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16 август
•

България вероятно ще излезе от кризата през октомври т.г., прогнозира
Националният статистически институт. Според данните, през второто
тримесечие на 2010 г. БВП е отчел спад от 1.5% спрямо същия период на
миналата година. За сравнение - за първите три месеца на годината
намалението е било с 3.6%. Същевременно прогнозите на институт “Отворено
общество” сочат, че България ще завърши годината с ръст на БВП малко над
0%. Според старши - икономиста на института Георги Ангелов, необходимият
растеж за да се изравни страната с “отличници” в ЕС като Естония и Словакия е
4-5%. Той обаче няма да бъде постигнат тази година.

•

До края на годината България ще се опита да получи финансиране в размер на
2 млрд. евро по седемте оперативни програми на ЕС. Това съобщава Томислав
Дончев, зам.-министър по усвояване на средствата от ЕС. Според него
критичният минимум при еврофинансирането е прескочен.

•

Всички разходи по предизборни кампании над 3000 лв. ще се плащат по банков
път. Това са част от промените в Предизборния кодекс, които най-вероятно ще
бъдат приети от Народното събрание до 10 септември. Целта е да се повиши
публичността на средствата, които се изразходват за предизборните кампании.

•

Броят на изтеглените от физически лица кредити расте, но сумите по тях
намаляват. Това сочат данните на Кредит регистър. Сред основните причини е
използването на повече лични средства. При ипотечните кредити роля играе и
покупката предимно на по-малки жилища.

•

Таксите за обслужване на кредитни карти са високи, а тегленето през банкомат
от тях в повечето случаи е неизгодно. Анализ на в. 24 часа.

17 август
• Броят на обявените за продажба жилища в София продължава да расте и на
пазара вече има близо 100 000 оферти. Източник на информацията е Иван
Горанов от Home For You. Според него част от предложенията са за
апартаменти, купени със спекулативна цел, чиито собственици са разочаровани
от спада в цените.

•

Досегашният заместник-министър на финансите Ана Младенова е освободена от
поста си. На нейно място считано от 17 август е назначена Боряна Пенчева. Тя
ще отговаря за ресорите външен дълг, отношения с международните финансови
институции, средства от Европейския съюз и макроикономически анализи в
Министерството на финансите. Официалната причина за рокадата са нови
приоритети в дейността на МФ. Според странични източници цитирани от
медиите обаче, причина за смяната е несправянето на Ана Младенова с
управлението на средствата от еврофондовете.

•

Преките чужди инвестиции у нас са намалели със 78% през първото полугодие
на 2010 г. в сравнение със същия период на миналата година, сочат данни на
БНБ. До август размерът им е 358.5 млн. евро, като те покриват едва 1% от БВП
на страната. (През 2009 г. чуждите инвестиции са били в размер на 4.8% от
БВП). Статистиката на БНБ сочи още, че над 820 млн. евро са изтекли от
България към Австрия и Холандските Антили през първите шест месеца на
годината.

•

България тепърва ще излиза от кризата, след което ще настъпи период на
рецесия, твърди анализ на в. 24 часа. Материалът коментира, че плоският

данък, валутният борд и оттеглянето на държавата от икономиката трябва да се
“пенсионират” като похвати.

•

От октомври 2010 г. природният газ ще поскъпне с близо 3% заради
увеличеното потребление през зимния сезон, сочи прогноза на Булгаргаз. Това
е в противоречие с изказванията на икономическия министър Трайчо Трайков и
председателя на ДКЕВР Ангел Семерджиев за поевтиняване на синьото гориво.

•

Китай измести Япония през изминалото тримесечие от мястото й на втора по
големина икономика в света след САЩ. Според анализатори, това събитие е
доказателство, че Китай е новата икономическа суперсила.

18 август
•

България и още осем държави са изпратили писмо до Брюксел с искане да се
промени методиката за изчисляване на държавния дълг и бюджетния дефицит.
Настояването е Еврокомисията да не смята увеличаването на дълга, което ще се
получи при извършването на пенсионните реформи. Държавите, подписали
писмото са Чехия, Словакия, Унгария, Полша, Литва, Латвия, България, Румъния
и Швеция.

•

Инвеститорите връщат вярата си в добрите перспективи на световната
икономика. Отношението към Европа е оптимистично, песимизмът се премества
към САЩ и Япония. Това показват резултатите от августовското допитване на
BofA Merrill Lynch, цитирани от информационна агенция Интерфакс.

