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Вестник Класа
√ Преките чужди инвестиции паднаха с 58% за година
http://www.klassa.bg/news/Read/article/159168_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%87%D1
%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%
BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0+%D1%81+58%25+%D0%B7%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B
8%D0%BD%D0%B0
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната през 2010 г. са над 1,359 млрд. евро (3,8% от БВП), при 3,281 млрд.
евро за 2009 г. (9,4% от БВП), което означава спад от 58 на сто. Това сочат последните данни на БНБ за платежния баланс
на страната през миналата година. Същевременно преките инвестиции в чужбина се увеличават със 149,8 млн. евро при
намаление от 89,6 млн. евро за 2009 г.
По предварителни данни на националния трезор дефицитът в платежния баланс се е свил почти наполовина през 2010 г.
Размерът му е 383,9 млн. евро за януари - декември, докато през 2009 г. той е бил 649,8 млн. евро. Ниското равнище на
ПЧИ обаче показва, че българската икономика все още не е започнала да се възстановява и чуждестранните компании
остават пасивни към инвестиции у нас.
Износът за 2010 г. е за 15,55 млрд. евро, при 11,69 млрд. евро за 2009 г., което е ръст от 33% на годишна база, показват
още данните на БНБ. Само за декември 2010 г. експортът расте с 45% до 1,39 млрд. евро, при 961,8 млн. евро за
декември 2009 г. Вносът e 17,95 млрд. евро, при 15,87 млрд. евро за януари – декември 2009 г. На годишна база той
нараства с 13,1%. Само през декември вносът e над 1,72 млрд. евро, при 1,34 млрд. евро през декември 2009 г., което
показва увеличение с 28,3% на годишна база.
Според данни на БНБ търговското салдо отново е отрицателно и възлиза на 2,401 млрд. евро (6,7% от БВП), при
отрицателно салдо от 4,173 млрд. евро (11,9% от БВП) за цялата 2009 г.
По перото „текущи трансфери - кредит“, което обобщава преводите на българи, работещи в чужбина, и постъпленията от
еврофондовете през 2010 г. , парите са 2,130 млрд. евро, или с 38,4% повече, отколкото през предходната година.
Общият резултат от приходите на компаниите, оказващи услуги, и плащанията за услуги от чуждестранни доставчици
също е на плюс, като разликата е 1,89 млрд. евро, при 1,29 млрд. през 2009 г.
Текущата сметка приключва годината на дефицит от 282,7 млн. евро, при дефицит от 3,477 млрд. 12 месеца по-рано.
Така изнесените данни показват, че въпреки драстичния спад на преките чуждестранни капитали у нас, техният обем
продължава да покрива неколкократно недостига в текущата сметка на страната.

Вестник Пари
√ Скандалите са лесни, дайте да видим икономиката
http://pari.bg/static/pdf/pages/02.pdf
√ Качествени натрупвания или количествени изменения
http://pari.bg/static/pdf/pages/04.pdf
√ Фискалният резерв се топи с тревожна бързина
http://pari.bg/static/pdf/pages/06.pdf
√ Ограниченият достъп до Търговския регистър ще ощети бизнеса
http://pari.bg/static/pdf/pages/08.pdf
√ Китай вече официално е втората по големина икономика в света
http://pari.bg/static/pdf/pages/10.pdf

вестник Стандарт
√ Ставаме гърци за €500 пенсия
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-02-15&article=357748
Все повече българи стават гърци заради високите пенсии в южната ни съседка. Нашенци масово се преселват да живеят
при елините заради гарантирани 500 евро на месец.
През последните години хиляди българи, подучени от гръцки адвокати, са се пенсионирали в южната ни съседка, като са
посочили постоянен адрес там. След като осигурителните служби на двете страни сумират общия трудов стаж, нашенци
се оказват с пенсия много под минимума в Гърция заради ниските заплати в България. Гръцката държава обаче им

отпуска добавка, която да достигне нивото от 500 евро. Проверки са установили, че не малка част от получилите това
право българи изобщо не живеят в Гърция. Адресът им там е фиктивен, а те си харчат парите в България.
