци за предприятията и 
големите собственици на недвижими имоти.

Βανια ραινοΒα

Στις αρχές του 2010, ο Έλληνας υπουργός οικονομικών 
Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν έτοιμος να παρουσιάσει το 
σχέδιό του για μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού 
από 12,7% του ΑΕΠ το 2009 σε 3% το 2012, το οποίο ανταποκρί-
νεται στις απαιτήσεις της ευρωζώνης. Εκείνη την ώρα το μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας Jürgen Stark απέρριπτε κατηγορηματικά κάθε βοήθεια της 
ΕΕ στην Ελλάδα προκειμένου να μειωθεί το τεράστιο έλλειμμα, 
λέγοντας ότι τα προβλήματα της χώρας είναι «απολύτως ελλη-
νικά».

Αλλά κατά τους τελευταίους δύο μήνες το πρόβλημα από 
«απολύτως ελληνικό» μετατράπηκε σε ένα από τα πιο συζητη-
μένα μεταξύ των πολιτικών και των οικονομολόγων στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. Το θέμα της οικονομικής βοήθειας της  ΕΕ στην 

οιΚονομιΚα

На	3	март,	Гръцкото	
правителство	обяви	

допълнителни	мерки	за	
финансова	дисциплина,	

които	включваха	увеличение	
на	данък	добавена	стойност,	
замразяване	на	пенсийте	и	
намаляване	на	надбавките	
към	заплатите	в	публичния	

сектор	с	30	%.	

данъчната реформа
Въвеждане на единна данъчна таблица за всички източници 
на доходите
Отмяна на самостоятелното данъчно облагане и на 
данъчните облекчения за личните доходи и дивидентите 
Въвеждане на прогресивен данък за притежание на голямо 
недвижимо имущество и на данък върху наследството 
Въвеждане на по-ефективно данъчно облагане за недвижи- 
мо имущество, собственост на офшорни компании
Уточняване на изискванията и опростяване на данъчните 
разпоредби и данъчните декларации, за да включат всички 
източници на доходи и активи
Задължително подаване на електронна данъчна декларация 
за всички данъкоплатци













Η φορολογική μεταρρύθμιση 
Εισαγωγή ενιαίου φορολογικού πίνακα για όλες τις πηγές εισο-
δήματος
Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης και των φοροαπαλ-
λαγών για τα προσωπικά εισοδήματα και τα μερίσματα 
Εισαγωγή προοδευτικού φόρου για την κατοχή μεγάλης ακίνη-
της περιουσίας και φόρου κληρονομίας 
Εισαγωγή πιο αποτελεσματικής φορολόγησης των ακινήτων 
που ανήκουν σε υπεράκτιες εταιρείες 
Αποσαφήνιση των απαιτήσεων και απλούστευση των φορολογι-
κών διατάξεων και των φορολογικών δηλώσεων ώστε να περιλαμ-
βάνουν όλες τις πηγές εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων
Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώ-
σεων για όλους τους φορολογούμενους 
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Спестяванията  ще са в резултат от 10-процентното 
намаление на социалните обезщетения, изплащани от 
правителството (650 милиона евро), замразяване на 
работните места (80 милиона евро), намаляване на заетостта 
в публичния сектор (120 милиона евро), орязване на 
оперативните разходи (360 милиона евро), по-малки субси- 
дии за пенсионните фондове (540 милиона евро), намаление 

καταχρεωμένη  Ελλάδα επισκιά-
ζεται από αντιφατικές πληροφο-
ρίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η 
γερμανική κυβέρνηση αρνήθηκαν 
την ύπαρξη υποτιθέμενου σχεδίου  
οικονομικής βοήθειας της τάξης 
20-25 δισ. ευρώ, όταν το γερμα-
νικό περιοδικό Spiegel δημοσί-
ευσε καταγγελία ότι ανακάλυψε 
έγγραφα του υπουργείου Οικονο-
μικών που περιέχουν λεπτομέρειες 
σχετικά με τους όρους της βοή-
θειας από το Βερολίνο. 

«Οι εικασίες του Spiegel ότι 
στο γερμανικό υπουργείο Οικο-
νομικών υπάρχουν συγκεκριμένα 
σχέδια για οικονομική βοήθεια 
δισεκατομμυρίων ευρώ εκ μέρους 
της ευρωζώνης για την Ελλάδα 
δεν είναι ακριβείς», αναφέρθηκε 
σε γραπτή δήλωση του γερμανι-
κού υπουργείου.

Στη συνεδρίασή της στις αρχές 
του Φεβρουαρίου η ΕΕ ανακοίνωσε 
επισήμως την υποστήριξή της για 
την πιθανή διάσωση της Ελλάδας, 

αν υπάρχει τέτοια ανάγκη, αλλά 
τα κράτη μέλη αρνήθηκαν να απο-
καλύψουν σε τι αξία θα ανέλθει η 
οικονομική βοήθεια και τον τρόπο 
συλλογής των χρημάτων.

το σχεδιο

Ενώ οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών προσπαθούσαν 
ακόμη να αποφασίσουν τι, πότε και πώς θα κάνουν κάτι για 
την Ελλάδα, το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών 
Υποθέσεων της ΕΕ έδωσε το πράσινο φως στο Πρόγραμμα 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ελλάδας στις 16 Φεβρου-
αρίου. 

Το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης αποτελείται 
από δύο κύρια μέρη - να πραγματοποιηθούν δημοσιονομικές 
διορθώσεις και διαρθρωτικές αλλαγές για να αποκατασταθεί η 
φορολογική εμπιστοσύνη, να γίνει μεταρρύθμιση του προϋπο-
λογισμού και του φορολογικού συστήματος και για να τονωθεί 
η ανάπτυξη. 

Η κυβέρνηση προβλέπει το δημοσιονομικό έλλειμμα να 
μειωθεί κατά τέσσερα τοις εκατό φέτος μέσω του συνδυα-
σμού υψηλότερων εσόδων και μείωσης των δαπανών. Τα κρα-
τικά έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν μέσω εφαρμογής νέου 
φορολογικού πίνακα (κατά 1,1 δισ. ευρώ), νέων φόρων ακί-
νητης περιουσίας (κατά 400 εκατ. ευρώ), αύξησης των ειδικών 
φόρων κατανάλωσης για τον καπνό και το αλκοόλ (κατά 710 
εκατ. ευρώ), καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (κατά 1,2 δισ. 
ευρώ) και μη καταβολής κοινωνικής ασφάλισης (κατά 1,2 δισ. 
ευρώ), εισπράξεων από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το 
Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της κυβέρνησης (κατά 1,4 
δισ. ευρώ) και πρόσθετων φόρων για τις επιχειρήσεις και τους 
μεγάλους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η εξοικονόμηση θα προκύψει από τη μείωση κατά 10% των 
κοινωνικών παροχών που καταβάλλονται από την κυβέρνηση 

Гръцкият премиер Георгос Папандреу разговаря с медиите след срещата си с президента Папуляс в Атина 
на 3 март. Кабинетът одобри допълнителни мерки за финансова дисциплина. 

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου συναντήθηκε με τον ευρωπαίο επίτροπο οικονομικών υποθέσεων 
Όλι Ρεν στην Αθήνα στην 1 Μαρτίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέτρεψε την Ελλάδα να λάβει πρόσθετα μέτρα για 

την αντιμετώπιση της κρίσης. 

Как	може	да	се	наложи	
колективна	бюджетна	

дисциплина	във	валутен	
съюз	на	отделни	

суверенни	държави,	всяка	
от	които	е	отговорна	пред	
собствения	си	електорат?
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(650 εκατ. ευρώ), πάγωμα των θέσεων εργασίας (80 εκατ. 
ευρώ), μείωση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα (120 
εκατ. ευρώ), μείωση των λειτουργικών δαπανών (360 εκατ. 
ευρώ), μικρότερες επιδοτήσεις για τα συνταξιοδοτικά ταμεία 
(540 εκατ. ευρώ), μείωση των αμυντικών δαπανών (457 εκατ. 
ευρώ), καθώς και χαμηλότερες δαπάνες για τα δημόσια νοσο-
κομεία (1,4 δισ. ευρώ).

Ο Joaquin Almunia - επίτροπος Οικονομικής και Νομισμα-
τικής Πολιτικής, εξέφρασε την υποστήριξή του για την ελλη-
νική πρόταση και τη χαρακτήρισε ως «εφικτή». Αλλά τόνισε 
επίσης και την ανάγκη για αλλαγές στην υγεία και στο συντα-
ξιοδοτικό και ασφαλιστικό σύστημα καθώς και την ανάγκη 
άμεσα να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται 
με την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων. 

Στις αρχές Μαρτίου ο Έλληνας Πρωθυπουργός κ. Παπαν-
δρέου συναντήθηκε με τους αρχηγούς κρατών της Γαλλίας, 
της Γερμανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

на разходите за отбрана (457 милиона евро), както и по-ниски 
разходи за държавните болници (1,4 милиарда евро).

Хоакин Алмуния – бивш комисар по икономическите 
и валутни въпроси, изрази подкрепата си за гръцкото 
предложение и го определи като „постижимо”. Но той 
подчерта и необходимостта от промени в здравеопазването и 
пенсионно осигурителната система, както и необходимостта 
незабавно да се обърне внимание на всички проблеми, 
свързани с достоверността на статистическите данни. 

На 3 март гръцкото правителство обяви нови допълнител- 
ни мерки за финансова дисциплина, които включваха 
увеличение на данък добавена стойност, замразяване на 
пенсиите и намаляване на надбавките към заплатите в 
публичния сектор с 30 %.

В началото на март гръцкият премиер Папандреу 
се срещна с държавните глави на Франция, Германия и 
Съединените Щати.

οιΚονομιΚα

Гръцкият премиер Георгиос Папандреу се срещна с еврокомисаря по икономическите въпроси Оли Рен в Атина 
на 1 март. ЕК призова Гърция да приеме допълнителни мерки за справяне с кризата. 

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου καλωσορίζει τον ευρωπαίο επίτροπο Οικονομικών 
Υποθέσεων Όλι Ρεν στην Αθήνα στην 1 Μαρτίου. 
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Държавите от еврозоната 
са готови да отпуснат помощ 
на Гърция, ако дълговата криза 
в страната се задълбочи. Това 
заяви френският президент 
Никола Саркози след среща 
с Папандреу на 7 март. Той 
допълни, че проблемите на 
Атина до голяма степен се 
дължат на целенасочените 
атаки на спекулантите.

Германският канцлер 
Ангела Меркел и други 
европейски ръководители 
също изпратиха силен 
сигнал, че няма да оставят 
спекулантите да си играят със 
сигурността на еврозоната.

„Американският прези-
дент Барак Обама отговори 
много положително на моите 
критики срещу спекулантите, 
което означава, че този въпрос 
ще бъде в дневния ред на 
следващата среща на върха 
на Г-20, предвидена за края 
на юни в канадския град 
Торонто,” заяви Папандреу, 
след като двамата разговаряха 
в Овалния кабинет на Белия 
дом във Вашингтон на 9 март. 

САЩ не обещаха финан- 
сова помощ, но отмениха визи- 
те за гръцки граждани. 

На 15 май тази година 
гръцкото правителство трябва да представи подробен 
доклад и времева рамка за изпълнението на бюджета. 
След това предстоят ежемесечни одити на дейността на 
правителството.

Гръцкото правителство вече изпълни няколко от мерките, 
включени в плана. А именно:

Акцизите върху тютюна и алкохола бяха увеличени 
съответно с 20 и 10 % със закон, приет през януари, 
което доведе до приходи, по-високи от предвидените в 
ПСР; 

 Акцизът върху горивата беше увеличен със закон в 
началото на февруари; 

 Наследственият данък беше увеличен чрез възходяща 
скала със закон през януари; 

 Министерският съвет прие данъчната реформа, като 
законопроектът ще бъде представен на парламента в 
началото на март, а законът ще се прилага със задна дата 
от началото на годината; 

 Средствата за отрасловите министерства се отпускат 
ежемесечно с решение на Министерския съвет;

 С правителствено решение беше създаден резерв за 
непредвидени обстоятелства от 10 %; 

 Министерският съвет прие замразяване на заплатите, 
десетпроцентно намаление на заплатите на държавните 
служители (което води до общо намаление на заплатите 
от 4 %), както и намаление с 10 % на възнаграждението 















Οι χώρες της ευρω-
ζώνης είναι έτοιμες να 
χορηγήσουν βοήθεια στην 
Ελλάδα, εάν η κρίση χρέ-
ους στη χώρας βαθύνει. 
Αυτό δήλωσε ο Γάλλος 
Πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί 
μετά από συνάντηση με 
τον κ. Παπανδρέου στις 7 
Μαρτίου. Πρόσθεσε επί-
σης ότι τα προβλήματα της 
Αθήνας σε μεγάλο βαθμό 
οφείλονται σε στοχευμέ-
νες επιθέσεις των κερδο-
σκόπων.

Η καγκελάριος της 
Γερμανίας Άνγκελα Μέρ-
κελ και άλλοι Ευρωπαίοι 
ηγέτες επίσης έστειλαν 
ισχυρό μήνυμα ότι δεν θα 
εγκαταλείψουν τους κερ-
δοσκόπους να παίξουν με 
την ασφάλεια της ευρω-
ζώνης.

Ο Αμερικάνος Πρό-
εδρος Μπαράκ Ομπάμα 
ανταποκρίθηκε πολύ 
θετικά στην κριτική μου 
εναντίον των κερδοσκό-
πων το οποίο σημαίνει 
ότι το θέμα αυτό θα είναι 
στην ημερήσια διάταξη της 
επόμενης συνόδου κορυ-
φής της ομάδας G-20, που 
έχει προγραμματιστεί για 

το τέλος Ιουνίου στην καναδική πόλη του Τορόντο, είπε ο κ. 
Παπανδρέου, αφού οι δύο ολοκλήρωσαν τη συζήτησή τους 
στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον, στις 
9 Μαρτίου. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υποσχέθηκαν οικονομική βοή-
θεια αλλά κατάργησαν τις θεωρήσεις για τους Έλληνες πολί-
τες. 

Μόλις λεπτά πριν από το κλείσιμο του τεύχους 14 του «Βαλ-
κανικοί ορίζοντες», στις 3 Μαρτίου, η ελληνική κυβέρνηση 
ανακοίνωσε νέα πρόσθετα μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας, 
τα οποία περιλαμβάνουν αύξηση του φόρου προστιθέμενης 
αξίας, πάγωμα των συντάξεων και μείωση των επιδομάτων στο 
δημόσιο κατά 30%. 

Στις 15 Μαΐου του τρέχοντος έτους η ελληνική κυβέρνηση 
πρέπει να παράσχει λεπτομερή έκθεση και χρονοδιάγραμμα 
για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Μετά θα ακολουθή-
σουν μηνιαίοι έλεγχοι των κυβερνητικών δραστηριοτήτων.
Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη εκτελέσει μια σειρά μέτρων 
που περιλαμβάνονται στο σχέδιο. Αυτά περιλαμβάνουν:

 Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης για τον καπνό και το αλκοόλ 
αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 20 και 10 τοις εκατό με το νόμο 
που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο το οποίο οδήγησε σε υψηλό-
τερα έσοδα από τις προβλέψεις του Προγράμματος σταθε-
ρότητας και ανάπτυξης. 

 Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα καύσιμα αυξήθηκε με 
νόμο στις αρχές του Φεβρουαρίου .





Гръцки пенсионер държи парче хляб по време на протест срещу решението 
на кабинета да замрази пенсиите в общественния сектор.
Έλληνας συνταξιούχος κρατάει  ένα κομμάτι ψωμί στην πορεία διαμαρτυρίας κατά της 

απόφασης της κυβέρνησης να παγώσει τις συντάξεις στο δημόσιο τομέα. 
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 Ο φόρος κληρονομίας αυξήθηκε μέσω αύξουσας κλίμακας 
με νόμο τον Ιανουάριο. 

 Το Συμβούλιο των Υπουργών ενέκρινε τη φορολογική 
μεταρρύθμιση και το νομοσχέδιο υποβλήθηκε στο κοινο-
βούλιο στις αρχές του Μαρτίου, ενώ ο νόμος θα εφαρμοστεί 
αναδρομικά από την αρχή του έτους. 

 Τα κονδύλια για τα επί μέρους  υπουργεία διατίθενται σε 
μηνιαία βάση με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών.

 Με απόφαση της κυβέρνησης δημιουργήθηκε αποθεματικό 
σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων ύψους 10%. 

 Το Συμβούλιο των Υπουργών ενέκρινε πάγωμα των μισθών, 
μείωση κατά 10% των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων 
(που οδηγεί σε γενική μείωση των μισθών κατά 4%) καθώς 
και μείωση κατά 10% των μισθών του πρωθυπουργού, των 
υπουργών και των γενικών γραμματέων στα υπουργεία 
και όριο στους μισθούς των διευθυντικών στελεχών στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ο νόμος θα μπει στο κοινοβού-
λιο πριν από το τέλος του Φεβρουαρίου και θα εφαρμοστεί 
αναδρομικά από την αρχή του έτους.

 Στο δημόσιο τομέα τερματίστηκαν οι βραχυπρόθεσμες 
συμβάσεις και περικόπηκαν οι ελεύθερες θέσεις εργασίας.

το ευρώ – «να είναι ή να μην είναι»

Λες και η κρίση από μόνη της δεν ήταν αρκετή αλλά επίσης 
άνοιξε το κουτί της Πανδώρας για πολύ πιο σοβαρά ζητήματα. 
Μπορεί το τέλος της ελληνικής αυτής τραγωδίας να οδηγήσει 
στην κατάρρευση της ευρωζώνης; Και είναι γεγονός άνευ προ-
ηγουμένου στην Ελλάδα να χαλκεύονται στοιχεία ή αυτή είναι 













на министър-председателя, министрите и главните 
секретари на министерствата и лимит върху заплатите 
на мениджърите от по-широкия публичен сектор. 
Законът ще влезе в парламента преди края на февруари 
и ще се прилага със задна дата от началото на годината; 

В публичния сектор бяха прекратени краткосрочните 
договори  и закрити свободните работни места.

Еврото – да бъде или да не бъде

Сякаш кризата сама по себе си не беше достатъчно 
лоша и отвори кутията на Пандора със далеч по-сериозни 
въпроси. Дали краят на тази гръцка история може да 
доведе до крах на еврозоната? И прецедент ли е Гърция в 
скалъпването на данни или това е широко разпространена 
практика в ЕС? Докато присъдата за бъдещето на еврото 
предстои, както привържениците на единната валута, така и 
нейните опоненти излагат силни аргументи.

От една страна делът на Гърция в общия БВП на 
шестнадесетте държави-членки е само 3 % и страната има  
по-малки дългове от тези на някои банки, получили 
финансова помощ по време на кризата с високорискови 
ипотечни кредити.

От друга страна, проектът за еврозоната съдържа 
противоречия. Докато Европейската централна банка 
контролира лихвените проценти и паричния поток в 
еврозоната, размерът на бюджетния дефицит е резултат от 
решенията относно разходите и данъците на всяко суверенно 
правителство.

Как може да се наложи колективна бюджетна дисциплина 
във валутен съюз на отделни суверенни държави, всяка от 
които е отговорна пред собствения си електорат? 

