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Стрес тестът
на доверието
Ако има нещо, което банкерите мразят повече от това
да не могат да вземат парите си от някого, то е да няма
на кого да дават парите си. Докато всеки кредит носи
риск, всеки нераздаден лев в баланса е сигурна загуба. А
чрез свръхликвидността в българската банкова система,
където банките към края на 2015 г. държат 7 млрд. лв. над
минимално изискваните в БНБ, размерите на тази загуба
почват да стават чувствителни. Още повече че от началото на годината централната банка започна и да наказва
складирането на пари при нея с отрицателна лихва.
Банкерите също осъзнават това и след спомените и уроците от КТБ секторът изглежда по-подготвен. В тази ситуация обаче едно е сигурно - конкуренцията се изостря.
Като правило това винаги е добре за клиента. С тази уговорка, че 2016 г. е по-особена - банковият сектор минава
през безпрецедентна проверка и стрес тестове. Надеждата е тези належащи упражнения да покажат реалистична
картина и да вдъхнат спокойствие, но те спокойно могат
да покажат и сериозни проблеми на места. Затова и сега
всеки потребител трябва да е с още няколко идеи по-внимателен, като избира финансовия си партньор, и да погледне малко отвъд лихвените оферти.
К10 е именно това. Класацията не е гаранция, че някоя банка
ще издържи или ще се провали, но е инструмент, с който
да се направи по-информиран, доходоносен и добър избор.
Защото като крайно макар и показателите, които БНБ
предстои да покаже в средата на август, да са ключови,
най-важният актив за всяка банка е доверието. Това, което
предстои, е проверка на неговото качество.
Николай Стоянов, главен редактор
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Смятам, че се избърза
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на оценката на активите

Мащабната проверка на качеството
на активите засега върви по план,
а в сектора са оптимисти за изхода

Кредит по мярка на клиента
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В гонене на нови рекорди

57

Депозит с добавена стойност
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Бавното превземане
на онлайн крепостта
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Или как банките загърбиха конфекцията
в банкирането и започнаха да предлагат
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Петър Андронов, главен изпълнителен
директор на Сибанк и кънтри мениджър
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Цветан Петринин, главен изпълнителен
директор на Ти Би Ай банк:

Задават се нови предложения
при депозитите
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След невиждано високите си стойности
в началото на кризата сега лихвите
изследват долните си граници

Един от вариантите да се избяга
от капана на ниските лихви са хибридните
продукти, при които част от парите се
влагат във взаимен фонд

Или защо българските финансови
институции все още не могат да разчитат
на интернет банкирането, за да
оптимизират разходите си

класацията
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Най-добрите

банки
на 2015
Николай Стоянов

Да класираш банките само по числата, които самите те произвеждат,
е предизвикателство. Публична тайна е, че отчетите невинаги са напълно достоверно отражение на действителността, а след КТБ едва ли са
останали мнозина, които да бъдат
убеждавани в това..

Тази пета поредна година на класацията на “Капитал” на най-добрите банки в България обаче е с още една идея
по-трудна. Само три месеца след публикуването й БНБ трябва да оповести резултати от провежданата в
момента проверка на качеството на
активите (asset quality review) и стрес
тестовете, на които тя ще подложи банките. Това значи, че за много
от дружествата отчетните данни
може сериозно да се видоизменят, което скоропостижно да направи подредбата морално остаряла. И това е
добрият сценарий - не е изключено при
част от участниците на пазара да се
идентифицира капиталов недостиг,
който може и да се окаже непреодолим
и да се наложи държавна подкрепа.
При това положение звучи твърде
смело само на база публична информация да се опиташ да отсъдиш коя
банка колко добра е, докато цели екипи
ги проверяват отвътре кредит по
кредит и обезпечение по обезпечение.
Същевременно обаче имаме и доста

основания да се доверяваме на К10 методологията на класацията идентифицира фалиралата КТБ като една
от най-рисковите институции в годините преди затварянето й, а след
това въпреки катаклизмите на пазара подреждането се запази устойчиво. Всичко това ни кара да мислим, че
въпреки всички условности използваният набор от показатели е успял да
напипа пулса на банковия сектор и че
след мащабните проверки тази година няма да има изненади сред откроените на челни места.

Непоклатимата десетка

Тази година класацията е малко по-различна, като промените се дължат основно на новите форми на БНБ, които
направиха невъзможно да се изчислят
част от измерителите (виж карето).
Това обаче не означава и остри и неоправдани размествания. Всъщност
дори и при тези промени съставът
на топ 10 се запазва същият. А с това
и основните им характеристики - в

® shutterstock
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ОБЩО КЛАСИРАНЕ
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

банка

Уникредит Булбанк
Банка ДСК
Сосиете Женерал Експресбанк
Обединена българска банка
Райфайзенбанк (България)
Прокредит банк (България)
Алианц банк България
Сибанк
Юробанк България
Ти Би Ай банк
Общинска банка
Търговска банка Д
Първа инвестиционна банка
Тексим банк
Централна кооперативна
банка
Търговска банка Виктория
Българо-американска
кредитна банка
Интернешънъл асет банк
Банка Пиреос България
Токуда банк
Инвестбанк
Тегло

Стабилност и Ефективност и Устойчивост
риск
рентабилност и динамика

Размер

Общо

4.10
8.15
5.40
7.55
4.60
9.05
7.95
9.95
11.85
15.65
12.15
12.70
14.95
14.70
14.25

6.10
2.30
9.10
5.90
9.20
5.90
8.20
10.70
6.20
2.20
11.90
12.10
10.30
13.10
15.60

7.05
7.35
9.30
10.20
12.65
6.55
10.55
8.65
12.45
7.90
8.20
7.55
13.70
9.20
10.35

1.00
2.00
7.00
4.00
5.00
13.00
11.00
10.00
6.00
18.00
15.00
17.00
3.00
20.00
8.00

5.135
5.928
7.370
7.408
7.610
7.803
8.698
9.918
9.983
10.183
11.428
11.705
12.708
13.385
13.563

8.30
11.90

19.50
17.50

16.10
13.80

21.00
16.00

13.855
14.165

15.65
10.95
14.15
17.05
45%

13.90
18.10
17.40
15.80
30%

12.85
19.50
14.65
12.45
20%

14.00
9.00
19.00
12.00
5%

14.483
14.708
15.468
15.503

челото попадат изключително банките, контролирани от чуждестранни
финансови групи. От тях единственo
Банка Пиреос (дъщерна на гръцката
Piraeus) остава дълбоко под чертата
на елитната десетка след отчетената от нея рекордна загуба за миналата година.
Същевременно във втората половина са банки, контролирани от местни лица. При тях раздвижванията са
доста по-внушителни и ако в топ 10
няма размествания с по повече от 2-3
места, по-назад се виждат и доста
по-внушителни скокове и спадове.
Въпреки устойчивостта на класацията тази година не липсват и интриги. Една от тях е новият лидер. След
като Банка ДСК три поредни години
оглавяваше К10, за 2015 г. начело се
връща Уникредит Булбанк. Донякъде рокадата на върха се дължи и на
технически фактори - например през
миналата година Moody’s спря да рейтингова ДСК и тя губи ценни точки
по този показател. Въпреки това
обаче водачеството на Уникредит
Булбанк, която традиционно е първа и в подкласацията “Стабилност
и риск”, е доста голямо и дори и без
този ефект би победила в битката
на гигантите.
Извън това разместванията в топ
10 са по-скоро малки и очаквани. Ефектите на банковата ваканция в Атина
от миналото лято се усетиха и в българските банки с гръцка собственост.
Отливът на клиенти от тях и насочването им към приемани за сигурни
институции с централи в Западна
Европа обуславяше и динамиката в
сектора. Това е и причината ОББ да
изгуби третото място, което се заема от изкачващата се с две позиции
Сосиете женерал Експресбанк.
В категорията “Ефективност и рентабилност” за втора поредна година
първото място отива за малката Ти
Би Ай банк. Тя успява да показва добри
резултати благодарение на фокуса
си в потребителското кредитиране,
което й осигурява високи маржове. В
общата класация обаче тя губи три
места поради по-слабите си показатели в другите категории и

класацията
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остава последна в първата десетка.
В класацията “Устойчивост и динамика” Прокредит банк запазва лидерството си, въпреки че именно в тази
категория са най-съществените промени в методологията.

Банкиране под нулата

Тази година пред сектора има доста
изпитания. Дори да оставим за кратко настрана проверките, които текат в момента, самата среда, в която
оперират финансовите институции,
е доста необичайна.

Може би най-сериозното изпитание
за рентабилността им ще е свръхликвидността. И как да извлекат доход
от излишния си ресурс при нулеви и
отрицателни лихви във все по-големи части от Европа и света. От началото на 2016 г. и БНБ последва ЕЦБ и
въведе лихва -0.3% по свръхрезервите
на банките, депозирани при нея, а през
март нивото й падна до -0.4%. Или,
образно казано, за всеки лев, който те
вложат в БНБ над минимално изискваните, централната банка ще им налага глоба. А в началото на годината

тази сума беше около 7 млрд. лв.
Извън този пряк ефект обаче отрицaтелните лихви ще се отразяват
и косвено. Те логично смъкват надолу
междубанковите индекси като Euribor
и Sofibor, а с тях и лихвите по заемите. Освен това би трябвало допълнително да изострят конкуренцията
на кредитния пазар, което да понижи
лихвите по новите оферти допълнително. Същевременно обаче вече
лихвите по депозитите достигат
естествени дъна.
Така, ако миналата година

с които да се отчете държавната
подкрепа от 1.2 млрд. лв., която ПИБ
получи през юни 2014 г. и от която й
остават да изплати 450 млн. лв. към
края на 2015 г.

(печалба към собствен капитал) –
тегло 10%

методология
Класацията на банките е по редица показатели, които са разделени
в четири групи: стабилност и риск,
ефективност и рентабилност, устойчивост и динамика и размер. На
всеки показател. след консултации
с банкови експерти сме дали различно тегло, което да отразява както
това доколко е значим, така и доколко в практиката е изкривен от
еднократни ефекти или счетоводна
политика. Опитали сме се да не даваме голяма тежест на показатели, които зависят от размера на банката
(размер на активите, депозитите,
кредитите), както и на такива, за
които банките имат регулаторни
или маркетингови стимули да разкрасяват (лоши кредити, нетна печалба, капиталови съотношения).
От класацията е изключена държавната Българска банка за развитие,
тъй като тя по същество не се конкурира с останалите институции
(те са й по-скоро клиенти), а провежда правителствени политики. Освен
това тя не оперира и чисто пазарно,
доколкото се финансира с имплицитни или експлицитни държавни гаранции. В изчисляване на показателите
за устойчивост за минали периоди са
сумирани финансовите данни на Първа инвестиционна банка и влялата
се в нея през 2014 г. Юнионбанк. Не са
правени промени в методологията,

Избраните показатели са:
Стабилност и риск
общо тегло 45%
Цена на финансиране (разходи за
лихви към привлечени средства) –
тегло 20%
Цена на финансиране от домакинства – тегло 15%
Цена на кредита (приходи от лихви
към отпуснати кредити) – 20%
Цена на кредита
за домакинства – 5%
Кредитен рейтинг - тегло 20%
Капитал/активи – тегло 10%.
Кредити към депозити – тегло 10%
Ефективност и рентабилност
общо тегло – 30%
Нетен лихвен марж (нетен лихвен
доход към кредити и вземания) –
тегло 30%
Cost-to-income (административни
разходи към приходи от лихви, такси и дивиденти) – тегло 30%
Печалба преди обезценки към
активи - тегло 20%
Възвращаемост на активите, ROA
(печалба към активи) – тегло 10%
Възвращаемост на капитала, ROE

Устойчивост и динамика
общо тегло 20%:
Нетен лихвен марж* – 20%
Стандартно отклонение на разходите за обезценка - 20%
Възвращаемост
на капитала, ROE* – 15%
Стандартно
отклонение на ROE - 15%
Ръст на активите** – 15%.
Марж на нетния доход от такси и
комисиони* – 10%
Промяна
на капитал/активи** – 5%
*Показателите са класирани по тригодишната им средна геометрична
стойност
** Промяна спрямо 2013 г.
Размер
общо тегло 5%:
Сума на активите
За клоновете важи същата методология с тази разлика, че тъй като те
нямат обособен капитал, част от
показателите (а именно ROE, капиталова адекватност, капитал към
активи) не са включени и съответно
използваните тегла са малко по-различни. Alpha bank е извадена от класацията, тъй като към датата на
публикуване на класацията вече се е
влялa в Пощенска банка.
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класацията
2011

08

2012

2013

2014

2015

УНИКРЕДИТ
БУЛБАНК

1
2
2
2
1

1

БАНКА ДСК

2
1
1
1
2

2

СОСИЕТЕ
ЖЕНЕРАЛ
ЕКСПРЕСБАНК

5
3
4
5
3

3

ОБЕДИНЕНА
БЪЛГАРСКА
БАНКА

4
6
5
3
4

4

РАЙФАЙЗЕНБАНК
(БЪЛГАРИЯ)

3
4
3
4
5

5

ПРОКРЕДИТ
БАНК
(БЪЛГАРИЯ)

6
5
6
6
6

АЛИАНЦ БАНК
БЪЛГАРИЯ

9
8
7
8
7

7

СИБАНК

10
11
10
9
8

8

ЮРОБАНК
БЪЛГАРИЯ

8
9
11
10
9

9

ТИ БИ АЙ БАНК

19
13
9
7
10

банките се радваха на разширяващ
се лихвен спред, тази година вероятно основната им линия на генериране
на доход ще бъде поставена под натиск, като спадът ще е по-скоро при
заемите.

Оценките от изпита

Другата голяма неизвестна, която
може да преподреди пазара, естествено е операцията по прегледа на

МЯСТО ЗА 2015 Г.
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10
активите и стрес тестовете. Те се
правят по данни към края на 2015 г., но
дори и сега влияят сериозно на поведението на банките. Резултатите ще
станат ясни през август, но тогава
ще е ключово не само какво показват
данните към 31 декември, но и какво е
свършено междувременно. Така логично всяка банка, особено такава, която
може да очаква сериозни обезценки, би
искала да продължава да трупа буфери,

за да може при капиталов недостиг да
го е покрила, доколкото е възможно, с
печалбата си от първото полугодие.
Самите резултати също така биха
имали качествено различно отражение за различните играчи. Например
за банките - част от международни
банкови групи, в общия случай констатирана капиталова дупка лесно би се
запълнила с инжекция от централата
- българските поделения обикновено са малки на фона на балансите на
майките им и увеличение на капитала
едва ли ще е непосилно, като индикациите са, че собствениците като
цяло са склонни да окажат подкрепа.
Съответно и негативен резултат в
по-малка степен би предизвикал паника сред вложителите й. Същевременно при банките с местни акционери
набавянето на капитал би било доста
по-трудна задача. Затова и самото
обявяване на капиталов недостиг би
могло да предизвика криза в такава
институция.
Поради тази причина и вероятно, ако
им проблемни институции, БНБ ще
обявява резултатите за тях директно с план за преструктурирането им.
Колкото и да се работи по предварително зададена методология, всички
очаквания са ключовият момент при
обявяването на резултатите да е
психологията. Ако БНБ не констатира никакви чувствителни проблеми
в сектора и всички издържат теста
безпроблемно, доверието в упражнението ще се разклати сериозно. Ако
пък резултатите са прекалено драматични, централната банка рискува да
индуцира паника, която трудно може
да контролира. Затова и вероятно ще
се търси някаква златна среда - ограничен брой банки с идентифицирани
дупки и капиталов недостиг, който
може да бъде покрит с наличните ресурси във фиска.
Друго очакване е след резултатите
да се отключи пазарът на сливания
и придобивания в сектора. Ако има
банки с капиталов недостиг, който
не могат да преодолеят с помощ от
акционерите си, не е изключено БНБ и
правителството да влязат в активна роля на брокери и да им потърсят
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Какво ново
За петото си издание класацията
запазва общата концепция в методологията си, но тя е променена и
допълнена с няколко показателя. Основните новости са заради сменените отчетни форми на БНБ, които не
дават възможност да се изчисляват
някои от показателите, използвани
досега, или се губи съпоставимостта им с минали години. Това наложи
някои индикатори да отпаднат, да
им се потърсят заместители и съответно леко да се разместят теглата.
Така например новите данни от регулатора вече не съдържат информация за натрупаните обезценки, което прави невъзможно да се изчисли
съотношението им към отпуснатите кредити (степен на провизиране).
Така единствената налична информация за качеството на активите
на банките ще идва от годишните
им отчети. За да компенсираме липсата на този ключов показател, в
категорията “Стабилност и риск”
добавихме два нови - цена на ритейл
финансиране и на ритейл кредитиране. Идеята е, че домакинствата
са особено волатилен сектор и ако

ресурсът е привлечен от тях скъпо,
той лесно може да се пренасочи в друга посока.
Все пак решихме да използваме показател за качество на активите, но в
категорията “Устойчивост и динамика”. Там сме сложили разходите за
обезценка към размера на кредитите, но представен чрез стандартното си отклонение за последните три
години. Идеята е, че колкото по-малки са колебанията в предприеманите
обезценки, толкова по-предвидими
са резултатите на банката и толкова по-малък е рискът от еднократни ефекти. Аналогично въвеждаме и
като нов показател стандартното
отклонение на възвращаемостта
на капитала - липсата на колебания
в показателите за рентабилност
показва устойчиво развитие. Същевременно от категорията отпада
промяната в цената на финансиране
за последните три години, тъй като
променените отчетни форми на БНБ
от началото на 2015 г. не осигуряват
възможност за сравняване със старите данни.
С отпадането на показатели и
включването на нови логично има

и промени в теглата им за общата
оценка.
Другите промени в методологията
са по-скоро козметични. При всички коефициенти, използващи балансов показател, вече не се взима
стойността му в края на годината,
а средната от началото и края на
годината. Например вече възвращаемостта на активите се изчислява не като печалбата се раздели на
активите към 31 декември 2015 г., а
като се раздели на средното между
активите към края на 2014 и 2015 г.
Така се намалява изкривяването, ако
в съответния показател е имало
чувствителна промяна през годината. Освен това вече при съотношението кредити към депозити се приема за оптимално по-малка разлика
от средното за банковата система,
а не отдалечеността от 100%, което досега беше приемано като някакво златно число за финансиране
със собствени сили. Тези промени са
продукт на съвети от експерти от
бранша как да се направят показателите по-методологически издържани и като цяло не влияят силно на
финалното класиране.

купувач. Като цяло дори и да няма
проблемни институции, за които поспешност да се търси собственик,
самата проверка до голяма степен играе ролята на дю дилиджънс и дава на
потенциалните купувачи сигурност,
че не ги чакат големи неприятни изненади.

Със сигурност обаче и класацията (и
особено ранкирането по показателите за стабилност) дава добри индикации за банките, които е малко вероятно да срещнат капиталови проблеми
след проверките, както и за тези, при
които има рискове. Дори и тук обаче
отчетните данни не дават пълната
картина. Някои важни неща като големите експозиции, кредитирането на
свързани лица, оценките на обезпеченията и разликите в провизионната
политика остават скрити и могат сериозно да изкривят резултатите. Не
е тайна и че с различни хватки някои
банки успяват да поддържат просрочени кредити “живи” дори и дълго след
като по тях не е имало плащания.
Това, което К10 дава, е максимално
достоверна и добра картина на сектора според наличните данни. А с

това и добра основа на всеки клиент
- индивидуален или фирмен, в търсенето му на подходяща финансова
институция, с която да си партнира.
Естествено класирането по числа не
дава пълен и еднозначен отговор коя
банка е най-подходяща за всеки отделен клиент. За вложителите очевидно са важни едни показатели, за търсещите заем - други, а за ползващите
платежни услуги - трети. За някои от
тях класирането дава представа, но
други са по-трудно измерими - удобна
клонова мрежа, развито електронно
или мобилно банкиране, качествено
обслужване, прозрачно и коректно отношение и т.н. Всичко това са неща,
които всеки клиент си преценява и в
светлината на своя опит и на взаимоотношенията му с неговата обслужваща банка.

Битката
за доверието

При цялата несигурност на течащия AQR К10 няма претенции да е
абсолютен ориентир за изхода от
стрес тестовете. Най-малкото класацията е изготвена, преди да са ясни
макропоказателите при сценариите,
срещу които ще се тества устойчивостта на институциите. А и самото подреждане се опира единствено
на отчетни данни.

класацията
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Очаквай повече!

