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В петото годишно издание на SeeNews TOP 100 SEE 
предлагаме още по-богато съдържание с повече 
статии и анализи, както и различни погледи върху 
икономиката на Югоизточна Европа (ЮИЕ) и голе-
мите компании в региона.
Подготвили сме нова класация, SEE TOP 100 публични 
компании, като част от секцията за най-големите 
публични компании, която предлага анализ на секто-
ра. За първи път в тазгодишното издание има по-
обширно отразяване на Турция и Гърция в проучва-
нията, което проправя път за присъединяването 
на компании от тези две страни към класацията 
TOP 100 в бъдеще.
В изданието през 2012 г. имаме честта да публику-
ваме статия от президента на Европейската бан-
ка за възстановяване и развитие сър Сума Чакра-
барти.
Предлагаме също така богат набор от интервюта 
с топ мениджъри от ЮИЕ, статии, написани от 
експерти по човешки ресурси, устойчиво развитие 
и маркетинг. На вашето внимание са статии върху 
необслужвани заеми, сливания и придобивания, гене-
рични лекарства, възобновяема енергия, забрана за 
пушене и много други. Новото в съдържанието са 
анализи на автомобилния сектор и подробни про-
фили на индустрии, изготвени от отдел Проучва-
ния и профили.
Накрая, но не на последно място, нашият ексклузи-
вен партньор Euromonitor International предоставя 
макроикономическа перспектива върху ЮИЕ със 
задълбочен анализ на секторите, чието предста-
вяне се подобрява по време на кризата, макроико-
номическа прогноза за икономиките в ЮИЕ и обзор 
за всяка от 11-те страни в ЮИЕ от предишната 
класация. Предимство е и включването на Турция и 
Гърция - за първи път в петгодишната история на 
класацията.

Мира Караджова,
Главен редактор

От редактора
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г. и показа, че пазарът вече е започнал да 
се възстановява от кризата. При това 
29 компании завършиха 2011 г. на червено, 
в сравнение с 36 година по-рано.

Петролно- газовият сектор 
доминира класацията
Петролният и газов сектор доминира 
класацията ТОP 100 за 2011 г. за пореден 
път с общо 28 компании, с една повече от 
предишната година. Традиционно, секто-
рът е лидер в класацията – има осем ком-
пании в топ 10 за 2011 г., в сравнение със 
седем през 2010 г. и 6 през 2009 г.
Енергийният сектор е втората най-сил-
на индустрия в списъка с 18 компании, 
непроменен брой от 2010 г. Тринадесет 
търговеца на едро и дребно влязоха в 
топ 100, в сравнение с 16 през 2010 г. Те-
лекомуникационните компании са 10, в 
сравнение с 13 през 2010 г.
Друга интересна тенденция е липсата 
на търговци на дребно сред компаниите 
в топ 10 през 2011 г., нито един от тях 
не успя да се нареди сред 10-те най-голе-

ми играча в региона, в сравнение с един 
представител на сектора през 2010 г., 
два през 2009 г. и три през 2007 г. Тази 
тенденция може да се обясни със спада в 
потреблението по време на криза.

Лидерството на големите 
компании
Румънският петролeн и газов гигант 
OMV Petrom, чиито мажоритарен собс-
твеник е австрийската OMV, затвърди 
позицията си като лидер в региона и 
отново оглави класацията SEE TOP 100 
Companies през 2011 г. с общи приходи от 
4.102 милиарда евро, отчитайки годи-
шен ръст от 14%. Румънската компания  
е начело на класацията през всяка от 
последните четири години. OMV Petrom 
отчете редордно висока чиста печалба 
от 853 милиона евро миналата година, 
увеличение спрямо резултата от 420 
милиона евро през 2010 г., което отра-
зяваше подобрението в оперативните 
резултати на компанията, подкрепяни 
от продължителни инвестиции и благо-

По пътя към 
възстановяването
от Мира Караджова

Икономиките в Югоизточна Евро-
па (ЮИЕ) поеха по трудния и дълъг 
път към възстановяването ми-
налата година, като се опитваха 
да надмогнат слабото търсене на 
техните стоки в еврозоната, ос-
новният им търговски партньор. 
Не беше изненадващо, че членки-
те на ЕС в региона се справяха по-
трудно от съседките си, които не 
са в ЕС, заради по-голямата си ин-
теграция със западноевропейските 
пазари.  

%01

-0.0%Хърватия

-0.2%Словения

2.5%Черна гора

2.0Албания

1.8%Сърбия

1.7%България

1.7%Босна и Херцеговина

2.5%Румъния

3.0%Македония

6.4%Молдова

%01

Реален ръст в БВП в ЮИЕ през 2011

Източник: Euromonitor

За разлика от тях, страните извън ЕС 
се възползваха от по-слабите си връзки 
с ЕС и отчетоха по-голям ръст в брут-
ния си вътрешен продукт. Въпреки това 
икономическите проблеми може да се 
окажат горчивият хап, който ще помог-
не на корпоративния свят в ЮИЕ да се 
адаптира по-бързо към постоянно про-
менящата се икономическа среда и да до-
каже, че упорито върви към оздравяване.

Тенденции за развитие
Общите приходи на компаниите в топ 
100 достигнаха 100.967 милиарда евро 
през 2011 г., значително увеличение от 
нивото през 2010 г., което беше 87.402 
милиарда евро. Въпреки кризата, 100-те 
най-големи компании в региона увеличиха 
приходите си миналата година, което е 
ясен знак за възстановяване. Общата пе-
чалба на компаниите се увеличи от 2.322 
милиарда евро през 2010 г. до 3.006 мили-
арда евро през 2011 г. Така компаниите в 
класацията се върнаха към приходите и 
печалбата от преди началото на криза-
та. Двадесет и една компании отчето-
ха по-малки приходи през 2011 г. в сравне-
ние с 20 през 2010 г. Освен това прагът 
на приходите в SEE TOP 100 значително 
нарасна до 441.9 милиона евро през 2011 г. 
от 391.8 милиона евро през 2010 г.,  като 
надмина нивото от преди кризата от 
405.4 милиона евро отчетено през 2008 

TOP 100 компании - обобщени 
финансови резултати 2007 - 2011

стойност

Легенда

аргумент

Заглавие
подзаглавие

%01

4286 3048 1700 2322 3006

85 207

95 672

77 994

87 402

100 967

Обща печалба в млн евро
Общи приходи в млн евро

20112010200920082007*

Праг

441.9
391.8

360.1
405.4

376.4

%01

*ревизирани данни поради промяна  
в методологията
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приятни ценови условия.
Челната тройка на класацията оста-
на непроменена за поредна година през 
2011 г. За четвърта поредна година под-
гласник е хърватският петролен и га-
зов гигант INA, който успя да увеличи 
приходите си с 16.5% до 3.613 милиарда 
евро. Чистата печалба на компанията 
се увечили до 261.2 милиона евро от 239.3 
милиона евро. Основните причини за по-
добрите финансови резултати бяха по-
голямата оперативна печалба и по-мал-
ката финансова загуба. 
Както и предишните години, третото 
място зае българската петролна ра-
финерия Лукойл Нефтохим. Приходите 
на рафинерията скочиха с 21.2% до 3.446 
милиарда евро. Чистата загуба на ком-
панията се увеличи до 69.5 милиона евро 
през 2011 г. от 47.2 милиона евро година 
по-рано. Рафинерията изгуби лиценза си 
за търговия с гориво през юли 2011 г., след 
като изпусна срока за инсталиране на из-
мервателните уреди, свързани с базата 
данни на агенция „Митници“. Рафинери-
ята си възвърна лиценза в началото на 
2012 г.
В списъка с петте най-големи компании 
в ЮИЕ, компаниите на четвърта и пета 
позиция се промениха през 2011 г.,  след 
като през 2010 г. останаха непромене-
ни от предишната година. OMV Petrom 
Marketing отбеляза голям скок до номер 
четири от номер 22 , след като приходи-
те на компанията се увеличиха със 197.5% 
от предишната година до 3.185 милиарда 
евро през 2011 г., което беше и най-голя-
мото увеличение на приходите в цяла-
та класация.
Dacia, собственост на Renault, отстъпи 
с едно място до пета позиция през 2011 г., 
въпреки че приходите й нараснаха с 15.7% 
до 3.11 милиарда евро. 

Разбивка по индустрии в SEE 
TOP 100 за 2011

Top 10 на компаниите от SEE TOP 100 за 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

1 Ina-Industrija Nafte D.D. Petrom SA OMV Petrom SA OMV Petrom SA OMV Petrom SA

2 Petrom SA INA d.d. INA d.d. INA d.d. INA d.d.

3 Naftna Industrija 
Srbije AD

Lukoil Neftochim 
Burgas AD

Lukoil Neftochim 
Burgas AD

Lukoil Neftochim 
Burgas AD

Lukoil Neftochim 
Burgas AD

4 Petrol d.d. Naftna Industrija 
Srbije AD Automobile Dacia SA Automobile Dacia SA OMV Petrom Marketing 

SRL

5 Lukoil Bulgaria EOOD Petrol d.d. Petrol d.d. Petrol d.d. Automobile-Dacia SA

6 Rompetrol Rafinare SA Lukoil-Bulgaria EOOD Poslovni Sistem Mercator 
d.d. Rompetrol Rafinare SA Aurubis Bulgaria AD

7 Cumerio Med AD Rompetrol Rafinare SA Konzum d.d. Aurubis Bulgaria AD Petrol d.d.

8 Delta Holding DOO Arcelormittal Galati SA Rompetrol Rafinare SA Konzum d.d. Rompetrol Rafinare SA

9 Poslovni Sisitem 
Mercator d.d. Automobile Dacia SA Hrvatska Elektroprivreda 

d.d.
Naftna Industrija 
Srbije AD

Naftna Industrija 
Srbije AD

10 Metro Cash and Carry 
SRL

Poslovni Sisitem 
Mercator d.d. Lukoil-Bulgaria EOOD Lukoil-Bulgaria EOOD Lukoil-Bulgaria EOOD

В класацията за 2011 г. на SEE TOP 100 има 
12 нови попълнения, седем от които са 
от Румъния. Най-високо класиралото се 
ново попълнение на номер 16 е румънска-
та Petrotel-Lukoil SA. Броят на компании-
те, които отпаднаха от класацията за 
2011 г., е 12, пет от които от Румъния. 
Приходите на повечето от тях са под 
прага и следоветелно те напуснаха кла-
сацията.
Румъния, като най-голямата икономика в 
ЮИЕ, е страната с най-изявено присъст-
вие в класацията за 2011 г. с общо 49 пред-
ставители, в сравнение с 47 предишната 
година. Сърбия изпревари България  и е на 
второ място с 14 представители през 
2011 г., в сравнение с 11 преди. България я 
следва с 13 представители, в сравнение с 
14 през 2010 г. Словения е следващата с 12, 
а Хърватия има 10, в сравнение с 13 през 
2010 г. Не е изненадващо, че Македония и 
Босна и Херцеговина имат по един пред-
ставител в класацията за 2011 г., точно 
както и предишната година. Нито една 
от най-големите компании в Черна гора, 
Албания, Косово и Молдова не успя да се 
нареди сред TOP 100 през 2011 г. 
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SEE TOP 100 е класация на най-голе-
мите компании в Югоизточна Европа 
на база на общите приходи за финан-
совата година до 31-ви декември 2011г. 
Данните за 2011 г. и съответните за 
2010 г. са взети от годишните некон-
солидирани отчети за 2011 г.
Класацията SEE TOP 100 включва не-
финансови компании регистрирани в 
Албания, Босна и Херцеговина, Бълга-
рия, Хърватия, Македония, Молдова, 
Черна гора, Румъния, Сърбия и Слове-
ния. Банки, инсвестиционни посредни-
ци, застрахователи и инвестиционни 
тръстове, инвестиращи в недвижими 
имоти, се изключват от класацията, 
защото общите приходи не са точен 
индикатор на тяхното представяне. 
Съставили сме отделни класации за 
стоте най-големи банки и застрахо-
ватели. Холдингите, от друга стра-
на, са представени в класацията от 
техните филиали.
Всички данни са взети от централ-
ните банки, националните търгов-
ски регистри, комисиите за финансов 
надзор, застрахователни асоциации, 
правителствени и корпоративни сай-
тове и самите компании. 
Първоначалната група компании над-
хвърля 1 200. Класацията не включва 
компании, които са отказали или не 
са успяли да предоставят финансо-
ви резултати преди съдържанието 
на SEE TOP 100 да бъде окончателно 
оформено. Затова  Coca-Cola HBC 
Romania SRL не присъства. През юли 
2011г. словенският мобилен оператор 
Mobitel d.d. беше придобит от Telekom 
Slovenije d.d. и е отписан от нацио-
налния търговски регистър. 
За удобно сравнение всички местни 
валути са изразени в евро, като се из-
ползва официалният валутен курс на 
централните банки за последния ра-
ботен ден на 2011 и 2010 г. респектив-
но. Местните валути са използвани 
за изчисляването на годишните про-
мени във финансовите показатели на 
компаниите.
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ля от 252,4 милиона евро на 240,8 милиона 
евро. Telekom Srbija АД, Orange Romania SA, 
Vodafone Romania SA и българската Мобил-
тел ЕАД са останалите представителки 
на телекомуникационния сектор и се на-
реждат съответно на 4-то, 7-мо, 11-то и 
20-то места. 
Секторът нефт и природен газ успя да се за-
държи в класацията с три имена, при това 
същите като през 2010 г. Сред тях е най-го-
лямата компания в Югоизточна Европа по 
приходи - OMV Petrom SA. Румънската фирма 
завърши на 6-то място сред 20-те най -пе-
челивши, а непосредствено след нея се на-
реди още една румънска компания - Romgaz 
SA. Третият представител на сектора е 
Naftna Industrija Srbije AD под номер 8.
Други сектори, които запазиха броя на 
представителите си, са електроенергия 
(AEЦ Козлодуй ЕАД от България, хърват-
ската HEP-Operator Distribucijskog Sustava и 
сръбската Termoelektrane Nikola Tesla DOO  
съответно но 10-то, 16-то и 19-то място), 
фармацевтични продукти (словенските 
Krka и Lek  на позиции 9 и 12), гума и гумени 
изделия (румънската Continental Automotive 
Продукти SRL на 12-то място) и търговия 

на едро и дребно (румънската Dedeman SRL 
под номер 13).
Три нови сектора влязоха в класацията за 
2011 г. благодарение на компании от Румъ-
ния. Строителството проби с помощта 
на Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri 
Nationale din Romania SA, която попадна на 
14-та позиция. Сектор металодобив и ме-
талообработване беше представен от 
Аlro SA (номер 17), а автомобилостроенето 
трябва да благодари за присъствието си 
на Autoliv Romania SRL, която се класира на 
18-то място.

No SEE TOP 
100 No Компания Държава Индустрия

Възвръщаемост  
на приходите

2011 2010
1 92 Brodosplit - Brodogradiliste d.o.o. Хърватия Транспорт 44.57% -28.04%

2 82 Zeleznice Srbije AD (former JP Zeleznice Srbije) Сърбия Транспорт 23.78% -64.18%

3 26 Hrvatski Telekom d.d. Хърватия Телекомуникационна 23.13% 22.39%

4 34 Telekom Srbija AD Сърбия Телекомуникационна 22.66% 16.39%

5 25 Romgaz SA Румъния Петрол/природен газ 22.11% 15.37%

6 1 OMV Petrom SA Румъния Петрол/природен газ 20.80% 11.58%

7 37 Orange Romania SA Румъния Телекомуникационна 19.95% 22.16%

8 9 Naftna Industrija Srbije AD Сърбия Петрол/природен газ 19.63% 9.10%

9 31 Krka d.d. Словения Фармацевтична 15.40% 17.48%

10 97 АЕЦ “Козлодуй” ЕАД България Електроенергетика 12.81% 7.42%

11 43 Vodafone Romania SA Румъния Телекомуникационна 12.00% 13.35%

12 63 Lek d.d. Словения Фармацевтична 11.55% 8.24%

13 88 Dedeman SRL Румъния Търговия на едро/дребно 9.96% 9.61%

14 69 Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri 
Nationale din Romania SA Румъния Строителство 9.67% 3.49%

15 80 Continental Automotive Products SRL Румъния Каучук/каучукови продукти 8.93% 10.79%

16 77 HEP-Operator Distribucijskog Sustava d.o.o. Хърватия Електроенергетика 8.68% 2.85%

17 66 Alro SA Румъния Метали 8.51% 7.30%

18 95 Autoliv Romania SRL Румъния Автомобилна 8.16% 8.87%

19 44 Termoelektrane Nikola Tesla DOO Сърбия Електроенергетика 7.68% 0.66%

20 78 Мобилтел ЕАД България Телекомуникационна 7.38% 19.69%

Най-печелившите компании

Телекомуникациите 
отстъпват лидерството 
в списъка на печелившите 
компании
Телекомуникациите се очертаха 
като ясен лидер, когато SeeNews 
изготви класацията на 20-те най-
печеливши компании в Югоизточ-
на Европа за 2010 г. 

Една година по-късно обаче положение-
то изглежда доста по-различно. Трите 
най-печеливши компании през 2010 г. бяха 
представителки на телекомуникационния 
сектор, а общият им брой в класацията 
беше девет.  През 2011 г. само една се задър-
жа в челната тройка (предишният лидер 
Hrvatski Telekom), а секторът остана с пет 
имена в списъка.
Транспортът, от друга страна, не фигу-
рираше в класацията за 2010 г., но не само 
успя да прати две участнички на финала в 
подреждането за миналата година, а и те 
заслужиха златния и сребърния медал. Най-
печелившата компания в региона за 2011 г. 
се оказа хърватското корабостроително 
предприятие Brodosplit – Brodogradiliste. 
То успя да постигне завиден успех, регис-
трирайки възвръщаемост на приходите 
от 44,57% в сравнение с -28,04% през 2010 г. 
Консолидираните приходи на компанията 
скочиха със 130.90% до 466,5 милиона евро, а 
нетната загуба от 57,8 милиона евро беше 
заменена с нетна печалба от 207,9 мили-
она евро. Сръбската железопътна компа-
ния Zeleznice Srbije AD (бившата JP Zeleznice 
Srbije) също изпрати невероятна година, 
отчитайки възвръщаемост на приходи-
те от 23,78% в сравнение с -64,18% година 
по-рано. Общите приходи на компанията 
нараснаха с 96.19% до 511,1 милиона евро, а 
нетната й печалба е 121,5 милиона евро в 
сравнение с нетна загуба от 165,3 милиона 
евро в предходната година.
Лидерът от 2010 г. успя да постигне скро-
мен ръст по отношение възвръщаемост 
на приходите, отчитайки 23,13% спрямо 
22,39% през 2010 г.  Hrvatski Telekom изпра-
ти 2011 г. с общи приходи от 1,04 млрд. евро 
(спад от 5,85%), а нетната й печалба нама-

Методология
Най-печеливши е класация на 20-те 
компании с най-висока възвръщае-
мост на приходите в SEE TOP 100.  
Възвращаемостта на приходите се 
изчислява като чистата печалба се 
раздели на общите приходи, и двете 
изразени в евро.  За удобно сравнение 
всички местни валути са изразени 
в евро, като се използва официални-
ят валутен курс на централните 
банки за последния работен ден на 
2011 и 2010 г. респективно. 

от Емилия Атанасова
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2011 2010 Компания Държава Индустрия Общо 
приходи 2011

Промяна на 
приходите на 
годишна база

Нетна 
печалба/

загуба 2011

Нетна 
печалба/

загуба 2010

1 1 OMV Petrom SA Румъния Петрол/Природен газ 4 102 14.01% 853.2 419.9

2 2 INA d.d. Хърватия Петрол/Природен газ 3 613 16.51% 261.2 239.3

3 3 Лукойл Нефтохим Бургас АД България Петрол/Природен газ 3 446 21.19% -69.5 -47.2

4 22 OMV Petrom Marketing SRL Румъния Петрол/Природен газ 3 185 197.50% 29.0 26.4

5 4 Automobile-Dacia SA Румъния Автомобилна 3 110 15.74% 63.7 70.0

6 7 Аурубис България АД България Метали 2 880 47.57% 115.7 31.7

7 5 Petrol d.d. Словения Петрол/Природен газ 2 860 15.21% 11.6 37.9

8 6 Rompetrol Rafinare SA Румъния Петрол/Природен газ 2 731 40.52% -170.3 -156.3

9 9 Naftna Industrija Srbije AD Сърбия Петрол/Природен газ 1 983 14.24% 389.2 156.3

10 10 Лукойл-България ЕООД България Петрол/Природен газ 1 783 4.04% -2.2 3.0

11 15 Rompetrol Downstream SRL Румъния Петрол/Природен газ 1 775 23.80% -25.1 -23.1

12 8 Konzum d.d. Хърватия Търговия на едно/
дребно 1 774 5.10% 45.8 55.9

13 11 Hrvatska Elektroprivreda d.d. Хърватия Електроенергетика 1 733 3.47% 62.4 133.6

14 14 Национална електрическа компания ЕАД България Електроенергетика 1 669 7.98% 35.1 52.4

15 12 Poslovni Sistem Mercator d.d. Словения Търговия на едно/
дребно 1 629 -2.46% 31.1 36.8

16 New Petrotel - Lukoil SA Румъния Петрол/Природен газ 1 594 26.66% -90.7 -70.7

17 19 British American Tobacco (Romania) Trading SRL Румъния Храни/напитки/
тютюневи изделия 1 412 25.26% 73.4 51.8

18 31 Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. Словения Електроенергетика 1 365 48.32% 46.7 79.5

19 21 Kaufland Romania SCS Румъния Търговия на едно/
дребно 1 324 20.55% 0.0 40.2

20 23 Lukoil Romania SRL Румъния Петрол/Природен газ 1 266 19.56% -26.7 -38.7

21 18 JP Elektroprivreda Srbije (JP EPS) Сърбия Електроенергетика 1 262 3.83% -46.6 16.9

22 24 Arcelormittal Galati SA Румъния Метали 1 178 16.96% -143.6 -79.9

23 17 Metro Cash & Carry Romania SRL Румъния Търговия на едно/
дребно 1 156 -5.88% 22.0 32.6

24 16 Revoz d.d. Словения Автомобилна 1 135 -14.65% 13.9 18.6

25 25 Romgaz SA Румъния Петрол/Природен газ 1 080 10.12% 238.8 152.0

26 20 Hrvatski Telekom d.d. Хърватия Телекомуникационна 1 041 -5.85% 240.8 252.4

27 53 E.ON Energie Romania SA Румъния Петрол/Природен газ 998.1 69.92% -44.4 -22.3

28 28 GDF SUEZ Energy Romania SA Румъния Петрол/Природен газ 994.2 7.21% 48.5 46.5

29 56 GEN-I d.o.o. Словения Електроенергетика 989.4 70.45% 8.1 10.9

30 13 Nokia Romania SRL Румъния Телекомуникационно 
оборудване 981.5 -39.81% -2.0 42.3

31 27 Krka d.d. Словения Фармацевтична 976.5 2.87% 150.4 165.9

32 29 Carrefour Romania SA Румъния Търговия на едно/
дребно 950.0 2.64% 31.0 32.8

33 42 CFR SA Румъния Транспорт 942.6 31.74% -164.0 -302.1

34 30 Telekom Srbija AD Сърбия Телекомуникационна 942.4 2.08% 213.5 149.7

35 35 ОМВ България ООД България Петрол/Природен газ 941.3 13.47% 2.3 17.1

36 39 Prirodni Plin d.o.o.* Хърватия Петрол/Природен газ 937.5 20.31% 0.0 -46.7

37 26 Orange Romania SA Румъния Телекомуникационна 935.0 -4.18% 186.5 218.0

38 60 Renault Industrie Roumanie SRL Румъния Автомобилна 923.1 62.80% 0.2 0.2

39 37 JP Srbijagas Сърбия Петрол/Природен газ 884.6 8.40% 12.0 8.4

40 34 Selgros Cash & Carry SRL Румъния Търговия на едно/
дребно 880.5 4.90% 20.1 23.5

41 32 Zelezara Smederevo DOO  
(former US Steel Serbia DOO) Сърбия Метали 842.8 -4.02% -149.9 -142.3

42 47 Булгаргаз ЕАД България Петрол/Природен газ 840.4 28.14% -37.4 -19.1

43 33 Vodafone Romania SA Румъния Телекомуникационна 821.1 -2.78% 98.5 113.7

44 55 Termoelektrane Nikola Tesla DOO Сърбия Електроенергетика 764.5 28.83% 58.7 3.8

45 49 Transelectrica SA Румъния Електроенергетика 757.7 22.14% 21.0 2.2

46 48 MOL Romania Petroleum Products SRL Румъния Петрол/Природен газ 740.9 17.14% -3.1 19.1

47 38 Hidroelectrica SA Румъния Електроенергетика 737.3 -6.64% 1.5 68.2

48 83 Telekom Slovenije d.d. Словения Телекомуникационна 730.8 -1.08% 21.3 -237.1

49 54 OMV Petrom Gas SRL Румъния Петрол/Природен газ 722.3 23.90% 31.9 24.3

50 84 Cargill Agricultura SRL Румъния Земеделие 707.7 61.85% 7.3 -14.8

(*) показва брутна печалба/загуба за 2011 и 2010
(**) показва консолидирани данни

в млн. евро



7

TOP 100  
компании

2011 2010 Компания Държава Индустрия Общо 
приходи 2011

Промяна на 
приходите на 
годишна база

Нетна 
печалба/

загуба 2011

Нетна 
печалба/

загуба 2010

51 36 real,- Hypermarket Romania SRL Румъния Търговия на едно/
дребно 700.0 -13.58% -28.0 -21.2

52 41 Delhaize Serbia DOO (former Delta Maxi DOO) Сърбия Търговия на едно/
дребно 695.4 -7.01% -13.2 17.7

53 44 Gorenje d.d. Словения Електроенергетика 694.7 2.55% 7.3 2.9

54 64 OMV Slovenija d.o.o. Словения Петрол/Природен газ 692.9 24.51% 16.3 16.1

55 57 Нафтекс Петрол ЕООД България Петрол/Природен газ 692.1 19.44% -19.1 11.7

56 40 Romtelecom SA** Румъния Телекомуникационна 686.5 -9.71% -294.3 -351.0

57 85 Interagro SA Румъния Диверсифицирани 
холдинги 684.8 58.59% 37.7 20.6

58 51 RCS & RDS SA Румъния Телекомуникационна 672.9 12.72% -2.9 -16.4

59 68 Okta AD Македония Петрол/Природен газ 671.0 31.16% -1.1 1.8

60 43 Engrotus d.d. Словения Петрол/Природен газ 658.0 -2.94% 6.1 7.9

61 63 Mediplus Exim SRL Румъния Търговия на едно/
дребно 646.3 16.38% 13.0 8.6

62 50 Electrocentrale Bucuresti SA Румъния Електроенергетика 643.8 4.53% 24.7 39.0

63 58 Lek d.d. Словения Фармацевтична 639.6 10.07% 73.9 47.9

64 52 ЧЕЗ Електро България АД България Електроенергетика 636.5 6.41% 1.2 1.6

65 73 Овергаз инк АД България Петрол/Природен газ 625.4 26.58% 8.2 7.1

66 70 Alro SA Румъния Метали 620.9 22.46% 52.9 37.3

67 72 OMV Hrvatska d.o.o.* Хърватия Петрол/Природен газ 617.8 24.55% 4.3 7.5

68 62 CFR - Calatori SA Румъния Транспорт 596.6 7.30% 0.4 -20.2

69 46 Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din 
Romania SA Румъния Строителство 589.8 -11.56% 57.0 23.4

70 New Celestica (Romania) SRL Румъния Телекомуникационно 
оборудване 571.3 44.51% 2.9 -13.5

71 71 IMPOL d.o.o. Словения Метали 569.8 12.22% 5.1 2.2

72 75 Mercator - S DOO Сърбия Търговия на едно/
дребно 561.4 13.91% 20.7 6.9

73 80 J.T. International (Romania) SRL Румъния Храни/напитки/
тютюневи изделия 551.1 21.99% 1.4 -14.1

74 77 Philip Morris Trading SRL Румъния Храни/напитки/
тютюневи изделия 549.0 16.68% 3.5 6.8

75 65 HEP-Proizvodnja d.o.o.* Хърватия Електроенергетика 543.4 3.09% -1.1 72.7

76 97 Oscar Downstream SRL Румъния Петрол/Природен газ 534.1 35.22% 6.2 8.6

77 69 HEP-Operator Distribucijskog Sustava d.o.o. * Хърватия Електроенергетика 529.9 5.68% 46.0 14.6

78 59 Мобител ЕАД България Телекомуникационна 529.2 -7.48% 39.1 112.6

79 New Michelin Romania SA Румъния Каучук/каучукови 
продукти 528.7 40.29% 10.4 13.5

80 91 Continental Automotive Products SRL Румъния Каучук/каучукови 
продукти 524.1 27.82% 46.8 44.6

81 New Cosmote Romanian Mobile Telecommunications SA Румъния Телекомуникационна 518.5 13.82% -7.1 -33.1

82 New Zeleznice Srbije AD (former JP Zeleznice Srbije) Сърбия Транспорт 511.1 96.19% 121.5 -165.3

83 66 Daewoo-Mangalia Heavy Industries SA Румъния Транспорт 506.4 -0.94% -16.9 -32.7

84 67 Zagrebacki Holding d.o.o.* Хърватия Диверсифицирани 
холдинги 498.0 -1.55% -57.6 -67.1

85 New Complexul Energetic Turceni SA Румъния Електроенергетика 490.7 37.35% 12.9 -16.2

86 81 JP Elektroprivreda BiH d.d. Босна и Херцеговина Електроенергетика 489.3 8.12% 0.8 -7.4

87 New Стомана Индъстри АД България Метали 480.1 31.82% -2.4 1.4

88 New Dedeman SRL Румъния Търговия на едно/
дребно 477.8 29.50% 47.6 35.8

89 61 Българска телекомуникационна компания АД България Телекомуникационна 470.8 -16.39% 4.7 58.1

90 94 Elektrovojvodina DOO Сърбия Електроенергетика 470.0 17.51% 5.1 -11.6

91 100 Idea DOO Сърбия Търговия на едно/
дребно 469.3 18.45% -17.9 -22.3

92 New Brodosplit - Brodogradiliste d.o.o.* Хърватия Транспорт 466.5 130.92% 207.9 -57.8

93 88 JT International Manufacturing SA Румъния Храни/напитки/
тютюневи изделия 463.8 11.02% -2.9 1.2

94 74 YugoRosGaz AD Сърбия Петрол/Природен газ 458.0 -7.52% 14.7 18.9

95 New Autoliv Romania SRL Румъния Автомобилна 456.4 18.66% 37.3 34.4

96 New Elektrosrbija DOO Сърбия Електроенергетика 455.8 26.66% 27.1 3.8

97 90 АЕЦ “Козлодуй” ЕАД България Електроенергетика 455.7 9.49% 58.4 30.9

98 New Lukoil Srbija AD (former Lukoil - Beopetrol AD) Сърбия Петрол/Природен газ 451.1 15.85% -9.5 -32.9

99 78 Enel Energie SA Румъния Електроенергетика 449.8 -3.15% -10.0 -7.6

100 98 Alfred C. Toepfer International (Romania) SRL Румъния Земеделие 441.9 12.50% -4.0 -7.0

в млн. евро
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Босна и 
Херцеговина

България

Хърватия

Македония

Румъния

Сърбия

Словения

Цветът на фигурите  
отговаря на страната на 
произход за всяка от 
компаниите

1,500 – 800

800 – 300

300 – 200

200 – 100

100 – 0
Размерът на фигурите трябва 

да се чете като следва:

Idea DOO

Stomana Industry AD

Enel Energie SA
Lukoil Srbija AD (former 
Lukoil - Beopetrol AD)

Alfred C. Toepfer Interna-
tional (Romania) SRL
JT International 
Manufacturing SA

Romtelecom SA

Zelezara Smederevo DOO (former US Steel Serbia DOO)

CFR SA Rompetrol Rafi nare SA

Lukoil Neftochim Burgas AD

Petrotel - Lukoil SA

Arcelormittal Galati SA

JP Elektroprivreda Srbije (JP EPS)

Petrol d.d.

OMV Petrom Marketing SRL

Aurubis Bulgaria AD

Naftna Industrija Srbije AD

Hrvatski Telekom d.d.

Romgaz SA INA d.d.

Automobile-Dacia SA

Rompetrol Downstream SRLLukoil Romania SRL

Konzum d.d.

Natsionalna Elektricheska Kompania EAD

Poslovni Sistem Mercator d.d. 

Revoz d.d. 

Kaufl and Romania SCS Lukoil-Bulgaria EOOD

Hrvatska Elektroprivreda d.d.

Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. 

Metro Cash & Carry Romania SRL

British American Tobacco (Romania) Trading SRL

OMV Petrom SA

JP Elektroprivreda BiH d.d.
Complexul Energetic Turceni SA

Dedeman SRL
Elektrovojvodina DOO

Bulgargaz EAD

E.ON Energie Romania SA

Renault Industrie Roumanie SRL
Prirodni Plin d.o.o.
OMV Bulgaria OOD

Krka d.d.

Orange Romania SA
Telekom Srbija AD

Vodafone Romania SA

GDF SUEZ Energy Romania SA

Carrefour Romania SA

Selgros Cash & Carry SRL

JP Srbijagas
GEN-I d.o.o. 

Nokia Romania SRL

Delhaize Serbia DOO (former Delta Maxi DOO)
real,- Hypermarket Romania SRL

Hidroelectrica SA

MOL Romania Petroleum 
Products SRL

CEZ Elektro Bulgaria AD

Engrotus d.d. 
Okta AD

RCS & RDS SA

Overgas Inc. AD

OMV Slovenija d.o.o.

Telekom Slovenije d.d.

OMV Petrom Gas SRL

Termoelektrane Nikola Tesla DOO

Transelectrica SA

Brodosplit - Brodogradiliste d.o.o.

Lek d.d.

Electrocentrale Bucuresti SA

Mediplus Exim SRL

Interagro SA

Cargill Agricultura SRL
Gorenje d.d. 

Naftex Petrol EOOD

OMV Hrvatska d.o.o.
CFR - Calatori SA

Celestica (Romania) SRL
IMPOL d.o.o.
Philip Morris Trading SRL
J.T. International (Romania) SRL
HEP-Proizvodnja d.o.o.

Alro SA

Compania Nationala de Autostrazi si 
Drumuri Nationale din Romania SA

Mercator - S DOO

Oscar Downstream SRL
Michelin Romania SA

Daewoo-
Mangalia Heavy 
Industries SA

Cosmote Romanian 
Mobile Telecom-
munications SA

Zagrebacki 
Holding d.o.o.

Mobiltel EAD

Continental Automotive Products SRL

HEP-Operator Distribucijskog 
Sustava d.o.o. 

Zeleznice Srbije AD (former JP Zeleznice Srbije)

Autoliv Romania SRL

Elektrosrbija DOO

YugoRosGaz AD

AETs Kozloduy EAD

Bulgarian 
Telecommunications 
Company AD
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Босна и 
Херцеговина

България

Хърватия

Македония

Румъния

Сърбия

Словения

Цветът на фигурите  
отговаря на страната на 
произход за всяка от 
компаниите

1,500 – 800

800 – 300

300 – 200

200 – 100

100 – 0
Размерът на фигурите трябва 

да се чете като следва:

Idea DOO

Stomana Industry AD

Enel Energie SA
Lukoil Srbija AD (former 
Lukoil - Beopetrol AD)

Alfred C. Toepfer Interna-
tional (Romania) SRL
JT International 
Manufacturing SA

Romtelecom SA

Zelezara Smederevo DOO (former US Steel Serbia DOO)

CFR SA Rompetrol Rafi nare SA

Lukoil Neftochim Burgas AD

Petrotel - Lukoil SA

Arcelormittal Galati SA

JP Elektroprivreda Srbije (JP EPS)

Petrol d.d.

OMV Petrom Marketing SRL

Aurubis Bulgaria AD

Naftna Industrija Srbije AD

Hrvatski Telekom d.d.

Romgaz SA INA d.d.

Automobile-Dacia SA

Rompetrol Downstream SRLLukoil Romania SRL

Konzum d.d.

Natsionalna Elektricheska Kompania EAD

Poslovni Sistem Mercator d.d. 

Revoz d.d. 

Kaufl and Romania SCS Lukoil-Bulgaria EOOD

Hrvatska Elektroprivreda d.d.

Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. 

Metro Cash & Carry Romania SRL

British American Tobacco (Romania) Trading SRL

OMV Petrom SA

JP Elektroprivreda BiH d.d.
Complexul Energetic Turceni SA

Dedeman SRL
Elektrovojvodina DOO

Bulgargaz EAD

E.ON Energie Romania SA

Renault Industrie Roumanie SRL
Prirodni Plin d.o.o.
OMV Bulgaria OOD

Krka d.d.

Orange Romania SA
Telekom Srbija AD

Vodafone Romania SA

GDF SUEZ Energy Romania SA

Carrefour Romania SA

Selgros Cash & Carry SRL

JP Srbijagas
GEN-I d.o.o. 

Nokia Romania SRL

Delhaize Serbia DOO (former Delta Maxi DOO)
real,- Hypermarket Romania SRL

Hidroelectrica SA

MOL Romania Petroleum 
Products SRL

CEZ Elektro Bulgaria AD

Engrotus d.d. 
Okta AD

RCS & RDS SA

Overgas Inc. AD

OMV Slovenija d.o.o.

Telekom Slovenije d.d.

OMV Petrom Gas SRL

Termoelektrane Nikola Tesla DOO

Transelectrica SA

Brodosplit - Brodogradiliste d.o.o.

Lek d.d.

Electrocentrale Bucuresti SA

Mediplus Exim SRL

Interagro SA

Cargill Agricultura SRL
Gorenje d.d. 

Naftex Petrol EOOD

OMV Hrvatska d.o.o.
CFR - Calatori SA

Celestica (Romania) SRL
IMPOL d.o.o.
Philip Morris Trading SRL
J.T. International (Romania) SRL
HEP-Proizvodnja d.o.o.

Alro SA

Compania Nationala de Autostrazi si 
Drumuri Nationale din Romania SA

Mercator - S DOO

Oscar Downstream SRL
Michelin Romania SA

Daewoo-
Mangalia Heavy 
Industries SA

Cosmote Romanian 
Mobile Telecom-
munications SA

Zagrebacki 
Holding d.o.o.

Mobiltel EAD

Continental Automotive Products SRL

HEP-Operator Distribucijskog 
Sustava d.o.o. 

Zeleznice Srbije AD (former JP Zeleznice Srbije)

Autoliv Romania SRL

Elektrosrbija DOO

YugoRosGaz AD

AETs Kozloduy EAD

Bulgarian 
Telecommunications 
Company AD
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NIN: 1590082
Правна форма: Акционерно дружество
Статус: Активна
Фондова борса:  Фондова борса в  

Букурещ
Борсов символ: SNP
ISIN: ROSNPPACNOR9

Управителен съвет и изпълнителни директори
Изпълнителен директор – Мариана Джордже
Финансов директор – Даниел Търнхайм 
Директор проучване и производство – Йона Плейнингер
Директор рафиниране и маркетинг – Нийл Антъни Морган
Директор газ и електричесто – Хилмар Кроат-Редер

Надзорен съвет
Председател – Герхард Ройс
Заместник-предсецател – Дейвид Дейвис
Член на съвета – Манфред Лейтнер
Член на съвета – Ханс-Петер Флорен
Член на съвета – Константин Даскалу
Член на съвета – Джеордже Йонеску
Член на съвета – Рикардо Пулити
Член на съвета – Якобус Уйскес
Член на съвета – Джоузеф Мобиус

27 октомври 1997 
г. – Държавната 
компания Societatea 
Nationala a Petrolului 
Petrom SA е основана 
в столицата на Ру-
мъния, Букурещ. През 
2009 г. компанията 
сменя името си на 
OMV Petrom SA.

23 юли 2004 г. – Ру-
мънската прива-
тизацинна агенция 

(AVAS) продава 
33.34% от Petrom SA 
на OMV от Австрия 
за 668.815 млн евро. 
На 14 декември 2004 
г. OMV става мажо-
ритарен собственик 
в Petrom SA с 51% дял.

Януари 2006 г. 
- Petrom SA придо-
бива 99.9% в три 
компании на OMV: 
OMV Mineraloel 
Romania SRL, OMV 

Bulgaria OOD и OMV 
Jugoslavija DOO (по-
късно преименувана 
на OMV Srbija DOO), в 
сделка на стойност 
234.4 млн евро.

Септември 2007 г. 
- Petrom SA под-
писва договор на 
стойност 328.5 млн 
евро за придобиване 
на дейностите в 
сферата на петрол-
ните услуги на ру-

мънската компания 
Petromservice.

Април 2010 г. - OMV 
Petrom SA придобива 
100%  от румънската 
S.C. Wind Power Park 
SRL за 100 млн. евро и 
по-късно сменя име-
то й на OMV Petrom 
Wind Power SRL.

Септември 2010 
г. - OMV Petrom SA 

продава проучва-
телни дейности в 
Русия на партньора 
си с миноритарен 
дял Mineral and Bio Oil 
Fuels Limited (MBO).

Юни 2012 г. - OMV 
Petrom SA прода-
ва бизнеса си за 
втечнен петролен 
газ (LPG) на мест-
ния дистрибутор 
на LPG Crimbo Gas 
International SRL.

История

OMV Petrom SA е водеща румънска компания за проучване и рафиниране на петрол, която е активна и в търговията с петрол и 
природен газ. 

Собственици Дъщерни фирми

OMV Petrom SA има 12 дъщерни фирми – 
шест в Румъния, три в Казахстан и по 
една в Молдова, Сърбия и България. Ком-
панията също така има и две свързани 
дружества – по едно в Румъния и Айл ъф 
Мен.

OMV Petrom

51.01
OMV AG (Австрия)

20.64
Държавата (Румъния)

20.11
Fondul 

Proprietatea
SA (Румъния)

8.24
Други

Адрес ул. Коралилор 22., Сектор 1
 п.к. 13329 Букурещ, Румъния

Website:  www.petrom.com
 www.omv.com

Тел: +40 372 161 547
 +40 213 068 518

Ел. поща: press.office@petrom.com
 investor.relations.petrom@petrom.com
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През февруари 2012 г. OMV Petrom SA и ExxonMobil Exploration 
and Production Romania Ltd (EMEPRL) обявиха, че са открили газ 
в проучвателния кладенец Domino-1, който се намира в румън-
ския участък от Черно море. Потенциалът на това находище 
се измерва между 42 милиарда куб. м. и 84 милиарда куб. м.
OMV Petrom SA притежаваше 37% пазарен дял от румънския па-
зар за горива през 2011 г.
През септември 2011 г. румънското правителство одобри удъл-

жаване с три години на лицензите за проучване на OMV Petrom 
SA в страната до 12 септември 2014 г.

Продукти и услуги

Пазари и продажби 

Проучване и производство на петрол и природен газ на сушата и в морето;  Рафиниране на суров петрол в продукти (бензин, 
дизел, тежки горива, леки горива, минерални масла, битум);  Продажба на петролни продукти на едро и дребно;  Внос и износ на 
петролни продукти;  Производство на енергия

Инвестиции

В периода 2005-2011г. инвестициите на OMV Petrom SA възлизат 
на 29.601 милиарда леи. През 2012 г. компанията планира да инве-
стира 5.200 милиарда леи, а до 2030 г. инвестициите ще възли-
зат на 60 милиарда леи.
OMV Petrom SA инвестира общо 1.0 милиард евро в модерниза-
цията на две рафинерии до 2011 г.
През декември 2009 г.  OMV Petrom SA си осигури заем от 500 ми-

лиона евро за инвестиции и основните нужди на компанията.
През юни 2009 г. OMV Petrom SA започва да строи електро-
централа с капацитет 860 MW и захранвана с газ в Брази, на 
стойност 500 милиона евро. През май 2009 г. Европейската ин-
вестиионна банка и Европейската банка за възстановяване и 
развитие отпуснаха заем от по 200 милиона евро всяка на OMV 
Petrom SA за построяването на електроцентралата в Брази.

Капацитет

В Румъния и Казахстан OMV Petrom Group използва доказани 
залежи от петрол и природен газ от около 812 милиона барела 
петролен еквивалент, от които 786 милиона са разположени в 
Румъния и имат максимален годишен рафиниращ капацитет 
от 4.5 милиона тона в края на 2011.
OMV Petrom SA притежава общо 793 бензиностанции в Румъ-
ния, Молдова, Сърбия и България, които търгуват под името 
Petrom и OMV.
В Румъния компанията също така притежава и електроцен-

Продукти 2011 2010 2009
Продажба на рафинирани продукти 
(милиони тона) 5.230 5.470 6.180

Продажба на газ (милиони куб. м.) 5.055 4.917 4.846

OMV Petrom SA продажби

Рафинерия 2011 2010 2009
Арпехим (затворена през март 2011) 0.749 2.170

Петробрази 3.153 2.991

Общо 3.902 5.161

Обработен суров петрол (кт) от OMV Petrom SA 
(включително кондензат)

2011 2010 2009
Общи активи 33 820 32 102 26 714

Общ собствен капитал 18 891 16 195 14 056

Капитал в обращение 5 664 5 664 5 664

Общи задължения 6 933 8 372 6 384

Общи приходи 17 718 15 540 14 326

Чиста печалба за периода 3 686 1 799 1 368

Възвращаемост на капитала 19.51% 11.11% 9.73%

Възвращаемост на активите 10.90% 5.60% 5.12%

Марж на чистата печалба 22.25% 12.89% 10.65%

Общо задължения/активи 20.50% 26.08% 23.90%

Общо задължения/капитал 36.70% 51.69% 45.42%

Коефициент на оборота на 
фиксирани активи 0.58 0.52 0.58

Брой служители 22 052 25 176 30 398

Финансова информация  
и основни финансови показатели

Финансовите резултати са неконсолидирани и изразени в ми-
лиарди леи

трала с капацитет 860 MW в Брази, централна Румъния и 
вятърен парк с капацитет 45 MW в Доробанту, Югоизточна 
Румъния.

0 30 100 0 251 186 0 FBBA00

profiles.seenews.com
Финансовата и бизнес информация за 
компаниите, предоставена от SeeNews, е 
достъпна и през вашия Bloomberg терминал.
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Броят на петролните и газовите ком-
пании от Югоизточна Европа в списъка 
с 20-те с най-големи загуби през 2011 г. 
се увеличи до девет от седем през 2010 
г. Анализаторите обясняват по-голе-
мия брой губещи компании в сектора с 
повишението на световите цени на пе-
трола - те продължиха да тежат на 
печалбите на петролните компании в 
региона,  които се занимават главно с 
рафиниране. Четири от дружествата  
в списъка са дъщерни фирми на руския 
петролен гигант Lukoil.

No SEE TOP
100 No Компания Страна Индустрия

Нетна загуба

2011 2010
1 56 Romtelecom SA** Румъния Телекомуникационна -294.3 -351.0

2 8 Rompetrol Rafinare SA Румъния Петрол/природен газ -170.3 -156.3

3 33 CFR SA Румъния Транспорт -164.0 -302.1

4 41 Zelezara Smederevo DOO (former US Steel Serbia 
DOO) Сърбия Метали -149.9 -142.3

5 22 Arcelormittal Galati SA Румъния Метали -143.6 -79.9

6 16 Petrotel - Lukoil SA Румъния Петрол/природен газ -90.7 -70.7

7 3 Лукойл Нефтохим Бургас АД България Петрол/природен газ -69.5 -47.2

8 84 Zagrebacki Holding d.o.o.* Хърватия Диверсифицирани холдинги -57.6 -67.1

9 21 JP Elektroprivreda Srbije (JP EPS) Сърбия Електроенергетика -46.6 16.9

10 27 E.ON Energie Romania SA Румъния Петрол/природен газ -44.4 -22.3

11 42 Булгаргаз ЕАД България Петрол/природен газ -37.4 -19.1

12 51 real,- Hypermarket Romania SRL Румъния Търговия на едро/дребно -28.0 -21.2

13 20 Lukoil Romania SRL Румъния Петрол/природен газ -26.7 -38.7

14 11 Rompetrol Downstream SRL Румъния Петрол/природен газ -25.1 -23.1

15 55 Нафтекс Петрол ЕООД България Петрол/природен газ -19.1 11.7

16 91 Idea DOO Сърбия Търговия на едро/дребно -17.9 -22.3

17 83 Daewoo-Mangalia Heavy Industries SA Румъния Транспорт -16.9 -32.7

18 52 Delhaize Serbia DOO (former Delta Maxi DOO) Сърбия Търговия на едро/дребно -13.2 17.7

19 99 Enel Energie SA Румъния Електроенергетика -10.0 -7.6

20 98 Lukoil Srbija AD (former Lukoil - Beopetrol AD) Сърбия Петрол/природен газ -9.5 -32.9

Губещи компании
в млн. евро

(*) бруто печалба/загуба за 2011 и 2010
(**) консолидирани данни

Методология

Губещи е класация на 20-те 
компании с най-значителни за-
губи в SEE TOP 100.  За удобно 
сравнение всички местни валу-
ти са изразени в евро, като се 
използва официалният валутен 
курс на централните банки за 
последния работен ден на 2011 и 
2010 г. респективно.

Загубите на 20-те Губещи възлизат на 
1.434 милиарда евро през 2011 г., в сравнение 
с 1.390 милиарда евро на топ 20 в класация-
та за 2010 г. 
Загубите на единадесет от 20-те компа-
нии се увеличиха през миналата година,  на 
седем намаляха, а две компании излязоха на 
червено след печалби през 2010 г..
Двадесетте компании с най-големи загуби 

Петролни и газови компании 
доминират класацията  
SEE Губещи за 2011 г. от Габриела Цекова

в класацията за 2011г. са от Румъния, Сър-
бия, България и Хърватия. През 2010 г. Сло-
вения също беше част от тази група. 
Нови попълнения през 2011 г. са  сръбска-
та електроснабдителна компания JP 
Elektroprivreda Srbije (JP EPS), българският 
търговец на горива Нафтекс Петрол ЕООД, 
веригата за търговия на дребно Delhaize 
Serbie DOO, румънската електроснабди-
телна компания Enel Energie SA и петролни-
ят специалист Lukoil Srbija AD.

Румъния води класацията
Въпреки подобрението в макроикономиче-
ските показатели на Румъния, тя остава 
държавата с най-голям брой участници в 
класацията SEE Top 20 Губещи – 11 спрямо 
13 през 2010 г. След като икономиката се 
сви с 1.3% през 2010 г., брутният вътрешен 
продукт на държавата нарасна с 2.5% през 
2011 г.
Romtelecom, с  мажоритарен собственик 
гръцката OTE, оглави класацията, въпреки 
че чистата загуба на оператора на фикси-
рани мрежи намаля до 294.3 милиона европ 
през 2011 г. от 351 милиона евро през 2010 г. 

Миналата година Romtelecom продължава-
ше да се бори с намаляващите приходи от 
гласови телефонни услуги.
Петролната рафинерия Rompetrol Rafinare 
SA, която се нареди на трето място през 
2010 г.,  е втора през 2011 г. със загуба от 
170.3 милиона евро, в сравнение със загуба 
от 156.3 милиона евро година по-рано.  Ком-
панията пострада от увеличението на 
цените на суровия петрол, отрицателен 
баланс между стойността на произведе-
ните продукти и стойността на суровия 
петрол и по-високи разходи по оборотния 
капитал.
Държавната железопътна компания CFR SA, 
първенецът в класацията за 2010 г., се наре-
ди на трето място през 2011 г., след като 
чистата й загуба намаля до 164 милиона 
евро от 302.1 милиона евро, благодарение на 
подобрената ефективност на бизнеса й. 

Сърбия: подгласникът 
Сърбия е втора в класацията за Губещи с 
пет компании. Производителят на стома-
на Zelezara Smederevo DOO,  известен преди 
като US Steel Serbia DOO, се нареди на чет-
върто място  в класацията със загуба от 
149.9 милиона евро в сравнение със загуба 
от 142.3 милиона евро през 2010 г. Въпреки 
големите загуби, сръбското правител-
ство се зарече, че производството в сто-
манените заводи ще продължи.

България е трета
България има три представителя сред 
компаниите на загуба през 2011 г. Загубата 
на петролната рафинерия Лукойл Нефто-
хим Бургас АД,  управлявана от Lukoil,  се 
увеличи до 69.5 милиона евро от 47.2 мили-
она евро през 2010 г. 
Газовият монополист Булгаргаз ЕАД отче-
те загуба от 37.4 милиона евро миналата 
година, в сравнение със загуба от 19.1 мили-
она евро през 2010 г., поради трупащите се 
дългове в резултат от неплатени сметки.  
Нафтекс Петрол ЕООД също отчете по-
голяма  чиста загуба от 19.1 милиона евро 
миналата година, в сравнение с 11.7 милиона 
евро през 2010.
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Стойността на активите на три от 
банките на първите четири места в 
класацията за 2011 г. прехвърли 11 мили-
арда евро за всяка от тях, а словенската 
Nova Ljubljanska Banka (NLB) отчете спад в 
стройността на активите си. Същите 
четири банки бяха на върха на класация-
та и предишните две години.
В класацията за 2011 г., 60% от банките 
увеличиха стойността на активите си, 
а две на всеки пет отчетоха ръст на пе-
чалбата. 
По отношение на чистата печалба през 
миналата година се наблюдава плавно 
подобрение, като 40% от банките отче-
тоха ръст, в сравнение с около 25% през 
2010 г. Въпреки това кредитните инсти-
туции останаха предпазливи с оглед на 
продължаващата криза, която ги принуж-
дава да увеличават провизиите и оказва 
натиск върху счетоводните им баланси.
Най-голямата чиста печалба, отчетена 
от банка в класацията  SEE TOP 100 Banks 
за 2011г. е 174.8 милиона евро, а най-голяма-
та загуба е 282.2 милиона евро. 
Общите активи на първенеца в класаци-
ята, BCR, възлизат на 17.1 милиарда евро 
в края на миналата година, което е ръст 
от 5.63% спрямо 2010 г. 
Въпреки това, чистата печалба на банка-
та спадна с повече от 66% до 56.7 мили-
она евро. BCR отдаде спада на по-малката 
чиста оперативна печалба и големи про-
визии в отдела за корпоративни заеми. 
Това се случи на фона на трудните усло-
вия през 2011г. като цяло и най-вече нео-
чакваното забавяне на икономиката през 
втората половина на годината, които се 
отразиха на бизнеса и приходите на кли-
ентите на банката и имаха отрицате-
лен ефект върху техните транзакции. 
Хърватската Zagrebacka Banka (ZABA) се 
нареди на второ място през 2011г. с общи 
активи на стойност 13.8 милиарда евро 
в края на годината, измествайки Сло-
венската NLB. За втора поредна година 
ZABA отчете най-голямата печалба сред 

банките в класацията SEE TOP 100 Banks – 
174.8 милиона евро, сравнено с печалба от 
173.5 милиона евро през 2010 г. 
Zagrebacka каза, че доброто й финансово 
представяне се дължи главно на увеличе-
ни приходи от заеми, отпуснати на кор-
поративни клиенти и обществения сек-
тор, както и на ефективно управление на 
разходи и процеси. 
NLB, най-голямата банка в Словения, зае 
трето място в класацията за 2011 г., спад 
с едно място от 2010 г., след като оглави 
класацията през 2008 и 2009 г. Общите 
активи на банката спаднаха с 6.15% до 
12.98 милиарда евро миналата година, а 
чистата й загуба се увеличи до 233.2 мили-
она евро от 183.4 милиона евро през 2010г.
Според годишния отчет на NLB, най-го-
лямата загуба, отчетена от банка в 
Югоизточна Европа през миналата годи-
на, се дължи на негативното влияние на 
дейността на отдели, които не форми-
рат стратегическото ядро на NLB Group, 
както и на по-големи провизии за заеми. 
Банката отдаде намаляването на стой-
ността на активите си на преустановя-
ването на някои доходоносни дейности и 
оттеглянето от определени пазари ми-
налата година. 
Румънската банка BRD, част от Френс-
ката банкова група Societe Generale, за-
пази четвъртото си място в SEE TOP 
100 Banks за 2011г. с общи активи от 11.3 
милиарда евро. Чистата печалба на BRD 
на стойност 108.7 милиона евро, в срав-
нение с 232.5 милиона евро през предход-
ната година, е четвъртата по големина 
през 2011 г.
Румъния води класацията SEE TOP 100 
Banks по брой класирани банки – 21, следва-
на от България с 18 и Словения със 17. През 
2010г. Румъния отстъпи първото място 
на България и Сърбия поради влошената 
икономическа обстановка в страната, но 
успя да си възвърне първото място със 
седем нови попълнения през 2011 г.
Сръбските банки в класацията за 2011г. са 

Румънската BCR  
отново на върха в 
класацията  
SEE TOP 100 за банки
от Велизар Узунов

Румънската Banca Comerciala Romana (BCR) поведе SEE TOP 100 Banks за 
втора поредна година през 2011, а банките, които бяха на второ и трето 
място през 2010 г, си размениха позициите миналата година. 

Методология

SEE TOP 100 Банки е класация на 
най-големите банки в Югоизточ-
на Европа на база на общи активи 
от неконсолидираните счетовод-
ни баланси към 31 декември 2011 г. 
За удобно сравнение всички мест-
ни валути са изразени в евро, като 
се използва официалният валу-
тен курс на централните банки 
за последния работен ден на 2011г. 
и 2010 г.  респективно. Местните 
валути са използвани за изчисля-
ването на годишните промени.
Всички данни са взети от цен-
тралните банки, националните 
търговски регистри, комисиите 
за финансов надзор, банкови асо-
циации, правителствени и корпо-
ративни сайтове и самите ком-
пании. 
Първоначалната група компании 
надхвърля 240 банки, регистри-
рани в региона, включително кло-
нове и представителни офиси на 
чужди банки. 

16, в сравнение с 18 през 2010г. Класирали-
те се банки от Хърватия и Босна са съ-
ответно девет и седем. Броят на маке-
донски, албански и молдовски участници в 
класацията остава непроменен от 2010г., 
съответно три, пет и два. Банките от 
Черна гора в класацията за 2011г. са две, в 
сравнение с три предходната година. 
Българската Корпоративна търговска 
банка АД отбеляза най-големия скок в кла-
сацията за 2011г., като се придвижи с 11 
места напред  до 35-то място. Активите 
на банката се увеличиха с 49.8% до 2.067 
милиарда евро миналата година, а чиста-
та й печалба спадна с 18% до 31.2 милиона 
евро. 
Точно както и през 2010г., Българската 
банка за развитие отбеляза втория най-
голям скок в класацията за 2011 г., този 
път изкачвайки се 10 места до 68-мо мяс-
то. Активите на банката се увеличиха с 
почти 40% до 956.3 милиона евро мина-
лата година, но печалбата й спадна до 3.2 
милиона от 13.2 милиона евро през 2010 г. 
Държавата притежава дял от 99.97% в 
банката. 
Най-големият спад в класацията отбеля-
за словенската Hypo Alpe-Adria Bank d.d., 
която загуби 28 места до 37 място. Акти-
вите й спаднаха с 10%, а чистата й загуба 
се увеличи с 2.1% до 26.9 милиона евро. От 
банката обясниха, че спадът в активите 
й е резултат от прехвърляне на дял от 
заеми към небанковия сектор в дружес-
тво от групата, а загубата й се дължи 
главно на от 23% ръст в обезценката на 
заеми.