„Имаме централизирана валутна политика, но 
позволяваме на бюджетите и заплатите да се движат в 
различни посоки,” казва Пол де Граве, икономист в Брюксел, 
който съветва председателя на Европейската комисия Жозе 
Мануел Барозо, както е цитиран в „Ню Йорк Таймс” на 6 



Укриването	на	
държавния	дълг	

съществува	
откакто	политиците	

харчат	пари.



��

февруари  – март 2010ИКОНОмИКА

κοινή πρακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Ενώ η ετυμηγορία για 
το μέλλον του ευρώ ακόμα αναμένεται, τόσο οι υποστηρικτές 
του ενιαίου νομίσματος όσο και οι αντίπαλοί του χρησιμοποιούν 
ισχυρά επιχειρήματα.

Από τη μία, το μερίδιο της Ελλάδας στο συνολικό ΑΕΠ των 
δεκαέξι κρατών μελών είναι μόνο 3% και η χώρα έχει χρέη μικρό-
τερα από αυτά ορισμένων τραπεζών που έχουν λάβει οικονομική 
βοήθεια κατά την κρίση με ενυπόθηκα δάνεια υψηλού κινδύνου.

Από την άλλη, το σχέδιο για την ευρωζώνη περιέχει αντιφά-
σεις. Ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ελέγχει τα επιτόκια και 
τις ταμειακές ροές στην ευρωζώνη, το μέγεθος του ελλείμματος 
του προϋπολογισμού είναι το αποτέλεσμα των αποφάσεων σχε-
τικά με τις δαπάνες και τους φόρους οποιασδήποτε κυρίαρχης 
κυβέρνησης.

Πώς μπορεί να επιβληθεί συλλογική δημοσιονομική πειθαρχία 
σε νομισματική ένωση ανεξάρτητων κυρίαρχων κρατών, καθένα 
από τα οποία είναι υπόλογο στους ψηφοφόρους του; 

«Έχουμε κεντρική νομισματική πολιτική, αλλά επιτρέπουμε 
στους προϋπολογισμούς και στους μισθούς να κινούνται σε δια-
φορετικές κατευθύνσεις», λέει ο κ. Paul de Grave, οικονομολόγος 
στις Βρυξέλλες ο οποίος συμβουλεύει τον πρόεδρο της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής José Manuel Barroso, όπως αναφέρεται στην εφη-
μερίδα The New York Times στις 6 Φεβρουαρίου. «Το ευρώ δεν 
μπορεί να είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα χωρίς πολιτική ένωση».

Η Ελλάδα - εξαίρεση ή κανόνας;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά την Ελλάδα για την παροχή 
στοιχείων για το έλλειμμα που το παρουσιάζουν κατά έως και 9% 
του ΑΕΠ λιγότερο για το 2009. Προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι η 
κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει παράγωγα της Goldman Sachs 
για να πάρει δάνειο εκτός του ισολογισμού, ότι έχει πουλήσει 
μελλοντικές κοινοτικές επιδοτήσεις και κέρδη από τα λαχεία σε 
επενδυτικές τράπεζες και ότι μάζευε χρήματα μέσω υποθηκών 
αυτοκινητοδρόμων και αερολιμένων.

Αλλά ενώ οι ευρωπαίοι ηγέτες ξέσπασαν το θυμό τους επάνω 
σε στην Ελλάδα, στο τεύχος του The Economist από την 1η Μαρ-
τίου ο Stefan Teil ανέφερε ότι μάλλον δεν υπάρχει κυβέρνηση η 
οποία να μην μπορεί να κατηγορηθεί για παρόμοια λογιστικά 
κόλπα. Σύμφωνα με τον κ. Teil στην Ιταλία εδώ και πολύ καιρό 
χρησιμοποιούνται παράγωγα και δημιουργική λογιστική για να 
μειωθεί τεχνητά το έλλειμμα. Το Βέλγιο και η Πορτογαλία έχουν 
συσσωρεύσει χρήμα τοις μετρητοίς μέσω της πώλησης μελλο-

икономическите прогнози 
Според финансовия министър на Гърция за 2010 г. ще 

има спад на БВП от 0,3 % при 0,2 % за 2009 г. За 2011 г. той 
очаква растеж от 1,5 на сто, за 2012 г. – 1,9 % ръст, а за 2013 г. –  
покачване от 2,5 %.

В изготвената програма е заложено дефицит от 8,7 % от 
БВП за 2010 г. (при близо 13,12 % за 2009 г.), 5,6 % за 2011 г.,  
2,8 % за 2012 г. и 2 % за 2013 г.

Държавният дълг, който в момента се равнява на 113,4 % от 
БВП, ще достигне 120,4 % през 2010 г., а след това се предвижда 
стабилизиране до 120,6 % за 2011 г.. Спад се очаква да настъпи 
през 2012 г. (117,7 %), а за 2013 г. прогнозата е за 113,4 %.

οι οικονομικές προβλέψεις
Σύμφωνα με τον υπουργό οικονομικών της Ελλάδας, το 2010 θα 
υπάρχει μείωση του ΑΕΠ κατά 0,3% - σε σύγκριση με 0,2% για το 
2009. Για το 2011 αναμένει αύξηση κατά 1,5%, για το 2012 - αύξηση 
κατά 1,9% και για το 2013 - αύξηση της τάξης του 2,5%.

Στο τελικό πρόγραμμα προβλέπεται έλλειμμα του 8,7% του 
ΑΕΠ για το 2010 (περίπου 13,12% για το 2009), 5,6% για το 2011, 
2,8% για το 2012 και 2% για το 2013.

Το κρατικό χρέος, το οποίο επί του παρόντος αντιστοιχεί σε 
113,4% του ΑΕΠ, θα φθάσει 120,4% το 2010, και στη συνέχεια 
προβλέπεται σταθεροποίηση της τάξης 120,6% για το 2011. Πτώση 
αναμένεται να σημειωθεί το 2012 (117,7%), ενώ για το 2013 η πρό-
βλεψη είναι για 113,4%.

февруари. „Еврото не може да просъществува в дългосрочен 
план без политически съюз.”

Гърция – изключение или правило?

Европейската комисия разследва Гърция за предоставяне 
на данни за дефицита, представящи го с до 9 % от БВП по-
малко през 2009 г. Твърди се, че правителството е използвало 
деривати на „Голдман Сакс”, за да си даде задбалансов заем, 
продавало е бъдещи субсидии от ЕС и печалби от лотарията 
на инвестиционни банки и е събирало пари чрез ипотекиране 
на магистрали и летища.

Но докато европейските лидери изляха гнева си върху 
Гърция, в броя на „Икономист” от 1 март Щефан Тайл 
съобщава, че едва ли има правителство, което да не може да 
бъде обвинено в подобни счетоводни трикове. Според Тайл 
в Италия от дълго време се използват деривати и творческо 
счетоводство, за да се намали дефицитът изкуствено. Белгия 
и Португалия са натрупали пари в брой чрез продажбата на 

Оферти с намаления трупат витрините на централните пазарни улици 
в Атина. 

Εκπτώσεις πλημμυρίζουν τις βιτρίνες στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. 
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ντικών φορολογικών εσόδων. Και το περασμένο φθινόπωρο η 
Γερμανία προσπάθησε να ανακατευθύνει 44 δισ. ευρώ από τη 
δημόσια υγεία και παροχές ανεργίας σε εταιρεία ειδικού σκοπού, 
έτσι ώστε να μη προστεθούν στο έλλειμμα για το 2010. Σε τελική 
ανάλυση η γερμανική κυβέρνηση υπέκυψε στην πίεση των μέσων 
ενημέρωσης και δεν προχώρησε με το σχέδιο. Ο κ. Teil γράφει ότι 
η Βρετανία και η Γαλλία επίσης μπορούν να ενοχοποιηθούν για 
«φορολογική αλχημεία». Το άρθρο συμπεραίνει: «Η απόκρυψη 
του κρατικού χρέους υπάρχει από τότε που οι πολιτικοί ξοδεύ-
ουν χρήματα. Η διαφορά τώρα είναι στο ότι υπάρχουν σοβαρές 
ανησυχίες όσον αφορά την ικανότητα της Δύσης να πληρώσει τα 
χρέη της».

Στην ουσία, αν και οι κεντρικές οικονομίες, όπως αυτές της 
Γαλλίας και της Γερμανίας παρουσιάζουν σημάδια οικονομικής 
ανάκαμψης, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Ισπανία 
αυτή τη στιγμή εισέρχονται σε ύφεση. Η Ισπανία, η μεγαλύτερη 
περιφερειακή οικονομία, πρόσφατα ανακοίνωσε ότι ο αριθμός 
των ανέργων έχει φτάσει 4 εκατομμύρια - ο μεγαλύτερος σε 
ολόκληρη την ιστορία της και προειδοποίησε ότι το έλλειμμα 
της χώρας μπορεί να είναι μεγαλύτερο από ό, τι αναμενόταν.

Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο είναι έγκυρες κατά την ημερομηνία εκτύ-
πωσης. Δεδομένου ότι οι περιστάσεις που αφορούν το θέμα αλλάζουν κάθε μέρα 
και το «Βαλκανικοί Ορίζοντες» είναι διμηνιαία έκδοση μπορούν να υπάρξουν 
εξελίξεις που να μην περιγράφονται στο παρόν.	

бъдещи данъчни приходи. А миналата есен Германия опита да 
пренасочи 44 милиарда евро, предназначени за държавното 
здравеопазване и за обезщетения за безработица, към 
дружество със специално предназначение, така че те да не се 
прибавят в дефицита за 2010 г. В крайна сметка германското 
правителство отстъпи пред медийния натиск и не осъществи 
плана. Тайл пише, че Великобритания и Франция също 
могат да бъдат уличени във „фискална алхимия”. Статията 
заключава: „Укриването на държавния дълг съществува 
откакто политиците харчат пари. Разликата сега е в това, 
че има сериозни тревоги по отношение на способността на 
Запада да изплати дълговете си.”

Всъщност, въпреки че централните икономики, като тези 
на Франция и Германия, показват признаци на икономическо 
възстановяване, Гърция, Португалия, Ирландия и Испания 
в момента навлизат в рецесия. Испания, най-голямата 
периферна икономика, миналата седмица съобщи, че броят 
на безработните е достигнал 4 милиона – най-големият в 
цялата й история, и предупреди, че дефицитът на държавата 
може да е по-голям, отколкото се е очаквало.

Информацията в тази статия е актуална към влизане в печат. 
Тъй като обстоятелствата по темата се променят ежедневно, 
а „Балкански хоризонти” е двумесечно издание, е възможно да има 
развития, които не са отразени в този материал.	  
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Френският президент Никола Саркози посреща гръцкия премиер Георгиос Папандреу в Париж на 7-ми март. 

Ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί συναντήθηκε με τον Έλληνα πρωθυπουργό Γιώργιο Παπανδρέου στο Παρίσι στις 7 Μαρτίου.
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οικονομικά
μείωση αΕΠ κατά 5.1 % για το 2009
Οι	εκτιμήσεις	για	το	ακαθάριστο	εγχώριο	προϊόν	(ΑΕΠ)	της	Βουλ-
γαρίας	 για	 το	 τέταρτο	 τρίμηνο	 του	 2009	 δείχνουν	 μείωση	 της	
οικονομίας	κατά	6.2%	σε	σύγκριση	με	την	αντίστοιχη	περίοδο	
του	προηγούμενου	έτους,	ανακοίνωσε	η	Εθνική	Στατιστική	Υπη-
ρεσία.	Για	όλο	το	2009	η	μείωση	ήταν	5.1%	σε	ετήσια	βάση	σε	
σύγκριση	 με	 την	 πρόβλεψη	 της	 κυβέρνησης	 για	 μείωση	 4.9%,	
η	 οποία	 διορθώθηκε	 από	 τις	 προηγούμενες	 προσδοκίες	 της	
κυβέρνησης	του	Μπορίσοφ	για	μείωση	6.3%.
Η	εκτίμηση	για	τον	τρέχοντα	όγκο	του	ΑΕΠ	για	το	2009	ανέρχεται	
σε	66.2	δισ.	λέβα.	Η	ακαθάριστη	προστιθέμενη	αξία	για	την	οικο-
νομία	είναι	55.632	δισ.	λέβα	και	η	πραγματική	μείωση	είναι	3.6%	
από	το	επίπεδο	που	επιτεύχθηκε	κατά	την	αντίστοιχη	περίοδο	
του	2008.

Η βουλγαρία με μισό δισεκατομμύριο μηνιαίο 
έλλειμμα   τον ιανουάριο
Ο	 Υπουργός	 Οικονομικών	 Συμεών	 Ντιάνκοφ	 δήλωσε	 στους	
δημοσιογράφους	ότι	σύμφωνα	με	τις	εκτιμήσεις	η	Βουλγαρία	
έχει	έλλειμμα	ύψους	495	εκατ.	λέβα	για	τον	Ιανουάριο.	Ο	κ.	Ντι-
άνκοφ	επισήμανε	ότι	αυτό	είναι	το	έλλειμμα	του	ενοποιημένου	
δημοσιονομικού	προγράμματος.	Περίπου	240	εκατ.	λέβα	από	
το	 ποσό	 αυτό	 ξοδεύτηκαν	 για	 πληρωμές	 για	 συγχρηματοδό-
τηση	των	επιχειρησιακών	προγραμμάτων	και	για	πληρωμές	για	
τη	γεωργία.	214	εκατ.	λέβα	είναι	οι	πληρωμές	του	εξωτερικού	
χρέους	που	συνήθως	πραγματοποιούνται	αυτήν	την	περίοδο	
του	έτους.	Περίπου	40	εκατ.	λέβα	είναι	οι	καθυστερήσεις	στις	
πληρωμές	 προς	 κατασκευαστικές	 εταιρείες.	 Ο	 κ.	 Ντιάνκοφ	
προβλέπει	 ότι	 θα	 υπάρξει	 έλλειμμα	 του	 προϋπολογισμού	 το	
Φεβρουάριο	και	το	Μάρτιο,	τον	Απρίλιο	το	έλλειμμα	του	προϋ-
πολογισμού	θα	είναι	μηδενικό,	και	από	το	Μάιο	ο	προϋπολογι-
σμός	θα	είναι	θετικός.

ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου εξήγγειλε το 
σχέδιο για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού 
συστήματος
Το	 σχέδιο	 προβλέπει	 αφορολόγητο	 όριο	 της	 τάξης	 12	 χιλ.	
ευρώ	 ετησίως.	Τα	 έσοδα	 πάνω	 από	 το	 ποσό	 αυτό	 θα	 φορο-
λογούνται	με	αυξανόμενη	κλίμακα	η	οποία	κυμαίνεται	μεταξύ	
18%	για	εισόδημα	έως	16	χιλιάδες	ευρώ	και	40%	για	τα	εισο-
δήματα	πάνω	από	60	χιλιάδες	ευρώ	ετησίως.
Ο	υπουργός	ανακοίνωσε	επίσης	την	κατάργηση	των	φοροα-
παλλαγών	-	ένα	μέτρο	το	οποίο	όμως	επίσης	αντιστοιχεί	στα	
εισοδήματα	και	δε	θα	εφαρμόζεται	για	τις	ευαίσθητες	κοινω-
νικές	ομάδες.
Η	 μεταρρύθμιση	 προβλέπει	 ετήσιο	 φόρο	 ακίνητης	 περιου-
σίας	 για	 τους	 ιδιοκτήτες	 μεγάλων	 ακινήτων,	 που	 κυμαίνεται	
από	0.1%	για	ακίνητα	αξίας	μεταξύ	400	χιλ.	και	500	χιλ.	ευρώ	
έως	1%	για	ακίνητα	αξίας	πάνω	από	800	χιλ.	ευρώ.
Το	σχέδιο	προβλέπει	επίσης	σειρά	μέτρων	για	την	καταπολέ-
μηση	 της	 διαδεδομένης	 πρακτικής	 της	 φοροδιαφυγής	 στη	
χώρα.

νέα μείωση ρεκόρ του βασικού επιτοκίου
Η	 Εθνική	 Τράπεζα	 της	 Βουλγαρίας	 (BNB)	 μείωσε	 το	 βασικό	
επιτόκιο	 σε	 0.24	 τοις	 εκατό	 για	 το	 Φεβρουάριο.	 Αυτή	 είναι	 η	
χαμηλότερη	αξία	του	βασικού	επιτοκίου	απ’όταν	καταγράφο-

Финанси
БвП надолу с 5,1 % за 2009 г.
Оценките	 за	 брутния	 вътрешен	 продукт	 (БВП)	 на	 Бълга-
рия	за	четвъртото	тримесечие	на	2009	г.	показват	спад	на	
икономиката	с	6,2	%	спрямо	съответния	период	на	пре-
дходната	година,	съобщава	Националният	статистически	
институт.	За	цялата	2009	г.	спадът	е	5,1	%	на	годишна	база	
спрямо	прогноза	на	правителството	за	4,9	%	спад,	кори-
гирана	от	по-ранните	очаквания	на	кабинета	Борисов	за	
6,3	%	спад.
Оцененият	 текущ	 обем	 на	 БВП	 за	 2009	 година	 възлиза	 на	
66,2	 млрд.	 лева.	 Брутната	 добавена	 стойност	 за	 икономи-
ката	е	55,632	млрд.	лева	и	реално	намалява	с	3,6	%	достиг-
натото	ниво	през	съответния	период	на	2008	г.

България с половин милиард месечен 
бюджетен дефицит през януари
Министърът	 на	 финансите	 Симеон	 Дянков	 съобщи	 пред	
журналисти,	 че	 по	 прогнозни	 данни	 България	 има	 дефи-
цит	от	495	млн.	лева	за	месец	януари.	Той	уточни,	че	това	е	
дефицитът	по	консолидираната	фискална	програма.	Около	
240	 млн.	 лв.	 от	 тази	 сума	 са	 похарчени	 за	 плащания	 по	
съфинансиране	по	оперативните	програми	и	плащания	за	
земеделието.	214	млн.	лв.	са	плащанията	по	външния	дълг,	
обикновено	извършвани	в	този	период	на	годината.	Към	40	
млн.	лв.	са	закъснелите	плащания	към	строителни	фирми.	
Дянков	прогнозира,	че	ще	има	бюджетен	дефицит	през	фев-
руари	и	март,	през	април	бюджетният	дефицит	ще	е	нулев,	а	
от	май	бюджетът	ще	е	на	плюс.

Георгиос Папаконстантину представи пра-
вителствения план за реформи в данъч-
ната система
Планът	 предвижда	 необлагаем	 минимум	 от	 12	 хил.	 евро	
годишно.	 Приходите	 над	 тази	 сума	 ще	 се	 облагат	 с	 нара-
стваща	данъчна	ставка,	варираща	между	18	%	за	доход	до	
16	хил.	евро	и	40	%	за	доходи	над	60	хил.	евро	годишно.
Министърът	 обяви	 също	 отменянето	 на	 редица	 данъчни	
облекчения	-	мярка,	която	обаче	също	е	съобразена	с	при-
ходите	и	няма	да	се	прилага	за	уязвимите	социални	групи.



��

τομεισΦεβρουάριος – Μάρτιος 2010

Реформата	въвежда	и	годишен	данък	имоти	за	собстве-
ниците	на	големи	недвижими	имоти,	вариращ	от	0,1	%	за	
собственост	на	стойност	между	400	хил.	и	500	хил.	евро	
до	1	%	за	собственост	на	стойност	над	800	хил.	евро.
Планът	предвижда	също	редица	мерки	за	борба	с	широ-
коразпространената	 практика	 на	 укриване	 на	 данъци	 в	
страната.
	
