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СРАВНИТЕЛНА ЕФЕКТИВНОСТ
НА БЪЛГАРСКИТЕ БАНКИ ЧРЕЗ DEA

Доц. д-р Веселин Хаджиев

Глобализацията на предлагане на финансови услуги на съвременния етап
от развитието на световната икономика е предпоставка за непрекъснато изост-
ряне на конкуренцията между търговските банки. Това изисква непрекъснато
повишаване на ефективността от тяхната дейност. Удовлетворяването на тази
потребност е свързано с извършването, както на анализ на дейността на отдел-
ната търговска банка, така и със сравнителен анализ между конкуриращите се
търговски банки.

Необходимостта от усъвършенстване на анализа на банковата дейност и
ограниченията на традиционните методи налагат създаването и прилагането на
нови методи за анализ, при които се използват многопластови концепции и сложни
математически инструменти за метрификация. Новите методи за анализ създа-
ват възможности да се навлезе в дълбочина в дейността на търговските банки,
в отношенията между търговските банки и да се подобрят критериите за срав-
нение. Цел на тази статия е изследване на сравнителната ефективност на търгов-
ските банки чрез DEA1 анализ.

Ранните публикации, отнасящи се до използването на анализа на сравни-
телната ефективност в банковия сектор, са свързани с оптимизирането на опе-
ративната ефективност (Operating efficiency)2. По-късно приложението на ме-
тода се разширява в областта на оптимизиране на ефективността на банковите
услуги (Service quality efficiency)3 и в областта на оптимизиране на доходнос-
тта (Profitability efficiency)4.

За периода след 2000 година основна част от изследванията чрез DEA в
банковия сектор се съсредоточават върху оперативната ефективност. J. Paradi
предлага двустъпков подход към изследване на оперативната ефективност5.
Според тях, първо, се измерва рентабилността и посредническата ефективност
на отделните браншове. След това резултатите се агрегират чрез Slack Based

1 Анализ на сравнителната ефективност. Data Envelopment Analysis.
2 Sherman, D. and F. Gold. Branch operating efficiency: evaluation with data envelopment analysis //

Journal of Banking and Finance, 1985, Vol. 9 (2), p. 297.
3 Soteriou, A. and Y. Stavrinides. An internal customer service quality and DEA model for bank branches

// International Journal of Operations and Productions Management, 1997, Vol. 17 (8), p. 780.
4 Athanassopoulos, A. Service quality and operating efficiency synergies for management control in the

provision of financial services: evidence from Greek bank branches // European Journal of Operational
Research, 1997, Vol. 98 (2), p. 301.

5 Paradi, J., S. Rouattb, H.Zhu. Two stage evaluation of bank branch efficiency using DEA. Omega,
2010, Vol. 39(1), pp. 99-109.
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Model в общ бенчмарк индекс на сектора. A. Camanho предлага обобщен мо-
дел на сравнителна ефективност, основавайки се на четири входящи и четири
изходящи променливи6. H. Sherman изследва ефекта от банковите сливания
върху оперативната ефективност7. За изследване на оперативната ефективност
чрез DEA на българските банки от първа група се използва модел с постоянна
ефективност от мащаба, три входящи и две изходящи променливи8.

Анализът на сравнителната ефективност е непараметричен метод, осно-
ваващ се на линейното програмиране. Този подход е разработен първоначално
от M. Farrell и се основава на така наречената „граница на ефективността”9. A.
Charnes разработва техника за оценяване на общата ефективност и въвежда
метода за практическа употреба10. Неговият модел се основава на предполо-
жението за постоянна ефективност от мащаба и е известен с абревиатурата
CCR-модел. R. Banker разработва модел, основаващ се на предположението
за променлива ефективност от мащаба, известен като BCC-модел11. Освен тези
два базови модела, се разработват цели класове от производни модели, извес-
тни с наименованията Slack Based Models, Free Disposal Hull, Stochastic DEA,
Network DEA, Dynamic DEA, Super Efficiency Models и др.