TOP 100 
банки
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2011 2010 Компания Държава Общо активи 
2011

Промяна на 
активите на 

годишна база 2011

Нетна печалба /
загуба 2011

Нетна печалба /
загуба 2010

1 1 Banca Comerciala Romana SA Румъния 17 104 5.63% 56.7 170.8

2 3 Zagrebacka Banka d.d. Хърватия 13 811 8.16% 174.8 173.5

3 2 Nova Ljubljanska Banka d.d. Словения 12 980 -6.15% -233.2 -183.4

4 4 BRD – Groupe Societe Generale SA Румъния 11 286 0.96% 108.7 232.5

5 5 Privredna Banka Zagreb d.d. Хърватия 8 961 0.19% 150.9 116.4

6 6 Erste & Steiermärkische Bank d.d. Хърватия 7 574 12.92% 86.4 82.6

7 7 UniCredit Bulbank AD България 6 086 5.57% 115.8 81.2

8 12 Banca Transilvania SA Румъния 5 977 19.84% 52.9 25.4

9 11 CEC Bank SA Румъния 5 747 14.40% 26.9 8.1

10 10 Raiffeisenbank (Romania) SA* Румъния 5 620 9.38% 99.0 89.6

11 9 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Хърватия 5 423 5.53% 5.6 30.8

12 13 UniCredit Tiriac Bank SA Румъния 5 293 9.89% 36.9 40.0

13 8 Raiffeisenbank Austria d.d. Хърватия 5 107 -4.85% 43.4 50.9

14 14 Nova Kreditna Banka Maribor d.d. Словения 4 811 0.10% -84.0 9.4

15 16 DSK Bank EAD България 4 376 -0.04% 43.6 66.7

16 15 Abanka Vipa d.d. Словения 4 215 -7.38% -119.1 6.6

17 New Volksbank Romania SA Румъния 4 048 -14.80% -161.8 -31.7

18 17 SID – Slovenska Izvozna in Razvojna Banka d.d. Словения 4 029 3.43% 6.5 5.7

19 New Alpha Bank Romania SA Румъния 3 903 -21.45% 6.7 31.4

20 20 Banca Intesa AD Сърбия 3 761 9.24% 91.9 72.2

21 19 Societe Generale – Splitska Banka d.d. Хърватия 3 555 0.09% 18.3 23.0

22 18 United Bulgarian Bank AD България 3 424 -10.15% 6.1 32.7

23 21 Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD България 3 297 -1.74% 26.0 22.5

24 New ING Bank N.V. Amsterdam Branch Bucharest Румъния 3 276 18.77% 30.0 23.7

25 27 First Investment Bank AD - Fibank България 3 120 23.41% 18.7 15.8

26 23 Eurobank EFG Bulgaria AD - Postbank България 3 063 -5.05% 3.8 17.9

27 22 Bancpost SA Румъния 2 964 -9.40% -28.3 4.2

28 24 UniCredit Banka Slovenija d.d. Словения 2 946 -1.70% 14.7 13.1

29 28 Komercijalna Banka AD Сърбия 2 641 7.67% 33.7 23.9

30 25 SKB Banka d.d. Словения 2 637 -2.02% 24.2 27.0

31 26 Banka Celje d.d. Словения 2 491 -4.12% -14.9 4.5

32 33 Raiffeisen Bank Sh.a. Албания 2 312 16.15% 50.5 38.0

33 29 Banka Koper d.d. Словения 2 250 -0.43% 17.7 17.4

34 32 Hrvatska Postanska Banka d.d. Хърватия 2 185 11.25% 11.7 6.9

35 46 Corporate Commercial Bank AD България 2 067 49.75% 31.2 38.1

36 35 Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo Босна и Херцеговина 2 053 7.88% 22.4 3.0

37 9 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Словения 1 978 -9.61% -26.9 -26.3

38 34 Gorenjska Banka d.d. Словения 1 947 -1.69% 1.7 21.1

39 41 Unicredit Bank Srbija AD Сърбия 1 903 18.92% 43.6 33.5

40 40 Raiffeisen Banka AD Сърбия 1 860 8.52% 47.3 26.4

41 New Piraeus Bank Romania SA Румъния 1 856 -16.66% 9.7 15.5

42 50 Societe Generale Bank Srbija AD Сърбия 1 814 38.72% 13.2 15.3

43 36 UniCredit Bank d.d. Mostar Босна и Херцеговина 1 812 -1.97% 25.6 18.2

44 37 Banca Romaneasca SA Румъния 1 745 -2.37% -13.1 -6.3

45 38 OTP Banka Hrvatska d.d. Хърватия 1 696 0.11% 13.2 10.2

46 42 Societe Generale Expressbank AD България 1 681 12.56% 24.2 15.4

47 31 Piraeus Bank Bulgaria AD България 1 641 -21.32% 26.9 23.5

48 39 Eurobank EFG AD Сърбия 1 538 -11.29% 25.6 24.8

49 52 Central Cooperative Bank AD Булгария 1 536 31.43% 6.5 11.4

50 45 Raiffeisen Banka d.d. Словения 1 517 8.48% -5.5 2.3

*Консолидирани данни

в млн. евро

TOP 100 
банки
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2011 2010 Компания Държава Общо активи 
2011

Промяна на 
активите на 

годишна база 2011

Нетна печалба /
загуба 2011

Нетна печалба /
загуба 2010

51 New Garanti Bank SA Румъния 1 457 2.97% 0.366 -29.6

52 54 Banka Kombetare Tregtare Sh.a. (National Commercial Bank) Албания 1 443 28.30% 20.6 18.7

53 47 Hypo Alpe-Adria-Bank AD Сърбия 1 406 1.47% 12.3 3.3

54 48 AIK Banka AD Сърбия 1 373 1.14% 28.5 53.0

55 43 RBS Bank (Romania) SA Румъния 1 341 -5.88% 23.2 33.3

56 28 Komercijalna Banka AD Македония 1 303 13.16% 17.7 23.3

57 51 Credit Europe Bank (Romania) SA* Румъния 1 169 -7.93% 2.5 -0.8

58 49 Probanka d.d. Словения 1 155 -10.71% -19.9 -1.7

59 55 Stopanska Banka AD Skopje Македония 1 147 3.36% 12.5 14.2

60 56 Banka Sparkasse d.d. Словения 1 067 -2.91% -0.745 -4.3

61 57 Factor Banka d.d. Словения 1 044 -3.60% 1.3 5.8

62 64 Banka Volksbank d.d. Словения 1 013 8.26% 2.7 3.3

63 62 CIBANK AD България 1 007 5.27% -28.5 1.2

64 60 NLB Tutunska Banka AD Македония 1 003 -1.65% 10.7 7.7

65 66 Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA Румъния 998.9 9.09% -32.6 -10.3

66 58 Volksbank d.d. Хърватия 995.3 -2.92% 0.115 4.6

67 72 EximBank SA Румъния 958.2 17.03% 13.8 15.7

68 78 Bulgarian Development Bank AD България 956.3 36.15% 3.2 13.2

69 68 Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a. Албания 928.8 6.96% 17.8 13.8

70 61 Dezelna Banka Slovenije d.d. Словения 892.8 -8.91% -8.8 1.4

71 71 Allianz Bank Bulgaria AD България 892.5 6.10% 6.2 1.9

72 59 Alpha Bank - Bulgaria Branch България 890.6 -13.77% -22.5 -38.3

73 70 Vojvodjanska Banka AD Сърбия 886.7 0.68% -11.2 -10.0

74 79 Banca Comerciala Carpatica SA Румъния 876.7 29.11% -7.4 -36.1

75 69 MKB Unionbank AD България 875.2 -1.19% 2.3 2.2

76 67 OTP Bank Romania SA Румъния 865.3 -5.26% -0.458 -8.4

77 73 Postna Banka Slovenije d.d. Словения 826.0 0.92% 2.5 5.1

78 65 Alpha Bank Srbija AD Сърбия 816.6 -13.40% -20.3 -16.3

79 74 Volksbank AD Сърбия 767.0 -3.64% 14.3 9.2

80 63 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar Босна и Херцеговина 756.1 -25.62% -20.8 -70.9

81 75 Hypo Аlpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka Босна и Херцеговина 740.4 -4.46% 11.9 -24.9

82 76 Crnogorska Komercijalna Banka A.D. Черна гора 701.6 -3.22% -12.4 -61.7

83 85 Erste Bank AD Сърбия 690.9 16.01% 7.6 3.0

84 82 Intesa Sanpaolo Banka d.d. Босна и Херцеговина 685.7 2.82% 5.3 3.1

85 81 Tirana Bank Sh.a. Албания 679.5 3.82% 9.0 10.8

86 84 ProCredit Bank Bulgaria AD България 643.6 9.00% 4.3 1.9

87 83 Investbank AD България 641.0 4.27% -2.6 0.892

88 87 Banca Comerciala Moldova Agroindbank SA Молдова 625.7 10.01% 19.0 17.4

89 90 Banka Credins Sh.a. Албания 606.2 18.58% 11.9 4.8

90 77 Poljoprivredna Banka Agrobanka AD - in bankruptcy proceedings Сърбия 590.1 -17.28% -282.2 10.9

91 New Marfin Bank (Romania) SA Румъния 583.2 6.74% -3.5 3.2

92 86 NLB Razvojna Banka a.d. Banja Luka Босна и Херцеговина 580.1 7.75% 5.4 4.5

93 80 ProCredit Bank AD Сърбия 571.5 -14.42% 14.5 3.6

94 94 Banca Comerciala Victoriabank SA Молдова 554.5 14.98% 10.8 18.2

95 95 Credit Agricole Banka Srbija AD Сърбия 546.1 20.18% -4.1 -10.8

96 New Bank Of Cyprus PCL branch Romania Румъния 532.9 54.53% 5.8 -5.9

97 89 NLB Montenegrobanka A.D. Черна гора 525.7 0.43% 0.301 0.652

98 88 Piraeus Bank AD Сърбия 523.7 -2.69% -0.394 -1.5

99 97 Nova Banka a.d. Banja Luka Босна и Херцеговина 497.4 15.85% 4.5 4.4

100 91 Municipal Bank AD България 480.5 -5.76% -5.8 0.849

в млн. евро
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компаниите

Zagrebacka Banka d.d.

Banca Comerciala Romana SA

BRD – Groupe Societe Generale SA

Nova Ljubljanska Banka d.d.

Privredna Banka Zagreb d.d.

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

UniCredit Bulbank AD

Banca Transilvania SA

Raiffeisenbank (Romania) SA*

CEC Bank SA

UniCredit Tiriac Bank SA

Raiffeisenbank Austria d.d.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

Banca Intesa AD

DSK Bank EAD

SID – Slovenska Izvozna 
in Razvojna Banka d.d.

Alpha Bank Romania SA

Nova Kreditna Banka Maribor d.d.

Abanka Vipa d.d.

Societe Generale – Splitska Banka d.d.

Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD

Volksbank Romania SA

United Bulgarian 
Bank AD

ING Bank N.V. Amsterdam Branch Bucharest

First Investment Bank AD - Fibank

UniCredit Banka Slovenija d.d.

Eurobank EFG Bulgaria 
AD - Postbank

Alpha Bank 
Srbija AD

CIBANK AD

Banca Comerciala 
Intesa Sanpaolo 
Romania SA

Banka Sparkasse d.d.

 Banca 
Comerciala 

Carpatica SA

Banka Volksbank d.d.
Factor Banka d.d.

OTP Banka Hrvatska d.d.
Bulgarian 

Development 
Bank AD

NLB Tutunska Banka AD Piraeus Bank Romania SA

Hrvatska Postanska 
Banka d.d.

Banka Koper d.d.

SKB Banka d.d.

Komercijalna 
Banka AD

Societe 
Generale 

Bank 
Srbija AD

UniCredit Bank d.d. Mostar
Raiffeisen Bank 

d.d. SarajevoBanka Kombetare 
Tregtare Sh.a.

Piraeus Bank AD

Hypo Alpe-Adria-Bank AD

Raiffeisen Bank Sh.a.
Raiffeisen 
Banka AD

Unicredit Bank Srbija AD
AIK Banka AD

Stopanska Banka AD Skopje
Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
EximBank SA
Allianz Bank Bulgaria AD
MKB Unionbank AD
Volksbank AD
Hypo  Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka

NLB Montenegrobanka A.D.
ProCredit Bank Bulgaria AD
Nova Banka a.d. Banja Luka
Bank Of Cyprus PCL branch Romania
NLB Razvojna Banka a.d. Banja Luka

Erste Bank AD
Tirana Bank Sh.a.

Banca Comerciala Victoriabank SA
ProCredit Bank AD

Banca Comerciala 
Moldova Agroindbank SA

Banka Credins Sh.a.

Central Cooperative Bank AD
Garanti Bank SA
Raiffeisen Banka d.d.

Banca Romaneasca SA

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Bancpost SA

Banka Celje d.d.

Credit Europe Bank (Romania) SA

Gorenjska Banka d.d.

Hypo Alpe-Adria-Bank 
d.d. Mostar

Volksbank d.d.

Crnogorska Komercijalna Banka A.D.

OTP Bank Romania SA

Municipal Bank AD

Postna Banka Slovenije d.d.

Credit Agricole Banka Srbija AD

Dezelna Banka Slovenije d.d. 

Marfi n Bank (Romania) SA

Probanka d.d.

Investbank AD

Vojvodjanska Banka AD
Alpha Bank - Bulgaria Branch

Corporate Commercial Bank AD
Komercijalna Banka AD

Societe Generale Expressbank AD
Piraeus Bank Bulgaria AD

Eurobank EFG AD
RBS Bank (Romania) SA

Poljoprivredna Banka Agrobanka AD - in bankruptcy proceedings

Intesa Sanpaolo 
Banka d.d.
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NIN: 361757
Правна форма: Акционерно 
дружество
Статус: Активна

Управителен съвет и изпълнителни директори
Председател и изпълнителен директор – Томас Спърни
Член на съвета – Франк Майкъл Байц
Член на съвета – Волфганг Шоизвол
Член на съвета – Бернд Митермаир
Член на съвета – Серджо Кристиан Манеа
Член на съвета – Кристиан Франз Брукнер
Член на съвета – Мартин Скопек

Надзорен съвет
Председател – Андреас Трайхл
Заместник-председател – Мандреф Уимър
Член на съвета – Херберт Журанек
Член на съвета – Бернхард Спалт
Член на съвета – Флорин Погонару
Член на съвета – Михай Феркала
Член на съвета - Тудор Сиурезу

1 декември 1990 – Ру-
мънското правител-
ство основава  Banca 
Comerciala Romana 
(BCR) SA, за да при-
добие търгорските 
банкови дейности 
на Националната 
банка на Румъния. 
BCR получава пълен 
банков лиценз от 
Националната банка 
на Румъния.

1998 - BCR SA създава 
Молдовското си 
дъщерно дружество 

История

Banca Comerciala Romana SA (BCR SA) е румънска универсална търговска банка, част от австрийската Erste Bank Group. BCR SA е 
най-голямата банка по отношение на общи активи в Румъния през 2011 г.

Собственици Дъщерни дружества

BCR SA има 14 дъщерни дружества в Ру-
мъния, едно в Холандия и едно в Молдова. 

89.13%
Erste Group Bank 
Ceps Holding 
GmbH (Австрия)

10.87%
Други

Адрес  бул. Царица Елизабета 5, Сектор 3,  
 П.к.030016 Букурещ, Румъния

Website:  www.bcr.ro

Тел: +40 21 407 42 00 
 +40 21 312 00 56; +40 21 310 02 45
Телефакс: +40 21 313 01 17
E-mails: contact.center@bcr.ro 
 suport.direct@bcr.ro 
 investor.relations@bcr.ro

Banca Comerciala Romana SA

BCR Chisinau SA.

2000 - BCR SA 
придобива 100% от 
британската Anglo-
Romanian Bank Ltd.

4 ноември 2003 – Ру-
мънската прива-
тизационна агенция 
APAPS (понастоящем 
AVAS) дава начало на 
приватизацията на 
BCR SA като продава 
общ дял от 25% плюс 
две акции в банката 
на Европейската 
банка за възстано-
вяване и развитие 

и Международната 
финансова корпо-
раия, която е част 
от Световната 
банка, за общо 222 
млн долара. По-късно 
AVAS продава още 
8.0% от акциите на 
BCR SA на служители 
на банката.

16 юли 2005 -  Ру-
мънското прави-
телство обявява 
конкурс за привати-
зацията на до 62% в 
BCR SA.

21 декември  2005 

- AVAS продава 
61.88% в BCR SA 
на австрийската 
банка Erste Bank der 
Oesterreishischen 
Sparkassen AG за 3.75 
млрд евро.

Декември 2006 - Erste 
Group купува още 
7.27% в BCR SA, което 
увеличава дела й до 
69.15%.

29 март 2007 – 
Корпоративните 
облигации на BCR SA 
издадени през 2006 
за срок от 3 години 

започнаха да се тър-
гуват на фондовата 
борса в Букурещ под 
символа BCR09.

2011 - Erste Group 
Bank AG (Erste Group) 
придобива 14.5% дял 
в BCR SA чрез еми-
сията на 12,300,878 
нови акции и 4.0% 
дял в банката срещу 
заплащане в брой на 
380.7 млн леи.

Януари 2012 - BCR SA 
увеличава капитала 
си с 467.9 млн леи (140 
млн долара/108.2 млн 

евро) до 1.5 млрд леи.

Юни 2012 - Erste Group 
увеличава дела си в 
BCR SA до 93.27% от 
93.04% или с 34.5 ми-
лиона акции след още 
едно предложение за 
изкупуване на акции 
от миноритар-
ните акционери в 
банката, с изключе-
ние на румънските 
регионални инвести-
ционни фондове от 
типа SIF.
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Към май 2012 BCR SA е отпуснала заеми на стойност 1.0 млрд 
евро като част от правителствената схема за гарантирани 
заеми Prima Casa (Първи дом) 
През 2011 необслужваните заеми на BCR SA остават на допус-
тимо ниво, равно на 20.6% от цялото портфолио от заеми. 
Корпоративният сегмент е основната причина за създаване-
то на нови необслужвани заеми.
През 2009-2011 BCR SA отпуска заеми на стойност 428 млн евро 
на местни и чужди компании като румънската  телекомуника-
ционна компания RCS & RDS SA,  производителя на стоманени 
тръби TMK Artrom SA, производителя на нерафинирани ядли-
ви масла Prio Extraction SRL, медицинска компания Med Life SA, 
веригата аптеки Farmaciile Dona, Международното летище 
в Букурещ, производителя на хидроенергия Hidroelectrica SA, 
дистрибутор на лекарства A&D Pharma, Mechel OAO (Русия) и 
Martifer SGPS SA (Португалия) за създаването на вятърен парк 
с мощност 42 MW в югоизточна Румъния.
През периода 2008-2011 BCR SA, Европейската банка за възста-
новяване и развитие и Европейската инвестиционна банка 
подписаха споразумения за заеми за финансиране на проекти 
на малки и средни предприятия в Румъния на стойност 340 
млн евро.

В периода 2008-2011 инвестициите на BCR Group 
надвишават 800 млн леи (195 млн евро). Откакто 
има дейности в Румъния, Erste Group е инвестирала 
повече от 8.5 млрд евро в страната.

Продукти и услуги

Пазари и продажби

Инвестиции

BCR SA предлага пълен набор от банкови услуги 
на индивидуални клиенти, корпоративни кли-
енти, включително малки и средни предприя-
тия, и институционални клиенти.
Продуктите и услугите, които се предлагат 
от BCR SA от 2010-2011, включват: плащане 

на данъци чрез  интернет и телефонно бан-
киране от BCR SA; дебитна карта ZAMBET 
BCR;  уеб портал за малки предприятия - www.
bcrclubantreprenori.ro; уеб портал за недвижими 
имоти - www.bcrimobiliare.ro; електронно из-
пращане на фактури чрез услугата e-Factur@;

Капацитет Централният офис на BCR SA се намира в Буку-
рещ, столицата на Румъния.
Банката има мрежа от 643 представителни 

офиса, повече от 2,200 банкомата и 18,000 
ПОС терминала из цялата страна към края на 
юни 2012.

Финансова информация и основни финансови 
показатели
Финансовите резултати са неконсолидирани, в млн леи

Клиент 2011 2010 2009
Обществен сектор 5.101 6.606 5.449

Корпоративни клиенти 24.856 21.083 18.500

Частни клиенти 21.152 20.919 22.565

Заеми отпуснати от BCR SA на клиенти (млрд леи)

Индустрия 2011 2010 2009
Банков и застрахователен сектор 0.710 0.801 0.867

Промишленост 8.299 7.549 7.384

Строителство 5.747 4.930 4.145

Продажба на едро/дребно 4.053 3.685 3.813

Земеделие и гори 1.496 1.444 1.632

Транспорт и комуникации 1.881 0.876 0.949

Здравни и социални дейности 0.192 0.103 0.105

Недвижими имоти 1.855 1.720 0.755

Енергийно и водоснабдяване 1.184 0.898 0.593

Хотелиерство и ресторантьорство 0.397 0.415 0.472

Минен сектор 0.266 0.330 0.094

Други - 0.565 0.833

Заеми отпуснати от BCR SA по индустрии (млрд леи)

Клиент 2011 2010 2009
Корпоративни клиенти 9.884 9.916 9.589

Индивидуални клиенти 29.059 27.371 26.236

Депозити на клиенти в BCR SA (млрд леи)

2011 2010 2009
Общо заеми 47 997 46 617 45 084

Общо депозити 59 685 56 190 52 244

ОБщО АКТИВИ 73 884 69 945 64 527

Капитал в обращение 2 881 2 357 2 120

ОБщ СОБСТВЕН КАПИТАЛ 7 847 7 120 6 355

Чист лихвен доход 3 257 3 654 3 619

Чиста печалба от такси и комисионни 551 441 659

Чиста печалба/загуба 245 732 1 111

Възвращаемост на капитала 3.12% 10.28% 17.48%

Възвращаемост на активите 0.33% 1.05% 1.72%

Общо задължения/общ капитал 8.41 8.82 9.15

Чисти кредити (заеми) /Общо активи 0.65 0.67 0.70

Съотношение заеми/депозити 0.80 0.83 0.86

0 30 100 0 251 186 0 FBBA00

profiles.seenews.com
Финансовата и бизнес информация за 
компаниите, предоставена от SeeNews, е 
достъпна и през вашия Bloomberg терминал.
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Повечето страни в ЮИЕ изживяха бум в 
кредитирането през петте години до 
2008 г., тенденция, която спря внезапно 
при финансовия хаос от 2008-2009. През 
най-силните години до този момент 
банките в региона разчитаха най-ве-
че на финансиране на едро и на кратко-
срочни капиталови потоци от чуждес-
транните си компании-майки. Освен че 
удари кредитирането и икономическия 
ръст, и ограничи известициите, криза-
та принуди банките в ЮИЕ да търсят 
финансиране от местни депозити и да 
се концентрират върху намаляването 
на раздутото съотношение между кре-
дити и депозити.
Кризата със суверенните дългове на 
еврозоната, която се задълбочи през ес-
ента на 2011г., влоши допълнително на-
гласите и доведе до опасения, че кредит-
ният срив ще прелее на изток. Кризата 
в еврозоната накара някои западноевро-
пейски банки със значително присъствие 
в Централна и Източна Европа да преос-
мислят стратегиите си за растеж и да 
ограничат присъствието си в региона в 
условията на натиск от страна на регу-
латорните органи за засилване на капи-

таловата им стабилност.
Ръстът на необслужваните заеми беше 
една от негативните последици на фи-
нансовата криза, която сигнализира за 
по-дълбоки проблеми в държавите с ясно 
изразен цикъл на растежи и спадове, спо-
ред доклад на Виенската инициатива.
В специалния си доклад за банковия сек-
тор от 14 май 2012 г., световната рей-
тингова агенция Фич определи като все 
още високи рисковете за качеството на 
активите и платежоспособността в 
Словения заради слабия и затънал в дъл-
гове корпоративен сектор на страната. 
Агенцията подчерта също, че процен-
тът на необслужвани заеми в България, 
Румъния и Хърватия остава двуцифрен, 
като още не е достигнал максималните 
си нива. Факт е, че необслужваните кре-
дити в България се увеличиха с почти 
26% към края на април 2012 г. спрямо пред-
ходната година до 9.74 млрд лева, според 
информация на централната банка от 
май. Въпреки това, 16% необслужвани за-
еми не представляват опасност за ста-
билността на баковия сектор предвид 
задоволителните капиталови буфери и 
високата степен на обезпечаване на ак-

Лошите заеми в ЮИЕ стигат 
връх през 2011-2012, Гърция остава 
болното място на региона
Мария Русева

Наблюдавани редовно от централ-
ните банки в рамките на по-ма-
щабни обзори за състоянието на 
финансовата система, проблеми-
те с качеството на кредитите за-
стават в центъра на вниманието 
в моменти на криза, водейки след 
себе си по-строги мерки за овладя-
ване на щетите и предотвратява-
не на бъдещи проблеми и стресови 
ситуации.
Началото на глобалната финансо-
ва криза в края на 2008 г. причини 
значителни щети на икономиките 
по света, като единици сред тях 
останаха без поражения. Финан-
совият крах засегна и Югоизточна 
Европа (ЮИЕ), а нивото на риск, на 
което всяка от 11-те държави в ре-
гиона беше изложена, и национал-
ният отговор на предизвикател-
ствата бяха различни за всяка от 
тях, в зависимост от глобалните 
тенденции и индивидуалните им 
особености.
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тивите, каза управителят на БНБ Иван 
Искров по време на финансов форум в Со-
фия на 10 май, цитиран от седмичника 
„Банкер“. Кредитирането по традиция 
е консервативно в България и заради 
доброто покритие лошите заеми не са 
всъщност толкова лоши, казва местни-
ят финансов експерт Емил Хърсев.
Средният дял на необслужваните заеми 
в ЮИЕ нарасна до 14% през 2011 г. от вече 
високото ниво 12.5% през 2010 г., поради 
мудното развитие в кредитната среда 
и икономическите слабости в региона, 
пише в последния доклад на Райфайзен 
Рисърч от юни 2012 г. Делът на необслуж-
ваните заеми в румънските банки беше 
14.1% през 2011 г., сравнен с 11.9% през 2010 
г. Очаква се този дял да стигне своя връх 
тази година, пише още в доклада. Обезпе-
чаването на проблемните заеми остана 
високо през 2011 г., оказвайки негативно 
влияние върху доходността на румънския 
банков сектор. Браншът приключи 2011 г. 
на загуба, втора година подред, но капи-
таловата му позиция остана силна. Оч-
аква се кредитирането да е скромно през 
2012 г., като корпоративните заеми ще 
бъдат повече от индивидуалните, сочи 
анализът. Райфайзен Рисърч отбелязва 
също, че големите чуждестранни банки 
от Австрия, Франция и Гърция ще бъдат 
по-предпазливи при разширяването си в 
Румъния тази година заради неблагопри-
ятната световна и местна среда.
В същия доклад Райфайзен пише, че де-
лът на необслужваните заеми в Слове-
ния е достигнал 11.8% в края на миналата 
година, като процентът в корпоратив-
ния сектор е 15%, а този на големите сло-
венски банки е 13-14%. Делът на лошите 
кредити в Хърватия е продължил да се 
покачва през 2011 г., стигайки 12.4% в края 
на годината. Очакваният ръст на този 
дял през настоящата година се свързва 
с песимистичните прогнози за растеж, 
продължаващия спад в цените на недви-
жимите имоти, увеличаващата се без-
работица и забавените банкрути в кор-
поративния сегмент, пише Райфайзен. 
Анализаторите посочват също така 
като най-голям риск за албанските банки 
рязкото увеличаване на необслужваните 
заеми до около 20% към юни 2012 г. Делът 
на лошите заеми скочи до 18.8% в края на 
миналата година, от 6.6% към декември 
2008 г., най-вече заради отрицателното 
развитие в строителния сектор, който 
бе основната движеща сила на албанска-
та икономика почти десет години. През 
2012 г. се очаква делът на необслужвани-

те заеми в Албания да продължи да на-
раства, макар и с по-скромни темпове 
в сравнение с предишни години. Въпреки 
всичко това, коефициентът на капита-
лова адекватност при албанските банки 
се е увеличил до 15.9% към края на март 
2012 г., от 14.8% година по-рано, сочат 
данни, огласени от Асоциацията на ал-
банските банки през май.
В „Обзор на банковия сектор на ЮИЕ“ пуб-
ликуван през януари 2012 г., Уникредит 
прогнозира спад в дела на необслужвани-
те заеми в Босна до 7.7% през текущата 
година, от 13.3% през миналата, както 
и допълнителен средносрочен спад до 
4%, тъй като търговските банки са по-
добрили уравлението на риска, а доход-
ността на банковия сектор е нараснала 
значително през 2011 г., сравнена с пред-
ходната година. Италианската банкова 
група също така очаква по-точни данни 

за лошите заеми за цялата система от 
2012 г., след елиминирането на досегаш-
ните несъответствия, породени от 
прилагането на различни стандарти 
за финансова отчетност в двете ав-
тономни част на Босна и Херцеговина 
– република Сръбска и Мюсюлманско-хър-
ватската федерация.
Като цяло, банковият сектор в ЮИЕ 
остава стабилен, въпреки че някои от 

държавите в региона демонстрират 
по-голяма устойчивост от други, бла-
годарение на добрия контрол на риска и 
консервативното управление на креди-
тите, наред с други фактори. Бързото 
и устойчиво разрешаване на проблема 
с необслужваните заеми в региона обаче 
ще се забави заради недостатъчно раз-
витата или неефективна законодател-
на и институционална рамка, включи-
телно данъчни препятствия, тепърва 
прохождащи процедури по несъстоятел-
ност и ограничения пазар за продажба на 
токсични активи.
В ЮИЕ стабилността на гръцките бан-
ки остава под въпрос в по-широкия кон-
текст на дълбока финансова и полити-
ческа криза в страната, включително 
скорошните усилия за формиране на 
правителство на единството. Гръцки-
те домакинства започнаха да изтег-
лят парите си от банките преди две 
години и половина, но напоследък тези 
тегления приеха безпрецедентни раз-
мери, заплашвайки стабилността на 
банковия сектор в момент, в който има 
опасения, че Гърция може да напусне ев-
розоната и да се върне към национална-
та си валута. Макар изборната победа 
от 16 юни на партия Нова демокрация, 
която поддържа плановете за спасение 
отвън, да донесе известно облекчение 
на инвеститорите, заедно с подкрепа-
та на избирателите за оставането на 
страната в еврозоната, несигурността 
остава заради острата опозиция срещу 
мерките за затягане на коланите. Не е 
изненадващо, че четирите най-големи 
играчи в гръцкия банков сектор Нацио-
налната Банка на Гърция, EФГ Евробанк 
Егасиас, Пиреус и Алфа Банк, отчетоха 
загуби за първото тримесечие на годи-
ната, под влиянието на проточилата 
се кредитна криза, високото ниво на 
политически риск и солидните обезпе-
чения на стойност 150 млрд евро, които 
голямата четворка задели през първите 
три месеца на 2012 г.

Макар и все още на високи нива и не на-
пълно овладяни, необслужваните заеми в 
ЮИЕ не са основният повод за тревога. 
Вниманието е концентрирано върху пе-
риферията на еврозоната, особено Испа-
ния, която наскоро поиска 100 млрд евро 
от европейските фондове за да възста-
нови финансовото здраве на банките си, 
които се борят с наследство от лоши 
кредити от срива на пазара на недвижи-
ми имоти.

14%
Средният дял на необслужваните 

заеми в ЮИЕ нарасна до 14% 
през 2011 г. от вече високото ниво 
12.5% през 2010 г., поради мудното 

развитие в кредитната среда и 
икономическите слабости  

в региона

Като цяло, банковият сектор в ЮИЕ 
остава стабилен, въпреки че някои от 
държавите в региона демонстрират 
по-голяма устойчивост от други, бла-
годарение на добрия контрол на риска 
и консервативното управление на кре-
дитите, наред с други фактори.
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Така най-кратко може да бъде описана 
българската банкова система не само 
през първите шест месеца на 2012 годи-
на, но и през последните две години. Но-
вото за първата половина на настояща-
та година е, че нарастват активите 
на деветте банки, чиито мажоритарни 
собственици са българи. Те вече прите-
жават над една четвърт от активите 
на банковата система в България.
Тенденцията за постоянно нарастване 
на активите на банките при свито кре-
дитиране започна да се проявява преди 
две години, утвърди се през 2011 година 
и продължава през първото полугодие 
на 2012 година. Активите на банковата 
система у нас вече надхвърлиха 79 млрд. 
лв. в края на второто тримесечие на 
2012 година. Темпът на нарастване обаче 
през последните 6 месеца е доста по-ба-
вен в сравнение със същия период на ми-
налата година. 
Продължава спадът на приходите на 
банките от лихви, тъй като се увели-
чават разходите за изплащане на лих-
ви по депозитите. За периода 1 януари 
– 30 юни 2012 г. приходите от лихви на 
банките се равняват на 2.42 млрд. лв., 
спрямо 2.513 млрд. лв. за година по-рано. 
За последните 12 месеца трезорите в 
страната са платили 1.3 млрд. лв. лихви 
на населението за депозираните в бан-
ките средства. Само за първите шест 
месеца на 2012 г. сумата, която банките 
са платили от лихви по депозити, е дос-

тигнала 662 млн. лева.
Банковата система продължава да ра-
боти на печалба главно заради задър-
жането на лихвите по кредитите ви-
соки, като по този начин се компенсира 
голямата обезценка на активи заради 
нарасналите лоши заеми. Въпреки че 
продължава да нараства, реализираната 
печалба забавя своя темп.
През второто тримесечие на 2012 г. от-
четената печалба е в размер на 393 млн. 
лв. (след извършените разходи за обез-
ценка), което представлява ръст от 8 
млн. лв. спрямо същия период на 2011 г.
От януари до март тази година отче-
тената печалба възлиза на 157 млн. лв., 
което е нарастване с 18 млн. лв. спрямо 
първото тримесечие на 2011 г. Общо за 
полугодието банките са спечелили 323 
млн. лв.

Лошите кредити
През периода април – юни делът на ло-
шите кредити с просрочие над 90 дни в 
брутните кредити (без тези за кредит-
ни институции) нараства от 16.21% до 
16.86%. След приспадане на направените 
разходи за обезценка, делът на нетни-
те необслужвани кредити над 90 дни е 
11.28%, докато през първото тримесечие 
те са били 10.71%. Ако се добавят и кре-
дитите с просрочие над 30 дни, каквито 
много внимателно се следят от банки-
те, процентът на проблемните заеми 
нараства значително до 24.31 на сто към 
средата на настоящата година.

Всички пестят
Нормата на спестяване е доста висока 
както при бизнеса, така и при граждани-
те. През второто тримесечие на 2012 г. 
техните депозити съставляват 85.82% 
от активите на банките, докато на фи-
нансовите институции са достигнали 
13.37%. Това показва известно нараства-
не на тези средства от чужбина, пре-
димно при банките, чиито мажоритарни 

Банките трупат активи
Деветте кредитни институции, чиито мажоритарни собственици са българи, притежават 
вече 25% от активите на банковата система в България

Постоянен, макар и малък ръст 
на печалбите. Ликвидните акти-
ви също се повишават, но бавно, а 
основният поток за привличане на 
активи си остават депозитите на 
фирми и граждани. 
Кредитирането е без съществени 
промени.

Активите на банките
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Даните са на БНБ

Динамика на лихвите  
по срочни депозити в лева (%)

Нефинансови 
предприятия Домакинства

до 1 
година

над 2 
години

до 1 
година

над 2 
години

І 2011 4.48 5.85 5.84 7.48

ІІ 2011 4.14 9.00 5.62 6.87

ІІІ 2011 4.62 5.13 5.45 7.45

ІV 2011 3.96 3.55 5.50 7.09

V 2011 4.48 9.00 5.35 6.81

VІ 2011 4.19 7.33 5.51 6.68

VІІ 2011 4.34 7.03 5.42 6.23

VІІІ 2011 4.14 8.71 5.38 6.56

ІХ 2011 3.86 5.77 5.40 6.57

Х 2011 3.91 8.74 5.39 6.63

ХІ 2011 3.87 9.00 5.41 6.83

ХІІ 2011 3.71 5.04 5.45 6.47

І 2012 3.79 6.62 5.53 6.74

ІІ 2012 3.98 5.26 5.12 6.35

ІІІ 2012 3.56 5.73 5.06 6.80

ІV 2012 3.29 5.71 5.03 7.08

V 2012 2.98 6.63 4.97 6.83

VІ 2012 3.37 7.99 4.87 6.87

VІІ 2012 3.09 8.05 4.91 6.92

Данните са на БНБ
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собственици са кредитни институции 
извън територията на България.
С най-бърз темп се увеличават депози-
тите на домакинства. Това е сигурен 
знак, че населението предпочита да 
спестява. През юли 2012 г. е регистриран 
най-високият от началото на годината 
месечен темп на растеж на депозитите 
от граждани (1.3%, 439 млн. лв.). Привле-
чените средства от населението вече 
достигат половината от ресурса в бан-
ковата система.
В края на юни 2012 г. депозитите на до-
макинствата достигат рекордните 
33.78 млрд. лв., а за последните 12 месеца 
повишението е с близо 4.5 млрд. лв.
Богатите българи продължават да тру-
пат пари в депозитни сметки в банките. 
За една година милионерите с депозити 
са се увеличили със 106 души, а само за 
последните три месеца техният брой 
е нараснал с нови 40 души. Общата сума 
на депозитите на гражданите в края на 
второто тримесечие са достигнали ре-
кордните 1.46 млрд. лева.
Трябва да се отбележи, че спестявания-
та с над един милион лева са достигна-
ли почти 600 броя, като всеки от тях 
съдържа средно 2,45 млн. лв. Парите на 
богатите българи се оказаха повече от 
многобройните дребни спестявания на 
населението.
Освен увеличаването на депозитните 
милионери, нараства делът и на спестя-
ванията от 100 хиляди до над половин 
милион лева. Тези депозити са скочили с 
36 на сто за първото полугодие.
Тази тенденция е доказателство, че бъл-
гарите предпочитат да влагат спестя-
ванията си в банки, защото във време 
на финансова и икономическа криза те 

носят доходи, при това сигурни. Освен 
това, тези пари не се облагат и с данъ-
ци.
Нараства и доверието в лева. В края на 
второто тримесечие 50.6% от спестя-
ванията в банките са в левове, 40.6% са 
в евро, а останалите около 8.8 на сто са 
в други валути

Бизнесът също залага на 
сигурните доходи. 
През последните две години много от 
парите на фирмите се влагат на де-
позит в банките, но не като средства 
на компаниите, а като спестявания на 
граждани. Причината е, че този род бан-
кови депозити носят по-големи печалби 
от лихвите, отколкото фирмените вло-
гове. Затова и напоследък се налага мне-
нието, че новите депозитни милионери 
са собственици или управители на ком-
пании. Те пренасочват средствата от 
предприятията си към лични депозитни 
сметки заради по-високите лихви.
В същото време и фирмените депози-
ти на стойност над един милион лв. са 
се увеличили през последната година със 
139 броя, а общата сума в тях достига 7,7 
млрд. лв. 

Кредитирането продължава 
да изостава
Данните на БНБ показват, че българи-
те предпочитат да спестяват и да 
печелят от лихвите по депозитите, 
вместо да теглят нови кредити. Това 
се потвърждава от отпуснатите през 
последната година потребителски за-
еми. Те са намалели с близо 220 милиона лв. 
или с 1,2%, макар че на годишна база през 
юли 2012 г. средният лихвен процент по 

Банките с български 
мажоритарни собственици 

Освен Първа инвестиционна банка, 
още осем банки с български мажо-
ритарни собственици оперират на 
банковия пазар у нас. Общо девет-
те български банки към края на 
второто тримесечие притежават 
25.02% от активите на банковата 
система в България, спрямо 22.25 
на сто година по-рано.
Увеличението се дължи от една 
страна на факта, че към групата 
се присъедини Българо-американска 
кредитна банка (БАКБ), която беше 
купена от Цветелина Бориславова 
преди една година, и от друга – на-
раснаха активите на Първа инвес-
тиционна банка, Корпоративна 
търговска банка и Централна коо-
перативна банка.
За второто полугодието на 2012 г. 
деветте български банки са реали-
зирали съвкупен положителен фи-
нансов резултат от 34.77 млн. лв., 
или 10.75 на сто от печалбата на 
банковата ни система.
Освен придобиване на банки с чужди 
мажоритарни собственици от бъл-
гарски инвеститори, какъвто е слу-
чаят с БАКБ, също от миналата го-
дина се забелязва и навлизането на 
чужди инвеститори в българските 
банки. През август тази година в 
още една влезе арабски инвеститор. 
След препоръката на Българската 
народна банка да увеличи капитала 
си, Инвестбанк привлече капитали-
те на оманеца Адил Саид Ахмед Ал 
Шанфари. С инвестираните 50 млн. 
лв. той придоби 25% от капитала 
на банката. Първата банка, която 
привлече арабски инвеститори, бе 
Корпоративна търговска банка. От 
2009 г. 30% от капитала на кредит-
ната институция са собственост 
на омански акционери.

Динамика на лихвите по кредити в лева (%)
Нефинансови 
предприятия Потребителски ГПР* 

Потребителски Жилищни ГПР* Жилищни

ІІ 2011 7.69 12.15 13.58 8.28 8.90

ІІІ 2011 8.42 12.11 13.58 8.33 8.90

ІV 2011 8.60 12.12 13.61 7.98 8.55

V 2011 8.91 12.08 13.58 8.92 9.59

VІ 2011 8.67 12.16 13.77 8.35 9.01

VІІ 2011 8.67 12.05 13.63 8.23 8.83

VІІІ 2011 8.84 11.94 13.58 7.81 8.45

ІХ 2011 8.41 11.58 13.10 8.45 8.95

Х 2011 8.57 11.71 13.27 8.07 8.71

ХІ 2011 8.50 11.94 13.46 7.85 8.48

ХІІ 2011 9.33 12.36 13.79 8.10 8.66

І 2012 9.53 12.32 13.74 8.18 8.71

ІІ 2012 9.63 11.98 13.45 7.88 8.55

ІІІ 2012 7.71 11.88 13.41 7.75 8.46

ІV 2012 8.41 11.43 12.95 7.84 8.58

V 2012 8.83 11.21 12.73 7.43 8.12

VІ 2012 6.46 11.46 13.02 7.51 8.30

VІІ 2012 8.19 11.55 13.20 7.49 8.30

Данните са на БНБ
*ГПР - Годишен процент на разходите
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кредитите за потребление в левове е 
спаднал с 0.50 пр. пункта до 11.55%, дока-
то при заемите в евро нараства с 0.24 
пр. п. до 9.60%.
В края на второто тримесечие на 2012 г. 
от търговските банки в България са из-
теглени 2.58 млн. кредита от домакин-
ствата за общо 18.76 млрд. лв., спрямо 
2.6 млн. заема за 18.99 млрд. лв. за същия 
период през 2011 година.
Най-голям е броят на кредитите до 1000 
лв., като те са 1.15 млн. броя. Заемите до 
2500 лв. са 411 хиляди, а до 5000 лв. - 344 
хиляди броя. Това показва, че българинът 
има нужда от малки кредити за покри-
ване на неотложни нужди, но е и доста 
предпазлив. 
Заеми към търговските банки за суми 
от 5 до 10 хил. лв. и от 10 до 25 хил. лв. 
имат съответно 287 хиляди и 221 хиляди 
домакинствата, а от 25 до 50 хиляди и 
от 50 до 100 хил. лв. задължения към бан-
ките имат близо 86 хиляди и 49 хиляди 
български граждани.
Близо 23 хиляди домакинства са с креди-
ти за над 100 хил. лв. От тях 20 559 са 
за суми от 100 до 250 хил. лв., а 2558 броя 
кредита са от 100 до 250 хил. лв.
Смелчаците са относително малко. 
Само 462 души имат кредити за суми от 
500 хил. лв. до 1 млн. лв., докато заемите 

за над 1 млн. лв. са 110 броя.
За последните три месеца има само 
един кредит над един милион лева, а към 
края на второто тримесечие на 2012 г. 
общият брой на новите кредитни мили-
онери, които са изтеглили такива заеми, 
вече са 110 души. Изтеглените от тях 
суми достигат 226 млн. лв.
Въпреки, че според данните на БНБ, об-
щият обем на фирмените кредити е 
нараснал през последната шест месеца 
с близо 4 на сто, заемите на компаниите 
от банките са малки по обем. Това по-
казва, че бизнесът има нужда в момента 
от оборотни средства за покриване на 
най-належащите разходи, а за инвести-
циите в нови производства и развитие 
на предприятията се изчакват по-добри 
времена.
През първата половина на годината 5117 
нефинансови предприятия в страната 
са заели над 1 млн. лв., а общата им дъл-
жима сума е 25.68 млрд. лв., или средната 
сума на заемите от бизнеса е за малко 
над 5 млн. лв.
По данни на БНБ за второто тримесечие 
на 2012 г. брутните кредити (без тези за 
кредитни институции) нарастват с 284 
млн. лв. (0.5%) с водещия принос на корпо-
ративните кредити (310 млн. лв.).

Структура на кредитите

56.50%
Корпоративни 

14.20%
Жилищни ипотечни

13.80%
Потреби-

телски

13.60%
Кредитни 

институции

1.50%
Некредитни

институции

0.40%
Ведомства

Източник: БНБ, Q2 2012

Депозити и кредити за бизнеса и гражданите

Видове депозити и кредити Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2010 Q2 2010
Депозити - общо 41 534 620 43 441 284 44 560 713 45 367 780 46 237 259

Като % на годишна база 10.9% 13.8% 13.1% 12.2% 11.3%

Нефинансови предприятия 13 113 004 13 980 724 13 674 767 13 746 112 13 805 546

Като % на годишна база 10.2% 14.3% 13.4% 9.9% 5.3%

Домакинства и НТООД 28 421 616 29 460 560 30 885 946 31 621 668 32 431 713

Като % на годишна база 11.2% 13.5% 13.0% 13.3% 14.1%

Кредити - общо 51 113 229 51 661 124 52 405 334 52 219 308 53 070 613

Като % на годишна база 2.4% 2.6% 3.4% 3.2% 3.8%

Нефинансови предприятия 32 133 150 32 675 988 33 503 174 33 482 427 34 309 978

Като % на годишна база 4.2% 4.2% 5.7% 5.7% 6.8%

Домакинства и НТООД* 18 980 079 18 985 136 18 902 160 18 736 881 18 760 635

Като % на годишна база -0.5% -0.1% -0.4% -1.0% -1.2%

*НТООД - Нетърговски организации, обслужващи домакинствата

Топ 5 на банките  
в България

Четири от петте банки, които 
формират над 50% от банковия 
пазар в България, са с чужд ма-
жоритарен собственик. В топ 5 
с изцяло български мажорита-
рен собственик е само Първа ин-
вестиционна банка.
Класацията по активи, подре-
дена от БНБ, се води от УниКре-
дит Булбанк. Следвана от Банка 
ДСК, Обединена българска бан-
ка, Райфайзенбанк и Първа ин-
вестиционна банка. От юни ОББ 
отстъпва от третата позиция, 
изпреварена от Райфайзенбанк 
и Първа инвестиционна банка. 
Тези банки са отпуснали близо 
половината от всички кредити 
за фирми и над две трети от за-
емите за частни лица.

TOP 100 
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За съжаление, 2011 г. не донася подем в сек-
тора, до голяма степен поради факта, 
че европейската икономика трябва да се 
бори с още една тежест – разпространя-
ващата се дългова криза. Но това далеч не 
означава, че всички застрахователни ком-
пании в югоизточна Европа преживяват 
разочарование през 2011 г. Напротив, много 
от 100-те най-големи  дружества в реги-
она значително увеличават печалбите си 
или успяват за заменят предишните си 
загуби с печалби. Но като цяло 2011-та се 
оказва поредната година, в която брутни-
те начислени премии (БНП) бележат спад. И 
докато той е доста по-малък в сравнение с 
този през 2010 г., резултатът показва, че 
възстановяването ще бъде всичко друго, 
но не и бързо и лесно.
100-те водещи застрахователни компа-
нии в региона приключват 2011 г. с комбини-
рани БНП от 6,053 млрд. евро в сравнение с 
6,197 млрд. евро през 2010г. Първенец по от-
ношение на ръст се оказва румънската City 
Insurance SA, чиито БНП скачат с 216,64% 
до 46,3 милиона евро. Това изстрелва ком-
панията до номер 39 в класацията от 78-
ма позиция година преди това. Румъния е 
родина и на компанията, представила се 
най-зле по този показател. Става въпрос 
за Chartis Romania SA, която отбелязва спад 
от 33,92% в БНП и се свлича от номер 71 в 
топ 100 класацията през 2010 г.  до 90-то 
място. Общо 44 компании изпращат 2011 г. 
с по-малки цифри в графата „Брутни начис-
лени премии“.
Поглед към петте най-големи застрахова-
телни дружества в региона за 2011 г. веро-
ятно ще предизвика усещане за дежа-вю. 
Всичките те остават на позиците, заема-
ни през 2010 г., и четири от тях успяват 

да постигнат значително увеличение на 
печалбите си. Zavarovalnica Triglav от Сло-
вения заслужава аплодисменти – макар да 
е родом от най-малката страна в региона, 
тя води с няколко дължини съперничките си 
по отношение на БНП и печалби. Компания-
та е безспорен лидер в класацията за тре-
та поредна година, макар да отчита спад 
от 3,42% в БНП, които възлизат на 696,7 
милиона евро. Цифрата така или иначе да-
леч надхвърля резултата, постигнат от 
номер две - хърватската Croatia Osiguranje. 
Тя приключва годината с БНП от 373,3 ми-
лиона евро, което представлява спад от 
3,68%. Нетната печалба на Zavarovalnica 
Triglav скача на 43,8 милиона евро от 32,1 
милиона евро през 2010 г., докато Croatia 
Osiguranje почти удвоява своята, отчи-
тайки 10,4 милиона евро в сравнение с 5,9 
милиона евро през 2010 г. 
Номер три в класацията, словенската 
Adriatic Slovenica, успява да увеличи БНП с 
1,62% до 265,6 милиона евро и вдига нетна-
та си печалба от 10,5 милиона евро до 17,7 
милиона евро. Zavarovalnica Maribor, също 
от Словения, се задържа на 4-то място с 
БНП от 263,2 милиона евро, което предста-
влява увеличение от 1,40%. Нетната печал-
ба на компанията остава без промяна на 
10,6 милиона евро. Astra SA от Румъния ос-
тава на 5-та позиция, въпреки че нейните 
БНП падат с 6,89% до 233,5 милиона евро. За 
сметка на това, Astra изпраща една отлич-
на година по отношение на нетна печалба, 
увеличавайки стремително размера й до 
18,8 милиона евро от 5,9 милиона евро през 
2010 г. 
Новото лице в челната десятка е румън-
ската Asigurarea Romaneasca - Asirom Vienna 
Insurance Group SA, коята приключва на 
14-то място година по-рано. Позиции 6 
до 9 са заети от познати имена, макар и 
в малко по-различен аранжимент. Румън-
ската Allianz - Tiriac Asigurari SA този път 
е на 6-то място след като се класира 7-ма 
през 2010 г. Други две румънски компании 
-  Omniasig Vienna Insurance Group SA (коя-
то се слива с BCR Asigurari Vienna Insurance 
Group SA през 2012) и Groupama Asigurari 
SA - също се изкачват с по едно стъпало и 
завършват съответно на 7-мо и 8-мо мяс-
то. Dunav Osiguranje AD от Сърбия оформя 
челната десятка, придвижвайки се с една 
позиция нагоре до номер 9. 
През 2011, клубът на 100-те най-големи за-
страхователни компании в Югоизточна 
Европа приема пет нови членки. Три от 
тях представляват България и те са Бул 
Инс АД, АЛИКО България Животозастра-
хователно Дружество ЕАД (част от аме-
риканската MetLife Inc) и ОББ - АЛИКО Жи-
вотозастрахователно Дружество АД. Те 
завършват надпреварата съответно на 
27-ото, 95-то и 96-то място. Словенска-

та  Merkur Zavarovalnica се класира 37-ма,  
а Velebit Osiguranje от Хърватия успява да 
пробие в класацията под номер 100.
Благодарение на своите нови попълне-
ния, България изпреварва Румъния и става 
страната с най-голям брой представите-
ли в SEE TOP 100  класацията на застрахо-
вателните компании за 2011г.  Списъкът 
включва 21 български имена в сравнение с 19 
през 2010 г., докато приносът на Румъния 
намалява от 22 до 20 компании. Хърватия 
е представена от 19 компании в сравнение 
с 18 година по-рано. Сърбия и Босна и Херце-
говина имат съответно 11 и 10 компании в 
класацията, също толкова колкото и през 
2010 г, докато броят на словенските пред-
ставителки намалява от 10 на 9. Македо-
ния остава с пет участнички, а Черна гора 
и Молдова с по две. Единственото име от 
Албания е Sigal UNIQA Group Austria, която 
се изкачва от номер 75 през 2010 до 60. 

Бързото възстановяване се оказа 
блян за застрахователите в 
Югоизточна Европа през 2011 г. от Емилия Атанасова

Когато застрахователните ком-
пании в югоизточна Европа вдига-
ха наздравица за настъпващата 
2011 г., общото настроение се ха-
рактеризираше с резервираност 
по отношение на близкото бъдеще 
и вяра в по-дългосрочните перспек-
тиви на сектора.
Застрахователите току-що са се 
разделили с една доста трудна го-
дина – през 2010-та последиците 
от финансовата криза и последва-
лата рецесия все още силно се усе-
щат.

Mетодология

„SEE TOP 100 Застрахователи“ 
е класация на най-големите за-
страхователни компании (без 
презастрахователни друже-
ства) в Югоизточна Европа по 
отношение на брутни начислени 
премииq както фигурират в не-
консолидираните приходни от-
чети на компаниите за 2011 г.
За да се даде възможност за 
сравнение, всички местни валу-
ти са превърнати в евро, като 
са използвани официалните ва-
лутни курсове на централните 
банки в последния работен ден 
съответно на 2011 г. и 2010 г. 
Местните валути са използва-
ни при изчисляване на разлики-
те на годишна база.
Всички данни се взети от цен-
трални банки, национални 
търговски регистри, финансо-
ви надзорни комисии, застрахо-
вателни асоциации, правител-
ствени и корпоративни сайтове 
и самите компании.
Общият брой на разгледаните 
застрахователни дружества 
надхвърля 230.

TOP 100  
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2011 2010 Компания Държава Бруто записани 
премии 2011

Промяна в БЗП на 
годишна база

Нетна печалба /
загуба 2011

Нетна печалба /
загуба 2010

1 1 Zavarovalnica Triglav d.d. Словения 696.7 -3.42% 43.8 32.1

2 2 Croatia Osiguranje d.d Хърватия 370.3 -3.68% 10.4 5.9

3 3 Adriatic Slovenica d.d. Словения 265.6 1.62% 17.7 10.5

4 4 Zavarovalnica Maribor d.d. Словения 263.2 1.40% 10.6 10.6

5 5 Astra SA Румъния 233.5 -6.89% 18.8 5.9

6 7 Allianz - Tiriac Asigurari SA Румъния 208.0 -11.95% 5.7 -4.4

7 8 Omniasig Vienna Insurance Group SA* Румъния 176.3 -16.87% -42.0 0.747

8 9 Groupama Asigurari SA Румъния 164.0 -9.15% -23.7 -11.8

9 10 Dunav Osiguranje AD Сърбия 147.9 5.32% 2.6 2.1

10 14 Asigurarea Romaneasca - Asirom Vienna Insurance Group SA Румъния 145.4 18.30% 1.7 4.3

11 12 Allianz Zagreb d.d. Хърватия 135.1 4.58% 12.4 9.8

12 11 Euroherc Osiguranje d.d. Хърватия 132.8 -0.21% 24.4 12.2

13 13 ING Asigurari De Viata SA Румъния 128.4 2.03% 3.4 9.1

14 18 Delta Generali Osiguranje AD Сърбия 104.4 4.04% 5.0 2.1

15 15 BCR Asigurari Vienna Insurance Group SA Румъния 102.1 -15.51% 0.320 0.280

16 19 DDOR Novi Sad AD Сърбия 94.6 -5.66% 2.2 2.8

17 17 UNIQA Asigurari SA Румъния 88.7 -11.34% -16.9 -13.1

18 20 DZI - General Insurance EAD България 86.2 -8.39% 6.4 4.0

19 22 Jadransko Osiguranje d.d. Хърватия 85.0 -0.20% 12.5 6.2

20 24 Generali d.d. Словения 83.4 7.21% 2.2 1.6

21 23 Armeec AD България 82.7 4.16% 0.460 3.4

22 27 BCR Asigurari De Viata Vienna Insurance Group SA Румъния 79.8 12.14% 4.5 3.2

23 25 Zavarovalnica Tilia d.d. Словения 79.2 7.19% 2.3 1.5

24 21 Bulstrad Vienna Insurance Group AD България 74.2 -19.65% 0.195 -10.5

25 31 Lev Ins AD България 73.4 6.13% 5.4 -12.8

26 26 Allianz Bulgaria AD България 72.6 0.25% 6.1 5.7

27 New Bul Ins AD България 70.8 2.03% 0.934 1.8

28 29 Euroins Romania Asigurare-Reasigurare SA Румъния 67.7 -2.90% -8.5 -1.0

29 28 KD Zivljenje d.d. Словения 62.6 -11.00% 1.1 1.9

30 30 Kvarner Vienna Insurance Group d.d. Хърватия 58.2 -11.84% -12.2 -0.7

31 33 Basler Osiguranje Zagreb d.d. Хърватия 54.5 1.12% -14.6 -8.4

32 36 Generali Romania Asigurare Reasigurare SA** Румъния 53.9 7.23% -19.3 0.062

33 34 Triglav Osiguranje d.d. Хърватия 52.6 -2.36% 0.091 -3.3

34 35 Grawe Hrvatska d.d. Хърватия 52.1 -1.43% 4.2 3.1

35 38 Wiener Stadtische Osiguranje AD Сърбия 49.2 4.82% 1.6 1.7

36 37 Alico Asigurari Romania SA Румъния 47.9 0.94% 17.1 16.1

37 New Merkur Zavarovalnica d.d. Словения 47.5 0.32% 4.3 6.9

38 32 Carpatica Asig SA Румъния 46.3 -31.55% -1.1 6.5

39 78 City Insurance SA Румъния 46.3 216.64% 4.0 0.324

40 39 Generali Osiguranje d.d. Хърватия 42.9 7.15% 0.349 0.187

41 41 UNIQA AD България 40.3 9.59% -2.5 -1.1

42 42 Euro Ins AD България 39.1 6.44% 0.248 -1.1

43 40 Merkur Osiguranje d.d. Хърватия 37.8 -1.93% 3.4 4.2

44 43 Grawe Zavarovalnica d.d. Словения 34.4 -1.53% 3.5 4.0

45 47 Sarajevo Osiguranje d.d. Босна и Херцеговина 31.9 6.34% N/A 0.778

46 44 UNIQA Osiguranje d.d. Croatia 30.3 -4.84% 0.167 0.471

47 45 Lovcen AD Черна гора 29.4 -9.08% 0.945 -4.8

48 51 UNIQA Non-Life Insurance AD Сърбия 28.9 9.11% -2.8 0.002

49 50 Energia AD България 28.7 8.62% 12.1 12.2

50 52 Victoria AD България 28.4 11.59% 0.591 0.114

* През 2012 г. компаниите се вля в BCR Asigurari Viena InsuranceGroup SA
** Създадена през септември 2011 г. чрез сливането на Asigurare Reasigurare Ardaf SA и Generali Asigurari SA.
*** обозначава брутна печалба или 2011
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2011 2010 Компания Държава Бруто записани 
премии 2011

Промяна в БЗП на 
годишна база

Нетна печалба /
загуба 2011

Нетна печалба /
загуба 2010

51 49 Generali Insurance AD България 28.1 1.57% 0.373 4.1

52 48 Agram Zivotno Osiguranje d.d. Хърватия 26.7 -2.88% 7.0 4.7

53 53 Allianz Bulgaria Life AD България 25.8 1.91% 5.3 5.2

54 59 Hrvatska Osiguravajuca Kuca d.d. (HOK-Osiguranje d.d.) Хърватия 23.5 6.77% 1.7 0.599

55 56 Helios Vienna Insurance Group d.d. Хърватия 23.4 30.23% 4.4 1.4

56 54 Sunce Osiguranje d.d. Хърватия 22.9 -2.41% 1.3 1.9

57 55 Bosna-Sunce Osiguranje d.d. Sarajevo Босна и Херцеговина 22.3 -6.41% 0.052 0.361

58 61 Takovo Osiguranje AD Serbia 22.1 3.13% 0.068 0.034

59 63 SID – Prva Kreditna Zavarovalnica d.d. Словения 21.1 5.97% 5.6 6.8

60 75 Sigal UNIQA Group Austria sh.a. Албания 20.8 7.73% N/A N/A

61 64 Euroherc Osiguranje d.d. Босна и Херцеговина 20.7 4.20% 1.3 0.926

62 68 UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo Bosnia and Herzegovina 20.4 13.25% 0.138 0.275

63 67 Triglav Osiguranje AD (former Triglav Kopaonik AD) Сърбия 20.3 6.54% -2.5 -2.2

64 60 Triglav Osiguruvanje AD (former Vardar Skopije AD) Македония 20.2 -6.76% N/A N/A

65 65 Croatia Osiguranje d.d. Босна и Херцеговина 19.5 0.62% 0.270 0.503

66 66 Grawe Osiguranje AD Сърбия 19.1 -1.25% 1.6 2.8

67 57 Garanta Asigurari SA Румъния 18.8 -16.12% 0.230 0.893

68 73 Moldasig SRL Молдова 18.7 7.52% 3.0 4.9

69 70 Interamerican Bulgaria AD България 18.0 3.29% -6.3 -2.8

70 72 DZI AD България 17.8 6.65% 2.7 1.5

71 62 Aviva Asigurari De Viata SA Румъния 17.0 -17.55% -1.5 -4.6

72 69 OZK - Insurance AD България 16.8 -5.57% 0.029 0.490

73 58 Bulgarski Imoti AD България 16.5 -27.03% -2.5 -8.3

74 74 Triglav Osiguranje d.d. Sarajevo Босна и Херцеговина 15.7 -3.66% 0.764 1.0

75 82 Bulstrad Life Vienna Insurance Group AD България 14.6 8.02% 0.325 0.398

76 79 Erste Osiguranje Vienna Insurance Group d.d.*** Хърватия 13.9 -2.27% 0.830 0.782

77 80 AMS Osiguranje AD Сърбия 13.8 -4.88% 0.725 0.575

78 90 UNIQA Life Insurance AD България 13.4 21.68% 0.049 0.169

79 96 Asito Kapital SA Румъния 13.2 39.41% 0.269 0.030

80 86 Croatia Zdravstveno Osiguranje d.d Хърватия 12.9 0.07% 0.420 0.588

81 81 Grawe Romania Asigurare SA Румъния 12.8 -9.24% 0.716 0.327

82 85 VGT Osiguranje d.d. Visoko Босна и Херцеговина 12.6 -6.09% 0.136 0.253

83 91 Eurolink Insurance AD Македония 12.6 15.92% 0.153 0.645

84 76 Sava Osiguruvanje AD (former Sava Tabak AD) Македония 12.5 -17.47% -2.5 -2.2

85 87 Јahorina Osiguranje a.d. Босна и Херцеговина 12.5 -0.05% 0.263 1.8

86 84 QBE Macedonia AD Македония 12.3 -8.67% -1.2 0.166

87 77 Sava Osiguranje AD Сърбия 11.8 -22.24% 0.170 0.090

88 89 HDI Zastrahovane AD България 11.7 0.22% 0.142 0.116

89 99 Milenijum-Osiguranje AD Сърбия 11.6 29.81% 0.063 0.292

90 71 Chartis Romania SA Румъния 11.1 -33.92% 1.0 -0.4

91 92 Merkur BH Osiguranje d.d. Босна и Херцеговина 10.8 8.54% 0.816 0.742

92 88 Asito SA Молдова 10.4 -18.12% 0.346 1.3

93 94 Sava Montenegro AD Черна гора 10.3 6.74% 0.106 -2.1

94 93 Grawe Osiguranje d.d. Sarajevo Босна и Херцеговина 10.2 3.23% 0.677 0.280

95 New Alico Bulgaria Life Insurance Company EAD (Metlife) България 10.2 -6.60% -3.4 2.5

96 New UBB-Alico Life Insurance Company AD (UBB Metlife) България 9.8 13.14% 2.5 2.1

97 95 Eureko Asigurari SA Румъния 9.7 1.65% -1.3 -4.7

98 97 Osiguritelna Polisa AD Македония 9.3 3.22% 0.718 0.692

99 100 BNP Paribas Cardif Osiguranje d.d. (former Cardif Osiguranje d.d.) Хърватия 9.1 4.61% 0.538 0.139

100 New Velebit Osiguranje d.d. Хърватия 8.9 7.67% -2.5 -2.0

в млн. евро
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да се чете като следва:

Босна и Херцеговина

България

Хърватия

Македония

Молдова

Черна гора

Румъния

Сърбия

Словения

Цветът на фигурите  отговаря на 
страната на произход за всяка от 
компаниите

Графиката илюстрира позицията на всeки от застрахователите в SEE TOP 100 по отношение на бруто записана премия, нетна печалба/
загуба и бруто записана премия на човек от населението през 2011 г. Абсцисата Х измерва бруто записана премия. Ординатата Y 
представя нетната печалба/загуба, а големината на фигурите отговаря на бруто записана премия на човек от населението.
Графиката не включва албанския застраховател Sigal UNIQA Group Austria sh.a., Sarajevo Osiguranje d.d., Босна и Херцеговина и 
македонската Triglav Osiguruvanje AD (бивша Vardar Skopije AD), тъй като няма данни за нетната печалба/загуба.
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страната на произход за всяка от 
компаниите

Графиката илюстрира позицията на всeки от застрахователите в SEE TOP 100 по отношение на бруто записана премия, нетна печалба/
загуба и бруто записана премия на човек от населението през 2011 г. Абсцисата Х измерва бруто записана премия. Ординатата Y 
представя нетната печалба/загуба, а големината на фигурите отговаря на бруто записана премия на човек от населението.
Графиката не включва албанския застраховател Sigal UNIQA Group Austria sh.a., Sarajevo Osiguranje d.d., Босна и Херцеговина и 
македонската Triglav Osiguruvanje AD (бивша Vardar Skopije AD), тъй като няма данни за нетната печалба/загуба.
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NIN: 5063345000
Правна форма: Акционерно 
дружество
Статус: Активна
Фондова борса: Фондова 
борса в Любляна
Борсов символ: ZVTG
ISIN: SI0021111651

Управителен съвет
Председател – Матиас Раковеч
Член на съвета – Мариша Макотер
Член на съвета – Станислав Вртунски
Член на съвета – Андрей Слапар

Надзорен съвет
Председател – Игор Михайлович
Заместник-председател – Грегор Рок 
Кастелич
Член на съвета – Петер Челар
Член на съвета – Адолф Зупан

Член на съвета – Йован Луковач
Член на съвета – Альоша Валентинчич
Член на съвета – Бранко Горян
Член на съвета – Миран Крстинч
Член на съвета – Владимир Урсич

5 юли 1900 г. - Vzaje-Vzaje-
mna Zavarovalnica е 
основана в Любляна, 
столицата на Сло-
вения.

