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Базелският комитет:
Новите правила за банките няма да забавят икономиката
В. Дневник/Компании и финанси, 19.08.2010 г., с. VІ

Проучване на Базелския комитет показва, че БВП ще пострада с 0.38%
за 4.5 години
Глобалната икономика няма да пострада, ако на банките бъдат наложени построги капиталови и ликвидни стандарти. Това заяви Базелският комитет за
банков надзор, цитиран от агенция "Блумбърг". Изявлението противоречи на
мнението на финансовите компании, че промените могат да доведат до нова
глобална криза.
Темата е развита и във в. Пари, 19.08.2010 г.,с. 10

Със 715 хил. лв. държавата става господар на БФБ
Министерството на финансите ще получи правото да придобие 50+1% от
капитала на борсовия оператор по номинал
В. Пари, 18.08.2010 г., с.10

Сумата от 715 хил. лв. ще коства на държавата придобиването на пълен контрол
над Българската фондова борса. Това става ясно от поканата за свикване на
извънредно общо събрание на борсата за 13 септември 2010 г., публикувана в
Търговския регистър. На него акционерите ще гласуват дали да се откажат да
запишат нови акции от БФБ и да дадат право на запис само на Министерството
на финансите. „Сумата 715 хил. лв. е изчислена така, че МФ да придобие точно
50+1% от капитала на БФБ", обясни за в. „Пари" изпълнителният директор на
борсата Иван Такев. В момента държавата има 44%.

Банката за развитие платила 145 млн. лв.
В. Пари, 16.08.2010 г., с. 8

Общо 642 фирми са получили 145.4 млн. лв. чрез Българската банка за развитие
АД, на която изпълнителен директор е Димитър Димитров. Според
съобщение на Министерството на финансите във временния регистър на
ведомството има 774 валидни удостоверения на компании, които са заявили
желание за участие в Механизма за уреждане на задължения по републиканския
бюджет. Общата стойност на подадените заявления е 181.5 млн. лв.
Не сме обречените бедняци на Европа
Кабинетът е гъвкав и не се бои от критика, казва Кристалина Георгиева
Брюксел вече има по-добър рефлекс за кризи и бедствия
В. Стандарт, 16.08.2010 г.,с. 15- 27
Темата е развита и във в.Сега, 23.08.2010 г., с. 6; в. Монитор, 16.08.2010 г., с. 19; в.
Атака, 16.08.2010 г., с. 3

Емигрантите превели €695 милиона у нас за година
В. Труд, 19.08.2010 г.,с. 9

Българите, живеещи постоянно в чужбина, са превели на семействата си у нас
702,5 милиона евро за последните 12 месеца до юни 2010 г. От България към
чужбина пък са изпратени 7,5 милиона евро. Така нетната сума, постъпила в
страната ни, са рекордните 695 милиона евро, показват изчисления на
„Инвестор.бг" на база данните на централната банка.
Темата е развита и във в.Телеграф, 19.08.2010 г.,с. 7; в. Класа, 19.08.2010 г.,с. 7; в.
Дума, 19.08.2010 г.,с. 6; в. Политика, 20-26.08.2010 г., с. 24

2

1,2 млрд. евро са изтекли навън
В. 24 часа, 20.08.2010 г., с. 8

1,2 млрд. евро са изтекли от страната за първото полугодие. Този отлив буди
тревога за финансовата стабилност, алармира вчера Гарабед Минасян от
Института за икономически изследвания при БАН. За същия период на 2008 г. е
имало приток от 1,3 млрд. евро, а от януари до юли 2009 г. - отлив от 0,9 млрд.
Според Минасян изтичането се финансира от валутните резерви, ситуацията е
неустойчива и не може да продължава дълго
Проф. Гарабед Минасян, Институт за икономически изследвания при
БАН: Със сегашните парични рестрикции икономиката няма да дръпне
Не можем да излъжем инвеститорите само с ниските данъци
в.Дневник, 20.08.2010 г., с.7
Темата е развита и във в. Земя, 20.08.2010 г., с.1 и с.5; в. Класа, 20.08.2010 г., с.6 и
с.14; в. Дума, 20.08.2010 г., с.6

Заемите с ръст за пръв път от 2 г.
в.Телеграф, 18.08.2010 г., с. 15

Заемите от небанкови институции за пръв път от две години тръгнаха нагоре.
Дружествата, специализирани такъв тип кредити, отчетоха ръст от 6,3%.
Ръстът е изчислен за последните три месеца на база отпуснати потребителски
кредити, показват данни на БНБ. Причината е, че отпусканите кредити са повече
от погасяваните. Все пак на годишна база портфейлът от потребителски кредити
намалява с 35%.
Става дума за общо 64 дружества,сред които БНП-Париба Лични финанси, Изи
Кредит, Ти Би Ай Кредит и други. За периода дружествата, специализирани в
кредитиране, отчитат и лек ръст на портфейла си с жилищни кредити, като той е с
0,62% по-голям и към 30 юни 2010 г. е 656 млн. лв. спрямо 652 млн. лв. три
месеца по-рано.
Данните на БНБ показват също: 16 млн. лв. повече лоши кредити
В. 24 часа, 18.08.2010 г., с. 8

за три месеца отчитат не-банковите финансиращи дружества.
Сигналите все още са колебливи
Пиер-Ив Геган, изпълнителен директор на "УниКредит
Файненсинг"

Кънсюмър

в. Пари, 18.08.2010 г., с.8
Темата е развита и във в. Телеграф, 18.08.2010 г., с. 10, в. Стандарт, 18.08.2010 г., с. 10;
в.Земя, 18.08.2010 г., с.5; в. Пари, 18.08.2010 г., с.8; в. Дневник/Компании и финанси,
18.08.2010 г., с.I; Цветелина Йорданова, в. Сега, 18.08.2010 г., с. 6; Валентина Илиева,
Дневник/Компании и финанси, 19.08.2010 г., с. VІІ; в. Дума, 19.08.2010 г.,с. 6; в.
Стандарт, 20.08.2010 г., с. 10; в. Капитал, 21-27.08.2010 г.,с. 48-49;

Фирмите теглят все по-малки кредити
Телеграф, 18.08.2010 г.,с. 15

Малките фирми все повече ограничават размера на кредитите, които теглят.
Това сочи проучване за кредитните навици на фирмите,
изготвено
от
Уникредит Булбанк. Изследването е за периода от април 2009 г. до април 2010
г. Според него над 32% от малките фирми у нас са теглили кредити на стойност
до 10 хил. лв. Година по-рано процентът на фирмите, които са избрали да
изтеглят заем с размер до 10 хил. лв., е бил двойно повече -21,8%. Общо две
трети от всички малки фирми пък са избрали да теглят кредит до 50 хил. лв.,
обобщават от банката. Дялът на предприятията, които искат да изтеглят между
50 хил. и 100 хил. лв., е 17,9% спрямо дял от 20,2% преди година
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Темата е развита и във в.Стандарт, 18.08.2010 г., с. 10; в. Земя, 18.08.2010 г., с.5;
Людмила Куюмджиева, в. Класа, 18.08.2010 г., с.7

Забележка: Материалите са подредени според своята важност – от глобалния
финансов пазар към българския, и след това от потребителска гледна точка.
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