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Календар

Организирани от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) участия на български малки и средни предприятия в
международни изложения през м. ноември 2011 г.

3–5 íîåìâðè,
2011 ã. Êèòàé
„HONG KONG INTERNATIONAL
WINE & SPIRITS FAIR” - Хонконг
Международният панаир на виното 2011 в Хонконг се провежда
за четвърти път. Организиран е
от Търговско представителство
за развитие на Хонконг. На панаира се представят висококачествени вина, бира и други алкохолни
напитки, а също и различни стоки
и услуги, свързани с питейната
индустрия от цял свят. През
2010 г. в проявата са участвали 680 компании от 30 държави,
посетителите са били 14 312.

15-18 íîåìâðè 2011 ã. Ôðàíöèÿ
MIDEST – Париж
На Международно изложение за индустриални поддоставчици участниците доставчици ще
представят най-добрите решения
и иновативни технологии. През
последните години основна тема на
MIDEST са предизвикателствата,
свързани с енергоспестяванията,
суровините и условията за устойчиво развитие.
В изложението ежегодно участват около 1700 компании, от които
приблизително 40% са чуждестранните. През 2010 г., юбилейното 40-о
издание, е било посетено от над 40

000 души, основно професионалисти
от различни промишлени сектори.
Основните тематични секции на
изложението са:
- Обработка на метали;
- Обработка на пластмаси, каучук
и сплави;
- Обработка на други материали
и материи;
- Електроника, микроелектроника
и електротехника;
- Индустриално оборудване и
аксесоари;
- Инструменти;
- Поддръжка и сервизни услуги за
индустрията

14-20 íîåìâðè 2011 ã. Ñúðáèÿ

HONG KONG INTERNATIONAL WINE
& SPIRITS FAIR е отлична възможност за винопроизводителите,
както и за дистрибуторите на
вина и други напитки. Китайският
пазар притежава огромен потенциал в този сектор, благодарение
на нарастващата популярност на
панаира, на него се представят
голяма част от специалистите и
търговците в бранша.
Основните секции на изложението са:
- Ликьори и напитки – вино,
бира, шампанско, текила, уиски,
водка, бренди, коктейли и други;
- Винени услуги – опаковка,
етикетировка, обучение, винен
туризъм, бутилиране, инвестиции,
складиране и логистика;
- Винени аксесоари – винени
чаши, кани, тапи, отварачки, купи
за лед, шейкъри и други;
- „Приятели на виното” – ядки,
чипс, морска храна, печени продукти, спагети, паста и други.

6 Икономика

Международен мебелен
панаир, Белград
Международният мебелен панаир
се провежда ежегодно. Той е предназначен не само за производители
на мебели и пълна гама на изделия за
вътрешно обзавеждане, а и на машини, инструменти и материали за
мебелната и дървопреработващата
индустрия.
Основните тематични секции са:
- Домашно обзавеждане;
- Мебели за обществено ползване –
офис и хотелско обзавеждане;
- Градински и екзотични мебели;
- Вътрешен дизайн – подови и стенни покрития и декорации, осветление;
- Вътрешно обзавеждане – врати,

прозорци, камини, отоплителни уреди;
- Аксесоари – пердета и завеси,
огледала, декоративни елементи;
- Производствени материали за
мебели, бои, лакове и други;
- Други материали, свързани с
обзавеждането – тапицерии, стълби,
нови технологични материали, гумени
и пластмасови изделия;
- Машини, съоръжения и инструменти за мебелната индустрия;
- Машини и съоръжения за първична
обработка на дървен материал.
През 2010 г. в изложението са
участвали 522 фирми, от които 360
местни и 162 чуждестранни от 20
страни. Според статистиката посетителите са били 85 000.
ВАЖНО!
Финансовото подпомагане за участие
в изложенията се
извършва с европейски
пари по проект „Насърчаване на интернационализацията на
българските предприятия”, по който
ИАНМСП е институционален бенефициент.

За бога,
харчете!

Темата

Свършва ли кризата или идва нова
рецесия? Този въпрос си задават
всички след разтърсващите събития
от преди седмици. Глобалният лидер
Америка се задъхва от натрупаните свръх дългове. За първи път в
историята кредитна агенция свали
рейтинга на най-голямата световна
икономика, което предизвика ефект,
по-силен от цунами.
Старият континент също се
тресе от проблеми и спасява затъналата Гърция и тръгналите към
пропастта останали членки на Еврозоната.
В тази ситуация на несигурност
светът заговори за края на господството на долара и разпадане
на единната валута. Ще удържи ли
на напъните Еврозоната? И дали има в
света валута, която да измести щатската,
разсъждават анализаторите.
На фона на световните икономически трусове
България е като малка сламка на вятъра. Страната
ни може да се похвали със стабилни макро показатели и строга финансова дисциплина. Но в същото
време чуждите инвестиции секват, потреблението е
свито до минимум, хората трупат пари
за „черни дни”, а все повече остават
без работа. Как ще оцелеем в ситуацията, в която
на виновните се наливат
пари, а за стриктните няма
и похвала?Отговорите на
всички тези въпроси
потърсихме при
специалистите.

êîëàæ ÀÍÒÎ

Í ÊÎÂÀ×ÅÂ

8 Икономика

ТАТЯНА ЯВАШЕВА
Предотвратяването на нова
рецесия в световната икономика
е мисия невъзможна, обяви неотдавна американският икономист
Нуриел Рубини.Основният проблем
за настоящата икономическа
ситуация са политиците, твърди
от своя страна нобеловият лауреат по икономика Пол Кругман.
Прогнози за предстоящ финансов
Армагедон, за верижни фалити на
държави, за ръст на безработицата и на инфлацията, за спад
на доходите и очаквания за какви
ли не други икономически плашила
задръстват ефира. И всичко това
може да се окаже, че има силата
на самосбъдващо се пророчество.
Продавачите на страх все още
развиват добър бизнес, защото
световната икономика така и
не успя трайно да се оттласне
от дъното. За сметка на това
при голяма част от анализаторите кризата в творческия им
подход става все по-осезаема,
а предложенията им за изход от
усложняващата се ситуация все
по-отчетливо се свеждат до къса
листа с притоплени добри и лоши
сценарии.

Паниката
продължава
Дали системата се самоунищожава, или просто хората не
искат да променят начина си на
живот, създаден в добрите години
на икономиката? Надеждите, че
глобалната криза ще има отрезвяващ ефект, вследствие на
който капитализмът ще придобие
човешко лице, а отговорността
към обществото, към природата,
към клиентите и партньорите
ще нарасне, се оказаха поредната
утопия.
В разрастващата се несигурност инвеститорите, а и хората,
които могат да заделят нещо
настрана, панически търсят убежище за парите си. И тъй като
до момента кризата не засегна

Àêî âúòðåøíîòî ïîòðåáëåíèå ñå çàñèëè, áúëãàðñêàòà
èêîíîìèêà ùå ïîëó÷è ñïàñèòåëíà ãëúòêà âúçäóõ
доверието в банките, спестяванията вместо да се инвестират и
да създават добавена стойност,
се депозират в трезорите. Така
само през юли това лято над
900 млн. лева са заделени като
бели пари за черни дни, стана
ясно от статистиката на БНБ.

че от 8 трлн. долара от стойността на акциите по света, но
данните на щатската Комисия
за търговия с фючърси за стоки показват, че хедж фондове и
други спекулативни инвеститори
увеличават бичите залози в очакване на възходящ ценови тренд.
Недостиг в производството на мед, царевица и петрол заради
разширяването на развиващите се икономики
прогнозират трейдърите. Цената на златото
галопира и българите
също се поддадоха на
еуфорията парите да се
обръщат в жълт метал
с цел да бъдат защитени от инфлацията.

Обезболяващо
Ïðåäëîæåíèÿòà
çà èçõîä îò
óñëîæíÿâàùàòà
ñå ñèòóàöèÿ ñà
êàòî êúñà ëèñòà ñ
ïðèòîïëåíè äîáðè
è ëîøè ñöåíàðèè
Над половината от депозитите
са направени от домакинствата.
Обяснението е в непрекъснато
свиващото се потребление дори
в отпускарския сезон, когато
хората традиционно развързват
портфейла.
Въпреки забавянето на световния икономически растеж много
от инвеститорите смело се
насочват към пазарите на суровини, където очакват поскъпване
заради недостатъчното им предлаганe. Водещо място в ценовия
ръст догодина се очаква да имат
енергията и индустриалните
метали. Изчисленията сочат, че
през август заради нарастващите тревоги около състоянието на
икономиката са изтрити пове-

Броят на страните с финансови
проблеми лавинообразно расте.
България обаче, макар и да е найбедната в Евросъюза, не спира да
се хвали с финансовата си стабилност, която до голяма степен
се дължи на валутния борд, но и
на консервативната политика на
сегашните управляващи. Властите не демонстрират желание да
харчат повече, отколкото хазната позволява. Но хвърлянето на
спасителни финансови пояси на
закъсали накара мнозина да поставят под съмнение смисъла от
българското затягане на коланите, при положение че печатниците
на световни валути не спират да
работят в подкрепа на нуждаещите се от обезболяваща финансова
инжекция. Освен всичко парите на
спестовниците бързо олекват.
„Световните пазари страдат
от наличието на рак с метастази, който не е излекуван. Макроикономическата стабилност у
нас е спасена чрез евтаназия на
българския бизнес и обедняване
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Т емата
на хората, чрез унищожаване на
хиляди малки и средни фирми, чрез
засилване на бедността в страната и поставяне на публичния
сектор на колене”, е диагнозата,
която проф. Димитър Иванов постави. Въпреки че според данните
от Евростат България е на дъното по доходи на населението в
Европа, където се нареждаме под
Румъния и Латвия и за периода
2007-2013 г. сме сред първенците
по ниска усвояемост на еврофондовете, спасителен план "Маршал"
чрез структурните фондове за
нас не е предвиден. За северната
ни съседка, която също е извън
еврозоната, се очакват да бъдат
дадени допълнително още 700
млн. евро. Това показва, че при
лоша финансова дисциплина се
прави подпомагане, а добрата не
се възнаграждава.

Мисия (не)възможна
В сегашната ситуация никой
не залага големи очаквания
към българската икономика.
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Свитото потребление в световен аспект ще се отрази и върху
родния бизнес. Ясно е, че ръст в
икономиката може да се получи,
ако вътрешното потребление започне да се увеличава. Но засега
никой не знае кой точно е ключът
към това. Вече има световен
опит как да се стимулира потреблението по време на криза. През
2009 г. 23 млн. тайванци получават ваучер за 108 долара, който е
трябвало да изразходват до края
на годината. В някои градове на
Китай също са раздавали ваучери
за ресторанти и хотели. Тайланд
изпратил чекове за 58 долара на
над 10 млн. работници с ниски доходи, Япония също не остава назад и дава между 130 и 200 долара
на всеки гражданин. Подтиквайки
азиатците да пазаруват, ваучерите ще доведат до определен
ефект, но няма да компенсират
глобалната криза, предрекоха тогава наблюдатели. И наистина
чудо не стана.
Инвеститорите продължават да се питат какво

да правят с парите си. Като перспективни за България в близкото
бъдеще се очертават IT секторът,
хранително-вкусовата промишленост и туризмът (не алкохолният,
а екоисторическият и културният
туризъм). Препоръчват се производства с висока добавена стойност, за които предварително
трябва да се осигури пазар. Никой
обаче не се заема с конкретните
стъпки, чрез които нашата страна да си осигури по-висок брутен
вътрешен продукт в период, когато пада стандартът на живот в
много от развитите страни.
Древни мъдреци казват, че
огромният океан не може да осигури достатъчно вода за пиене
на един, докато малкото изворче
може да утоли жаждата на три
армии. И твърдят, че алчността
се ражда от липсата на умереност. Именно алчността стана
причина за сегашната глобална
криза, но, както по всичко личи,
кризата един ден може и да си
отиде, но не и апетитът
към свръхбогатство.

Заем, но не
на всяка цена
ПЕТЯ СТОЯНОВА

От началото на икономическата
криза кредитите за бизнеса у нас
са се увеличили едва с 3,26 млрд.
лв., което представлява ръст от
10.4%, показват данните на БНБ
към юни 2011 г. За сравнение само
през годината преди началото на
кризата заемите за предприятията са отбелязвали увеличение от
10 млрд. лв., което е представлявало ръст от 48,7%. Причини за
по-малкото кредити през последните близо три години е спадът
в търсенето на ново финансиране
от страна на бизнеса, както и
по-консервативната политика на
банките.
Водещ принцип на банковата политика е да се подкрепя и следва
бизнеса. В ситуация, когато фирмите изпитват затруднения с реализацията на продукцията или не
им достигат оборотни средства,
работата на кредитните институции също намалява. Отчетите
на Централната банка показват,
че въпреки настъпилия период на
стабилизиране, кредитирането
нараства слабо. Заемите за бизнеса са над 600 млн. лв. повече през
тази година, но това увеличение е
нетно. За да се обърне трендът,
икономиката трябва да генерира
растеж. Не е без значение и психологическият фактор на търсенето и предлагането на заеми.
Много фирми са потърпевши
от кризата по различни начини и
са изключително предпазливи в
решенията си, като не желаят да
взимат нови заеми. Банките от
своя страна внимателно оценяват
риска. Въпреки че са свръхликвидни и търсят начини да използват
свободния си ресурс, те подхождат консервативно и подкре-

Т емата

пят само
проекти
с добро
обезпечение и
бизнес план.

Аз на
теб –
ти на мен
Когато продукцията на определен бизнес започне да се
търси, идва подходящият
момент за оборотен
кредит. При възможност на разширение
на действащите мощности се стига и до инвестиционен кредит. Логично е през това време да се
назначат нови работници, част
от които може да кандидатстват
за жилищен или потребителски
заем. Това е пътят към очакваното оживление на вътрешното търсене, но като най-важен фактор
за растеж за отворена икономика
като българската е износът. Неговият ръст създава предпоставки
за подобряване на търговския баланс, за нови директни чужди инвестиции и като цяло за по-добри
макроикономически показатели на
страната. Експортът провокира и
раздвижва вътрешното потребителско и капиталово търсене, за
да се стигне до стабилно излизане
от кризата.
Ситуацията у нас обаче продължава да е драматична. Като цяло
за българските малки и средни
фирми рецесията не е приключила.

Проблемът експорт
„Над 350 хиляди компании от
малкия и средния бизнес, които
работят у нас, представляват

Áèçíåñúò ñå àäàïòèðà
êúì èêîíîìè÷åñêàòà
ñèòóàöèÿ è òúðñè
íîâè âúçìîæíîñòè
99,5 % от всички дружества. Те
осигуряват и около 80% от заетостта в България. Повече от
половината не работят на печалба, посочват от Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия.
Само от около 5% от тях влизат
в категорията интернационализирани предприятия, изчисляват
експертите на агенцията. Проучване сред фирмите показва, че
все още е рано за нови инвестиции освен в производствата,
които излизат от кризата и
досегашните им мощности са
изчерпани. Добри са изгледите за
компаниите от фармацията, добива и преработката на метали,
хранителната индустрия.
Малкият и средният бизнес
у нас да работи с поглед към
света, предвижда финансовата
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помощ по ОП „Конкурентоспособност”. Тя продължава до 2013 г.
и е в размер на 29 млн. лева. В
периода на криза това ще спаси
малките фирми поради свитото
вътрешно потребление, категорични са експертите.

На депозитен режим
Стабилността на банковата
система и финансирането на бизнеса остават пряко зависими от
парите на българските граждани. С 3 млрд. лв. са се увеличили
спестяванията на населението
от юни 2010 г. до юни 2011 г.,
докато търговските дружества
са спестили само 1.7 млрд. лв. В
същото време предоставените
кредити на фирми са се повишили
с 1.44 млрд. лв., а тези за потребителски и жилищни кредити - с
560 млн. лева. Затова и политика-
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та на повечето кредитни институции е да осигурява все по-добра
защита на интересите на вложителите.
Промоциите са само една от
формите на конкурентна битка
между банките. В новите кредити личат възможностите на
отделните кредитни институции
да финансират повече надеждни
клиенти. Въпрос на време е тези
по-добри условия по новите заеми
да се “влеят” към цялата кредитна маса.
Приоритет на няколко банки е да използват европейски
средства, които да достигнат
до крайния получател с по-ниски
лихви и по-изгодни финансови
условия. От средата на юли пет
кредитни институции подписаха
гаранционни споразумения по линия на инициативата JEREMIE
(Обединени европейски ре-

сурси за подкрепа). Така СИБАНК,
ПроКредит банк, Райфайзенбанк,
Обединена българска банка и УниКредит Булбанк заявиха готовност да подпомагат бизнеса в
страната. Финансовият инструмент се ръководи в България в
рамките на ОП „Конкурентоспособност” от Европейския инвестиционен фонд.
В тясно сътрудничество с
Националния гаранционен фонд,
Българската банка за развитие
и Държавен фонд „Земеделие”
от края на август МКБ Юнионбанк прави национална кампания
за кредитиране на българския
бизнес. За фирмите, които кандидатстват по оперативните
програми на ЕС и Програмата
за развитие на селските райони,
са предназначени специализирани инвестиционни кредити и се
прилага процедура за изпълнение
на проекти, одобрени за безвъзмездна
финансова помощ.
Банката поема за
своя сметка задължителните застраховки на имуществото, прието за
обезпечение на кредитите. В кредитната
институция, управлявана
от Мария Илиева, внедриха
нова система, с която с
точност идентифицират
потребностите на всеки
клиент. Със софтуера на
Системата за управление
на взаимоотношенията с
клиенти - т.нар. Сustomer
relationship management
(CRM) се съставя индивидуален клиентски
профил на база редица
характеристики (като
пол, доходи, възраст,
предишни ползвани
продукти и услуги и
др.) и се посочва найподходящия заем или
депозит.

блиц

Емил Вучков, Директор “Продуктова и пазарна политика” в МКБ Юнионбанк:

Търсят строителите
ни в Арабския свят
- Г-н Вучков, наблюдава ли се раздвижване сред малките
и средните предприятия, или лекото съживяване на икономиката е по-скоро
задвижвано от големите фирми?
- Има известно раздвижване и при малките
фирми, но само в определени сектори, свързани с експорта. Добре се
представят дружествата в сферата на ИТ
услугите, земеделието.
Наблюдава се и леко
съживяване на шивашката индустрия. В тези
сфери оперират както
големи, така и малки компании,
но въпреки че големите имат
предимството от мащаба, печелят тези, които са иновативни
и гъвкави в намирането на нови
пазари и клиенти, без значение
от размера. Например интересна тенденция, която се вижда в
последно време, е ориентацията
на строителни фирми към пазари в Арабския свят, където има
динамика в строителството,
докато у нас на практика то
почти е спряло.
- Стават ли по-надеждни
кредитополучатели малките
и средните предприятия, след
като през последните години
нито те търсеха много нови
кредити, нито бяха сред фаворитите за банките?
- Едно малко предприятие

не може да издържа дълго на
криза, и то мащабна като тази,
каквато имаме от края на 2008
г. Тези фирми нямат натрупани
резерви и мениджърски потенциал за бързо преструктуриране и ориентиране в новата
ситуация. Затова пострадаха
и най-много от икономическия
спад. Някои от тях обаче успяха
да се справят с трудностите.
Тези, които „затънаха”, вече са
извън пазара, а останаха само
сравнително добрите фирми.
Тази година банките увеличиха
офертите си за кредитиране
на малкия и средния бизнес,
като за това помагат различни
кредитни линии и от Българската банка за развитие, както и
схеми за гарантиране на заеми
към МСП, които идват от На-

ционалния гаранционен
фонд. Много от малките
фирми се ориентираха
бързо към програмите
на Европейския съюз,
по-специално ОП „Конкурентоспособност”, а
банките като финансов
посредник предоставяме
преференциални заеми
на дружества, които са
одобрени за безвъзмездна помощ по мерките на
тази програма.
- В кои сектори са
фирмите, които кандидатстват за заеми?
- Търсенето на заеми
е по-засилено в сравнение с 2009 и 2010 г.,
но е в разумни граници
в сравнение от преди кризата.
Фирмите вече не се „хвърлят”
да теглят кредити, а са умерени в исканията си - научиха
се да си правят сметката
по-добре. Лошото е, че все още
много от „малките” оперират
в сивия сектор, което прави
кредитирането им много трудно и почти невъзможно. Друга
пречка е междуфирмената задлъжнялост, която тежи, както
на тези, които дължат пари на
доставчици, така и на онези,
които имат вземания. Това кара
дружествата да се стремят
да оправят задълженията си,
вместо да се развиват. Секторите са същите, които изброих
по-горе, но в момента бих казал,
че търсенето е по-скоро от
страна на банките.
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Труд(ен)
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(ен)

Áåçðàáîòèöàòà è
êâàëèôèêàöèÿòà ñà
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çà áúëãàðèòå
ПЕТЯ СТОЯНОВА

Единственото, което можем
да ви предложим засега, са 1000
свободни работни места за малки
кибритопродавачки, бяха откровени
да споделят с българските власти
представителите от холандската
парламентарна делегация. Но не
можем да ви гарантираме тяхното оцеляване през отоплителния
период, който в Холандия, повярвайте ни, е много дълъг. Тези 1000
малки кибритопродавачки рискуват
да се превърнат в ледени висулки
през някоя от нашите дълги зимни
нощи. Но какво да се прави, такава
е участта на почти всяка малка
кибритопродавачка. (от интернет
форумите)
Холандска парламентарна делегация проучи трудовия пазар и миграцията от България. Депутатите
от *Ниската земя” се срещнаха не
само с официални лица и представители на бизнеса, но и с безработни
българи. Резултатите от визитата
ще послужат за основа на дебатите между парламента и правителството по „горещата” тема
за достъпа на български и румънски работници до местния трудов
пазар. От 1 юли Кралство Нидерландия въведе ограничение, което
предвижда гражданите на България
и Румъния да получават разрешителни за работа в страната само в
„изключителни случаи”. Европейската комисия веднага обяви, че ще
следи прилагането на това решение, но то вече действа. Холандия
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е една от десетте държави в ЕС,
които запазиха ограниченията за
наемането на български и румънски
работници до 1 януари 2014 г. Това
правило е в сила за Белгия, Германия,
Ирландия, Франция, Италия, Люксембург, Австрия, Великобритания и
Малта.
През пролетта, когато решението за рестрикциите беше обявено,
холандски собственици на оранжерии протестираха с аргумента,
че то се взима без предварително
предупреждение и ще ги засегне неблагоприятно. Тогава официалните
власти в страната на лалетата изнесоха данни, според които работни
визи за временна заетост в земеделието са издадени на 2734 румънци

и 866 българи, което означава, че
97% от сезонните работници са без
разрешително.

Как ехото заглъхва
Когато другите страни в ЕС
въвеждат ограничителни квоти, това
неминуемо води до безработица в
България. Достъпът до европейски
работни места поставя на изпитание
пазара на труда у нас и той се превръща в рисков фактор за развитието на икономиката. Продължаващият
спад в заетостта до голяма степен
се обяснява със свитото вътрешно
търсене на стоки и услуги. В края на
юни наетите с трудов договор са
били 2.2 млн. души, което е с 29 хил.

пазар
по-малко спрямо същия месец на миналата година, показват данните на
Националния статистически институт. На практика статистиката не
обхваща всички работещи, но изкарва
на „светло” хората с постоянни доходи, които плащат данъци и осигуровки и така издържат бюджетната
сфера, здравната и пенсионната
система. В графата „заети” освен
тях влизат още работодателите и
самоосигуряващите се, чийто статистически брой също намалява. Наетите сезонни работници в туризма и
селското стопанство през второто
тримесечие на тази година раздвижиха пазара на труда. Но временното оживление не е достатъчно за
възстановяване на работните места
до броя им от 2010 г.
Безработните у нас са 369 800
души, като коефициентът на безработица е 11,2%. В сравнение с
първото тримесечие спадът е 0.9
процентни пункта, който обаче се
дължи на сезонни фактори. Показа-

телно е, че спрямо същия период на
миналата година при елиминиране на
сезонното влияние коефициентът на
безработица расте с 1.2 пр. п.
Въпреки постоянното отчитане на
общо намаляване на безработицата
през почти всички месеци на 2010 и
2011 г., с изключение на зимните, 209
700 са българите, които стоят без
работа повече от година. През същия
период на 2010 г. те са 148 000, т.е.
с 61 700 души, или 41.4%, по-малко.
Броят им нараства, макар и минимално, дори спрямо първото тримесечие,
когато са 208 400 въпреки положителното въздействие на сезонния
фактор на пазара на труда през
второто тримесечие. Икономически
неактивното население на страната,
което по различни причини не работи
и не търси работа, вече наброява 1.71
млн. души, докато година по-рано е
под 1.7 млн.
С данните в края на юни България
се нарежда на второ място в ЕС по
ръст на безработицата в сравнение

Образователен казус
Тази година не направи изключение и нуждите на бизнеса от кадри
се разминаха с избраните от приетите кандидат-студенти специалности. Работодателските организации отдавна предлагат приемът
на студенти да се определя според
нуждите на пазара на труда. Идеята
е бизнесът да „поръчва” експерти
на базата на 5- или 10-годишни прогнози за развитието на икономиката.
Но докато компаниите търсят
инженери и специалисти за производството, младежите масово записват психология, право и
икономика. Дори опитът на Министерството на образованието да
стимулира обявените за приоритетни технически науки засега не дава

резултат. Допълнителното финансиране на ВУЗ-ове, които предлагат
неатрактивни, но търсени от фирмите дисциплини, е отскоро, затова
ще е необходимо време моделът да
заработи.
Желанията на кандидат-студентите се разминават драстично
с нуждите на пазара на труда, а
държавата финансира образование,
което не е нужно на обществото
и икономиката, е становището на
Българската стопанска камара. Има
недостиг на квалифицирани кадри,
което принуждава много компании,
занимаващи се с електротехника,
машиностроене и химическа промишленост, да напускат страната,
предупреждават от БСК.

с година по-рано, пресметна Евростат. Единствено Гърция отбелязва
по-висок ръст от 15% при увеличение
на безработните. В Европейската
статистическа служба са на мнение,
че пазарът на труда у нас продължава да се намира в стагнация. Без
работа са 11.4% от икономически
активното население, а сред основните причини за това положение е
фактът, че частният сектор наема
все по-малко хора.

Феноменът
заплащане
Освен свит пазара на труда всяко
лято намаляват и възнагражденията на работещите. Тенденцията се
наблюдава през юни, юли и август и
личи от средния доход, върху който
българите правят вноски за пенсии.
Според Националния осигурителен
институт през юни осигурителният
доход за пенсия, майчинство, болест
и безработица е 583,56 лв. Това е
с 15 лв. по-малко от април и с 9 лв.
по-нисък доход спрямо май. Статистиката отбелязва спад и на средната заплата през месеците май и
юни. Основни фактори са ръстът на
сивата икономика и масовото наемане
на нископлатени сезонни работници
в хотелиерския, ресторантьорския и
селскостопанския бранш. Те сериозно
заплашват системата на държавното обществено осигуряване. Според
разчетите на бюджета през тази
година средният осигурителен доход
трябва да стигне 610 лв., за да се
изпълни планираната приходна част.
Ако има допълнителен дефицит, държавата трябва да изравни сметката
с парите, събрани от данъци. Затова
и правителството реши да увеличи
минималната работна заплата от
240 на 270 лева от 1 септември.
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Т емата
Другият мотив на кабинета е свързан
с намерението да се компенсират
най-уязвимите групи, като се повишат минималните доходи, които след
приспадането на данъци и осигуровки
падаха под прага на бедността. Управляващите се надяват, че увеличение
от 12.5% ще е своеобразна защита
от растящата инфлация и евентуално
ще повиши вътрешното потребление.
„От икономическа гледна точка
няма предпоставки за увеличение на
минималната работна заплата”, убеден е Любомир Дацов, бивш заместник-министър на финансите в правителството на Тройната коалиция.
Според него, когато безработицата
е най-големият проблем в икономиката, трябва да се мисли за запазване
на работни места, а не за фиктивно
увеличаване на доходите. „В малкия и
средния бизнес, които са в най-тежкото положение, хората работят на
минимална работна заплата. След
като не можете да увеличите цените
или продукцията си, ако си вдигнете
разходите, трябва да съкратите хора
и дори да фалирате - дава пример
икономистът. - За да се вдигнат
доходите, трябва да работи икономиката, а в България това не е така.”

Без ефект,
но с дефект
„Никога в България минималната
работна заплата не е имала проинфлационен или някакъв прокризисен
ефект. Тя засяга толкова малък кръг
от хора, че те няма как да повлияят
на цялостния пазар на труда - коментира Иван Нейков, председател
на Балканския институт по труда и
социалната политика. - Много пъти
през последните 20 години изследвахме ефекта за въздействие на
минималната работна заплата върху
пазара на труда и той е буквално
нулев. Нито безработицата расте,
нито бизнесът загива. В същото
време това няма не само отрицателен, но няма и положителен ефект.
Много хора си мислят, че ниската
минимално работна заплата привли-
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ча външни инвеститори и те идват
в България, защото ще плащат по
120 или 130 евро минимална работна
заплата, а това не е вярно. Големият
проблем на пазара на труда след
излизане от кризата ще е квалификацията, защото инвеститорът не е
привлечен от това, че ще плаща малко пари за ниско квалифициран труд.”
Според бившия социален министър,
докато трае кризата, трябва да се
разработи система от стимули за
квалификацията на хората. „Ваучерната система на социалното министерство вече инвестира над 50 млн. лв.
в обучение и е нормално това да се
отрази на заплатите”, убеден е той.
На този етап липсва механизъм,
при който квалификацията да влияе
директно на възнаграждението. У нас
парите за актуализация на трудовите умения от европейските фондове
по оперативните програми се увеличават, а работодателите продължават да твърдят, че не могат да си
намерят квалифицирани работници.

Terra incognita
Професионалното ориентиране не

е само за учениците. В страните
с гъвкав пазар на труда обучението не е ограничено до определена
възраст, а „ученето през целия
живот” е възможност за хората и
след пенсия. Нашият пазар на труда
изпитва сериозен дефицит и този
вакуум може да бъде запълнен. В
Националната агенция за професионално образование и обучение има
над 800 регистрирани центрове за
професионално обучение и четири
или пет структури за професионално
ориентиране. Тази част от трудовия
пазар все още е бяло петно.
„Ако някой смята, че ще се върнем към същия брой работни места
със същата квалификация, която
имахме преди кризата, ще преживее голямо разочарование. Всички
изследвания показват, че водещи
компании след кризата ще бъдат
тези, които са направили преструктуриране, които са вкарали нови
технологии, които са свили поне с
20-25% персонала си и са увеличили
производителността на труда. Това
е профилът на фирмите, които ще
спечелят от кризата”, прогнозира
Иван Нейков.

Скачени съдове
Оттласкването от дъното на
кризата и излизането на глобалната
икономика постави проблема с недостига на квалифицирани кадри. Работодателите вече търсят образовани и
мотивирани хора, за да успеят в бизнеса. Това показва изследване на световната компания за човешки ресурси
„Менпауър” за недостига на таланти
през 2011 г. В него са анкетирани
40 хиляди мениджъри от 39 държави
от Европа, Северна и Южна Америка,
Азия, Близкия изток и Африка.
Влошаването на пазарите принуди
компаниите да се научат да са попродуктивни с по-малко работници.
През последните години те откриха,
че могат да постигат високи резултати и с ограничени ресурси, стига
да имат на разположение подходящите служители в точното време.
Техните професионални качества се
превърнаха в ключово конкурентно

предимство. Въпреки конкуренцията
между кандидатите за работа предприемачите все по-трудно успяват да
намерят необходимите кадри, които
да отговорят на повишените изисквания на новите бизнес модели. Всеки
трети работодател в света заявява,
че основните проблеми са липсата на
опит, технически умения и знания за
конкретния бизнес.
Най-големи трудности изпитват
работодателите в Япония, където
80% от компаниите трудно откриват обучени хора. В Индия, Бразилия, Австралия, Тайван, Румъния,
САЩ и Аржентина повече от половината от фирмите се оплакват от
същия проблем. В България 42% от
предприятията признават, че полагат много усилия, за да намерят
подходящи кадри. Най-малко оплаквания имат в Полша, Ирландия,
Норвегия и Перу.

