
ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
8 6

УДК – 336
Econ Lit – G000, G210

ДЕТЕРМИНАНТИ НА БАНКОВАТА
ОПЕРАТИВНА ЕФЕКТИВНОСТ

Гл. ас. д-р Александрина Панчева

1. Въведение

Световната финансова и икономическа криза постави пред изпитание бан-
ковия сектор в страните по целия свят. Крахът на инвестиционното банкиране
доведе до необходимост от държавна намеса за стабилизиране на банковите
системи, а последващите ефекти се изразиха в програми за редуциране на биз-
неса и ориентиране към стабилни пазарни бизнесполета. Ефектът, обаче, не
продължи до тук. Негативното влияние на кризата се прехвърли и в реалната
икономика, а оттам и върху търговските портфейли на банките. Българските
банки, като част от тази глобална система, отчетоха негативни промени в сво-
ите пърформанс показатели – свиване на кредитните портфейли, влошаване на
тяхното качество, по-ниска възвръщаемост, необходимост от укрепване и на
ликвидността, и на капиталовата адекватност, с оглед задържане на пазари и
постигане на по-висока финансова устойчивост.

Показателят, обединяващ ефекта от промяната в политиката на менидж-
мънта, условията на пазара и самата банкова дейност, е този за ефективност.
И ако през годините възможността за нейното изследване попада в създадени
редица специфични подходи, то днес банките измерват ефективността си пре-
димно чрез показателя „Cost/Income”, изразяващ отношението на оперативни-
те разходи нъм нетния доход на банката или към общия банков доход.

Целта на това изследване е да покаже степента на зависимост на банко-
вата ефективност от отделни нейни детерминанти по време на криза.

В разработката са наложени редица ограничения. От обхвата на факторите на
влияние са изключени нивата на необслужваните заеми, минималните задължител-
ни резерви и матуритета на съответните активи и пасиви в отделните банки1.

1 В анализа са включени всички банкови институции, които имат записан собствен капитал, не са
клонове на чужди банки и не търпят трансформация в периода 2008-2011 г. Единствената банка,
която не влиза в анализа е НЛП, трансформирана в TBI през миналата година. За целите на изследва-
нето са отчетени трансформациите на Биохим, Хеброс и Булбанк в Уникредит Булбанк през 2007
година, ДЗИ и Пощенска банка в Юробанк И Еф Джи и Насърчителна банка в Българска банка за
развитие. Данните за показателя “Cost/Income” са тримесечни, калкулирани на база тримесечните
отчети на банките към БНБ за периода 2007-2011 г. Обхватът от данни включва 460 наблюдения. При
оценката на факторното влияние в повечето случаи са взети тримесечни данни, единствено капитало-
вата адекватност излиза извън тази оценка, тъй като банките не публикуват данни по тримесечие.
Достъпът до тримесечните отчети на банките се осъществява през сайта на БНБ – www.bnb.bg.
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2. Към дефинирането на оперативната ефективност

Принципното определяне на ефективността се извършва основно от две
позиции. Първата е тази на академичната общност, която търси границите на
оперативната ефективност (техническа, алокативна, х-ефективност) чрез из-
ползване на специфични параметрични и непараметрични методи за анализ. В
повечето случаи оценката на влиянието на детерминантите е за минал (дори
отдавна) период от време и обхваща средните стойности на изчислената ефек-
тивност, без да се съобразява със сектора или динамиката на посочената ефек-
тивност.

В това изследване позицията на автора съвпада с тази на контролерите в
банките – оцеката на показателя и детерминантите му да се използват за срав-
нимост вътре в банковите структури или спрямо банките от сектора в страна-
та. Подобни сравнения позволяват да се постави т.нар. еталон за ефективност-
та, който служи за ориентир на съответната банкова система и пазар. Анализът
на миналите периоди позволява да се оцени във времето не само влиянието на
детерминантите, но и на мерките за подобряване на ефективността, в резултат
на преодоляването на негативните ефекти от тези детерминантите. Това прави
подобен начин на оценка по-необходим за целите на банкерите и приложим в
периодичните вътрешни анализи.

Този анализ събира факторната оценка на многообразието на ефективнос-
тите и го транслира към използвания от банките показател „Cost/Income” с цел
потвърждаване на тезата, че нивата на ефективността се запазват основно по-
ради търговския характер на банкерството у нас. Именно тази е позицията, от
която се поставят въпросите, свързани с влиянието на детерминантите на ефек-
тивността, изразена чрез традиционния за банките показател, прецизиран от
гл.т. на нетния или брутния доход на банките.