Както беше изложено по-горе, основните модели в анализа на сравнител-
ната ефективност са CCR и BCC. CCR-моделът предполага, че границата на
ефективността има постоянна ефективност от мащаба12. Като се има предвид,
че основната идея на DEA анализа е да сравни ефективността между дадена
единица и ефективността на нейните конкуренти, то CRS характеристиките пред-
полагат постоянна ефективност, независимо от мащаба. BCC-моделът е с по-
широка концепция и предполага, че границата на ефективността има променли-
ва ефективност от мащаба13. Това означава, че VRS характеристиките предпо-
лагат променлива ефективност на различните по-големина единици. В литера-
турата не се отдава предпочитание на единия или другия модел. Около 1/3 от
изследванията в банковия сектор се извършват чрез CCR-модели и около 1/3
от изследванията – с BCC-модели.

Както беше посочено по-горе, същността на DEA-анализа е да намери
отношението между ефективността на дадена единица и ефективността на ней-
6 Camanho, A., R. Dyson. A Generalisation of the Farrell Cost Efficiency Measure Applicable to Non-

fully Competitive Settings. Int. Journal of Management Sci., 2008, Vol. 36(1), pp. 147-162.
7 Sherman, H., Т. Rupert. Do bank mergers have hidden or foregone value? Realized and unrealized

operating synergies in one bank merger. Eur. Journal Operating Research, 2006, Vol. 168(1), pp. 253-268.
8 Хаджиев, В. и Н. Станчева. Анализ на сравнителната ефективност и неговото приложение в

банковия сектор. Варна, Известия, Спис на ИУ Варна, 2004, бр. 2, с. 48-56.
9 Farrell, M. The Measurement of Productive Efficiency. Journal Royal Stat. Society, 1957, Vol. 120

(Part III), pp. 253-281.
1 0 Charnes, A., W. Cooper, Е. Rhodes. Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European

Journal of Operating Research, 1978, Vol. 2(6), pp. 429-444.
1 1 Banker R., А. Charnes, W. Cooper. Some model for Estimating Technical and Scale Inefficiency in Data

Envelopment Analysis. Management Science, 1984, Vol. 30(9), pp. 1078-1092.
1 2 Constant Return to Scale, CRS.
1 3 Variable Return to Scale, VRS.
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ните конкуренти. За целта се използва съвкупност от входящи променливи, мет-
рифициращи най-общо ресурсите, и съвкупност от изходящи променливи, мет-
рифициращи най-общо резултатите. DEA-анализът оценява за всяка отделна
единица хипотетично най-високата ефективност.

Според едни автори14, като входящи променливи при изследването на срав-
нителната ефективност на банките трябва да се използват различни ресурси като
труд, капитал, площ на обслужващите офиси и пр., а като изходящи променливи –
различни продукти от банковата дейност като депозити, кредити, застраховки и
пр. Според други автори15, като входящи променливи трябва да се използват раз-
ходите за основна и допълнителна дейност, като лихвени разходи и нелихвени
разходи, а за изходящи променливи – продукти от банковата дейност, като депо-
зити и кредити. Според обзора на M. Eken и S. Kale16 като входящи променливи
в изследванията на сравнителната ефективност на банковия сектор най-често се
използват персонал, свързан с основната дейност, непряко свързан с основната
дейност персонал, търговска площ, включително наета, разпределена по локация,
качество на персонала, загуби от кредити, лихвени разходи, номинална стойност,
фактори на околната среда и др. Като изходящи променливи в изследванията на
сравнителната ефективност на банковия сектор най-често се използват депозити
нето, кредити нето, брой на депозитни сметки или транзакции, брой на кредитни
сметки или транзакции, други транзакции, доходи от лихви, нелихвени доходи,
печалба, други продукти, качество на услугите и пр. В изследването на оператив-
ната ефективност на търговските банки в България като входящи променливи са
използвани лихвени разходи, нелихвени разходи и дълготрайни материални акти-
ви, а като изходящи – общо депозити и общо кредити17. Обзорът на изследвания-
та на сравнителната ефективност в банковия сектор показва, че се използват
различен брой от входящи и изходящи променливи. При изследванията се изпол-
зват средно 4 входящи променливи и 5 изходящи променливи. Техният брой вари-
ра в рамките на 2 - 9 входящи променливи и 1 - 11 изходящи променливи.