Пица асорти

П рогнози

2012
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ПЕТЯ СТОЯНОВА
Кмет на малко градче в Италия
използва нетрадиционен способ за
заобикаляне на строгите бюджетни ограничения. Лука Селари, градоначалник на Филетино, пусна в
обращение локални банкноти в знак
на протест срещу наложените от
правителството фискални икономии.
Филетино се намира на около 100 км
от Рим и в него живеят само 550
души. Според плановете на Берлускони градчето трябва да се слее
със съседния селищен център Треви,
което ще доведе до ограничаване
на административните разходи.
Кметът обаче е против и затова е
пуснал нови пари с неговата снимка,
наречени "фиорито".
„Смолян, Дупница и Перник са
сред общините, в които продължава да се харчи, все едно светът
свършва през октомври по време на
изборите”, отсече министърът на
финансите Симеон Дянков. Според
него ще има децентрализация само
тогава, когато кметовете са толкова финансово дисциплинирани, колкото и правителството. Финансист
№1 обаче спестява информация,
според която забавените плаща-

ния от страна на изпълнителната
власт към частния сектор са за
около 400 млн. лв.
В Закона за бюджета за 2011 г.
се въвеждат сериозни ограничения,
за да не могат да се вземат допълнителни заеми и да се харчи предизборно. Общините, които влизат
в просрочия, ще губят догодина от
националната субсидия и дори ще
плащат парични глоби. Министерството на финансите ще получи
правото да изпраща инспектори,
за да надзирават провинилите се
кметове. Държавни предприятия
и агенции, в които се констатира
безстопанственост, също ще бъдат
обект на специално внимание.

Балансирана позиция
Всяка година законът за фиска
поставя на изпитание властимащите, които в условията на динамично променяща се среда трябва да
прогнозират и да заложат макрорамката за следващия период. Президентските и местните избори на
23 октомври добавят допълнително
напрежение в общата обстановка преди началото на дискусиите.
Разчетите на финансовото ми-

нистерство обикновено влизат в
парламента в края на септември,
но сега обсъждането с общините
и различните бюджетни структури
ще започне едва след гражданския
вот. Нажежаване на политическите
страсти се очаква при приемане
бюджетите на НЗОК и НОИ, както и на пакета от данъчни закони,
които по традиция винаги претърпяват промени.
Цел на фискалната политика на
правителството в бюджетната
прогноза за периода 2012-2014 г. е
постигане на балансирана позиция
на консолидирано ниво и дефицит
под 2% от БВП по европейската
методология ESA 95. В средносрочен план дори се предвижда дефицитът да се свие до 0,5% от БВП при
запазване на данъчните ставки на
преките данъци. Плавно повишаване
се планира при някои акцизни ставки
до достигане на минималните нива
за общността. Стремежът на управляващите е да се ограничат консолидираните разходи до 40% от БВП,
като в тях са включени вноската
на страната ни в общия бюджет
на Евросъюза, разходите за сметка
на помощта от ЕС и националното
съфинансиране. Макрикономическата
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П рогнози
прогноза до 2014 г. предвижда умерени темпове на растеж на икономиката от 3,6 до 4,4%.

Цифрите говорят
Бюджетният дефицит в края
на юли е само 1% от БВП (720,5
млн. лв.), докато през същия
период на 2010 г. приходите са
надвишили разходите с 1.7% от
БВП (1,230 млрд. лв.). В сравнение с миналата година в хазната
са влезли с 4% повече и общите
приходи достигат 14,1188 млрд.
лв. За седемте месеца държавалрд. лв.,
та е изхарчила 14,83 млрд.
което е ръст с половин процент
лязва се
на годишна база. Отбелязва
турата на
обаче промяна в структурата
а в инвесразходите и вложенията
ли със 17%
тиции, които са намалели
ритикувадо 1,217 млрд. лв. Най-критикувателството
ното решение на правителството
естиционе „жертването” на инвестициониране на
ните разходи за финансиране
ед екстекущи плащания. Според
пертите така се пречи на възстановяването на икономиката,
омиката,
защото, вместо средствата
твата да
се насочат към дейности,
ти, които
ще създадат растеж, се
е преливат
към нереформирани сектори.
тори.

Свещена крава
а
„Данните по приходната
та и разходната част на бюджета
та към
31 юли не ни дават основание
вание да
считаме, че ще се наложии актуализация”, категорична е Менда
Стоянова, председател на
а бюджетната парламентарна
а комисия. Изказването беше направено веднага след като
то
премиерът Бойко Борисовв
заяви, че бюджетът има
нужда от корекция, за да
се платят допълнително
25 млн. лв. за Водното
огледало край Кърджали. Според уточнението
т не е имал
министър-председателят

18 Икономика

предвид истинска актуализация и
промени в параметрите на бюджета. Въпреки това Менда Стоянова
не отрича, че приходите са с около
300 млн. лева по-малко заради несъбрани осигуровки.

В търсене на
инвестиции
През 2011г. се очакваше постепенно възстановяване на притока на
чужди капитали
към страната
и умерен ръст
на външното
финансиране на
фирмите. Заради плащания по
вътрешнофирмени
кредити в съответствие с пога-

сителните планове на предприятията обаче преките инвестиции
в страната за половин година
нарастват едва със 7,9 млн. евро,
при увеличение от 532,7 млн. евро
(1,5% от БВП) за същия период на
2010 г., отчете НСИ. Спадът им
обяснява защо въпреки растежа в
експортно ориентираните сектори общата икономическа активност се увеличава със скромните
0-1% годишно. Въпреки че минават
на положителна територия и
обемът им достига 1 млрд.
евро, практически външните
инвестиции се въртят около
нулата.
Два са основните акценти
при изготвянето на Бюджет
2012. След като страната
не може да влияе на външните
фактори, вероятно ще се опита
да компенсира негативното
им въздействие, като
„реанимира”
вътрешното
търсене.

Преки инвестиции в страната
Фискалната и икономическата
политика ще заложат както
на инвестиционното вътрешно
потребление, така и на домакинствата.
Повече средства са необходими
за доизграждане и модернизация
на инфраструктура, които да повишат натоварването на строителния бранш. Част от тях може
да се използват за кредитиране
при по-изгодни условия на малки и
средни предприятия чрез Българската банка за развитие. Индивидуалното потребление обаче
върви ръка за ръка със заетостта и увеличението на доходите.
Това означава управляващите да
се откажат от досегашната си
политика на „замразяване” и да
заложат в бюджета индексация
на заплати и пенсии най-малкото
с размера на натрупаната инфлация през последните три години.

Краят на постите?
Според вицепремиера Симеон
Дянков водената от правителството добра доходна политика
ще проличи още в Бюджет 2012. „В
следващите 5 до 8 години ще удвоим доходите в България”, закани
се той. По думите му, след като
всяка година те се повишават,
няма да са необходими цели три
десетилетия, за да се достигнат
средните нива за Европа. Точно
колко ще е увеличението догодина,
ще стане ясно в края на октомври, когато започне бюджетната
процедура в парламента. Финансист №1 обещава, че „пицата
Бюджет 2012” ще е доста по-добра, отколкото в последните две
години. Освен че ще полага усилия
за увеличаване на доходите, кабинетът ще строи жилища за бедни
и ще наблегне на професионалното
образование, като предостави кредити и за учениците в техникумите. Ще се промени финансирането
на болниците и ще се работи за
извеждане на възрастните хора с
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Клъцни-срежи
В приоритетите на правителството е да има повече пари от
хазната за образование, наука и
култура. Отсега е ясно, че всеки
от министрите ще разпределя
„бюджетната баница” според

ресора, който управлява. Вицепремиерите вече влязоха в задочен
спор около средствата за сектор
„Сигурност и отбрана”. Симеон
Дянков даде ясен знак, че ще се
противопостави на колегата си
Цветан Цветанов и ще настоява за орязване на разходите за
сигурност и отбрана за сметка на
финансирането за образование, наука и култура.
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Виктор
р Димитров,
р
инвестиционен мениджър в “Ориенс”:

Десет години
с миши стъпки
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Виктор Димитров ръководи българския
клон на „Ориенс” - инвестиционна компания
с фокус върху Централна и Източна Европа
с офиси в София, Будапеща и Букурещ. Тя
работи в региона чрез фонда си за дялови
инвестиции Danube Fund. Компанията е
инвестиционен консултант в различни сфери на бизнеса – финанси, енергетика, ИКТ,
медии, здравеопазване.

Глобалната икономическата ситуация е сложна: ключовите икономики
за задлъжнели твърде много, безработицата става хроничен проблем, а
финансовият сектор все още не се е
справил напълно с последствията от
кризата. Всичко това вещае години
на слаб ръст – или стагнация. Сега
голяма част от растежа на глобалната икономика идва от Китай,
а не от САЩ, Германия, Франция.
Страните от Източна Европа и в
частност България са пришити към
европейската икономика, а от 1989
г. насам развитието в постсоциалистическите страни се основава на
притока на западни капитали, които
от своя страна генерират експорт
към източниците на инвестиции.
Вследствие десетилетията на
планова икономика и систематично
унищожаване на капиталовата база
Източна Европа няма откъде да
черпи инвестиции. Любопитен факт
е, че съотношението между спестявания и доходи в нашия регион е
по-ниско, отколкото в Африка.

Незаети ниши
винаги се намират, въпросът е
доколко средата в Източна Европа
позволява това да се случи. Има
основателни причини Фейсбук да не
е създаден в България, а Гугъл – в
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Румъния. За голям бизнес е необходима съответната екосистема – хора,
които да генерират идеи, да могат
да им намерят бизнес приложение,
да са в състояние да ги развият,
да намерят финансиране, да открият подходящите пазари. Все пак в
Източна Европа продължават да живеят относително добре образовани
хора. Ние сме по-евтин за работа
район, скачен към западните пазари,
и шансът ни е да се възползваме от
тази близост.
Стагнацията на Запад означава по-малко капитали към България
и свит експорт. Ще поддържаме
относително висока безработица, а
доходите на населението ще растат
значително по-бавно. Като цяло ще
изглеждаме

малко по-тъжни
отколкото в добрите години преди
кризата. Бизнесът ще трябва да
се промени заради свитото местно потребление и стагнацията на
основните ни експортни пазари.
Лошата организация на труда и управлението е често срещано явление
в нашия регион, което се усеща още
по-силно в слабите години. България
не е страна на големия бизнес, а на
малките и средните предприятия,
където липсата на добра организация

е още по-видима. Някои ще се научат
да работят професионално, което ще
ги направи сред малкото печеливши
в иначе трудната среда. В кризата
е важно какво прави управляващата
класа, защото тя може да даде

решение на
макрониво
България е част от глобалната
икономика и е твърде зависима както от хубавите, така и от неблагоприятните тенденции навън. Затова
е толкова трудно да надскочим
ръста си и на фона на настоящите
проблеми не само да останем стабилни, но да имаме растеж и развитие. Основните лостове биха били
подобряването на институционалната среда, засилване на правораздаването и гарантиране на прозрачност
и предвидимост. За беда Източна
Европа не е известна с умението си
да реализира систематичен напредък
в тези области. Не можем да се похвалим и с романтични истории като
тази на Сингапур, който от малък
и раздиран от етнически конфликти
остров се превръща в един от ключовите финансови центрове в света.
Но можем ли да станем и ние като
Сингапур? Рецептата е: ясни цели,
прагматизъм, систематичност
и много, много работа.

ПЕТЯ СТОЯНОВА
- Г-н Ягодин, България спазва фискална дисциплина, но само отворената ни
икономика ли е причина да е засегната от
негативите на международните пазари?
- Безспорен факт е, че през последните
години страната ни спазва не само добра
бюджетна дисциплина, но и съумява да поддържа добро здраве и по останалите важни
за икономиката ни системни показатели
– изключително ниско ниво на правителствения дълг спрямо БВП, подобряващо се
външнотърговско салдо, повишаване ефективността на данъчната администрация и
т.н. Към това положително представяне на
публичните финанси трябва да прибавим и
продължаващата стабилност на банковият
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тогава трябва да се обърнем към по-лесния
вариант с емитирането на дълг.
- В ББР за развитие помагате на
малкия и средния бизнес. Очаквате ли, че
фирмите ще поемат 100-те млн. евро,
които договорихте международни финансови институции?
- Всъщност става въпрос за четири нови
външни линии, по част от които преговорите все още не са приключили. Надявам се в
рамките на септември това да е факт, както и да са факт добрите ценови параметри,
заложени в тях. Що се касае до малките
и средни предприятия, те са приоритет
за нашата банка и ние ще се стремим да
предложим добри
кредитни условия
главен изпълнителен директор на Българската банка
за този бизнес
за развитие (ББР) и зам. председател на Асоциацията на банките в България:
сегмент. Това
има още по-голямо
значение сега,
когато достъпа
на тези фирми до
банков ресурс на
адекватна цена е
силно ограничен.
Казвайки това
съм
далече
от
мисълта,
че
ще финансираме
страна ще дава допълнителна конкурентоссектор. Въпреки проблемното обслужване на
всеки появил се в банката проект. Има обапособност
на
българския
бизнес.
Като
цяло,
приблизително 1/5 от кредитния портфейл
че достатъчно на брой перспективни МСП,
на местните банки системата остава извън мисля че Европлюс е малко позакъсняла, но
които си заслужава да бъдат подкрепени при
определено
стъпка
в
правилна
посока.
пряка заплаха предвид наличието на добре
добри кредитни условия.
Има
неразплатени
пари
с
бизнеса,
наизвестните буфери – високи нива на капи- Има ли предприятия, които да впемалява
събираемостта,
а
инвестициите
талова подкрепа, на първична ликвидност
чатляват?
падат
с
15%
всяко
тримесечие.
По-рано
и на заделени провизии спрямо кредитния
Така мисля. Има много МСП, които продържавата имаше буфери във фискалния
портфейл. Това, в съчетание с гласуваното
извеждат детайли за машини или софтуер,
резерв.
Какво
да
очакваме?
доверие на домакинствата в българската
които се ползват в държавите от развита
- Предизвикателства пред държавните
банкова система – само за последната една
Европа. Изнасят се добре, най-вероятно
финанси
е
имало
и
ще
продължи
да
има.
Дори
година нови над 4 млрд. лева са постъпили
ако се огледаме около нас, т.нар. развита Ев- поради конкурентни предимства по линия
в местните банки. Този ресурс би могъл да
на тяхната себестойност. Също така има
ропа, ще видим много по-мрачна картина. В
бъде използван за нови кредити, но тези
потенциал в МСП, които се занимават с
подобна ситуация на фискален недостиг има
кредити трябва да бъдат поискани, а за да
най-малко две възможни решения. По-лесното производство и преработка на храни. Като
бъдат поискани трябва да има икономическа
решение, особено при добрите показатели на пример веднага се сещам за малко предприлогика за това. Трябва да има увеличаващи
България, е издаването на нов външен дълг. Е ятие, ферма за миди, в близост до Приморсе поръчки към бизнеса, основно от външни
ско. Тази фирма има пълна реализация на
добре, ще бъдат запълнени сегашните дупки
партньори защото вътрешното търсене
в бюджета, възможно е дори някои от тях да продукцията си, в това число незадоволен
продължава да е изключително свито.
се изкушат към разширение. Вярно, има и по- износ. Следващият проект на тази фирма е
- Но има свободни капитали. България
зитиви – ще бъде подсигурен навреме ресурс отглеждането на калкан при индустриални
не е потърпевша от нетните регулации,
условия. Към тази деликатесна риба има
за предстоящите плащания по външния дълг.
които ще засегнат страните, които не
огромен интерес не само у нас, но и от
Но все пак, това си остава по-лесния, по
спазват бюджетните ограничения. По
скоро резервен вариант. По-трудният, но по- Турция, както и от останалите държави в
какъв начин инициативата Европлюс ще
перспективен път пред държавните финанси, акваторията на Черно море. Досега такова
помогне на бюджета?
производство на калкан не е правено въпреки
е в правенето на реформи. Мисля, че има
- Първо, като бъде изградена здрава и
още какво да се направи за повишаване ефек- бизнес потенциала на подобно начинание.
относително постоянна във времето финанКато цяло, когато перспективите пред
сова рамка, в която да оперира икономиката. тивността на държавния апарат, и когато
дадена фирма са добри, управлявана е
събира вземанията на държавата, и когато
Предвид ставащото около нас, логично би
разумно и има адекватно структурирано
се разходват бюджетните средства. Като
било да продължим да се простираме според
че ли не е използван докрай и потенциала на банково финансиране, средствата логично се
„бюджетната си черга”, докато се стреумножават и банката си получава обратно
приватизацията. Вярно, голямото раздърмим да я разширяваме. Това, комбинирано
предоставените средства. Когато се събежавяване мина преди десетилетие, но все
със стабилност на банковата система, е
рат много такива малки и средни предприоще има достатъчно атрактивни държавни
важно условие за нормалното функциониране
ятия, ББР изпълнява функциите, за които
активи. Кога момента ще е по-подходящ те
на икономиката. От друга страна, колкото
е създадена, а бизнесът намира подходящ
да бъдат реализирани с оглед подкрепа на
по-голяма фискална устойчивост показваме
бюджета и фискалния резерв? Това е трудпартньор за реализация на своите идеи,
коееи,, кое
пред света, толкова по ниска ще е преминия път - едва когато се изчерпят неговите
ята, при която държавата и банките ще
то в крайна сметка генерира брутен
привличат външно финансиране. Това от своя възможности за попълване на хазната, едва
вътрешен продукт /БВП/.

Асен Ягодин,

Лесно е да задлъжнееш,
трудно е с реформи
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Няма сценарий
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Надзорът над пазара на ценнии финан
ве:
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ж
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книжа в САЩ, както и Еврона хе
пейската централна банка бяха
заспали зад волана. Не съм против хеджфондовете, дериватите, не
защитавам възгледите на Саркози
и Меркел за забрана на късите
позиции. Световната икономика
се е развила дотук благодарение
и на спекулата, защото тя дава
дълбочина на самия пазар. Трябва
обаче да има ефективен контрол.
Надзорът на БНБ е много по-голям,
отколкото този на ФЕД.
САЩ остават най-мощната държава в света, макар и да позагубиха от кредитния си рейтинг.

Еврозоната ще
се стабилизира
но процесът ще е мъчителен и ще
има още сътресения. Цялостен
разпад на валутния съюз, както и
излизане на отделни страни поради
свръхзадлъжнялост според мен не
са вероятни сценарии. Навремето
европейците здраво си затвориха
очите и приеха Гърция в еврозоната, за да е буферна зона с Изтока.
Днес никой няма да позволи Гърция
да излезе от еврозоната, защото
ако една държава излезе, валутният
съюз ще се разпадне поради липса
на доверие към еврото. Счупи ли
се финансовият обръч, ще настане потоп. Европейските политици
обаче едва ли ще допуснат Гърция да
търси благосклонна опека от други
държави като Катар например, която вече оказа капиталова подкрепа
на сделката по сливането на EFG
Eurobank и Alpha Bank. Китай също
обеща да й помага. Може да има индивидуални спекуланти като Джордж
Сорос, който искаше да постави на
колене британската лира, но никой
няма интерес от отпадането на еврото като платежно средство. И за
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долара е важно да има друга валута
като алтернатива, макар световната търговия да става също така в
швейцарски франкове и японски йени.
Разпадне ли се еврозоната

2008-а ще ни
се стори като
детски филм
в сравнение с онова, което ще
трябва да преживеем. Търговията
ще се усложни и разходите за транзакциите ще нараснат.
Единният пазар с една монетарна единица е облекчение. Вече беше
платена цената на прехода от
многото валути към една, обратният път ще е още по-скъп. Освен
това САЩ имат нужда от балансиращи актьори и е жива надеждата, че еврозоната ще започне да
говори на един глас. В момента тя
няма единно управление, защото
няма едно правителство, което да

я ръководи, липсва обща фискална
и социална политика. Ползват се
предимствата на единната валута,
но не се споделят отговорностите
и ограниченията, които би следвало да се налагат. Това е голямата костилка. За сравнение всеки
американски щат има свой бюджет
и различна данъчна политика, но
в крайна сметка има общо правителство, което налага важните
решения. Сред политиците в ЕС има
разногласие. Европейският съюз е
създаден с дефект в проекта дори и
защото не всички страни членки са
част от еврозоната.
САЩ са единен пазар с над 300
млн. души, а на Балканите се цепим
и малки държавици плащат големи
държавни разходи, заделят и много
средства, за да охраняват границите си. Големият пазар е удобство,
малките създават много пречки.
Не си играем добре картите и не
щем да осъзнаем, че имаме повече

за края на еврото
Евгения Волен е финансов консултант на хедж
фондове. Кариерата й
тръгва от БНБ. Работи
за Еarnst & Young в България, Словакия и САЩ.
Сред клиентите, за които
е отговаряла, е бил хедж
фонд на Уолстрийт в Топ
10 на най-големите в света. Натрупала опит, преди 4 години се заема със
собствен консултантски
бизнес.
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общи интереси, отколкото различия
помежду си. Бившите югорепублики
обаче продължават да търгуват
помежду си, само Словения е успяла
да се откъсне. В тези кризисни времена може да се преориентираме
към нови, но същевременно толкова
близки пазари. Членството ни в ЕС
обаче налага определени ограничения, с които трябва да се съобразяваме. То ще е пречка да се направи Балканска икономическа зона.
Преграда ще са и междуособиците,
които още не са преодолени.
Макроикономическият анализ на
българската икономика за последните десетина години показва, че
страната ни е стабилна на фона на
всички негативни сценарии, които
се развиват в Евросъюза. Държавният дълг не е голям, основен дял от
частния дълг са междуфирмени задължения към банки майки или фирми
майки в чужбина, а това обикновено
са дългосрочни инвестиции. Банковият сектор е с висока степен
на капитализация. Финансовите
показатели сочат, че държавата
като цяло е добре, независимо че
сме най-бедните в Европа.

Ако страната
беше зле
отделният човек щеше да се чувства три пъти по-лошо, отколкото
сега. Но това не значи, че хората не

страдат. Друг е въпросът, че онова,
което е на хартия, не е реалността.
Вероятно част от доходите не се
обявяват и върху тях не се плащат
данъци. Официалната безработицата не е действителната липса на
заетост, защото има хора, които
работят без договор. Мнозина имат
свое лично стопанство, чрез което
се изхранват. Иначе бедността
щеше да е още по-видима. В САЩ
пред очите на всички цели квартали
осъмнаха с табели For sale и редица
американци останаха без покрив.
В България това не може да се
види. Но тук големият проблем е в
ниската производителност на труда
и ниските заплати, образованието
също не е на ниво.
В София се запознах с младеж,
който по три-четири часа дневно кара кънки. Работел в магазин,
заплатата му била малка и напуснал, без да си намери друга работа. Вече два месеца е безработен
и ситуацията не го притеснява.
Когато в САЩ останеш без доходи, започваш по десет часа на ден
да търсиш нова работа. Затова
приемам с известна доза резерви
оплакванията на българите, че са
зле. Тук хората си помагат много и
всеки си казва, че някак ще мине и
поредната трудност. Това в известна степен пречи, защото убива
амбициите да се справиш сам.
От времето на Джон Кенеди
американците имат мотото „Не
питай какво твоята държава може
да направи за теб, а кажи какво
ти можеш да направиш за нея.” В
България все искаме държавата
да прави нещо за нас. Дълго време
хората бяха свикнали някой друг
да взема решения, друг да строи
светлото бъдеще – сега трябва да
минат поколения, за да се промени
тази нагласа.

Нови предприятия може да се
изградят с чуждестранни инвестиции, но не в строителството. Те
трябва да са свързани с по-високи
технологии. Не бива да разчитаме
тук да дойдат представители на
други европейски страни, тъй като
в момента те имат да решават сериозни проблеми. Досега около 60%
от външнотърговския ни обмен са с
ЕС, а сега е време

да се огледаме за
нови възможности
Турция става една от зараждащите се икономически сили и имаме
късмета тя да е наш съсед. Русия,
Индия и Китай също са възможна
експортна дестинация. Държавата
би могла да привлече представители на големия бизнес от Азия,
да поеме определени ангажименти,
които да са достатъчно атрактивни, за да има външни вложения
в производство на наша територия. Ирландия има добър пример
как правителството е съдействало на външните инвеститори да
осъществят контакт с местните
поддоставчици. Необходима е поздрава връзка между научните звена
и бизнеса, частния сектор начело
с браншовите и работодателските
организации. Вместо да преоткриваме колелото, по-добре да ползваме
позитивния опит на другите.
Моята тайна надежда е повече
хора, които имат опит на Запад,
да се завърнат в България. Ако
те са започнали от нулата и са
разчитали на себе си, ако са успели
да покажат висок потенциал, ще
знаят цената на парите, на опита
и на провала. Ако те увлекат повече
хора след себе си, страната като
цяло ще има напредък. Но тряб-ват лидери, а не мениджъри.
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Ще изневери ли
светът на долара?
ПЕТЪР ДАСКАЛОВ,
Главен валутен дилър
Финансова къща Логос-ТМ” АД

Ñïîðåä
àíàëèçàòîðè
þàíúò ùå ìîæå
äà ãî çàìåñòè
äî 5 ã., íî ÑÀÙ
ñà ãîòîâè äà
áðàíÿò âàëóòàòà
ñè äîðè ñ âîéíà
Спекулациите за края
на щатската парична единица в моменти, когато
тя е слаба, и търсенето
на неин заместник не са
от вчера. Последните
трусове на валутните и
капиталови пазари отново
повдигнаха идеята за намирането на алтернатива
на долара. Дали тези трусове няма да се окажат
всъщност кулминацията
на тази дълга финансова
криза? Идеите за нова резервна валута се въртят
около юана, еврото, рублата или валута, базирана на
златото.
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Според данните на Банката за
международен сетълмент 85% от
ежедневните валутни транзакции
включват щатския долар. През 2001
г. процентът е бил 90. Макар че статистиката сочи понижение, доларът
остава лидер сред валутите в света.
Важно е да се отчете и фактът, че
близо 65% от световните валутни
резерви са деноминирани именно в
долари. През 2002 г. делът на долара
в резервите на централните банки е
бил 72%, по данни на МВФ. Въпреки че
паят на щатската валута за резерв
намаля след въвеждането на еврото
през 1999 г., той се задържа над 60%
през последните години. На трето
място, доларът е валута, в която се
котират цените на огромната част
от световните стоки, като се започне от златото и нефта и се стигне
до пшеницата. Половината от облигациите на международните пазари
са деноминирани в долари. Така става
очевидно, че замяната на долара с
друга световна резервна валута изисква сериозни реформи на глобалната финансова система, свързани със
значителни усилия и разходи.
Факт е обаче, че досегашният
икономически ред, основан на превъзходството на долара, се пропуква.
Все още се говори само за задкулисни

игри и тайни преговори за създаване
на нов финансов ред. Но въпреки мнението на голяма част от анализаторите, че има време, докато доларът
бъде изместен, монополът му все
по-често се поставя под въпрос. Все
по-голям брой влиятелни банкери,
инвеститори, трейдъри и академици
се обединяват около становището,
че щатският долар губи качествата
си да бъде световна резервна валута,
най-вече заради огромния дълг на
САЩ. Прехвърлянето на допустимия
дългов таван и последвалото понижение на кредитния рейтинг натежаха
още повече върху репутацията на
американската валута.
Страни, чиито валути от дълги години също се радват на добра репутация, като Швейцария и Австралия,
обикновено са прекалено малки, за да
могат валутите им да се превърнат
в значителен фактор на международните пазари, при това в дългосрочен аспект. Руската рубла, от своя
страна, има реално обезпечение от
гледна точка на природните ресурси,
с които разполага страната. Русия
работи по налагането на стокова
борса, където фючърси върху нефт и
други суровини, ще се котират в рубли. Но това на този етап не може да
бъде фактор, определящ една валута
като световна разменна единица.
Голямата надежда за пръв заместник на долара в лицето на еврото,
успя да рухне пред очите на целия
свят само за една година. Страховете от фалит на страна от Еврозоната и разрастващият се кръг от
потенциални жертви на дълговата
криза предизвикаха отлив на капитали от европейските пазари. Липсата
на обща фискална рамка, единна
политическа структура и адекватни антикризисни мерки показаха, че
обща валутна единица не би могла да

просперира, още повече да се утвърди като резервна. Въпросът не е
дали Гърция ще обяви неплатежоспособност, а кога и при какви условия.
Германците и французите обаче няма
да го позволят преди да се уверят, че
банковите им системи са стабилни
и няма да се получи колапс на голяма
финансова институция. Фалитът
на Гърция ще накара всички да се
фокусират върху възможността от
разпадане на еврото. Ако еврото го
няма, доларът ще спечели още едно
десетилетие като основна глобална
валута.
Следващият възможен вариант
и най-вероятен на този етап от
развитието на световната икономика, е китайският юан. Едно
от предимствата на Китай пред
еврозоната е единното национално
правителство и липсата на спорове,
подобни на водените в еврозоната,
при вземането на генерални решения във връзка с дъговата криза в
периферията на съюза. Въпреки че
в официални изявления китайците
твърдят, че юанът не е готов да
се превърне в международна валута,
тъй като паричната единица трябва
да е конвертируема, това не им пречи да предприемат активни стъпки
към подобряване позициите на юана

на международните пазари и промяна
на световния финансов ред. В Хонконг беше създаден офшорен пазар
за сделки с юани. Пекин осъществи
валутни суапове с редица страни,
от Индонезия до Аржентина, и деноминира някои чуждестранни заеми,
включително този за Венецуела в
юани. Пекин и Москва преди време се
разбраха за по-интензивна търговия
помежду си със своите собствени
валути. Подобна сделка Китай има
вече с Бразилия, Аржентина, Южна
Корея, Хонконг, Индонезия, Малайзия и Беларус. По силата на тези
споразумения Пекин може да търгува
директно със своите партньори, без
да се налага да слага паричната си
единица на свободния пазар. Така
например Бразилия може да използва
юани, а не долари, за да купува стоки
и услуги от Малайзия. Щатската
валута би изгубила огромно доверие, ако Китай успее да убеди някоя
водеща западна страна на подобно
споразумение.
Според повечето глобални инвеститори китайският юан ще
стане конвертируем до 2016 г. и ще
се превърне в световна валута за
резерв до края на десетилетието,
разкрива проучване на Bloomberg.
57% от инвеститорите, брокерите и

анализаторите, участвали в изследването, заявяват, че вероятно юанът
ще стане конвертируем в рамките на
5 години. 19% от участниците дори
смятат, че за този период юанът
ще се превърне във валута за резерв,
докато общо 50% смятат, че това
ще се случи до края на десетилетието. „Ако стигнем до етапа юанът
да стане конвертируем и да имаме
ликвиден пазар на правителствени
облигации в Китай, това ще означава,
че китайската валута ще може да
се превърне в жизнена алтернатива
на долара“, казва Мансор Мохиудин,
главен валутен стратег на UBS AG в
Сингапур. „Еврото не успя да постигне това“, допълва той.
Китай често е обвиняван от
САЩ и другите развити икономики,
че запазва стойността на валутата на изкуствено ниска цена, за да
подпомага износа си. Като с това
дава нечестно предимство на своите
производители. Водени са многократно разговори между САЩ и Китай за
манипулирането на юана. Пекин обаче
поддържа тезата, че е готов да
позволи на валутата си да поскъпне,
но това трябва да става постепенно. Много анализатори са на мнение,
че въпреки значителния натиск от
страна на САЩ, изглежда Китай се
опитва да се увери, че поскъпването
на валутата му ще има минимално
влияние върху неговата икономика.
Пекин в момента е прекалено зависим от експортно ориентираната си
политика, за да позволи на износителите си да пострадат, само за да
успокои чужди проблеми.
Все по-ясно обаче се чуват мненията, че детронирането на долара
е въпрос на време. Едва ли обаче
американците ще се дадат лесно.
Смяната на резервната валута би
имала убийствен ефект върху икономиката на страната, което означава, че САЩ ще се борят със зъби и
нокти да запазят лидерството си и
статута на долара, дори и с цената
на война.
* Заглавието е
а
на редакцията
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Горчивият хап
на избавлението
ПЕТЪР ПЕШЕВ,
финансов анализатор

Избледнялото чудо
През 80-те години на миналия
век всички приказваха за японското икономическо чудо. Икономисти и финансисти бяха удивени
от икономическия растеж в страната и сънуваха, че създаването
на икономическо перпетуум мобиле е възможно и вече е факт.
Десетилетие по-късно обаче
Страната на изгряващото слънце навлезе в период на продължителна рецесия и покачващи се
цени на дребно и в началото на
новото хилядолетие анализатори
заговориха за изгубеното десетилетие, а през 2011 година - за
изгубените две десетилетия. Инфлация на потребителските цени,
рецесии редувани с анемичен
икономически растеж и трилиони
йени държавни дългове могат да
охарактеризират изгубените две
десетилетия за Япония.
За периода 2000-2011 година в
Страната на изгряващото слънце правителствата са увеличили
брутния държавен дълг от 142 на
230% от БВП. За същия период
реалният продукт се е увеличавал

26 Икономика

средно с 1% годишно. Тоест
все повече трилиони йени,
наливани в икономиката под
формата на правителствени
покупки и други икономически
стимули, водят до все по-малък икономически ръст.
Градовете в Япония са в
челото на световната класация по скъпотия. Стагфлация
е диагнозата, а причината
е една - винаги, когато една
икономика надмине потен-

циала си, правителствата се опитват
да задържат неустойчивото ниво
на богатство
чрез всевъзможни стимули (фискални
+ парични).
Фискалните стимули водят
до планина
от дълг, която

Èêîíîìèè è
äèñöèïëèíà ñà
åäèíñòâåíîòî
ðåøåíèå çà
çàäëúæíåëèòå
Àìåðèêà,
Åâðîïà è
ßïîíèÿ

няколко следващи поколения
няма да са в състояние
да платят, а паричните
стимули, чрез които се
монетаризира държавният
дълг, водят до инфлацията, която бавничко или не
толкова бавничко ограбва
реалните доходи на хората и
фирмите.

