Печатни медии 16 – 22 август 2010 г.

Материалите в пресата на 16 август са свързани с отчетите за края на
второто тримесечие на 2010 г. у нас. Водещо заглавие на Труд е „Излизаме от
кризата по Димитровден”, а на вътрешните страници изданието съобщава, че
се очаква ръст на БВП с малко над 0%. Акцент е поставен и върху тенденцията
за теглене на повече, но по-малки ипотечни кредити. Монитор съобщава, че
през второто полугодие на 2010 г. се очаква ръст от 2,7% на пазарната
икономика. Вестникът информира и че в началото на есента ще има яснота
около края на икономическата криза. Акцентира се върху невъзможността на
10% от изтеглилите кредити да ги погасяват и следващото от това ипотекиране
на имоти. Новинар се включва в темата за края на икономическата криза с
анализа на финансиста Тихомир Каунджиев, според когото възстановяването
на икономиката е под въпрос. Споменава се тенденцията акциите на
българската борса да се покачват, докато глобалните финансови пазари
отбелязват спад. Сега съобщава, че България ще излезе от рецесията
последна в ЕС, но че в края на годината е възможно икономиката да отбележи
малък ръст. Пари също информира, че краят на рецесията приближава, акцент
се поставя и върху факта, че фирмите, занимаващи се с търговия, са найпечеливши и най-устойчиви. Водещата тема на Дневник е отчетеният ръст на
икономиката, но изданието съобщава, че той е „измамен” – спадът на
икономиката се забавя, но изплуването от кризата остава мъчително. Отчита
се и фактът, че акциите и облигациите на БФБ са приключили предходната
седмица на „зелено”.
Акцент в пресата на 17 август се поставя върху смяната на заместник
министъра на финансите. За рокадата в МФ съобщават Труд, 24 часа и Класа.
Ежедневниците обръщат внимание на спада на чуждестранните инвестиции у
нас, отчетен за второто тримесечие на 2010 г. Приходите от туризма за първото
полугодие са друг акцент. Според Монитор те бележат „лек спад”, Пари
съобщава, че секторът може „да даде накъсо” заради проблемите с
електроснабдяването по морските курорти, а Класа информира, че очакваните
приходи от сезона са 2,5 млрд. евро. Акцент се поставя върху спада на
основния индекс на БФБ SOFIX. Отбелязват се тенденциите при банкови

кредити за второто тримесечие на годината – увеличение на дела на
необслужваните кредити.
Акцент в Дневник, Класа и Сега на 18 август се поставя върху отчетения
ръст на кредитирането при небанкови дружества. Дневник съобщава, че
статистиката месец юни сочи, че България е сред страните с най-голям спад на
строителството.
Класа, Монитор и Труд насочват вниманието на 19 август върху
очакванията за приходи от сектор туризъм за 2010 г. Дневник анализира
положението на държавния бизнес през второто тримесечие на 2010 г. и
съобщава, че енергетиката печели, докато транспортът потъва. Друга тема в
ежедневниците са лошите задължения във финансовия сектор, които според
Дневник са се утроили.
На 20 август Новинар информира, че фискалната политика на страната
се проверява от ЕК и от Евростат. Пресата акцентира, че SOFIX спада вече
трети ден. Стандарт съобщава, че се очаква ръст на „лошите заеми”. Дневник
публикува интервю с проф. Гарабед Минасян, според когото „със сегашните
парични рестрикции икономиката няма да дръпне”.
През уикенда 21-22 август Монитор обръща внимание на факта, че
кредитният рейтинг на България е потвърден от Fitch. Сега съобщава, че
според Евростат България е най-бедната, но не най-евтината страна в ЕС.
В броя си от 14-20 август Банкер обръща внимание на показателите за
„лошите кредити”, станали известни през периода. В броя от 14-20 август
Капитал съобщава, че силният износ е свил спада в икономиката до само
1,5%, а в следващия – 21-27 август обобщава, че икономиката се намира „на
ръба на размразяването” и че има сигнали за раздвижване при небанковото
финансиране.
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