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INVESTМENTS IN THE FUTURE '2021

проф. д-р ик.н. Гарабед Минасян, Институт за икономически изследвания на БАН, 
e-mail: g.minassian@iki.bas.bg; GSM: +359 888 899 989

ЕВРОЗОНА: ПРЕЛИВАНЕ НА ЕФЕКТИ

Гарабед МИНАСЯН

РЕЗЮМЕ
Членството в монетарен съюз (еврозона) не е едностранно печеливш акт за отделна страна, 

както и не е безусловно универсално изгодно начинание. Наблюдава се преливане на ефекти, с 
които макроикономическото управление трябва да се съобразява. Формулираните правила за 
членство в еврозоната не винаги и не от всички се спазват и като правило дисциплинираните 
държави поемат част от негативите на недисциплинираните държави. Последното се отнася 
с особена сила за спецификата на провежданата в отделните държави фискална политика. 
Препоръчително е следването на златната среда. Членството в еврозоната на по-слабо 
развити икономики създава предпоставки за презгранично преливане на национален капитал към 
по-развитите икономики, при това в значителни размери. Успешното членство в еврозоната 
предполага активна конвергенция в предприсъединителния период. Членството в еврозоната 
отваря врати за икономическа интеграция, но ефектите могат да бъдат разнопосочни, поне 
на първо време, особено при отчитане на наслоени психологически нагласи.
Ключови думи: еврозона, изтичане на капитали, фискална политика.

EURO AREA: OVERFLOW AND TRANSFER OF EFFECTS

Garabed MINASSIAN

ABSTRACT
The membership in a monetary union (euro area) is not a one-way gain for the individual countries, 

nor is it a universally profitable undertaking. The country’s macroeconomic management should take 
into account the ensuing overflow and transfer of effects. Member states do not always observe euro 
area regulations. As a rule, the disciplined states take over some of the burdens, caused by the short-
comings of the undisciplined states. This effect is very much connected to the particular fiscal policy, 
pursued in individual countries. It is advisable to follow the golden mean. Less developed economies’ 
membership in the euro area creates preconditions for a cross border local capital outflow to more 
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developed economies, in significant amounts at that. For the euro area membership to be successful, 
active convergence in the pre-accession period is needed. Euro area membership opens the door to 
economic integration, but the effects can be ambiguous, at least at first, especially if we take into ac-
count the population’s deeply rooted mindset and attitudes.
Key words: euro area, fiscal policy, outflow of capital.

ВЪВЕДЕНИЕ
Еврозоната по своята същност представлява монетарен съюз, в който функционира единна 

обща валута. В рамките на Европейския съюз (ЕС) е либерализирано движението на хора, 
както са либерализирани платежните баланси на страните-членки, т.е. не съществуват никакви 
ограничения за свободно презгранично движение на хора и финансови ресурси. 

Не всички страни-членки на ЕС и на еврозоната са на сравнима степен на социално-
икономическо развитие. Различията в степента на социално-икономическо развитие на отделните 
страни създават предпоставки за различна степен на атрактивност за инвестиционните потоци, 
както и за презграничното движение и установяване на хора. Като правило по-силно развитите 
икономики са и по-привлекателни както за хората, така и за инвеститорите, поради което към 
тях гравитират човешките и инвестиционни потоци. 

Процесите на уеднаквяване на ендогенните за отделните страни-членки правни и 
институционални рамки са мудни, изискват немалко време и създават елементи на неравноправно 
третиране и въздействие. При реалното действие на монетарен съюз указаните особености 
индуцират условия на неопределено и твърде често непредвидимо преливане на ефекти, с които 
макроикономическото управление в отделните страни е редно да се съобразява. 

ФИСКАЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
В съвременната макроикономическа теория се разграничават два вида основни макро-

икономически политики: монетарна и фискална.
Привържениците на фискалната политика, които в своята цялост са последователи на Кейнс, 

се придържат към максимата, че чрез фискалната политика може да се оказва съществено влияние 
върху хода на протичане на социално-икономическите процеси. Привържениците на монетарната 
политика (последователи на монетаризма) преценяват, че регулирането на паричното обращение 
стои в основата на ефективното макроикономическо управление.

Икономическата история познава ярко открояващи се периоди, в които двете поляризирани 
системи от виждания за макроикономическо управление са доминирали и са давали категорично 
позитивни резултати, както и такива, в които са се проваляли. В своите търсения анализаторите 
достигат до определена форма на симбиоза между двата вида макроикономическа политика 
- нещо, което е характерно, дори типично, за действието на икономическите теорeтични 
постановки. Последните се сменят в усилията си да обяснят колкото се може по-добре и по-
пълно наблюдаваните обществено-икономически процеси, които са перманентно динамични, 
т.е. непрекъснато променящи се. 

Още от времето на Хегел битува разбирането, че промяната е единственото постоянно нещо в 
живота. Практиката показва, че нерядко една или друга теория съумява да обясни задоволително 
протичането на наблюдаваните социално-икономически процеси и да доминира за определен 
период, след което новите реалности изискват нов тип обяснения и теория. Елиас (Elias, 1996) 
достига до извода, че природната изменчивост на човека е социална константа и води до това, 
че поведението на хората трябва да бъде формирано чрез научаване. Принципите остават, но 
детайлите се видоизменят.

В икономическата теория се счита, че основен критерий за валидността на едно от двете 
основни системи виждания, е скоростта на парично обращение. Ако оборотът на парите е 
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относително постоянен, тогава монетаристките предписания водят до позитивни резултати. Ако 
обаче скоростта на парично обращение се променя с времето, тогава монетарната политика не 
съумява да доведе до желаните резултати и настава време за активно използване на фискалната 
политика. 

Скоростта на паричното обращение се оценява статистически като съотношение между 
номиналната величина на БВП (числител) и наличната парична база (знаменател). 

Ликвидният паричен агрегат „Пари М0“ най-добре съответства на теоретичните монетарни 
постановки. Той е своеобразна първопричина за динамиката на другите парични агрегати, които 
са по определен начин, явно и неявно, свързани с него. 

На Фиг. 1. е представена динамиката на скоростта на обращение на паричния агрегат М0 за 
последната декада. Паричното обращение променя скоростта си, по-специално намалява във 
времето. Иначе казано, монетите и банкнотите в обращение растат по-бързо от номиналната 
величина на БВП.

Фиг. 1.
Скорост на парично обращение

Причините за намаляването на скоростта на парично обращение могат да бъдат разнообразни.
Първо, населението и икономическите агенти предпочитат да натрупват и да боравят с пари 

в брой поради практикуването на нерегламентирани икономически дейности, т.нар. икономика в 
сянка. Този аргумент стои в основата на метод за оценка на величината на икономиката в сянка.

Второ, намалява привлекателността на поддържането на парични авоари в банковата система 
поради неблагоприятна лихвена конюнктура. Величината на номиналните лихви корелира с 
наблюдаваната инфлация, поради което на Фиг. 1. е представена и средногодишната динамика 
на потребителските цени. Директната съпоставка на двете криви води до извода, че няма пряка 
връзка между тях - лихвените равнища зависят от оценката на дългосрочната инфлация (а не от 
стойностите й в краткосрочен план), поради което скоростта на парично обращение не следва 
инфлационната динамика.

Трето, въздействие оказва и доверието в местната валута. В България действа паричен съвет 
от почти четвърт век, поради което доверието в местната валута се свързва с доверието в евро. 
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В съответствие с широко известният закон на Грешам лошите пари изтласкват добрите пари, 
т.е. населението и икономическите агенти съхраняват добрите пари и гледат да се освобождават 
от лошите пари.

Четвърто, по-пълна интеграция в европейските икономически структури.
Интересното в случая е непостоянството на скоростта на парите в обращение. Тя е характерна 

за страните в света за разглеждания период. Подобно намаляване на скоростта на парично 
обращение се наблюдава повсеместно в страните в дерогация (извън еврозоната), при това в 
по-изразителна форма. Конкретната икономическа конюнктура съдейства и предполага подобна 
динамика.

Непостоянството на скоростта на парите в обращение намалява ефективността на монетарната 
политика и увеличава въздействието на фискалната политика.

Действащият паричен съвет в България елиминира реалните възможности на БНБ да 
практикува определена монетарна политика. България обаче чувства и абсорбира явно 
или неявно монетарната политика, провеждана от Европейската централна банка (ЕЦБ). 
Експанзионистичната монетарна политика на ЕЦБ би следвало да противодейства на тенденциите 
за икономическа рецесия в еврозоната, но динамиката на паричното обращение показва, че 
резултатите се отклоняват от желаните.  

При описаните условия фискалната политика (специално в България) е необходимо да 
поеме ролята на активен регулатор на социално-икономическите процеси. Такава е ситуацията 
в страните от еврозоната, поради което бюджетните им дефицити превишават (нерядко 
чувствително) изискуемите норми. Писаните и неписани усилия на правителствата у нас през 
последните десетина години обаче регламентират фактическия отказ от фискална политика. 
Надделява преразпределянето на акумулираните финансови ресурси в интерес на комфорта на 
управленските структури. Планираните публични инвестиции, колкото и да са недостатъчни за 
подобряване на незадоволителното състояние на различните видове инфраструктура в страната 
(пътна, образователна, здравна, спортна, културна, военна), хронически се недоизпълняват, а и 
тези, които се усвояват, са насочени много повече към поддържане на прогресивно остаряващата 
база за осигуряване на публични услуги, отколкото за изграждане на съвременна такава.

 Съвременната икономика е изключително динамична. При такава ситуация робуването на 
каквито и да са разбирания за придържане към определени стандартни и перманентно действащи 
макроуправленски похвати не е добро решение. То е много повече бягство от отговорност и 
стремеж за осигуряване на безлични оправдания. Реалностите следва да се оценяват непрекъснато 
и ангажирано, с оглед на прилагане на ефективни форми на макроикономическо управление. 
Проблемът не опира до т.нар. fine tuning, а до активно професионално оценяване и вникване 
в същностната специфика на изживяваната житейска действителност. Спокойствието на 
управленския елит не се вписва в  движението в европейския строй, което изисква винаги широко 
отворени очи и непрекъснато работеща мисъл. По думите на германо-британския социолог Елиас 
(Elias, 1996) движението може да се обясни само чрез движение, промяната - само чрез промяна.

Безусловно активната фискална политика предполага качествено функциониращи 
институции. Желаният прогрес не е възможно да се осъществи при „равни други условия“. 
Макроикономическите инструменти могат да дадат позитивни резултати единствено и само 
тогава, когато социално-икономическото управление се усъвършенства по целия фронт на 
възможни въздействия, без допускане на пробойни за изтичане на обществени ресурси. 
Последното предполага, в съответствие с предписанията на школата за обществения избор, 
високо качество най-вече на субективния фактор (Brennan & Buchanan, 1985).

Има съществена разлика при третирането на бюджетния дефицит в самостоятелна и суверенна 
страна със своя уникална собствена валута, от една страна, и в страна, която е член на монетарен 
съюз, в рамките на който всички държави-членки оперират с обща валута (еврозона), от друга. 
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В първия случай всички позитиви и негативи от поддържането на бюджетен дефицит/излишък 
се поемат и консумират единствено от страната, която го допуска. Значително по-различен е 
вторият случай - страните с по-добри фискални показатели плащат злоупотребите в страните с 
лоши фискални показатели. Фиксира се несанкционирано преливане на ресурси при „гасенето 
на фискални пожари”.

В ЕС е приет принципът на субсидиарност, който предполага фискална конкуренция между 
държавите, за сметка на неналагане на фискална координация. Преодоляването на финансово-
икономическите проблеми в еврозоната обаче се извършва на солидарен принцип от всички 
страни-членки на еврозоната в съответствие с каноните на монетарния съюз. Облагодетелствани 
са тези страни, които са допуснали по-големи бюджетни дефицити, а потърпевши са тези страни, 
които са били бюджетно дисциплинирани. 

Допускането на бюджетен дефицит корелира с използване на чужди пари в свой собствен 
интерес, вкл. за изглаждане на екстремуми в бизнес цикъла. В съответствие с неокласическия 
синтез по-активното и без предубеждения използване на финансовите лостове съдейства за 
достигане на икономическите цели. 

Правилото за безусловен балансиран държавен бюджет (черна нула)1 е израз на лош 
икономикс (Münchau, 2018). Финансови специалисти говорят за фискален или бюджетен 
ливъридж (Musgrave, R., P. Musgrave, 1976). Неразумно е да се отказваш от ползване на чужди 
финансови ресурси за да стартираш печеливш бизнес, както е и неразумно да не ползваш заемни 
финансови ресурси на държавно равнище при условие, че те ще интензифицират икономиката. 
Корнаи (Kornai, 1991) посочва, че въпросът опира не до величината на дълга и не толкова до 
дълга като такъв, а до начина на неговото използване. Акцентът трябва да се постави върху 
сравнението на средносрочните и дългосрочни разходи и ползи. Това е причината, поради която 
отделни държави функционират безпроблемно при високо (дори прекалено високо) дългово 
натоварване (САЩ, Япония), а други се задъхват при пределно нисък държавен дълг (Reinhart 
& Rogoff, 2009). 

Финансово-икономическата теория недвусмислено препоръчва финансирането на текущите 
държавни разходи да се извършва само и единствено за сметка на реализирани бюджетни приходи. 
При финансирането на публичните дългосрочни инвестиции обаче е оправдано емитирането на 
нов дълг дотолкова, доколкото ефектът от реализацията на публичните инвестиции корелира 
директно с прираста на икономическата и инвестиционна активност в страната (Buchanan & 
Musgrave, 2000). Толкова повече, че в специализираната литература се установява, че разходите 
за здравеопазване, образование, администрация и др.под. оказват съществено влияние върху 
икономическия растеж, най-вече в дългосрочен план (Tanzi, 1993).

България се стреми вече почти традиционно да се придържа към консервативни фискални 
параметри по отношение на общия баланс в държавния бюджет в сравнение с еврозоната 
(вкл. в сравнение и със страните СИВ-ЕС, които включват България, Естония, Литва, Латвия, 
Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Чехия, по методология на Eurostat, Фиг. 2.). Пропадането 
през 2014 г. е следствие от фалита на КТБ и поетото непредвидено и принудително държавно 
финансово подпомагане.

1 Изразът „черна нула“ е използван от Германския институт за икономически изследвания (DIW) за означаване на 
балансиран държавен бюджет при съвременните условия (Haffert, 2016).
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Фиг. 2.
Дефицит на държавния бюджет (General Government)

Оценката на бюджетната консервативност, при условие, че България е в паричен съвет 
с фиксиран местен валутен курс към EUR вече почти четвърт век, не е еднозначна. Толкова 
повече, когато страните от еврозоната са склонни да пренебрегват Маастрихския критерий за 
величината на дефицита в държавния бюджет (-3%) тогава, когато преценяват, че това не е в 
интерес на собствените им икономики.

В икономическа теория се анализира и препоръчва включване и придържане към златната 
среда. Лауреатът на Нобелова награда Самюелсон създава икономическа теория на златната 
среда (Dougherty, 2005). Друг лауреат на Нобелова награда Сен (Sen, 2000) също се придържа 
към златна среда при оценка на поведенческите аспекти и мотивацията. Пасивното присъствие в 
златната среда не може да води до максимални дивиденти, но осигурява устойчива и приемлива 
изгода.

Трансформирано към ситуацията с бюджетния дефицит за страните в еврозоната 
придържането към златната среда означава поддържане на бюджетен дефицит, който да гравитира 
към усреднения дефицит на страните-членки в еврозоната. В случая с България и конфигурацията 
на Фиг. 2. това означава, че България е понесла финансово-икономически ущърб, съизмерима 
със средногодишната дистанция между бюджетния дефицит в България, от една страна, и 
усреднения бюджетен дефицит за страните от еврозоната, от друга. 

Следването на златната среда при фискалната политика би могло да допринесе за стимулиране 
на публичните дългосрочни инвестиции, за изграждане на изключително необходими за страната 
дългосрочни материални и нематериални активи с директен принос за ускорен прираст на 
националния БВП. При възприетата фискална политика (по-точно отказ от фискална политика) 
България явно и неявно финансира недисциплинираните страни по отношение на фиска в 
еврозоната, най-вече чрез изнасяне на кадри и инвестиции, които държавният бюджет у нас не 
желае да усвои (Минасян, 2019). За последните десетина години (2009-2018 г.) неизползването 
на публични инвестиции се оценява средногодишно на около 1,1% от БВП, което за оценявания 
10-годишен период възлиза примерно на около 10 млрд. лв. Усвояването на този дългосрочен 
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капитал във вид на публични инвестиции би следвало да стимулира икономическия растеж, 
респ. икономическата конвергенция в рамките на ЕС. Странно е, че правителството планира 
използването на подобен ресурс за публични инвестиции (в позиция „Капиталови разходи“), 
но реално отказва да го изпълнява (Годишен доклад, 2018). При това нашата практика показва, 
че се размива границата между капиталови разходи, от една страна, и разходи за текущо 
потребление, от друга. Танзи (Tanzi, 1993) обръща специално внимание на използването на 
подобни фискални хитрости.

При неравномерност в бюджетните дефицити в монетарния съюз недисциплинираните 
държави (поддържащи висок бюджетен дефицит) повишават вътрешното парично обращение 
в своите страни без необходимото стоково покритие, което води до по-високи инфлационни 
равнища. Не е такъв случаят с дисциплинираните държави, но наличието на обща валута води до 
взаимосвързан прираст на ценовите равнища. Каналът, по който се извършва преразпределение 
на ценности, се формира от недисциплинираните държави. При дисциплинираните държави 
се наблюдава неоправдано обезценяване на национални стойности, при което действа ефекта 
на скачените съдове.

Тенденцията, която се наблюдава в нашия държавен бюджет, може да се нарече бюджетно 
деливъриджване, т.е. стремеж за избягване на използването на заемни средства в ущърб на 
социално-икономическото развитие. Доминира страхът от неправомерното използване на 
новоемитиран дълг, както и поради исторически сложили се обстоятелства. Вероятно решаваща 
се оказва невъзможността на ръководния партиен елит да овладее корупционните изблици на 
своите собствени кадри, за което последните години предоставят богати доказателства. За 
такива случаи в специализираната литература се използва терминът „неефективен дефицит”. 

Постигането на минимални бюджетни дефицити у нас се оценява официално като поддържане 
на определена форма на финансова стабилност. Финансовата стабилност (каквато и да е я) не 
може да бъде и не е крайна икономическа цел. Стабилността е само средство за постигане на 
крайна икономическа цел, каквато в условията на България може да бъде единствено ускорената 
и устойчива дългосрочна икономическа динамика. Съвкупната икономическата политика трябва 
да бъде подчинена на крайната цел. 

Твърде често стабилността на капиталистическата икономика (икономика, която генерира 
капитали и разчита на използването на капитали) се оказва ефимерна, а както твърди Мински 
(Minsky, 2008) “стабилността дестабилизира”, т.е. стабилността се деформира и изражда. 
Финансовата стабилност, от една страна, и икономическият растеж, от друга, далеч не винаги 
са еднопосочни. Корнаи (Kornai, 1991) посочва, че последователността първо стабилност, после 
растеж е погрешна и че това са две паралелни задачи. Стабилността е необходимо условие за 
сложните човешки взаимодействия, но не е достатъчно условие за ефективност (North, 1990). 
Това е и причината, поради която вече много по-ясно се чуват гласове в еврозоната и в ЕС за 
премерено отстъпление от т.нар. остерити политика (austerity - спазване на твърди фискални 
ограничения, (Štiblar, 2018)). 

Безусловното придържане към изживели времето си фискални похвати в съвременните 
условия на монетарен съюз не е решение на икономическите проблеми на България. Лауреатът 
на Нобелова награда Канеман (Kahneman, 2011) установява наличието на индуцирана от 
теорията управленска слепота - невъзможност да забележиш недостатъците на прието вече 
решение, с което си пряко обвързан и ангажиран. В специализираната литература се използва 
определението „афектна евристика“ за случаи, при които решенията се базират на харесване 
или нехаресване, а не на задълбочени анализи и оценки (Kahneman, 2011). Такъв е и случаят с 
паричния съвет (Minassian, 2018).

Твърдата опашкарска позиция на България в ЕС (Minassian, 2021) трябва да бъде ясен сигнал 
за търсене и прилагане на ефективни форми на макроикономическо управление, съобразени със 
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съвременните реалности - най-вече чрез промяна на елементи от макроикономическата политика. 
Икономиката трябва да намери успешен път към динамична стабилност - велосипедистът се 
разклаща при слаб ход, но е много по-стабилен при относително по-висока скорост. В противен 
случай конвергенцията към европейските икономически стандарти ще си остане недостижим 
мираж с всички произтичащи неблагоприятни социално-икономически последствия.

ПРЕЛИВАНЕ НА КАПИТАЛИ
Свободното презгранично движение на стоки и капитали корелира по видими и невидими 

канали с цялото състояние на икономиката в конкретната страна. Интензивността на финансово-
икономическите взаимодействия с външния свят е индикатор за устойчивостта и ефективността 
на националната икономика.

По-долу се прави опит за оценка на презграничното изтичане на национален капитал (ПИНК) 
за страните СИВ-ЕС. Тези страни са подбрани с оглед на тяхната сходна икономическа съдба 
до края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век.  

Общата величина на ПИНК е сума от три показателя: (1) Преки инвестиции в чужбина; 
(2) Портфейлни инвестиции в чужбина; (3) Други инвестиции в чужбина. И трите показателя 
фигурират във „Финансова сметка“ на платежния баланс, активи. 