основният лихвен процент достигна нова 
рекордно ниска стойност
БНБ	свали	основния	лихвен	процент	до	0,24	на	сто	за	фев-
руари.	 Това	 е	 най-ниската	 стойност	 на	 основната	 лихва,	
откакто	се	води	статистика.	За	януари	ОЛП	беше	0,39	%.
Година	 по-рано	 Централната	 банка	 реши	 да	 направи	
драстично	намаление	на	този	показател	-	от	5,17	на	сто	за	
януари	2009	г.	на	3,92	на	сто	за	февруари.	След	това	почти	
през	цялата	година	имаше	намаления	на	основната	лихва	с	
изключение	на	няколко	месеца,	при	които	ръстовете	бяха	
незначителни.	През	декември	2009	г.	основната	лихва	беше	
0,55	на	сто.		

Туризъм
до 30 % спад на приходите от 
зимен туризъм
По	предварителни	данни	приходите	от	зимния	туристиче-
ски	сезон	2009/10	г.	ще	отбележат	спад	спрямо	предходната	
зима	в	рамките	на	20-30	%,	съобщи	за	 Investor.bg	предсе-
дателят	на	Българската	туристическа	камара	проф.	Цветан	
Тончев.
Той	уточни,	че	миналата	зима	приходите	в	туризма	са	били	
около	200	млн.	евро,	така	че	за	този	ски-сезон	те	се	очаква	
да	бъдат	между	140	млн.	и	160	млн.	евро.

албена ад с 22 % спад в продажбите през 
последното тримесечие
За	четвъртото	тримесечие	на	2009	г.	продажбите	на	Албена	
АД	намаляват	с	21,8	%	спрямо	същия	период	на	2008	г.,	дос-
тигайки	5,361	млн.	лв.	През	третото	тримесечие	на	2009	г.	
продажбите	на	годишна	база	спаднаха	с	12,2	%.
За	цялата	2009	г.	Албена	АД	отчита	14,4	%	спад	в	продажбите	
до	82,459	млн.	лв.,	а	печалбата	се	повишава	два	пъти	и	поло-
вина	до	34,396	млн.	лв.
Намалението	 в	 приходите	 от	 продажби	 се	 дължи	 на	 по-
слабия	интерес	от	страна	на	чуждестранните	туристи,	като	
следствие	от	световната	финансова	криза,	се	казва	в	меж-
диннния	доклад	за	дейността	на	дружеството.	

Телекoмуникации	и	
медии

Спират 2 млн. предплатени карти за GsM
От	1	февруари	2010	г.	мобилните	оператори	спряха	пред-
платените	 карти	 за	 GSM	 на	 нерегистрирали	 се	 абонати.	
Срокът	 за	 предоставяне	 на	 личните	 данни	 изтече	 на	 31	

νται	στατιστικά	δεδομένα.	Για	τον	Ιανουάριο	το	βασικό	επιτόκιο	
ήταν	0.39%.
Πριν	από	ένα	χρόνο	η	Κεντρική	Τράπεζα	αποφάσισε	να	προβεί	
σε	δραστική	μείωση	του	δείκτη	αυτού	-	από	5.17%	τον	Ιανουά-
ριο	του	2009	σε	3.92%	για	το	Φεβρουάριο.	Μετά	από	αυτό	σχε-
δόν	όλο	το	χρόνο	υπήρχαν	μειώσεις	του	βασικού	επιτοκίου	με	
την	εξαίρεση	μερικών	μηνών	όταν	οι	αυξήσεις	ήταν	αμελητέες.	
Το	Δεκέμβριο	του	2009	το	βασικό	επιτόκιο	ήταν	0.55%.			

τουρισμός
Έως 30% μείωση των εσόδων από χειμερινό 
τουρισμό
Σύμφωνα	με	προκαταρκτικά	στοιχεία,	τα	έσοδα	από	τη	χειμερινή	
τουριστική	σεζόν	2009/10	θα	σημειώσουν	πτώση	σε	σύγκριση	
με	τον	περασμένο	χειμώνα	της	τάξης	20-30%,	είπε	για	το	Investor.
bg	 ο	 πρόεδρος	 του	 Βουλγαρικού	 Τουριστικού	 Επιμελητηρίου	
καθ.	Τσβετάν	Τόντσεφ.
Επισήμανε	ότι	τον	τελευταίο	χειμώνα	τα	έσοδα	στον	τουρισμό	
ήταν	περίπου	200	εκατ.	ευρώ	οπότε	για	τη	χιονοδρομική	σεζόν	
αναμένεται	να	είναι	μεταξύ	140	εκατ.	και	160	εκατ.	ευρώ.

Η αλμπένα με 22% μείωση στις πωλήσεις 
κατά το τελευταίο τρίμηνο
Για	το	τέταρτο	τρίμηνο	του	2009,	οι	πωλήσεις	της	Albena	AD	μει-
ώθηκαν	κατά	21.8%	σε	σύγκριση	με	την	ίδια	περίοδο	το	2008,	
φθάνοντας	τα	5.361	εκατ.	λέβα.	Κατά	το	τρίτο	τρίμηνο	του	2009	
οι	πωλήσεις	σε	ετήσια	βάση	μειώθηκαν	κατά	12.2%.
Για	όλο	το	2009	η	Αλμπένα	σημείωσε	πτώση	της	τάξης	14.4%	των	
πωλήσεων	σε	82.459	εκατ.	λέβα,	ενώ	τα	κέρδη	αυξήθηκαν	κατά	
δυόμισι	φορές	σε	34.396	εκατ.	λέβα.
Η	μείωση	των	εσόδων	από	πωλήσεις	οφείλεται	στο	πιο	χαμηλό	
ενδιαφέρον	 από	 ξένους	 τουρίστες	 ως	 αποτέλεσμα	 της	 παγκό-
σμιας	οικονομικής	κρίσης,	σύμφωνα	με	την	προσωρινή	έκθεση	
για	τη	δραστηριότητα	της	εταιρείας.		
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декември.	Тогава	бяха	прекъснати	изходящите	обаждания	
от	карти,	които	не	са	регистрирани.	Номерата	им	се	запаз-
ват	до	изтичане	на	валидността	на	картите.

Бизнес личност на годината
На	30	януари	2010	г.	беше	даден	старт	на	първия	по	рода	си	
конкурс	за	лидерство	и	отговорност	в	българския	бизнес	-		
Бизнес	личност	на	годината,	организиран	от	Нова	телеви-
зия	и	вестник	„Капитал”.	Организаторите	застават	зад	пози-
цията	си,	че	в	България	има	успешен	и	честен	бизнес	и	той	
трябва	да	бъде	показван.	Амбицията	на	организаторите	е	
конкурсът	да	послужи	като	катализатор	за	оформянето	на	
следващото	поколение	лидери	в	България.
В	състезанието	за	лидерство,	поемане	на	риск,	отговорност	
и	честна	игра	-	Бизнес	личност	на	годината,	могат	да	участ-
ват	собственици	и	мениджъри	в	компании	с	поне	5	%	бъл-
гарско	участие.	Наградата	ще	бъде	годишна	и	ще	се	връчва	
на	личност	с	доказани	качества	и	бизнес	успехи.		

Търговия	с	
бързооборотни	стоки

очаква се разрастване на нелегалния 
пазар на цигари
До	40	%	се	очаква	да	достигне	нелегалната	търговия	с	цигари,	
коментират	 тютюневите	 компании	 у	 нас,	 цитирани	 от	 БТА.	
Заради	поскъпването	на	част	от	марките,	за	които	от	януари	се	
плаща	по-висок	акциз,	все	повече	хора	търсят	алтернативни	
канали	да	си	набавят	цигари.	Сега	нелегалният	пазар	в	стра-

τηλεπικοινωνίες και 
μέσα ενημέρωσης
2 εκατομμύρια καρτοκινητά μπλοκαρίστη-
καν
Από	την	1	Φεβρουαρίου	του	2010	οι	εταιρείες	κινητής	τηλε-
φωνίας	μπλόκαραν	τις	συνδέσεις	καρτοκινητής	τηλεφωνίας	
των	 συνδρομητών	 που	 δεν	 είχαν	 κάνει	 ταυτοποίηση	 των	
στοιχείων	τους.	Η	προθεσμία	για	την	παροχή	των	στοιχείων	
ταυτότητας	έληξε	στις	31	Δεκεμβρίου.	Τότε	μπλοκαρίστηκαν	
οι	 εξερχόμενες	 κλήσεις	 από	 καρτοκινητά	 για	 τα	 οποία	 δεν	
είχε	 γίνει	 δήλωση	 των	 στοιχείων	 των	 κατόχων.	 Οι	 αριθμοί	
τους	διατηρούνται	μέχρι	τη	λήξη	ισχύος	των	καρτοκινητών.

Επιχειρηματίας της χρονιάς
Στις	30	Ιανουαρίου	2010	ξεκίνησε	ο	πρώτος	διαγωνισμός	για	
ηγεσία	 και	 εταιρική	 ευθύνη	 ανάμεσα	 στους	 επιχειρηματίες	
στη	 Βουλγαρία	 -	 Business	 Person	 of	 the	 Year,	 που	 διοργα-
νώθηκε	από	το	τηλεοπτικό	κανάλι	Νόβα	και	την	εφημερίδα	
«Capital».	Οι	διοργανωτές	υπερασπίζουν	τη	θέση	τους	ότι	στη	
Βουλγαρία	 υπάρχει	 επιτυχημένη	 και	 έντιμη	 επιχειρηματική	
δραστηριότητα	και	αυτή	πρέπει	να	προβάλλεται.	Η	φιλοδο-
ξία	των	διοργανωτών	είναι	ο	διαγωνισμός	να	χρησιμεύσει	ως	
καταλύτης	για	τη	διαμόρφωση	της	επόμενης	γενιάς	ηγετών	
στη	Βουλγαρία.
Στο	διαγωνισμό	για	ηγεσία,	ανάληψη	κινδύνων,	ευθύνη	και	
τιμιότητα	-	Business	Person	of	the	Year	μπορούν	να	συμμετά-
σχουν	 ιδιοκτήτες	 και	 διευθυντές	 εταιρειών	 με	 τουλάχιστον	
5%	βουλγαρική	συμμετοχή.	Το	βραβείο	θα	είναι	ετήσιο	και	
θα	απονέμεται	σε	προσωπικότητες	με	αποδεδειγμένα	προ-
σόντα	και	επιχειρηματικές	επιτυχίες.		

Εμπορία προϊόντων 
ευρείας κατανάλω-
σης
αναμένεται επέκταση της παράνομης αγο-
ράς τσιγάρων
Έως	40%	αναμένεται	να	φθάσει	το	παράνομο	εμπόριο	τσιγά-
ρων	σύμφωνα	με	σχόλια	των	εταιρειών	καπνού	στη	Βουλγα-
ρία,	ανακοίνωσε	το	βουλγαρικό	πρακτορείο	ειδήσεων	BTA.	
Λόγω	της	ανατίμησης	μερικών	από	τις	μάρκες	για	τις	οποίες	
από	 τον	 Ιανουάριο	 υπάρχει	 υψηλότερος	 ειδικός	 φόρος	
κατανάλωσης,	 όλο	 και	 περισσότεροι	 άνθρωποι	 αναζητούν	
εναλλακτικά	 κανάλια	 για	 να	 αγοράζουν	 τσιγάρα.	 Τώρα	 η	
παράνομη	αγορά	στη	χώρα	είναι	περίπου	30%,	σύμφωνα	με	
έρευνα	της	Bulgartabac.	Στις	αρχές	του	περασμένου	έτους	ο	
ίδιος	δείκτης	ήταν	περίπου	15%.
Στη	 Βουλγαρία	 λειτουργούν	 οκτώ	 εταιρείες	 τσιγάρων	 που	
παράγουν	πάνω	από	50	μάρκες.	Κάθε	μάρκα	έχει	διάφορες	
παραλλαγές,	το	οποίο	σημαίνει	ότι	υπάρχουν	πάνω	από	200	
είδη	τσιγάρων	στη	χώρα.	Η	νόμιμη	αγορά	τσιγάρων	το	2009	
εκτιμάται	σε	περίπου	15	δισεκατομμύρια	τεμάχια,	το	οποίο	
είναι	 κατά	 μέσο	 όρο	 30%	 λιγότερο	 από	 το	 προηγούμενο	
έτος.	
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ната	е	около	30	%,	сочи	изследване	на	Булгартабак.	В	началото	
на	миналата	година	същият	показател	е	бил	около	15	%.
В	 България	 работят	 осем	 цигарени	 компании,	 които	 произ-
веждат	над	50	марки.	Всеки	бранд	има	различни	модифика-
ции,	което	прави	над	200	вида	цигари	в	страната.	Легалният	
пазар	на	цигарите	през	2009	г.	се	оценява	на	около	15	млрд.	
къса,	което	е	средно	с	30	%	по-малко	от	предходната	година.	

износът на български вина през 2009 г. 
отбелязва спад
С	25	%	е	намалял	износът	на	български	вина	през	миналата	
година	спрямо	2008	г.	до	66	млн.	литра.	Това	съобщи	минис-
търът	на	земеделието	и	храните	Мирослав	Найденов.	Пре-
работените	количества	грозде	у	нас	през	2009	г.	са	182	хил.	
тона.	Общото	производство	на	вино	е	125	млн.	литра.
Лозарите	 и	 винопроизводителите	 могат	 да	 се	 възползват	
до	2013	г.	от	112	млн.	евро	средства	по	линия	на	Европей-
ския	 съюз,	 припомнят	 от	 земеделското	 министерство.	 За	
тази	 година	 са	 предвидени	 17,1	 млн.	 евро	 за	 преструкту-
риране	на	лозови	масиви,	2	млн.	евро	за	застраховане	на	
реколтата	и	2,1	млн.	евро	за	промоция	на	български	вина	в	
трети	страни.

опитват вдигане цената на едро на 
захарта у нас
През	февруари	на	Софийска	стокова	борса	(ССБ)	бяха	пред-
ложени	оферти	за	продажба	на	захар	на	едро	(в	чували)	при	
цени	от	около	1100	лв/т.	Офертите	се	предлагат	от	два	бъл-
гарски	захарни	завода	и	един	румънски	търговец.	Насрещни	
оферти	за	покупка	обаче	няма.	Това	не	е	случайно,	тъй	като	
през	последния	месец	единични	сделки	на	едро	за	захар	в	
страната	се	сключват	при	цени	от	около	920-940	лв/т.	Освен	
това	цената	на	захарта	на	борсата	в	Лондон,	която	е	пред-
ставителна	за	тази	стока	в	Европа,	последните	2-3	седмици	
се	колебае	леко	в	една	или	друга	посока,	без	да	се	вдига,	
като	към	момента	е	745	долара/т.		

Енергетика
Нов атомен реактор в козлодуй?
България	вероятно	ще	добави	още	един	реактор	към	един-
ствената	 си	 атомна	 електроцентрала	„Козлодуй”	 и	 се	 под-
готвя	да	направи	оценка	на	интереса	сред	инвеститорите,	
заяви	 министърът	 на	 икономиката	 и	 енергетиката	 Трайчо	
Трайков	 в	 интервю	 за	 агенция	„Ройтерс”.	 Правителството	
работи	над	предварително	проучване	за	реактор	с	капаци-
тет	най-малко	1000	мегавата,	като	и	държавата	ще	участва.
„Нов	реактор	в	Козлодуй	е	много	реалистична	опция”,	заяви	
Трайков.	„Той	няма	да	е	по-малък	от	1000	мегавата”,	допълни	
министърът,	но	не	разкри	повече	подробности.

Природният газ поскъпва шоково от вто-
рото тримесечие 
Прогнозната	цена	на	природния	газ	за	второто	тримесечие	
на	2010	г.,	изчислена	от	Булгаргаз	ЕАД	(дъщерно	на	Българ-
ски	 енергиен	 холдинг),	 следва	 да	 бъде	 481,94	 лв.	 за	 1000	
куб.	м	без	ДДС,	т.е.	да	се	повиши	с	16,6	%,	съобщиха	от	Бул-
гаргаз.	Ако	това	увеличение	бъде	одобрено,	поскъпването	

Η εξαγωγή βουλγαρικών κρασιών το 2009 
σημείωσε πτώση
Κατά	25%	μειώθηκε	η	εξαγωγή	βουλγαρικών	κρασιών	το	τελευ-
ταίο	έτος	σε	σύγκριση	με	το	2008	σε	66	εκατ.	λίτρα.	Αυτό	ανα-
κοίνωσε	ο	Υπουργός	Γεωργίας	και	Τροφίμων	κ.	Μιροσλάβ	Νάι-
ντενοφ.	Οι	κατεργασμένες	ποσότητες	σταφυλιών	στη	Βουλγαρία	
το	2009	ήταν	182	χιλιάδες	τόνοι.	Η	συνολική	παραγωγή	κρασιού	
ήταν	125	εκατ.	λίτρα.
Οι	 αμπελουργοί	 και	 οι	 οινοπαραγωγοί	 μπορούν	 να	 επωφελη-
θούν	από	το	2013	από	χρηματοδότηση	112	εκατ.	ευρώ	από	την	
Ευρωπαϊκή	 Ένωση,	 υπενθύμισαν	 από	 το	 υπουργείο	 Γεωργίας.	
Για	το	τρέχον	έτος	προβλέπονται	17.1	εκατ.	ευρώ	για	την	αναδι-
άρθρωση	αμπελώνων,	2	εκατ.	ευρώ	για	την	ασφάλιση	των	καλ-
λιεργειών	 και	 2.1	 εκατ.	 ευρώ	 για	 προώθηση	 των	 βουλγαρικών	
κρασιών	σε	τρίτες	χώρες.

δοκιμάζουν αύξηση της χονδρικής τιμής της 
ζάχαρης στη βουλγαρία
Πρόσφατα	 στο	 Χρηματιστήριο	 της	 Σόφιας	 υποβλήθηκαν	 προ-
σφορές	 για	 τη	 χονδρική	 πώληση	 ζάχαρης	 (σε	 σάκους)	 σε	 τιμές	
περίπου	1100	λέβα/τόνο.	Οι	προσφορές	υποβλήθηκαν	από	δύο	
εργοστάσια	ζάχαρης	και	από	ένα	Ρουμάνο	έμπορο.	Αντίστοιχες	
προσφορές	 για	 αγορά,	 ωστόσο,	 δεν	 υπάρχουν.	 Αυτό	 δεν	 είναι	
τυχαίο,	δεδομένου	ότι	τους	περασμένους	μήνες	επιμέρους	χονδρι-
κές	συναλλαγές	ζάχαρης	στη	χώρα	πραγματοποιούνταν	σε	τιμές	
από	περίπου	920-940	λέβα/τόνο.	Επιπλέον,	η	τιμή	της	ζάχαρης	στο	
Χρηματιστήριο	του	Λονδίνου,	η	οποία	είναι	αντιπροσωπευτική	για	
το	εν	λόγω	προϊόν	στην	Ευρώπη,	τις	τελευταίες	εβδομάδες	κυμάν-
θηκε	ελαφρώς	στη	μία	ή	στην	άλλη	κατεύθυνση	χωρίς	να	αυξάνε-
ται	και	αυτή	τη	στιγμή	είναι	745	δολάρια/τόνο.				