Това изследване представлява продължение и развитие на извършеното
по-рано изследване на сравнителната ефективност на банките от първа група18.
При избора на променливи се вземат под внимание: използваните при сродни
изследвания съвкупности от променливи, възможностите им за информационно
осигуряване и относителният им дял в счетоводните баланси и отчети за дохо-
дите. Следвайки този подход, за изследване на сравнителната ефективност на
търговските банки се използват 9 променливи (4 входящи и 5 изходящи). Ком-
бинацията от входящи ресурси (разходи) и резултати (продукти) е следната:

1 4 Thanassoulis, E. Data envelopment analysis and its use in banking // Interfaces, May-June 1999, Vol.
29, Issue 3, p. 1.

1 5 Bhattacharya, A., C. Lovell and P. Sahay. The impact of liberalisation of the productive efficiency of
Indian banks // European Journal of Operational Research, 1997, Vol. 98, p. 332.

1 6 Eken, M. and S. Kale. Measuring Bank Branch Performance using DEA: The Cases of Turkish bank
Branches. African Journal of Business Management. 2011, Vol. 5(3), pp. 889-901.

1 7 Цит. съч., с. 52.
1 8 Цит. съч., с. 48-56.
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Таблица 1

Входящи и изходящи променливи за анализ
на сравнителната ефективност на търговските банки

При изграждането на модела на изследване трябва да се вземе отноше-
ние и към характера на целевата функция – оптимизация на входящите промен-
ливи19, оптимизация на изходящите променливи20 или и двете21. Оптимизацията
на входящите променливи има за цел да минимизира входящите ресурси при
неизменни резултати с техниката на линейното програмиране. Оптимизацията
на изходящите променливи има за цел да максимизира изходящите резултати
при неизменни входящи ресурси, отново чрез линейното програмиране. Всеки
от подходите има своите предимства и полезност. Оптимизацията на входящи-
те променливи, дава възможност те да се използват като инструментални про-
менливи, подлежащи на управление от мениджмънта на търговските банки.
Оптимизацията на изходящите променливи дава възможност за управление на
балансовата структура, което е ядро на банковия мениджмънт.

В това изследване акцентът се поставя върху оптимизацията на входящи-
те променливи. По този начин се разкриват възможности за корекции и догон-
ване на оперативната ефективност на конкурентните банки. Това не изключва, в
зависимост от целите и политиката на банковия мениджмънт, да се изследва
оперативната ефективност и в ориентирана към резултатите рамка.

При сравняването на дадена единица с конкурентните единици е необходимо
предварително да се избере мярка или измерител на дистанцията. Възможностите
са радиална дистанция, нерадиална дистанция, хиперболична дистанция и др. Най-
широко използвана е радиалната дистанция, чиито свойства са добре изследвани и
е класическо предложение на A. Charnes, W. Cooper и E. Rhodes. Освен това,
радиалната дистанция дава възможност да се прецени и ефектът на мащаба. Това
предполага, че и в изследването на сравнителната ефективност на търговските
банки в България е целесъобразно да се използва радиалната дистанция. За оценка
на сравнителната ефективност се прилага изпъкнала граница на ефективността22.

№ Входящи променливи № Изходящи променливи

I1 Материални активи O1 Кредити

I2 Лихвени разходи O2 Депозити

I3 Административни разходи O3 Лихвени приходи

I4 Обезценка O4 Приходи от такси

O5 Печалба

1 9 Input oriented.
2 0 Output oriented.
2 1 Non oriented.
2 2 Convex.
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В това изследване се сравнява оперативната ефективност на тридесетте
търговски банки от първа, втора и трета група, опериращи на българския пазар
към месец март 2013 година. За всяка търговска банка са осигурени статисти-
чески данни23 за четирите входящи и петте изходящи променливи, в съответ-
ствие с таблица 1. Дескриптивната статистика на входящите и изходящите про-
менливи общо за всички търговски банки е представена в таблица 2.