Eurostat все още не предоставя надеждна сравнителна информация за „Резервни активи“ 
на съответните страни, които се поддържат преобладаващо като ниско-рискови инвестиции в 
чужбина. Това е причината, поради която тяхната величина не се отчита, въпреки че нерядко 
тя доминира.

Информацията за ПИНК по отделни периоди (месеци, години) е твърде неустойчива величина. 
Разпределението на ПИНК не е равномерно и прелива компенсаторно във времето. Показателят 
зависи от прекалено много фактори, а и се наблюдава определено въздействие на случая. За 
изглаждане на ефектите е възприето времево агрегиране в рамките на последните три години 
с налични по-достоверни статистически данни, а именно 2017-2019 г. 

Изборът на времево агрегиране е подходящ от гледна точка на разграничението между страни 
СИВ-ЕС, които все още не са членки на еврозоната, от една страна, и страни СИВ-ЕС, които са 
членки на еврозоната, от друга. В първата група са Унгария, Чехия, Полша и Румъния. Втората 
група включва Словакия (приета в еврозоната през 2009 г.), Естония (2011 г.), Латвия (2014 
г.) и Литва (2015 г.). България с 24-годишния си стаж в паричен съвет може да се приеме като 
своеобразен условен (хипотетичен) член на еврозоната, т.е. тя също се включва към втора група.

Като агрегирана обобщаваща оценка на интензивността на ПИНК е прието отношението 
между ПИНК, от една страна, и местните инвестиции, от друга. Данните за местните инвестиции 
са почерпени от Eurostat, от статистиката на БВП, по-точно те са „Бруто образуване на основен 
капитал“.
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Фиг. 3.
Страни СИВ-ЕС, 2017-2019 г.: Изнесени капитали (нето)

На Фиг. 3. са представени описаните по-горе статистически оценки. Те са получени като 
отношение между сумарния ПИНК за периода (2017-2019 г.) и сумарните инвестиции за същия 
период (и двата показателя оценени в EUR от Eurostat). 

На Фиг. 3. ясно се очертава разграничителна линия между двете групи страни СИВ-ЕС: (1) 
нечленки на еврозоната и (2) членуващи в еврозоната. При четирите страни СИВ-ЕС, членки 
в еврозоната (Словакия, Естония, Латвия и Литва) плюс България относителната величина на 
ПИНК е чувствително по-високо в сравнение с останалите 4 страни (Румъния, Полша, Чехия 
и Унгария) - примерно три и половина пъти по-голяма.

Във втората група страни СИВ-ЕС с значително извисяване се откроява Словакия. Тя е и 
най-голямата страна в групата (като се изключи България) и е с най-голям стаж в еврозоната. 
Специфична за Словакия е 2017 г., когато ПИНК се оценява на 17,5 млрд. EUR, докато през 
2016 г. и 2017 г. тя е средно около 7 млрд.EUR. Преобладаващото изтичане на инвестиции в 
Словакия през 2017 г. е във вид на „Валута и депозити“ (11,2 млрд. EUR).

Заслужава да се отбележи, че средногодишният темп на прираст на БВП на човек от 
населението за посочения три-годишен период за първата група е 4,8%, докато за втората група 
е 4,2% (по данни на Eurostat и авторски пресмятания). За конкретния период по-интензивното 
изтичане на национален капитал в страните от еврозоната корелира с по-ниската им прирастна 
икономическа динамика.

Структурата на ПИНК за оценявания период е също показателна. При първата група страни 
повече от половината от ПИНК са преки национални инвестиции в чужбина, докато при 
втората група страни този показател е малко над една пета. Преките инвестиции в чужбина 
предполагат по-високо технологично равнище и са най-доходоносни, докато портфейлните и 
други инвестиции са определена форма на по-сигурно съхраняване на финансови ресурси.

Включването в еврозоната елиминира определени транзакционни разходи, свързани с 
валутния обмен, което позволява по-сигурното, безпроблемно и безразходно презгранично 
движение на капитали. Приведената информация показва, че при този процес нараства 
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привлекателността на развитите страни в еврозоната за капиталите от по-бедните и изоставащи 
страни. Задейства се своеобразна капиталова гравитация, която привлича капитали в развитите 
страни на еврозоната. Икономическите агенти и населението в по-слабо развитите страни от 
еврозоната насочват капитали и спестявания към много по-добре организираните и предвидими 
икономики на богатия Запад. Резултатът рефлектира в забавяне на цялостното технологично 
обновяване на по-бедната източна част на еврозоната. 

Като правило инвестиционната доходност в изоставащите страни от Източна Европа е 
по-висока от тази в развития Запад, но видимо икономическата рационалност отстъпва пред 
психологическата целесъобразност. Наслоените негативни оценки от близкото минало в страните 
СИВ-ЕС дават своя отпечатък при ендогенното инвестиционно поведение на населението и 
икономическите агенти. Представата за по-високата сигурност и стабилност в развития Запад 
надделява пред възможността за осигуряване на по-висока доходност в догонващия Изток.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Посочените оценки предоставят основания да се обобщи, че членството в еврозоната не е 

едностранно печеливша игра за всички участници, както и не е безусловно универсално изгодно 
начинание. Резерви при оценките съществуват и не е редно те да се абсолютизират, но при всички 
условности резултатите изискват професионално осмисляне от страна на макроикономическото 
управление. Членството в еврозоната отваря врати за икономическа интеграция, но ефектите 
могат да бъдат разнопосочни, поне на първо време, особено при отчитане на наслоените 
психологически нагласи. 

Крайният извод и препоръка би следвало да се свърже със старателната и целенасочена 
подготовка на всяка отделна страна за членство в еврозоната, най-вече по отношение на 
достигането на определена степен на икономическа конвергенция, както и за промяна на 
негативните ендогенни психологически нагласи на населението. Членството в еврозоната 
не е равносилно на автоматично черпене на позитивни икономически импулси, особено при 
драстично несъответствие и дисхармония в достигнатите равнища на икономически стандарти, 
както и при поддържана резервираност в обществената самооценка. ЕЦБ изрично посочва, че 
конвергенцията в рамките на еврозоната не е автоматична и следва да се интерпретира като 
резултат от непреклонна и безмилостна политика преди и след приемането на EUR, т.е. като 
континиум (Dorrucci et al., 2021).

За ендогенното макроикономическо управление е съществено предвиждането на различните 
видове ефекти в еврозоната, доколкото те са значими по обем и въздействат на вътрешното 
икономическо развитие. Присъединяването към т.нар. клуб на богатите е желано, но паралелно 
с това следва да се отчитат и възможностите за непредвидени негативни ефекти.  
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РЕЗЮМЕ
Прозрачността и практиките за разкриване на информация несъмнено са сред най-

съществените аспекти на доброто корпоративно управление. Напълно реалистични са 
очакванията, че за съвременния бизнес все по-голямо значение в бъдеще ще придобива 
осъзнатата необходимост от докладване на изпълнението на устойчивостта както в 
икономическо, така и в екологично отношение. Доброволното разкриване на информация 
стана много важно за вземащите решения в ерата, основана на знанието. Инвестирането 
в дейности за устойчиво развитие без адекватното им отчитане няма положителен ефект 
върху финансовото представяне. Приемането на ангажимента за устойчивост на околната 
среда от различните заинтересовани страни обаче повишава репутацията и може да оказва 
положително въздействие върху финансовите резултати. Резултатите трябва да бъдат 
систематизирани на 3 нива - стратегическо, тактическо и оперативно. Комуникация отгоре-
надолу и отдолу-нагоре между нивата осигурява основа за добре утвърдени и приложени 
стратегии за управление на екологичния риск. 
Ключови думи: оперативно отчитане, прозрачност, устойчиво развитие.

CHALLENGES FOR THE OPERATIONAL REPORTING 
ОF ЕCOLOGICAL PERFORMANCE IN BANKS

Sevgi OSMAN

ABSTRACT
Transparency and disclosure practices are undoubtedly among the most important aspects of good 
corporate governance. The expectations that the perceived need to report on the implementation of 
sustainability both economically and ecologically will become increasingly important in the future for 
modern business. Voluntary disclosure has become very important for decision makers in the knowledge-
based era. Investing in sustainable development activities without adequate reporting does not have a 
positive effect on financial performance. However, the acceptance of the commitment to environmental 
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sustainability by the various stakeholders enhances the reputation and can have a positive impact on 
the financial results. The results must be systematized at 3 levels - strategic, tactical and operational. 
Top-down and bottom-up communication between levels provides a basis for well-established and 
implemented environmental risk management strategies. 
Key words: Operational reporting, Sustainable development, Transparency.

Екологичните пърформанс индикатори, подобно на ключовите показатели за ефективност 
(Key Performance Indicators)1, са важен компонент от информацията, необходима за проследяване 
на напредъка на компаниите за всички видове качествена информация и  отчетност. 

„Екологичните показатели“ са резултатите от управлението на екологичните аспекти на 
организацията (EC, 2001). Те включват всички или някои от следните аспекти: потребление на 
енергия и свързано с това генериране на парникови емисии; консумация на вода; генериране 
и управление на отпадъци; и всяко друго въздействие върху околната среда, произтичащо от 
използването или експлоатацията на помещения или сгради. В редица изследвания се използва 
разнообразен набор от екологични показатели. Джеймс (1994) ги групира по процеси, консумация 
на ресурси, емисии и отпадъци, ефективност, риск, екологично въздействие, възприятие на 
потребителите и мерки, свързани с финансовото въздействие. Bartolomeo (1995) разработва по-
прагматичен подход, като разделя показателите за изпълнение от показателите за въздействие. 
Показателите за пърформанс се основават на процеси (ефективно използване на суровините) и 
системи (ефективност при постигане на целите за екологична ефективност) или се отнасят до 
финансово измерение (икономическа ефективност при изпълнение на екологични програми). 
Индикаторите за въздействие оценяват въздействията върху околната среда във физическо и 
парично изражение. Илинич и др. (1998) разграничават вътрешносистемни мерки (ЕП, засилващи 
организационните процеси), външни мерки за взаимоотношения със заинтересованите страни 
(взаимодействия между компанията и нейните външни избирателни групи), външни мерки за 
въздействие (отрицателни външни външни фактори) и накрая, вътрешни мерки за съответствие 
(спазване на законите и регламент).

Eкологичният пърформанс може да се представи като съвкупност от: екологичен мениджмънт 
пърформанс (ЕМР); (2) екологичен оперативен пърформанс (EOP) и (3) оценка под формата на 
екологичен рейтинг (ER);

Екологичният мениджмънт пърформанс (EMP) е резултат от стратегически банкови решения 
за управлението на околната среда като участие в екологични инициативи, стандарти, екологична 
политика, риск-мениджмънт на околната среда и др. Екологичният оперативен пърформанс 
(EOP) се формира въз основа на количествено измерими екологичнни показатели като емисии 
парникови газове, обем на финансираните емисии - т.нар. кафяво и зелено финансиране, 
секторно-базирани специфични показатели и др. Последният елемент отразява оценката на 
специализирани рейтингови агенции. Акцентът на настоящия доклад е върху Екологичния 
оперативен пърформанс.

Bimha и Nhamo (2017) изследват  68 банки от 26 държави за периода 2011 - 2014 г., и 
определят три категории показатели за измерване на екологичния пърформанс на банките 
(Environmental Performance Indicators), а именно: (1) въглеродни показатели; (2) зелени/кафяви 
показатели и (3) климатични показатели. Въглеродните показатели са базирани на емисиите 
на парникови газове (ПГ) на финансовите институции. Показателите за експозиция на зелено/
кафяво финансиране са индикатори за климатичните решения и климатичните проблеми на 
технологично, промишлено или секторно ниво. Климатичните оценки (ESG - Environmental, 

1 Количествени индикатори, позволяващи измерване на успеха на компанията в настояще и бъдеще, предназначени 
за мениджмънта като инструмент за вземане на решения при управление на организацията.
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Social and Governance), предоставени от специализирани анализатори на ESG, са базирани на 
количествени и качествени показатели за климата, включително показатели за въглеродната и 
зелената/кафявата експозиция. Същото разграничение се прави и от Thomä, Dupré и Hayne (2018), 
които твърдят, че  за целите на отчитането обикновено се използват три категории показатели 
- емисии на СО2, зелени/кафяви метрики и климатични оценки.

Международната организация за стандартизация (ISO) е формулирала оценката на 
екологичната ефективност като „процес за улесняване на управленските решения относно 
екологичните резултати на организацията чрез подбор на показатели, събиране и анализ на 
данни, оценка на информация спрямо критериите за екологична ефективност, докладване и 
комуникация и периодичен преглед и подобряване на този процес” (EPI, 2009) Ключовите 
екологични пърформанс показатели (eKPI) са основният механизъм, който може да демонстрира 
колко ефективно една организация постига своите екологични цели. 

Portfolio Carbon Initiative (2018) разглежда оповестяването на показатели за климата от 
14 банки за развитие и 21 търговски банки (предимно големи универсални банки) и оценява 
тези, които могат да се използват за оценка на приноса на банковия сектор към решаването на 
екологичните проблеми. Те са систематизирани в следните три групи (Weber and Chris, 2018):

• GHG accounting /Отчитане на емисиите на парникови газове (ПГ);
• Зелени и кафяви показатели;
• Секторно специфични енергийни и въглеродни показатели.
Първата група (GHG accounting) представлява оценка на емисиите на парникови газове 

на инвеститорите, които могат да бъдат разпределени пропорционално на инвеститорите и 
заемодателите чрез техния дял във финансираните емисии на ПГ. Концепцията за финансираните 
емисии активно се развива както в инвестиционния, така и в банковия сектор от 2005 г. Тя 
обаче придобива значителна популярност в подготовката на COP 213 през ноември 2015 г. 
Концепцията за финансираните емисии2 представлява отчитане на емисиите на парникови 
газове на компаниите, от които дадената банка заема или в които инвестира своя капитал. Тази 
концепция се различава значително от традиционното корпоративно отчитане на емисиите 
парникови газове от банките, което се отнася само за оперативните емисии на банковата 
институцията (например свързани с нейните сгради, ИТ системи и др.). Този тип отчитане е 
извън обхвата на GHG accounting. Банките за развитие и търговските банки, които прилагат 
Екваториалните принципи, използват GHG accounting за измерване на емисиите на парникови 
газове, свързани със специфична проектна дейност.

Данните за емисиите на въглеродa са единственият, който позволява сравнение на 
интензивността между различните сектори. Друго предимство е, че разходите за този тип данни 
са относително ниски за институционалните инвеститори. Тези измерители, както и останалите 
2 групи, страдат от някои несъвършенства - съществуват проблеми с отчитането, неточност 
на емисиите от обхват 1 и 2, несигурност на данните, възможни последващи проблеми при 
тяхната употреба в комбинация с финансовите данни (UNEP FI, 2015). Счетоводното отчитане 
на финансираните емисии използва емисиите СО2 като показател на портфейлно ниво. От друга 
страна, процесът на агрегиране води до по-малко ниво на прозрачност, отколкото например 
секторните специфични показатели.

Втората група показатели определят кои финансови дейности представляват решения и кои 

2 Разпределяне на емисиите на основното предприятие, дейност или портфейл на инвеститорите, притежаващи 
финансов дял.
3 Conference of Parties (COP) - органът за вземане на решения, който отговаря за наблюдението и прегледа на 
изпълнението на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата. СОР 21 се провежда в 
Париж, където се  уреждат мерките за намаляване на изменението на климата от 2020 г. 
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проблеми във връзка с изменението на климата. „Кафявото“ финансиране включва финансовите 
потоци към дейности и технологии, които увеличават значително емисиите парникови газове. 
„Зеленото“ е свързано с финансовите потоци за активи или дейности с нулево или ниско 
съдържание на въглерод (като например зелените облигации, които могат да подкрепят дейности, 
свързани с климата или водните ресурси, опазването на околната среда и други свързани 
дейности). Практичността на зелените и кафявите измерители e значително по-висока от тази 
за отчитането на парниковите газове или други показатели, тъй като проследяването им изисква 
само финансова информация за въпросния портфейл: финансови данни за разлика от другите, 
които изискват финансови и нефинансови данни (напр. интензитет на емисиите и др.) 

Тези измерители подпомагат процеса на конструиране на портфейли за финансиране на 
проекти, за издаване на акции и облигации, фондове с частен капитал и ценни книжа, както и при 
позициониране на инвеститорите. Зеленото и кафявото отчитане обхващат набор от показатели в 
рамките на различни сектори, не всички от които са на разположение на инвеститорите. Основни 
предизвикателства пред тази група са достъпът до данни и трудностите при разграничаване на 
въздействието върху климата в категории. Измерителите се отнасят за конкретни сектори и не 
могат да бъдат лесно агрегирани  или сравнени. 

Измерителите, използвани за отчитане на приноса към климата, се използват много по-често, 
отколкото тези, използвани за отчитане на климатичните проблеми. Казано по друг начин, 
банките се фокусират почти изцяло върху зеленото финансиране, като ограничават докладването 
на информация за кафявото финансиране. Трудно е също така да се определи дали спорните 
технологии като природен газ, ядрена енергия и биогоривата са зелени или кафяви. Ако обаче 
зелената и кафявата експозиция се докладват прозрачно от банките, това ще подобри разбирането 
за напредъка на климатичните мерки във финансовия сектор (Cummis, 2018).

Третият тип - секторно специфични енергийни и въглеродни показатели са качествените 
индикатори, предоставени от специализирани анализатори на ESG (Environmental, Social, 
Governance). Те се използват по-рядко и включват отчитането на специфични енергийни и/или 
емисионни показатели в абсолютни стойности (например, спестени kWh, мегаватове MW) или 
съотношения (напр. СО2/kWh). Такива показатели са много полезни, тъй като може да се извлече 
ключов пърформанс индикатор (КПИ) за всеки сектор или технология по подходящ начин. До 
момента не съществува стандартизирано определение за ESG. Това се отразява в обхвата и вида 
на индикаторите, използвани от различните агенции при определяне на техните показатели и 
рейтинги. Друго ограничение е, че резултатите от ESG обикновено възприемат подхода best-in-
class4 в отделните сектори. Проблем представлява субективността на резултатите при определяне 
на качествените показатели и при претеглянето, която винаги създава риск за валидността на 
индикатора. Поради това  все още оценките за климата продължават да се отъждествяват с 
„черна кутия“5. Недостатъкът на секторно специфичните енергийни и въглеродни показатели 
е, че те изискват усилия от страна на банката при генерирането на нефинансова (енергийна, 
въглеродна, технологична) специфична за дадения сектор информация, която в повечето случаи 
липсва (Weber and Chris, 2018). На последно място оценките за климата (ESG) сами по себе си 
имат ограничена приложимост.

Най-подходящият избор на индикатор е функция от целта на анализа (Thomä and Dupré, 
2018). Придобиването на необходимата експертиза за моделиране на екологичните рискове 

4 „Най-добрият инвестиционен клас“ се отнася до състава на портфейлите чрез активен подбор само на онези 
компании, които отговарят на определени екологични, социални и управленски критерии.
5 Не е ясно какви данни се включват в анализите, водещи до съответните оценки/рейтинги на компаниите, 
предоставени от ESG рейтинговите агенции. При липса на такава информация не е сигурно, че анализът е пълен 
или обективен (Helping Investors Overcome ESG Data Hurdles, 2017).
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е неотложна задача. Отчитането на въглеродните емисии, определянето на адекватни цели и 
стимули и разкриването на прозрачна информация на инвеститорите позволява да се проследи 
напредъкът в управлението на екологичния риск и необходимостта от корективни действия. 
За ефективността на предприетите мерки е важно въвеждането на конкретни показатели за 
измерване на резултатите от положените усилия. Докладите за екологичния риск следва да 
бъдат обект на подходящи вътрешни процеси на управление, подобни на тези, използвани за 
финансови оповестявания, и да бъдат включени в списъка с основни финансови документи. 
Необходимо е да се акцентира върху количествените показатели за отчитане на екологичния 
риск, по-конкретно разкриването на показатели за финансово въздействие на рисковете, свързани 
с изменението на  климата и опазването на околната среда. 
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КОНТРОЛЪТ НА ОБЩЕСТВОТО ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА

Пламен ИЛИЕВ

РЕЗЮМЕ
В своето развитие човешкото общество възприема потребността от контрол, който се 

проявява като отношение на колектива към поведението и индивидуалните възможности на 
отделните членове на обществото да отговарят на изискванията на възприетите правила 
за равноправно участие в създаването и потреблението на материални блага. Контрола се 
разглежда преди всичко като функция на управлението и от друга страна като обществено 
отношение, което се проявява в съответствие с достигнатата степен на развитие на неговата 
социална среда. 

Общественият контрол е сравнително по-ограничен в практиката. Неговото присъствие се 
проявява в критичното отношение към поведението на държавните институции, служебните 
лица, към отделни личностни прояви в колективите на публичните организации. Този вид 
контрол постепенно ще се налага в практиката под различни форми.Контрола на обществото е 
проява на участието на гражданите в управлението и на засилената роля на обществеността. 

Упражняването на контрол от страна на гражданите и техните организации върху 
дейността на държавния апарат е подчертан израз на реална демокрация. Обществения 
контрол може да се разгледа в широк и тесен смисъл, като той има силно изразена превантивна   
функция е свързана с неговата гласност. Знанието за успешно проведени проверки, разкрити 
нарушения, наложени наказания съдействат за повишаване на авторитета на обществения 
контрол.