Ενέργεια
νέος πυρηνικός αντιδραστήρας στο Κοζλο-
ντούι;
Η	Βουλγαρία	πιθανόν	θα	προσθέσει	άλλον	έναν	αντιδραστήρα	
στο	μοναδικό	της	πυρηνικό	εργοστάσιο	«Κοζλοντούι»	και	ετοι-
μάζεται	 να	 αξιολογήσει	 το	 ενδιαφέρον	 των	 επενδυτών,	 είπε	 ο	
Υπουργός	Οικονομίας	και	Ενέργειας	Τράιτσο	Τράικοφ	σε	συνέ-
ντευξή	του	στο	Reuters.	Η	κυβέρνηση	δουλεύει	πάνω	σε	μια	προ-
καταρκτική	μελέτη	για	αντιδραστήρα	ισχύος	τουλάχιστον	1000	
μεγαβάτ	καθώς	θα	συμμετάσχει	και	το	κράτος.
«Νέος	πυρηνικός	αντιδραστήρας	στο	Κοζλοντούι	είναι	μια	πολύ	
ρεαλιστική	επιλογή»,	δήλωσε	ο	κ.	Τράικοφ.	«Δε	θα	είναι	μικρότε-
ρος	από	1000	μεγαβάτ,»	πρόσθεσε	ο	υπουργός,	αλλά	δεν	αποκά-
λυψε	περισσότερες	λεπτομέρειες.



30

февруари  – март 2010сЕКТОРИ

το φυσικό αέριο ανατιμάται ραγδαία από το 
δεύτερο τρίμηνο 
Το	εκτιμώμενο	κόστος	του	φυσικού	αερίου	κατά	το	δεύτερο	τρί-
μηνο	του	2010,	που	υπολογίζεται	από	την	Bulgargas	EAD	(θυγα-
τρική	του	Βουλγαρικού	ενεργειακού	ομίλου	(BEH))	πρέπει	να	είναι	
481.94	λέβα	/1000	κυβικά	μέτρα	χωρίς	ΦΠΑ,	δηλαδή	να	αυξηθεί	
κατά	16.6%,	ανακοίνωσαν	από	την	Bulgargas.	Εάν	αυτή	η	αύξηση	
εγκριθεί,	η	ανατίμηση	του	φυσικού	αερίου	στην	πράξη	θα	είναι	
ακόμη	 μεγαλύτερη	 λόγω	 της	 συμμόρφωσης	 με	 τις	 πρόσφατες	
τροποποιήσεις	του	διατάγματος	για	τις	τιμές	του	φυσικού	αερίου.
Λόγος	για	τη	ζητούμενη	αύξηση	είναι	οι	υψηλότερες	κατά	τους	
τελευταίους	μήνες	τιμές	για	τα	εναλλακτικά	καύσιμα	του	φυσικού	
αερίου	(μαζούτ	και	πετρέλαιο	εσωτερικής	καύσης	(gas	oil))	στις	
διεθνείς	αγορές	και	η	συναλλαγματική	ισοτιμία	του	λεβ	έναντι	του	
δολαρίου	ΗΠΑ,	εξήγησαν	από	την	εταιρεία	φυσικού	αερίου.
Η	αύξηση	της	τιμής	του	φυσικού	αερίου	σε	σύγκριση	με	το	πρώτο	
τρίμηνο	είναι		10.45%.

το κράτος εμποδίζει την παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας από ηλιακές στέγες
Δαπανηρή	και	χρονοβόρα	διαδικασία	για	τη	νομιμοποίηση	των	
φωτοβολταϊκών	συστημάτων	μέχρι	30	κιλοβάτ	στις	στέγες	εμπο-
δίζει	το	ενδιαφέρον	των	επενδυτών.	Αυτό	δήλωσε	η	Βουλγαρική	
φωτοβολταϊκή	ένωση	(BFA)	μετά	από	τη	συνεδρίαση	15	φωτοβολ-
ταϊκών	ενώσεων	που	έλαβε	χώρα	στο	Βερολίνο.	Η	BFA	δουλεύει	
στο	έργο	PV	LEGAL	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής	για	την	άρση	των	
γραφειοκρατικών	εμποδίων	στην	ανάπτυξη	των	φωτοβολταϊκών	
συστημάτων.	Η	διαδικασία	στη	Βουλγαρία	είναι	η	ίδια	όπως	αυτή	
και	για	την	απόκτηση	οικοδομικής	άδειας.	Σε	αντίθεση	με	τη	Βουλ-
γαρία,	στη	Γερμανία	όσοι	θέλουν	να	εγκαταστήσουν	φωτοβολταϊ-
κές	μονάδες	στη	στέγη	του	σπιτιού	τους	μόνο	πρέπει	να	ειδοποιή-
σουν	τις	τοπικές	αρχές	και	τον	διαχειριστή	του	δικτύου,	είπαν	από	
την	ένωση.		

Κατασκευαστική 
βιομηχανία / ακίνητα
10% μείωση των  τιμών  των κατοικιών   στη 
σόφια για το 2010
Κατά	 ακόμα	 10%	 πιο	 φτηνά	 θα	 είναι	 τα	 οικιστικά	 ακίνητα	 στην	
πρωτεύουσα	 το	 2010,	 προέβλεψε	 στο	 ραδιοφωνικό	 σταθμό	
«Darik»	ο	κ.	Ατανάς	Γκάροφ,	Εκτελεστικός	Διευθυντής	της	Colliers	
Bulgaria.	Κατά	τη	γνώμη	του,	κατά	τη	διάρκεια	της	χρονιάς	η	αγορά	
ακινήτων	θα	ακολουθεί	τις	τάσεις	της	οικονομίας.	«Τα	ακίνητα	δεν	
είναι	κινητήρας	της	οικονομίας	αλλά	υποστηρικτική	βιομηχανία,»	
δήλωσε	ο	κ.	Ατανάς	Γκάροφ.		

μεταφορές
μέχρι το τέλος του φεβρουαρίου θα είναι 
γνωστός ο εργολήπτης για την παρτίδα 2 του 
αυτοκινητοδρόμου trakia 
Η	 επιτροπή	 για	 εξέταση	 και	 αξιολόγηση	 των	 προτάσεων	 για	
κατασκευή	 της	 παρτίδας	 2	 του	 αυτοκινητόδρομου	 Trakia	 έχει	
παραδώσει	τα	πρωτόκολλα	των	δραστηριοτήτων	της	στην	ανα-
θέτουσα	αρχή	-	Εθνική	Υπηρεσία	«Οδικές	υποδομές»	(NAPI)	στις	
12	Φεβρουαρίου,	ανακοίνωσαν	από	το	πρακτορείο.	Σύμφωνα	με	

на	синьото	гориво	на	практика	ще	е	дори	по-голямо	заради	
съобразяване	 с	 последните	 изменения	 на	 Наредбата	 за	
цените	на	природния	газ.
Причина	 за	 исканото	 повишение	 са	 по-високите	 през	
последните	месеци	цени	на	алтернативните	на	природния	
газ	 горива	 (мазут	 и	 газьол)	 на	 международните	 пазари	 и	
курса	на	лева	спрямо	щатския	долар,	обясняват	от	газовата	
компания.
Повишението	на	цената	на	природния	газ	от	първото	три-
месечие	беше	с	10,45	на	сто.

държавата пречи на производството на 
ток от соларни покриви
Скъпа	и	дълга	процедура	за	узаконяване	на	соларни	цен-
трали	до	30	киловата	на	покривите	спъва	инвеститорския	
интерес.	Това	заяви	Българската	фотоволтаична	асоциация	
(БФА)	след	провелата	се	през	миналата	седмица	среща	на	
15	фотоволтаични	асоциации	в	Берлин.	Те	работят	по	про-
ект	 на	 Европейската	 комисия	 ПВ	 Легал	 за	 премахване	 на	
бариерите	пред	изграждането	на	фотоволтаични	централи.	
Процедурата	в	България	е	като	тази	за	получаване	на	раз-
решително	за	строеж.	За	разлика	от	България	в	Германия	
желаещите	да	монтират	централи	на	покривите	уведомяват	
само	 местните	 власти	 и	 мрежовия	 оператор,	 посочват	 от	
асоциацията.	

Строителство/имоти
10 % спад в цените на жилищните имоти в 
София за 2010 г.
С	още	10	процента	ще	поевтинеят	жилищните	имоти	в	сто-
лицата	през	2010	г.,	прогнозира	пред	„Дарик”	радио	Атанас	
Гаров,	 изпълнителен	 директор	 на	 Колиърс	 България.	 По	
думите	му	през	годината	пазарът	на	недвижими	имоти	ще	
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следва	тенденциите	на	икономиката.	„Недвижимите	имоти	
не	са	двигател	на	икономиката,	а	поддържаща	индустрия”,	
категоричен	е	Атанас	Гаров.		

Транспорт
до края на февруари ще е ясен 
победителят за лот 2 на автомагистрала 
тракия
Комисията	 за	 разглеждане	 и	 оценка	 на	 предложенията	
за	строителство	на	лот	2	на	магистрала	Тракия	е	предала	
протокола	 от	 своята	 дейност	 на	 възложителя	 -	 Агенция	
Пътна	инфраструктура	(АПИ)	на	12	февруари,	съобщиха	от	
агенцията.	Според	законовите	срокове,	до	десет	работни	
дни,	 а	 може	 би	 и	 по-малко,	 ще	 е	 ясно	 кой	 е	 определен	
за	 изпълнител	 на	 отсечката	 между	 Стара	 Загора	 и	 Нова	
Загора.	В	предадения	протокол	е	записано	предложени-
ето	на	комисията	относно	класирането	на	участниците	в	
процедурата.	За	момента	обаче	това	предложение	не	се	
разкрива	публично.

дойче Бан ще преговаря с БдЖ
Представители	 на	 най-голямата	 европейска	 жп	 компа-
ния	 Дойче	 бан	 идват	 да	 преговарят	 за	 създаването	 на	
съвместно	 дружество	 за	 товарни	 превози	 с	 БДЖ	 на	 15	
февруари,	 съобщи	 транспортният	 министър	 Алексан-
дър	 Цветков,	 цитиран	 от	 Медиапул.	 Ръководството	 на	
железниците	чакаше	германците	още	миналия	месец,	но	
срещата	е	била	отложена.	На	нея	българската	страна	се	
надява	да	се	стигне	до	споразумение	с	Дойче	бан	за	съз-
даване	на	съвместно	дружество	и	уточняване	на	параме-
трите	на	съдружието.

Летище Пловдив сваля таксите двойно, 
конкурира софийското
Предложение	 да	 бъдат	 намалени	 двойно	 таксите	 на	
летище	Пловдив	ще	внесе	в	Министерски	съвет	министъ-
рът	на	транспорта	Александър	Цветков.	След	като	пред-
ложението	 бъде	 прието,	 от	 1	 април	 таксите	 на	 летище	
Пловдив	ще	станат	три	пъти	по-ниски	от	тези	на	летище	
София.	Целта	е	пловдивското	летище	да	стане	атрактивна	
и	 привлекателна	 туристическа	 дестинация	 за	 нискота-
рифните	авиокомпании.	

Земеделие
Ек заплашва да замрази финансирането 
по Програмата за развитие на селските 
райони за България
България	не	се	е	съобразила	напълно	с	европейското	зако-
нодателство	 и	 може	 да	 й	 бъде	 отказано	 финансиране	 от	
Европейския	фонда	за	развитие	на	селските	райони.	Преду-
преждението	е	направено	от	Европейската	комисия	и	беше	
оповестено	от	земеделския	министър	Мирослав	Найденов.	
„Мнението	 на	 европейските	 експерти	 е,	 че	 дефектите	 от	
САПАРД	 са	 прехвърлени	 и	 в	 регламента	 за	 отпускане	 на	
средствата	по	Програмата	за	развитие	на	селските	райони”,	
поясни	Найденов.	 

τις	νόμιμες	προθεσμίες,	εντός	δέκα	εργάσιμων	ημερών,	και	ίσως	
λιγότερο,	θα	γίνει	γνωστό	ποιος	θα	είναι	ο	εργολάβος	για	το	τμήμα	
μεταξύ	της	Στάρα	Ζαγόρα	και	της	Νόβα	Ζαγόρα.	Στο	πρωτόκολλο	
που	υποβλήθηκε	έχει	γραφτεί	η	πρόταση	της	επιτροπής	σχετικά	με	
την	κατάταξη	των	συμμετεχόντων	στη	διαδικασία.	Προς	το	παρόν,	
ωστόσο,	η	πρόταση	αυτή	δεν	έχει	ανακοινωθεί	δημοσίως.

Η Deutsche Bahn θα διαπραγματευτεί με τον 
BDZ
Εκπρόσωποι	του	μεγαλύτερου	ευρωπαϊκού	οργανισμού	σιδη-
ροδρόμων	 Deutsche	 Bahn	 ήρθαν	 για	 διαπραγματεύσεις	 για	
τη	σύσταση	κοινής	επιχείρησης	εμπορευματικών	μεταφορών	
στις	15	Φεβρουαρίου,	δήλωσε	ο	Υπουργός	Μεταφορών	Αλεξά-
νταρ	Τσβετκόφ	κατά	την	Mediapool.	Η	διοίκηση	των	σιδηρο-
δρόμων	περίμενε	τους	Γερμανούς	ένα	μήνα	νωρίτερα,	αλλά	η	
συνάντηση	αναβλήθηκε.	Στη	συνάντηση	η	βουλγαρική	πλευρά	
ελπίζει	να	καταλήξει	σε	συμφωνία	με	την	Deutsche	Bahn	για	τη	
δημιουργία	κοινής	εταιρείας	και	για	την	κατάληξη	σε	από	κοι-
νού	αποδεκτές			παραμέτρους		της	εταιρικής	σχέσης.	

το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ , με δύο φορές 
χαμηλότερα τέλη, ανταγωνίζεται αυτό της 
σόφιας
Πρόταση	 για	 διπλή	 μείωση	 των	 τελών	 στο	 αεροδρόμιο	 του	
Πλόβντιβ	 θα	 υποβάλει	 στο	 Συμβούλιο	 Υπουργών	 ο	 Υπουρ-
γός	 Μεταφορών	 κ.	 Αλεξάνταρ	 Τσβετκόφ.	 Μόλις	 η	 πρόταση	
γίνει	 δεκτή,	 από	 την	 1η	 Απριλίου	 τα	 τέλη	 του	 αεροδρομίου	
του	Πλόβντιβ	θα	είναι	τρεις	φορές	χαμηλότερα	από	αυτά	του	
αεροδρομίου	της	Σόφιας.	Ο	σκοπός	είναι	το	αεροδρόμιο	στο	
Πλόβντιβ	να	γίνει	ελκυστικός	τουριστικός	προορισμός	για	τις	
αεροπορικές	εταιρείες	χαμηλού	κόστους.	

Γεωργία
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απειλεί να παγώσει 
τη χρηματοδότηση του προγράμματος αγρο-
τικής ανάπτυξης στη βουλγαρία
Η	Βουλγαρία	δεν	έχει	συμμορφωθεί	πλήρως	με	την	κοινοτική	
νομοθεσία	 και	 μπορεί	 να	 της	 απαγορευθεί	 χρηματοδότηση	
από	το	Ευρωπαϊκό	Ταμείο	Αγροτικής	Ανάπτυξης.	Η	προειδοποί-
ηση	έγινε	από	την	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	και	ανακοινώθηκε	από	
τον	 Υπουργό	 Γεωργίας	 Μιροσλάβ	 Νάιντενοφ.	 «Η	 γνώμη	 των	
Ευρωπαίων	εμπειρογνωμόνων	είναι	ότι	τα	ελαττώματα	από	το	
SAPARD	έχουν	μεταφερθεί	και	στον	κανονισμό	για	χορήγηση	
των	κονδυλίων	στο	πλαίσιο	του	Προγράμματος	Αγροτικής	Ανά-
πτυξης,»	εξήγησε	ο	κ.	Νάιντενοφ.		
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Κάτι νέο στο μέτωπο 
της διαφήμισης

Νέες	δομές,	νέες	ιδέες	και	νέες	
τεχνολογίες	μπροστά	στην	
Optimum	Media.	

Нещо ново 
на	рекламния	фронт
Нови	структури,	нови	идеи	и	
нови	технологии	предстоят	на	
Оптимум	медия.

ВАНЯ РАйНОВА
 

Самотен	брой	на	Lurzer’s	Archive	привлича	погледа	
в	 средата	 на	 огромната	 маса	 в	 една	 от	 конфе-
рентните	зали	в	офиса	на	Оптимум	медия	в	Биз-
нес	парк	София.	Интернет	сайтът	на	изданието	с	
право	предупреждава,	че	всеки,	който	не	е	абони-

ран	за	Lurzer’s	Archive	е	в	списъка	на	главните	заподозрени	
винаги,	 когато	 някой	 колега	 разбере,	 че	 са	 му	 отмъкнали	
последния	брой	на	списанието.	Това	е	така,	защото	Archive	
е	може	би	най-успешното	списание	за	творческа	реклама,	
което	представя	забележителни	кампании	и	изключителни	
интервюта	с	най-добрите	световни	творци.

Присъствието	 на	 Archive	 тук	 предизвиква	 любопит-
ството	ми,	защото	в	негласната	йерархия	на	креативността	
в	света	на	рекламата	хората,	занимаващи	се	с	медия	плани-
ране	и	закупуване,	обикновено	заемат	по-ниските	стъпала.	
В	представите	ни	тези	хора	са	стъкмени	в	костюми	бизнес-
мени,	а	не	артисти	с	барети.	А	Оптимум	Медия	е	рекламна	
агенция,	 специализирана	 именно	 в	 медия	 планиране	 и	
закупуване.	Въпреки	това,	в	следващия	час	и	нещо	Апосто-
лос	 Болкас,	 изпълнителният	 директор	 на	 компанията,	 ще	
разбие	този	стереотип	на	парчета.

Например	 през	 2007	 г.	 Оптимум	 Медия	 печели	 златна	
награда	на	Медийния	фестивал	в	Албена.	Това	отличие	е	при-
знание	за	агенцията	за	идеята	да	включи	кучето	на	Германос	–		
Куки	в	най-гледаното	тогава	риалити	шоу	ВИП	Брадър.

„Знаехме,	че	Куки	е	лесно	разпознаваем	герой	от	рекла-
мите	на	Германос,	така	че	можехме	да	използваме	кучето,	
дори	 без	 да	 казваме	 Германос,	 и	 хората	 пак	 щяха	 да	 го	
свързват	с	марката”,	казва	Болкас.	„Ето	защо	решихме	да	се	
възползваме	от	популярността	на	кучето	и	да	го	направим	
част	от	живота	на	всички.”

В	тридесет	и	три	отделни	клипа	Куки	се	появява	в	рам-
ките	на	шоуто	и	прави	шеговити	забележки,	свързани	с	каза-
ното	от	другите	ВИП	участници.	И	докато	повечето	зрители	
сменят	канала,	когато	започнат	рекламите,	малцина	биха	си	
помислили	да	превключат	в	разгара	на	действието,	когато	
на	екрана	се	появи	рекламен	герой.	Така	агенцията	успява	

Βανια ραινοΒα

Ένα	 μοναχικό	 τεύχος	 του	 «Lurzer’s	 Archive»	 προσελκύει	 το	
μάτι	στη	μέση	ενός	τεράστιου	τραπεζιού	σε	μια	από	τις	αίθουσες	
συνεδριάσεων	στα	γραφεία	της	Optimum	Media	στο	Business	

Апостолос Болкас,  изпълнителен директор на Оптимум Медия
Ο κ. Απόστολος Μπόλκας, Διευθύνων Σύμβουλος της Optimum Media
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да	избегне	рекламния	блок	и	да	постигне	32	%	по-висока	
гледаемост	и	плаща	по-малко,	отколкото	би	струвало	тра-
диционното	спонсорство.