Краят на първото десетилетие на ХХ век доведе до тотално преосмисля-
не на банковите бизнесстратегии. За основен причинител на подобни действия
мнозина определят процесите на дерегулация и либерализация. Отвореност-
та на чуждите пазари увеличи апетита на банкерите за по-голяма продуктова
реализация и по-високи доходи, а целите „конкурентноспособност” и „пазарен
дял” бяха онези стимули, които повлияха върху качеството на банкирането.
Пренаситеният банков пазар изискваше конкуренция, предлагаща „бързи, лесни
и удобни” пари, а те увеличиха предпоставките за създаването на морален риск.
Създадените нови и комплексни продукти се отразиха на двата най-големи сек-
тора – търговското и инвестиционното банкиране, в които мерките за огранича-
ване на кредитния риск сякаш бяха избегнати. В резултат на процеса на секю-
ритизация рискът от кредитирането беше прехвърлен към инвестиционното
банкиране, а глобализацията превърна банковата криза и в икономическа.

Загубите от инвестиционната дейност и влошаването на кредитните порт-
фейли принудиха банките да търсят средства за съкращаване на собствените
си разходи. Част от загубите бяха временно компенсирани с получените държав-
ни помощи, но в отговор на това банките следваше да предприемат бързи дей-
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ствия основно в частта редукция на разходите и повишаване на финансовата
устойчивост. На свиващите се приходи от основна дейност бяха противопоста-
вени старите прийоми на lean management-а – филиално пречистване, редукция
на персонал и актуалния подход за частична продажба на клонове или процеси
на цялостно придобиване.

Едновременно с управлението на оперативните разходи на преден план из-
лезе и проблемът с лихвените проценти по кредитите, които в някои страни дове-
доха до още по-негативен ефект за икономиката. Подобна ситуация се наблюда-
ва в пазари, в които инвестиционното банкиране не е развито, а стабилните прихо-
ди от търговското банкиране определиха „потоците от средства към банките-
майки”. В повечето случаи субсидиарите заложиха на запазване на лихвите и
избягване на принципа на хипермаркетите, за сметка на „малките квартални
магазинчета”. Клиентите, обаче, замениха лоялността си с търсене на алтерна-
тивни варианти на финансиране или отказ от производство и потребление.

 Цялата съвкупност от проблеми, решения и резултати в банковия сектор
формираха необходимостта от оценка на комплексния пърформанс показател –
ефективността. Избраният от банките индикатор „Cost/Income” може да се
възприеме и като най-достъпния вариант за оценка на разходната ефективност,
а водещият параметър на оперативните разходи го прави и показател за опера-
тивна ефективност.

Показателят „Cost/Income” се дефинира обикновено като съотношение
на нелихвените разходи (без лошите заеми и разходите за експозиции под съмне-
ние) и сумата от лихвените и нелихвените приходи. В някои от източниците,
обаче, показателят отчита в един от вариантите брутен доход, а в другия –
нетен доход (в знаменател), което формира принципно два различни индикатора
за ефективност, условно наречени ефективност при Вариант 1 и ефективност
при Вариант 22.

При вариант 1 „Cost/Income” се представя като отношение на оператив-
ните разходи и сбора от нетния лихвен доход, нетния доход от комисиони и
другите оперативни приходи или3:

„Cost/Income” = оперативни разходи / (нетен лихвен доход + нетен доход
от комисиони + други оперативни приходи)

2 Той е и един от еталоните за измерване и съпоставяне на банките в условията на различни банкови
пазари, тъй като показва резултата от експлоатирането на ресурсните фактори (без номиналния
фактор) за постигане на общите приходи. Общоприетата граница за ефективна банкова структу-
ра е около 0,5 (50%). При стойност на показателя, близка до 1 (100%), банката показва висока
неефективност и следва да предприеме мерки за оптимизиране на структура/процеси/разходи,
т.е. да прилага процес на реинженеринг.

3 Многообразието от възможни дефиниции и изчисления на „Cost/Income” се потвърждава и от
водената статистика за пърформанс показателите на банките в Азиатския пасифик, според която
показателят се изчислява като отношение на нелихвените оперативни разходи към сумата от
нетния лихвен доход и нелихвените оперативни приходи. Вж.: Asia Pacific Banks Performance
Rank- Lowest Cost to Income Ratio, http://www.theasianbanker.com/ab700/2012-2013/lowest-cost-
to-income-ratio, September 2012.
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При Вариант 2 показателят изразява отношението между оперативните
разходи и общите приходи на банката, т.е.:

„Cost/Income” = оперативни разходи / общо приходи на банката
Въпреки опростения си характер, изчисляването на показателя често пре-

дизвиква проблеми. Те се пораждат от разминаването между резултатите на бан-
ките и данните, получавани при оповестените начини за неговото определяне.
Водещи причини за различията са: на първо място, достъпът до данни; на второ
място, ограничението, което си налага самата институция при определяне обхва-
та на оперативните разходи, и разбира се, периодът, за който се изчислява.