Всичко това на фона на социални, политически и икономически отклонения, породени от 
COVID кризата от 2020г. в национален и световен мащаб, както и протестите у нас, ни 
дава повод  сериозно да се замислим къде всъщност е гражданския контрол. Къде и как са 
изразходвани огромни финансови средства под прикритието „ борба със заразата, ваксини и 
т.н.“ И това е крайно необходимо, защото освен финансова и икономическа криза, не трябва 
да се подминава и кризата в българското общество, която е неподозирано дълбока и не я 
съзнаваме. И постепенно свикваме с абсурдите на чалга-обществото - пошла естетика и липса 
на потребност от интелект, манифестирано безсрамие, първични страсти на примитиви 
отвсякъде, скандализиращи с парадиран лукс, богатство и т.н.
Ключови думи: икономика, контрол, криза, общество, управление.



THIRTEENTH SCIENTIFIC CONFERENCE "INVESTMENTS IN THE FUTURE - 2021"

37

SOCIETY CONTROL DURING A CRISIS

Plamen ILIEV

ABSTRACT
In its development, human society perceives the need for control, which manifests itself as the at-

titude of the team to the behavior and individual ability of individual members of society to meet the 
requirements of the adopted rules for equal participation in the creation and consumption of material 
goods. Control is seen primarily as a function of management and on the other hand as a public attitude, 
which manifests itself in accordance with the achieved level of development of its social environment.

Public control is relatively more limited in practice. His presence is manifested in the critical 
attitude to the behavior of state institutions, officials, to individual personal manifestations in the 
teams of public organizations. This type of control will gradually be imposed in practice in various 
forms. The control of society is a manifestation of the participation of citizens in governance and the 
enhanced role of the public.

The exercise of control by citizens and their organizations over the activities of the state apparatus is 
a marked expression of real democracy. Public control can be considered in a broad and narrow sense, 
as it has a strong preventive function is related to its publicity. Knowledge of successfully conducted 
inspections, detected violations, imposed penalties help to increase the authority of public control.

All this against the background of social, political and economic deviations caused by the COVID 
crisis of 2020. on a national and global scale, as well as the protests in our country, gives us a reason 
to think seriously about where civilian control actually is. Where and how huge financial resources 
have been spent under the guise of "fighting infection, vaccines, etc." we are aware of it. And gradu-
ally we get used to the absurdities of the chalga society - aesthetics and lack of need for intellect, 
manifested shamelessness, primary passions of primitives everywhere, scandalizing with paraded 
luxury, wealth, etc.
Key words: control, crisis, economy, management, society.

КРИЗА И ПОСЛЕДСТВИЯ
Сблъсъкът с евентуална криза на икономиката, обществото и социалната сфера може да е на 

всеки етaп от развитието им. Според А. Гроув - „кризата е състояние, при което съществуващите 
средства за постигане на целите стават неадекватни, в резултат на което възникват непредсказуеми 
ситуации и проблеми.” Кризата може да се определи като „непланиран и нежелан ограничен 
по време процес, който съществено да попречи или да направи невъзможно функционирането 
на предприятието”. Изход е „ликвидирането му като екстремална форма или успешното й 
преодоляване.” 

Друга характеристика на кризата може да е нейната ограниченост във времето или 
ограниченото време за вземане на решения по време на криза. Действително кризата не може 
да продължава до безкрайност и има своите предели, а колкото по-рано ръководството  започне 
да се бори с нея, толково повече са шансовете за „спасение”. /Илиев -2015/

Кризата е проява най-често като остър недостиг на парични средства, породен от 
проблеми в търсенето, предлагането, увеличение на безработица, неработеща икономика  и 
др. В същото време този недостиг на парични ресурси се явява една от основните причини 
за кризата, а за признак на предстоящ фалит на микро ниво, за едно предприятие, се смята 
неспособността да бъдат задоволени исканията на кредиторите като парични задължения. 
Така, че управлението на движението на паричните средства или финансовите потоци е ключов 
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инструмент на контролинга в условията на антикризисно управление и изисква максимално 
внимание.

Сегашната криза от началото на 2020 г. породи тотална паника, като:
- Най-напред заплахата от COVID-19 изглеждаше безобидно от далечен Китай, после от 

Италия, а накрая всички разбраха, че заплахата е повсеместна;
- Пандемията от COVID-19, буквално стопира социалния и икономическия живот по целия 

свят, което е без прецедент в човешката история.
Вероятно някои биха сравнили сегашната социална и икономическа ситуация с другото 

страшно и мащабно събитие в човешката история - Втората световна война, но сегашната 
ситуацията е много различна - за нея световните лидери нямаха информация, план и решения. 
Управляващите в световен мащаб бяха напълно изненадани и шокирани, въпреки че в техните 
научни институти, агенции, служби за сигурност и военни министерства са разигравани какви 
ли не кризисни ситуации, но не и такава като с COVID-19. /Попов -2020/

Докато вирусът върлуваше само в Китай, за всички останали, в т.ч. и за световните лидери, 
това се приемаше като регионален проблем, или подобно на вируса „Ебола“ в Африка, дори 
имаше изказвания у нас, че това нещо няма как да стигне до страната ни.

В световен мащаб, лидерите реагираха, като:
- Най-напред, шокирани и объркани от случващото се, наложиха карантина на социалните 

контакти. След като осъзнаха, че това ще убие икономиката, а вероятно и повече хора, започнаха 
да обявяват спасителни икономически мерки;

- В следващия момент стана ясно, че социалната изолация ще убие националните и 
световната икономика и последиците може да са още по-тежки за здравето и живота на хората. 
Именно затова в края на март, зпочнаха да излизат предложения за икономическите мерки, за 
да се съхрани заетостта и за да се възстановят икономиките след отпадане на ограниченията в 
социалните контакти.

Пандемията от COVID-19 продължава да е в своя разгар независимо от васини и 
други взети мерки, всички световни икономики на практика са спрели, а хората са в шок 
колко ще продължи всичко това и каква ще е тяхната житейска перспектива след пандемичния 
край на кризата. Въпреки щедрите помощи за бизнеса в силните икономики, безработицата 
расте с рекордни темпове, а потреблението, което е двигател на икономиката, е сведено до 
животодостатъчните продукти и услуги.

Никой не може да предположи какво ще е поведението на хората след пандемията и как 
ще се възстановява потреблението на всички видове стоки и услуги, което е в основата на 
възстановяването на заетостта и на икономическия растеж.

Глобалната икономика ще се свие през тази година с темп, невиждан от периода на Втората 
световна война, съобщава отново в доклад на 08.06.2020 г. Световната банка. Причината - 
пандемията от Covid-19, която ограничава доходите и изпрати милиони хора от нововъзникващите 
и развиващите се страни в бедност. Глобалният брутен вътрешен продукт (БВП) вероятно ще 
се свие с 5.2% през 2020 г., пише в доклада за икономическите перспективи базираната във 
Вашингтон институция.

Това според СБ ще е четвъртата най-дълбока рецесия за последните 150 години. Подобни 
сривове историята помни само през 1914, 1930-32 и 1945-46 г., казват експертите от Световната 
банка. Производството на глава от населението ще се свие в над 90% от държавите по света - 
невиждана от 1870 г. ситуация. Икономиката ще се възстанови през 2021 г., нараствайки с 4.2%, 
пише още в доклада.

Свиване на българската икономика  е  с повече от 5% за 2020 г., продиктувано от 
ограничителните мерки за овладяване на коронавируса, прогнозира и Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР) в доклад от 13.05.2020 г. Силно засегнати са и останалите 
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страни от ЕС в Югоизточна Европа. Ключов канал за срива е  туризмът, който е в основата на 
кипърската и гръцката икономики, но също така е важен и за българската, пише в доклада на 
ЕБВР. Според изчисленията в него туризмът в България представлява около 10% от размера на 
брутния вътрешен продукт (БВП).

Независимо от това Влизането на страната в ERM-2 както бе планирано да се осъществи 
заедно с Хърватия на 10 юли 2020 г., въпреки че по-нататъшното забавяне не  беше 
изключено“, според доклад на ЕБВР. /http://www.ebrd.com//

В предвид на настъпващата,  неочаквана и непозната икономическа и финансова криза, е добре 
да си припомним за Плана „Маршал” (официално: Програма за европейско възстановяване)  
от 1948 г., като инициатива на Съединените щати, чиято идея е подпомагане на държавите от 
Западна Европа с цел по-бързо възстановяване в политически, икономически и културен план 
след Втората световна война, като САЩ отделя 17 милиарда долара (равняващи са на около 198 
милиарда спрямо курса на долара към 2018 г.), които да разпредели между отделните европейски 
държави.

В отговор на кризата,  на 27.05.2020 г., Европейската комисия представи детайли от своя 
„съвременен план - Маршал“ за възстановяване от коронакризата, наречен "ЕС от 
следващо поколение" и с обща стойност 750 млрд. евро. В мотивите към предложението си 
Комисията посочва, че той ще гарантира устойчиво, равномерно, приобщаващо и справедливо 
възстановяване за всички държави членки. 

Новият инструмент ще бъде "вграден" в следващия дългосрочен бюджет на Европейския 
съюз (2021 - 2027 г.), който пък ще достигне безпрецедентните 1.85 трлн. евро.

Коронавирусът разтърси Европа и света, тествайки здравните и социалните системи на 
отделните държави в Блока. На изпитание бяха поставени обществата и икономики, както и 
начинът на съвместен живот и работа. За да защити живота и поминъка на хората, да поправи 
единния пазар, както и да изгради трайно и проспериращо възстановяване, Европейската комисия 
предлага да се използва пълният потенциал на бюджета на ЕС.

„Планът за възстановяване обръща огромното предизвикателство, пред което сме изправени, 
не само чрез подкрепа за възстановяването, но и чрез инвестиране в нашето бъдеще.

 Европейската „Зелена сделка“ и цифровизацията ще стимулират работните места и растежа, 
устойчивостта на нашите общества и здравето на нашата околна среда. Това е моментът на 
Европа, коментира председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. „ЕС от 
следващо поколение“ ще набере пари чрез временно вдигане на тавана на собствените ресурси 
до 2% от брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС, а Комисията ще използва високия си кредитен 
рейтинг, за да заеме 750 млрд. евро от финансовите пазари. Тези пари ще бъдат насочени чрез 
различни програми и ще се изплащат за дълъг период от време чрез бъдещите бюджети на ЕС 
- не преди 2028 г. и не след 2058. 

Парите, от „ЕС от следващо поколение“, ще бъдат инвестирани в три стълба.
Подкрепа за държавите членки с инвестиции и реформи , „Летящ старт“ за икономиката 

на ЕС чрез стимулиране на частни инвестиции и  Справяне с уроците от кризата. / https://
ec.europa.eu/info/index_bg/

От своя страна България ще може да разчита на 15 млрд. евро от средствата, предвидени във 
възстановителния фонд на ЕС, представен  от председателя на Европейската комисия Урсула 
фон дер Лайен. За да получи достъп до тези пари обаче, страната ни трябва първо да внесе 3.3 
млрд. евро (близо 8% от БВП на страната). Тоест страната ни има шанс да получи по плана „ЕС 
от следващо поколение“ нетно 11.7 млрд. евро под формата на заеми и безвъзмездни средства. 
/https://www. economic.bg./

Разбира се, тук е мястото да споменем за новия трети програмен период 2021 г. - 2027 
г., от където е ясно, че по различните програми та ЕК за периода са предвидени още 29 
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млр. евро, както и решението на МВФ от 08.08.2021 г. да одобри ново общо разпределение 
на СПТ в размер на 650 млрд. щатски долара - най-голямото разпределение в историята 
на МВФ - за да се отговори на дългосрочните глобални нужди от резерви по време на най-
тежката криза след Голямата депресия, за което изявление направи г-жа Кр. Георгиева, 
и което предстои да се одобри да края на месеца.

Тя оприличава това действие на поставянето на ваксина в ръката на света. Разпределението на 
СПТ ще увеличи ликвидността и резервите на всички  държави членки, ще изгради доверие и ще 
насърчи устойчивостта и стабилността на световната икономика. През 2009 г. разпределението 
на СПТ допринесе в значителна степен за възстановяването от световната финансова криза и  
ползите от това ново разпределение ще бъдат сходни. Разпределението на СПТ ще помогне на 
всяка държава-членка на МВФ - особено на уязвимите страни - и ще повиши възможностите 
им за реакция в отговор на кризата вследствие на COVID19.

ОБЩЕСТВО И КОНТРОЛ
Още от началото си на съществуване, човешкото общество осъзнава необходимата потребност 

от контрол. На този етап обществените отношения са свързани с отношението на групата хора 
към поведението на отделните членове, както с добиването и опазването на тяхната собственост. 
Обществения характер на производствените процеси определя и съдържанието на обекта на 
контрол. В тези процеси участват както собственици, така и изпълнители и управляващи, като 
всички страни възприемат потребността от контрол. От своя страна собствеността обаче диктува 
поведението на субекта на контрола. За това и големината на притежаваната собственост определя 
не само правото на контрол, но и неговите форми и организация. (Динев "Контрол и регулиране 
в социалното управление",2015)

Но преди всичко контролът трябва да се разглежда като контрол и регулиране в социалното 
управление, където в действителност се намират и го съставляват както субектите, така и обектите 
на конрол под формата на различни действащи и работещи системи.

Освен като функция на управлението, контролът задължително трябва да се разглежда и като 
обществено отношение, което води до утвърждаване на обществено-приетите норми и правила 
за поведение, до въздействие върху поведението на отделните личности.

Обществото, преминавайки през определени етапи от своето развитие създава и различни 
структури и организация на управлението. Така управленските функции в динамика изразявят 
възможности на отделните структури да управляват и да бъдат управлявани.

Отделните организации или структури /системи/, изпълнявайки управленски функции 
трябва да определят цели за развитие, начини за тяхното постигане и организация, както и да 
упражняват контрол.

В зависимост от принадлежността на контролната функция, имаме държавен и обществен: 
- държавен контрол - осъществява се от специално създадени за тази цел институции чрез 

закон и произтича от правото на държавата да защитава своите интереси. Той е преди всичко 
външен за контролираните обекти и към него могат да се отнесат данъчния контрол, митническия 
контрол, контрола на Сметната палата и други;

- общественият контрол от по-слабо изразен, напоследък все повече се налага и утвърждава, 
като проява на критично отношение към поведението на държавата, нейни институции, служебни 
лица и т.н. Освен това се приема, че обществения контрол се прилага и по отношение спазването 
на общоприети правила и норми за поведение от отделни личности. Като проява на обществения 
контрол в днешно време, олицетворяваща демократизацията на обществото, гражданските права 
и критичност, могат да се отнасят митингите, стачките, референдуми, избори, институцията на 
национален Омбудсман и др., като критично отношение на обществото.

Обществения контрол е проява на участието на гражданите в управлението и на засилената 
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роля на обществеността. В оценката на формирането на публичната администрация. 
Упражняването на контрол от страна ана гражданите и техните организации върху дейността 
на държавния апарат е подчертан израз на реална демокрация. Обществения контрол може да 
се разгледа в широк и тесен смисъл. 

В широк смисъл обществения контрол обхваща всички форми и видове контрол, упражняван 
от недържавни форми и организации, т.е. контрола на широката общественост на населението на 
обществените органи и организации и на гражданите. Поради своята специфика и изключителната 
важност за защита на правата на личността, контролът от своя страна на граждани, като индивиди 
по отношение на администрацията се разглежда отделно. Контролът на гражданите върху 
администрацията използва различни процедури, форми и средства за въздействие, той е уреден 
изрично от закона и трябва да се разграничава от обществения контрол в тесен смисъл. 

Общественият контрол в тесен смисъл се осъществява от обществените органи или 
организации, структури на обществената самодейност и други форми на демокрацията, 
включително проявите на обществено мнение и на масмедиите. Контролът, упражняван от 
профсъюзите, по политически партии, формални и неформални структури на обществената 
самодейност е обществен контрол, защото защитава контролни въздействия на различни групи 
от обществото върху дейността на администрацията.

Особено активна форма на обществен контрол са критичните публикации и материали 
в средствата за масова информация печат, радио, телевизия, интернет. Медийният контрол 
претендира да бъде четвъртата власт в управлението на обществото, но тук трябва да се 
контролират т. нар. фалшиви новини, каквито се появяват все по-често.

В тази насока днес на обществото му липсва информация, прозрачност, гласност и резултати 
за разходите по ЕПФ, разходи, свързани с кризата - облекла, лекарства, предпазни мерки, 
болници, поражда се недоверие относно разпространението и заразата с Корона-вируса.

Поражда се недоверие към институциите и техни представители за връзките им с 
представители на Ъндърграунда, поставянето на политически, съдебни и финансови чадъри над 
знакови фигури от сивата икономика. Налице е силно недоверие към Държавните институци с 
контролни функции като НАП /случая с изтеклите лични данни на около 5 млн. души от 2019 
г,/, АВ /случая за хакерската атака от 2018 г./, АМ /за редица случаи, свързани с контрабанда на 
наркотици и стоки - случая от м. април 2020 г. в Студентски град/, КФН и Комисия за хазарта     
/случая с данъци и такси от „Държавна лотария/, БНБ /банков надзор - за случая с КТБ/ и много 
други, които се размиват във времето и няма посочени и наказани виновни . Същото се отнася 
и за съдебната система, която все още е под мониторинг от ЕК, независимо от твърденията на 
управляващите.

Това, а още немалко проблеми на днешния ден, предизвикаха и реакцията на обществото 
от последните десетина дни в почти цялата страна. За тези обществени протести може би бе 
нужна малка искра, породена от пререканията между институциите от двете страни на бул. 
Дондуков в София.

Тези протести на гражданското общество напоследък / не само у нас, а и в САЩ , 
Франция, и др./са много ярка проява на обществени контрол спрямо институциите 
и държавното управление навсякъде. И независимо, че протестите у нас от миналата 
година бяха „яхнати“ от определени политически партии, доведоха до известни промени 
в политическата постройка у нас, като предпоставка за смяна на политическия модел и 
статуквото от последните години.

Според Иван Хиновски в един негов анализ от 2016 г. кризата в българското общество 
е неподозирано дълбока и не я съзнаваме, като постепенно свикваме с абсурдите на чалга-
обществото - пошла естетика и липса на потребност от интелект, манифестирано безсрамие, 
първични страсти на примитиви отвсякъде, които ни скандализират с парадиран лукс, еротика 
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и богатство. И това колкото и да е странно се толерира от медиите./И. Хиновски 2016/
Моралната деградация в обществото се катализира от ширещата се безконтролна пошлост в 

почти всички наши медии. Отговорните и регулаторни органи не успяха да разберат, че това е една 
от сериозните причини за прогресиращата деградация на морала на обществото, за нарастващата 
агресията по пътищата и в училищата, за растящата му „крадливост“ на всички нива. Медиите 
са се превърнали услужливо на някого в предимно криминални хроникьори и разпространители 
на еротика и жълтини, като водещите новини в основните новинарски емисии на почти всички 
телевизии, с малки изключения, са пълни с катастрофични и негативни информации. Това 
създава депресивно настроение, което работи срещу силата на нацията и ерозира психиката на 
индивида и така той инстинктивно заживява в зоната на агресията и насилието.

Освен това, в обществото е налице очевидна и повсеместна липсва отговорност, свързана с 
провали на политици с тежки последствия за нацията, провалени икономически инициативи, 
струващи милиарди, престъпни пътно-транспортни нарушения се замитат под чергата на 
корупцията и спящото общество. А тя, безотговорността, е свързана с липсата на духовност 
и разбиране за взаимообвързаността както за успеха, така и за провала на обществото. /И. 
Хиновски 2016/

Колективната политическа и личната безнаказаност създават усещане за безсмислие да се 
прави каквото и да било днес, а вследствие на това се раждат нихилизма и беззаконието, но 
политиците не предприемат сериозни мерки, робуващи на лобистки интереси и на основната 
причина за непрекъснато „предстоящи“ избори.

Последните няколко месеца от обществения живот у нас се припокриват на 100% с 
„пророческите“ думи на г-н Хиновски от преди пет години, но вече и с негово участие 
като депутат от ИТН!

Общественият контрол е проява на участието на гражданите в управлението и на засилената 
роля на обществеността. Упражняването на контрол от страна на гражданите и техните 
организации върху дейността на държавния апарат е подчертан израз на реална демокрация.

Общественият контрол може да се разгледа в широк и тесен смисъл. В широк смисъл 
обществения контрол обхваща всички форми и видове контрол, упражняван от недържавни 
форми и организации, т.е контролът на широката общественост на населението на обществените 
органи и организации и на гражданите. Поради своята специфика и изключителната важност 
за защита на правата на личността, контролът, от своя страна, на граждани като индивиди 
по отношение на администрацията се разглежда отделно. Контролът на гражданите върху 
администрацията използва различни процедури, форми и средства за въздействие, той е уреден 
изрично от закона и трябва да се разграничава от обществения контрол в тесен смисъл.

