Анализ на публикациите в националните печатните медии, свързани с
финансовия сектор, за периода 16.08.2010 22.08.2010
16 август 2010 г., понеделник
Материалът, които заслужава внимание на 16 август, е сравнителен анализ,
публикуван във вестник „24 часа” - „Годишна такса при кредитни карти - от 38 лева нагоре”.
Трябва да се има предвид деня на излизане и бедния информационен поток в ден неделя,
когато се подготвя броят за понеделник. Повечето печатни национални медии са принудени
да публикуват анализи или предварително подготвени материали без информационен повод.
Това е причината новините в понеделник да са значително по-малко в сравнение с останалите
дни.
Материалът в „24 часа” е публикация, която е ориентирана към масовите потребители, за
таксите върху кредитните карти на различните банки. Анализът сравнява годишните такси и
таксите при телене на различните финансови институции. В отделен материал са разгледани
условията и таксите при смс известяване на банките.Впечатление прави, че авторът на
материала е ползвал сайтовете на банките като източници, тъй като липсва цялостна
информация и именно за това не са отразени тарифите на всички банки.
17 август, вторник
На 17 август в. „Република“ публикува материал със заглавие „7 банки свалиха
лихвите по депозити”. Публикацията е написана по анализ на финансовия консултант
"Моите пари". Авторите посочват, че с по-малка доходност са влоговете в Алфа банк,
Интернешънъл Асет банк, Пощенска банка, Уникредит Булбанк, SG Експресбанк, ПроКредит
Банк и МКБ Юниобанк. Отбелязва се намалението на лихвите по срочни депозити в
Интернешънъл Асет банк-2.4%, като най-малко е при МКБ Юниобанк е – 0.3%. При
Райфайзенбанк пък има увеличение от 0.4% въпреки че не са дадени подробности дали
увеличението не е за сметка на такси или други условия. Материалът завършва със сравнение
между цената да депозитите и кредитите общо за банковата система и прогноза, че спадът
при лихвите по депозитите вероятно ще продължи поне до октомври-ноември.
Друга интересна тема от деня, на която повечето печатни издания обръщат внимание, е
договорът на министъра на образованието с ДСК и Райфайзенбанк. И докато повечето медии
са отразили протоколно новината, единствено „Сега” допуска, че е възможно да има
фалстрарт на договорните отношения, тъй като самите продукти още не се предлагат, а
сроковете за плащане на студентските такси за зимния семестър вече текат.
Другата тема на която вестниците обръщат внимание е спадът на лизинговия пазар.
„Монитор” излиза с публикация, че лизингът се е свил с една пета, а „Република” акцентира
върху необслужените лизинги, които са достигнали 772.2 млн. лв. Акцентът във вестник
„Дневник” е, че лизинговият пазар се свива, но обемът на лошите вземания намалява. Според
„Пари” необслужваните лизинги са се увеличили със 100%. В „Сега” се отбелязва фактът, че
всеки шести купувач на кола на лизинг закъсал с вноските. Във същата публикация в. „Сега”
обръща внимание и на потребителските кредити, които банките отпускат. Отново е цитиран
финансовия консултант „Моите пари”, според който четири банки са намалили лихвите по
кредитите, а Уникредит е увеличил лихвата по жилищните заеми.
Силно застъпена тема във всекидневниците е и намаляването на размера на чуждите
инвестиции, като почти всички са отразили статистиктата на БНБ.
Интересна теза е публикувана в материал във вестник „Пари”, че банките изместват
магазините от търговските улици и все повече привлекателни офиси в центъра на София
стават клонове на банки.
Вестник „Класа” информира за проучване на Mastercard в България, според което

българските притежатели на карти мечтаят за нов дом и почивка. В същото издание и
публикуван и преводен материал, според който страховете за платежоспособността на
страните от ЕС нарастват. Експерти от Европа и САЩ очакват завръщане на рецесията.
18 август 2010-08-31
Една от основните теми в публикациите на печатните медии е статистиката на БНБ за
заемите от небанковите институции. Докато „Телеграф”, „Пари” и „Стандарт“ акцентират
върху първо увеличение от две години на сам на броя на отпуснатите кредите, „Монитор” и
„Република” обръщат внимание, че размерът на кредити се е свил с 24%. „24 часа“ пък
отбелязва, че лошите кредити на небанковите институции са с 16 млн. лв повече, в сравнение
с първото тримесечие на годината. Вестник „Сега“ пък съобщава, че страхът от бъдещето е
отказал българина от лесните заеми. „Дневник” също акцентира върху първото увеличение
на небанковите заеми за последните две години.
Широко застъпен във вестниците е анализ, направен от Уникредит Булбанк, според който
60% от малките фирми предпочитат кредити до 50 хил. лв.. Публикациите във в.
„Република”, „Телеграф“, „Дневник“ и „Стандарт“ са идентични.
„Пари”, който в сряда публикува регулярни тематични банкови страници, излиза със
статистиката, че повечето от кредитите са в евро. Според анализа банките са се отказали да
дават заем в други валути освен евро, долари и лева. Другият основен материал е, че
българите все още предпочитат да се разплащат в брой, а картите се използват предимно в
чужбина.
19 август ,четвъртък
В четвъртък във вестник „Пари” е поместен материал- „Новите капиталови
изисквания ще имат умерен ефект върху световната икономика”. Анализът е на Базелския
комитет, който обединява регулаторните органи на ЕС. Проучването опровергава опасенията
на банките, че по- строгите мерки за капиталова адекватност и резерви ще ограничат
кредитирането. Комитетът твърди, че мерките ще имат положителен ефект върху банковата
система в Европа.
„Дневник” публикува анализ, според който лошите задължения във финансовия сектор са се
увеличили трикратно. Според статистиката за първото шестмесечие необслужваните
задължения са 5.7 млрд. лв. Това са обобщени данни за кредити, отпуснати от банки, заеми от
дружества, специализирани в кредитиране (т.нар. бързи заеми) и финансиране от лизингови
компании. Изданието дава подробна информация за лошите кредити в различните типове
дружества.
БАКБ създава фонд “Имоти директ”, който ще инвестира в подценни имоти – отразено в
голяма част от ежедневниците.