Въпреки споровете относно това, кои точно разходи могат да бъдат при-
числени към оперативните, в това изследване към тях се включват админист-
ративните разходи, амортизацията и другите оперативни разходи4. Изборът на
тази класификация се предопределя от факта, че банките могат да управляват
в резултат на собствените си усилия единствено разходите, независещи от па-
зара. Посочените оперативни разходи изразяват способността на мениджмън-
та да „настрои организацията-банка” в синхрон с изискванията на средата,
вътрешните организационни процеси, бизнеспроцесите и адаптивните промени.
Освен това, банките не включват лихвените разходи в групата на оперативните,
което се вижда от нивата на показателя.5

Индикации за проблеми при калкулиране и интерпретиране на показателя
се пораждат и от втората му част – знаменателя, изразен чрез брутен доход
на банката и нетен доход на банката, в които участват приходи от лихви и коми-
сиони и разходи за лихви и комисиони. В някои изследвания към групата на
приходите се отнасят общо приходите на банката, в други се определят нетни
показатели за приходите – нетен лихвен доход и нетен нелихвен доход, което
предопределя и различните стойности във водените статистики. В състава на
показателя „оперативен доход (до резерви)” се включва чистият лихвен доход,
чистият комисионен доход, а така също и другите доходи.
4 Вж.: Grier, W. Credit analysis of financial institutions, Euromoney Books, 2007.
5 Вж.: Tripe, D. Cost to income ratio in Australasian banks. http://centre-banking-studies.massey.ac.nz/

fileadmin/research_outputs/costtoincome.pdf. Важен момент при определяне на стойността „Cost/
Income” е и изключването на рисковите и съмнителни експозиции. Това се обяснява с факта, че
причината за тези експозиции е в минал период, докато показателят оценява настоящото из-
пълнение на банката Нещо повече, при включване на тези експозиции и при тяхното евентуално
отписване, стойностите „Cost/Income” ще варират в широки граници, а това няма да даде необхо-
димата информация на и за банката. При оценката на приходите и разходите са изключени
обезценките, провизиите, нетните показатели за реализирани печалби (загуби) от финансови
активи и финансови пасиви, неоценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата;
нетните печалби (загуби) от финансови активи и пасиви, държани за търгуване; нетните печалби
(загуби) от финансови активи и пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или
загубата; нетните печалби (загуби) от отчитане на хеджиране; нетните валутни разлики; нетните
печалби (загуби) от отписани активи, различни от тези, държани за продажба, провизиите и
обезценката. Причината за тяхното изключване е, че те изразяват нетни величини, а освен това
при повечето банки не биха оказали съществено влияние върху динамиката на показателя, тъй
като стойностите им са незначителни. Обезценките също са нетен показател и поради това не
могат да бъдат отчетени в брутните показатели за приходите и разходите.
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Представените особености и характеристики на елементите на показате-
ля за оперативна ефективност водят до следното заключение. Вариант 1 на
показателя представя отчитането на нетния лихвен доход, което предполага
включването и на лихвените разходи при неговото калкулиране. Противополож-
ното виждане – Вариант 2 – изключва лихвените разходи. Към лихвените раз-
ходи обикновено се включват плащания за привлечени средства във вид на
текущи сметки или депозити на физически и юридически лица, междубанкови
кредити, кредити от централна банка, емисия на облигации и други дългови
ценни книжа. Тъй като ключов източник на ликвидност са средствата, привле-
чени от клиентите във вид на текущи разчети и срочни депозити, често банките
нямат достатъчно възможност за снижаване на лихвените разходи в резултат
на конкурентния натиск от страна на други банки. Освен това търговските бан-
ки нямат и възможност за рязко снижаване на лихвите по текущите сметки,
особено по срочните депозити, тъй като това би предизвикало масово оттегля-
не на средства от банката, съмнение за финансовата £ устойчивост и би създа-
ло негативен информационен фон, особено в случаите на изтегляне на капитал
към банките-майки.

3. Факторно влияние върху ефективността

Изследването на „Cost/Income” изисква открояването и систематизиране-
то на набора от фактори, които влияят върху неговата стойност. Най-общо де-
терминантите могат да бъдат систематизирани в три групи – влияещи върху
оперативните разходи, лихвените приходи и разходи и регулаторни. В този слу-
чай в обхвата на факторите, влияещи върху оперативните разходи следва да
се включат всички онези, които нямат връзка с формирането на лихвените про-
центи и се влияят единствено от начина на функциониране на банката, процеси-
те, структурите и мениджмънта6.