New Hyundai SUV’s
Всеки поглед, всяко докосване разкриват изключителната елегантност на новото Santa Fe и новия Tucson. Елегантната
линия, подчертана от новата хексагонална радиаторна решетка, подсилва усещането за изключително просторния и удобен
интериор. Системи като интелигентния круиз контрол (Smart Cruise Control) правят шофирането удоволствие, а най-модерните
технологии, включително автоматичното аварийно задействане на спирачките (Autonomous Emergency Braking) осигуряват
изключително високо ниво на безопасност. Всичко това прави новото Santa Fe и новия Tucson изискани и елегантни SUV.
Защото ние не целим просто да задоволим вашите очакванията, а да ги надминем. Открийте повече на Hyundai.com!
ɢʂʉɻʋɺʁɿʈʃɿʍʉɿʃʆʙʌʍʋɺʍʃɼʈʉɫʋɿɾɿʈʋɺʂʐʉɾʈɺɽʉʋʃɼʉ:4BOUB'F ʆʅʇ ɫɨ2ɽʅʇ;5VDTPO ʆʅʇ ɫɨ2ɽʅʇ
ɫʉʏʃʚɦʆɺɾʉʌʍ  ɫʉʏʃʚɥʙʆʃʈ  ɚʎʋɽɺʌ  
ɛɺʋʈɺ  ɩʆʉɼɾʃɼ  ɛɿʆʃʅʉɬʕʋʈʉɼʉ 
ɫʍɺʋɺɡɺɽʉʋɺ  ɪʎʌɿ 
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Стабилност и риск:
В годината на големия тест

® shutterstock

П

о своя замисъл и конструкция основното качество
на съвременните банки не
е стабилността. И тук не
говорим конкретно за България - кредитните институции привличат
депозити, които клиентите им могат да изтеглят по всяко време и
ги влагат в кредити, които самите
банки не могат да си вземат, когато
поискат. И това естествено поражда риска, ако много хора си поискат
парите, една банка да не може да им
ги върне.
Тази непреодолима опасност на
т.нар. банкиране с частични резерви
не изчезва дори и в държави, чиито
централни банки могат да действат като кредитор от последна
инстанция и да предоставят ликвидност на институции, изправени
пред подобен отлив на клиенти. А в
България, където и този буфер не съществува, стабилността би трябвало да е още по-водеща при избора
на банка, особено след като и КТБ болезнено припомни, че фалитът не е
само теоретична постановка.
За съжаление този здравословен и
дисциплиниращ страх на вложителите да не си загубят парите е притъпен. Дълги години той беше туширан
с биене в гърдите и уверения в качеството на надзора и финансовата
стабилност на държавата. А освен
това и голяма част от спестителите директно са лишени от стимул
да се замислят за риск - държавната
гаранция на депозитите до 196 хил.
лв. за България е токова висока, че
обхваща огромен дял от депозитната маса. Макар и при КТБ парите на
вложителите да останаха блокирни
няколко месеца, те все пак бяха из-
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платени, а след законовите промени
при нови казуси това би трябвало да
става буквално до дни. Така че причините спестителите да са бдителни
са още по-малко.
Същевременно обаче перспективите пред банковата стабилност в
никакъв случай не са по-светли. С новите европейски правила вече преди
да се стигне до спасяване на банка с
пари на данъкоплатците, ще трябва
поне 8% от пасивите на банката да
бъдат “изтрити”. Или, иначе казано,
има реална опасност не просто акционери и облигационери, но и големи
депозанти с над 196 хил. лв. да понесат загуби. Или ако трябва да дадем
нагледен пример, ако този режим
действаше, когато ПИБ получаваше
държавна подкрепа, акционерите и
облигационерите й вероятно щяха
да загубят всичко, преди държавата
да може да отпусне 1.2 млрд. лв. A при
предстоящите през лятото резул-

тати от стрес тестовете именно
този механизъм ще действа.
Всички тези аргументи, както и съвсем реалната стресова ситуация
от 2014 г. вероятно са причина факторите за стабилност на обслужващата банка да стават все по-важни.
Това личи и по пренасочването на
клиенти към приеманите за по-стабилни банки със западноевропейска
собственост. През 2014 г. чувствителното бягство беше от банките
с местна собственост, като тенденцията не се ограничи до КТБ и
ПИБ, а през 2015 г. - от тези с гръцка
собственост, заради банковата ваканция и политическата криза през
лятото. Топ 3 на банките в К10 по
“Стабилност и риск” бяха сред привлеклите най-много ресурс въпреки
доста под средните лихвени нива,
които предлагат. Към тях може да се
добави и №6 ДСК - сред домакинствата, особено в по-малките населени

места, тя още е синоним на държавна и това й носи облаги.
Като най-важни сред измерителите,
по които класираме банките, избрахме чисто пазарните показатели - цената, на която могат да привличат
ресурс, и цената, на която могат да
го отдават.
При разходите за финансиране на
банките очаквано се запазва дългогодишната тенденция пазарните
лидери, както и банките със силна чуждестранна марка в името
си получават предимство, докато
местните и малки играчи трябва да
плащат по-скъпо, за да привличат
депозити. Така въпреки общия спад
на лихвите разликите се запазват,
като спредът между най-евтино и
най-скъпо финансиращите остава
над 2 процентни пункта.
Като нов допълнителен измерител
тази година въведохме цената на ресурса от сектор домакинства.

Стабилност и риск
№

банка

Цена на
финан- Ранг
сиране

Цена на
финансиране Ранг
от домакинства

Цена на
кредита

Ранг

Цена на
кредита
Ранг
за домакинства

1 Уникредит Булбанк
2 Райфайзенбанк (България)

0.61%
0.61%

3
2

0.79%
0.56%

4
2

3.71%
4.53%

3
6

7.00%
7.30%

6
8

3 Сосиете Женерал
Експресбанк
4 Обединена българска банка
5 Алианц банк България
6 Банка ДСК
7 Търговска банка Виктория
8 Прокредит банк (България)
9 Сибанк
10 Банка Пиреос България
11 Юробанк България
12 Българо-американска
кредитна банка
13 Общинска банка
14 Търговска банка Д
15 Токуда банк
16 Централна кооперативна
банка
17 Тексим банк
18 Първа инвестиционна
банка
19 Интернешънъл асет банк
19 Ти Би Ай банк
21 Инвестбанк
Тегло

0.92%

5

1.28%

7

4.28%

5

7.90%

11

0.94%
0.96%
0.45%
0.96%
0.95%
0.75%
2.07%
1.22%
2.40%

6
8
1
9
7
4
16
11
19

1.08%
1.46%
0.54%
0.94%
0.74%
1.42%
2.50%
1.37%
2.94%

6
10
1
5
3
9
15
8
17

4.76%
4.75%
5.72%
2.97%
6.19%
4.09%
3.66%
5.07%
4.63%

10
8
16
1
18
4
2
14
7

8.21%
7.33%
8.90%
3.16%
4.66%
7.95%
6.67%
8.24%
6.03%

1.04%
1.52%
2.01%
1.82%

10
12
15
14

1.61%
2.21%
2.64%
2.08%

11
13
16
12

4.79%
5.33%
5.02%
4.95%

11
15
13
12

1.60%
2.61%

13
20

2.30%
3.04%

14
18

8.91%
6.81%

2.37%
2.18%
2.90%

18
17
21
20%

3.05%
3.09%
3.69%

Кредитен рейтинг

Капитал/
Ранг
активи

Кредити/
депозити*

Ранг

Общо

4 14.74%
5 14.56%

7
9

71.77%
80.81%

5
4

4.1
4.6

1.5 11.39%

12

80.57%

3

5.4

13 B (S&P)/ B (Fitch)
9
BBB+ (Fitch)
16
1
2
BBB- (Fitch)
12
4
15
3

7
1.5
15
15
3
15
15
15
15

2 97.12%
16 64.64%
6 76.25%
17 90.43%
11 104.94%
14 115.92%
5 99.99%
8 95.06%
4 85.70%

12 7.55
9 7.95
2 8.15
8
8.3
18 9.05
20 9.95
14 10.95
11 11.85
6 11.9

9.25%
7.22%
6.82%
9.18%

18
7
5
17

6 6.41%
15 13.18%
15 11.11%
15 8.43%

21
10
13
19

36.24%
62.44%
53.53%
55.00%

21 12.15
10 12.7
16 14.15
15 14.25

20 16.40%
19 9.67%

20
19

15 20.55%
8 8.51%

1
18

48.34%
78.72%

19 14.7
1 14.95

19 4.75%
9 8.22%
20 12.03% 21 20.90%
21 5.80% 17 7.44%
15%
20%

14
21
10
5%

15 7.59% 20
15 17.72%
3
15 9.32% 15
20%
10%

52.86%
89.27%
57.72%

17 15.65
7 15.65
13 17.05
10%

*колкото по-далеч от средното за банките (77.91%), толкова по-ниска оценка получава конкретната банка

BB+ (S&P)
Ba3 (Moody's)/
BBB- (Fitch)
BBB+ (Fitch)

Ранг

B1 (Moody's)

B- (Fitch)

18.30%
8.94%
14.93%
8.87%
12.46%
10.74%
17.16%
14.69%
17.18%

класацията

През 2014 г.
чувствителният отлив
на клиенти беше от
банките с местна
собственост заради
трусовете около
КТБ и ПИБ, а през 2015
г. - от тези с гръцка
собственост заради
банковата ваканция
и политическата криза
през лятото.
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Дадохме му голяма тежест, тъй
като именно ритейл депозитите са
сред доста ценово чувствителните
и волатилни компоненти на банковия
ресурс. Тук спредът е още по-широк и
достига 2.5-3 процентни пункта.
Тежестта на показателите за цената на кредита е малко по-ниска,
защото показателят не е толкова
еднозначен. Приели сме (както и в
предишните години на класацията),
че високите му стойности са негатив, тъй като говорят за по-рисков
портфейл и изправят банката пред
риск да загуби клиенти, които да се
рефинансират при нейни конкуренти. Високите стойности обаче означават повече приходи и съответно
рентабилност.
Недостатъците на показателя си
личат и по това, че първото място по него се заема от дъщерната
на КТБ банка “Виктория”. Основната
част от портфейлите й бяха продадени и дейността й е практически
замразена, като й се търси купувач.
Това обаче въпреки хроничните й загуби изкривява класацията, като я
изкарва на 7-о място в категорията,
въпреки че капиталът й беше паднал
критично към края на годината.
За съжаление един от важните показатели - обезценки към кредити,
вече не е наличен, тъй като в новите
надзорни форми на БНБ няма такива
данни за отделните банки. Така реално класацията по стабилност остава без измерител за качеството на
активите и консервативността на
провизионната политика.
Кредитният рейтинг е показател,
който в К10 получава висока тежест, тъй като е външна оценка
за дейността на банките и е единственият, който не произхожда от
собствените им отчети. Големият
недостатък е, че повечето банки не
се рейтинговат, тъй като не се финансират от капиталовите пазари
и не виждат логика в този разход. Затова и те получават служебно нисък
резултат. Така големият губещ тук
е ДСК, след като Moody’s оттегли
рейтинга си (непоискан и неплащан
от банката) за нея и банката изгуби

ценни точки в класацията. Обратно
Общинска банка започна да се рейтингова за пръв път и това й даде
бонус. Като цяло през 2015 г. притесненията на рейтинговите агенции се
пренесоха в лек спад на рейтингите
на част от банките, като най-голям
той беше при ПИБ (три степени), но
това се дължеше до голяма степен
на промяна в методологията, която
понижи очакванията на Fitch за държавна подкрепа.
Показателят капитал към активи
тази година е може би двойно по-важен от обикновено, тъй като течащата проверка в сектора може да
доведе до нужди от допълнителни
провизии и съответно капиталът
да се свие. Затова и големите стойности говорят за повече буфери и
съответно дават спокойствие. Те
обаче не бива да се абсолютизират,
тъй като може да са и сигнал за неефективност и невъзможност да се
пласира набраният ресурс.
Съотношението кредити/депозити
е с малка тежест в класацията. Това
беше един от най-зорко следените
показатели в годините на кредитния бум, защото показваше зависимостта на банките от финансиране
от централите им. Сега обаче средните нива са доста под 100% и българската банкова система от нетен
длъжник вече е кредитор на света,
така че рисковете по тази линия са
доста намалели. Все още има институции, показващи завишени нива на
показателя, но е трудно да се прецени във всеки конкретен случай доколко това е носител на опасност. Например Сибанк и Прокредит банк са
двете институции с над 100%, но те
ползват евтин ресурс от ЕЦБ през
централите си за кредитиране в
България. Извън тях банките с гръцка собственост остават с най-високите нива - малко под 100%.
Макар и с изменена методология Уникредит Булбанк запазва хегемонията
си и за пета поредна година от създаването на К10 е лидер в тази секция. Както и в основната класация,
подчертано силно е разделението по
собственост.
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Ефективност и рентабилност:
Печалба по поръчка

® shutterstock

К

олко ще е печалбата на една
банка за конкретна година?
Краткият отговор е колкото
мениджмънтът и счетоводителят й поискат и колкото регулаторът и одиторът й разрешат. Разбира
се, все някога лоши кредити трябва
да се обезценят и загубите да се покажат, но практиката и разтегливите
счетоводни стандарти са доказали,
че това може да се отлага доста дълго до избран удачен момент. А също
така и че те могат умело да бъдат
замаскирани зад различни еднократни
ефекти, така че най-следеното число
на нетната печалба да не изглежда
стряскащо отрицателно.
Затова и да се гледа моментната картина на рентабилността може би не
е най-смисленото упражнение. Това е и
причината тази секция от К10 да получава по малка тежест от показателите за стабилност. Все пак обаче има
доста показатели за ефективността
на една банка, които показват по-реалистична картина. А и като крайно рентабилността е ключова, тъй
като печалбите са основното, което
интересува инвеститорите. А за
българската банкова система от доста време са и основният източник на
капитал.
Това ги прави и особено важни преди
стрес тестовете, тъй като генерират буфери срещу евентуални капиталови дупки, които може да бъдат
идентифицирани от проверителите
и БНБ. В това отношение 2015 г. беше
добра за сектора. Постигнатата
печалба от почти 900 млн. лв. е найвисоката в следкризисните години.
Това беше постигнато при растящ
доход от банкови операции, а освен
това и върху резултата тежаха по-

вече административни разходи (около подготовката на проверката на
качеството на активите), както и
първоначалната вноска за новия фонд
за преструктуриране към БНБ (малко
над 80 млн. лв.).
Може би най-следеният показател нетният лихвен марж, през миналата
година успя да се разшири. Изпреварващият спад на лихвите по депозитите
спрямо тези по кредитите даде на повечето банки по-голям спред. С доближаването на дъна на цената на ресурса обаче очакванията са тази година
маржът да започне да се свива. А това,

както и другото голямо предизвикателство за банките - отрицателните лихви, въведени от БНБ, вещае, че
резултатите може да се окажат под
натиск.
Друг ключов измерител - съотношението cost-to-income, което се базира
само на нетните приходи от лихви,
такси и дивиденти, като ги съпоставя с административните разходи,
също показва чувствително подобрение. Запазва се и тенденцията този
измерител, чиито ниски стойности
отразяват до голяма степен оперативната ефективност на институ-
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циите, да е на по-благоприятни нива в
по-големите от тях. Като цяло обаче
най-големи подобрения се наблюдават
в по-малките институции. Те обаче
тръгват от ниска база, а и като цяло
при малка банка е доста по-лесно да се
правят оптимизации, отколкото в огромна структура.
В класацията по-ниско тегло имат
класическите показатели за рентабилност - възвращаемост на активите и на собствения капитал, както
и печалбата преди обезценки към активите. Едната причина е, че те са
няколко, което сумарно увеличава влиянието им върху крайния резултат,
а другата е, че до дъното на отчета
те често са изкривени от много еднократни ефекти.
Все пак печалбата преди обезценки
дава доста добър поглед към текущата ефективност, изчистена от
наследството от лоши кредити от
минали години. Дори и тя обаче не изчиства всички еднократни ефекти.
Така например две поредни години
вече отчетите на ПИБ получават
силен тласък от еднократни сделки. През 2014 г. това беше продажба
на недвижим имот на South Stream

Transport за 100 млн. евро, от което
банката отчита печалба над 160 млн.
лв. През 2015 г. пък има мащабна рекласификация на имоти, придобити
от банката като обезпечения, които
след преоценки носят печалба от над
100 млн. лв. Това, както и други счетоводни операции в края на годината
позволяват на банката да е на печалба въпреки рекордните 327 млн. лв.
разходи за обезценки.
Противно на логиката, че пазарните
лидери трябва да са по-ефективни заради икономиите от мащаба, начело
в категорията за втора поред година
е малката Ти Би Ай банк с едва малко
над половин милиард лева активи. При
нея големите маржове идват, въпреки
че тя е от сравнително скъпо финансиращите се, като обяснението в голяма степен е големият й портфейл
от скъпо раздадени потребителски
кредити, които тя придобива от дружествата за бързи заеми от групата
TBI в България и Румъния.
Традиционно силно представяне в
подкласацията има ДСК, която е лидер
в кредитирането за домакинства, което осигурява по-голям марж от фирмените портфейли.

Показателите за
рентабилност стават
особено важни преди
стрес тестовете, тъй
като генерират буфери
срещу евентуални
капиталови дупки.

Ефективност и рентабилност
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

банка

Ти Би Ай Банк
Банка ДСК
Обединена българска банка
Прокредит банк (България)
Уникредит Булбанк
Юробанк България
Алианц банк България
Сосиете Женерал Експресбанк
Райфайзенбанк (България)
Първа инвестиционна банка
Сибанк
Общинска банка
Търговска банка Д
Тексим банк
Интернешънъл асет банк
Централна кооперативна банка
Инвестбанк
Токуда банк
Българо-американска кредитна банка
Банка Пиреос България
Търговска банка Виктория
Тегло

Нетен
лихвен
марж

12.86%
6.86%
5.49%
5.81%
4.37%
5.03%
5.55%
4.07%
5.10%
4.32%
4.66%
7.31%
5.43%
7.99%
2.56%
3.43%
2.15%
4.19%
3.15%
2.48%
3.61%

Ранг

1
4
7
5
12
10
6
15
9
13
11
3
8
2
19
17
21
14
18
20
16
30%

Cost-to-income

47.97%
31.41%
44.44%
54.20%
39.76%
43.69%
52.14%
48.56%
56.97%
58.76%
63.44%
95.16%
74.73%
160.78%
77.39%
89.03%
59.44%
94.93%
81.68%
78.98%
267.53%

Ранг

5
1
4
8
2
3
7
6
9
10
12
19
13
20
14
17
11
18
16
15
21
30%

Печалба преди
обезценки/
активи

7.44%
4.18%
3.06%
2.76%
2.86%
2.77%
2.03%
2.20%
2.05%
3.95%
1.56%
0.42%
1.43%
0.80%
2.60%
0.84%
0.63%
0.30%
0.41%
0.42%
-2.62%

Ранг

1
2
4
7
5
6
11
9
10
3
12
17
13
15
8
14
16
20
19
18
21
20%

ROA

5.60%
2.90%
1.04%
1.94%
1.80%
1.64%
0.46%
1.49%
0.99%
0.15%
1.05%
0.44%
0.08%
0.07%
0.37%
0.17%
0.10%
-0.85%
0.07%
-4.40%
-5.14%

Ранг

1
2
8
3
4
5
10
6
9
14
7
11
16
17
12
13
15
19
18
20
21
10%

ROE

31.60%
19.40%
5.67%
15.56%
12.21%
11.15%
5.14%
13.09%
6.78%
1.72%
9.74%
6.92%
0.63%
0.36%
4.82%
2.02%
1.08%
-7.69%
0.40%
-25.65%
-58.00%

Ранг

Общо

1
2
10
3
5
6
11
4
9
14
7
8
16
18
12
13
15
19
17
20
21
10%

2.2
2.3
5.9
5.9
6.1
6.2
8.2
9.1
9.2
10.3
10.7
11.9
12.1
13.1
13.9
15.6
15.8
17.4
17.5
18.1
19.5

класацията
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Устойчивост и динамика:
Силата на постоянството

М

акар и К10 да е класация на
най-добрите банки за годината, почти никой клиент (освен депозитните
туристи, търсещи най-изгодни лихвени условия) не си избира обслужваща
финансова институция само броени
месеци. Еднократната печалба или
загуба може да се дължи на извънредни
обстоятелства и далеч не е гаранция,
че банката е стабилна или ефективна.
Затова и за да може една банка трайно
да попадне на радара на спестители,
кредитополучатели и инвеститори,
тя трябва да показва консистентни
резултати.
Това е причината К10 да залага макар
и с по-ниско тегло на показатели, обхващащи последните три години, гру-

пирани в категорията “Устойчивост
и динамика”. По този начин, като се
вземат показателите за малко по-дълъг период, поне донякъде се изглаждат евентуални еднократни ефекти
- печалба от операции с финансови инструменти или недвижими имоти или
пък ударно отписване на натрупани
лоши заеми.
Повечето показатели в категорията
са аналогични на тези в двете основни, като в зависимост от вида им са
взети осреднено или като промяна
спрямо 2012 г. От тази година обаче
въведохме и показатели, измерени
чрез стандартно отклонение, с което
се търси да се откроят именно институции, при които има малки флуктуации. Това говори за последователна

политика и предсказуемост и намалява риска от изненадващи загуби.
Така например, вместо да разглеждаме
разходите за обезценки към кредитите само за 2015 г. като измерител на
консервативността на провизионната политика, предпочетохме да вземем стандартното отклонение на
показателя за последните три години. Или казано по друг начин, вместо да
дадем точки на банката, предприела
най-много обезценки ударно (вероятно
след като години наред изкуствено е
задържала процеса), предпочетохме
да ги дадем на тази, която методично
почиства портфейла си. По този начин на челните места изскачат банки
като Сибанк и Д банк, докато в противен случай най-добро класиране щеше

Устойчивост и динамика
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

банка

Прокредит банк (България)
Уникредит Булбанк
Банка ДСК
Търговска банка Д
Ти Би Ай банк
Общинска банка
Сибанк
Тексим банк
Сосиете Женерал Експресбанк
Обединена българска банка
Централна кооперативна
банка
Алианц банк България
Инвестбанк
Юробанк България
Райфайзенбанк (България)
Интернешънъл асет банк
Първа инвестиционна банка*
Българо-американска
кредитна банка
Токуда банк
Търговска банка Виктория
Банка Пиреос България
Тегло

Ранг

Стандартно отклонение на
разходите
за обезценка

Ранг

ROE

6.18%
4.14%
6.68%
5.07%
12.27%
7.03%
3.91%
6.80%
3.99%
4.88%
2.86%

5
12
4
7
1
2
15
3
14
8
17

0.13%
0.16%
0.47%
0.13%
1.95%
1.46%
0.03%
3.06%
0.35%
0.40%
0.55%

3
4
8
2
18
16
1
21
6
7
9

13.91%
10.85%
15.86%
0.69%
22.88%
7.98%
7.42%
0.39%
9.10%
4.64%
2.38%

3
4
2
16
1
7
8
17
5
10
13

0.22%
0.11%
0.35%
0.01%
2.09%
0.06%
0.20%
0.03%
0.43%
0.48%
0.07%

10
6
12
1
20
4
9
2
13
14
5

12.32%
36.46%
24.97%
-4.48%
26.19%
3.24%
22.85%
43.02%
43.91%
-2.32%
23.91%

12
3
6
19
5
14
9
2
1
17
7

1.71%
1.68%
1.48%
2.25%
3.15%
2.16%
1.80%
2.35%
1.30%
1.72%
1.74%

10
11
13
3
1
5
6
2
17
9
8

0.46%
-2.17%
-1.77%
4.04%
3.28%
0.29%
-2.99%
-5.80%
-2.02%
1.79%
-1.50%

4 6.55
16 7.05
13 7.35
1 7.55
2
7.9
7
8.2
19 8.65
21
9.2
15
9.3
3 10.2
12 10.35

4.85%
1.16%
4.46%
5.13%
2.12%
4.00%
2.19%

9
21
10
6
20
13
19

0.90%
0.99%
0.69%
1.17%
1.77%
2.17%
0.33%

13
14
11
15
17
19
5

8.55%
0.78%
5.13%
2.23%
3.44%
3.45%
-4.91%

6
15
9
14
12
11
18

0.32%
0.04%
0.77%
0.93%
0.14%
0.13%
1.03%

11
3
16
17
8
7
18

17.54%
16.51%
1.09%
8.23%
23.34%
-2.42%
30.43%

10
11
16
13
8
18
4

1.44%
2.24%
1.04%
1.46%
1.77%
1.45%
0.61%

16
4
18
14
7
15
20

-0.68%
-1.83%
0.35%
-0.04%
-1.35%
0.15%
-4.23%

10
14
6
9
11
8
20

3.39%
4.32%
2.72%

16
11
18
20%

0.68%
0.83%
2.42%

10 -8.62% 19
12 -49.91% 21
20 -10.86% 20
20%
15%

0.55%
1.10%
2.35%

15
2.43% 15
19 -59.01% 21
21 -14.75% 20
15%
15%

1.60%
0.47%
0.69%

12
21
19
10%

-2.77%
0.43%
-2.31%

18 14.65
5 16.1
17 19.5
5%

Нетен
лихвен
марж

Стандартно отклоРанг
Ранг
нение на
ROE

Ръст на
активите

В изчисляване на показателите за устойчивост за минали периоди са сумирани финансовите данни на Първа инвестиционна банка и влялата се в нея през 2014 г. Юнионбанк.