Таблица 2

Дескриптивна статистика на входящи
и изходящи променливи по търговски банки

 

Констатира се, че при входящите променливи основен дял имат материал-
ните активи – средно за търговска банка 63 803 хил. лв. В същото време има
много големи различия по материални активи между банките. Така например,
минималният размер на материални активи е 177 хил. лв., а максималният – 524
538 хил. лв. Следващият по тежест ресурс са лихвените разходи. Средният за
една банка размер на лихвените разходи е 35 499 хил. лв. Вариацията на този
ресурс по търговски банки също е много широка – от 55 хил. лв. до 16 888 хил. лв.

Установи се, че доминиращи в схемата от избрани резултативни промен-
ливи са кредитите и депозитите. Техният размер е средно 2,081,857 хил. лв. за
кредитите и 2 374 681 хил. лв. за депозитите. Резултатите също варират в мно-
го широки граници. Размерът на резултативната променлива „кредити” варира
от 10 554 хил. лв. до 10 319 945 хил. лв. Респективно, размерът на „депозити”
варира от 12 018 хил. лв. до 10 260 544 хил. лв. От всички участващи в изслед-
ването променливи най-висок коефициент на вариация има печалбата – 2,69.

Средна
аритметична

Стандартно
отклонение Минимум Максимум

Коефициент
на

вариация
Материални активи,
хил. лв. 63 803 110 073 177 524 538 1,73

Лихвени разходи,
хил. лв. 35 499 45 378 55 168 088 1,28

Административни
р-ди, хил. лв. 28 492 30 038 541 110 972 1,05

Обезценка, хил. лв. 16 648 23 548 -1 525 80 568 1,41
Кредити, хил. лв. 2 081 857 2 456 437 10 554 10 319 945 1,18
Депозити, хил. лв. 2 374 683 2 595 090 12 018 10 260 544 1,09
Лихвени приходи,
хил. лв. 76 719 92 994 199 324 254 1,21

Приходи от такси,
хил. лв. 15 115 20 244 81 84 045 1,34

Печалба, хил. лв. 11 407 30 737 -14 272 141 458 2,69

2 3 Банките в България. София, БНБ, януари-март, 2013, с. 55-174.
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Направеният дескриптивен анализ дава и основание да се направи извод,
че търговските банки се различават съществено по ресурси и резултати. В
контекста на специфичните особености на приложение трябва да се отбележи,
че DEA-анализът е много чувствителен към големи разлики и малки величини.

Оперативната ефективност се сравнява чрез двата основни модела: мо-
дел с постоянна ефективност от мащаба (CCR) и модел с променлива ефектив-
ност от мащаба (BCC). Всички модели са ориентирани към оптимизация на
входящите променливи. За измерване на разстоянията между търговските бан-
ки се използва радиална дистанция и изпъкнала граница на ефективността. С
цел доказване стабилността на модела и ефектите от включените в него ресур-
си и резултати се прилагат допълнителни конфигурации от променливи. Първо,
от изложените в таблица 1 променливи се изважда O5-Печалба. Тази промен-
лива е с най-висок коефициент на вариация, с много малки и големи стойности и
е потенциален източник на смущения в модела. Получава се конфигурация от 8
променливи (4 входящи + 4 изходящи). Второ, от изложените в таблица 1 про-
менливи се изваждат O5-Печалба и I4-Обезценка. Втората променлива също
варира в широки граници и има както положителни, така и отрицателни стойно-
сти. Получава се конфигурация от 7 променливи (3 входящи + 4 изходящи).
Оптимизацията и оценката на сравнителната ефективност се извършва чрез
специализираните софтуери DEA Solver и EMS. Резултатите са представени в
таблица 3.

Таблица 3

Сравнителна оперативна ефективност
на търговските банки в България към м. март 2013 г., %

Променливи Input-4, Output-5 Input-4, Output-4* Input-3, Output-4**
Модел CCR BCC CCR BCC CCR BCC
Търговски банки
УниКредит Булбанк 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Банка ДСК 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ПИБ 100,00 100,00 100,00 100,00 99,02 99,20
ОББ 95,73 100,00 95,73 100,00 95,73 100,00
Корпоративна
търговска банка 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Райфайзенбанк 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Юробанк 92,31 100,00 92,31 100,00 91,53 100,00
Сосиете женерал ЕБ 94,33 96,65 94,33 96,65 94,33 96,65
ЦКБ 100,00 100,00 100,00 100,00 79,56 79,68
Банка Пиреос 80,82 87,17 80,82 87,17 80,82 87,17
СиБанк 85,51 100,00 85,51 100,00 83,68 96,47
Алианц банк 100,00 100,00 100,00 100,00 98,61 98,93
Българска банка за
развитие 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

МКБ Юнионбанк 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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Забележка: * - без печалба; ** - без печалба и обезценка.