•

Валутният борд създава усещане на стабилност и запазва покупателната сила
на лева – анализ на в. 24 часа, контриращ материал от предишния ден във
вестника, според който валутният борд е сред основните пречки пред
икономиката в дъгосрочен план.

19 август
•

Българите, живеещи постоянно в чужбина са превели на семействата си у нас
близо 700 млн. евро за последната година, сочат данни на БНБ. Отчетени са
средствата, изпратени през банки и офиси за бързи парични преводи. Според
експерти обаче, неофициално изпратените пари са три-четири пъти повече.

•

До 16 август т.г. митниците са събрали 36 млн.лв., което е с 11% повече спрямо
същия период за миналата година.

20 август
•

Над 600 млн. евро за изграждането на ВиК мрежата в страната вече са достъпни
за общините. Те могат да ги получат, като кандидатстват по оперативна
програма "Околна среда". Схемата беше затворена близо година заради скъпите
договори, сключени при предишния кабинет.

•

Одържавеният американски автопроизводител “Дженеръл Мотърс” подаде
документи за първично публично предлагане на акции. През миналата година
компанията беше свлена от търгуване на борсата поради заплаха от фалит.
Тогава тя получи финансиране от американското правителство на стойност 50
млрд. долара. Повторното й листване най-вероятно ще стане към края на 2010
г.

•

Банкерите изиграха ключова роля за избухването на световната финансова
криза, твърди американският банкер Дейвид Рокфелер, цитиран от немския
вестник Ханделсблат.

21 август
•

Международната рейтингова агенция “Фич Рейтингс” потвърди рейтинга на
България. За чуждестранна валута той е краткосрочен F3, за дългосрочен ВВВ- и за местна валута дългосрочен ВВВ. Перспективите за дългосрочния
рейтинг са отрицателни.

•

40 топмениджъри, политици и спортисти са изпратили отворено писмо до
германския канцлер Ангела Меркел. В него те настояват за преразглеждане на
енергийната политика на страната и отпадане на планирания данък горивни
елементи, който трябва да влезе в сила от началото на следващата година и
който ще бъде плащан от собствениците на АЕЦ.
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Дата

Стр.

Излизаме от кризата по
Димитровден

-

В. Труд

16.08

1-8

Прогнозират ръст на БВП
малко над 0%

-

В. Труд

16.08

8

Взимаме 2 млрд. лв. от ЕС
през 2010 г.

-

В. Труд

16.08

8

Сметки над 3000 лв. за
изборите – само с банков
превод

Лиляна Клисурова

В. 24 часа

16.08

4

Годишна такса при
кредитни карти – от 38 лева
нагоре

София Терзийска

В. 24 часа

16.08

20

Теглим повече кредити, но
по по-малки

-

В. 24 часа

16.08

8

Зам.-министър гори заради
еврофондовете

-

В. Труд

17.08

8

Цвета Динкова

В. Труд

17.08

9

Людмила
Куюмджева

В. Класа

17.08

1

Китай измести Япония като
втора икономика в света

-

В. Класа

17.08

13

Китай задмина Япония

-

В. Труд

17.08

31

820.6 млн. евро изтичат към
Австрия и Холандските
Антили
Чуждите инвестиции се
свиха със 78%, покриват
едва 1% от БВП

Близо 100 000 жилища в
София чакат купувач

-

В. Сега

17.08

6

Валутният борд бавно ни
убива

Валери Найденов

В. 24 часа

17.08

11-12

-

В. Сега

18.08

1-3

Марияна Бойкова

В. 24 часа

18.08

8

Еврото на пречи – вижте
Германия

Лъчезар Богданов

В. 24 часа

18.08

12

Емигрантите превели 695
млн. евро у нас за година

-

В. Труд

19.08

9

Митниците събрали с 11%
акциз отгоре

-

В. 24 часа

19.08

8

Европарите по ВиК проекти
вече са достъпни

Лили Границка

В. Дневник

20.08

1

Европа си връща доверието
в инвеститорите

-

В. Монитор

20.08

18

Рокфелер: Банкерите са
виновни за кризата

-

В. Труд

20.08

34

Дженеръл Мотърс пак ще
излиза на борсата

-

В. Труд

20.08

34

Фич потвърди рейтинга ни

-

в. Труд

21.08

8

Топмениджъри пишат на
Меркел

-

В. Труд

21.08

33

Николай Стоянов,
Светломира
Гюрова

В. Капитал

21-27.08

8-13

България иска от ЕС
промяна в правилата на
смятане на дълга
Вместо да поетинява, газът
поскъпва с 3%

Добре дошли в новата
икономика