ПромяМарж на
на на
нетния
Ранг
Ранг капитал/ Ранг
доход от
активи
такси
2015/2013

Общо

10.55
12.45
12.45
12.65
12.85
13.7
13.8
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да има някоя банка, предприела ударно разкрасяване на баланса си преди проверката на качеството на активите. Например еднократните
операции на ПИБ от последните години, чрез които покрива големи загуби от обезценки, трудно
биха могли да се броят за устойчива политика.
Освен това рентабилността, измерена чрез
възвращаемостта на капитала, е разгледана
чрез два показателя - веднъж като средна геометрична и веднъж като стандартно отклонение. Или методологията дава точки по едната
линия на банките, които в последните години са
отчитали големи печалби, а по-другата на тези,
при които няма огромни скокове и сривове в резултатите. В нашия случай по първия показател
на първо място изскача лидерът по ефективност Ти Би Ай банк, но по втория тя е в дъното
на класацията.
Ръстът на активите традиционно получава помалка тежест в К10. Причините за това са много. От една страна, той се влияе много от стартовата база - малка банка лесно може да расте
с много проценти. От друга, показателят е и
нееднозначен - бурната експанзия на една банка
и завладяването на пазарен дял само по себе си
е позитивно, но може и да е нездравословно и да
привлича горещи пари с високи лихви, които при
трус да предизвикат ликвидна криза. Освен всичко това и той често е повлиян от еднократни
ефекти и фактори, независещи от самата банка.
Например през миналата година банките с гръцка собственост претърпяха отлив на депозити
в средата на годината заради политическата и
банковата криза в Атина въпреки относителната си изолираност.
По подобие и промяната на съотношението капитал към активи е с ниско тегло. Едната причина е, че това е груб измерител, като по време
на излизане на класацията все още няма данни за
капиталовата адекватност на отделните банки към края на 2015 г. Но по-същественото е, че
е двояк - покачването на капиталовите съотношения като цяло означава повече стабилност,
но достигането на прекалено високи стойности
е знак за ниска ефективност, трудности с пласирането на ресурса и може да подяде рентабилността.
Въпреки сериозните промени в методологията и
новите показатели тази година Прокредит банк
остава лидер в категорията за втора поредна
година. Тя, както и другите две институции в
топ 3 (Уникредит Булбанк и ДСК) всъщност не се
показват като най-добри в нито един от разнородните показатели в подкласацията, а печелят
от добрия баланс между тях.

CFO of the Year
*().
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класацията

020

Клоновете

К

лоновете на чужди банки, опериращи в България, макар и
законово да не се различават
по нищо от местните дружества, все повече се превръщат в обособен сегмент. Като цяло те са по-скоро
бутикови банки, обслужващи корпоративни клиенти. Не са активни на ритейл пазара и не кредитират домакинства, като от действащите пет клона
само този на френската BNP Paribas активно набира влогове от граждани останалите разчитат почти само на
финансиране от централите си.
Всъщност това обособяване реално
може да се брои за приключило от тази
година, след като отпадна единстве-

ното изключение. Клонът на гръцката
Alpha bank оперираше по-скоро като останалите търговски банки, но той не
е включен в класацията, след като през
март той се вля в Пощенска банка. Така
всъщност клоновете загубиха най-големия си представител и вече са сумарно с едва 2.3 млрд. лв. активи.
Все пак клоновете имат и своите особености, като основната причина да
са отделени в К10 е, че нямат собствен
капитал в страната и оперират на
база на капиталовите изисквания към
банките им майки. Това прави някои
от показателите неприложими. Друга
разлика е, че вложенията им не са гарантирани от българския Фонд за гаран-

тиране на влоговете, а от аналога му
в съответната страна - членка на ЕС.
Това също в даден момент на турбуленция може да е инструмент, привличащ
клиенти.
Превърна се в традиция клоновете на
ING и Citibank да си разменят лидерската позиция, като тази година дойде
редът на последната. Основната причина е, че поделението на холандската
банка отчете загуба. Така Citibank освен
общата класация успява да покори и
тези за стабилност и за устойчивост.
В категорията за ефективност за втора поредна година победител е малкият клон на T.C. Ziraat Bankasi заради високите маржове, при които работи.

Клонове
Стабилност и риск
№

1
2
3
4
5

банка

Ситибанк Европа
Те-Дже Зираат банкасъ
ИНГ банк Н.В.
БНП Париба С.А.
Ишбанк АГ
Тегло в рамките на групата
Тегло на групата

Цена на
финансиране

0.10%
0.58%
0.02%
0.67%
1.86%

Ранг

2
3
1
4
5
30%

Цена на
кредита

Ранг

0.79%
4.54%
2.08%
1.89%
3.88%

Кредитен
рейтинг**

Ранг

1
A/A1/5
-/Baa3/BBB3
A/A1/A
2
A/A1/A+
4 BB+/Baa3/BBB20%

Кредити/депозити**

Ранг

Общо

19.39%
68.55%
112.96%
54.11%
176.75%

3
2
4
1
5
20%

2
3.65
2.3
2.4
4.65

2
4.5
2
2
4.5
30%

45%

*S&P/Moody's/Fitch
**колкото по-далеч от средното за клоновете (47.33%), толкова по-ниска оценка получава конкретният клон

Ефективност и рентабилност
№

1
2
3
4
5

банка

Ситибанк Европа,
Те-Дже Зираат банкасъ
ИНГ банк Н.В.
БНП Париба С.А.
Ишбанк АГ
Тегло в рамките на групата
Тегло на групата

Нетен лихвен
марж

1.17%
7.24%
2.79%
1.20%
2.84%

Ранг

5
1
3
4
2
30%

Cost-to-income Ранг

116.29%
72.41%
134.46%
163.39%
204.04%

2
1
3
4
5
30%

Печалба преди
обезценки/
активи

Ранг

1.18%
1.63%
0.25%
-1.07%
-0.92%

2
1
3
5
4
20%

ROA

Ранг

Общо

1.05%
0.80%
-0.59%
-1.08%
-0.92%

1
2
3
5
4
20%

2.7
1.2
3
4.4
3.7
30%

Ефективност и рентабилност

№

1
2
3
4
5

банка

Ситибанк Европа
Те-Дже Зираат банкасъ
ИНГ банк Н.В.
БНП Париба С.А.
Ишбанк АГ
Тегло в рамките на групата
Тегло на групата

Стандартно отклоНетен
нение на
лихвен Ранг
Ранг ROE/ROA Ранг
разходимарж
те за обезценка

1.53%
7.38%
2.59%
1.36%
2.76%

4
1
3
5
2
20%

0.07%
0.87%
0.84%
0.10%
0.00%

2
5
4
3
1
20%

1.39%
-0.18%
-0.13%
-0.55%
-3.40%

1
3
2
4
5
15%

Стандартно отклонение на
ROА

0.30%
1.14%
0.42%
0.56%
2.75%

Ранг

1
4
2
3
5
15%

Размер

Ръст на
Ранг
активите

Марж
на
нетния
доход
от
такси

31.03%
66.28%
-4.28%
74.44%
-42.91%

1.26%
2.33%
0.97%
1.05%
1.76%

3
2
4
1
5
15%

Ранг

Общо

Активи

Ранг

Общо

3 2.4 832 571
1 2.24
1 2.7 89 378
4 2.7425
5 3.35 585 771
3 2.755
4 3.4 790 812
2 3.18
2 3.15
7 808
5 4.0825
15%
20%
5%
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Уникредит
Булбанк

1

® ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ

№1 Стабилност
и риск
№5 Ефективност
и рентабилност
№2 Устойчивост
и динамика
№1 Размер

Има икономически
предпоставки
да очакваме
консолидация

Левон Хампарцумян,
главен изпълнителен
директор на
Уникредит Булбанк

Гергана Михайлова

С активи от 17.3 млрд. лв. Уникредит Булбанк е найголямата финансова институция в България. Създадена
е в резултат на сливането на Булбанк, "Хеброс" и
"Биохим". В края на 2000 г. става част от италианската
финансова група UniCredit, която и в момента е
основен акционер. Институцията е активна както
в корпоративния сегмент, така и в банкирането
на дребно. Има лидерски позиции и в частното и
инвестиционното банкиране.
В класацията на "Капитал" за 2015 г. Уникредит Булбанк
се придвижва с една позиция напред и заема първото
място сред 21 институции в класацията. За това

спомага най-вече растежът на активите при запазване
на високи показатели за стабилност и риск. Ниската
цена, на която банката привлича финансиране, й помага
да поддържа благоприятен лихвен марж и висока
печалба. Лидерската й позиция на пазара с почти 20%
дял й дава възможност да извлича добри икономии
от мащаба, което личи от ниското съотношение на
административни разходи към оперативни приходи
(cost-to-income). Любопитното е, че почти няма отделни
показатели, в които тя да заема първото място, но с
добър микс от солидни резултати във всички категории
тя заема челни позиции.
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Как оценявате изминалата 2015 г. за банковия
сектор в България?
Това беше година на известна стабилизация след 2014 г., която беше повече от бурна. Подкрепен от растежа в
икономиката и добрите показатели
на експортно ориентираните фирми, ръстът на лошите кредити се
забави и доведе до ситуация, в която
започнаха да се реализират обезпеченията по старите лоши кредити. И
клиентите, и банките са много повнимателни и консервативни основно заради поуките от кризата 20082009 г. Като обобщение бих казал, че
изминалата беше една относително
добра година.

Кои бяха основните
предизвикателства и
как се справихте с тях?
Основните предизвикателства са
едни и същи - средата за правене на
бизнес, конкуренцията с другите банки и донякъде все още ниската степен на ентусиазъм за потребление и
за инвестиции. Опитваме се да предложим продукти и условия, които да
бъдат атрактивни. Днес условията
са значително по-добри, отколкото
бяха в предкризнисия период от 2005
до 2008 г.
По отношение на прочистването
от лоши кредити не мисля, че през
миналата година бяхме по-активни,
отколкото през предходните. Някои
от процесите искат време, за да се
развият. Имайте предвид, че изваждането на голям брой обезпечения,
които са основно недвижими имоти,

в къс период би сринало пазара. Технически имаме две години и половина, в
които България расте. Това е по-малко, отколкото би ни се искало, но все
пак растем и растежът ни е един от
високите в Европейския съюз. Друг е
въпросът, че този растеж се усеща
само от икономически най-активните хора, собственици на фирми, високоплатени професионалисти. За да
се усети като растеж и ентусиазъм
за потребление, би трябвало да гоним цифри от около 5%.

държат на такива сценарии. Можем
да разглеждаме прегледа на качеството на активите като печат за
качество.
Прегледът не е нещо зрелищно, има
много техническа работа. Ние в
"Уникредит" сме минавали през него,
имаме опит и сме направили подготовка. В банковия сектор сме свикнали да бъдем проверявани. Ако сме
добре организирани, не би трябвало
това да пречи на работата ни.
Това, което по-скоро представлява
известна опасност, е, ако критериите за оценка на активите са твърде
консервативни, защото след AQR периода това би могло да доведе до поконсервативни политики на кредитиране на самите банки. Моментът
е много деликатен да не си направим
сами кредитна суша от свръхпредпазливост.

В момента тече преглед
на качеството на активите на банките. Какви
са впечатленията ви от
хода му досега и отразява ли се на дейността
ви? Какво очаквате да
покаже той за вашата
Кои други тенденции
институция и за секто- ще характеризират
ра като цяло?
развитието на сектора
Като административна задача е през 2016 г.?
изключително сложна, тъй като
говорим за 22 банки, които трябва
едновременно да преминат в относително къс период през този
тест. Същевременно този тест
нито трябва да се подценява, нито
да се надценява, защото прегледът
на качеството на активите е препотвърждаване на финансовите
отчети на банките. Последващият
стрес тест поставя тези цифри в
контекста на определени хипотетични сценарии за влошаване на
ситуацията, за да се види доколко
институциите биха могли да из-

Банковият сектор е директна функция на развитието в икономиката.
Тя зависи от много фактори. Няма
списък от 10 неща, които трябва да
свършим, за да имаме добра икономика. Говорим за необходимите реформи, които трябва да се направят в
публичните системи, в съдебната
система, които да създадат усещането за предсказуемост на средата.
Това е една от много важните предпоставки за развитието на икономиката. Има успешни държави с високи данъци и неуспешни държави с
ниски данъци.
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Дигитализацията
на банковите услуги
може съществено
да размести пазарните
дялове между играчите.

Не очаквам революционни промени, а
те не би и трябвало да са революционни. Вероятно ще имаме ускорена еволюция на процесите, за да имаме по-добра
среда през 2016.
Има икономически предпоставки да
очакваме консолидация в сектора.
Кога това ще се случи е въпрос на
време – ако не 2016, може да е 2017 или
2018 година. Става дума и за икономия от мащаба, и за рентабилност.
Да имаш банка днес с по-малко 10% пазарен дял е възможно, но е по-трудно
и икономически по-неизгодно.
Ние в момента нямаме апетит за
придобиване, тъй като пазарният ни
дял и позицията е такава, че органичният растеж е по-изгоден, отколкото придобиването. Други банки, които са с по-малки пазарни дялове, но с
достатъчно силни собственици, биха
могли да се изкушат за придобивания.
Не бих казал, че изчакват AQR, защото все пак той не е дю дилиджънс.

фирми. Предприемчивостта, желанието за поемане на разумни рискове
трябва да бъдат отглеждани изключително внимателно, защото инвеститорите са плашливи. Предприемчивият човек е този, който създава
новото богатство. Аз изключвам от
това "успешните" фирми, които усвояват вече натрупано богатство
чрез механизмите на преразпределение на държавата, защото това е
друг бизнес. Той не е особено устойчив. Разбира се, публичните инвестиции също са един от основните мотори на растежа, но те не създават
ново богатство. Те преразпределят
вече създадено богатство.
Другите двигатели са тези, в които
традиционно сме успешни. Българската икономика е добре диверсифицирана - имаме селско стопанство,
суровини, метали, хайтек индустрия. Ако няма външни шокове, които да ни засегнат, е вероятно да се
сбъдне една малко по-оптимистична
прогноза за икономиката. Разбира се,
зависим от реколтата, от туристическия сезон. Към края на третото и
начало на четвъртото тримесечие
ще може по-ясно да видим къде сме.

Как ви влияе
отрицателната лихва,
въведена от БНБ, и какви
действия предприемате
за управление на
Какъв е фокусът в
ликвидността?
дейността на вашата
Със сигурно е тенденция, която се надяваме да не продължи много. Имаме банка за тази година?
достатъчно ликвидност, малко повече резерви, отколкото бихме искали,
но от друга страна, човек трябва да
е готов да работи с тази натрупана ликвидност и голяма депозитна
маса. Тя може да бъде разглеждана и
като резерв, който е готов във всеки момент да подкрепи растежа, ако
условията и средата, в която работим, предизвикат инвестиционен и
потребителски ентусиазъм.

Какви са очакванията
ви за икономиката
на страната и кои
ще са двигателите
на растежа?

Основният двигател на растежа са
предприемчивите български и чужди

Фокусът е както винаги първо да имаме екипи и хора, които да харесват
това, което правят, и да бъдат мотивирани да го правят добре. Важно
е клиентите да са доволни от това,
което правим, защото сме в бизнеса
с услуги и се подчиняваме на всички
правила на този бизнес. Опитваме
се да запазим лидерската си позиция.
Когато си на върха, всички искат
да взимат от теб - пазарни дялове,
хора, продукти. Това са естествени
процеси. Полагаме огромни усилия и
инвестираме в дигитализиране на
банкирането. Успехът в тази трансформация може да бъде същественият фактор, който ще размества
пазарни дялове. Трябва да сме подготвени, внимателни и мотивирани да
бъдем най-добрите.
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® НАДЕЖДА ЧИПЕВА

№6 Стабилност
и риск
№2 Ефективност
и рентабилност
№3 Устойчивост
и динамика
№2 Размер

Себестойността
на ресурса за банките
ще продължава
да нараства

Виолина Маринова,
главен изпълнителен
директор
на Банка ДСК

Мария Иванова

С 65-годишната си история Банка ДСК е кредитната институция с най-дългогодишно присъствие на българския пазар. Създадена като Държавна спестовна каса, впоследствие
тя става банка, като първоначално е еднолично държавно
акционерно дружество, а през 2003 г. е приватизирана и
продадена на най-голямата унгарска банка OTP. Към края на
2015 г. Банка ДСК е втората по големина в България според
размера на активите си – 11.1 млрд. лв. Институцията обаче
е лидер в банкирането на дребно с най-голям кредитен
портфейл към домакинствата и най-много привлечени
депозити от физически лица. След приватизацията й банката навлиза активно и в корпоративния сегмент, както и
в обслужването на клиенти, малки и средни предприятия.
След три години начело на класацията на „Капитал“ през

2015 г. Банка ДСК отстъпва до второто място. Институцията изгуби ценни точки заради оттеглянето на
рейтинга на международната агенция Moody's, с което
слезе до шестото място в подреждането в класирането по
стабилност и риск, където преди година беше на втора позиция. За по-скромното класиране натежават и показатели
като цената на кредита (16-о място) и цената на кредита за домакинствата (също 16-о място). Банката обаче е
лидер по показатели като общата цена на финансиране и
цената на финансиране от домакинствата, като запазва
челната си позиция и при съотношението cost-to-income
(административни разходи към приходи от лихви, такси и
дивиденти), което й помага отново да е в челната тройка
на най-ефективните институции.
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Как оценявате изминалата 2015 г. за банковия
сектор в България? Кои
бяха основните предизвикателства и как се
справихте с тях?

На фона на все още изключително
трудната за банките в момента
пазарна и оперативна среда резултатите, които отчете банковият
сектор през изминалата 2015 г., за
пореден път показват адекватната
политика на управление, която следват банките в България. В резултат
на тази политика секторът запазва
стабилните си показатели и разумна
възвращаемост. Въпреки подготовката за предстоящата проверка на
качеството на активите, както и
допълнителните разходи в размер
на 82 млн. лв. за вноски за новия фонд
за преструктуриране за 2015 г. банките в България отчитат по-добри
резултати от предходната година.
Освен че остават стабилни, това
означава и че запазват своите относително високи предпазни буфери
за системата.
Капитализацията на системата остава висока – банките държат 7.1
млрд. лв. повече капитал от минималните изисквания. В системата са
изградени значителни капиталови резерви, които могат да се ползват при
наличието на допълнителен натиск
от макроикономически характер.
Разходите за обезценка останаха без
съществена промяна, като се наблюдава забавяне в темпа на влошаване
на кредитните портфейли.

Ръстът на депозитите през 2015 г.
от близо 8% дава висока оценка за запазване на доверието в системата.
От друга страна, все още стагниращата кредитна активност изправи
банките пред предизвикателството
за успешното управление на излишната ликвидност. През 2015 г. пазарните лихвени индекси продължиха значително да намаляват и преминаха
нулевата граница. Отрицателната
доходност в еврозоната и липсата
на алтернативи за пласиране на излишната ликвидност на местния пазар принудиха банките в България да
увеличат средствата си по сметки в
БНБ. Към декември 2015 г. свръхрезервите, оценени чрез превишението на
поддържаните средства в БНБ над изискуемия минимум на резервни активи, достигнаха среднодневно почти
до 128% (за сравнение – 57% в края на
2014 г.). Това от своя страна доведе до
въвеждането на отрицателен лихвен
процент и върху свръхрезервите на
търговските банки в Българската народна банка.

В момента тече преглед
на качеството на активите на банките. Какви
са впечатленията ви от
хода му досега и отразява ли се на дейността
ви? Какво очаквате да
покаже той за вашата
институция и за сектора като цяло?

Отражението е несъмнено от ресурсна и организационна гледна точка. Банките извършиха допълнителен
задълбочен и детайлен преглед и анализ в подготовка на планирания преглед през тази година. В този смисъл
очакваме прегледът да премине приемливо от гледна точка на съвместимостта му с ежедневните процеси и
оперативни ангажименти. Въпреки
това допълнителното време, инвестирано в тази дейност, неминуемо оказва влияние върху приоритетизирането на текущите процеси.
Капиталът на Банка ДСК, както и нивото на покритие на необслужваните
кредити с провизии за обезценка са на
изключително високо ниво. Затова въпреки изключително консервативния
характер на прегледа очакването ни
е той да покаже, че банката е достатъчно предпазлива и капитализирана,
дори повече от необходимото. Както
казах вече и по повод на предишните
въпроси, нашите наблюдения са, че
банковият сектор като цяло в България също разполага с достатъчно
натрупани разумни резерви за посрещане на евентуални допълнителни
изисквания, които биха могли да произлязат от тази проверка.

Кои други тенденции
ще характеризират
развитието на сектора
през 2016 г.?

Разбира се, основното влияние върху развитието на сектора и през
2016 г. остава да оказва състоянието на вътрешната и външната
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макроикономическа среда.
Отрицателните лихви на финансовите пазари, както и тези върху свръхрезервите в БНБ не оставят доходоносни алтернативи за пласиране на
излишната ликвидност на банковия
сектор. Вследствие на това ерозията на доходността на банковата система се ускорява.
В този смисъл ще става все по-трудно на банките да намерят адекватния баланс между намаляването на
цената на кредитите, което остава
единствената икономически градивна алтернатива за пласиране на ресурса, и запазване на стабилните буфери за риск и възвращаемост.
От гледна точка на регулаторната
среда вярваме, че прегледът на качеството на активите и стрес тестовете на банковата система ще
затвърдят доверието в сектора.

Как ви влияе
отрицателната лихва,
въведена от БНБ, и какви
действия предприемате
за управление на
ликвидността?
Както казах вече и в предходните коментари, отрицателните лихви на
финансовите пазари, както и тези
върху свръхрезервите в БНБ допълнително ще ерозират доходността на
банковата система. Ограничаването
и избягването на тези ефекти става
и ще става все по-трудно, тъй като
прогнозите за нарастване на привлечения ресурс остават значително
по-високи от нарастването на кредитите в системата. В комбинация
и с новите регулации относно годишните вноски за фонда за гарантиране
на влоговете и фонда за преструктуриране, както и вноските за административната издръжка на фонда за
гарантиране на влоговете това ще
доведе до допълнително нарастване на себестойността на ресурса за
банките, която и в момента банките
вече не могат да покрият с нивото
на лихвения процент по продукти за
клиенти.

Банковият сектор
като цяло в
България разполага
с достатъчно
натрупани разумни
резерви за посрещане
на евентуални
допълнителни
изисквания, които
биха могли да
произлязат от
проверките.

Какви са очакванията
ви за икономиката на
страната и кои ще са
двигателите на растежа?