Каква е
ситуацията в
САЩ и Еврозоната?
Безработицата в Стария континент и САЩ е близо до кота
10% през последните 3 години
(сред младежите дори е двойна), а правителствата трупат трилиони евро и долари
дългове, с които се опитват
да стимулират
задъхалите
се икономики. Резултатите са
плачевни
- правителственият
дълг в САЩ и
Еврозоната е
близо 100% от
БВП, като няколко
поколения наред
ще трябва да
го изплащат
за сметка
на привилегиите и
разточителното
поведение

на техните предшественици.
Подобно на Япония
икономиките на Стария
континент (членките на
Еврозоната основно) и
САЩ преминаха отвъд
потенциала си. Високите пенсии и помощи за
безработица, ранното
пенсиониране, здравеопазване и скъпоструващ минимален пакет
от социални услуги за
всички, както и скъпите
цени на труда и земята
превърнаха икономиките
на Япония, САЩ и Еврозоната в неконкурентни. Господството им е
поставено под въпрос
от нововъзникващите
икономики на Китай, Русия, Индия, Бразилия, Пакистан и редица
страни от Азия, Източна Европа,
Латинска Америка, Африка, които
благодарение на глобализацията
и стабилните държавни финанси
съумяват да заемат все по-важно
място на световната икономическа сцена.
Колективните трудови договори
и синдикатите също пречат на
процеса по възвръщане на конкурентоспособността.

Дисциплина единственото
възможно решение
Трябва да бъде изпит „горчивият хап” на бюджетните икономии
и оптимизации, което е свързано
с редуциране на заетите в държавния сектор, по-ефективното
натоварване на несъкратените,
въвеждане на иновации, пестящи
обществени ресурси, включително
време. Прекратяване на политиката на бюджетни дефицити и
връщане към балансиране на държавните разходи и приходи.
Намаляването на бюджетните
разходи първоначално ще доведе

Брутен държавен дълг/БВП, ср. ст-ст за 2000-2011 г., в %
до ръст в безработицата и ще
окаже натиск върху икономиката,
докато този вакуум не се запълни
от предприемаческата активност.
Безработицата и бюджетните
съкращения водят до високо ниво
на социално недоволство, до ръст
в престъпността и до политическа нестабилност. Ето защо
никое правителство не предприема доброволно мерките на спестовността, освен ако финансовите пазари и икономически причини
не го притиснат. Точно както в
момента финансовите пазари и
икономическите условия бутат
Гърция, Италия, Испания, Португалия по наклона на бюджетните
икономии.

Доказателството
Когато правителствата действат в условията на оскъдност,
наложена им от строги бюджетни ограничения, то се стимулира
тяхната иновативност. Бизнесът
и домакинствата разполагат с
по-голямо поле за изява, за да
разгърнат предприемчивия си дух.
За страни след определено ниво

на развитие (нововъзникващи и
развити индустриални икономики
с БВП на човек от населението
от над 5000 щ.д.) реалният темп
на нарастване на БВП е в обратна зависимост от публичната
задлъжнялост. Колкото по-високо е нивото на държавният дълг
толкова по-нисък е икономически
ръст. Това отчасти се дължи и
на високите разходи, свързани
с обслужването на дълга (лихви
+главница).
Основният икономически закон за
намаляващата пределна ефективност или за нарастващите пределни
разходи влиза с пълна сила и се проявява на национално ниво. Колкото
повече бюджетни дефицити трупат
правителствата през годините,
финансирани с емитирането на дълг,
толкова по-слаб е икономическият
прогрес, т.е. ефектът от тях намалява, а в един момент е и отрицателен (когато натрупаният дълг
е неустойчиво висок и представлява
риск за системата). Държавната
администрация има свойството да
се самоподхранва и самовъзпроизвежда като завладява все по-голям
дял в икономиката, за сметка на
частния сектор, а политиците
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П рогнози
имат свойството да обещават
разточителни социални придобивки,
с които „купуват” гласовете на
избирателите, но те, както стана
ясно по-горе, никога на своя глава
не намаляват държавните разходи и
не извършват реформи, ако икономическите обстоятелства и финансовите пазари не ги принудят (пресен
пример за това са страните от
периферията на Европа в лицето на
Гърция, Испания, Ирландия, Португалия, Италия).
С помощта на MSExcel и вградените му инструменти за извеждане
на зависимости между две променливи е получена експоненциалната
функционална обвързаност между
икономическия растеж и брутния
държавен дълг към БВП за избрани
страни (виж таблицата в приложението). Използвани са средни арит-

метични на двата
индикатора за
всяка страна за периода 2000-2011 година.
Данните са достъпни
на сайта на МВФ.
Изведената
зависимост е валидна
за страни със средна и висока
степен на развитост на икономиката, т.нар. нововъзникващи и
индустриални икономики. Най-бедните държави са съпътствани
от висока задлъжнялост заради
заемите от международните
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институции и ниският размер на
БВП, и с висок темп на растеж
на икономиката заради ниската
база, от която тръгват. От класацията са изключени повечето
страни от Африка, Южна Америка
и бедните азиатски държави.
Южна Корея, Хон конг, Тайван,
Словения, Словакия, България, Литва, Латвия, Естония, Казахстан, Русия, Ботсвана, Чили и ред други постигат феноменален икономически
ръст за разглеждания период, като
техните икономики нарастват в
диапазона 4-8% средногодишно в
реално изражение, при поддържане на ниско ниво на задлъжнялост
през разглеждания период.

Изключението
Сингапур

Защо развита страна като

Сингапур например е едновременно
с висок темп на нарастване на
икономиката и с високо съотношение дълг/БВП?
Традиционно държавните разходи в Сингапур са ниски, отнесени към БВП. Страната често
регистрира бюджетни излишъци.
Високото ниво на държавния дълг
се дължи на факта, че около 60%
от БВП се формира от компании
с държавно мажоритарно участие или такива със значителен
държавен дял в собствеността,
като дългът на тези компании
се включва в статистиката на
брутния държавен дълг. Сингапур
остава една от най-иновативните
икономики, в които държавната
собственост се управлява ефективно и не задушава частната
инициатива.
Успешната борба с корупция-

та, ниското ниво
на престъпността,
работещата съдебна система,
високите глоби и суровите наказания предоставят на икономическите агенти ясни и честни правила
за работа и правене на бизнес.
Сингапур често е в челото на
световните класации за най-добро
място за правене на бизнес.
* Заглавието е
а
на редакцията

Çàä ðåøåíèåòî ñòîè è óïðàâëÿâàùèÿò
äèðåêòîð çà äúðæàâíèòå è ìåæäóíàðîäíèòå
ïóáëè÷íè ôèíàíñè íà S&P Äåéâèä Áèéðñ

О тзвук

Обезглавиха
Standard & Poor's

АНТОН АНДОНОВ
Една от най-големите рейтингови
агенции в света - Standard & Poor's
– смени президента си на 12 септември. Девен Шарма (Deven Sharma)
сдаде поста на Дъглас Питърсън
(Douglas Peterson), който в момента
е сред топмениджърите на Citigroup
и главен оперативен директор на
Citibank N.A, банка с поделения в над
100 страни. Новият шеф трябва да
заздрави връзките с американската
администрация, които пострадаха,
след като хората на Шарма понижиха кредитния рейтинг на САЩ.
На 5 август 2011 г. S&P дръпна
надолу от /AAA” до /AA+” рейтинга
на Вашингтон и го остави с отрицателна перспектива. Другите две от
голямата тройка кредитни агенции
- Fitch Ratings и Moody's – не посмяха
да свалят първокласния рейтинг на
Щатите. Рокадата на върха в S&P бе
потвърдена от холдинга McGraw-Hill,
чиято дъщерна компания е Standard &
Poor's, с лаконичното обяснение „търсене на нови предизвикателства” за
настоящия президент, но това едва
ли е точната причина за раздялата.
Кариерата на Девен Шарма в
S&P започва през 2006 г. По това
време той е назначен за изпълнителен вицепрезидент, след като пет
години по-рано заема същата позиция
в McGraw-Hill. Анализаторът трупа
солиден опит до 2002 г. като управляващ съдружник в консултантската
компания Booz Allen Hamilton, а през
2007 г. сменя тогавашния президент
на S&P - Кетлин Корбе. С неговата оставка обаче не се разсейват

надвисналите тъмни облаци над S&P.
Комисията по ценни книжа и борси
(SEC) още на 12 август обяви, че има
подозрения за изтичане на информация от агенцията за понижаването
на рейтинга и започна разследване.
Ако подозрението се докаже, лицензът на S&P ще бъде отнет. Седмица
по-късно американското министерство на правосъдието започна
проверка за надценяване на рейтинга
на ипотечни ценни книжа, заради
които избухна кризата на US ипотечен пазар през 2008-2009 г., предшествала световната икономическа
криза. За да избегнат удара срещу
холдинга на акционерите на McGrawHill бе предложено компанията да бъде
разделена на четири части, съобщи
агенция Bloomberg. Според плана на
ню йоркския хедж фонд Jana Partners
LLC, контролиращ заедно с канадския
Ontario Teachers’ Pension Plan 5,2% от
акциите на McGraw-Hill, новите четири подразделения трябва да бъдат
агенцията Standard & Poor's, бизнесът
по управлението на другите индекси S&P, медийното подразделение и
издателският бизнес. Плановете на
самия холдинг обаче са други. Според
тях McGraw-Hill трябва да се раздели
на две, а издателският бизнес, който
в момента е с 39% печалба /но тя е
само 23% от оперативната печалба
на McGraw-Hill/, трябва да бъде продаден. Идеите може да сложат край
на създадената през 1860 г. компания.
Тогава Хенри Пуър публикува своята
/История на железниците и каналите
на Съединените щати”, а издател
става Poor's Publishing. В книгата основен акцент са похарчените пари за

Ô ÐÎÉÒÅÐÑ
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строежа на железниците. Почти 50
г. по-късно – през 1906 г., актьорът
Лутър Блейк основава Статистическо бюро Standard, което пуска новини
за индустриални компании извън железопътния сектор. През 20-те години
на миналия век Standard Statistics и
Poor's Publishing, започват да оценяват облигации, през 1941 г. се сливат
и стават публична компания през
1962 г. Същата година издателската компания McGraw-Hill купува S&P.
Експертите на агенцията получават
достатъчно високи заплати, за да
запазят своята обективност.Според
публикации в блогове служителите
на S&P се разписват годишно средно
срещу 167 000 долара. Това, разбира
се, не е най-високата заплата, найдобрите служители може да вземат и
над 200 000 долара, колкото получават и анализаторите в инвестиционни банки. Много или малко са тези
пари, когато става дума за изготвянето на анализи, от които зависи
бъдещето на инвестиционните пари
и бъдещето на фирми и държави,
които разчитат на инвеститорския поток? Еднозначен отговор на
въпроса няма. Защото работата
на анализатора е денонощна. Той
следи информациите за движението на финансите в държавата, за
която отговаря. Данните се набират от официални източници като
правителството, банковия сектор и
индустрията, но се следят и публикациите в различни медии и настроенията на научните и изследователски екипи в дадена държава. Целта е
от малките парчета информация да
се сглоби картината и да се видят
тенденциите, на чиято база пък да
се предрече бъдещето и по този
начин да се оцени кредитният риск.
Докладът на анализатора обаче не е
решение, а база, на която рейтинговият комитет може да стъпи, за да
излезе с решение за понижаване или
покачване на кредитния рейтинг. В
самия комитет право на глас имат
и анализаторите на съседните на
обсъжданите държави, както и секторни анализатори. Атмосфера на
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секретност витае над участниците
в заседанията, за да им се осигури
възможност да вземат най-точното
решение и да останат независими
в преценката си. По този начин се
свежда до минимум възможността
да бъде оказван натиск върху някои
от анализаторите, а вотът им
остава тайна за широката публика.
Преди да бъде намален кредитният
рейтинг, задължително се прави
връзка с нейното финансово министерство, което се информира за
решението на кредитната агенция.
Ако страната има възражения, те

мустакат чичко с неизменния малък
възел на вратовръзката има бакалавърска степен по международни
отношения от университета във
Вирджиния и магистърска от London
School of Economics, където на
времето е завършил и финансовият
гуру Джордж Сорос. Бийрс работи в
S&P от 1990 г. и определя рейтинга
на дълговете на над 100 държави по
света. Кариерата му преминава през
банките Salomon Brothers и Bankers
Trust Company. Твърди се, че 58-годишият анализатор е останал крайно
недоволен от вдигането на тавана

трябва да бъдат съобщени веднага,
за да бъдат обсъдени от анализаторите на кредитната агенция. На
пръв поглед понижението само с
една степен на кредитния рейтинг
на която и да е държава по света
струва много пари на самата държава. Защото тя получава възможността да заема пари при различни
условия. След като падна първокласният кредитен рейтинг на САЩ,
за да си осигури солиден достъп до
международните финанасови пазари,
Вашингтон бе принуден да плаща
по-висока лихва по своите държавни облигации средно с 0,7%. А само
този факт е повече от достатъчен
да бъде недолюбван управляващият
директор за държавните и международните публични финанси на S&P Дейвид Бийрс. Постоянно пушещият

на американския държавен дълг само
с 2,4 трлн. долара, вместо с очакваните 4 трлн. и това е довело до решението за свалянето на кредитния
рейтинг на САЩ. Безпрецедентният
факт засили интереса към хората,
които са се осмелили да размахат
пръст на Вашингтон. По публикации
в амеркикански медии в заседанието
са участвали пет души. Сред тях са
Джон Чембърс, управляващ директор
и председател на комисията, определяща кредитните рейтинги на държавите, и Никола Суан, който отговаря
за рейтингите на САЩ, Канада и
Бермудите. Първият е на 55 години и
работи в Ню Йорк, а преди да започне
работа в S&P преди 10 години, 38-годишният Суан е държавен чиновник
във финансовата администрация
на САЩ.

Æèâîòúò íà
ôèíàíñèñòà
å ñáúäíàòàòà
àìåðèêàíñêà ìå÷òà
Бъдещето на еврото и Евросъюзът зависят от действията на две държави. Ако Гърция
и Португалия излязат от Европейския съюз и Еврозоната заради дълговите си кризи, това
означава спасяване на съюза.
В противен случай ситуацията
може да излезе извън контрол
заради липсата на политическо
решение, с което да се разреши
издаването на европейски облигации. Според най-известния
американски милиардер филантроп Джордж Сорос Германия
най-сетне трябва да отстъпи
и да даде зелена светлина пред
финансовия инструмент, защото еврото съществува, а за да
може да функционира правилно, страните от Еврозоната
трябва да бъдат в състояние да рефинансират голяма
част от дълга си при еднакви
условия, твърди финансистът.
Джордж Сорос припомни, че
подкрепата на икономиката на
Европа като цяло е по-верният
път за излизане от кризата,
отколкото 'действията на
пожар” за спасяване на която и да е закъсала държава.
Дълговата криза настъпва
към Италия и Испания, които
в момента плащат по своите
задължения по-висока лихва от
дивидента, който получават по
отпуснатите на Гърция кредити, предупреди финансовият
гений.

О тзвук

Сорос обърна
поглед на Изток
АНТОН АНДОНОВ

Най-известният в света финансист доказа, че и на 81 години може
да печели повече пари от всеки друг
спекулант на финансовия пазар.
Според слуховете на Wall Streеt той
е човекът, заработил 8 млрд. долара
от понижения кредитен рейтинг на
САЩ. Въпреки, че името на финансиста, направил залог 1:10, че кредитният рейтинг на САЩ ще бъде
понижен и заложил още през юли 850
млн., остава тайна, повечето от

играчите на пазара виждат дългата
ръка на човека, който през 1992 г.
събори британския паунд и спечели
само за няколко часа 1 млрд. долара.
Той се казва Джордж Сорос, а животът му е сбъдната американска
мечта. Истинското име на Сорос е
Дьорд Шварц (Gyorgy Schwartz). На
12 август 1930 г. в семейството на
Тивадар Шварц (Tivadar Schwartz ) и
Ержбет Сюч (Erzebet Szucz), което
живее в Будапеща, се ражда бъдещият финансов гуру. Семейството
има добро име сред еврейската
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общност, а името на бащата юрист по образование, се ползва с
авторитет, защото в годините на
Втората световна война и немската окупация на Унгария успява да
уреди с фалшиви документи много
еврейски семейства и така да ги
спаси от газовите камери. Малкият Дьорд разнася подправените
документи и заработва първите си
пари. "Бях едва 14-годишен, когато
баща ми и негови приятели ме караха да обменям пари на черния пазар.
Като непълнолетен нямаше как да
ме съдят, ако ме хванат. Баща ми
не ми плащаше нищо, но от други
сиона”,
клиенти съм получавал комисиона”,
ото
спомня си Сорос. Семейството
36
сменя фамилията си през 1936
г., а бащата – виден есперантист- оставя зад гърба
си 4 години плен в Сибир
(1917 до 1921 г.) като офицерр
от австро-унгарската армияя
след Първата световна война.
на.
Негова е заслугата 17-годишшният му син да замине през

и придобива степента бакалавър,
но въпреки усилията си не успява да
намери постоянна работа в нито
една търговска банка и живее бедно. Опитите му да получи подкрепа
от еврейската общност в Лондон
удрят на камък, заради фамилията
му, която се оказва отхвърлена,
защото "предала” религията си и я
заменила с християнската. По-късно Сорос винаги ще твърди, че е
атеист, но въпреки активната си
филантропска дейност няма да направи нито едно дарение за еврейска общност или Израел.
В английската столица през

Âúïðåêè àêòèâíàòà
íàòà
êà
ñè ôèëàíòðîïñêà
äåéíîñò íÿìà
åíèå
íèòî åäíî äàðåíèå
çà åâðåéñêà
çðàåë
îáùíîñò èëè Èçðàåë
1947 г. в Лондон, след като в Унгария комунистите идват на власт и
вото си.
си
семейството губи богатството
Тук Дьорд живее при роднини, които
му помагат да оцелее. Той работи
като продавач на галантерия, келнер, бере плодове, боядиства и дори
носи багажа на пътниците на лондонската гара. Две години по-късно
момчето започва да изучава икономика в London School of Economics.
Срещата му с Карл Попър и неговата концепция за "отвореното
общество” се оказва съдбоносна
и оказва определящо влияние върху
бъщещата дейност на Сорос. През
1952 г. той завършва обучението си
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1953 г. съдбата го среща с директора на
инвестиционната компания Singer
& Friendlander, който е унгарец по
произход. Сорос работи във фирмата като технически сътрудник,
а заниманията му се превръщат в
първата сигурна и добре платена
работа. Случайността го среща
със сина на собственик на брокерска фирма от Ню Йорк, който моли
баща си да даде шанс на Джордж
Сорос. Така през 1956 г. Сорос
пристига в САЩ, където проверява
знанията си на финансовия пазар.
След няколко фалстарта той попада

на истинска златна мина. Точно
по това време се формира общият
европейски пазар, към който американски инвеститори – естествено - проявяват интерес. Сорос
се превръща в най-търсения консултант за сделките с европейски
акции и по думите му "управлява
като едноок цар армия от слепци”.
Купуването и продаването на ценни
книжа се превръща във вълнуваща
игра, в която обаче Сорос не намира лицето и душата си. Той пробва
със сделки на международния арбитраж с покупката и продажбата на
държавни ценни книжа, но и това
не се оказва неговата игра. Въпреки това успява да натрупа добър
капитал от бизнеса, който за една
нощ е разбит от президента Джон
Кенеди с въвеждането на допълнителен данък върху чуждестранните
инвестиции. Скуката в бизнеса
го праща към философията и през
периода 1963-1966 г. той завършва
трактата си "Тежкото бреме на
съзнанието”. Текстът не се оказва
достатъчен стимул, за да остане
сред философите, и през 1966 г.
Сорос се завръща към бизнеса. 100
000 долара стигат, за да основе
фирмата – Soros Fund Management,
която прераства три години по-късно в инвестиционен фонд с капитал
4 млн. долара. През 1990 г. Quantum
Endowment Fund вече е с капитал
10 млрд. долара, а към днешна дата
всеки вложен навремето долар във
фонда струва 5500 "зелени гущера”.
Под ръководството на Сорос този
фонд само за един ден - на 16 септември 1992 г., успя да спечели от
рязкото падане на британския паунд
1 млрд. долара. Сорос продава на
късо паунди на стойност от близо
10 млрд. долара и печели рекордната сума. Операцията донася ново
име на милиардера - Човека, който
събори Bank of England. В основата
на успеха й стои т.нар. "теория на
Сорос за рефлексите на фондовите
пазари”. Според нея решението за
покупката или продажбата на ценни
книжа се взема на основата на

очаквана в бъдещето цена. В този
смисъл цената се оказва психологическа категория, която може да
бъде обект на информационно въздействие. Атаката на валутата на
която и да било държава се изразява в последователни информационни
удари чрез медиите и специализираните аналитични издания, съчетани
с реални действия на валутните
спекуланти, целящи да всеят паника
на финансовите пазари. На практика тази теория винаги се оказва
печаливша за магната с проведени
атаки срещу валутите на Малайзия,
Индонезия, Сингапур и Филипините,
завършили с дълбока икономическа
криза и върнали развитието на
страните с 10-15 години назад. Финансовият гений атакува и Китай,
но местните експерти успяват
навреме да блокират слуховете за
нестабилността на китайския юан.

4 до 7 млрд., а към края на 2009 г.
Сорос бе обвинен и за финансови
е над 13 млрд. долара. В началото
спекулации срещу френския франк,
на финансовата криза през 2008
но той отрече да има нещо общо с
г. Сорос издава книгата >The New
операцията. Наскоро финансистът
обяви, че щатският долар не е нещо Paradigm for Financial Markets”, в
която дава обяснението си за нея.
свято за него и добави, че държи
>Основната причина за кризата е
„къса доларова позиция”. Единствепрекаленият оптимизъм на финанната валута, срещу която Сорос
систите, които след десетилетия
никога няма да играе, е унгарският
форинт, заради хубавите му детски на икономически ръст повярваха, че
икономиката може да се развива без
спомени.
сътресения и кризи и е в състояние
„Животът се ражда след края на
да намира сама пазарното равнохаоса, а аз се научих да използвам
весие”, писа Сорос. Следващата
хаоса”, обича често да повтаря
година той продаде акциите си в
той. И в потвърждение на житейамериканските търговски вериги
ската си максима основава през
Wal-Mart и Walgreen и предупреди, че
1979 г. благотворителната фоночаква втора вълна на световната
дация Open Society Fund. Нейната
криза през 2011 г., а САЩ вече не
основна цел е да работи за създаса в състояние да играят роляването на общество, в което няма
та на локомотив на световното
място за тоталитарни диктатури.
икономическо развитие. Тази роля
Акцентът, разбира се, пада върповече подхожда на Китай, Индия и
ху Източна Европа. През 1984 г.
Бразилия, допълни Сорос. В потвържнеговата фондация започва работа
дение на това през август 2010 г.
в родната Унгария. Структури на
магнатът купи 4% от акциите на
Open Society започват да се появянай-старата борса в Азия - Bombay
ват във всички бивши социалистиStock Exchange. За сделката той
чески държави. През 1992 г. Сорос
брои 35 млн. долара. Преди месец
основава Централноевропейския
стана ясно, че финансисът зауниверситет в Будапеща (Central
крива своя хеджфонд Soros Fund
European University), чиято издръжка
Management, чийто капитал по това
поема напълно. Общо над 5 млрд.
време е 25,5 млрд. долара и ще върдолара дава той за развитието на
не до края на годината 1 млрд. догражданското общество в постколара на акционерите. Това е краят
мунистическите държави в периода
на една успешна
1991 - 2006 г.
40-годишна качрез Soros Fund
Åäèíñòâåíàòà âàëóòà, риера в сферата
Management.
ñðåùó êîÿòî Ñîðîñ
на управлението
Всъщност в
íèêîãà íÿìà äà èãðàå, на хеджфондоживота си Сорос
å óíãàðñêèÿò ôîðèíò
вете, коментиневинаги само
раха финансови
печели. Падането
експерти и обясниха решението на
на индекса NASDAQ през 2000 г. му
носи загуби от 3 милиарда долара.
Сорос със затягането на американското финансово законодателство.
След този крах Сорос провежда
Филантропът обича да се занимаспешна реорганизация на Quantum
ва с политика, но никога не влиза
и поема >стратегията на премерения риск”. И макар че фондът има в в светлината на прожекторите.
биографията си три години >на чер- Твърди се, че неговото най-голямо
постижение в тази насока е създавено” заради неточни прогнози за
ването през 2003 г. на >Партия в
развитието на интернет компании
сянка”. Организацията представляи динамиката на курса на еврото,
ва мрежа от няколко големи профсъв периода от 1994 до 2003 личното
юза, неправителствени организации
богатство на Сорос нарасна от
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О тзвук
и изследователски института, обединени около идеята за набиране на
пари за Демократическата партия.
Чрез тази структура Сорос помага
на своите приятели – US президента Бил Клинтън и настоящия US
държавен секретар Хилъри Клинтън.
Неофициално в медиите се спряга,
че най-големият провал на Сорос е
опитът му да спре Джордж Буш по
пътя му към втори президентски
мандат през 2004 г. Тогава финансистът харчи над 300 млн. долара,
но не успява.
Сякаш за да потвърди максимата, че на когото му върви в бизнеса, не му върви в любовта, Джордж
Сорос има два провалени брака зад
гърба си. През 1961 г. той се жени
за Аннализа Уитшак (Annaliese
Witschak), която му ражда три
деца - синовете Робърт (Robert) и
Джонатан (Jonathan) и дъщерята
Андреа (Andrea). След 20 години семеен живот двойката се развежда
през 1981 г. Сорос се жени втори
път през 1983 г. за Сюзън Вебер
(Susan Weber), която му ражда двама синове - Александър (Alexander)
и Грегъри (Gregory), но бракът им
разпиляните на земята стъкла. Сасъщо се разпада. Наскоро негова
пунената опера най-вероятно няма
приятелка - 28-годишната актриса да има щастлив край за актрисаи звезда от бразилски сапунени
та, защото тя не е съобщила за
сериали Адриана Ферейр (Adriana
инцидента в полицията, а цялата
Ferreyr) поиска 50 млн. долара от
история е за имидж и пари, твърмилиардера като обезщетение за
дят адвокатите на финансиста.
претърпяно насилие. Актрисата
Въпреки житейските несгоди
твърди, че Сорос й ударил шамар
Джордж Сорос успя да се превърне
п
и опитал да я
преживе
в легенд за финансовия
удуши. Магнатът
да
Êúì äíåøíà äàòà
с
й обещал подасвят.
Той е поâñåêè âëîæåí
ч
рък - апартамент
четен
доктор на
íàâðåìåòî äîëàð âúâ Новата
Н
в Манхатън за 2
школа за
ôîíäà ñòðóâà 5 500
с
млн. долара, но
социални
изследв
се отметнал и
вания
в Ню Йорк
го дал на друга жена. След това
и на университетите в Йейл и
предложил на Адриана друг за 4,3
Оксфорд. Неговата книга @Алхимия
млн., но пак не спазил обещанието
на финансите” отдавна е настолси. Бясна, пренебрегнатата Ферейр но помагало за младите и амбивдигнала кръвното на милиардера,
циозни финансисти по целия свят,
който дори я замерил с нощната
които могат само да мечтаят в
лампа, но не я уцелил. Дамата
банковите им сметки да има 14,5
обаче останала с три шева на
млрд. долара, колкото са парите
ходилото, след като се нарязала от на Сорос през 2011 г.
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Ñîðîñ è ïðèÿòåëêàòà
ìó Àäðèàíà Ôåðåéð
ïðåäè äà ñå ðàçäåëÿò

Сорос и
България
Джордж Сорос
е известен в
България с финансирането на
фондация Отворено общество.
Чрез нея той
подпомага много
неправителствени организации
като Център за
икономическо
развитие, Европейски институт, Институт
за пазарна икономика, Червената къща, Център за социални
практики, Център за либерални
стратегии, Програма Достъп
до информация и др. Прави
дарения и за Нов български
университет. Според публикации в медиите Сорос е един
от първите крупни инвеститори в българската софтуерна
индустрия след промените от
1989 г. През 1998 той инициира
създаването на Рила Солюшънс,
която става първата частна
софтуерна компания в България, работеща по аутсорсинг
проекти за чужбина. След
старта на "Десетилетието на
ромското включване" през 2005
г., за което дарява 30 млн. долара, част от парите идват и в
български фондации, работещи
за интегрирането на ромите в
обществото и най-вече за
тяхното образование.