20 август, петък
Във вестник „Пари”е публикуван обширен материал - „СИБАНК вече е лидер по
пазарна капитализация на БФБ”. Банката е изместила БТК след качването на новите акции за
търговя и увеличението на капитала. Според проф. Гарабед Минасян от Института за
икономически изследвания към БАН са на лице признаци, че ликвидната криза се
задълбочава и един от тях е ускореното търсене от страна на търговските банки на депозити.
Коментарът е поместен и на страниците на в. „Земя“
21 август, събота

Уикендовите издания на вестниците инцидентно публикуват специфична информация,
която да касае финансовите институции. Интересен е материалът за тенденцията голяма част
от българите да инвестират парите си в злато. Материалът е във вестник „Новинар”. „Дума”
пък публикува статистика от БНБ, според която Резервните активи на националната банка
през миналия месец възлизат на 12.349 млрд. евро.
В „Монитор” информира, че MasterCard купува британската компания за онлайн плащания
DataCash Group Рlc.
Източници
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ЗАГЛАВИЕ
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при кредитни
карти - от 38
лева нагоре

АВТОР
София
ТЕРЗИЙСКА
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„Република“
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Стр. 5

„Република“

Два трезора ще
дават
студентски
заеми

„Сега“

Студентите
могат да се
разминат с
кредитите и
този семестър

„Монитор“

Лизинговият
пазар се сви с
над една пета

„Република“

772 млн. лв.
стигнаха
необслужваните
лизинги

Десислава
НИКОЛОВА

Стр. 11

в. Дневник

Лизинговият
пазар се свива,
но обемът на

Валентина
ИЛИЕВА

Стр. I

Стр. 10

Таня
ПЕТРОВА

Стр. 5

Стр. 16

„Пари“

„Сега“

в. 24 часа

„Дневник“
„Класа“

18.08.2010

лошите
вземания
намалява
Делът на
необслужваните
лизинга се
увеличи със
100%
Всеки шести
купувач на кола
на лизинг
закъсал с
вноските
Близо 1,3 млрд.
евро по-малко
чужди
инвестиции са
влезли
Чуждите инвестиции
остават на
санитарния праг
Чуждите инвестиции
се свиха със 78%,
покриват едва 1% от
БВП

Радослава
ДИМИТРОВА

Стр. 9

Цветелина
Йорданова

Стр. 6

Стр. 9

Чавдар
ПЪРВАНОВ

Стр. I

Людмила
КУЮМДЖИЕВА

Стр. 1

„Класа“

Експерти очакват
втора рецесия в света
Страховете за
платежоспособността
на страните от ЕС
нарастват

„Пари“

Банките изместват
магазините от
търговските улици

„Класа“

Българските
картодържатели
мечтаят за нов дом и
почивка

Стр. 7

„Телеграф“

ЗАЕМИТЕ C РЪСТ
ЗА ПРЪВ ПЪТ ОТ 2
Г.

Стр. 15

„Република“

567 млн. лв. по-малко
отпуснати бързи
кредити

„Монитор“

Небанковите

Стр. 16

Красимира
ЯНЕВА

Десислава
НИКОЛОВА

Стр. 15

Стр. 11

Стр. 16

дружества свиха
кредитите с 25% за
година

19.08.2010

„Пари“

Първи ръст на
кредитирането при
небанковите
дружества

„Стандарт“

6% ръст на кредити
от магазина

„Сега“

Страх за бъдещето
отказа българина от
лесните заеми

„24 часа“

16 млн. лв. повече
лоши кредити

Дневник“

Първо увеличение на
бързите заеми след
година и половина
спад

„Република“

2/3 от малките фирми
търсят заеми до 50
000 лв.

Стр. 11

„Стандарт“

Фирми търсят заем
до 50 хил.

Стр. 10

„Телеграф“

Фирмите теглят все
no-малки кредити

Стр. 15

„Пари“

Кредитите у нас са
основно в евро

Радослава
ДИМИТРОВА

Стр. 15

„Пари“

Българите все още
предпочитат да
плащат в брой

Радослава
ДИМИТРОВА

Стр. 15

„Пари“

"Борика-Банксервиз"
са в Търговския
регистър

Стр. 15

„Пари“

Новите капиталови
изисквания ще имат
умерен ефект върху
световната
икономика
Лошите дългове във
финансовия сектор

Стр. 10

„Дневник“

Радослава
ДИМИТРОВА

Стр. 8

Стр. 10
Цветелина
ЙОРДАНОВА

Стр. 6

Стр. 8
| Валентина
ИЛИЕВА

Валентина
ИЛИЕВА

Стр. I

Стр. 7

20.08.2010

„Пари“
„Земя“

21.08.2010

„Новинар“
Дума“
„Монитор“

са се утроили
СИБАНК вече е
лидер по пазарна
капитализация
Ликвидната криза в
България се
задълбочава
Кризата роди нова
треска за злато

Атанас
ХРИСТОВ

Стр. 14
Стр. 1

Десислава
ЯНКОВА

Стр. 1

БНБ с резерви над 12
млрд. евро

Стр. 6

MasterCard взема
DataCash

Стр. 16