За разлика от 2015 г., когато усвояването на европейските фондове оказа силно положително въздействие
върху нарастването на българската
икономика, през 2016 г. този фактор
ще има значително по-слабо въздействие и фактори като износ и положителни нетни трансфери ще подкрепят крайното потребление като
двигател на икономическия растеж.
Надявам се, че страната ще продължи
да бъде в състояние да привлича чужди инвестиции, които имаха съществен принос за растежа на БВП и в близкото минало. Проинвестиционната
политика, достъпът до търговските
и финансовите пазари на ЕС, както и
ниските разходи за труд в сравнение
с другите страни - членки на ЕС, правят България благоприятна дестинация за инвеститорите, които имат
за цел да изнесат бизнеса си или част
от него в рамките на ЕС.
Като следствие и от повишаващи-

те се инвестиции благоприятстващ
фактор за българската икономика остават също понижаващите се нива
на безработица, като прогнозите за
2016 г. са този процес да продължи.
Умерените прогнози за реален ръст
на БВП през 2016 са малко над 2%.
Прогнозата за бюджетния дефицит
на страната е той да остане под
3% от БВП през 2016 г., както и през
следващите години и въпреки че нивото на общия дълг се очаква да се
увеличи, държавният дълг като пропорция от БВП ще остане на по-ниско ниво в сравнение с другите страни от региона.

Какъв е фокусът в
дейността на вашата
банка за тази година?
През 2016 г. Банка ДСК ще продължи
да развива дейността си с предприятия след започналото през 2014 г.
преструктуриране на управлението
на този сегмент. Разбира се, паралелно с това банката ще продължи да
работи върху обичайните си приоритети, които са актуални на фона на
сегашната икономическа и пазарна
среда – от една страна, в сферата на
продажбената стратегия, а от друга,
в сферата на управлението на риска
и ресурсите. Такива области са целесъобразното управление на продажбения процес в условията на силната
конкуренция и намаляващи маржове;
текущо повишаване ефективността на управление на качеството на
кредитния портфейл; адекватното
управление на цената на ресурса и
свободната ликвидност в светлината на очакванията за продължаващ
слаб потенциал на кредитния пазар
и намаляващи пазарни лихвени проценти; непрекъснато подобряване на
качеството на обслужване чрез развиване на каналите за продажба и непрекъснато усъвършенстване на информационни системи, обезпечаващи
всички процеси в банката, както по
отношение на продажбите, услугите
и обслужването на клиентите, така и
по отношение на административните функции.
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Най-добрият начин
да управляваме
ликвидността
е като увеличим
кредитирането

Aрно Льоклер,
главен
изпълнителен
директор
на Сосиете
Женерал
Експресбанк

Гергана Михайлова

Societe Generale Експресбанк е създадена през 1993 година
след сливането на 13 търговски банки при преструктурирането на тогавашния банков сектор в България. През
1999 година тя е придобита от френската група Societe
Generale и постепенно започва да се ориентира към предлагането на продукти и услуги на малките и средните
предприятия, както и да се активизира на пазара на банкиране на дребно. В края на 2015 година активите на банката
са 5.2 млрд. лв., което я класира на седмо място сред 28-те
играчи на пазара.
В класацията на "Капитал" SG Експресбанк заема трето място, което е изкачване с две позиции напред спрямо подреж-

дането за 2014 г. То се дължи на подобрените показатели за
устойчивост и динамика и най-вече на растежа на активите. Банката се представя и добре като рентабилност
въпреки сравнително свития й нетен лихвен марж. Друг показател, който й тежи, е относително ниският доход от
такси и комисиони, което обаче пък вероятно се компенсира от привлечените клиенти по тази линия. SG Експресбанк
определено е банката, която се опитва да се позиционира
именно с прозрачност на тарифата си и коректност към
клиентите. През миналата година в банката влезе нов генерален мениджър - това е Арно Льоклер, който преди това
е работил във Франция, Германия и Русия.

класацията
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До две години
дисбалансът между
растежа на депозитите
и кредитите може да се
изглади.

Как оценявате
изминалата 2015 г. за
банковия сектор в
България?
Годината бе балансирана от финансова гледна точка. Резултатите на
банките бяха много добри и показаха, че сме в тренд на растеж на нетния доход с над 20%. От друга страна, българската банкова система
показа стабилност и устойчивост
след кризата от 2014 година, и то в
среда, в която имаше някои рискове,
особено ситуацията с Гърция, която създаде известно напрежение.
Това, което не бе положително, е, че
въпреки икономическия растеж от
3% обемът на кредитирането се
запази същият и дори намаля в корпоративния сегмент. Това означава,
че все още няма достатъчно увереност сред предприемачите, за да започнат да теглят заеми. Разбира се,
ситуацията не е нова и се наблюдава
от поне 2-3 години.

Кои бяха основните
предизвикателства и
как се справихте с тях?
Едно от основните предизвикателства бе растежът на кредитирането, по-специално в корпоративния
сегмент. При големите корпорации
с годишни обороти от над 30 млн.
евро обемът на инвестициите и
търсенето на кредит не бе толкова
силно, колкото бихме искали. Проблемът обаче не е в цената на заема, а
в несигурността. През последните
дванадесет месеца сме свидетели
на ръст в заемите за покупка на недвижими имоти от индивидуалните
клиенти, особено в София. Това е още
един знак, че потребителите са притеснени за бъдещето си и инвестират в имоти, защото виждат в тях
инвестиция, която им дава сигурност, независимо от това какво ще
се случи в бъдеще.
Опитваме се да преодолеем слабото търсене на корпоративни кредити, като търсим нови сегменти
и нови клиенти, при които бихме

могли да постигнем растеж, особено
при средните по размер компании (с
обороти до 30 млн. лева), които са
доста значителен брой в страната.
При тях имаме растеж на бизнеса с
над 10% годишно. Наблягаме и върху
специфични продукти като лизинга или факторинга, където имаме
подобрения от порядъка на 40%. По
развитието на средните компании,
което наблюдавам, имам увереност
за позитивното развитие на българската икономика.
Друго голямо предизвикателство
през 2015 г. бе и нарастването на законовите изисквания от български и
европейски регулатори. Днес близо
една трета от нашия капацитет за
проекти и IT е ангажиран в регулаторни проекти, което е близо два пъти
повече от предходната година.

В момента тече преглед
на качеството на активите на банките. Какви
са впечатленията ви от
хода му досега и отразява ли се на дейността ви? Какво очаквате
да покаже той за вашата институция и за
сектора като цяло?
Прегледът протича според определения график, което е добре, защото
сроковете сами по себе си са предизвикателство. Ние преминахме вече
през първите две фази, които бяха
преглед на процедурите и преглед на
IT системите. Сега сме в критичната фаза, в която се прави проверка
на кредитните досиета. Намирам
за положително, че даденият график
за това е кратък, и очаквам резултатите в края на лятото. Не смятам,
че ще разкрият съществени проблеми за нашата банка.
По отношение на допълнителните
ресурси, които прегледът на активите изисква, не бих казал, че процесът
оказва влияние върху кредитната ни
активност. Основното напрежение
е при кадрите от звеното, което се
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занимава с кредитния риск. Преодоляваме това затруднение чрез временно увеличаване на ресурсите си.

Кои други тенденции
ще характеризират
развитието на сектора
през 2016 г.?

Те са много подобни на това, което
ние имахме през миналата година,
така че говорим за добър растеж при
индивидуалните клиенти, който
продължава. Динамиките в сектора
на недвижимите имоти и потребителското финансиране са по-добри
от миналата година. В корпоративния сегмент има добър ритъм, но
отнема известен период от време,
за да се материализира работата ни
като кредитни транзакции. Нашите
клиенти отправят повече запитвания, отколкото през миналата година, но е твърде рано да видим това
като директна продукция.
По отношение на ликвидността
в сравнение с предходната година
отчитаме същите нива на свръхликвидност, което означава, че кредитирането расте относително
равномерно с нарастването на депозитите.

ликвидността е да увеличим кредитната активност, затова през
пролетта предложихме специална
оферта за потребителски кредит с
лихва под 5%, което мисля, че за пръв
път се появява на пазара. Съдейки от
начина, по който се развива българската икономика, съм убеден, че дисбалансът между кредити и депозити
ще изчезне до две години.
При лошите заеми ситуацията е
стабилна, дори се подобрява в потребителския сегмент, като предпоставка за това е намалението
на безработицата. При фирменото
кредитиране не наблюдаваме специфични проблеми. Дори при компании,
които имат бизнес с Гърция или Русия, не отчитаме негативен ефект

Какви са очакванията
ви за икономиката на
страната и кои ще са
двигателите
на растежа?

Очакваме основният двигател на
растежа да бъде потребителският
сегмент, особено предвид ниската
безработица и динамиката при средния доход.
Малко е рано да се оцени потенциалът в селското стопанство, защото
този сектор зависи от определени европейски програми. Туризмът
е доста важен за източната част
на страната и той ще бъде облагодетелстван от геополитическото напрежение в някои дестинации
около Средиземноморието, така че
очаквам доста добър туристически
сезон за Черноморието.

Как виждате развитието на Сосиете Женерал
Експресбанк през 2016?

Как ви влияе
отрицателната лихва,
въведена от БНБ, и какви
действия предприемате
за управление на
ликвидността?
За нас свръхликвидността представлява около 20% от баланса ни. По
отношение на възможностите ни да
инвестираме тези пари в България
се сблъскваме със същите трудности, които срещаме и в Европа, в контекста на ниския лихвен процент.
Има начини за справяне със ситуацията чрез инвестиции в ценни книжа
и други финансови инструменти, но
въпреки всичко явлението не може
да бъде незабавно компенсирано и
трябва да го приемем.
Най-добрият начин да управляваме

заради икономическата криза в тези
две държави.
По отношение на лихвите мисля,
че голямото понижение беше вече
извършено и оттук нататък има
много малки възможности за допълнително намаление.

Опитваме се
да преодолеем
слабото търсене на
корпоративни кредити,
като търсим нови
сегменти и нови
клиенти, при които
бихме могли да
постигнем растеж.

При нас е като декатлона в спорта
- имаш поне десет различни дисциплини, в които се състезаваш едновременно и всяка от тях е важна.
През декември стартирахме нова
комуникационна платформа „Време е
за нещо по-добро”. Например премахнахме таксата за теглене от банкомати на банката за своите клиенти
и прегледахме своята тарифа, като
махнахме над 50 такси. Смятаме, че
опростяването и прозрачността са
водещи във взаимоотношенията с
клиентите.
В корпоративния сегмент ще предлагаме все повече структурирани
продукти, като например хеджирането на валута и стоки, което все
още е недостатъчно развито в България.

класацията
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ОБЕДИНЕНА
БЪЛГАРСКА
БАНКА

4
® Красимир Юскеселиев

№4 Стабилност
и риск
№3 Ефективност
и рентабилност
№10
Устойчивост
и динамика
№4 Размер

Гръцката криза
за нас бе реален тест
за устойчивост

Стилиян Вътев,
главен
изпълнителен
директор
на ОББ

Гергана Михайлова

ОББ има 24-годишна история на българския банков пазар.
Създадена е през 1992 г. чрез сливането на 22 български регионални търговски банки. Това я превръща в най-мащабния консолидационен проект в банковия сектор на страната до днес. Неин собственик е гръцката National Bank
of Greece, която държи 99.9% от капитала. В края на 2015 г.
ОББ е четвърта по големина на активите в сектора от
общо 28 кредитни институции с активи за 6.5 млрд. лв.
В общото класиране на "Капитал" тя заема четвърто
място, което е отстъпление с една позиция надолу в
сравнение с подреждането през миналата година. Причина да не успее да задържи миналогодишното си представяне е съотношението кредити към депозити, което се
отклонява от средното за системата, макар че е под

100% и вече банката практически не зависи от средства
от централата й, а финансира дейността си от местния пазар. В същото време положително за ОББ е, че за
поредна година продължава с активното прочистване на
портфейла от лоши заеми, заделяйки 125 млн. лв. провизии
през миналата година. За една година банката е подобрила ефективността си и по този показател е на трето
място в банковата система благодарение на поддържания висок лихвен марж и благоприятното съотношение
cost-to-income. Макар и слабо, намалението на активите
заради проблемите на банките в Гърция се отразява върху показателите за устойчивост и динамика на ОББ, но
дори и там институцията остава в десетката на найдобрите.
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Как оценявате
изминалата 2015 г.
за банковия сектор
в България?
Както се казва – можеше и по-добре.
И все пак на фона на все още слабото
кредитно търсене и негативните
публични емоции покрай колабиралата КТБ годината не беше никак лоша
за сектора. В същото време обаче
видимо се задълбочава разликата в
поведението и резултатите между
големите банки и тези от втората половина на таблицата. В края
на годината започна подготовката
на всички банки от сектора за дългоочакваното упражнение, наречено
AQR, или "Оценка на качеството на
активите".

Кои бяха основните
предизвикателства и
как се справихте с тях?
Наред с обичайната борба с другите големи български банки за пазарно надмощие на все пак ограничения
банков пазар ОББ като най-голямата
българска банка с гръцки капитал
беше поставена пред сериозно изпитание, особено през първата половина на 2015 г. Не е тайна, че в резултат на редуващите се кризисни
политически и финансови събития
в Република Гърция през този период ОББ безпричинно загуби доста
на брой малки и средни клиенти и

респективно значителен размер от
традиционно стабилната депозитна база „отлетя“ към други банки,
които бяха извън обсега на този натиск.
Колкото и парадоксално да звучи,
това като че ли консолидира съпротивителните сили на нашите служители, от една страна, а от друга, ни
накара да управляваме по-отблизо и
доста по-ефективно активите и поведението си. Кой каквото ще да казва, това бе истински реален тест за
устойчивост както за нас, банката и
служителите, така и за многобройните ни клиенти (или поне за тези
от тях, които запазиха спокойствие
и доверие си в нас). Най-голямото доказателство за това са възстановените позиции и резултатите на банката през втората половина на 2015
и за годината като цяло.

В момента тече преглед
на качеството на активите на банките. Какви
са впечатленията ви от
хода му досега и отразява ли се на дейността ви? Какво очаквате
да покаже той за вашата институция и за
сектора като цяло?
Без да имаме каквито и да било притеснения за крайния резултат, се

отнасяме изключително сериозно и
ангажирано към темата.
В същото време определено смятам,
че допълнителната ангажираност
на редица наши служители по този
проект по никакъв начин не влияе
върху кредитната ни активност.
В този смисъл намирам твърденията на някои „разбирачи“, че банките
няма активно да кредитират заради
този преглед, за тенденциозни или
неверни, или по-скоро тенденциозно
неверни.
Иначе очакванията ми са, че резултатите от прегледа следва да доведат до „структурни“ промени в
сектора, които и без това са наложителни. Не влизам в ролята на
банков регулатор, но не за пръв път
изразявам открито мнението си, че
в страната ни има твърде много на
брой банки, които се конкурират за
твърде малко на брой добри банкови
клиенти.
Като казвам това, въобще нямам
предвид, че очаквам „прегледът“ да
покаже дефицити от капитал и т.н.
По-скоро смятам, че именно сега е
моментът БНБ да се замисли сериозно не само върху добрите средни
величини на банковия сектор, а върху
неговата структура.

Как ви влияе
отрицателната лихва,
въведена от БНБ, и
какви действия

класацията
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предприемате
за управление
на ликвидността?
На пръв поглед въпросът е много
прост, но темата е доста дълга и нееднозначна. Знаете, че от доста дълго
време съм в търговския банков сектор,
но нямам спомен в предишни години
да е имало толкова ниски лихви, в т.ч.
и отрицателни такива. Основният
проблем е, че никой от нас не знае колко време ще продължи това занапред.
Имам чувството, че се движим в една
стерилна и изкуствена среда, като
някакъв „сателит“ на стара Европа,
без да отчитаме нашите специфики
или реалности, или поне това, което
сме учили в „дебелите“ книги. Трудно е
да си обясня, пък и на моите по-млади
колеги от банката, защо малки и с доста въпросителни финанси и история
наши компании имат претенции да
получат кредити при значително пониски лихви от т.нар. prime rate в САЩ
например. За мен това е абсолютно
неоправдана „ерозия“ на пазара и по
никакъв начин безпокойството ми
не е свързано с намалелите лихвени
доходи на банките. Напротив, според
мен тази неестествена среда у нас
като че ли отново създава измамни
илюзии в бизнеса, много наподобяващи на т.нар. subprime lending. Опазил
ме господ да се бъркам в работата
или в подходите на „умните глави“ в
Брюксел или Франкфурт, но съм крайно скептичен към „стимулиращите“
ниски лихви или „фондовете за инвестиции“, които да стимулират европейската икономика. За съжаление
феноменът на ниските и отрицателните лихви влияе доста нездравословно и на нашия бизнес, чийто генезис и определящи фактори са твърде
различни от т.нар. развити европейски икономики.
Именно в този смисъл ние се опитваме да прилагаме политиката на „подобре чист баланс, отколкото нездрава доходност от неоправдано евтини
кредити“. За да бъда по-ясен и с риск някои от „чувствителните“ ни клиенти
да се разсърдят – ОББ се въздържа от
отпускането на неоправдано евтини

кредити, т.е. не следваме логиката
„по-добре евтини кредити за някакъв
доход, отколкото излишни средства
в БНБ за отрицателна лихва“. Не е необходимо да илюстрирам нещата с
примери, но се изкушавам да попитам
простичко две неща – на колко е оценен рисковият фактор за бизнеса в
България от банкова гледна точка при
кредити с 2-2.5% и колко са фирмите у
нас, които могат да получат подобни
цени на финансиране в която и да било
държава на запад от Калотина?

Какви са очакванията
ви за икономиката
на страната и кои
ще са двигателите
на растежа?

Много ми се ще през 2016 и следващите години малката ни икономика да
не бъде засягана от негативни външни фактори, които са тотално извън
наш контрол (не че другите неща ги
осъзнаваме и контролираме добре).
Иначе по дефиниция основните фактори за растежа са продуктивните
инвестиции, активното потребление, в т.ч. и кредитното търсене,
спокойствието и предвидимостта
в поведението и очакванията на основните икономически агенти – публичен сектор, бизнес и домакинства.
Ако всеки от тези фактори отбележи поне малко подобрение, общият
ни растеж е гарантиран.

Какъв е фокусът в дейността на вашата банка за тази година?
Степенувани по приоритети: 1) активен бизнес и стабилна пазарна
позиция; 2) проектът „Оценка на качеството на активите“; и 3) продължаваща вътрешна оптимизация на
процесите и организацията в банката и качество на обслужване на клиентите във всичките сегменти. На
последното наблягаме изключително отговорно и сериозно, защото
сме убедени, че това ще бъде основното ни конкурентно предимство в
следващите години.

Банките трябва да
се въздържат от
отпускането на
неоправдано евтини
кредити.
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№2 Стабилност
и риск
№9 Ефективност
и рентабилност
№15
Устойчивост
и динамика
№5 Размер

Несигурната среда
прави икономиката
зависима от
финансиране от
еврофондовете

Оливер Рьогл,
главен
изпълнителен
директор на
Райфайзенбанк
България

Мария Иванова

Райфайзенбанк България е една от първите инвестиции на
зелено в българския банков сектор. Създадената през 1994
г. с фокус върху корпоративното кредитиране финансова институция е 100% собственост на австрийската
Raiffeisenbank Interntional. В годините на кредитния бум
Райфайзенбанк навлезе силно и в обслужването на клиенти
физически лица, както и във финансирането на малки и
средни предприятия. Към края на 2015 г. тя е на пето място на пазара според размера на активите си – 6.45 млрд. лв.
В тазгодишното издание на класацията на „Капитал“
банката отстъпва едно място и заема пета позиция, но

подобрява представянето си в категорията за стабилност и риск, където се изкачва до втората позиция. За
това допринасят челните й места по показатели като
цена на финансиране (2-о място) и цена на финансиране от
домакинства (2-о място), както и доброто съотношение
кредити/депозити (4-о място). Представянето в категориите за ефективност и рентабилност и за устойчивост и динамика обаче е доста по-скромно в сравнение
с предходната година, като натежават критериите за
възвращаемост на капитала и на активите, както и пониският марж на нетния доход от такси.

класацията
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Как оценявате изминалата 2015 г. за банковия
сектор в България? Кои
бяха основните предизвикателства и как се
справихте с тях?

Банковият сектор е стабилен, с високи капиталова адекватност и ликвидност, което позволи на местните
банки да бъдат много активни на пазара и да подкрепят развитието. На
практика всеки кредитоспособен клиент можеше да получи финансиране.
Една от водещите теми на пазара
бе и подготовката за прегледа на качеството на активите.
Сред предизвикателствата бих посочил средата на ниски лихви.

В момента тече преглед
на качеството на активите на банките. Какви
са впечатленията ви от
хода му досега и отразява ли се на дейността
ви? Какво очаквате да
покаже той за вашата
институция и за сектора като цяло?
Вече работим с доставчика на услуги за прегледа на качеството на
активите и не бих казал, че това се
отразява на дейността ни там, където биха я усетили клиентите. Да,
процесът ангажира човешки ресурс
в банката, но преди всичко това са
служители от управлението на риска и кредитна администрация Още
повече ние имаме подобен опит, след
като през 2014 г. преминахме през подобен преглед като дъщерно дружество на системно важна европейска
банка. Разбира се, все още е рано да
кажем какви биха могли да бъдат резултатите, а и това е в компетенциите на БНБ. За нас, а и за целия пазар е важно прегледът да се проведе
честно и прозрачно, за да сме сигурни,
че банковата система в България е
стабилна и няма да се повтори случаят с КТБ. Според мен, ако подобни те-

стове станат практика в България и
се повтарят през определен период
от време, това ще се отрази добре
на банковата система и ще гарантира доверието както на клиентите,
така и на инвеститорите.

Кои други тенденции
ще характеризират
развитието на сектора
през 2016 г.?

Освен прегледa на активите, който несъмнено е важно събитие за
сектора, през следващите няколко
месеца ще продължим да оперираме
в среда на ниски лихви, тъй като на
този етап не се забелязват инфлационен натиск и ответни действия от
страна на централните банки. Това
означава все по-засилващата се конкуренция между банките, най-вече по
отношение на ценовите условия по
кредитите. В крайна сметка от това
печели клиентът. В един момент
лихвите ще започнат да растат, но
това не означава, че няма да видим
и по-ниски стойности. Федералният
резерв вече направи първата стъпка
към увеличение на лихвите, но ЕЦБ на
този етап запазва политиката си на
ниски лихви и количествено разхлабване с цел да стимулира растежа.

Как ви влияе
отрицателната лихва,
въведена от БНБ, и какви
действия предприемате
за управление на
ликвидността?
Средата е трудна и за банките, и за
икономиката като цяло, но пак бих
искал да отбележа, че на този етап
от това печели кредитополучателят – както физическите лица, така
и фирмите.
Това, че сме част от голяма европейска група, ни помага в управлението
на ликвидността.

Какви са очакванията
ви за икономиката на

страната и кои ще са
двигателите на растежа?