И нтервю

Ще станем големи,
когато си повярваме
Николай Михайлов:

Óìíàòà
äúðæàâà ïàçè
íàöèîíàëíèÿ
áèçíåñ
Доц. д-р инж. Николай
Михайлов е председател
на Съвета на директорите на Трейс Груп Холд”
АД и преподавател в
катедра Пътища” на
Университета по архитектура, строителство
и геодезия (УАСГ). Зам.председател е на Камарата на строителите
в България. Съпредседател е на Комитета по
Инвестиционни проекти
и инфраструктура” към
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.
Носител на приз Буров”
за индустриално управление за 2010 г.
Завършил е Висшия институт по архитектура
и строителство, специалност транспортно
строителство. Допълнително е специализирал
проектиране и строеж
на автомобилни пътища
в УАСГ, както и мениджмънт и стопански
бизнес в Икономическия
университет във Варна.
Има защитена дисертация на тема „Икономическа ефективност на
капиталните вложения
в пътното строителство”.
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Интервю
НЕВЕНА МИРЧЕВА
- Г-н Михайлов, светът май
скочи в нова финансова криза.
В разгара на летните почивки
обаче у нас като че ли икономическата ситуация е в застой.
Затишие пред буря ли е това,
или засилване преди скок?
- Кризата си върви. Големият
план влияе на малкия план и по
тази логика кризата в Европа и
в света няма как да не повлияе
на България и на всеки човек тук.
Преди три години всичко започна заради един финансов балон,
който се спука. Това не е криза
на икономиката, не е криза на
труда, а финансова криза, която
се отрази и на индустрията. В
България най-силно резултатът
се видя в строителния бранш. При
първата криза, която се разрази
главно в Америка, а после засегна
Европа и нас, държавата /САЩ/
се намеси изкуствено да потуши
някои ефекти. Но причината не
беше неутрализирана. Затова сега
дойде естествено продължението
на кризата.
- Хората в България се шегуват, че при нас кризата е
постоянна, от 20 години. Докога
ще сме така?
- Дори в нашия бранш е така. И
моята прогноза - на човек, който
управлява една структура и води
кораба през бурята - е, че кризата
в строителството ще продължи
още години.
- България ли имате предвид
само?
- Не само България. Ще продължи и в Европа. Да не забравяме
и Близкия изток, африканските
революции. Либия, Сирия, Алжир
влизат в една ситуация на нестабилност. Това са държави, генериращи сериозни финансови потоци.
При сегашната ситуация, спрат ли
тези потоци, ще има отражение
и върху световната икономика.
Затова ние в „Трейс” следим какво
се случва в Близкия изток. Те са
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много близо до нас и няма как
- Лесно ли бизнесът води
техните финансови потоци да не
диалог с управляващите – и с
влияят и на нас.
централната власт, и на местно
- В цялата несигурност какво
ниво?
е най-добре да направи Бълга- С местната власт се е говория – като съвместни усилия на
рило винаги по-лесно. Това показва
държавата и предприятията - за нашият опит. Но в последните
да преминем през бурята?
години диалогът с държавата се
- Държавата разполага с един
случва по-естествено, защото
ограничен ресурс, но трябва да
има воля да се води ясна и резулго управлява така, че да потативна политика. Но у нас има
стигне максимален
проблем с админирезултат. А ние от
страцията на всички
бизнеса искаме от
Âñåêè âëîæåí нива. Тя не е поддържавата само едно
готвена да работи
ëåâ òðÿáâà
– да има ясни правиäà äàâà åôåêò в диалог с бизнеса и
ла и перспективна
гражданите. Чиновниполитика. Т.е. да е ясно какво ще
кът на XXI век в България няма несе случва занапред, за да може
обходимата мотивация, не става
компаниите да планират развитие- дума само за финансово стимулито си.
ране, но и за кариерно израстване,

за ясна перспектива за хората,
които работят за държавата и
за нейното добруване. Трябва да
се спре порочната практика със
смяната на управляващите да се
сменят и хората и приоритетите
на управление.
Преди 20 години нашата държава имаше много краткосрочни цели
– демократизация, пазарна икономика, членство в НАТО, членство в
ЕС. През това време обаче се забрави главното – краткосрочните
и дългосрочните цели на обикновените хора, на бизнеса. Те останаха на втори план. Това е първото
правителство, което казва – искаме да се развива икономиката.
Ясно го каза и дава приоритети в
това отношение. Може би за ясното формулиране на целите изигра

позволи да даде 10 млн.
роля и кризата.
Ако в строителната камара има
- Държавата обаче не е изряоколо 5-6 хиляди фирми, от тях
ден платец спрямо бизнеса в последните години. Продължават
150-200 се занимават с инфрали затрудненията по издължаваструктура. Но те носят цялата
нето на фирмите за обществени тежест на гърба си. За 15 години
от създаването си досега не сме
поръчки?
- Това беше огромен проблем,
построили нито един комплекс или
който вече се поизчисти. И се
хотел. Общественото строителпоявяваше само в областта на
ство е бизнес на дългите пари.
пътищата. Там, където средства- Всички от колегите инженерита се управляваха
строители, които
от Агенция „Пътна
влязоха в „късите
инфраструктура”.
Èãíîðèðàõà íè, íî пари”, изгоряха.
Във всички оста- Сега вие
îöåëÿõìå íà èíàò
нали направления,
строите магистрали. Какво ще строят след
в които сме работили, например
5-10 години обаче вашите стус големи и малки общини, не сме
денти, на които преподавате в
имали съществени проблеми. По
УАСГ?
обществените поръчки плаща- България има 40 хиляди киломенията стават 5-6 месеца след
тра пътна мрежа, която ще трябизпълнението, такъв е типът
ва да се поддържа. Обществото
на договорите. Проблемите са в
ще поиска нови пътища, нови рерамките на тези месеци. Сега
шения за подобряване на трафика.
стъпка по стъпка плащанията се
София е един много хубав евроурегулираха.
пейски град, но е една от малкото
- Прав сте, че строителствостолици, в които движението все
то е основен и ясен приоритет
на държавата. Но оттук кога ще още е само на едно ниво. В момента се строи под земята - метрозапочнем да надграждаме?
то, но след години ще се строи
- Искам да изясня моето вижнад сегашните пътища. Задачата
дане за строителство. Защото
на компаниите като нашата е да
аз говоря за една част от стропредвиждат тези нужди на общеителството – общественото, не
ството, да предлагат решения и
за онова, свързано с предприемада гарантират устойчивото си
чеството - инвестирам едни пари
развитие. Тук идва и ролята на
в един строеж и после продавам
държавата да пази и съхранява
апартаменти със съответната
печалба. В този вид строителство националния бизнес.
- Държавата обаче не може да
са в действие други правила –
разделя бизнеса на български и
това е бизнес на късите пари, на
чужд.
бързите печалби.
- Не може. Но питали ли сте се
Общественото строителство
защо в Гърция или в Чехия нито
не влиза в тази категория. Ние
строим това, което е необходимо
една българска фирма не е спечена обществото - спортни зали, пъ- лила търг? Аз не казвам да не се
допускат чужди изпълнители, а да
тища, метро, храмове. Но когато
строиш нещо за хората с публични се създават условия за запазване
на националния бизнес.
средства, ти трябва да знаеш
- Вашият сектор е пример за
колко могат те да си позволят да
засилено участие на българския
платят. Защо в Германия цените
бизнес в търгове.
на магистралите били 10 милиона
- Това е най-голямата заблуна км, а в България - 2 милиона?
да. В проекта за летището няма
Защото българинът не може да си
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Интервю
български фирми. Същият пример
важи и за жпинфраструктурата.
Вижте проектите „Горна Арда”,
„Цанков камък”, „Дунав мост 2”.
В последния търг играха български фирми, но не бяха класирани.
Същото важи и за магистралите.
Сравнете какво са построили
българските и чуждите фирми и
най-вече сравнете качеството.
Ние досега сме били игнорирани,
но оцеляхме на инат.
- Защо през тези
години бизнесът не
успя да се пребори и
за голяма част от
европарите? Чакахте
ги да потекат, но те
само покапваха.
- Аз мисля, че те
даже преваляха. Колкото дойдоха - дойдоха.
Голямата задача на
държавата е макси-
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мална част от вложените евросредства да останат тук. Защото
всеки един вложен лев трябва да
дава след себе си ефект, а не
дефект. Когато строим пътища с
тези пари, ние трябва да пресмятаме не само цената за изграждането. Но колко ще ни струва после
да използваме този път. Не да го
натоварим с непосилни за хората
такси и после да се наложи да се
вдигат данъци. Същият пример е валиден и
за пречиствателните
станции, които сега се
строят интензивно. В
някои от тези проекти
са заложени параметри 2-3 пъти по-скъпи
и като изграждане, и
като експлоатация.
- Дойдохме и до
тъжното заключение,
че си оставаме найбедните в Европа.
Докога ще
сме гаврошовци?

- Богатите са богати, защото
следят колко и за какво харчат.
Мислят дългосрочно. А бедният
човек е принуден да мисли само за
оцеляването си.
А и по еврепейските стандарти
българите не са бедни. Защото се
пресмятат не само доходите, но
и собствеността. Всеки българин
има къща, кола и вила, децата му
учат в средни училища или университети. Почти всеки от нас има
земя, която, ако си в безизходица,
може да ти помотне да се прехраваш, да оцелееш. Но земята ни
пустее.
- Рядко обаче млад човек ще
поиска да обработва земя на
село.
- Динамичните и драматични
промени през последните 20 години
доведоха и до подмяна на ценностите. Бързите и лъскави коли,
лесните печалби, кратките връзки. Но смятам, че това мислене
трябва да се промени и то вече
се променя. По-лошото при нас
е, че духът ни е беден. Трябва да
минем през кризата, за да изчистим
Êðèçàòà ùå обществото си
íè íàïðàâè от измислените
ïî-ìîæåùè митове, трябва да
изчезнат заблудите,
да се стъпи на здравата основа на
истинските ценности. И това се
случва, започват да изчезват батковците със салфетките, скъпите
коли и силиконовите обкръжения…
- Очаквате ли, че голяма част
от спекулативния бизнес ще
изчезне?
- Доста спекулативни пари
изчезнаха. Вече се появяват тези
устойчиви модели, които всъщност
поддържат икономиката. По-добре
е, когато има едно болно образувание, да го изрежеш, отколкото
да изчакаш да съсипе и здравия
организъм. Когато бизнесът е
здрав и държавата е здрава, тя
ще помогне на тези, които са в
критично състояние. Но

когато всички са зле, не знам кой
не само от собствената си камще помогне.
банария.
- Роден сте в село Мъдрец?
- Преди години „Трейс” направи
Ходите ли често там? Какво ви
истински бум на борсата. Какво
казват хората за магистралите
ще съживи днес пазара?
и лъскавите коли?
- При излизането ни на фондова
- Не ми остава много
борса за нас не
време, но все пак минабяха важни само
вам. Там живеят част
×èíîâíèöèòå
от роднините ми. Те не
íå ñà ãîòîâè
мислят по-различно от
äà ðàáîòÿò
мен. Хората в Мъдрец
ñ áèçíåñà è
ãðàæäàíèòå,
са мъдри и са запазили
íÿìàò
истинските цености.
ìîòèâàöèÿ
Имам много силен детски спомен от Мъдрец.
Бях на 5 години, когато тръгнах
с колелото до къщата на баба ми,
която е на края на селото. Тогава
минах покрай голяма бригада мъже,
които строяха път по тогавашната технология. Насипват огромни
камъни, удрят ги с едни огромни
чукове, докато станат на чакъл, от него изграждат огромни
пирамиди, които после разстилат
и стават път. Видя ми се нещо
грандиозно и красиво. Точно тогава реших, че ще ставам строител
на пътища.
- Имаше ли момент, в който
съжалихте за този избор?
финансовите постъпления. По-ско- О, не. Никога. Имал съм много
ро ние избрахме този път, защото
предложения и избори. Но благодапубличното предлагане на ценни
ря на Господ, че не съм се подвел.
книжа е свързано с увеличаване
Харесвам професията си, влагам в на прозрачността на управление
нея цялата си енергия, не спирам
на дружеството, с повишаване
да уча по нещо ново всеки ден,
на доверието на акционерите, на
вглеждам се в опита си и вървя
възложителите и на обществото.
напред.
Сега наистина нашата акция е
- Това ли е рецептата един
подценена, защото борсата ни е
човек да успее?
зависима от европейските и све- Да, трябва да харесваш това,
товните финансови пазари. Нашакоето работиш.
та борса е малка и ще заработи
- А вие самият станахте ли
най-добре, когато стане част от
мъдрец?
по-голяма. Нормално е българска
- Надявам се. Смятам, че човек
компания да е на българската
става мъдър, едва когато потърси борса. А пък българският фондов
причините за случващото се първо пазар да стане част от един пов себе си. Когато има силата да
голям и така нашите компании ще
застане и да погледне и от гледбъдат припознати от европейскината точка на конкурента си, и на те и световните инвеститори.
партньора си, и на служителя си.
- Мечтаем си да сме тигър на
Когато започне да вижда нещата
Балканите. Доста родни фирми

опитаха с инвестиции навън.
Кога и как ще се разгърне българската експанзия?
- Икономически ще се реализира.
Бизнесът е този, който трябва да
я направи и тя ще стане. Моята
мечта от 20 г. е да видя българския строител в Европа. И това

ще стане, защото кризата ще ни
направи по-можещи и по-търсени.
- Не сме ли малки?
- Заблуда е, че малка страна не
може да има голям бизнес. Когато ние си повярваме, ще станем
големи. Нима Австрия е голяма
държава? Но най-добрите строителни компании са австрийските.
Важно е колко са големи мечтите
ти. Нека не мислим, че като сме
малък народ, не можем да имаме
добри професионалисти, инженери,
спортисти, шампиони. Вземете за
пример Стефка Костадинова, тя
е от малка България, но нейният
световен рекорд е непобедим и до
днес. Моята мечта е ние да се
наредим до най-добрите, защото
по нищо не им отстъпваме. Ние в
ТРЕЙС вярваме в това, но и другите трябва да повярват - и
държавата, и обществото.
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Конкурс

Âúçðàæäàìå
íàãðàäèòå çà
îòëè÷íèöè
„Ðèáàðÿò è
çëàòíàòà
ðèáêà”

Ô ÀÐÕÈÂ è MONEY.BG

40 Икономика

Добре дошъл,
Мистър Икономика!
Последните 20 години са белязани от промените. През това време се родиха много
проекти. Някои от тях са забравени, изживели
своето време. Други обаче все още са актуални. Така е и с конкурса „Мистър Икономика”.
Той е спирал няколко пъти през годините, но

се завръща още по-успешен и популярен.
Списание „Новата Икономика” ще възроди
традицията да бъдат отличавани всяка година успешните примери в родното предприемачество. Конкурсът ще се проведе отново в
края на 2011 г. с обновени категории:

Мистър Икономика 2011 – за цялостен принос
Мистър Икономика 2011 - за принос в развитието на ИНДУСТРИЯТА
Мистър Икономика 2011 – за принос в развитието на ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР
Мистър Икономика 2011 – за принос в развитието на ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Мистър Икономика 2011 – за принос в развитието на УСЛУГИТЕ И ТЪРГОВИЯТА
подбере
авторитетно жури сред досегашните
б
носители на приза и водещи български икономисти и финансисти. Те ще излъчат предложенията си за бъдещите победители.
Редакцията приема номинации и от средите
на бизнеса.

Ще запазим още една дългогодишна традиция. Всеки от призьорите ще получи познатата
статуетка „Рибарят и златната рибка” на ненадминатия Ставри Калинов. Досега неговият
шедьовър е в ръцете на 23-ма наградени през
годините в различните категории на конкурса.
Екипът на списание „Новата Икономика” ще

ПОБЕДИТЕЛИТЕ

На добър час!

1990
Проф.
ГЕОРГИ ПЕТРОВ
- икономист

1992
Проф. ТОДОР
ВЪЛЧЕВ
– управител
на БНБ

1993
СЛАВ АНТОНОВ
ВЕНЦИСЛАВ
- Агенция за икономически
анализи и прогнози

1991
И
ИВАН
КОСТОВ,
министър на
м
финансите
ф

2000
ВАСИЛ КЪНЕВ
– изп. директор
на “Видима” АД
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2001

2002

РУМЯНА
Р
КЮЧУКОВА
– изп. директор
на “Мобилтел”

2004

ЕМИЛ КЮЛЕВ
– банкер

ВАЛЕНТИН ЗЛАТЕВ,
генерален директор
на "ЛУКОЙЛБългария”
– за цялостен
принос в
развитието на
българската
икономика

БОЖИДАР ДАНЕВ,
председател
на Българската
стопанска
камара – за
принос в
развитието на
българската
индустрия

2005

6
0
0
2
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РБ
– за цялостен принос - заради
приемането на България в
Европейския съюз

2007

8
0
0
2
Инж. ВАНЬО
АЛЕКСИЕВ,
управител на
“Биомет”
– за цялостен
принос
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РУМЕН ЯНЧЕВ,
председател на
УС и изпълнителен
директор на
"Булстрад"
– за принос в
развитието
на небанковия
финансов сектор

ЗЛАТКО ЗЛАТКОВ,
председател
на Българската
асоциация за
информационни
технологии
– за принос в
развитието на
индустрията

БИСТРА ИЛКОВА,
изп. директор
на Българската
фондова борса
- за принос в
развитието
на небанковия
финансов
сектор
АТАНАС
БОБОКОВ –
председател
на УС на
“Монбат” АД
– за принос в
развитието на
българската
индустрия

БЪЛГАРСКА
ФОНДОВА
БОРСА
– за принос в
развитието на
икономиката

НИКОЛА
ДОБРЕВ,
председател
на СД на
КЦМ-Пловдив
– за принос в
развитието на
индустрията

ВЕЛЧЕВ
М
МИЛЕН
ВЕЛЧ
ЧЕВ
В
– министър на
финансите
– за цялостен
принос за
развитие на
българската
икономика

ЛИДИЯ ШУЛЕВА
– министър на
икономиката
– за принос в
развитието на
българската
индустрия

ПЕТЪР КЪНЕВ,
основен
акционер в
“Демакс”
– за принос в
развитието на
индустрията

ДЕЯН КАВРЪКОВ,
АДИС
– за цялостен
принос

2003

ПЕТКО КРЪСТЕВ –
председател на УС
и изп. директор на
ДСК “Управление
на активи”
- за принос в
развитието
на небанковия
финансов сектор

РУМЕН ЯНЧЕВ,
председател на
УС и изпълнителен
директор на
"Булстрад"
- за принос в
развитието
на небанковия
финансов сектор

Д ържава & Б изнес

Боклук или съкровище
 3.5 млн. т годишно е боклукът
на България. В момента 95% от него
се депонират.
 Съществуващите съоръжения
могат да преработят до 500 000 тона
от боклука. В него се съдържа:
- 7-10% хартия, пластмаса, метали и
стъкло
- 50-60% биологични отпадъци
- 30-35% отпадък, който става за
изгаряне
Източник: Recycling Bulgaria

Áúëãàðèÿ äúðæè
ïîñëåäíîòî ìÿñòî
â Åâðîñúþçà ïî
îïîëçîòâîðÿâàíå
íà îòïàäúöèòå

Çàâîäúò çà áèòîâè îòïàäúöè êðàé Âàðíà áåøå îòêðèò ïðåç þíè ò.ã. Òîé èçïîëçâà
òåõíîëîãèÿ çà ìåõàíè÷íî-áèîëîãè÷íî òðåòèðàíå íà áîêëóêà. Ñúîðúæåíèåòî å ñ
êàïàöèòåò îò 140 õèë. ò ãîäèøíî

Рециклирай трудно
ТАТЯНА ЯВАШЕВА

на някое наше населено място, че
ще бъде построено предприятие
за преработка на боклук недалеч
от центъра, те със сигурност ще
се възпротивят. Нашата страна
държи последното място в Евросъюза и продължава да изостава в
оползотворяването на отпадъците.
Този факт едва ли ще учуди някого,
щом не гледаме на боклука като
на ресурс. Ако Европа не ни налагаше стриктни правила, щяхме да
си караме по старому и да депонираме сметта от кофите, без да
прилагаме каквото и да е разделно
събиране. Но заради евронормите,
които все повече се затягат във
времето, проблемите с отпадъците
се задълбочават.

Преди 3 години наши журналисти
посещават Виена, за да се запознаят с технологиите за оползотворяване на битовите отпадъци и да се
убедят, че предприятията са в рамките на града, а не далеч от него.
%Какво обезщетение плащате на
хората, които живеят около заводите за боклук”, бил първият зададен
въпрос и тогавашният председател
на общинската комисия за опазване
на околната среда Ерих Валентин
не може да го забрави. Макар и да
работят с отпадъци, заводите не
замърсяват околната среда, в тях
са вкарани най-съвременни технологии и %обезщетението”, което
виенчани получават, са евтина електро- и топлоенергия,
както и чистата околна среда.
 Завод край Варна за механично битоЗатова в Австрия повече от
во третиране
20 години няма гражданска съ Инсталация за сепариране с включено компостиране в Пловдив
протива срещу изграждането
 Действащо сепариране в София,
на такива заводи.

Родни опити

Едва-едва
Ако кажете на жителите

Ямбол, Търговище
 Напреднала фаза по изграждане на
рециклиращи центрове в Силистра, Плевен, Карлово, Ботевград и др.
Източник: Recycling Bulgaria

Не е мит, че различни чуждестранни компании в последните 15-20
г. са предлагали да изградят завод
за боклук срещу правото да го преработват. Но тъй като чистотата
на една столица е бизнес за милиони, а често и за милиарди, подобна
златна мина не се преотстъпва
лесно, макар оползотворяването на
сметта да е от обществен интерес дори само заради екологичните
и финансовите измерения на проблема. Години наред наши общинари
пътуват, за да проучват чуждия
опит, но това не помогна София и
други големи градове да се похвалят
с модерни предприятия. Варна обаче
даде пример, че вместо сметта
да се опакова скъпо по модела на
столицата, тя може да се сепарира
и компостира. В морския град това
лято заработи завод за боклук. Методът не дава възможност за максимално оползотворяване, но пък е
съобразен с масовата съпротива за
разделно събиране на отпадъците.

Българският модел
В последните години рециклиране-
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Оползотворяването няма алтернатива
Видове отпадъци

До 2016 г.

До 2018 г.

Битови отпадъци

Най-малко 25% от
всички отпадъци
са рециклирани

Най-малко 40%
от всички отпадъци
са рециклирани

Рециклиране и повторната
употреба до 35%

Рециклиране и повторната
употреба до 50%

Строителни
отпадъци

До 2020 г.
Най-малко 50%
от всички отпадъци
са рециклирани
Рециклиране и повторната
употреба до 70%

Източник: Министерство на околната среда и водите
то бе организирано така, че скрап
се превърна в единствен синоним на
вторични суровини. Металите може
непрекъснато да се преработват.
От тон скрап се добиват около 900
кг метал, като се икономисват 95%
от енергията, която е необходима
за извличането му от 370 т руда.
За съжаление обаче кражбите създават сериозни проблеми - изчезват
кабели, капаци на шахти, какви ли
не метални части и съоръжения,
както и всичко, направено от
мед.
Боклукът от разноцветните
контейнери се събира
общо и на сепариращата линия се разделя. Но
попадне ли капка вода в
хартията, тя не ставала за рециклиране,
защото задръства
поточните линии.
Компаниите, поставили кофите,
правят огромни
инвестиции,
които по много
причини се оказват
нерентабилни. В тези
контейнери се изхвърля
всичко и това създава
много затруднения при
обработването му. Освен
това цялата стъклария
се смесва в една кофа и
когато се начупи, вече
не може да се отдели по
цвят. Често годният за
преработка отпадък от
цветните контейнери се
вади от физически лица и
се предава на пунктове за
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вторични суровини.

Морков и тояга
Разделното събиране е свързано
с промяна на навиците, то изисква
много инвестиции от страна на
фирмите, които се занимават с
оползотворяване, но са нужни и ре-

дица разяснителни кампании. То няма
как да е успешно без активното
съдействие на държавата и общините. Като начало трябва добре да се
премисли какви изпълними цели да си
поставим до 2020 г. За да променим
навиците, има два начина – чрез
стимулиране и санкциониране. Добре
е да ползваме комбинацията от двата метода, като първият е да се
предлагат стимули и едва тогава
- наказания. Препоръчително е да
има избор – дали да продадете,
или да подарите старите електроуреди, които отиват
за претопяване.
Новият проектозакон за управление на отпадъците,
изработен от екоминистерството, среща
яростна съпротива
сред бизнеса, което
е сигнал, че ако се
приеме в този вид,
не би дал добри резултати. Големите
интереси са свързани само с металите
и на практика не се мисли
комплексно за оползотворяването на боклука.
Рамковата директива за
отпадъците трябваше да
е транспонирана до декември 2010 г. Закъснението не
бива да се наваксва със зле
скроен закон. И вместо да
откриваме топлата вода,
най-добре е да ползваме
ноу-хау от страните, които
вече имат напредък в оползотворяването.

Д ържава & Б изнес

Опит от

Виена
Èçòî÷íèê íà
åâòèíà åíåðãèÿ

Във Виена има три завода за
боклук и в техните пещи отиват
остатъците след отделянето на
стъклото, хартията и пластмасата, които се рециклират. Първото
предприятие Фльотцерщайг” е
пуснато в края на 50-те години и
още тогава е решено боклукът да
се обработва термично и произвежданата по този начин енергия да се използва ефективно за
централно отопление. Най-атрактивен за туристите е заводът за
изгаряне на отпадъци Шпителау”,
тъй като през 80-те години известният австрийски художник и
архитект Фриденсрайх Хундертвасер (артистичният псевдоним на
Фридрих Стовасер, който в превод
означава Земя на мира 100 води”)
превръща мрачната фасада в забележителност.
Преди повече от четири години в австрийската столица
заработи още един завод за преработка на боклук MVA Pfaffenau.
Прилича на съоръжение от бъдещето, инсталирано в един от
Çàâîäúò å
àâòîìàòèçèðàí
è ñå
óïðàâëÿâà ñúñ
ñúâðåìåííè IT
ðåøåíèÿ

Âúíøíèÿò äèçàéí íà çàâîäà çà áîêëóê âúâ
Âèåíà MVA Pfaffenau å íàïðàâåí ñëåä êîíêóðñ

кварталите на града. От него
не се носи неприятен мирис. Ако
минете следобед оттам, може и
да не разберете, че е за боклук,
защото по това време в него
видимо няма живот, тъй като
до обед камионите са стоварили
отпадъците. Процесът е непрекъсваем. В завода работят не
повече от 50 души, а на смяна
са само десетина. Най-натоварената работа се пада на оператора, който с огромни щипки
хваща боклука и го прехвърля към
пещите. Но той е зад огромното стъкло в командната зала,
където зад няколко монитора
колегите му следят работата на
всички съоръжения. Началото на
проекта е през 2002 г., а строителството започва през 2006,
като отнема две години и коства

общо 220 млн. евро. Годишно тук
се изгарят 250 хил. т, което осигурява електричество за 25 000
домакинства и топлинна енергия
за два пъти повече абонати. Заводите печелят от продажбата
на топлинна енергия, но същевременно общината им плаща
за всеки тон събран и унищожен
боклук. Парите идват от таксата за смет, която се събира от
жителите на града. Едно жилище
от 70 кв.м. при средно потребление плаща за топлинна енергия
и подгряване на вода 650 евро
годишно с ДДС.
През предприятията за боклук
във Виена са минали много българи и при поредното посещение на
домакините вече им е неудобно да
питат какво става със софий-ския завод.
Ô ÀÂÒÎÐÚÒ
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Капиталова суша
ВЛАДИМИР МАЛЧЕВ
управител на Бултренд
брокеридж
На пръв поглед е много странно
България да е страната с най-ниските корпоративни и подоходни данъци в ЕС, с най-ниските заплати, а
едновременно с това инвеститорите да избягват родната икономика.
Ниските данъци и евтиният труд
са уж идеални за превръщането на
страната в производствена база
за Европа и света, а това все още
не е факт. Изисква се дълъг период,
докато тези предимства бъдат забелязани от инвеститорите. Може
да отнеме и повече от 10 години,
докато България се трансформира в
гореща инвестиционна дестинация.
Трябва да се отчете, че чуждестранните компании и физически
лица, които идват в страната със
своите пари, било то да купуват
съществуващи компании или пък
да основават нови, взимат под
внимание и редица други фактори, освен ниските данъци, труд и
по-ниските цени на земята спрямо
европейските стандарти. Работещата правосъдна система, нивото
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на престъпността, демографските
характеристики на населението,
образоваността му, здравният му
статус, състоянието на инфраструктурата (пътища, телекомуникации и др.) са фактори, вземани
под внимание, преди да се пристъпи
към осъществяването на дадено
инвестиционно намерение.

Динамиката
За първите шест месеца на
2011 година ПЧИ са с отрицателна стойност от 23.6 млн.евро, при
плюс 443 млн.евро за първото полугодие на 2010 г. Отрицателната
стойност означава, че постъпилите
в страната инвестиции са по-малко
с 23.6 млрд. евро спрямо изплатени
заеми и дивиденти от българските компании към централите им в
чужбина.
Първите шест месеца на 2007
година бяха рекордни за привлечените ПЧИ в страната, когато инвестициите в България минус инвестициите в чужбина, направени от
български компании, възлизат на 3.7
млрд.евро. Оттогава тенденцията
е низходяща. Дължи се на послед-

ствията от финансовата криза и
страха от вложения в региона на
нововъзникваща Европа.
Тенденцията скоро ще се обърне,
след като Азия, Русия и Латинска Америка се поизчерпаха като
горещи точки за международните
инвестиционни потоци.

Защо потокът към
страната намалява?
Глобални фактори влияят върху
движението на капиталите по света.
В момента топ дестинация за международните капитали са пазарите
в нововъзникваща Азия, някои страни
от Латинска Америка и Русия.
Източна Европа бе хит до избухването на финансовата криза от 2008
година. С която се оказа, че изразът
„Царят е гол” е напълно валиден за
страните от Нова Европа. Кредитната експанзия и огромните парични
потоци, насочени към бившите социалистически страни, създадоха редица
вътрешно и външноикономически
дисбаланси, разчистването на които
ще отнеме дълъг период.
Частна за България причина е
и дълговата криза в южната ни

съседка. Гръцките банки и нефинансови компании бяха сред големите
инвеститори в страната в докризисния период. Проблемите в Гърция
се отразиха негативно върху способността на местните предприемачи да стартират бизнес у нас.
Дори гръцки компании изтеглят
капитали от българските си поделения, с
цел закърпването на
ликвидните им проблеми в Елада.
След някоя друга година, когато външната и
вътрешната
задлъжнялост в тези
страни, към
които се
числи и България,
се намали, международните капитали отново
ще потекат към тях.
Банките връщат пари
към „майките” си - предоставени преди средства, било
то под формата на заеми или
под формата на депозити.
Фирми, ползвали заеми за закупуването и инсталирането
на оборудване например, също
връщат предоставени им от
чужбина заеми, сега когато
новите производствени мощности работят и се изплащат.
В момента български фирми
връщат капитали към централите си в чужбина под формата
на изплащане на заеми или на
дивиденти, а притокът на нов
капитал в България изостава. Целта
на всеки чуждестранен инвеститор
в крайна смета е да печели. Преди
печалбата, компанията му трябва да
закупи и инсталира оборудване, да
работи, да плаща заплати, осигуровки и данъци, да купува стоки и
услуги от местни доставчици, да
ползва местната инфраструктуравсичко изредено води до повишаване
благосъстоянието на нацията. Тази
е причината всички правителства да

се стремят да привличат
чуждестранни инвестиции. Те са факторът за
наваксване икономическото изоставане на българската икономика спрямо
средното за ЕС.

Отличници
в региона
През 2010 г. Полша, Чехия,
Естония, Латвия, Литва,
Румъния, Унгария, Словакия
са привлекли средно 2.6%
от БВП, при 4.5% за нашата
страна. Низходящата тенденция
в размера на чуждестранните
инвестиции започна през 2008 г.
и е характерна за целия регион на
Европа, в частност ЦИЕ, така че в
момента не става нищо необичайно. По-скоро изненада ще е, когато
тази тенденция се пречупи.
Не трябва обаче чуждестранните
инвестиции да се абсолютизират, а
с лека ръка да се игнорират реализираните инвестиции от българските

компании. Веднага се сещам за многомилионни инвестиции от страна
на поне няколко компании, които се
търгуват на босата и работят
основно за износ. Например „Биовет”, „Софарма”, „Монбат”, индустриалните компании от групата на
„Стара планина Холд”, дружества под
шапката на „Индустриален Холдинг
България”, са много малка част от
българските компании, инвестиращи
в разширяване и обновяване на производствените си мощности. Родните
инвестиции също водят до създаване
на работни места и генериране на
добавена стойност.
Ако данъците се запазят ниски, инфраструктурата се подобри
(най-вече пътната), увеличи се
качеството на образованието и се
подобри действието на правоохранителната система, България все
по-често ще изпъква на международната инвестиционна карта и ще
привлича значителен дял от инвестициите в региона.
* Заглавието е
а
на редакцията
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Б орса
ПЕТЯ СТОЯНОВА

Безкрайна ваканция

Публикуването на консолидираните
отчети на компаниите не успя да дадe
положителен тласък на търговията и
на борсата активността е слаба, а
оборотите ниски. Проблемът е, че не се
очаква сериозно раздвижване в цените
на дружествата в краткосрочен аспект.
Единствено разпродажби при закриване
на позиции могат да се използват от
инвеститорите за покупки на атрактивни нива. Интересът към нашата борса
ще се върне едва след стабилизране на
световните капиталови пазари, но там
още се търси лекът за „депресията”.

Колебанията
В последната си прогноза анализаторите от Credit Suisse посочват, че
резките движения на фондовите индекси
не са нещо необичайно в периода след
рецесията. Периодът на публикуване на
финансовите отчети на компаниите за
второто тримесечие на тази година
приключи. В следващите няколко седмици
капиталовият пазар ще се фокусира върху
макроикономическите новини, но ще се
движи най-вече от настроенията. Въпреки че спадът на фондовите индекси беше
сравнително ограничен през последните
седмици, ще трябват допълнителни катализатори за по-трайно и по-убедително
възходящо движение. Такива могат да
дойдат както от изказванията на политиците, така и от макроикономически
данни, или в идеалния случай и от двете.
От макроикономическа гледна точка, ще
трябва да излязат още данни, които да
потвърдят, че последното отслабване
на икономическите показатели и темповете на растеж е имало само временен
характер. Докато низходящата пазарна
корекция през последните няколко седмици
беше доста интензивна в резултат на

Èíâåñòèòîðèòå ñà â
î÷àêâàíå íà ïî-äîáðèòå íîâèíè
шокове като понижаването на суверенния
кредитен рейтинг на САЩ от международната агенция S&P и по-слабия от
очакваното ISM индекс за новите поръчки,
тази корекция трябва да бъде разглеждана в контекста на възстановяването от
рецесията. При такива периоди резките
промени на тренда на капиталовите
пазари не са нещо необичайно от историческа гледна точка. Ако икономиката не
се движи към нова рецесия, което е повероятният сценарий според Credit Suisse,
акциите ще се представят добре през
следващите шест месеца.