Заради масовото преселение до няколко месеца Гърция ще приеме нови закони, които да въведат строга финансова
дисциплина. Сред тях са и правилата и за отпускане на социална пенсия на чужденци, съобщи за "Стандарт" Екатерина
Димитрова, трудово аташе в посолството ни в Атина. В момента за един чужденец е достатъчно да е работил при гръцки
работодател повече от година, за да може като пенсионер, заселил се в Гърция, да получава поне 500 евро пенсия. От
този либерален закон се възползвали и много румънци. Очакваме Гърция да увеличи годините стаж за чужденци, заяви
Димитрова. Самите гърци трябва да са навъртели поне 15 години работа, за да получават социална пенсия.
В същото време други наши сънародници, работили в южната ни съседка, се оплакват, че не може да се пенсионират.
Поне година се чака елинската осигурителна служба да размени с НОИ необходимите документи, алармираха читатели
на "Стандарт". От НОИ потвърдиха проблема. "От май 2010 г. съм подала документите си в Гърция", разказа Кр.
Михайлова. Тя от десет години работи в южната ни съседка като гледач на възрастни хора и продължава да работи там.
До ден днешен в НОИ не е пристигнал формуляр Е205 - документът за стажа й в Гърция. Без него не може да се
пресметне общият стаж на Михайлова и да се прецени може ли тя да се пенсионира по българското законодателство,
казаха от НОИ.
Когато един европейски гражданин е работил в няколко страни от ЕС, е достатъчно да подаде документите си само в
една от тях - тази по местоживеене. Задължение на службите е да си обменят информация, за да потвърдят стажа, да го
сумират и да преценят има ли право на пенсия този човек. Всяка държава определя размера й пропорционално на
годините стаж в нея. От НОИ казват, че е нормално тази кореспонденция да отнема няколко месеца. С Гърция обаче има
проблем, някои хора чакат вече две години, заяви Мария Касърова, шеф на дирекция в института. Напомнителните
писма на нашите експерти до техните гръцки колеги най-често оставали без реакция.
За решаването на този проблем министърът на труда Тотю Младенов през миналата година настоя пред гръцкия си
колега за намеса. Младенов предложи да се подпише споразумение между осигурителните институти на двете страни,
което да ускори размяната на информация. Гръцката страна е помолила това да стане след март, когато ще са утвърдени
промените в гръцката осигурителна система.
√ 70% от фирмите вече търсят още служители
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-02-15&article=357710
Родните работодатели вече имат оптимистични планове за привличане на нови служители. 71% от тях планират
назначения в първата половина на 2011 г. Това сочи проучване на сайта за търсене и предлагане на работа Job Space.
Анкетата е сред 370 мениджъри и 4120 служители в работоспособна възраст от цялата страна.
Само 18% от работодателите не планират назначения. Това е с 8% по-малко спрямо 2009 г. Тогава 26% от работодателите
не са планирали нови назначения за първите 6 месеца на 2010г.
Шефовете продължават настойчиво да издирват квалифицирани работници, служители на средно управленско ниво и
експертен персонал. Забелязва се 3% спад в търсенето на хора за висше управленско ниво и 4% спад на кадри от средно
управленско ниво.
Развитие на пазара на труда се долавя и от предвижданите от работодателите харчове за подбор на персонал за 2011 г.
Има 16% ръст в планираните бюджети за платени обяви в сайтове за работа, с 6% са увеличени и средствата за реклами
и обяви в печатни издания.
На въпрос как ще се променят заплатите тази година, 65% от работодателите смятат, че заплатите ще останат на същото
равнище, 24% - ще се повишат в границите от 5-10%, а 11% - че възнагражденията ще намалеят от 15% до 30%.
58% от работодателите смятат, че в икономиката в България през 2011 г. едва ли ще има сериозни промени. 19% са
песимисти и мислят, че ситуацията ще се влоши, а 17%, очакват подобрение.
Основен фактор при търсене на работа за 49% от анкетираните се оказват условията, които предлага работодателят. Едва
25% от търсещите работа се водят от професията, която притежават. За 22% най-важна е заплатата. Оказва се, че
допълнителните придобивки, които предлага работодателят, напълно се пренебрегват от търсещите работа.