През 2015 г. износът, индустрията
и услугите допринесоха за развитието на икономиката в страната,
а и тя отчете рекорден растеж за
последните няколко години. Тук огромно влияние оказаха и средствата,
влезли в икономиката посредством
еврофондове, макар че несигурната среда води до занижен апетит
за инвестиции, освен ако те не са
свързани с еврофондове, което прави
икономиката зависима от подобно
финансиране. Към този момент прогнозата на Raiffeisen Research е през
настоящата година българската
икономика да отбележи ръст от 2.1%
годишно, което е малко по-ниско от
нивата за миналата година, като не
очакваме сериозна промяна в структурата на БВП.
Двигателите ще бъдат отново
износът, най-вече заради ниската
стойност на еврото, потреблението, услугите и индустрията. От
друга страна обаче, се намираме в
началото на нов програмен период
и вероятно през тази година страната няма да получи този размер на
средства от еврофондове и по европейски програми.

Какъв е фокусът в
дейността на вашата
банка за тази година?
Придържаме се към доказалата се
стратегия да растем органично,
разумно и устойчиво в трите ни
целеви сегмента – корпоративно
банкиране, банкиране на дребно и
капиталови пазари, и да бъдем сред
водещите банки. Разбира се, продължаваме да се фокусираме и върху качеството на обслужване, върху това
да сме lean банка, която е ефикасна и
високопроизводителна и която постоянно подобрява процесите - както вътрешните, така и външните.
Човешкият ни ресурс като най-важен капитал също е сред водещите
ни приоритети, като тук целта ни
е да станем сред най-желаните работодатели.
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Работим за
превръщането ни
в регионалната банка
на малкия
и средния бизнес

Петър Славов,
председател
на надзорния
съвет на
Прокредит банк
България

Мария Иванова

Прокредит банк България е основана през 2001 г. от
група международни инвеститори начело с германския
Procredit Holding, който в момента е неин едноличен
собственик. С активите си от 1.52 млрд. лв. към края на
2015 г. банката се нарежда сред сравнително неголемите играчи на местния банков пазар – на 14-о място по
показателя. Подобно на германската си компания майка,
българската кредитна институция също специализира
във финансирането на микро-, малки и средни предприятия.
В общото класиране на „Капитал“ за трета поредна година Прокредит банк е на шеста позиция, като отново

е начело на подреждането в категорията „Устойчивост
и динамика“. Институцията се представя традиционно
силно в показатели като възвращаемост на капитала
(3-о място) и възвращаемост на активите (3-о място), които допринасят и за четвъртата й позиция в
категорията за ефективност и рентабилност, но през
2015 г. най-силният й показател е цената на кредита за
домакинства (2-о място). По-слабото представяне по
показатели като съотношението кредити/депозити
(18-о място) и цена на кредита (18-о място) натежават
на класирането й в категорията за стабилност и риск,
където и през тази година остава на осма позиция.

класацията
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Как оценявате
изминалата 2015 г.
за банковия сектор
в България? Кои
бяха основните
предизвикателства и
как се справихте с тях?

Въпреки раздвижването
на пазара и
повишаването
на търсенето и на
конкуренцията сред
банките отпусканията
на нови кредити през
изминалата година не
успяха да компенсират
амортизацията на
кредитните портфейли
на банките.

Като цяло обстановката в България
– както икономическа, така и политическа, през изминалата година
беше по-стабилна в сравнение с 2014
г. Оттам и банковият сектор имаше
по-спокойна година. Това бе предпоставка за финансовите институции
да обърнат поглед навътре и да се
съсредоточат върху управлението
на качеството на активите си. Въпреки това на пазара не липсваше и
динамика – процесите на консолидация доведоха до поглъщането на
Алфа банк от Пощенска банка, предстоят и други сливания и продажби
поради невъзможността на част
от участниците да останат конкурентни на пазара.
От гледна точка на потребителите
на банкови услуги годината бе белязана от спада на лихвите по кредитите. Това доведе до раздвижване на
пазара и повишаване на търсенето,
от една страна, а от друга – до засилване на конкуренцията сред банките.
Условията станаха изключително
благоприятни както за гражданите,
така и за бизнеса, който като че ли
излиза от стагнацията и търси възможности за финансиране.
Въпреки раздвижването обаче отпусканията на нови кредити през изминалата година не успяха да компенсират амортизацията на кредитните
портфейли на банките. Това в крайна
сметка обяснява и общия спад в ръста на кредитирането в банковата
система.
На този общ фон за нас в Прокредит
банк годината бе изключително динамична. За пръв път от началото на
кризата достигнахме стабилен ръст
в кредитния ни портфейл от 14.4%
в сравнение с предходната година.
Независимо от бързото развитие
банката ни продължи да подобрява

качеството на активите си. За нас
2015 г. бе емблематична и с това,
че успяхме да въведем най-добрите
практики в банковото обслужване
и пренастроихме и осъвременихме
нашия подход. Станахме първата и
засега единствена банка на пазара,
която предлага във всички свои клонове и зони за самообслужване.

В момента тече преглед на качеството на
активите на банките.
Какви са впечатленията ви от хода му досега и отразява ли се на
дейността ви? Какво
очаквате да покаже
той за вашата институция и за сектора
като цяло?
Като част от немската група
Procredit нашата банка е единствената в България, която подлежи на регулация освен от страна на местната
централна банка, но и от страна на
немския държавен орган за финансов
надзор (BaFin, Bundesbank). Това допълнително гарантира, че банката ни
работи по надежден и прозрачен начин и в съответствие с най-добрите европейски банкови практики.
От създаването й досега Прокредит
банк е сред най-стабилните банки на
пазара. Качеството на активите ни
е на добро ниво и очаквам прегледът
само да го потвърди.
Не очаквам тези т.нар. стрес тестове да покажат нещо различно
от това, че банковата система в
страната в момента е стабилна. По
един или друг начин те биха довели
до това някои банки да вземат отдавна отлагани решения, да заделят
повече провизии или да увеличат капитала си. Но сътресения или драстични резултати не очаквам.
Проверката в момента тече плавно,
въпреки че от страна на банките е
заделен изключително ценен ресурс
от специалисти, които са изцяло
въвлечени в процеса.
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Кои други тенденции
ще характеризират развитието на сектора през В приоритетите на
2016 г.?
банките и през 2016 г.
Основният акцент отново ще е
върху кредитирането. Банките са
свръхликвидни в момента. Системата е стабилна, вътрешната политическа обстановка е спокойна, а
икономиката се нуждае от раздвижване. Това, което й трябва, за да
работи, е тласъкът от търсенето
на възможности за инвестиции на
бизнеса.
В приоритетите на банките и през
2016 г. ще остане работата по отворените програми за финансиране
на Европейския съюз.

ще остане работата по
отворените програми
за финансиране на
Европейския съюз.

Как ви влияе
отрицателната лихва,
въведена от БНБ, и какви
действия предприемате
за управление на
ликвидността?
Като по-консервативна финансова
институция Прокредит банк управлява разумно своята ликвидност,
като винаги сме се стремили да държим оптимално количество средства по сметките си в централната банка. Нашата цел винаги е била
и продължава да бъде да кредитираме бизнеса, затова и не сме свръхликвидни. Както вече споменах, през
изминалата година отбелязахме
значителен ръст в кредитирането.
Всъщност това е основата причина
за това да не усещаме силно влиянието на отрицателните лихви.

Какви са очакванията
ви за икономиката
на страната и кои
ще са двигателите на
растежа?

Очаквам икономиката да расте с
бавен темп. Тук съществуват благоприятни икономически условия за
растеж. Надявам се, че и в Европейския съюз опитите за раздвижване

на икономиките ще дадат положителен резултат и това ще допринесе допълнително за съживяване на
българския пазар.
Очаквам, че развитието, както досега, частично ще се дължи на износа. Основният стимул за него обаче
трябва да дойде от вътрешното
потребление, за да се запази дългосрочната стабилност на растежа.
Затова очаквам проспериращи сектори, като селското стопанство и
ИТ например, да запазят положителните си темпове, както и да се стимулира развитието на производството в страната.

Какъв е фокусът в дейността на вашата банка за тази година?

Приоритетите ни остават свързани с финансирането на малките и
средните фирми в България и в превръщането ни в тяхната основна
банка. След като модернизирахме обслужването си и въведохме 24/7 зони
във всички наши клонове миналата
година, сега времето на служителите ни е отдадено изцяло на клиентите. С тях се обсъждат важните
неща – финансиране, проекти, планове. Рутинните транзакции, които не
изискват консултация от служител
и които са свързани с парите в брой,
са оставени на машините.
Тази година ще продължим да усъвършенстваме работата си в тази
насока, още повече че тя има и друг
– социален, аспект. Циркулацията на
големи суми в брой и особено на нелегални пари има негативен ефект в
малки икономики като нашата. Като
част от финансовата система Прокредит банк възприема ролята си на
посредник отговорно. Затова и работим с фирми с реални бизнес резултати, такива, които плащат данъците си и осигуряват служителите
си. С ограничаване и намаляване на
операциите с пари в брой банката
осигурява здравословна среда за развитието на икономиката.
Друг фокус в работата ни ще бъде
превръщането на "Прокредит" в
регионалната банка на малките и
средните предприятия. Ние присъстваме в региона на Източна
Европа вече над 20 години и имаме
утвърдени позиции на експерти в
обслужването на бизнеса. Все повече наши клиенти търсят бизнес със
съседните ни страни. В тази връзка
ние ще продължим да работим, за да
подпомогнем регионалната интеграция на малкия и средния бизнес и
да му предложим адекватни банкови
услуги. Искаме да дадем възможност
на фирмите, които работят с нас в
България, да могат да използват услугите ни във всяка друга страна, в
която има Прокредит банк. Да работят свободно и най-вече изгодно със
своите партньори зад граница. Това
ще помогне на тях, а и на развитието на нашата икономика.
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Алианц банк
България

7

® ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ

№5
Стабилност и
риск
№7 Ефективност
и рентабилност
№12
Устойчивост
и динамика
№11 Размер

Смятам, че се избърза
с провеждането на
оценката на активите

Светослав Гаврийски,
главен
изпълнителен
директор
на Алианц банк
България

Мария Иванова

С активите си от 2.32 млрд. лв. към края на 2015 г. Алианц
банк България е от средноголемите финансови институции в страната, като заема 11-о място на пазара по
показателя. Създадена е през 1997 г. с наименованието
„България инвест“, след като тогавашният акционер –
застрахователният холдинг „България“, купува бившата Ямболска банка и премества седалището й в София.
Година по-късно името отново е променено като част
от процеса по присъединяването на банката в групата
на германския застрахователен холдинг Allianz. Основен
собственик на кредитната институция към края на 2015
г. е „Алианц България холдинг“, като сред акционерите са
и застрахователните компании от групата – „Алианц
България“ и „Енергия“.

През 2016 г. Алианц банк България се изкачва с едно място
до седмата позиция в класацията на „Капитал“. Най-силното й представяне е в категорията за стабилност и
риск, където е на пето място, където печели точки от
високия си кредитен рейтинг (BBB+), присъден от Fitch.
Добрата възвращаемост на капитала (6-о място) допринася най-съществено за седмата позиция в категорията
за ефективност и рентабилност. На представянето й
в отделните категории обаче натежават показатели
като съотношението капитал/активи (16-о място),
маржа на нетния доход от такси (16-о място), съотношението на печалбата преди обезценки към активите
(11-о място), както и сравнително високата цена, при
която се финансира от домакинствата (10-о място).
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Как оценявате измина- сектора като цяло?
Както вече споменах, процесът е селата 2015 г. за банковия
риозен и може би ще надхвърли всички
сектор в България? Кои
очаквания за необходимостта от
бяха основните предиз- мои
концентриране на усилията на големи
викателства и как се
екипи в банките, които да се занимават с това. Работата отнема много
справихте с тях?
2015 г. като цяло беше добра за банковата система в България. Годината беше
изпълнена с много нови моменти. Освен
продължаващото намаляване на възможностите за кредитиране, особено
в корпоративния бизнес, драстичното
намаление на лихвите по кредитите и
депозитите, както и възможностите
за инвестиции създадоха сериозни проблеми при формиране на достатъчно
приходи в банките. Това налага търсене на възможности за допълнително
инвестиране на добрата ликвидност в
почти всички банки.
Друг проблем, който занимаваше банките, беше подготовката за оценка
на активите през 2016 г. Това е един
изключително важен период, а от
гледна точка на вече започналата
оценка мога да кажа, че това ще бъде
една изключително трудна, трудоемка и отговорна процедура.

В момента тече преглед
на качеството на
активите на банките.
Какви са впечатленията
ви от хода му досега
и отразява ли се
на дейността ви?
Какво очаквате да
покаже той за вашата
институция и за

време и естествено ще се отрази за
няколко месеца на всички колеги да се
занимават с текущата дейност. Това
неминуемо ще доведе до по-малко бизнес, но надявам се да го компенсираме
до края на годината. Ние сме доста
внимателни при кредитирането и
инвестициите и се надявам резултатите за Алианц банк да бъдат положителни. Пожелавам това на всички.
По отношение на самата оценка бих
искал да кажа, че е един нов момент
за всички нас, който изисква добре
подготвени екипи, експерти с дълбоко познаване на материята и концентриране на значителен човешки ресурс. Моето мнение е, че се избърза с
провеждането, трябваше да се остави достатъчно време за подготовка,
както е било в другите страни.

Как ви влияе
отрицателната лихва,
въведена от БНБ, и какви
действия предприемате
за управление на
ликвидността?

При намаляване на възможностите
за инвестиции е трудно да се избегне
плащането на тези лихви, но не мисля,
че това е инструмент за насърчаване
на икономическата активност. Заплащането на лихви в БНБ не трябва да
води до необмислени действия, които
само ще увеличават риска за банките.

Какви са очакванията
ви за икономиката
на страната и кои
ще са двигателите на
растежа?

Различни са прогнозите за растеж,
надявам се около 3%, като водещите
отрасли със сигурност ще са износ и
туризъм.

Какъв е фокусът в дейКои други тенденции
ността на вашата банще характеризират разка за тази година?
витието на сектора през Алианц банк е ориентирана предимно
2016 г.?
към банкиране на дребно и финансираСпоред мен настоящата година няма
съществено да се отличава от 2015 г.
За съжаление тенденциите са намаляващи обеми на бизнеса, което засилва
конкуренцията между банките, липса
на други възможности за инвестиране
на нарастващата ликвидност, ниски
нива на лихви, намаляващи финансовите резултати, и много други.

не на малки и средни предприятия, но
като универсална банка и големите
корпоративни компании са наши добри клиенти.
Надявам се да има достатъчно нови
големи проекти през 2016 г. и хората
да погледнат по-спокойно в бъдещето, което ще даде възможност за реализация на средствата в банките.

класацията
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КВС Group
за България

8

® ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ

№9 Стабилност
и риск
№11
Ефективност и
рентабилност
№7 Устойчивост
и динамика
№10 Размер

Мащабното свиване
на лихвения марж е
изпитание за
устойчивостта на
всички банки

Петър Андронов,
главен
изпълнителен
директор
на Сибанк и
кънтри мениджър
на КВС Group
за България

Мария Иванова

С 21-годишната си история Сибанк е една от първите
международни финансови институции на българския
пазар. От 2007 г. е част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която е собственик и на ДЗИ.
Сибанк е активна във всички сегменти на пазара - банкиране на дребно, услуги за малки и средни предприятия,
работа с големи корпоративни клиенти. Към края на 2015
г. активите й са 2.69 млрд. лв., което я прави десета по
големина в сектора.
В класацията на „Капитал“ банката заема осмо място.
Най-силното й представяне е в категорията за устойчи-

вост и динамика, където е седма благодарение на методичната си политика на провизиране. Сибанк традиционно стои добре и в подреждането по показатели като
цена на финансиране (4-о място), цена на кредита (4-о
място) и марж на нетния доход от такси (6-о място), както и по показателите за възвращаемост на активите
(7-о място) и на капитала (7-о място). Сред факторите,
които натежават за класирането й, са нетният лихвен
марж (15-о място), съотношението кредити/депозити
(20-о място) и промяната в съотношението капитал/
активи за последните три години (19-о място).
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Как оценявате
изминалата 2015 г.
за банковия сектор
в България? Кои
бяха основните
предизвикателства и
как се справихте с тях?
2015 г. беше може би най-успешната
за банковия сектор след началото на
световната финансова криза и показва ясни признаци на възстановяване,
на нормализиране на банковото посредничество. Същевременно беше и
година на добри финансови резултати, на устойчива в общи линии среда, на засилен стопански интерес от
страна на клиентите на банките. Но
в същото време и година на сериозни
предизвикателства, защото помним,
че в нея вниманието към банковия
сектор беше отново прекомерно, негативно, имаше сериозни изпитания
и моменти, свързани с избора на ново
ръководство на централната банка,
с очертаване на приоритетите му,
с реформа в банковия надзор, с подготовка за оценката на качеството
на активите и съответните действия, с въвеждането в действие на
новите правила на Европейския съюз,
свързани с преструктурирането на
кредитни институции и гарантирането на влогове. Изобщо нормативната и икономическата среда бяха
динамични, но като цяло позитивни.
Така че 2015 г. беше една година на възстановяване и растеж.

В момента тече преглед
на качеството на
активите на банките.
Какви са впечатленията
ви от хода му досега
и отразява ли се на
дейността ви? Какво
очаквате да покаже той

за вашата институция и
за сектора като цяло?

Рано е да правим каквито и да било
прогнози, защото по методологията
продължава да се работи. Процесът
върви, той трябва да бъде изграден
с много разум и да бъде основан на
реални преценки за случили се вече
транзакции, за обороти и за отделни
индикатори, които са отражение на
пазара. При такъв подход не трябва
да се притесняваме от крайния резултат, той ще покаже сравнително
достоверно състояние, което пък ще
е основа за бъдеща работа. Специалното за България е, че общодостъпната статистика за дефиниране на
рамките на такава оценка е много
постна, недостатъчна – и тя трябва да се компенсира с алтернативни
данни. Това е предизвикателство и за
оценителите, и за централната банка, а и за самите банки също. В хода на
усъвършенстването на тази методология и развитието й ние ще получаваме някаква идея за резултатите,
но на този етап е много рано.

Кои други тенденции
ще характеризират
развитието на сектора
през 2016 г.?

Има една съществена – не само за България, а и за цяла Европа – тенденция
и тя е мащабната редукция на лихвения марж. Това, което наблюдаваме
през миналата година и се очертава
от действията на Европейската централна банка и данните на Европейския съюз, е един относително дълъг
период на ниски и отрицателни лихви.
Съвсем очевидно последните способи
за монетарно въздействие за растеж
не дават очакваните резултати. Въпреки това централните банки в Европа продължават да търсят решение през този път. Тези лихви водят
до мащабно съкращаване на лихвения
марж, който, освен че има ефект върху

доходите на банките, е и пространството, в което позиционираш различното кредитно качество на длъжниците. Много тесният лихвен марж
означава, че приемаш, че рисковото
качество на различните длъжници е
сравнително сходно, т.е. всички се намират в много тесен диапазон на риска. В момента това не изглежда да е
опасно, но в бъдеще ще е огромен проблем, защото при промяна на средата,
при икономически сътресения или при
низходящ икономически цикъл разликата в кредитното качество на различните клиенти ще нарасне значително
и няма да може да се събере повече в
този тесен диапазон, а за съжаление
кредитните решения сега се подчиняват на лихвената реалност в момента. И вторият голям проблем, свързан
отново с лихвения марж, е, че той ще
стопи печалбите на всички банки в ЕС,
включително и на нашите, и ще постави на изпитание жилавостта, устойчивостта на банковите сектори
и способността им да се рекултивират, да се възстановяват чрез генериране на печалби, да обновяват капитала си с доходи. Единственият начин
банките да могат да кредитират, да
растат и да помагат на икономиката е да осигуряват сигурността си с
печалба, която се трансформира в капитал. Ако те не генерират печалби
– а свитият лихвен марж е сериозно
предизвикателство за доходите на
банките – нищо чудно в следващите
години банковият сектор в Европа да
няма капацитет да поеме посредничеството, което се очаква от него,
защото няма да е в състояние да се
реорганизира толкова бързо, колкото
лихвената среда се променя. И третото нещо, което средно- и дългосрочно
ще предизвика тази лихвена среда,
е консолидация на банковия сектор в
цяла Европа – много мащабна консолидация, която просто е неизбежна,
ако доходността на банките изчезне.
При по-продължително време на
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такива тесни коридори на доходност,
които централните банки в Европа
прилагат през последните тримесечия с намерение да се даде тласък
на икономиката, ефектът в крайна
сметка ще бъде, че пространството
за банково посредничество ще се свие
драматично и в средносрочен план
банките просто няма как да останат
толкова много на брой и очевидно ще
трябва да преосмислят и клоновото
си присъствие, и модела си, и независимостта си, и много други неща. Така
че 2016 г. и занапред има едно много
сериозно предизвикателство, което
като магнитуд и сила бих поставил
наравно със световната финансова
криза от 2008 г.

лихвите по депозитите, която вече
почти стигна дъното, и орязване на
разходите.

Очертаващият се
продължителен
Какви са очакванията
период на ниски
ви за икономиката на
и отрицателни
страната и кои ще са
двигателите на растежа? лихви в средно- и
Наскоро гледах едно международно дългосрочен план ще
изследване за икономиката и българ- предизвика мащабна
ските мениджъри бяха с по-високи и
консолидация на
положителни очаквания от колегите
си в Европа. Аз също вярвам, че 2016 г. банковия сектор в цяла
ще бъде добра година за икономиката Европа.
и по принцип не би трябвало да отстъпва на 2015 г. по резултати. Продължавам да съм оптимист, въпреки
че външната среда се влоши повече,
отколкото предполагахме, и въпреки
че европейската икономика не успя да
тръгне устойчиво нагоре.