Водещият елемент за промяна на лихвените приходи и разходи е икономи-
ческият растеж, следван от лихвения спред. Последният търпи влиянието на
редица фактори, влияещи и върху самата ефективност7.

В групата на регулаторните детерминанти попадат капиталовата адек-
ватност, банковата ликвидност и нивото на минималните задължителни резерви.

За целите на изследването са избрани следните детерминанти: икономи-
чески растеж (изразен чрез изменението на брутната добавена стойност), па-
зарна концентрация (индекс на Херфиндал-Хиршман и коефициент за пазарна

6 Най-силно влияние върху поведението на оперативните разходи оказват спецификата на бизнес-
модела, променливата заетост на персонала, високото равнище на постоянните разходи, масово-
стта на банковите операции и възможността за стандартизиране, природата на банковите услуги,
ниската проследимост на разходите.

7 Размерът на банката, собствеността на капитала, качеството на кредитния портфейл, нивото на
капиталовата адекватност, равнищата на режийните разходи и други оперативни разходи и дела
на ликвидните и фиксираните активи, банковите измами, лошото управление на кредитния риск,
корпоративното ръководство, пазарната концентрация, степента на развитие на банковия сектор,
тежестта на данъчното облагане и пр.
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концентрация)8, банкова ликвидност (кредитите и авансите (без тези за кредит-
ни институции) спрямо депозитите (без тези от кредитни институции), капита-
лова адекватност9, размер на активите, размер на депозитите и лихвен спред
(разликите на съотношенията приходи от лихви/общо кредити и аванси и разхо-
ди за лихви/общо депозити – без подчинен срочен дълг).

Към тези показатели могат да се включат и други, например възвръщае-
мост на собствения капитал (ROE) и възвръщаемост на активите (ROA).10 Факт
е, че колкото по-добре банката експлоатира ресурсите, толкова по-добра ефек-
тивност следва да има, тъй като формираната печалба отчита и извършените
оперативни разходи.

Размерът на активите и пасивите и горепосочените фактори участват при
формиране на регресионното уравнение за оценка на факторното влияние върху
показателя за ефективност при Вариант 1 и Вариант 2.

Последният елемент от оценката на ефективността са оперативните
разходи. Те се представят също за тримесечия и по съответни институции.

За целите на иконометричния анализ регресионното уравнение има вида11:

Lnyi = β1 + β2Lnxi2 + · · · + βkLnxik + · · · + βKLnxiK + εi,

където:
- У е зависимата променлива;
- Х – независимата променлива;
- ε – размерът на грешката;
- коефициентите β2 до βk – параметрите, които индикират влиянието на Х

върху У;
- β1 – остатъкът (константата).
С най-голямо въздействие при Вариант 1 са Assets, Liquidity, HHI, IntSpread,

OPERCOST12. Коефициентът на детерминация е в размер на 0,664 (кориги-
раният коефициент на детерминация от 0,660 – 66%), т.е. тежестта на тези фак-
тори при формирането стойността на показателя е 66%.

8 Собствени изчисления на база данни за активите по отчетите на банките към БНБ. В анализа са
включени 23-те банки като цял пазар, с изключени от пазара клонове на чужди банки, като
пазарната концентрация се оценява само с тези 23 банки.

9 Поради липса на информация за тримесечните данни за капиталовата адекватност по конкретни
банки, оценката се извършва на база осреднени тримесечни данни за общата капиталова адекват-
ност (в %) и отношението на адекватността на капитала от І ред. Вж.: Банките в България,
тримесечен бюлетин на БНБ, 2007-2011.

1 0 За сравнимост при анализа и оценка на факторното влияние, възвръщаемостите се оценяват на
тримесечна база, без натрупване на печалбата, а с отчитане на печалба за тримесечие и формиране
на средна величина на собствения капитал (СК) от тримесечните данни. Вж.: Beyond ROE – how
to measure Bank performance. http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/beyondroehowtomeasureban
kperformance201009en.pdf.

1 1 Чрез логаритмуването се преодолява голямото вариране в изходните данни. Причината за това
е, че някои банки са по-малки, с по-малко клиенти и съответно при тях оценките, довели до тези
резултати, са по-малко, а голямото вариране на изходните данни води до сериозни различия.