16 юни 1945 г. - Vza-Vza-
jemna Zavarovalnica 
променя името си 
на Zavarovalni Zavod 
Slovenije.

1946 г. - Zavarovalni 
Zavod Slovenije става 
част от Национал-
ния застраховате-
лен институт на 
Словения.

1976 г. - Zavarovalna 
Skupnost Triglav е ос- е ос-
нована в Любляна 
след сливането на 

История

Zavarovalnica Triglav d.d. е водещо застрахователно дружество в Словения и Югоизточна Европа. Тя е компанията-майка на Triglav 
Group, която предлага застрахователни и финансови услуги в седем страни в Централна и Югоизточна Европа.

Собственици Дъщерни фирми
Pozavarovalnica Triglav Re d.d. (Словения) – 100%; Triglav Nalozbe 
Financna Druzba d.d. (Словения) – 100%; Triglav Nepremicnine d.d. 
(Словения) – 100%; Triglav INT d.d. (Словения) – 100%; Tri-Pro d.o.o. 
(Словения) – 100%; AS Triglav - Servis in Trgovina d.o.o. (Словения) – 
100%; Hotel Grad Podvin d.d. (Словения) – 100%; Triglav Zdravstvena 
Zavarovalnica d.d. (Словения) – 100%; Investicijsko Podjetje d.o.o. 
(Словения) – 100%; Triglav Osiguranje d.d. (Хърватия) – 99.76%; 
Triglav Penzijski Fondovi a.d. (Сърбия) – 70.44%; Triglav Skladi d.o.o. 
(Словения) – 67.5%; Slovenijales d.d. (Словения) – 61.74%; Gradis IPGI 
d.d. (Словения) – 56.95%; Triglavko d.o.o. (Словения) – 38.47%; Nama 
d.d. (Словения) – 38.05%; Skupna Pokojninska Druzba d.d. (Словения) 
– 30.14%; Abanka Vipa d.d. (Словения) – 25.61%; Tehnoloski Center 
Varne Voznje Vransko (Словения) – 25.01%

Zavarovalnica Triglav d.d.

28.07%
Slovenska Odskodninska 

Druzba d.d. (Словения)

34.47%
Държавата 

(Словения)

37.46%
Други

Адрес: ул. Миклошичева 19, Любляна, Словения п.к. 1000

Website:  www.triglav.si  
 www.triglav.eu

Телефони: +386 1 474 72 00 , +386 1 474 73 07  
 +386 1 474 74 86 , +386 1 474 71 09  
 +386 1 474 71 29
Ел. поща: info-triglav@triglav.si  
 ir@triglav.si  
 pr@triglav.si

няколко застрахо-
вателни дружества 
от Словения и Хър-
ватия.

12 декември 1990 г. - 
Zavarovalnica Triglav 
d.d. се отделя от 
Zavarovalna Skupnost 
Triglav.

2000 г. – Компанията 
получава сертифи-

кат ISO 9001 за Сис-
тема за управление 
на качеството.

2000 г. - Zavarovalnica 
Triglav d.d. придобива 
мажоритарен дял 
в местната банка 
Abanka d.d.

9 септември 2008 
г. – Акциите на ком-
панията започват 

да се търгуват на 
фондовата борса в 
Любляна

3 юни 2011 г. - Zavaro-Zavaro-
valnica Triglav d.d., ней-, ней-
ния филиал Triglav INT 
d.d. и Международна-
та финансова кор-
порация подписват 
писмо за оценяване 
на капитала и спо-
разумение за пове-
рителност за точна 

оценка на стойнос-
та на Triglav INT d.d. 
и потенциално пос-
ледвало придобиване 
на дял от най-много 
20% в компанията.

22 юни 2012 г. - Zava-Zava-
rovalnica Triglav d.d. 
придобива 100% от 
местна компания за 
недвижими имоти 
Investicijsko Podjetje 
d.o.o. за 14.8 млн евро.
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  2011 2010 2009 2008
Необработени (сурови) материали 1.35 0.91 0.31 0.78

Комуникации 2.16 1.99 1.19 1.29

Енергиен сектор 2.73 1.74 1.22 0.85

Финанси 36.47 37.97 39.33 41.97

Промишленост 2.86 1.87 2.79 3.41

Обществени услуги 2.09 1.53 0.69 1.33

Облигации на страни-членки на ИПО 
(Икономическия и паричен съюз) 26.45 29.85 31.83 29.44

Облигации на други страни-членки на ЕС 3.54 2.12 4.23 2.98

Облигации на страни извън ЕС 1.64 2.43 1.04 1.73

Предприемачи и домакинства 0.07 0.03 0.1 0.13

Други 20.64 19.56 17.27 16.09

Компаниите, част от Triglav Group, имат дейности в застрахо-
вателните пазари на седем страни в Централна и Югоизточна 
Европа - Словения, Чехия, Хърватия, Сърбия,  Босна и Херцегови-
на, Черна гора и Македония.
През август 2012 г. кредитна агенция Standard & Poor's понижи 
дългосрочния кредитен рейтинг на Triglav Group, включително 
Zavarovalnica Triglav d.d., на A -, в съответсвие с намаляването 
на дългосрочния суверенен кредитен рейтинг на Словения. През 
ноември 2011 г. Standard & Poor's потвърди дългосрочния креди-
тен рейтинг от A на Zavarovalnica Triglav d.d. и Triglav Group за 
четвърта поредна година.
За първите три месеца на 2012 г. записаните застрахователни 
премии на Zavarovalnica Triglav d.d. бяха 197.9 млн евро. Чистата 
печалба за периода възлизаше на 13.7 млн евро, ръст от 7.0% в 
сравнение с предходния период през 2011 г.
През първото тримесечие на 2012 г. делът на Zavarovalnica 
Triglav d.d. от пазара за застраховка живот в Словения беше 
33.7%, делът от пазара за общо застраховане е 34.8%, а делът 
от местния пазар за здравни застраховки е 38.3%, заедно с дъ-
щерната фирма Triglav Zdravstvena Zavarovalnica d.d.
В изданието за 2011 г. на българската информационна агенция 
SeeNews Zavarovalnica Triglav d.d. за втора поредна година се 
нареди на първо място по записани застрахователни премии 
сред стоте най-големи застрахователи в Югоизточна Европа.
През 2011 г. 71.1% от записаните застрахователни премии на 
компанията идват от общо застраховане и 28.9% от живото-
застраховане. Най-голям дял сред общото застраховане има 
имущественото застраховане - 19.6%, застраховка гражданска 
отговорност за моторни превозни средства се нарежда на 
второ място с 17.9% и автомобилното застраховане е трето 
със 17.5%.

Продукти и услуги

Пазари и продажби

Zavarovalnica Triglav d.d. предлага следните услу-
ги:  застраховка живот, здравна застраховка, 
допълнително доброволно пенсионно осигу-
ряване, автомобилна застраховка, инвести-
ционна застраховка, застраховка злополука, 
имуществено застраховане, застраховане 

на отговорности, застраховка при пътуване, 
земеделска застраховка, застраховка на доби-
тък, застраховка на плавателен съд, авиаци-
онно застраховане, оценяване на застрахова-
телни рискове и щети

Капацитет Централният офис на Zavarovalnica Triglav d.d. 
се намира в Любляна, столицата на Словения. 
Фирмата има регионални офиси в 12 града в 
Словения.
Собствената мрежа на компанията включва 

58 представителни офиса и повече от 680 
застрахователни агенти в страната. Продук-
тите и услугите на компанията се предлагат 
и в банки, пощенски клонове и туристически 
агенции

Финансова информация и основни финансови 
показатели (неконсолидирани,  в млн евро)

2011 2010 2009
Общи активи 2516.6 2593.1 2484.6

Общи активи и задължения 2516.6 2593.1 2484.6

Капитал 437.7 481.9 477.4

Акционерен капитал 73.7 23.7 23.7

Застрахователни технически резерви 1585.9 1616.8 1592.5

Чист премиен приход 628.1 657.4 669.1

Записани застрахователни премии 696.7 721.3 744.5

Приход от финансови активи 116.4 164.4 166.6

Чисти възникнали искове 383.0 364.2 414.2

Оперативни разходи 140.0 145.6 142.0

Разходи по финансови активи и задължения 180.2 129.5 84.2

Други застрахователни разходи 35.5 41.4 44.5

Печалба/загуба преди данъци 54.4 46.7 3.2

Чиста печалба/загуба 43.8 32.1 -1.8

Портфейл от финансови активи по икономически сектори

Пазарен дял 
на Triglav 
Group в чужди 
застрахователни 
пазари през 2011

47.3%

19.7%
8.2% 4.33%

3.6% 0.9%
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  Вид застраховане

  Живот      Общо застраховане Общо
Zavarovalnica Triglav d.d. 41.13 35.61 37.05

Adriatic Slovenica d.d. 2.71 17.21 13.44

Zavarovalnica Maribor d.d. 14.12 13.09 13.36

Vzajemna d.v.z. 0 16.7 12.36

Generali d.d. 3.6 4.32 4.13

Други 38.44 13.07 19.66

Източник: Словенска застрахователна асоциация

Пазарени дялове от словенския застрахователен пазар през 
2010, в %

0 30 100 0 251 186 0 FBBA00

profiles.seenews.com
Финансовата и бизнес информация за компаниите, предоставена от SeeNews, е достъпна и през 
вашия Bloomberg терминал.
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No. SEE TOP 
100 No. Компания

Държава На човек от 
населението

2011 2010

1 7 Petrol d.d. Словения 1 430 1 230

2 15 Poslovni Sistem Mercator d.d. Словения 814.6 827.7

3 2 INA d.d. Хърватия 805.9 714.1

4 18 Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. Словения 682.3 455.9

5 24 Revoz d.d. Словения 567.5 659.0

6 29 GEN-I d.o.o. Словения 494.7 287.6

7 31 Krka d.d. Словения 488.2 470.4

8 3 Лукойл Нефтохим Бургас АД България 485.8 377.5

9 191 Elektroprivreda Crne Gore A.D. Черна гора 426.3 472.4

10 6 Аурубис България АД България 406.1 259.2

11 12 Konzum d.d. Хърватия 395.7 388.6

12 13 Hrvatska Elektroprivreda d.d. Хърватия 386.6 385.7

13 48 Telekom Slovenije d.d. Словения 365.4 366.1

14 53 Gorenje d.d. Словения 347.3 335.7

15 54 OMV Slovenija d.o.o. Словения 346.4 275.8

16 60 Engrotus d.d. Словения 329.0 336.0

17 59 Okta AD Македония 323.0 247.5

18 63 Lek d.d. Словения 319.8 288.0

19 299 Jugopetrol AD Черна гора 292.2 239.9

20 301 Kombinat Aluminijuma  
Podgorica A.D. Черна гора 289.8 472.3

21 71 IMPOL d.o.o. Словения 284.9 251.6

22 9 Naftna Industrija Srbije AD Сърбия 271.2 232.0

23 10 Лукойл-България ЕООД България 251.4 227.6

24 14 Национална електрическа  
компания ЕАД България 235.3 205.3

25 26 Hrvatski Telekom d.d. Хърватия 232.2 254.5

26 36 Prirodni Plin d.o.o. Хърватия 209.1 179.4

27 112 CIMOS d.d. Словения 207.8 180.9

28 116 Makpetrol AD Македония 196.1 169.3

29 118 Johnson Matthey DOOEL Македония 193.1 64.2

30 127 Geoplin d.o.o. Словения 192.4 180.1

31 1 OMV Petrom SA Румъния 187.2 169.2

32 129 EVN Macedonia AD Македония 183.4 176.8

33 438 Crnogorski Telekom A.D. Черна гора 181.4 184.2

34 21 JP Elektroprivreda Srbije (JP EPS) Сърбия 172.6 162.5

35 148 SODO d.o.o. Словения 170.9 162.8

36 153 BSH Hisni aparati d.o.o. Словения 168.9 135.3

37 154 Druzba za Avtoceste v  
Republiki Sloveniji d.d. Словения 168.3 156.9

38 168 Merkur d.d. Словения 158.2 170.2

39 180 Talum d.d. Словения 146.6 113.1

40 4 OMV Petrom Marketing SRL Румъния 145.4 50.4

41 5 Automobile-Dacia SA Румъния 142.0 126.4

42 190 Tobacna Grosist d.o.o. Словения 141.2 131.8

43 67 OMV Hrvatska d.o.o. Хърватия 137.8 114.2

44 206 Slovenska Odskodninska Druzba d.d. Словения 134.4 32.6

45 35 ОМВ България ООД България 132.7 110.1

46 202 Elem AD  
(Elektrani na Makedonija) Македония 131.2 141.1

47 34 Telekom Srbija AD Сърбия 128.9 123.4

48 554 Roksped D.O.O. Черна гора 127.5 115.1

49 8 Rompetrol Rafinare SA Румъния 124.7 91.4

50 559 Telenor D.O.O. Черна гора 122.2 123.1

No. SEE TOP 
100 No. Компания

Държава На човек от 
населението

2011 2010

51 227 Termoelektrarna Sostanj d.o.o. Словения 122.1 122.6

52 231 Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.  
(former Sava Tires d.o.o.) Словения 121.3 193.1

53 75 HEP-Proizvodnja d.o.o. Хърватия 121.2 121.4

54 39 JP Srbijagas Сърбия 121.0 109.1

55 232 Posta Slovenije d.o.o. Словения 120.5 117.2

56 42 Булгаргаз ЕАД България 118.5 87.1

57 77 HEP-Operator Distribucijskog  
Sustava d.o.o. Хърватия 118.2 115.4

58 140
CEZ Shperndarje Sh.a. (former 
Operatori i Sistemit te Shperndarjes 
(OSSH) Sh.a.)

Албания 116.8 94.1

59 569 Montenegro Airlines A.D. Черна гора 115.8 120.9

60 41 Zelezara Smederevo DOO  
(former US Steel Serbia DOO) Сърбия 115.3 117.4

61 84 Zagrebacki Holding d.o.o. Хърватия 111.1 116.5

62 249 Feni Industries AD Македония 108.6 120.2

63 265 Helios d.o.o. Словения 108.6 93.8

64 86 JP Elektroprivreda BiH d.d. Босна и Херцеговина 105.9 116.1

65 276 Renault Nissan Slovenija d.o.o. Словения 105.1 100.4

66 44 Termoelektrane Nikola Tesla DOO Сърбия 104.6 79.3

67 92 Brodosplit - Brodogradiliste d.o.o. Хърватия 104.1 46.5

68 281 Interenergo d.o.o. Словения 103.5 0.0

69 284 Salus d.d. Словения 103.0 108.5

70 285 Henkel Slovenija d.o.o. Словения 101.7 92.7

71 286 Iskra Avtoelektrika d.d. Словения 100.9 83.9

72 288 Hypo Leasing d.o.o. Словения 100.6 131.0

73 289 Nuklearna Elektrarna Krsko d.o.o. Словения 100.0 81.7

74 295 Cinkarna d.d. Словения 98.2 77.3

75 55 Нафтекс Петрол ЕООД България 97.6 76.9

76 300 Shell Adria d.o.o. Словения 96.5 69.4

77 105 Tisak d.d. Хърватия 96.2 91.3

78 52 Delhaize Serbia DOO (former Delta 
Maxi DOO) Сърбия 95.1 100.0

79 297 Makedonski Telekom AD (former 
Makedonski Telekomunikacii AD) Македония 94.2 101.0

80 307 SI.Mobil d.d. Словения 94.2 83.7

81 107 ASA Prevent Group Босна и Херцеговина 93.1 95.8

82 114 VIPNet d.o.o. Хърватия 91.7 105.1

83 201 Bankers Petroleum Albania Ltd. Албания 91.6 39.9

84 64 ЧЕЗ Електро България АД България 89.7 79.4

85 122 Plodine d.d. Хърватия 88.4 80.7

86 65 Овергаз инк АД България 88.2 65.6

87 124 Petrokemija d.d. Хърватия 88.0 70.0

88 325 UNIOR Kovaska Industrija d.d. Словения 87.3 67.7

89 128 Mercator - H d.o.o. Хърватия 85.2 90.6

90 335 MOL Slovenija d.o.o. Словения 84.1 64.6

91 612 Rudnik Uglja A.D. Черна гора 83.1 95.1

92 338 Droga Kolinska d.d. Словения 83.1 83.0

93 133 Vindija d.d. Хърватия 82.8 83.1

94 135 Pliva Hrvatska d.o.o. Хърватия 81.8 85.5

95 11 Rompetrol Downstream SRL Румъния 81.0 67.5

96 143 Moldovagaz SA Молдова 80.7 66.6

97 347 Adria Airways d.d. Словения 79.9 74.2

98 139 Brodogradjevna Industrija 3.Maj d.d. Хърватия 79.5 0.0

99 351 Ljubljanske Mlekarne d.d. Словения 78.6 75.6

100 72 Mercator - S DOO Сърбия 76.8 65.9

в евро в евро

TOP 100 на човек  
от населението
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Енергийната компания Petrol се нарежда 
на първо място за четвърта поредна 
година с приходи на глава от населени-
ето от 1 430 евро през 2011 г., което е 
покачване в сравнение с 1 230 евро през 
предходната година. Компанията се на-
режда седма в класацията SEE TOP 100 по 
отношение на общ приход за 2011 г.  Най-
голямата търговска хранителна верига 
Mercator е следваща, с приход на глава от 
населението от 814.6 евро, което е спад 
в сравнение с 827.7 евро през 2010 г. 

Хърватия с население от малко над че-
тири милиона души, е втора по отно-
шение на брой компании в листата на 
SEE TOP 100 по приходи на глава от на-
селението за 2011 г. В листата влизат 
осемнадесет компании, като петрол-
ната  INA се нарежда на трето място, 
с 805.9 евро приходи на глава от населе-
нието, което е покачване в сравнение 
със 714.1 евро през 2010 г.  Търговската 
верига Konzum е втората най-добре 
представила се сред хърватските ком-
пании, с 395.7 евро приходи на глава от 
населението през 2011 г., което е покач-
ване от 388.6 евро приходи през 2010 г.  
Компанията обаче загубва три позиции, 
като от осмо в класацията за 2010 г. 

сега е на 11 място.
Девет български компании влизат в 
листата на SEE TOP 100 по приходи на 
глава от населението, като водещата 
позиция е на Lukoil Neftochim Burgas, с 
485.8 евро приходи на глава от населе-
нието през 2011 г. Компанията е трета 
по отношение на общ приход в общата 
класация  SEE TOP 100. Aurubis Bulgaria е 
втората най-добре представила се сред 
българските компании, нареждайки се на 
десето място по отношение на прихо-
ди на глава от населението за 2011 г., от 
седемнадесета позиция, заемала година 
по-рано. 
Румънската петролна компания OMV 
Petrom, лидерът в SEE TOP 100, заема 31-во 
място в листата за приходи на глава от 
населението, но е най-добре представи-
лата се сред петте румънски компании 
в листата. Дъщерното дружество на 
Petrom, OMV Petrom Marketing, също се 
представя добре и се нарежда на 40-та 
позиция в класацията за приходи на гла-
ва от населението.
Сърбия и Черна гора имат всяка по осем 
компании в класацията за приходи на 
глава от населението. Следва Македо-
ния със седем компании. 
Черногорската енергийна компания 
Elektroprivreda Crne Gore е на девета по-
зиция с 426.3 евро приходи на глава от 
населението, което е спад в сравение с 
472.4 евро година по-рано. 
Македонската петролна рафинерия Okta 
се покачва три позиции в класацията за 
2011 г. от 20-то място през 2010 г.  Ней-
ният приход на глава от населението се 
увеличава до 323 евро през 2011 г., от 247.5 
евро година по-рано. 
Най-добрият представител на Сърбия 
е петролната компания Naftna Indutrija 
Srbije, която заема 22-ро място по при-

Методология

SEE TOP 100 per Capita е класа-
ция изготвена на базата на съ-
щата група от 1 200 компании 
както при SEE TOP 100. Класа-
цията е изготвена като се раз-
делят общите приходи в евро 
на всяка компания на броя на 
населението на страната, в ко-
ято е регистрирана. Тази база 
са сравнение показва важност-
та на отделните компании за 
местните икономики. 

Словенски и хърватски фирми са 
начело в класацията по приходи 
на глава от населението, 
енергийният сектор доминира
от Кристина Белкина

Компании от Словения, една стра-
на с население от само два милиона 
души, продължават да оглавяват  
класацията SEE TOP 100 по прихо-
ди на глава от населението, както 
бе и в предишните издания, макар 
и с 40 фирми в листата от 2011 г., 
при  46 в класацията за 2010 г. 

ход на глава от населението и девето в 
основната класация. 
По две компании от Босна и Херцеговина 
и Албания и една от Молдова влизат в 
класацията за приход на глава от насе-
лението за 2011 г. 
Elektroprivreda BiH е най-добра сред бос-
ненските компании, заемаща 64-то мяс-
то, което е спад от 57-мо място през 
предходната година. 
Албанското електроразпределително 
дружество CEZ Shperndarje е лидерът 
сред компаниите от страната. Ней-
ният приход на глава от населението 
нараства с 116.8 евро през 2011 г., от 94.1 
евро през предходната година. 
Фирмата за разпространение на приро-
ден газ Moldovagaz е единствената ком-
пания от Молдова в листата, нарежда-
ща се на 96-то място, с приход на глава 
от населението от 80.7 евро през 2011 г. 
В разделението по сектори, енергийни-
те компании доминират в класацията 
SEE TOP 100 по приходи на глава от насе-
лението.

TOP 100 на човек  
от населението
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NIN: 131434768
Правна форма: Акционерно 
дружество
Статус: Активна

Управителен съвет на „ЧЕЗ България“ ЕАД
Председател и CEO – Петър Докладал
Зам. председател и Главен оперативен директор – Петър Баран
Член на УС и Главен финансов директор – Злата Грьонингерова
Член на УС – Владимир Марек
Член на УС – Георги Петров Рисин

Ноември 2004 г. – 
ЧЕЗ Груп стъпва в 
България с покупка-
та на 67% в трите 
електроразпредели-
телни дружества на 
Западна България – 
„Електроразпределе-
ние Столично“ ЕАД, 
„Електроразпределе-
ние София Област“ 
ЕАД и „Електрораз-
пределение Плевен“ 
ЕАД.

2005 г. – Учредява се 
компанията „ЧЕЗ Бъл-
гария“ ЕАД, за да ко-

одинира дейността 
на всички компании 
на ЧЕЗ Груп в Бълга-
рия. Дружеството е 
100% собственост 
на чешката ČEZ, a.s. 
Чешката Република.  

2005 г. – „ЧЕЗ Трейд 
България“ ЕАД е един 
от първите лицен-
зирани търговци 
на енергийния па-
зар. Дружество-
то извършва по-
купко-продажба на 
електроенергия за 
п р и в и л е г и р о в а н и 
клиенти. То е 100% 
собственост на ČEZ, 

a.s. Чешката Репу-
блика.

Октомври 2006 г. – 
ЧЕЗ Груп разширява 
присъствието си в 
България с покупка-
та на 100% от капи-
тала на ТЕЦ „Варна“ 
ЕАД - втората по го-
лемина топлоеле-
ктрическа централа 
в България и на Бал-
канския полуостров 
със 1260 MW инста-
лирана мощност.

Януари 2007 г. - В из-

пълнение на изисква-
нията на българско-
то и европейското 
з акон о дате л ств о 
дейностите по снаб-
дяване и разпреде-
ление на електрое-
нергия се разделят. 
Снабдяването се по-
ема от новоучреде-
ното дружество „ЧЕЗ 
Електро България“.

Ноември 2007 г. – Три-
те електроразпреде-
лителни дружества 
„Електроразпреде-
ление София област“ 
АД, „Електоразпре-
деление Плевен“ АД и 

„Електроразпределе-
ние Столично“ се сли-
ват в „ЧЕЗ Разпреде-
ление България“ АД.

2010 г. – ЧЕЗ въвежда 
нова клиентска сис-
тема SAP за оптими-
зиране на процесите 
по обслужване на кли-
енти в Западна Бъл-
гария.

2012 г. - Три компа-
нии от групата на 
ЧЕЗ в България - „ЧЕЗ 
България“, „ЧЕЗ Елек-
тро България“ и 

„ЧЕЗ Разпределение 
България“ - получа-
ват сертификати 
за управление на ка-
чеството в съот-
ветствие с между-
народния стандарт 
EN ISO 9001:2008.

Май 2012 г. – ЧЕЗ от-
крива първия си фо-
товолтаичен парк в 
България. Той се на-
мира в село Гара Оре-
шец, Северозападна 
България, и е с капа-
цитет  близо 5 мега-
вата. Инвестиция-
та възлиза на 10 млн. 
евро. 

История

ЧЕЗ Груп е един от най-големите инвеститори в енергетиката на България с вложени над 1,7 млрд. лева. Компанията управлява 
най-голямата електроразпределителна мрежа в страната, обслужва над 3,3 милиона български граждани и е собственик на вто-
рата по големина топлоелектрическа централа в България.

Продукти и услуги ЧЕЗ разработи и предоставя 100 вида услуги 
на своите клиенти в Западна България. Ос-
вен стандартните дейности по снабдяване 
и разпределение на електроенергия, компа-
нията предлага широк кръг от допълнител-
ни услуги, най-популярни от които са 11-те 
начина за безкасово плащане на сметки. Сред 
най-новите услуги е електронната фактура - 

модерната, сигурна и удобна алтернатива на 
хартиената сметка. За улеснение на своите 
клиенти ЧЕЗ им дава възможност да заявяват 
дистанционно 32 вида платени и безплатни 
услуги, като смяна на тарифност, техническа 
проверка на електромер и др., след сключване 
на споразумение за дистанционно обслужване 
с дружеството.

Компании
 „ЧЕЗ България“ ЕАД изпълнява управленски и подър-
жащи дейности за всички дружества на ЧЕЗ Груп в 
България; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД - елек-
троразпределително дружество; „ЧЕЗ Електро Бъл-
гария“ АД - краен снабдител и лицензиран търговец; 
„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД - лицензиран търговец на 
либерализирания пазар; ТЕЦ „Варна“ ЕАД - втората 
по големина топлоелектрическа централа в Бълга-
рия и на Балканския полуостров.

CEZ Bulgaria EAD

Централа:  ул. „Г. С. Раковски“ № 140, гр. София, България

Уебсайт:  www.cez.bg

Тел: +0700 10 010
Факс: +359 2 89 59 667
Ел. поща: zaklienta@cez.bg

67%
CEZ a.s.,  
(Чешка република)33%

Българското 
правителство

Собственик

Надзорен съвет на „ЧЕЗ България“ ЕАД
Председател – Томаш Плескач
Заместник председател  – Мартин Пацовски
Член на НС – Иржи Кудрнач
Член на НС – Димитър Стефанов
Член на НС – Томаш Дзик

TOP 100 на човек  
от населението
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ЧЕЗ обслужва над 2 милиона клиенти. През юни 2012 г. бе открит най-новият и модерен клиент-
ски център, намиращ се в центъра на София. Броят на местата за плащане в брой на обслужва-
ната от ЧЕЗ територия надвишава 1300. 

За периода 2005-2011 г. инвестициите на ЧЕЗ Груп в 
България, включително в придобиването на елек-
троразпределителните дружества и на ТЕЦ „Вар-
на“, надхвърлиха 1,7 млрд. лева. 

Пазари и продажби

Инвестиции

Капацитет ЧЕЗ работи на територия от 39 377 кв. километра и поддържа електроразпределителна мрежа 
с дължина близо 60 хил. км в Западна България. На територията, обслужвана от компанията, 
има 1619 населени места и живеят около 3 300 000 български граждани.

Инвестиции на CEZ в електроразпреде-
лителната мрежа на Западна България*

стойност

Легенда

аргумент

Заглавие
подзаглавие

%01

66.0
50.2

95.8

62.2

93.7

66.8 70.3

2011201020092008200720062005

%01

* Цената за приватизация на трите ЕРП и ТЕЦ Варна не е 
включена

в млн. лева
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Rank Компания Държава Борса Символ на борсата Пазарна капитализация

1 Erste Group Bank AG Румъния BVB EBS 5 247

2 INA-Industrija Nafte d.d. Хърватия ZSE INA-R-A 5 046

3 OMV Petrom S.A. Румъния BVB SNP 3 803

4 Hrvatski Telekom d.d. Хърватия ZSE HT-R-A 2 632

5 Krka d.d. Словения LJSE KRKG 1 874

6 BRD - Groupe Societe Generale S.A. Румъния BVB BRD 1 728

7 Zagrebacka Banka d.d. Хърватия ZSE ZABA-R-A 1 726

8 SC Fondul Proprietatea SA - Bucuresti Румъния BVB FP 1 362

9 Privredna Banka Zagreb d.d. Хърватия ZSE PBZ-R-A 1 203

10 Енергони АД България BSE 2EL 1 002

11 Naftna Industrija Srbije AD Сърбия BELEX NIIS 945.6

12 Makedonski Telekom AD Skopje Македония MSE TEL 810.3

13 Crnogorska Komercijalna Banka A.D. Черна гора MNSE CKBP 688.1

14 Българска телекомуникационна компания АД България BSE 5BT 649.6

15 S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Румъния BVB TGN 608.8

16 BH Telecom d.d. Босна и Херцеговина SASE BHTSR 592.9

17 Poslovni Sistem Mercator d.d. Словения LJSE MELR 553.5

18 Alro S.A. Румъния BVB ALR 537.0

19 Konzum d.d. Хърватия ZSE KNZM-R-A 494.3

20 Петрол АД България BSE 5PET 444.6

21 Telekom Slovenije d.d. Словения LJSE TLSG 411.6

22 Rompetrol Rafinare S.A. Румъния BVB RRC 391.1

23 Telekom Srpske a.d. Banja Luka Босна и Херцеговина BLSE TLKM-R-A 366.8

24 Banca Transilvania S.A. Румъния BVB TLV 363.0

25 Арко Тауърс АДСИЦ България BSE 5SV 349.0

26 Elektorprivreda Crne Gore A.D. Черна гора MNSE EPCG 338.4

27 Petrol d.d. Словения LJSE PETG 323.6

28 New Europe Property Investments PLC. - Isle of Man Румъния BVB NEP 321.5

29 Adris Grupa d.d. Хърватия ZSE ADRS-R-A 306.5

30 C.N.T.E.E. Transelectrica SA Румъния BVB TEL 295.3

31 JP Elektroprivreda BiH d.d. Босна и Херцеговина SASE JPESR 286.7

32 Dukat d.d. Хърватия ZSE LURA-R-A 270.9

33 Корпоративна търговска банка АД България BSE 6C9 248.2

34 Zavarovalnica Triglav d.d. Словения LJSE ZVTG 227.4

35 Atlantic Grupa d.d. Хърватия ZSE ATGR-R-A 221.4

36 Jadranski Naftovod d.d. Хърватия ZSE JNAF-R-A 220.0

37 OTP Banka Srbija AD Сърбия BELEX KLBNM 218.3

38 Софарма АД България BSE 3JR 214.6

39 ЕВН България Електроразпределение АД България BSE EV6 199.1

40 Imlek AD Сърбия BELEX IMLK 197.1

41 Ericsson Nikola Tesla d.d. Хърватия ZSE ERNT-R-A 191.0

42 JP Elektroprivreda HZHB d.d. Босна и Херцеговина SASE JPEMR 180.7

43 Lukoil Srbija AD Сърбия BELEX LOIL 176.1

44 Koncar - Elektroindustrija d.d. Хърватия ZSE KOEI-R-A 175.6

45 Euroherc Osiguranje d.d. Хърватия ZSE EHOS-R-A 170.1

46 Podravka d.d. Хърватия ZSE PODR-R-A 166.3

47 Azomures S.A. Румъния BVB AZO 164.4

48 Aerodrom Nikola Tesla AD Сърбия BELEX AERO 163.7

49 Croatia Osiguranje d.d. Хърватия ZSE CROS-R-A 163.4

50 Hrvatska Postanska Banka d.d. Хърватия ZSE HPB-R-A 148.5

в млн. евро

SEE TOP 100 Публични компании е класация на най-
големите компании в Югоизточна Европа, според 
пазарната им капитализация към 31 декември 2011 

г., по  данни от Фондовата борса в Баня Лука (BLSE), 
Белградската фондова борса (BELEX), фондовата 
борса в Букурещ (BVB), Българската фондова 

Методология

публични 
компании
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Rank Компания Държава Борса Символ на борсата Пазарна капитализация

51 UniCredit Bank d.d. Mostar Босна и Херцеговина SASE ZGBMR 148.2

52 Ledo d.d. Хърватия ZSE LEDO-R-A 147.7

53 SIF Transilvania S.A. Румъния BVB SIF3 143.4

54 SIF Oltenia S.A. Румъния BVB SIF5 142.0

55 Komercijalna Banka AD Сърбия BELEX KMBN 141.9

56 Hrvatske Telekomunikacije d.d. Босна и Херцеговина SASE HTKMR 141.0

57 ДЗИ Общо застраховане АД България BSE 6D5 140.1

58 AIK Banka AD Сърбия BELEX AIKB 137.8

59 Riviera Adria d.d. Хърватия ZSE RIVP-R-A 133.0

60 SIF Moldova S.A. Румъния BVB SIF2 129.8

61 Албена АД България BSE 6AB 128.5

62 Crnogorski Telekom A.D. Черна гора MNSE TECG 127.7

63 NLB Razvojna Banka a.d. Banja Luka Босна и Херцеговина BLSE VBBB-R-A 126.7

64 Nova Kreditna Banka Maribor d.d. Словения LJSE KBMR 123.6

65 Булгартабак холдинг АД България BSE 57B 118.3

66 Jamnica d.d. Хърватия ZSE JMNC-R-A 117.5

67 Abanka Vipa d.d. Словения LJSE ABKN 115.2

68 SIF Banat Crisana S.A. Румъния BVB SIF1 114.7

69 Helios Domzale d.d Словения LJSE HDOG 112.8

70 Hidroelektrane na Drini a.d. Visegrad Босна и Херцеговина BLSE HEDR-R-A 112.8

71 Istraturist Umag d.d. Хърватия ZSE ISTT-R-A 111.1

72 Монбат АД България BSE 5MB 108.3

73 SIF Muntenia S.A. Румъния BVB SIF4 106.7

74 Първа инвестиционна банка АД България BSE 5F4 106.2

75 Plava Laguna d.d. Хърватия ZSE PLAG-R-A 105.3

76 KD Group d.d. Словения LJSE KDHP 104.6

77 Химимпорт АД България BSE 6C4 104.1

78 Luka Koper d.d. Словения LJSE LKPG 99.4

79 Tvornica Duhana Zagreb d.d. Хърватия ZSE TDZ-R-A 99.2

80 Hidroelektrane na Trebisnjici a.d. Trebinje Босна и Херцеговина BLSE HETR-R-A 98.5

81 Komercijalna Banka AD Skopje Македония MSE KMB 97.9

82 Tvornica Cementa Kakanj d.d. Босна и Херцеговина SASE TCMKR 96.5

83 Pivovarna Lasko d.d. Словения LJSE PILR 94.9

84 Дружба Стъкларски заводи АД България BSE 4DR 94.8

85 Belisce d.d. Хърватия ZSE BLSC-R-A 92.8

86 Belje d.d. Хърватия ZSE BLJE-R-A 92.7

87 Alkaloid AD Skopje Македония MSE ALK 91.4

88 Terme Catez d.d. Словения LJSE TCRG 88.5

89 Еврохолд България АД България BSE 4EH 88.0

90 Oltchim S.A. RM. Valcea Румъния BVB OLT 87.2

91 Petrokemija d.d. Хърватия ZSE PTKM-R-A 86.5

92 Zentiva S.A. Румъния BVB SCD 85.6

93 KD d.d. Словения LJSE SKDR 83.9

94 Luka Rijeka d.d. Хърватия ZSE LKRI-R-A 81.8

95 Soja Protein AD Сърбия BELEX SJPT 80.7

96 Kras d.d. Хърватия ZSE KRAS-R-A 80.3

97 Gorenje d.d. Словения LJSE GRVG 79.5

98 Viro d.d. Хърватия ZSE VIRO-R-A 76.6

99 Велграф Асет Мениджмънт АД България BSE 6C4P 75.7

100 Maistra d.d. Хърватия ZSE MAIS-R-A 72.1

в млн. евро

борса (БФБ), фондовата борса в Любляна (LJSE), 
Македонската фондова борса (MSE), Черногорска 
фондова борса (MNSE), фондовата борса в Сараево 
(SASE) и фондовата борса в Загреб (ZSE).

За удобно сравнение всички местни валути са 
изразени в евро, като се използва официалният 
валутен курс на централните банки за последния 
работен ден на 2011 г. 

публични 
компании
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Големи риби в малко езеро
Румънските и хърватски компании доми-
нираха върха SEE TOP 100 според пазарна 
капитализация в края на миналата годи-
на.  Енергийни, петролни, банкови и теле-
комуникационни фирми поведоха класаци-
ята на компаниите, които се търгуват 
на регионалните фондови борси. 
Erste Group Bank, с главен офис във Виена, 
която се търгува на борсата в Букурещ, 
оглави класацията за публични  компании 
в ЮИЕ с пазарна капитализация от 5.25 
милиарда евро в края на миналата година. 
Хърватската петролна и газова ком-
пания INA-Industrija Nafte d.d. се нарежда 
на второ място в класацията с пазарна 
стойност от 5.05 милиарда евро. Ми-
налата година напрежението нарасна 
между най-големия акционер в INA, унгар-
ската компания от същия сектор MOL, и 
хърватското правителство, също голям 
акционер в INA, след като Загреб обвини 
MOL, че се държи сякаш е мажоритарен  
собственик. 
Румънската OMV Petrol SA, чиито мажори-
тарен собственик е австрийската OMV, 
е трета с пазарна капитализация от 3.8 
милиарда евро. Позициите на петролни-
те компании се затвърдиха в ЮИЕ бла-
годарение на повишаването на цената 
на петрола на световните пазари до над 
120 долара за барел сред размириците на 
Арабската пролет през 2012 г. 
На хърватската Hrvatski Telekom, която 
с пазарна капитализация от 2.63 милиар-
да евро е четвърта по големина в ЮИЕ в 
края на 2011 г., се отразиха смесени нови-
ни.  Хърватия приключи с преговорите 
по присъединяването към ЕС и ще се при-
съедини към блока през 2013 г., което ще 
принуди телекомуникационната група 
да намали тарифите си за терминира-
не в мобилни мрежи  и роуминг. От друга 
страна, инвеститорите приветстваха 
решението на Хърватия да премахне да-
нъка си от 6% върху приходи от мобилни 
телефонни услуги. Хърватският  парла-
мент отмени данъка през юли 2012 г.
Румънско-хърватското лидерство на 
върха на класацията е прекъснато от 
Krka, словенската компания за генерични 
лекарства. Тя се нарежда на пето място с 
пазарна капитализация от 1.87 милиарда 
евро.
Във втората половина на топ 10 на най-
големите компании в класацията Top 
100 SEE доминират банките. Румънската 

банка BRD, част от френската Societe 
Generale, е на шесто място с пазарна ка-
питализация от 1.727 милиарда евро, хър-
ватската Zagrebacka Banka d.d. е седма 
с 1.725 милиарда евро, а друга хърватска 
банка Privredna Banka Zagreb d.d. е девета 
с 1.2 милиарда евро.
Румънският инвестиционен фонд SC 
Fondul Proprietatea SA – Bucuresti, който 
притежава дялове главно в петролни и 
газови компании, има пазарна капитали-
зация от 1.36 милиарда евро, с което се 
нарежда на осмо място.
Единствената българска компания сред 
първите 10 в класацията е енергийната 
група Енергони АД, която е десета с па-

зарна стойност от 1.0 милиарда евро. 
През април 2010 г. българският финансов 
регулатор наложи временна забрана за 
търгуване с акциите на Енергони заради 
съмнения, свързани с правилната оценка 
на патента на компанията на стойност 
547 милиона лева за метод за изграждане 
на вятърни централи.  Забраната беше 
отменена през юни 2011 г. 
Като се има предвид изявеното присъст-
вие на хърватските компании в класаци-
ята не е изненада, че борсата в Загреб е 
лидер в региона с обща пазарна капита-
лизация на публичните фирми от 24.53 
милиарда евро през 2011 г. Борсата в Буку-
рещ, на която също се търгуват големи 
играчи от региона, е на трето място с 
обща пазарна капитализация от 16.39 ми-
лиарда евро.
Изненадващо фондовата борса в Любля-
на е на второ място в региона с пазарна 

капитализация на публичните компании  
от 19.35 милиарда евро, въпреки че само 
една словенска компания е в топ 10 на ли-
стнатите фирми в ЮИЕ в края на мина-
лата година. 
Последни в колоната 
Останалите фондови борси в ЮИЕ изо-
стават доста от трите регионални ли-
дера, но техните компании с най-големи 
пазарни капитализации също са от енер-
гийния, банковия и телекомуникационния 
сектор.  Компании в сектора на храните 
също изпъкват по отношение на пазарна 
капитализация. 
В София след Енергони АД се нареждат 
Българската телекомуникационна компа-
ния АД и  Петрол АД. 
В Сърбия моделът е подобен – петрол-
ната група Naftna Industrija Srbije AD е на 
първо място, следвана от OTP Banka Srbija 
AD и производителят на млечни продук-
ти Imlek AD. Друга петролна група, Lukoil 
Srbija AD, също е доста напред в класаци-
ята. 
В Македония, Komercijalna banka AD Skopje 
оглавява списъка, следвана от фармацев-
тичната компяниа Alkaloid AD Skopje и 
фермерската група ZK Pelagonija AD Bitola. 
В Черна гора нямаше изненади сред трите 
най-големи - Crnogorska Komercijalna Banka 
A.D., енергийната компания Elektorprivreda 
Crne Gore A.D. и Crnogorski Telekom A.D.
В Босна и Херцеговина BH Telecom, коя-
то се търгува на борсата в Сараево, ог-
лави класацията. Фирмата конкурент 
Telekom Srpske, листната в Баня Лука, е 
втора, следвана от електроразпредели-
телни фирми JP Elektroprivreda BiH d.d. и JP 
Elektroprivreda HZHB.
Противно на очакванията
Традиционно известна с борбата с поли-
тическа нестабилност и икономически 
проблеми, Югоизточна Европа предложи 
неочаквани възможности на инвестито-
рите през 2011 г. Печалбите на фондови-
те борси в региона достигнаха до 29% в 
щатски долари, според изчисленията на 
Financial Times. 
Според анализаторите, международната 
подкрепа от ЕС и МФВ е основен катали-
затор за положителните тенденции на 
фондовите борси в региона. Освен това, 
за разлика от страни като Гърция, Пор-
тугалия и Испания, страните в ЮИЕ успя-
ха да задържат макроикономическите си 
показатели далеч от проблемната зона 
миналата година. 

Големи румънски и хърватски 
компании фокусират вниманието 
на борсите в ЮИЕ

5.25  
млрд 

Erste Group Bank, с главен офис във 
Виена, която се търгува на борсата 

в Букурещ, оглави класацията 
за публичните  компании в ЮИЕ 
с пазарна капитализация от 5.25 

милиарда евро в края на  
миналата година

от Габриела Цекова

публични 
компании
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Компании от петролно-газовия сектор 
запазват своите водещи позиции в класа-
цията на индустриите за страните от 
Югоизточна Европа по отношение на общи 
приходи за четвърта поредна година. Два-
десет и осем компании от сектора влизат в 
класацията SEE TOP 100 2011 г. Техните общи 
приходи нарастват с 24.5 % до 41.2 млрд. евро 
през миналата година.  Общата нетна пе-
чалба на компаниите, работещи в петролно-
газовия сектор, почти се удвоява до 1.4 млрд. 
евро през 2011 г.. Увеличението може да се 
отдаде предимно на благоприятните цени 
на суровия петрол и подобряването на опе-
ративната ефективност на компаниите в 
сектора, процес, който започва през 2010 г. и 
продължава и през миналата година. 
Електроенергийният сектор се нарежда 
втори в класацията за 2011 г. с 18 предста-
вители, същият брой като през предходна-
та година. Общият приход на тези компа-
нии нараства с 13.9 % до 14.4 млрд. евро през 
последната година, докато тяхната обща 
нетна печалба пада до 352 млн. евро от 487.4 
млн. евро. 
Търговията на едро и дребно остава трета-
та най-силна индустрия в региона за втора 

Петролно-газовият сектор увеличава 
печалбите си през 2011, води в класацията 
на индустриите за страните от ЮИЕ

Четирите водещи индустрии по 
отношение на общ годишен приход 
в класацията SEE TOP 100 за 2011 
г. остават непроменени за втора 
поредна година. 

поредна година. Секторът е представен в 
класацията 2011 SEE TOP 100 от 13 компании, 
които имат комбиниран общ приход от 11.9 
млрд. евро, с 3.12 % по-висок отколкото през 
2010 г. Общата им нетна печалба обаче, пада 
до 178.5 млн. евро от 255.1 млн. евро. 
Компании от телекомуникационния сек-
тор регистрират спад от 3.0 % в комбини-
рания им общ приход до 7.3 млрд. евро през 
2011 г., но запазват четвъртата си позиция 
в класацията. Десетте представителя 
от сектора имат обща нетна печалба от 
500.1 млн. евро през последната година, зна-
чително повишени  в сравнение с 266.8 млн 
евро през 2010 г. 
Индустрията за производство и обработ-
ка на метали и автомобилната индустрия 
също запазват своите места в класацията 
на индустриите за страните от Югоиз-
точна Европа от последната година , заема-
щи съответно пето и шесто място.
Шесте компании в индустрията за про-
изводство и обработка на метали в кла-
сацията SEE TOP 100 имат общ приход от 
6.6 млрд. евро през 2011 г., което е годишен 
ръст от 25.9 % спрямо предходната година. 
Това показва, че постепенното увеличава-
не в търсенето на продукти на базирани в 
Югоизточна Европа металопроизводители, 
наблюдавано  през 2010 г., продължава и през 
миналата година. Компаниите от сектора 
успяват да намалят общата си нетна загу-
ба до 122.2 млн. евро през 2011 г. от 149.5 млн. 
евро година по-рано. 
Автомобилната индустрия се нарежда на 
шесто място в класацията за миналата го-
дина, както и през 2010 г., с общ приход от 5.6 
млрд. евро. Четирите компании в класаци-
ята от 2011 г. регистрират спад от 6.6 % в 

Индустрии Възвръщаемост  2011
1 Pharmaceuticals 13.88%

2 Construction 9.67%

3 Telecommunications 6.81%

4 Rubber/Rubber Products 5.43%

5 Transportation 4.93%

6 Petroleum/Natural Gas 3.47%

7 Food/Drinks/Tobacco 2.53%

8 Electricity 2.44%

9 Automobiles 2.05%

10 Wholesale/Retail 1.50%

11 Electronics 1.05%

12 Agriculture 0.28%

13 ICT Equipment 0.06%

14 Diversified Holdings -1.68%

15 Metals -1.86%

Най-печеливши индустрии

своята обща нетна печалба до 115.1 млн евро. 
ИКТ оборудването е единственият  нов сек-
тор  в класацията на индустриите за стра-
ните от Югоизточна Европа. Той се нарежда 
на десето място с общ приход от 1.6 млрд. 
евро и нетна печалба от около 900,000евро.
Фармацевтичната индустрия е най-пече-
ливша в класацията 2011 SEE TOP 100, с въз-
вращаемост на приходите от 13.88 %. След-
ват строителният сектор  и секторът на 
телекомуникациите съответно с 9.67 % и 
6.81 %.

от Велизар Узунов

2011 2010 Индустрия Общо приходи 
2011

Промяна на 
годишна база

Нетна печалба/
загуба 2011

Нетна печалба/
загуба 2010

1 1 Нефто-газова 41219 24.48% 1428 765

2 2 Електроенергетика 14443 13.89% 352.0 487.4

3 3 Търговия на едро/дребно 11922 3.12% 178.5 255.1

4 4 Телекомуникационна 7348 -3.02% 500.1 266.8

5 5 Метали 6572 25.93% -122.2 -149.5

6 6 Автомобилна 5624 12.53% 115.1 123.2

7 8 Транспорт 3023 33.72% 149.0 -578.1

8 7 Храни/напитки/тютюн 2976 19.64% 75.3 45.7

9 9 Фармацевтична 1616 5.60% 224.3 213.8

10 New Телекомуникационно оборудване 1553 -23.98% 0.9 28.7

11 10 Диверсифицирани холдинги 1183 24.36% -19.9 -46.4

12 13 Земеделие 1150 37.38% 3.3 -21.8

13 14 Каучук/каучукови продукти 1053 32.71% 57.2 58.1

14 11 Електроника 694.7 2.55% 7.3 2.9

15 12 Строителство 589.8 -11.56% 57.0 23.4

Индустриите в Югоизточна Европа в млн. евро Методология

Kласацията на индустриите за 
страните от Югоизточна Европа 
обединява приходите, генерирани 
от всички компании в SEE TOP 100 
и подрежда сектори по кумула-
тивни приходи. Сравнителните 
данни за 2010г.  са ревизирани, за 
да позволят справедливо сравне-
ние. Подкласацията на индустри-
ите с най-висока възвръщаемост 
на приходите бе изчислена, като 
се раздели кумулативната нетна 
печалба / загуба във всяка индус-
трия с кумулативните приходи. 
Класацията ни се основава на кла-
сификация на индустриите, ко-
ято разглежда бензиностанции 
и дружества за търговия и раз-
пределение на газ като Петролни 
компании/ Компании за природен 
газ, а аптеки и фармацевтични 
дистрибутори като търговци на 
едро/дребно. 

TOP 100 
индустрии
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Овергаз осъществява анализ, оценка и разработване на 
инвестиционни газови проекти, осигуряване на тяхното фи-
нансиране и управление на инвестиционния процес; осигурява 
управление, поддръжка и експлоатация на газоразпределител-
ни мрежи и съоръжения; усвоява и внедрява авангардни тех-
нологии, нови производства и услуги в газовата индустрия; 
извършва доставка, разпределение и продажба на природен 
газ.

Изпълнителен директор – Сашо Дончев
Заместник-изпълнителен директор, направление „Корпора-
тивно развитие“ – Светослав Иванов
Заместник-изпълнителен директор, „Управление на корпора-
тивен бизнес план” - Емилия Георгиева
Заместник-изпълнителен директор, „Човешки ресурси“ – Вале-
рия Видинлиева
Член на Съвета на директорите и Главен секретар – Георги 
Николов

Овергаз осъзнава мястото си на 
корпоративен гражданин в бъл-
гарското общество и в своята 
ежедневна дейност осъществя-
ва активна социална политика, 
насочена към образованието, 
културата, екологията и спорта. 
Още от самото си създаване 
компанията инвестира в социал-
ни проекти, като най-големите 
и амбициозни от тях са:

Проект “Българско школо” – уче-
бен комплекс, включващ детска 
градина и училище със засилено 

чуждоезиково обучение.

Проект „Да запазим България 
зелена и чиста за нас и нашите 
деца“, от 2000 година насам 
компанията е залесила над 130 
хиляди дръвчета.

Програма “Овергаз Баскет”, коя-
то възпитава спопртния дух у 
подрастващото поколение. 

Открити са гимназиални па-
ралелки по специалност “газов 

техник” в 10 средни училища в 
страната.

Национален конкурс за литера-
тура и изкуство “Душата на 
един извор” – в сътрудничество 
с Фондация “Млада България” – 
близо 3000 деца са участвали в 
него до този момент.

През 2010 стартира онлайн 
платформата за управление на 
младежки проекти за професио-
нално израстване. Тя подпомага 
участниците в проекти да раз-

виват и планират кариерата си.
С убеждението, че всеки трябва 
да допринася за устойчивото 
развитие, компанията ще 
продължава да бъде социално 
отговорна към обществото, 
като прилага най-добрите 
производствени практики, оси-
гурява здравословни и безопасни 
условия на труд, развива бизнеса 
с грижа за опазване на приро-
дата, партнира със заинтере-
сованите страни и инвестира 
в разгръщането на човешкия 
потенциал.

Социална мисия

„Овергаз Инк.“ АД е най-голямата частна газова компания в страната. Създадено през 1992 г., дружеството е водещо в развити-
ето и ресурсното осигуряване на инфраструктурни проекти, по специално в областта на газификацията. Основната цел на 
компанията е да формира и развива българския газов пазар и да направи природния газ достъпен за българските граждани. 

Дъщерни фирми

ДейностМениджъри

Овергаз има мажоритарно участие в 5 
газоразпределителни компании, които 
притежават 10 лицензии за разпреде-
ление и доставка на природен газ в 51 
общини на територия от 25 хиляди 
квадратни километра и население от 
3,6 милиона души. Дължината на газо-
разпределителната им мрежа е над 2200 
километра. В компанията работят 1500 
души в цялата страна.

Овергаз Инк.

Адрес:  1407 София, ул. „Филип Кутев“ № 5

Website:  www.overgas.bg

Телефон: (02) 4283 249, (02) 4283 316
Факс: (02) 962 1724 
E-mail: press@overgas.bg 

Русе

Бяла

Исперих

Разград

Попово

Левски

Павликени
Горна Оряховица

Лясковец
Велико Търново

Ловеч
Мездра

Монтана

София

Божурище

Кюстендил

Разлог

Банско

Петрич

Пазарджик

Пещера
Асеновград

Първомай

Стара Загора
Нова Загора

Тунджа

Ямбол

Карнобат
Айтос

Бургас

Созопол
Приморско

Царево

Поморие
Несебър

Варна

Нови пазар

Кубрат

*в синьо - лицензионни 
територии на Овергаз.
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Изпитание за 
конкурентноспособността на 
компаниите
Докато обемите на енергийните ресур-
си през последните години се движат 
сравнително на едно и също ниво, цена-
та им се е покачила средно с 20% в све-
товен мащаб. Данните са красноречиви 
и по отношение на българската иконо-
мика – тя е една от най-енергоемките в 
Европейския съюз. Въвеждането на мерки 
за енергийна ефективност са ключови, за 
да може тя да издържи на все по-силната 
глобална конкуренция. 
Какви са най-правилните мерки и кои 
от тях ще дадат резултати в дълго-
срочен план? „Основното предизвика-
телство тук са усъвършенстването на 
енергийния контрол и понижаването на 
енергийните разходи. Индустриалните 
компании се борят все още с недостига 
на прозрачност в техните инфраструк-
турни процеси, залагайки на тежки сис-
теми за енергиен отчет“, обяснява инж. 

Теодор Маринов, ръководител на сектор 
Индустрия, Siemens в България.

Възможност за по-добро 
управление на енергийните 
разходи
Системата B.Data на компанията е в 
състояние да реши много от същест-
вуващите проблеми при реализирането 
на енергиен мениджмънт. Тя оказва поло-
жително влияние върху поведението на 
потребителите на енергийни ресурси, 
открива нови възможности за оптими-
зиране на доставките и с това помага 
за намаляване на разходите. С прецизния 
си автоматизиран запис и подготовка 
на енергийни данни, както и с широката 
сфера от възможности за анализ и пред-
виждания, B.Data представлява идеал-
ният инструмент за енергиен менидж-
мънт.
Благодарение на разнообразните си въз-
можности за измерване и мониторинг, 
системата е подходяща както за сред-
ноголеми компании, така и за големи кор-
порации с по няколко локации и работни 
станции. Това подпомага енергийните 
бизнес процеси в индустриалните пред-
приятия, а също и тези на енергопроиз-
водителите и доставчиците.

Предимства на системата 
B.Data на Siemens
„Системата позволява гъвкаво балан-
сиране на различни енергийни потоци: 
електричество, топлинна енергия, газ, 
пара, както и емисии CO2 в B.Data Plant  
Explorer“, обяснява инж. Теодор Маринов. 
В допълнение може да се определят пока-
затели (KPI, индикатори за ефективност 
и др.) в пряка връзка с производството 
(количества, бройки и т.н.).
Докато собствените решения за упра-
вление на енергията на базата на таб-
лици и списъци се използват за проследя-
ване на месечния енергиен баланс, B.Data 
позволява всички точки на измерване да 
се наблюдават и анализират в реално 
време през 15-минутни или други, изби-
раеми от потребителя, интервали от 
време.
Това е голямо предимство, като се има 
предвид, че големите промишлени пред-
приятия купуват електроенергията на 
свободния пазар, като тенденцията е 
все повече стопански клиенти да купу-
ват ток на свободно договорени цени. 
„Предприятията все повече ще се ин-
тересуват за по-точно прогнозиране 
и управление на тяхната консумация, 
защото всяко едно отклонение означа-
ва допълнителни разходи“, посочва инж. 
Маринов.
Друго съществено предимство на B.Data 
е относително отворената й системна 
архитектура, която позволява улеснени 
процеси на моделиране, гъвкава промяна 
на променливите и практически-ориен-
тирано създаване на приложения.

Как компаниите 
да оптимизират 
разходите си 
за енергия при 
растящи цени
Система на Siemens позволява управление на енергийната 
консумация и увеличаване на енергийната ефективност. 

С 20% средно се е повишила цената на 
енергийните ресурси в света

Инж. Теодор Маринов, ръководител на сектор 
Индустрия, Siemens в България.

Покачващите се цени на енергия-
та и силната чувствителност на 
обществото по темата за опазва-
не на околната среда, са причина 
ефективният енергиен менидж-
мънт да играе все по-важна роля 
за успеха на компаниите и за тях-
ното устойчиво развитие.
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В момента подобна прогноза е почти 
толкова невероятна, колкото и твър-
дението, че след пет години цената на 
1000 куб.м ще бъде не 600 долара, колкото 
е сега, а наполовина, че дори и по-малко. 
Възможността това да се случи обаче 
е реална. При едно условие - проучва-
нията за нефт и газ да докажат поне 
половината от количествата залежи, 
установени при предварителните про-
учвания. Местният добив на газ, който 
е символична част от потреблението 
в страната, сега натиска надолу с около 
10% средната цена на горивото за по-
требителите. Собственият добив е и 
най-добрата възможност за намаляване 
на  зависимостта на страната ни от 
внос на руски природен газ, която сега 
почти 98%. 

Газ от морето
Всъщност повечето от скептиците 
едва ли са чували за Змийския остров в 
териториалните води на Румъния. Всич-
ки твърдения за големи газови залежи в 
района се фокусират именно около газо-
вия пояс на юг от Змийския остров, кой-
то се простира до българския сектор на 
Черно море. И за да убедим скептиците,  
трябва да кажем, че проучващите ком-
пании вече постигат обнадеждаващи 
резултати при извършваните от тях 
сондажи в Румъния и Украйна.  
В българската част от този пояс от 
2001 г. добива газ фирмата „Мелроуз ри-
сорсиз“, която през лятото получи и нова 
концесия за добив в находище „Каварна-
изток“. Находището, което тепъвра ще 
бъде проучвано,  се намира на подходяща 
за промишлен добив дълбочина – до 2,5 
км. Газовите запаси, за които се знае още 
от 70-те години,  се намират в близост 
до трасето на „Южен поток“. 
Предварителните геоложки анализи за 
дълбоките води на Черно море сочат, че 
залежите там са около 500 млрд.куб.м 
природен газ. За да се извлече суровината, 
трябва да се извършат от 1 до 10 сонда-
жа. В случай, че са успешни и потвърдят 
прогнозата само за 30% в българските 
води на Черно море, този газ може да 

покрие 
нуждите 
на страна-
та за следва-
щите 50 г. 
Очевидно,  намере-
нията този път няма да 
останат на книга, след като в 
рамките само на два-три месеца бе из-
дадена концесия за добив на „Мелроуз 
рисорзис“, подписан бе договор за проуч-
ване с френската компания Total , а бъл-
гарското дружество „БлекСий Енерджи“ 
получи правото за проучване на блок 
„Свети Атанас
Големи надежди се възлагат на разработ-
ката на „Блок 1-21 Хан Аспарух“, който е 
сред най-обещаващите участъци в Чер-
но море.  „От днес започваме да ковем 
енергийната независимост на България“, 
коментира министърът на икономика-
та, енергетиката и туризма Делян До-
брев при подписването на договора за 
проучване с Total, която ще работи в кон-
сорциум с ОМV и Repsol. Прогнозата е, че 
на дълбочина над 2000 м има залежи от 
над 80 млрд.куб.м газ. Положителните 
очаквания се базират на това, че геолож-
ката структура в българската част на 
този участък е подобна на румънската, 
а там бяха открити залежи, които по 

България залага 
на собствен 
добив на газ за 
по-конкурентна 
икономика 
Големите надежди са свързани с ресурсния пояс в Черно 
море - от Змийския остров в Румъния до блока “Хан 
Аспарух”в българските териториални води

България, която сега е почти на-
пълно зависима от вноса на руски 
газ, в бъдеще може да изнася синьо 
гориво. 
Предположението направи преми-
ерът Бойко Борисов при обявяване-
то на концесията за проучване на 
блок „Хан Аспарух“ в Черно море. 