Как ви влияе
отрицателната лихва,
въведена от БНБ, и какви
действия предприемате Какъв е фокусът в дейза управление на
ността на вашата банка
ликвидността?
за тази година?
Отрицателната лихва, въведена от
БНБ, е нещо, което очаквахме от доста време, тъй като нямаше как централната ни банка да остане eдинственият „спонсор“ на свободната
ликвидност и да дарява доходи, които
самата тя не може да генерира отникъде. Така че нямаме особен избор, нямаме и защо да се сърдим на централната банка. Факт е, че не можем да
разполагаме и не е целесъобразно да
оставяме големи свободни средства
в централата банка, но също така е
факт, че няма и къде другаде да ги сложим, защото почти навсякъде, почти във всяко направление търсенето
на пари е нищожно – нито в кредитиране могат да се налеят свободните
пари, нито в сметки в централата
банка, нито на междубанковия пазар,
нито в ценни книжа – нищо от това,
което има на пазара, не може да навакса доходност, която да има смисъл. Редките емисии на държавен дълг
и скромните възможности за кредитиране – това са алтернативите на
банките, иначе те опират в две други посоки – намаляване на цената на

Фокусът на банката няма да се промени – ние ще осигурим всякакви алтернативи на клиентите си малки
и средни предприятия с местни и
външни програми за финансиране,
така че да се справят с трудностите за цена на кредита и за обезпечение. Ще се опитаме да ги насърчим в
сферите, в които те са силни и можещи. Другото направление, както и
досега, ще бъдат гражданите – техните нужди са във фокуса на нашето
внимание, и то във всички направления, включително ипотечно и потребителско кредитиране, картовите
продукти, но и новите модерни направления, свързани с дигиталните
канали на продажби, онлайн, мобилно
банкиране. Подготвяме ново мобилно
банкиране, което ще предложим на нашите клиенти. Предлагаме серия от
нови банково-застрахователни продукти, които ще излязат през 2016 г.
Ще се опитаме да стигнем по-напред
и в познаването на нашите клиенти
с анализи на информацията, с която
разполагаме, така че да сме близо до
техните нужди.
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® Пощенска банка

№11 Стабилност
и риск
№6 Ефективност
и рентабилност
№14
Устойчивост и
динамика
№6 Размер

Клиенти вече не се
печелят с конкурентни
цени, а с отношение

Петя Димитрова,
главен
изпълнителен
директор и
председател на
управителния
съвет на
Пощенска банка

Гергана Михайлова

Пощенска банка е създадена при сливането на Българска
пощенска банка и ДЗИ банк през 2007 г. Предшественикът й - Българска пощенска банка, е една от малкото,
които оцеляват през банковата криза от 1996-1997
г. Днес кредитната институция е част от Юробанк
груп, която има позиции на пазарите в Гърция, България,
Румъния и Сърбия. Банката е ориентирана към потребителското и бизнес кредитирането, картовите разплащания, предлага спестовни услуги и специализирано
обслужване на корпоративни клиенти, което включва
факторинг, инвестиционно банкиране, попечителски
услуги. В края на 2015 г. Юробанк България (както е името
на институцията, оперираща под марката Пощенска
банка) е на шесто място в сектора с активи за 5.7 млрд.

лв., а след като през март финализира придобиването
на клона на Алфа банк в България, очакванията са, че ще
премине в по-предни позиции.
В класацията на "Капитал" банката заема девето място,
което е подобрение с едно място спрямо подреждането
през предходната година. Това се дължи на подобрението в ефективността и рентабилността. Пощенска
банка се нарежда сред банките с най-добро cost-to-income
съотношение и за миналата година показва висока
рентабилност. Това, което й тежи, е наследството от
кредитния бум, което я тегли надолу в показателите
за устойчивост. Гръцката банкова криза през миналата
година също внесе известен стрес и отлив на депозити,
което ограничи ръста на активите й.

класацията
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как оценявате изминалата 2015 г. за банковия
сектор в България?
Може би повечето хора възприемат
банковия сектор като консервативен, дори може би скучен, но изминалата година беше изключително
динамична, изпълнена с предизвикателства и в същия момент положителна и ефективна за нас. Доверието в системата запазва високо ниво,
което е видимо и от постоянното
нарастване на спестяванията на
хората и фирмите. Като цяло почти
всички показатели в системата са
положителни – активите и депозитите растат, разходите за лихви
спадат, което се отразява положително на приходите и печалбата.
Единствено кредитите отбелязват
спад през годината, но положителната новина е, че това се дължи основно на еднократни ефекти и очаквам
през 2016 г. да видим ръст и по този
показател.

Кои бяха основните
предизвикателства за
вас и как се справихте
с тях?

Безспорно най-голямото предизвикателство за нас през 2015 г. беше да
намерим точния баланс между това
да постигнем амбициозните бюджетни цели, които си бяхме поставили, и подготовката по придобиването на Алфа банк България, което
успешно финализирахме в началото
на март тази година. По отношение
на придобиването трябваше да се
справим с огромен обем работа, който трудно може да се види отвън, за
да осигурим плавното мигриране на
всички процеси на банката и да отговорим на множеството регулаторни
изисквания. Не е лесно да обединиш
всички процеси, системи, бази данни и същевременно институциите
да работят, без да спират, защото
ежедневните потребности на клиентите ни продължават, независимо в какъв етап на сливане сме ние.
Вече сме четвъртата банка в Бълга-

Очаква се ръст
на кредитите за
инвестиционни
проекти.

рия по размер на отпуснати кредити и привлечени средства, с активи
от над 6.5 млрд. лева. Значително
увеличихме клиентската си база.
Обединихме силните страни на двете банки и предимствата са именно
в полза на нашите клиентите. Бизнесът и гражданите в страната ще
продължат да има в наше лице един
стабилен финансов партньор, какъвто винаги сме били.
Същевременно успешно се справихме с подготовката за прегледа на
качеството на активите, който
тече в момента. 2015 г. беше една
изключително успешна и динамична
година за нас. Успяхме да запазим лидерските си позиции в сегментите,
в които оперираме, въпреки предизвикателствата на бизнес средата.
С гордост мога да заявя, че сме устойчиви, следваме диверсифициран
модел, иновативни сме и оперираме
с все по-високо качество. Предлагаме
персонално отношение и истинско
партньорство в подкрепа на нашите клиенти. Новата ни стратегия
за амбициозно развитие на банката,
фокусирането върху най-ефективното задоволяване на нуждите на отделните групи клиенти, по-доброто
позициониране в сегмента на малките и средите компании и залагането на иновативни банкови решения
повлияха положително върху финансовите резултати през изминалата
година.

В момента тече преглед
на качеството на активите на банките. Какви
са впечатленията ви от

хода му досега и отразява ли се на дейността ви? Какво очаквате
да покаже той за вашата институция и за
сектора като цяло?

Оценката на активите е важен тест
за българската банкова система. Тя
представлява допълнителна гаранция за качество, защото ще увери
обществеността в стабилността
на банките в страната. Известно е,
че кредитните институции в България са ликвидни и като цяло добре
капитализирани, но винаги е добре да
получиш още една оценка от независим източник. Към края на септември
2015 г. средният процент на капиталова адекватност на банките в България беше 22.3, което е значително
над изискванията на БНБ, а именно
13.5%, и много над нивата, изисквани
в Западна Европа (около 8%).

Кои други тенденции
ще характеризират
развитието на сектора
през 2016 г.?

Вече излизаме от кризата и очаквам
да отчетем ръст както в кредитирането, така и в печалбата през 2016
г. Това, което забелязваме, е, че търсенето на бизнес кредити се повишава в икономически най-активните
градове, но постепенно този процес
се разпростира и върху останалата
част на страната. През 2015 г. отпуснахме нови кредити в размер на близо 500 млн. лева на фирми от всички
сектори. Икономиката се „събужда“ и
това предполага нарастване на кредитите, за което спомага и високата ликвидност на банките. Очакванията ми са банковият сектор у нас
да постигне 2% ръст на кредитите
през 2016 г.
Безспорно сред водещите тенденции и тази година ще бъдат високите нива на клиентско обслужване,
дигитализацията на услугите и въвеждането на иновации във всички
сфери на дейност. Технологиите се
променят постоянно и от нас се
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изисква да бъдем още по-гъвкави и
актуални, за да отговорим на високите изисквания и потребности на
нашите клиенти. Конкуренцията
между банките е голяма, а гражданите и бизнесът изискват още повече
отношение, контрол, прозрачност
и качество на обслужването. Банкирането трябва да е не само функционално, гъвкаво и удобно, но и да
удовлетворява конкретните нужди
на клиентите и да решава техните
проблеми. Клиенти вече не се печелят с конкурентни цени, а именно с
отношение. Фокусът днес е върху
стойността, а не върху цената.

Как ви влияе
отрицателната лихва,
въведена от БНБ, и какви
действия предприемате
за управление на
ликвидността?
Действията на БНБ са разбираеми
и донякъде очаквани за всички, които следят събитията в страната,
в Европа и по света. Въвеждането
на отрицателни лихви от БНБ за
свръхрезервите от януари 2016 г.
ще стимулира банките да увеличат
кредитирането, за да генерират повисок доход, с който да компенсират
този ефект. В Пощенска банка не се
налага да бъдат предприети някакви
по-необичайни мерки поради въвеждането на отрицателната лихва,
защото имаме балансирано управление на ликвидността. Поддържаме
ликвидни активи много над изискванията на БНБ, но те са разпределени
в различни видове инструменти и на
практика не държим свръхрезерви в
БНБ, върху които да плащаме лихва.

Какви са очакванията
ви за икономиката
на страната и кои ще
са двигателите
на растежа?

Очаквам потреблението и инвестициите да бъдат основен двигател за
растеж през тази година. Икономи-

ката се възстановява, заетостта се
повишава, а инфлацията гравитира
около нулата поради ниските цени
на петрола и енергоносителите.
Това увеличава разполагаемия доход
на домакинствата, които се очаква
да спрат да спестяват с досегашните темпове.
През 2016 г. очаквам увеличаване на
финансирането на инвестиционни
проекти предвид стартиращите
нови мерки по различните европейски програми, които целят да подпомогнат клиентите както при модернизацията на производството,
така и при навлизането на нови пазари. В същото време очаквам забавяне в темповете на ръст на износа
поради ниските цени на суровините и търсенето в развиващите се
страни, но все още износът остава
важен фактор за икономическия растеж в страната.

Какъв е фокусът в дейността на вашата банка за тази година?
Тази година е емблематична за нас
в Пощенска банка, тъй като ще отпразнуваме своята 25-а годишнина.
През всички тези години се доказахме като една от най-успешните
банки в България и намеренията ни
са да продължим да се развиваме по
същия начин. Най-важното за нас е да
предоставяме на клиентите си продукти и услуги с добавена стойност,
да бъдем модерни и дигитални, но да
не загубим човешкия контакт с тях.
Именно личният контакт и нашата
консултантска експертиза остават
водещи за нас, като балансът между
новото и традиционното в банкирането е от ключово значение. Ще
насочим усилията си към развитието на алтернативните ни канали
за продажби и обслужване. Трябва да
приключим и мигрирането на информационните системи и ребрандирането на клоновата мрежа на Алфа
банк България, с което ще затвърдим лидерската си позиция на системна за икономиката на страната
банка.

Придобиването на
клона на Алфа банк в
България затвърждава
позицията на
Пощенска банка сред
най-големите на
пазара.

класацията
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Ти Би Ай банк
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® Ти Би Ай банк

№19 Стабилност
и риск
№1 Ефективност
и рентабилност
№5 Устойчивост
и динамика
№18 Размер

Задават се нови
предложения
при депозитите

Цветан Петринин,
главен
изпълнителен
директор
на Ти Би Ай банк

Гергана Михайлова

Ти Би Ай банк е собственост на регистрираното в
Холандия ТBIF Financial Services, което е звеното за
кредитиране на дребно на холандско-израелския холдинг
Kardan. Чуждият инвеститор навлезе на българския
пазар през 2011 г., купувайки НЛБ банк, собственост на
национализираната словенска Nova Ljubljanska Banka.
През 2012 г. банката придоби от Societe Generale поделението за потребителско кредитиране "КредиБул" като
част от стратегията за по-дълбоко навлизане на пазара на банкиране на дребно в частта потребителско и
целево финансиране на микро-, малки и средни предприятия. Ти Би Ай банк е от най-малките на пазара, с активи
за 514 млн. лв. в края на 2015 г.
В класацията на "Капитал" за 2015 г. институцията заема

десета позиция, което е отстъпление с три места
спрямо подреждането за предходната 2014 г. Причината
е, че банката изостава от конкуренцията в показателите за стабилност. Цената, на която набира ресурс, е
сред най-високите на пазара, което е част от стратегия за експанзия. Тя донякъде е обоснована и от скъпото
кредитиране на банката, основно на потребителския
сегмент. Освен това въпреки ръста в последните години
тя остава добре капитализирана благодарение на периодични увеличения, записвани от собственика. В същото
време заради поддържане на висок лихвен марж и ниски
разходи Ти Би Ай банк продължава да е първа по ефективност на пазара благодарение на повече от два пъти над
средните за пазара маржове, при които работи.
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Как оценявате изминалата 2015 г. за банковия
сектор в България?
Изминалата година беше положителна за сектора. Всички показатели
доказват, че банковата система е
стабилна. При кредитирането има
нарастване, като от началото на
годината ние имаме 25% ръст на годишна база, увеличава се търсенето
на инвестиционно финансиране, нарастват сроковете на заемите и размера на сумите.

Кои бяха основните
предизвикателства и
как се справихте с тях?
Предизвикателствата през миналата
година бяха свързани с връщането на
доверието в системата и намаляващите лихви. Комуникацията с клиентите беше ключова. Въпреки понижението на лихвите хората останаха в
банките заради доверието в системата. Депозитът в крайна сметка е спестовен, а не инвестиционен продукт.
Иначе най-голямото предизвикателство си остава намирането на добри
клиенти, но не за сметка на поемането на по-голям риск. Бизнес клиентите структурираха собствения си
бизнес по-добре и се научиха, че кредитирането е резултат от ясна инвестиционна цел, добра история. При
общата оценка важно е и дали един
бизнес изплаща кредит в една или друга институция без проблеми.

В момента тече преглед
на качеството на активите на банките. Какви
са впечатленията ви от
хода му досега и отразява ли се на дейността
ви? Какво очаквате да
покаже той за вашата
институция и за сектора като цяло?
Това е една поредна одиторска проверка, през каквито ние много пъти

сме преминавали. Стрес тестовете
са положително събитие за сектора,
защото след края им няма да има никакво съмнение в качеството на активите и занапред ще бъдат въведени много ясни показатели какво и как
точно ще се следи. Стрес тестовете
не влияят на дейността на банките,
но несъмнено натоварват административната работа. Увеличаването на регулаторните изисквания
обаче е естествен ход в работата на
банковия сектор и е необходимо да се
адаптираме към тази среда.

Кои други тенденции
ще характеризират
развитието на сектора
през 2016 г.?

При депозитите според мен ще има
новости и ще са ориентирани към
това да се привличат клиентите с
атрактивни продукти, включително
и хибридни. Пример за това са депозити, които са обвързани със застраховка или пенсионен инструмент. Това е
нещо, което добавя стойност през
външна за банката услуга, тъй като
банките сме ограничени да дадем повисока доходност. Този тип продукти
няма да са масови на пазара, но ще има
и такива предложения.
Сега по-скоро има тенденция за подълги срокове на депозитите. Близо
сме до минимума на лихвите по депозитите и за клиентите водещо при
избора на банка е обслужването, което получават.
По линия на кредитирането банките
следват развитието на икономиката
и ако тя се развива добре, ние можем да
я подпомогнем. Очакванията са да има
добър ръст от около 3% за БВП на България. Моите очаквания са кредитирането в банковата система да нарасне
с 1-2%. При нас вече се забелязва оживление в потреблението и раздвижване в сегмента на домакинствата.
По отношение на лошите кредити не
бих казал, че имаше масовост в прочистването на портфейлите. Банките спазват ясна политика за провизиране и отписване на такива кредити.
Със сигурност стрес тестовете са

провокирали някаква активност от
отделни банки и 2015-а бе по-особена
в това отношение, но не бих очаквал
подобно развитие и през тази година.

Как ви влияе
отрицателната лихва,
въведена от БНБ, и какви
действия предприемате
за управление на
ликвидността?
Ти Би Ай банк като цяло е доста консервативна и по-голямата част от
ресурса е в бързоликвидни инструменти. Отрицателната лихва е част
от развитието на икономиката, а на
банкерите работата им е да управляват добре парите.

Какви са очакванията
ви за икономиката
на страната и кои
ще са двигателите на
растежа?

Допълнителен стимул за растеж може
да дойде по пътя на необходимите в
администрацията реформи. Колкото
по-кратки са сроковете за получаване на съответните разрешителни и
документи, толкова повече бизнес ще
могат да генерират фирмите и съответно ще имат нужда от банките.
Но като цяло виждаме, че бизнесът
расте на база на експорт, промишленост, селско стопанство.

Какъв е фокусът в дейността на вашата банка за тази година?
Силната ни страна е в предлагането
на индивидуални решения, особено за
бизнеса, съобразени с неговите специфики и конкретни потребности.
Освен това наблюденията ни са, че
всеки клиент има свои предпочитания как да комуникира с институцията, затова, освен че развиваме онлайн
каналите, инвестираме и в нови офиси. Сред приоритетите ни за тази
година е да растем със скорост много
над средната за пазара.
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Ще има ли
стресирани банкери
Мащабната проверка
на качеството на
активите засега върви
по план, а в сектора са
оптимисти за изхода

Николай Стоянов

Ако сте прочели интервютата на
банкерите от предишните страници,
сигурно ви е направило впечатление, че всички те излъчват спокойствие в отговорите си на въпроса
за предстоящия преглед на качеството на активите. И увереността им
се простира не само до собствените им институции, но и върху сектора като цяло. За това си има основание.

Първо, това са мениджърите на десетте най-добри банки според показателите в методологията на К10 и е
естествено те да имат самочувствието, че рискът при тях да се идентифицират големи проблеми е по-малък.
Второ, дори и да има притеснения, в
хода на самата проверка едва ли някой
от тях би си позволил да ги изкаже право в очите. Като цяло банкерите обичат предвидимата и спокойна среда и
едва ли биха рискували да предизвикат
сътресения, като хвърлят съмнения
върху устойчивостта на свои конкуренти, които може да се върнат като
бумеранг. И трето, в бранша са напълно наясно, че БНБ няма желание да предизвиква неконтролируема паника, която сама да не може да овладее, което
намалява стимулите й да е пределно
строга при проверката и стрес тестовете.
Същевременно обаче в сектора са и наясно, че практиките във фалиралата
КТБ (станали и повод за настоящето
скъпо и сложно упражнение) далеч не са

толкова уникални и макар и може би не
в тези мащаби се срещат и в други институции. Тези притеснения вече са и
до голяма степен обществено достояние, така че БНБ няма как да си позволи
и прекалена снизходителност, ако иска
публиката да приеме проверката насериозно. Което и изкушава по-цинично
настроените експерти да прогнозират, че проверката, макар и базираща
се на методологията на ЕЦБ, ще бъде
така калибрирана от регулатора и
консултанта му Deloitte, че да произведе като минимум няколко “изкупителни
жертви”.
Затова и вече се чуват завоалирани
предупреждения. “Ако различията в нивата на провизиране на отделните
банки могат да служат за отправна
точка, изглежда, предстоящите стрес
тестове и преглед на качеството на
активите ще покажат недостатъчно провизиране и капитал в ограничен
брой второразредни банки с българска
собственост”, прогнозира главният
икономист на Уникредит Булбанк Крис-
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тофор Павлов в последния си макроикономически обзор от март 2016 г.
Той обаче е убеден, че те няма да имат
трудности със справянето с капиталовите дупки.

Засега по план

Уверенията на банкерите са, че засега
проверката върви гладко и без особено
стресови моменти. Все пак от екипите, проверяващи някои от по-малките
банки, споделят, че има известни проблеми и забавяния заради неокомплектована документация, неточности в
класификацията на кредите и др. Такава лоша подготовка обаче си е риск за
самата банка, тъй като при липса на
изискваната информация няма да последва забавяне и отлагане, а може да й
се наложи да заделя провизии и за иначе
съвсем редовни кредити.
Още в началото на упражнението в
средата на февруари БНБ публикува
подробен график и се движи по него. Той
е изпъстрен с доста вътрешни срокове, които бегло касаят широката пуб-

лика, тъй като междинни резултати и
друга информация няма да се публикуват, така че по същество ключовата
дата е 13 август. Тогава централната
банка по план трябва в стандартизирани бланки да публикува резултатите
банка по банка. Не случайно за целта е
избран неработен ден - събота, като
така се дава възможност резултатите да се осмислят и комуникират
внимателно и се смекчава рискът от
масови тегления при евентуални негативни резултати. Може би единственият междинен важен момент е краят
на април, когато се очаква БНБ да оповести детайли около макроикономическите хипотези, които ще залегнат
в основния и в негативния сценарий
при стрес теста. Това ще е още един
сигнал за намеренията на регулатора
и за хода на проверката. Ако например
БНБ заложи прекалено меки условия, които не биха напрегнали твърде много
балансите на банките, това може да
се изтълкува, че проверката на активите досега показва по-лошо качество

от очакваното. Твърде снизходителни
параметри обаче могат да компрометират и цялото упражнение, като
сринат доверието в него.

Какво точно ще се преглежда

За всяка от 22-те банки (клоновете
остават извън проверката) се прави
преглед на три типа кредитни портфейли - корпоративни, малки и средни
предприятия и ипотечни. Всякакви
други потребителски заеми и кредитни карти ще останат извън директната проверка, като ще бъдат анализирани единствено за провизиране на
портфейлна основа.
Вече би трябвало да са събрани цялостните данни за тях в т.нар loan tapes,
от тях да са направени извадки от
конкретни експозиции, които да бъдат
обект на детайлна проверка. Именно
тук са и най-многото внесени от БНБ
и Deloitte изменения, като методологията е доста по-опростена в сравнение
с прилаганата от ЕЦБ. Това обаче е и логично предвид много по-малките
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размер и структура на активите на
българските банки. А от самата БНБ
го обясняват и с това упражнението
да се проведе навременно и ефективно,
като се позовават и на собствените
си надзорни знания за банковия сектор
по отношение на размер, рисково претеглени активи и прилаганите практики в кредитирането и риск мениджмънта.
Всеки от трите портфейла е разделен
на три разреза. Първият са обслужвани
експозиции с под 30 дни забава. Вторият са обслужвани с висок риск - тук влизат такива от 30 до 90 дни просрочие,
но могат да попаднат и напълно редовни заеми, ако кредитополучателите
са с влошено финансово състояние, а
също така и кредитите към свързани
с банката, мениджмънта или акционерите й лица. В третия са необслужваните кредити.
От всеки разрез на свой ред автоматично в селекцията влизат 10-те найголеми експозиции, а също така и още
избрани на случаен принцип, като броят им се определя по формула и може
да достигне до 75. Или това означава,
че за най-големите банки проверката
ще обхване по общо максимум 255 експозиции за всеки от портфейлите, или
до 765 експозиции общо. Докато при
най-малките броят може да падне и до
около 100.
Така към момента на публикуването
на К10 вече навсякъде проверката би
трябвало да е в ключовата си и най
трудоемка и продължителна фаза
- същинският детайлен преглед на
кредитите и оценка стойността на
обезпеченията по тях, като след това
изводите ще се екстраполират за целите портфейли.