„Ето	пример	за	това	как	мислим,	че	рекламното	програ-
миране	ще	се	използва	в	бъдеще”,		заключва	Болкас.

В	 този	 случай	 Оптимум	 не	 само	 закупува	 рекламно	
време,	 а	 и	 разработва	 стратегия	 или,	 казано	 просто,	 дава	
идеята.	Експериментът	Германос	и	ВИП	Брадър	илюстрира	
тенденцията	на	преместването	на	креативната	стратегия	от	
креативните	агенции	към	медийните	агенции.

Оптимум	Медия	е	на	българския	пазар	от	1993	г.,	когато,	
понастоящем	независимата	агенция,	все	още	е	отдел	в	DDB.	
През	 2005	 г.	 агенцията	 започва	 самостоятелна	 кариера.	
„Тогава	ние	предвидихме	огромната	необходимост,	бума	на	
търсенето	на	нашите	услуги	и	решихме	да	създадем	отделна	
агенция,	в	която	клиентите	да	имат	достъп	до	пълния	пакет	
на	обслужване	–	не	само	медия	закупуване,	а	и	медия	пла-
ниране	 и	 стратегии,	 както	 и	 маркетингови	 проучвания.	 А	
аз	съм	убеден	колко	е	важно,	че	сме	независими	и	не	сме	
обвързани	с	никоя	медия,	защото	това	означава,	че	реше-
нията	не	се	влияят	от	друго,	освен	от	рекламодателите.”

През	изминалите	пет	години	агенцията	е	утроила	своите	
приходи.	През	2009	г.	Оптимум	Медия	инвестира	36	мили-
она	лева	в	медии	и	неизменно	се	нарежда	сред	трите	или	
четирите	най-успешни	агенции	по	чисти	приходи.	Челните	
места	в	тази	листа	са	важни	за	всяка	агенция,	защото	гаран-
тират	по-силни	позиции	при	преговорите	с	медиите.

Въпреки	 че	 през	 2009	 г.	 Оптимум	 Медия	 е	 успяла	 да	
запази	приходите	си	непроменени	от	 2008	г.,	Болкас	 при-
знава,	 че	 кризата	 е	 повлияла	 и	 върху	 тяхната	 дейност.	
Той	 споделя,	 че	 автомобилният	 и	 търговският	 сектори	 са	
отбелязали	 най-голям	 спад	 на	 разходите	 за	 рекламиране,	
докато	медицинските	компании	и	бързооборотните	стоки	
са	останали	сравнително	стабилни.

„Във	време	на	криза	всеки	иска	да	рекламира	в	медия,	
за	която	е	сигурен,	че	ще	има	ефект”,	казва	Болкас.	„Затова	
се	отказваш	от	медиите,	които	използваш,	за	да	допълват	
кампанията.”

Park	 Sofia.	 Η	 ιστοσελίδα	 του	 περιοδικού	 προειδοποιεί	 σωστά	
ότι	όποιος	δεν	έχει	συνδρομή	για	το	«Lurzer’s	Archive»	είναι	στη	
λίστα	των	υπόπτων	πάντα	όταν	κάποιος	συνάδελφος	συνειδη-
τοποιήσει	ότι	του	έχουν	κλέψει	το	τελευταίο	τεύχος	του	περιοδι-
κού.	Είναι	έτσι	επειδή	το	«Archive»	είναι	ίσως	το	πιο	επιτυχημένο	
περιοδικό	 για	 δημιουργική	 διαφήμιση	 το	 οποίο	 παρουσιάζει	
αξιόλογες	εκστρατείες	και	αποκλειστικές	συνεντεύξεις	με	τους	
καλύτερους	καλλιτέχνες	στον	κόσμο.

Η	 παρουσία	 του	 «Archive»	 εδώ	 προκάλεσε	 την	 περιέργειά	
μου	 γιατί	 στη	 σιωπηρή	 ιεραρχία	 της	 δημιουργικότητας	 στον	
κόσμο	της	διαφήμισης	οι	άνθρωποι	που	ασχολούνται	με	προ-
γραμματισμό	της	αγοράς	και	της	χρήσης	χρόνου	και	χώρου	στα	
ΜΜΕ	(media	planning	και	media	buying)	συνήθως	κατέχουν	τις	
κατώτερες	θέσεις.	Η	ιδέα	μας	για	αυτούς	τους	ανθρώπους	είναι	
για	επιχειρηματίες	με	κοστούμια	και	όχι	για	καλλιτέχνες	με	μπερέ.	
Και	η	Optimum	Media	είναι	διαφημιστική	εταιρεία	που	ειδικεύε-
ται	ακριβώς	στο	media	planning	και	media	buying.	Ωστόσο,	μέσα	
στην	επόμενη	ώρα	και	κάτι	ο	κ.	Απόστολος	Μπόλκας,	Διευθύνων	
Σύμβουλος	της	εταιρείας	θα	σπάσει	το	στερεότυπο	αυτό.

Για	παράδειγμα,	το	2007	η	Optimum	Media	κέρδισε	χρυσό	
βραβείο	στο	φεστιβάλ	των	μέσων	ενημέρωσης	στην	Αλμπένα.	
Αυτό	το	βραβείο	είναι	αναγνώριση	για	την	εταιρεία	για	την	ιδέα	
της	να	βάλει	το	σκύλο	της	Germanos	-	Κούκι	σε	μια	από	τις	εκπο-
μπές	με	την	πιο	υψηλή	τηλεθέαση	τότε	VIP	Brother.

«Ξέραμε	ότι	ο	Κούκι	είναι	εύκολα	αναγνωρίσιμος	χαρακτήρας	
από	τις	διαφημίσεις	της	Germanos	οπότε	μπορούσαμε	να	χρησι-
μοποιήσουμε	το	σκύλο	χωρίς	καθόλου	να	λέμε	«Germanos»	και	
οι	άνθρωποι	πάλι	θα	το	συνέδεαν	με	τη	μάρκα»,	είπε	ο	κ.	Μπόλ-
κας.	«Γι’αυτό	αποφασίσαμε	να	επωφεληθούμε	από	τη	δημοτικό-
τητα	του	σκύλου	και	να	τον	κάνουμε	μέρος	της	ζωής	όλων	μας.»

Σε	τριάντα	τρία	κλιπ	ο	Κούκι	εμφανίζεται	στο	σόου	και	κάνει	
αστείες	παρατηρήσεις	σε	αυτά	που	λένε	οι	άλλοι	VIP	συμμετέχο-
ντες.	Και	ενώ	οι	περισσότεροι	θεατές	αλλάζουν	το	κανάλι	όταν	
αρχίζουν	οι	διαφημίσεις,	ελάχιστοι	θα	σκέφτονταν	να	το	αλλά-
ξουν	στη	μέση	της	δράσης,	όταν	στην	οθόνη	εμφανίζεται	διαφη-
μιστικός	χαρακτήρας.	Έτσι,	η	εταιρεία	κατάφερε	να	αποφύγει	το	
διαφημιστικό	μπλοκ	και	να	επιτύχει	32%	μεγαλύτερη	προβολή	
και	να	πληρώσει	λιγότερο	από	ό,	τι	θα	ήταν	το	κόστος	της	κανο-
νικής	χορηγίας.

«Αυτό	είναι	ένα	παράδειγμα	για	το	πώς	πιστεύουμε	ότι	ο	προ-
γραμματισμός	της	διαφήμισης	θα	χρησιμοποιηθεί	στο	μέλλον»,	
συμπέρανε	ο	κ.	Μπόλκας.

Στην	περίπτωση	αυτή	η	Optimum	όχι	μόνο	αγοράζει	διαφη-
μιστικό	χρόνο	αλλά	επίσης	αναπτύσσει	μια	στρατηγική	ή,	με	πιο	
απλά	λόγια,	δίνει	την	ιδέα.	Το	πείραμα	με	την	Germanos	και	το	VIP	
Brother	απεικονίζει	την	τάση	της	μετατόπισης		της	δημιουργικής	
στρατηγικής	 από	 τις	 δημιουργικές	 εταιρείες	 προς	 τις	 εταιρείες	
αγοράς	και	προγραμματισμού	χώρου–χρόνου.

Η	Optimum	Media	βρίσκεται	στη	βουλγαρική	αγορά	από	το	
1993,	 όταν	 η	 σήμερα	 ανεξάρτητη	 εταιρεία	 ήταν	 ακόμη	 τμήμα	
της	DDB.	Το	2005	η	εταιρεία	ξεκίνησε	ανεξάρτητη	καριέρα.	«Τότε	
προβλέψαμε	τη	μεγάλη	ανάγκη,	την	αλματώδη	αύξηση	της	ζήτη-
σης	για	τις	υπηρεσίες	μας	και	αποφασίσαμε	να	δημιουργήσουμε	
ξεχωριστή	εταιρεία	στην	οποία	οι	πελάτες	να	έχουν	πρόσβαση	
στο	 πλήρες	 πακέτο	 των	 υπηρεσιών	 –	 το	 οποίο	 δεν	 είναι	 μόνο	
αγορά	χρόνου	και	χώρου	στα	ΜΜΕ	αλλά	και	προγραμματισμός	
και	 στρατηγικές	 για	 τα	 μέσα	 ενημέρωσης	 καθώς	 και	 έρευνες	
μάρκετινγκ.	Και	είμαι	σίγουρος	πόσο	σημαντικό	είναι	το	γεγονός	
ότι	δεν	είμαστε	δεσμευμένοι	με	κανένα	μέσο	ενημέρωσης	γιατί	
αυτό	σημαίνει	ότι	οι	αποφάσεις	επηρεάζονται	από	τίποτα	άλλο	
παρά	από	τους	διαφημιστές.»

Аз	съм	убеден	

колко	е	важно,	че	

сме	независими	и	

не	сме	обвързани	с	

никоя	медия.
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Това	обяснява	спада	на	разходите	за	печат	и	външна	
реклама.	Но	разходите	за	Интернет	и	електронни	медии	
не	са	се	променили.	Защо?

„През	 следващите	 две	 до	 три	 години	 в	 медиите	 в	
България	ще	се	случат	сеизмични	промени,	защото	при	
медиите	технологията	е	водещ	фактор,	а	България	внася	
технологии	с	бързи	темпове.	В	момента	използването	на	
Интернет	в	страната	е	43	%,	а	когато	се	повиши	до	50–60	%,	
парите	 за	 реклама	 ще	 се	 преразпределят”,	 прогнозира	
Болкас.

В	 Англия	 например	 разходите	 за	 Интернет	 са	 по-
големи	 отколкото	 тези	 за	 телевизия,	 докато	 в	 България	
разходите	 за	 телевизия	 съставляват	 75	 %	 от	 медийното	
закупуване.	В	същото	време	в	България	има	повече	от	980	
000	потребители	на	Фейсбук,	изключително	голямо	раз-
пространение	 на	 мобилните	 връзки,	 а	 утвърждаването	
на	цифровата	телевизия	е	само	въпрос	на	време.	Всички	
тези	 тенденции	 ще	 променят	 моделите	 на	 потребление	
на	медиите.

	„Ще	се	наложи	да	се	развиваме,”	казва	Болкас.	„Вече	
няма	 да	 става	 въпрос	 за	 закупуването	 на	 тридесетсе-
кунден	 телевизионен	 спот.	 Това	 няма	 да	 е	 ефективно	
в	 бъдеще.	 Ще	 ни	 е	 нужна	 структура,	 която	 да	 обслужва	
всички	тези	нови	технологии.”	

Като	говорим	за	структура,	Оптимум	Медия	изживява	
свое	собствено	сеизмично	разместване.	До	скоро	агенци-
ята	представляваше	OMD,	наричана	„най-голямата	и	най-
креативната	медийна	мрежа	в	света”.	Сега	агенцията	ще	
спре	да	съществува	в	тази	форма.	Вместо	това	под	шап-
ката	на	Omnicom	Group	ще	работят	две	агенции:	OMD	и	
PHD,		съвсем	нова	мрежа	с	огромен	потенциал	за	растеж.	
Двете	 агенции	 всъщност	 ще	 се	 конкурират,	 но	 обемите	
им	 ще	 се	 комбинират,	 за	 да	 се	 постигне	 по-голяма	 сила	
при	преговорите	и	да	се	постигнат	по-добри	цени.	Пла-
нът	е	новата	структура	да	влезе	в	действие	тази	година.

„За	мен	това	е	сравнимо	с	отглеждането	на	дете,”	споделя	
Болкас.	„Дойдох	 	 преди	 четири	 и	 половина	 години	 и	 съм	
щастлив,	че	съм	тук	и	съм	част	от	това	начинание,	защото,	
когато	 правиш	 нещо	 в	 продължение	 на	 много	 време	 и	
постигнеш	успех,	чувството,	което	изпитваш,	е	велико.”			

Κατά	τα	τελευταία	πέντε	χρόνια	η	εταιρεία	έχει	τριπλασιάσει	
τα	έσοδά	της.	Το	2009,	η	Optimum	Media	επένδυσε	36	εκατομμύ-
ρια	λέβα	σε	μέσα	ενημέρωσης	και	ως	αποτέλεσμα	κατατάχτηκε	
μεταξύ	των	τριών	ή	τεσσάρων	πιο	επιτυχημένων	διαφημιστικών	
εταιριών	σύμφωνα	µε	τα	καθαρά	έσοδα.	Οι	πρώτες	θέσεις	στη	
λίστα	 αυτή	 είναι	 σημαντικές	 για	 κάθε	 εταιρεία	 γιατί	 εξασφαλί-
ζουν	ισχυρότερες	θέσεις	κατά	τις	διαπραγματεύσεις	με	τα	μέσα	
ενημέρωσης.

Αν	και	το	2009	η	Optimum	Media	κατάφερε	να	διατηρήσει	
αμετάβλητα	τα	έσοδά	της	από	το	2008,	ο	κ.	Μπόλκας	παραδέ-
χτηκε	ότι	η	κρίση	έχει	επηρεάσει	και	τη	δική	τους	δραστηριό-
τητα.	Είπε	ότι	οι	τομείς	των	αυτοκινήτων	και	του	εμπορίου	έχουν	
καταγράψει	τη	μεγαλύτερη	μείωση	των	δαπανών	για	διαφήμιση,	
ενώ	οι	ιατρικές	εταιρείες	και	τα	προϊόντα	ευρείας	κατανάλωσης	
παρέμειναν	σχετικά	σταθερές.

«Σε	περιόδους	κρίσης	ο	καθένας	θέλει	να	διαφημίσει	σε	μέσα	
ενημέρωσης	για	τα	οποία	είναι	βέβαιο	ότι	θα	υπάρχει	επίδραση»,	
είπε	ο	κ.	Μπόλκας.	«Γι’αυτό	και	αποχωρεί	κανείς	από	τα	μέσα	ενη-
μέρωσης	που	χρησιμοποιεί	για	να	συμπληρώνουν	την	εκστρα-
τεία	του.»

Αυτό	εξηγεί	την	πτώση	των	δαπανών	στην	έντυπη	και	την		
υπαίθρια	διαφήμιση.	Όμως,	οι	δαπάνες	για	το	Διαδίκτυο	και	τα	
ηλεκτρονικά	μέσα	ενημέρωσης	δεν	έχουν	αλλάξει.	Γιατί;

«Κατά	τα	επόμενα	δύο	έως	τρία	χρόνια	στα	μέσα	ενημέρω-
σης	στη	Βουλγαρία	θα	γίνουν	σεισμικές	αλλαγές	γιατί	στα	μέσα	
ενημέρωσης	 η	 τεχνολογία	 είναι	 πάρα	 πολύ	 σημαντικός	 παρά-
γοντας	και	η	Βουλγαρία	εισάγει	τεχνολογίες	με	ταχείς	ρυθμούς.	
Αυτή	τη	στιγμή	η	χρήση	του	Διαδικτύου	στη	χώρα	είναι	43%	και	
όταν	αυξηθεί	σε	50-60%,	τα	χρήματα	για	διαφήμιση	θα	ανακατα-
νεμηθούν,»	προέβλεψε	ο	κ.	Μπόλκας.

Στην	 Αγγλία,	 για	 παράδειγμα,	 οι	 δαπάνες	 για	 το	 Διαδίκτυο	
είναι	μεγαλύτερες	από	εκείνες	που	προορίζονται	για	την	τηλεό-
ραση,	ενώ	στη	Βουλγαρία	οι	δαπάνες	για	την	τηλεόραση	απο-
τελούν	 75%	 του	 media	 buying.	Ταυτόχρονα,	 η	 Βουλγαρία	 έχει	
περισσότερους	από	980	000	χρήστες	στο	Facebook,	εξαιρετικά	
μεγάλη	 διάδοση	 της	 κινητής	 τηλεφωνίας	 και	 η	 εξάπλωση	 της	
ψηφιακής	 τηλεόρασης	 είναι	 μόνο	 θέμα	 χρόνου.	Όλες	 αυτές	 οι	
τάσεις	θα	αλλάξουν	τα	μοντέλα	κατανάλωσης	των	μέσων	μαζι-
κής	ενημέρωσης.

	«Θα	χρειαστεί	να	αναπτυχθούμε,»	είπε	ο	κ.	Μπόλκας.	«Δεν	
θα	πρόκειται	πλέον	για	την	αγορά	ενός	τηλεοπτικού	σποτ	που	
διαρκεί	30	δευτερόλεπτα.	Αυτό	δε	θα	είναι	αποτελεσματικό	στο	
μέλλον.	Θα	χρειαστούμε	δομή	για	την	εξυπηρέτηση	όλων	αυτών	
των	νέων	τεχνολογιών.»	

Μιλώντας	 για	 δομή,	 η	 Optimum	 Media	 βιώνει	 τη	 δική	 της	
σεισμική	αλλαγή.	Μέχρι	πρόσφατα	η	εταιρεία	ήταν	εκπρόσωπος	
του	OMD	-	το	μεγαλύτερο	και	το	πιο	δημιουργικό	δίκτυο	μέσων	
ενημέρωσης	στον	κόσμο.	Τώρα	η	εταιρεία	θα	πάψει	να	υπάρχει	
σε	αυτή	τη	μορφή.	Αντ	‘αυτού,	υπό	την	ομπρέλα	της	Omnicom	
Group	θα	λειτουργήσουν	δύο	εταιρείες:	η	OMD	και	η	PHD	-	ένα	
νέο	δίκτυο	με	τεράστιες	δυνατότητες	ανάπτυξης.	Και	οι	δύο	εται-
ρείες	θα	είναι	στην	πράξη	ανταγωνιστές	αλλά	οι	όγκοι	εργασίας	
τους	 θα	 συνδυάζονται	 για	 μεγαλύτερη	 δύναμη	 στις	 διαπραγ-
ματεύσεις	και	για	να	επιτυγχάνονται	καλύτερες	τιμές.	Το	σχέδιο	
είναι	η	νέα	δομή	να	υλοποιηθεί	φέτος.