от Маринела Йонкова
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предва-
рителна 

оценка са за 
80 млрд.куб.м. 

Инвестицията се 
оценява на 1 млрд.евро. 

Ако в блока бъдат открити 
залежи, по закон компанията полу-

чава правото за добив, от който страна-
та ни може да  получи  безплатно до 30%.  

Богатството на сушата 
Вътрешната част на България също не е 
добре проучена, а по предварителни дан-
ни залежите се оценяват на 56 млн.тона 
петрол и 173 млрд. куб. метра природен 
газ.  Наскоро бе обявен старт на проуч-
ванията на находищата на сушата в 
Южна България. Залежите там може да 
се окажат изненадващо добри. 
Находище „Койнаре“ в блок „А-Ловеч“ 
край с.Девенци се проучва 3 г. от амери-
канската компания „Дайрект Петролеум 
България“. Очакванията са в този учас-
тък да има залежи от 13.717 млрд. Куб. м 
газ, газов кондензат – 2.696  млн. куб. м, 
пластова вода – 4.528 хил. куб. м. От на-
ходището ще могат да се добиват от 
300 милиона до 1 милиард куб. м годиш-
но. Реалистично, газ край Девенци може 
да започне да се получава към средата 

на 2013 г., ако всички процедури бъдат 
приключени дотогава. Предстоят раз-
говори на „Трансатлантик петролиум“ 
(собственик на „Дайрект“) с „Булгаргаз“ 
за продажба на газа, който ще се добива. 
Досега дружеството е инвестирало над 
70 млн.долара. 
Край Девенци има и други находища на 
газ, които се експлоатират, но според 
„Булгартрансгаз“ тази година от тях 
няма реализиран добив. Блок „Койнаре“ 
край Девенци е част от общо 4 участъ-
ка. По геоложки данни запасите в тях са: 
„Борован“ – 8.97 млрд. куб. м, „Враняк“ – 
6.83 млрд. куб. м, а в „Садовец“ – 6.14 млрд. 
куб. м.
Находища на конвенционален газ и нефт 
в Южна България също ще бъдат проу-
чени. В началото на септември минис-
търът на икономиката, енергетиката 
и туризма Делян Добрев каза, че първо 
ще бъде проучен блок „1-18 Тракия“, кой-
то обхваща общините Свиленград, Ма-
джарово, Харманли и Любимец. Теренът 
се смята за част от т.нар. нефтогазов 
басейн, който попада на територията 
на три държави - България, Гърция и Тур-
ция. Според министъра само от турска 
страна в района са открити 24 газови 
и три нефтени находища, а данните са 
обнадеждаващи.

Русия призна – има шистова 
революция 

Шистовата революция променя ге-
ополитическата карта. През 2011 
г. САЩ изпревари Русия по добив.  
Москва  дълго отказваше да при-
знае предимствата на шистовия 
газ и най-вече ниската себестой-
ност на добива. От август 2012 г. 
ситуацията е коренно различна. Не 
само руските експерти, но и руски-
те власти признаха, че шистовата 
революция е заплаха за руския газ и 
в частност за монополното поло-
жение на „Газпром“ в Европа. 
От началото на 2011 г. САЩ преу-
стройват газовите си терминали, 
така че още през 2013 г. природни-
ят газ от шисти да достигне до Ев-
ропа. При това отсега може да се 
предполага, че цените ще бъдат из-
ключително конкурентни. Но кога-
то се говори за конкуренция, трябва 
да се признае, че независимо откъде 
е вносът, той е по-скъп от собтве-
ния добив. Осъзнаването на богат-
ството на собствените енергийни 
ресурси е всъщност най-голямото 
предизвикателство за Европеския 
съюз. Полша, която е по-малко за-
висима от вноса на руски газ от 
България, първа от всички страни в 
Европа разбра, че при проучването 
и разработването на находища на 
газ от шисти става въпрос не само 
за енергийни ресурси, но и за техно-
логии, инвестиции, пазар, социална 
рамка, образование. 

При шистовата революция не става въпрос 
само за енергийни ресурси, но и за технологии, 
инвестиции, пазар, социална рамка, образование

илюстрация: media.bfu.bg

„С подписването на договора 
за проучване и търсене 

на нефт и газ в дълбоко 
Черно море „Блок 1-21 в 
Хан Аспарух“ от днес 

започваме да ковем 
българската енергийна 
независимост“, 
заяви министърът 
на икономиката и 
енергетиката Делян 
Добрев, след като 
сложи подписа си 
под концесионния 
договор с  „Тотал Е&П 
България“ Б.В“ . От 
страна на консорциума 
документът бе 
подписан от Патрик 
Плуен 

снимка:econ.bg
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„Надяваме се, че геоложката структура 
от българската страна на границата ще 
бъде подобна и ще открием количества 
нефт и газ“, коментира министърът. 
Проучването ще продължи близо 2 г. и ще 
струва на концесионера над 7 млн. евро.  
Дълбочината, на която се очаква да бъ-
дат открити залежи, е до 1500 метра.  
Търсенето ще става със специализирани 
камиони, които по метода на вибрациите 
определят какви точно скали има в дъл-
бочина, без да е необходимо да се сондира. 
При успех, добивът в района може да за-
почне най-рано след 4 г. 
Очаква се в бъдеще да бъди разгледан и 
въпросът с добруджанското находище, 
където, по предварителни данни, има 
залежи от 7 млрд.куб.м конвенционален 
природен газ.

Казусът природен газ от 
шисти
Ако към всички очаквания за залежи в мо-
рето и на сушата се прибавят и прог-
нозите на американката компания „Ше-
врон“ за 300 млрд. куб. м шистов газ,  а 
според български експерти и за 1 трлн. 
куб .м,  индустриалната карта на Бълга-

рия ще се промени. 
Повече от една годна обаче проучвания-
та за шистов газ са „замръзнали“ пора-
ди наложения мораториум. Частичната 
отмяна на ограниченията за компани-
ите, добиващи газ по конвенционален 
начин, не премахнаха пречките  пред 
потенциалните инвеститори  в проуч-
ване и добив на природен газ от шисти. 
А те са вече тук и са готови,  при спаз-
ване на екологичното законодателство,  
да проучват находища за шистов газ в 
Северна България. 
Методите за проучване и добив на шис-
тов газ не се отличават много от тези 
за традиционния, твърдят експерти-
те. Себестойността на добива на не-
конвенционален газ обаче е значително 
по-ниска. По оценките на експерти тя 
е между 90 - 140 долара за 1000 куб. м. За 
сравнение, цената на природния газ, кой-
то внасяме от Русия, вече достига поч-
ти 600 долара за 1000 куб. м.
Тези цифри сами по себе говорят доста-
тъчно колко ще спести бюджетът и съ-
ответно какъв ще е ефектът за индус-
трията и останалите потребители, 
ако в България се разреши проучването. 

Екологична рамка

Казусът с шистовия газ 
най-вероятно ще бъде 
поставен на масата от-
ново през следващата 
година. Още повече,  как-
то увери и министърът 
на околната среда и во-
дите Нона Караджова, 
в „България има много 
силно законодателство, 
солиден опит  и будно 
гражданско общество в 
областта на околната 
среда“.  Именно това е и 
гаранция за добро упра-
вление на рисковете. 
Промените в закона за 
опазване на околната 
среда, приети от на-
стоящия парламент,  
изискват извършване 
на предварителен ОВОС  
(Оценка на въздействие-
то върху околната сре-
да), още преди започване 
на каквито и да било про-
цедури по проучване за 
залежи на природен газ 
от шисти. Оценката се 
извършва на конкретно-
то място и при конкрет-
ни обстоятелства. След 
изготвяне на доклада за 
ОВОС, той, заедно с тех-
нологичния проект, се 
предоставят за общест-
вен достъп, след което 
се провежда обществено 
обсъждане. На следващ 
етап докладът за ОВОС 
и всички останали мате-
риали се предоставят за 
разглеждане от Висшия 
експертен съвет към  
екоминис терс твото. 
След това материалите 
се предоставят на Ми-
нистерски съвет, който 
има правомощия да взе-
ме решение. 
Освен закона за опазване 
на околната среда, в Бъл-
гария действа и закон 
за екологичните щети, 
припомнят експерти от 
ековедомството. Доста-
тъчно безкомпромисна, 
според тях, е и норма-
тивната база, свързана 
с биоразнообразието. 
Паралелно с това има 
възможност за сезиране 
на съдебна институция, 
както и Европейската 
комисия, в случай на на-
рушение на законодател-
ството. 

Големите надежди за добив на собствен газ в България са свързани с находищата в дълбоките води на 
Черно море.  снимка: sundyne.com
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цитет в страната се е увеличил почти 
три пъти до 426 МВ през изминалата 
година, показват данни, предоставени 
от Гръцката асоциация на фотоволта-
ичните компании (Helapco). В същото 
време ветроенергийният капацитет в 
страната за 2011г. се покачва с 23% спря-
мо предишната година до 1,626.5 МВ, спо-
ред асоциацията.
Растежът в сектора през последните 
години е засилен от съществуващите 
преференциални тарифи за изкупуване 
на еленергията от зелени инсталации 
и също така, като алтернатива на та-
рифите, от правителствени субсидии, 
които покриват 40% от разходите по 
един такъв проект. Тарифите за тока 
от слънце бяха орязани през февруари 
2012 г., в отговор на глобалната тенден-
ция, мотивирана от падащите цени на 
оборудването за такива инсталации.
В момента бъдещето на гръцкия ВЕИ сек-
тор е доста несигурно заради финансо-
вата криза в страната, една от най-го-
рещите теми по света. Кризата удари 
един много важен аспект при развити-
ето на проекти за чиста енергия - въз-
можността да се изчислят приходите 
от дадена електрическа станция за оп-
ределен период от време. Поради това 
липсата на финансиране в момента 
представлява голяма пречка пред слънче-
вите и вътърни проекти. Влошаващата 
се финансова ситуация вече доведе и до 
по-предпазливи прогнози за инсталиран 
капацитет през близките години. В изда-
нието на зеления индекс на одиторската 
и консултантска компания Ernst & Young 
за май 2011 Гърция държи 10-то място, от 
което само за няколко месеца се срива до 
21-во през август 2011. Година по-късно, в 
изданието на индексите от август 2012, 
страната е на 18-то място.
Въпреки всичко Гръцката фотоволта-
ична индустрия може да се превърне от 

С предпазливи стъпки 
Румъния, България и Гърция  
се приближават към 
зелените си цели

Според целите на Европейския 
Съюз (ЕС) в плана 20/20/20, свързан 
с мерките за енергийни и клима-
тични промени, Румъния, България 
и Гърция трябва да достигнат дял 
на възобновяемите енергийни из-
точници (ВЕИ) в техния енергиен 
микс съответно от 24%, 16% и 18%. 
Всяка от страните е избрала свои 
механизми за постигане на целта 
и всяка се бори с различни предиз-
викателства.

зелени проекти. В същото време финан-
совата криза в Гърция и неблагоприят-
ните регулаторни промени в България 
създават значително напрежение на 
местния ВЕИ пазар. Румъния и България 
също споделят и еднакъв проблем - зас-
таряваща инфраструктура и различни 
спирачки при присъединяването на зе-
лени проекти към електропреносната 
мрежа. Тези предизвикателства, макар 
и недостатъчни, за да откажат напълно 
инвеститорите, със сигурност пред-
ставляват значителна пречка за разви-
тието на зелените проекти.

Гърцкото слънце  
като изход от кризата
През 2011 слънцето и вятърът доставят 
респективно 5.5% и 1% от общата елек-
троенергия, произведена в Гърция. Ново-
инсталираният фотоволтаичен капа-

от Цветомира Цанова

снимка: OregonDOT

Като цяло ветровият и соларен потен-
циал и в трите страни е много добър и 
вече е привлякъл много инвеститори и 
компании от сектора, разработващи 
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жертва на кризата в спасител за стра-
ната като част от много амбициозен 
план, който вече получи благословията 
на Брюксел. Планът, наречен Хелиос, 
включва построяването на соларен ком-
плекс с капацитет достигащ до 10,000 
МВ, който би увеличил значително про-
изводството на ток от слънце в Гърция 
и би позволил на страната да изнася 
зелено електричество към други стра-
ни в Европа. За проекта са необходими 
инвестиции от близо 20 милиарда евро, 
според сметките на правителството, 
а приходите от соларната централа се 
очаква да помогнат на Гърция да изпла-
ти дълговете си.
Председателят на Helapco Александър 
Закарио сподели пред SeeNews Renewables 
в интервю по-рано тази година, че все 
още има много неща около проекта, 
които трябва да се обмислят. В това 
число са намирането на инвеститори 
за Хелиос, фиксирането на цената, на ко-
ято ще се продава произведеният ток 
и страните, които биха го купували. На 
въпроса дали соларният комплекс Холи-
ос е изпълним, Закарио каза: „Това е един 
амбициозен план, който е определено по-
реалистичен от проектът Дезертек“. 
Дезертек представлява идея за 400 ми-
лиарда евро, която включва построява-
нето на редица слънчеви и ветропар-
кове в северна Африка и близкия Изток, 

които да покрият 15% от тока на Европа 
до 2050 г.

Пазарът на вятър и слънце 
в България се бори за въздух 
при регулаторни промени и 
падащи изкупни цени
Инсталираните ветро- и слънчеви пар-
кове в България донасят респективно 
1.8% и 0.2% от общото произведено 
електричество за 2011 г., според данни на 
Евростат. През миналата година капа-
цитетът на ветропарковете в страна-
та достига 550 МВ, а фотоволтаичният 
- 220 МВ. Според данни, предоставени от 
Българската ветроенергийна асоциация 
(БГВЕА), повече от 1700 МВ вятърни про-
екти имат предварителни договори за 
присъединяване в края на 2011 г.
След приемането на страната в ЕС през 
2007, интересът към зелената енергия в 
България се покачи значително, но енту-
сизмът на инвеститорите бе охладен 
от Закона за енергията от възобновя-
еми източници, който влезе в сила през 
2011 г., както и от измененията на закона 
през 2012 г.
Когато законът бе гласуван миналата го-
дина, една от точките буквално покоси 
компаниите и организациите от секто-
ра -- според документа преференциални-
те тарифи за ВЕИ проекти се определят, 
когато приключи строежът на дадена 

центра-
ла. Асо-
циации от 
сектора тогава 
предупредиха, че в 
резултат от това из-
искване инвеститорите няма 
да могат да изчислят приходите и вре-
мето за възвръщане на инвестицията 
преди да са завършили инсталациите, 
което ще доведе до сериозни проблеми 
при финансирането на проектите.
Година по-късно, през април 2012 г., в 
Държавен вестник бе представено и 
допълнение към Закона за енергията от 
възобновяеми източници. Една от про-
мените всъщност се отнасяше точно 
за момента на фиксиране на изкупните 
тарифи за зелена енергия. От влизането 
в сила на поправката преференциални-
те тарифи за зелени електроцентрали 
в България се определят, когато инста-
лацията започне да произвежда ток. По 
този начин на компаниите, развиващи 
такива проекти, ще бъде още по-трудно 
да преценят дали проектите ще бъдат 
приключени преди следващи понижава-
ния на изкупните цени за възобновяема 
енергия.
В същото време тарифите бяха драс-
тично намалени за периода между 1 юли 
2012г. и 30 юни 2013 г. Намалението на це-
ните за ток от фотоволтаици бе повече 
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от 50%, 
а тарифи-

те за ветро-
парковете бяха 

орязани с около 22%. 
През юли беше гласуван 

още един закон, който пък поз-
волява на Държавна комисия за енергий-

но и водно регулиране (ДКЕВР) да прави 
промени в тарифите в момента, когато 
установи, че има промяна от над 10% в 
някой от ценообразуващите елементи, 
вместо да чака цяла година за следваща-
та ревизия на цените.
Според Себастиан Ньотликс, изпълни-
телен директор на БГВЕА, ВЕИ пазарът в 
България определeно страда от липсата 
на подкрепа от правителството и от 
нестабилна регулаторна рамка, създава-
ща пречки пред сектора. Ньотликс споде-
ли пред SeeNews, че въпреки всичко, той 
гледа към бъдещето с оптимизъм. „Дори 
и в България, ЕС членката с най-ниски 
цени на тока, вятърната енергия вече е 
по-евтина от цените на дребно. ВЕИ са 
и ще останат единствените енергийни 
източници, които стават все по-евти-
ни. Като добавим и фундаменталните 
им предимства що се отнася до енер-
гийна независимост, децентрализиране 
на електропреносната мрежа и мини-
малното въздействие над околната 
среда виждаме, че дори и най-популист-

кото правителство в крайна сметка ще 
трябва да приеме простата реалност и 
да прегърне зелената енергия.“
През май 2012 г. България заема 35-
та позиция в зеления индекс на Ernst 
& Young, няколко стъпки по-долу от 
32-ра позиция през май 2011г.. През 
август 2012 г. страната остава на 35-то 
място след сериозното намаляване на 
тарифите през юли.

Румънският зелен сектор 
е все по-привлекателен, 
соларният прохожда
Около 1.5% от тока, произведен в Румъ-
ния през 2011 г., идва от ветропаркове, 
докато делът на фотоволтаиците е 
незначителен. В края на изминалата го-
дина в страната са инсталирани общо 
1,006 МВ вятърни генератори и почти 
никакви слънчеви системи. До края на 
2012 г., обаче, се очаква промяна в ситу-
ацията в соларния сектор, който бавно 
се разраства. Една от първите стъпки 
в тази посока е формирането на Румън-
ската фотоволтаична асоциация (RPIA) 
през пролетта на 2012 г.
За разлика от България и Гърция, Румъния 
стимулира ВЕИ сектора с т. нар. зелени 
сертификати. Операторите на соларни 
паркове в страната получават шест 
зелени сертификата за всеки генериран 
МВч, а ветропарковете получават два 

сертификата за МВч. Тези зелени серти-
фикати могат да се търгуват на регули-
рания пазар, отделно от произведеното 
електричество. Според данни на RPIA, 
цената на един зелен сертификат е меж-
ду 27 евро и 55 евро.
Като цяло ВЕИ пазарът в Румъния никак не 
страда от липсата на внимание, особено 
пазарът на вятърна енергия. В района на 
Добруджа на брега на Черно море вече са 
инсталирани хиляди вятърни турбини и 
броят им продалжава да нараства. През 
май 2011г. румънското министерство на 
икономиката каза, че в Добруджа ще бъ-
дат построени 1,200 МВ ветропаркове 
от китайската компания Sinovel Wind 
Group (SHA:601558). По-рано тази година 
Eolica Dobrogea завърши за испанската 
компания Iberdrola Renovables ветропарк 
с капацитет от 80 МВ. Чешката CEZ 
(PRG:BAACEZ) пък очаква да стартира 
паркове с капацитет от 600 МВ в югоиз-
точна Румъния до края на 2012 г.
Сред членките на ЕС на Балканите Румъ-
ния стои най-високо в зеления индекс на 
Ernst & Young. В изданието на индекси-
те за май 2012 г. страната заема 14-то 
място, в сравнение с 21-во през май 2011, 
а през август 2012 г. се изкачва до 13-то. 
Румъния също заема 11-та позиция в ин-
декса за вятърна енергия през май 2012 г., 
което представлява голямо подобрение 
спрямо 18-тото място година по-рано.
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Г-н Майерхофер, какво стои зад 
решението за ребрандирането? 
Нашата нова идентичност разкрива 
промяната ни в дълбочина – във филосо-
фията ни и в културата на Мтел. Преди 
две години Мтел придоби два доставчи-
ка на интернет чрез фиксирани линии. 
Тази сделка беше огромна стъпка за ком-
панията ни. Тя ни помогна да навлезем в 
нови територии с големи перспективи 
на развитие в областта на фиксирания 
интернет и IPTV. През последните две 
години успяхме да предложим голямо раз-
нообразие пакети и да позиционираме 
компанията като телеком оператор, 
който предлага пълен спектър услуги. 
Сега новата визия и идентичност на 
бранда изобразяват дългосрочната 
стратегия на Мтел – да позиционира 

компанията като доставчик на начин на 
живот. В основата на тази стратегия 
стои клиентът като личност със сво-
ите индивидуални нужди. Затова Мтел 
е компанията, която осигурява цялост-
ни телеком решения. А и има още нещо, 
което много харесвам – Мтел вече из-
глежда по-млада, по-привлекателна и по-
гъвкава.

Компанията промени своите 
корпоративни ценности. Вярва-
те ли, че те живеят вътре в са-
мата компания? 
Да, убеден съм, че ценностите, които са 
“лично отношение”, “без усилия”, “лидер-
ство”, вече са прегърнати от екипа на 
Мтел. Новите корпоративни ценности 
са заложени и в новия ни слоган. С новия 

бранд компанията ни казва: Повече за 
теб. А това означава повече възможнос-
ти за комуникация, повече услуги, повече 
прозрачност, повече гъвкавост, повече 
внимание и грижа за всеки един от кли-
ентите ни. Въвеждането на бранд е дъ-
лъг и сложен процес. Освен промяната в 
начина, по който се представяме, този 
процес изисква и промяна в нагласите – в 
културата и поведението ни към клиен-
тите и към самите нас. 

Каква ще бъде стратегията на 
Мобилтел отсега нататък?
Повече комбинирани услуги. Както вече 
казах, новата корпоративна идентич-
ност изразява амбициите на Мобилтел 
да се превърне в пълноцене участник на 
пазара за комбинирани телеком услуги, 

Мтел е компанията, която 
осигурява цялостни телеком 
решения

От септември насам Мо-
билтел, с бранд име Мтел, 
въведе ново лого и промени 
изцяло корпоративната 
си идентичност. Новият 
бранд на Мтел изразява 
вътрешната промяна във 
философията и ценности-
те на компанията, твърди 
главният изпълнителен ди-
ректор Андреас Майерхо-
фер. 

Андреас Майерхофер,
главен изпълнителен директор  
на Мобилтел
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като при това задържи лидерските си 
позиции като иноватор. След придоби-
ването на Мегалан и Спектрум Нет, ние 
променихме пазара. Въведохме в експло-
атация най-голямата оптична мрежа в 
България, чрез която достигаме до поч-
ти 1 милион домакинства. През послед-
ната година и половина интегрирахме 
оперативните функции и персонала от 
трите компании. Юридическото слива-
не на всички под-клонове ще се извърши 
според държавните административни 
процедури.
С нашата стратегия за достъп до ин-
тернет сме готови да подкрепим пра-
вителството с експертиза и експерти, 
за да може тази услуга да достигне до 
максимален брой българи. Навлизането 
на телеком решенията в сфери като 
образование и здравеопазване е много 
важно за развитието на българското 
общество. 

Каква е вашата оценка за бъл-
гарския телеком сектор през 
2012 г.? 
Има един фактор, който отличава бъл-
гарския телеком пазар от останалите. 
Телеком индустрията в България осигу-
рява 6% от БВП, което е непостижимо 
в останалите държави. Откакто през 
2005 г. Мтел бе придобита от Телеком 
Австрия Груп, компанията е инвестира-
ла повече от 800 милиона евро.
Иначе телеком пейзажът в България е 
силно конкурентен, както и в останали-
те европейски държави. Икономическа-
та среда е огромно предизвикателство,  
хората и бизнесът продължават да 
свиват потреблението си. Освен това 
изпитваме регулаторни трудности, 
свързани с цените за терминиране на 
мобилните разговори и роуминг тари-
фите. Наблюдаваме около 15-20% пони-
жение на крайните цени всяка година. За 
съжаление всички тези характеристики 
са устойчиви през последните няколко 
години, поне що се отнася до телекому-
никациите. В резултат телеком паза-
рът се променя – тенденциите показ-
ват консолидиране на пазара.

Кой тогава е потенциалният из-
точник на растеж, що се отнася 
до  мобилната индустрия в бъде-
ще? 
Мобилният интернет и смартфоните 
доказаха, че имат огромен потенциал, 

което е и двигателят за инвестиции-
те ни в мобилната мрежа. Мобилтел 
има най-голямо 3G покритие сред оста-
налите телекоми на територията на 
България - 89.50%. Този неоспорим факт 
е резултат на социалния подход на на-
шата компания, заложен в нашата ин-
вестиционна програма. Концентрираме 
инвестициите си не само в централни-
те големи градове, където възвръща-
нето е по-бързо и по-голямо, но и в ин-
фраструктурата на малките градчета. 
Освен това, за да разширим броудбанд 
покритието в най-отдалечените реги-
они на България,  работим съвместно с 
общините. Основната предпоставка за 
регионалното развитие е осигуряване-
то на достъп до онлайн услуги, тоест, 
осигуряването на достъп до високоско-
ростен интернет. За 17 години инвес-
тициите на Мобилтел в мрежата и 
развитието на портфолиото на компа-
нията надхвърлят 2.5 милиарда лева.

„Облачните“ услуги също дават заявка 
за потенциал. Миналата година нашата 
компания предложи на бизнеса в България 
пакет „услуги в облак“, които предоста-
вят възможност за видео конференции, 
регистрация на домейн, имейл мобилна 
синхронизация, споделяне на документи, 
споделяне на клипове и други.
Чрез интернет връзка или чрез свърз-
ване директно в корпоративната им 
мрежа, бизнес клиентите вече имат 
възможност за отдалечен достъп до 
виртуална инфраструктура. Правим 
това в съответствие със специалното 
внимание, което отделяме на бизнеса в 
България. Подобни услуги могат да оси-
гурят на корпоративните ни клиенти 
възможност за гъвкаво управление на 
съответния обем технически ресурси, 
необходими за оперирането им. 
Опитваме се да бъдем коректен парт-
ньор на българския бизнес, като осигу-
ряваме услуги, които могат да понижат 
разходите за първоначални инвести-
ции за технологии и поддръжката им 
след това.

Твърдите, че сте лидер в инова-
циите и надежден партньор на 
бизнеса. Как възнамерявате да 
запазите това в тежките вре-
мена за бизнеса в България? Не е 
ли трудно да предлагате инова-
ции на пазара, предвид факта, 
че половината клиенти живеят 
под финансовия минимум?  
Доказали сме позицията си на партньор 
чрез успешните практики в употреба-
та на иновативни технологии, които 
наистина помагат на бизнеса в Бълга-
рия. Създадохме Партньорска програма, 
създадохме и специален Център за ино-
вации, за да подпомогнем българските 
предприемачи. В момента предстои да 
приключим успешно един пилотен про-
ект за безконтактно плащане, основан 
на технологията NFC (Комуникация в 
близко поле), който превръща мобилния 
телефон в кредитна карта. 
Но още по-ценно от това е личното 
отношение към бизнеса и особено към 
средните и малки компании. Според На-
ционалния статистически институт 
98% от фирмите в България са микро или 
малки фирми, които съставляват повече 
от 50% от работната ръка в страната. 
Този сегмент се увеличи много бързо през 
последните години в сравнение с броя на 
големите компании и стана основният 
двигател на българската икономика. Зна-
ете ли, че 70% от обажданията в този 
бизнес сегмент минават през мрежата 
на Мтел? Ето защо Мтел предлага пер-
сонализирани решения за малкия бизнес и 
личен акаунт мениджър, който да помага 
на представителите на малкия и среден 
бизнес в България. 

Какъв е профилът на българския 
клиент? 
Положителната характеристика на 
българския клиент е, че не е подозрите-
лен. Но виждаме, че той все още е консер-
вативен. Използването на смартфони и 
други умни устройства все още е ниско 
в сравнение с останалите европейски 
държави. Все пак отчитаме непрекъс-
нато покачване на продажбите на ус-
тройства от рода на смартфоните и 
таблетите. Например, Мтел отчете 
270% ръст в продажбите на таблети 
през изминалата година. Покачването 
на потреблението на мобилен интер-
нет през мрежата на Мтел е около 140% 
годишно.

Мобилният интернет и смартфоните 
доказаха, че имат огромен потенциал, 
което е и двигателят за инвестиции-
те ни в мобилната мрежа.
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Отварянето на електроенергийния па-
зар в България се оказа сред най-трудни-
те и бавни процеси. Въпреки че официал-
но либерализацията стартира през 2004 
г., реално процентът на отваряне е 27%. 
Това означава, че годишно свободният 
пазар е нараствал с около 3 на сто. 
С приемането на новия закон за енерге-
тиката през юли 2012 г. се дава взмож-
ност за по-бързи темпове на отваряне 
на паза, което е от значение и за изпъл-
нение на изискванията на Европейската 
комисия, свързани с Третия енергиен па-
кет. 
От първи януари 2013 г. на свободния 
пазар  ще излязат средните по големи-
на предприятия. Моделът, по който ще 
се оперира, вече е ясен. Статартът на 
пазара на балансираща енергия започва 
още през тази есен, а на по-късен етап 
ще започне работа и електроенергийна-
та борса.
Пазарът на балансираща енергия ще дис-
циплинира потребителите. В рамките 
на балансиращата група те ще трябва 
да планират потреблението си макси-
мално точно. Основният стремеж ще 
бъде да не се стига до появата на големи 
излишъци или до недостиг, защото това 
означава фирмите да плащат скъпо за 
допълнителните или за недовзетите 
количества и ще ги натовари с непосил-
ни разходи. Целта е първите стъпки да 
не се окажат разрушителни за пазара и 
в частност за самите компании, които 
за пръв път ще се сблъскат с необходи-
мостта от прецизно планиране на по-
треблението си на електронерегия. 
Балансиращият пазар е първата стъп-
ка към електроенергийната борса. 
Очакванията са, че докато заработи 
борсата, с практикат по прилагането 
на правилата на балансиращите групи 
участниците в тях ще се подготвят 

достатъчно добре за свободната тър-
говия. Рискове има  и те са свързани ос-
новно както с функционирането на въ-
трешното потребление на всички нива, 
така и с графиците за износа на стоки и 
услуги, смятат експерти от сектора. 

Ключовият фактор е 
преструктурирането
Все пак остава да бъдат изпълнени още 
две условия, за да бъде процесът напълно 
изчистен и да отговаря на изисквания-
та на ENTSO-E ( Европейска организа-
ция на системните електроенергийни 
оператори). Първо, трябва да приключи 
процесът на физическото отделяне на 
Електроенергийния системен оператор 
/ЕСО/, който управлява преносната мре-
жа и енерггийните потоци,  от общест-
вения доставчищк Националната елек-
тическа компания /НЕК/. Необходимо е 
също да бъдат прекратени  съществу-
ващите дългосрочни договори за изкупу-
ване на електроенергия. 
Без ЕСО да е получил пълна сомостоятел-
ност, балансиращия пазар на електрое-
нергия може да се окаже трудно пости-
жима цел. Дългосрочните договори пък 
изкривяват пазара.
Физическото отделяне на ЕСО от НЕК 
е в ход от няколко месеца. Преструкту-
рирането на двете компании включва 
пълното отделяне на собствеността 
на електропреносната мрежа от НЕК 
ЕАД. Избраният консултант по отде-
лянето на дружествата е консорциум 
„HoulihanLokey, White&Case, Entrea Capital 
и Kambourov&Partners“. След отделянето 
ще бъдат премахнати възможности за 
конфликт на нитереси между производи-
тели, доставчици и оператори на пре-
носни системи. ще се гарантира и равно-
поставен достъп до мрежата на всички 
участници на пазара, включително и но-

вите. 

ЕСО е 
гръбнакът 
на свободния 
пазар
Именно ЕСО ще бъде в основата на ба-
лансиращия пазар. Въпреки че държавни-
ят енергиен регулатор /ДКЕВР/  ще има 
определени отношения със системния 
оператор, основните правомощия на 
регулатора ще се съсредоточат върху 
регулирания пазар. 
Пазарният модел трябва да отговаря 
на изискванията на ENTSO-E, а също и на 
бъдещите европейски мрежови кодекси. 
За тази цел през 2011 г. в ЕСО бе въведен 
в експлоатация тестови модул, който 
създава условия за борсова търговия, 
чрез формиране на публична пазарна 
цена на електроенергията за всеки час 
от денонощието, според търсенето и 
предлагането.
Организрането на пазара ще се извърш-
ва от поделението къмм ЕСО - ЦДУ (Цен-
тралто диспечерско управление). ЦДУ 
ще администрира сделките с електро-
енергия, които ще се сключват по регу-
лирани и свободно достъпни цени. Това 
ще става чрез внедрената нова систе-
ма за администриране на пазара (Market 
Management System).

Предстартова треска
Тестовете за правилата за търговия са 
на финален етап. Прогнозата е, че през 
октомври те вече ще действат. От 
страна на ДКЕВР са издадени лицензи за 
координатори  на балансиращи групи. 
Лицензирани са и 7 търговеца. Отдел-
но ЕСО е лицензиран като координатор, 
лицензия е издадена на НЕК, а също и на 
крайните снабдители. 

Свободният 
пазар на ток ще 
дисциплинира 
потребителите

снимка: europarl.europa.eu

от Маринела Йонкова
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Кризата и съпътстващите трудности 
при финансирането, спад на производ-
ството и драстично свиване на потреб-
лението, изглежда не са валиден фактор 
за един от секторите от българската 
индустрия – енергетиката.  За разлика 
от останалите области на икономика-
та, които по-малко или повече плащат 
свиване на потреблението  на производ-
ството на електроенергия в България 
през 2011 г. е рекордно.  При това, както 
твърдят от ЕСО, толкова голямо елек-
троенергийно производство като през 
2011 г. не е регистрирано през цялата 
история на електроенергетиката -  50 
ТВтч. Това е с 8,4% повече от производ-
ството на ток през 2010 г.
Малко над половината от произведена-
та електроенергия е за вътрешни нужди 
– промишлеността и бита. Индустриал-
ният сектор остава сред най-големите 
потребители. Крайното потребление на 
електрическа енергия в страната през 
2011 г. възлиза на 29,5 ТВтч, което е с 4,5% 
повече в сравнение с 2010 г. 
Промишлеността и общественият сек-
тор консумират 63%, а битовия – 37%.
Закупената от крайните снабдители 
електрическа енергия на свободния пазар 
е 4,9 ТВтч, което е 16,4% от продадената 
електроенергия на крайните потреби-
тели в страната.
Положителни са и данните за износа, кой-
то за поредна година достига рекордни-
те 10,7 ТВтч, което е 21% от брутното 
производство.
Най-много е произведената електроенер-
гия от ТЕЦ на въглища, на които се пада 
45,25% от произведената електроенер-
гия, следвани от АЕЦ „Козлодуй“ д 32,18%. 
Вятърните централи са осигурили през 
2011 г. 0,8 ТВтч, което е с 22,6% повече в 
сравнение с 2010 г. и представлява 22,6% 
от брутното електропроизводство от 
ВЕИ. (Общо делът на ВЕИ е 6,78%, от кои-
то делът на вятърните е 1,64%, а на фо-
товолтаичните – 0,20%).
С тенденция към повишаване е и произ-
водството на електрическа и топлинан 
енергия по комбиниран начин от топло-
фикационните централи.
За разлика от 2011 г. обаче първите седем 
месеца на 2012 г. не са толкова оптимис-
тични. Износът намалява с близо 22%, 
сочат данните на Централното диспе-
черско управление. Количеството ток, 
който е доставен за страните от реги-

она е 5 млрд.156 млн. кВтч. За сравнение 
през същия период на 2011 г. то е било  6 
млрд. 630 млн. кВтч. Тенденцията се за-
пазва и през август. Очакванията са, че 
с настъпването на есенните и зимните 
месеци износът ще се повиши. Вероятно 
количествата няма да са като през 2011 г., 
но спадът може да бъде овладян. 
За са показателни  и данните на Нацио-
налния статистически институт, спо-
ред който през юли има повишение на 
производството на електроенергия с 
15% спрямо юни 2012 г. с 15%. На годишна 
база обаче, спадът е с 4,8%.
Колкото до електропотреблението в 
бита, то остава на почти същите нива 
както през 2011 г. Слаб ръст от 1,3% има 
(3303 ГВтч) при промишлените предприя-
тия,  присъединени към преносната мре-
жа, но той се дължи основно на студени-
те месеци януари и февруари, отчитат 
от ЕСО. Всъщност именно студените 
зимни месеци на 2011 г. са един основните 
фактори за нарасналото потребление на 
ток както на вътрешния, така  на външ-
ния пазар. 
Като рекордна за производството на 
електроенергия от Възобновяеми енер-
гийни източници (ВЕИ) се очертава на-
стоящата 2012 г. Делът им в общото 
производство за първите 7 месеца на 
годината е 10,88% (3010 ГВтч), а предстои 
пуска на нови обекти. Още през проле-
тта на 2012 г. регулаторната комисия 
установи бум в строителството на 
фотоволтаични централи и по искане на 
ЕСО нови мощности от ВЕИ няма да бъ-
дат присъединявани към мрежата поне 
до 2016 г.
Не така стои въпросът при електрора-
зпределителните предприятя, които 
нямат механизъм за отказ от присъе-
диняване на ВЕИ, а това води до увелича-
ване на разходите на дружествата. Ако 
процесът не бъде овладян  от регулато-
ра може да се наложи увеличаване на це-
ните и през следващата година. Бумът 
на фотоволтаични паркове през 2011 г. е 
в основата на повишаването на цените 
на електроенергията с 13 на сто. За да се 
овладее донякъде положението регулато-
рът намали  „зелената добавка“, но мяр-
ката, както се оказва важи за преносна-
та, но не и за разпределителната мрежа. 
Така дружествата вече трупат разходи, 
които регулатора не е одобрил, а това е 
предпоставка за нов ценови скок.

Пикове и спадовеПроектът за електро-
енергийна борса, коя-

то трябва да започ-
не да работи през 
2013 г. се осъщест-
вява под егидата 
на МИЕТ, а механи-
змът и моделът 
на организация не 
се отличават от 

тези в другите 
страни. 

Колкото до регули-
раният пазар той 

ще бъде ограничен, но 
ще продължава да е дос-

татъчно добре защитен, 
няма да почувства процеса 

на балансиране и за него няма да 
има рискове. 

От национален към 
регионален пазар
Създаването а вътрешен балансиращ 
пазар и борсата са  и крачка към регио-
налния  пазар. Той е удобен инструмент 
за системния оператор да препланира 
мощностите в помощ на съседните 
електроенергийни системни операто-
ри, с цел повишаване оперативната 
сигурност на синхронно работещите 
електроенергийни системи. 
В изпълнение на подписания през 2010 г. 
Меморандум, през миналата година бе 
даден старт на Проект по обединяване 
на пазарите на Румъния и България. Пред-
видените дейности включват разрабо-
тване на модел за обединение, разпре-
деление на преносните способности на 
дневна база и в рамките на деня, осигу-
ряване на обща платформа и сключване 
на споразумение за разпределяне на от-
говорностите между ЕСО,Transelectrica и 
OPCOM.
По предварителни прогнози в края на 
следващата година вече ще може да се 
говори за регионална електроенергийна 
борса. Плановете са тя бъде структури-
рана в Букурещ.

снимка: download.pomagalo.com
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е представен в Румъния, Словения, Сърбия 
и България. Автомобилни компоненти се 
произвеждат в горепосочените страни, 
както и в Хърватия, Македония и Босна и 
Херцеговина. 

Производство на моторни 
превозни средства в 
Югоизточна Европа 
Румъния, Словения и Сърбия отчитат 
спад в продукцията си на моторни пре-
возни средства през 2011 г., в сравнение с 
предходната година, дължащ се на спада 
в търсенето на повечето европейски 
пазари. Най-голям е спадът в Сърбия – 
17.6 %, следва Словения с 12.4 % и Румъния 
с 4.5 %. Създаването на нови производ-
ствени съоръжения в България и Сърбия 
през 2012 г. се очаква да даде тласък на 
сектора. 

Производство на 
автомобилни компоненти  
в Югоизточна Европа 
Автомобилните заводи обикновено гру-
пират голям брой автомобилни достав-
чици на едно и също място или в близост, 
допринасяйки изключително много за 
икономиката на регионите и страните. 
Големият потенциал за заместване на 
вноса, свързан с увеличението на произ-
водството на моторни превозни сред-
ства в страните от Югоизточна Европа, 
остава една от основните характерис-
тики на местния пазар на автомобилни 
компоненти. На този пазар се очаква да 
влязат нови участници, след появяване-
то на нови производители на леки авто-
мобили. 
Възможностите за сектора на автомо-
билните компоненти включват преди 
всичко инвестиции в центрове за проуч-
ване и развитие, нарастваща роля на на-
ционалните автомобилни клъстери или 
евентуално създаване на международни 
и регионални клъстери. Сгушен между За-
падна Европа, Русия и Близкия изток, реги-
онът на Югоизточна Европа предлага на 
автомобилните производители и дос-
тавчици потенциално стратегическо 

Югоизточна Европа: обещаващ 
регион за инвеститорите в 
автомобилната индустрия 
от Цветан Иванов 

Международната организация на 
производителите на автомобили 
(OICA) обяви, че през 2011 г. са про-
изведени 80.1 милиона моторни 
превозни средства в световен ма-
щаб, което е увеличение от 3.1 % на 
глобалното производство на авто-
мобили, в сравнение с предходната 
година. Броят произведени леки ав-
томобили нараства до 59.9 мили-
она от 58.3 милиона през 2010 г. 
Общата продукция на моторни 
превозни средства в трите стра-
ни от Югоизточна Европа, които 
произвеждат моторни превозни 
средства през 2011 г. – Румъния, 
Словения и Сърбия – намалява с 9.5 
% в сравнение с 2010 г., до 525,141 
броя автомобили.

Общо производство на моторни 
превозни средства по страни (в брой 
автомобили)

 2011 2010 2009

Румъния 335,232 350,912 296,498

Сърбия 15,790 18,033 16,738

Словения 174,119 211,340 212,749

Източник: Международната организация на производителите 
на автомобили (OICA)

Производство на лекотоварни  
автомобили по страни (в брой 
автомобили)

 2011 2010 2009

Румъния 24,989 27,325 17,178

Сърбия 740 649 401

Словения 5,164 10,301 10,179

Производство на автомобили по 
страни (в брой автомобили)

 2011 2010 2009

Румъния 310,243 323,587 279,320

Сърбия 15,050 17,384 16,337

Словения 168,955 201,039 202,570

Този анализ  обхваща страните Албания, 
Босна и Херцеговина, България, Хърватия, 
Косово, Македония, Молдова, Черна гора, 
Румъния, Сърбия и Словения. Автомо-
билната индустрия, която разглеждаме, 
включва производство и продажба на леки 
коли, лекотоварни автомобили, автобуси 
и туристически автобуси, средно и теж-
котоварни камиони, както и автомобил-
ни компоненти.  
Прогнозите за следващите три години 
сочат възстановяване на производство-
то на автомобили, както в световен, 
така и в европейски мащаб. 

Автомобилната индустрия  
в Югоизточна Европа 
Автомобилната индустрия в Югоиз-
точна Европа е представена от два 
подсектора – производство на мотор-
ни превозни средства и производство 
на автомобилни компоненти. Първият 
подсектор обхваща производството на 
леки автомобили, автобуси и камиони и 

предимство по отношение на транспор-
тирането. 
Продажби на моторни 
превозни средства в ЮИЕ
Въпреки че обемът на пазара на авто-
мобили втора употреба е значителен в 
Югоизточна Европа, нашият анализ се 
концентрира само върху продажбите и 
регистрациите на нови моторни превоз-
ни средства, като най-добър индикатор 
за пазарно развитие. 
През 2011 г. пазарът на ЕС-27 на нови леки 
автомобили намалява за четвърта по-
редна година, свивайки се с 1.7 % до 13.1 
милиона автомобила. Международната 
консултантска компания IHS отново 
прогнозира спад на пазара на ЕС на нови 
автомобили за 2012 г. с 6.1 %. През 2011 г. 
България отчита четвъртото най-ви-
соко увеличение на годишна база на ре-
гистрацията на нови леки автомобили 
в Европейския съюз – солиден ръст от 
22.3 % - главно в резултат на стабилна 
макроикономическа среда в страната. 
През същата година Румъния регистрира 
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четвъртия най-тежък годишен спад на 
регистрацията на нови автомобили в ЕС 
-27 от 13.6 %. 
Според данни на автомобилни организа-
ции и статистическите институти в 
страните от Югоизточна Европа, общи-
те продажби в региона (няма налични дан-
ни за Албания и Косово) спадат до 265 845 
автомобила през 2011 г. от 292 349 през 
2010 г. Продажбите на моторни превозни 
средства в региона се движат в противо-
положни посоки в различните страни през 
2011 г., в сравнение с 2010 г. Най-големият 
растеж на годишна основа е регистриран 
в Молдова (25 %), следвана от България 
(19.8 %) и Хърватия (7.7 %). Негативен ре-
корд е поставен от Македония, където 
продажбите на нови автомобили са с 38 
% по-ниски през 2011 г., в сравнение с 2010 г. 
Други значителни спадове са отбелязани 
в Румъния (23 %) и Сърбия (18.3 %). 

Румъния
Автомобилната индустрия исторически 
винаги е била сред водещите сектори на 
румънската икономика. Местната асоци-
ация на автомобилните производители 
Asociatia Constructorilor de Automobile din 
Romania (ACAROM) изчислява дял от 10 % 
на автомобилната индустрия от БВП на 
Румъния през 2010 г. и 2011 г., или повече от 
9.0 милиарда евро. През 2010 г. автомоби-
лите представляват 18 % от износа на 

Румъния, докато през 2011 г. тази цифра се 
очаква да бъде 20 %. Румъния е най-значи-
телният производител на автомобили в 
региона. В страната има два автомобил-
ни завода – Dacia се произвежда в Миове-
ни, Централна Румъния, а Ford в Крайова, 
Югозападна Румъния. 
През 2011 г. са произведени повече от 310 
000 леки автомобила. Производството 
на автомобили на Румъния на 1000 жите-
ли е сред най-ниските в Европейския съюз 
– 16 моторни превозни средства, в срав-
нение с 36 средно в ЕС-27 през 2011 г. Общо-
то производство на моторни превозни 
средства в Румъния се очаква да се пови-
ши до 469 800 броя автомобили през 2012 
г. и 569 100 броя автомобили през 2015 г., 
според международната консултантска 
фирма за анализи на автомобилни пазари 
CSM Worldwide.

Dacia 
Дъщерното дружество на Renault прода-
ва 343 233 автомобила в световен мащаб 
през 2011г. Dacia Duster е най-добре прода-
ваният модел, с 47 % от всички продажби 
на Dacia. 
На вътрешния пазар, Dacia продава 30 867 
автомобила, с пазарен дял от 28.9 %. Dacia 
Logan е най-продаваният модел през 2011 
г., с пазарен дял от 21.3 %. Dacia изнася 91.5 
% от своята продукция, или 312 000 мо-
торни превозни средства, от които 240 
470 в Европа. Франция е топ дестинаци-
ята за износ на Dacia с 94 278 продадени 
автомобила (3.5 % от френския пазар на 
автомобили през 2011 г., според изчисле-
ния на компанията). Други главни чужди 
пазари през 2011 г. включват Германия с 43 
452 продадени автомобила, Италия с 26 
838, Турция с 21 339 и Алжир с 19 242. 
Заводът разполага с инсталиран капаци-
тет от 350 000 автомобила на година. 

През 2010 г. там работят повече от 13 
800 служители. 

Ford
През март 2008 г. Ford Motor Company 
придобива бившия завод на Daewoo в Кра-
йова. През септември 2009 г. започва про-
изводството на модели на Ford в новия 
завод, с капацитет от 300 000 моторни 
превозни средства годишно. През 2011 г. 
броят на служителите надхвърля 3 500. 
Общите инвестиции, считано от юни 
2012 г., се равняват на 675 милиона евро. 
До 2013 г. годишният производствен ка-
пацитет на завода ще бъде увеличен до 
350 000 броя автомобили. Износът се 
изчислява на повече от 90 % от продук-
цията. Три модела на Ford се сглобяват в 
завода – B-Max и лекотоварните автомо-
били Transit и Transit Connect. 

Автомобилни компоненти
През 2010 г. румънският износ на автомо-
билни компоненти нараства с 30 % спря-
мо предходната година до 2.0 милиона 
щатски долара. Страната действа като 
индустриален център в региона с ле-
сен достъп до големи пазари като Русия, 
Полша, Украйна и Турция. Очакванията за 
периода 2012 г. – 2015 г. са, че търсенето 
на автомобилни компоненти в Румъния, 
Централна и Югоизточна Европа ще се 
увеличи. Големите автомобилни компо-
ненти, които се произвеждат в Румъния, 
включват електрически и електронни 
системи, гуми, кабели, волани, скоростни 
кутии, системи за безопасност, автомо-
билни седалки, тапицерии и др. Водещите 
автомобилни доставчици в Румъния са 
Autoliv Romania (системи за безопасност), 
Continental Automotive Products (гуми), 
Takata-Petri (системи за безопасност) и 
Schaeffler Romania (автомобилни части). 
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Източник: J. D. Power and Associates

Пазар на моторните превозни 
средства в Румъния в млрд. USD

 2011 2010
Общ размер на пазара 2.252 2.04

Местно производство 3.968 3.788

Износ 3.2 2.76

Внос 1.92 1.733

Източник: Американската търговска служба в Букурещ 
(изчисления)

снимка: Luca Mascaro
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Потенциал за растеж 
Процентът на собственост на автомо-
били в региона е все още много по-нисък, 
отколкото на пазарите в Западна и Цен-
трална Европа. Потенциалът за разви-
тие на индустрията за производство на 
автомобили е по-голям в Румъния, откол-
кото в повечето страни от Централна и 
Източна Европа. Производството на леки 
автомобили на глава от населението в 
Румъния е една десета от това на Слова-
кия и една трета от това на Унгария. 
Концентрацията върху производството 
на базови автомобили дава на Румъния 
възможността да се стреми към два раз-
виващи се пазарни сегмента едновремен-
но:
 1) клиенти в съседните държави и други 
развиващи се пазари с по-ниски доходи; 
2) клиенти в Западна Европа с предпочи-
тания за бюджетни автомобили – една 
бързо нарастваща група през последните 
години. 
Може да възникне опасност от евен-
туално неизпълнение на програмата за 
бракуване на автомобили, въведена от 
държавата, ако макроикономическата си-
туация се влоши. 
Румънският пазар на нови леки коли се сви-
ва с 23 % до 81 709 автомобила през 2011 
г. Dacia е повлияна от спад под средното 
ниво, но запазва неоспорвана челната си 
позиция. 

Словения 
Корените на словенската автомобилна 
индустрия датират от периода между 
Първата и Втората световна война, ко-
гато в Любляна се произвеждат автобу-
си. Производството на леки коли старти-
ра през 1959 г. в Ново Место, Югоизточна 
Словения. Там са произвеждани коли под 
марката Renault от 1972 г. Фабриката 
се управлява от Revoz d.d. и произвежда 
средно 200 000 коли на година. От февру-
ари 2004 г. компанията е изцяло собстве-
ност на Renault s.a.s. Франция. 

Revoz
През 2011 г. Revoz произвежда 174 127 авто-
мобила, което е спад от произведените 
през 2010 г. 211 493. В момента Revoz произ-
вежда три модела на Renault – Twingo (141 
739 автомобила, произведени през 2011г.), 
Clio II (26 773 автомобила) и Wind (5 615 ав-
томобила).
Според изчисления на Revoz, компанията 
ще произведе 160 000 моторни превозни 
средства през 2012 г. Тя изнася почти 100 
% от своята продукция. Топ дестинации 
за износ са Франция, Германия и Обедине-
ното Кралство. През 2011 г. Revoz продава 
на вътрешния пазар само 1 304 автомо-
била от марката Clio II и 485 автомобила 
от марката Twingo.
Според Евростат и Европейската асоци-
ация на автомобилните производители 
(ACEA), през 2011 г. Словения е третият 
най-голям производител на автомобили 

на 1000 жители в Европейския съюз със 
100 автомобила, след Словакия и Чехия. 

Автомобилни компоненти
Revoz е единственият словенски произ-
водител на моторни превозни средства 
и доминира автомобилната индустрия 
в страната. Производството на авто-
мобилни компоненти все още изостава в 
развитието си след производството на 
автомобили, но има огромен потенциал 
за растеж. То се състои от повече от 90 
компании с 24 800 служители. Автомо-
билите и автомобилните компоненти 
традиционно съставляват повече от 20 
% от словенския износ на стоки. 
Водещата словенска компания CIMOS 
доставя спирачни системи на произво-
дители на автомобили в Западна Евро-
па. Словенският автомобилен клъстер 
има 59 членове, включително технически 
университети и центрове за проучване 
и развитие. Организацията осигурява 
вертикална и хоризонтална интеграция, 
както и ефективна комуникация между 
производители, изследователски органи-
зации и правителството. 
Правителството осигурява финансова 
помощ за развитието на нови техноло-
гии в автомобилния сектор. Подобрява-
нето на технологическата компетент-
ност се счита като единствен начин за 
словенските автомобилни производите-
ли и доставчици да спечелят конкурент-
но предимство пред ниско-бюджетните 
дестинации в региона. 
Словенският пазар на нови моторни пре-
возни средства се представя с незначи-
телни колебания през последните три 
години. За разлика от други страни в Юго-
източна Европа, потенциалът за растеж 
на пазара в Словения е значително по-ни-
сък, като се има предвид малобройното 
население, в комбинация с високата сте-
пен на навлизане на автомобилите. 
През 2011 г., спадът в продажбите на ле-
котоварни автомобили в Словения е 1.4 
%, в сравнение с предходната година. 
Volkswagen е единствената марка в Топ 5, 
която отчита увеличение в продажбите 
и почти се доближава до лидера Renault. 
Според местната автомобилна асоциа-
ция Avto Drustvo Slovenije, най-продавани-
ят модел през 2011 г. е Renault Clio, с 6.5 % 
пазарен дял. 

Сърбия 
Производството на автомобили в Сър-
бия започва малко след Втората светов-
на война. През 1953 г. FAP Priboj започва 
да произвежда камиони и автобуси. През 
1954 г. FIAT започва да сглобява автомоби-
ли в Крагуевац, в Централна Сърбия. По-
късно фабриката започва да произвежда 
марките Zastava и Yugo по лиценза на FIAT 
и камиони по лиценза на Iveco. 
FIAT Automobili Srbija е създадена през 
2008 г. като 67/33 джойнт венчър на FIAT 
Group Automobiles S.p.A (Италия) и сръб-
ската държава. От април 2009 г. компани-

ята произвежда лек автомобил Fiat Punto 
Classic. 
През април 2012 г. FIAT отваря модернизи-
раната си фабрика в Крагуевац на същото 
място, където произвежда автомобили-
те Zastava от 1954 г. – 2008 г. Производ-
ството на новия модел Fiat 500L  ще за-
почне през четвъртото тримесечие на 
2012 г. Капацитетът на завода е 160 000 
бройки автомобили годишно. Повече от 
2 400 служители ще бъдат наети в заво-
да до края на 2012 г. Продукцията ще бъде 
продавана на вътрешния пазар, в Италия 
и други европейски страни.
FIAT прави тази нова инвестиция благо-
дарение на финансовата помощ, предос-
тавена от сръбското правителство, 
успешното партньорство в миналото и 
надеждната мрежа от местни доставчи-
ци. 
Според сръбската държавна инвестици-
онна агенция SIEPA производството на 
моторни превозни средства представля-
ва 12 % от общия оборот на автомобил-
ната индустрия, възлизащ на 929 мили-
она евро през последната година, което е 
покачване от 838 милиона евро през 2010 
г. и 646 милиона евро през 2009 г. Остана-
лата част се формира от производство-
то на автомобилни компоненти, пред-
ставлявано от 26 компании. Гумите и 
частите по окачването представляват 
най-голямата група автомобилни продук-
ти с 32 % от оборота на автомобилната 
индустрия, следвани от компоненти на 
електрическата система с 22 % и ком-
поненти на двигателя с 13 %. Водещите 
компании в сектора на автомобилните 
компоненти, по отношение на общ раз-
мер на инвестициите са Tigar Tyres d.o.o. 
(150 милиона евро), CIMOS a.d. (120 милиона 
евро) и Robert Bosch a.d. (72 милиона евро).
Пазарът на нови леки автомобили в Сър-
бия отчита годишен спад от 18.3 % до 31 
770 превозни средства, продадени през 
2011 г. срещу 38 900 през 2010 г. Въпреки 
спада от 60 % в продажбите си, FIAT за-
пазва своята водеща позиция, следван 
плътно от Skoda, която е единствената 
марка сред Топ 5 в Сърбия, която отчита 
растеж през 2011 г. 

България 
Първата автомобилна фабрика, в която се 
сглобяват автобуси и автомобили с вна-
сяни шасита на Fiat и Daimler Benz, отваря 
през 1924 г. в Ботевград, Западна България. 
По-късно заводът произвежда автобуси 
под марката Чавдар, използвайки двига-
тели и скоростни кутии, произведени от 
Skoda. Между 1965 г. и 1990 г. проектирани-
те в Русия леки коли Москвич се сглобяват 
в Ловеч, Централна България. От 1967 г. до 
1971 г. в Ловеч се сглобява Pirin-FIAT по ли-
ценз на FIAT. През 1966 г. Renault  започва 
да сглобява леки автомобили в Пловдив, 
Южна България, под марката Булгаррено. 
В Шумен, Североизточна България, се про-
извеждат камиони под марката Мадара. 
Последният опит на България да произ-
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вежда коли преди идването на китайска-
та компания  Great Wall през 2012 г., е във 
Варна, Североизточна България, където 
се сглобява Rover Maestro, преди производ-
ството да се срине в рамките на една го-
дина от стартирането си през 1996 г. 

Great Wall
През февруари 2012 г, Great Wall отваря 
фабрика в Ловеч – първият завод за про-
изводство на китайски автомобили в 
Европейския съюз. Монтажният завод на 
Great Wall и нейния български партньор 
Литекс Моторс ще имат производствен 
капацитет от 50 000 автомобила на го-
дина. ще се произвеждат четири модела: 
два модела леки автомобила Voleex C10 и 
Voleex C30 (все още не в производство), 
пикап – Steed и джип - Hover H5.
Според Business Monitor International пъл-
ният капацитет няма да се достигне до 
2016 г., когато се очаква да бъдат сглобе-
ни 32 600 автомобила. Great Wall планира 
като начало да продава своите автомо-
били, сглобени в Ловеч, в България, Сърбия 
и Македония.
Общият размер на инвестициите в за-
вода, считано от февруари 2012 г., възли-
зат на 30 милиона евро и там работят 
120 служители. Очаква се те да нараснат 
до 2 000, когато се достигне пълният ка-
пацитет в рамките на три до пет годи-
ни. Компанията планира да сглоби 2 000 
моторни превозни средства през 2012 г. 
Great Wall продава 516 автомобила в Бъл-
гария през първата половина на 2012 г, ко-
ето ѝ дава пазарен дял 4.3 %. 
Успехът на компанията Great Wall в Бълга-
рия е от решаващо значение за бъдещето 
на българската автомобилна индустрия. 
Успехът означава, че България може скоро 
да се превърне в процъфтяващ район за 
китайското производство на автомоби-
ли в Европейския съюз. България, член на ЕС 
от 2007 г., е избрана от китайския произ-
водител като предмостие за своята екс-
панзия на европейските пазари, тъй като 
автомобилите, произведени в Ловеч, ще 
бъдат подходящи за безмитни продажби 
в останалите 26 страни от блока. 
Пазарният потенциал на България е по-
голям от този на Словения, но по-малък 
от този на Румъния, Сърбия и Хърватия. 
България е един от петте големи паза-
ра в региона, но относително големият 
процент на собственост на автомоби-
ли (632 моторни превозни средства на 1 
000 жители), в сравнение със средното за 
страните от Югоизточна Европа, много 
малкият брой регистрации на нови авто-
мобили и доминирането на вторичния 
пазар намаляват привлекателността на 
българския пазар. 

Автомобилни компоненти 
През 2012 г. в България работят повече 
от 30 производители на автомобилни 
компоненти с 15 000 служители. Техният 
общ оборот през 2011 г. надхвърля 750 ми-
лиона евро. Сред водещите автомобилни 

доставчици са: Sensor-Nite – темпера-
турни сензори за Volkswagen Group, KIA 
и Hyundai; SE Bordnetze Bulgaria – кабели; 
Yazaki Bulgaria – кабели за Renault; Integrated 
Micro-Electronics Bulgaria – електроника за 
BMW, Mercedes, FIAT; Montupet – алумини-
еви компоненти за Audi, BMW, Ford, Dacia 
и Volvo, и Johnson Controls – софтуер за ав-
томобилната електроника. 
Повечето от техните производствени 
дейности са ориентирани към износ. С 
влизането на Great Wall Motors в България, 
местният сектор на автомобилни ком-
поненти се очаква да набере скорост и 
вероятно да привлече други чужди инвес-
титори към пазара. 
Според държавната инвестиционна аген-
ция, производството на компоненти за 
автомобилната индустрия е един от 

двата сектора, които привличат най-
много преки чужди инвестиции за бъл-
гарската икономика през 2009, 2010 и 2011 
г. Тенденцията, обаче, върви към намаля-
ване на инвестициите в производство-
то на компоненти. Каква е причината? 
Оперативните производствени капаци-
тети в Европа са повече от достатъч-
ни за задоволяването на търсенето на 
автомобилни компоненти. Много компа-
нии в сектора се опитват да намерят 
алтернативна употреба на своите съо-
ръжения, за да запазят вече създадените 
работни места. 
Наскоро създаденият Автомобилен клъс-
тер в България посочва, че най-важните 
причини за инвестиции в този сектор в 
страната са по-евтина цена на труда, в 
сравнение с Централна Европа, ниски да-
нъци, квалифицирана работна ръка, бли-
зост до автомобилни заводи в България, 
Румъния, Сърбия и Турция, гъвкавост и ра-
бота по поръчка на клиента. 
Съществуват няколко възможности за 
бъдещото развитие на българския авто-
мобилен сектор: 

ЮИЕ и Централна Европа са привлека-zz
телни дестинации за водещи светов-
ни производители на автомобили и 
автомобилни компоненти;
България може да привлече китайски zz
компании с развито производство на 
автомобилни компоненти;  

Идеи за производство на електромобил zz
в Стара Загора, Южна България; 
Турски компании могат да обмислят zz
аутсорсинг операции в България, пора-
ди по-високата ефективност на цена-
та на труда и близостта до заводите 
в Северозападна Турция;

Може да възникне опасност преди всичко 
от изключително слабото търсене на 
вътрешния пазар и от богатите тра-
диции на автомобилната индустрия в 
съседните страни – Румъния, Турция, Сър-
бия, което води до липса на интерес от 
страна на световни гиганти към Бълга-
рия. 
През 2011 г. България е една от страните 
в Югоизточна Европа, където продажби-
те на автомобили сочат бързо възста-
новяване след спада през 2010 г. За 2012 г. 
Business Monitor International прогнозира 
растеж от 3.5 % в продажбите на нови 
коли. Продажбите на нови леки коли нара-
ства до 22 550 автомобила през 2011 г. от 
18 820 година по-рано. Конкуренцията във 
водещите позиции на класирането на 
марки остава интензивна. Volkswagen се 
радва на увеличение на продажбите от 33 
% и се изкачва на върха от четвърта по-
зиция през 2010 г. Ford загубва водещата 
си позиция и пада до второ място, плът-
но следвана от Toyota, Opel и Peugeot. Най-
продаваният модел през първите шест 
месеца на 2012 г. е Logan на Dacia и модели-
те Sandero, с общ пазарен дял от 5.2 %. 