ствата, които имат положителен финансов резултат са 150. Загуба на стойност
118 млн. лв. отчитат 185 компании. В
сравнение с второто тримесечие на миналата година излезлите на положителна
територия са нараснали с шест броя, а
самата обща печалба е с 24.51% по-висока. Общата загуба също се е повишила
спрямо полугодието на 2010 г. с 21.66%,
но е отчетена от шест дружества помалко.
Липсата на активност и слаба волатилност на цените е нещо обичайно
по време на сезона на отпуските, но от
дълго време БФБ изглежда сякаш е във
безкрайна ваканция. Отсъствието на корпоративни новини ще продължи да тормози
борсата. Въпреки, че като цяло пазарните
Печалбата на публичните компании у
нива са в низходящ тренд, то негативнас в края на юни е 286 млн. лв. Друженото
влияние се усеща по-силно
н
по
п позициите на ходинговите
дружества,
които поеха най-год
лямата
тежест при търсенето
л
Приходи 2011
Печалба 2011 Печалба 2010
Разходи 2011
на
н ликвидност през последните
4 142
34%
815
575
3327
30%
с
седмици
и съответно претърпяха
34 346
40%
2188
1201
32158
38%
н
най-голямо
понижение. Брокерите
176 232
30%
3214
7527
172769
36%
п
прогнозират
запазване на ко5 404
82%
71
-690
5333
46%
н
нюнктурата.
Реално погледнато
13 847
71%
-1536
-2034
15373
52%
д края на годината, единствено
до
1 756
2%
-96
362
1852
36%
п
приватизацията
на електрора84 641
18%
9838
8574
73478
18%
з
зпределителните
дружества
118 078
3%
-4536
-1393
122624
6%
м
може
да раздвижи пазара.
13 092
8%
-125
-118
13217
8%
оръка
р
* Материалът не е препоръка
3 329 120
16%
77223
76380
3245352 16%
за вземането на инвес-Източник: отчети на дружествата
тиционно решение!!

Тъпчене на място

Резултати за полугодието (в хил. лв.)
Компания
"Албена инвест холдинг"
"БГ Агро"
"Булгартабак холдинг"
"Златен лев холдинг"
"Златни пясъци"
"Инвестор.БГ"
"Монбат"
"Синергон холдинг"
"ТК-Холд"
"Химимпорт"
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Войната
на таблетите

Ñúäåáíè ñàãè
ùå ðàçïðåäåëÿò
ïàçàðíèòå äÿëîâå
â Åâðîïà íà Apple,
Samsung è Motorola
АНТОН АНДОНОВ
Американската Apple успя да получи временна забрана за продажбата на таблета Samsung Galaxy
Tab 10.1v в Европейския съюз.
Запорът бе наложен от германски
съд в Дюселдорф, който разгледа
жалба на Apple срещу Samsung. В
нея се твърди, че южнокорейският модел Galaxy Tab 10.1v копира
таблета iPad 2 и нарушава правата
по интелектуалната собственост
на Apple. Съдът спря продажбата
и вноса на южнокорейския таблет
на територията на Евросъюза,
с изключение на Холандия, защото там се води друго дело между
двете дружества. Ако осъдената
компания наруши съдебната забрана и продължи вноса и продажбата
на нови количества от таблета в
ЕС, тя ще бъде глобена с 350 000
долара за всяко установено нару-

Листопадът на жълтата есен ще се
Л
превърне в златен дъжд за производитепрев
лите на таблети на пазара на портативлит
устройства. Войната
ни компютърни
к
милиардите долари, евро, рубли и
за м
йоани на жадните да притежават новия
йоан
писък на потребителската техника вече
писъ
е в ход. И се води с всички възможни
средства. Жестоката конкуренция в
сред
бранша застраши пазарното лидерство
бран
който показа за първи
на производителя,
п
път в света новия лаптоп без клавиатура. Това накара Apple да започне война с
основните си конкуренти за европейския
осно
пазар – Samsung и Motorola. Заради все
паза
по-свиващия се пазарен дял на iPad-ите
по-с
компанията от Купертино обвини в
ком
нарушаване на интелектуалната собнару
ственост производителите на Galaxy Tab
ств
10.1v и Xoom.
10.1

шение. А при повторно
шефовете
в
ф в
на компанията рискуват затвор до
2 години. Южнокорейският производител веднага оспори съдебната
забраната. Сега на ход пак е Apple,
която има право да представи
контрааргументи и допълнителни
доказателства, за да обори тезата на Samsung и да получи постоянна забрана за продажбата на
таблета.
Докато тече съдебната сага,
пазарът остава само в ръцете
на американците, които, в случай
че загубят делото, ще трябва да
платят пропуснати ползи на южнокорейската фирма. Решението
засега обаче не важи за дилърите
на Samsung и те продължават да
продават таблета им, включително
и в България.
Войната между двата гиганта
започна през април тази година,
когато Apple обвини Samsung в

плагиатство на сматфоните и
таблетите от серията Galaxy. Те
копирали нейните сматфони iPhone
и таблетите iPad. Само няколко дни
по-късно южнокорейската компания
отговори с насрещен иск срещу
Apple. През юни Samsung се оплака
от Apple и в американската Комисия
за международна търговия и поиска
властите да забранят вноса в САЩ
на мобилни устройства на Apple.
Решение по тази жалба на Samsung
все още няма. Всъщност преди
Европа Apple атакува по същия
начин новия таблет на Samsung и
в Австралия. Там битката между
двете фирми завърши на 2 август
със споразумение, с което южнокорейската фирма се съгласи да
отложи за неопределен срок началната дата на продажбите на новия
си таблет. В същото време стана
ясно, че в Русия Galaxy Tab 10.1v
излиза на пазара на 25 август. Той
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Техно
ще се предлага с WiFi и 3G и
16 GB вградена памет. По-късно ще излезе и 32 GB версия.
Устройството използва процесор Nvidia Tegra 2 и работи със
специално създадената за него
операционна система Android
3.1 Honeycomb. До момента
Apple не е предприела опит да
осуети старта на продажбите
в Русия.
В усилията да запази лидерството си на европейския
пазар сред таблетите Apple
тръгна на война и срещу
Motorola. Нейното устройство
Xoom също копирало външния вид на iPad, а поредната
жалба вече е подадена в съда
в Дюселдорф. Там е и третата
жалба на Apple - срещу немската
фирма JAY-tech и нейния таблет,
отново с искане да бъдат забранени продажбите на конкурентните
продукти. Всъщност Motorola и
Apple водят патентни битки още
от миналата година, но единствено за продажбите на американския
пазар. Във войната обаче на практика вече влиза и друг гигант –
Google, защото търсачката купува
Motorola Mobility в сделка за 12,5
млрд. долара.
HTC подгони Apple заради нарушени патенти на компанията.
Тайванският производител на
смартфони поиска спирането на
продажбите на iPhone, iPad и Mac
от Международната търговска
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комисия заради нарушени 3 техни
патента. В същото време Apple
заведе иск с подобни твърдения, но
срещу HTC.
Битката за Европа обаче ще
се окаже най-важната за Apple,
защото точно тук американските
продукти не се радват на особено
радушен прием и единственото им
предимство засега е по-ранното
им излизане на пазара. Защитата
на интелектуалната собственост
на Apple се превърна в проблем и в
Китай, където властите закриха
22 магазина, нелегално използващи
графичния символ на американската компания. Официално в Поднебесната империя работят само 4
фирмени магазина на компанията
– в Пекин и Шанхай.

Шах с
патентите

На 20 юли тази година финландската компания Nokia успя да
получи 430 млн. долара от Apple.
Спорът по патентни дела между
двете компании бе решен с извънсъдебно споразумение, според което
американската компания се задължи
да изплати сумата на Nokia. Sony и
LG също постигнаха споразумение
по патентен спор, без да чакат
решението на съда. Въпреки че не
бяха разкрити детайлите по договорката, представител на LG уточни, че компаниите са се разбрали за
„крос-лицензиране на своите технологии”. От края на 2010 г. Sony и
LG бяха подали една срещу друга 24
иска в Европа и САЩ и жалби до US
Комисия за международна търговия
(ITC), свързани с патентни спорове.
Sony твърдеше, че LG незаконно
използва негови разработки в своите смартфони, а LG твърдеше, че
телевизорите Sony Bravia и игралните конзоли PlayStation 3 нарушават
патенти на южнокорейците. В казуса с конзолите спорът се отнасяше
за технологията за просвирването
на дисковете Blu-ray. Съдът в Хага
през март тази година забрани
доставката в Европа на конзолите
на Sony PlayStation 3 и въпреки че
забраната падна още същия месец,,
LG бе осъдена да плати глоба в
размер на 130 000 евро.
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Pierre Cardin

И
влиза
в бизнеса
АНТОН АНДОНОВ

Модната икона Pierre Cardin влиза
в бизнеса с таблети. Луксозната марка представи най-напред на
пазара във Великобритания модела
PC-7006, който привлече вниманието
на любителите на френската висша
мода. Pierre Cardin PC-7006 има вид на
луксозен бележник със 7-инчов дисплей

с резолюция 800х480
пиксела и работи с 1 GHz
процесор Samsung S5PV210 Cortex-A8,
има 512 MB RAM памет и хард диск от
4 GB. Таблетът разполага със слот
за карти памет microSD, модул WiFi,
miniUSB порт, HDMI изход и 1,3-мегапикселова камера. Операционната
му система е Android 2.2 Froyo. За да
работи в режим 3G обаче е необходим

2в1 от Asus
Таблет, който за секунди се превръща в нетбук, шашна
любителите на портативните компютри. Хибридът на тайванската компания Asus с наименование „Eee Pad Transformer”
не на шега се намеси сред лидерите на пазара на портативните устройства. Очакванията, че есента ще бъде много
гореща за производителите на таблети, са на път да се
сбъднат, защото почти няма производител на персонални
компютри, който да не предлага и най-малкото братче в
портфолиото си. Тайванският модел е в два варианта – само
като таблет и в комбинация със сваляща се клавиатура.
Transformer-ът тежи 680 грама, но качва почти още толкова,
ако към теглото му се прибави и клавиатурата. В нея има
вградени два USB порта, слот за SD карта и допълнителна
батерия. Без нея таблетът може да работи без прекъсване
9,5 часа, а втората батерия дава възможност работата да
продължи почти 16 часа или иначе казано - с едно зареждане
може да се прелети Атлантическия океан в двете посоки,
без да се търси зарядно. Таблетът има mini-HDMI, гнездо за
слушалки и мултифункционално устройство, което служи за
включване на клавиатурата, за зареждане на батериите и
за включване на клавиатурата към таблета. Устройството
има IPS матрица с 10,1 инча екран и разширение 1280 на 800

допълнителен модем, който се включва
през miniUSB порта. Таблетът тежи
540 грама и е с размери 195х123х14
мм. След еуфуроията обаче специалистите изтъкнаха, че техническите
качества на новата джаджа са доста
скромни в сравнение с нивото на
пазара и ако не сте моден маниак, е
по-добре да се насочите към по-евтини и по-мощни устройства.

пиксела, две камери, с които може да се снима HD видео.
Таблетът работи с двуядрен Nvidia Tegra 2 процесор има 1 GB
оперативна памет и вградена 16 или 32 GB. Машината има
Android Honeycomb 3.0 операционна система Bluetooth, on/off
/off
Wi-Fi и , разбира се, виртуална клавиатура на екрана, но
не и 3G модул.
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Нова ера в
АНТОН АНДОНОВ

Apple

След 24 август една от най-големите компании в света вече не е
същата. Американската Apple, която е лидер на пазара на смартфони
с 22 % дял и 70 % при продажбите
на таблети, се раздели със считания за несменяем свой шеф и основател Стив Джобс. Това е вторият
път, когато Джобс напуска компанията, но най-вероятно ще бъде
последният, заради влошеното му
здравословно състояние. По негово
настояване в стола на генералния
директор на Apple сяда Тимъти Кук
(Timothy D. Cook). Новината разтърси финансовите пазари, където
акциите на Apple тръгнаха надолу и
отчетоха понижение със 7 %. В същото време цените на книжата на
основните й конкуренти отчетоха
ръст. Samsung Electronics поскъпна
с 3%, LG Electronics – с 4%, котировките на Sony и HTC дръпнаха с 2%,
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а на Lenovo
с 11,8
L
8 процента.
За мнозина обаче рокадата на
върха в Apple не е изненада. През
последните 14 години след завръщането в основаната от него преди
30 години компания, Стив Джобс на
няколко пъти излезе в принудителен отпуск заради влошено здраве.
През 2009 г. му бе трансплантиран
черен дроб, а пет години преди
това бе опериран от тумор на
панкреаса. От 17 януари т.г. Джобс
отново не е на работа, а според
блогъри смяната на върха в Apple е
„предсмъртното желание на Стив
Джобс”, с което той потвърждава
слуховете, битуващи от 2008 г.. Винаги по време на отсъствието му
от компанията той неизменно е заместван от Тим Кук. Кук работи за
Apple от 1998 г., през 2005 г. става
изпълнителен директор. Преди това
трупа стаж в Compaq Computer ,
Intelligent Electronics и IBM в нейните
най-силни години. От 2007 г. Тим

Кук заема поста главен оперативен
директор на компанията и управлява доставките, сервиза и техническото обслужване на клиентите.
Той е известен работохолик, адепт
на здраводсловния начин на живот,
запален колоездач, турист и луд фен
на фитнеса. Роден е в Робъртсдейл,
шата Алабама на 1 ноември 1960 г.,
в семейството на Доналд и Джералдин Кук. Заплатата на бащата,
който работи на пристанището,
е достатъчна за издръжката на
Тим, двамата му братя и майка му,
която е заета с възпитанието на
хлапетата. В училище бъдещият
главен изпълнителен директор на
Apple участва в музикален състав и
се надпреварва за приза най-добър
ученик с други три деца. През 1982
г. завършва Auburn University и се
дипломира като инженер по индустриално производство. След шест
години вече е магистър по бизнес
администрация от Fuqua School of

Business към Duke University. Кариерата му в IBM продължава 12
години. Тук той става директор по
производството на продукция за
Северна и Латинска Америка. През
1994 г. започва работа като изпълнителен директор по продажбите
в търговската компания Intelligent
Electronics. 1996 г. се оказва преломна за него - лекари му поставят
диагноза множествена склероза.
Допълнителните изследвания обаче
показват, че поставената диагноза е грешна. След продажбата на
Intelligent Electronics на Ingram Micro
през 1997 г. Кук преминава на работа като вицепрезидент в Compaq.
Само година по-късно е поканен в
Apple, където се занимава с оперативните дела на компанията. Постът е открит специално за него,
защото до този момент цялата
оперативна дейност в компанията на Стив Джобс е поверена на
дистрибуторската фирма Heidrick &
Struggles. Тези години са най-трудните за Apple. През 1997 г. компанията е на червено с 1,86 млрд.
долара, а цифрите в счетоводния
баланс показват, че й остават
най-много 90 дни до фалит. Точно
тогава Стив Джобс се завръща, за
да превърне към днешна дата Apple
в технологичен гигант, чиито акции
са скочили с 9020%, и увеличена пазарна капитализация до 348.7 млрд.
долара. През 2002 г. Кук вече е
изпълнителен вицепрезидент по оперативната дейност и продажбите.
Две години по-късно – през 2004 г.
- той започва работа по развитието на продуктовата гама на компютрите iMac. Двамата със Стив
Джобс успяват да вдигнат на крака
закъсалата по това време компания, съкращавайки посредниците при
продажбите и продавайки част от
производството на външни компании. Първите си акции от Apple Кук
получава през 1999 г. По данни от
2011 г. той притежава ценни книжа
на компанията за 136 млн. долара.
Неговата заплата е най-високата 800 000 долара, а общият размер на

получените от него пари през 2010
г от Apple се равнява на 59 млн. долара. От 2005 г. Кук е в Съвета на
директорите на Nike и на National
Football Foundation. Член е на републиканската партия, но през 2008
г. прави дарение за избирателната
кампания на настоящия US президент – демократа Барак Обама.
Според американски организации,
защитаващи правата на хората с
различна от общоприетата сексуална оринетация, Кук е „техен човек”
и винаги намира място в списъците

фоните, които се продават без договор с мобилен оператор. Въпреки
че това все още не се е случило,
пътят на компанията като че ли
завива към средния и нисък сегмент
от потребители на пазара, още
повече, че според Кук „телефонът
вече е предмет от първа необходимост като храната и водата”. Сред
първите задачи на Кук сега ще е
представянето на iPhone от пето
поколение.
След като Стив Джобс стана
председател на съвета на дирек-

Òèì Êóê è
Ñòèâ Äæîáñ

Ô ÐÎÉÒÅÐÑ

на най-влиятелните хомосексуалисти в САЩ. Въпреки това до този
момент ергенът Тим Кук официално
не е коментирал слуховете, че е
гей. В Apple той е известен като
„геният в сянка”, който генерира
идеите и дърпа компанията напред.
Когато през 2010 г. го питат ще
замени ли някога на поста генерален директор, тогавашният оперативен шеф казва, че „да се замени
незаменим човек е невъзможно”.
Сега от него се очаква да промени
ценовата политика на компанията.
Той трябва да „отвори” Apple към
средния сегмент на пазара, защото
„в момента компанията произвежда
продукти основно за богати хора”.
Изказването на Кук през март т.г.
веднага породи слухове, че Apple
подготвя миниверсия на iPhone или
поне намаляне на цените на теле-

торите, а Тим Кук - главен изпълнителен директор, се очаква настоящият оперативен вицепрезидент
Дфефри Уилямс да заеме овакантеното място на Кук. Смяна ще има
и на върха на продажбите, където
вицепредидентът Рон Джонсън ще
напусне поста си и ще премине
на работа в JC Penny. Във всички
случаи обаче бившият номер 1 Стив
Джобс ще остане в светлината на
прожекторите. През ноември излиза
официалната му биография, написана от Уолтър Исааксън. Първоначално книгата трябваше да се появи
през март 2012 г., но по неизвестни
причини премиерата бе изтеглена
за по-рано. Новината дойде само 10
дни преди Джобс, чието лично състояние е 8,3 млрд. долара, да подаде
оставката си като шеф на
Apple.
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Nardin

Марката

- напомняне
за вечността

Ulysse

АНТОН АНДОНОВ
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3, Rue du Jardin. Това е адресът,
който всеки в швейцарското градче Le
Locle знае. Тук се намира централата
на легендарната часовникарска марка
Ulysse Nardin. Буквите на табелата на
компанията днес са позлатени, а до
тях гордо стои нейният символ- котвата. Зад променената фасада обаче
продължава да витае духът на новаторството, творчеството и изобретателността, заради които часовниците Ulysse Nardin става нарицателно
за швейцарска прецизност. И остават
предпочитаната марка въпреки високата си иначе цена, започваща от 8000 и
стигаща до 1 млн. долара.
Марката Ulysse Nardin е една от
най-старите в Европа. За своите 165
години, тръгвайки от малка швейцарска часовникарска работилничка, тя
успя да се превърне в крупен производител и законодател в часовникарското изкуство. Компанията притежава
4324 от общо издадените за производството на морски хронометри 4504
патента, има над 4600 награди и 18
златни медала от най-престижните
в днешно време часовникарски изло-

жения в света. Всичко обаче тръгва
в далечната 1846 г. от Юлис Нарден,
който основава компанията. Нарден е
роден на 22 януари 1823 г. в малкото
градче Льо Локл, разположено близо до
френско-швейцарската граница. По
онова време там работят предимно
ковачи, дърводелци и грънчари. Чичото
на Юлис правил най-хубавите печки в
цялата област, а баща му – ЛеонардФредерик Нардин е часовникар. Малкият Юлис се залисва повече по сложните механизми в часовниците, което
накарало родителя да го изпрати да
учи занаята при двама от най-добите
за времето си майстори в Швейцария Фредерик Уилям Дюбоа и Луи Жан
Ришар ди Бризел. Когато навършва
23 години Юлис решава, че е време
да започне сам да прави часовници и
морски хронометри и основава собствена фирма, която нарича на себе сиUlysse Nardin. В началото Юлис насочва
усилията си към изработването на
прецизни прибори за морска навигация.
Те отмерват времето и определят
точното местонахождение на корабите в открити води. Уредите трябва
да бъдат изключително прецизни. Ако
устройството се отклони само с една

се заема с делата на Ulysse
Nardin. Пол-Дейвид не само
успява да запази славата на
произвежданите морски хронометри, но и да разшири пазара
на марката до САЩ, Япония и
Русия. Синът на Юлис Нарден обръща
поглед и към ръчните и джобни часовници, които до този момент остават
на заден план в производството на
компанията.
Истинската революция при развитието на марката обаче настъпва при третото поколение Нарден.
Тримата синове на Пол-Дейвид –
Алфред, Гастон и Ърнест започват
през 1920 г. производството на ръчни
модели часовници, които детронират
предпочитаните към момента джобни
часовници. Творческият потенциал на
тримата братя, предприемаческият
нюх и майсторските им заложби ги
насочват към непопулярните по онова
време часовници, предназначени за
ръката. Неочакваният бум превръща
марката Ulysse Nardin в новатор и
в това направление. Търсенията и
идеите на тримата обаче не спират
до тук. Появяват се спортни модели
часовници, а през 60-те години на
пазара излизат първите женски ръчни
часовници. Компанията за пореден
път се оказва на гребена на вълната, разгадала новите тенденции в
бранша. Ulysse Nardin се превръща в
моден диктатор, подчинявайки се на
дизайнерския и потребителски вкус
едновременно.
Възходът на фирмата продължава до 70-те години на миналия век,
когато на мода излизат кварцовите
часовници, а часовникарският бизнес
е обхванат от нечувана до момента
криза. Семейният бизнес на Ulysse
Nardin е на крачка от закриване. Никой от неговите наследници не желае
да продължи производството
на часовници, а през 1983 г.
Ïðåç 1983 ã. çà êîìïàíèÿòà за компанията работят само
ðàáîòÿò ñàìî äâàìà
двама души, които продълäóøè, êîèòî ïðîäúëæàâàò
жават да сглобяват морски
äà ñãëîáÿâàò ìîðñêè
хронометри с останалите на
õðîíîìåòðè ñ îñòàíàëèòå
склад детайли. Решението
íà ñêëàä äåòàéëè
Ulysse Nardin да бъде прода-

секунда на Екватора, грешката е
цели 463 метра. Затова вниманието
към всеки детайл в сложния уред, от
който зависи движението на кораба
в открити води и прецизната му
изработка, спечелват бърза слава
за фирмата. Първото признание за
морските хронометри на Ulysse Nardin
идва през 1862 г. на международно изложение в Лондон. Оттогава фирмата запазва лидерството си на този
пазар до 1970 г., когато електронната навигация на корабите заменя механичната. За прецизността говори
фактът, че механичен хронометър на
Ulysse Nardin от 1950 г. се оказва найточният уред в лабораторни изследвания на обсерваторията в Нюшател
от 1901 г. насам.
След смъртта на Юлис Нарден
през 1876 г. фирмата е поета от
неговия син – Пол-Дейвид Нарден.
Момчето е едва
д 21-годишно,
д
, когато

Ìåõàíè÷åí õðîíîìåòúð íà
Ulysse Nardin îò 1950 ã. ñå
îêàçâà íàé-òî÷íèÿò óðåä â
ëàáîðàòîðíè èçñëåäâàíèÿ
íà îáñåðâàòîðèÿòà â
Íþøàòåë îò 1901 ã. íàñàì.

дена изглежда най-логичното нещо
за момента и така марката напуска
семейството и преминава в ръцете
на Ролф Шнайдер. Той е известен в
света на бизнеса освен като производител на циферблати, корпуси и
гривни за часовници, но и като пристрастен към хазарта човек. Ролф
има гениалната идея да започне да
прави освен часовници и уникални механизми, които нямат равни на себе
си по функционалност. В лицето на
Лудвиг Охслин той намира най-правилния съмишленик, с когото разработват часовниците Astrolabium Galileo
Galilei. Часовникът показва местното
и слънчевото време, орбитите и
затъмнение на Слънцето и Луната, и
позициите на няколко големи звезди.
Задният капак на часовника е прозрачен, сякаш за да покаже движението
на времето като част от хода на
Вселената. Лудвиг прави разчета на
изделието само с калкулатор, придържайки се към традициите на марка-

Икономика 55

М арката
та, за която работи. Резултатът
се оказва повече от зашеметяващ.
Механизмът на часовника е създаденн
от леки материали и притежава невероятна точност – според специалисти той ще изостане с по-малко
от едно денонощие след 144 000
години работа. Бижуто е определеноо
от Книгата на рекордите на Гинес
през 1989 г. за „най-функционалния
в
следващата
запомняща се серия
часовник в света”, който има 21
– GMT± Perpetual. Часовниците са
различни функции. Двамата майстос циферблат с 2 мм по-голям от
ри се запознават съвсем случайно.
дотогавашните 38 мм, корпусът
Ролф вижда изработен от Лудвиг
на 500 от тях е от платина, а на
стенен часовник и го моли да направи други 500 – от 18-каратово злато.
същия модел, но за носене на ръка.
Те са наистина уникални със своята
Така се ражда известната „Трилогия
функция „вечен календар”, с чиято
на времето” (Trilogy of Time), която
помощ указателите на дата, ден от
включва още два модела часовници
седмицата, месец и година могат
– Planetatium Copernicus, на който са
да се преместват напред и назад
показани звездите, според астронома във времето само с натискането
Николай Коперник и Tellurium Johannes
на един бутон. През 2001 г. Ulysse
Kepler, наречен на химичния елемент
Nardin пусна на пазара часовниците
телур и астронома Йоханес Кеплер.
Freak, а през 2003-а – Sonata, които
„Тройката” се превръща в легенда за
са механични, самонавиващи се и с
часовникарския бизнес, а нейни собственици стават изключително богати и изтънчени хора. На Planetarium
Copernicus швейцарските майстори
събират цялата Слънчева система и
обединяват възгледите за нея на античния и съвременния свят. Тук
Òðèëîãèÿ íà âðåìåòî”
Меркурий и Веíÿìàò ñåêóíäîìåðíè
нера се въртят
ñòðåëêè, çàùîòî
в една посока, а
òå íàïîìèíÿò çà
Марс, Юпитер и
èçòè÷àùîòî âðåìå
Сатурн - в друга.
Циферблатът
на 65 часовника от този модел са
направени от метеорит, намерен в
Гренландия през 1896 г. сякаш за да
подчертае връзката между Човека, Земята и Вселената. Третият
шедьовър от „Трилогията” - Tellurium
Johannes Kepler, има на циферблата
си изобразено Северното полукълбо
(за клиентите от Сидни и Буенос Айрес е изобразено Южното), континентите са зелени, очертани със златна
нишка, а моретата и океаните са в
син емайл.
Гениалното дуо, застанало начело
на Ulysse Nardin, прави през 1999 г.

56 Икономика

възхитително звучене модели. Две
години по-късно на пазара се появи моделът Sonata Cathedral Dual,
а в чест на 160-ата годишнина на
компаниятановатор бе представен
нов базов механизъм Калибър 160. В
портфолиото на марката са и модели като Caprice Panda, HMS Caesar
Classico Cloisonne, Lady Diver, Black
Sea, Caprice Queen Hearts, San Marco,
Kremlin Set, Michelangelo и др., които
се произвеждат в заводите на Ulysse
Nardin в Швейцария и Хонконг.
Часовниците на Ulysse Nardin
от IТрилогия на времето” нямат
секундомерни стрелки, защото
секундната стрелка напоминя за
изтичащото време, а предназначението на серията е да покаже вечността. Също както марката Ulysse
Nardin, която живее в съвремието,
но остава за вечността с традициите си в качеството и направените
изобретения в областта на
механиката.

Е ко

Ïðîåêò çà ìíîãîôàìèëíà ñãðàäà êðàé
Áîñòúí - àðõ. Áàðàáîíêîâà å ðàáîòèëà
â êîëåêòèâ íà Steffian Bradley Architects.
Íàãðàäåí å çà íàé-äîáðà ìíîãîôàìèëíà
æèëèùíà ñãðàäà íà Ñòðîèòåëíàòà
àñîöèàöèÿ â Áîñòúí ïðåç 2009

Çà àðõèòåêòà
âñÿêà ñãðàäà
å êàòî äåòå,
òâúðäè Ãåðãàíà
Áàðàáîíêîâà

Ô

ТАТЯНА ЯВАШЕВА
Коя е тази професия, която
ползва универсален език, разбираем по цял свят, грижи се за красотата, комфорта и удобството, работи с въображение, може
да предложи форми от консерватизъм и традиционализъм до футуризъм и екзотика, подвластна
е на зелените технологии и може
да ви изпълни поръчката от другия край на света… Архитект,
разбира се!

STEFFIAN BRADLEY ARCHITECTS

Àðõ. Ãåðãàíà
Áàðàáîíêîâà å óáåäåíà,
÷å íèñêîåíåðãèéíèòå
êúùè ñ êðàñèâ äèçàéí
ñà íàé-äîáðèÿò äîì

Лейди Комфорт
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Ïðîåêòúò çà
ïàñèâíà êúùà â
Íþ Îðëèèéíñ
íà àðõ.
Áàðàáîíêîâà
è Ìèðîñëàâà
Òåíåâà â
êîíêóðñíà
íàäïðåâàðà
ñúáðà íàéìíîãî ãëàñîâå îò
ïóáëèêàòà è ñå
êëàñèðà â Òîï 10

Мисия

Арх. Гергана Барабонкова
твори отвъд Океана. Името й
нашумя това лято покрай един
конкурс за пасивна къща в Ню
Орлийнс, в който заедно с още
една българка - Мирослава Тенева, дипломант в Бостънския
архитектурен колеж – спечелиха вота на публиката и влязоха в топ 10. Техният проект
&Гъвкава къща” покри завишените след урагана Катрина изисквания за достъпност, ниска
цена и ниско потребление на
енергия, но предложи и изискан
дизайн и примамлива функционалност. Лятото в Ню Орлийнс
е изключително горещо и влажно, което налага използване на
климатична система за охлаждане и отнемане на влагата от
въздуха. При проектирането на
къщата е използван специализиран софтуер за изчисляването
на цялостния енергиен модел и
е постигната енергия за отопление и вентилация - 2 kWh/кв.
м годишно и общо потребление
на сградата за всички нужди 100kWh/кв. м годишно. Важен
елемент от проекта е гъвкавият покрив от перфорирана
ламарина, покрит със зеленина,
който осигурява естествена
сянка за къщата, но дава и
възможност за циркулация на
обвиващия въздух.
Нейната професионална
страст са пасивните къщи,
които са с много ниско потребление на енергия за отопление и
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От двете
страни на Океана

охлаждане.
Приела е икономичните сгради като своя мисия и опитва да
стане проводник в България на
това ново знание. Заедно със
своя български колега Светлин
Добревски - финансист и строителен предприемач, наскоро
основават &Пасивна Къща България” ООД и през септември
2011 г. в София поставят началото на поредица от специализирани курсове за стандарта
„Пасивна къща”. Те са насочени
към архитекти, инженери и
специалисти в строителството. Обучението е с акредитация от Германския институт за
пасивни къщи в Дармщат.