1 2 Проверката отхвърля наличието на мултиколинеарност и хетероскедастичност.
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Отхвърлени като вероятностни фактори на влияние са промените в брут-
ната добавена стойност (икономическият растеж), нивата на капиталова адек-
ватност, възвръщаемостта на активите и собствения капитал, част от които са
в силна степен на корелация с други независими променливи. Резултатите по
отношение на коефициентите β и стандартната грешка, значимостта и t-стати-
стиката са представени в таблица 1:

Таблица 1

Резултати от иконометричния модел – Вариант 1

Статистическата значимост на изброените по-горе фактори е от 0,05 до
0,1 (т.е. те са статистически значими). С помощта на коефициентите регреси-
онното уравнение придобива вида:

LnY=7,369-0,247*LnLiquidity-0,816*LnHHI-0,366*LnIntSpread+0,656*
LnOpercost-0,707*LnAsses
или стандартизирано във вида:
LnY=-0,272*LnLiquidity-0,083*LnHHI-0,093*LnIntSpread+1,603*
LnOpercost-1,871*LnAsses
От данните се вижда, че повечето коефициенти са с отрицателен знак, т.е.

те са предпоставка за обратно влияние върху показателя. Но тъй като показа-
телят е негативен (при ръст на стойностите му състоянието на банката се вло-
шава), това би довело до по-различни разсъждения.

Ликвидността представлява способността на банките във всеки момент
без забава да изпълнят ежедневните си задължения, както в нормална банкова
среда, така и в условията на криза. Това означава, че за да увеличи ликвиднос-
тта си, банката трябва да разполага с достатъчно средства, с които да се удов-
летвори изискуемостта на депозитите в кратък срок, според желанията на де-
позитарите. В този смисъл подобна застраховка за стабилност би следвало да
доведе до свиване на печалбата, а оттам и до ръст на показателя за оперативна
ефективност (като изражение спрямо нетен лихвен доход, тъй като при постоя-
нен числител знаменателят му намалява). Влошаването на показателя се инди-
кира от нарастването на неговата стойност при запазени нива на оперативните
разходи и спад в нивото на печалбата, изразена в голямата си част от нетния

Показатели B Std. Error Beta t Sig.
(Constant) 7,369 3,373 2,185 0,029

LnLiquidity -0,247 0,027 -0,272 -9,333 0,000

LnHHI -0,816 0,411 -0,083 -1,987 0,048

LNIntSpread -0,366 0,163 -0,093 -2,244 0,025

LNOPERCOST 0,656 0,033 1,603 20,151 0,000

LNAssets -0,707 0,030 -1,871 -23,223 0,000
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доход на банката. С други думи, умереността в синхронизирането на паричните
потоци и формирането на ликвидността е от съществено значение за подобря-
ване на ефективността.

Нивото на пазарна концентрация също ограничава възможносттта на бан-
ката да разгърне потенциала си. При наситен пазар това води до формиране на
пределна граница на бизнеса (наложен не от производствените възможности, а
от емкостта на пазара), тъй като постигнатите оптимални нива на доход зави-
сят от това, какъв дял има банката спрямо своите конкуренти. В случаите, в
които банките не се адаптират към средата, оставят старите структури откъм
бизнес, площи, персонал и пр., се наблюдава влошено състояние на ефективно-
стта. Предполага се, че конкуренцията подтиква банките към усъвършенства-
не, но по-конкретно коефициентът за концентрация на банките у нас показва, че
четири банки разпределят половината от пазара за разглеждания период, а това
неминуемо потвърждава и връзката между ефективността и пазарната концен-
трация.

Влиянието на лихвения спред има пряка връзка с отчитането на чистия
доход на банковия бизнес. Колкото по-висок е лихвеният спред, толкова по-
голям доход получават банките. При разгърнат потенциал на пазара, това води
до високи печалби и изключително добра ефективност (ниски стойности на по-
казателя). Високият лихвен спред, обаче, е и индикатор, който при свит пазар
отблъсква клиентите. Възможните мерки на поведение на банките за запазва-
не на ефективността са редукция на оперативните разходи и свиване на лихве-
ния спред за овладяване влошаването на ефективността.

Положителната връзка между оперативните разходи и ефективността на
банката при Вариант 1 е предопределена от природата на показателя. Тя доказ-
ва, че оперативните разходи стоят в основата на формиране на стойността на
показателя „Cost/Income”.

Размерът на активите е последният възможен фактор за подобряването
на ефективността. Колкото повече нарастват активите, толкова повече ще на-
растват и приходите от лихви (при липса на значим ръст на просрочените зае-
ми), а ако банките запазят организационните си структури и не разширят факто-
рите на производство, ефективността на банката ще се подобри. Ясно е, че
посочените детерминанти са от изключително значение за банковия бизнес.