Вестник Дневник
√ Естония с най-голям индустриален ръст в ЕС през 2010 година
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/02/14/1043645_estoniia_s_nai-goliam_industrialen_rust_v_es_prez_2010/
Промишленото производство в ЕС е нараснало със 7.7% през миналата година, а това в еврозоната отчита ръст от 8 на
сто през декември 2010 г. в сравнение със същия месец на предходната година. И в двата случаят ръстът е воден от
покачване при капиталовите стоки, показват данните на Евростат, оповестени в понеделник.
Най-висок растеж на индустрията през периода от 38.4% се отчита при най-новия член на еврозоната – Естония.
Икономиката на страната, подпомогната главно от производствения сектор, порасна с 3.1% през миналата година. След
нея по ръст на промишленото производство се нареждат Ирландия с 16.9% и Латвия с 15.7%. За България данните
сочат нарастване на индустрията през 2010 г. с 5.2%.
Преди седмица Националният статистически институт (НСИ) съобщи, че промишленото производство в България през
декември 2010 г. намалява с 1% спрямо предходния месец, но нараства с 5.2% спрямо същия месец на изтеклата
година. На годишна база увеличение на производството според сезонно изгладените данни е отчетено в
преработващата промишленост - със 7.9%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с
0.8%, и в добивната промишленост - с 0.3%.
На годишна база ръст в промишленото производство се отчита във всички страни от ЕС с изключение на Гърция (-5.2%),

Малта (-3.1%) и Испания (-0.1%), показват данните на Евростат.
Според данните за страните, с които статистическата служба на ЕС разполага, индустриалното производство нараства
през декември спрямо ноември в десет държави, намалява в девет, а в Германия и Холандия остава стабилно на
месечна база. Най-големите скокове в промишленото производство през последния месец на изтеклата година са
отчетени в Словения (4.2%), Португалия (3.8%) и Естония (1.3%).
www.money.bg
√ Безработицата се увеличи през януари
http://money.bg/news/id_1324583984
Равнището на безработица през януари 2011 г. е 9.78% и е с 0,12 процентни пункта по-ниска в сравнение със същия
месец на миналата година. На месечна база обаче, спрямо декември 2010 г. Агенцията по заетостта отчита нарастване
на хората без работа с 0,54 процентни пункта.
Основната причина за увеличаването на безработицата през последния месец е ръстът на ново регистрираните
безработни лица в бюрата по труда, поради приключилата субсидирана и сезонна заетост, както и поради съществените
промени в нормативната уредба (КСО), регламентираща ползването на услуги от безработните търсещи работа лица,
уточняват от Агенцията по заетостта.
В бюрата по труда през януари 2011 г. са регистрирани 362 447 безработни лица. Те се увеличават с 20 028 безработни
спрямо декември 2010 г.
Равнището на безработица остава по-ниско от средното за страната в 10 области и през януари 2011 г.:
- София-град - 3.81%;
- Габрово - 6.58%;
- Стара Загора - 7.65%;
- Варна - 8.15%;
- Бургас - 8.28%;
- Пловдив - 8.51%;
- Перник - 8.90%;
- Русе - 9.31%;
- Велико Търново - 9.34%;
- Хасково - 9.57%.
През януари 2011 г. търсенето на работна сила в бюрата по труда нараства. Заявени са общо 23 180 работни места, с 11
486 повече от декември миналата година. В реалната икономика също се отчита нарастване на търсенето на работна
сила. Заявени са 8 867 работни места, които са с 3 318 места повече спрямо декември и с 271 спрямо януари на
предходната година.
По отрасли най-много работни места са разкрити в преработващата промишленост (2 271 места), следват местата в
държавното управление (2 182 места), в търговията (1 105 места), в административни и спомагателни дейности (497
места), в образованието (467 места), в аграрния сектор (413 места) и във финансови и застрахователни дейности (360
места).
По програми и мерки за заетост през януари са заявени 14 313 работни места, над два пъти повече в сравнение с
декември. През януари за едно работно място се конкурират 12 безработни (средно за страната), при 19 безработни за
предходния месец, показва още справката на Агенцията по заетостта.