С местен привкус

Едно от нещата, които БНБ и Deloitte
модифицират в методологията на
ЕЦБ, е, че слагат доста по-силен фокус върху свързаните лица. И това
също е логично, доколкото кризата на
доверието в БНБ идва именно от несправянето с тези рискове в КТБ и от
притесненията, че те не са се случвали
само там. Затова и БНБ въвежда нещо,
което нарича таргетиран подход. Това

Ако различията в
нивата на провизиране
на отделните
банки могат да
служат за отправна
точка, изглежда,
предстоящите стрес
тестове и преглед
на качеството на
активите ще покажат
недостатъчно
провизиране и капитал
в ограничен брой
второразредни банки с
българска собственост.
Кристофор Павлов,
главeн икономист
на Уникредит Булбанк

означава, че още в началото на упражнението БНБ е изпратила (това вече
трябва да е станало на 15 февруари) на
одитора, провеждащ проверката, във
всяка банка списък от кредитополучатели в по-нискорисковите портфейли,
за които според нея има висок риск счетоводните отчети да не отразяват
истинското състояние. Явно идеята е
това да са червени лампички, светнали
при последни проверки на самата БНБ.
Одиторът ще трябва да ги провери
за свързаност със самата банка, управляващите я и големите й акционери.
Тези до 40 "съмнителни" клиента на
банка няма автоматично да влизат в
извадките и ще се броят само ако са
попаднали там по правилата, така че
явно идеята е по-скоро да се заостри
вниманието на проверяващите, някои
от които досега нямат опит на българския пазар.
Друга допълнителна задача на одиторите ще е да проверяват за свързаност между самите кредитополучатели и с публична информация да
разширяват кръга на вече декларира-

ните и идентифицирани групи. Ако
сред проверяваните се открие такъв,
за който има данни, че е част от група
с други кредитополучатели, ще трябва
в проверката да се включат още поне
две експозиции от свързаните с него.
Това, както и индикациите от банкери
засега са, че БНБ по-скоро демонстрира
твърдост. Затова и вероятно в следващите месеци до обявяването на
резултатите банките ще продължат
да са изключително консервативни, а
тези, които виждат риск да не издържат теста, ще правят всичко възможно да трупат максимално буфери,
за да могат през август да са покрили
частично или изцяло проблемите си.
Очакванията са, ако има банки, където
се оформя голям капиталов недостиг,
регулаторът още с обявяването на
резултатите да съобщи и директни
планове за преструктуриране.
Макар и с половин уста банкери не изключват и БНБ директно да се намеси
и да форсира консолидация в сектора,
като поощри по-силни институции да
погълнат по-малки свои конкуренти.
Макар за нуждата от окрупняване да се
говори от години, сега проверката дава
добра отправна точка. Засилените регулаторни изисквания допълнително
затрудняват по-малките играчи на
пазара. Друг своеобразен двигател на
консолидация може да се окаже и държавната Българска банка за развитие,
която държавата може да ползва, за да
рекапитализира банки, ако не се намери
пазарно решение за тях. Естествено
и повечето притеснения са насочени
към банките с българска собственост,
които не могат да разчитат на подкрепа от централата си и при нужда
от капитал акционерите им по-трудно ще могат да го набавят. Повечето
местни банки, като изключим ПИБ, са
като цяло с управляем мащаб и дори и
да се наложи държавна подкрепа, това
не изглежда непосилно за бюджета.
Надеждите в бранша естествено са
това да не се наложи, а ако има толкова мащабни проблеми в отделни институции, БНБ да използва прегледа и
стрес тестовете като база и оттам
нататък с твърди и методични надзорни мерки плавно да ги изчисти.
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Кредит по мярка на клиента
Или как банките загърбиха
конфекцията в банкирането и започнаха
да предлагат индивидуални решения
Гергана Михайлова

Б

анкерите винаги са казвали,
че на бизнеса не продават
конфекция, а "шият по мярка". В ситуация на изгладени
лихви, в каквато изпаднаха осезаемо
през миналата година, това се оказва
и единственият начин да се състезават за клиенти. Ако допреди няколко
години моделът се предлагаше поскоро за големите фирми, индивидуалният подход вече е достъпен и за
по-малките. Ползите от това са, че
конкуренцията между играчите на пазара е на възможно най-качественото
равнище, банките стават все по-гъвкави и иновативни в предлаганите

услуги, от което печелят най-вече потребителите.

Новата мода в банкирането

Допреди две-три години играчите,
които специализираха върху така
нареченото tailor made банкиране, не
бяха много на българския пазар. Но в
момента няма банка, която да не работи именно на този принцип с клиентите си. Той представлява изработване на индивидуално решение за
финансиране в зависимост от размера на отпуснатите средства, срока
за връщане, което определя различна
форма и степен на обезпеченост, гра-

тисни периоди и лихви, експертиза и
консултации. В някои случаи схемата
може да включва и изплащане не чрез
месечни вноски, какъвто е стандартът, а с тримесечни или шестмесечни, което е подходящо за сезонни
бизнеси на компании в земеделието
или туризма.
За да предложат на клиента си индивидуално решение, банките имат праг,
под който са преценили, че не им е рентабилно да работят на този принцип.
Затова и заемите за домакинствата
се предлагат като стандартизирани
продукти и потребителят или пасва в рамката, или не. За бизнеса и
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Индивидуалните
решения помагат на
фирмите да използват
по-ефективно
привлечения ресурс.
Освен това правят
рисковете предвидими
и управляеми от
гледна точка на
банката.

особено този с приходи над 1 млн. или
5 млн. лв., където търсените суми са
по-значителни, банките виждат икономически смисъл да вложат допълнителни усилия и го правят.
"За средните и големите клиенти
ние не работим със стандартизирани продукти. На практика всичко,
което предлагаме там, е tailor made",
разказва Теодор Маринов, директор
на корпоративното банкиране в ОББ.
Според Мартина Мачева, изпълнителен директор на Сосиете женерал Експресбанк, този по-специален подход е
и заради естеството на новия бизнес,
който се появява на пазара - компании,
които не притежават много активи
или собствен капитал или разработват непознати, нови технологии. Филип Попов от Ти Би Ай банк допълва, че
който може да предложи по-гъвкави
решения на клиентите си, толкова
повече бизнес успява да спечели, още
повече че цената на този вид финансиране е пазарна.
Експертите обясняват, че обикновено има рамки, които се следват,
като например максималният размер
на кредита и срокът за връщане. Но
по всичко останало може да се преговаря. "Няма нищо автоматизирано
или стандартизирано. Когато дойде
клиент, ние сядаме и преговаряме по
10 - 15 различни параметъра", разказва
Теодор Маринов от ОББ. "Обикновено
не сме единствената банка, с която
преговаря клиентът, което оказва
натиск върху сроковете", споделя още
Маринов. По думите му една сделка с
индивидуално решение за клиента
може да бъде приключена за една седмица или максимум до месец.
Схемата на работа в Ти Би Ай банк
пък е малко по-различна. "Ние отиваме при клиента и го разпитваме как
е започнал бизнесът, с какво е стартирал, какви са спецификите на даденото населено място. Защото на
една и съща улица може да имате два
търговски обекта, които продават
едно и също, но потребностите им
да се различават", обяснява Филип Попов. По думите му този подход е найадекватният, когато става въпрос за
малки или средни предприятия, защо-

то в най-общия случай те се управляват от собственика им, докато при
големите корпоративни клиенти решенията се взимат на друг принцип.
Според Попов при индивидуалното
договаряне банката може по-добре да
прецени рисковете, тъй като освен
с цифри, разполага с много повече информация за клиента, а оттам може
да се направи по-точна прогноза за
способността му да се издължи.

Специфично изискване

Това води към една от спецификите
на tailor made кредитирането, която
може би не допада много на собствениците на бизнесите, тъй като българският предприемач не обича много-много да разкрива информация от
кухнята, още повече пък някой да му
следи паричните потоци. Това обаче
е едно от нещата, което банките искат в замяна на облекченията, които
предоставят. "Нормално е, когато
ние носим риска на дадения клиент, да
искаме да знаем как се развива този
бизнес", обяснява Филип Попов от Ти
Би Ай банк. "Контролът на паричния
поток е важен дотолкова, че когато
видим някакъв спад, ние можем веднага да анализираме каква е причината,
дали има някаква сезонност, или е неблагоприятна тенденция, при която
бихме могли да действаме превантивно", обяснява експертът.
"Голямата разлика с корпоративното
банкиране преди 2008 г. е, че сега, когато отпускаме корпоративни кредити, изискваме да имаме източник
на погасяване и той не е обезпечението. Тоест не разчитаме да продадем
ипотекираната земя за погасяване на
кредита. Ако ще финансираме строителството на недвижим имот например, трябва да имаме доход. Ако ще е
производствена дейност, ще търсим
да има паричен поток. Ако е търговска сделка, трябва да има вземания",
допълва Теодор Маринов от ОББ.
"Това, което банките се научиха след
кризата през 2008 г., бе, че като продават недвижими имоти или обезпечения, пазарът не е ликвиден и събираемостта е ниска. Затова много
по-важно е да следиш паричния

055

056
поток на фирмата, а не с какво си
обезпечен", смята и Добромир Добрев,
директор на корпоративното банкиране в Райфайзенбанк България.
Освен да знаят какво става в кухнята
на бизнеса, кредиторите обикновено
искат от клиента си и да ги уведомява, когато смята да направи съществена промяна в бизнеса си. Логиката е,
че ако, докато работят заедно, клиентът реши да си купи примерно скъпа
машина, която не би могъл да използва
ефективно, това може да го докара до
финансово затруднение, а оттам и да
застраши изплащането на кредита.
Резултатите от този тип отношения между банки и клиенти тепърва
ще се открояват по-отчетливо,
тъй като все още кредитирането
е слабо. Дори и на този етап обаче
има позитиви, които се забелязват.
Индивидуалните решения помагат
на фирмите да използват по-ефективно привлечения ресурс. Освен
това правят рисковете предвидими и управляеми от гледна точка на
банката, отбелязва Мартина Мачева от Сосиете женерал Експресбанк.
По думите й този модел на работа
позволява да се финансират проекти, които обичайно банките не биха
подкрепили сами, и дава пример от
собствената си практика. С регионалния фонд за градско развитие
по инициатива JESSICA е изпълнено
цялостно обновяване и изграждане
на трибуни на стадион в гр. Стара Загора - частен проект със силен
социален ефект, но без подкрепа от
общината, без реална собственост
върху актива, без регулярен паричен
поток. "Ние финансирахме и първия
успешен биогаз проект в страната,
новост като бизнес и технология,
на фона на значителен регулативен
риск при възобновяемите енергийни
източници по това време. Подкрепяме бизнеси, преработващи специфични селскостопански суровини в нелеки сектори с регулаторна намеса, с
много дълъг цикъл до крайната реализация или необходимост от големи
доставки внос/износ", продължава с
примерите изпълнителният директор на банката.

Пример от Ти Би Ай банк

Наш клиент е компания, която организира големи събития и концерти, които са свързани със значителни разходи. Говорим за суми
от порядъка на 250 хил. евро до няколко милиона лева. Специфичното е, че организацията започва половин година до 9 месеца преди
самото събитие. Например през януари казват, че ще има събитие
през септември.
Така през януари пускат билети за събитието, но нашият пазар
не е като американския например, където билетите свършват до
няколко часа след пускането им продажба. Българинът обича да чака
последния момент. А в същото време организаторът има разходи за подготовката, за наеми на залата, за хонорари. Така че ние
направихме такъв тип финансиране, че му осигуряваме средства за
покриване на разходите, а впоследствие кредитът се възстановява от паричния поток от продадените билети.
Разбира се, ние си правим проучването какъв е капацитетът за
посещаемост на събитието, исторически каква аудитория събира,
каква е средната цена на билетите. Правим необходимите застраховки при евентуално отлагане на концерта.

Пример от Райфайзенбанк България

В последно време е много модерен, особено при мултинационалните компании, така нареченият кеш пулинг (cash pooling). Какво
представлява това? Представете си компания, която има представителства в много страни, включително в България. Тя иска
да управлява паричните потоци на групата централизирано. Това
означава, че финансовият мениджър всяка вечер нарежда парите
да се изтеглят по сметка на компанията майка. Това би могло да
се прави, защото носи лихвен доход като овърнайт депозит. На
сутринта парите се връщат обратно на компаниите, за да могат
да работят с тях. За да предложим тази услуга на клиента, ние
трябваше да направим необходимата инвестиция в софтуер.

Пример от ОББ

Когато става въпрос за финансирането на конкретни сделки, нещото, което правим повече отпреди, е така нареченото префинансиране. То работи най-вече в производствения сектор. Това, което
ние правим, е да го финансираме от самото начало - от покупката
на материалите до разходите за производството и накрая продажбата на самото изделие. Досега начинът, по който се работеше, беше чрез овърдрафт кредити, които клиентите теглеха
и средствата се ползваха за общи цели. Но когато трябва да се
направи по-специфична сделка, свързана с определен продукт, възможностите бяха по-лимитирани. Клиентът трябваше да предоставя стандартно обезпечение, като недвижим имот например. В
момента такива сделки са напълно възможни на базата на договор
с клиент или акредитив.
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В гонене на нови рекорди
След невиждано високите си стойности
в началото на кризата сега лихвите
по депозити и по кредити изследват
долните си граници

® shutterstock

Мария Иванова

П

о-бавно, по-ниско, по-слабо.
През последните месеци
банковите лихви може и да
се движат в коренно противоположна на олимпийските принципи
посока, но за сметка на това пък съвсем по олимпийски отбелязват нови и
нови рекорди. В началото на годината
доходността по привличаните от
населението депозити в левове падна
до психологическата граница от 1%, а
през февруари спадът достигна 0.81%.
При спестяванията в евро границата
беше прекрачена още през ноември,
последва леко възстановяване през декември и нови понижения през януари
и февруари до 0.71%.
На кредитния фронт раздвижването
също е все по-забележимо – за последната година лихвите и при заемите
за домакинствата, и при корпоративното финансиране са се понижили с
близо 1 процентен пункт (пр.п.). При
това темповете, с които отстъпват от позициите си, все повече се
доближават до тези, с които намалява доходността по депозитите.
Понижението при спестяванията на
домакинствата само за последната
година е с около 1.2 процентни пункта
– горе-долу с толкова депозитните
лихви отстъпиха и през предходните 12 месеца (от януари 2014 до
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Очаквана динамика на пазара
годишен темп на изменение, в %
Вземания от неправителствения сектор
- Вземания от предприятия
- Вземания от домакинства
Депозити на неправителствения сектор

2013

2014

2015

2016

2017

0.3
0.3
-0.2
8.7

-7.7
-12
-1.6
1.5

-1.6
-1.6
-1.3
10.6

1.5
1.5
1.4
5.9

3.4
3.4
3.2
5.7

Източник: “Икономически преглед” на БНБ

януари 2015). При вложенията на бизнеса пък поевтиняването на кредитите вече изпреварва това по депозитите, където още от началото на
2015 г. лихвите са под границата от
1% и съответно възможностите за
свиване са поизчерпани, освен ако банките не решат да експериментират
с отрицателни стойности.

Къде е дъното

През 2016 г. лихвите по
депозитите ще останат
близки до нулата,
но едва ли ще паднат
до отрицателни
стойности.

Поне за момента обаче очакванията
са, че нулевата граница няма да бъде
прескочена. През ноември подуправителят на БНБ Калин Христов прогнозира, че и през 2016 г. лихвите по привличаните от банките средства ще
останат близки до нулата, без обаче
да падат до отрицателни стойности. В последния си „Икономически
преглед“, публикуван в началото на
март, анализаторите на централната банка посочват, че очакват доходността по новите срочни депозити
да продължи да намалява през първите две тримесечия на 2016 г., което
ще определя и запазването на низходящия тренд на лихвите по новоотпуснатите кредити за периода. В
тази посока ще действа и решението
на БНБ да въведе отрицателен лихвен
процент по свръхрезервите, които
търговските банки депозират при
нея. Според експертите от регулатора това „може да окаже допълнително
влияние за намалението на лихвените
проценти по заемни средства, в случай че банките са склонни да поемат
кредитен риск“.
Според главния икономист на Уникредит Булбанк Кристофор Павлов също
е слабо вероятно да видим лихвени
проценти със знак минус на местния
пазар, макар и някои институции в еврозоната вече да предприемат таки-

ва стъпки по отношение на т.нар. депозити на едро, направени от големи
корпоративни вложители, други банки или небанкови институционални
инвеститори, които при определени
условия си плащат, за да държат средствата си в банките. „Някои икономисти твърдят, че леко отрицателни лихви по депозитите на дребно са
възможни и оправдани, защото алтернативата – да се държат пари кеш
– е свързана с разходи за съхранение и
транспорт на кешовите наличности.
Въпреки това шансовете някоя банка
да се осмели да експериментира с въвеждането на отрицателни лихви по
депозитите за тази категория клиенти клонят към нулата от днешна
гледна точка“, обяснява Павлов.
При това, отбелязва той, спецификата на българския пазар е такава,
че вложенията на домакинствата
представляват значително по-голяма част от общите пасиви на местните финансови институции. Което,
с други думи, означава, че вероятността спестителите да се окажат
в хипотеза да плащат, за да държат
парите си в банка, е още по-малко вероятна. Но също така и че за българските банки решаването на лихвеното уравнение, в чийто друг край стои
условието все пак да се запази някаква
рентабилност, ще става все по-трудно заради паралелното поевтиняване
и на кредитите и очакванията нетният лихвен марж, при който работят банките, да започне да се свива
през тази година.

Цената на риска

Досега понижението на депозитните
лихви се пренасяше по-бавно в цената, при която банките отпускат заеми, но с приближаването до нулата
намаляването на доходността по
спестяванията неминуемо ще забави ход. Междувременно лихвите по
заемите за бизнеса и домакинствата
все по-осезаемо наваксват забавянето си по отношение на темповете
на понижение.
Така цената на ипотечното финансиране вече е значително по-ниска
дори в сравнение с годините на

РАЙФАЙЗЕН КОНСЕРВАТИВЕН
ФОНД БЪЛГАРИЯ

ИНВЕСТИЦИЯ
ТОЧНО В ЦЕЛТА
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кредитен бум преди кризата. Ако тогава заемите за покупка на имот се
предоставяха при средни лихви от
около 7.5-9.5%, сега новоотпусканите
кредити са с годишно оскъпяване в диапазона 5-6%, а според представители
на пазара поевтиняването може да е с
поне още един процентен пункт. Още
в края на 2015 г. Румен Радушев, от Пощенска банка, прогнозира, че лихвите
в сегмента може да слязат до 4-5%, а
изпълнителният директор на „Кредит център“ Тихомир Тошев обяви,
че очаква понижение до диапазон от
4.25–5.25% до края на 2016 г. Преди месец председателят на Асоциацията
на банките в България и главен изпълнителен директор на Сибанк Петър
Андронов коментира пред БНТ, че лихвите по ипотечните заеми вече доближават предела си, който за местния пазар е 4%.
Очакванията за потребителските
заеми пък са средната им цена в левове да слезе от сегашните стойности
от порядъка на 10.5-11.5% до под границата от 10%, където за последен
път беше в разцвета на кредитния
бум през 2007 г., точно преди финансовата криза. Аналогично, финансирането за потребителски нужди в евро
също се очаква да поевтинее, макар
и с малко по-умерен темп – от около
средно 6.5-7% в края на 2015 г. до около
6.25% към края на настоящата година.
Междувременно на пазара вече има и
единични промоционални оферти за
потребителски заеми с лихви под 6%.
Прогнозата на Уникредит Булбанк,
потвърдена в последния тримесечен макроикономически анализ на
финансовата институция, също е за
трайно намаляване на осреднената
цена на заемите за домакинствата
в следващите две години. Според очакванията на икономическия екип на
банката средногодишните лихвени
проценти по кредитите в сегмента
ще се понижат от прогнозните данни
за малко над 9% към 2015 г. до около 8%
към 2017 г.
При кредитирането за бизнеса прогнозата на „Кредит център“ е за намаляване на цената на заемите от
сегашния диапазон от средногодиш-
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но 4-8% оскъпяване в зависимост от
вида и целта на кредита, бизнес сегмента и финансовите резултати на
съответната компания до около 3.56.5% към края на 2016 г.

В търсене на баланс

Дори и разгледано само по себе си, свиването на лихвените маржове е достатъчно предизвикателство пред банките, които от няколко години опитват
да раздвижат трайно замръзналия
кредитен пазар. Въпреки падащата
доходност по спестяванията домакинствата продължават да насочват
парите си към финансовите институции, като според последните публикувани от БНБ данни към февруари
депозитите са достигнали рекордните 42.9 млрд. лв. При това данните на
централната банка показват, че през
последните месеци фокусът на домакинствата постепенно се измества
към по-дългосрочни вложения. Донякъде
това може да се обясни и с чувствително по-високите лихви по спестяванията с по-дълъг срок – ефективният
годишен процент за левов депозит за
срок между 1 и 2 години към февруари
2016 г. е 1.96%, а за влог над 2 години е
2.18%, при ефективна годишна доходност от 1.23% за средства, оставени в
банката за период между 6 и 12 месеца.
Същевременно обаче преориентирането към по-дългосрочните спестявания
е и проблем за банките поради наймалко две причини – от една страна,
то предполага по-дълго задържане на
ресурс, по който ще плащат по-висока
доходност, а от друга, може да говори
и за все още слабия апетит за потребление от страна на домакинствата.
Сигнал в тази посока дават и резултатите от проведено в началото
на годината проучване на финансовия
портал „Моите пари“, което отчита
нежеланието на домакинствата да
задлъжняват, за което свидетелства
и намаляващият среден размер на потребителските заеми, изтеглени от
посетителите на сайта.
Междувременно, макар и банкерите да
отчитат известно раздвижване по
отношение на търсенето на финансиране, поне за момента то не успява

да компенсира погасяванията по старите и отписването на несъбиреми
заеми, в резултат на което статистиката отчита свиване на общите
кредитни портфейли в системата.
Натрупаната в системата свръхликвидност обаче принуждава банките
да търсят възможности за влагане на
свободния ресурс, а решението на БНБ
да облага с лихви депозираните при нея
свъръхрезерви допълнително ще засили
необходимостта от намиране на алтернативни решения за инвестиции.
В условията на нулеви и отрицателни
лихви в цяла Европа възможностите са
ограничени до редките емисии държавен дълг на пазарите или до инвестициите в корпоративни облигации. И, разбира се, в активизиране на кредитния
пазар, към което са насочени усилията
на местните финансови институции
– включително чрез облекчаването на
условията за отпускане на фирмени и
на потребителски заеми, отчетено
от редовната анкета на БНБ сред банките за кредитната им активност.
Запазването на банковите стандарти
по отношение на жилищните кредити
на фона на облекчаването им за потребителските заеми също не е случайно
– целта е да се стимулират потреблението и инвестициите.
Въпросът е доколко финансовите институции могат да си позволят да
работят в тази посока чрез понижаване на лихвите. Дори и при минималната цена, при която привличат
ресурс, банките все пак поемат риск
при отпускането на кредити и това
формира част от цената на финансирането. В света на нулевите лихви
все по-реална става опасността рисковете да бъдат неправилно оценени
и финансиране да получат клиенти и
проекти, които в нормални условия
биха останали извън полезрението на
банкерите. Така, ако битката за пласиране на свръхликвидността стане
прекалено ожесточена, това лесно
може да заложи новата криза пред
сектора, която ще се прояви, когато
трендът се обърне и лихвите тръгнат нагоре - нещо, което неминуемо
ще се случи, макар към момента да не
изглежда близка перспектива.