Вариант 2 на калкулиране на показателя отчита брутния доход на банката.
Основните резултати за коефициентите на връзка са представени в таблица 2.
Коригираният коефициент на детерминация е 0,776, или 77,6% от стойността на
показателя и се предопределя от тези фактори. Тестовете потвърждават от-
съствието на мултиколинеарност и хетероскедастичност, което подкрепя моде-
ла. Стойността на грешката отново е под минималната долна граница на значи-
мост от 0,05.
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Таблица 2

Резултати от иконометричния модел – Вариант 2

С получените резултати уравнението на регресията придобива следния вид:
LnY=7,247-0,101*LnLiquidity-0,620*LnHHI+0,707*LnOpercost-0,750*
LnAsses
или стандартизирано във вида:
LnY=-0,128*LnLiquidity-0,072*LnHHI+1,990*LnOpercost-2,285*LnAsses
Факторите на влияние върху поведението на показателя за ефективност

при Вариант 2 логично са по-малко, тъй като при неговото калкулиране се отчи-
та брутният доход на банката. От набора от фактори е изключен лихвеният
спред, тъй като е статистически незначим. Посоката на влияние на факторите
се запазва, а анализът на Вариант 2 отчита значимостта само на четири от тях.
И при него, обаче, поради статистическа незначимост се изключват капитало-
вата адекватност, депозитите13 и брутната добавена стойност. Най-значими са
двата основни компонента – оперативните разходи и активите. Индексът на
пазарна концентрация и ликвидността отчитат пазара и дела на банката в него,
както и параметризирането на необходимото количество ресурс за осигуряване
на краткосрочни плащания по депозитите.

4. Перспективи пред ефективността

Обобщеният анализ на детерминантите води до извода, че ефективността
на банките у нас се дължи на търговското банкиране. Причината за това е, че
основните детерминанти на ефективността са пряко свързани с активите и па-
сивите на банките, които близо 80% са съответно кредити и депозити. Фактори
като капиталова адекватност, икономически растеж и възвръщаемост не оказ-
ват съществено влияние върху постигнатата оперативна ефективност. И в два-
та случая водещи са размерът на активите и нивото на оперативните разходи,
т.е. банката и нейната оперативна ефективност са действително индикатор за
добро институционално управление.

B Std. Error Beta t Sig.
(Constant) 7,247 1,335 5,427 0,000

LnLiquidity -0,101 0,019 -0,128 -5,443 0,000

LnHHI -0,620 0,192 -0,072 -3,223 0,001

LNOPERCOST 0,707 0,023 1,990 30,828 0,000

LNAssets -0,750 0,021 -2,285 -34,936 0,000

1 3 Поради характера на банкерството у нас се предполага, че те биха могли да се идентифицират с
кредитите и да оказват същото влияние.
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Иконометричният анализ посочи два основни фактора на влияние върху
ефективността – активите и оперативните разходи. В контекста на тяхното по-
ведение, за да запазят и подобрят ефективността си, банките у нас следва да
разполагат с достатъчно по размер активи, достъп до външно и вътрешно фи-
нансиране, подобряване на качеството на кредитните портфейли и оптимизира-
не на бизнесмоделите. Какво предлага средата?

В светлината на развитието на глобалната икономика и европейския бан-
ков сектор до края на 2011 г., значимостта на банките от ЦИЕ (част от който
пазар е и нашата страна) за растежа и доходността на международните играчи
е все още очевидна. Регионът продължава да допринася за увеличаване на
потока от приходи към международните банкови групи и през 2011 г. и остава
ключов драйвер за подем на банките-майки14. С оглед на това, банките-майки
следва да поддържат развитието на субсидиарите си, а това оказва една първо-
начална подкрепа на бизнеса им.

В контекста, обаче, на случващото се в региона, българските банки отбе-
лязват спад в приноса си към централите. Рентабилността и ръстът на банко-
вия пазар у нас отдавна не са на нивата от годините на кредитния бум, а криза-
та доведе до промяна и в нагласите на клиентите на банките. За основен причи-
нител на спадащата рентабилност и ръст на пазара се счита основно безрабо-
тицата, последвана от нивото на необслужваните заеми, а допълващ фактор е
вече разпределеният пазар15. В добавка към това, кредитирането в балкански-
те страни не се възстановява с желаните за банките-майки темпове, поради
високата безработица и намалените доходи на домакинствата. В резултат на
негативните перспективи за бизнеса, се налага банките да преместят граница-
та на „сигурните” си доходи към по-ниски нива и да пренасочат бизнеса си или
към други бизнесполета или към други пазари16.