Босна и Херцеговина 
През 2011 г. автомобилната индустрия 
в Босна и Херцеговина е представена от 
производството на части и компоненти 
(двигатели, скоростни кутии, прецизни 
метални части, задвижващи валове, спи-
рачни части и системи, съединители, 
кормилни части и системи, електрически 
части, алуминиеви джанти и калъфи за се-
далки). Повече от 90 % от продукцията се 
изнася към 30 страни. Основни дестина-
ции за износ са Германия, Италия, Слове-
ния, Сърбия, Хърватия и Швеция. Основ-
ните инвеститори са Volkswagen, който 
управлява завод за производство на раз-
лични части и компоненти за Volkswagen, 
Audi и Skoda. До 1992 г. леки автомобили се 
сглобяват в завода на Volkswagen в Сара-
ево. Според данни на босненския автомо-
билен клуб BIHAMK, през изминалата годи-
на в Босна и Херцеговина са регистрирани 
44 249 нови леки коли, 4 429 камиона и 187 
автобуса. 

Хърватия
Автомобилната индустрия е представе-
на само от производство на автомобил-
ни компоненти. Най-важните участници 
в индустрията са членове на хърватския 
автомобилен клъстер, който обхваща 50 
компании с общо 6 000 служители. Техни-
ят общ оборот е 420 милиона евро през 
2010 г. Водещи производители на автомо-
билни компоненти в Хърватия включват 
CIMOS, Yazaki, Boxmark Leather и AD Plastik. 

10% 
Спадът както в производството, 

така и в продажбите на 
автомобили в Югоизточна Европа 

през 2011 г. е 10 %.
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През изминалата година  повече от 90 % 
от продукцията на автомобилния сек-
тор се изнася за Германия, Австрия, Ита-
лия, Франция и други европейски страни, 
за клиенти като Volkswagen Group, Ford, 
Opel, BMW и Renault. Хърватия изнася ос-
новно електронни компоненти, системи 
за безопасност, спирачни системи седал-
ки и волани. 
Хърватия разчита на следните силни 
страни за привличане на големи междуна-
родни автомобилни доставчици:

Уникално местоположение – голяма кон-zz
центрация на производители на мо-
торни превозни средства в радиус от 
600 км от Загреб – в Словения, Сърбия, 
Унгария, Словакия, Германия, Австрия и 
Италия. 
Минимизиране на транспортните раз-zz
ходи за производители в Азия и Близкия 
изток.

През 2011 г. продажбите на леки автомо-
били в Хърватия се увеличават със 7.7 
% от 2010 г. до 41 560 броя автомобили.  
Volkswagen отчита стабилен растеж от 
20 % и грабва титлата на най-предпочи-
таната марка от Opel. Продажбите на 
Skoda се увеличават най-много. 

Македония
Македония няма автомобилни монтажни 
заводи, но производството на автомо-
билни компоненти се смята от прави-
телството за един от приоритетните 
икономически сектори. Третата най-голя-
ма македонска компания по отношение на 
общ размер на приходи през 2011 г. е произ-
водителят на автомобилни компоненти 
Johnson Matthey DOOEL, според местния 
ежедневник Капитал. Сред основните 
групи продукти, които се произвеждат 
в Македония, са предпазни колани, авто-
мобилни части, електрически батерии, 
печатни платки и съединители. Данни 
на Световната търговска организация 
сочат, че по-голямата част от износа на 
автомобилни компоненти е към Русия (27 
%), следвана от Сърбия (23 %), Словения (16 
%), Германия (12 %) и Хърватия (6 %). 
Близостта до заводи за автомобилно 

производство в Сърбия, България, Румъ-
ния и Турция се смята като основен дви-
гател за развитието на индустрията на 
автомобилни компоненти в Македония, в 
съчетание с евтината и високо квалифи-
цирана работна ръка. 
що се отнася до продажбите на нови мо-
торни превозни средства, Македония е 
страната в най-дълбока криза в целия ре-
гион. През 2011 г. продажбите намаляват с 
38 % от 2010 г. и се равняват на по-малко 
от една трета от върховото предста-
вяне през 2008 г.  

Позициите на марките в 
Югоизточна Европа 
Пазарът на нови леки автомобили в Юго-
източна Европа остава доминиран от 
европейски производители през измина-
лата година, воден от местна марка. 
Въпреки спада в продажбите от 22 %, в 
сравнение с предходната година, през 2011 
г. Dacia запазва своята позиция като най-
купуваната марка в Югоизточна Европа 
(с изключение на Албания, Косово, Македо-
ния и Черна Гора), следвана от Volkswagen 
и Renault. Основната причина за тази 
водеща позиция е доминиращият дял на 
Dacia в Румъния (най-големият пазар в 
Югоизточна Европа засега), подкрепена 
от големи дялове на сръбските, българ-
ските и молдовските пазари. 
Volkswagen и Skoda са единствените мар-
ки в Топ 5, които увеличават продажби-
те си през 2011 г. Volkswagen изпреварва 
Renault и заема втората позиция, по от-
ношение на продажби в ЮИЕ. Нареждайки 
се между трите водещи марки в Румъния, 
Словения, Хърватия, България и Босна и 
Херцеговина, германският гигант е най-
равномерно разпределената топ марка в 
региона. 

Стимулиране на 
перспективите за растеж 
През 2012 г. темповете на растеж на 
световната автомобилна индустрия се 
очаква да останат ниски. Забавяне може 
да се почувства в Западна Европа и Север-

Топ 5 марки в ЮИЕ през 2011 г.

Позиция Марка Продажби през 2011 г. 
(броя)

Продажби през 2010 г. 
(броя) Промяна 2011/2010

1 Dacia 31,424 40,520 -22%

2 Volkswagen 27,042 24,996 8%

3 Renault 23,755 25,413 -7%

4 Skoda 21,050 18,939 11%

5 Opel 18,146 20,939 -13%

Източници: Avto Drustvo Slovenije; Vrele Gume online; BIHAMK; autonet.hr; piataauto.md; DRPCIV; Българската асоциация на 
автомобилни производители; уебсайтове на производители;

на Америка, докато развиващи се пазари 
като Югоизточна Европа могат да пока-
жат възстановяване, което се дължи пре-
ди всичко на по-ниска гъстота на автомо-
билите и по-голям потенциал за растеж. 
Международната бизнес консултантска 
компания PricewaterhouseCoopers очаква 
ръст от 10 % на производството на ле-
котоварни моторни превозни средства 
в световен мащаб през 2012 г. 
Основните предимства, на които почи-
ват всички надежди за развитието на 
автомобилната индустрия в региона, 
включват ниски производствени разходи, 
квалифицирана работна ръка и стратеги-
ческо местоположение между значителни 
пазари като тези на Западна Европа, Ру-
сия и Близкия изток. 
Съществуват обаче редица предизвика-
телства. Дори и да се подобри довери-
ето на потребителите и фискалната 
стабилност в Европа, ще отнеме дълго 
време да се обърне сегашният понижен 
цикъл на пазара на леки автомобили. Ос-
вен това, в региона няма местен произ-
водител на автомобили – всички заводи 
в ЮИЕ са управлявани от дъщерни дру-
жества на компании от световен ма-
щаб. Така местната индустрия остава 
уязвима на решенията на световните 
производители относно това кои заво-
ди да бъдат развити и запазени и кои да 
бъдат закрити или преместени в други 
страни. 
Бързото развитие на автомобилната ин-
дустрия в няколко страни в Централна и 
Югоизточна Европа през последните две 
десетилетия вдъхновява други в реги-
она да се поучат от техния опит и да се 
включат в надпреварата. Например, Сър-
бия обявява, че иска да копира Словакия, 
като привлече европейски инвестиции 
в своята автомобилна индустрия и да 
обяви последната за основен приорите-
тен сектор. България и Румъния също са 
отворили нови заводи за производство и 
се стремят да превърнат целия регион в 
стратегическа зона за автомобилните 
производители и доставчици. Регионът 
на Югоизточна Европа несъмнено ще ос-
тане важен през следващите години, тъй 
като международни производители про-
дължават да избират ЮИЕ като място за 
нови инвестиции, въпреки неотдавнаш-
ната икономическа криза. В средносрочен 
към дългосрочен план са възможни проме-
ни в позициите на отделните страни в 
региона, като резултат от инвестиции-
те в нови съоръжения за производство на 
автомобили. 
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Спасение в трудни времена, 
наречено генерици

Дълговата криза в Европа и в света оказва влияние 
на всички индустрии и фармацевтиката не е изклю-
чение. Компаниите, производители на оригинални ле-
карства, страдат от свития пазар, докато фирмите, 
произвеждащи генерици,както се наричат по-евтини 
копия на оригинални препарати, може да спечелят 
от ситуацията. 
Комбинацията от кризата и бумът на изтичащи ле-
карствени патенти на практика дава силен тласък 
на производителите на генерици.

илюстрация: foxumon
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Когато икономическият срив удари 
Югоизточна Европа, правителствата 
започнаха да съкращават бюджетите 
и здравеопазването е едно от първите 
пера, които бяха засегнати. Генериците 
се явиха като глътка свеж въздух за на-
прегнатите бюджети, като заместиха 
някои от по-скъпите си двойници.

Гърция отново в заглавията
Гърция, чиито фармацевтичен пазар 
представлява по-малко от 1% от све-
товния, отново намери място в новини-
те, когато Европейският съюз и големи 
производители на медикаменти се впус-
наха в дискусии върху поддържането на 
доставки за гръцките болници в случай 
на излизане на страната от еврозоната. 

Много фармацевтични компании все още 
се опитват да приберат дължимите им 
суми от гръцките болници. Местните 
аптеки също очакват закъснели 762 ми-

Румънската асоциация на производи-
телите на генерици през юни преду-
преди, че е възможно много достъпни 
лекарства да изчезнат от пазара и 
някои производители може да банкру-
тират, след като дискусиите с прави-
телството за таксата върху лекар-
ствата се провалиха

илюстрация:  Мария Калуди

17% 
Генериците съставляват 17% от 
гръцкия фармацевтичен пазар 
– значимо нарастване от 9.7% в 
сравнение с 2003 г., но все още 
далеч от немския пазар, където 

този дял е 80%.

лиона евро от здравната каса. 
Във времена, когато задлъжнялата държа-
ва се стреми да намали разходите, здрав-
ната й система се очаква да внедри все 
повече генерици в стремежа си да свърже 
двата края. Генериците съставляват 
17% от гръцкия фармацевтичен пазар -- 
значимо нарастване от 9.7% през 2003 г., 
но все още далеч от немския пазар, къде-
то този дял е 80%. Тази голяма празнина е 
вероятната причина за поглъщането на 
местната Specifar Pharmaceuticals за 400 
милиона евро от американският гигант 
Watson през 2011 г.

Интерес към производство 
на генерици в България
Watson също се съгласи да закупи швей-
царския производител на генерици 
Actavis за около 4 милиарда евро. Actavis 
има силно присъствие в България с два 
завода, както и портфолио от 280 гене-
рични медикаменти. Фармацевтичният 
анализатор IMS Health наскоро заяви, 
че цените на генериците в България са 
средно около една четвърт от цените 

на оригиналните медикаменти. Българ-
ската генерична фармацевтична асо-
циация (БГФармА) също обяви подобни 
стойности през март, допълвайки, че 
българското правителство е платило 1 
милиард лева за 200 милиона опаковки ге-
нерици и същата сума за 50 милиона опа-
ковки оригинални медикаменти. Въпреки 
това, правителството не насърчава 
купуването на по-достъпни копия, заяви 
в интервю за investor.bg през април Росен 
Казаков, председател на БГФармА. 
През март главният изпълнителен ди-
ректор на Актавис Клаудио Албрехт се 
срещна с министър-председателя Бойко 
Борисов, на която подчерта значимата 
роля на генеричните лекарства при леку-
ването на по-голям брой хора с по-малко 
разходи.  Албрехт, който напомни, че 
Actavis е най-голямата фармацевтична 
компания в България, вероятно се стре-
ми да затвърди тази позиция, след като 
конкурентът на Actavis, базираната в 
Израел Teva, съобщи по-рано, че ще се 
стреми да се превърне в най-големия 
производител на генерици в България. 
За да постигне това, Teva ще трябва да 
задмине Actavis, българската Sopharma, 
Sandoz (част от швейцарската Novartis) 
и Zentiva (компания на френската Sanofi). 
Sopharma, голям български производител 
на генерични лекарства, увеличи с бли-
зо 2% приходите си от продажби през 
първата половина на 2012 г. Износът й 
се покачи със 7% през същият период, но 
приходите от продажби на вътрешния 
пазар спадна с 12%. През юни компанията 
стана член на управителният съвет на 
Европейската генерична асоциация (ЕГА).
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В Сърбия две големи имена присъстват 
на пазара 
- държавната Galenika AD и Hemofarm AD, 
част от немската компания произвеж-
даща генерици Stada Arzneimittel. Stada 
съобщи че продажбите и в Сърбия са 
спаднали с 31% до 16.5 милиона евро през 
първото тримесечие на годината. Спо-
ред фирмата, “очакваният” спад се дължи 
донякъде на промяната на стратегията 
й за дистрибуция в страната, който се 
стреми да подобри контролът върхи по-
стъпленията на компанията. Hemofarm 
започна директни доставки до аптеки, 
като по този начин избягва някои неко-
ректни дистрибутори. 
Приходите на Stada от генерици на сръб-
ския пазар спаднаха до 12.1 милиона 
евро през първото тримесечие от 
20.4 милиона преди година. Гене-
ричните препарати доприне-
соха за 73% от продажбите 
на компанията в Сърбия 
изчислени в евро. Преди 
година този процент 
беше 86%. Въпреки 
това, компанията 
продължава да очаква 
продажбите й, изчис-
лени в динари, да на-
растнат през цялата 
2012 г.и след това.

Данъчни 
проблеми в 
Румъния.
Румънската асоциация на 
производителите на гене-
рици през юни предупреди, 
че е възможно много достъпни 
лекарства да изчезнат от паза-
ра и някои производители може да 
банкрутират, след като дискусиите с 
правителството за таксата върху ле-
карствата се провалиха. Президентът 
на асоциацията, Драгос Дамиян каза, че 
таксата е скочила почти два пъти през 
първото тримесечие в сравнение със съ-
щият период на миналата година.
Въпреки това румънският производи-
тел на лекарства Antibiotice възнамерява 
да увеличи приходите си с 90% до 2016 г. 
Миналата година компанията регистри-
ра продажби от 281 милиона леи, или 16% 

повече отколкото през 2010 г. Нетната 
й печалба нарастна до 20 милиона леи от 
12.5 милиона през 2010 г. За да постигне 
целите си, компанията смята да подо-
бри позициите си на международния па-
зар, обнови лекарственото си портфо-
лио, като добави повече от 30 продукта 
и разработи нови с помощта на новият 
си научно-изследователски си център.

Значимостта на износа
Миналата година словенският произво-
дител на лекарства Krka, който получава 
по-голямата част от приходите си от 
външни пазари, продаде продукти на 

стойност 146 милиона евро в Югоизточ-
на Европа или 14% от общите си приходи. 
Най-големият пазар в региона, Румъния, 
генерира 49 милиона евро от приходите 
на компанията, с 21% повече от предиш-
ната година. Прихадите на Хърватия са 
36 милиона евро; в Сърбия те се увеличи-
ха с 40% до повече от 10 милиона евро. 
Krka също регистрира повишение в 

приходите си в Македония, Босна и Хер-
цеговина, Косово и България, въпреки че 
продажбите й в Албания спаднаха. В Сло-
вения компанията продаде лекарства за 
около 102 милиона евро, или 9% от общи-
те й приходи. В годишния си отчет за 
2011 г. Krka заяви че очаква фармацевтич-
ният пазар в Словения да се свие с 2% до 
500 милиона евро през 2012 г., а в Хърва-
тия с 3% до 700 милиона. Компанията из-
рази оптимизъм за Румъния като заяви 
че пазара там ще нарастне с 5% до 2.6 
милиарда евро. Резултатите на компа-
нията за първата половина на годината 
също бяха окуражаващи и показваха 7% 
по-високи продажби, достигащи до 565.2 
милиона евро.

Македонският производител на ге-
нерични препарати, Alkaloid AD 

Skopje, също приключи 2011 г. с 
положителен баланс, като ре-

гистрира нетна печалба от 
605 милиона денара (10 ми-

лиона евро) в сравнение с 
581 милиона денара през 
2010 г. Миналата го-
дина компанията уч-
реди второ дъщерно 
дружество в Сърбия 
с цел повишаване на 
износа си. Няколко ме-
сеца по-късно  Alkaloid 
инвестира 405 000 

евро в компаниите си 
в Сърбия, допълнител-

но подобрявайки финан-
совото им състояние.

Bosnalijek, компания, разпо-
ложена в Босна и Херцегови-

на, регистрира повишение от 
42% в нетната си печалба за 2011 

г. до 5.9 милиона марки или 3 мили-
она евро.  До 2014 г. фирмата очаква да 
регистрира покачване на приходите си 
от 12% на година. Един Арсланаджич, из-
пълнителният директора на компания-
та, бе цитиран от Ройтерс през януари, 
че Bosnalijek ще задели 30 милиона марки 
за инвестиции и за да повиши износа си. 
През юли акционерите на компанията 
дадоха одобрението си за създаване на 
дъщерно дружество в Русия, за да може 
да изнася диреткно за този разрастващ 
се пазар.

снимка: Phakim
ata
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Господин министър, колко са при-
влечените инвестиции в иконо-
миката на България през тази 
година и към кои сектори проя-
вяват интерес чуждестранните 
инвеститори? 
По последни данни на Българска народна 
банка преките чуждестранни инвести-
ции в страната за периода януари – юли 
2012 г. възлизат на 846.2 млн. евро. Тази 
сума е повече от два пъти по-голяма от 
отчетените преки инвестиции през 
същия период на 2011г. - 376.5 млн. евро. 
Очакваме инвестициите в края на годи-
ната да надхвърлят двукратно минало-
годишните, които бяха около 1.75 млрд. 
евро. Най-много инвестиции са направе-
ни в секторите производство на елек-
троенергия, търговия и съобщения, а 

най-голям интерес и отправени запит-
вания в БАИ от чуждестранни инвести-
тори има в секторите машиностроене 
и електротехника.
Шест проекта са получили сертификат 
по Закона за насърчаване на инвестици-
ите (ЗНИ) от началото на годината до 
момента, като стойността на инвес-
тициите е  489 млн.лв. Реализацията на 
тези проекти ще създаде 950 работни 
места. За сравнение, през цялата 2011 
г., сертифицираните проекти бяха 4 на 
обща стойност 92 млн. лв., предвиждащи 
разкриване на 350 нови работни места. 
От сертифицираните през тази година 
проекти 4 са с чуждестранно участие, 
като инвестициите и планираните ра-
ботни места по тях са съответно 380 
млн. лв. и 720 наети. Тези проекти са в 

сферата на високотехнологичното про-
изводство и услуги и логистиката. Един 
от проектите в сферата на електрони-
ката е на швейцарска фирма, а Швейца-
рия е държавата, която през последните 
години неизменно стои начело на класа-
цията в доклада на Световния икономи-
чески форум за конкурентоспособност 
на икономиките.  
МИЕТ инициира промени в ЗНИ, които 
ще създават условия за допълнително 
стимулиране на проекти, особено тези, 
които създават голяма заетост. Пред-
виждаме преотстъпване на осигуровки-
те, които се плащат от работодателя, 
за период от две години.  Така продъл-
жаваме провежданата политика за на-
сърчаване на инвестициите във високо-
технологичните производства и услуги, 

Инвестициите тази 
година може да надхвърлят 
двукратно 1.75-те млрд. евро 
от миналата година

Роден през 1978 г. в Хасково, 
Делян Добрев  се дипломира 
през 2002 г. като икономист в 
Wesleyan University, Мидълта-
ун, Кънектикът, САЩ. Магис-
тър е по маркетинг от УНСС, 
София. Специализирал е сче-
товодство и финанси в Лон-
донския университет по ико-
номика и политически науки. 
Професионалната му кариера 

започва в KPMG в Торонто, Ка-
нада и Нютон Финанс Менидж-
мънт Груп – София, България. 
Бил е член на Комисията по 
бюджет и финанси и зам.-
председател на Комисията по 
икономическа политика в пар-
ламента. Зам.-министър е на 
икономиката, енергетиката и 
туризма до 21 март 2012 г., ко-
гато е избран за министър.

Делян Добрев,
министър на икономиката,  
енергетиката  
и туризма на РБългария

от Маринела Йонкова
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за откриване на високопроизводителни 
работни места. 

Заявихте недвусмислено, че ще 
заложите на енергийната ефек-
тивност. Какво означава за биз-
неса и потребителите осъщест-
вяването на тази политика?
Прилагането на мерки за енергоспес-
тяване ще подобри не само състояни-
ето на околната среда, но ще повиши 
конкурентоспособността на българска-
та икономика. Тези мерки ще увеличат 
енергийната независимост на страна-
та и ще създадат условия за повишава-
не на доходите на българските домакин-
ства при запазване или дори повишаване 
на енергийния комфорт. 
За бизнеса, който предлага енергийно-
ефективни услуги, извършване на енер-
гийни обследвания и мерки за подобря-
ване на енергийната ефективност, ще 
бъдат създадени нови възможности и 
пазари. С други думи - очаква се  значи-
телен положителен ефект и като цяло 
намалените енергийни разходи, намале-
ната зависимост от внос на горива за 
националната икономика и подобрени-
ят търговския баланс на страната ще 
доведат до насочване на спестените 
капитали към нови сфери и дейности.
МИЕТ работи активно за подобряване 
на енергийната ефективност в различ-
ни направления.
Мерките, финансирани със средства 
от Международен фонд Козлодуй, са 
осигурили намаляване на енергийната 
интензивност в енергетиката със 7%. 
Изпълнените проекти и тези в процес 
на изпълнение, спестяват енергия в раз-
мер на 2.5 млн. MWh годишно. В момента 
се подготвят за изпълнение нови проек-
ти за мерки за енергийна ефективност 
в 243 обществени сгради на територи-
ята на цялата страна, както и за под-
мяна на общинско улично осветление в 
14 общини. Изпълнението на тези про-
екти ще доведе до допълнително спес-
тяване на енергия в размер на 120 хил. 
MWh годишно. 
Чрез реализацията на проектите, фи-
нансирани чрез Кредитна линия за енер-
гийна ефективност в дома, е постигна-
то спестяване на енергия в размер на  
140 хил MWh/годишно.

Когато се говори за българската 
промишленост се твърди, че тя 

е много енергоемка. Какви мер-
ки предвиждате за подобряване 
на този показател, така че про-
дукцията на българските пред-
приятия да стане по-конкурент-
носпособна на международните 
пазари?
В момента страната ни изразходва 
двойно повече енергия за производство 
на единица от БВП от средно европей-
ското равнище. Логично е в тази ситуа-
ция страната ни не само да не проявява 
колебание при въвеждането на европей-
ските директиви в тази област, но и да 
предприема изпреварващи и по-радикал-
ни мерки за енергийно спестяване.
Със Закона за енергийната ефективност 
са въведени индивидуални цели за енер-
гийни спестявания на потребители на 
енергия, които консумират над 3000 
MWh годишно. 
За успешното изпълнение на поставени-
те цели правителството мобилизира 
различни инструменти за стимулиране 
и финансиране на мерки за повишаване 
на енергийната ефективност.  

Фонд „Енергийна ефективност  и 
възобновяеми източници“ до 2011 г. е 
подкрепил чрез кредити и гаранции общо 
156 проекти за инвестиции в енергийна 
ефективност и възобновяеми източни-
ци, като постигнатите енергийни спес-
тявания от тези проекти са 66 GWh, а 
спестените средства са 8,5 млн. лв.
Годишните спестявания на енергия от 
реализирането на одобрените проекти 
за подобряване на енергийна ефектив-
ност в индустрията по Кредитна линия 
за енергийна ефективност и възобновя-
еми енергийни източници се оценяват 
на 1039 GWh.

Подобри ли се работата на 
единния Управляващ орган по 
Оперативна програма „Кон-
курентоспособност“ след ре-

формата в Изпълнителната 
агенция? Какви са програмите, 
свързани със т.нар. зелена ико-
номика от които малките и 
средни предприятия могат да 
се възползват за подобряване на 
конкурентоспособността ?
След промените управляващият ор-
ган по програмата стана по-бърз и 
по-последователен в решенията си и 
по-ефективен в действията си. Вече 
около 90% от бюджета на програмата е 
в изпълнение. Имаме напредък в догова-
рянето, като с последните решения по 
процедурите вече над 65% от бюджета 
на програмата е договорен. Постави-
ли сме си за цел в предстоящите три 
месеца да сключим договори, които да 
позволят процента на договаряне да 
достигне 80-85% от бюджета на прог-
рамата в края на годината. За последни-
те пет месеца бяха разплатени над 70 
млн. лева.  При запазване на това темпо 
в края на годината очакваме да бъдат 
разплатени 40-42% от общия бюджет 
на програмата.
Специален акцент в програмата е 
поставен върху енергийната ефек-
тивност. Стартирахме специална 
процедура „Енергийна ефективност и 
зелена икономика“, която се реализира 
съвместно с Европейската банка за въз-
становяване и развитие. По нея вече 
получихме четири проекта. По тази 
схема от ОП „Конкурентоспособност“ 
се отпускат 150 млн. евро, допълнени 
с още до 150 млн. евро кредитна линия 
от ЕБВР за мостово финансиране на 
проектите. Фирмите могат да кан-
дидатстват с проекти за енергийна 
ефективност, която е сред основните 
приоритети на правителството. За 
да улесним процеса, вече проведохме 
информационна кампания през м. юли 
в градовете Враца, Велико Търново, 
Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и 
София. Интересът е огромен – в кампа-
нията участваха над 700 представи-
тели на малки и средни предприятия. 
Затова в края на септември от София 
започнахме втора информационна кам-
пания, която ще продължи в средата на 
октомври в градовете Пловдив, Ямбол, 
Хасково, Габрово, Шумен, Русе, Видин, 
Плевен и Благоевград. Стремим се да 
обхванем цялата територия на стра-
ната, за да улесним максимално потен-
циалните кандидати. 

Намалените енергийни разходи, нама-
лената зависимост от внос на горива 
за националната икономика и подобре-
ният търговския баланс на страната 
ще доведат до насочване на спесте-
ните капитали към нови сфери и дей-
ности.

устойчиво 
развитие
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В страни, които все още се борят със 
свиваща се икономика, изчезващи пазари 
за износ и намаляващ приток на чужди 
инвестиции, от властите се иска да 
вземат трудни решения. Много държа-
ви имат спешна нужда да се справят с 
неустойчиви нива на дълг и банковите 
системи трябва да бъдат спасени от 
купища недействащи активи. Власти-
те са принудени да налагат строги огра-
ничения, с риск да загубят подкрепата на 
избирателите. 
На практика, докато се занимават с не-
посредствените проблеми, свързани с 
фиска и с платежоспособността на бан-
ките, правителствата трябва също 
така да правят планове за бъдещето, 
да подготвят път към по-силен, устой-
чив икономически растеж в средносро-
чен към дългосрочен план. Ключът към 
тази подготовка е продължаването на 
програмите за реформи, които много 
правителства са възприели, но чието 
изпълнение е станало много по-трудно 
в сегашните времена на засилено иконо-
мическо напрежение. 
Тези програми за реформи трябва да 
бъдат провеждани именно в трудни 
времена. Това всъщност е истинско пре-
дизвикателство за лидерите. Пътят 
към растеж, работни места и проспе-
ритет може да бъде продължен само 

Да бъдем „зелени“ или да се 
стремим към растеж? Нямаме 
избор – трябва да бъдем и двете
сър Сума Чакрабарти

Сър Сума Чакрабарти е президент на Европейската банка за въз-
становяване и развитие (ЕБВР).
Сър Сума, роден през 1959 в Западен Бенгал, Индия, има богат опит 
в икономиката и политиката за международно развитие, както и в 
разработването и изпълнението на обширна реформа в обществе-
ните услуги.  
Неотдавна той заема поста на постоянен секретар в британското 
Министерство на правосъдието и е неговият висш държавен служи-
тел с най-висок ранг. Преди това, от 2002 г, той оглавява отдела за 
международно развитие в Обединеното кралство, където се  зани-
мава с проблемите на икономиките в Източна Европа, бившия Съ-
ветски съюз, Близкия изток и Северна Африка, които претърпяват 
съществени реформи.
След като учи политика, философия и икономика в университета в 
Оксфорд, сър Сума получава магистърска степен по икономика на 
развитието в университета в Съсекс. Той притежава също така 
докторска степен от университета в Съсекс, Източна Англия. 

сър Сума Чакрабарти, 
Президент на EBRD

Повече от четири години след фа-
лита на Леман Брадърс и последва-
лата световна рецесия, въздейст-
вието на икономическата криза 
все още се усеща сред развиващите 
се икономики и най-вече в Югоиз-
точна Европа (ЮИЕ).

устойчиво 
развитие
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като се погледне отвъд краткосрочни-
те политически цели, обслужващи преки 
интереси и целящи по-дъгосрочно разви-
тие на икономиката.  
В ЕБВР сме убедени, че същото се отна-
ся и за „Зелен дневен ред“. По време на 
икономически кризи хората бързат да 
се оплачат, че нямат време да мислят 
за околната среда. Това е недалновиден 
подход.  Несправянето с предизвика-
телствата, свързани с околната среда, 
е предателство към нашите бъдещи 
поколения. Несправянето с проблемите, 
свързани със загубата на енергия, също 
няма икономически смисъл. Инвестици-
ята в енергийна ефективност е инвес-
тиция в намаляване на разходите, пови-
шаване на конкурентоспособността и 
по-високи печалби. 
Повишаването на стандартите в об-
ластта на околната среда, осигурява-
нето на устойчиви енергийни ресурси и 
намаляването на загубата на енергия са 
неразделна част от цялостния процес 
на реформа, който води до икономиче-
ска стабилност и бъдещ просперитет. 
Възможността да се занимаем с тези 
въпроси, свързани с реформата, трябва 
да се използва сега. Това ще направи въз-
становяването още по-стабилно, кога-
то то се случи.  

Икономическа перспектива  
за ЮИЕ
Засега не изглежда, че това възстановя-
ване ще дойде в скоро време. Икономики-
те на страните от Югоизточна Европа 
са особено силно засегнати от кризата. 
От средата на 2012 г. ръстът на БВП е 
в най-добрия случай незначителен, или 
в някои случаи негативен; доверието и 
инвестициите са ниски, уязвимостта 
се увеличава. 
Годините на бума преди кризата, прибли-
зително периодът 2000 – 2008 г., когато 
годишният растеж в региона е обикно-
вено 5 % или повече, сега изглеждат само 
далечен спомен. По това време „моделът 
на растеж“, на който се радваше регион-
ът, беше основан на големи притоци на 
относително евтин капитал и силен, 
захранван от кредити потребителски 
бум. Чуждестранните банки в частност 
видяха голяма възможност за растеж 

и се конкурираха агресивно за пазарен 
дял. Макар този модел да работеше за 
известно време, той остави региона 
крайно незащитен, когато настъпи све-
товната криза през 2008 г. Всички стра-
ни от ЮИЕ, освен Албания, регистрираха 
рецесия през 2009 г., и последвалото въз-
становяване през 2010 и 2011г.  бе умере-
но и краткотрайно. 

Последните цифри са особено мрачни. 
Показателите за износ, внос, кредитен 
растеж, промишлено производство 
и оборот в търговията на дребно со-
чат към значително забавяне и слабо 
или намаляващо търсене, както от въ-
трешни, така и от външни източници. 
Страните от ЮИЕ са особено уязвими 
от проблемите в еврозоната, която е 
техният основен пазар за износ. Някои 
държави в региона регистрират спад в 
задграничните парични преводи, които 
са от жизненоважно значение за много 
домакинства и малки предприятия. В 
момента има дълбока загриженост за 
последиците от възможна финансова 
нестабилност в банковия сектор в евро-
зоната и какво би означавала тя за стра-
ните от ЮИЕ, като се има предвид, че 
банките с чуждестранна собственост 
съставляват около 90 % от банковите 
активи в региона. 
Макар обхватът за фискални или мо-
нетарни стимули да е ограничен, прог-
рамата за реформи трябва да осигури 
по-нататъшното подобряване на биз-
нес средата и климата за привличане на 

дългосрочни надеждни външни и частни 
инвестиции.  
През годините е постигнат значителен 
напредък в подобряването на качест-
вото на бизнес средата, например чрез 
премахване на лицензи и намаляване на 
бюррокрацията, борбата с корупцията 
и прилагането на законите за конкурен-
ция, но тези реформи обикновено отне-
мат време, за да се постигне дълготраен 
ефект. Трябва да се направи много пове-
че, за да се достигнат най-добрите меж-
дународни практики в тези области. 

Предизвикателства, свързани 
с околната среда и енергийни 
решения в ЮИЕ
Също толкова важно е страните от 
ЮИЕ да се подготвят за безопасно и ус-
тойчиво енергийно бъдеще, справяйки се 
с двойното предизвикателство на кли-
матичните промени и ендемична загуба 
на енергия. 
Югоизточна Европа не е по никакъв на-
чин имунизиарана срещу последиците 
от климатичните промени. Например, 
промените в режима на валежите се оч-

аква по различни начини да увеличат за-
плахата от летни суши, но също и речни 
наводнения при големи водни пътища 
като река Дунав. Подобрения в инфра-
структурата за водоснабдяване и ефек-
тивността на използване на водата в 
земеделието и промишлеността са ос-
новни приоритети за политиците. 
В същото време, ЮИЕ е огромен по-
требител предимно на вносна енергия. 
Енергйината интензивност в региона е 
много над средното за ЕС, докато основ-
ните източници на енергия са ограниче-
ни в повечето страни. 

Икономиките на страните от Югоиз-
точна Европа са особено силно засег-
нати от кризата. От средата на 2012 
г. ръстът на БВП е в най-добрия слу-
чай незначителен, или в някои случаи 
негативен; доверието и инвестициите 
са ниски, уязвимостта се увеличава.

9.7 
млрд. евро
От 2006 г. ЕБВР е инвестирала 9.7 
млрд. евро в рамките на ИУЕ чрез 
532 проекта в 31 страни, с обща 

проектна стойност 55 млрд.

устойчиво 
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Имайки предвид тези фактори, може да 
се обобщи, че страните от региона имат 
възможност да се възползват от непо-
средствените ползи от инвестициите 
в енергийна ефективност. Единият от 
начините е да търсят по-устойчиви и 
по-малко зависими от внос енергийни из-
точници, въпреки че външната енергия 
ще остане необходима за задоволяване 
на нарастващите енергйини нужди. 
Всъщност регионът все повече използва 
местни възобновяеми енергийни източ-
ници. Водната енергия е относително 
изобилна, с особен потенциал в област-
та на по-малките речни хидроцентрали.  
Крайбрежните и планинските райони се 
радват на вятърни ресурси с относи-
телно високо качество и много страни 
от региона могат да разчитат на слън-
чева енергия за водно отопление и гене-
риране на електроенергия.
що се отнася до енергийната ефектив-
ност, необходимо е да се направи повече, 
за да се повиши осведомеността за пол-
зите от пестенето на енергия  и да се 
създадат стимули за насърчаването му. 
Инвестиционният климат за енергийна 

ефективност е в много случаи по-слаб, 
отколкото за възобновяема енергия, от-
части защото цените на енергията ос-
тават субсидирани, дори и в страните 
– членки на ЕС. 
В Западните Балкани подобренията в 
сферата на енергийна ефективност все 
още са ограничени от непроменлив пазар 
и институционални бариери. Те пречат 
на енергийно ефективното  развитие, 
което е икономически жизненоважно, 
по-специално в строителния сектор. 
Въпреки това, добри примери за промяна 
на политиката в региона са например Ру-

мъния и България, където са създадени и 
работят успешно компании за енергий-
ни услуги. Словения въвежда мерки за ра-
ционализиране на енергийното търсене, 
с цел енергоспестяване.

Политиката на ЕБВР за 
осигуряване на устойчива 
енергия в ЮИЕ
ЕБВР е готова да работи със страните 
от Югоизточна Европа, като част от 
цялостната си политика да помага на 
региона да осигури устойчиви енергий-
ни запаси и да финансира ефективната 
употреба на енергия, която ще ограничи 
търсенето и вноса, ще намали замър-
сяването и ще смекчи последиците от 
климатичните промени. 
Фокус на тези действия е Инициатива-
та за Устойчива Енергия (ИУЕ), предпри-
ета през май 2006 г. за преодоляване на 
взаимосвързаните предизвикателства 
на енергийна ефективност и климатич-
ни промени. 
 От 2006 г. ЕБВР е инвестирала 9.7 млрд. 
Евро в рамките на ИУЕ чрез 532 проекта 
в 31 страни, с обща проектна стойност 
55 млрд. Евро. Общото намаление на въ-
глеродни емисии, постигнати от тези 
проекти, е изчислено на около 50 милиона 
тона годишно. 
Само в ЮИЕ, ЕБВР е инвестирала повече 
от 2.2 млрд. Евро в устойчива енергия 
чрез повече от 177 индивидуални проек-
та в различни сектори, вариращи от об-
щинска и екологична инфраструктура и 
природни ресурси до агробизнес и финан-
сови институции. През 2011г. около една 
трета от общия инвестиционен обем 
на ЕБВР в Югоизточна Европа е свързан 
с проекти с устойчиви енергийни компо-
ненти. 
Някои от последните големи проекти 
включват финансиране от 150 милиона 
евро, в подкрепа на модернизацията на 
хърватска петролна рафинерия, INA. Но-
вото закупено оборудване със средства 
на ЕБВР ще позволи на компанията да 
започне производството на продукти с 
качество Евро V, както и да намали CO2 
емисиите с 1,064 килотона годишно. 
ЕБВР е също така активна в подкрепата 
на малки предприятия в повишаване на 
енергийна ефективност чрез финанси-

рани от ЕБВР кредитни линии за малки 
предприятия. Един пример за това е 
рамка на ЕБВР за кредитна линия от 155 
милиона евро, предназанчена за местни 
български банки с цел кредитиране на 
местните малки и средни предприятия 
за финансиране на приемливи инвести-
ции в енергоспестяващи технологии, 
както и дребномащабни проекти за 
възобновяема енергия, като соларни то-
плинни инсталации и термопомпи. Про-
ектът се очаква да спести около 868,000 
MWh електроенергия, както и 553,000 
тона CO2 емисии годишно. 
През юни 2012г. ЕБВР предостави 20.4 ми-
лиона евро за придобиване на нови енер-
гийно ефективни трамваи за румънския 
град Арад. Финансирането на ЕБВР ще 
подкрепи по-широките цели на града за 
преструктуриране на системата на об-
ществен транспорт и подобряване на 
нейната ефективност, както и намаля-
ване на задръстванията и замърсяване-
то на въздуха в град Арад. 
Като част от усилията си, ЕБВР от-
пусна 65 милиона евро на Elektrarni 
Makedonija, македонска компания, коя-
то се занимава с производството на 
енергия, да финансира изграждането на 
70 MW водноелектрическа централа 
Босков Мост. Този проект ще допринесе 
за енергийната сигурност на страната, 
осигурявайки ново чисто производство 
на възобновяема енергия и намалявайки 
зависимостта на страната от внос и 
остарели фабрики, работещи с лигнит-
ни въглища. 

Дългосрочни перспективи
В ЕБВР сме уверени, че в Югоизточна Ев-
ропа са въведени правилните политики, 
както за справяне с непосредствените 
последици от кризата, така и за под-
готвяне на по-дългосрочна икономическа 
стабилност. 
Когато възстановяването най-после на-
стъпи, тъй като няма съмнение, че това 
ще се случи, Югоизточна Европа ще бъде 
в много силна позиция. Вземайки правил-
ните мерки сега, страните от този ре-
гион отново отварят пазарите си към 
инвестиционна общност, която иска да 
работи в хармония за едно по-благопри-
ятно бъдеще. 

Страните от региона имат възмож-
ност да се възползват от непосред-
ствените ползи от инвестициите в 
енергийна ефективност. Единият от 
начините е да търсят по-устойчиви и 
по-малко зависими от внос енергийни 
източници.

устойчиво 
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От една страна, автомобилната индус-
трия е една от областите, която има 
най-голям принос за увеличаване на вред-
ните емисии. 16% от замърсяването с 
въглероден диоксид е от транспорт, кой-
то използва изкопаеми горива. От друга, 
непрекъснатото покачване на цената 
на петрола води до сериозни дефицити 
както в бюджетите на държавите, така 
и в семейните бюджети.
Електромобилът е алтернативният 
транспорт, който, освен че е екологично 
чист, е и икономически по-изгоден, а из-
граждането на зарядна инфраструктура 
е от съществено значение за навлизане-
то на електромобилите на нашия пазар. 
Политика на FullCharger (виж карето) е да 
дава възможности за нови бизнес ниши. 
Ето защо мрежата от зарядни станции 
се изгражда не само от националните 
оператори на съответните държави, 

какъвто е FullCharger България, но и чрез 
партньори, които желаят да инвести-
рат в бъдещето чрез избран от тях от 
инвестиционен модел. Възможностите, 
които се откриват, са наистина много – 
от близо година в България се говори все 
по-усърдно за електрически транспорт 
и всички съпътстващи услуги, наблюда-
ва се тенденция за скоростно развитие 
на този сектор. „В Западна Европа извър-
веният път е доста по-дълъг и секто-
рът е значително по-развит, но смятам, 
че с темповете, с които се движим днес, 
ще успеем да развием съизмерима със 
съществуващите европейски практи-
ки мрежа“, коментира изпълнителният 
директор на FullCharger България Весела 
Шаранкова.
Проекти
Българското правителство и местните 
власти показаха готовност за подкрепа 
на процеса по електромобилност и бра-
годарение на това компанията старти-
ра няколко проекта в страната.
В началото на тази календарна година 
София стана част от голямото семей-
ство ChargerPiont с монтажа на първите 
7 зарядни колонки за публично ползване 
по съвместен проект със Столична об-
щина и ЧЕЗ България. По инициатива на 
МИЕТ в средата на месец август бяха 
пуснати още 2 колонки за столичани.
Започна проект за 20 колонки на те-
риторията на гр. Добрич с партньор 
„Атанасов груп“ ЕООД и подкрепата на 
Община Добрич – първият град извън 
столицата, стартирал инициатива за 

екологично чист транспорт.
От стратегическо значение за страна-
та е и проектът за 100 зарядни станции 
на територията на община Стара За-
гора, започнал  в партньорство с „Енер-
джиста“ ООД и подкрепата на Община 
Стара Загора и EVN България.  
В процес на проучване са Община Несе-
бър, гр. Русе, гр. Ямбол и др.
Интересът на държавата и частния 
бизнес към този тип проекти е наис-
тина силен. Именно затова вече беше 
поставено началото на поредица от 
презентации на бизнес моделите пред 
потенциални партньори.
FullCharger България и Shell България 
стартираха проекта Shell Eco Marathon 
2012 за създаване на „Първия студентски 
електромобил с plug-in батерии”, насо-
чен към младите хора – студенти в тех-
нически университети и професионални 
гимназии, като през 2012 г. той включи 
разработката на чист електромобил. 
Прототипът участва в традиционния 
международен конкурс Shell Eco Marathon, 
който тази година се проведе в Берлин, 
като се класира на почетното второ 
място по енергийна ефективност на 
територията на Европа.
Концепцията на конкурса включи цялост-
ното разработване на електромобила – 
от дизайна до крайното му изпълнение. 
Целта бе моделът – освен да представи 
нашите млади инженери в Европа – да се 
продаде и като идея за масово производ-
ство, тъй като в България има индика-
ции за производство на електромобили 

От бензиновата 
колонка към кабела 

Екология, вредни емисии, глобално 
затопляне... Това са думи, които 
все по-често се чуват в медийното 
пространство и стават част от 
нашите ежедневни разговори. Дали 
това се дължи на нова мода или на-
истина започваме да се замисляме 
върху тези проблеми: каква плане-
та ще оставим на нашите деца и 
на децата им?

Как могат да станат привлекателни за бизнеса  
инвестициите в зарядна инфраструктура за 
електромобили

Весела Шаранкова е изпълнителен директор на FullCharger Бълга-
рия АД. Тя работи в сферата на рекламата от 1997 г. и притежа-
ва собствена рекламна агенция (сертифицирана по ISO 9001:2008). 
Има значителен опит в областта на връзките с обществеността, 
графичния дизайн и производството на филми. Сред клиентите й 
са някои от най-големите компании на българския пазар. Тя е сред 
учредителите на акционерно дружество ТОМЕА, изградило частен 
колеж РОВЕЛ в кв. Иваняне, София.
Весела Шаранкова притежава магистърска степен по Аналитична 
механика от СУ „Св. Климент Охридски“, факултет „Математика 
и информатика” и специализации по корпоративно управление към 
УНСС, по медия планиране и стратегии, вътрешен одит и приложе-
нието на публично-частното партньорство при концесии и общест-
вени поръчки.

от Весела Шаранкова
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е отговорност на дружеството – от 
административната документация до 
пускането в експлоатация.
FullCharger в Турция
Към днешна дата в Турция FullCharger е 
операторът с най-мащабна мрежа от 

зарядни станции. Тя включва общо 183 
точки, прилежащи към министер-

ства и държавни агенции, включи-
телно министерски съвет, об-

щините в Истанбул и Коджаели, 
университети, шопинг молове, 
хотели, паркинги, автомобилни 
компании. 
FullCharger си сътрудничи с авто-
мобилната индустрия и дист-
рибуционни вериги в страната, 

които работят като информа-
ционни центрове на компанията. 

Както и в останалите страни, в 
които оперира, така и в Турция ком-

панията провежда активна полити-
ка,  за да повиши осведомеността на 

правителствата и обществеността 
по отношение на електромобилите. 
В резултат на активното лобиране и ин-
формационните дейности на FullCharger 
Турция, правителството в страната 
намали на 3% специалния данък върху по-
треблението, който първоначално беше 
планиран с еднаква ставка като този за 
автомобилите с двигатели с вътрешно 
горене - 37%. Министерствата и мест-
ни власти вече започнаха да купуват 
електромобили и да ги използват като 
част от мотопарка си. Разработването 
на законови норми за зарядни станции за 
електромобили е почти на финала. Жи-
лищни сгради, бизнес центрове и сгради 
с паркинги скоро ще бъдат задължени да 
инсталират подобни станции. 

от няколко компании и би било чудесно 
те да подкрепят подобна иновационна 
разработка. Конкурсът беше отлична 
възможност за младите хора, защото 
чрез него те имаха възможност да из-
вървят пътя по създаването на един 
електромобил от А до Я, видяха край-
ните резултати и получиха неоценимо 
техническо и научно удовлетворение. 
Този проект бе под патронажа на МИЕТ, 
на чието партньорство и подкрепа 
FullCharger България винаги е разчитала. 
Възможности за управление 
на мрежата от зарядни 
станции
Една от най-интересните характерис-
тики на мрежата на FullCharger България 
е възможността за нейното управле-
ние. Напълно реално е да се твърди, че в 
света няма друга система с такива ха-
рактеристики. При нея цикълът на дос-
тавяне на услугата за зареждане на елек-
тромобили е абсолютно затворен. За да 
може това реално да се случи, е разрабо-
тен специализиран софтуер с различни 
нива за достъп според изискванията на 
различните групи потребители.
Първото ниво на достъп е това на 
крайните потребители – абонатите 
на компанията. Едно от основните пре-
димства на системите е, че независимо 
дали сте клиент на FullCharger Бълга-
рия или например на FullCharger Турция, 
можете да използвате с еднакъв успех 
зарядните станции на територията 
на двете държави или пък тези, които 
са част от веригата в Амстердам, 
Лондон и т.н. С потребителското 
ниво на достъп за крайните пот-
ребители в софтуера, те могат 
да следят какви са картовите 
наличности (когато са абонати 
чрез предплатени ваучери), кога 
и колко електроенергия е израз-
ходвана за зареждане на техни-
те електромобили, както и как-
ва е сумата, която ще трябва 
да заплатят в края на отчетния 
период. Клиентите ще могат 
дори да направят заявка за бъдещ 
монтаж на зарядна станция или да 
начертаят маршрут между две или 
повече дестинации с възможните спир-
ки за зареждане. Разработена е и версия 
на портала като приложение за iPhone и 
смарт-телефони, което още повече уле-
снява крайния потребител. То позволява 
на клиентите да използват поредица 
допълнителни услуги без необходимост 
от връзка с интернет – например нами-
ране на най-близката зарядна станция, 
за да преценят дали ще успеят да заре-
дят навреме, и дистанционна предва-
рителна резервация за дадена зарядна 
станция. Всичко това затваря цикъла 
от предлаганите за крайните потреби-
тели възможности.
Порталът за инвестиционните парт-
ньори на FullCharger България им пре-
доставя възможност да следят ак-

тивността на зарядните станции, в 
които са инвестирали. Те могат сами 
да направят справка за докладите от 
дейността, за да преценят, например, 
дали дадена зарядна станция отговаря 
на разбиранията им за ефективност и 
по своя преценка да я преместят на дру-
го място. В края на календарния месец 
партньорите на компанията изготвят 
сами доклади за приходите и разходите, 
като по този начин имат общ поглед за 
очакваните парични потоци и печалби.
Порталът за електроразпределителни 
дружества е особено ценен, тъй като 
става въпрос именно за компаниите, ко-
ито отговарят за захранване на инста-
лираните на тяхна територия зарядни 
станции. Това е причината тези компа-
нии да имат 24-часов достъп до инфор-
мацията от зарядните станции и да 
получават в реално време индикации за 
проблеми с електропреносната мрежа. 
По този начин те могат да определят 
сами колко на брой и кои зарядни станции 
към кой трафопост да бъдат насочени, 
така че мрежата да е балансирана и да 
се избегнат превантивно евентуални 
проблеми. Това е важно и за компанията, 
както и за крайните потребители – в 
случай на проблем с електропреносната 
мрежа то ще има проблем и със зарядни-
те станции, а от там – и с електромо-
билите.

Ангажиментът на FullCharger 
България
Зарядните станции се монтират, под-
държат и настройват от компанията 
като национален оператор. Софтуерът 
и хардуерът се обновяват непрекъснато 
и също са ангажимент на националния 
оператор, а не на неговите партньори, 
абонати или на електроразпределител-
ните дружества. Когато партньор на 
FullCharger посочи място, което смята 
за целесъобразно за монтиране на заряд-
на станция, цялата дейност по проекта 

FullCharger България е българо-
френско акционерно дружество, 
започнало дейност в България 
през ноември 2010 г., част от 
единствената в света мрежа 
от зарядни станции ChargePoint. 
Изграждането на мрежата 
стартира през 2007 г. в САЩ от 
Coulomb Technologies, които са 
създателите на софтуерната и 
хардуерната технология на ком-
панията. През лятото на 2008 г. 
започва изграждането на мрежа-
та на територията на Северна 
Европа от партньорите от 365 
Energy Group, като на Стария 
континент тя е най-добре раз-
вита в Амстердам. FullCharger 
покрива южната част на Ев-
ропа и Русия с централата си 
FullCharger International в Париж. 
Основна цел на компанията е да 
изгради напълно готова мрежа 
от зарядни колонки.
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Господин Докладал, много компа-
нии се афишират като социално 
отговорни. Кои са според вас ос-
новните акценти в политиката 
на ЧЕЗ, които я представят като 
социално отговорна?
Компаниите от групата на ЧЕЗ в Бълга-
рия са изготвили и прилагат дългосроч-
на стратегия за корпоративна социална 
отговорност. ЧЕЗ е ангажирана с попу-
ляризиране на идеите на енергийната 
ефективност и насърчаване на рацио-
налната употреба на електроенергия-
та. Последното е от изключителна важ-
ност, особено в период на икономическа 
криза. Мерките в тази насока могат да 
доведат до оптимизиране на разходи-
те и да помогнат на бизнеса и домакин-
ствата да се справят с финансовите 
предизвикателства. На корпоративния 
сайт ние предлагаме специална рубрика 
за енергийна ефективност и енергиен 
калкулатор. Той помага на потребите-
лите сами да изчисляват и контролират 
консумацията на електроенергия. По-
рано тази година дружеството издаде 
и наръчник с полезни съвети как клиен-
тите да оптимизират консумацията 
на електроенергия през лятото и зи-
мата. Книжката може да бъде намерена 
на сайта www.cez.bg и в центровете за 
обслужване на клиенти на територията 
на Западна България.
Вие сте сред инициаторите за 
реализация на програмата за кри-

тична инфраструктура на столи-
цата. Колко време ще се реализира 
проектът, на какъв етап е и полу-
чавате ли необходимата подкрепа 
от общинските власти в София?
Осигуряването на сигурно и качествено 
електрозахранване за жителите на дву-
милионен град като София само по себе си 
е голямо предизвикателство. Това е така, 
защото електроенергийните съоръжения 
са физически и морално остарели. Повече-
то системи и съоръжения в столицата 
са на възраст над 30 и дори 40 години при 
експлоатационен срок средно от 30 години. 
Около 90 процента от кабелите в София 
са маслени и с изтекъл експлоатационен 

срок, а почти същото е валидно и за тра-
фопостовете. През последните години 
прогресивно се увеличава броят на авари-
ите, както и времето за отстраняване на 
повредите. 
По наши груби изчисления са необходими 
близо 100 млн. лева за подмяна на кабели и 
трафопостове в София. През тази година 
започнахме да сменяме най-старите кабе-
ли, които са с дължина близо 200 км. Инвес-
тицията е в обем на близо 20 млн. лева. С 
удовлетворение отбелязвам, че нашето 
сътрудничество със Столична община е 
изключително ползотворно и се задълбоч-
ва с всяка изминала година. 

В този смисъл искам да ви попи-
там и как завърши инициативата 
ви за обучението по „енергийна 
ефективност” на служители от 
Столична община и дали резулта-
тите са ви амбицирали да прило-
жите тази програма и по отно-
шение на други общини, на чиято 
територия работи дружество-
то?
Местните власти имат водеща роля в по-
литиката за енергийна ефективност. През 
май ЧЕЗ организира обучение по енергийна 
ефективност на служители от Столична 
община. В него се включиха 25 експерти от 
всички районни администрации на столи-
цата. Сред тях бяха инженери и архите-
кти, пряко отговарящи за дейностите, 

Местните власти 
имат водеща роля 
в политиката 
за енергийна 
ефективност  
на ЧЕЗ

Петър Докладал, 
регионален мениджър на ЧЕЗ за България

от Маринела Йонкова

100  
млн. лева

По груби изчисления са 
необходими близо 100 млн. лева  

за подмяна на кабели и 
трафопостове  

в София.
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свързани с повишаване на енергийната 
ефективност на местно ниво. Целта на 
курса беше придобиване на основни ком-
петенции в областта на енергийната 
ефективност на сгради. Вярваме, че благо-
дарение на подобни инициативи Столич-
на община и районните администрации 
могат да се превърнат в добър пример за 
гражданите и обществото по отношение 
на мерките за разумно управление на енер-
гията.
Друг подобен проект на ЧЕЗ, стартирал 
в началото на годината, е „Енергиен ме-
ниджмънт в общините”. Неговата цел бе 
да повиши възможностите на общински-
те администрации да вземат енергийно 
ефективни решения при планиране на раз-
витието на общините. През първия етап 
от проекта бяха обучени представители 
на общините Божурище, Бойчиновци, Лев-
ски, Медковец, Плевен, Сапарева баня и Чер-
вен бряг, както и от дружеството „Улично 
осветление” ЕАД, София.

Преди повече от година започна-
хте реализация и на програма за 
по-тясно сътрудничество с мест-
ните власти. Какви са осъществе-
ните проекти с тях, до какви из-
води стигнахте и как смятате да 
продължите в бъдеще?
Всяка година провеждаме серия от срещи 
с представители на местните власти, на 
която мениджмънтът на ЧЕЗ представя 
инвестиционните намерения на компа-
нията в съответната област. През тази 
година решихме да предложим на кмето-
вете и заместник кметовете по места 
дългосрочна рамка за общите ни действия, 
формулирана  в т.нар. меморандум за съ-
трудничество.
Поддържането на открита и директна 
комуникация с местните власти е ключов 
фактор за постигане на нашата основна 
и най-важна цел – да предоставим на кли-
ентите си от всички райони на Западна 
България възможно най-високо качество и 
сигурност на електрозахранването. 

Осъществихте успешен проект 
за обновяване на детска градина в 
столицата. Имате ли и други про-
екти от подобен мащаб за тери-
торията, на която работи друже-
ството?
Обновяването на детски градини и училища 
е важна част от политиката на компания-
та за корпоративна социална отговорност 
и за повишаване на енергийната ефектив-
ност. През 2010 г. започнахме проекта  „Ин-
вестираме в България“, за да подпомогнем 
развитието на важни сфери от социалния 
живот. Още през същата година компания-
та инвестира в санирането на детска гра-
дина „Слънчогледи“, а през 2011 г. реновира 
софийската детска градина „Алиса“. 
През тази година ЧЕЗ разширява проекта, 
като за първи включва в него училище. 

Става дума за 60-то Основно училище „Св. 
Св. Кирил и Методий“ в софийския квартал 
„Бенковски“. През следващите месеци ще 
инвестираме100 000 лева за саниране на 
учебното заведение, както и за енергийно 
обследване на две детски градини в сто-
личния район Лозенец.

От известно време дадохте ход 
на една нова инициатива т.нар. 
„мобилни приемни”. Какъв е ефек-
тът и ще продължите ли тази 
инициатива и през следващата 
година? 
Проектът е част от дългосрочните уси-
лия на компанията да подобрява обслуж-
ването, като увеличи местата за предос-
тавяне на услуги и разяснява чрез лични 
срещи предимствата на нашите услуги. 
Откакто е в България, ЧЕЗ изгради десет-
ки центрове за обслужване на клиенти в 
големите градове. Има обаче места, къде-
то поддържането на постоянен офис не е 
рентабилно за компанията и за да заявят 
някоя от услугите на компанията, се нала-
га клиентите ни да пътуват далеч. Ето 
защо решихме през август и септември 
да отворим мобилни приемни за клиенти в 
населени места, в които компанията няма 
офиси. щастлива съм да отбележа, че ини-
циативата се радваше на голям интерес. 
В същото време за нас това беше чудесна 
възможност да разговаряме и да се вслу-
шаме в клиентите си, защото само така 
можем да разберем техните нужди и да 
подобрим качеството на обслужването, 

което е наша основна цел вече 7 години. 
Стратегическа цел от стъпването на ЧЕЗ 
в България е да подобрява качеството на 
обслужването. За улеснение на своите кли-
енти компанията разработи и предлага 
близо 100 вида услуги.
Един от най-новите ни проекти е елек-
тронната фактура. Тя е по-удобен, сигурен 
и бърз начин за получаване на месечната 
сметка за електричество, отколкото 
традиционната хартиена версия. Доку-
ментът пристига в електронен вариант 
на посочен от клиента имейл адрес и е 
абсолютно идентичен на хартиената 
сметка. Освен удобствата за клиентите, 
електронната фактура носи и съществе-
ни екологични ползи – ограничава се изси-
чането на дървета за хартия, намаляват 
разходите за транспорт и респективно 
вредните емисии в атмосферата. По този 
начин насърчаваме по-отговорно поведе-

ние сред нашите клиенти.

В най-горещите дни на лятото 
София осъмна с изрисуване на елек-
трическите табла по ул. „Раков-
ски”. Ще бъде ли изрисувана и цяла-
та територия, на която работи 
дружеството?
Всичко започна през 2011 г., когато в рам-
ките на събитието „София диша: дизайн“ 
беше организирана акция за изрисуване 
на електронните табла по една от най-
обичаните улици в София – „Шишман“. 
Идеята изключително много ни допадна 
и през тази година заедно със сдружение 
„Трансформатори“ и със съдействието на 
Столична освежихме 51 електрически таб-
ла по друга емблематична софийска улица 
– „Г. С. Раковски“. Инициативата имаше из-
ключително позитивен ефект – хората се 
снимаха пред таблата, а за събитието се 
говореше седмици след това.
Окуражени от положителната реакция на 
софиянци, решихме да продължим проекта 
и да изрисуваме друга централна софийска 
улица – „Граф Игнатиев“. Съвместно с Га-
лерията за модерно изкуство в София ор-
ганизирахме конкурс за художници и street 
art творци, които до 31 август имаха въз-
можност да пратят своите идеи. Очак-
ваме скоро да видим ул. „Граф Игнатиев“ 
преобразена. Надявам се, че по този начин 
ще допринесем за уникалния й дух, както 
и за красивия и европейски облик на София. 
На този етап инициативата ще обхване 
само София, но в бъдеще ще помислим и за 
възможността да я пренесем и в други бъл-
гарски градове.  