Какво ще рече общественият контрол в тесен смисъл, или контролът, осъществяван от 
обществените органи или организации, структури на обществената самодейност и други форми 
на демокрацията включително проявите на обществено мнение и на медиите. Контролът, 
упражняван от синдикати, по политически партии, формални и неформални структури на 
обществената самодейност е общественият контрол, защото защитава контролни въздействия на 
различни групи от обществото върху дейността на администрацията. Обществените организации 
в цялото им разнообразие са субекти на обществения контрол.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От изнесеното до тук е ясно, че в близките години ни очакват неприятни неща, с които 

трябва да се справим. Трябва да се преодоляват на първо място непрестанните „нови вълни“ от 
всякакви щамове на Ковид заразата, и нататък спад на БВП, безработица, понижена покупателна 
способност, фалити на фирми, изострена социална среда и др., за което преодоляване и 
възстановяване, в най-добрия случай ще ни трябват поне 3-4 г. Затова са нужни рязко намаляване 
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на разходите за всички, адекватни решения на всички нива и т.н., защото стоенето в къщи и 
носенето на маски, ще ни изглеждат като приказка от детството, спрямо това, което ни очаква 
следващите години и което трябва да преодоляваме. Освен това трябва да сме наясно, че липсата 
на обществен контрол ще увеличава случаите на корупция, подкупи, слаби и неподготвени 
политици и управляващи, каквото ни показва „родната мила картинка“ от 04.04.2021 г. 
насам!!! и т. н.
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ПАНДЕМИЧНИ ПРОЕКЦИИ ВЪРХУ ПРОДУКТОВИТЕ ИНОВАЦИИ
В БАНКИРАНЕТО

Стефан ВАЧКОВ

РЕЗЮМЕ
Коронавирусната пандемия катализира дигиталната трансформация на „класическите” 

банки и налага спешна преоценка на досегашните им стратегически приоритети. За да се 
впишат в „новата нормалност”, те трябва да се настроят своите бизнес и оперативни 
модели към динамично променящите се клиентски нужди и изживявания - най-меродавният 
критичен параметър за „производство” и предлагане на продукти/услуги. В същото време обаче 
продуктовата иновация в банкирането остава силно „респектирана” от строги регулаторни 
изисквания. 
Ключови думи: банки, корона пандемия, продуктови иновации, регулиране.

PANDEMIC PROJECTIONS ON PRODUCT INNOVATIONS IN BANKING

Stefan VACHKOV

ABSTRACT
The coronavirus pandemic has catalyzed the digital transformation of "classic" banks and calls 

for an urgent reassessment of their current strategic priorities. In order to fit into the "new normality", 
they must adjust their business and operating models to the dynamically changing customer needs 
and experiences - the most authoritative critical parameter for "production" and supply of products/
services. At the same time, however, product innovation in banking remains highly "respected" by 
strict regulatory requirements.
Key words: Banks, Covid-19 pandemic, Product innovation, Regulation.
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Въпреки желанието си да бъдат „бързи последователи”, много кредитни институти насочват 
иновационните си дейности предимно към намаляване на разходите. Това отрежда на новите 
продукти незначителна роля в техните продажби.1 Такава пасивна иновационна стратегия 
може да бъде ефективна, ако функциониращите бизнес модели осигуряват икономическото им 
оцеляване и развитие.2 И макар силната конкуренция в сферата на финансовите услуги да не 
им гарантира такава светла перспектива, днес бизнесът на повечето от тях е позициониран на 
съществуващите пазари със съществуващите там услуги. При това положение „всяка банка, 
която стартира дигитална банка, за да се канибализира, вероятно ще се провали”, но пък е много 
по-вероятно да успее, ако „прави това на нови пазари и/или с нови услуги” (Skinner 2021a).3

Цялостната „терапия” за дигитално преобразуване включва гъвкави връзки с клиентите от 
фронт до бек офиса и бизнес процеси, „отворени” за онлайн взаимодействие с клиенти и външни 
партньори. Решаващ принос за нейния успех ще имат „откритото” банкиране, „облачните” 
изчисления, изкуственият интелект, машинното обучение, блокчейн, „интернет на нещата”, 
роботизираната автоматизация на процесите и др. Тяхното приложение ще ускори замяната на 
старите с нови продукти/услуги, съчетаващи удобен дизайн и селективни иновативни решения. 

Доколкото потребността от едни продукти и услуги намалява, а търсенето на други нараства, 
някои банки ще се възползват от дигиталната промяна, като „експлоатират” съществуващата 
„производствена” инфраструктура.4 Други ще се нуждаят от нова, „конструирана” в 
сътрудничество с външни партньори (FinTech и BigTech компании). В крайна сметка, 
способността на кредитните институти сами да „оркестрират” своите екосистеми или да действат 
като специализирани доставчици в други платформи, зависи от степента, в която дигиталната 

1 В Германия например радикалните иновации на продуктите, които биха могли да разкрият нови бизнес възможности, 
играят по-малка роля (ZEW 2020). Докато икономиката на страната постига средно 14,4% от продажбите си чрез 
продуктови иновации, при местните банки тя е само 8,9% (Schubert 2020). За 2020 г. (референтна 2019 г.) немският 
банков сектор има иновационна квота 54%, която съответства на средното за отрасъла (компании, въвели иновации 
на продукти или процеси между 2017 и 2019 г.) равнище. Въпреки това делът на продажбите с иновации на 
марките е доста под средния (1,5% за банките спрямо 2,9% като цяло), докато този на продажбите с имитационни 
(“me too”) иновации нараства рязко през последните няколко години (от 3,5% през 2013 г. на 8,9% през 2019 г.). 
Възниква въпросът дали банките в тази страна (а и не само там!) следват пасивни иновационни стратегии с оглед 
на огромните предизвикателства (Schubert 2021). 
2 Оказва се, че „Инвестициите в стратегически и благоприятни за бизнеса програми са допълнително ограничени 
от разходи за „промяна на банката“, които трябва да насочат към основни инициативи за техническа поддръжка и 
регулиране (…). И накрая, при някои продукти, включително валути и валутни опции на развиващите се пазари, 
регионалните и националните банки може да нямат достатъчен опит и пазарно присъствие, за да установяват 
конкурентни цени и когато се опитат, те рискуват да направят неблагоприятен подбор. В резултат на това техните 
франчайзи в поточни продукти често страдат от по-ниска рентабилност спрямо по-големите банки, въпреки че се 
чувстват принудени да запазят тези предложения” (Chiarella et al. 2021). 
3 Изводът, че по-малките трезори не могат да импонират на по-големите по дигитални иновации, дори когато 
последните се конкурират за обслужване на много от същите клиенти, не бива да се приема еднозначно. „Има 
голяма разлика в банка, създадена да бъде родена в облака и родена в интернет, и банка, която еволюира, за да 
стане базирана в облак и достъпна в интернет. Това е разликата между дигитален имигрант и дигитален абориген. 
Променихте ли бизнеса си през 2020 г., за да бъде наистина облачен? Ако не, трябва, тъй като все още имате време 
и ако го направите, можете да изградите наистина подходяща банка за следващите десетилетия. Възползвайте се 
от тази възможност сега” (Skinner 2021b). 
4 Проучване сред 260 висши мениджъри от средни финансови институции в САЩ (55% банки и 45% кредитни 
съюзи) показва, че половината кредитни съюзи и 58% от банките възнамеряват да въведат нови продукти или услуги 
„или поне това, което те определят като нови продукти или услуги”. Около 25% от институциите, които планират 
нови продукти или услуги, посочват подобрения в съществуващите системи и дигиталните системи за откриване 
на сметки. Дигиталното отриване на сметка „е просто нов начин за кандидатстване за съществуващ продукт или 
услуга.” Има и някои интересни (и легитимни) нови планове за продукти/услуги например за управление на хазната, 
заеми за пускане на самолет и на яхти, чекови и спестовни продукти, свързани с финансовото здраве, приложение 
за тийнейджъри/младежи и продукти за недостатъчно обслужвани потребители (Cornerstone Advisors 2021: 10).
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култура „прониква” в институционалната им организационна структура. 
Обстоятелството, че водещите банки имат по-големи възможности за инвестиране в устойчиви 

дигитални платформи, ще им позволи да оптимизират критичната си маса, включително като 
асоциират по-малки финансови посредници. Благодарение на по-високата си дигитална зрялост 
те фаворизират иновациите, клиентските изживявания, развитието и удовлетвореността на 
служителите. На другия полюс са средни и малки трезори, чиито приоритети са намаляването 
на разходите за придобиване на клиенти и подобряването на оперативната ефективност. Те могат 
да се освобождават от бизнеси с ниска възвръщаемост и да се фокусират върху ниши с висок 
марж (платформите на други доставчици), като купуват или се сливат с други предприятия 
за финансови услуги. Това не е никакъв проблем и за утвърдени доставчици на финансови 
услуги, които желаят „по-бързо да преминат към дигиталния бизнес, като изграждат дигитални 
платформи или намират нишови продукти и услуги, които да продават на други платформи” 
(Marous 2021e).  

Тези аксиоми придобиват нарастваща актуалност в наложената от коронавирусната пандемия 
„нормалност”. Тя „разделя банкирането (най-вече retail banking) на епохи преди и след CO-
VID-19 и принуждава иновациите да идват от основната част на бизнеса (…). Традиционното 
банкиране се превръща в дигитално, безпроблемно интегрирано изживяване чрез съвместно 
съществуващи дигитални канали и модернизирани клонове” (Capgemini, Efma 2021: 13).5 Но 
не само това. Формира се нов тип клиенти, които се отличават с повишен дигитален афинитет, 
силна ориентация към по-обмислени, по-автентични, персонализирани и безпроблемни 
изживявания, желание за по-стриктен контрол върху бизнес отношенията, променено поведение 
при покупките и по-ниска лоялност към марки и продукти (Leichsenring 2021b). И то без да 
имат дори най-бегла представа за „разрушителни иновации”, но пък са наясно, че дигиталното 
банкиране вече е нещо нормално, независимо от институционалната готовност на една или 
друга кредитна институция да предоставя своите продукти/услуги (CSI 2021: 4). Не е никак 
учудващо, че към края на настоящото десетилетие създаването на новите продукти/услуги ще 
се извършва „отвън-навътре”, т.е. под „диктата” на клиентите (Varadarajan 2021).6 

Освен по-дигитално „настроени”, днес потребителите са по-чувствителни към цените, по-
ориентирани към спестявания, по-съзнателни за състоянието на околната среда, своето здраве 
и за важността на техните данни. Те се нуждаят от „местни” организации, които ги познават и 
се грижат за тяхното благополучие (PwC 2021: 2). Ето защо продуктовата иновация следва да 
се разглежда като функция на дълбоко разбиране на динамично променящите се емоционални и 
практически потребности и изживявания на клиентите и на възможността за бърза доставка до 
тях. Този императив задължава компетентните инстанции в банките да предприемат адекватни 
мерки за (Capgemini, Efma 2021: 12; Marous 2021d):

• прецизно идентифициране на индивидуалните потребителски прозрения и емоционална 
ангажираност за/към дигиталните технологии7; 

5 Четиридесет и шест процента от клиентите на американски банки разширяват използването на дигитални 
технологии по време на пандемията. Почти толкова (43%) от банкерите декларират, че ще подобрят или оптимизират 
настоящите дигитални канали, за да увеличат пазарния дял (CSI 2021: 5, 10). Въпреки че COVID-пандемията 
принуждава много банки да търсят нови възможности за дигитално банкиране, през последната година по-малко 
институции се оценяват като „зрели” в дигиталната си трансформация: 2019 г. - 49%; 2020 г. - 46% (Marous 2021a).
6 Тази парадигма се представя с израза „Коперников обрат”, станал популярен от статията на Стив Денинг 
„Коперниковата революция в управлението“ в списание “Forbes”. Той счита, че през 21-ви век, в условията на 
наситени пазари и взаимнозаменяеми продукти, „вече не клиентите обикалят компанията, за да се доберат до даден 
продукт, а компаниите обикалят клиентите, за да отговорят на нуждите на клиентите” (Denning 2013).
7 Подходящи в случая са платформи (уебсайтове) за „завербуване” на потенциални клиенти и превръщането им в 
постоянни и печеливши потребители на доставяни по алтернативни (дигитални) канали продукти/услуги.  
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• критична оценка на неефективните продукти/услуги с цел освобождаване на инвестициите 
във високо оценени от потребителите области на растеж;

• подмяна на остарялата „наследена” IT-инфраструктура;
• дигитализиране на ключови процеси за оптимизиране на стойностната верига;
• генериране и използване на персонализирани данни и усъвършенствани анализи за 

подготовка на проактивни препоръки в реално време;
• въвеждане на иновативни технологии за защита на клиентските данни; 
• приложение на нови подходи за създаване на продукти и скъсяване на времето за тяхното 

пазарно въвеждане8; 
• проучване на възможности за предлагане на допълнителни продукти с атрактивни цени, 

улесняващи техния живот отвъд потреблението на финансовите услуги9 и т.н.
Отчитайки промяната на клиентското поведение, кредитните институти трябва да провокират 

интереса на потребителите към дигиталните иновации на продуктовия асортимент с помощта на: 
• персонализиран онбординг;
• интензивна омниканална комуникация; 
• „наситен” дистанционен консултинг с акцент върху гъвкавостта, прозрачността и 

финансовата сигурност; 
• атрактивни стимули за онлайн продажби; 
• програми (схеми) за лоялност и др. 
Тези маркетингови опции са основата на т.нар. ангажирано банкиране (Engagement Bank-

ing), според чиято философия тъкмо клиентските изживявания управляват технологиите, а не 
обратното. С други думи, всяко взаимодействие с клиентите трябва да гарантира последователно, 
безпроблемно и съобразено с личните им нужди изживяване - „без силози, без остарели 
наследени и неефективни системи, без разстояние между клиенти и вашите служители. Всичко 
е комбинирано в една система, на една платформа. Engagement Banking оркестрира всички 
взаимодействия на всеки канал и във всички контактни точки с клиентите, на всяко устройство 
и по всяко време” (Von Rahden 2021). 

Банките обаче не могат еднозначно да отразяват променените нагласи на различни клиентски 
генерации. Продуктовите иновации импонират най-вече на нуждите на младото поколение от 
дигитални решения и модерни интерфейси, предлагани в остра конкуренция с „пъргави” Fin-
Techs и водещи технологични компании. В същото време трезорите нямат интерес да „изпускат 
от поглед” по-възрастните клиенти (Gen-X и Baby Boomers), които са силно резервирани към 
дигиталните иновации, но твърде състоятелни във финансово отношение. Продължаващата 
редукция на центровете за стационарно обслужване (клоновата мрежа) ограничава (а в много 
случаи прави излишен) личния контакт с тях с присъщите му емоции, креативност, въображение 
и съпричастност. За да не изгубят тяхната лоялност и доверие, банките трябва да внасят в новите 
си дигитални концепции и онлайн предложения повече елементи на „човешко докосване”. Това 
обстоятелство обяснява защо редица банки адаптират своя онлайн подход към очакванията 

8 Ключова роля за това имат специално формирани автономни междудисциплинарни екипи с дизайнерско мислене, 
които адаптират елементи от различни иновационни техники (Design Thinking, Lean Startup, Agile Scrum) към 
бизнес модела на банката. 
9 Предложения като екологични продукти, използване на възобновяема енергия, защита на климатичните рискове 
и преследване на целите за устойчивост са важни за повече от половината банкови клиенти, а всеки трети клиент е 
готов да приеме до 1% увеличение на таксата за „зелени” банкови продукти (Capgemini, Efma 2021: 11). Твърди се, 
че „устойчивите иновации целят да създадат положително въздействие върху обществото и да бъдат икономически 
успешни в дългосрочен план чрез изпълнение на корпоративната социална отговорност. При това те вече не са нишов 
продукт, тъй като тези иноватори са сред най-успешните „разрушители” на 21-ви век” (Schmidpeter, Funk 2021).
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и потребностите на „по-новите в дигиталния пейзаж” клиенти, които проявяват нарастващ 
интерес към банковите приложения и декларират готовност да ги използват след пандемията 
(BAI 2021).10 Големи надежди се възлагат на базираните върху изкуствен интелект чат ботове, 
които имат способността да адаптират изживяванията на клиентите и да ги достигат до ключови 
контактни точки. Така се индикират необходимите промени в продуктовия асортимент.11 Нараства 
атрактивността и на роботизираните консултанти в сферата на инвестиционното консултиране.

Иновациите в банкирането ще продължават да се проектират и въвеждат в силно 
„компресирана” регулаторна среда, която (особено в частта й за нормативното съответствие) 
е призвана да гарантира сигурността на продуктовите оферти пред клиентите. Но тъй като в 
дългосрочен план те не могат да импонират на техните очаквания и потребности в достатъчно 
задоволителна степен, продуктовата иновация следва да се осъществява по нови правила. От 
една страна, те трябва да ориентират банките кои регулаторните предписания да съблюдават 
при създаването на определен продукт, а от друга - да осигуряват необходимата съвместимост 
между съществуващите нормативни съответствия и иновационните решения в рамките на 
даден „производствен” цикъл. Така ще се улеснява изборът на „правилните” технологични 
платформи най-вече, когато новите услуги се „вграждат” в „наследени” комплексни развойни 
и „производствени” процеси с наситен регулаторен мониторинг (Moden, Neufeld 2020). 

Необходимо е регулаторните институции да следят отблизо продуктовите иновации, за да 
реагират своевременно спрямо съпътстващите ги рискове, които изискват ново регулиране. 
Така те ще възпрепятстват всеки, който при въвеждането на нови продукти иска да се 
възползва от „сивите зони” на съществуващата регулация (Chui 2021: 25). Това желание е 
оправдано от стремежа за „задържане” на съществуващите и „завербуване” на нови клиенти. 
Но „обогатяването” на продуктовите оферти с изолирани едно от друго предложения повишава 
тяхната комплексност, която следва да се третира чрез адекватна регулаторна превенция. 

Съмнително е обаче дали могат да се „фиксират” такива регулаторни рамки, които 
позволяват на банките да „настроят” автоматично своите иновационни усилия за постигане на 
прокламираното с години клиентско центриране. За да направят това, те трябва да имат експертни 
звена (инстанции), чиито компетенции „излизат” извън изискванията за стриктно съблюдаване 
на продуктовите спецификации. Дори тогава e трудно да се установи дали и доколко продуктите/
услугите на банките отговарят на обещанията за доставка на нужната дигитална функционалност 
или за подкрепа на клиентските финансови цели. В същото време потребителите (най-вече 
младите генерации) могат бързо и лесно да „дешифрират” стойностните оферти на агресивните 
иновативни компании, които ги отличават от тези на традиционните банки. Тогава „възниква 
въпросът, кога финансовите институции ще спрат измамите и преувеличенията, които могат да 
убият лоялността на потребителите?” (Marous 2021b).

Това е твърде вероятно да се случи, ако традиционните трезори въведат фино „настроени” към 
националните и трансграничните регулации системи за управление на връзките с клиентите 
(CRM). С тяхната ефективна „експлоатация” те ще могат своевременно и прецизно да планират 

10 На този фон филиалите ще се ангажират преди всичко с решаване на по-специфични въпроси, изискващи 
квалифицирана намеса. Там остават и някои традиционни услуги (например ипотечно кредитиране), които са 
обект на регулаторни ограничения, изискващи трансакции „на място”. Това обстоятелство не пречи на банките да 
обсъждат с регулаторите възможности за тяхното „преместване” в онлайн режим (Cohen 2021).
11 „Заслужава да се отбележи, че когато избират банкова или финансова компания, 70% от клиентите виждат свързаните 
процеси като ключово изискване, а 59% виждат като ключови изисквания съобразени и контекстуализирани 
ангажименти въз основа на предишни взаимодействия” (Greenwood 2021). Счита се, че „Разговорите с чат ботове 
трябва да бъдат възможно най-естествени и свободно протичащи, докато човешките разговори трябва да са 
технологизирани” (Bertelsen et al. 2021: 41).
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клиентските данни, а оттук - по-точно да „картографират” дигиталното им „пътуване” в реално 
време.12 На тази основа ще се „произвеждат” и предлагат (самостоятелно и/или съвместно с 
други финансови посредници) „скроени по мярката” на клиента продукти. Това е особено 
наложително след края на пандемичните ограничения, когато клиентите „стават от диваните 
си и отново излизат по улиците (…) с повече увереност и с пари, които да харчат за нещата, от 
които се нуждаят” (Shaw 2021). Същевременно подкрепяните с данни CRM-системи могат да 
повишат доверието и лоялността на клиентите и да персонализират комуникацията с тях във 
всички контактни точки (Marous 2021c).13

Тези констатации са валидни за други сфери, чиито бизнес модели са подложени 
на „пренаписване” от променящия се регулаторен пейзаж на банковото обслужване. В 
корпоративното банкиране например дигитализирането и автоматизирането на процесите дават 
„зелена светлина” за оптимизиране на анализа и използването на данните. На тази база може да 
се (Pull, Rao 2021: 3): вземат своевременни решения за бърза и съобразена с клиентския профил 
продуктова доставка; създават възможности за плащане в реално време; формира холистична 
(360-градусова) визия за клиента14; извършва самообслужване по различни канали; осъществява 
по-добро управление на рисковете и т.н.   

По принцип всяка CRM-система трябва да „лансира” само сертифицирани за използване 
в съответната юрисдикция продукти. Друг е въпросът как опериращите в много страни банки 
ще изпълняват „множество регулаторни изисквания, установени в множество юрисдикции” и 
ще успяват ли „да останат от правилната страна на регулаторите, като в същото време свеждат 
административната тежест до минимум, а взаимоотношенията с клиентите им са сравнително 
освободени от бюрокрация и затруднена комуникация?” (Tonchia 2020). Поне засега липсват 
достатъчно убедителни аргументи, че в обозрима перспектива може да се постигне пълноценно 
регулаторно сътрудничество между юрисдикциите. Това обстоятелство не само ще затруднява 
дигиталната трансформация на банкирането и ще задълбочава различията между дигиталната 
зрялост на позиционираните там банки, но ще отслабва тяхната конкурентоспособност спрямо 
„инвазията” на все повече иновативни „нападатели” във финансовата сфера.   