Преориентирането на бизнеса, от своя страна, неминуемо ще доведе и до
вариант, в който банките ще изтеглят и капитали от субсидиарите си, за да
подпомогнат печелившия си бизнес на чуждите пазари или пък изискванията на
регулаторите за ликвидност и капиталова адекватност. Оттеглянето на капитал
от банките-майки, обаче, може да се тълкува различно. Според председателя

1 4 Вж.: CEE Banking Outlook, UniCredit CEE Strategic Analysis, january 2012, http://
www.unicreditbulbank.bg/weblayout/groups/bulbankwebsite/documents/bbproductdocument/
cee_banking_outlook_2012.pdf.

1 5 Вж.: European banking sector – Facts and Figures 2012, EBF, http://www.ebf-fbe.eu/uploads/
FF2012.pdf.

1 6 В обзора си на ритейл банкирането в ЦИЕ за 2012 г. консултантската група Roland Berger
посочва, че голяма част от банките се преориентират към микропредприятията. Вж.: Retail
banking in CEE – exploiting the potential of the micro business segment, Consulting group Roland
Berger, EFMA, 2012. http://www.rolandberger.at/media/pdf/Roland_Berger_EFMA_Studie_Retail_
Banking_in_CEE_20120606.pdf. Преместването на дейността в други бизнесполета у нас може да
стане единствено при легализиране на капитала на повече от богатите лица, в резултат на което
биха могли да се обособят характерните за западната практика Wealth и Asset Management.
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на Европейската банкова асоциация17, „изтеглянето на капитал е необходимо по-
някога, дори здравословно, за да възстанови жизнеността на финансовата систе-
ма и нормалното финансиране на стопанската дейност. Всяка финансова криза,
особено тази, генерирана от кредита или от строителен балон, е последвана от
изтегляне на капитал, което води до задлъжнялост на банките, а техните заема-
тели се редуцират до устойчиви нива. Накрая на коригиращия процес банковата
система би следвало да има повече капитал, по-малко дълг и по-балансирана
ликвидна структура, с ниско ниво на нестабилни източници на финансиране”.

Изтеглянето на капитали от майките, в случаите, в които субсидиарите
имат достатъчна самостоятелност на чуждите пазари, има позитивен ефект за
тях. Да, но това може да бъде и процес на принудително изтегляне, което има
немотивираща и ограничителна мярка върху дъщерните дружества. Подобно
принудително изтегляне може да е предизвикано от ограничените ресурси на
банките-майки извън страните за увеличаване на ликвидността и капиталовата
адекватност или като средство за инвестиране на нови пазари. Освен това, може
да се използва и като ресурс за собствените им инвестиционни пазари, поради
подобрено доверие към тях18.

И ако за Европейската банкова асоциация изтеглянето на капитал поняко-
га е здравословно, то подобна операция все пак може да създаде сериозен риск
за страните от ЦИЕ19. Диспропорцията в степента на изтегляне на капитала
може да окаже съществено влияние върху предлагането на кредитите в регио-
на и може да застраши процеса на възстановяване. Липсата на активно креди-
тиране, обаче, свива доходите от активите, а това влошава ефективността на
банките (субсидиари).

Що се отнася до промените в бизнесмодела20, изследвания сочат, че21,
сегашният модел (към 2012 г.) на функциониране на банките е на границата на
колапса. Това състояние налага промени, водещи до трасформация на структу-
рите и управлението – банките ще станат по-малки, фрагментирани и децен-

1 7 Вж.: Enria, A. Deleveraging and segmentation of the Single Market, Annual National Bank of Poland’s
Conference, A Reconfiguration of Europe - the CEE Perspective, October, 2012. http://
www.eba.europa.eu/cebs/media/aboutus/Speeches/Andrea-Enria-s-keynote-speech-at-the-NBP-
Conference---A-Reconfiguration-of-Europe---the-CEE-Perspective_1.pdf

1 8 Вж.: CEE deleveraging remains moderate, mitigated by portfolio investments and EU funds, 8-11-
2012, http://www.erstegroup.com/de/Presse/Presseaussendungen/Archiv/2012/11/8/CEE-deleveraging.

1 9 Вж.: Simor, A. The EU Bank deleveraging process from a CEE perspective, The end of cross-border
banking in emerging markets? Adapting business models in the era of regulatory reform, EBRD,
Reinventing Bretton Woods Committee, G20 conference London, 17 May, 2012. http://www.mnb.hu/
Root/Dokumentumtar/ENMNB/Monetaris_politika/speeches/EBRD_Keynote_Address_speech_
Simor_Andras_EN.pdf.