Все по-често се говори за необхо-
димостта от квалификация на 
кадри. Какви са програмите на ЧЕЗ 
в тази област и какъв е ефектът 
от тях? 
Кадрите са най-ценният капитал на ком-
панията. Затова ЧЕЗ непрекъснато ин-
вестира за подобряване и повишаване на 
тяхната квалификация с ясното съзнание, 
че по този начин подобрява качеството 
на обслужване на своите клиенти. В съ-
щото време ние се отнасяме безкомпро-
мисно и решително, ако наши служители 
изневерят на корпоративните принципи 
и професионализма и допуснат нарушения. 
Услугата, която предоставяме, изисква ра-
ботещите в системата да бъдат истин-
ски професионалисти и да се ръководят от 
утвърдените морални и етични норми на 
компанията. 
Сериозно признание за усилията на ЧЕЗ да 
развива своите кадри бе наградата за от-
говорен бизнес. Тя бе присъдена през 2011 г. 
от Българския форум на бизнес лидерите 
(БФБЛ) в рубриката „Инвеститор в човеш-
кия капитал”. Призът ни бе връчен за оси-
гуряването на безопасна и здравословна 
среда за работа на своите служители, дос-
тойно заплащане на труда им в открит 
диалог със социалните партньори. 

Поддържането на открита комуни-
кация с местните власти е ключов 
фактор за постигане на нашата най-
важна цел – да предоставим на клиен-
тите си в Западна България възможно 
най-високо качество и сигурност на 
електрозахранването.
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Броят на сключените сделки в ЦЮИЕ за 
периода е 1116, на обща стойност  49,5 
милиарда щатски долара (40,3 милиарда 
евро), според изчисленията на Ernst & 
Young. 
Водещи играчи на M&A терена в ЦЮИЕ 
през 2011 г. са Турция, Полша и Румъния, 
като Турция заема първо място по брой 
на сделки с 272 транзакции, следвана от 
Полша с 254 и Румъния със 120.
По стойност на пазара Полша се нареж-
да на първо място в региона със сделки за 
21,2 милиарда щатски долара през 2011 г., 
Турция е на второ място с 13,7 милиарда 
долара и Чешката република на трето 

място с 4.2 милиарда долара. 
Според доклада на Ernst & Young, чети-
ри страни в ЦЮИЕ отбелязват спад в 
M&A активността миналата година: 
Чешката република, Гърция, Словения и 
Хърватия. що се отнася до M&A пазара 

в Чешката република през 2011 г., адво-
катската фирма CMS отбелязва, че е бил 
по-активен, отколкото през 2010 г., зад-
вижван основно от реструктуриране-
то на фирмите, но нестабилността и 
забавянето на икономическия растеж в 
еврозоната са се отразили отрицател-
но върху него.
Продажбата на най-големия полски мо-
билен оператор Polkomtel за 6,55 милиар-
да щатски долара е най-голямата M&A 
сделка в Полша както и в ЦЮИЕ за пери-
ода.
Притесненията около дълговата криза в 
еврозоната и забавеният икономически 
растеж снижава стойност на най-голе-
мите сделки в Румъния и довежда до спад 
от 28% на M&A пазара в страната през 
2011 г., въпреки че броят на сделките на-
раства с 5% в сравнение с 2010 г., според 
данни на Ernst & Young.
Фирмите от производството се оказ-
ват най-желани обекти за придобиване 
в Централна и Югоизточна Европа през 
миналата година, а телекомуникациите 
и медиите са секторите с най-големи 
сключени сделки през периода.
В географско отношение 57% от броя на 
M&A сделките в ЦЮИЕ миналата година 

M&A в Централна и 
Югоизточна Европа: Пазар на 
приливи и отливи през 2011 г.

Централна и Югоизточна Европа 
(ЦЮИЕ) следваше тенденциите на 
световния пазар на сливания и при-
добивания (M&A) през миналата 
година, очакванията за възход на 
който бяха попарени от дълговата 
криза в еврозоната.
Сключените M&A сделки в ЦЮИЕ 
през 2011г. отбелязаха  11% ръст на 
годишна база, а в стойностно от-
ношение увеличението достигна 
48%, според данни на Ernst & Young 
публикувани в M&A Barometer for 
Central and Southeast Europe in 
2011.

от Еуджения Кирилов
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Броят на сключените сделки в 

ЦЮИЕ за периода е 1116, на обща 
стойност  49,5 милиарда щатски 

долара (40,3 милиарда евро)

Фирмите от производството се оказ-
ват най-желани обекти за придобива-
не в Централна и Югоизточна Европа 
през миналата година, а телекомуни-
кациите и медиите са секторите с най-
големи сключени сделки през периода.

В световен мащаб пазарът на сливания и 
поглъщания започна със замах, но завър-
ши със скромните  3% растеж от мрач-
ната 2010 г., според данни на Dealogic.
В Европа, както навсякъде по света, про-
цесите на сливания и поглъщания тръг-
наха добре през първата половина на 2011 
г., но обърнаха посоката през втората, 
когата дълговата криза в еврозоната и 
притеснения за американската икономи-
ка прогониха инвеститорите. Играчите 
бяха излезли на игрището – компании с 
големи запаси от налични средства, бан-
ки с рекордно ниски лихвени проценти и 
десетки хиляди фирми, готови да бъдат 
разграбени на ниски цени, но „никой не ис-
каше да играе“, както казва Дан Тиемани, 
управляващ партньор в KPMG.

корпоративно 
управление
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са сключени между партньори от реги-
она, където стратегическите инвес-
титори водят със 76%  от договорите. 
Полша, Унгария, Чешката Република, Гър-
ция и Хърватия са регистрирали най-го-
лям брой сливания и придобивания меж-
ду местни партньори през 2011 г., според 
Ernst & Young.
Проучване на адвокатската фирма CMS, 
озаглавено Emerging Europe: M&A Report 
2011, установява, че през миналата го-
дина в Централна и Югоизточна Европа 
рискът за M&A офертите да не стигнат 
до договор или финализиране е бил доста 
голям. Финансирането е било ограничено 
и банковото кредитиране по-предпазли-
во, което е довело до протакане на сдел-
ките. Обзорът обхваща Албания, Беларус, 
Босна и Херцеговина, България, Хърватия, 
Чехия, Естония, Унгария, Косово, Латвия, 
Литва, Македония, Молдова, Черна гора, 
Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, 
Словения и Украйна. Изследването уста-
новява засилен интерес към региона от 
големите частни инвестиционни фон-
дове, като KKR, BC Partners и Apax Partners 
миналата година, най-вече към обекти 
в Полша. Отбелязват се и специ-
фични тенденции за българския 
M & A пазар.
Спецификата на M & A пазара 
в ЦЮИЕ през 2011 г., според 
CMS,  включва следните 
характеристики: мест-
ни участници заменят 
глобалните инвести-
тори, които предим-
но напускат ключови 
сектори като енерге-
тиката, банковите и 
финансови услуги и 
медиите; преструк-
турирането на дълга 
е основен двигател 
за повечето сделки в 
частния сектор; основни 
обекти на сливания и при-
добивания са малки и средни 
предпиятия. CMS очаква тези 
тенденции да бъдат продълже-
ни през 2012 г., като прогнозира по-
малко сделки в сравнение с миналата 
година, главно поради несигурността в 
Европа и ограничените финансови ресур-
си на местните играчи.
Най активни в тази част на Европа през 
миналата година са били инвестито-
ри от САщ с 46 сключени M&A сделки, 

следвани от Обединеното Кралство с 
33 и Германия с 31, според данни на Ernst 
& Young. 
Въпреки че пазарните условия изглеж-
дат благоприятни за големи сливания 
и придобивания през първата половина 
на 2011 г., провалените сделки в Европа 
достигат рекорден брой за перида от 
януари до началото на ноември, по данни 

на Dealogic. Докладът им обяснява това 
с по-голямата нестабилност на пазара 
и страха на инвеститорите да вложат 

средства в нови компании. Това довежда 
до провалени 293 сделки през 2011 за общо 
131,3 милиарда щатски долара. Тази стой-
ност, най-високата от 2008 г. насам и 

два пъти над регистрираната за 2010 г., 
отрежда на Европа първенство по от-
теглени оферти, според регионалната 
класация на Dealogic. Това е близо една 
трета от всички несъстояли се сделки в 
световен мащаб, което също е рекордно 
висок показател. 
Седем от най-големите сделки, фина-
лизирани през 2011г., бяха обявени преди 
август, месеца през който пазарите в 
Европа станаха свидетели на най-рез-
кия спад от октомври 2008 г. насам. Тъй 
като кризата в Европа се задълбочи, 
инвеститорите минаха постепенно 
в изчаквателна позиция, обяснява Пол 
Паркър, глобален ръководител на M&A 
операциите в Barclays Plc в Ню Йорк, ци-
тиран от Bloomberg. 
що се отнася до враждебни поглъщания, 
2011 г. е един от най-малко „враждебни-
те“ периоди за последните седем годи-
ни с 32 сделки на стойност 4,5 милиарда 
щатски долара, според Mergermarket. В 
световен мащаб, стойността на неже-
ланите поглъщания възлиза на 6,8% от 
общата стойност на всички M&A тран-

закции с публични компании през 2011 г., 
докато година по-рано тяхният дял 

от общите сделки е бил двойно 
по-голям. През миналата го-

дина нежеланите от прода-
вача оферти са 49,8% от 

стойността на тези, 
направени по инциати-

ва на купувача. 
CMS счита, че дългови-
те проблеми в еврозо-
ната не само са имала 
задържащо въздейст-
вие за сливанията и 
поглъщанията през 
2011 г., но също така 

са породили във фир-
мите в Централна и 

Източна Европа стре-
меж да диверсифицират 

рисковия си профил. Въпре-
ки че кризата може да е на-

вредила на климата за сделки 
в района, очаква се тя да доведе 

до преструктуриране, продажба на 
активи и приватизационни операции 

през 2012 г. 
С M&A сделки за 2,81 трилиона щатски 
долара в световен мащаб, 2011 г. се оказа 
„не толкова лоша, колкото си мислехме“, 
пише Wall Street Journal в началото на 
януари 2012. 

Въпреки че пазарните условия изглеж-
дат благоприятни за големи сливания 
и придобивания през първата половина 
на 2011 г., провалените сделки в Евро-
па достигат рекорден брой за перида 
от януари до началото на ноември, по 
данни на Dealogic.
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Cotrugli: Инвестирането 
в най-добрите кадри на 
компанията поддържа 
нейния непрекъснат 
растеж

Cotrugli Business School е водещото бизнес училище в Югоиз-
точна Европа, с фокус върху предоставянето на първокласни 
услуги за бизнес обучение на ръководни кадри и предприемачи 
в този регион. В същността на програмите COTRUGLI са раз-
лични магистърски програми по бизнес администрация като 
MBA, Executive MBA, Chief Executive MBA и DBA, всяка от които 
е насочена към различно ниво ръководни кадри. Марко Куцич, 

директор „Бизнес 
Развитие“ в Cotrugli 
Business School Невена Кръстева

Къде се нарежда ЮИЕ в сравнение 
с останалата част на света, по 
отношение на МБА науките? 
Нека се опитам да илюстрирам отгово-
ра си със статистика. В САщ всяка го-
дина около 100 000 души записват МБА 
програми, което е 0.05 % от цялото на-
селение. В ЮИЕ тези цифри са значител-
но по-ниски - само 0.005 % от население-
то започва МБА обучение.
Добрата новина е, че хората, които 
търсят надеждно бизнес образование и 
международно акредитирана МБА, като 
COTRUGLI Business School, се увеличава 
непрекъснато в страните от региона. 
За компаниите е ясно, че мениджъри с 
магистърска степен по бизнес админи-
страция от признато бизнес училище 
носят допълнителна стойност. От дру-
га страна, много от завършилите МБА 
постигат впечатляващи бизнес резул-
тати и това достига до техните коле-
ги и приятели. 
От страните в ЮИЕ степента на ин-
формираност относно МБА е най-висока 
в Хърватия, Сърбия, Словения, България и 
Румъния, докато в Босна и Херцеговина и 
Македония тя е значително по-ниска.

Кои са основните предизвика-
телства пред мениджърите от 
Югоизточна Европа?  
Да са в крак с бързото и непредсказуемо 

развитие на световната икономика, да 
се учат и развиват непрекъснато, непре-
къснато да градят своите контакти. 

Съществува ли тенденция за 
компаниите от Югоизточна 
Европа да намаляват своите 
инвестиции в обучение на слу-
жителите заради кризата? Про-
мени ли се съотношението меж-
ду спонсорираните от компании 
участници в програмите и тези, 
които се финансират индивиду-
ално?

Повечето водещи компании в Югоизточ-
на Европа не намаляват инвестициите 
във висококачествено бизнес обучение, 
дори инвестират  повече в най-добрите 
си кадри. Това е начинът на мислене, кой-
то поддържа техния непрекъснат рас-
теж. По време на криза те виждат изход 
в това да изберат най-добрите кадри, да 
им предоставят  подходящо обучение и 
да ги оставят да изведат компанията 
от кризата. 
По отношение на съотношението, в 

предишни години имахме повече от 60 
% участници в нашите MBA и Executive 
MBA програми, спонсорирани от компа-
нии. После дойде кризата и сега същият 
процент участници финансират прог-
рамата индивидуално. Най-успешните 
компании, обаче, не намаляват броя 
участници, изпратени към нашите МБА 
програми. 

Как се възвръща инвестициа-
тя в бизнес обучение? Какви са 
основните ползи от една МБА 
програма? 
Основните ползи от международно акре-
дитираните МБА програми на COTRUGLI 
Business School са изключителните въз-
можности за създаване на контакти с 
повече от 10 000 регионални мениджъри 
от висш и среден ранг, лекции, съвмес-
тими с работа на пълен работен ден, ин-
терактивни и иновативни методи на 
обучение, основани на бизнес практики и 
приложимост, международно акредити-
рана МБА диплома, опитни преподава-
тели, професионалисти и консултанти 
от световно признати бизнес училища. 
МБА сама по себе си не е магическа пръч-
ка – тя предоставя на всеки участник 
достъп до всички умения и бизнес мрежи, 
необходими на съвременния мениджър, 
но колко добре ще бъде използвана, зави-
си от всеки участник. 

МБА сама по себе си не е магическа 
пръчка – колко добре ще бъде използва-
на зависи от всеки един участник. 
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способност, както на частните дома-
кинства, така и на фирмите,  който се 
комбинира с високите дългови нива, осо-
бено между фирми.

Победители по време на 
икономическа криза
Фармацевтичната индустрия е един-
ствената, която, с малки изключения, 
отбелязва постоянен растеж през всич-
ките пет години на кризата. Една от 
причините за този устойчив растеж е 
влиянието на правителството върху 
пазара – голяма част от медикаменти-
те, продавани в региона се изплащат с 
пари на данъкоплатците и стойността 
на субсидиите обикновено не може да 
бъде намалена заради обществения на-
тиск върху националните здравни сис-
теми. Друг фактор за постоянния ръст 
на пазара е сравнително ниската цена 
– всички страни в региона поддържат 
нива на цените, които са значително 
по-ниски от тези в Западна Европа. Това 
важи дори за Гърция, която се опитва да 
поддържа цените на лекарствата на ми-
нималните им нива. В по-далечен план, 
основната причина за нарастващите 
продажби на лекарства е застаряване-
то на населението в региона, което не 
получава адекватно медицинско обслуж-
ване и съответно има нужда от повече 
лекарства.
Металургията е една от малкото ин-
дустрии, които могат да се похвалят 
с много добро представяне през 2011г. и 
продължават да се справят добре и през 
2012г. Основната причина за това, обаче, 
са повишаващите се цени на металите 
в световен мащаб, които поддържат из-
носа на най-големите производители в 
региона. Същото важи и за производите-
лите на петролни продукти. За разлика 
от представянето си по време на кри-
зата, повечето производители и вноси-
тели на петролни продукти регистри-
рат огромно увеличение в стойността 
на оборота си през 2011г., но основната 
причина за това е силният щатски до-
лар и нарастващите международни цени 
на петрола и природния газ.
Оборотът на енергийния сектор също 
отбелязва стабилен растеж през пос-
ледните две години. Основната причина 
за това е високата цена на произведе-

ната по естествен път възобновяема 
енергия и повишаващите се цени на пе-
трола и природния газ, използвани от 
традиционните енергопроизводители. 
Един от ефектите на кризата е пре-
разглеждането на големите проекти за 
увеличаване на производствените нива 
в ЮИЕ, например плановете за строи-
телство на втора атомна електроцен-
трала в   България бяха отхвърлени, тъй 
като се очакваше проектът да струва 11 
млрд. евро. 
Производството на облекла и обувки 
също беше във възход през 2011г., след се-
риозния спад в разгара на кризата. Стра-
ните в ЮИЕ са традиционно големи 
производители на облекла за големите 
европейски марки, тъй като производ-
ството тук е с високо качество, работ-
ната ръка е евтина и ,разстоянията 
до основните пазари на Западна Европа 
са малки. Бъдещето на този сектор е 
поставен пред известна заплаха, тъй 
като Италия и Испания са сред основни-

те експортни пазари и проблемите на 
тези пазари биха могли да предизвикат 
втори спад в този сектор в региона.

Слаби играчи на пазара
Въпреки тези светли примери, повече-
то от останалите сектори не показаха 
ясни индикации за подобрение през 2011 
г. Като начало, търговията на дребно и 
едро не се представиха добре през 2011 
г. Няколко сектора на търговията на 
дребно отбелязаха впечатляващ рас-
теж, особено модерната търговия на 
плодове и зеленчуци, където хипермар-
кетите, супермаркетите и веригите 
с намалени цени успешно разширяват 
своите мрежи от магазини. Но лошите 
резултати сред търговците на дребно 
на мебели и обзавеждане, магазините 
тип „направи си сам“ и тези за железар-

Как се справят индустриите 
в ЮИЕ по време на криза 
Кои са атрактивните сектори, когато страховете от повторна рецесия нарастват?

На фона на слабото доверие на 
потребителите и несигурност-
та, свързана с продължаващата 
дългова криза в Гърция и банковия 
сектор в Испания, страховете от 
повторна рецесия в Европа се за-
силват. Компаниите са изправени 
пред множество проблеми, тъй 
като тези, които оцеляха по време 
на кризата в периода 2008 г.-2010 
г., може и да не издържат още една 
криза  за такъв кратък период от 
време. 
Въпросът е дали можем да научим 
нещо от скорошното мъчително 
преживяване и да идентифицираме 
тези сектори на икономиката, за 
които заплахата би била по-мал-
ка, в случай, че наистина станем 
свидетели на повторна рецесия.

Факторите, които влияят положи-
телно на пазара, включват конкурент-
ната позиция на местните производи-
тели на световната сцена, високите 
цени на някои суровини и държавните 
субсидии за определени сектори на ико-
номиката

Регионът на ЮИЕ не е изключение. 
Растежът на БВП на глава от населени-
ето отбелязва спад от 9,2% през 2009 
г. – представяне, което е значително по-
лошо от ръста на растеж в Европа като 
цяло и в света (съответно -7,7% и -1,4%). 
Като цяло това означава, че индустри-
ята в региона е преминала през труден 
период. 
Но, както може да се види на графиката, 
има и някои изключения на фона на неза-
доволителното представяне, на които 
си заслужава да се обърне внимание, за 
да се прецени дали това не е нещо, кое-
то може да се повтори и в случай, че се 
стигне до повторна рецесия.
Като цяло има две основни причини ня-
кои индустрии да се представят добре, 
докато други се влошават. Факторите, 
които влияят положително на пазара, 
включват конкурентната позиция на 
местните производители на светов-
ната сцена, високите цени на някои 
суровини и държавните субсидии за оп-
ределени сектори на икономиката. От 
друга страна, основният отрицателен 
фактор е слабото местно потребление, 
дължащо се на намалената покупателна 
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ски стоки, електроника и уреди доприна-
сят за общия отрицателен резултат. 
Като цяло, потреблението във всички 
страни в региона остава относително 
ниско, тъй като хората продължават да 
спестяват по-голямата част от дохо-
дите си.
Производството на храни и напитки 
също е в застой, а продажбите остават 
под пиковото ниво от 2008 г. в повече-
то страни от региона. Проблемите на 

сектора се влошават допълнително от 
нарастващите международни цени на 
пшеницата и другите храни, което води 
до повишаване на разходите на произ-
водителите и смалява маржа на печал-
бите, които и без това са ниски заради 
агресивните ценови политики на голе-
мите вериги за продажба на дребно.
Машиностроителната индустрия 
също е в стагнация. В разгара на кризата, 
секторът пострада силно от спада в по-
треблението на ударените от кризата 
западни пазари. Ударът беше особено 
силен за автомобилната индустрия и за 
производителите на авточасти. През 
2011 г. секторът бързо се възстанови с 
бързото нарастване на износа, но дълго-
вата криза в еврозоната отново  обрече 
сектора на застой.
Телекомуникационният сектор също не 
се представи много добре във времена-
та на криза. Повечето клиенти намали-

ха разходите си за телекомуникационни 
услуги. В същото време, по-строгите ре-
гулации от страна на европейските ин-
ституции ограничиха цените в четири 
страни-членки на ЕС – Гърция, България, 
Словения и Румъния. Много от утвър-
дените играчи трябваше да предложат 
нови пакети услуги на клиентите си, 
за да ги задържат, например – домашен 
телефон, интернет и мобилен телефон. 
Това, обаче, означава допълнителни ин-
вестиции от страна на операторите, а 
в същото време цената на тези пакет-
ни услуги остава ниска.

Черната овца на стадото
Строителството е секторът най-теж-
ко ударен от кризата. На практика нито 
един голям строителен проект не е за-
почнат през последните пет години и 
само проектите, финансирани от дър-
жавата все още поддържат сектора на 
командно дишане. Държавните инфра-
структурни проекти, като магистрали-
те и мостовете, са един от основните 
инструменти, използвани от правител-
ствата в страните от ЮИЕ, за да под-
държат ликвидността на икономиките 
и да създават растеж на БВП, за да про-
тиводействат на ефектите от криза-
та. През 2011 г. и 2012 г. тази тенденция 
започва да затихва, тъй като повечето 
страни в региона са или в дълбока кри-
за (напр. Гърция), или прилагат мерки за 
строги икономии, които не им позволя-
ват да започват нови инфраструктур-
ни проекти без подкрепата на външни 
организации като МВФ и ЕС.
Транспортният сектор отбеляза рас-
теж през 2011г., но остава под въпрос по 
отношение на бъдещото си развитие. 
Основната причина за растежа (и спа-
да през годините на криза) са близките 
връзки между сектора и фирмите износи-

телки. Най-големите страхове в секто-
ра са, че втора кризисна вълна през 2012г. 
и 2013г. може да доведе до рязък спад на 
износа и съответно на транспортите 
поръчки. Гражданската авиация е едно 
от изключенията в това отношение. 
Броят на полетите от големите лети-
ща в региона нараства с бързи темпове 
(с изключение на Гърция, където спадът 
в туристическия сектор води до нама-
ляване на броя пристигащи полети). От 
друга страна, железопътният транс-
порт продължава да губи клиенти и е в 
критично състояние в страни като Бъл-
гария.

Заключение
Все още остава неясно дали Европа ще 
стане свидетел на повторна рецесия 
или не. В най-лошия случай индустриите 
ще бъдат изправени пред подобни разли-
ки и спадове, както през периода 2009 г.-
2010 г. В тази ситуация някои индустрии 
ще се представят по-добре от други. 
Фармацевтичният сектор ще е сред 
жилавите играчи в региони. Държавното 
финансиране играе важна роля в индус-
трията и въпреки болезнени бюджетни 
съкращения, към които повечето страни 
в ЮИЕ могат да прибягват, разходите за 
здравеопазване ще бъдат сред най-слабо 
засегнатите, тъй като обратното би 
било прекалено непопулярна мярка.
В следващите няколко години се очак-

ва цените на петрола, природния газ и 
твърдите горива да останат високи 
заради политическата нестабилност в 
Близкия изток. В резултат, цените на го-
ривата и енергията ще останат високи 
и надали ще намалеят. От друга страна, 
печалбите на производителите веро-
ятно ще спаднат.
Но, ако дълговата криза в еврозоната на-
мери бързо и ефикасно решение, възста-
новяването на икономиката на региона 
се очаква да бъде значително по-бързо. 
Очакванията са, че ако този положите-
лен сценарий наистина се случи, индус-
трии като телекомуникации, търговия 
на дребно и едро, производство на хра-
нителни продукти и напитки и маши-
ностроене, ще отбележат най-бърз 
растеж в резултат на бума на местно-
то производство и факта, че тези ин-
дустрии отбелязаха значителен спад по 
време на кризата.

Ако дълговата криза в еврозоната 
намери бързо и ефикасно решение, въз-
становяването на икономиката на 
региона се очаква да бъде значително 
по-бързо

Фармацевтичната индустрия е един-
ствената, която, с малки изключения, 
отбелязва постоянен растеж през 
всичките пет години на кризата.

корпоративно 
управление
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от Мартин Милиев, ръководител проекти в Perceptica Media Research

са го 
п р а -
вили, е 
било доста 
колебливо. По-
вечето банки днес 
са все още объркани и 
нямат желание да използват соци-
алните медии. 
В същото време ние ставаме свидетели 
на все по-нарастващо приемане на со-
циалните медии сред клиентите. Освен 
това, от известно време потребител-
ските марки се множат във Facebook, 
Twitter и подобни на тях мрежи и офор-
мят очакванията и навиците за това 
как хората взаимодействат с марките 
в тази среда. Тези очаквания и практики 
съответно се предават на други катего-
рии продукти и услуги с по-слабо отличи-
телен бизнес –като потребителски про-

ф и л , 
к а т о 

банкова-
та индус-

трия.  
В резултат на 

тези тенденции  и про-
цеси, както посочва и докладът на 

Accenture, сега хората са нетърпеливи да 
се свържат със своя доставчик на фина-
сови услуги и чрез социална медиа и обик-
новено търсят: 

Информация относно промоции и спе-zz

циални услуги;
Обслужване на клиенти и консулта-zz

ции;
Възможност да публикуват комента-zz

ри, оплаквания и въпроси;
Възможност да четат коментари, zz

оплаквания и въпроси от други клиен-
ти;

Банките трябва да 
поощряват социалните медии, 
не да се плашат от тях
Как чуждестранните банки се справят с предизвикателствата на 
социалните медии, в сравнение с българските кредитори?

Забележителното развитие на 
социалните медии е добре докумен-
тирано. 
Не е изненадващо, че тази истинска 
мощ и възможности, предлагани 
от създадените от потребители 
медии, са завладяли специалисти-
те в маркетинга и комуникациите 
и са ги принудили да търсят начи-
ни да използват този огромен по-
тенциал. 

Въпреки че социалните медии са се пре-
върнали в естествено приложение за 
потребителските марки, водещите 
консултантски компании Accenture (Со-
циално банкиране – задължителна соци-
ална мрежа, август 2011 г.) и KPMG (Соци-
алният банкер: уроци по социална медиа 
от банкери, април 2011 г.) са наблегнали, че 
секторът на финасовите услуги  възпри-
ма бавно социалните медии. Дори The 
New York Times наскоро публикува специ-
ален доклад за този феномен (Банките 
възпиремат трудно социалните медии, 
26 април, 2012 г.)

Предизвикателната реалност 
Банковият сектор по света е изправен 
пред доста трудната задача да навакса, 
що се отнася до това да взаимодейства 
с клиентите си в социалните медии. Мал-
ко финансови институции са се осмелили 
да предприемат каквито и да било мерки 
за подпомагане на социална медиа и ако 

социални 
медии
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Бъдещи възможности 
Банките могат да използват социални-
те медии като устройство за слушане, 
инструмент за развитие / подобряване 
на продукти и услуги, както и като канал 
за обслужване на клиенти.
Социалните медии предоставят дос-
тъп до независими  мнения на крайните 
потребители и маркетинг мениджъри-
те получават шанс да погледнат тър-
говксите марки през очите на своите 
клиенти. Освен това, обратна връзка 
от страна на клиента, получена по този 
начин, може да бъде по-евтина, по-лесна 
и по-бързо получена, в сравнение с тра-
диционното обслужване на клиенти и 
маркетингови способи.  Това може да се 
окаже от жизненоважно значение, за да се 
поддържа марката актуална. 
Следвайки този ред на мисли, маркетинг 
мениджърите могат да се домогват до 
информация от клиентите си, що се от-
нася до развитие на нови продукти и по-
добрения. Създадената от потребите-
ли медиа е чудесен източник за по-добро 
разбиране на най-характерните пробле-
ми, свързани с даден продукт или услуга. 
И накрая, но не и на последно място, 
банките могат да използват различ-
ни платформи на социални медии като 
ефективни канали за обслужване на кли-
енти. Взаимодействието в тази среда 

може да помогне за изграждане на по-
силна връзка с клиентите и може да се 
окаже много ефективно по отношение 
на разходите всеки път, когато на кли-
ентите е дадена възможност да четат 
коментари, оплаквания и въпроси от 
други клиенти. 

Къде се намират българските 
банки?
Анализът, който направихме за SEE Top 
100 миналата година – „Българската бан-
кова индустрия – разбиране на медийна-
та шумотевица“ потвърди наблюдения-
та на нашите колеги в Accenture и KPMG. 
Местните банки не показаха никакви се-
риозни признаци за опит да се включат и 
използват социалните медии. 
От друга страна, темите, които преоб-
ладаваха в разговорите в българските 
социални медии предполагаха, че създа-
деното от потребителите съдържание 
има всички предпоставки да предостави 
на бранд мениджърите и мениджърите 
по комуникации на банките ценна и зна-
чима информация. 
що се отнася до използването на соци-
алните медии като канал за обслужване 
на клиенти, през изминалата година не 
видяхме почти никакви усилия в тази об-
ласт. Кратък преглед на водещите бан-
кови институции в България тази година 
показва, че малко от тях са предприели 
сериозни мерки да установят присъст-
вие във Facebook и Twitter и взаимодейст-
ват активно със своите клиенти чрез 
тези платформи на социалните медии. 

План за действие 
На първо място, бранд мениджърите и 

мениджърите комуникации на банките 
трябва да открият най-подходящите 
платформи на социални медии, по отно-
шение на целева група и съдържание. Не 
всички платформи на социални медии са 
еднакви и затова обикновено показват 
доста различни планове и динамика. 
Следващата стъпка е създаване на сис-
тема за реагиране. Тя е нещо повече от 
обикновения отдел за поддръжка на кли-
енти, който се занимава с оплаквания на 
клиенти и ПР за управление на кризисни 
ситуации. Маркетолозите трябва да се 
уверят, че събраните данни и информа-
ция чрез слушането на социалната ме-
диа се разпространяват до всички заин-
тересовани страни (например екипите 
за разработване на продукти), а не само 
до екипа за комуникация. Освен това, 
всички заинтересовани страни трябва 
да имат на свое разположение подходя-
щи средства да реагират своевременно 
на получената информация от проучва-
нето на социалната медиа. 
Да се следват тези прости стъпки е 
единственият подходящ начин за всяка 
организация, не само за финансовите ин-
ституции, да установи и да извлече пол-
за от истинско ангажиране със социална 
медиа. 

Кратък преглед на водещите банкови 
институции в България показва, че 
малко от тях са предприели сериозни 
мерки да установят присъствие във 
Facebook и Twitter и взаимодействат 
активно със своите клиенти чрез тези 
платформи на социалните медии. 

„Българската банкова индустрия - 
разбиране на медийната шумотевица“ – 
анализ на Perceptica Media Research.

Банките могат да използват социал-
ните медии като устройство за слу-
шане, инструмент за развитие и като 
канал за обслужване на клиенти.

социални 
медии
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Но колко от тях имат общо с корпора-
тивната култура и за какви цели се из-
ползват? Кои от тях имат значение за 
корпоративното представяне, кои за 
работодателската марка и кои в подбо-
ра на персонал?
Най-важен е въпросът „Защо?”. Основни-
те причини са две. Първата е, че онлайн 
битието на все повече хора се случва в 
социалните мрежи. Втората, по-важна 
от практическа гледна точка, е свързана 
с така наречените „пасивни кандидати 
за работа”. Това са хора, които са добри в 
професията си, сравнително доволни на 
сегашното си работно място. Те не си 
търсят активно работа, не четат обя-
ви, но биха разгледали интересно пред-
ложение. Именно тяхното привличане е 
било винаги едно от големите предизви-
кателства на подбора, особено заради 
ценността им като специалисти.
От тук вече следват въпросите „Как?”. 
За всички социални мрежи е важно едно 
– да имате голяма група „почитатели”, 
с които да споделяте информация. Кога-
то имате новина, свободна позиция или 
просто нещо за споделяне, това е усло-
вието то да бъде видяно. 

Естествено, всяка социална мрежа си 
има специфична аудитория, приети на-
чини на комуникация и поведение, както 

и други 
особено-
сти. Трябва 
да се съобра-
зяваме с тях, за да 
можем да изградим ис-
тинския си образ и да сме сигурни, 
че той се приема по желания от нас на-
чин. Разбира се, че трябва да имаме ясна 
представа за целите на участието в 
тези социални мрежи, които сме избрали 
и за очакваните резултати от комуни-
кацията. Така се избират и социалните 
мрежи в които да насочим усилията си 
– според използването им, наличието в 
тях на желаните хора, очаквания ефект 
от усилията ни.
Когато целта ни е изграждане на работо-
дателската марка (Employer Branding) или 
набиране на нови служители, обикновено 
основна роля играят Facebook, LinkedIn, а 
в България – и probook. Причината е съв-
сем проста - в тях се намират голямата 
част от необходимите ни потребите-
ли, целевата група е най-добре предста-
вена и вложените усилия се отплащат 
най-лесно. Има и ясно разграничение за 
начините на използване на различните 
мрежи. Тук трябва да се вземат предвид 
разликите в социалните мрежи, аудито-
рията, начинът на комуникация и дейст-
вията да се планират особено прецизно.

 
Facebook 

е по-лека-
та мрежа, с 

по-свободна кому-
никация. Там можем да 

разказваме истории, да разкажем 
виц, като целта е и емоционалното об-
вързване на аудиторията с марката. В 
края на краищата той е по-подходящ за 
изграждане и комуникиране на работода-
телската марка. 
LinkedIn е професионална мрежа, там и 
тонът и темите са по-сериозни, така 
че и комуникацията ни тук не може и не 
бива да бъде толкова фриволна. LinkedIn 
също така най-често се използва и при 
подбора – за прочуване, запознаване и 
привличане на необходимите ни хора. 
Прекалено свободна комуникация би по-
пречила на тези усилия.
Основните стъпки в първоначалното 
привличане на нови служители, особено 
на ключови, редки кадри, както и на така 
наречените пасивни кандидати (които 
не търсят активно работа, но са склон-
ни при подходящи условия да обмислят 
оферта) са: Привличане на вниманието 
(достигане на информацията за отво-
рената позиция до тях), задържане на 
вниманието (да харесат написаното за 
позицията, за евентуалния посредник 

от Светлозар Петров,  
изпълнителен директор, Джобтайгър

LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+, 
probook, Pinterest, Foursquare, 
Tumblr, Flickr, Picasa... Социалните 
мрежи са навсякъде, все по-често се 
цитират, станаха част от обще-
ството ни. 

илюстрация: 
svilen001

Използване на социални 
мрежи в подбора  
на персонал
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и главно за фирмата, търсеща хора), 
съгласие за действие (да се съгласят да 
се кандидатират). В съвременния свят 
все по-често и трите стъпки се концен-
трират в социалните медии. Как става 
това?

Привличане на вниманието.
Обикновено това се прави с обяви, които 
се публикуват в сайтовете за работа, в 
LinkedIn, в BranchOut във Facebook, probook 
или на друго подходящо място. Следва 
споделянето на тези обяви в социални-
те мрежи – като статус във Facebook, 
LinkedIn и Google+, както и на стените 
на подходящи групи, в които участваме; 
като кратки съобщения в Twitter (тук е 
много важно да се научим да казваме най-
важното в 140 символа).
Не забравяйте, че когато споделяте в 
профила си в социалната мрежа или гру-
па, за да види някой споделеното, трябва 
да имате много приятели и почитатели 
на съответния профил или група. Колко-
то повече, толкова по-добре.
Ако сте се справили, обявата ви ще бъде 
видяна от много на брой и то подходя-
щи хора.
Например ако целта ви е свързана с ИТ, 
трябва да се стараете да публикувате 
такова съдържание и да поддържате 
така комуникацията, че профилът ви да 
се чете от максимален брой ИТ специа-
листи. Трябва да се информирате добре 
и внимателно да подбирате мрежите, 
които се използват от конкретните 
специалисти. Например до преди няколко 
години LinkedIn не се използваше от спо-
менатите ИТ специалисти. Към ден дне-
шен използването му от тях е масово.

Задържане на вниманието.
Тук се отплащат предварителните уси-
лия в Employer Branding, в създаването 
и поддържането на публичния образ на 
компанията ви. Важно е не само написа-
ното в социалните мрежи, но и в блогове, 
форуми и т.н. Обръщайте непрестанно 
внимание на тези неща и се грижете 
старателно за онлайн имиджа на компа-
нията си. Това струва време, понякога и 
пари, но винаги се отплаща. 
Основните усилия тук се влагат за по-
стоянен мониторинг на всички профили, 
блогове и форуми, обработването (отго-
варянето) на всички коментари и въпро-
си честно и открито. Можете спокойно 
да споделяте и неконфиденциални неща 

„от кухнята”. Хората 
обичат да знаят какво 
става и с удоволствие 
надничат зад кулиси-
те.
Ако всичко е наред 
на този етап ви-
делия обявата ви 
потенциален кан-
дидат ще прояви 
по-нататъшен ин-
терес и видяното 
и прочетеното за 
фирмата ще му харе-
са, той ще се разпознае 
на бъдещото си работно 
място и ще прояви желание 
за следващи стъпки.

Съгласие за действие.
На този етап, в зависимост от типа 
подбор, който правите, кандидатът ще 
подаде своята кандидатура за позиция-
та или ще се съгласи да се свържете и да 
поговорите. Подборът, разбира се, не е 
завършен, но това е реалната стъпка за 
продължаване нататък и по същество 
е резултат от добре направените пре-
дишни стъпки.
Тук често трябва да сте активната 
страна – вие да заговорите пръв потен-
циалния кандидат. Ако той приеме раз-
говора, да му опишете какво предлагате 
и да обсъдите с него детайлите, които 
го интересуват. Бъдете готови да пре-
минете и към комуникация по телефона 
или на живо. И главно – бъдете готови с 
офертата.

Други варианти
Големите професионални мрежи (LinkedIn 
и probook в България) предлагат и други 
възможности на професионалистите 
в подбора на персонал. Тези услуги са 
платени, но практиката показва, че са 
изключително полезни и си струват па-
рите и усилията, особено при „трудни” 
позиции, където кандидатите са малък 
брой.
Основната възможност е търсене в ба-
зата им по зададени критерии. Така сте 
в състояние да издирите хора точно с 
нужните ви образование и квалификация, 
с необходимия професионален опит. По-
неже това са професионални мрежи, хо-
рата в тях най-често са посочили тези 
данни. Профилите им там са толкова 
пълни, че в последната година все повече 

от големите сайтове за обяви за рабо-
та разрешават кандидатстването за 
обявени позиции да става с профил от 
LinkedIn или probook, вместо със стан-
дартно CV и тази практика се приема 
добре от бизнеса.
Следват възможности за свързване с 
избраните кандидати, за поддържане на 
връзка с тях, на история на контакта 
и т.н. Тези инструменти с времето се 
развиват и усъвършенстват дотам, че 
LinkedIn в момента притежава една от 
най-съвършените и съвременни систе-
ми, предоставени на разположение на 
служителите по подбор. 

В заключение
Светът на подбора на персонал все по-
вече се насочва към интензивно използ-
ване на социалните мрежи, естествено 
в комбинация с традиционните сайтове 
за публикуване на обяви и традицион-
ните методи на подбор. Много далеч 
сме от цялостното автоматизиране 
на процеса и аз лично не вярвам, че то 
е възможно и полезно. Но съвременните 
методи, комбинацията на традиция и 
тренд определено е от полза, подобрява 
резултатите и поевтинява процеса.
Важно е и да запомним, че социалните 
мрежи изискват изключително грижливо 
отношение и е най-добре да се поверят 
на специалист. Невниманието към тях 
може да ни донесе доста беди и лош ими-
дж, както внимателното им използване 
може да ни помогне да станем много по 
ефикасни и успешни. Всичко зависи само 
от нас.

снимка: sqback
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от Диана Кошеджийска,  
експерт социални медии, SocialMe България

Българските 
компании  
в социалните 
мрежи –  
онлайн 
маркетингът  
не е само за 
другите

Българският пазар често е адре-
сиран като неразвит или трудно 
приемащ новите технологии. Кога-
то става дума за маркетинг в со-
циалните мрежи (а и не само), това 
в никакъв случай не е вярно. 
Българските компании са едни от 
най-възприемчивите в цяла Европа 
по отношение на необходимостта 
от присъствие и развитие онлайн, 
търсенето на нова аудитория и 
ангажиране на настоящата. 

Facebook потребители, общо
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Facebook достига до почти 34% от насе-
лението на страната, което е над 70% 
от хората с интернет достъп. Това 
означава, че е най-гледаната, четена и 
предпочитана медия и комуникационна 
среда, което я прави и най-предпочитана 
за маркетингови активности. За срав-
нение – в Германия се достига до 29%, в 
Полша – 23%, в Румъния – 23%.
Няма точна статистика колко от ком-
паниите на българския пазар са се насо-
чили към тази среда за популяризиране 
на продуктите и услугите си. Лесно мо-
жем да заключим обаче, след анализ на 
профилите на приятелите си, че почти 
всеки потребител е фен на поне 5 корпо-
ративни страници, които се управляват 
от маркетингов екип с изградена стра-
тегия и конкретни цели. Това широко на-
влизане на компаниите в ежедневието и 
свободното време на потребителите 
е безпрецедентно за нашия пазар. Еже-
дневието на голяма част от младите 
и работещи българи неизменно включва 
“проверяване” на Facebook - доколко ком-
паниите успяват да реагират адекват-
но на тази нова среда?
Могат да бъдат изброени много приме-
ри за успешни кампании - технологични 
компании, FMCG компании, малки локални 

компании. Оригиналните идеи и предва-
рителните цели са най-важните харак-
теристики при стартирането. Посто-
янството и правилното тагетиране са 
следващите фактори, които определят 
успеха на кампаниите.  
Самото присъствие онлайн понякога 
не се разбира правилно от компаниите 
- Facebook е почти безплатна среда, но 
изисква инвестиции в разработване на 
правилната стратегия, намирането на 
подходящата аудитория и създаване 
на правилните промоционални актив-
ности. И докато големите компании го 
осъзнават добре и работят правилно, 
за съжаление се случва нерядко да виж-
даме некоректни (спрямо официалните 
правила на Facebook) активности. Въпре-
ки проблемите на нашия пазар, които са 
следствие от силното и бързо развитие 
на бранша в страната (което доведе 
наскоро и до създаване на браншова асо-
циация - БААДК).
България е все още ограничен пазар за 
Facebook реклама – използват го прека-
лено малка част от компаниите и това 
задържа цените ниски (България е на 164 
място от 213 по цени за реклама). При 
средна цена от 0,15 USD на клик, това поз-
волява да се инвестират редовно малки 

34%
Facebook достига до почти 34% 

от населението на България
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Статистиката в тази статия е осигурена от 
SocialBakers.com
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Facebook потребители (% от ползвателите на 
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суми за постигане на по-високи резулта-
ти – не само онлайн, но и офлайн. Facebook 
Ads се доказват като работещ инстру-
мент за различни промоции, кампании и 
нови продукти – популяризирането им в 
социалната мрежа може да е решаващо 

за достигане до правилната аудитория. 
Най-добрият начин една компания да 
провери дали Facebook може да подпо-
могне нейната дейност е да пробва ре-
кламите. Възможността за много тясно 
таргетиране според интереси, а не само 
по демографски характеристики, прави 
тази среда още по-привлекателна.
Желанието на компаниите да развиват 
присъствието си в социалните мрежи 
се усеща все повече, но много малка част 
от тях могат да се похвалят с успешна 
маркетингова кампания в Twitter, Google 
Plus или YouTube. Facebook остава предпо-
читан канал за поредна година и трудно 

България е все още ограничен пазар за 
Facebook реклама – използват го пре-
калено малка част от компаниите и 
това задържа цените ниски.

можем да си представим как и кога това 
би се променило. Повече смелост и кре-
ативни идеи - това може да промени 
разпределението на маркетинговите 
активности в социалните мрежи.

социални 
медии
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„Отмъстителите“- хитът, който се 
присъедини към елитния клуб на фи-
лмите, събрали приходи надвишаващи 
1 милиард щатски долара само за 19 дни, 
е номер едно за периода само в България 
и Румъния. Филмът е трети в класация-
та на Хърватия, втори в Сърбия и Черна 
гора (данните в таблицата са общи за 
двете страни) и е на седмо място в Сло-
вения. Успехът на филма за супергерои 
на Marvel студио илюстрира няколко све-
товни тенденции.
Първо, бокс офисът е изцяло завладян 
от филми, продуцирани от големите хо-
ливудски студия. 100% от заглавията в 
топ 10 класациите в България, Хърватия, 
Словения и Румъния идват от там. Само 
Сърбия и Черна гора демонстрират по-

силни предпочитания към местна фил-
мова продукция.
Второ, това показва, че регионът ни не 
изостава от световната тенденция 
предпочитанията на филмовата публи-
ка да клонят към филми, които са снима-
ни или конвертирани в 3D формат. Осем 
от първите 10 филма в България и Румъ-
ния са 3D, а в Хърватия, Словения, и Сър-
бия и Черна гора броят им е шест. Все 
пак, по-високото им място в класациите 
може да се отдаде и на надценката на 3D 
формата, която води до повишаване на 
цените на билетите.
Сред холивудските заглавия предпочи-
танията на любителите на киното в 
региона клонят към филми с научнофан-
тастични елементи с изцяло развлека-
телен характер. Това обяснява успеха 
не само на „Отмъстителите“, но и на 
„Джон Картър“ (филмът пожъна небивал 
неуспех на родна земя в САщ.), „Гневът 
на титаните“ (той също не оправда 
очакванията в САщ), „Мъже в черно 3“, 
„Пътуване до тайнствения остров“, 
„Прометей“, „Подземен свят: Пробуж-
дане“, „Игрите на глада“. Освен това, 
отличното представяне в бокс офиса 
на комедията „Диктаторът“, която не 

Холивуд държи палмата в 
кината в югоизточна Европа
Траян Коянков

Анализът на филмите, спечелили 
сърцата на любителите на киното 
в Югоизточна Европа през първи-
те шест месеца на 2012г., очерта-
ва както общи, така и тенденции, 
специфични за отделните страни 
в региона. 

успя да завладее публиката в САщ, е ярък 
пример за по-скоро регионален, отколко-
то световен хит.
Успехът на филма на Саша Барон Коен, 
както и популярността на „Американ-
ски пай: Отново заедно“ и „Шампионски 
свалки“, също показват, че публиката в 
югоизточна Европа не може да устои на 
изкушението на холивудските комедии. 
Силното представяне на „Мадагаскар 3: 
Най-търсените в Европа“, „Котаракът в 
чизми“ и „Лоракс“ показва, че и анимаци-
онните 3D филми, идващи от Холивуд, се 
радват на силен интерес в региона.
Един поглед към бокс офис класацията на 
филмите, които не идват в региона от 
Холивуд през първата половина на тази 
година ясно показва, че те далеч не се 
справят толкова добре. Най-добре пред-
ставилият се в България чуждестранен 
филм, който не е излязъл от големите 
студия, е „Мокри поръчки“ на режисьора 
Стивън Содърбърг, който се класира на 
25-то място. В Сърбия и Черна гора, как-
то и в Словения, лаврите отиват при 
английската драма „Желязната лейди“, 
класирана съответно на 18-то и 16-то 
място, а независимата комедия „Ловец 
на глави“ се нарежда на 24-то място в 
Румъния.
Френският феномен „Недосегаемите“, 
който събра повече от 350 милиона до-
лара по света, пожъна успех само в Хър-
ватия, където е на 11-то място за първи-
те шест месеца на годината. В Сърбия и 
Черна гора му е отредено 37-мо място, 
номер 31 е в Словения, номер 39 в Румъ-
ния и номер 44 в България. „Артистът“, 
носителят на „Оскар“ за най-добър филм, 
заема доста незавидни позиции – 45-то 
място в България, 42-ро в Хърватия, 34-
то в Сърбия и Черна гора, 46-то в Слове-
ния и 53-то в Румъния.
Като цяло, филмите, които не са на ан-
глийски, съставляват 10% от топ 50 в 
България и Словения, 12% в Хърватия, 20% 
в Сърбия и Черна гора и само 2% в Румъ-
ния.
Интересно е да се види как се справят 
местните продукции на фона на по-мощ-

снимка: Paramount Pictures / Forum Film Bulgaria
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ните конкуренти, 
произведени извън 
пределите на ре-
гиона. Местните 
филми пораждат 
най-силен интерес 
в Сърбия и Черна 
гора, където сръб-
ският „Шапката на професор Коста 
Вуич“ оглави класациите с четири пъти 
по-високи бокс офис резултати от вто-
рия в класацията. „Въстаническа улица“, 
също сръбско производство, заема 5-то 
място в общата класация с Черна гора.
В България, въпреки липсата на бокс офис 
постижения като миналогодишните 
„Love.net“ и Операция „Шменти капели“, 
както и „Мисия Лондон“ през 2010г., две 
български заглавия попаднаха в класаци-
ята на топ 20-те най-гледани филми в 
страната – „Чужденецът“ на 13-то място 
и „Корпус за бързо реагиране“ на 16-то. 
Противоречивата драма за войната в 
Босна, режисирана от Анджелина Джоли, 
„В земя на кръв и мед“, се нарежда на 11-
то място в Хърватия, а най-успешната, 
изцяло регионална продукция „Изборът 
на Лара: Изгубеният Принц“ заема 34-та 
позиция (филмът, обаче, бе пуснат по ек-
раните в край на юни). Нито един филм, 
излязъл от местно студио, не намира 
място в класацията на 50-те най-гле-
дани заглавия в Румъния и Словения през 
първите шест месеца на тази година.
Очевидното превъзходство на холивуд-
ските заглавия в киносалоните може да 
бъде обяснено отчасти с желанието за 
бягство, поне за малко, от тежката ре-
алност на ежедневието. От тази гледна 
точка не е странно, че научнофантас-
тичните филми и комедиите преоблада-
ват в бокс офиса. През последните някол-
ко години глобалната финансова криза и 
трудностите, които създаде, безспорно 

накараха повече 
хора да търсят 
разтуха и заба-
вление на големия 
екран. И всъщност 
никой не би могъл 
да осигури по-под-
ходящо решение 

за тази публика от високо бюджетната 
холивудска филмова индустрия. В също-
то време,  успехът на анимационните 
филми и филмите, базирани на комикси, е 
безспорно доказателство, че посещени-
ето на кино салоните се е превърнало в 
семейно забавление, а не занимание, про-
вокиращо публиката да се замисли.
От друга страна, икономическата криза 
е повлияла негативно на покупателната 
способност, което означава, че хората 
са принудени да ограничат избора на 
посещаваните филми. По тази причина 
много от тях предпочитат да похар-
чат изкараните с много труд пари, за 
да гледат филми с изобилие от специал-
ни ефекти и най-вече в 3D формат, тъй 
като технологията продължава да съз-
дава усещания, които трудно могат да 
бъде пресъздадени напълно адекватно в 
домашни условия. Резултатът е, че раз-
личните независими американски и ев-
ропейски филми имат шанс да излязат 
само на блу рей, по платените канали, 
VoD или да бъдат представени на фес-
тивали. Непрестанно нарастващата 
тенденция легално и нелегално да се сва-
лят филми също играе важна роля.
В обобщение можем да кажем, че всеки 
американски, 3D, високо бюджетен, sci-fi 
или анимационен филм, който предлага 
някой и друг комичен елемент, има зна-
чителен шанс да стане хит в региона, 
а филмите с марка „Произведено в ЮИЕ“ 
имат да извървят много дълъг път дока-
то се превърнат в блокбъстъри.

България
Място Заглавие приходи
1 The Avengers (2012) 734,545 USD

2 John Carter 560,026 USD

3 The Dictator 472,628 USD

4 Wrath of the Titans 452,696 USD

5 MIB 3 413,347 USD

6 Journey 2: The Mysterious Island 354,452 USD

7 Prometheus 340,109 USD

8 Madagascar 3: Europe's Most Wanted 336,890 USD

9 Underworld Awakening 323,706 USD

10 This Means War 308,734 USD

Хърватия
Място Заглавие приходи

1 Madagascar 3: Europe's Most Wanted 462,335 USD

2 The Dictator 393,094 USD

3 The Avengers (2012) 379,548 USD

4 Prometheus 313,706 USD

5 American Reunion 311,230 USD

6 Journey 2: The Mysterious Island 264,437 USD

7 Dr. Seuss' The Lorax 243,386 USD

8 This Means War 225,544 USD

9 The Hunger Games 210,079 USD

10 Wrath of the Titans 209,038 USD

Сърбия и Черна гора
Място Заглавие приходи

1 Sesir profesora Vujica 650,414 USD

2 The Avengers (2012) 161,281 USD

3 The Dictator 145,427 USD

4 Titanic 3D 137,472 USD

5 Ustanicka ulica 136,541 USD

6 American Reunion 130,663 USD

7 Madagascar 3: Europe's Most Wanted 122,992 USD

8 Wrath of the Titans 121,661 USD

9 Prometheus 112,040 USD

10 MIB 3 91,629 USD

Словения
Място Заглавие приходи

1 Puss in Boots 580,253 USD

2 American Reunion 541,939 USD

3 The Dictator 372,301 USD

4 MIB 3 194,754 USD

5 Dr. Seuss' The Lorax 190,298 USD

6 Journey 2: The Mysterious Island 177,168 USD

7 The Avengers (2012) 163,737 USD

8 This Means War 158,100 USD

9 Titanic 3D 147,687 USD

10 The Hunger Games 140,025 USD

Румъния
Място Заглавие приходи

1. The Avengers 1,097,990 USD

2. Wrath of the Titans 777,487 USD

3. American Reunion 769,735 USD

4. MIB 3 737,397 USD

5. Happy Feet Two 698,095 USD

6. Journey 2: The Mysterious Island 649,036 USD

7. Madagascar 3: Europe's Most Wanted 610,174 USD

8. The Dictator 586,905 USD

9. Prometheus 559,821 USD

10. John Carter 524,705 USD

Box Office Results  
for the first half of 2012

Очевидното превъзходство на холивуд-
ските заглавия в киносалоните може 
да бъде обяснено отчасти с желанието 
за бягство, поне за малко, от тежката 
реалност на ежедневието.

снимка: Marvel / Disney Studios / Forum Film Bulgaria
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но от Ирландия, достига бреговете на 
Югоизточна Европа някъде около 2007 г., 
но все още има страни в региона, които 
не са прегърнали изцяло идеята за то-
тална забрана на тютюнопушенето на 
обществени места. 
В Хърватия, Словения и Сърбия има раз-
поредби, които позволяват специални 
помещения за пушачи в барове и ресто-
ранти и изключват заведения с малък 
размер от обхвата на законодателство-
то. Гърция и Албания са интересни слу-
чаи. Според проучване на Еurobarometer 
от 2010 г., на Гърция се пада „честта“ 
да заема първо място в Европейския 
съюз (ЕС) по брой пушачи като процент 
от населението, а Институтът по об-
ществено здраве на Албания обяви ми-
налата година, че страната отстъпва 
само на Турция в това отношение, що се 
отнася до Европа. В Гърция и Албания има 
пълна забрана за пушене на обществени 
места, включително в барове и ресто-
ранти, но и двете страни са известни 
със слабия си контрол върху спазването 
на закона и забраната масово се прене-
брегва. Румъния все още наблюдава от 
тъч линията и от местните барове и 
ресторанти на този етап не се изисква 
друго, освен да окачват табели дали поз-
воляват или забраняват пушенето.
България, която е най-бедният роднина в 
семейството на ЕС по отношение на БВП 
на глава от населението, заема второ 
място по брой пушачи и силно разчита 
на данъците върху тютюневите изде-
лия за бюджетните си приходи. Въпреки 
това, към момента, тя става поредна-
та страна в ЕС, коята забранява пушене-
то във всички закрити обществени мес-
та, включително барове и ресторанти. 
Забраната влезе в сила на 1 юни 2012 г. и 
спечели овации за България от Брюксел, 
но също така отприщи апокалиптични 
прогнози за намаляване на приходите на 
хотелиерския и ресторантьорския биз-
нес. Няколко седмици преди законът да 
влезе в сила, агенция Sofia News публику-
ва прогнозата на Българската хотелиер-

ска и рес-
т ь о р а н -
т ь о р с к а 
асоциация, 
че оборотът 
на сектора ще 
се свие с 300 млн. 
лв. (153 млн. евро) в 
резултат от забрана-
та и 20% от местните 
ресторанти, казина и нощни 
клубове ще фалират до март 2013 г., 
оставяйки 18 000 души без работа. 
Седмица след въвеждане на забраната, 
собственици на клубове и ресторанти 
в София заявиха пред Darik News, че обо-
ротът на 50-те най-големи заведения 
в българската столицата е намалял с 
30% до 40%. Местната информационна 
агецния КРОСС съобщава, че най-попу-
лярните нощни заведения в София имат 
само шепа посетители вътре в пикови-
те часове, докато тълпи от хора пушат 
пред сградите. Паникьосани собствени-
ци на нощни клубове и барове споделят 
пред КРОСС, че няма да издържат дълго, 
ако тази тенденция се запази. Поглед 
върху нощния живот в големите българ-
ски градове разкрива подобна картина. В 
Бургас, популярен курорт на Черно море, 
много заведения остават затворени 
през първия уикенд след влизане на за-
браната в сила, поради липса на клиенти. 
Някои собственици на барове и нощни 
клубове в Пловдив, втория по големина 
град в страната, рискуват и позволяват 
на посетителите си да пушат, преценя-
вайки, че шансът да избегнат солидна 
глоба е на тяхна страна поради малкия 
брой здравни инспектори, добавя КРОСС.
Освен че е страната с най-много пушачи 
в ЕС, Гърция заслужава специално внима-
ние и заради постоянните провали на 
своите правителства през последното 
десетилетие да наложат поредица от 
забрани върху тютюнопушенето на об-
ществени места. Най-прясната от тях 
влиза в сила на 1 септември 2010 г. и добавя 
барове и ресторанти към списъка с мес-

Бизнес в среда без 
тютюнев дим

Годината е 2004-та и Ирландия 
нанася законодателен удар, от-
прищвайки разрушителна лавина, 
която ще помете последните ци-
тадели на пушачите в много евро-
пейски страни (без да броим домо-
вете им). 
На 29-ти март през същата годи-
на, ирландското правителство на-
лага първия по рода си закон, като 
забранява пушенето във всички 
закрити обществени и работ-
ни места, включително барове и 
ресторанти. Частични забрани и 
други ограничения съществуват в 
много държави и преди това, но ни-
коя дотогава не се наема да включи 
питейните и хранителните заве-
дения в обхвата на подобно законо-
дателството.

от Емилия Атанасова
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Съпътствани от възторжени възгласи 
и овации от една страна и бурни про-
тести и възмущение от друга, много 
европейски правителства поемат по 
стъпките на Ирландия, заявявайки, че 
здравето на нацията си струва загуба-
та на малко приходи от акцизи и данъци. 
Основният икономически аргумент на 
радетелите за среда без тютюнев дим 
е, че по-малко активни и пасивни пушачи 
означава спад на болестите, предизви-
кани от тютюнопушене, което от своя 
страна подобрява производителност-
та и намалява разходите за здравео-
пазване. Общо взето, това се приема за 
вярно, макар че е доста трудно да се из-
мерят здравните  ползи и икономическо-
то въздействие на пълната забрана за 
тютюнопушене на обществени места. 
В различните страни данните варират 
и често са противоречиви, оставяйки 
читателя да се чуди на кой източник да 
се довери.
Законодателното цунами, предизвика-
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та, къ-
дето се 
забраня-
ва тю-
т ю н е в 

дим. Но и 
този път 

не личи да 
има особен 

напредък по 
о т н о ш е н и е 

прилагането на 
закона. И ако при 

предишите усилия в 
тази насока оставят мно-

го да се желае, човек може да си 
представи каква колосална задача е 

това, когато страната изнемогва под 
огромните си дългове и се бори да съжи-
ви съсипаната си икономика. В началото 
на 2011 г. Агенция Франс Прес съобщава, 
че гръцкото министерство на здравео-
пазването е заявило твърда решимост 
да прилага строго закона и този път ни-
кой няма да мине между капките. Но АФП 
добавя,    че забраната среща сериозна 
съпротива и дори предизвиква бойкоти 
от страна на местните собственици 
на кафенета и ресторанти. Те се оплак-
ват, че опустошителната рецесия вече 
е свила бизнеса им с между 30% и 50% и за-
браната стопява до 80% от оборота им. 
Упоритите усилия на правителството 
да наложи спазване на забраната са сред 

причините за 15%-ия спад в продажби-
те на гръцките барове и кафенета през 
2010 г., според миналогодишния доклад на 
Euromonitor за сектора.