12 Планирането на клиентските данни чрез CRM или подобряването на дигиталното кредитиране е третият сред 
технологичните приоритети на банките (43%) за 2021 г. Преди него са дигиталното откриване на сметка (59%) 
и мобилните приложения (45%) (CSI 2021: 12). Според други дигиталното откриване на сметка е приоритет на 
продуктовите иновации за четвърта поредна година, но това би трябвало да е последната година, след която 
„обсебените от него” финансови институции започнат да се поставят акцент върху други възможности, които те 
пренебрегват (Cornerstone Advisors 2021: 1). 
13 Финансовите институции имат различни възможности за използване на клиентските данни. Установено е, че 
почти 75% от тези с активи над $20 млрд. разполагат с инструменти за активно ангажиране на клиенти, а другите 
(под тази сума) - по-малко от половината. Освен това 55% от по-малките предприятия за финансови услуги имат 
ограничена способност да следят „здравето” на взаимоотношенията с клиентите и да идентифицират възможностите 
за растеж. Една от основните причини за несъответствието във възможността за ефективна комуникация с клиентите 
е липсата на корпоративна CRM-система у повечето финансови фирми. От друга страна, делът на по-малките 
финансови институции с такава CRM е значително под този на техните по-големи аналози (Marous 2021c).
14 „Ако една финансова институция няма 360-градусов поглед върху своите клиенти, тя не може да предоставя 
съвети и оферти, които са едновременно навременни и контекстуални” (Marous 2021e). Признавайки значението на 
„правилните данни, използвани по правилния начин”, други изразяват съмнение във възможността за постигане на 
цялостна картина за клиента. Причина за това са съпътстващите преследването на тази цел значителни инвестиции 
(финансови разходи), нарастващата регулаторна тежест върху данните на индивидуално ниво и рисковете от 
накърняване правото на потребителите, търсещи контрол върху собствената си информация. Очаква се, че „До 
2026 г. 80% от организациите, преследващи „360-градусова визия за клиента“, ще се откажат от тези усилия, 
защото нарушават разпоредбите за поверителност на данните, разчитат на остарели методи за събиране на данни 
и подкопават доверието на клиентите” (Bloom 2021).
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ВРЪЗКАТА МЕЖДУ НЕОБСЛУЖВАНИТЕ КРЕДИТИ, ДЕПОЗИТИТЕ
И ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА НА АКТИВИТЕ В БАНКОВИЯТ СЕКТОР

Елена СТАВРОВА

РЕЗЮМЕ
Ефективността на  банковите операции е един от най-наблюдаваните показатели на този 

тип финансови посредници, защото тук са концентрирани интересите както  на акционерите, 
така и на всички останали заинтересовани страни - вложители, надзорни органи, данъчни 
власти. Ето защо кредитните институти трябва да правят адекватна оценка на оценка на 
факторите, влияещи върху ръста на необслужваните кредити, на съотношението „Отпуснати 
кредити  привлечени депозити“ и възвращаемостта на активите. Тези показатели са твърде 
динамични в условията на неравновесие  на икономическата система под влияние на финансови 
и хуманитарни кризи.

За установяване на причинно-следствени връзки и зависимости между предложените 
показатели в доклада е структурирана база от данни и е приложен подходящ инструментариум.
Ключови думи: ROE, ROA, депозити, индекс на недвижимите имоти, необслужвани кредити.

THE RELATIONSHIP BETWEEN NON-PERFORMING LOANS, DEPOSITS
AND RETURN ON ASSETS IN THE BANKING SECTOR

Elena STAVROVA

ABSTRACT
The efficiency of banking operations is one of the most observed indicators of this type of financial 

intermediaries because it concentrates the interests of both shareholders and other stakeholders - de-
positors, supervisors, tax authorities. Therefore, credit institutions must make an adequate assessment 
of the factors influencing the growth of non-performing loans, the ratio of loans to deposits and the 
return on assets. These indicators are very dynamic in the conditions of imbalance of the economic 
system under the influence of financial and humanitarian crises. These indicators are particularly 
dynamic in the conditions of imbalance of the economic system under the influence of financial and 
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humanitarian crises.
To establish causal links and dependencies between the proposed indicators, the report structured 

a database and applied appropriate tools.
Key words: Deposits, Non-performing loans, Real estate index, ROA, ROE.

ВЪВЕДЕНИЕ
Неотдавнашната икономическа криза е имала пагубен ефект върху световната икономика. 

Нарастването на необслужваните кредити е създало огромни проблеми за реалната икономика 
в световен мащаб. Европейските страни не са се оказали изключение от общата картина. Както 
силните европейски икономики (Германия, Франция), така и по-слабите (Гърция, Италия, 
Испания) са реализирали значителни загуби на богатство и са понесли кредитни затруднения по 
време на кризата. Икономическото забавяне и намаляването на рентабилността и финансовата 
стабилност на банковия сектор са предизвикали затягане на правилата за кредитиране, стагнация 
на пазара и нарастване на необслужваните кредити. Банките са се оказали несклонни да дават 
заеми, опитвайки се да сведат до минимум експозицията си към високорискови кредитни 
портфейли. Вследствие на това е възникнал значителен проблем с ликвидността, който доведе 
фирмите с кредитна експозиция или компании с дълг пред огромни икономически трудности. 
В резултат на това потреблението и инвестициите са намалели значително,  рецесията се е 
задълбочила, а проблемните кредити са нараснали.

Целта на това изследване е да се определят факторите, които обясняват динамиката на 
проблемните кредити, да се наблюдават предупредителните индикатори възможно най-рано и да 
се реагира ефективно. Това дава възможност тези резултати от изследването  да бъдат полезни 
за успешното реализиране функциите на банковия и финансовия надзор.

Нашето проучване допълва съществуващата литература за детерминантите на необслужваните 
кредити, като използва както макроикономически променливи, така и индекса на недвижимите 
имоти. Това проучване допринася за обогатяване изследванията на необслужваните кредити, 
като изследва чувствителността на необслужваните кредити към икономическата стагнация 
в резултат на  COVID-пандемията. Проучването също така показва, че цените на жилищата и 
ликвидността на банките са важни фактори за динамиката на проблемните кредити.

Финансовото представяне на банката е описание на финансовото й състояние за няколко 
периода, включващо както характеристиките за набиране на средства, така и за преминаване на 
средства. Оценката на банковите резултати се прави чрез анализ на нейните финансови отчети. 
Финансовите отчети на предприятията са основен източник на информация в допълнение към 
други данни като корпоративен пазарен дял, икономически условия, качество на управлението, 
информация за индустрията и други . Междувременно финансовите резултати на банката могат 
да се видят от финансовите отчети на банката. Финансовият отчет на банката показва общото 
финансово състояние. Този доклад също така показва резултатите от управлението на банките за 
един период и е един от важните обекти за наблюдение от  регулаторните органи в контекста на 
управлението на съпътстващите рискове, както твърдят някои автори (Vachkov, Valkanov 2021).

При анализа на финансовите отчети на каквато и да е фирма са необходими определени 
инструменти. Най-често използваните инструменти са финансовите коефициенти. Въз основа 
на този доклад се появява коефициент, който ще служи като еталон за оценка на процента на 
рентабилност на банката. Банките трябва да поддържат високо ниво на рентабилност, да могат 
да разпределят дивиденти и да могат да спазват правилно пруденциалните банкови разпоредби.

Идентифицирани са основните  проблемни зони и са формулирани изследователски въпроси:
1. Как NPL влияе върху ROA в банкови компании?
2. Как NPL влияе върху ROE в банкови компании?
3. Каква е връзката между NPL и индекса на цените на недвижимите имоти?
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На фиг. 1 може да се види динамиката на необслужваните банкови кредити на тримесечна 
база, с цел да се установи влиянието на COVID-19-кризата върху динамиката на проблемните 
и необслужвани кредити. Стремителното намаляване - от 7,689 през 2018 година, през април 
2020 достигат до 4,773 и се възстановят като ниво през юли 2020 година.

Фиг. 1.
Динамика на необслужваните банкови кредити на тримесечна база

ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА
В специализираната литература има немалко теоретични и емпирични изследвания за анализ 

на влиянието на необслужваните заеми върху финансовите резултати на търговските банки. 
Поради многопосочното влияние е трудно да бъдат направени конкретни заключения относно 
влиянието на необслужваните кредити върху рентабилността, която се измерва с различни 
показатели като ликвидност, платежоспособност (съотношение дълг/капитал) и общи показатели 
като възвръщаемост на активи (ROA) и възвръщаемост на собствения капитал (ROE) 

Други (Nsobilla 2015; Mathuva 2009) определят същите показатели ROA и ROE, но предпочита 
ROE повече, тъй като този показател комбинира печалба, ефективност и финансов ливъридж. 
ROA и ROE се изчисляват като нетна печалба, разделена на активите съответно на собствения 
капитал на банката. Банките с по-голяма възвръщаемост на инвестициите имат по-добри 
резултати и финансово са по-стабилни.

Рентабилността на банките зависи от много показатели, но нивото на необслужваните 
заеми има решаваща роля за финансовите им резултати. Кредитните портфейли за бизнеса и за 
населението представляват най-високия дял в общите активи на банките, което ги задължава да 
се ангажират активно в поддържане експозицията на кредитен риск на оптимално ниво. Festic et 
al. (2009) считат, че експозицията по кредитен риск, измерени чрез процента на необслужваните 
кредити (NPL), се използва както за оценяване, така и за сравняване качеството на банковите 
портфейли. Неговото мнение се споделя, също така и от D. Serwa, (2013), който определя също 
така като основен инструмент за управление на кредитния риск анализа на политиките за 
кредитиране и ефективността на банковия сектор.

Emanuel Bagna (2020) също определя този  подходът към отписване на необслужваните 
кредити като разумно и ефективно решение. Този извод е в съответствие с преразглеждането 
на подхода, възприет от Европейския съвет и Европейския парламент през август 2019 г., но  
внедрен впоследствие от Европейската централна банка, който определя пълно отписване 
на необезпечени, необслужвани заеми след 3 години (в сравнение с 2 години преди това), 
необслужвани заеми, обезпечени с недвижими имоти след 9 години (в сравнение със 7 години 
по-рано) и необслужвани заеми с гаранции за недвижими моти след 7 години. 
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N. Hadian, D. T. Oktarina Phety (2021) дават приоритетна позиция като факторно условие на 
съотношението „привлечени депозити / отпуснати кредити“ като  такова с особена важност за 
определяне значението на необслужваните кредити.

АНАЛИЗ ВРЪЗКАТА МЕЖДУ НЕОБСЛУЖВАНИТЕ КРЕДИТИ И НЯКОИ МАКРО-
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОМЕНЛИВИ

Базата от данни за българската банкова система включва информация от Българска народна 
банка (www.bnb.bg) и Националния статистически институт със следните променливи: 
Обслужвани кредити (SERV.L.), необслужвани банкови кредити (за населението и за 
нефинансовият сектор), необслужвани кредити по-малко от 90 дни, необслужвани кредити 
повече от 90 дни, необслужвани кредити повече от 180 дни , LTD - Съотношение (депозити / 
отпуснати кредити), ICG - Индекс на недвижимите имоти, ROA - възвръщаемост на банковите 
активи, ROE - възвръщаемост на банковите активи, D - привлечени депозити.

Резултатите от  анализа на базата от данни са представени в Таблица 1: Корелационни 
зависимости между  групите от необслужвани кредити от домакинствата и основни показатели 
на банковата система и пазарът на недвижими имоти и Таблица 2: Корелационни зависимости 
между  групите необслужвани кредити на нефинансовият сектор и основни показатели на 
банковата система и пазарът на недвижими имоти. Данните са на тримесечна база, което дава 
възможност да се проследи динамиката на влиянието на COVID-19 кризата върху  състоянието 
на кредитните портфейли на българските банки.

От базата данни може да се установи ръст на необслужваните  кредити поради COVID-19 
кризата и неритмичното функциониране на основни отрасли.

Корелационни зависимости между групите от необслужвани кредити
от домакинствата

Таблица 1

SERV.L.
LESS

90
MORE

90
MORE 

180 LTD ICG ROE ROA D

SERV.L. 1

LESS 90 -0,25657 1

MORE 90 -0,4121 -0,29311 1

MORE 180 0,331917 -0,50735 0,013879 1

LTD -0,63707 -0,45455 0,773156 0,169483 1

ICG 0,357082 0,432998 -0,55148 -0,30669 -0,53797 1

ROE -0,52388 -0,0968 0,05806 0,313281 0,576993 -0,11801 1

ROA -0,42741 -0,16787 0,131006 0,311599 0,623704 0,021936 0,916532 1

D 0,529007 -0,06348 -0,0135 0,328342 -0,41365 -0,07046 -0,54914 -0,61245 1

Източник: БНБ и НСИ.
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Корелационни зависимости между  групите необслужвани кредити
на нефинансовият сектор

Таблица 2

SERV.L.
LESS

90
MORE

90 MORE 180 LTD ICG ROE ROA D
SERV.L. 1
LESS 90 -0,41912 1
MORE 90 -0,88532 0,337955 1
MORE 180 -0,49331 0,178708 0,364401 1
LTD -0,72952 0,598385 0,781964 0,05688168 1
ICG 0,503333 -0,27869 -0,62754 -0,1336181 -0,53797 1
ROE -0,4955 -0,00468 0,619766 -0,1393146 0,576993 -0,11801 1
ROA -0,31121 0,050035 0,442988 -0,3171153 0,623704 0,021936 0,916532 1
D 0,324998 0,172975 -0,17319 0,02801745 -0,41365 -0,07046 -0,54914 -0,61245 1

Източник: БНБ и НСИ.

Анализът на данните в двете корелационни таблици показват високо ниво на корелация 
между следните двойки променливи: (ROE-LTD), (ROA-LTD), (ROA-ROE), (LTD-NO-SERV.
MORE 90 D) и умерена положителна корелация (ICG-NO-SERV.MORE 90D).

Прави впечатление отрицателната корелация на размера на привлечените депозити с повечето 
от показателите в корелационната матрица, което може да бъде обяснено с натоварената 
със свръхпредлагане на депозити банкова система, което като фактор влияе върху цената на 
ресурса и деформира пазара на банкови кредити. Интересни зависимости показа и връзката 
на Индекса на недвижимите имоти ICG - докато с краткосрочните проблемни кредити тази 
корелация е положителна, то при дългосрочно-проблемните знакът на  връзката се обръща и 
става отрицателен. Отрицателна е връзката и между темповете на нарастването на депозитите 
и ефективността на банковата система - отново следствие от горепоказаните причини.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въпреки че това изследване не може да представи пълна картина на промените в структурата 

на кредитните портфейли на търговските банки под влияние на COVID-19-пандемията, могат 
да се направят някои основни изводи:

1. Съществува позитивна корелационна зависимост между показателите, отразяващи 
ресурсната осигуреност на банковата система.

2. Установява се негативна корелационна зависимост между показатели, описващи 
състоянието на кредитните портфейли на банките и индексите на пазара на недвижими имоти, 
динамиката на дългосрочно-необслужвани кредити.

4. Силата на корелационната зависимост се определя от степента на влияние на фактори, 
които се намират извън обсега на това изследване като процент на безработицата, динамика на 
БВП,  валутен курс към USD, показатели, които още бъдат включени в следващ етап от това 
изследване.
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ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНО 
ДЕЙСТВАЩИЯ КАПИТАЛОВ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ

Вилизар ЧУПЕТЛОВСКИ

РЕЗЮМЕ
Влияние на икономическото образование върху потребителите на инвестиционни услуги 

в България. Указва ли въздействие липсата на ефективно образование за фондовия пазар или 
липсата на ефективно действащ пазар, влияе на желанието за обучение в сферата на фондовата 
търговия. Преглед на нивото на образование в сферата и последващата професионална 
реализация. Преглед на възможностите за инвестиране в колективни инвестиционни схеми 
в България и използването им от обществото като инвестиционна цел и възможност за 
получаване на допълнителен доход, или запазване на стойност. Анализ на конкуренцията, 
между банковия и капиталовия пазар в България и влиянието, което има тази конкуренция 
върху спестяванията и инвестициите на населението и държавата като макроикономически 
субект. Възможности за промяна в образователния модел с цел балансиране между двата 
алтернативни модела за инвестиране банкова и фондов пазар.
Ключови думи: банков пазар, капиталов пазар, финансово образование (Bank market, Capital 
market, Financial education).

INFLUENCE OF FINANCIAL EDUCATION ON THE EFFECTIVELY
OPERATING CAPITAL MARKET IN BULGARIA

Vilizar CHUPETLOVSKI

ABSTRACT
Influence on economic education for consumers of investment services in Bulgaria. Whether the 

lack of effective education for the stock market or the lack of an effective functioning market has an 
impact affects the desire for training in the field of stock trading. Review of the level of education in the 
field and the subsequent professional realization. Review of the opportunities for investing in collective 
investment schemes in Bulgaria and their use by the society as an investment target and an opportunity 
to receive additional income or retain value. Analysis of the competition between the banking and the 
capital market in Bulgaria and the impact that this competition has on the savings and investments of 
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the population and the country as a macroeconomic entity. Opportunities for change in the educational 
model by balancing between the two alternative models for investing in banking and stock markets.
Key words: Banking market, Capital market, Financial education.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Образованието е основополагащо за ефективното съществуване на общество. Само по себе 

си, теоретичното предаване на знания е вариант, но той не оказва влияние върху практическите 
навици на учащите. Без значение дали образованието е средно или висше, то трябва да 
бъде комплексно - научна и емпирична част. По този начин действат взаимно допълващо 
се. Индиректното фаворизиране на банковата сфера в България води до преимущество в 
ефективността и оборотите, които реализират банките.

В България образованието във финансовата сфера е развито както на средно, така и на висше 
ниво. Включени са широко икономически дисциплини, мащабни Макро и Микро-икономически 
процеси и тесни финансови направления като счетоводство, банково и застрахователно дело. 
От гледна точка на ефективното и балансирано общество, ограниченият брой студенти в 
неикономически направления, водят след себе си до дефицит в сфери, като инженерни и природни 
науки, като химия и биология, лесничейство, животновъдство и прочие.

В повечето случаи, след завършване на икономическо образование, хора започват или 
продължават професионалния си път без да използват икономическите си знания1. Тази 
зависимост не позволява кариерното и професионално развитие. Ако образованието и професията 
се развиват в едно направление и целта им е надграждане и усъвършенстване се достига до 
експертно ниво в сферата на развитие.

2. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ
Липсата на ефективен учебен процес, подлага под голям риск нивото на получено 

образование. Средното образованието в България е задължително. След това, то преминава в 
доброволна форма. Достигайки нивото на висшето образование, то е единствено пожелателно, 
тоест задължението за диплома като бакалавър или магистър трябва да бъде получена срещу 
ефективно получени и защитени знания. Не е редно образованието и получаването на дипломи 
да бъде самоцел.

Образованието, получено в средно-специалните училища, трябва да бъде входното ниво 
за професионалните висши такива. Учещите в професионалните училища следва да бъдат 
преференциално приемани в еквивалентни висши учебни заведения. Логиката на последното 
твърдение е лесно доказуема, чрез дългосрочното обучение и последователното надграждане 
в професионален план, води след себе си качествено натрупване и ефективно използване на 
специализирани познания. Този модел се характеризира с бъдещо ефективно използване на 
човешкия потенциал и повишаване на професионализъм в кадрите.

Езиковите гимназии не допринасят за професионалното насочване и развиване на перспективи 
в учениците. Те водят след себе си единствено добро ниво за водене на комуникация, но 
професионалното ориентиране и компетентност може да се получи само от специализирани 
гимназии. В тях е редно да са заложат учебни модели и дисциплини, които ще бъдат цел на 
националното развитие след 15 или 20 години.

Поради неефективното образование в България, кадри, които са получили дипломи за 
специализация в определена сфера не биха могли да получат реализация, поради липси в 

1 Димитракиев, Д., Жечев, В., 2010, Висшите училища в България и обществото на знанието, Научни трудове на 
русенския университет, 49, 212‐218.
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познанията неотговарящи на получените дипломи2. Тази хипотеза може да бъде разгледана за 
икономическите направления. Те страдат, както от професионална популярност и излишък от 
специалности, така и дефицит на познания в областта.

В голямата си част от учебните програми се залагат за разглеждани теми като счетоводство, 
банково дело и застраховане. Теми като капиталови пазари или пенсионно и здравно осигуряване 
остават дълбоко незасегнати. Тези диспропорции оказват съществено влияние върху знанията, 
а следователно и до популярността на конкретните сфери. Банковото и застрахователно дело 
са най-популярните икономически отрасли след счетоводството. Направления като фондов 
пазар или допълнително пенсионно осигуряване остават неразвити и съответно неефективно 
действащи.

Решение може да се търси в силно застъпеното образование в сферата на капиталовите пазари. 
Да бъдат имплементирани в образователната програма изучаване на процесите и принципите, 
за да могат икономистите от различни направления да използват и препоръчат фондовия пазар, 
като ефективна алтернатива на банките.

3. ФИНАНСОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ
В основата на ефективно действащите пазарни механизми, банковото дело и капиталовите 

пазари са конкурентни и взаимно допълващи се. Същото важи за застраховането и пенсионното 
осигуряване.