До края на годината
цената на кредитите
вероятно ще се
понижи с още около
0.5-1.5 процентни пункта
в отделните сегменти,
като едновременно
с това банките ще
облекчават условията
за отпускане
на фирмени и
потребителски заеми.
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Депозит с добавена стойност
Един от вариантите да се избяга от капана на
ниските лихви са хибридните продукти, при които
част от парите се влагат във взаимен фонд
Николай Нейчев

® shutterstock
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анкерите често казват, че
банковият депозит е спестовен, а не инвестиционен продукт. Когато обаче лихвите
граничат с нулата и въпреки това влоговете растат, логичното обяснение
за това е силата на навика. Анализ на
пазара може да покаже и други фактори
- липса на алтернативи, ниска финансова култура, народопсихология... но в основата си просто българският потребител е скептичен и консервативен.
Според данните на БНБ средната доходност e 1.38% по новите депозити и
около 1.60% по останали от предишни
години. Преглед на реалните пазарни
условия показва още по-ниски предложения заради свръхликвидността
на някои банки, която ги кара по-скоро
да укротят прилива на депозити към
тях. Въпреки това българските граждани съхраняват близо 43 млрд. лв. от
спестяванията на физическите лица.
Само за сравнение ще посочим, че по
официални данни средствата, вложени
в инвестиционни дружества, са близо
20 пъти по-малко като сума. Основната причина, разбира се, може да се търси в сигурността и предвидимостта,
които този продукт носи. В момента
по стандартните депозити най-големите и приемани за сигурни банки плащат лихви около 0.5% и дори по-ниски
годишно за безсрочни влогове, които
осигуряват сравнително висока възможност за теглене и довнасяне.
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Алтернативата

са хибридните или структурирани депозити, които осигуряват до голяма
степен сигурността на депозитите,
само че част от средствата се инвестират в малко по-рискови продукти най-често взаимен фонд. Така, макар да
не могат да се очакват борсови чудеса,
има шанс да се избяга от нулевите лихви, но не може да се изключат и рисковете от загуба. Тъй като продуктът е
по-сложен, засега той не привлича особено внимание, нито пък е шумно рекламиран от банките. Ето защо дори
сред основните банки има и такива,
които въобще не предлагат подобни
услуги.
Тези, които все пак имат такива предложения, пък влошават условията си
по тях. Така например в края на миналата година Уникредит понижи годишния лихвен процент по структуриран
депозит "Юниверс" от фиксиран 1% на
0.03% плюс допълнителна доходност.
Освен това в средата на миналата година банката добави 7% такса при нарушаване на депозита за съответния
период, каквато преди това нямаше.
Комбинираният начин за спестяване
“Комбо макс” носи най-голяма лихва.
При него поне 15% от средствата са
инвестирани във взаимните фондове на Pioneer Investments. Но при него
минималната сума за откриване на
сметка е 30 000 евро, като накрая на
годината доходността е 0.43%. Освен
това първоначалният разход за закупуване на дялове на Pioneer е 5% от стойността.
За сметка на това втората най-голяма банка - ДСК, поддържа няколко
хибридни предложения. Банката вече
има 4 структурирани депозита, които осигуряват минимална доходност
0.01%, а освен това могат да осигурят
премия в зависимост от резултатите на инвестиционна компонента.
Тези продукти са срочни, тоест при
необходимост парите да се изтеглят
преди изтичане на 3-годишния срок при
някои от тях се плаща такса от 5-6%.
Положителното обаче е, че при отрицателна доходност на инвестиционната компонента няма риск депозираната сума да бъде намалена. Три от

тях са базирани на BNP Paribas Income
Star Index Funds, а най-старият – на
кошница от шест компании, спонсори
на последното световно първенство
по футбол. Към момента обаче и 4-те
продукта не генерират допълнително
доходност за клиентите си по инвестиционната компонента. Освен това
Банка ДСК възобнови след известно
прекъсване срочен влог “Везни премиум”, при който част от от сумата се
инвестира в някой от пет договорни фонда на банката. Така сумата по
депозита се олихвява с 0.2% до 1.5% на
година. Най-висока лихва се дава при
инвестиране в “ДСК Растеж”, който
обаче от началото на годината генерира отрицателна доходност - 2.54%.
Единственият взаимен фонд на банката, който генерира положителна доходност от началото на 2016 г., е “ДСК
Стандарт” (0.54%), който дава до 0.6%
лихва по депозита.
Подобен обвързан с договорен фонд на
банката продукт има и в ПИБ. При него
годишната лихва по депозита може
да достигне 2.35% за 9 месеца, а доходността на 4-те възможни за обвързване фонда от началото на годината
е 1.42% (“Восток”) и -3.17% (“Авангард”).
Всъщност през миналата година точно фондът “Восток” беше сред фондовете с най-висока доходност, като
достигна над 18% увеличение на стойността на един дял само в рамките
на 2015 г. Естествено сред основните
причини за това беше ниската база заради силния спад от 34% през 2014 г.
Пощенска банка също продължава да
предлага хибридния депозит “СпестИнвест”, при който до 50% от сумата
се инвестират в някой от фондовете,
предлагани от Eurobank FMC-LUX. Разликата е, че лихвата по него е по-висока
само временно – в първите шест месеца тя е 1.45% на годишна база, а след
това намалява на максимум 0.25%.

алтернативите са
хубаво нещо, но е
важно клиентите
да са наясно какво
точно купуват.

С едно наум

Разбира се, алтернативите са хубаво
нещо, но е важно клиентите да са наясно какво точно купуват. Макар преди
сключването на договора банките да
дават доста пълна и детайлна информация за фонда, в който ще се влагат
част от парите, за част от клиентите тя не е достатъчно разбираема. Затова и не липсват недоволни клиенти,
които се чувстват подведени, че някой служител ги е подвел да вложат парите си в продукт, който им е донесъл
загуби. Въпреки всички усилия това да
се избегне няма как да има пълна гаранция, че всеки служител в клон ще обясни
всичко достатъчно ясно.
Друг важен момент е, че досегашната
доходност на фонда може и да изглежда апетитно, но тя не носи никаква
гаранция каква ще е в следващите 6
или 60 месеца. Дори често е обратното - ако някой пазар много е поскъпвал в
предходните години, има основание да
се очаква и спад. Така или иначе прогнозирането какво ще се случва на финансовите пазари си е отделна дисциплина, изискваща знания, опит и време да
се следи всичко случващо се.
Освен това не трябва да се забравя,
че взаимните фондове имат такса за
сключване на сделка, достигаща 5% от
инвестираната сума, и за управление
на фонда - до 3% годишно, които никак
не са за пренебрегване, особено в сегашните условия, при които и най-малката положителна доходност е повод
за радост сред инвеститорите.
Други банки пък се опитват да привличат средства чрез допълнителна
стойност по спестовните си продукти, които се различават от чиста
доходност. Така например БНП Париба,
която оперира в България като клон,
обяви депозит, защитен със застраховка срещу престой в болница или
смърт. В първия случай обезщетението се равнява на до шест месечни
вноски в размер на 2% от сумата, а в
другия банката удвоява стойността
на влога. Доходността по тези депозити е 1.5% за 12 месеца. Въпросната
застраховката обаче не идва безплатно, а се плаща 0.025% от депозираната
сума на месец, или 0.3% на година.
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Осигуряваме пари навреме
за земеделския бранш
Финансовите продукти на Агрион
са с улеснена процедура за кандидатстване и усвояване
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ÉÍÇÑÍ ÐÄ ÇÆÎÏ¿ÁÞÑ ÉÍËÎ¿ÌÇÇÑÄ Á ÀÏ¿Ì×¿ ¬¿ÎÏÇËÄÏ
ÇË¿ÔËÄ ÉÊÇÄÌÑÇ ÉÍÇÑÍ ÇÐÉ¿Ô¿ Ã¿ Ï¿Æ×ÇÏÞÑ ÎÏÍÇÆÁÍÃ
ÐÑÁÍÑÍ ÐÇ Ã¿ ÉÒÎÞÑ ÌÍÁ¿ ÑÄÔÌÇÉ¿ ÍØÄ ÆÄËÞ ÇÊÇ ÇË¿Ô¿
ÌÒÅÃA ÍÑ ÍÀÍÏÍÑÌÇ ÐÏÄÃÐÑÁ¿ Æ¿ ÑÍÏÍÁÄ Ç ÎÏÄÎÏ¿ÑÇ ÌÍ
ÌÄ ÒÐÎÞÔ¿ Ã¿ ÎÍÊÒÖ¿Ñ ÅÄÊ¿ÌÍÑÍ ÓÇÌ¿ÌÐÇÏ¿ÌÄ ÉÍÂ¿ÑÍ
ÇË ÑÏÞÀÁ¿×Ä Ç ÀÇÆÌÄÐÙÑ ÇË ÎÍÐÑÏ¿Ã¿ ¦¿ÑÍÁ¿ ÏÄ×ÇÔËÄ
Ã¿ ÐÙÖÄÑ¿ÄË Ì¿ÑÏÒÎ¿ÌÇÞ ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÑÇÁÄÌ Ç ÄÉÐÎÄÏÑÄÌ
É¿Î¿ÕÇÑÄÑ Ì¿ ÂÏÇÍÌ Ç Ã¿ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÇË ¿ÃÄÉÁ¿ÑÌÇ ÓÇ
Ì¿ÌÐÍÁÇ ÎÏÍÃÒÉÑÇ Æ¿ ÓÇÆÇÖÄÐÉÇ Ç ÝÏÇÃÇÖÄÐÉÇ ÊÇÕ¿ Á
¿ÂÏÍÐÄÉÑÍÏ¿ ÉÍÇÑÍ Ã¿ Ð¿ ÃÍÐÑÙÎÌÇ ¡ÞÏÁ¿ËÄ ÐÙØÍ ÖÄ
ÇËÄÌÌÍ ÆÄËÄÃÄÊÇÄÑÍ Ä ÄÃÇÌ ÍÑ ÇÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÇÑÄ ÐÄÉÑÍÏÇ
Ð Ì¿È ÂÍÊÞË¿ ÁÙÆËÍÅÌÍÐÑ Æ¿ Ï¿ÆÁÇÑÇÄ ±ÍÁ¿ ÄÐÑÄÐÑÁÄÌÍ
ÐÄ ÐÁÙÏÆÁ¿ Ç Ð ÌÒÅÃ¿Ñ¿ ÍÑ ÐÏÄÃÐÑÁ¿ Ç ÎÍ ÃÏÒÂ Ì¿ÖÇÌ
É¿Æ¿ÌÍ ÍÑ Î¿ÏÇ Ì¿ÁÏÄËÄ u ÑÍÖÌÍ ÑÍÁ¿ ÍÐÇÂÒÏÞÁ¿ËÄ Ð
Ì¿×¿Ñ¿ ÌÍÁ¿ ÃÄÈÌÍÐÑ

©¿É ØÄ ÐÑ¿Á¿ ÍÃÍÀÏÄÌÇÄÑÍ Ì¿ ÉÏÄÃÇÑÍÇÐÉ¿ÑÄÊÇÑÄ
§Ë¿ÑÄ ÊÇ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÄÌÇ ÐÎÄÕÇ¿ÊÌÇ ÇÆÇÐÉÁ¿ÌÇÞ
¬¿ ÎÏ¿ÉÑÇÉ¿ ÁÐÄÉÇ ÉÍÈÑÍ Ï¿ÆÎÍÊ¿Â¿ ÐÙÐ ÆÄËÞ Ç ÇË¿
ÇÃÄÇ ËÍÅÄ Ã¿ É¿ÌÃÇÃ¿ÑÐÑÁ¿ Æ¿ ÉÏÄÃÇÑ ÍÑ ÂÏÇÍÌ £ÏÒ
ÅÄÐÑÁÍÑÍ ÌÄ Æ¿Ê¿Â¿ ÐÎÄÕÇ¿ÊÌÇ ÇÆÇÐÉÁ¿ÌÇÞ Æ¿ ÉÏÄÃÇÑÍ
ÎÍÊÒÖ¿ÑÄÊÇÑÄ §Ë¿ËÄ ËÄÑÍÃÇÉ¿Ñ¿ Æ¿ ÍÕÄÌÉ¿ Ç ¿Ì¿ÊÇÆ
Ì¿ ÍÀÄÆÎÄÖÄÌÇÄÑÍ Ì¿ À¿Æ¿ ÍÎÇÑ¿ Ç ÄÉÐÎÄÏÑÇÆ¿Ñ¿ ÌÇ Æ¿
Î¿Æ¿Ï¿ ÉÍÞÑÍ ÎÍÆÁÍÊÞÁ¿ ÎÏÄÕÇÆÌÍ Ã¿ ÐÄ ÎÏÄÕÄÌÇ ÎÍÊÍ
ÅÇÑÄÊÌÇÞ ÎÍÑÄÌÕÇ¿Ê Ì¿ ÇÐÉ¿ÌÄÑÍ Æ¿ ÉÏÄÃÇÑÄÌ ÎÏÍÃÒÉÑ
§ÐÉ¿ËÄ Ã¿ ÎÍÃÔÍÃÇË ÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÌÍ ÉÙË ÁÐÞÉ¿ ÐÃÄÊÉ¿ Ç
ÉÙË ÌÒÅÃÇÑÄ Ì¿ ÉÊÇÄÌÑ¿ ¬Ä ÐÙÀÇÏ¿ËÄ Ç Ñ¿ÉÐÇ Æ¿ Ï¿Æ
ÂÊÄÅÃ¿ÌÄ ÇÊÇ ÍÀÏ¿ÀÍÑÉ¿ Ì¿ ÃÍÉÒËÄÌÑÇ ¡ÐÙØÌÍÐÑ ÉÊÇ
ÄÌÑÙÑ ÌÄ ÃÙÊÅÇ ÌÇØÍ ÎÏÄÃÇ Ã¿ ÀÙÃÄ ÐÇÂÒÏÄÌ ÖÄ ØÄ
ÎÍÊÒÖÇ ÅÄÊ¿ÌÍÑÍ ÓÇÌ¿ÌÐÇÏ¿ÌÄ £ÏÒÂÍ Ì¿×Ä ÎÏÄÃÇË
ÐÑÁÍ Ä ÖÄ ËÍÅÄË Ã¿ ÎÍÃÂÍÑÁÇË ÌÄÍÀÔÍÃÇËÇÑÄ ÃÍÉÒËÄÌ
ÑÇ ÍÑ ÇËÄÑÍ Ì¿ ÉÊÇÄÌÑ¿ ¿ÉÍ ÅÄÊ¿Ä  Ç Á Ì¿×ÇÑÄ ÍÓÇÐÇ
ÑÍÈ ËÍÅÄ Ã¿ ÎÍÊÒÖÇ ÀÄÆÎÊ¿ÑÌ¿ ÉÍÌÐÒÊÑ¿ÕÇÞ É¿ÉÁÍ Ã¿
ÎÏ¿ÁÇ Ç É¿É Ã¿ ÎÄÖÄÊÇ ÍÑ ÌÄÞ
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Бавното превземане
на онлайн крепостта
Или защо българските финансови
институции все още не могат да
разчитат на интернет банкирането,
за да оптимизират разходите си

Мария Иванова

П

роникване на онлайн банкирането 46% звучи доста
внушително и обещаващо
число. За него обаче българските банкери засега само могат да
си мечтаят. Според данните на Евростат това е средният дял за 28-те
държави от ЕС към 2015 г. Числото би
било и по-голямо, ако резултатът не
се дърпаше надолу от доста скромното представяне на България и Румъния – в двете страни едва по 5% от
населението ползват интернет банкиране. Последните данни на Европейската комисия (ЕК), публикувани в края
на февруари, показват малко по-високо число – 9.4% (на фона на 8.5% преди
година), но дори и така страната остава на опашката по този показател
в Европа. А това изправя местните
финансови институции пред сериозно

предизвикателство – как да накарат
клиентите да увеличат комуникацията си с тях през т.нар. алтернативни
канали, така че да започнат да берат
плодовете от усилените си инвестиции в дигитални платформи през последните години.
Онлайн банкирането може да спести
много разходи както за потребителите, така и за самите банки – заради възможността да се поддържа помалка клонова мрежа, да се плащат
заплати на по-малък брой служители,
а и да се спестят значителни количества хартия. Което в настоящите
условия на все по-изпилени лихвени
маржове би било чудесно решение за
оптимизиране на банковите отчети,
стига да беше приложимо за местния
пазар. Проблемът е, че поради куп причини не е.

Да отвориш
дигиталната врата

Функционални и удобни интернет
платформи и мобилни приложения,
които позволяват извършването на
все по-голям брой услуги дистанционно, виртуални банкови клонове, консултации по скайп, денонощни зони за
самообслужване – от няколко години
банките влагат сериозни суми в развитието на най-разнообразни възможности за отдалечено обслужване
на клиентите си. Ползването им от
самите клиенти обаче остава много,
много ниско.
Отчасти причините са обективни
– по данни на Европейската комисия, макар и проникването на високоскоростен широколентов достъп
в България да е почти 72% от домакинствата, едва 55% от тях са або-
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нирани за фиксирана широколентова
връзка (с което страната се нарежда
на незавидната 27-а позиция в ЕС), а в
селските райони бързият интернет
достъп все още не е особено застъпен.
Едва 31% от българите имат основни
интернет умения, а изоставането
спрямо останалата част от Европа
си личи осезаемо и по резултати като
предпоследното място на страната
по броя на хората, които ползват
интернет веднъж на три месеца, и
първата позиция по брой на хората,
които изобщо не са имали досег с интернет.
На този фон ниският дял на клиентите, които ползват онлайн банкиране,
не изглежда никак странен. Всъщност
българите са и сред европейците, които най-малко (под 30%) използват
интернет за комуникация с публични

институции – макар и там възможностите да са доста по-ограничени.
За разлика от общуването с администрацията обаче, което едва ли е
любимо на много хора, пазаруването
онлайн може да е доста по-приятно
занимание, но и при него също България е на 27-о място в ЕС, като едва 31%
от населението използват глобалната мрежа за покупки (за сравнение делът през 2015 г. е бил 28%).

Да искаш и да можеш

Друг съществен момент, когато става дума за електронно банкиране, е и
това какви са възможностите, които
се предлагат. В началния период на навлизането на интернет технологиите в банковия сектор наличните онлайн услуги се свеждаха до проверката
на наличност и извършването на пре-

води. Затова и едва ли е изненадващо,
че според проведено от финансовия
портал „Моите пари“ през юни 2015
г. проучване сред потребителите на
сайта българите все още използват
интернет банкирането си главно за
да следят наличността по сметката си (37%) и да извършват плащания и преводи с по-ниски такси (35%).
Мобилното банкиране пък, където се
предлага и използва, е предимно бърз
способ за проверка на наличност по
сметките на потребителите (65%).
През последните години онлайн портфолиото постепенно се разширява,
като все повече банки предлагат на
клиентите си възможността да открият депозит, да заявят издаването
на дебитна карта или да кандидатстват за потребителски кредит, без
да напускат дома си (или работното
си място). Други от традиционните
банкови продукти и услуги обаче засега
остават „приковани“ към традиционните физически клонове, тъй като за
дигитализирането им е нужно доста
повече от желанието и възможностите на банките да ги предложат по
интернет. Такава е например ситуацията с ипотечните кредити, посочва главният изпълнителен директор
на Сибанк Петър Андронов. За да могат банките да предлагат ипотечно
кредитиране онлайн, е необходимо
всички регистри, които способстват
тази дейност, да могат да се достъпват по дистанционен начин, обяснява
той. Това включва, от една страна,
банката да може да получи дигитална
оценка на избрания имот и да може да
провери в съответните регистри
дали върху него има наложена тежест,
както и да му наложи тежест дистанционно, от друга, потребителят да
разполага с електронен подпис, с който да подпише сключвания онлайн договор, и не на последно място – всичко
това да е приемливо за съда.

Кой се страхува
от мишки

Дори и да погледнем отвъд интернет
свързаността и предлаганите от
банките възможности обаче, определящ фактор за нарастването на
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употребата на електронно и мобилно банкиране е и самата готовност
на потребителите да си комуникират с финансовите институции от
дистанция. За част от клиентите
нежеланието да използват електронни канали за банкиране е свързано с
опасенията им по отношение на сигурността на данните, които би им
се наложило да споделят по интернет
– една трета (34%) от потребителите, анкетирани от „Моите пари“, които са посочили, че не ползват онлайн
банкиране, твърдят, че причината за
това са именно притесненията за
сигурността на информацията. Половината от тях (49%) пък твърдят,
че и в бъдеще не биха използвали тази
услуга, тъй като се притесняват за
сигурността на средствата си. Което, с други думи, означава, че банките
трябва да свършат още доста работа, за да повишат информираността на клиентите си по отношение на
интернет банкирането. Всъщност
аргумент в тази посока е и фактът,
че причина номер едно, посочена от
хората, които не използват електронно банкиране, в проучването на
„Моите пари“ е това, че не са запознати с тази услуга (42%).
От значение за решаването на онлайн уравнението пред банките е и
демографският профил на клиентите
им, който всъщност е и в основата
на значителната промяна на бизнес
модела, през която финансовите институции неминуемо ще преминат в
следващите години. За това говорят
и тенденциите в страните от Западна Европа, в които проникването
на интернет банкирането е много
по-високо, което пък позволява на институции като датската Danske Bank
да прехвърлят все по-голяма част от
дейността си на дигитални платформи, да свият клоновата си мрежа и
така да оптимизират разходите си.
По думите на Андронов по-младите
потребители (до 30 години), за които
мобилната свързаност е начин на живот, в бъдеще няма да имат потребност от посещение във физически
клон на банката, а постепенно и повъзрастните придобиват навици и

ПРОНИКВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕТО В
ЕВРОПА КЪМ 2015 Г.
дял на потребителите, които използват сайтове за
онлайн банкиране, в %
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култура за работа с дигитални канали.
„Така само най-консервативните клиенти на по-напреднала възраст се нуждаят от физическите клонове, а те са
вече под 40% от всички потребители
– това означава, че с подмяната на генерациите не много напред във времето и с напредването на културата на
хората банкирането през физически
канали ще се редуцира безпрецедентно много“, обяснява той. Мениджърът
отбелязва, че при тези статистики
България се движи с около 10 години за-
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къснение, но е оптимист, че след достигането на критична маса от 15-20%
от потребителите, които да използват интернет и мобилно банкиране,
наваксването рязко ще се ускори и ще
отнеме много по-малко време.
А дотогава едва ли много банкери ще
се осмелят да затворят близкия ви
клон с обяснението, че ще ви дадат
парола и малко чипче, благодарение
на които може да не ви се налага да се
виждате по-често от един-два пъти
годишно.