За разлика от Гърция, Турция се отнася 
много сериозно към спазването на нало-
жената пълна забрана за пушене, която 
влиза в сила на 19 юли 2009 г. Много екс-
перти от бранша тогава казват, че ефек-
тът ще се усети истински на следваща-
та година. Според доклад на Euromonitor, 
продажбите в турските барове и кафе-
нета отчитат спад от 11% през 2010 г. 
Повече от една година след влизането на 
забраната в сила, Ipsos KMG се захваща да 
проучи ефекта на новите правила върху 
бизнеса. Изследователската компания 
анкетира 446 собственици и управите-
ли на чайни, клубове, барове и кафенета 
в Истанбул, Анкара, Измир, Бурса и Адана. 
Според резулатите от проучването, пуб-
ликувани миналия ноември във вестник 
Hurriyet Daily News, 75% от тази считана 
за представителна на бранша група каз-
ват, че забраната се е отразила негатив-
но на общите им приходи, като цифрата 
достига 90% за собствениците на чайни. 
Около 62% от анкетираните заявяват, 
че по-ниските им доходи са ги принудили 
да съкратят персонала си, докато 83% се 
оплакват, че им се налага да съкращават 
разходите си и не могат да си позволят 
да поддържат предишните нива на дос-
тавки на чай, захар и кафе. 
На 1 януари 2010 г. Македония се присъе-
динява към списъка със страни, където 
действа пълна забрана върху тютю-
нопушенето на обществени места. 
Македония въвежда ограничения, които 
се смятат за едни от най-строгите в 
Европа. Освен че не може да се пуши във 
всички закрити обществени места, 
това вече е незаконно и пред заведения, 
предлагащи храни и напитки, както и на 
открити обществени места по време 
на спортни, културни, развлекателни и 
други публични прояви. По-малко от два 
месеца след въвеждане на забраната, 
местният вестник „Вечер“ публикува 
резултатите от проучване на Съюза на 
търговските камари, част от Туристи-
ческата камара на Македония. Данните 
сочат, че около 90% от местните соб-
ственици на ресторанти, барове и ка-
фета са регистрирали по-ниски приходи, 
като за голяма част от тях спадът на 
годишна база възлиза на 70%. Проучане-
то показва, че най-пострадали са кафе-

нетата, а на второ място се нареждат 
ресторантите. Сред 511-те анкетирани 
собственици, 14% заявяват, че ще затво-
рят заведенията си, а 29% казват, че ще 
изчакат няколко месеца, за да видят как 
ще се развие ситуацията.
Несъмнено прави впечатление, че данни-
те, включени в тази статия, показват 
ефекта на пълната забрана за пушене 
на закрити обществени места веднага 
след тяхното влизане в сила или мал-
ко след това. Изглежда проучванията и 
прогнозите изобилстват непосредстве-
но след въвеждането на закона, но броят 
им започва стремително да намалява, 
след като премине първоначалният шок. 
Анализаторите на бранша като цяло 
смятат, че са необходими между 12 и 18 
месеца, за да се постигне отново някак-
ва стабилност. Някои по-нови доклади 
показват, че в определени пазари се на-
блюдава преодоляване на негативната 
тенденция. Докладът на Euromonitor от 
2012 г. за турските ресторанти, барове 
и столови, например показва, че пазарът 
е нарастнал с 18% през миналата годи-
на. А докато трае първоначалният хаос 
и секторът се опитва да се нагоди към 
новите условия, законодателите и про-
тивниците на тютюнопушенето не 
спират да настояват, че националните 
икономики ще спечелят в дългосрочен 
план от подобни забрани.
Дали светът един ден ще стане мяс-
то, напълно свободно от тютюнев 
дим, е въпрос на догадки. Няма съмне-
ние обаче, че здравето се е превърнало 
в приоритет на правителствата по 
света и това ще продължи да подклаж-
да кръстоносния поход срещу пушенето 
на обществени места. Можем да пред-
положим, че един ден ресторантьори и 
хотелиери по целия свят ще оперират 
по подразбиране в среда, лишена от тю-
тюнев дим. Собствениците ще се адап-
тират към новите условия, макар че 
няма да мине без обичайните проблеми, 
съпътстващи  всяко израстване. Бизнес 
моделите и бизнес практиките несъм-
нено ще еволюират  с цел оцеляване на 
сектора, както това се случва в музикал-
ната и филмовата индустрии, които се 
учат да функционират в дигитално-цен-
трична среда. Стискаме им палци!

20%
в резултат от забраната 20% от 
местните ресторанти, казина и 
нощни клубове ще фалират до 
март 2013 г., оставяйки 18 000 

души без работа 

ЮИЕ  
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пективите за ръст в региона;
Финансовата система на региона се zz
нуждае от рекапитализация на банките 
и рационализиране на счетоводните им 
баланси. Намаляването на степента 
им на задлъжнялост и участието на Ев-
ропейски банки в региона като цяло са 
фактори, допринесли за отслабването 
на финасовите сектори на тези иконо-
мики; 
Преките чуждестранни инвестиции са zz
другият финансов източник,  от кой-
то зависи икономическият напредък на 
региона. Нарастващото напрежение в 
международната инвестиционна общ-
ност и несигурността в ЕС доведе до 
спад в нивото на инвестиции на Балка-
ните. Между 2006 г. и 2011 г., Турция отче-
те спад от 37.7 процента в притока на 
преки инвестиции, а Гърция регистрира 
съкращение от 73.8 процента през съ-
щия период.
Строго специфичните за региона пре-zz
дизвикателства също представляват 
проблем за Балканите: периодът на про-
дължителен растеж преди финансовата 
криза през 2007/08 г. напомпа реалната 
работна заплата до степен, при която 
конкурентоспособността й в сравнение 
с ЕС е под въпрос, а предоставянето на 
държавна помощ за отслабващи ико-
номики бе много успешен ход в страни 
като Молдова и Македония, но се оказа 
неефективно в други;
Нивото на инфлация на Балканите оста-zz
ва сравнително благоприятно: за 2012 г. 
Euromonitor International прогнозира сред-
на годишна инфлация от три процента 
за региона благодарение на слабото тър-
сене навън, което не позволява повише-
ние на цените.

Независимост, възстановяване 
и финансова мощ
Държавите с най-добри показатели по от-
ношение на ръст на БВП - Молдова, Македо-
ния, Румъния и Турция - се възползваха от 
някои от силните си страни през 2011 г. и 
2012 г.  Относително силните им местни 
пазари, по-високата степен на независи-
мост от ЕС по отношение на търговията 
и по-силните финансови сектори доприне-
соха за икономическия им растеж. Важно е 
обаче да се отбележи, че  през 2011 г. тра-
екторията им на растеж започна да се 
свива.

От четирите държави, представящи се zz
сравнително добре, незадоволителното 
ниво на преките инвестиции все още е 

сериозен проблем, докато износът към 
ЕС остава под средното за Балканите. 
Например през 2011 г. делът на турския 
износ към 27-те държави-членки на ЕС 
формира само 46.2 процента от обща-
та търговия на държавата; подобно на 
Турция, нивата на износ на Молдова и 
Македония към ЕС са също под средното 
равнище; 
Румъния остава зависима от търгови-zz
ята си с ЕС, която зае 72.2 процента от 
общия й износ през миналата година. 
Реалната икономика е подкрепена от 
силното потребление на второто по 
големина население на Балканите. По-
требителското доверие също печели 
от нивото на безработицата, което е 
най-ниското в региона, като се очаква 
то да намалее до 7.3 процента тази го-
дина. Скандалът с неуспелия референдум 
за отстраняване на държавния глава 
през юли обаче увеличи политическата 
несигурност в страната. Очаква се на-
прежението да намалее през втората 
половина на годината, допринасяйки за 
ръст на БВП от 1.2 процента, въпреки че 
нивото е под регистрирания растеж от 
2.5 процента през 2011 г.; 
Македония се възползва от инвестици-zz
ите в публичния сектор. Средствата 
вложени в инфраструктура и образова-
ние спомогнаха за икономическото й въз-
становяване, както и ниските данъци 
и полагането на съгласувани усилия за 
привличане на преки инвестиции. Безра-
ботицата остава висока в Македония, 
като последица от гражданските войни 
в бивша Югославия. Въпреки че е постиг-
нат значителен напредък, безработи-
цата тази година се очаква да бъде 31.2 
процента, най-високото ниво на Балка-
ните; 

Търговията на Молдова със страни от 
Общността на Независимите Държави 
(ОНД) предпази държавата от някои външ-
ни фактори, а средствата, отделени от 
правителството, спомогнаха за икономи-
ческото й развитие.

Просрочени задължения, липса 
на гъвкавост и експозиция
Босна и Херцеговина, България, Сърбия, Ал-
бания и Черна Гора имаха подобна съдба 
като тази на повечето страни от ЕС: въп-
реки че те самите не са в криза, въздейст-
вието й оказва негативно влияние върху 
перспективите за растеж.  По същия на-
чин, липсата на структурна гъвкавост 
на трудовите пазари и високите нива на 

Регионален фокус: 
макроикономическа прогноза  
за Балканите от Даниел Тарлинг-Хънтър,  

Икономист в Euromonitor International

Продължаващата криза в евро-
зоната и паниката на междуна-
родните пазари продължават да 
влияят неблагоприятно на иконо-
мическите перспективи на държа-
вите на Балканите през 2012 г. Въп-
реки че все още има светли петна 
на хоризонта, общата икономиче-
ска картина остава мрачна.
Зависимостта на региона от из-
питващите затруднения държа-
ви-членки на Европейския съюз 
(ЕС) все още носи значителен риск, 
тъй като намаляващият износ на 
балканските икономики, финансо-
вата им експозиция и липсата на 
структурна гъвкавост застраша-
ват регионалните перспективи за 
растеж за 2012 г. и след това.

Основни позиции
Перспективите за Балканския регион ос-zz
тават зависими от развитието на Ев-
ропейския Съюз; прогнозите за региона 
могат да бъдат разделени в три отдел-
ни групи. За относително силните ико-
номики на Молдова, Турция, Македония и 
Румъния се очаква среден реален ръст на 
брутния вътрешен продукт (БВП) от 2.3 
процента за 2012 г. Босна и Херцеговина, 
България, Сърбия, Албания и Черна Гора 
ще завършат тази година със средно 
увеличение от 0.6 процента. Без изнена-
да, икономиките с най-силна връзка с ЕС, 
било то под формата на членство или 
бъдещо присъединяване, ще се предста-
вят най-разочароващо. Очаква се БВП на 
Хърватия, Словения и Гърция да се свие 
средно с по 2.7 процента тази година;
Зависимостта от ЕС по отношение на zz
търговията продължава да причинява 
затруднения на относително ориен-
тираните навън Балкански икономики. 
През 2011 г.  износът на Балканският ре-
гион, който в този доклад включва и Тур-
ция и Гърция, към държави-членки на ЕС 
формира 63.3 процента от общите им 
продажби навън, което подсказва, че на-
маляващото търсене от страна на ЕС 
очевидно има въздействие върху перс-
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необслужвани кредити с натрупани прос-
рочени плащания над  90 дни възпрепят-
стват възстановяването им.  

Във всяка от петте страни нивото на zz
необслужвани кредити остава високо. 
Миналата година лошите кредити фор-
мираха средно 15.6 процента от общите 
предоставени заеми в тези държави. 
Участието на изпаднали в затруднение 
европейски банки допълнително влоша-
ва финансовия климат.  Свитото кре-
дитиране за бизнеса и домакинствата 
в тези страни се очаква да забави въз-
становяването им през тази и следва-
щата година, тъй като това влияе на 
инвестициите в частния сектор и на 
потреблението;
Фискалните дисбаланси също се превръ-zz
щат в проблем за петте икономики, 
посочени в таблицата по-горе. Публич-
ните разходи в условията на глобална 
криза доведоха до повишение на нивото 
на държавния дълг. Като процент от 
БВП, публичните разходи се очаква да 
нараснат средно с по 9.9% в тази група 
държави между 2011 г. и 2012 г. Предвид 
продължаващата криза в еврозоната и 
икономическия спад в глобален мащаб,  
вариантите на политика на правител-
ствата стават все по-ограничени зара-
ди растящата задлъжнялост; 
Спадът в преките инвестиции в резул-zz
тат на по-високата склонност към пое-
мане на риск и отслабения Евросъюз во-
дят до свиване на външните източници 
на капитал.  Интензивността на пре-
ките инвестиции в Албания например 
формира 7.9 процента от БВП през 2011 
г., в Черна Гора и Сърбия нивото достиг-
на съответно 12.3 процента и 6.1 про-
цента. Разчитането на преки инвести-
ции за постигане на икономически ръст 
е важно за тези икономики; по-ниските 
нива на инвестиции тази година могат 
да предизвикат дори по-рязко влошава-
не на перспективите им за растеж.

Задлъжнялост, 
неплатежоспособност и 
дисбаланси 
Гърция, Хърватия и Словения се предста-
виха най-незадоволително сред балкан-
ските държави след началото на кризата 
от 2007/08 г. и са все още далеч от пред-
кризсните си нива. Тази година средният 
икономически прираст на тези страни се 
очаква да намалее с 2.7 процента. Гърция и 
Словения са членки на Евросъюза и са част 
от еврозоната, докато Хърватия е в про-
цес на присъединяване към ЕС. В резултат 
на тези връзки, тези страни успяха да се 
облагодетелстват от достъпа си до из-
годни кредити, от който се ползваше ЕС 
преди финансовата криза. Последвалият 
дисбаланс, неконкурентноспособните за-
плати, несъстоятелните или слаби пра-

вителствени баланси и високите нива на 
външен дълг са фактори, които доприноса-
ха за лошото състояние, в което се нами-
рат тези икономики. 

Гърция, която лежи в основата на дъл-zz
говата криза в еврозоната, се очаква да 
отбележи спад от 5.8 процента на реал-
ния БВП. Гръцкият държавен дълг достиг-
на драматично ниво от 163 процента 
от БВП миналата година, повличайки 
страната в спиралата на принудител-
ни мерки за ограничаване на финансите, 
спад в производителността и искане 
на спасителна помощ от Европейската 
Централна Банка (ЕЦБ), Международния 
Валутен Фонд и Европейската Комисия. 
Тези събития покосиха публичния сектор 
и мрежите за социална закрила, водейки 
до все по-нарастваща опасност от ма-
сово изтегляне на влогове от банките 
заради променливата инвестиционна 
среда и напрегнатата общественост. 
И накрая, високите заплати направиха 
гръцкия частен сектор неконкуренто-
способен с индустриите на останалите 
европейски държави, което я превръща в 
държава с изключително неблагоприят-
на икономическа среда;
Перспективите за Словения са също zz
така мрачни, въпреки че спадът се оч-
аква да бъде не така рязък както този в 
Гърция, благодарение на малко по-оживе-
ния частен сектор. Според МВФ, банко-
вият сектор на Словения е един от най-
слабо капитализираните на Балканите; 
следователно, всеки по-силен трус на 
пазара би могъл да нанесе съкрушителен 
удар на тънките като хартия маржове 
на банките.
Икономиката на Хърватия се очаква да се zz
свие с 1.2 процента тази година. Липсата 
на структурна гъвкавост е причината 
за проблемите, които изпитва държава-
та, наред с липсата на гъвкавост на па-
зара на труда и относително високите 

Необслужвани банкови кредити спрямо 
общите брутни кредити, Избрани 
балкански страни: 2006 – 2012
% от всички банкови заеми

Източник: Euromonitor от търговски източници/ национална 
статистика 

заплати, които правят частния сектор 
неконкурентноспособен. Външният дълг 
достигна 102 процента през 2011 г., дока-
то намаляването на задлъжнялостта 
от страна на домакинствата и финан-
совия сектор блокира всякакви възмож-
ности за икономически растеж. Силните 
връзки с еврозоната изострят уязви-
мостта на Хърватия към допълнителен 
спад в ЕС.

Перспективи
На фона на поредното забавяне в иконо-
миката на евросъюза и наличието на нови 
сериозни затруднения на световните 
пазари, перспективите за региона са без-
спорно свързани с тези за ЕС като цяло. 
Вътрешните дисбаланси допълнително 
изострят тенденциите към понижение, 
независимо от факта, че зависимостта 
от европейските съседи в търсенето на 
експортни стоки, от финансов капитал и 
преки инвестиции са главните причини за 
икономическите неволи на региона.

Икономиката на Балканите се очаква zz
да регистрира среден реален ръст от 
само 0.3 процента тази година, тъй 
като несигурността, липсата на инвес-
тиции и, до известна степен, липсата 
на структурна гъвкавост ограничат 
растежа. Въпреки това, ако еврозоната 
остане непокътната и започне да се 
възстановява през следващата година, 
перспективите за растеж ще станат 
по-благоприятни. Средният ръст на БВП 
през 2013 г. се предвижда да достигне 2.1 
процента. Безработицата обаче остава 
много висока в региона, с прогнозирано 
средно ниво от 17.6 процента тази годи-
на, а частното кредитиране се очаква да 
остане ниско;
Всяко по-силно сътресение в еврозоната zz
ще има значителни последствия дори 
за държавите, считани като най-слабо 
зависими от нея. Спадът в региона ще 
бъде неизбежен, като най-вероятният 
изход ще бъде продължителен период на 
депресия.

Данните са от 20 Август 2012г.
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Реален ръст на БВП на Балканските 
държави през 2011-2013 г.

2011 2012f 2013f
Молдова 6.4% 3.5% 4.5%

Турция 8.5% 2.4% 4.6%

Македония 3.0% 2.0% 3.2%

Румъния 2.5% 1.2% 2.6%

Босна и Херцеговина 1.7% 0.8% 2.4%

България 1.7% 0.8% 1.5%

Сърбия 1.8% 0.5% 3.0%

Албания 2.0% 0.5% 1.7%

Черна Гора 2.5% 0.2% 1.5%

Словения -0.2% -1.1% 1.3%

Хърватия 0.0% -1.2% 1.0%

Гърция -6.9% -5.8% -2.0%

Източник: Euromonitor International, на база национална 
статистика/Евростат/ОИСР/ОН/Международен Валутен 
Фонд (МВФ), World Economic Outlook (WEO) 
Забележка: (1) Данните за 2012 г. и 2013 г. са прогнозни. (2). 
Страните са подредени на база най-висок реален темп на 
растеж на БВП през 2012 г.
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Преглед на състоянието на 
икономиката 
Румъния е една от най-бързо развиващите 
се държави-членки на ЕС в периода 2004-
2008. Реалният растеж на БВП е средно 
повече от 6% годишно през по-голямата 
част от този период и инвестициите 
нараснаха след влизането в ЕС през 2007 
г. Бумът на потребителските разходи бе 
в резултат от бързото нарастване на 
заемите, което направи Румъния силно 
уязвима, когато я застигна световната 
финансова криза.
Икономиката отслабна драстично през 

2008 г. и влезе рязко в рецесия през 2009 г. 
Вътрешното търсене спадна, притокът 
на капитали рязко падна и румънската ва-
лута се обезцени. Влошаването принуди 
правителството да се обърне към МВФ и 
ЕС за заеми в размер на около 20 милиарда 
евро. Стартира процес на фискална кон-
солидация през 2010 г.  След две години на 
рецесия, растежът бе подновен през 2011 
г., когато реалният БВП нарастна с 2.5% 
Обратът бе предизвикан от рязко увели-
чаване на промишленото производство и 
изключително добрата реколта.
Икономиката е изправена пред множество 
проблеми. Румъния има най-нисък доход на 
глава от населението в Централна Евро-
па, най-слабите стандарти за опазване 
на околната среда, най-големите данъчни 
задължения, най-широко разпространена 
корупция и най-ниските разходи за обра-
зование. Заедно с България, Румъния има 
най-голям дял на неформалната икономика 
на който и да е член на ЕС - оценява се на 
повече от 30% от БВП.

Икономически перспективи
Румъния преминава през трудно и крехко 
възстановяване. През 2012 г. реалният БВП 
се очаква да нарасне с едва 0,1% и икономи-
ката е възможно да навлезе в нова рецесия 
през годината. Влошаващите се иконо-
мически условия на други места в Европа, 
както и политическа несигурност у дома, 
обясняват слабите резултати на румън-
ската икономика.
Правителството позволи на леята да 
повиши стойността си,  като част от 
усилията си да контролира цените. Парич-

ната политика също се затяга. Цените се 
очаква да се повишат с 3,0% през 2012 г.  в 
съответствие с целите на централната 
банка.
В реално изражение, частните потре-
бителски разходи на домакинствата се 
увеличават с 1,3% през 2011 г., но за 2012 г. 
се очаква спад от 0.9%. Увеличаването на 
данъците, наложени като част от прог-
рамата за фискална консолидация, забавя 
възстановяването на потребителските 
разходи. Кредитирането ще се увеличи 
много малко, тъй като домакинствата 
продължават да поправят своите бюдже-
ти. Малко по-силни темпове на растеж се 
очакват през следващите няколко години, 
но печалбите няма да съответстват на 
тези, постигнати преди рецесията.
Безработицата достигна 7,4% през 2011 
г. и ще се запази на това ниво през 2012 г. 
Румъния намаля броя на работната сила в 
публичния сектор до 1,1 милиона до края на 
2012 г., от 1.4 милиона през 2010. Правител-
ството твърди, че вече са съкратили 180 
000 работни места. Разходите за труд са 
намалели, което помага за подобряване на 
конкурентоспособността на икономика-
та.
Значителна част от ПЧИ в страната през 
последните години отива към нискоквали-
фицирани отрасли като текстил и обувна 
промишленост. Други 15-20% от ПЧИ са в 
търговията на дребно и на едро. Румъния 
трябва да привлече повече инвестиции на 
зелено в експортно ориентираните произ-
водство и услуги, които изискват по-висо-
ка квалификация.
Публичните инвестиции трябва да ста-
нат по-важен двигател през втората по-

Публичните  
инвестиции ще бъдат 
двигател на растежа
Румъния ще има малък или никакъв 
растеж през 2012 г. и би могла да 
влезе в нова рецесия. Публичните 
инвестиции ще бъдат по-важен 
двигател през втората половина 
на 2012 г. и през 2013 г., като се има 
предвид нуждата на страната да 
модернизира публичната инфра-
структура и наличието на съфи-
нансиране от фондовете на ЕС. 
Под съмнение е постигането на 
целта за бюджета за 2012 г. поради 
правителствената криза през ап-
рил 2012 г. Неформалният сектор 
представлява над 30% от БВП.

Румъниястраните  
в ЮИЕ

7.4%
Безработица през 2011

2.5%
Реален ръст на БВП през 2011
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ловина на 2012 г. и през 2013 г., като се вземе 
предвид нуждата на страната да модер-
низира публичната инфраструктура и 
възможностите за съфинансиране от фон-
довете на ЕС. Някои от тези инвестиции 
може да се забавят с оглед на несигурност-
та на международните финансови пазари.

Оценка на пазарния потенциал
Нивото на растеж на реалния БВП би тряб-
вало да започне да се подобрява от 2014 г. 
Възстановяването трябва постепенно 
да премине от износа към вътрешното 
търсене, докато потреблението набира 
скорост. Възстановяването на доверието 
на инвеститорите ще бъде бавен процес. 
Темпове на растеж ще бъдат доста под 
средното постигнато преди рецесията.
Монетарните и фискални ограничения на 
страната трябва да бъдат облекчени с 
указания от МВФ,  тъй като икономиката 
се засилва. Вътрешният пазар все още е не-
зрял и разполага със значителен потенциал 
за растеж. Доближаването до жизнения 
стандарт на ЕС ще зависи от увеличаване 
на инвестициите и подобрения при създа-
ването на нови работни места.
Допълнителен натиск произтича и от не-
обходимостта за разходи, свързани с при-
съединяването, което принуждава прави-
телството да съфинансира една четвърт 
от всички следприсъединителни грантове 
на ЕС(оценени на 4% от БВП през 2009 г.). В 
допълнение, от Румъния се изисква да до-
принесе с около 1% от БВП към ЕС като член. 
Трябва да бъде получена финансова помощ  
30 милиарда евро фонд, който ЕС е заделил 
за модернизирането на Румъния.

Бизнес климат
Повече от 100 малки държавни предпри-
ятия бяха обявени за продажба през 2011 
г. и властите напредват с плановете за 
преструктуриране. Страната ще продъл-
жи с плановете си да продаде миноритар-
ни дялове в няколко държавни компании, 
като Transgaz SA, Transelectrica SA и Romgaz 
SA, както и мажоритарни дялове в други. 
Продажбата на най-голямата мина за мед 
на Румъния мина Cupru Мин не можа да се 

осъществи по-рано тази година, но прави-
телството все още се надява, че ще излезе 
с решение за приватизацията му.
Беше въведен плосък данък от 16% върху 
личните доходи и корпоративните пе-
чалби, за да стимулира инвестициите и 
да изкара значима част от голямата сива 
икономика в страната на светло. ДДС 
ставката беше увеличена на 24% през 2011 
г. - един от най-високите в ЕС. Регулира-
ните цени за търговски потребители на 
електроенергия и природен газ ще бъдат 
отменени преди края на 2013 г.. Подобрения 
в данъчната администрация и усилията 
за намаляване на укриването на данъци 
са другите важни части от плановете на 
правителството за повишаване на бю-
джетните приходи. Постигнат е напредък 
в изпълнението на структурни реформи, 
но са необходими повече усилия в енергий-
ния и транспортния сектори. По-големи 
реформи на държавните предприятия, 
заедно с по-силно регулиране и пазарно 
ориентирана ценова политика са от съ-
ществено значение за повишаване на ико-
номическата ефективност и растежа. Ус-
кореното усвояване на средствата от ЕС 
е друг приоритет. Правителството въз-
намерява да се съсредоточи върху укреп-
ване на административния капацитет на 
звената в управлението на фондовете на 
ЕС и модернизиране на законодателната 
и регулаторна рамка. По-строга регулация 
и пазарно ориентирано ценообразуване в 
енергийния и транспортния сектор са не-
обходими за намаляване на просрочените 
задължения и привличане на инвестиции.
Корупцията се разглежда като широкораз-
пространена. 

Внос и износ
Основни дестинации за износ Дял за 2011 г. (%) Основни източници на внос Дял за 2011 г.(%)

Europe 87.7 Европа 84.0

Africa and the Middle East 6.2 Азиатксо-тихоокеански регион 11.9

Asia-Pacific 3.2 Северна Америка 1.3

North America 2.0 Латинска Америка 1.3

Latin America 0.7 Африка и Близък Изток 1.1

Other countries 0.1 Други страни 0.3

© Euromonitor International

Румъния TOP 10
в млн. евро

No SEE TOP 
100 No Компания Индустрия Общо 

активи 2011
Промяна на 
активите

Нетна 
печалба/

загуба 2011

Нетна 
печалба/

загуба 2010
1 1 OMV Petrom SA Petroleum/Natural Gas 4 102 14.01% 853.2 419.9

2 4 OMV Petrom Marketing SRL Petroleum/Natural Gas 3 185 197.50% 29.0 26.4

3 5 Automobile-Dacia SA Automobiles 3 110 15.74% 63.7 70.0

4 8 Rompetrol Rafinare SA Petroleum/Natural Gas 2 731 40.52% -170.3 -156.3

5 11 Rompetrol Downstream SRL Petroleum/Natural Gas 1 775 23.80% -25.1 -23.1

6 16 Petrotel - Lukoil SA Petroleum/Natural Gas 1 594 26.66% -90.7 -70.7

7 17 British American Tobacco 
(Romania) Trading SRL Food/Drinks/Tobacco 1 412 25.26% 73.4 51.8

8 19 Kaufland Romania SCS Wholesale/Retail 1 324 20.55% N/A 40.2

9 20 Lukoil Romania SRL Petroleum/Natural Gas 1 266 19.56% -26.7 -38.7

10 22 Arcelormittal Galati SA Metals 1 178 16.96% -143.6 -79.9

Баланс по текущата сметка
млн. USD

стойност

Легенда

аргумент

Заглавие
подзаглавие

%01

-12,860

-23,095
-23,980

-6,974 -7,204
-8,431

201120102009200820072006

%01

Euromonitor International from national statistics/OECD/
International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook (WEO)
© Euromonitor International

Външен дълг,  
млн. евро

стойност

Легенда

аргумент

Заглавие
подзаглавие

%01

5,200

4,047 4,163

7,031

10,490

11,531

201120102009200820072006

%01

© Euromonitor International
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но също доведоха до външни дисбаланси 
и повишаваща се инфлация. По доходи на 
глава от населението, страната е най-бе-
дният член на ЕС. ще са нужни повече от 20 
години на България за постигане на доходи 
на глава от населението, които да са две 
трети от средните за ЕС.
Повишаването на производителността 
е ограничено и в резултат българските 
компании губят почва точно в момента, 
когато членството в ЕС ги изложи на по-
голяма конкуренция. Финансовите услуги 
и строителството са два от най-тежко 
засегнатите сектори.
След като изпадна в рецесия през 2009 г., 
икономиката стагнира през 2010 г. Силни-
те политически действия, заедно с големи 
фискални и финансови буфери в сектора по-
могнаха на България да устои на кризата. 
Реалният БВП нарасна с 1.7% през 2011 г., но 
темпото се забави през втората полови-
на на годината. Забавянето се дължи ос-
новно на кризата с държавния дълг, който 
подкопа търсенето на износа на България. 
Според централната банка, преките чуж-
дестранни инвестиции в България са нама-
лели с повече от 40% през 2011 г.

Икономически перспективи
БВП е нараснал с 0.5% през първото триме-
сечие на 2012 г. в сравнение със същия пери-
од на миналата година. Прогнозата, обаче, 

не е блестяща. Реалният БВП се очаква да 
остане непроменен през 2012 г., въпреки 
увеличаването на усвояването на евро-
фондовете. Слабите икономически резул-
тати са следствие от отслабването на 
икономическите перспективи на остана-
лите европейски пазари.
Инфлацията беше 4.2% през 2011 г. и ще пад-
не до 2.0% през 2012 г., тъй като икономика-
та се забавя.
Реалната стойност на личното крайно 
потребление се увеличава с 1.7% през 2011 
г. и се очаква нарастване от 2.8% за 2012 г. 
Българите са намалили потребителските 
разходи и увеличават спестяванията си, 
за да се предпазят в случяй на безработица. 
Очаква се вътрешното търсене да се уве-
личава постепенно в средносрочен план.
Заетостта е спаднала с общо 12%  за пе-
риода между 2009 и 2011 г. Безработицата 
е била 11.2% през 2011 г. и ще достигне 12.2% 
през 2012 г.. Нискоквалифицираните работ-
ници са 70% от безработните. Нивото на 
безработица е най-високо сред младите 
хора, етническите малцинства и тези, 
които живеят в селските райони. Тези изо-
лирани групи на тежка безработица отра-
зяват несъответствието между ниската 
квалификация и търсенето на пазара на 
труда. На сивия сектор се пада най-малко 
1/3 от БВП.
Инвестициите намаляват от 2009 г. на-

Необходимост от още 
реформи
Икономиката на България ще се 
представи много незадоволително 
през 2012 г. Спадът отразява по-
слабите икономическите перспек-
тиви на останалите европейски 
пазари. 
Потребителите намаляват раз-
ходите и увеличават спестявания-
та си, за да се предпазят в случай 
на безработица. 

България

1.7%
Реален ръст на БВП през 2011

4.2% 
Инфлация през 2011.

страните  
в ЮИЕ

Процентът на безработицата е двуциф-
рен и нараства. Нискоквалифицираните 
работници представляват 70% от безра-
ботните, а секторът на сивата икономи-
ка заема 1/3 от БВП. Населението на Бълга-
рия се свива и в същото време застарява, 
което създава много финансови проблеми.

Преглед на състоянието на 
икономиката
Икономиката беше добре през по-голямата 
част от изминалото десетилетие. Нарас-
налият приток на капитал и кредитният 
бум през този период подкрепи растежа, 
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сам. Очаква се да се свият допълнително 
през 2012 г., преди да започнат да бележат 
положителни стойности. Правителство-
то планира да увеличи значително усвоява-
нето на структурните фондове на ЕС през 
2012 г., но това няма да бъде достатъчно, 
за да компенсира спада на инвестициите.
Цените на недвижимите имоти са прибли-
зително 35% под пика си от 2008 г., но има 
все повече признаци, че пазарът се стаби-
лизира в градските райони. 

Оценка на пазарния потенциал 
Растежът на българската икономика е 
силно зависим от износа, което означава, 
че всяко забавяне на ключови чужди паза-
ри заплашва икономическото оживление. 
Темпът на растеж ще се увеличи през 2013 
г. благодарение на възстановяването на 
растежа в еврозоната и по-доброто ус-
вояване на средствата от ЕС от страна 
на България. Ако няма още реформи, струк-
турните проблеми и застаряването на 
населението могат да ограничат потен-
циала за растеж.
Големият външен дълг и регионалната 
несигурност създават рискове за иконо-
мическите перспективи. Потенциалните 
темпове на растеж в бъдеще вероятно 
ще спаднат поради намаляване на прито-
ка на капитали и вероятно приключващия 
инвестиционен бум в България.
Стратегията на правителството ще 
изисква по-високи нива на производител-
ност, по-бавен растеж на заплатите, как-
то и възобновяване на инвестициите. За 
да се постигне устойчив растеж е необхо-
димо да се промени макроикономическата 
стратегия на страната като се поставя 
по-малко ударение върху недвижимите 
имоти и строителството и се даде по-
висок приоритет на износа и развитието 
на нови индустрии.
БВП на глава от населението (в паритет 
на покупателната способност) е само 
една трета от средния за ЕС.  Затова едно 
от основните предизвикателства пред 
правителството е да поддържа високи 
темпове на икономически растеж при за-
пазване на макроикономическата стабил-
ност и продължаване на икономическите 
реформи.
При наличието на намаляващо и бързо зас-
таряващо население, потенциалът  за по-
нататъшно нарастване на заетостта е 
ограничен. Незначителното увеличаване 

на заетостта ще бъде съпътствано от 
постоянно нарастване на безработицата. 
По този начин, ситуацията на пазара на 
труда ще става все по-трудна, в някои ин-
дустрии ще има недостиг на кадри. Очаква 
се това да доведе до значително по-високи 
заплати в бъдеще. 

Бизнес климат
Правителството обяви плановете си да 
продаде своите дялове в две от електро-
разпределителните дружества през 2012 
г. Властите възнамеряват също така да 
опростят фирмената регистрация и ли-
цензионните процедури, да предлагат на-
растващи възможности за получаване на 
услуги на едно гише, както и да увеличат 
усилията си за борба с корупцията. Тяхна-
та цел е през 2012 г. административната 
тежест върху предприятията да се нама-
ли с 20%.
Въпреки, че работната сила е сравнително 
добре образована, недостатъчната квали-
фикация е постоянен проблем. Намалените 
срокове за възстановяване на ДДС дават 
добри резултати. Последните пенсионни 
реформи обещават да доведат до иконо-
мии, еквивалентни на 4% от БВП в средно-
срочен план.
Държавните разходи са сравнително ви-
соки, което води до опасения, че могат да 
бъдат отблъснати частните инвести-
тори. Властите планират да поддържат 
публичните разходи на около 40% от БВП 
в бъдеще. Все още има нужда от реформи 
в здравеопазването, публичната админи-
страция и пенсионната система, за да се 
ускори процесът на фискална консолида-
ция.
В България няма независима съдебна сис-
тема. Увеличението на акцизите и ре-
формите с цел да се гарантира по-добра 
събираемост трябва да предотвратят 
по-нататъшния спад в данъчните прихо-
ди. Има необходимост от още реформи за 
подобряване на бизнес климата.
Внос и износ

Главни дестинации за износ Дял за 2011 г. (%) Основни източници на внос Дял за 2011 г.(%)
Европа 86.8 Европа 89.9

Африка и Близък Изток 5.9 Азиатско-Тихоокеански регион 5.2

Азиатско-Тихоокеански регион 3.5 Африка и Близък Изток 2.1

Северна Америка 1.7 Латинска Америка 1.0

Други страни 1.4 Северна Америка 1.0

Латинска Америка 0.5 Други страни 0.7

© Euromonitor International

България TOP 10
в млн. евро

No SEE TOP 
100 No Компании Индустрии

Общи 
приходи 

2011

Промяна на 
приходите

Нетна 
печалба/

загуба 2011

Нетна 
печалба/

загуба 2010
1 3 Lukoil Neftochim Burgas AD Petroleum/Natural Gas 3 446 21.19% -69.5 -47.2

2 6 Aurubis Bulgaria AD Metals 2 880 47.57% 115.7 31.7

3 10 Lukoil-Bulgaria EOOD Petroleum/Natural Gas 1 783 4.04% -2.2 3.0

4 14 Natsionalna Elektricheska 
Kompania EAD Electricity 1 669 7.98% 35.1 52.4

5 35 OMV Bulgaria OOD Petroleum/Natural Gas 941.3 13.47% 2.3 17.1

6 42 Bulgargaz EAD Petroleum/Natural Gas 840.4 28.14% -37.4 -19.1

7 55 Naftex Petrol EOOD Petroleum/Natural Gas 692.1 19.44% -19.1 11.7

8 64 CEZ Elektro Bulgaria AD Electricity 636.5 6.41% 1.2 1.6

9 65 Overgas Inc. АD Petroleum/Natural Gas 625.4 26.58% 8.2 7.1

10 78 Mobiltel EAD Telecommunications 529.2 -7.48% 39.1 112.6

Баланс по текущата сметка
млн. USD

стойност

Легенда

аргумент

Заглавие
подзаглавие

%01

-5,858

-10,707

-11,853

-4,254

-578

1,040

2011

20102009200820072006
%01

Euromonitor International from national statistics/OECD/
International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook (WEO)
© Euromonitor International

Външен дълг
в млн. евро

стойност

Легенда

аргумент

Заглавие
подзаглавие

%01

3,702

3,100

2,525.

2,828 2,873
2,783

201120102009200820072006

%01

Euromonitor International from national statistics/OECD/
International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook (WEO)
© Euromonitor International
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Растежът е твърде ограничен и слаб, за да 
доведе до намаляване на безработицата. 
Около 50% от младите хора нямат рабо-
та. Населението на страната намалява 
от 1990г. насам.

Икономически преглед
В периода 2004-2008г. икономиката на Сър-
бия отбелязва реален растеж, надвиша-
ващ 4-5 процента. През 2009 г., обаче, тя 
изпада в рецесия, белязана от двуцифрен 
спад в износа и свиване на индустриално-
то производство. В отговор на това, пра-
вителството приема програма за спешни 
разходи, възлизаща на 3 млрд. евро, за да 

стимулира производството и износа. 
Икономиката отбелязва лек растеж през 
2010г., преди да набере скорост през 2011 г., 
когато БВП нараства с 1,8%. Но преходът 
от растеж, стимулиран чрез консумация, 
към растеж в резултат на увеличаващ се 
износ, се оказва труден. По-малките фирми 
изпитват затруднения да се приспособят 
и заетостта, както в легалните, така и в 
нелегалните сегменти на частния сектор, 
се свива. Въпреки рецесията, Сърбия може 
да се похвали със значителен напредък през 
последните 10 години. Макроикономическа-
та обстановка се е стабилизирала,  дългът 
на държавата е управляем, а банковата 
система е осъвременена. При все това, 
икономиката е уязвима и е изправена пред 
трудна програма за структурни реформи.   

Икономически перспективи
Сърбия се бори да предотврати повторна 
рецесия на фона на дълговата криза, която 
отслабва интереса към сръбския износ и 
затруднява притока на капитали. Очаква 
се реалният БВП да нарасне само с 0,5% през 
2012 г. 
Инфлацията достига неудобно високи нива 
през последните години. Цените нара-
стват с 11,1% през 2011 г. От друга страна, 
слабото търсене в резултат на високата 
безработица и влошаващите се перспек-
тиви за икономически растеж,  облекчават 
натиска за повишаване на цените. Очаква 
се инфлацията да е около 4,1% през 2012 г., в 
границата от  3%-6%, поставена от цен-

тралната банка. 
Реалната стойност на крайното частно 
потребление нараства с 2,1% през 2011 г. и 
се очаква да достигне 3,1% през 2012 г. Пос-
тоянно високите нива на безработицата 
влияят негативно на потребителските 
разходи, докато доходите, добити в не-
формалния сектор осигуряват известна 
подкрепа. През 2011 г. потребителските 
разходи възлизат само на 44% от средно-
то за ЕС. 
Ниският корпоративен данък в Сърбия и 
благоприятните търговски и митниче-
ски отношения с Русия все още могат да 
привлекат инвеститори. Китайските 
инвеститори наскоро сключиха енергийна 
сделка в размер на 2 млрд. евро, а западни 
компании предприемат крачки, за да се 
възползват от добре обучената работна 
ръка в страната. 
Растежът е ограничен и слаб, за да помогне 
за намаляване на безработицата, която е 
23,0% през 2011 г., а се очаква да достигне 
23,2% през 2012 г. Приблизително полови-
ната от всички млади хора са безработни. 
Заетостта в Сърбия (процентът на хора 
в работна възраст, които наистина рабо-
тят) възлиза само на 45%. Това е по-ниско с 
около 20% от средното за ЕС.
Размерът на средната работна заплата 
през 2012 г. възлиза на около 20% от средно-
то за цяла западна Европа. Синдикатите 
искат увеличение на заплащането с повече 
от 20%, но правителството е против. 

Облекчените регулации 
улесняват старта на бизнеса 
и достъпа до кредити
Сърбия се бори да избегне рецесия в 
момент, когато дълговата криза 
в еврозоната влияе негативно на 
интереса към сръбския износ и за-
труднява притока на капитали. 
Стандартът на живот в държава-
та достига около една трета от 
средното за ЕС. Правителството 
едва ли ще успее да изпълни зало-
жения бюджетен дефицит за 2012 
г. 

Сърбия

1.8%
Реален ръст на БВП през 2011

23%
Безработица през 2100

страните  
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Оценка на пазарния потенциал
Преходът от растеж, стимулиран от по-
требление, към повишаване тежестта на 
износа се оказва по-труден от очакваното. 
За да бъде постигнат устойчив растеж, са 
необходими реформи, които няма да бъдат 
лесни от политическа гледна точка. Пла-
нът за реформи включва мерки за ограни-
чаване на прекалено набъбналия публичен 
сектор, стъпки, необходими след скорош-
ната пенсионна реформа и оптимизация-
та на публичните предприятия.
Целта на правителството е да направи 
икономическия климат по-благоприятен 
за инвестиции и износ. В страната има 
малък пазарно ориентиран сектор, който 
генерира най-голям растеж, делът на нере-
формираната централно планирана иконо-
мика е огромен, а съществува и неформал-
на икономика. Нестабилният политически 
климат и множеството заинтересовани 
страни са други препятствия пред рефор-
мата. 
Населението на страната намалява от 
1990-та година насам и застарява с бързи 
темпове. Голяма част от най-добре обуче-
ните кадри са напуснали страната. Като 
цяло се смята, че около 60 000 са напуснали 
страната от 2000г. насам. 
Земеделието има потенциал за развитие в 
момента, когато пазарите в ЕС започнат 
да се възстановяват. Освен това, сезонът 
на растеж съвпада идеално с нуждите на 
ЕС. Драстичното намаляване на време-
то за чакане по границата ще позволи на 
производителите да заменят ниско пече-
лившите замразени продукти за износ с 
прясна продукция. 
Правителството е заложило цел за пости-
гане на годишен растеж от  7% и за нама-
ляване на годишната инфлация до 4% до 
2012 г. Съществува обаче всеобщо споразу-
мение, че за постигането на тези цели са 
необходими фундаментални реформи, как-
то и значително подобряване на икономи-
ките на страните-членки на ЕС. Смята се, 
че тези цели са нереалистични.  

Бизнес климат
Преходът към индиректни данъци е за-
вършен. Реформите към по-добре гаран-
тирано право на собственост имат за 
цел да стимулират инвестициите. Бизнес 
регулациите са опростени с цел да улес-

нят започването на бизнес в страната и 
достъпа до кредити. Започна  реформа на 
пенсионната система и правителство-
то засилва усилията си да се справи с не-
формалната икономика, като извършва 
проверки на фирмите, наемащи нелегални 
работници. Ниската корпоративна да-
нъчна ставка в Сърбия и благоприятните 
търговски и митнически отношения с Ру-
сия правят страната привлекателна за 
разрастване. Сръбското правителство 
увеличава собствените си инвестиции 
в железопътната и пътна система, за да 
може постепенно да намали разходите на 
бизнеса.
Ролята на държавата намалява, а дялът на 
частния сектор за общата заетост нара-
ства. Но все още съществуващите дър-
жавни фирми продължават да генерират 
значителни загуби. Частичната продажба 
на държавната телекомуникационна ком-
пания е отменена през 2011 г. Държавното 
участие в банките ще намалява посте-
пенно. Правителството полага сериозни 
усилия в борбата с корупцията и организи-
раната престъпност, като част от усили-
ята си да заслужи членство в ЕС.
Лидерите на ЕС дадоха на Сърбия статус 
на кандидат през март 2012 г. Сърбия пла-
нира да създаде национална банка за разви-
тие в близко бъдеще. Банката ще консоли-
дира държавната помощ за бизнеса, която 
в момента се осигурява чрез Фонда за раз-
витие и Агенцията за експортно кредити-
ране и застраховане. 
През 2011г. Сърбия се присъедини към спо-
разумението за сътрудничество с двете 
части на Босна, Словения и Черна гора за 
борба с укриването на данъци. Изчислени-
ята показват, че през 2011 г. Сърбия е загу-
била повече от 210 млн. щ.д. от неплатени 
данъци. 

Сърбия TOP 10
в млн. евро

No SEE TOP 
100 No Компании Индустрии

Общи 
приходи 

2011

Промяна на 
приходите

Нетна 
печалба/

загуба 2011

Нетна 
печалба/

загуба 2010
1 9 Naftna Industrija Srbije AD Petroleum/Natural Gas 1 983 14.24% 389.2 156.3

2 21 JP Elektroprivreda Srbije Electricity 1 262 3.83% -46.6 16.9

3 34 Telekom Srbija AD Telecommunications 942.4 2.08% 213.5 149.7

4 39 JP Srbijagas Petroleum/Natural Gas 884.6 8.40% 12.0 8.4

5 41 Zelezara Smederevo DOO Metals 842.8 -4.02% -149.9 -142.3

6 44 Termoelektrane Nikola Tesla DOO Electricity 764.5 28.83% 58.7 3.8

7 52 Delhaize Serbia DOO Wholesale/Retail 695.4 -7.01% -13.2 17.7

8 72 Mercator - S DOO Wholesale/Retail 561.4 13.91% 20.7 6.9

9 82 Zeleznice Srbije AD Transport 511.1 96.19% 121.5 -165.3

10 90 Elektrovojvodina DOO Electricity 470.0 17.51% 5.1 -11.6

Баланс по текущата сметка
млн. USD

стойност

Легенда

аргумент

Заглавие
подзаглавие

%01

-2,986

-6,287

-10,302

-2,859 -2,752

-4,119

201120102009200820072006

%01

Euromonitor International from national statistics/OECD/
International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook (WEO)
© Euromonitor International

Външен дълг
в млн. евро

стойност

Легенда

аргумент

Заглавие
подзаглавие

%01

5,446
4,931

5,215

7,150

9,163

10,773

201120102009200820072006

%01

Euromonitor International from national statistics/OECD/
International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook (WEO)
© Euromonitor International

Внос и износ
Основни експортни дестинации 2011 Дял (%) Основни вносители 2011 Дял (%)

Европа 87.9 Европа 92.4

Други държави 6.5 Тихоокеанска Азия 4.6

Тихоокеанска Азия 2.6 Други държави 1.0

Африка и Близкия  Изток 1.4 Латинска Америка 0.9

Северна Америка 1.2 Северна Америка 0.7

Латинска Америка 0.3 Африка и Близкия  Изток 0.5

© Euromonitor International
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Има и опасения, че банковата система 
ще има нужда  от значителна държав-
на подкрепа. Слабият пазар на труда 
и намаляването на реалните заплати 
в средносрочен план ще продължи да 
оказва натиск, водещ надолу частното 
потребление. През август 2012 г. рей-
тинговата агенция Standard & Poors по-
нижи своя дългосрочen суверен кредитен 
рейтинг на Словения от А+ на A, Moody’s 
понижи рейтингa за облигации на прави-
телството на страната  от А2 на Baa2  
и Fitch понижи  дългосрочния рейтинг на 
Словения (IDRs) от А na A-.

Преглед на състоянието на 
икономиката
Преди присъединяването си през 2004 
г. заедно с девет други страни, БВП на 
Словения на глава от населението (в па-
ритет на покупателната способност) 
е около 50% от средното за ЕС-15. Но в 
разширената група на ЕС от 25 държави-
членки, която включва толкова много бе-
дни страни, цифрата е нараснала до 91%. 
На това ниво Словения не се класира за 
структурните фондове,  давани на най-
бедните региони на ЕС.
Икономиката нарасна в размер, надхвър-
лящ икономическия потенциал от 2005 г. 
до средата на 2007. Все пак, темпото се 
забави през 2008 г. и рецесията започна 
преди края на годината. Последвалата 
глобална криза изостри съществува-
щите дисбаланси в икономиката на 
Словения. Последва рязък спад както на 
вътрешното, така и на външното тър-
сене.
Спадът доведе до голям фискален дефи-
цит, по-висока безработица и загуба на 
конкурентоспособност. Въпреки че има 
доказателства за увеличаване на спе-
циализацията във високотехнологич-
ните сектори, темпото на обновяване 

на износ-качество изостава от това на 
други страни в региона. Икономиката 
започва възстановяване през 2010 г., но 
растежът е слаб и реалният БВП се сви 
през 2011 г. Основното негативно въз-
действие върху растежа дойде от ряз-
кото съкращаване на инвестициите, с 
изоставащи строителство и частно 
потребление.

Икономически перспективи
Очаква се реалният БВП да намалее с 
1,1% през 2012 г. Търсенето на експортни 
стоки помага за леко възстановяване, 
но ще отслабне през 2012 г., преди да се 
възстанови през 2013 г. Съкращаването 
на банковото кредитиране ще затрудни 
инвестициите.
Вътрешното търсене ще се възстанови 
бавно поради високите нива на безрабо-
тица и фискалните разходи. Реалната 
стойност на крайните потребителски 
разходи на домакинствата нараства с 
0.1% през 2011 г., а през 2012 г. се очаква спад 
от 0.1%. Слабият пазар на труда и спада 
на реалните заплати в средносрочен 
план ще продължат да оказва низходящ 
натиск върху частното потребление.
Ръстът на заетостта е с отрицателна 
стойност от 2009 г. насам и тази тен-

Слабото потребление и 
големите фискални разходи 
подхранват рецесията
Икономиката на Словения ще из-
падне отново в рецесия през 2012 
година. Вътрешното търсене ос-
тава слабо поради високите нива 
на безработица и фискалните раз-
ходи. 
Бюджетните цели за 2012 г. и 2013 
г. на правителството може да не 
бъдат изпълнени. 

Словения

1.1%
Очакван спад на БВП през 2012

страните  
в ЮИЕ
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денция се очаква да продължи и през 2012. 
Безработицата е 8,2% през 2011 г. и тя 
ще се увеличи до 8,5% през 2012 г.

Оценка на пазарния 
потенциал
Възстановяването ще бъде бавно, но се 
очаква реалният БВП да нарасне с по-малко 
от 2% годишно в продължение на няколко 
години. Големият дълг на правителство-
то е сериозна пречка за растежа. Крехка-
та банкова система е другата опасност. 
Потенциалното производство е вероят-
но да спадне поради забавения растеж на 
производителността, трудните усло-
вия за финансиране и високите нива на 
структурната безработица.
Повече от 40% от словенската иконо-
мика остава в ръцете на държавата, в 
сравнение с 8% в Унгария. Голяма част 
от това, което е частна собственост 
принадлежи на шепа бивши държавни 
дружества, приватизирани през 1990 г. 
Почти половината от публичните раз-
ходи отиват за социални трансфери, 
като много малко стига до тези, които 
наистина се нуждаят. В областта на 
приватизацията, холдинговите компа-
нии в секторите стомана и енергетика  
могат да привлекат сериозно внимани-
ето на международната общност, но 
никой няма да бъде продаден в близко бъ-
деще. Съществува опасност  частното 
потребление да се окаже по-слабо от оч-
акваното поради слабото представяне 
на пазара на труда.
щедрите социални обезщетения и обез-
щетенията за пенсиониране са нама-
лили участието на работната сила на 
пазара на труда. В допълнение, Словения 
има едно от най-бързо застаряващите 

населения в Европа. Тези факти подчер-
тават предизвикателството да има  
дългосрочно управлявана фискална ус-
тойчивост.

Бизнес климат
Правителствените разходи възлизат 
на около 50% от БВП. Властите напред-
ват много бавно с приватизацията, но 
тъй като рецесията започна да се усеща 
силно, те са изявили желание за ускорява-
не на процеса. Правителството е гото-
во да продаде повечето държавни пред-
приятия, с изключение на малък брой 
„стратегически“ компании. Те очевидно 
включват енергийната инфраструкту-
ра, железопътни линии и някои финансо-
ви услуги. Приходите от тези продажби 
се очаква да намалят държавния дълг с 
около два процентни пункта.
През 2011 г. Словения влезе в споразумение 
за регионално сътрудничество с двете 
части на Босна и Херцеговина, Сърбия и 
Черна гора за ограничаване на укриване-
то на данъци.
Данъци и такси в размер на 40% са висо-
ки в сравнение с регионалните стандар-
ти. Акцизите бяха вдигнати през 2010 г. 
Има щедри държавни помощи и превъз-
ходни, макар и скъпи, обществени услуги. 
Правилата за заплатите са определени 
така, че те да изостават от ръста на 
производителността, но те често се 
нарушават. Има големи и влиятелни син-
дикати в сравнение с повечето постко-
мунистически страни.
Още реформи са спешно необходими за 
подобряване на гъвкавостта на паза-
ра на труда. Правителството намали 
ставката на корпоративния данък до 
20% през 2010 г.

Внос и износ
Основни дестинации за износ Дял  за 2011 г.(%) Основни източници на внос Дял  за 2011 г.(%)

Европа 92.4 Европа 82.7

Африка и Близък Изток 2.8 Азиатско-тихоокеански 
регион 9.7

Азиатско-тихоокеански регион 2.4 Северна Америка 2.1

Северна Америка 1.5 Африка и Близък Изток 2.0

Латинска Америка 0.6 Латинска Америка 2.0

Австралазия 0.2 Други страни 1.4

© Euromonitor International

Словения TOP 10
в млн. евро

No SEE TOP 
100 No Компании Индустрии Общи 

приходи 2011
Промяна на 
приходите

Нетна 
печалба/

загуба 2011

Нетна 
печалба/

загуба 2010
1 7 Petrol d.d. Petroleum/Natural Gas 2 860 15.21% 11.6 37.9

2 15 Poslovni Sistem Mercator d.d. Wholesale/Retail 1 629 -2.46% 31.1 36.8

3 18 Holding Slovenske Elektrarne 
d.o.o. Electricity 1 365 48.32% 46.7 79.5

4 24 Revoz d.d. Automobiles 1 135 -14.65% 13.9 18.6

5 29 GEN-I d.o.o. Electricity 989.4 70.45% 8.1 10.9

6 31 Krka d.d. Pharmaceuticals 976.5 2.87% 150.4 165.9

7 48 Telekom Slovenije d.d. Telecommunications 730.8 -1.08% 21.3 -237.1

8 53 Gorenje d.d. Electronics 694.7 2.55% 7.3 2.9

9 54 OMV Slovenija d.o.o. Petroleum/Natural Gas 692.9 24.51% 16.3 16.1

10 60 Engrotus d.d. Wholesale/Retail 658.0 -2.94% 6.1 7.9

Баланс по текущата сметка
млн. USD

стойност

Легенда

аргумент

Заглавие
подзаглавие

%01

-997

-2,243

-3,758

-641

-404
-227

201120102009200820072006

%01

Euromonitor International from national statistics/OECD/
International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook (WEO)
© Euromonitor International

Външен дълг
в млн. евро

стойност

Легенда

аргумент

Заглавие
подзаглавие

%01

2,116
2,625

3,319

6,243

7,722

9,226

201120102009200820072006

%01

Euromonitor International from national statistics/OECD/
International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook (WEO)
© Euromonitor International
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Преглед на състоянието на 
икономиката
Като се вземат предвид повечето иконо-
мически индикатори Хърватия се пред-
ставя по-добре от Румъния и България в 
продължение на повече от десетилетие. 
Икономиката е отворена за търговия и 
приток на капитали  и приватизацията 
е доста напреднала, макар и неравномер-
но. Откритостта на Хърватия направи 
страната особено уязвима и икономиката 
й започна да върви към рецесия през 2009 
г. Кредитирането за частния сектор ряз-
ко спадна, а слабостите в потребление-
то и инвестициите заличиха ефекта от 
печалбите в износа. Поради тясната си 
експортна база и слабата си конкурентос-
пособност, Хърватия не е в състояние да 
се възползва в пълна степен от икономиче-
ското възстановяване сред  търговските 
й партньори.
Икономиката остава нестабилна като 
реалният БВП се увеличи със само 0.3% 
през 2011 г. след спада в продължение на 
две поредни години. Печалбите в сектора 
на туризма и постепенното нарастване 
на потребителските разходи подкрепиха 
донякъде икономиката. Големият публичен 
сектор влияе негативно върху растежа. 
Държавните агенции и предприятия не са 
били подложени на строга финансова дис-
циплина и държавната помощ под различ-

ни форми надвишава държавната  помощ, 
в други страни от Централна и Източна 
Европа.. 

Икономически перспективи
Реалният БВП се очаква да се свие с 0.8% 
през 2012 г. Основните причини са продъл-
жаващото отслабване на вътрешното 
търсене и значителните нива на задлъж-
нялост на домакинствата. Икономически-
те резултати трябва да се подобрят в 
средносрочен план, но няма да съответ-
стват на историческите тенденции. Ин-
флацията ще спадне до 2.1% през 2012 г. на 
фона на намаляващо производство.
През декември 2011 г. правителството под-
писа договор, който ще направи Хърватия 
28-я член на ЕС в средата на 2013. В референ-
дума за присъединяването на Хърватия 
към ЕС през януари 2012 г. почти две трети 
от хърватите подкрепиха членството.
Безработицата е 13.2% през 2011 г. и ще се 
увеличи до 14.3% през 2012 г. Общото ниво 
на безработица ще остане високо в сред-
носрочен план. Строгите разпоредби огра-
ничават гъвкавостта на пазара на труда, 
принуждавайки повече работници да рабо-
тят в сивия сектор. Нивата на заплати-
те в Хърватия  са високи спрямо доходите 
и производителността. Законът за безра-
ботицата е променен, за да се намалят по-
мощите и тяхната продължителност. 
Потреблението е спъвано от задлъжня-

Необходимост от реформи 
и намаляване на държавните 
разходи
Икономиката на Хърватия изпад-
не отново в рецесия през 2012 г. 
Продължаващото слабо вътреш-
но търсене и високите нива на за-
длъжнялост на  домакинствата са 
главните спънки. 
Правителството подписа спора-
зумение, което ще направи адри-
атическата страна 28-я член на 
ЕС в средата на 2013 г. Това може 
да осигури скромен растеж на ико-
номиката. Износът на Хърватия 
се ограничава от нееластичност-
та на работната сила и високите 
заплати. Потреблението се свива 
поради задлъжнялостта на дома-
кинствата, която е сред най-висо-
ките в Централна Европа. 

Хърватия

0.3%
Реален ръст на БВП през 2011

страните  
в ЮИЕ
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лостта на домакинствата, която като 
процент от БВП, е една от най-високите 
в Централна Европа. Реалната стойност 
на частното крайно потребление не се 
променя през 2011 г. и през 2012 г. се очаква 
спад от 0.9%. Потребителските разходи 
възлизат на 67.7% от БВП през 2011 г., което 
е спад от 69,9% през 2008 г..
Притокът на капитали се забави поради 
огромните обеми излишен капацитет. 
Инвестициите в нови мощности - инвес-
тиции на зелено - са оскъдни. По-голямата 
част от чуждестранните инвестиции е 
насочена към придобиване на недвижими 
имоти. Географското разположение  на 
Хърватия е привлекателно за чуждестран-
ните инвеститори, но те са загрижени, че 
конкурентоспособността на икономика-
та отслабва.

Оценка на пазарния потенциал
Растежът следва да се възстанови в 
средносрочен план, но не се очаква да 
достигне нивото си от преди кризата. 
Конкурентоспособността на външния 
сектор на Хърватия остава под съмне-
ние. Програмата за икономическо въз-
становяване на Хърватия е насочена 
към преодоляване на дълбоко вкоренени-
те структурни проблеми и слабости на 
конкурентоспособността, но критиците 
апелират за по-решителни усилия. Про-
цесът на присъединяване към ЕС трябва 
да помогне за ускоряване на фискалната и 
структурната реформи.
Бъдещото присъединяване към ЕС през 
2013 г. може да донесе до  2 милиарда евро 
финансова помощ от фондовете на ЕС за 
подобряване на икономиката. Хърватия 
ще стане втората бивша югославска дър-
жава след Словения, която ще се присъеди-
ни към ЕС.
Правителството прие план за изплащане 
на дългосрочния  си дълг към сегашните 
пенсионери, който да е до около 1.2% от БВП. 
По-голямата част от този дълг е погасен, 
а останалата част ще бъде изплатена 
напълно до 2013 г. Плащанията трябва да 
помогнат за увеличаване на потребител-
ските разходи. В същото време пенсионни-
те закони са изменени с цел изравняване на 
пенсионната възраст на жените и мъжете 
до 2030 г., санкциите за ранно пенсионира-
не бяха увеличени и бяха  въведени стиму-
ли, за да се отложи пенсионирането.

Бизнес климат
Хърватия изостава от своите съседи 
в създаването на привлекателна бизнес 
среда. Много реформи са забавят поради 
съдебни битки, възраженията на корпо-
ративни интереси и правна рамка, която 
облагодетелства „свои“ хора. Основните 
бариери са утежняване на регулаторна-
та среда, бавна съдебна система и корум-
пирана бюрокрация. Телекомуникациите 
в страната и медийните индустрии са 
либерализирани, но монополи доминират 
в други части на комуникационния пазар. 
Приватизацията и преструктурирането 
на предприятията са все още непълни, кое-
то води до ниска производителност.
Повече реформи са необходими, за да се 
намалят разходите за правене на бизнес. 
Налице са значителни неофициални огра-
ничения върху чуждестранните инвести-
ции, които се добавят към общия размер 
на разходите за правене на бизнес. Ръстът 
на кредитирането за частния сектор е 
спаднал рязко. Субсидиите за държавните 
фирми допълнително разрушават иконо-
миката. Общо държавните разходи са око-
ло 40% от БВП.
В средносрочен план икономическите и 
структурните политики ще се ръково-
дят от целта за присъединяване към ЕС . 
Държавните помощи ще трябва да бъдат 
намалени още повече, публичната админи-
страция - да се модернизира, и да се осигу-
рят възможности за нови разходи, свър-
зани с присъединяването. Частичната 
продажба на държавната петролна компа-
ния и на националната телекомуникацион-
на компания са последните постижения. За 
да се повишат  приходите, през март 2012 
г. ДДС бе увеличен от 23% на 25%. Този ход 
ще помогне, но все още ще бъде необходи-
мо задължителните разходи да бъдат съ-
кращавани още.