«Για	μένα	αυτό	είναι	συγκρίσιμο	με	την	ανατροφή	ενός	παι-
διού»,	είπε	ο	κ.	Μπόλκας.	«Ήρθα	πριν	από	τέσσερα	χρόνια	και	
μισό	και	είμαι	ευτυχισμένος	που	είμαι	εδώ	και	είμαι	μέρος	αυτού	
του	εγχειρήματος	γιατί	όταν	κάνεις	κάτι	για	πολύ	χρόνο	και	έχεις	
επιτυχία,	η	αίσθηση	που	νιώθεις	είναι	το	κάτι	άλλο.»		

В	момента	
използването	на	

Интернет	в	страната	
е	43%,	а	когато	се	

повиши	до	50–60%,	
парите	за	реклама	ще	се		

преразпределят.
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Οι δύο μεγαλύτερες ελληνικές αεροπορικές εταιρείες η Aegean 
και η Olympic συγχωνεύθηκαν σε μια νέα εταιρεία που θα συμμε-
τάσχει στo Xρηματιστήριο Αθηνών . Ως αποτέλεσμα της συγχώ-
νευσης των δύο αεροπορικών εταιρειών η    ελληνική αγορά θα έχει 
μόνο έναν κυρίαρχο αερομεταφορέα – κάτι που θα ανακουφίσει τις 
δύο πρώην αυτοτελείς  εταιρείες από τον επιθετικό ανταγωνισμό 
των τιμών.

Ейджиън и олимпик -	
заминаващи;
олимпик Еър - 
пристигащи

Двете най-големи гръцки авиокомпании, Ейджиън и 
Олимпик се сляха в нова фирма, която ще участва на 
стоковата борса в Атина. В резултат на сливането на 

двете авиолинии, на вътрешния гръцки пазар ще има само 
един доминантен въздушен превозвач, което ще облекчи 
двете бивши фирми от агресивната ценова конкуренция.

aegean και Olympic - 
αναχωρήσεις• 

Olympic air - αφίξεις

Двете	водещи	гръцки	
авиокомпании	се	сляха

Оι	δύο	κορυφαίες	ελληνικές	
αεροπορικές	εταιρείες	

συγχωνεύτηκαν
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„Размерът на нашите конкуренти в Европейския съюз 
налага обединението на двете основни гръцки авиокомпа-
нии, за да постигнем по-голяма автономност в облужва-
нето на нуждите на гръцкия туризъм, да учеличим броя на 
маршрутите, които предлагаме, да осигурим дългосрочното 
развитие на компаниите и да защитим заетостта в сектора,” 
каза председателят на Ейджиън, Теодор Василакис.

Андреас Вгенопулос, председател на Олимпик, изрази 
подобно станивище: „Състоянието на гръцката икономика 
и на авиационния сектор налагат обединяването на силите 
ни, за да можем да предлагаме конкурентни цени, да запа-
зим нивото на заетост и да засилим конкурентноспособ-
ността си на европейския пазар.”

Новият превозвач ще носи името Олимпик Еър и логото 
на Олимпик, но по време на преходния период имената и 
логата на Ейджиън и Олимпик ще се използват паралелно. 
Взети заедно двете авиолинии оперират 64 самолета и имат 
5850 работници.

Ейджиън е приета и се очаква да стане част от Стар Ала-
йънс до юни 2010.

Олимпик е основана през 1957 година от Аристотел Она-
сис, който продава фирмата на гръцкото правителство през 
1974 г. Миналата година правителството продаде Олимпик 
на Марфин Инвестмънт Груп.

Сливането на компаниите предстои да бъде одобрено 
от Европейската комисия. Споразумението между двете 
компании гарантира равен брой акции на Василакис груп 
(основния акционер в Ейджиън) и Марфин Инвестмънт 
Груп (единствения акционер в Олимпик). Останалите акци-
онери на Ейджиън ще запазят пропорционалното си учас-
тие в новата фирма. 

«Τα μεγέθη των ανταγωνιστών στις  αερομεταφορές της Ευρω-
παϊκής Ένωσης,  καθιστούν αναγκαία την σύγκλιση  των ελληνικών 
δυνάμεων για να πετύχουμε αυτοδύναμη κάλυψη των αναγκών 
της στρατηγικής μας βιομηχανίας, του τουρισμού, επέκταση των 
επιλογών προορισμών για τους καταναλωτές αλλά και να διασφα-
λίσουμε την βιωσιμότητα και ανάπτυξη των ελληνικών εταιριών 
και την απασχόληση στον κλάδο,» είπε ο πρόεδρος της Aegean κ. 
Θεόδωρος Βασιλάκης. 

Ο κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, Πρόεδρος της Olympic, εξέφρασε 
παρόμοια θέση: «Οι σημερινές συγκυρίες τόσο της Ελληνικής 
Οικονομίας όσο και του Κλάδου των Αερομεταφορών επιβάλλουν 
συγκέντρωση δυνάμεων για την διατήρηση ανταγωνιστικών τιμών 
στους καταναλωτές, την προστασία θέσεων εργασίας και την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο».

Ο νέος μεταφορέας θα φέρει το όνομα «Olympic Air» και το 
λογότυπο της Olympic αλλά κατά τη μεταβατική περίοδο τα ονό-
ματα και τα λογότυπα της Aegean και της Olympic θα χρησιμο-
ποιούνται παράλληλα. Μαζί οι δύο αεροπορικές εταιρείες έχουν 64 
αεροσκάφη και 5850 υπαλλήλους.

Η Aegean έγινε δεκτή και αναμένεται να γίνει μέρος του Star 
Alliance μέχρι τον Ιούνιο του 2010.

H Olympic ιδρύθηκε το 1957 από τον Αριστοτέλη Ωνάση, 
ο οποίος πούλησε την εταιρεία στην ελληνική κυβέρνηση το 
1974. Πέρυσι, η κυβέρνηση πούλησε την Olympic στην Marfin 
Investment Group.

Η συγχώνευση των εταιρειών πρόκειται να εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών 
εγγυάται ίσο αριθμό των μετοχών του Ομίλου Βασιλάκη (ο κύριος 
μέτοχος της Aegean) και της Marfin Investment Group (ο μοναδι-
κός μέτοχος στην Olympic). Οι υπόλοιποι μέτοχοι της Aegean θα 
διατηρήσουν την αναλογική συμμετοχή τους στη νέα εταιρεία.  
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Тази година Adweek даде титлата Глобална агенция на 
годината за 2009 на рекламна агенция JWT, отбеляз-
вайки факта, че за първи път агенцията и въобще ком-
пания на WPP се награждава с титла от такъв ранг. 

„Тази победа е потвърждение за това, което ние в JWT вече 
знаем - JWT е по-силна, по-добра, по-креативна и по-конку-
рентна от всякога,” каза Боб Джефри, главен изпълнителен 
директор на JWT. 

„Изминалата 2009 година беше тежка за бранша, JWT 
направи голяма стъпка напред, като стана най-голямата аген-
ция, работеща за Microsoft, и заслужи уважение с разработва-
нето на успешни рекламни кампании за Bing, Microsoft Office 
и Microsoft One. Агенцията спечели и други значими клиенти 
из целия свят, включително Debenhams (U.K.), Rimmel (U.K.), 
Egyptian Tourism (EMEA), Schick Edge and Skintimite (U.S.), 
Walmart (LATAM), Telmex (LATAM), Singapore Tourism Board 
(APAC) и Sony (APAC).” 

На фестивала в Кан (Cannes Lions International Advertising 
Festival), провел се през юни 2009 година, JWT спечели 26 
награди от 10 страни, включително и Гран при за кампанията 
«Поща» на Kit Kat, реализирана в Япония. (Това е и първата 
награда от Кан, която Токио изобщо печели.) 

Творческите върхове за 2009 г. включват „Yes, Virginia”, 
възторжено приветствано от критиката 30-минутно анимаци-
онно коледно издание за  Macy’s, което беше излъчено по CBS  
и лансирано на първото в света интерактивно реалити бизнес 
шоу на Microsoft „It’s Everybody’s Business with Jack and Suzy 
Welch.” Това беше част от интерактивен  уебсайт, създаден за 
бизнес и IT специалисти, където освен забавление, те могат да 
намерят интересни технологични и бизнес решения.  

Adweek	
провъзгласи	
JWt	за	глобална	
агенция	на	
2009	година

ЧлЕНОВЕ

Global agency of 
the year για το 2009 

ανακήρυξε το adweek 
την JWt

Φέτος το Adweek έδωσε τον τίτλο Global Agency of the Year  
2009 στη διαφημιστική εταιρεία JWT, σημειώνοντας το γεγονός ότι 
για πρώτη φορά η εταιρεία και γενικά καμπάνια της WPP παίρνει 
τίτλο τέτοιου βαθμού. 

«Αυτή η διάκριση είναι αναγνώριση για όσα εμείς στην 
JWT ήδη ξέρουμε : ότι  η JWT είναι ισχυρότερη, καλύτερη, πιο 
δημιουργική και πιο ανταγωνιστική από ποτέ», δήλωσε ο κ. Bob 
Jeffrey, CEO της JWT. 

«Το 2009 ήταν δύσκολη χρονιά για τον κλάδο. Η JWT έκανε ένα 
μεγάλο βήμα προς τα εμπρός με το να γίνει η διαφημιστική εταιρεία 
της Microsoft και κέρδισε σεβασμό με την ανάπτυξη επιτυχημένων 
διαφημιστικών εκστρατειών για το Bing, το Microsoft Office και 
το Microsoft One. Η εταιρεία κέρδισε και άλλους σημαντικούς 
πελάτες σε όλο τον κόσμο ανάμεσα στους οποίους οι Debenhams 
(U.K.), Rimmel (U.K.), Egyptian Tourism (EMEA), Schick Edge 
and Skintimite (U.S.), Walmart (LATAM), Telmex (LATAM), 
Singapore Tourism Board (APAC) και Sony (APAC).» 

Στο φεστιβάλ στις Κάννες (Cannes Lions International 
Advertising Festival) που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2009, 
η JWT κέρδισε 26 βραβεία από 10 χώρες, συμπεριλαμβανομένου 
και Grand Prix για την εκστρατεία «Ταχυδρομείο» της Kit Kat στην 
Ιαπωνία. (Αυτό είναι και το πρώτο βραβείο από τις Κάννες για το  
Τόκιο.) 

Οι δημιουργικές εξάρσεις  του 2009 περιλαμβάνουν το «Yes, 
Virginia»: χριστουγεννιάτικη ταινία κινούμενων σχεδίων διάρκειας 
30 δευτερολέπτων των Macy’s η οποία έγινε δεκτή με ενθουσιασμό 
από τους κριτικούς, μεταδόθηκε στο CBS και προωθήθηκε στο 
πρώτο στον κόσμο interactive reality business show της Microsoft 
«It’s Everybody’s Business with Jack and Suzy Welch.» Αυτό ήταν 
μέρος από διαδραστικό δικτυακό τόπο που δημιουργήθηκε για 
επιχειρηματίες και επαγγελματίες πληροφορικής όπου εκτός από 
διασκέδαση μπορούν να βρουν ενδιαφέρουσες τεχνολογικές και 
επιχειρηματικές λύσεις.  
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JWT Cee ПУблИКУВА РЕЗУлТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО 
reCovery index

Наскорошно проучване сред маркетинг специалисти от 
Централна и Източна Европа (CCE) установи, че икономиче-
ското напрежение в момента води не само до намаляване на 
бюджета в краткосрочен план, но и до преоценка на марке-
тинговия подход като цяло.

70 % възнамеряват да използват повече нетрадицион-
ните канали, докато само 12 % смятат да увеличат бюджета 
в телевизия.

Независимо от това, значителен брой маркетолози от 
CEE смятат, че марката им е най-ценния актив и засвиде-
телстват силна ангажираност към марките си, въпреки 
икономическата криза.  71 % споделят, че възприятието на 
марката в главата на консуматора означава повече от крат-
косрочните продажби.

Данните са извлечени от проучването Recovery Index, което 
се организира съвместно между JWT CEE и Stamford Global 
CEE. То е част от дългосрочния проект на JWT CEE - Recovery 
Index, който ще тече на регулярни интервали в региона.

Само 23 % от маркетинг мениджърите в региона виж-
дат възстановяването от икономическата криза през 2010 
г., докато болшинството са убедени, че икономиката ще се 
подобри чак през 2011 г. Мениджърите са сравнително песи-
мистично настроени за бърз обрат в работата си, предпола-
гайки, че промяната и експериментите, които наблюдаваме 
от тяхна страна, е по-вероятно да се увеличат.  

Резултатите от проучването Recovery Index тази година 
ще бъдат представени на CEEMS 2010 г. през септември.

Η JWT Cee δΗμοσίευσε τα αποτελέσματα τΗσ έρευνασ 
reCovery index

Μια πρόσφατη έρευνα μεταξύ των επαγγελματιών του 
μάρκετινγκ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (ΚΑΕ) 
διαπίστωσε ότι η σημερινή οικονομική συγκυρία  οδηγεί όχι μόνο 
στη μείωση του προϋπολογισμού σε βραχυπρόθεσμη βάση, αλλά 
και σε επανεκτίμηση της συνολικής προσέγγισης του μάρκετινγκ.

Το 70% από αυτούς  προτίθενται να χρησιμοποιήσουν 
περισσότερα τα μη παραδοσιακά κανάλια ενώ μόνο 12% 
προτίθενται να αυξήσουν τον προϋπολογισμό για την τηλεόραση.

Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί από την ΚΑΕ θεωρούν ότι η μάρκα τους 
είναι το πιο πολύτιμο πλεονέκτημα και δείχνουν ισχυρή δέσμευση 
για τις μάρκες τους παρά την οικονομική κρίση. Το 71% λέει  ότι η 
αποτύπωση της μάρκας στο μυαλό του καταναλωτή μετρά πολύ 
περισσότερο από τις βραχυπρόθεσμες πωλήσεις.

Τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα Recovery Index που 
διοργανώνεται από κοινού μεταξύ της JWT ΚΑΕ και της Stamford 
Global CEE. Η έρευνα είναι μέρος του μακροπρόθεσμου σχεδίου 
της JWT CEE -Recovery Index, το οποίο θα τρέχει σε τακτά χρονικά 
διαστήματα στην περιοχή.

Μόνο το 23% των διευθυντών μάρκετινγκ στην περιοχή 
προβλέπουν ανάκαμψη από την οικονομική κρίση μέσα στο 2010, 
ενώ η πλειοψηφία είναι πεπεισμένη ότι η οικονομία θα βελτιωθεί το 
2011. Τα διευθυντικά στελέχη είναι σχετικά απαισιόδοξα σχετικά 
με μια γρήγορη ανάκαμψη στη δουλειά τους και προβλέπουν  ότι 
η αλλαγή και τα πειράματα που παρατηρούμε εκ μέρους τους είναι 
πιο πιθανό να αυξηθούν.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας Recovery Index φέτος θα 
παρουσιαστούν στο CEEMS το Σεπτέμβριο του 2010.
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„Последен влак” 
	 за	Гърция

АлбЕНА шКОДРОВА
BalkanTravellers.com

Юни	само	изглежда	далеч.	Не	остава	много	
време	 преди	 да	 е	 започнал	 разгарът	 на	
сезона	и	бреговете	на	Гърция	да	са	хлът-
нали	в	морето,	натежали	от	хора.	Лятото	
вече	диша	във	вратовете	ни	горещ	въз-

дух	и	прохладната	синева	на	Средиземно	море	започва	
да	става	неустоима.	По	хълмовете	с	антични	и	среднове-
ковни	руини	рано	сутрин	все	още	вее	свеж	вятър,	а	към	
обед	 октоподите	 започват	 да	 размахват	 подканващо	
пипалца,	сервирани	с	половин	литър	изстудена	рецина.	
Празни	 хотелски	 стаи	 се	 намират	 лесно,	 започват	 от	

«τελευταίο τρένο» 
για την Ελλάδα

αλμπενα σΚοντροΒα
BalkanTravellers.com

Ο	Ιούνιος	μόνο	φαίνεται	μακριά.	Δεν	μένει	πολύς	χρόνος	
πριν	αρχίσει	η	καλοκαιρινή	περίοδος	όταν	και	οι	ακτές	της	
Ελλάδας	 θα	 έχουν	 βυθιστεί	 στη	 θάλασσα,	 βαριές	 από	 τον	
κόσμο.	Το	καλοκαίρι	ήδη	φυσάει	στο	λαιμό	μας	ζεστό	αέρα	
και	 το	 δροσερό	 γαλάζιο	 της	 Μεσογείου	 αρχίζει	 να	 γίνεται	
ακαταμάχητο.	 Στους	 λόφους	 με	 τα	 αρχαία	 και	 μεσαιωνικά	
ερείπια	 νωρίς	 το	 πρωί	 ακόμα	 φυσάει	 φρέσκος	 άνεμος	 και	

Пет	места,	които	е	
по-добре	да	не	
пропускате	в	Гърция	 Πέντε	τοποθεσίες	που	δεν	

πρέπει	να	παραλείψετε	στην	
Ελλάδα	τον	Ιούνιο
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25	евро	на	нощ,	а	пред	таверните	и	узериите	още	не	се	
събират	 тълпи.	 Сега	 е	 моментът	 да	 грабнете	 с	 пълни	
шепи	от	удоволствията,	с	които	е	богата	Гърция.	

дивият пейзаж и дивата история на мани

Тук	 е	 най-южната	 точка	 на	 континентална	 Гърция.	
Фарът	на	нос	Тенаро	бележи	края	на	драматичния	пей-
заж	 на	 полуострова,	 където	 сурови	 сиви	 планини	 се	
спускат	 стръмно	 в	 стотици	 лагуни,	 в	 които	 през	 юни	
рядко	стъпва	човешки	крак.	

Подходът	към	Мани	е	през	два	каменни	града.	Гитио,	
на	източния	бряг,	е	очарователно	пристанище	със	собст-
вен	 живот,	 толкова	 нетуристическо,	 колкото	 изобщо	
може	да	бъде	едно	гръцко	морско	селище.	Арeополи	е	
първият	и	последният	по-голям	град	на	западния	бряг	
на	Мани.	Къщите	му	от	сив	дялан	камък	и	венецианските	
камбанарии	 на	 църквите	 вече	 издават	 очарованието,	
което	притежава	вътрешността	на	полуострова.

На	юг	пътят	се	вие	покрай	морето	и	от	време	на	време	
разкрива	 забележителни	 гледки	 към	 водата.	 Но	 това,	
което	 прави	 пейзажа	 уникален,	 са	 кулите:	 стотиците	
цели	и	полуразрушени	бойни	кули	са	наследство	от	една	
леко	зловеща	страна	в	историята	на	маниотите	-	кръвните	
вражди.	Сцена	на	стотици	битки	между	кланове,	кулите	
възникват	през	14	в.	и	се	дострояват	и	използват	чак	до	
края	 на	 19	 в.,	 докогато	 продължават	 и	 размириците	 на	
полуострова	(последната	от	тях	е	потушена	с	помощта	на	
гръцката	национална	армия).	Някои	по-стари	кули	ясно	
се	открояват	с	потъмнелия	си	цвят,	други	се	смесват	със	
съвременното	 строителство,	 което	 не	 се	 е	 променило	
съществено	през	последните	100	години.

το	 μεσημέρι	 τα	 χταπόδια	 αρχίζουν	 να	 γεμίζουν	 τα	 πιάτα	
που	 σερβίρονται	 μαζί	 με	 μισό	 λίτρο	 κρύα	 ρετσίνα.	 Ελεύ-
θερα	δωμάτια	στα	ξενοδοχεία	βρίσκονται	εύκολα,	οι	τιμές	
αρχίζουν	από	25	ευρώ	την	ημέρα	και	στις	ταβέρνες	και	στα	
ουζερί	 ακόμα	 δεν	 μαζεύεται	 πολύς	 κόσμος.	 Τώρα	 είναι	 η	
στιγμή	 να	 δοκιμάσετε	 τις	 απολαύσεις	 που	 σας	 προσφέρει	
η	Ελλάδα.	