2 0 Един изключително широк обзор на промените, предизвикателствата и проблемите в изгражда-
нето на бизнесмоделите прави Ст. Вачков. Вж. подр.: Вачков, Ст. Банковите бизнес модели –
поуки от миналото и визии за бъдещето. Изд. Наука и икономика, ИУ – Варна, 2011.

2 1 Вж.: Optimizing banking operating models - From strategy to implementation, September 2012. http:/
/www.kpmg.com/BE/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/optimizing-banking-
operating-models.pdf.
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трализирани. Постигането на ефективността би могло да стане чрез про-
цесно подобрение и опростяване на бизнеса. Новите технологии също добавят
„скорост” в инициативите за провяна. Те са и най-същественият елемент от
средата на трансформиране на бизнесмоделите. От позицията на технологиите,
ефективност се постига и от чисто икономическата изгода – спадът в инвести-
ционните разходи. Съобразно вижданията на KPMG и PriceWaterhouseCoopers,
оценката на оперативните разходи и подобряването на ефективността следва
да се разглеждат, на първо място, според оперативния модел и според предло-
жението към клиента и на, второ, спрямо каналите за доставка.22 Тези транс-
формации изискват отново и на първо място ИТ-иновации и иновативни бизнес-
модели, подобно на тези на Accenture за „умните” банки.

5. Заключение

Българската банкова система остана встрани от „окото на бурята”. Пре-
кият ефект от финансовата криза се прояви при банките-майки, които, обаче, не
реагираха „твърде остро” спрямо субсидиарите си и не оттеглиха капитал в
началото на периода. Въпреки постигнатите по-ниски равнища на рентабилнос-
тта, увеличаване на изискванията за стабилност и устойчивост на сектора, бан-
ките-майки устояха на натиска и оставиха субсидиарите в страната ни. За да
запазят и подобрят ефективността си, банките следва да заложат на трансфор-
мациите в бизнесмоделите, адаптирането към новите технологии, въвеждането
на ИТ-системи и запазване стабилността на институциите. Тук те трябва да
влязат и в ролята си на мотиватор на бизнеса, да преосмислят високите лихве-
ни равнища и да дадат „рестарт” на икономиката, за да може впоследствие да
продължават да получават стабилна доходност от пазара, а това ще неутра-
лизира и желанието на банките-майки да преместят капиталите и бизнеса си.

DETERMINANTS  OF  THE BANK’S  OPERATING  EFFICIENCY

Chief  Assist.  Prof.  Dr  Aleksandrina  Pancheva

Abstract

The global financial and economic crisis put the banking sector to the test in countries all
over the world. The negative impact of the crisis transferred itself also into the real economy,
and thence onto the commercial portfolios of banks. Bulgarian banks, being part of this global

2 2 Според тях, бизнесмоделите са съставени от предложението към клиента плюс каналите за дос-
тавката на услугата и оперативния модел (включващ ръководство, риск, контрол, финансов
анализ, правна и физическа структура, хора, възнаграждения и доставки). Двата дяла предпола-
гат, че за постигане на по-висока ефективност и подобряване на предложението към клиента,
банката следва да оптимизира елементите на оперативния модел, използвайки всички възможни
подходи за иновиране и реинжениране. Вж.: Operating in the future – Is your operating vision
clearly defined?, PricewaterhouseCoopers, Banking and capital markets, 2009, http://www.pwc.com/
gx/en/banking-capital-markets/assets/operating-in-the-future.pdf.
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system, reported negative changes in their performance indicators, but not in all of those.
Despite the crisis, banks preserved their efficiency and the reason for the balancing effect of
the negative external influences can be found in a more profound analysis and assessment of
the very determinants of efficiency.

Keywords: operating efficiency, banks, performance indicators, business models,
determinants of efficiency.

ДЕТЕРМИНАНТЫ  ОПЕРАТИВНОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  БАНКА

Гл.  асс.  д-р  Александрина  Панчева

Резюме

Мировой финансовый и экономический кризис поставил серьезные испытания перед
банковским сектором в странах мира. Негативное влияние кризиса перешло и в реальную
экономику, а оттуда отразилось и на торговые портфели банков. Болгарские банки, явля-
ясь частью глобальной системы, установили негативные изменения в своих перформанс-
показателях, но не во всех. Несмотря на кризис банки сохранили свою эффективность, а
причину уравновешивающего воздействия негативных внешних влияний можно обнару-
жить в более углубленном анализе и оценке самих детерминант эффективности.

Ключевые слова: оперативная эффективность, банки, перформанс-
показатели, бизнес-модели, детерминанты эффективности.