От анализа на оперативната ефективност чрез CCR и 9 променливи (4
входящи + 5 изходящи) се установи, че половината от изследваните търговски
банки са ефективни, т.е. лежащи на границата на ефективността. При тях отно-
шението между радиалните дистанции е 1, респективно 100%. Към тази група
влизат 4 банки от първа група, 7 банки от втора група и 4 банки от трета група.
Останалите търговски банки се намират зад границата на ефективността. При
тях отношението между радиалните дистанции е по-малко от 1, респективно
по-малко от 100%.

Включването на корекцията за променлива ефективност от мащаба про-
меня съществено съотношенията. Чрез анализа на оперативната ефективност
чрез BCC и 9 променливи (4 входящи + 5 изходящи) се установява, че 2/3 от
изследваните търговски банки са ефективни – от тях всички банки от първа
група, 9 банки от втора група и всички банки от трета група. Може да се смята,
че BCC-моделът е по-гъвкав и оценява по-справедливо границата на ефектив-
ността.

При оценката на CCR и BCC-модела чрез 8 променливи (4 входящи + 4
изходящи) се достига до интересна, но рядка ситуация. В този случай отноше-
нията между радиалните дистанции напълно съвпадат с моделите с 9 (4 входя-
щи + 5 изходящи) променливи. В същото време параметрите на моделите се
различават. Например теглата λj , за УниКредит Булбанк за CCR с 9 променли-
ви са 0,13, 0,00, 0,87, 0,00, 0,11, 0,00, 0,16, 0,68, 0,04. За CCR модел с 8 променливи
теглата са съответно 0,11, 0,00, 0,78, 0,10, 0,12, 0,00, 0,21, 0,67. Този парадокс е
израз на многовариантността на анализа на сравнителната ефективност. Из-
пъкналата граница на ефективността се измества в n-мерното пространство по
такъв начин, че радиалните дистанции остават неизменни.

Инвестбанк 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ПроКредит банк 100,00 100,00 100,00 100,00 71,51 81,99
Общинска банка 65,80 66,61 65,80 66,61 63,74 65,44
Интернешънъл асет
банк 99,04 99,46 99,04 99,46 83,31 87,00

Българо-американска
кред банка 47,84 50,69 47,84 50,69 47,65 49,72

Търговска банка Д 80,11 81,62 80,11 81,62 79,82 81,50
Креди Агрикол 50,02 51,82 50,02 51,82 50,02 51,82
Токуда банк 76,06 80,35 76,06 80,35 74,09 78,75
Ти Би Ай Банк 84,37 84,64 84,37 84,64 76,26 76,68
Тексим Банк 53,54 58,43 53,54 58,43 37,65 45,60
Алфа банк 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ИНГ банк 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Ситибанк 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
БНП Париба 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Те-Дже зираат банк 93,25 100,00 93,25 100,00 93,25 100,00
Ишбанк 46,90 100,00 46,90 100,00 36,87 100,00
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От анализа на оперативната ефективност чрез CCR и 7 променливи (3
входящи + 4 изходящи) се установи, че само 11 банки са на границата на ефек-
тивността. От тях 3 са от първа група, 5 са от втора група и 4 – от трета група.
Всички останали банки попадат под границата на ефективността. Сходни ре-
зултати се получават и чрез BCC модела. Общото заключение от анализа на
сравнителната ефективност чрез 7 променливи е, че намаляват банките, лежа-
щи на границата на ефективността. Това може да се обясни с разнообразието
от цели и политики на банките, при което изваждането на променлива води до
промяна на сравнителната ефективност.