Гергана Барабонкова е завършила Университета по архитектура, строителство и геодезия в
София. Преди 12 години заминава
за САЩ, където бързо намира работа, наемат я в големи
архитектурни компании, които
проектират молове и магазини, хотели, болници и жилищни
сгради. Продължава да специализира в областта на нискоенергийната екологична архитектура
и пасивния дизайн. Преподава в
Бостънския архитектурен колеж,
а преди година създава своя
компания - Studio GB Architecture
and Design в Бостън. Заминала за
Америка заедно със съпруга си.
Като добър специалист в сферата на електрониката, без да губи
време, и той намерил успешна
реализация. Бостън ги привлякъл
с младежкия дух на многото университети. Вече имат собствен
апартамент, който не е проектиран от самата нея. Арх. Барабонкова обаче не се е отказала от

Ïðîåêòúò çà äåòñêà áîëíèöà â
Áîñòúí, ðàçðàáîòåí îò êîëåêòèâ íà
Steffian Bradley Architects, â êîéòî è
àðõ. Áàðàáîíêîâà ó÷àñòâà

Ô STEFFIAN

BRADLEY ARCHITECTS

мечтата един ден да построи
своя къща по собствен проект,
колкото и да е скъпа земята
около Бостън заради липсата на
достатъчно предлагане.
По време на летния си престой в България проектира
пасивна къща по лична поръчка
на строителен предприемач.
Изграждането на сградата се
предвижда да започне напролет
край град Сливница. Конструкцията ще е дървена, като ще
се ползва опит от къщите в
Америка. Стремежът е да няма
голямо оскъпяване и в най-добрия вариант цената може да
скочи с 5-7% спрямо същата
сграда, изградена по традиционна технология. В Америка
оскъпяването е по-голямо – то
е между 10-20%, тъй като много
от компонентите са внос от
Европа. Ако повече строителни
компании се насочат към новия
нискоенергиен стандарт, технологиите ще поевтинеят заради
мащаба, уверява арх. Барабонкова. И бърза да уточни, че
докато една сграда не е сертифицирана, не бива да се опреде-

ля като пасивна - може само да
се говори, че е вдъхновена от
енергоефективния стандарт.

Стъпка по стъпка
Много по-трудно е да си сред
пионерите в налагането на
една новост, но пък това дава
и предимство пред другите. А и
удоволствието да си новатор е
много по-голямо, твърди Гергана.
Енергията става все по-скъпа, но строителите предпочитат да работят по начин, по
който вече са свикнали. Новостите навлизат трудно. Говори
се за енергийна ефективност,
но тя бавно си пробива път,
защото хората все още не
изискват новите сгради да са
изпълнени така, че да са с ниска
консумация на ток. Ако имаха
представа какви икономии ще
реализират чрез обитаването
на такива къщи, нямаше и да
помислят за друго жилище, уверява арх. Барабонкова. Според
нея човечеството стъпка по
стъпка започва да се насочва
към бит, свързан с енергоспес-

тяване, зелени технологии и
комфорт.
Често клиентите опитват
да наложат своето виждане на
архитекта и неговият талант
е заложник на хората с парите.
Трудната задача е да ги убеди,
да се оставят на крилете на
въображението му. Затова архитектът освен всичко трябва
да има дар слово и да е добър
психолог. Той няма право да спре
да учи, защото технологиите
се развиват бързо. Изостане ли
от новостите, вече е загубил
състезанието.
Гергана Барабонкова вярва, че
за всеки голям архитект в пълна
сила важи правилото за трите Т: Талант, Труд и Търпение.
Индивидуалният стил и неповторимостта са предимство
за архитекта, стига да знае
как да ги реализира. Изисква се
умение да изяви своя талант. В
света на глобалните комуникации изглежда лесно да се покажеш като професионалист, но
същевременно е твърде трудно
да бъдеш забелязан в целия
този океан от конкуренти.

Èçèñêâàíåòî çà ñúâðåìåííèòå àìåðèêàíñêè
áîëíèöè å ïàöèåíòèòå äà èìàò óñåùàíåòî,
÷å ñà íà õîòåë, à íå â çäðàâíî çàâåäåíèå
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Бизнесменът хипи
ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА
20 души се спасиха от пожара,
лумнал на 22 август по време на
тропическата буря Айрин на британския вирджински остров Некър. Новината щеше да е една от
всекидневните съвременни приказки
с щастлив край и можеше да не
обиколи световните медии, ако не
ставаше дума за вилата и гостите не на кого да е, а на един от
най-богатите хора в света, британския милиардер Ричард Брансън.
Островът е негова собственост
от началото на 80-те години на миналия век и е превърнат в почивна
зона с алтернативни източници на
енергия. Всяко лято авантюристът
бизнесмен задължително прекарва
там по два месеца със съпругата и
двете им деца, които през останалото време рядко се засичат със
създателя на гиганта „Virgin Group”.
В злополучната нощ самият
Брансън, съпругата му Джоан и
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Ïîæàð èçïåïåëè åäíà îò êúùèòå
íà Ðè÷àðä Áðàíñúí, íî òîé òúæè çà
õèëÿäèòå áåçâúçâðàòíî èç÷åçíàëè
ñíèìêè è çà ëþáèìèòå ñè áåëåæíèöè
25-годишният им син Сам са в съседна сграда, но в красивата вила,
известна като Голямата къща, спят
29-годишната дъщеря на бизнесмена Холи, 90-годишната му майка и
приятели, сред които актрисата
Кейт Уинслет с двете си деца.
„Всички са живи и се чувстват добре”, написа веднага сър Брансън в
сайта на своята корпорация. „Моят
син Сам и племенникът ми Джак се
хвърлиха в горящата къща и помогнаха на всички да излязат навън.
Изключително съм благодарен на
Кейт, която изнесе 90-годишната
ми майка от пламъците на безопасно място.”
Според ВВС в края на тази
година на остров Некър е трябвало да се състои сватбата на Холи
Брансън с брокера на плавателни

съдове Фреди Андрюс. Години наред
Голямата къща е оазис за отдих на
семейни приятели, но се отдава и
под наем. „Ще я построим отново
– казва предприемачът само няколко часа след бедствието. – Почти
всичко е унищожено, но върху руините ще издигнем нещо още по-специално”.

Любимецът
Писмата в сайта на „Virgin Group”
наистина са неизброими, много
топли и насърчаващи. Явно определението „британски любимец” не е
само медийна хрумка, когато става
дума за Ричард Брансън. Пишат му и
жени, и мъже, и приятели, и съседи, и абсолютно непознати хора. И
всички говорят за двете отличи-

любопитно
телни черти на милиардера – неиз Цели 18 пъти Ричард
черпаемия му оптимизъм и умениеБрансън е гонен от училище.
то му да бъде благодарен – които
 Първата си благотвовинаги му носят успех.
рителна акция прави на 17,
Що за птица е човекът, който
когато създава фондацията
получава такава подкрепа? Що за
„Student Advisory Centre”.
персона е 61-годишният милиардер,
 Основава фирма за прекойто от нищо не се бои, никога не
зервативи, но после се отказскучае, господар е на собствената
ва от начинанието. Твърдят,
си съдба, може да язди бял слон, да
че причината е оплакване на
лети из облаците с балон, да пори
забременяла против волята си
океаните с моторница или сърф, да
клиентка. После обаче тя му е
намира нов дом за застрашен вид
много благодарна и той става
кръстник на детето й.
лемури, да инвестира в борбата
 Когато Саддам Хюсес глобалното затопляне, да дава
ин атакува Кувейт, Брансън
милиони за благотворителност, да
лично участва в акцията по
прави бизнес от музика и електронразмяната на британските
ни игри, през въздушен и жп трансзаложници.
порт до финансови услуги и горива?
Що за личност трябва да си,
че когато прехвърлиш 60-те,
Äà ñïàñèì
!
ëåìóðèòå
изобщо да не ти хрумва да се
оттеглиш в „заслужен отдих”, а
да отправиш поглед към космоса,
привличайки туристи на борда на
собствения си кораб от компанията „Virgin Galactic”. Или да решиш
да се гмуркаш към петте най-дълбоки точки на земята с подводницата си от програмата „Virgin
Oceanic”, защото… за тях науката
знае твърде малко? Що за характер
трябва да притежаваш, за да искаш
да превърнеш в реалност всяко
нещо, което останалите мислят
за „невъзможно”? Отговорът е:
ненаситен любопитко на зряла възраст, за когото животът е пълен с
 Рядко използва лаптопа
интересни неща, които трябва да
си
за сметка на неизменния си
се свършат!
черен тефтер. Ако бележниЕдни го наричат Жул Верн на
кът не му е под ръка, записва
съвременния бизнес, други – хипар
всяка нова идея на дланта си.
сред предприемачите. Трети са убеСъпругата му го спасява от
дени, че всичко, което Ричард Брангаф, когато на една конфесън прави, е плод на авантюрисренция Бил Гейтс пита има
тичната му душа и че в бизнеса му
ли някой в залата, който не
цари пълен хаос, в който ред намира
ползва интернет, и сър Ричард
единствено той. Но пък опонентиединствен е готов да вдигне
те им са убедени, че ако не беше
ръка.
съвкупност от всичко това, вечно
 Твърди, че да прави това,
засменият британец днес нямаше
което обича, и да помага на
другите му е далеч по-симпада притежава корпорация с повече
тично от цифрите в банковиот 350 фирми из целия свят. Колкоте сметки.
то до него самия, той има желязна

житейска философия: „Прави това,
което обичаш, твори, развивай се,
гради, помагай и подкрепяй.”

Ген и още нещо
Той не просто е смел и уверен в
себе си мъж. Брансън сякаш е роден
победител, чието развинтено въображение непрестанно го изправя
пред нови и нови предизвикателства. Донякъде го дължи на гена
и възпитанието си, но с годините сам си изгражда непоклатим
характер и непрекъсната жажда за
преодоляване на препятствия.
Едва 14-годишен, Ричард Брансън
решава да натрупа богатство с…
продажба на коледни елхи. Купува
няколко десетки дръвчета от разсадник, засажда цялата градина на
родителите си и търпеливо чака да
пораснат. Вярва, че може да постави на колене британския пазар на
елхички, но за съжаление една нощ
диви зайци нападат градината и
добре си похапват. Изправен пред
провал, на неосъществения земеделец му се налага да се върне в училище, което никак, ама никак не му
е по вкуса. Страда от дислексия,
трудно чете и пише, ученето съвсем не е неговата стихия. Виж
спортът е друго нещо – винаги
е сред най-добрите, особено в
плуването.
Проблемите с преподавателите и непрекъснатите смени на
училища не вещаят лесен живот
на един от най-големите предприемачи днес. Като наблюдава
хиперактивното момче, директорът
на последния лицей, посещаван от
тийнейджъра Ричард, пророкува: „Ти
или ще влезеш в затвора, или ще
станеш милионер.” За щастие на
британската съдебна система, се
сбъдва второто предзнаменование.
На 15 години Ричард решава, че найсетне е време да стане самостоятелен и да се впусне в училището
на живота.
Заедно с дългокосите си приятели основава списание с недвусмис-
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Ïðåäïðèåìà÷úò ñúñ ñèíà ñè
Ñàì (ïúðâèÿò âëÿâî), åäèí îò
ïëåìåííèöèòå ñè Èâî è äúùåðÿ
ñè Õîëè

леното заглавие „Student”
(„Ученик”). Редакцията им
се намира в мазе, а магнетофоните, както подобава
за края на 60-те, се тресат
от музика на „Beatles” и
„Rolling Stones”. Като главен
редактор Ричард успява да
вземе интервю от Джон
Ленън и Мик Джагър, благодарение на което тиражът
на списанието стига 50
хил. екземпляра. Носейки се
на вълната на музикалната
лудост, на 20 години бъдещият милиардер вече има
първата си фирма. И тъй
като това е дебютът му в бизнеса, тоест все още е много млад и
зелен, я нарича „Virgin” – „Девица”.
Отваря магазинче за грамофонни
плочи и печели предимно от иновативната за времето търговия на
дребно.
Музиката се оказва успешен бизнес. От началото на 70-те, паралелно с малкия си бутик на „Oxford
Street” в Лондон, Ричард развива
и звукозаписна дейност. Първият
милион в банковата му сметка се
закръгля, след като се доверява на
Майк Олдфийлд и на бял свят излиза
плочата „Tubular Bells”. Следващият
хит е откриването на „Sex Pistols” –
никой не иска да се занимава с групата, но „пънкарският” инстинкт
на Ричард не го подвежда.

След като марката „Virgin”
прави революция на музикалния пазар (по-късно я продава
студиото на „Thorn EMI”, но
пък от сантименти основава новото „V2 Records”),
идва ред на всякакви бизнес
начинания. В портфолиото на
„Virgin Group” има почти всичко – от музика, въздушен и
жп транспорт през булчински
рокли, напитки и клетъчни
телефони до горива, Формула
1 и финансови услуги. Дейвид Тейт, представител на
американското подразделение
на „Virgin Group”, характеризира своя
шеф с едно изречение: „Кажи на Ричард, че нещо не е възможно, и няма
да го откъснеш от него, докато не
го направи.”

„Опериран”
от страх
Предприемачеството не е единствената му страст. Дори за миг
не се колебае, когато сяда на борда
на лодката „Virgin Chalenger II”, за
да пресече Атлантическия океан
с рекордна скорост, а когато не
успява, поръчва изработването на
най-големия балон в света и преодолява същото разстояние по въздуха.
Няколко пъти за малко да заплати
с живота си за своите рискова-

Ðè÷àðä è ñúïðóãàòà ìó Äæîàí

Îñòðîâ Íåêúð
ïðåäè ïîæàðà
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рен в… булчинска рокля. В Ню Йорк
пък увисва гол от кулокран над Times
ни щуротии, често
Square, „облечен” с окачени на бедрасподеляни от другия смелчага Стив
та му телефонни апарати с марката
Фосет, изчезнал безследно преди
„Virgin” и в компанията на участници
няколко години.
от бродуейския мюзикъл „Стахотни
По същия начин прави и бизнес.
момчета”, също в скромно бельо.
Успехът му е плод не само на нюх
Неконвенционалната рекламна страи изключителна воля, а и на нетегия осигурява на Ричард Брансън
сломим характер при поемане на
не само умножаване на състоянието,
застрашени от банкрут и смърт
но и място на първите страници на
начинания. Държи се като непокорвестници и слава на попкултурна
но момче, което най-много обича
икона.
добрата игра. А това за някои
Никой вече не се възмущава,
често изглежда доста скандално.
когато излиза пред британския
Сред най-известните му „номера”
парламент в стар пуловер и изтъре появата му върху бял слон пред
кани джинси. Принцеса Даяна става
парламента в Делхи, когато му е
кръстница на първия самолет на
особено важно индийското прави„Virgin Airlines”, а кралица Елизабет
телство да одобри полетите на
II му присъжда благородническа
„Virgin Airlines”. Парламентаристите
титла. Самият Брансън обаче не
трябвало да се почувстват като

злоупотребява с благородническата си титла: „Не бива прекалено
често да си служим с думата АЗ!”
За него успехът на „Virgin Group” е
постижение на огромна група хора,
които успява да мотивира, поставяйки им задачи според собствените им умения. Когато подбира
служителите си, не се ръководи от
перфектни автобиографии, дипломи
от престижни училища и прекрасни
препоръки. За него най-важно е да
открива хора с определени качества. Затова често предлага позиции,
значително по-високи от очакваните. Веднъж икономка е назначена за
директор на звукозаписно студио, а
друг път – стюардеса на ръководна
позиция в хотел.
Колкото да разковничето на
собствения му успех, той отговаря,
спомняйки си за свой преподавател:
„На 17 вече имах малка звукозаписна
компания и мечтаех да създам своя
въздушна компания. Няколко години
по-късно срещнах учителя си Фреди
Лейкър. Той ми даде следния съвет:
„Ти никога няма да имаш рекламната мощ, за да продаваш повече
от Британските аеролинии. Трябва
просто да излезеш и да използваш
себе си. Да си готов да станеш за
смях и да вършиш глупости. Иначе
няма да оцелееш.” Навършил 61,
Ричард Брансън явно все още
следва този съвет.
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Милена Фучеджиева:

Живях
екстремно,
но оцелях!
Â ãåðîèíèòå îò „Ñåäåì ÷àñà
ðàçëèêà” èìà ïî íåùî îò
ìåí, òâúðäè åäèí îò ãëàâíèòå
ñöåíàðèñòè íà íîâèÿ òâ ñåðèàë
Интервю на
ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА
„Седем часа разлика”… това не е
само догонване във времето между София и Ню Йорк, а заглавие на
най-новия тв сериал по bТV. Отново
наситени образи, прекатурващи се
от минали тайни съдби, нетърпение
за нов епизод… този път основната
интрига в съвременната семейна сага
са българските емигранти, обещават режисьорът продуцент Магърдич
Халваджиян и екипът му от „Глобал
филмс”. В сюжета има и криминална
нишка, и корупция, и жажда за власт,
но и много любов, а събитията и образите са вдъхновени от реалността.
В основата на всичко това е близо
20-годишният емигрантски опит на
писателката Милена Фучеджиева, която заедно с Любен Дилов-син е главен
сценарист на сериала.
Дъщеря на писателя Дико Фучеджиев и на режисьорката Пиринка Хаджиева, Милена е попила невероятното им
любопитство към живота. Винаги е
била щура, а съдбата й отрежда найстрашното – едва 18-годишна да роди
дете от голямата си любов, но да го
отгледа сама. Жестока катастрофа
убива бащата Ради, а тя, бременна,
оцелява по чудо. В началото на 90-те
заминава с дъщеря си за САЩ. Сам-сами, но се справят. Днес Радина вече е
голяма и работи отвъд океана, а Милена реши да се върне тук. Пише книги,
пиеси и статии, а сега и тв сценарий.
Зад видимото в „Седем часа разлика” е
част от нейния живот, в който позволи да надникне „Новата Икономика”.
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- Милена, преди години разказвахте, че работата ви в бутика
за бижута ви дава много свободно време, за да пишете „малки
истории” – те ли са сега в основата на сценария за „Седем часа
разлика”?
- Главните герои от сериала са
вдъхновени от реални хора. В бутика (в Ел Ей Милена работи в бутик
за луксозна бижутерия, бел.а.) не
идваха българи, обаче имам 20-годишен опит с българските емигранти
и този опит ми помага в писането
на сериала.
- Имах честта да съм може
би последният журналист, разговарял с вашия баща, светла му
памет. Тогава, през 2006-а, си говорихме и за вас, толкова много
ви обичаше: „Сега Милена вече е
много разумен човек, но като се
връща от Америка, все й викам:
„Иде ми да ти откъсна главата!”
Защо бе, татко, пита ме тя.
Вече е на 43-44 години, но като
малка я изключиха от френската
гимназия, после от ВИТИЗ. Умно
момиче беше, но нали знаете –
млад човек, глупости беше правила, не ходела на лекции... Върнаха
я, завърши академията. Беше
бременна на два месеца, когато катастрофираха със сина на
Въло Радев – Ради, много добро
момче беше, но загина. Милена
едва оживя, но роди детето и го
отгледа. Сега внучката Радина
е на 22 години, студентка е по
психология и екология в САЩ. От
15 години живеят с майка си там.
Като ги видя двете – хубави,
свестни...” Тези десетина реда
са почти готова характеристика
на киногерой – ще ви открием ли
в някого от екрана?
- Това много ме развълнува. Да,
животът ми става за филм. Без да
преувеличавам. Случвали са ми се
екстремни неща, сблъсквала съм
се с екстремни хора, оцеляла съм
благодарение на огромната ми обич
към живота. Много ми е мъчно за
родителите ми, че ги няма. Никоя от
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героините не е базирана на моя живот, но в повечето женски образи,
и може би най-вече на Таня Стоева
(в ролята Ваня Цветкова), която е
майка, отгледала детето си сама,
има нещо от мен. Авантюризмът на
Нина Роси (Александра Раева) също
не ми е чужд. Но не мога да правя
баклава като Аги (Мария Статулова).
- С Любен Дилов-син сте стари
приятели – как се сработихте
като съсценаристи?
- Любо е изключително диалогичен човек с високо емоционално
възпитание – освен че е много
талантлив и интелигентен. Има
неща, които той може, а аз не,
както и обратното. Удоволствие е
да се работи с него, защото той е
истински ерудит, а и политик, който
познава държавата ни отвътре, което е страшно важно за работата
ни върху сериала.
- И двамата сте неизчерпаеми
източници на хрумки и идеи. Кой
от вас доминира в работата или
по-скоро всеки си има „писта”, по
която тича успоредно с другия?
- Никой не доминира. И двамата
сме силни характери и творци и ако
тръгнем да се доминираме, нищо добро няма да излезе. Затова никой не
се и опитва. Тичаме заедно в името
на успеха на целия екип на „Седем
часа разлика”. Искаме народът да
е закован пред екраните и да му
е трудно да дочака до следващия
епизод.

- По време на представянето
на книгата ви „Аз, бLогинята”
Дилов-син каза, че „днес писането
е бутиково занимание” – съгласна
ли сте с него? Не е ли по-скоро
обратното – днес всеки може да
напише каквото си иска и дори да
му го издадат, ако си плати; днес
можеш да напишеш всичко, каквото си поискаш, и след секунди цял
свят може да го прочете?
- Да, в България е бутиково заради ниските тиражи на художествена литература, особено българска.
Почти невъзможно е дори успял
писател да се издържа от книги. Затова съм загърбила литературните
си илюзии и се занимавам с публицистика и писане на сценарии. Пише
ми се литература, но е твърде
незадоволяващо като преживяване.
Малко читатели – никакви пари. Прекалено съм амбициозна, за да живея
като гладуващ творец.
- Можехте да станете режисьор или пък навярно да направите кариера в търговията с луксозни бижута, но избрахте писането
– защо? Ген?!
- Кариерата с бижутата я направих и беше много приятно. Имам
търговска жилка, която винаги е
помагала на артиста в мен да е
добре облечен и нахранен. Заради
световната финансова криза бизнесът с луксозни стоки се срина, а
това беше работата ми в Бевърли
Хилс. Кризата ми помогна да взема
решението да се прибера в България и да се опитам да се издържам
с артистичния си талант. Засега
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нямам никакви съжаления за това си
решение.
- Сигурно голяма част от това,
което сте днес, дължите на своите родители. И двамата вече ги
няма, с какво ги помните?
- Майка ми беше високо образован и интелигентен аристократ по
душа, пък и красавица. Баща ми е
тръгнал от село – много талантлив,
също красив и добър човек. Бяха полярно различни. Майка ми имаше нюх
към новите технологии, светът я
вълнуваше. Баща ми пък беше много
мъдър, но лош за себе си. Изключително честен човек, на моменти по
детски наивен. Бяха сложни характери, които за съжаление преживяха
големи лични драми. Семейството
ни мина през много тежки неща.
- Кой е най-яркият ви спомен
от вашите „луди години”? Има ли
ги по някакъв начин в сериала?
- Не, лудите ми години са за
отделен сериал – шегувам се,
разбира се.
- Част от действието в
„Седем часа разлика” се развива в Ню Йорк. Сериалът ще
се появи на екран в дните,
когато там отбелязват
10-годишнината от взривяването на кулите близнаци. Спомняте ли се къде
бяхте на 11 септември
2001? Каква е най-важната промяна за тези 10
години в града, в американците, в САЩ?
- О, 11 септември 2001-ва
беше ужасен ден. Дъщеря ми беше в
Лос Анджелис, а аз – в България, за
премиерата на книгата ми „Белият
негър”. Обадих се на майка ми от
уличен телефон, а тя, ревейки, ми
каза да се прибирам веднага, защото нещо лошо става в Америка.
Тичах като луда. Като пристигнах,
пред очите ми се срути втората
кула. Помислих, че Америка е нападната и ще има война. Изпаднах в
ужасна паника, защото звънях на
Радина, а тя не вдигаше. Не знаех
нито какво да правя, нито какво да
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мисля. И когато затвориха границите, тотално полудях. Един от найстрашните дни в живота ми!
- На какво ви научи животът в
Ел Ей? А вие предадохте ли нещо
българско на хората, с които общувате там?
- Лос Анджелис е страшно вдъхновяващо място, там се изградих
като артист. Там съм написала
всичко досега. Всички там сме самотни, далече от роднини и приятели. И тази самота може да те прекърши или да те направи по-силен.
При мен се случи второто. Шефът
ми беше изключително добре запознат с българското ми твърдоглавие,
а Америка винаги ще бъде мой дом
толкова, колкото и България.
- Сега, когато живеете повече
в България, как ви се струват хората тук, страната? Клише е, но
можем ли изобщо

чим да сме позитивни и усмихнати.
Това ще е добре за България.
- Прочетох стихотворението
ви от 1986. „…Избрани са онези,/
които ще дадат име на Новото” –
има ли си име според вас днешното „Ново” и какво е то?
- За съжаление днешното „ново” е
ръбът на икономическата пропаст.
Не съм оптимист за просперитета на света, в който живеем. Това
„ново”, за което съм писала, сега
ми е по-трудно да си го представя,
отколкото някога.
- Във форумите имате страстни почитатели и отявлени противници – четете ли ги, как ги
приемате?
- Чета ги и си говоря с хората,
защото ми е интересно. Хората
получиха възможност за отдушник и
го използват непрекъснато, което е
добре. На негативните неща отдавна
не се връзвам.
Кучетата си
лаят, керванът си
върви.
- Твърдите, че
заради книгата
си „Аз, бLогинята” сте се върнала, но заради
Âà
сериала оставате
Öâåòê íÿ
îâ
è Ìàëè à
–
завинаги
ли?
Êðúñòå í
- Не съм се върнала зараâ ñà
êëþ÷î
â
ди книга, а заради един нов
ôèãóð è
èâ
живот,
който ми се живееñåðèàë
à
ше. Сериалът е важна част
от него. Аз съм кариеристка.
Изключително важно ми е да
някога да ги
работя и да постигам успехи в
стигнем американците?
работата ми. Думата „завина- Хората тук са чудесни. И
ги” не ми е в речника.
усмихнати, ако им се усмихваш.
- Написахте, че „животът, осПрепоръчвам на всеки да направен че е сън, е и пътуване” – дали
ви експеримент – един ден да се
няма отново да поемете нанякъусмихва на хората в магазините и
де?
работата си, да се държи любезно
- Засега нямам такова желание.
с тях. Ще се убеди, че българите са Наслаждавам се на живота ми в
добри и любезни хора. Американците България, колкото и странно това
няма как да ги стигнем в повечето
да звучи на повечето мрънкала. Тук
държавни и бизнес неща, но като
и сега ми е много добре. Човек
мислене е в наш интерес да се науникога не знае какво го чака.
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Раздори в храма на

десетата муза
оттеглиха от залата, оставяйки там
филмите си да говорят вместо тях.
Сега предстои ново издание на
Година на кинаджийското недофестивала, а напрежението вътре в
волство можем да наречем периода
гилдията продължава да е на точкаот есента на 2010-а досега. На 2
октомври м.г., навръх
та на кипене. За нов
Две десетилетия след
откриването на фесбунт се говори още от
като филмовата ни гилтивала на българското
началото на лятото.
дия първа излезе извън
кино „Златна роза” във
През юли хора от кинодържавната опека, хобизнеса (колкото и заВарна, участващите в
рата от киноиндустрибавно за някои да звучи
конкурсната програма
ята у нас се разкъсват
между стремежа си да
това понятие у нас) за
продуценти и режисьоработят по европейски
пореден път изпратиха
ри подписаха деклараправила и нежеланието
становище до премиция с искане министър
си да се обединят
ера Бойко Борисов и
Вежди Рашидов „да
Министерството на културата с
се оттегли от поста си, ако не е в
състояние да приложи закона за кино- искане да се излезе от порочния кръг,
то”. Поводът бе обявената ден преди в който са вкарани филмовите дейци,
и ако няма пари за кино, то поне те
това бюджетна прогноза за периода
да усетят, че държавата се интере2011-2013, според която субсидията
сува от тях чрез цялостна културна
за филмопроизводство, вместо да е
близо 18 млн. лева пада на 9 090 000
стратегия. Защото, както подчерта
председателят на Асоциацията на
млн. Творците обявиха стачка и се
ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА

филмовите продуценти Галина Тонева,
филмовите дейци не са на щат както
колегите им от театъра и нямат
нищо сигурно зад гърба си. Тоест
имат работа само ако има пари за
кино и ако се снимат филми.
Ще чакат ли кинаджиите 7 октомври, когато трябва да се открие
тазгодишният фестивал „Златна
роза”, или ще тръгнат на протест
още преди това? Не би било изненада евентуалното решение да се
използва предизборната атмосфера в
страната за фон на поредно излизане
на улицата – все пак някои популярни
кинаджии напоследък демонстрират
и политическа активност именно
покрай президентските кандидатури.
Освен това през септември също във
Варна се събират филмови творци, за
да възстановят световния анимационен фестивал от 70-те и 80-те и е
логично да се питаме дали именно
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той няма да се използва за начало на
нов протест.
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Исканията
Няколко са изискванията на заетите в българското филмопроизводство. На първо място е да се смени
съставът на Националния съвет
за кино, ръководен от Александър
Янакиев (поведението на съвета по
време на протестите през декември
2010 беше неадекватно), годишно
да се провеждат поне две сесии за
субсидиране на нови кинопроекти, да
се отделят твърди 10% от бюджета на БНТ за филмово производство
и, разбира се, най-важното – да се
спазва действащият у нас закон за
кино, който предвижда това изкуство
да получава годишна фиксирана сума
от близо 18 млн. лева. Ако не бъдат
взети мерки, за да се удовлетворят
исканията, наистина можем да станем свидетели на поредната есен-зима на кинаджийското недоволство.
Гилдията вече е убедена, че няма
какво да губи. И този път можем да
сме сигурни, че едва ли би се задоволила с нещо като артистичен хепънинг, по време на който се подарява
кутия с надпис „Достойнство” за
рождения ден на културния министър.
Дали обаче изненадващото
обявяване на ноемврийска сесия за
субсидиране на нови кинопроекти
не е стратегически ход от страна
на Министерството на културата
в лицето на Изпълнителна агенция
„Национален филмов център”, където
заседават комисиите по пресяване
на нови проекти? Малко ни в клин,
ни в ръкав дойде съобщението за
нея, при положение че все още се
чакат парите от тазгодишната
субсидия (между другото към януари
2011 задълженията на центъра към
българските продуценти възлизат на
20 млн. лева). На въпросната сесия би
трябвало да се „раздадат” суми за
филми, които ще се реализират евентуално догодина, а утвърден бюджет
за целта все още няма.
Погледнато отстрани, ако все
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Езикът на
цифрите
 През 2010 г. са произведени
144 филма (пълнометражни, късометражни и среднометражни). В
сравнение с 2009 г. общият брой
на произведените филми в страната се увеличава с 30,9% (34 бр.),
съобщи неотдавна Националният
статистически институт (НСИ) в
проучването си за дейността на
музеите, театрите, библиотеките,
кината, радио- и тв програмната
дейност и производството на филми за м.г. Произведените игрални
пълнометражни филми за киномрежата са 11 – с 3 повече от 2009 г.
Произведените филми само за телевизията през 2010 г. са 69,4% от
всички произведени филми, което е
с 16,1 процентни пункта повече от
2009-а.
 През периода 2006-2010 броят
на кината в България е намалявал,
но през последните три години се
увеличават салоните и екраните –
151 са те в края на миналата година. Става дума най-вече за салони
в мултиплекси и молове, обзаведени
с модерна техника.
 Посетителите в кината са
се увеличили с 36,7%, а приходите
от билети – с 44,5%. Средната цена
на билет за страната през 2010-а
е 7,94 лв., тоест с 5,7% по-висока
в сравнение с 2009 г. Най-скъпи са
билетите за кино в област Плевен,
следвана от областите Стара Загора, Велико Търново, Варна, Пловдив и София. През 2010 г. най-голям
е броят на кината в Югозападния
район – 14 със 118 хил. прожекции,
посетени от 2,7 млн. зрители.

пак има протест, неразумно би било
той да се политизира. Все пак става
дума за професионализъм и в крайна
сметка за бизнес, колкото и сравнимо
малък да е той спрямо други отрасли в икономиката, и всяко кривване
извън профила на гилдията би донесло
повече вреди, отколкото ползи. Колкото до основанията за протестите
си, българските филмови дейци имат
право. Цели 20 години киното ни се
върти в порочен кръг от недомислени и спъващи развитието му ходове,
докато киноиндустриите на съседни
и подобни нам страни отдавна работят по европейски правила така, че
да ги разпознават в огромния свят
на киното.