το άγριο τοπίο και η άγρια ιστορία της μάνης

Εδώ	είναι	το	νοτιότερο	σημείο	της	ηπειρωτικής	Ελλάδας.	
Ο	 φάρος	 του	 Ταινάρου	 σηματοδοτεί	 το	 τέλος	 του	 άγριου	
τοπίου	 της	 χερσονήσου,	 όπου	 γκρι	 βουνά	 κατεβαίνουν	
κατακόρυφα	σε	εκατοντάδες	λιμνοθάλασσες	όπου	τον	Ιού-
νιο	σπάνια	πατάει	ανθρώπινο	πόδι.	

Ο	 δρόμος	 για	 τη	 Μάνη	 περνά	 μέσα	 από	 δύο	 πέτρινες	
πόλεις.	Το	Γύθειο,	στην	ανατολική	ακτή,	είναι	ένα	γραφικό	
λιμάνι	 με	 δική	 του	 ζωή,	 τόσο	 μη	 τουριστικό	 όσο	 θα	 μπο-
ρούσε	να	είναι	ένας	ελληνικός	θαλάσσιος	οικισμός.	Η	Αρεό-
πολη	είναι	η	πρώτη	και	η	τελευταία	μεγάλη	πόλη	στη	δυτική	
ακτή	της	Μάνης.	Τα	σπίτια	φτιαγμένα	από	γκρίζα	πελεκητή	
πέτρα	και	τα	ενετικά	καμπαναριά	των	εκκλησιών	δίνουν	μια	
ιδέα	για	τη	γοητεία	του	εσωτερικού	της	χερσονήσου.

Προς	τα	νότια	ο	δρόμος	περνάει	κατά	μήκος	της	θάλασ-
σας	 και	 πού	 και	 πού	 αποκαλύπτει	 αξιοσημείωτες	 θέες	
στο	νερό.	Αλλά	αυτό	που	κάνει	 το	τοπίο	μοναδικό	είναι	οι	
πύργοι:	 οι	 εκατοντάδες	 ολόκληροι	 και	 ημικατεστραμμένοι	
πύργοι	 είναι	 κληρονομιά	 μιας	 ελαφρώς	 φρικτής	 περιόδου	
στην	 ιστορία	 των	 Μανιωτών	 -	 την	 εποχή	 της	 βεντέτας.	
Σκηνή	 εκατοντάδων	 μαχών	 μεταξύ	 πατριωτών,	 οι	 πύργοι	
πρωτοϋπήρξαν	 τον	 14ο	 αιώνα	 και	 συνέχισαν	 να	 χτίζονται	
και	να	χρησιμοποιούνται	μέχρι	τα	τέλη	του	19ου	αιώνα	όσο	
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В	Гитио	има	добри	хотели	и	ресторанти,	но	и	заведе-
нията	в	Ареополи	си	струват	за	вечеря.	В	Гитио	пробва-
хме	и	ни	хареса	хотел	Gythion,	най-старият	хотел	в	града,	
50	евро	за	двойна	стая	без	закуска.	 [www.gythionhotel.
gr,	tel	+30	27330	23452]

(Българското?) злато на микена

След	като	находки	в	село	Дъбене	през	2005	г.	поро-
диха	 хипотезата,	 че	 златото	 на	 Троя	 и	 Микена	 идва	 от	
България,	античните	руини	на	Микена	не	биват	да	бъдат	
пропускани.	 Те	 и	 без	 това	 са	 едно	 от	 най-интересните	
древни	 места	 в	 съвременна	 Гърция	 –	 не	 само	 заради	
красотата	на	намерените	там	предмети	и	постройки,	но	
и	 защото	 в	 най-голяма	 степен	 съответстват	 на	 Омиро-
вата	версия	за	историята.

Според	 	 „Илиада”	 и	 „Одисея”	 градът	 е	 основан	 от	
убиеца	на	горгоната	Медуза	Персей	и	е	родно	място	на	
героя	 от	 троянската	 война	 Агамемнон.	 В	 потвържде-
ние	 на	 легендата,	 златното	 съкровище,	 намерено	 при	
разкопките	 от	 германския	 археолог	 Хенрик	
Шлиман,	съдържа	брошки	с	формата	на	косите	
на	 Медуза.	 На	 Агамемнон	 са	 приписвани	 забе-
лежителната	 златна	 маска,	 открита	 в	 Микена,	
както	и	внушителната,	почти	непокътната	гроб-
ница	в	подножието	на	акропола.

Като	цяло	градът,	съществувал	между	1550-
1200	г.	пр.	Хр.,	е	почти	заличен.	Той	е	от	онези	
места,	 из	 които	 човек	 трябва	 да	 ходи	 с	 книга	
в	 ръка	 или	 с	 разказвач	 под	 ръка.	 Но	 епичната	
архитектура,	 която	 личи	 от	 гробницата	 и	 от	
Лъвската	порта,	а	също	и	от	копията	на	златното	
съкровище	 (оригиналите	са	в	Атина),	 са	доста-
тъчни	да	завъртят	въображението.

Най-приятното	 място	 да	 отседнете,	 за	 да	
посетите	 Микена,	 е	 Нафплио,	 на	 30	 км	 на	 юг.	
Оттам	можете	да	стигнете	за	по-малко	от	час	с	
автобус.	Входът	е	8	евро.

тунели от боганвилии в Нафплио

Историческо	пристанище	и	най-голям	град	в	
залива	Арголикос,	Нафплио	е	същински	бум	на	
удоволствието	през	юни.	Дали	ще	пиете	фрапе	
в	едно	от	десетките	кафенета	с	гледка	към	прис-
танището	на	Буболини,	ще	кръстосвате	по	про-
хладните	 полирани	 камъни	 на	 малките	 улички	
под	 тунели	 от	 розови	 и	 червени	 боганвилии,	
или	ще	ровите	из	рафтовете	на	стотиците	артис-
тични	 бутици,	 това	 място	 е	 наслаждение	 от	
начало	до	край.

Ефектно	разположен	върху	хълм	над	морето,	
Нафплио	се	отличава	с	отоманска	архитектура	в	
подножието	и	 	венецианска	корона	във	вид	на	
масивна	крепостна	стена.	Върху	тази	историче-
ска	канава	е	наложен	дебел	пласт	от	най-фината	
гръцка	естетика,	тъй	като	градът	е	бил	столица	
на	 независима	 Гърция	 от	 1929	 г.	 до	 1934	 г.	 и	
седалище	на	новия	монарх,	австриец	по	произ-
ход,	принц	Ото	през	1933-1934	г.

Джамиите	са	превърнати	в	църкви,	много	от	

συνέβαιναν	οι	ταραχές	στη	χερσόνησο	(η	τελευταία	από	τις	
οποίες	κατεστάλη	με	την	επέμβαση	του	ελληνικού	εθνικού	
στρατού).	 Ορισμένοι	 πιο	 παλιοί	 πύργοι	 ξεχωρίζουν	 με	 το	
σκούρο	χρώμα	τους,	άλλοι	αναμειγνύονται	με	τις	μοντέρνες	
κατασκευές,	οι	οποίες	δεν	έχουν	αλλάξει	σημαντικά	κατά	τα	
τελευταία	100	χρόνια.

Στο	Γύθειο	έχει	καλά	ξενοδοχεία	και	εστιατόρια,	αλλά	και	τα	
καταστήματα	 στην	 Αρεόπολη	 είναι	 αρκετά	 καλά	 για	 δείπνο.	
Στο	Γύθειο	δοκιμάσαμε	και	μας	άρεσε	το	ξενοδοχείο	Gythion:	
το	πιο	παλιό	ξενοδοχείο	στην	πόλη,	50	ευρώ	το	δίκλινο	χωρίς	
πρωινό.	[www.gythionhotel.gr,	τηλ.	+30	27330	23452]

το (βουλγαρικό;) χρυσάφι των μυκηνών

Απ’	 όταν	 ευρήματα	 στο	 χωριό	 Dabene	 το	 2005	 δημι-
ούργησαν	την	υπόθεση	ότι	το	χρυσάφι	της	Τροίας	και	των	
Μυκηνών	προέρχονται	από	τη	Βουλγαρία,	η	επίσκεψη	στα	
αρχαία	 ερείπια	 των	 Μυκηνών	 είναι	 υποχρεωτική.	 Έτσι	 κι	
αλλιώς	είναι	μια	από	τις	πιο	ενδιαφέρουσες	αρχαίες	τοποθε-
σίες	στη	σύγχρονη	Ελλάδα,	όχι	μόνο	λόγω	της	ομορφιάς	των	
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αντικειμένων	και	των	κτηρίων	που	βρέθηκαν	εκεί	αλλά	και	
επειδή	τα	περισσότερα	αντιστοιχούν	σε	μεγάλο	βαθμό	στην	
εκδοχή	του	Ομήρου	για	την	ιστορία.

Σύμφωνα	με	την	Ιλιάδα	και	την	Οδύσσεια	η	πόλη	ιδρύθηκε	
από	τον	δολοφόνο	της	Γοργόνας	Μέδουσας	τον	Περσέα	και	
είναι	 η	 γενέτειρα	 του	 ήρωα	 του	Τρωικού	 Πολέμου	 Αγαμέ-
μνονα.	Σε	επιβεβαίωση	του	μύθου,	ο	χρυσός	θησαυρός	που	
βρέθηκε	 κατά	 τις	 ανασκαφές	 του	 Γερμανού	 αρχαιολόγου	
Henrik	Schliemann	περιέχει	καρφίτσες	στο	σχήμα	των	μαλ-
λιών	της	Μέδουσας.	Λέγεται	ότι	στον	Αγαμέμνονα	ανήκε	η	
αξιόλογη	 χρυσή	 μάσκα	 που	 ανακαλύφθηκε	 στις	 Μυκήνες	
καθώς	 και	 ο	 εντυπωσιακός,	 σχεδόν	 άθικτος,	 τάφος	 στους	
πρόποδες	της	Ακρόπολης.

Γενικά	 από	 την	 πόλη	 η	 οποία	 υπήρχε	 μεταξύ	 1550-1200	
π.Χ.	 δεν	 έχει	 απομείνει	 σχεδόν	 τίποτα.	 Είναι	 ένα	 από	 αυτά	
τα	μέρη	στα	οποία	πρέπει	κανείς	να	περπατήσει	με	βιβλίο	
στο	χέρι	ή	με	αφηγητή	στο	πλευρό	του.	Όμως,	η	αρχιτεκτο-
νική	από	το	έπος	η	οποία	φαίνεται	στον	τάφο	και	στην	Πύλη	
των	 Λεόντων,	 όπως	 επίσης	 και	 τα	 αντίγραφα	 του	 χρυσού	
θησαυρού	(τα	πρωτότυπα	είναι	στην	Αθήνα)	αρκούν	για	να	
εξάψουν	τη	φαντασία.

Το	πιο	ευχάριστο	μέρος	να	μείνετε	για	να	επισκεφθείτε	τις	
Μυκήνες	είναι	το	Ναύπλιο,	30	χιλιόμετρα	προς	τα	νότια.	Από	
εκεί	μπορείτε	να	φτάσετε	με	το	λεωφορείο	σε	λιγότερο	από	
μία	ώρα.	Η	είσοδος	είναι	8	ευρώ.

τούνελ από βουκαμβίλιες στο ναύπλιο

Το	ιστορικό	λιμάνι	και	η	μεγαλύτερη	πόλη	του	Αργολικού	
Κόλπου,	 το	 Ναύπλιο,	 είναι	 μια	 πραγματική	 έκρηξη	 ευχαρί-
στησης	τον	Ιούνιο.	Αν	θα	πιείτε	φραπέ	σε	μία	από	τις	δεκά-
δες	καφετέριες	με	θέα	στο	λιμάνι	του	Ναυπλίου	ή	θα	κάνετε	
βόλτες	πάνω	στις	δροσερές	λείες	πέτρες	στα	μικρά	δρομά-
κια	κάτω	από	τούνελ	από	ροζ	και	κόκκινες	βουκαμβίλιες	ή	
θα	ανακατέψετε	τα	ράφια	των	εκατοντάδων	καλλιτεχνικών	
μπουτίκ,	αυτός	είναι	ο	τόπος	απόλαυσης	από	την	αρχή	ως	
το	τέλος.

Με	 τη	 θεαματική	 του	 τοποθεσία	 σε	 λόφο	 πάνω	 από	 τη	
θάλασσα,	το	Ναύπλιο	έχει	οθωμανική	αρχιτεκτονική	στους	
πρόποδές	του	και	στέμμα	από	ενετικά	τείχη.	Σε	αυτό	το	ιστο-
ρικό	 καμβά	 υπάρχει	 ένα	 παχύ	 στρώμα	 από	 την	 πιο	 λεπτή	
ελληνική	αισθητική,	επειδή	η	πόλη	ήταν	η	πρωτεύουσα	της	
ανεξάρτητης	Ελλάδας	από	το	1929	μέχρι	το	1934	και	έδρα	
του	νέου	μονάρχη	αυστριακής	καταγωγής,	Πρίγκιπα	Όθωνα	
κατά	την	περίοδο	1933-1934.

Τα	τζαμιά	έχουν	μετατραπεί	σε	εκκλησίες,	πολλά	από	τα	
παλιά	σπίτια	έχουν	αναπαλαιωθεί	ως	πολυτελείς	βίλες	που	
νοικιάζονται	και	στους	λευκούς	δρόμους	μεταξύ	τους	δεκά-
δες	 εστιατόρια	 κάνουν	 την	 πόλη	 να	 μοιάζει	 θύελλα	 χαράς	
κάθε	βράδυ.

Στην	 κεντρική	 πλατεία	 του	 παλιού	 μέρους	 της	 πλατεία	
Συντάγματος	βρίσκεται	το	κομψό	κτίριο	του	πρώτου	ελλη-
νικού	 κοινοβουλίου	 -	 ένα	 τεράστιο	 πέτρινο	 κτίριο	 με	 κιο-
νοστοιχία	το	οποίο	είναι	απέναντι	από	ένα	παλιό	τζαμί	που	
τώρα	χρησιμοποιείται	ως	σινεμά.		

Μεταξύ	 των	 απολαυστικών	 σημείων	 του	 Ναυπλίου	 είναι	
οι	 παραλίες	 (μια	 από	 τις	 οποίες	 είναι	 στην	 ίδια	 την	 πόλη)	
και	 τρία	 φρούρια.	 Δύο	 από	 αυτά	 είναι	 χτισμένα	 στο	 λόφο	
πάνω	από	την	πόλη	και	ήταν	μία	από	τις	σημαντικές	οχυρώ-
σεις	στον	πόλεμο	για	την	ανεξαρτησία	από	την	Οθωμανική	
Αυτοκρατορία.	Το	τρίτο	φρούριο,	στο	νησί	απέναντι	από	την	

старите	 къщи	 са	 реставрирани	 в	 луксозни	 вили,	 които	
се	дават	под	наем,	а	по	белите	улици	между	тях	десетки	
ресторанти	 превръщат	 града	 във	 весела	 буря	 всяка	
вечер.

На	 централния	 площад	 на	 старата	 част	 Платиа	 Син-
дагматос	 се	 намира	 елегантната	 сграда	 на	 първия	
гръцки	парламент	–	масивна	каменна	постройка	с	коло-
нада,	 обърната	 с	 лице	 към	 използвана	 за	 киносалон	
някогашна	джамия.

Сред	 местата	 за	 удоволствия	 в	 Нафплио	 са	 плажо-
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вете	(един	от	които	в	самия	град)	и	трите	крепости.	Две	
от	тях	са	построени	на	хълма	над	града	и	са	били	едно	
от	важните	укрепления	при	войната	за	независимост	от	
Отоманската	империя.	Третата	крепост,	на	остров	срещу	
морската	 променада,	 известно	 време	 е	 служила	 като	
луксозен	хотел.

Цените	 в	 хотелите	 в	 Нафплио	 започват	 от	 50	 евро	
нагоре,	 а	 в	 ресторантите	 варират.	 Ние	 пробвахме	 и	 ни	
харесаха	семплия,	но	с	добри	гледки	хотел	Виктория	за	
50	евро	за	двойна	стая	и	таверна	Byzantio	с	вкусно	плато	
с	 меса	 и	 зеленчуци	 за	 двама,	 отлично	 наливно	 вино	 и	
най-добрите	улични	музиканти,	които	бяхме	слушали	от	
години.

Самотраки

Най-дивият	остров	на	Гърция	не	е	пренаселен	и	в	раз-
гара	на	сезона,	но	през	юни	е	отличен	баланс	между	поно-
сими	температури,	свежа	вода	и	възможност	за	уединение	
по	плажовете.

Освен	 традиционните	 за	 гръцките	 острови	 удоволст-
вия	–	висене	в	пристанищните	кафенета,	газене	в	плитка	
вода	 и	 обилни	 обеди	 с	 мусака,	 Самотраки	 предлага	 още	
две	 забележителни	 преживявания.	 Едното	 е	 къпане	 в	
ледено	 планинско	 езеро	 в	 края	 на	 сгорещяващ	 трекинг	
през	 планината	 Фенгари	 –	 твърди	 се,	 че	 от	 върховете	 й	
Омир	наблюдавал	Троянската	война.

προκυμαία,	για	κάποιο	διάστημα	χρησιμοποιήθηκε	ως	πολυ-
τελές	ξενοδοχείο.

Οι	τιμές	στα	ξενοδοχεία	αρχίζουν	από	€	50	και	στα	εστια-
τόρια	ποικίλλουν.	Εμείς	δοκιμάσαμε	και	μας	άρεσαν	το	απλό,	
αλλά	με	καλή	θέα	ξενοδοχείο	Victoria	Hotel	για	50	ευρώ	το	
δίκλινο	και	η	ταβέρνα	Βυζάντιο	με	νόστιμο	πιάτο	με	κρέας	
και	λαχανικά	για	δύο,	εξαιρετικό	κρασί	χύμα	και	οι	καλύτεροι	
μουσικοί	του	δρόμου	που	έχουμε	ακούσει	εδώ	και	χρόνια.

σαμοθράκη

Το	 πιο	 άγριο	 νησί	 στην	 Ελλάδα	 δεν	 είναι	 γεμάτο	 κόσμο	
κατά	την	καλοκαιρινή	περίοδο	αλλά	τον	Ιούνιο	παρέχει	και	
εξαιρετική	 ισορροπία	 μεταξύ	 υποφερτών	 θερμοκρασιών,	
φρέσκου	νερού	και	ευκαιρίας	για	να	μείνει	κανείς	μόνος	στις	
παραλίες.

Εκτός	 από	 τις	 παραδοσιακές	 για	 τα	 ελληνικά	 νησιά	 απο-
λαύσεις	 -	 να	 κάθεται	 κανείς	 στα	 καφενεία	 του	 λιμανιού,	 να	
περπατά	στα	ρηχά	νερά	και	τα	πλούσια	γεύματα	με	μουσακά	-		
η	Σαμοθράκη	προσφέρει	άλλες	δύο	αξιόλογες	εμπειρίες.	Η	μία	
είναι	το	κολύμπι	στην	παγωμένη	ορεινή	λίμνη	μετά	από	τρέ-
κινγκ	για	ζέσταμα	στο	βουνό	Φεγγάρι.	Λένε	ότι	από	τις	κορυ-
φές	του	ο	Όμηρος	παρακολουθούσε	τον	Τρωικό	Πόλεμο.