Устойчиво, чрез всички експериментирани модели, на границата на ефек-
тивността лежат УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Корпоративна търговска банка,
Райфайзенбанк, Българска банка за развитие, МКБ Юнионбанк, Инвестбанк и
клоновете Алфа банк, ИНГ банк, Ситибанк и БНП Париба. Всички останали
банки, поне в някой от моделите, попадат под границата на ефективността.

Констатира се, че почти винаги клоновете на банки попадат на границата
на ефективността. Като се вземат под внимание и характерните за тях много
малки стойности по отделните променливи, може да се направи изводът, че
вероятно се проявява ефектът на малката величина при търсене на екстремум
чрез линейно програмиране. От тази гледна точка е целесъобразно при изслед-
вания на сравнителната ефективност клоновете на банки да не се включват. По
този начин ще се осигури еднородна съвкупност от единици, което е и предпос-
тавка на DEA.

В заключение трябва да се отбележи, че повече от 1/3 от изследваните
банки лежат на границата на ефективността. Това означава, че тези банки са
постигнали оптимално съотношение между входящите ресурси по отношение
на фактическите към момента на изследване резултати. От първа група това
са: УниКредит Булбанк, Банка ДСК и Корпоративна търговска банка. От втора
група това са: Райфайзенбанк, Българска банка за развитие, МКБ Юнионбанк и
Инвестбанк. Близко до границата на ефективността са ПИБ, ОББ, Сосиете
женерал ЕБ, ЦКБ, Алианц банк, ПроКредит банк и Интернешънъл асет банк.
Всички останали банки (без клоновете) са отдалечени в различна степен от
границата на ефективността.

Във връзка с използването на DEA-анализа за изследване на оперативна-
та ефективност на търговските банки трябва да се направят няколко препоръ-
ки. Първо, необходимо е да се подбират еднородни единици, както по отноше-
ние на предмета на дейност, така и по отношение на променливите. Второ, как-
то беше споменато по-горе, DEA-анализът е много чувствителен към големи
различия между променливите и техните значения поради търсенето на екстре-
мум. Във връзка с това е необходимо да се избягват променливи с много малки
или много големи стойности. Независимо от посочените потенциални рискове,
може да се твърди, че анализът на сравнителната ефективност е модерен и
полезен инструмент за изследване дейността на търговските банки и повиша-
ване на тяхната конкурентноспособност.
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COMPARATIVE  EFFICIENCY
OF  BULGARIAN  BANKS  THROUGH  DEA

Assoc.  Prof.  Dr  Veselin  Hadzhiev

Abstract

The need for improving the analysis of banks’ activities and the limitations of conventional
methods necessitate the creation and use of new methods of analysis. To this group of new
methods there belongs the analysis of comparative efficiency. It is a non-parametric method,
based on linear programming.

In order to study the operating efficiency of commercial banks in Bulgaria there are used
two models of the analysis of comparative efficiency – CCR and BCC. It has been found that
one half of the commercial banks are efficient with respect to the variables used. The rest of the
commercial banks fall below the efficiency line. The reduction of variables leads to a decrease
in the number of efficient commercial banks. That is explained with the variety of goals and
policies of bank management thus the removal of variables leads to a change in comparative
efficiency.

Keywords: comparative efficiency, banks, model.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ
БОЛГАРСКИХ  БАНКОВ  ПОСРЕДСТВОМ  DEA

Доц.  д-р  Веселин  Хаджиев

Резюме

Необходимость совершенствования анализа банковской деятельности и ограниче-
ния традиционных методов требуют создания и применения новых методов анализа. К
этой группе новых методов относится анализ сравнительной эффективности. Это непара-
метрический метод, базирующийся на линейном программировании.

В исследовании оперативной эффективности коммерческих банков в Болгарии при-
меняются две модели анализа сравнительной эффективности – CCR и BCC. Установлено,
что половина коммерческих банков эффективны по отношению к используемым пере-
менным. Остальные коммерческие банки оказываются ниже предела эффективности.
Редуцирование переменных приводит к уменьшению количества эффективных коммер-
ческих банков. Это можно объяснить разнообразием целей и стратегической политики
банковского менеджмента; в условиях этого разнообразия отказ от переменных приводит
к изменению сравнительной эффективности.

Ключевые слова: сравнительная эффективность, банки, модель.