Липсата на силно застъпено обучение и последващото разбиране на тема фондови пазари, 
води след себе си липсата на интерес от страна на населението към него на свой ред, гарантира 
ниски нива на ликвидност във фондовия пазар и закономерно ниската му ефективност. 
Противоположната сфера, банково дело има свръх популярност и се оценява като високо 
престижна в обществото. Водейки след себе си до масово предпочитане както от инвеститорите, 
така и от гражданите, вместо капиталовия пазар. Тази хипотеза може да бъде доказана с 
високите нива на свръх ликвидност в банките, които са от спестявания на населението, спрямо 
минималните търговски обороти и показатели за собственост на фондовия пазар.

За икономическия процес банките и фондовите пазари имат еквивалентна роля. За 
инвеститорите, те са място за влагане на капитали, а за бенефициентите са място за осигуряване 
на ресурс за стартиране или развитие на търговски процеси, тоест тяхната роля е трансферираща 
срещу което те получават възнаграждение. Както при банките, така и при фондовите пазари 
инвеститорите получават доходност, а бенефициентите плащат за използвания ресурс. Чрез 
този пример се визуализира как заложени дисциплини в образованието могат да окажат влияние 
върху развитието на определен сектор или сфера.

Колкото е важно банковото дело, толкова и фондовия пазар. Най-ефективно за обществото и 
държавата е ако те са в пряка конкуренция и няма доминираща сфера. Основната им роля е да 
преразпределят капитали. Необходимо е малките инвеститори да имат алтернативи на банковите 
влогове за запазване и увеличаване на стойността на спестяванията си3.

Теоретично фондовия пазар е по-труден за експлоатация за обикновени хора, но те могат 
да получат по-висок икономически ефект за своите спестявания, чрез него. Проблемът е в 
разбирането и правилното използване на капиталовия пазар. Към настоящия момент компании 
от сферата /като Аdmiral Мarkets, Benchmark, Karoll/, се заемат с обучението и развитието на 
желаещите да инвестират. Тази дейност не може да бъде гаранция за ефективност в процеса на 
разбиране, поради невъзможността за контрол на методиката, принципите и достоверността на 

2 Славева, К., 2021, Изграждане на ефективна връзка "образование - наука - бизнес" - стратегическа цел и средство 
за повишаване на ефективността на разходите за висше образование, Бизнес управление, ISSN 0861‐6604, 5‐22.
3 Асенова, М., 2012, За статута и образованието на инвестиционните и борсовите посредници в България, Икономика 
и управление 1:41‐47.
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информацията, която предоставят гореизброените.
Ако образованието за фондовия пазар бъде имплементирано по-силно в средно и висшето 

икономическо образование, за сметка на банковото дело, може да се достигне до баланс на двата 
сектора, чрез баланс в инвеститорските намерения на обществото. Те ще бъдат базирани на 
обективен избор, извършен след правилна оценка на риска и възвръщаемостта от двата модела 
на инвестиции изградени чрез познание за процесите.

4. НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ЗА ФОНДОВИЯ ПАЗАРА
Дистанциране от капиталовите пазари е основно след негативните събития около масовата 

приватизация. До 2000 година процесът на търговия чрез фондова борса е нов за всички 
участници. Тази особеност води след себе си до възникване на корупционни практики и 
измамни процеси. Процесът на строго регулирания борсов пазар започва след 2004 г. и достига 
пика си през 2007 г., когато се имплементира и голяма част от Европейското законодателство. 
До момента на достигане на високо ниво на сигурност в публичните дружества и възможност 
на инвеститорите да имат ефективен контрол върху дружествата се преминава през процес на 
публично раздържавяване или по-популярната в България „Масова приватизация”. Процесът 
се характеризира с получаване на възможност всяко пълнолетно физическо лице да получи. 
Боновите книжки представляват акции от собствения капитал на публичните дружествата. 
В масовия случай, съответно един човек получава 25 инвестиционни бона представляват 25 
акции спрямо промяната в Закона за публично предлагане на ценни книжа. След получаването 
на собствеността, физическите лица трябва да защитават своите интереси и съответно своята 
собственост. Това се оказва проблем, защото хората не познават процесите и принципите на 
борсовата търговия и не знаят какво да правят със собствеността си в публичните предприятия.

За разлика от обикновените граждани, управителите и директорите в държавните предприятия 
получават възможност за покупка на по-голям брой акции от управляваните от тях предприятия. 
Чрез този процес се получава първата концентрация на собственост. Това позволява при вземане 
на стратегически решения за дружеството, те да имат решаваща роля поради повечето си акции 
или права на глас.

По време на Общо събрание на акционерите, се вземат стратегически решения за развитие на 
компанията, взема рутинни решения, вземат и задължителни решения, заложени в нормативната 
уредба. Всички тези решения са специфични и разбирането им изисква базови икономически 
познания. Този проблем рефлектира чрез първоначалното дистанциране на населението 
поради неразбиране на процесите. Изпълнителните звена в дружествата използват липсата на 
компетентност в акционерите, за да извлекат икономическа полза за малък кръг от инвеститори, 
като извършват увеличение на капитала. Този процес масово се прокарва като належащ за 
дружеството, поради нарушените им търговски процеси, липсата на оборотни средства за 
покриване на кратко или дългосрочно задължение или дори в някои случаи представяно, като 
увеличение на икономическата група, чрез придобиване на други предприятия.

При извършване увеличението на капитала се преминава към инвестиране на средства 
от собствениците на акции. Като те трябва да вложат средства, пропорционално на техните 
притежавани акции. Поради нежелание или невъзможност голяма част от физическите лица не 
влагат свежи средства, което оказва негативен ефект върху процентната собственост притежаван 
от тях в дадено дружество. Този процес е възможен поради законодателството, което дава право 
при увеличение на капитала незаписаните нови акции, да бъдат продадени на вътрешни и 
външни инвеститори, които да извършат увеличението на капитала. Те записват новите акции, 
чрез влагане на парични средства, срещу които получават акции и респективно право на глас в 
Общо събрание на акционерите.

По този начин чрез увеличаване със 100% на капитала и извършването на този процес от 
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действащ или нов акционер се получава мажоритарен пакет в Общо събрание на акционерите 
и получаване на пълен контрол върху дружеството. След ситуацията, в която пакет от акции се 
консолидира. Контролът от миноритарните акционери е невъзможен. Предвид тази ситуация 
и многото законодателни трудности, физическите лица престават да се интересуват от своята 
собственост с претекст, че процесите са много сложни.

Масовата приватизация и сложната нормативна регулация, действа дистанциращо на масовия 
гражданин. Но неговото желание за допълнителен доход се запазва. Създава се вакуумна среда 
за инвеститорски потенциал, който се акумулира от банките и имотите, които населението смята 
за най-сигурни. Процеса по популяризиране на банките се обуславя и от силно застъпеното 
образование в областта на банковото дело и големия брой банки и банкови клонове в страната.

5. ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ
Важно е финансовото образование още от ученическа възраст, защото все повече ученици 

прибягват до студентските кредити, чрез тях те финансират, както средното, така и висшето си 
образование. В тази връзка, те трябва да могат както да преценят положителните и негативните 
ефекти от кредитирането, така и методите и възможностите за последващо изплащане на 
изтеглените кредити.

Финансовата грамотност4 на обществото следва да се приема като важен аспект за 
стабилността на Макросредата в България. Чрез финансовата грамотност, обществото ще следва 
финансова дисциплина, гарантираща финансова стабилност на кредитния пазар, а от там и на 
националния финансов пазар.

От липсата на финансова грамотност на населението, страда цялото общество, поради 
неефективното потребление на ограничени ресурси, а самият индивид от загуба на благосъстояние 
поради нерационални и неефективни решения за разходване на разполагаем ресурс.

Финансовата грамотност, може да се приема като анти-инфлационен процес, както и 
повишаващ качеството. Анти-инфлационен е поради възможността за правилна преценка на 
зависимостта цена-получен продукт. Когато обществото успява да прецени себестойността и 
дали маржа на печалба е в рамките на икономическата логика, ще доведе до ограничаване на 
инфлационния процес.

От гледна точка на множеството търговци по веригата, това ще бъде негативен ефект, защото 
ще бъде разкривана реална цена на продукта или услугата. За качеството на продукцията, също 
ще има мултиплициращ ефект. Финансово грамотния човек, ще успее да прецени по-ниско 
качествения продукт, който се продава на по-висока от пазарната му цена.

Според проучвания5 процентът на финансова грамотност в България е 58%6, при средно 
Европейски нива от 60.5 % и максимални от 70.0 за Словения. Необходима е висока финансова 
грамотност, защото все по-голяма част от обществото прибягва към финансови услуги, като 
разплащателни сметки, банкови карти, кредити, лизинги, застраховки, пенсионни отчисления и 
прочие. В тази връзка, за да се създаде по- ефективен процес за всички заинтересовани страни 
е полезно, новото на финансова грамотност да бъде високо. Така финансовите компании, 
ще имат по-ниски разходи за реклама, процесите за разяснение на услугите ще бъдат по-
ефективни. Клиентите ще успяват да преценят истинската си необходимост и да ограничават 
манипулационни процеси от представители на финансови компании.

В заключение, финансовата грамотност и нивото на образование в икономическите 
университети е основния критерий за благополучие и просперитет на социума, изграден на 

4 Министерски съвет, 2020, Доклад за Националната стратегия за финансова грамотност на Република България.
5 OECD/INFE, 2020, International Survey of Adult Financial Literac 6 OECD/INFE, 2020, International Survey of Adult 
Financial Literac.
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ефективен, премерен рационален и осъзнат избор които успява да задоволи потребностите 
на индивида и обществото, чрез балансирано използване на ресурси. Неефективни търговски 
практики ще бъдат естествено ограничени, поради липса на потребители. Ограничените ресурси, 
ще бъдат използвани в пълен мащаб, без достигане до разхищение и загуба на ресурсен потенциал 
от задоволяване на нерационални желания.

Увеличението в процента на финансово грамотни хора, ще увеличи и така важната ликвидност 
и капитализация на фондовия пазар. Към момента той функционира под рационалния си мащаб 
и ограничава икономическото развитие и просперитет на националната икономика.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:
1. А с е н о в а, М., 2012, За статута и образованието на инвестиционните и борсовите посредници 

в България, Икономика и управление 1:41-47.
2. В а р т о н и к, Р., Христов, Л., & Панайотова, Т., 2016, Бяла книга на финансовата грамотност 

в България.
3. В и т н ь о в а, Р., 2021, Финансова грамотност и финансово образование - условие за постигане 

на индивидуално и обществено благополучие, KNOWLEDGE, 45, 239-244.
4. Д и м и т р а к и е в, Д., Жечев В., 2010, Висшите училища в България и обществото на 

знанието, Научни трудове на русенския университет, 49, 212-218.
5. Д и м и т р о в, А., 2021, Висше образование в България - инструмент за ограничаване на 

„изтичането на мозъци от страната, Научни трудове на УНСС, 1:385-400.
6.  а к о н  за публичното предлагане на ценни книжа.
7. М и н и с т е р с к и  съвет, 2020, Доклад за Националната стратегия за финансова грамотност 

на Република България.
8. М и н и с т е р с т в о  на финансите, 2021, План за действие.
9. Н а р о д н о  събрание, 2020, Стратегия за развитие на висшето образование в България 

2021-2030.
10. П е н к о в а, Е., Вълков А., 2018, Емпирични доказателства към ефективността на училищното 

образование в България, Икономически и социални алтернативи, 3, 19-32.
11. П е т к о в, П., 2013, Иконометричен анализ на инвестиционната функция за България с 

отчитане влиянието на структурните шокове, Икономика 21 2-BG:50-75.
12. П е т р о в а, С., 2020, Могат ли българските деветокласници да управляват парите си?, 

Институт за изследване на образованието.
13. С л а в е в а, К., 2021, Изграждане на ефективна връзка "образование - наука - бизнес" 

- стратегическа цел и средство за повишаване на ефективността на разходите за висше 
образование, Бизнес управление, ISSN 0861-6604, 5-22.

14. Ф и л и п о в а, Ф., 2019, Отново за връзката: счетоводно образование - професионална 
правоспособност - нуждите на практиката в България, счетоводство, одит и финанси в 
променящия се свят, 72-91.

15. Ж е л е в, И., Христова С., 2020, Стратегии на образователната и научната политика, 
Национално издателство за образование и наука, 28, 223-236.

16. OECD/INFE, 2020, International Survey of Adult Financial Literac.
17. OECD, 2014, Финансово образование за младежта: Ролята на училищата, Издателство на 

OECD, Париж.
18.  ф и ц и а л е н  сайт на Адмирал Маркет: https://admiralmarkets.com/bg.
19. О ф и ц и а л е н  сайт на Бенчмарк Финанс: https://www.benchmark.bg/.
20. О ф и ц и а л е н  сайт на Карол: https://karollbroker.bg/bg/.



THIRTEENTH SCIENTIFIC CONFERENCE "INVESTMENTS IN THE FUTURE - 2021"

67

INVESTМENTS IN THE FUTURE '2021

доц. д-р Любомир Георгиев, Катедра „Финанси”, 
Икономически университет - Варна
E-mail: lgeorgiev@ue-varna.bg; GSM: 0882 164 671

ФИНТЕХ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ФИНАНСОВОТО
ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Любомир ГЕОРГИЕВ

РЕЗЮМЕ
В доклада се обсъжда влиянието на технологичните иновации върху дигитализацията в 

индустрията на финансовите услуги, свързана с все по-широкото навлизане на нови пазарни 
играчи - финтех и бигтех. Основните въпроси, на които се търси отговор са:

• Финтех изцяло ново явление ли е в света на финансовите услуги или пък е продължение 
на тенденции, зародили се в миналото? 

• Кои са отличителните черти на съвременната финтех индустрия?
• Как финтех променя структурата на финансовото посредничество? 
Отговорите на тези въпроси са от значение за предвиждане на бъдещи промени във 

финансовата система, измерване тяхното въздействие върху действащите институции и 
открояване приоритетите на регулаторната политика. 
Ключови думи: финтех, бигтех, модели на финансово посредничество, финансова архитектура. 

FINTECH AND DIVERSIFICATION OF FINANCIAL INTERMEDIATION

Lyubomir GEORGIEV

ABSTRACT
The report discusses the impact of technological innovation on digitalization in the financial 

services industry, associated with the growing entry of new market players - fintech and bigtech. The 
main questions to be answered are:

• Is Fintech a completely new phenomenon in the world of financial services or is it a continuation 
of trends that originated in the past?

• What are the hallmarks of the modern fintech industry?
• How does fintech change the structure of financial intermediation?
The answers to these questions are important for anticipating future changes in the financial 

system, measuring their impact on existing institutions and highlighting regulatory policy priorities.
Key words: fintech, bigtech, models of financial intermediation, financial architecture.
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Годините след глобалната финансова криза се характеризират с огромни предизвикателства 

пред финансовите институции, включително регулаторна реформа, ниска рентабилност и 
влошено обществено доверие. Същевременно технологичните промени във финансовата 
индустрия се ускоряват. Продължаващата COVID‐19 криза увеличава търсенето на дигитални 
услуги и допълнително въздейства върху този процес. На този фон, традиционните финансови 
посредници се сблъскват с конкурентен натиск от страна на иновативни стартиращи компании 
(fintech) и големи технологични фирми (bigtech). Това повдига важни въпроси като например: 

• Финтех-секторът ново явление ли е във финансовата индустрия или по-скоро продължение 
на минали тенденции?

• Кои са отличителните черти на съвременните финтех компании, т.е. финтех ли е новата 
парадигма в индустрията на финансовите услуги?

• Как се променя структурата на финансовото посредничество под влияние на финтех?
Целта на настоящия доклад е опит за формулиране отговори на поставените въпроси - това 

е от значение за предвиждане на бъдещи промени във финансовата система, измерване тяхното 
въздействие върху традиционните институции и открояване на приоритетите на регулаторната 
политика. Различното при него е, че финтех секторът от една страна се анализира в еволюционен 
аспект (повечето съвременни публикации въобще „не се обръщат назад”), а от друга - в 
теоретичен план, през призмата на теорията за финансовото посредничество.

2. ФАЗИ НА ФИНТЕХ ЕВОЛЮЦИЯТА
Въпреки че терминът FinTech е сравнително нов, връзката между финанси и технологии 

има дългогодишна история. Важно е също така да се подчертае, че взаимоотношенията между 
тях са двупосочни и симбиотични. От една страна, финансите винаги са били основен фактор, 
стимулиращ технологичното развитие. Например, индустриалната революция през XVIII и XIX 
век е улеснена от осигуряването на капитал от финансови посредници. Емисиите на корпоративни 
ценни книжа (акции и облигации) и организираната им вторична търговия на фондовите борси 
във Великобритания и САЩ, са важен фактор за развитието на железопътния транспорт в тези 
страни. В по-ново време, фондовете за дялови инвестиции и рисков капитал (венчърни фондове) 
имат решаващ принос за създаването и последващото развитие на редица стартъпи (като Apple), 
положили основите на т.нар. нова икономика. 

От друга страна, финансовата индустрия преживява няколко вълни на технологични 
иновации. Така например в статията „150 Years of FinTech: An Evolutionary Analysis“, Arner Bar-
beris and Buckley (2016) посочват, че еволюцията на FinTech преминава през три фази: FinTech 
1.0 (1866 - 1967 г.), FinTech 2.0 (1967 - 2008 г.) и FinTech 3.0 (2008 - 2016 г.). Авторите считат, че 
прокарването на трансатлантически кабел през 1866 г. е първата комбинация между технологии 
и финанси. Тя създава условия за увеличаване скоростта при предаване на информация за 
транзакции и плащания чрез телеграф и поставя основите на глобализацията във финансите. 
Табл. 1 обобщава основните иновации, характеризиращи трите фази на финтех индустрията. 
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Фази в еволюцията на ФинТех
Таблица 1

Фази ФинТех иновации

1. FinTech 1.0 
(1866 - 1967 г.)

• Първи трансатлантически кабел - 1866 г.;
• Телеграф.

2. FinTech 2.0 
(1967 - 2008 г.)

• Банкомати (automated teller machines - ATMs) - 1967 г., Barclays Bank, London;
• Преход от физическа към електронна търговия в САЩ - основаване на първата електронна 
комуникационна мрежа (ECN) Instinet (1969 г.) и стартиране на електронна търговия на 
извънборсовия пазар NASDAQ (1971 г.);
• Домашно банкиране (home banking) - 1981 г., Citibank and Chase Manhattan (USA);
• Интернет банкиране (internet banking) - 1994 г., Stanford Credit Union (USA);
• Мобилно банкиране (mobile banking) - 1994 г., банка Фокус (Норвегия);
• Разрастване на алтернативните системи за борсова търговия - ECNs в САЩ и многостранни 
системи за търговия (MTFs) в Европа - след 1997 г.

3. FinTech 3.0 
(2008 г. - сега)

• Блокчейн (blockchain);
• Споделен регистър с данни (Distributed Ledger Technology - DLT);
• Криптовалути (cryptocurrencies);
• Големи данни (big data);
• Облачни изчисления (cloud computing);
• Машинно обучение (machine learning);
• Изкуствен интелект (artificial intelligence);
• Социални медии (social media);
• Биометрия (biometrics);
• Смартфони, таблети и др. устройства;
• Умни договори (smart contracts).

Източници: Arner et al. (2016), Puschmann (2017), Nakaso (2016).

Освен новите технологии и Интернет, други фактори повлияли върху FinTech 2.0, са процесът 
на дерегулиране и промяната в поведението на домакинствата като основни спестители (Георгиев 
2007: 17). В резултат се наблюдават следните по-значими промени във финансовата индустрия:

• Нарастващо използване на технологичните иновации от традиционни финансови институции 
(банки, брокери и дилъри на ценни книжа), с цел подобряване качеството на предлаганите 
продукти и услуги при по-ниски разходи (Георгиев 2007: 22-25). 

• По-точно оценяване кредитоспособността на емитентите, разрастване процеса на 
секюритизация и капитализацията на пазарите на облигации и акции (за подр. вж. Георгиев, 
Вълканов 2014: 137-142). Това обаче води до съществено увеличение на задлъжнялостта на 
емитентите, особено на отделните държави и на т.нар. странови риск (Тодоров 2019). 

• Трансформиране на традиционния банков бизнес модел „създаване, с цел задържане до 
падежа“ (originate-and-hold) в нов модел „създаване, с цел дистрибутиране“ (originate-and-
distribute), в основата на който стои т.нар. сенчесто банкиране (shadow banking) (Георгиев, 
Вълканов 2014: 186-189). 

• Промяна на структурата на финансовата система от банки към пазари и специализирани 
играчи (de Haan et al. 2015: 16-19). Поради дерегулирането много нефинансови компании започват 
да предлагат финансови услуги. Така например в САЩ, производителите на автомобили имат 
собствени финансови компании (financial companies). Те предоставят заеми, както на дилърски 
фирми, занимаващи се с продажби, така и на купувачи на техните автомобили. Освен това, други 
индустриални компании (като General Electric, ATT) основават свои дъщерни дружества (GE 
Commercial Finance, GE Money, ATT Financial Corp.), специализирани във финансовия бизнес 
(Георгиев 2007: 19). В тази връзка следва да се подчертае, бигтех не са първите нефинансови 
фирми, сериозно навлезли на финансовите пазари.