Хронологията
на една агония
Точно преди две десетилетия
именно кинаджиите бяха първите в
сферата на българската култура,
които обявиха, че нямат нужда от
държавна опека. Между 1991 и 1995-а
филмовата индустрия се освободи
от над 6800 души и сега на държавна издръжка са само 14. При средна
заплата в сферата на културата
577 лв. днес тези 6800 души биха
представлявали разход за бюджета
от над 56,4 млн. лева. Сами обаче
избраха свободата и в началото си
мислеха, че ей сега ще започнат да
правят едни филми; че няма да ги
тормозят омръзналите им от соцвремената т.нар. творчески колекти-

ви с всичките им досадни претенции.
Представяха си, че едва ли не чудеса
ще се случват.
Случиха се обаче други неща.
Частни капитали за правене на кино
нямаше. Единици минаваха през ситото за постните държавни субсидии,
отпускани от комисиите към прясно
създадения Национален филмов център (НФЦ), а после тръгваха по мъките да си намерят останалите пари
към бюджета за всяка продукция. И
докато чукаха по вратите на богатите, изпаряваха им се и ентусиазмът, и идеите, и силите. Така част
от цвета на киното ни си отиде в
бедност и самота, а останалите в
повечето случаи „раждаха” егоистични, натоварени с лични тегоби филми,
които публиката не искаше да гледа.
То и киносалони почти не останаха – от над 3000 до 1989-а броят им
прогресиращо падна далеч под 100.
В София някак срамежливо битуваха
шепа кина, докато най-накрая и
тях държавата продаде на безценица,
а после и купувачът им се отърва
от тях („Изток”
вече е супермаркет,
„Сердика” от години е изтърбушено и
обградено със скелета, за лятното „Мир”
днес малцина дори си
спомнят). Настрана
оставяме диво реституираните и превърнати
в казина и бингозали
бивши държавни киносалони. Единственото, в
което се случва култура,
е „Витоша” – днес то е
голяма книжарница. Вярно, дойде
времето на големите мултиплекси, но
покрай модерността и удобството
им, с тях се създаде нов монопол на
филмовия показ, само че вече частен,
при това в ръцете на монополист в
киноразпространението.
Не по-завидна бе и съдбата на
Киноцентъра ни в Бояна, който
до 1991-ва хранеше почти всички

кинаджии. За да оцелява, през 90-те
там започнаха да продават филмови
услуги на чужди продукции – студия и
терени за снимки, строеж на декори
и изработване на реквизит, телекино,
лаборатория... Сменяха се ръководства, всеки искаше родният ни Холивуд да работи, за да има и българско
кино. Последният шеф на борда на
директорите Евгений Михайлов дори
виждаше в мечтите си цяло градче,
което да се превърне в най-модерното място за правене на кино на Балканите. Почти като в италианската
Чинечита. Докато един прекрасен
ден не се заговори за приватизация
на Киноцентъра. И не само че се
заговори, а и след неколкогодишни
страховити скандали и подмолни игри
на най-високо ниво той наистина бе
продаден. Всички искания на кинаджиите за „стратегически инвеститор”,
за „политическа воля” и т.н. отидоха на кино.

положение че само земята по пазарни
цени струваше над 30 млн.
Шефът й Дейвид Варод просто си
изигра ходовете. Още се разказва
историята как веднъж той разказал
пред тогавашния столичен кмет
Стефан Софиянски мечтата си да
построи тук свое студио. „За какво
ти е да строиш ново студио, след
като „Бояна” ще бъде приватизирана
и ти можеш да я купиш”, отвърнал му
Софиянски. А Варод си казал: „Защо
пък не!” После задейства всичките
си контакти, осигури си подкрепа на
възможно най-високи нива и измести
маститите англичани и германци.
Случи се в петък, в края на работния
ден, на 24 юни 2005-а – часове преди
парламентарните избори. Малко покъсно – на 16 юли, само два часа преди избора на новото правителство,
р
ри
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Вкусната, прескъпа хапка бе
„глътната” не от маститите кандидати – британската компания „Ийлинг студиос” и немската „Бавария
филм”, които пристигнаха с добре
подготвени и мотивирани оферти, а
от независимата американска продуцентска фирма „Ню имидж”, която
вече снимаше у нас треторазредните си екшъни за азиатския пазар.
За нищожните около 6 млн. евро, при

Събуждането
Сякаш напук на ставащото, българското кино започна да се съвзема. От три-четири години насам
не само се появяват филми, в които
публиката се влюби, но и светът
отново взе да ни обръща внимание.
Първия пробив направиха „Светът е
голям и спасение дебне отвсякъде” и
„Дзифт”, миналата година се случиха
касовият феномен „Мисия Лондон”,
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фестивалният „Източни пиеси” и „Лов на дребни хищници”, в който заговори гласът
на най-младите. Сега заваляха
един след друг „Стъпки в пясъка”, „Тилт”, „Love.Net”, „Лора
от сутрин до вечер”, „Подслон”, наесен идват „Кецове”,
„Аве” и „Островът” – до един
с награди от международни
фестивали. Снимат се и нови.
И точно когато българското кино се събуди и надигна
глава от принудителната си
летаргия, държавата реши да
го върне отново на изходна позиция.
Миналогодишният протест започна именно заради тайно променен
член в закона, според който пари за
кино ще има „при възможност”. Нямаше как да не се разбере. И гилдията
изригна.

Протест – да,
резултат – не
Помним събитията от 14 декември
2010-а, когато на улицата излязоха

Ирина Канушева,

Çàõàðè Áàõàðîâ
ñå ïðî÷ó ñ ðîëÿòà
ñè â “Äçèôò”

хората, правещи кино у нас. Към скандала с тайната поправка в закона се
добави и водевилната афера покрай
филма „Сбогом, мамо”. Живеещата в
Италия българка Мишел Бонев бе успяла да получи около 300 000 лева държавни пари по едноличното решение
на тогавашния шеф на НФЦ Александър Донев, а после за благодарност
на свои разноски (по нейни твърдения
много повече от държавната субсидия, тогава защо ли й е била?!) заведе
многолюдна нашенска делегация на
фестивала във Венеция. Ако не

и.д. директор на изпълнителна агенция
“Национален филмов център”:
- Г-жо Канушева, в каква
според вас
ситуация се
намира българското кино в
момента?
- Ситуацията е доста… сложна.
Всъщност ми е
трудно да намеря точното
определение, защото „сложна”
казва и много, и почти нищо. Истината
е, че твърде малко от нещата, за които настояваха протестиращите колеги
от киногилдията, се случиха така,
както те настояваха. В същото време,
в ролята си на директор на НФЦ, аз се
стараех да запазя ритъма на производство, за да не изпуснем трудно
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беше раздухан скандалът в Италия,
където медиите поискаха отговорност от италианския министър на
културата защо плаща на българи,
едва ли тук щяхме да знаем историята покрай финансирането на, меко
казано, слабия филм „Сбогом, мамо”.
Все пак и у нас последваха оставки на зам.-министъра Димитър Дерелиев
и на Александър Донев. Сега новата шефка на НФЦ Ирина Канушева
трябва да балансира настроенията
и интересите в недоволната и вечно
разединена гилдия.

Когато няма пари,

ссъбудилия се интерес на зрителите у нас и на селекционерите от
т
международните кинофестивали.
м
Щеше да е грехота да изпуснем
Щ
този момент. Сега основният ни
т
ппроблем е, че продължаваме да
ччакаме обещаните от правителсството 3,5 млн. лева. Те, разбира
ссе, не покриват цялата дължима
ссубсидия, но отчасти биха подобрили ситуацията.
б
- Правителството вече
подготвя бюджета за 2012-а –
п
ккакви са надеждите?
- За догодина още не можем
да говорим със сигурност. Още през
пролетта от нас поискаха да дадем
прогнозен бюджет. Това, за което
настояваме, е сумата по закон от 17,7
млн. лева (минимумът е 16,6 млн. лева),
но дали ще ги има – не знам. Бях приятно изненадана, дори удивена, когато
чух изявлението на министър Дянков,

че през 2012-а средствата за култура
и образование ще бъдат значително
повече за сметка на тези за отбрана и
вътрешна сигурност. Да, учудена съм,
но и обнадеждена.
- Колко филма, субсидирани от
НФЦ, се снимат в момента?
- В момента се работи по няколко
продукции, все игрални дебюти. В Бояна
се снима „Цинкограф” на сценариста
Владислав Тодоров и Емил Христов, който прави първия си игрален филм като
режисьор. В края на август в Крапец
започнаха и снимките на „Три” на режисьора Кирил Станев, а в София – „Пъзел” на Иво Стайков. Скоро ще започне
и „Отрова за мишки” на Константин
Буров, предстои и късометражният
дебют „Без заглавие” на Иван Москов и
Игор Христов.
- През 2011-а НФЦ става на 20
години…
- Да, но 2011-а е тройно юбилейна –

Там винаги е имало скандали. Няма
как – когато парите са малко и ги получават малцина, веднага се раждат
завист и интриги. Разбира се, по български. Всеки хули филма на другия.
Всеки се спасява поединично, търси
тайни пътища, използва невинаги
честни игри, за да постигне своето.
И при всеки възникнал повод са разделени. Не се обединяват, затова може
би и никой от върховете не ги взема
на сериозно. Затова в крайна сметка
през последната година имаше протест, но резултат - не.
Какво да очакваме? След като
създадената по време на протеста работна група за написване на
Национална стратегия за филмовата
индустрия така и не заработи и в
крайна сметка се разпусна, трима
експерти и нейни членове – Георги
Чолаков, Николай Николов и Иво Драганов – решават сами да предложат
за разглеждане свои текстове. Първите двама написват „Цели за развитие на аудиовизуалната индустрия
в България”, а Драганов – преамбюл
на стратегията. Техни бивши колеги
от работната група (между другото

настояващи за промяна, но готови
да кандидатстват през ноември
за държавна субсидия по старите
правила) веднага се дистанцират от
написаното. В отговора си началникът на премиерския кабинет Румяна
Бъчварова пише, че текстовете ще
бъдат обсъдени на работна среща
на експертната група в Министерството на културата по изработване на общ проект за Национална
стратегия за развитите на българската култура.
Ще има ли полза от всичко това,
щом кинаджиите ни пак
са разделени? Това само
бъдещето знае. Отстрании
обаче е ясно, че е добре да
а
са като един, когато се
обсъжда въвеждането на
данъчен кредит в киноиндустрията у нас, когато
настояват да има Фонд
за българско кино, когато
се борят за промяна на
правилата във финансира-

нето на филмови проекти… Защото,
както се знае, самата индустрия е
сложна система, ненапразно в Европа
говорят за „аудиовизуална”, а не
просто за „кино” индустрия. Засега
това понятие у нас е в сферата на
фантазията, а липсата на работещи правила и реален контрол върху
отпусканите държавни средства неизменно води до скандали и до това
всеки кинаджия да е сам за себе си.
И в крайна сметка до очевадния факт
- никой не взема на сериозно и гилдията, и проблемите й, и исканията й.

“Áàé Ãàíüî òðúãâà èç
Åâðîïà” áå íàé-ãëåäàíèÿò
ôèëì ïðåç 90-òå

хората са изнервени и мнителни
20 години от създаването на НФЦ, ще
имаме 30-о издание на фестивала „Златна роза” от 7 до 13 октомври, където
пък ще отбележим 50-годишнината от
провеждането на първия фестивал на
българското кино през 1961 г. Миналата
есен решихме да го направим ежегоден,
а не на две години, както бе досега –
все пак през последните години филмовата индустрия у нас се съживи, започнаха
да се трупат нови заглавия. В създалата се сложна ситуация за киното ни
обаче сега се колебаехме дали наистина
да правим „Златна роза 2011”. Все пак
консултирахме се с продуцентите у нас
и решихме, че моментът е изключително
важен. Важно е да напомняме за себе
си с новите ни филми. И хубавото тази
година е, че в програмата са не само
заглавия, реализирани с държавна субсидия („Островът” на Камен Калев, „Аве”
на Константин Божанов, „LOVE.NET” на
Илиян Джевелеков), а ще се състезават

и филми, реализирани с частни средства,
като „Шменти капели” на Влади Въргала
и игралния дебют „Малък Голям” на
Ясен Григоров, който миналата година
изненада всички с експерименталния
„Дървеното езеро”. Ще видим още
„Свещена светлина” на Георги Тенев,
„Лора от сутрин до вечер” на Димитър
Коцев-Шошо и последния филм на Пламен
Масларов „Корави старчета”, довършен
от Ивайло Пенчев, копродукция с БНТ. В
програмата ще бъде включен и скандалният „Баклава”, който преди няколко
години разбуни общественото мнение,
показвайки драстичната действителност в домовете за сираци.
- Има ли вероятност от нов протест на гилдията?
- Дори и да има нов протест на
филмовите дейци, надявам се той да не
е в онази недомислена форма от миналата година, когато на практика бяха
ощетени филмите и зрителите.

- Ако трябва да съм честна, години наред имам усещането, че гилдията не успява да реши проблемите си,
защото вечно е разделена…
- Разделението наистина е най-големият проблем на гилдията. Не е виновен
нито министърът на културата, нито
вицепремиерът, отговарящ за финансите на държавата, нито държавният
глава, нито който и да е друг от властта, когато гилдията не говори в общ
глас за проблемите си и не е единна в
отстояването на общата кауза. Лично
аз се опитвам да балансирам нещата,
някои ме чуват, други – не. В ситуация,
когато няма пари, хората са изнервени,
мнителни, дълго трябва да им доказваш,
че не им кроиш номер, а си добронамерен. Открит човек съм и искам всичко в
системата да е точно и прозрачно, но е
трудно да го докажеш, когато няма достатъчно пари за финансиране и личните
интереси в гилдията са големи.
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 Филмът „Подслон” с режисьор Драгомир Шолев и продуцент Росица
Вълканова спечели Голямата награда за най-добър филм в международния
конкурс и приза на публиката на тазгодишния София филм фест (2-13
март), за него бе и наградата на „Кодак”; отличието на JAMESON за български късометражен филм получи „Влакове” на Павел Веснаков, а „Стъпки
в пясъка” на Ивайло Христов бе обявен за най-добра балканска лента от
Гилдията на българските кинокритици, докато публиката си избра за победител в документалния конкурс „Правилата на ер
ергенския
живот”..
ргенски
ия живот

 Филмът „Подслон” на режисьора Драгомир Шолев бе избран
за честването на Деня на Европа в рамките на инициативата на
Европейската комисия „Eurocine 27”. На 9 май той бе прожектиран
едновременно в четири европейски града: Милано, Мадрид, Брюксел и
Люксембург.
 Проектът „Лъжесвидетел” на
сценариста и режисьор Иглика Трифонова и продуцента Росица Вълканова
спечели приза „Кшищов Кешловски”
на ScripTeast за най-добър сценарий
от Централна и Източна Европа по
време на тазгодишния международен
кинофестивал в Кан; в 64-ото издание
на форума бяха селектирани българските ленти „Островът” на Камен
Калев за Петнадесетдневката на
режисьорите и „Аве” на Константин
Божанов за Седмицата на критика.
 Документалният „Сънувам
старци” на Адела Пеева спечели
наградата на публиката на 12-ия
Международен етнографски филмов
фестивал (23-26 юни) в Лондон,
който се организира от Кралския
антропологически институт и е един
от най-известните специализирани
кинофоруми в света.
 Документалният „Европолис,
градът на Делтата” на Костадин
Бонев и Влади Киров спечели наградата на публиката на Лондонския
международен документален фестивал. Филмът бе номиниран и за Наградата за най-добър документален
филм на International Filmmaker Festival
of World Cinema, който ще се проведе
от 12 до 14 октомври във Великобритания.
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 Филмът на Димитър Митовски
„Мисия Лондон” по сценарий на Алек Попов спечели Unbribable Award / Наградата
Неподкупност за най-добър филм на тема
корупция, присъждана от Transparency
International – по хърватската програма
„Киното срещу корупцията”, както и от
кинофестивала в Мотовун, Хърватия
(25-29 юли).

 Документалният филм на Костадин
Бонев „Корабите са пълни” по сценарий на
Влади Киров и Владимир Игнатовски беше
отличен с почетен диплом на състоялия се през юли REEL FILM FESTIVAL в
 Филмът „Кецове” на Валери Йорда- Лос Анджелис.
нов спечели две престижни отличия от
международния кинофестивал в Москва
 Игралните ленти „Аве” на Конпрез юни – наградата за най-добър филм
стантин Божанов и „Втори дубъл” на
в основния конкурс според журито на
Надежда Косева спечелиха три награФедерацията на киноклубовете на Русия
ди от кинофестивала в Сараево през
и специалния приз на журито – Special
август. Първият получи Специалната
Mention. Жералдин Чаплин, председател
награда на журито и Наградата на инна международното жури, реши, че бълтернет портала Cineuropa, а вторият
гарската лента е ощетена, и протести- спечели втората награда в късомера по кецове и вечерна рокля на церемотражния конкурс.
нията по закриването на форума.
 Най-новата продукция на АГИТПРОП
– пълнометражният
документален филм
на режисьора Андрей
Паунов „Момчето, което
беше цар”, има световна премиера на един
от най-престижните
и най-големи кинофестивали в света Toronto
International Film Festival
(TIFF) в Торонто, Канада,
на 9 септември 2011
г. Веднага след тази
новина се разбра, че
лентата е селектирана
и за международните
кинофестивали в Лондон
и Амстердам през
октомври и ноември
2011 г.

Йероглифът
на сезона

Мода
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Êèòàéñêîòî èçêóñòâî Caoshu áåëåæè
êîëåêöèÿòà íà Ñòåôàí Ðîëàí çà
åñåí-çèìà 2011-2012. Íåãîâà ìóçà å
80-ãîäèøíàòà àìåðèêàíêà Êàðìåí äåë Îðåôèñ
ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА
Котешка пътечка в Париж.
Вятър развява коприна и сатен,
надиплен като йероглифи в стил
„цаошу” (caoshu); черно мастило
сякаш се стича, оставяйки дамга върху ефирни рокли в жълто,
бяло и лила; пръчици, подредени във фантастични фигури,
подчертават талията и бюста
на манекенки с грим и коси по
източен образец; ръце с почернени пръсти се движат уверено, сякаш доволни от току-що
сътворената феерия от вечерни
дамски облекла…
Питате се какво означава
това? Именно така 45-годишният френски дизайнер Стефан
Ролан си представя тенденциите през сезон есен-зима 20112012. Демонстрира ги на дефиле
за висша мода, признавайки, че
китайското калиграфско изкуство на династията Хан му е
подсказало красивите елементи
в колекцията. Истинската муза
за създаването й обаче е жива-
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та легенда в света на модата,
80-годишната американка Кармен дел Орефис. Тя наблюдава
ревюто от първия ред, приковавайки погледите с аристократичната си осанка.
„Кармен е изумителна. Винаги
ни смайва и ще продължава да
ни омагьосва. Тя е моята муза
за това шоу. Прилича на изящна
статуя, висока и мистериозна.
Появява се като щрих от черно
мастило върху бял облак”, казва
Стефан Ролан.
Всяка от представените
рокли е невероятно съчетание
на съвременни силуети и елементи от древността. Ефирните
тъкани или се спускат плавно
по тялото, придавайки повече
сексапил на женските форми,
или внезапно са нагъват в причудливи драперии, превръщайки
дрехите в неземни скулптури
от бъдещето. Модели с дълбоки
деколтета, изрязани гърбове
и цепки се сменят със строги,
добре прикриващи тялото тоалети, сякаш взети назаем от
русалки. Полъх на японско кимоно
се долавя в ръкавите и кройките
на плетените палта.
Сред тъканите са се настанили още тафта, органза и тюл,
памукът и вълната са на почит,
а сред изчистените цветове
откриваме и синьо, и зелено, и
черно, и бежово. Редом с драпираните като оригами пластрони,
се появяват украси от бродерии,
метални апликации и кристали
Сваровски.
Всяко от творенията в новата колекция на Стефан Ролан
е шедьовър. Шоуто е екстравагантно, неповторимо. Финалът
извиква буря от аплодисменти,
а той, благодарен и щастлив,
целува ръцете на своята муза.
Има ли още някой, който да
твърди, че старостта е порок…

Кармен дел Орефис:

Ще умра
на високи
токчета!
На 3 юни т.г. тя закръгля 80,
има слаба, впечатляващо елегантна
фигура, добре оформени скули и буйни
бели коси. Кармен дел Орефис е в манекенската професия от 13-годишна.
Наричат я „най-възрастната действаща моделка в света”, заради което
попада и в Книгата на рекордите
Гинес. Твърди, че е „най-незначимият
модел на своето време”, но продължава да има ангажименти за седмици
напред – както навремето я ухажват
модни къщи като Dior, Balenciaga и
Chanel, така днес позира в тоалети
на Джон Галиано, Стела Маккартни и
Алберта Ферети. „Не наричам кариера
това, което правя – казва Дел Орефис
пред журналисти в Париж. – Просто
работя. Приемам себе си като тяло за
даване под наем.”
Всичко започва от случайна среща
в манхатънски автобус, с който
13-годишната тогава Кармен отива
на урок по балет. След една година,
прекарана на легло заради заболяване
от ревматизъм, тя е щастлива, че
се връща към танците. Слабо, високо,
със сериозно лице, момичето привлича
погледа на съпругата на фотографа
Херман Ландсхоф от сп. „Harper’s
Bazaar”. Майката на Кармен взема
присърце предложението за пробни
снимки заради възможността да прибави някой долар към скромната си заплата на гърба на малката си дъщеря.
За съжаление, първата сесия е провал.
„Беше фиаско – спомня си Кармен. –
Г-н Ландсхоф написа на мама учтиво
писмо, в което я уверяваше, че съм
мила млада госпожица, но – абсолютно
нефотогенична.”

Семето обаче е посято и скоро
семеен приятел препоръчва момичето
в сп. „Vogue”. Тя е едва на 15, когато
през 1946-а лицето й огрява корицата
на модната Библия. Но на нея самата още й е трудно да повярва във
всичко това. „Винаги съм била грозно
патенце – спомня си Кармен. – Бях
най-високата, носех шина на зъбите,
нито едно момче не искаше да се
доближи до мен! А и бедността ни…”
Вкъщи нямат телефон и от редакцията изпращат куриер, за да й съобщи,
че искат да я наемат за фотосесия.
А тя, за да спести пари за автобуса,
отива на уреченото място с ролкови
кънки.
Кармен се смее, когато журналисти пишат за достолепието й, което
„дължи на аристократичния си корен”.
Нищо подобно! Смесицата в гените
й наистина е любопитна – майка й
е унгарка, а баща й е италианец, но
те никога не са имали нищо общо с
висшето общество. Родителите й са
недоказали се балерина и музикант.
Майка й работи допълнително като
чистачка и сервитьорка, а баща й
свири на виолончело в разни оркестри.
Разделят се, когато дъщеря им е
съвсем малка. Майка и дъщеря живеят
толкова бедно, че Кармен често
остава при роднини или в приемни
семейства.
Когато започва да работи за
„Vogue”, получава по 7,5 долара на час,
но се радва, че може да помага на
майка си. По онова време е слаба и
недохранена, фотографите прикрепят
с кламери роклите към бельото й, за
да не падат. А работи с най-добрите
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фотографи на своето време, сред
които Пол Хорст, Сесил Бийтън, Ървин
Пен. Стилистите я превръщат ту в
Червената шапчица, ту в Снежанка
или Пепеляшка – момиче с тъжни
очи, загледани в бъдещето. Хорст
я сравнява с героиня от картина
на Ботичели. Заради ортодонтския
си апарат тя не се усмихва никога.
Когато обаче Сесил Бийтън представя тийнейджърката Кармен на гения
Салвадор Дали, той бързо я признава
за своя малка муза. И плаща на девойчето по 12 долара на час, за да му
позира с разголени гърди.
Няколко години по-късно за снимките за „Vanity Fair” тя вече получава
десетки пъти повече. Става любимка
на легендарния американски фотограф
Ричард Аведон. Нито едно ревю на
ексклузивно бельо не минава без нея.
След хормонално-витаминна терапия,
която издателство Conde Nast осигурява на анемичното момиче, тя се
променя от лолитка в истинска дива.
„Бях на 17, а изглеждах на 35”, спомня
си Кармен.
Бързо се превръща в „украса”
на нюйоркските клубове. Лице е на
големи козметични марки като Revlon
и Clairol, рекламира парфюми Chanel.
Дава си обаче дълги почивки, кариерата й минава през възходи и падения,
през 50-те дори оставя впечатлението, че… е излязла в пенсия. 70-те
също не са особено милостиви към
нея, позира спорадично за каталози. С
блясъка на 80-те и 90-те обаче отново идва нейното време. Успява естествено да се прошари, но летежът
на годините още повече подчертава
красотата и характера й на сексапилна, стилна жена, в която се влюбва

Êàðìåí è
Ñòåôàí Ðîëàí
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поредното поколение модни фотографи – модел е на знаменитости като
Хелмут Нютън и Патрик Демаршелие,
а Майкъл Грос, авторът на нашумялата книга „Model: The Ugly Business
of Beautiful Women” („Модел: Грозният
бизнес на красивите жени”, 1995),
нарича възрастната вече Кармен дел
Орефис „по-сексапилна отвсякога”.
Тя се омъжва (има дъщеря) и се
развежда. Три пъти. Четвъртият й
годеник пък умира преди сватбата.
Отново и отново се завръща към
манекенството, тъй като, както
сама твърди, „това е единственото
нещо, за което имам квалификация, в
което имам опит и което обичам”. И,
разбира се, за да живее прилично. Два
пъти банкрутира. При първия случай
през 80-те се налага да изложи на
търг свои фотографии, а вторият
път е през 2008, когато се оказва
сред жертвите на мошеника Бърнард
Мадоф, при когото е инвестирала
всичките си спестявания – повече от
240 млн. долара. Парадоксално, но колкото повече остарява, толкова повече
разцъфтява. Кармен е сред малкото
модели, които превръщат възрастта
в свой коз. Последното десетилетие
принадлежи на Кармен – лице е на
козметика Lancaster, на часовници
Rolex, на дрехи Gap, участва в ревюта
на Donna Karan, Hermes, Galliano. След
фотосесията й с Рувен Афанадор за
тазгодишния априлски брой на италианското издание на „Vanity Fair” световната преса изригва във възторг.
Кармен казва, че принадлежи към
старата школа, когато момичетата
е трябвало да бъдат само красиви закачалки и никой не е изисквал от тях
нито характер, нито индивидуалност.
Именно това я учи на скромност и
смирение. Добрият външен вид е дар,
но преди всичко е плод на усилия – тя
започва деня си не с чаша кафе, а с
разтягащи упражнения, за да почувства „как кръвта тръгва да се движи
и достига мозъка”.
„Спортувай, спи добре, не прекалявай с алкохола и никога не пуши”, това
е съветът й за добър външен вид.
Твърди, че положителното мислене и
добрият секс са ключови елементи за
запазване на младостта и доброто
самочувствие. Е, от време на време
и пластичният хирург добавя по нещо.
Подчертава, че животът е най-голямата й страст, затова е решила да
дари органите си: „Вярвам в триумфа
на живота и искам да покажа на близките ми колко важни са за мен.”
Пенсия? Дел Орефис е категоричр
рична: „Имам намерение да умра на
високи токчета!”

Светлина от

Гигинския манастир
ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Манастирът „Св. Св. безсребърници и чудотворци Козма и Дамян”
край брезнишкото село Гигинци е
пример как може да се създава, да
се разрушава и отново да се съгражда. Светата обител води началото си от XII в. и по време на турското робство на два пъти е била
разрушавана. В началото на ХIХ в.
манастирът е възстановен от монаси от Хилендарския манастир на
място, което е в непосредствена
близост до аязмо с лековита вода.
В последните години послушници
не само укрепиха 200-годишната
сграда, но се заеха със строителство на нови постройки. Двигател
на промяната е игуменът архимандрит Евгений, а бившият финансов

анализатор и брокер на ценни книжа
отец Никанор (Христо Мишков) осигурява „горивото”.
Без големите дарения манастирът нямаше да блесне. Но парите тръгват към Гигинци, защото
монасите влагат всяка стотинка в
амбициозните градежи, а не пилеят
богатството на щедрите.
Мъжете в расо имат своя зеленчукова градина, произвеждат зърно,
обработват лозя и правят вино,
отглеждат биволи и кози, грижат
се и за пчелни кошери. Изпълнили са
дори проект по програма САПАРД.
„Ние си имаме собствена издръжка
и знаем, че храната, която слагаме
на масата, не ни е дадена даром”,
казват монасите. Манастирът развива стопанска дейност и приходите от тях отиват в строителните
рработи. Няма ток, но пък има
сслънчеви батерии.
Докато с отец Никанор си
гговорим, до нас сяда мъж, който
ввнезапно се намесва:
- Кое ви накара да замените

Д ух

Ìîíàñèòå
ïðåîáðàçèõà
ñâåòàòà îáèòåë.
Òå öåíÿò âñÿêà
ùåäðîñò è âëàãàò
è ïîñëåäíàòà
ñòîòèíêà â
àìáèöèîçíèòå
ãðàäåæè

Уолстрийт с Гигинци?!
- Вярата, няма какво друго! - отвръща монахът.
- Неее, не е само това!
- Какво друго може да бъде? Знаете ли какво беше в манастира?! –
недоумява отец Никанор.
- Развалини! И затова искам да
проумея кое ви е подтикнало да
дойдете в тази мизерия.
- Материалното благополучие не
значи лично щастие. Представете
си, че вървя през пустиня и съм
жаден. Трябва да измина огромен
път, а нося куфари, пълни с книги и
други неща, но в тях няма вода и не
стигна ли до извор, загивам. За мен
Уолстрийт са тези тежки куфари,
защо да ги мъкна?! Дано ме разберете.
Човекът остава да изслуша
нашия разговор. Когато монахът се
отправя към своята килия, обяснява,
че все пак има нещо, което Никанор упорито крие. Но ако разбере
тайната на неговата метаморфоза,
можел и да го последва…

Íîâàòà öúðêâà å íàä ðèòóàëíàòà ñãðàäà.
Ïîñòðîåíà å â òðàäèöèèòå îò Ñâåòà ãîðà
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Никанор:

Áîãàòñòâîòî å
ìíîãî ãîëÿì
àíãàæèìåíò.
Áîãàòèÿò
èìà îãðîìíà
ñîöèàëíà
îòãîâîðíîñò

Ïàðèòå ñà íîæ,
ñ êîéòî äà ñè
îòðåæåø õëÿá

Ô ÀÂÒÎÐÚÒ
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Чакаме да намажат
с мед лъжицата ни
с горчиво лекарство
- Отец Никанор, оттеглихте се в
монашество, но защо искате да докарате света тук, при вас?
- Желанието ни беше да възстановим
тази обител като наш дълг. Наследници
сме на монасите преди нас, а техният
труд беше пред разрушаване. Не съм и
предполагал, че това, което го виждаме,
някога ще се случи. Бог изпрати хора, за
да се осигури такава помощ, и да го има
този манастир. Не
т
е мое желанието да
ддокарвам света тук.
Общуването с чоО
ввеците възпрепятсства общуването с
Бога, но ние трябва
Б
дда постъпваме по
ддълг. Светът е
ппълен със съблазни и
иизкушения и хората
сса много объркани.
Има много примамИ
лливи пътища, които
вводят за никъде.
- Отговор на кои
въпроси най-често
в
търсят при вас?
т
- Защо са ги
ссполетели скърби и
ккак да се избавят
оот тях. Хубавото
нна скърбите е, че
нни предпазват от
ссамозабравяне. В
скръб човек се сеща
за Бога, но не и в радост, защото му се
губи подконтролността. Когато е добре,
човек забравя, че не е тук за удоволствието на своята плът, а има някакво
по-висше предназначение. По-добре тук
да дойдат да питат, отколкото да чукат
на вратите на други „храмове”.
- Хората искат да разберат и защо

кризата ни споходи и кога ще си отиде…
- Отдавна не съм финансов анализатор. За да разбира пазарите, човек трябва да живее в тях, както за да разбере
духовния живот, трябва да го живее. Найлесно е да прогнозираш, че или ще вали,
или няма да вали. И то или ще вали, или
не. Кризата ще е на приливи и на отливи.
Има индикации, че тази есен ще видим
дъно и в реалния сектор - негативните
тенденции в икономиката ще стигнат
мъртва точка, след което ще започне оттласкване нагоре. Но няма да е връщане
към времената от 2007- 2008 г. България
има сериозен структурен проблем. При
нас не е само цикличната финансова и
стопанска криза.
- Къде са дълбоките корени на българската криза?
- Премиерът ги обобщи с две думи:
Кофти материал. Такава е жестоката истина. Имаме сериозен проблем с хората.
Децата ни ги няма – едни не се родиха…
- Но и вие засега сте избрали вашите деца да не се родят…
- Монашеството е само за някои хора,
които чувстват Божието призоваване.
Ние сме избрали да живеем безбрачно, но
аз искам моите приятели да се женят и
да имат по 4-5 деца. Другата страна на
проблема са децата, които бяха изгонени
от страната и не искат повече да се
върнат. Трето е лумпенизацията на голяма част от т. нар. малцинство, което го
пишем с голяма буква. Много от хората
на село също станаха маргинали. Голяма
част от тях не са способни на елементарен труд, с който да заслужат въздуха,
който дишат, и водата, която пият. Тежко може да звучи, но по велика милост Бог
все още ги търпи. Те ядат хляб, който не
са заслужили. Седят по кръчмите, пият
и вършат само злини. Пенсионерите също

