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L’Informador de la comunitat búlgara...
Bulgària inicia una campanya d’informació per a cridar 
a les seues emigrats a la tornada, com va fer Romania

L’Ambaixada de Bulgària 
a Espanya va anunciar l’inici 
d’una campanya d’informació 
“sobre les possibilitats per a la 
tornada dels emigrants búl-
gars al seu país d’origen”, tal 
com fera el Govern romanès 
durant el mes d’octubre per a 

atraure a part de la seua po-
blació activa, instal·lada en 
països com Espanya o Itàlia. 
Des del dijous la ministra de 
Treball i Política Social de la 
República de Bulgària, Emilia 
Maslarova, desenvolupa una 
visita a Madrid durant la qual 
mantindrà trobades amb el 

titular de Treball i Immigra-
ció, Celestino Corbacho; la 
secretària d’Estat de Política 
Social, Amparo Valcarcer i la 
presidenta de l’Executiu regi-
onal, Esperanza Aguirre.   A 
més avui s’organitzarà una 
Borsa de Treball en el Centre 
Cultural Buenavista, on Mas-

larova mantindrà una troba-
da amb representants de la 
comunitat búlgara resident a 
Espanya, segons va informar 
l’Ambaixada de la república.   
En la reunió participaran re-
presentants del Ministeri de 
Treball i Política Social de 
Bulgària, l’Agència d’Ocupa-

ció i l’Ambaixada, així com 
representants de diverses 
entitats patronals búlgares. 
Estan convidats a participar 
funcionaris de la Conselleria 
d’Immigració de la Comuni-
tat de Madrid, així com del 
Ministeri del Treball i Immi-
gració d’Espanya.

La crisi fi nancera global i Bulgària
Tot el món ve fent re-

ferències a la crisi mun-
dial. Ho fan, per igual, 
polítics, economistes, 
periodistes, psicòlegs, 
sociòlegs... Les persones 
comunes i corrents tam-
poc queden a salvo dels 
temors i possiblement 
siguen, una vegada més, 
qui més patisquen els 
efectes de la crisi.

La comunitat d’experts 
de Bulgària des de fa me-
sos ve advertint que el 
que està ocorrent a oc-
cident no només que no 
deixarà a Bulgària com 
peculiar “oasi” sinó que 
es transformarà en “ter-
ratrèmol geopolític i ne-
oeconòmic de seqüeles 
enormes per al món”. La 

infl ació, no obstant això, 
no és producte de la cri-
si a EEUU, ni de la crisi 
mundial. La infl ació és 
un producte propi a pe-
sar que en ella, lògica-
ment, s’ha refl ectit l’alça 
internacional dels preus 
del cru, per exemple. Lò-
gicament els ritmes de la 
infl ació es van reduint 
però a Bulgària aqueixos 
ritmes es van accelerant. 
El dèfi cit en compte cor-
rent, xifra rècord per al 
país, és igualment una 
conseqüència de la prò-
pia política econòmica. 
Pel nivell de la taxa infl a-
cionària vam compartir 
al alimón amb Letònia 
els llocs primer i segon 
en el món. Les despeses 

fetes per les llars búlga-
res en concepte de men-
jar són quasi cinc vega-
des superiors als quals 
fan els habitants d’Eu-
ropa Occidental. Són de 
l’ordre d’un 38 a un 40% 
enfront del 8% a Europa 
occidental. A aquestes 
despeses hem de sumar 
els preus que es disparen 
de la llum elèctrica, del 
transport, de l’aigua. Cal 
reduir els crèdits hipote-
caris. Haurà per ventura 
algú a Bulgària que con-
fi e que el volum de les 
construccions a Bulgària 
siga normal? Els munici-
pis no poden prohibir les 
obres de construcció, i 
l’Estat no té mètodes per 
a limitar-les. 

Първа трудова борса за българи в Испания
Българските граждани в Испания 

са около 150 000 души. От 5 милиона 
и 220 хиляди чужденци по численост 
нашите сънародници заемат девето 
място и пето – сред гражданите на 
ЕС. Най-много българи има във 
Валенсия – 34 272 души, следват: 
Мадрид – 30 528 души, Кастилия и 
Леон – 27 083 души, Каталуния – 11 
738 души, Андалусия – 10 253 души, 
Балеарските острови – 7977 души, 
Кастилия ла Манча – 7735 души и 
т.н. 

Все по-трудно става на нашите 
сънародници да си намират работа 
в Испания, страната, в която преди 
три-четири години се търсеше 
всякаква работна ръка. Независимо 
от това всяка седмица от софийски 
автобус българи слизат в Мадрид 
с надежда да намерят препитание. 
Средно за Испания безработицата 
е 11,33 на сто и е засегнала 
всички сектори на икономиката – 
строителство, услуги, промишленост, 
селско стопанство. Процентът на 

безработица сред чужденците е 17,45 
на сто. Всичко това – заедно с факта, 
че повечето български граждани 
в Испания упражняват професии, 
изискващи по-ниска квалификация 
от придобитата от тях в България 
и че 64,7 на сто не работят по 
специалността си, е причината за 
първата трудова информационна 
борса в Испания. Борсата се 
организира от Министерството 
на труда и социалната политика с 
участието на Агенцията по заетостта. 

Стремежът е да се подпомогнат 
българските работодатели в процеса 
на подбор на работници и служители 
чрез предоставяне на възможност 
за среща и пряко договаряне с 
български работници в Испания, 
които желаят да се завърнат в 
България. 

На 15 ноември 2008 г. в Мадрид 
министърът на труда и социалната 
политика Емилия Масларова, ще 
открие трудовата информационна 
борса. 

Глобалната финансова криза и България
Всички говорят за световната криза: 

политици, икономисти, журналисти, 
психолози, социолози, футуролози, 
културолози... Страхът не пощади и 
обикновените хора, които сигурно пак 
ще бъдат най-потърпевши. Българската 
експертна общност от месеци наред 
излъчва сигнали, че ставащото на запад 
не само няма да остави страната като 
оазис, но и ще е онова “геополитическо 
и геоикономическо земетресение с 
огромни последици за света”. 

Според икономиста проф. 

Димитър Иванов, който до скоро 
беше и президентски съветник 
по тези въпроси: „Тя започва като 
криза на ипотечните кредити, удря 
домакинствата, удря частния сектор, 
удря сектора на малките и средните 
предприятия, разраства се по цялата 
финансова система и едва тогава 
може да се усети ефектът върху 
макроикономическата стабилност. За 
сериозните анализатори индикациите 
за тази криза бяха налице още в 
2005 г. ” Инфлацията обаче не е 

продукт на американската криза или 
на световната криза. Инфлацията 
си е наш собствен продукт, но в 
нея естествено има и отражение на 
международното повишение на цените 
на петрола например. Логично темпът 
на инфлация спада, при нас темпът 
на инфлация продължава да се вдига. 
Дефицитът по текущата сметка, който 
е рекорден, също е резултат от нашата 
собствена икономическа политика. 
По размер на дефицита ние разделяме 
първо и второ място в света с Латвия. 

Според Димитър Иванов разходите 
за храна у нас са близо пет пъти по-
високи отколкото в Западна Европа 
– 38-40 на сто срещу 8 на сто. Към тях 
се добавят тичащите нагоре цени на 
ток, транспорт и вода. Проф. Иванов 
прогнозира спад в цените на имотите с 
15-20 на сто. Свива се благосъстоянието 
на българите, чиито спестявания ще 
намалеят с 20 на сто, смята още той. 
Има реална опасност от фалити на 
фирми и като следствие – увеличаване 
на безработицата.
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