• Разрастване на алтернативните системи за борсова търговия - ECNs в САЩ и MTFs в Европа 



ТРИНАДЕСЕТА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО - 2021"

70

след 1997 г. (Георгиев, Найденова 2020: 230-232). Така както ECNs и MTFs са алтернативи на 
традиционните фондови борси, финтех и бигтех компаниите са алтернативи на традиционното 
финансово посредничесто. ECNs и MTFs, като първи финтех-платформи, са продукт на бързия 
технологичен напредък, който революционизира начина, по който се купуват и продават ценните 
книжа. По същата логика, съвременните финтех-компании революционизират каналите за 
предлагане на финансови услуги. ATSs обаче не правят нещо много по-различно от фондовите 
борси, т.е. те не променят механизмите за търговия с ценни книжа, а по-скоро репликират 
борсите при по-ниски транзакционни разходи. Казано накратко, ATSs не предлагат нов бизнес 
модел за търговия с ценни книжа.

Както е показано в табл. 1, годините след глобалната финансова криза се отъждествяват с 
етап 3.0 от FinTech еволюцията. Ключовите разлики между FinTech 3.0 и предходните фази се 
коренят в това кой предоставя финансови услуги и каква е скоростта им на клиентско приемане 
и последващо развитие. Примери за FinTech 3.0 са Wealthfront, създадена през 2008 г., която 
предоставя онлайн автоматизирани инвестиционни услуги; Kickstarter (2009 г.) - платформа 
за краудфандинг на базата на награди; криптовалутата биткойн (2009 г.), която има за цел да 
реформира платежните системи. В развиващите се пазари в Азия и Африка, примери на FinTech 
3.0 са M-Pesa в Кения (2007 г.) - откриване на сметки и предоставяне на заеми чрез мобилни 
устройства; Alipay в Китай (2010 г.) - предоставяне на заеми за малки и средни предприятия 
(МСП); нови банки за разплащания като Fino PayTech в Индия.

Технологичните иновации, стоящи зад FinTech 3.0 могат да бъдат класифицирани в три 
категории (Nakaso, 2016). Първата включва технологията за криптиране "блокчейн" и споделения 
регистър с данни (DLT), създадени през 2008 г. в тясна връзка с криптовалутата „биткойн“. 
Във втората категория присъстват изкуственият интелект (AI) и анализът на големи данни, 
които се развиват в съответствие с драстичното нарастване на изчислителната мощ (облачни 
изчисления, машинно обучение и др.). Третият вид технологична иновация включва мобилните 
телефони, таблетите, смартфоните и др. устройства, превърнали се в нови средства за достъп 
до финансовите услуги. 

Погледнато в по-широк аспект, развитието на финтех индустрията може да приеме като 
контрапункт на консолидационната вълна във финансовия сектор, довела до образуването 
на прекалено големи финансови посредници (конгломерати или холдингови структури). 
Съвременните иновации в информационните технологии насърчават появата на специализирани 
малки играчи, създаващи набор от пазарни ниши с голяма продуктова персонализация, за да 
отговорят на предпочитанията на широк кръг клиенти. Това е изцяло в синхрон с виждането на  
Фукуяма от края на миналия век, че: “Mрежи от малки виртуални организации, а не големите 
йерархични структури или хаотичните пазари ще станат вълната на бъдещето и безкрайният 
прогрес на електронните технологии ще ги тласка напред” (Фукуяма 1997: 39). 

3. ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ЧЕРТИ НА ФИНТЕХ 3.0
От предходния параграф става ясно, че когато се постави в исторически контекст, fintech не 

е напълно ново явление или внезапна трансформация. Но дори и да има известно „залитане“ 
към финтех, могат да се откроят няколко основателни причини да се смята, че последните 
технологични разработки могат да имат много дълбок и траен ефект върху моделите на финансово 
посредничество и архитектурата на финансовия сектор. 

Първо, разпространението на интернет и напредъкът в изчислителната техника доведоха до 
огромно увеличение на наличността и достъпът до данни, често на незначителна цена. Става 
въпрос за появата на огромни нефинансови данни, свързани с избора и предпочитанията на 
потребителите като например история на сърфиране и поведение при онлайн пазаруване на 
физически лица или рейтинги на клиенти от онлайн доставчици. Мащабът на тези нови данни 
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позволява използването на аналитични инструменти като облачни изчисления, машинно обучение 
и изкуствен интелект за оценка качеството на контрагенти и вземане на финансови решения.

Използването на нефинансови данни ще има големи ефекти върху предоставянето на 
финансови услуги. Традиционно банките разчитат на анализа на финансова информация за 
клиентите от платежните потоци и счетоводните баланси. От друга страна, големите технологични 
фирми (бигтех) събират огромни количества нефинансови данни чрез платформи в областта 
на електронната търговия, социалните мрежи и онлайн търсенето. Може да се предположи, че 
такива нефинансови данни са ценни при вземането на финансови решения. Информацията във 
формата на т.нар. „цифров отпечатък“ (от интернет доставчик, мобилен оператор, операционна 
система и др.) може да се използва за оценка на риска на широк кръг кредитополучатели. 
Освен това, взаимното допълване между финансови и нефинансови данни (комбинирането на 
традиционни кредитни оценки и цифров отпечатък) допълнително ще подобри прогнозите за 
неизпълнение на договорите за кредит. Както подчертават Boot et. al. (2020), включването на 
нефинансови данни може да доведе до значително повишаване ефективността на финансовото 
посредничество.

Второ, някои от последните иновации в информационните технологии като блокчейн и 
споделения регистър с данни (DLT) имат потенциал да повлияят значително върху „парите“ 
и "счетоводните системи", които са изключително важна основа за предлагане на финансови 
услуги. Освен това, технологията Blockchain позволява появата на „интелигентни договори“. 
Тe се основават на децентрализиран консенсус, както и на защитени от фалшифициране 
алгоритмични изпълнения. Интелигентните договори могат да позволят на агентите, които 
нямат доверие един към друг да си сътрудничат, без да се налага да преминават през неутрален 
централен орган. Казано с други думи, интелигентният договор замества необходимостта от 
доверен посредник като банка, който да обедини договарящите се страни. По този начин в 
основата си това е „технологично решение“ за създаване на доверие (Thakor 2019: 11). ОИСР 
описва това явление по следния начин:

„Технологията на трансфер без доверие е много интересна и е напълно възможно (или 
дори вероятно) тя да се превърне в разрушителна технология за много финансови посредници 
в бъдеще. Идеята за елиминиране на доверена трета страна във финансите е революционна 
- светът на финансите никога не се е сблъсквал с такава технологична иновация, която 
да поставя под съмнение необходимостта от посредници и огромния дял от печалбата в 
икономиката, която да им е подходяща за тази роля".

Потенциалът на интелигентните договори да подобрят ефективността и да намалят разходите 
за договаряне и проверка е значителен. За да се види колко радикално интелигентните договори 
могат да променят съществуващите, подходяща илюстрация е договорът за автомобилна 
застраховка. С интелигентен договор, автомобилната застраховка може да бъде вградена в самия 
автомобил и данните, генерирани от използването на автомобила от водача, могат да се подават 
непрекъснато към застрахователната компания, така че тя да коригира условията на договора 
въз основа на тези данни (Thakor 2019: 12).

Трето, настоящият темп на иновации е по-бърз от предишните десетилетия, като скоростта на 
приемане нараства непрекъснато във времето. Както е видно от фиг. 1, скоростта на приемането 
на кредитните карти (времето за достигане на 50 млн. потребители) е 28 г., на банкоматите е около 
две десетилетия, докато мобилните телефони и интернет (стоящи в основата на мобилното и 
интернет банкирането) достигат горната цифра за много по-кратки времеви интервали (съответно 
12 и 7 години). Същевременно при Facebook и WeChat скоростта нараства чувствително - 4 и 1 г. 
Важен фактор обясняващ увеличаващата се скорост е т.нар. поколение Z (смартфон поколение или 
iGen). То израства с технологични умения, които са в основата на fintech иновациите. Всъщност 
един от ключовите фактори на fintech-вълната е именно променящото се поведение на клиентите 
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в търсенето на цифрови финансови услуги, водещо сред които е поколение Z. Както е видно от 
фиг. 1., играта Pokemon Go достига 50 млн. потребители само за 19 дни. 

Фиг. 1.
Скорост на приемане: необходимо време за достигане на 50 милиона потребители

Източник: DesJardins (2018)

Четвърто, fintech 3.0 е начело в списъка с фактори, стимулирали напредъка на т.нар. 
финансово включване (financial inclusion) - главно в развиващите се страни (de Cos, 2019). В 
тези страни финансовите услуги все още не са широко разпространени, но бързото проникване 
на мобилните телефони и смартфоните, осигурява възможност за виртуално предлагане на 
основни финансови услуги на по-бедните слоеве от населението. По този начин fintech въздейства 
допълнително върху процеса на финансова глобализация.

Всичко това означава, че текущите промени са по-фундаментални от предишните и могат 
да доведат до много по-дълбоки промени в структурата на финансовата индустрия.

4. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ФИНАНСОВОТО ПОСРЕДНИЧЕСТВО: РОЛЯТА НА 
ФИНТЕХ 

Финансовото посредничество, както е добре известно от теорията, е свързано с преодоляване 
на дефектите (frictions) на финансовите пазари - транзакционни разходи и информационна 
асиметрия (Георгиев, Вълканов 2014: 26-36). Те от своя страна имат по две измерения, съответно 
преди (ex ante) и след сключване на сделка (ex post). При транзакционните разходи това са:

• разходи за търсене на контрагент (search costs) и разходи за проверка (verification costs) - ex 
ante;

• разходи за изпълнение (enforcement costs) и разходи за мониторинг (monitoring costs) - ex post.
Проявленията на информационната асиметрия от своя страна са:
• неблагоприятен избор (adverse selection) - ex ante;
• морален риск (moral hazard) - ex post.
Имайки предвид факта, че основната компонента на транзакционните разходи са разходите 

за информация, може да се твърди, че информационният проблем е основният, стоящ пред 
финансовите посредници. Тъй като контролират информационния поток между кредитори и 
заематели, посредниците реализират значителни икономически ползи. Така например Philip-
pon (2015) показва, че приходите на финансовата индустрия като процент от БВП на САЩ са 
се увеличили от около 1% през 1880 г. до около 8% от БВП през 2015 г. Въпреки огромното 
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увеличение на приходите обаче, финансовите посредници не са станали по-ефективни. В 
същата статия Philippon доказва, че разходите за финансово посредничество (съотношението на 
финансовите приходи към активите на посредниците) са останали относително постоянни през 
последните 130 години на около 2% (Philippon 2015). Част от причината е, че през изминалия век 
събирането и обработката на информация обикновено не е било обект на икономии от мащаба. 
Информацията до голяма степен е събирана „ръчно”.

През последното десетилетие обаче, както бе изяснено в предходния параграф, е налице 
вълна от технологични иновации, които имат потенциал да увеличат икономиите от мащаба и 
да намалят разходите, свързани с акумулирането и обработката на информация. Тези иновации 
свиват традиционната финансова индустрия, разместват пластовете вътре в нея и водят до 
формирането на нови модели на посредничество. В резултат, финансовото посредничество на 
практика се реализира чрез следните модели: 

• банков модел;
• пазарен модел, в основата на който стоят брокерско-дилърските фирми и индустрията за 

управление на активи;
• реинтермедиационен модел (re-intermediated model), при който финтех и бигтех конкурират 

традиционните финансови посредници;
• напълно прекъснат модел, поддържан от блокчейн и умни договори.
Табл. 2 обобщава подходите, използвани при различните модели на финансово посредничество 

за минимизиране на пазарните търкания (frictions). Погледнато в исторически план, при банковия 
модел нивото на транзакционните разходи и информационната асиметрия е най-високо, което 
обяснява ниското доверие между спестители и заематели. Десетилетия наред банките са 
прилагали подходи като икономии от мащаба и специализация, обвързване с корпоративни 
клиенти, сигнализиране, кредитно рациониране, делегиран мониторинг, чрез които успешно 
са изпълнявали функциите на посредници (вж. Георгиев, Вълканов 2014: 40-53). Това обяснява 
високото доверие към тях от страна на клиентите, което ги е въоръжавало и с голяма власт. 

Новите технологии от фаза FinTech 2.0 създават условия за нов подход към минимизиране 
на пазарните фрикции - чрез развитие на компонентите на транзакционната и информационна 
инфраструктура. Това от една страна намалява доверието и властта на банките, а от друга - 
повишава значимостта на брокерско-дилърските фирми и индустрията за управление на активи.

Новата реалност, формирана след глобалната финансова криза от fintech 3.0, благоприятства 
развитието на реинтермедиационния модел на посредничество. Както е показано в табл. 2, в 
основата на този модел стоят финтех и бигтех компании. 
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Съвременни модели на финансово посредничество
Таблица 2

Модели на финансово 
посредничество

Подходи за минимизиране на 
market frictions Доверие

1. Банков модел

Икономии от мащаба и 
специализация; Обвързване; 
Сигнализиране, Кредитно 
рациониране; Делегиран 
мониторинг.

Ниско (между спестители и заематели);
по-високо към банките - те вземат 
инвестиционните решения.

2. Пазарен модел

Развитие на транзакционната и 
информационна финансова 
инфраструктура. По-висока 
прозрачност на заемателите 
(корпоративните емитенти). 

Средно - инвестиционните решения 
се вземат от спестителите (често с 
консултантската помощ на ползващите 
се с доверие брокери) или пък се 
използват услугите на институционални 
инвеститори.

3. Реинтермедиационен модел 
(FinTech; BigTech)

Чрез нови ИТ разработки - 
големи данни (финансови и 
нефинансови), социални медии, 
облачни изчисления, изкуствен 
интелект.

По-високо - 
инвестиционните решения се вземат
от спестителите.

4. Прекъснат модел - липсват 
финансови посредници Blockchain; Smart contracts Най-високо 

(между спестители и заематели)

 Финтех компаниите осъществяват дезитермедиация (disintermediation), т.е. свиват 
традиционното посредничество чрез създаване и поддържане на платформи за директно 
свързване на спестители и заематели. Те много умело използват съвременните технологии, 
формирайки нов бизнес модел на посредничество, базиран върху големи данни (финансови 
и нефинансови), облачни изчисления, машинно обучение и изкуствен интелект (вж. фиг. 2). 
Така минимизират пазарните фрикции и предлагат финансови услуги на по-ниски цени и на 
по-голяма маса потребители.

Фиг. 2.
Реинтермедиационен модел

Източник: Thakor (2019: 4)

Същевременно трябва да бъде отбелязано, че базираните на блокчейн финтех решения стоят 
в основата на напълно прекъснатия модел на посредничество (вж. фиг. 3.). Високото доверие, 
формирано от блокчейн технологията и умните контракти означава, че се минимизира в най-
голяма степен моралния риск и именно това обяснява защо се елиминира необходимостта от 
посредници както е показано в таблица 2. 
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Фиг. 3.
Напълно прекъснат модел
Източник: адаптирана по Cay (2018)

Как могат да бъдат обяснени от теоретична гледна точка повишаващите се пазарни дялове 
на финтех и бигтех компаниите в годините след глобалната финансова криза? Една възможност 
ни дава функционалната теория на Мертон и Боди, чрез която авторите предлагат анализ на 
финансовото посредничество във функционален аспект (Merton and Bodie, 1995). Аргумент 
в подкрепа на фокусирането върху функционалния, вместо институционалния аспект е 
обстоятелството, че за дълги периоди от време функциите са много по стабилни от институциите. 
Тезата на цитираните автори е, че институциите идват и си отиват, еволюират и се променят, 
но функционалните потребности продължават да съществуват, въпреки че се комбинират и 
доставят по различни начини.

Освен това, осъществяването на всяка функция се изменя с времето, тъй като, 
усъвършенстването на технологиите, конкуренцията и продуктовите иновации дават възможност 
за повишаване на ефективността. Така, когато функциите се изпълняват по-ефективно, 
институциите се адаптират към промените. Казано накратко - институционалната форма 
следва функционалната ефективност. Погледнато в исторически аспект, поради тази причина 
взаимните фондове на паричния пазар (MMMFs) успешно конкурират банките през 80-те и 90-те 
години на миналия век, а алтернативните търговски системи (ECNs и MTFs) - традиционните 
фондови борси. По-същия начин финтех и бигтех са по-ефективни в сравнение с традиционните 
финансови посредници. Както е добре известно от практиката, те от една страна са по-евтини 
за инвеститорите, а от друга - сделките се сключват и реализират с по-висока скорост.  

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По-диверсифицираната структура на финансовото посредничество, с нови играчи като финтех 

и бигтех, е полезна с това, че осигурява повече източници за финансиране на реалната икономика. 
Освен това, може да се допусне, че ще въздейства положително върху важни недостатъци на 
съвременните финансови системи, каквито са високото ниво на ливъридж, непрозрачността, 
сложността и ниското ниво на конкурентност (финансовият сектор в огромната част от страните 
в света е доминиран от малък брой прекалено големи институции, създаващи нездравословна 
концентрация на сила). 
Същевременно обаче възникват важни въпроси, на които следва да се търси отговор: 

• Финтех-секторът извършва банкоподобни дейности, без да се регулира по същия начин 
като банките - това може ли да има последствия за финансовата стабилност? 

• Как трябва да се промени рамката на финансовото регулиране (в частност в ЕС и България), 
така че да се осигури по-голяма подкрепа на диверсифицираната структура на финансовото 
посредничество?

• Независимо от напредъка, постигнат в технологиите, каква роля (съществена или 
несъществена) следва да играе човешката преценка при вземането на решения в бизнеса на 
финансовите посредници, както и в тяхното регулиране и надзор?
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ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И КРИПТОВАЛУТИ - НЯКОИ РЕГУЛАТОРНИ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Недялко ВЪЛКАНОВ, Анелия ВАЧЕВА

РЕЗЮМЕ
Повече от десет години след появата на Биткойн във виртуалното пространство 

циркулират хиляди различни криптовалути, както и различни техни производни. Анонимността 
и спецификата им бързо превърна тези криптоактиви в привлекателен инструмент за изпиране 
на пари. Налице са и първите регулаторни инициативи в тази насока. В доклада се прави 
коментар на някои актуални регулации, свързани с превенцията на изпирането на пари чрез 
криптовалути. На дискусия са подложени няколко момента, оставащи извън регулаторния 
обхват, но също така и опасността от свръхрегулиране в тази сфера.
Ключови думи: изпиране на пари, криптовалути, финансови регулации.

MONEY LAUNDERING AND CRYPTOCURRENCIES - SOME REGULATORY 
CHALLENGES

Nedyalko VALKANOV, Anelia VACHEVA

ABSTRACT
More than ten years after the introduction of Bitcoin, thousands of different cryptocurrencies and 

various their derivatives are in circulation in the cyberspace. Their anonymity and specificity quickly 
turned these cryptocurrencies into an attractive money laundering tool. First regulatory initiatives in 
this direction are already a fact. The report comments on some current regulations aiming prevention 
of money laundering through cryptocurrencies. Some points remaining outside the regulatory scope 
are under discussion, as well as the danger of over-regulation in this area.
Key words: money laundering, cryptocurrencies, financial regulations.

С появата на Биткойн през 2009 г. финансовият свят се обогатява с един концептуално нов 
клас виртуални инструменти, характеризиращи се със собствен механизъм за генериране на 
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вътрешна стойност, базирани изцяло върху новите технологии, функциониращи в своя собствена 
екосистема, до известна степен саморегулиращи се и създаващи усещането за неподвластност 
на регулации и контрол. Именно последното дава основание криптовалутите да се възприемат 
и в качеството им на удобен актив, свързан с укриване и узаконяване на нелегални средства. 
Не следва да се пропуска и тяхната високата уязвимост към други виртуални престъпления 
като например хакерски атаки1. Очаквано, първоначалната липса на внимание от страна на 
надзорните агенции в тази насока бързо бива заместена чрез обхващането на новите виртуални 
активи от все повече регулации по подобие на класическите финансови инструменти. Това е 
неизбежен процес, в челните места на който логично попадат мерките срещу изпиране на пари 
и финансирането на тероризма. Паралелно с това се наблюдава и все по-често обновяване на 
европейското законодателство срещу изпирането на пари. На 3 декември 2020 г. в сила влиза 
поредната директива на ЕС срещу изпирането на пари, която следва да бъде транспонирана в 
националните законодателства до 3 юни 2021 г. В доклада се поставя въпросът за присъствието 
на криптовалутите в тематичните директиви на ЕС и се маркират някои моменти, които могат 
да бъдат дефинирани като своеобразни регулаторни предизвикателства.

Единно европейско законодателство за борба с изпирането на пари съществува от 1991 г.,                     
когато е приета Първата тематична директива в тази насока (Директива 91/308/ЕИО)2. Тя 
е насочена към предотвратяване на изпирането на пари чрез използването на финансовата 
система като главно за престъпни дейности се обуславят приходите от престъпления, свързани с 
трафик на наркотични вещества. С приемането на Втората (Директива 2001/97/ЕО) и Третата 
европейски директиви (Директива 2005/06/ЕО) се установява по-всеобхватно понятие за 
дейностите, чрез които могат да бъдат инкриминирани парични средства, нямащи пряка връзка 
с трафика на наркотици. Фокусът на регулаторната рамка за противодействие на изпирането 
на пари обаче остава насочен предимно към дейността на банковите институции. Въвеждат се 
разпоредби за прилагането на клиентска идентификация при осъществяване на взаимоотношения 
между финансовите институциите и техните клиенти. Акцент в Четвъртата директива за 
борба с изпирането на пари 2015 г. (Директива (ЕС) 2015/849) е привеждането в съответствие 
на политиката на ЕС с препоръките на Работната група за финансово действие (FATF)3. Най-
значимите промени в Четвъртата директива се свързват с подобрена регламентация на режимите 
за клиентската идентификация.