са в безнадеждно положение. Те цял живот са се трудили, вярвали са в пресветло бъдеще, което изведнъж стана светло
минало. И сега откъде пари за пенсии?!
Но тези хора, градейки онази безбожна
система, и сегашната, още по-лоша от
предишната, имат своята вина. Искаха
рай на земята, а получиха магарешки рай!
- Мнозина се питат защо точно на
нас се случи да живеем в тези трудни
времена?
- Който не се реализира духовно, и който не се реализира материално, причините са у него. Всичко, което ни се случва,
е с наше участие и благодарение на нас.
Дори кризата, която бушува в България…
ама това не е криза, това е катастрофа!
Когато сме загубили Първата световна
война, половината територия на България
е отрязана. Такъв крах на надеждите,
но никой не е искал да напуска родината
си. А сега бягат! И то даже не за да са
на почест и уважение. Болно е нашето
общество. Колкото и да обвиняваме
външни сили и задкулисни заговори, нямаше да има сила, която да ни разклати, ако
държахме на вярата си. Ние не обичаме
себе си, ние мразим съседа си. Българска
е притчата: Нане, поискай нещо, на Вуте
ще е по две. „Извадете ми едното око”,
казал Нане. Не казал къща, нито хубава
жена.
- Какво успявате да кажете на политиците, които идват в манастира?
- Когато народът има добродетелни и
богоугодни управници, той процъфтява, а
има ли лоши управници, това се отразява
на съдбата му. Който загуби вярата си,
се обезличава и става част от глобалното стадо.
- Хората не искат да правят усилия,
а чакат нещото по-добро да дойде
само…
- Животът, който живеем, произлиза от нашето сърце. Ако не оправим
вътрешния си човек, няма да може да
оправим обществото. А от времето
на „измите” - социализма, комунизма,
либерализма - се насади идеята, че
външната промяна на строя може да те
направи щастлив. И който не се чувства
щастлив, го пращаха в лагер. Обезпокоително е нежеланието за покаяние и

Ìîíàñèòå óêðåïèõà ñòàðàòà
ñãðàäà, çà òÿõ òÿ å êàòî ðåëèêâà
промяна, както и чакането на спасение
отвън. Такова няма да дойде. Напротив!
Това е един от белезите на настъпване
на последните времена на света, в който живеем – когато Божието наказание
няма да има за цел вразумление. Мнозина
ще видят справедливостта, но страшното е, че онези, които най-много искат
да я видят, тогава няма да се чувстват
добре.
- Какво са за вас парите?
- Те са кръвоносната система на
икономиката. Чрез тях стават възможни
всички отношения между хората, имащи
материален характер. Парите са нож, с
който да си отрежеш хляб.
- Каква е цената на това, което
загърбихте?
- Няма цена това, което свършва. Кое
може да е равностойно на вътрешното просветление?! Не съм тук по дълг.
Примамен съм от Божията благодат, а
не защото така трябва. Ако е „защото
така трябва”, човек няма нищо да направи, ако Бог не му намаже с мед лъжичката
с горчивото лекарство. Добродетел не се
върши по задължение.
- Вашият съвет - в какво да инвестираме парите си?
- Веднага слагаме бележка, че не е
препоръка за инвестиционно решение!
Част от парите може да се инвестират
в благотворителност. Да даваме на заем
на Бог и той няма да ни остане длъжник.
- Хората се стремят към богатство. Но богатството награда ли е,
или изпитание?
- Богатството е много голям ангажимент и означава да имаш предприятия и
да осигуряваш хляб на другите! Богатият има огромна социална отговорност.
Богатството изисква талант за добро

организиране на материалните ресурси,
защото те са оскъдни. Оттам насетне
идва изпитанието и изкушението. Да не
стане така, че богатството вместо да
ти е за спасение, да се превърне в твое
проклятие. Но имайте също предвид, че
бедният, за голяма жалост, не е добродетелен.
- Казвате, че хората на бизнеса
трябва да се галят с перце. Защо?
- Държавата не създава, тя е организатор и преразпределител. Създават
тези, на които им завиждаме и всеки
опитва да ги дои. Тези хора в България
проявяват огромен ентусиазъм. Те създават блага, а ние се опитваме да убием
кокошката, която снася златни яйца. Аз
обаче говоря за предприемачите, а не за
мошениците и разбойниците, които преливат от едно място на друго. Проблем
е масовият грабеж. И аз съм скачал по
митинги, но шепа хора ни изиграха. Те
обраха труда на дедите ни, ограбиха и
нашето бъдеще. Но такова богатство
носи велико проклятие. Много от тях
вече ги няма, минаха оттатък да получат горчивата награда, която не им се
губи. Не се състоя дебат за осмислянето на комунизма и неговото наследство,
което означава, че докато има телета,
ще има и касапи.
- Очертахме как и докъде стигнахме. Но винаги има едно „но”. Какво
идва след него?
- Трябва да проявим старание да спасим
себе си. Питали Настрадин ходжа кога
ще свърши светът. Той казал: „Половината свят ще свърши като умре жената.
Другата половина – като умра аз.” Апокалипсисът не е това, което Бог ще ни стовари, апокалипсисът
са нашите дела.
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Ñòðîèòåëñòâîòî
â ìàíàñòèðà
ïðîäúëæàâà,
íî êðèçàòà ãî çàáàâè

Архимандрит Евгений,
Архим
игумен на манастира:

Едно към едно

Уважение всекиму,
отстъпление никому

По време на криза действително си проличава кой е с Господа и
кой против Него. Девизът на православните е "Уважение всекиму,
отстъпление никому". Христос говори за смирение и ние трябва
да бъдем смирени, но не и овчедушни.

***

Преди време в манастира дойде ромско семейство с дете.
Подслонихме ги с уговорката да работят, а ние да им плащаме.
Не искаха нищо да вършат, а Манго непрекъснато ми тропаше на
вратата – това пита, онова пита, това иска, онова иска… А не
ще да работи! Омръзна ми. Видяхме, че не става и решихме да
ги махнем, докато е време. Те обаче тръгнали да се оплакват.
Отишли в митрополията, приели ги и в социалното министерство. Звъни ми една зам.-министърка да пита за тях. Казах й
само, че според Св. Апостол Павел, ако някой не иска да работи,
не му давай да яде.

***

Чета „Правилата” на Св. Василий Велики. Там той казва: Този, който
гледа безучастно злодеянието, се осъжда наравно със злодея.
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Êðåïîñòòà
íà ïëàòîòî
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П ът

Ìàäàðñêèÿò êîííèê è
íàäïèñèòå îêîëî íåãî
(ïî Ìèÿòåâ 1928 ã.)

Загадката на
Мадарския конник

Ìàäàðñêèÿò êîííèê ïðåç áèíîêúëà
íà Ô. Êàíèö (ïî Kanitz 1879 ã.)

Недалеч от главния път между Шумен и
Варна, на 1,5 км източно от Мадара, върху
отвесната скала на платото над селото
се намира монументален каменен релеф.
За първи път композицията от конник в
естествена големина, следван от куче и
лъв, прободен с копие, става известна преди 130 г. В наши дни „ездачът от скалата“
е сред символите на средновековното
изкуство, който продължава да привлича
интереса на любознателни туристи и
изследователи на миналото.

ЮЛИЙ СТОЯНОВ

Римският ловец
При своите пътувания из България
австро-унгарският географ, етнолог и
археолог Феликс Каниц посещава близкото село Кюлевча и научава за „езически скален релеф“. С помощта на
бинокъл той прави скица на изображенията и определя композицията като
„творба на римски майстор, вдигната
в чест на император, обичащ ловуването, или на някое местно величие“. Ф.
Каниц предполага, че „представеният
конник в действителност е живял наблизо, макар че разположеният отдолу
лъв напомня за езически и християнски митове за Херкулес или Свети
Георги“. Разчитането с бинокъл на
силно изтритите надписи от двете
страни на композицията, обаче се
оказва сериозно предизвикателство.
Две десетилетия след визитата на Ф.
Каниц до загадъчния Мадарски конник
е построено скеле, което позволява
детайлен анализ на паметника. Тогава
унгарският учен Геза Фехер установява, че неговият сънародник погрешно

е разпознал думи и цифри на латински,
докато надписите в действителност
са на гръцки език и се отнасят към
епохата на ранното Средновековие.

Тракийският херос
Класическата схема на композицията е в основата на друго предположение за „конника от скалата“
като изображение на „Тракийския
херос“. Оброчните плочки с конник
са популярни през римската епоха и
често се откриват в светилищата,
посветени на божеството. Върху
част от паметниците на култа е
представен ездач с копие в ръка,
който се връща от лов, придружаван от кучета. Липсват обаче
примери за борба на „Тракийския
херос“ с лъв, поради което е трудно
да се проследи пряка връзка между
образите от скалата над Мадара с
релефите на тракийското божество
в римско време. Няма доказателства и за хипотезата на Константин Иречек и Карел Шкорпил, че
надписите около Мадарския конник
са добавени по-късно.

Голямата пещера

Посещението на историко-археологическия резерват „Мадара” предоставя възможност за интересно пътешествие, което далеч не се изчерпва
единствено с разглеждането на величествения каменен релеф. Високите
скали на Мадарското плато и великолепните природни условия в неговата
околност са предпочитано място за
живот в региона от праисторически
времена. Най-ранните следи от обитаване в Голямата пещера датират от
края на каменномедната епоха (IV хил.
пр. Хр.), а в подножието на платото
са открити жилища от късножелязната епоха (IV-III век пр. Хр.).
Първият значителен архитектурен комплекс в Мадара се отнася
към римската епоха (I-III век), когато
в сянката на скалите е построена
голяма вила-резиденция. Централната
жилищна сграда се простира на площ
от 5 дка и се отличава с правоъгълен
вътрешен двор и басейн в средата.
Планът на комплекса от жилищни и
стопански постройки, както и археологическите находки, свидетелстват
за благосъстоянието на неговите
собственици, които разполагат не
само с баня, но и с винарна. Вилатарезиденция в Мадара е център на
провинциално имение със значителен
икономически потенциал. В Голямата
пещера при естествен извор е открито светилище, където са почитани
местни божества като трите нимфи
и „Тракийския херос“.
Заплахата от готските нашествия
е причина за укрепяване на резиден-
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Българският символ
и върху евромонета
Мадарският конник ще краси
българските евромонети. Скалният релеф беше определен като
“вечен символ на българската
традиция”. Древното изображение спечели гласовете на
най-много българи в края на юни
2008 г. в националната кампания
„Българските символи”. Обявеният за паметник на световното
наследство от ЮНЕСКО Мадарски конник ще бъде емблема на
първата българска евромонета.
Това ще стане, когато страната
ни влезе като пълноправен член
на еврозоната с правото да сече
европари.

Êîííèêúò äíåñ

цията в края на III-началото на IV век
сл. Хр. Седем десетилетия по-късно
имението е сериозно засегнато от
нападение на готите и никога не се
възстановява в предишния си облик.
Несигурните времена на многобройни
варварски походи през следващото
столетие вероятно са водещ мотив
за построяване на укрепление върху
Мадарското плато. Непристъпните
скали от юг и югозапад са естествена защита на крепостта, докато
на северната страна е издигната
каменна стена с кули, запазени днес
на височина до 3 метра. С множество
преустроявания
крепостта функционира до края
на ХIV век, когато османските турци
завладяват региона и цяла Североизточна България. Средновековното име
на укреплението е Матора, а в османските документи се споменава като
Матара. Към главната порта на Матора се стига по изсечени в скалите
стъпала, които започват до Голямата
пещера в подножието на платото и
преминават покрай впечатляващата
фигура на конника.

центрове на българите от времето
на техните ханове. Към тази епоха
се вероятно се отнася и фигурата на
конника, разположената на 23 метра
височина върху отвесната скална
стена. Най-ранните надписи около
монументалното изображение датират от времето на втория български
хан – Тервел (701-721). Скалният релеф
на конника край капищата на българите от езическия период отразява
триумфа на владетеля над враговете,
неговата сила и мощ. Общото сходство на изображението с паметници
на тракийския конник и античната
художествена традиция от предходните векове вероятно се дължат на
умелото съчетаване в старобългарското изкуство между балканските
традиции, влияние от Сасанидски
Иран и популярните изображения сред
номадите от Евразийските степи.
Сред другите два надписа на
гръцки език около скалния релеф се
разчитат имената на българските
ханове Кормесий (721-738) и Омуртаг
(814-831). Историческите данни за

наследника на хан Тервел са оскъдни,
а в запазената част от текста се
споменават ежегодни данъчни вноски
от злато, които ханът получавал от
византийския император, подобно
на своя могъщ предшественик на
българския престол. Управлението на
хан Омуртаг почти едно столетие
по-късно е време на мащабни строежи
на крепости и дворци, възстановяване
на столицата Плиска и множество
надписи в прослава на хана. Вероятно
при неговото управление езическият
култов център при Мадара е преустроен и обновен.
С приемането на християнството
през 865 г. до езическото светилище е изградена църква, около която
е разкрит манастирски комплекс
от края на IХ и началото на Х век.
Големият брой пещери и подходящите
природни условия привличат монасите
и през следващите столетия. Тогава
на южния склон на Мадарското плато
възниква най-големият в България
скален манастир с повече от
150 килии.

Езически и
християнски
култови места
В живописната местност при
отвесните скали след последните десетилетия на VII и началото на VIII век
се намира един от главните култови
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Бенидорм
АНТОН АНДОНОВ

Малкото испанско рибарско селце
Бенидорм, известно в миналото
повече като убежище и база на
контрабандисти, днес има славата
на туристически феномен на Европа
и столица на развлеченията. Около
старите бедни рибарски хижи, сгушени на скала, сякаш разделяща морето на две части и обградени от
високи планини, само за 50 години
изникнаха толкова много небостъргачи, че заради тях селцето се превърна в град, който хората започна-

Íÿêîãàøíîòî ðèáàðñêî ñåëèùå
â Êîñòà Áëàíêà äíåñ å ñ
íàé-ìíîãî íåáîñòúðãà÷è â Åâðîïà

ха да наричат Бенийорк. Бенидорм
вече е най-скъпоценният камък на
Коста Бланка в автономната област Валенсия в Испания. Градчето
стана предпочитана дестинация за
почивка през цялата година заради мекия си климат, безкрайните
пясъчни ивици и стотиците шоупрограми и атракции, дебнещи зад
всеки ъгъл.
Само на 45 км. от Аликанте,

сгушено между морето и планината, се намира градчето Бенидорм.
Бурната история на бившето
рибарско селище е белязана от
присъствието на финикийци, картагенци, римляни, араби и християни.
Името си градчето получава по
време на арабското присъствие,
когато обществените дела се
ръководели от семейство Darhim.
Заради тях то започнало да се

Íåáîñòúðãà÷è
ñà îñåÿëè
Áåíèäîðì
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Ãðàäúò èçãëåæäà

нарича Benidarhim. Заради по-лесното произношение обаче по-късно
се появява съкратеният вариант
- Benidorm. Според валенсианската
версия наименованието на градчето идва от съчетанието на две
думи „добър” (bien) и сън” (dormir),
което също не е лишено от логика.
Съществува и компромисна арабско-валенсианска теория за името, според която „beni” означава
„място”, а „de oro” е „злато” или с
други думи „златно място”. Според
местните жители това обяснение
на произхода на името Бенидорм
е най-подходящо, защото мястото
наистина е златно” за почивка.
Пътят към градчето преминава
през хълмиста местност, обрасла с маслинови дръвчета. Сякаш
застинали във времето изглеждат
накацалите по тях махали с къщи
в мавритански стил и останалите в XIX век попътни селца. И
изведнъж пред погледа се изправя
Бенидорм с небостъргачи, море и
пясъци. Тогава осъзнаваш, че попадаш в съвършено нов, ирационален,
фантастичен пейзаж, белязан с
архитектурната дисхармония на
небостъргачите, които разсичат
безстрастно синьото небе, сливащо се в далечината с морските
вълни. Градът прилича на току-що
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изникнал от дълбикула, която през
òîêó-ùî èçíèêíàë
ните, кацнал на 15
1812 г. е разрушеîò äúëáèíèòå
метра над златисна от англичани и
испанци, за да не попадне в ръцетия пясък и белите скални камъни.
От двете страни на старото рите на настъпващите французи. В
барско селище днес се простират
наши дни от върха на скалата се
новите плажове и квартали на Беоткрива изумителна гледка към
нидорм – Леванте (Playa de Levante) двата новопостроени района около
плажовете Леванте и Пониенте. Но
и Пониенте (Playa de Poniente).
където и да се намира хотелът или
Тяхната форма наподобява полумеваканционният апартамент, едно
сец, чийто връх завършва в малка
е сигурно - туристът тук навсяскала, надникнала в морето точно
до стария плаж Мал Пас (Mal Pas).
къде получава първокласно обслужНавремето тук е имало крепостна
ване и чисто човешко отношение
Ïëàæúò ñå èçâèâà êàòî
ïîëóìåñåö êðàé ìîðåòî

Температурата на въздуха рядко
гат и над 200 000 апартамента с
пада под 18 градуса, а морската
една, две или три спални. Цифрата
вода не изстива повече от 15
можеше да бъде и по-голяма, ако не
градуса дори през месец януари,
бе настъпил сривът в строителкогато е най-студено. През лятото ството в Испания, заради който в
купонът в Бенидорм никога не спиБенидорм и сега стоят недовършени небостъргачи.
ра. Над 1500 ресНощувката в хотел
торанта и повече
от 40 дискотеки
започва от 25 евро
Çà çàïàëåíèòå
за двойна стая, но
и клубове в града
ãìóðêà÷è â
ако се резервира
предлагат всичко,
ìîðåòî èìà
което може да се
ïîäâîäíè ïåùåðè едностаен апартамент за същите
пожелае. Хотелите в града могат
пари може да се
спи две нощи и да се гледа града
да приемат едновременно 35 000
от височина над 26 етажа, напридуши, а на туристите се предламер. Градчето е известно с безплатните си кабаретни представления, които започват направо на
улицата малко след 21 часа. Освен
тях Бенидорм предлага на гостиВ околностите на Бенидорм се намират атракциони, каквито няма на
те си специализирани атракционни
други места в Европа. Най-новият тематичен парк в Испания, разположепаркове, водни ралита, тенис корна на 1 млн. кв. км., се нарича Terra Mitica. Митичната земя показва на потове, скуош зали, игрища за голф,
сетителите 5 тематични зони – Рим, Гърция, Египет, Иберия и Островикартинг писти и дори полети със
те. Дневно тук се въртят 80 шоу програми, а в парка има 30 атракциона.
свръх леки самолети. За запалениTerra Natura е тематичен природен сафарипарк. На площ от 32 ха тук живеят повече от 1500 животни от 200 вида, 54 от които опасни за човека.
те гмуркачи в морето се намират
В парка се намират и водни атракциони с пързалки и басейни, известни
подводни пещери, които са идеалкато Mare Nostrum. Mundomar е парк, в който живеят морски животни и
ното място за опознаване на живоекзотични птици. Всеки ден в него има представление на делфини, морски
та на морското дъно. Прозрачната
лъвове и папагали. Тук могат да бъдат видени и тюлени, водни костенурморска вода е рай за разходка с
ки, фламинго, като и други екзотични животни. Безспорно най-забавен за
децата и техните родители е паркът Aqualandia, който е един от найплатноходка, за гребане или просто
големите водни паркове в Испания. В него има 10 водни атракциона като
за риболов. Над 7 милиона евро
„Черната Дупка”, „Камикадзе” и басейн с изкуствени вълни.
струва новопостроената бетонна

от местното население. Защото
друг поминък освен туризъм няма.
Годишно градът се посещава от
над 5 млн. гости, които превръщат
Бенидорм в една от най-популярните туристически дестинации
на Западното средиземноморско
крайбрежие. Курортното градче се
простира на 38 кв. км. и в него живеят едва 72 000 души. Любопитното в случая е, че почти всички
те са имигранти, които започват
да развиват туризъм през 1960 г..
Заради планините, които обграждат градчето, климатът тук е мек,
а времето топло дори през зимата.

Terra Mitica, Terra Natura,
Aqualandia, Mundomar
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стена с форма на плаваща козирка,
която отделя дългата 6 км. пясъчна ивица от града. Крайбрежната
улица на Бенидорм, на която освен
пешеходна и автомобилна има и
велосипедна алея, обикновено е
мястото, където кипи денонощен
живот. И не само защото пушенето в закрити помещения е забранено, тук масичките са изкарани
направо на тротоара и пушачите
могат да се насладят на порока си.
А и заради кафетата, ресторантите и баровете, които предлагат
всевъзможни изкусителни блюда.
Най-желаното ястие е характерната за областта Валенсия испанска
паеля (Paella). Блюдото съдържа
ориз, шафран и зехтин, зеленчуци, пилешко месо, заек или морски
дарове, а порция за двама струва
24 евро. Името на ястието идва
от съда, в който се приготвя. Той
представлява голям плосък тиган с
две дръжки. В Бенидорм категорично няма да ви се обидят, ако след
като седнете и видите менюто и
цените в него, просто станете и
си заминете. Туристът е истинският бог, който сам трябва да реши
дали да плати за кафе 1 или 3 евро,
казват местните и с удоволствие
Ñìåñèöàòà îò
àðõèòåêòóðíè
ñòèëîâå ðàäâà
îêîòî íà
òóðèñòèòå

Íà êðàéáðåæíàòà
àëåÿ è íîùåì å
ïúëíî ñ õîðà

Ô ÀÂÒÎÐÚÒ

ще ви посочат пътя към необикPlaza de Toros, където се провежновения парк в стил постмодерда известната испанска корида
низъм, намиращ се на една крачка
с бикове. Всяко лято от 1959 г.
от крайбрежната
насам Бенидорм е
улица. Той е подомакин на междуÒóðèñòúò å
строен по проект
народен музикален
èñòèíñêèÿò áîã,
на каталунския
фестивал, чиято
êàçâàò ìåñòíèòå
архитект Рикардо
сцена е открила за
Бофил и е една от
света изпълнители
живите атракции на Бенидорм.
като Хулио Иглесиас, Рафаел и Дуо
В центъра на града се намира
Динамико.

Зеленият
остров

Малкият остров в Средиземно
море Исла де Бенидорм е истинската емблема на Бенидорм. Той се
намира съвсем близо до курортния
град и се вижда от плажовете. На
него не живеят хора, но въпреки
това всеки ден натам се отправят стотици туристи, желаещи
да разгледат екзотичните растителни и животински видове. Пътуването от сушата до острова
става с корабчета със стъклено
дъно, откъдето може да се наблюдава живота под водата. Бягството от градската обстановка към
природната екзотика трае около 15 мин. и струва 18 евро.

86 Икономика

Н а Ф окус

Äåñåò ãîäèíè ñëåä
àòàêàòà íàä Ñâåòîâíèÿ
òúðãîâñêè öåíòúð è
Ïåíòàãîíà æèòåëèòå
íà ÑÀÙ ïðåäïî÷èòàò
äúðæàâàòà äà õàð÷è
ïàðè çà âúòðåøíà
ñèãóðíîñò, à íå çà
âîåííè äåéñòâèÿ íàâúí

ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА
Най-обикновен ден в края на
лятото, точно преди 10 години – 11
септември 2001-ва щеше да е като
всички останали делници, ако шепа
гневни мъже не бяха скроили пъклен
план. Прибрах се следобед вкъщи и по
навик включих телевизора. В ефира
на CNN се случваха странни неща.
Камерата показваше една от кулите на Световния търговски център,
почерняла, изтърбушена, бълваща дим
и пламъци в горния си край. Кадри от
поредния екшън ли бяха това, или все
пак нещо реално се бе случило?
Ако не вървяха надписите с трагичната топновина на деня и не чувах
едва прикриващия ужаса си глас зад
кадър, щях да си помисля, че ей сега
някой Супермен или Джеймс Бонд ще
изникне в целия си блясък, за да спаси
света. На света в този момент обаче
не му беше нито до агент 007, нито
до който и да е всемогъщ комиксовофилмов герой. Над света бе надвисна-

9/11
Цената
на терора

ла може би най-страховитата заплаха
от Втората световна война насам, а
САЩ за пръв път след близо два века
бяха нападнати – по безумен начин,
на собствената им територия, със
собствените им самолети, по собствените им сгради символи! В следващия миг взрив разтърси и втората
кула.
Вече знаех, че трагедията е голяма. И ме нападна личният страх – от
година и половина племенникът ми
живееше и учеше на около час път от
Ню Йорк и често ходеше там. Къде
ли беше по това време? Какво ще се
случи с него? Какво се случва с милионите, живеещи там? И какво изобщо
се случваше в света, за да бъде нападната толкова дръзко и безпроблемно
най-могъщата държава на планетата?
Днес, 10 години по-късно, отговорите на последния въпрос не са еднозначни. Еднозначни са само фактите.
На 11 септември 2001 г. някъде, скрито от външния свят, непознати мъже
са отрекли себе си, за да осъществят
адски замисъл, чиито точни послед-

ствия едва ли сами са си представяли.
Знаели са само, че трябва да ударят
най-влиятелната държава в света. В
сърцето. И го правят. 19 терористи
отвличат 4 американски самолета.
Първия насочват към Северната кула
на Световния търговски център. Втория – към нейния „близнак”. 28 минути
по-късно Северната кула буквално се
срива. И втората не закъснява, предизвиквайки гигантски облаци от прах,
разхвърчани счупени стъкла, отломки
не само от железа и бетон, а и от
човешки тела. Скоро след това третият отвлечен самолет се врязва в
Пентагона, а пасажерите на четвъртия, насочен вероятно към Белия дом,
оказват съпротива на терористите
и машината се забива в полето на
Пенсилвания.
В този ден Америка загубва повече
от 3000 души. Около 5000 пожарникари, полицаи, служители от спешната
помощ и много доброволци участват
в спасителните акции. 817 спасители срещат смъртта по-късно като
последица от работата им на Кота
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нула (Ground Zero – мястото, където
преди се издигат двете кули), 270 са
покосени от рак, 33 завършват със
самоубийство... И това не е всичко, твърдят медиите отвъд океана,
защото много случаи не са влезли в
страховитата официална статистика. Седмици след кошмара, наричан и
досега 9/11, Ню Йорк остава полузатворен град на човешки трагедии.
Плакати със снимките на изчезнали
хора са разлепени навсякъде в района
на кулите близнаци и пред входовете
на болниците. Психолозите са убедени,
че раната, нанесена в този ден на
Америка, никога няма да заздравее в
съзнанието на хората.
Десет години по-късно племенникът ми, слава Богу, е жив и здрав и
продължава да живее в САЩ. Вече е
във Флорида, доста далеч от Ню Йорк,
но е убеден, че хората в цяла Америка
са обединени в едно – искат повече
гаранции за живота си, настояват
да се инвестира във вътрешната
сигурност, вместо да се харчат милиарди за изпращане на военна сила и
оръжия в размирните точки на света.
Понятието „полицейска държава”
не ги смущава. Напротив, приемат
драстичните мерки с всичките им
видеонаблюдения и подслушвания, както и засиления контрол по летища и
пристанища за нещо нормално и необходимо. Искат да го има, за да бъдат
спокойни. И все още не са забравили
9/11, припомнят си го по всякакви
поводи и не могат да повярват, че е
истина. Станали са по-подозрителни,
по-бдителни и по-активни – при наймалкото съмнение звънят на спешните телефони. Отбелязват умножения
брой на имигранти мюсюлмани в
САЩ – в пъти повече през последните
години. Толерантни са, но вярват, че
службите ги държат под око и ако има
сигнали срещу тях, ще се намесят.
А какво казват експертите? Първо:
според различни икономически анализатори твърдението, че тероризмът
е оръжие на слабите, е безнадеждно
остаряло. Слаби и бедни могат да бъдат единствено изпълнителите, но не
и организаторите на терористични
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атаки. Както е известно, покойният
вече Осама бен Ладен е роден в едно
от най-богатите и влиятелни семейства в Саудитска Арабия. В добавка,
убедени са експертите, слабостта
не е причина за тероризма, а е негово
следствие.
Второ, цената: отвличането на
самолетите е излязло относително
евтино на „Ал Кайда” – терористите
са изхарчили около 500 хил. долара,
докато само преките материални
щети от атаките на 11 септември
2001 се изчисляват от Международния
валутен фонд на 21,4 млрд. долара. Общите загуби на САЩ приближават 100
млрд., вкл. всевъзможните компенсации и пропуснатите
приходи за иконо-

трагедията Матийо Рабшо от AFP
коментира данните на Служба за
изследвания към Конгреса на САЩ и
на университета „Браун”: „Въвлечена
в два конфликта след 11 септември
2001 г., американската армия претърпя коренна промяна под натиска
на партизанска война, за каквато не
беше подготвена, и въпреки огромното увеличение на бюджета й, се
изтощи. Десет години след 9/11 в Афганистан все още са разположени 100
000 души, а в Ирак – близо 50 000. От
2001 г. насам войната с тероризма
и операциите в Афганистан и Ирак
струват 1,283 трлн. долара. Убити са
повече от 6000 американски военни,

Ïî ïîâîä
10-ãîäèøíèíàòà
îò òðàãåäèÿòà
íà ìÿñòîòî íà
ðàçðóøåíèòå
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èìà ìåìîðèàë
- äâà âîäîïàäà
ñ 10-ìåòðîâè
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âúðõó êîèòî
ñà èçïèñàíè
èìåíàòà íà
æåðòâèòå îò
àòåíòàòà

миката заради смъртта на жертвите
на атаките. Цели отрасли се сриват,
най-вече въздушният транспорт и
туризмът. Има обаче и печеливши от
терористичните атаки. На първо място са компаниите, свързани с военните поръчки на САЩ. Ако през 2001 г.
страната харчи за отбрана 367 млрд.
долара, то през 2002-ра сумата вече
е 422 млрд. Войните в Афганистан
и Ирак всяка следваща година надуват тази цифра. Фактът бързо се
превръща в храна за мнозина привърженици на конспиративните теории
за заговора. Една от най-известните
истории от този род е лансирана от
американския журналист Майкъл Мур
във филма „Фаренхайт 9/11”, но има и
цял куп книги и документални ленти
по темата.
Дни преди 10-годишнината от

други 45 000 са ранени. Медицинските
разноски за бившите войници могат
да достигнат 1 трлн. за следващите
40 г. Две трети от 1,25-те млн. ветерани, мнозина от тях – изпращани
в Ирак и Афганистан по няколко пъти,
страдат от невидими рани като синдрома на посттравматичния стрес,
и имат различно тежки психически
проблеми. Броят на самоубийствата
достига върхови стойности.”
На фона на всичко това единственото смислено нещо са думите на
бившия шеф на Пентагона Робърт
Гейтс, изречени няколко месеца преди
да се оттегли от поста: „Всеки
бъдещ министър на отбраната, който
тръгне да съветва президента да
прати значителна военна сила в Азия,
а
Близкия изток или Африка, трябва
да си прегледа главата.”

А

бонамент

6 месеца

24лв. 42лв.
12 месеца

личен
Име и фамилия:
служебен
Име на организацията:
Адрес:
Абонат (име, длъжност)
Идентификационен №

Адрес на абоната
Код
Град/село
жк/ ул.№
бл.
За контакти:
тел.
факс
e-mail

вх.

ПК

Плащане
В брой на адрес:София 1124, ул. &Мизия” 23
Чрез пощенски запис
банкова сметка в лева:
&Стандарт нюз” АД
&Райфайзенбанк” АД
IBAN: BG33RZBB91551069041813
BIC: RZBBBGSF

Този талон с копие
от платежния документ
изпращайте на редакцията
или на факс: (02) 81 82 355,
и-мейл - info@neweconomy.bg