Внос и износ
Основни дестинации за износ Дял за 2011 г. (%) Основни източници на внос Дял за 2011 г. (%)

Европа 88.5 Европа 79.2

Африка и Близък Изток 4.0 Азиатско-Тихоокеански регион 15.3

Северна Америка 3.0 Северна Америка 2.4

Азиатско-Тихоокеански регион 2.1 Латинска Америка 1.4

Латинска Америка 2.0 Африка и Близък Изток 1.1

Австралазия 0.2 Други страни 0.5

© Euromonitor International

Хърватия TOP 10
в млн. евро

No SEE TOP 
100 No Компании Индустрии Общи 

приходи 2011
Промяна на 
приходите

Нетна 
печалба/

загуба 2011

Нетна 
печалба/

загуба 2010
1 2 INA d.d. Petroleum/Natural Gas 3 613 16.51% 261.2 239.3

2 12 Konzum d.d. Wholesale/Retail 1 774 5.10% 45.8 55.9

3 13 Hrvatska Elektroprivreda d.d. Electricity 1 733 3.47% 62.4 133.6

4 26 Hrvatski Telekom d.d. Telecommunications 1 041 -5.85% 240.8 252.4

5 36 Prirodni Plin d.o.o.* Petroleum/Natural Gas 937.5 20.31% 0.043 -46.7

6 67 OMV Hrvatska d.o.o.* Petroleum/Natural Gas 617.8 24.55% 4.3 7.5

7 75 HEP-Proizvodnja d.o.o.* Electricity 543.4 3.09% -1.1 72.7

8 77
HEP-Operator 
Distribucijskog Sustava 
d.o.o. *

Electricity 529.9 5.68% 45.9 14.6

9 84 Zagrebacki Holding d.o.o.* Diversified Holdings 498.0 -1.55% -57.6 -67.1

10 92 Brodosplit - Brodogradiliste 
d.o.o.* Transportation 466.5 130.92% 207.9 -57.8

(*) брутна печалба/загуба през 2011 и 2010

Баланс по текущата сметка
млн. USD

стойност

Легенда

аргумент

Заглавие
подзаглавие

%01

-3,232

-4,327

-6,083

-3,067

-962

-466
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%01

Euromonitor International from national statistics/OECD/
International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook (WEO)
© Euromonitor International

Външен дълг
в млн. евро стойност

Легенда

аргумент

Заглавие
подзаглавие

%01

5,990 5,947

4,635

5,589

6,518

7,059

201120102009200820072006

%01

Euromonitor International from national statistics/OECD/
International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook (WEO)
© Euromonitor International
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Безработицата все още е една от най-
високите в Европа. Повече от 75% от 
безработните са били без работа в про-
дължение на повече от две години. На 
сивия сектор се падат почтиблизо две 
пети от БВП във федерацията и повече 
от една пета в Република Сръбска.

Преглед на състоянието на 
икономиката
Босна се радваше на забележителен пе-
риод на растеж през периода 2003-2008 
г., когато нарастването на реалния БВП 
беше средно 6% годишно. Икономиката 
обаче изпадна в рецесия през 2009 г., кога-
то износът спадна и притокът на преки 

чуждестранни инвестиции (ПЧИ) спря. 
Строгите условия за кредитиране също 
подкопават растежа на търсенето.
Слабо възстановяване започна през 2010 
г., но нивото на икономическата актив-
ност ще достигне довоенното равнище 
след повече от едно десетилетие. Ре-
алният БВП е нараснал с 1,7% през 2011 г. 
благодарение на увеличение в износа на 
метали и минерали. 
Голяма част от икономическата дей-
ност все още се реализира в сивия сек-
тор. Растежът на официалната ико-
номика остава частично зависим от 
международната помощ за страната, 
но тези средства сега се предлагат в 
по-малки обеми и при по-тежки условия. 
Макроикономическите политики се раз-
минават и са лошо планирани. Около 18% 
от населението все още живее в бед-
ност, а още 30% (включително и много 
държавни служители) са в незначително 
по-добро положение. 

Икономически перспективи
Реалният БВП се очаква да нарасне едва 
с 0.8% през 2012 г. Ръстът на кредитира-
нето е нисък и това ограничава повиша-
ването на вътрешното търсене. Иконо-

мическите реформи в двата ентитета 
на страната протичат по-бавно от оч-
акваното. Важно е да се отбележи, че вла-
стите  в двата ентитета – Федерация 
Босна и Херцеговина и Република Сръбска 
- най-сетне се споразумяха за обща фи-
скална рамка.
Безработницата в страната е  27.6% 
през 2011 г. (по дефиниция на МОТ) и ще 
остане на това ниво и през 2012 г. Това 
е едно от най-високите нива в Европа. 
Повече от 50% от младите в трудос-
пособна възраст нямат официално ре-
гистрирана работа. Поради ограниче-
ност на трудовата мобилност, нивото 
на безработицата в бедните райони е 
много високо. Над 75% от безработни-
те са били без работа в продължение на 
повече от две години. Различията в ква-
лификацията са огромни, а обучението е 
отживяло времето си.  Пазарите на тру-
да са затруднени от остарелите проце-
дури за колективно договаряне.
Сивият сектор се оценява на около две 
пети от БВП във федерацията и повече 
от една пета в Република Сръбска.  Пози-
циите в сивия сектор са много по-ниско 
платени отколкото позициите в офици-
алния сектор, няма и никакви гаранции за 

Усложнен бизнес климат и 
ограничено кредитиране 
Реалният БВП ще отбележи слаб 
растеж през 2012 г. след ограниче-
но нарастване  през 2011 г. 
Важно е да се отбележи, че власти-
те  в двата ентитета – Федерация 
Босна и Херцеговина и Република 
Сръбска - най-накрая се споразумя-
ха за обща фискална рамка. 

Босна и Херцеговина

1.7%
Реален ръст на БВП през 2011

27.6%
Безработица през 2011.

страните  
в ЮИЕ
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заетостта. 
Реалната стойност на крайните пот-
ребителски разходи на домакинствата 
се понижи с 1.3% през 2011 г. и не се очаква 
през 2012 г. да има промяна. 
Страната  е получила повече от 5 мили-
арда долара помощи от войната досега, 
но тези приходи са спаднали значително 
през последните години. Босна разчита 
много на парични преводи от работни-
ци в чужбина. Те са от огромно значение 
след като страната не успя да привлече 
големи чуждестранни инвестиции. Въп-
реки, че паричните преводи намаляха 
през 2009 г., те все още са четири пъти 
повече от нивото на ПЧИ.  Инвестици-
онните приходи ще продължат да са сла-
би още няколко години.

Оценка на пазарния 
потенциал 
Босна и Херцеговина е малка отворена 
икономика, което я прави значително 
уязвима на очаквания спад на пазарите 
в Западна Европа. Вътрешното търсене 
ще бъде слабо в продължение на няколко 
години , тъй като банките не са склонни 
да дават заеми и поддържат високи нива 
на лихвите. Фискалният дефицит ще 
бъде още една спънка за икономиката. 
Продължаващото прилагане на реформи 
в публичния сектор и спазване на спора-

зумението с МВФ би следвало да дове-
дат до малко по-високи нива на растеж 
в средносрочен план. 
Експерти изчисляват, че за да се поддър-
жат корпоративните инвестиции в ос-
новен капитал, е необходимо национал-
ните спестявания да нараснат до около 
10 процентни пункта от БВП. Фискална-
та политика трябва да бъде затегната 
– ход, който ще изисква намаляване на 
субсидиите и публичните разходи. Търси 
се и допълнителна финансова помощ от 
МВФ.  Тя най-вероятно ще дойде заедно с 
по-строги условия за разходите и поли-
тики за приходите. 

Бизнес климат 
Република Сръбска  изпълнява няколко 
програми за приватизация като в рам-
ките на ентитета продажбите се осъ-
ществяват от различни агенции. Фе-
дерацията (структура, ръководена от 
босненски мюсюлмани и хървати) също 
има приватизационна програма. Феде-
рацията е разпродала повече от 70% от 
компаниите, определни за приватиза-
ция, но това са основно малки фирми и 
представляват само 40% от активите, 
определени за приватизация. Широко 
разпространено явление е фирмите да се 
изкарват на загуба. Големият сив сектор 
затруднява допълнително създаването 

на устойчива бизнес среда. Би следвало 
въвеждането на данък добавена стой-
ност (ДДС) да помогне за намаляване ва 
размера на сивата икономика. През 2011 
г. Босна сключи регионално споразумение 
със Сърбия, Словения и Черна Гора за огра-
ничаване на укриването на данъци. 
Големите разлики в корпоративното 
подоходно облагане между Република 
Сръбска и федерацията създават труд-
ности  за бизнесите, опериращи в двата 
ентитета. Корпоративният данък в Ре-
публика Сръбска е 10% , докато във феде-
рацията е 30% . Различни са и данъчните 
бази. Република Сръбска въведе ставка на 
ДДС от 17% и реформира данъчната си 
политика.
Частният сектор  се разраства, но дър-
жавните разходи все още представля-
ват почти 40% от БВП. Сложната прав-
на рамка на страната възпрепятства 
действията на много институции и 
вреди на бизнес климата.  
Наличието на два ентитета усложнява 
значително целия бизнес климат.  Регу-
латорната рамка е неясна и често про-
тиворечива. Двете разновидности на 
сложния процес на регистрация в двата 
ентитета - мюсюлманско- хърватски-
яи и босненско-сръбския, допълнително 
възпрепятстват националното бизнес 
развитие. 

Внос и износ
Основни дестинации за износ Дял за 2011 г.(%) Основни източници 

за внос Дял за 2011 г.(%)

Европа 94.3 Европа 98.3

Африка и Близък Изток 2.3 Азиатско-Тихоокеански 
регион 1.0

Азиатско-Тихоокеански регион 1.6 Северна Америка 0.3

Северна Америка 1.4 Латинска Америка 0.2

Латинска Америка 0.2 Африка и Близък Изток 0.1

Австралазия 0.1 Австралазия 0.1

© Euromonitor International

Босна и Херцеговина TOP 10
в млн. евро

No SEE TOP 
100 No Компании Индустрии

Общи 
приходи 

2011

Промяна на 
приходите

Нетна 
печалба/

загуба 2011

Нетна 
печалба/

загуба 2010
1 86 JP Elektroprivreda BiH d.d. Electricity 489.3 8.12% 0.759 -7.384

2 107 ASA Prevent Group Diversified Holdings 430.2 15.23% N/A N/A

3 149 Arcelormittal d.o.o. Metals 341.4 25.49% -0.461 -5.535

4 166 Aluminij d.d. Metals 318.8 20.61% 0.611 N/A

5 169 BH Telecom d.d. Telecommunications 316.1 2.89% 68.7 70.9

6 175 Konzum DOO Wholesale/Retail 300.9 6.03% 0.608 1.243

7 217 Telekom Srpske a.d. Telecommunications 256.5 2.96% 54.9 55.4

8 272 Elektroprivreda Republike 
Srpske a.d. Electricity 213.7 -6.02% 5.355 5.217

9 279 HIFA-OIL d.o.o. Petroleum/Natural Gas 208.1 24.38% N/A N/A

10 316 JP Elektroprivreda HZ Herceg 
Bosne d.d. Electricity 180.1 -8.01% N/A 20.8

Баланс по текущата сметка
млн. USD

стойност

Легенда

аргумент

Заглавие
подзаглавие

%01

-984

-1,632

-2,607

-1,070 -1,016

-1,499

201120102009200820072006

%01

Euromonitor International from national statistics/OECD/
International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook (WEO)
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Преглед на състоянието на 
икономиката
Водена от вътрешното търсене, парич-

ните преводи и по-високите нива на ин-
вестиции, икономиката нарасна стабилно 
между 2004 г. и 2008 г. Лека рецесия настъпи 
през 2009 г. Намаленото експортно търсе-
не и затягането на условията на външни-
те заеми бяха главните причини.
В отговор на икономическия спад, прави-
телството затегна паричната политика. 
Властите съкратиха и планираните раз-
ходи, за да може да постигнат целта за бю-
джетния дефицит. Впоследствие спадът 
се оказа краткотраен. Македония преживя 
изненадващо силен растеж през първата 
половина на 2011 г., стимулиран от високия 
износ и преките чуждестранни инвести-
ции. Реалният БВП нарасна с 3,0% за цялата 
2011 година.
Амбициозните програми за подобряване 
на пътища, ток, вода и друга инфраструк-
тура (основно чрез международно финан-
сирани проекти) може да поставят осно-
вата за по-устойчив растеж в бъдеще. 
Инфлацията се покачва, но увеличението 
на заплатите попречи на спад в доходите 
на потребителите.

Икономически перспективи
Икономиката на Македония ще се забави 
през 2012 г., когато реалният БВП се очаква 

да нарасне с 2,0%. Въпреки това, устойчив 
приток на капитали чрез преводи на ра-
ботещи в чужбина, чуждестранни заеми и 
ПЧИ все още представляват важна подкре-
па за икономиката.
Инфлацията се повиши през първата поло-
вина на 2011 г., но натискът намалява през 
втората половина на годината. Цените 
на потребителските стоки се очаква да 
нараснат с 2,0% през 2012 г., което е почти 
два пъти по-малко в сравнение с увеличе-
нието от 3,9%, регистрирано през 2011 г..
Една от основните цели на правителство-
то е да се увеличат инвестиционните раз-
ходи за пътища, жп линии, газифициране, 
както и друга енергийна инфраструктура.
Усилията на македонското правителство 
да привлече чуждестранни инвестиции 
дава резултати. Развитието на свободни 
икономически зони в Скопие, Тетово и Би-
толя е едно от нещата, които привличат. 
В допълнение, правителството предлага 
на инвеститорите „инвестиционна пре-
мия“ за изплащане на 50% от стойността 
на разхода, след като производственото 
съоръжение е завършено. Плоският данък, 
който е 10% в Македония, както и благопри-
ятната бизнес и инвестиционна среда, е 
предимство.

Устойчивият приток 
на капитали подкрепя 
икономиката
Икономиката на Македония се за-
бавя, но продължава да расте. Па-
ричните преводи на работещите 
в чужбина, външните заеми и при-
токът на ПЧИ все още осигуряват 
подпомагат икономиката. Безра-
ботицата е изключително висока. 
Част от обявените  официално 
като безработни всъщност рабо-
тят в неформалния сектор. 
Ръстът на износа ще се забави през 
2012 г., въпреки че завършването на 
няколко експортно ориентирани 
проектa на ПЧИ следва да дoведе 
печалби на пазарен дял до 2013 г.

Македония

3.0%
Реален ръст на БВП през 2011

31.2%
Безработица през 2011.

страните  
в ЮИЕ



105

Реалната стойност на частното крайно-
то потребление спадна с 1,1% през 2011 г., но 
се очаква ръст от 0,9% през 2012 г.. Силни 
темпове на растеж се очакват в средно-
срочен план.
Безработицата е 31,2% през 2011 г. и ще ос-
тане на това ниво през 2012 г. Въпреки че 
нивото на безработицата е огромно, някои 
от тези, съобщени официално като безра-
ботни работят в неформалния сектор. 
Нивото на безработица сред младежите 
се счита, че е близко до 50%. Неофициални-
ят пазар представлява 20-45% от БВП.

Оценка на пазарния потенциал 
Реалният ръст на БВП трябва да достигне 
3% годишно или повече в началото на 2014г.. 
Целта на правителството е да се постиг-
не устойчив растеж с най-малко 6,5% в 
средносрочен план. Преките чуждестранни 
инвестиции са по-малко от средното за 
региона, и значително по-малко, отколко-
то в България, Хърватия и Румъния. ще е 
необходимо те да нараснат, ако правител-
ството иска да постигне целите си.
В случай че рисковете, свързани с разраст-
ване на финансовата и дълговата  криза в 
ЕС се материализират, те биха могли бър-
зо да се прехвърлят и в Македония.
С високи нива на безработица сред млади-
те хора и нисък процент на заетост на 
работната сила се оказва, че голяма част 
от безработицата е структурна по харак-
тер. Това означава, че ще бъде по-трудно 
да се намали. Макроикономическата поли-

тика трябва да бъде по-внимателно упра-
влявана, за да се избегнат неравномерните  
резултати, с които се характеризират 
бюджетите през последните години. 

Бизнес климат
Приватизацията до голяма степен е при-
ключила, но използваните методи позволя-
ват да има предимства за вътрешни хора, 
в резултат на което има по-слаба ефек-
тивност, отколкото се очакваше. Про-
дажбата на малкото останали държавни 
предприятия се забави поради липса на 
интерес от страна на инвеститорите. 
Правата на собственост се спазват сла-
бо  и корупцията в митниците увеличава 
крайната цена.
Други реформи, въведени през последните 
години, включват укрепване на митниче-
ската и данъчната администрация, либе-
рализация на пазара на труда, въвеждане 
на обслужване на само едно гише за реги-
стриране на фирми, както и приватизаци-
ята на електроразпределителната мрежа. 
Плоската данъчна ставка за корпорации-
та, както и на личните доходи, се оказаха 
привлекателни за инвеститорите. Ма-
кедония се ангажира да реформира своята 
електрическа индустрия, което в крайна 
сметка ще доведе до пълна либерализация. 
След като се приложи изцяло, новият за-
кон за енергетиката се очаква да направи 
страната в съответствие с изпълнение-
то на договорните й задължения.

Внос и износ
Основни дестинации за износ Дял за 2011 г. (%) Основни източници на внос Дял за 2011 г.(%)

Европа 93.7 Европа 92.3

Азиатксо-тихоокеански регион 4.2 Азиатксо-тихоокеански регион 4.3

Северна Америка 1.4 Латинска Америка 1.4

Африка и Близък Изток 0.5 Северна Америка 1.0

Австралазия 0.1 Африка и Близък Изток 0.9

Латинска Америка 0.1 Други страни 0.1
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Македония TOP 10
в млн. евро

No SEE TOP 
100 No Компании Индустрии

Общи 
приходи 

2011

Промяна 
на 

Нетна 
печалба/

загуба 
2011

Нетна 
печалба/

загуба 
2010

1 59 Okta AD Petroleum/Natural Gas 671.0 31.16% -1.1 1.8

2 116 Makpetrol AD Petroleum/Natural Gas 407.3 16.40% 0.417 -4.0

3 118 Johnson Matthey DOOEL Chemicals 401.1 202.08% 19.8 1.3

4 129 EVN Macedonia AD Electricity 380.9 4.21% -16.1 -16.1

5 202 Elem AD (Elektrani na Makedonija) Electricity 272.6 -6.55% 0.761 4.0

6 249 Feni Industries AD Metals 225.7 -9.18% 27.0 38.9

7 297 Makedonski Telekom AD (former 
Makedonski Telekomunikacii AD) Telecommunications 195.8 -6.24% 90.6 97.1

8 355 T-Mobile Makedonija AD Telecommunications 153.2 -7.30% 54.6 60.9

9 461 Makstil AD Metals 111.0 21.54% -1.2 0.694

10 476 Lukoil Makedonija DOO Petroleum/Natural Gas 106.9 32.54% 5.1 1.8

Баланс по текущата сметка
млн. USD

стойност

Легенда

аргумент

Заглавие
подзаглавие

%01

-56

-569

-1,269

-637

-199

-284
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Външен дълг
в млн. евро

стойност

Легенда

аргумент

Заглавие
подзаглавие

%01

1,113
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1,085 1,117

1,361
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Преглед на състоянието  
на икономиката
Албания, най-бедната страна в Европа 
от десетилетия, се превърна през пос-
ледните години в лидер по икономически 
растеж в Югоизточна Европа .  Доходът 
на глава от населението  се е увеличил 
повече от два пъти от 2001 г. досега. 
Въпреки тези постижения, икономиката 
остава уязвима в няколко отношения по-
ради културата на избягване на плаща-
нето на данъци,  значителните обеми на 
дългосрочния и краткосрочния  вътреш-
нен публичен дълг и слабото законода-
телство срещу прането на пари. За да се 
разшири износът, има остра нужда от 
инвестиции.
Икономиката забави темпо през 2011 г., 
когато БВП се увеличи само с 2.0%.  Ни-
вото на бедността бе намалено от 25% 
през 2002 г. до 18.5%  в наши дни.  Най-го-
ляма бедност има в селските райони, 
поради ниска продуктивност на семей-
ните стопанства.

Икономически перспективи
Реалният ръст на БВП се очаква да бъде 

само 0.5%  през 2012 г. Слабото вътреш-
но търсене и резкият спад в износа са 
основните причини за забавянето на 
растежа. Банковото кредитиране към 
частния сектор се увеличава, но все още 
е най-ниското в региона (приблизително 
9% o БВП). Инфлацията бе само 3.5% през 
2011 г. , но ще падне до 1.5% през 2012 г. по-
неже икономиката ще забави растежа си 
и почти ще навлезе в застой.
Реалната стойност на частното край-
но потребление  се е повишила с 2.1% през 
2011 г., а през 2012 г. се очаква увеличение 
с 0.9%.
При около един милион албанци работе-
щи извън страната (основно в Гърция и 
Италия), приходът от паричните прево-
ди е от съществено значение за потре-
бителските разходи, за закупуването на 
нови автомобили и жилища и инвести-
рането в малки бизнеси.  Повечето от 
тези хора обаче са загубили работата 
си, тъй като  Гърция и Италия се борят 
с кризата на държавния дълг. През 2011 г. 
паричните преводи са все още под ниво-
то, регистрирано през 2008 г. 
Безработицата е все още висока (12.1% 

през 2011 г.) въпреки големия брой алба-
нци, които работят в чужбина. Пробле-
мът е, че голяма част от доходите, по-
лучени в чужбина, не създава устойчиви 
работни места в страната.
Бюджетният дефицит нарасна до 4.8% 
от БВП през 2011 г. и ще надхвърля  5% в 
средносрочен план. Подобно увеличение 
би довело публичния дълг много близо до 
нивото на законово обвързания таван. 
ще бъде необходимо орязване на бю-
джетните разходи, въпреки че ще тряб-
ва да бъдат посрещнати и нуждите за 
развитие.   В момента разходите за лих-
вени плащания, заплати, обезщетения 
представляват повече от две трети 
от всеки лек, който правителството 
събира от данъци и такси.

Оценка на пазарния 
потенциал
Икономиката все повече ще се задвижва 
от увеличаващите се  вътрешни инвес-
тиции и от инвестициите, които гене-
рират износ. Публичното и частното 
потребление се очаква да спаднат като 
дял от БВП, тъй като бизнес секторът 

Остра нужда от инвестиции

Албания

2.0%
Реален ръст на БВП през 2011

3.5%
Инфлация през 2011.

страните  
в ЮИЕ
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играе по-голяма роля.   Фискалната консо-
лидация ще трябва да бъде приоритет. 
Продължаващите реформи за увелича-
ване ефективността от данъчната ад-
министрация, съчетани със съгласувани 
усилия, за да се намали делът на нефор-
малния сектор, би следвало да увеличат 
приходите от данъци като дял от БВП. 
Сред рисковете са високото ниво на 
държавен дълг, бавен растеж на произ-
водителността и значителна външна 
уязвимост.   
Устойчивият растеж ще изисква рефор-
ми за укрепване на управлението, права-
та на собственост и върховенството 
на закона. Големите загуби в  електро-
енергетиката оказват голям натиск 
върху държавния бюджет и упражняват 
негативно въздействие върху потенци-
алния растеж. Събирането на вземания-
та в индустрията е само около 50%.

Бизнес климат
Стратегията на правителството за 
укрепване на бизнес средата призовава 
за премахване на административните 
пречки пред инвестициите. Новите  
правила във фирмите  и законовите 

реформи  значително са подобрили про-
зрачността. Приватизацията набира 
скорост като почти всички малки и 
средни предприятия в списъка са вече 
продадени. Всички търговски банки са 
поставени под частно управление. 
Има остра нужда от структурни рефор-
ми за да се подобри бизнес климата чрез 
осигуряване правата на собственост  и 
изпълнение на договорните задължения. 
Лошото състояние на транспорта, 
телекомуникациите и другите видове  
инфраструктура са основните пречки 
пред инвестициите. Правителството 
трябва да изпълни плана за увеличаване 
на разходите на транспортните систе-
ми по плана за развитие за периода 2008-
2013 г. До 2013 г.  ще бъдат рехабилитира-
ни около 6000 километра пътища.
Б бъдеще правителството планира да 
разшири данъчната основа – ход, който 
би осигурил намаляване на ставката на 
корпоративния подоходен данък. Делът 
на неофициалната или „сива” икономика 
в БВП намалява, тъй като администри-
рането на приходите от данъци се по-
добрява.

Албания TOP 10
в млн. евро

No SEE TOP 
100 No Компании Индустрии

Общи 
приходи 

2011

Промяна на 
приходите

Нетна 
печалба/

загуба 
2011

Нетна 
печалба/

загуба 
2010

1 140
CEZ Shperndarje Sh.a. (former 
Operatori i Sistemit te 
Shperndarjes (OSSH) Sh.a.)

Electricity 349.7 16.20% N/A N/A

2 201 Bankers Petroleum Albania Ltd. Petroleum/Natural Gas 274.2 115.03% N/A N/A

3 258 Europetrol Durres Albania Sh.a. Petroleum/Natural Gas 222.2 49.86% N/A N/A

4 334 Kurum International Sh.a. Metals 168.8 46.49% N/A N/A

5 344 A.R.M.O. Sh.a. Petroleum/Natural Gas 161.2 103.64% N/A N/A

6 361 Kastpetrol Sh.a. Petroleum/Natural Gas 150.9 63.43% N/A N/A

7 370 Kastrati Sh.a. Petroleum/Natural Gas 147.1 N/A N/A N/A

8 376 Vodafone Albania Sh.a. Telecommunications 145.2 -0.64% N/A N/A

9 463 Albanian Mobile 
Communication Sh.a. Telecommunications 110.2 -22.69% N/A N/A

10 498 Belle Air Sh.p.k. Transportation 101.5 49.32% N/A N/A

Източник: Media Union Group, Monitor magazine-Albania estimations based on the data provided by the tax office.

Баланс по текущата сметка
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Външен дълг
в млн. евро

стойност

Легенда

аргумент

Заглавие
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1,081
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Euromonitor International from national statistics/OECD/
International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook (WEO)
© Euromonitor International

Внос и износ
Основни дестинации за износ Дял за 2011 г. (%) Основни източници на внос Дял за 2011 г.(%)

Европа 75.9 Европа 82.0

Азиатксо-тихоокеански регион 12.8 Азиатксо-тихоокеански регион 8.6

Други страни 7.4 Други страни 3.4

Африка и Близък Изток 1.9 Северна Америка 2.3

Северна Америка 1.7 Латинска Америка 1.8

Латинска Америка 0.3 Африка и Близък Изток 1.8

© Euromonitor International
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Преглед на икономиката
Молдова е най-бедната страна в Европа. 
Въпреки че споровете с Москва забавят 
развитието ѝ, икономиката нараства 
средно с 5 % годишно преди световната 
рецесия. През 2009 г., обаче, настъпва ряз-
ко свиване, когато се срива вътрешното 
търсене. Безработицата скача и пуб-
личните приходи намаляват с 10 %, тъй 
като постъпленията от ДДС и данъците 
от външна търговия се свиват. 
Благодарение на подобрената финансо-
ва стабилност и възстановяването на 
износа, Молдова показва впечатляващ 
възход през 2010 г. и 2011 г. Вътрешното 
търсене, износът и инвестициите под-
крепят този растеж. 
Молдовците продължават да емигрират 
с бързи темпове. Правителството из-
числява, че от 2008 г. повече от 500 000 
са напуснали страната, за да работят в 

Западна Европа или Русия. Голяма част от 
масовото изселване се дължи на бедност. 
Приблизително 26.3 % от населението 
живее в бедност. 

Икономически перспективи
След две години на здравословен растеж, 
икономиката изглежда се забавя. Реалният 
БВП се очаква да нарасне с 3.5 % през 2012 г., 
което е спад в сравнение с 6.4 % през 2011 г. 
Външната и вътрешната търговия, про-
мишленото производство и паричните 
преводи са се забавили значително. 
Инфлацията през 2011 г. е 7.6 %, но на-
растващият натиск върху цените би 
трябвало да отслабне в средносрочен 
план. Очаква се цените да нараснат с 5.5 
% през 2012 г. 
Бюджетът за 2012 г. продължава планира-
ната програма за фискална консолидация 
чрез намаляване на текущи разходи, по-

Силни регулации и ценови 
деформации затрудняват 
икономиката
След две години на здравословен 
растеж, икономиката изглежда се 
забавя, но през 2012 г. все пак се оч-
аква умерен растеж. 
Молдова обаче не може повече да 
зависи от потребителски-ориен-
тирани парични преводи и приток 
на чуждестранна помощ, за да уп-
равлява икономиката си. 

Молдова

7.6%
Инфлация през 2011

6.4%
Икономически ръст 

през 2011

Процесът на фискална консолидация до-
сега показва впечатляващи резултати. 
Огромният публичен сектор ще трябва 
рано или късно да бъде намален, за да се 
поддържа стабилна фискална позиция. Де-
фицитът по текущата сметка вероят-
но не е устойчив в средносрочен план. 

страните  
в ЮИЕ
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вишаване на приходите и увеличаване на 
инвестициите. Бюджетният дефицит 
на Молдова през 2011 г. е 1.9 % от БВП. Той 
би трябвало да падне до 1.2 % през 2012 г. и 
дори по-ниско в средносрочен план. 
Разходите на потребителите зависят 
до голяма степен от паричните преводи. 
Реалната стойност на частното крайно 
потребление се очаква да нарасне с 3.8 % 
през 2012 г. след растеж от 9.3 % през 2011 
г. 
До 50 % от трудоспособното население 
работи в чужбина през последните годи-
ни. Когато руската икономика процъфтя-
ва, техните парични преводи са в размер 
на повече от една трета от БВП. Стой-
ността на паричните преводи (в щат-
ски долари) нараства с 12.2 % през 2011 г. 
с подобряването на руската икономика. 
Въпреки това, общата стойност на па-
ричниите преводи все още е значително 
по-ниска от стойността, отчетена за 
2008 г. 
Публичният сектор на Молдова все още 
доминира икономиката и е много по-го-
лям от този в съседните страни. След 
подобряване на процедурата по събиране 
приходите се увеличават. Възможност-
та за ранно пенсониране постепенно се 
премахва. В средносрочен план, огромни-
ят публичен сектор трябва да бъде нама-
лен, за да се поддържа стабилна фискална 
позиция.
Дефицитът по текущата сметка през 
2011 г. е 10.6 % от БВП и ще се свие до 9.7 
% през 2012 г. Дефицитът по текущата 
сметка не е устойчив в дългосрочен план. 

Оценка на пазарния потенциал
Периодът след независимостта е беля-
зан от продължителен диспут между ет-
нически руснаци, които съставляват  по-
вече от половината от населението на 
провинция Приднестровие, която грани-
чи с Украйна, и техните румъноговорящи 
съседи в останалата част от страната. 

Приднестровието все още е силно зави-
симо от контрабандата и там присъст-
ва значителен престъпен елемент. 

Бизнес среда
Структурните реформи са подо-
брили бизнес средата и са повишили 
конкурентоспособността. Властите се 
надяват да се ускори програмата за при-
ватизация и продажбата на една голяма 
банка е пред завършване. Корпоратив-
ните данъци върху дохода са намалени и 
е дадена амнистия. В ход са мерки за на-
маляване на бюрокрацията, запазване на 
конкурентоспособността и стимулира-
не на търговията.
Планираната реформа на данъчната по-
литика има за цел да установи данъчен 
режим, който е конкурентен и прост. 
Властите са ангажирани да затворят 
вратичките за източване на ДДС, да 
подобрят данъчната и митническата 
администрация и да изчистят неизпла-
тените разходи на правителството. В 
същото време, корпоративният данък 
върху дохода ще бъде въведен отново с 
единна стойност от 12 % и широка база, 
за да се осигурят адекватни ресурси. 
Правителството одобри списък на фир-
ми, които възнамерява да приватизира 
и напредва с продажбата на една голя-
ма банка. Въпреки това, икономиката е 
твърде регулирана и затруднена от це-
нови изкривявания. Корупцията е широко 
разпространена и управлението е слабо. 

Молдова TOP 10
в млн. евро

No SEE TOP 
100 No Компании Индустрии

Общи 
приходи 

2011

Промяна на 
приходите

Нетна печалба/загуба 2011
Нетна печалба/загуба 2010

1 143 Moldovagaz SA Petroleum/Natural Gas 348.2 37.20% 3.5 -25.0

2 248 Red Union Fenosa SA Electricity 225.8 9.42% 24.9 19.3

3 332 Orange Moldova SA* Telecommunications 169.7 1.54% N/A N/A

4 358 Moldtelecom SA Telecommunications 151.7 -7.53% 13.4 24.0

5 457 Tirex-Petrol SA Petroleum/Natural Gas 112.3 29.68% 1.2 2.2

6 503 Centrala Electrica Cu Termoficare 
2 SA Electricity 100.1 25.97% 0.490 0.506

7 578 Floarea Soarelui SA Food/Drinks/Tobacco 70.4 6.36% 3.6 1.7

8 596 Sudzucker Moldova SA Food/Drinks/Tobacco 62.7 -1.61% 9.7 7.9

9 598 Moldcell SA* Food/Drinks/Tobacco 61.3 10.42% N/A N/A

10 636 JLC  SA Food/Drinks/Tobacco 43.9 22.10% 0.854 1.0

(*) denotes net sales revenue
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Външен дълг
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Внос и износ
Основни дестинации за износ дял през 2011 (%) Основни дестинации за внос дял през 2011 (%)

Европа 92.0 Европа 93.7

Азиатско-тихоокеански регион 4.3 Азиатско-тихоокеански регион 3.7

Африка и Близък изток 1.8 Северна Америка 0.9

Северна Америка 0.9 Латинска Америка 0.8

Други страни 0.8 Африка и Близък изток 0.6

Латинска Америка 0.2 Други страни 0.3

© Euromonitor International
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Преглед на състоянието на 
икономиката
След няколко години на слабо впечатляващ 
ръст, реалният БВП на Гърция започна да 
спада през 2008 г.. Това е първата рецесия в 
страната от 1993 г. насам. Лошите фискал-
ни политики и слаб контрол върху разходи-
те доведоха до фискален дефицит, равен на 
12,9% от БВП.
Рецесията продължи и през 2011 г., когато 
реалният БВП спадна с 6,9% (четвърта 
поредна година на спад). Силната зависи-
мост на външните заеми на Гърция създаде 
проблеми далеч отвъд нейните граници. И 
потреблението, и инвестициите в стра-
ната намаляха.
Гръцката икономика е малка, нейното про-
изводство е по-малко от 3,0% от продук-
цията на еврозоната. Счита се, че неофи-
циалната икономика  представлява 1/3 от 
цялата икономическа дейност. 

Икономически перспективи
Реалният БВП се очаква да спадне с 6.0% 

през 2012 г. Проблемите произтичат от 
значителното свиване на вътрешното и 
външното търсене. Икономиката се сви с 
6,2% през първото тримесечие на 2012 г. в 
сравнение със същия период на миналата 
година. Мащабът на свиването затрудня-
ва още повече правителството в изпълне-
нието на целите за бюджетния дефицит.
В момента гръцката икономика е с 14% по-
малка, отколкото е била преди три години 
и се нуждае от най-малко 10 години да се 
върне към предкризисните нива. Правител-
ството вече изостава от графика на уси-
лията си за реформи, особено по приватиз-
ационни сделки и събирането на данъци.
Затруднението на Гърция задълбочи не-
сигурността на потребителите за ра-
ботните им места и дългове и ги накара 
да намалят разходите и да се опитат да 
не взимат заеми. Реалната стойност на 
частното крайно потребление се намали с 
7,3% през 2011 г. и се очаква спад от 0,8% през 
2012 г..
Цените на жилищата може да паднат с до 

Строги икономии 
за ограничаване на 
неконтролируемия дефицит
Реалният БВП се очаква да спадне 
през 2012 г. за пета поредна година. 
Допълнително свиване е вероятно 
през 2013 година. Безработицата 
се увеличава и през 2012 г. ще над-
хвърли 20%. През 2012 г. стана ясно, 
че изпълнението на програмата за 
тежки икономически мерки е изо-
станало от графика. 
Атина се надява да й се даде въз-
можност за поредното закъснение 
за постигане на  целите. Гръцката 
икономика ще се нуждае от най-
малко 10 години, за да достигне 
предкризисните си нива.

Гърциястраните  
в ЮИЕ

6.9%
Спад на реалния БВП през 2011

20.9%
Очаквана безработица 

през 2012
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15% през следващите две години, като лих-
вените проценти се увеличават и става 
все по-трудно за кредитополучателите, 
които вече са засегнати от мерките за 
икономии на правителството, да се спра-
вят с плащанията по ипотеките.
Безработицата скочи до 17,7% през 2011 г. 
и се очаква да достигне 20,9% през 2012 г. 
Около 100 000 работни места са загубени 
само през 2011 г.. Според проучване на ОИСР, 
безработицата сред хората на възраст 
между 15 и 24 години достигна 43% в среда-
та на 2011 г., почти два пъти нивото през 
2008 г.. Работните места в публичния сек-
тор ще бъдат намалени със 150 000 до 2015 
г. В допълнение на това при работниците 
в частния сектор има забавяне на заплати-
те, тъй като компаниите се опитват да 
се справят със спада в продажбите и недос-
тига на ликвидност. Почти половината от 
безработните в страната са били без ра-
бота в продължение на година или повече. 
Много гърци са напуснали градовете и са се 
насочили към земеделски дейности. Други 
емигрират в Австралия и на други места.

Оценка на пазарния потенциал
Икономиката е изправена пред продължи-
телен период на борба в резултат на те-
кущите фискални проблеми. Износителите 
са изгубили пазарен дял в няколко тради-
ционни пазари, докато повишаването на 
разходите за труд са намалили рентабил-
ността в ключови индустрии, включител-
но туризъм. Финансовите пазари остават 
много притеснени за способността на Гър-
ция да сложи своите финанси в ред, без да 
се налага да просрочат плащанията. Гърция 
ще бъде особено уязвима на външни сътре-
сения в средносрочен план.
Дългосрочните проблеми на страната са 
също толкова тревожни. Разходите, свър-
зани с възрастта, са едни от най-високи-
те в ЕС. МВФ изчислява, че разходите за 
пенсии ще се увеличат с повече от 12 про-
центни пункта от БВП през 2010-2050, ако 
не се направят фундаментални реформи. 
Пенсионните реформи, обявени през 2010 г., 
ще се насочат поне частично към разреша-
ването на тези проблеми. 

Бизнес климат
Липсата на гъвкавост на вътрешния па-
зар подкопава конкурентоспособността 
и ограничава повишаването на произво-
дителността. Много индустрии са оли-
гополистични, което значи запазване  на 
печалбите високи, докато растежът на 
производителността се забавя. Недобре 
функциониращите институции и дългите 
процедури обезкуражават чуждестран-
ните инвеститори, докато държавните 

предприятия са пословично неефективни.
Регламентите, защитаващи държавния 
служител от масови уволнения, са облекче-
ни. Около 4500 обществени лица и агенции 
са закрити или слети, тъй като започна 
програма за строги икономически мерки. 
Гърция се ангажира и с пълната либерали-
зация на сектора на услугите си - цел, коя-
то бе договорена като едно от условията 
за спасителния пакет, предлаган от ЕС и 
МВФ.
Под натиска на Брюксел, правителството 
въведе две програми за строги икономии, за 
да се справи с неконтролируемия си дефи-
цит. Мерките включват ръст в горната 
ставка на ДДС от 19% до 21%, повишаване 
на данъците върху горивата, тютюна и 
алкохола, замразяване на пенсиите и рязко 
намаляване на заплатите на държавни-
те служители. Правителство планира да 
приватизира някои държавни проблемни 
предприятия и да продава недвижими имо-
ти и собственост, която принадлежи на 
държавата в усилията си да увеличи прихо-
дите на бюджета. Програмата е насочена 
към генериране на приходи от  50 милиарда 
евро до края на 2015 г., но тя все още изо-
става от графика. През 2011 г. властите 
проведоха успешен търг на лицензи за мо-
билни телефони, които донесе  381 милиона 
евро. Настоящото правителство все още 
възнамерява да изпълни приватизационни-
те цели. Някои от планираните привати-
зации, които се очаква да генерират до 3 
милиарда евро., ще бъдат приключени през 
2012 година. Укриването на данъци е мно-
го важна част от финансовия проблем на 
Гърция. Гръцки икономисти изчисляват, че 
между 30 и 40% от икономическата актив-
ност в Гърция, която може да бъде обект 
на облагане с данък върху доходите, бива 
нерегистрирана от страна на данъчните 
органи. Правителството се надява да събе-
ре почти  12 милиарда евро през 2013 г. чрез 
преструктуриране на данъчни операции 
и спиране укриването на данъци. Още  50 
милиарда евро може да бъдат събрани от 
продажба на държавни предприятия, като 
голяма компания за електроразпределние и 
телекомуникационна компания. Парламен-
тът одобри законодателство, с което да  
либерализира регулираните професии.

Внос и износ
Основни дестинации за износ Дял за 2011 г.(%) Основни източници 

на внос Дял за 2011 г.(%)

Европа 70.6 Europe 68.1

Африка и Близък Изток 10.4 Африка и Близък Изток 13.9

Други страни 6.4 Азиатско-тихоокеански 
регион 13.9

Северна Америка 5.9 Северна Америка 1.8

Азиатско-тихоокеански регион 5.4 Латинска Америка 1.4

Латинска Америка 0.9 Други страни 0.8
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Има голяма нужда от потребление, пора-
ди това, че половината от населението 
е под 30-годишна възраст. Анализатори-
те прогнозират, че Турция ще стане пе-
тата по големина икономика в Европа и 
ключов търговски център между Западна 
Европа, Близкия изток и азиатските ико-
номики до 2030 г.

Преглед на състоянието на 
икономиката
Между 2002 г. и 2008 г. реалният растеж 
на БВП е средно повече от 6% годишно, 

повишавайки  производителсността с 
една трета. Бумът беше подкрепен от 
създаването на работни места в индус-
трията и услугите, докато работници 
напуснаха селскостопанския сектор. Чуж-
дестранните инвестиции се е увеличиха 
няколко пъти през този период и външ-
ната търговия се разрастваше. 
През 2008 г. икономиката  изпадна в реце-
сия, което е продължи четири тримесе-
чия. Рязкото свиване на износа (основно 
в ЕС) бе основната причина за спада. Ин-
дустриите, разчитащи на свръхпредла-
гането в страната на неквалифицирана 
работна ръка, пострадаха най-много.
През 2010 г. имаше силно възстановяване 
, когато реалният БВП нарастна с 9,2%, и 
това направи Турция една от най-бързо 
развиващите се икономики за годината. 
Инерцията се запази през 2011 г., когато 
реалният БВП нарасна с 8,5%. Значител-
ните  инвестиции помогнаха за подкре-
па на икономиката и износът се повиши 
през втората половина на 2011 г. Произ-
водството сега е доста над пика, по-
стигнат преди кризата.
Неспособността на правителството да 
направи по-голям напредък за намаляване 
на огромния дял на неформалната иконо-
мика отслабва ефикасността на поли-
тиците. Около 53% от работната сила е 
нерегистрирана през 2004 г. и нивото й 

през 2010 г. е все още около 44%. Полити-
ците също се бавят с мерките за засил-
ване на конкуренцията с цел намаляване 
на разходите за енергия и други разходи.

Икономически перспективи
След увеличение с 8,5% през 2011 г., през 
2012 г. има рязко забавяне, като се очаква 
реалният БВП трябва да нарасне с 2,2%. 
Забавянето се дължи на по-рестриктив-
ната фискална политика. Страничните 
ефекти от кризата в еврозоната са дру-
гата спънка. Забавянето предлага някои 
предимства, като позволява намаляване 
на дефицита по текущата сметка и ин-
флацията, две области, които са посто-
яннен проблем за политиците.
Анкара се бори за ограничаване на кре-
дитната експанзия, която е в основата 
на рикошета на икономиката. Кредити-
рането започна да се забавя през четвър-
тото тримесечие на 2011. 
Инфлацията бе 6,5% през 2011 г. и се очак-
ва цените да нараснат с 10,2% през 2012 
г. - доста над заложената цел от  5,0%, 
от централната банка. Кредитиране-
то е обуздано, но може да е необходимо 
още по-силно затягане на политиката 
за постигане на целите на централната 
банка.
В реално изражение частното крайно по-

Започва мащабна реформа  
на данъчната система
След няколко години на много бърз 
растеж, се очаква рязко забавяне 
на растежа на Турция през 2012 
г. Забавянето предлага някои пре-
димства, като позволява намаля-
ване на дефицита по текущата 
сметка и инфлацията. 
Огромният неформален сектор 
подкопава ефикасността на поли-
тиката.

Турция

8.5%
Реален ръст на БВП 

през 2011

страните  
в ЮИЕ
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требление нараства с 9,8% през 2011 г., 
но не се очаква промяна през 2012 г. , тъй 
като кредитирането на потребители-
те е силно намалено. Възстановяване на 
икономиката се очаква през следващите 
няколко години. 
Oтносително стабилните финансови 
резултати на публичния и частния сек-
тори насърчават по-големи притоци на 
ПЧИ. Общият обем на преките чуждес-
транни инвестиции в Турция през 2011 г. 
се оценява на 15,7 млрд. долара. Приблизи-
телно 85% от тези средства идват от 
ЕС. Зависимостта на Турция от капита-
ла от Западната Европа може да пред-
ставлява проблем, ако кризата в евро 
зоната се влоши.
Безработицата е 9,8% през 2011 г. И  ще 
падне до 8,2% през 2012 г.. Процентът на 
безработицата далеч надхвърля средна-
та за страната в селските райони и в 
източната част, където дългосрочната 
безработица е значителна. Процентът 
на заетостта на Турция е най-ниският 
от  този в която и да е страна от ОИСР.
Работната сила на Турция е само 25 ми-
лиона - не повече от една трета от на-
селението на страната. Това отчасти се 
дължи на младата възраст на население-
то, но и на структурни фактори, включи-
телно ниския процент на заетост сред 
жените. Безработицата сред младите 
хора е близо 25%. Повече от 40% от нае-
тите лица в частния сектор работят 
само на минимална работна заплата - 
ситуация, която предполага значително 
изтичане на данъци.

Оценка на пазарния 
потенциал
Растежът е твърде ограничен откъм 
възможности, зависи до голяма степен 
от индустрии като жилищата и стро-
ителството. Международните анализа-
тори, обаче, се чувстват уверени за бъ-
дещето на Турция. В момента страната 
е 16-тата най-голяма икономика в света. 
Планът на правителството е Турция да 
се превърне в една от десетте най-голе-
ми икономики в света до 2023 г. когато 
ще бъде стогодишнината от основа-
ването на турската република. Частни 
анализатори прогнозират, че Турция ще 
стане петата по големина икономика на 
Европа и ключов търговски център меж-
ду Западна Европа, Близкия изток и ази-
атските икономики до 2030 г.
Трябва да се обърне внимание на пови-
шаващите се цени на енергията, които 
имат негативно въздействие върху 
растежа. Потреблението на електрое-
нергия нараства с 8-10% годишно и тази 
тенденция се очаква да продължи до две 
десетилетия или повече. Подкрепа ще 
има  и от Европейската банка за възста-
новяване и развитие (ЕБВР), която осигу-
рява до 6 млрд. евро заеми и безвъзмездни 
средства за малкия бизнес и общности, 
за да инвестират в енергийна ефектив-
ност и възобновяеми технологии, обо-
рудване и материали.

Безработицата ще продължи да бъде се-
риозен проблем в дългосрочен план. Поло-
вин милион нови работни места трябва 
да бъдат създавани всяка година, за да се 
предотврати увеличнието на броя на 
безработните. В някои от кюрдските 
региони в югоизточната част безрабо-
тицата е  70%. Сравнително младото 
население на Турция в крайна биха могло 
да бъде мощен тласък на икономиката, 
ако могат да бъдат бъдат създадени дос-
татъчно  работни места. 
Броят на младите турци е по-голям от 
общия брой на населението на много ев-
ропейски страни.

Бизнес климат
Бизнес средата има различни недос-
татъци. Те са свързани с липсата на 
всеобхватна правна и законодателна 
система, която защитава правата на 
чуждестранните инвеститори, негъ-
вкавия пазар на труда, ниския процент 
на спестяванията и големият дял на 
сивата икономика. Регулирането на про-
дуктовия пазар е прекомерно. В усилията 
си за подобряване на средата за инвес-
тиции, правителството предлага сти-
мули за редица индустрии, включително 
хранителната, животновъдството, 
оранжерийното земеделие, кожарската 
индустрия, образование, здравеопазване, 
производство на лекарства, железопът-
ния, морския транспорт и туризма.
Приватизацията на различни държавни 
компании привлече интереса на инвес-
титорите. Електроразпределителни 
дружества, фериботна мрежа и пове-
че от 40 електрически централи бяха 
продадени през 2011 г. Правителството 
също експериментира и с нови форми на 
публично-частно партньорство за из-
граждане на болници и пристанища.
Липсата на гъвкавост на пазара на труда 
прави трудно  намаляването на нефор-
малния сектор. Понижаването на корпо-
ративните данъци накара някои фирми 
да излязат в“светлия“ сектор, но това 
все още не може да се случи на пазара на 
труда.
Анкара започна основна ревизия на сис-
темата за събиране на данъци. Реформи 
са крайно необходими, тъй като прибли-
зително половината икономика избягва 
плащането на данъци. Новите закони 
са проектирани така, че да се разшири 
данъчната основа на нерегистрирана-
та икономика. Данъците върху личните 
доходи са опростени и разширени.  Соци-
алното осигуряване е реформирано, за да 
се гарантира по-добро фискално изпълне-
ние.

Внос и износ
Главни дестинации за износ Дял за 2011 г.(%) Основни източници на внос Дял за 2011 г.(%)

Европа 56.6 Европа 52.9

Африка и Близък Изток 25.9 Азиатско-тихоокеански регион 21.3

Азиатско-тихоокеански регион 9.0 Азиатско-тихоокеански регион 11.0

Северна Америка 4.1 Северна Америка 7.2

Други страни 2.2 Други страни 5.0

Латинска Америка 1.8 Латинска Америка 2.2
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Фискалната позиция на Черна гора се вло-
шава значително след Голямата рецесия 
през 2009 г. Фискалните излишъци бързо 
се превръщат в големи дефицити. Очаква 
се сивата икономика да генерира до 40 % 
от БВП. Безработицата има двуцифрена 
стойност и продължава да се увеличава.  

Преглед на икономиката
Икономиката на Черна гора отчита не-
прекъснат ръст между 2003 г. и 2008 г. и 
инфлацията се забавя след приемането 

на еврото. Търсенето е подкрепено от 
големи увеличения на кредитирането. 
Заетостта и работните заплати се уве-
личават, а безработицата спада рязко за 
периода 2005 – 2008 г. 
Страната преживява имотен бум през 
2006 г. и 2007 г. благодарение на замож-
ни руснаци и европейци, които купуват 
имоти по Адриатическото крайбрежие. 
Въпреки това, икономиката тръгва към 
рецесия през 2009 г., когато цените на 
имотите спадат с повече от 50 % и ре-
алният БВП се свива. Растежът през 2010 
г. е слаб, но през 2011 г. икономиката се 
съвзема, когато реалният БВП нараства 
с 2.5 %. Туризмът е основният двигател 
за възхода, подпомаган от подобрения 
в настаняването, по-ниски цени и пре-
ориентацията на пакетния туризъм от 
традиционните дестинации в Северна 
Африка по време на Арабската пролет.   

Икономически перспективи
Икономическата активност почти се 

връща на предкризисното си ниво, но ико-
номиката на Черна гора продължава да из-
питва затруднения в резултат на криза-
та в еврозоната. Реалният БВП се очаква 
да нарасне с едва 0.2 % през 2012 г.  Недос-
тигът на вътрешна ликвидност е сери-
озно ограничение и възстановяването е 
в риск от застой. Фискалната позиция на 
Черна гора се влошава значително след Го-
лямата рецесия през 2009 г. Фискалните 
излишъци бързо се превръщат в големи 
дефицити след колапса на имотния бум. 
Огромният дефицит по текущата смет-
ка на Черна гора поставя голям риск за 
икономиката. През 2011г. дефицитът се 
равнява на 19.2 % от БВП и се очаква да 
спадне до 17.9 % през 2012 г. Докато иконо-
миката набира сила, подобряването на 
конкурентоспособността ще бъде от 
съществена важност за предпазване от 
влошаване.
Търсенето от страна на домакинствата 
и инвестициите остават слаби и бан-
ковият кредит продължава да намалява. 

Необходимост от 
преструктуриране на 
икономиката и по-гъвкав 
пазар на труда
Икономиката на Черна гора про-
дължава да изпитва затруднения 
в резултат на кризата в еврозона-
та. През 2012 г. се очаква малък или 
никакъв икономически растеж. 
Огромен дефицит по текущата 
сметка крие големи рискове за ико-
номиката. 

Черна гора

2.5%
Реален ръст на БВП през 2011

19.9%
Безработица през 2011

страните  
в ЮИЕ
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Реалната стойност на частното крайно 
потребление нараства с 3.2 % през 2011 г., 
но се очаква спад от 1.1 % през 2012 г. 
Безработицата е 19.9 % през 2011 г. Ни-
вото на безработицата се очаква да на-
расне до 20.2 % през 2012 г. и дори повече в 
средносрочен план. Делът на дългосрочно 
безработните продължава да расте. 
В ход е процес на фискална консолидация. 
След значителни съкращения на капита-
ловите разходи, фискалният дефицит 
през 2010 г. е намален до 3.9 %. В бъдеще 
властите имат за цел да балансират 
бюджета през 2012 г. Това ще изисква мно-
го строг контрол върху харченето и е 
възможно целите за дефицита да бъдат 
надхвърлени. 

Оценка на пазарния потенциал
Икономиката все още е изправена пред 
необходимост от преструкуриране.  Има 
малък пазарно-ориентиран сектор, който 
генерира най-голям растеж; голяма нере-
формирана централно-планирана иконо-
мика и скритата „черна икономика“, коя-
то генерира приблизитело 40 % от БВП. В 
средносрочен план се очаква реален ръст 
от по-малко от 2 % годишно.
Агробизнесът има значителен потенци-
ал. Премахването на времето за чакане 
по границите ще даде възможност на 
производителите да преминат от ниско-
доходния износ на замразени продукти до 
износ на свежи продукти. Освен това се-
зонът на растениевъдството е уникален 
и приляга добре на нуждите на ЕС. 

Икономическите перспективи би тряб-
вало да бъдат доста благоприятни, след 
като възстановяването на Източна Ев-
ропа набере сила. Досега обаче, ползите 
от отбелязвания напоследък напредък 
не са достигнали до масите. Средната 
работна заплата е само €250 месечно. Го-
лемият дефицит по текущата сметка 
ограничава усилията за диверсификация 
на износа. 

Бизнес среда
Черна гора има амбициозна програма за 
приватизация и планове за модернизира-
не на трудовото законодателство, с цел 
по-голяма гъвкавост на пазара на труда. 
Големият алуминиев комплекс на страна-
та и по-голямата част от финансовия 
сектор са наскоро  приватизирани. 
Банковият сектор, телекомуникациите 
и вносът и дистрибуцията на петрол в 
Черна гора са 100 % частна собственост. 
Някои приватизационни сделки обаче са 
съмнителни. Вярва се, че елитът се е въз-
ползвал изключително от приватизация-
та. Необходимо е подобряване на съдебна-
та система. Бизнес средата в страната 
се затруднява от лабиринт от излишни 
наредби. Необходима е по-голяма гъвка-
вост при определяне на заплатите и за-
щитата на служителите. Възможността 
за защита на правото на собственост 
също е ограничена. 
Правителството прие ново законода-
телство, което ще подобри средата за 
развитие на бизнес, инвестициите и ико-

Черна гора TOP 10
в млн. евро

No SEE TOP 
100 No Компании Индустрии

Общи 
приходи 

2011

Промяна 
на 

приходите

Нетна 
печалба/

загуба 
2011

Нетна 
печалба/

загуба 
2010

1 191 Elektroprivreda Crne Gore A.D. Electricity 282.1 -10.44% -66.5 16.5

2 299 Jugopetrol AD Petroleum/Natural 
Gas 193.4 20.89% 7.9 8.2

3 301 Kombinat Aluminijuma Podgorica A.D. Metals 191.8 -39.10% -87.2 94.1

4 438 Crnogorski Telekom A.D. Telecommunications 120.1 -2.25% 16.5 19.4

5 554 Roksped D.O.O. Transportation 84.4 9.94% 1.2 1.2

6 559 Telenor D.O.O.* Telecommunications 80.9 -1.48% 30.3 20.4

7 569 Montenegro Airlines A.D. Transportation 76.7 -4.91% -6.5 -3.7

8 612 Rudnik Uglja A.D. Metals 55.0 -13.24% 1.3 9.5

9 647 13 Jul - Plantaze A.D. Agriculture 39.4 2.62% 3.2 2.5

10 672 Trebjesa AD Food/Drinks/Tobacco 30.6 -0.52% 5.6 5.2

(*) оперативна печалба; изчислението на печалба/загуба е при курс 1 евро = 7.7540 норвежки крони

Баланс по текущата сметка
млн. USD
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Външен дълг
в млн. евро стойност

Легенда

аргумент
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201120102009200820072006

%01

Euromonitor International from national statistics/OECD/
International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook (WEO)
© Euromonitor International

Внос и износ
Основни дестинации за износ дял през 2011 (%) Основни дестинации за внос дял през 2011 (%)

Европа 94.8 Европа 79.9

Азиатско-тихоокеански регион 3.8 Азиатско-тихоокеански регион 12.9

Северна Америка 0.8 Латинска Америка 4.1

Африка и Близък изток 0.6 Северна Америка 1.5

Австралазия 0.1 Африка и Близък изток 1.3

Латинска Америка 0.0 Други страни 0.2

© Euromonitor International

номическия ръст. Черна гора има плосък 
корпоративен данък върху печалбата от 
9 % и плосък данък върху личните доходи 
от 9 %. Пазарът на труда  остава скован, 
ограничавайки възможността на фирми-
те за преструктуриране. Техническите и 
административни умения на агенциите, 
предоставящи бизнес услуги, са изключи-
телно ограничени. 



116

Чуждестранната помощ е друг ключов 
двигател за икономиката. Процъфтява-
щата черна икономика зависи от контра-
бандни стоки. Бюджетният дефицит се 
увеличава през последните няколко години, 
но е в ход процес на фискална консолидация. 
Безработицата е изключително висока. 
На 10 септември 2012 г. Международната 
управляваща група за Косово, състояща 
се от 25 държави, която надзирава Косо-
во от декларацията за независимост от 
Сърбия от 2008 г., официално прилкючи 
своя надзор. Досега 91 страни са призна-
ли независимостта на бившата сръбска 
провинция. Сърбия отказва да я признае, 
твърдейки, че Косово е част от нейната 
суверенна територия. 

Икономическа структура и 
основни индустрии
Земеделието представлява около 19 % от 
БВП и в него работят 16.5 % от работна-
та сила. Земеделските земи са плодород-
ни, но повечето земеделски стопанства 
са много малки и неефективни. По-голяма-
та част от земеделските земи са частна 
собственост. Основните продукти са 
пшеница, царевица и лозя. 

Промишленият сектор представлява око-
ло една пета от БВП. Секторът се състои 
от малки фирми, занимаващи се с обра-
ботка на метал, производство на прости 
видове машини, обработка на кожа и дър-
во и производство на мебели. 
Инфраструктурата е крайно недоста-
тъчна. Косово има само една голяма магис-
трала (построена наскоро) и енергийните 
запаси са изключително ненадеждни. Бан-
ките са предимно чужда собственост и 
финансирани от депозити. 
Правителството започва приватизация-
та на 75 % от ПТК - доставчик на пощен-
ски и телекомуникационни услуги.

Преглед на икономиката
Въпреки че Косово е сред най-бедните 
региони в Европа, там се наблюдава ста-
билен растеж през последното десети-
летие. Паричните преводи, които съста-
вляват около 10 – 15% от БВП, стимулират 
потреблението. Освен това, чуждестран-
ната помощ съставлява около една тре-
та от БВП. Налице е процъфтяваща черна 
икономика, където контрабанден бензин, 
цигари и цимент са основни стоки. 
Бюджетният баланс се променя от из-

лишък от повече от 7 % през 2007г.  в 
дефицит от 2.6 % през 2010 г., тъй като 
правителството приема все по-експан-
зивна позиция. Дефицитът нараства до 
4.8 % през 2011 г., тъй като се увеличават 
обществените разходи. Дефицит от 3.2 
% е планиран за 2012 г. чрез комбинация 
от ограничения на заплатите, реформи в 
енергийния сектор и данъчни реформи. 
Въпреки множеството проблеми, иконо-
миката се представя сравнително добре 
през последните няколко години. Реалният 
БВП нараства с 5.3 % през 2011 г., а през 2012 
г. се очаква ръст от 5.0% . Икономиката се 
подкрепя от вътрешно търсене, парични 
преводи и чужди инвестиции (основно в 
строителството).
Безработицата е 45 % според някои изчис-
ления. 
Износът е скромен, но следва да се увеличи 
в средносрочен план. Неговият принос към  
цялата икономика обаче е ограничен, кое-
то се дължи на ниски нива на продуктив-
ност. Дефицитът по текущата сметка 
се очаква да нарасне до около 15 % от БВП 
в средносрочен план, но анализаторите 
смятат, че тази сума може все още да 
бъде устойчиво финансирана. 

Икономиката расте със стабилни 
темпове, въпреки че Косово ще про-
дължи да бъде един от най-бедните 
регони в Европа за известно време. 
Паричните преводи, които съста-
вляват около 10 – 15 % от БВП, под-
крепят потреблението. 

Косово

Косово TOP 10 по брой служители
No Компании Индустрии Брой служители

1 Trepca PLC Metals 9 822

2 Kosovo Energy Corporation JSC Electricity 8 843

3 Posta dhe Telekomunikacioni i Kosoves Sh.a. (PTK) Telecommunications 3 349

4 Holding Corporacy Emin Duraku Sh.a. Diversified holdings 2 683

5 Kompania Kosovare per Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike Sh.a. Electricity 2 000

6 Newco Ferronikeli Complex LLC Metals 1 000

7 Post of Kosovo Sh.a. Telecommunications 926

8 Ben-Af Sh.p.k. Wholesale/Retail 922

9 Limak Kosovo International Airport JSC Transportation 668

10 N.H. Industria Metalike Metaliku Sh.a. Metals 588
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Паричните 
преводи и 
чуждестранната 
помощ подкрепят 
потреблението
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