Η	 άλλη	 είναι	 η	 βόλτα	 στα	 αρχαία	 ερείπια	 του	 ιερού,	 το	
οποίο	ήταν	κάποτε	ένα	από	τα	σημαντικά	κέντρα	λατρείας	
της	αρχαίας	Ελλάδας	μαζί	με	τους	Δελφούς,	την	Έφεσο,	την	
Αφροδισιάδα	και	το	Περπερικόν.	Εδώ	κάποτε	βρισκόταν	το	
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Другото	 е	 разходката	 из	 руините	 на	 античното	 свети-
лище,	което	някога	е	било	едно	от	важните	магически	места	
на	 древна	 Гърция,	 заедно	 с	 Делфи,	 Ефес,	 Афродизиас	 и	
Перперикон.	Тук	някога	се	е	издигала	статуята	на	крилатата	
богиня	Нике,	която	днес	е	изложена	в	Лувъра	и	тиражирана	
в	 милиони	 копия	 сувенирен	 кич	 от	 гипс.	 Обстановката,	 в	
която	се	е	издигал	оригиналът,	си	струва	да	бъде	видяна	–		
създателят	на	природата	не	е	бил	в	особено	добро	настро-
ение,	докато	е	правил	това	място,	но	е	проявил	забележите-
лен,	макар	и	строг,	вкус.

Самотраки	е	достъпен	с	ферибот	през	Александруполис,	
добре	е	да	си	резервирате	място	предварително,	ако	сте	с	
автомобил	[тел.	+30	05510	26721,	агенция	Ватисис,	ул.	Кипру	
№5].	Повечето	хотели	са	в	Камариотиса	-	пристанищен	град	
на	острова,	цените	започват	от	30	евро	за	двойна	стая.

Последователи на дионисий в палатки 
на олимп

На	21	юни,	в	деня	на	слънцестоенето,	под	върха	на	Олимп	
от	години	се	организира	едно	от	най-забавните	партита	на	
Балканите.	 Гърци,	 считащи	 се	 за	 наследници	 на	 древните	
елини	не	само	етнически,	но	и	идеологически,	прииждат	към	
„градините	 на	 Зевс”,	 за	 да	 участват	 в	 неколкодневни	 летни	
празненства	протичащи	в	античния	божествен	пантеон.

άγαλμα	της	θεάς	Νίκης,	η	οποία	σήμερα	είναι	στο	Λούβρο	
και	κυκλοφορεί	σε	εκατομμύρια	αντίγραφα	ως	κιτς	σουβε-
νίρ	φτιαγμένα	από	γύψο.	Αξίζει	να	δει	κανείς	το	σημείο	όπου	
ήταν	το	πρωτότυπο	–	ο	δημιουργός	της	φύσης	δεν	ήταν	σε	
ιδιαίτερα	καλή	διάθεση	όταν	έφτιαχνε	αυτό	το	μέρος,	αλλά	
έχει	δείξει	αξιόλογο	αν	και	αυστηρό	γούστο.

Η	 Σαμοθράκη	 είναι	 προσβάσιμη	 με	 πλοίο	 από	 την	 Αλε-
ξανδρούπολη	και	συστήνεται	να	κλείσετε	θέση	εκ	των	προ-
τέρων	εάν	έχετε	αυτοκίνητο	[Τηλ.	+30	05510	26721,	Vatisis	
Agency,	οδός	Κύπρου	5].	Τα	περισσότερα	ξενοδοχεία	είναι	
στην	Καμαριώτισσα,	μια	πόλη-λιμάνι	στο	νησί,	οι	τιμές	αρχί-
ζουν	από	30	ευρώ	το	δίκλινο	δωμάτιο.

οπαδοί του διονύσου σε κατασκήνωση 
στον Όλυμπο

Στις	21	Ιουνίου,	την	ημέρα	του	θερινού	ηλιοστασίου,	κάτω	
από	την	κορυφή	του	Ολύμπου	εδώ	και	χρόνια	οργανώνεται	
ένα	από	τα	πιο	διασκεδαστικά	πάρτι	στα	Βαλκάνια.	Έλληνες	
που	 θεωρούν	 ότι	 είναι	 κληρονόμοι	 των	 αρχαίων	 Ελλήνων	
όχι	μόνο	εθνικά,	αλλά	και	 ιδεολογικά,	προσέρχονται	στους	
κήπους	του	Δία	για	να	συμμετάσχουν	σε	καλοκαιρινές	εκδη-
λώσεις	που	διαρκούν	μερικές	ημέρες	και	λαμβάνουν	χώρα	στο	
αρχαίο	πάνθεον.

Χρησιμοποιούν	 τελείως	 σύγχρονες	 σκηνές	 αλλά	 φορούν	
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Те	опъват	съвсем	съвременни	палатки,	но	ходят	в	роби	
и	се	опитват	да	говорят	на	старогръцки,	за	което	често	им	
помагат	дионисиевите	количества	изпито	вино.	За	ужас	на	
местните	 фундаментални	 православни	 християни,	 които	
отскачат	 до	 намиращия	 се	 на	 същата	 поляна	 параклис	
„Свети	Йоан”,	пришълците	изпълняват	варварски	ритуали:	
танцуват	езически	танци,	кръщават	се	с	древни	имена,	бра-
косъчетават	се	и	отправят	молитви	към	Зевс	и	компания.

Ако	 разпитате,	 вероятно	 ще	 откриете	 сред	 1000-та	
елини	идеолози	на	движението	Трифон	Костопулос.	Той	е	
преподавал	25	години	философия	в	Стокхолмския	универ-
ситет,	 докато	 един	 ден	 внезапно	 не	 установил,	 че	 се	 чув-
ства	„повече	грък,	отколкото	християнин	и	не	започнал	да	
събира	съмишленици.

Ако	 не	 ви	 се	 отсяда	 на	 палатка,	 алтернативата	 е	 село	
Литохоро	в	подножието	на	Олимп.	Там	освен	стаи	от	35	евро	
нагоре	и	отлична	храна,	има	и	лесен	достъп	до	плажовете	на	
Бяло	море.	В	радиус	от	15	км	от	селото	има	поне	3	възможни	
курорта,	най-симпатичен	от	които	е	Платамонас.

Четете още за Гърция в BalkanTravellers.com

ρόμπες	και	προσπαθούν	να	μιλούν	αρχαία	ελληνικά,	σ	το	οποίο	
συχνά	 τους	 βοηθούν	 οι	 ποσότητες	 κρασιού	 που	 πίνουν.	 Προς	
φρίκη	 των	 ντόπιων	 φονταμενταλιστικών	 ορθοδόξων	 χριστια-
νών,	οι	οποίοι	πηγαίνουν	στο	παρεκκλήσι	του	Αγίου	Ιωάννη	που	
βρίσκεται	δίπλα	στο	ίδιο	λιβάδι,	οι	επισκέπτες	εκτελούν	βάρβα-
ρες	τελετές:	χορεύουν	ειδωλολατρικούς	χορούς,	ονομάζονται	με	
αρχαία	ονόματα,	παντρεύονται	και	κάνουν	προσευχές	στον	Δία.

Αν	 κάνετε	 μια	 έρευνα,	 είναι	 πιθανόν	 να	 βρείτε	 μεταξύ	 των	
χιλίων	Ελλήνων	ιδεολόγων	του	κινήματος	τον	Τρύφωνα	Κωστό-
πουλο.	Έχει	διδάξει	για	25	χρόνια	φιλοσοφία	στο	Πανεπιστή-
μιο	της	Στοκχόλμης,	ώσπου	μια	μέρα	ξαφνικά	διαπίστωσε	ότι	
αισθάνεται	 «περισσότερο	 Έλληνας»	 απ’	 ό,τι	 χριστιανός	 και	
άρχισε	να	συγκεντρώνει	οπαδούς.

Αν	δεν	προτιμάτε	την	κατασκήνωση,	η	εναλλακτική	λύση	είναι	
το	χωριό	Λιτόχωρο	στους	πρόποδες	του	Ολύμπου.	Εκεί	υπάρ-
χουν	δωμάτια	με	τιμές	που	αρχίζουν	από	35	ευρώ	και	πολύ	καλό	
φαγητό,	έχει	και	εύκολη	πρόσβαση	στις	παραλίες	του	Αιγαίου.	
Σε	ακτίνα	15	χλμ.	από	το	χωριό	έχει	τουλάχιστον	3	θέρετρα,	το	
πιο	συμπαθητικό	από	τα	οποία	είναι	ο	Πλαταμώνας.		

Διαβάστε περισσότερα για την Ελλάδα στο BalkanTravellers.com
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φεβρουάριος – μάρτιος 2010 προσεχεισ

Предстоящи събития

24 - 30 март 2010 г.
Място:	Национален	дворец	на	културата	–	София,	
България	
стройко �000
www.stroiko2000.com

13 – 16 април 2010 г.
Място:	Интер	Експо	Център	София	–	София,	България
международно финансово изложение 
„банки Инвестиции Пари �0�0”
Организатор:	Списание	„Банки	Инвестиции	Пари”
www.bip-bg.com

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

16 – 18 април 2010 г.
Място:	Международен	изложбен	център	HELEXPO	–		
Атина,	Гърция
digital Technology expo
Организатор:	Premier	Events	Group

18 – 19 май 2010 г.
Място:	Хотел	Хилтън	–	Атина,	Гърция
средиземноморсka конференция за природосъо-
бразна енергия
Организатор:	Financial	Times	Global	Events,	the	Institute	for	
Climate	and	Energy	Security	and	C&C	International
http://www.ftglobalevents.com/medsustainableenergy/
overview.asp

28 юни – 2 юли 2010 г. (Краен срок за заявки: 25 март 2010 г.)
Място:	EU-Japan	Centre,	Брюксел,	Белгия
Тренинг курс за мениджъри от Ес в Япония
Организатор:	EU-Japan	Centre	for	Industrial	Cooperation
http://www.eu-japan.eu/global/business-training.html

Προσεχείς εκδηλώσεις

24 – 30 Μαρτίου 2010
Τόπος:	Μέγαρο	πολιτισμού,	Σόφια,	Βουλγαρία	
stroyko �000 
www.stroiko2000.com

13 – 16 Απριλίου 2010
Τόπος:	Inter	Expo	Center,	Σόφια,	Βουλγαρία
διεθνής οικονομική έκθεση 
«τράπεζες επενδύσεις χρήμα �0�0» 
Διοργανωτής:	Περιοδικό	«Τράπεζες	Επενδύσεις	Χρήμα»
www.bip-bg.com
 

14 Απριλίου 2010
Τόπος:	:	Inter	Expo	Center,	Σόφια,	Βουλγαρία
�ο διεθνές συνέδριο και έκθεση για την ενεργειακή 
απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
Διοργανωτής:		ViaExpo
http://www.viaexpo.cоm

16 – 18 Απριλίου 2010
Τόπος:	Διεθνές	Εκθεσιακό	Κέντρο	HELEXPO,	Αθήνα,	Ελλάδα
διεθνής έκθεση brand fair �
Digital	Technology	Expo
Διοργανωτής:	Premier	Events	Group

18 – 19 Μαΐου 2010
Τόπος:	Ξενοδοχείο	Hilton,	Αθήνα,	Ελλάδα
mediterranean sustainable energy summit
Διοργανωτής:	Financial	Times	Global	Events,	the	Institute	
for	Climate	and	Energy	Security	and	C&C	International
http://www.ftglobalevents.com/medsustainableenergy/
overview.asp

28 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2010 (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 
25 Μαρτίου 2010)
Τόπος:	EU-Japan	Centre,	Βρυξέλλες,	Βέλγιο
εκπαιδευτικό σεμινάριο για διευθυντικά στελέχη από 
την εε στην ιαπωνία
Διοργανωτής:	EU-Japan	Centre	for	Industrial	Cooperation
http://www.eu-japan.eu/global/business-training.html
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февруари  – март 2010

БЛаНЧаРд иНтЕРНЕшъНъЛ	 залага	 на	 образованието	
и	тренинга	на	работното	място,	за	да	помогне	на	служите-
лите	на	своите	клиенти	да	развият	потенциала	си,	да	зало-
жат	 на	 сферите	 на	 своята	 компетентност	 и	 да	 постигнат	
индивидуалните	си	цели	в	синхрон	с	нуждите	и	целите	на	
организацията,	 в	 която	 работят.	 Така	 Бланчард	 Интерне-
шънъл	 осигурява	 по-висока	 продуктивност	 и	 по-добри	
финансови	резултати	на	своите	клиенти.	

кЛийвС	 предлага	 красиви,	 дизайнерски	 оформени	 лук-
созни	апартаменти	под	наем	в	София.	Всички	апартаменти,	
отдавани	под	наем,	са	собственост	и	под	управлението	на	
Клийвс.		Предложенията	на	фирмата	са	за	хора,	които	искат	
да	наемат	стилно	и	сигурно	жилище,	комфортно	и	с	добро	
управление.
Към	 днешна	 дата	 портфолиото	 на	 Клийвс	 включва	 150	
апартамента	на	територията	на	София.

маРш оод специализира	 в	 привидно	 парадоксалното	
изкуство	да	откриеш	светлата	страна	на	риска.	Като	един	от	
водещите	застрахователи	и	риск	консултанти	в	света,	еки-
път	на	Марш	знае,	че	добрите	възможности	винаги	са	при-
дружени	от	известен	риск.	Ролята	на	Марш	е	да	превърне	
риска	от	заплаха	в	предимство.	Диагностичният	подход	на	
Марш	е	взискателен	и	определя	цената	на	риска,	така	че	
клиентите	да	приемат	риска	като	коров	елемент	в	тяхната	
стратегия.	Марш	има	24	000	служители	в	света	и	приходи	от	
над	5	милиарда	долара.	Марш	обслужва	повече	клиенти	и	
индустрии,	от	която	и	да	е	друга	компания	в	бранша.

ПРайСуотъРхауСкуПъРС БъЛГаРия  предоставя	
отраслово-фокусирани	одиторски,	данъчни	и	консултант-
ски	 услуги,	 които	 подпомагат	 изграждането	 на	 общест-
вено	доверие	и	допринасят	за	повишаване	стойността	на	
дружествата	 на	 техните	 клиенти.	 ПрайсУотърхаусКупърс	
България		са	една	от	водещите	фирми	за	професионални	
услуги	в	страната	с	над	200	служители	и	16	години	присъст-
вие	на	българския	пазар.	Отраслите,	в	които	фирмата	спе-
циализира	и	работи,	са	обединени	в	следните	по-големи	
групи:	 потребителски	 и	 промишлени	 продукти	 и	 услуги,	
енергетика	и	минно	дело,	финансови	услуги,	технологии	и	
комуникации,	недвижими	имоти	и	строителство.

h BLancharD internatiOnaL υποστηρίζει	 	 την	
εκπαίδευση	 και	 την	 κατάρτιση	 στο	 χώρο	 εργασίας	 για	 να	
βοηθήσει	τους	υπαλλήλους	των	πελατών	της	να	αναπτύξουν	το	
δυναμικό	τους,	να	εστιαστούν	στους	τομείς	της	αρμοδιότητάς	
τους	και	να	επιτύχουν	τους	ατομικούς	στόχους	τους	σύμφωνα	
με	τις	ανάγκες	και	τους	στόχους	του	οργανισμού	στον	οποίο	
εργάζονται.	 Έτσι	 η	 Blanchard	 International	 εξασφαλίζει	
μεγαλύτερη	 αύξηση	 της	 παραγωγικότητας	 και	 καλύτερα	
οικονομικά	αποτελέσματα	στους	πελάτες	της.	

h cLeves	 προσφέρει	 προς	 ενοικίαση	 στη	 Σόφια	 πολυτελή	
διαμερίσματα	 με	 όμορφο	 design.	 Όλα	 τα	 διαμερίσματα	 που	
ενοικιάζονται	ανήκουν	και	είναι	υπό	τη	διαχείριση	της	Cleves.	
Οι	προτάσεις	της	εταιρείας	απευθύνονται	σε	όσους	 	 	θέλουν	
να	νοικιάσουν	μια	κομψή	και	ασφαλή	κατοικία,	άνετη	και	με	
καλή	διαχείριση.	
Προς	το	παρόν,	το	χαρτοφυλάκιο	της	Cleves	περιλαμβάνει	150	
διαμερίσματα	στη	Σόφια.

Η Marsh LtD. 	ειδικεύεται	στη	φαινομενικά	παράδοξη	τέχνη	
της	αναζήτησης	της	φωτεινής	πλευράς	του	ρίσκου.	Ως	μία	από	
τις	κορυφαίες	ασφαλιστικές	εταιρείες	και	συμβούλους	κινδύνων	
στον	κόσμο,	η	ομάδα	της	Marsh	ξέρει	ότι	οι	καλές	ευκαιρίες	
πάντα	συνοδεύονται	από	κάποιο	κίνδυνο.	Ο	ρόλος	της	Marsh	
είναι	να	μετατρέψει	τον	κίνδυνο	από	απειλή	σε	πλεονέκτημα.	Η	
διαγνωστική	προσέγγιση	της	Marsh	είναι	αυστηρή	και	εκτιμάει	
την	τιμή	του	κινδύνου	έτσι	ώστε	οι	πελάτες	να	περιλαμβάνουν	
τον	κίνδυνο	ως	βασικό	στοιχείο	στη	στρατηγική	τους.	Η	Marsh	
έχει	24	000	υπαλλήλους	σε	όλο	τον	κόσμο	και	έσοδα	άνω	των	5	
δισ.	δολαρίων.	Η	Marsh	εξυπηρετεί	περισσότερους	πελάτες	και	
βιομηχανίες	από	οποιαδήποτε	άλλη	εταιρεία	του	κλάδου.

Η price WaterhOuse cOOpers BuLGaria 	προσφέρει	
ελεγκτικές,	 φορολογικές	 και	 συμβουλευτικές	 υπηρεσίες	
εστιασμένες	 σε	 διάφορους	 τομείς	 που	 βοηθούν	 στη	
δημιουργία	 εμπιστοσύνης	 του	 κοινού	 και	 συμβάλλουν	 στην	
αύξηση	 της	 αξίας	 των	 εταιρειών	 των	 πελατών	 τους.	 Η	 Price	
Waterhouse	 Coopers	 Bulgaria	 είναι	 μια	 από	 τις	 κορυφαίες	
εταιρείες	επαγγελματικών	υπηρεσιών	στη	χώρα	με	πάνω	από	
200	 υπαλλήλους	 και	 16	 χρόνια	 στην	 αγορά	 της	 Βουλγαρίας.	
Οι	 τομείς	 στους	 οποίους	 η	 εταιρεία	 δραστηριοποιείται	 και	
ειδικεύεται	 και	 ομαδοποιούνται	 στις	 ακόλουθες	 βασικές	
κατηγορίες:	 καταναλωτικά	 και	 βιομηχανικά	 προϊόντα	 και	
υπηρεσίες,	 ενέργεια	 και	 εξόρυξη,	 χρηματοπιστωτικές	
υπηρεσίες,	 τεχνολογίες	 και	 επικοινωνίες,	 ακίνητα	 και	
κατασκευές.

Нови	членове	на	ГБСБ
τα νέα μέλη του hBcB