Динамиката в развитието на съвременните технологии и алтернативните финансови 

1 При един от последните такива случаи размерът на откраднатите от платформата Poly Network средства 
надхвърля сумата от $600 млрд. (Kharpal and Browne, 2021).
2 За сравнение изпирането на пари в САЩ се криминализира през  1970 година чрез Закона за банковата тайна. 
Съществен тласък към осъвременяване на щатското законодателство в тази сфера дават терористичните атаки 
от 11.09.2001 г., довели до приемането на пакет от мерки, добили известност с името „Патриотичен закон“. През 
2021 г. в САЩ влиза в сила нов Закон за борба с изпирането на пари (AMLA). Това е най-голямата актуализация 
на нормативната рамка след 2001 година. С новия закон се цели подобряване на отчетността по отношение на 
действителните собствените и въвеждането на нови санкционни режими по Закона за банковата тайна (BSA). 
С новите разпоредби всички финансовите институции и бизнеси, предоставящи услуги, включващи стойност, 
която замества валутата, категория, която включва съхранена стойност и инструменти за виртуална валута (напр. 
криптовалути), се подлагат на надзор. Тази разширената дефиниция е изключително важна за ограничаването на 
изпирането на пари чрез цифрови и виртуални валути. Докато преди за бизнеси, прехвърлящи пари са били считани 
само онези, които са прехвърляли „средства“, то сега такива фирми са всички предприятия, които прехвърлят 
валута, средства или стойност, която замества валутата. По-специално в закона се упоменават допълнителни 
режими за борба с изпирането на пари чрез дигитализирани финансови инструменти.
3 Financial Action Task Force (FATF). Основана през 1989 г. по решение на страните от Г-7 наднационална институция, 
чиято основна задача е създаването на стандарти за противодействие на изпиране на пари и финансирането на 
тероризъм. Най-важният стандарт на Групата са „Четиридесетте препоръки на FATF“, които след атентатите от 
11.09 биват допълнени с 9 специални препоръки. 
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системи, водещи до постепенното обособяване на сегмента Децентрализирани финанси (DeFi), 
намират все по-голяма популярност във финансовата практика, но същевременно остават извън 
обхвата на директивите на ЕС срещу изпирането на пари. Регулаторната реакция проличава 
с влизането в сила на Петата поредна тематична директива (Директива (ЕС) 2018/843). Чрез 
нея се засилва системата от мерки за борба с изпирането на пари и се разширява приложното 
поле на съществуващи регулации. Петата директива регламентира допълнителни мерки за 
повишаване на прозрачността на финансовите сделки, като за пръв път в обхвата на мерките 
срещу изпирането на пари попадат и нерегулираните до този момент платформи за търгуване 
на виртуални финансови активи, в т.ч. и борсите за криптовалути. 

В петата версия на директивата виртуалните валути се отделят от категорията електронни пари 
и за първи път се въвежда легална дефиниция на криптовалутите, според която криптовалута 
е определена като „цифрово представяне на стойност, която не се емитира или гарантира от 
централна банка или публичен орган, не е непременно свързана със законово установена валута 
и няма правния статут на валута или на пари, но се приема от физически или юридически лица 
като средство за обмяна и може да се прехвърля, съхранява и търгува по електронен път“. 

За сравнение, FATF дефинира криптовалутата като „цифрово представяне на стойност, която 
може да се търгува по електронен път и да изпълнява следните функции: средство за размяна, 
съхранение на стойност, разчетна единица, но няма статут на законово платежно средство“. 
Въпреки по-подробната формулировка на дефиницията от Петата европейска директива може да 
се откроят и някои пропуски по отношение на нейната изчерпателност. Потенциална дискусия 
тук предизвиква липсата на характеристиката „разчетна единица“. При това положение при 
потенциална ситуация, в която криптовалутата се приеме от икономическите субекти като форма 
на разплащане, могат да изникнат правни последици. В тази насока обаче може да се отбележи, 
че при сбъдването на тази хипотеза, криптовалутата би следвало да попадне под обхвата на 
дефиницията „виртуална валута“. 

За непълнота в нормативния базис може да бъде прието и отсъствието на различните 
производни на криптовалутите - криптотокени (crypto tokens), помощни монети (utility coins), 
токени за сигурност (security tokens) и др.4 Съгласно Директивата, за виртуални валути се 
смятат само тези активи, които могат да се търгуват, съхраняват и прехвърлят по електронен 
път. Към категорията на криптоактивите обаче се числят различни виртуални инструменти, 
притежаващи различна функционалност и които освен традиционните функции на парите 
могат да изпълняват функциите на инвестиционни инструменти. Така например съществуват 
и криптовалути, използвани единствено във виртуални общества, които в настоящия момент 
не попадат в обхвата на дефиницията за криптовалута. Те не се търгуват и не могат да бъдат 
обменяни за фиатни пари, но могат да бъдат използвани като средство за укриване и узаконяване 
на инкриминиран доход. Предвид, изложената предпоставка може да се допусне наличието на 
правен вакуум в Петата директива, по отношение на отделни видове криптоактиви.

Директива (ЕС) 2018/843 разширява обхвата на разпоредбите спрямо борсите за търговия 
с криптовалута. Съгласно измененията на чл. 2, параграф 2 от директивата към групата 
на задължените да предприемат мерки срещу изпираното на пари субекти се включват и 
доставчиците, ангажирани в услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути 
без златно покритие и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги. По 
този начин в обхвата на мерките вече попадат по-широк кръг субекти, свързани с търговията 
с криптовалути, а целта е и те да бъдат подложени на същия регулаторен режими, на който 
подлежат традиционните финансовите институции. Фигурира и изискването за задължително 
отчитане на трансакции с криптовалута. 

4 Систематизация на видовете токени е представена от Freni et. al. (2020), вж. също и Euler (2018).
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От своя страна органите за финансово разузнаване получават правото да събират информация 
за адресите и самоличността на собствениците на криптовалута, както и „цялата необходима 
информация, свързана с техните функции“. С тази разпоредба се търси преодоляване на проблема 
с анонимността на сделките с криптовалути и се гарантира възможност за проследяване на 
незаконните дейности още по време на най-ранния етап от процеса по изпиране на пари, 
а именно тяхното вливане във финансовата система. Налице са и промени в надзора на 
упоменатите в Директивата задължителните субекти. Според новите регулаторни мерки, 
доставчиците на услуги за обмяна на криптовалута и доставчиците на портфейли трябва да бъдат 
лицензирани и регистрирани в компетентни регулаторни органи в зависимост от географското 
им местоположение. 

Скоро след приемането на Петата директива обаче се налага нейното ревизиране, което се явява 
нейна своеобразна Шеста поредна версия (Директива (ЕС) 2018/1673 за борба с изпирането на 
пари по наказателноправен ред). Повод за това са новорегистрираните терористични заплахи 
и динамиката в развитието на технологиите и дигиталните инструменти. С обновената версия 
на директивата се въвежда единна дефиниция за изпиране на пари в целия ЕС, като с това се 
цели премахването на потенциални законови вратички в отделните национални законодателства. 
Друг акцент в директивата е разширяването на обхвата на съществуващото законодателство и 
по-ясните разпоредби за затягане на наказателните санкции. 

От важно значение за противодействието на изпиране на пари чрез  криптовалути е 
дефинирането в Шестата тематична директива на хипотезата за двойна наказуемост в онези 
случаи, когато дадено престъпление бива извършено в една юрисдикция, а инкриминираният 
доход бива изпиран в друга. Новите разпоредби въвеждат специфични изисквания за споделяне 
на информация между юрисдикциите, така че наказателното преследване за свързаните 
престъпления да може да се извършва в повече от една страна-членка на ЕС. Интересен 
момент от последната версия на директивата е унифицирането на група от 22 вида предикатни 
престъпления, които следва да бъдат криминализирани от всички страни от ЕС5. 

Преди приемането на петата и шестата директиви на ЕС, в европейското законодателство 
голяма част от участниците в процеса на търговия с криптовалути биват изключени от 
категорията „задължени субекти“. В директива (ЕС) 2018/843 задължените субекти в тази сфера 
вече биват систематизирани в две категории, а именно: доставчици на портфейли, предлагащи 
попечителски услуги и  доставчици, участващи в предоставянето на услуги за обмяна между 
виртуални валути и признати валути без златно покритие, т.е. тук се визират борсите за търговия 
с криптовалута6. От една страна, наличието на един по-лимитиран кръг субекти в тази насока 
може да бъде оценено като адекватно, предвид факта, че най-големият поток от инкриминирани 
парични средства преминава през борсите за търговия с криптовалута. От друга страна, в 
екосистемите на отделните криптовалути участват и други свързани страни (например т.нар. 

5 Това са: 1. Участие в организирана престъпна група или рекет; 2. Тероризъм; 3. Трафик на хора и контрабанда 
на мигранти; 4. Сексуална експлоатация; 5. Незаконен трафик на наркотични вещества и психотропни вещества; 
6. Незаконен трафик на оръжие; 7. Незаконен трафик на откраднати и други стоки; 8. Корупция; 9. Измама; 10. 
Фалшифициране на валута; 11. Фалшифициране и пиратски продукти; 12. Убийство; 13. Отвличане и вземане 
на заложници; 14. Грабеж или кражба; 15. Контрабанда; 16. Данъчни престъпления, свързани с преки и косвени 
данъци; 17. Изнудване; 18. Фалшифициране; 19. Пиратство; 20. Вътрешна търговия и пазарни манипулации; 21. 
Престъпления в областта на околната среда; 22. Киберпрестъпност.
6 По-подробна дефиниция в тази насока се дава от FATF, която определя като доставчик на услуги за виртуални 
активи всяко физическо или юридическо лице, което не е обхванато другаде съгласно Препоръките на Групата 
за финансово действие и което извършва бизнес с една или повече от следните дейности или операции за или от 
името на друго физическо или юридическо лице: обмен между виртуални активи и фиатни валути; обмен между 
една или повече форми на виртуални активи; прехвърляне на виртуални активи; съхранение и/или администриране 
на виртуални активи или инструменти, позволяващи контрол върху виртуални активи.
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„копачи“, осигуряващи технологичното функциониране на отделните криптовалути), които могат 
да се възползват от липсата на надзорно покритие. Отчитайки все по-ясно изразеното навлизане 
на различни децентрализирани финансови решения може да бъде направена констатацията, че 
предложената в директива (ЕС) 2018/843 систематизация на страните по сделки с криптовалути е 
наложително да бъде прецизирана и разширена, отчитайки най-вече технологичните специфики, 
свързани с инфраструктурата около всяка отделна криптовалута.

Следва обаче да се отбележи също така, че в обхвата на „задължените субекти“ с отношение 
към изпирането на пари чрез сделки с криптовалути вече попадат и „одитори, външни 
счетоводители и данъчни консултанти и всяко друго лице, което се задължава да предоставя, 
пряко или чрез други лица, с които това друго лице е свързано, материална помощ, съдействие 
или съвети по данъчни въпроси като основна стопанска или професионална дейност“. По този 
начин се гарантира, че лицата с пряко отношение към данъчните въпроси, включително тези с 
криптовалута, са обект на разпоредбите и подлежат на санкции7. 

Директива (ЕС) 2018/843 внася и промяна в изискванията към звената за финансово 
разузнаване, според която компетентните органи не следва да отказват разследване и да използват 
разликите между националните законодателства като препятствие за способността за обмен 
на информация и достъп до регистрите за бенефициерна собственост. С тази разпоредба, 
регулаторната рамка за превенция на данъчни престъпления намалява възможността на 
юридическите лица създадени, с цел укриване на данъци и изпиране на пари, да променят 
местонахождението си, за да избегнат достъпността на информационните източници на 
разузнавателните служи за престъпления с изминал характер. Приетите промени са адекватна 
мярка срещу укриването на данъци, включително и чрез криптовалути, предвид възможността 
за осъществяване на трансакции с криптоактиви без наличието на териториални ограничения. 

От споменатото дотук става видно, че регулаторният отговор на иновациите като 
криптовалутите не закъснява. Въпреки това могат да бъдат маркирани още няколко дискусионни 
момента.

На коментар може да бъде поставен въпросът доколко заявените намерения за регулаторно 
третиране на борсите за криптовалути по подобие на банките са реално осъществими. 
Въпреки, че през последните години бяха въведени някои важни стандарти в сферата на 
дигиталната самоличност (като например Ръководството на FATF за дигиталната самоличност), 
надеждното установяване на реалния собственик на средствата следва да бъде третирано като 
предизвикателство дори и след приемането на очакваните нови изисквания за лицензиране на 
виртуалните борси в ЕС. Възможността за извършване на операции чрез своеобразни виртуални 
„черни пазари“ (т.нар. „дълбок“ и „тъмен“ интернет), паралелно с техниките за смесване на 
проследими и непроследими криптовалути (Cryptocurrency tumblers) са допълнително основание 
за надграждане на съществуващата надзорна рамка.

Предизвикателства поражда и липсата на единен счетоводен стандарт за отчитане на новите 
виртуални активи. Отсъствието на хармонизиран подход и яснота по отношение на данъчните 
правила в различните страни допълнително задълбочава проблема и намалява ефективността 
като при облагането, но също така и при превенцията на непрозрачните счетоводни практики 

7 Петото преразглеждане на Директива за административно сътрудничество в областта на данъчното облагане 
(DAC5), променя правилата за липса на хармонизация между Звената за финансово разузнава и компетентните 
органи, свързани с данъчни престъпления. След 1 януари 2018 г. на данъчните власти се разрешава пълен достъп 
до информацията, събрана в контекста на борбата с изпирането на пари и финансиране на тероризма, включително 
регистъра на бенефициентите, въведен с транспонирането на Петата европейска директива, в който се съдържа 
информация за действителните собственици на криптовалута. С тази разпоредба се гарантира сътрудничеството 
и координацията на национално равнище относно разработването и прилагането на ефективни механизми и 
политики за борба с изпирането на пари (Директива 2016/2258/ЕС).
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за изпиране на незаконни средства. Логично е да се очаква ревизиране на съществуващите 
счетоводни правила и процедури по отчитане на криптоактивите и от тази гледна точка. 

Уязвимост към настоящия момент представлява и слабата координация между националните 
надзорни органи и липсата на хармонизирана регулаторна рамка на национално равнище8. 
Голямата предстояща промяна в тази насока е решението на Европейската комисия от 2021 г. 
за създаване на единна европейска агенция за борба с изпирането на пари и финансирането 
на тероризъм (предвижда се да започне дейността си през 2023 г., а от 2026 г. да осъществява 
директен надзор във всички страни от ЕС), забрана за разкриване на анонимни криптопортфейли 
и въвеждане на изискването за извършване на надлежна клиентска проверка на всички страни по 
сделки с криптоактиви9. Обект на допълнителни анализи е да се тества доколко наблюдаваната 
през последните години динамика в европейката регулаторна рамка провокира по-ефективно 
противодействие.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:
1. В ъ л к а н о в, Н. (2019). Банковата система и прането на пари. Варна: Е-Литера Софт.
2. Д и р е к т и в а  (ЕС) 2018/1673 за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред, 

Официален вестник на ЕС, 12.11.2018.
3. Д и р е к т и в а  (ЕС) 2018/843 за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване 

използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на 
тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС, Официален вестник на 
ЕС, 19.06.2018.

4. Д и р е к т и в а  2016/2258/ЕС за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на 
достъпа на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари, Официален 
вестник на EС, 16.12.2016г.

5. Д и р е к т и в а  (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за 
целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма от 20 май 2015 г. // Официален 
вестник на EС, 5.06.2015 г.

6. Д и р е к т и в а  2005/60/ЕС за предотвратяване използването на финансовата система за 
целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм от 26 октомври 2005 г. // 
Официален вестник на EС, 25.11.2005 г.

7. E u l e r, Th. (2018). The Token Classification Framework: A multi-dimensional tool for under-
standing and classifying crypto tokens. United INC, 18 January 2018, http://www.untitled-inc.com/
the-token-classification-framework-a-multi-dimensional-tool-for-understanding-and-classifying-
crypto-tokens/.

8. E u r o p e a n  Banking Authority (EBA). EBA consults on new Guidelines on the role of AML/
CFT compliance officers, Press Release, 02 August 2021, https://www.eba.europa.eu/eba-consults-
new-guidelines-role-amlcft-compliance-officers.

8 В тази връзка могат да се споменат публикуваните на 2 август 2021 г. от Европейския банков орган (ЕБО) 
ревизирани насоки за ролята, задачите и отговорностите на служителите по нормативно съответствие, 
отговорни за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Те съдържат конкретни изисквания 
със задължителен характер към финансовите институции, както и препратките към други указания на ЕБО. 
Приложението на разпоредбите е адресирано към всички финансови институции като насоките трябва да 
бъда прилагани „по начин, който е ефективен и пропорционален на вида, размера, вътрешната организация, 
естеството, обхвата и сложността на дейността им“, както и да бъдат съобразени със степента на риск, пред 
който са изправени институциите. Тези промените в правната рамка на ЕС целят да насърчат по-равномерно 
и последователно приложение на изискванията на директивите за противодействие на изпирането на пари във 
всички сектори на финансовата система на ЕС (EBA 2021).
9 По-подр. вж.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3690.



THIRTEENTH SCIENTIFIC CONFERENCE "INVESTMENTS IN THE FUTURE - 2021"

83

9. FATF (2020). Guidance on Digital Identity, FATF, Paris, www.fatf-gafi.org/publications/documents/
digital-identity-guidance.htm.

10. F r e n i, P., E. Ferro, R. Moncada (2020). Tokenization and Blockchain Tokens Classification: a 
morphological framework. // Conference: 2020 IEEE Symposium on Computers and Communica-
tions (ISCC), https://helios-h2020.eu/wp-content/uploads/2020/08/FINAL-Freni-et-al.-Tokeniza-
tion-and-Blockchain-Tokens-Classification-a-morphological-framework.pdf.

11. K h a r p a l, A., R. Browne (2021). Hackers return nearly half of the $600 million they stole in 
one of the biggest crypto heists, CNBC, 11 August 2021, https://www.cnbc.com/2021/08/11/
cryptocurrency-theft-hackers-steal-600-million-in-poly-network-hack.html.



ТРИНАДЕСЕТА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО - 2021"

84

INVESTМENTS IN THE FUTURE '2021

гл.ас. д-р Александрина Панчева, катедра „Финанси“, Икономически Университет - Варна
е-mail: al.pancheva@ue-varna.bg

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БАНКОВАТА ОПЕРАТИВНА 
ЕФЕКТИВНОСТ СЛЕД СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА И 
ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА И ПО ВРЕМЕ НА КОВИД-19

Александрина ПАНЧЕВА

РЕЗЮМЕ
От Световната финансова и икономическа криза насам банковият сектор е подложен на 

непрекъснати трансформации, резултат от принудителните ограничения на нормативната 
уредба, натиска на конкуренцията, силно агресивния процес на дигитализация, промяната 
в поведението на клиентите, достъпът до все повече пазари и продукти на конкурентни 
небанкови институции и пр. 

И докато Световната финансова и икономическа криза ориентира институциите към по-
голяма стабилност, то КОВИД-19 ги подтикна към ускорени планове за промяна в отговор 
на средата. Поставените ограничения в световен мащаб, локдауните на икономиките, 
свиването на потреблението, фалитите на компаниите и политиките на държавите, целящи 
подпомагане на икономическите агенти, изправиха банките пред вземането на бързи решения за 
трансформация не само на бизнес моделите си, но и на разходните си политики. Ще удържат 
ли банките на пролонгирания стрес и дали с политиките си успяват в срок да отговорят на 
новите разходни предизвикателства?
Ключови думи: оперативни разходи, оперативна ефективност, разходна политика, банки, 
Ковид-19.

CHALLENGES TO BANKS’ COST EFFICIENCY AFTER THE GLOBAL
FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS AND DURING COVID-19

Aleksandrina PANCHEVA

ABSTRACT
Since the World financial and economical crisis the banking sector has been subject to perpetual 

transformations as a result of the forced limitations from legislation and regulations, the pressure from 
the competition, the aggressive process of digitization, the customer behaviour change, the access to 
more and more markets and products of competitive non-banking institutions, etc. And while the world 
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financial crisis directed the institutions to increase stability, Covid-19 urged them to speed up plans 
for change in response to the environment. The forced limitations world-wide, lockdowns, decreased 
consumption, companies bankruptcies, government policies for support of economy participants, made 
banks face making fast decisions for transformation not of their business models, but of their cost 
policies. Will the banks withstand the prolonged stress, and are their policies managing to respond in 
time to the new cost challenges?
Key words: banking, cost, cost efficiency, covid-19, cost imperatives/policies/transformations.

ВЪВЕДЕНИЕ
Преди повече от десетилетие Световната финансова и икономическа криза, родена в 

„пределите на банковия сектор“, изправи света пред почти безпрецедентен натиск, последван от 
множество намеси на правителства, ЦБ и наднационални институции. Плановете за спасяване 
на банките изискваха действителни и надеждни промени в сектора (надзор, регулации и самите 
институции) така, че да бъде постигната желаната капитализация, ефективност, стабилност и 
устойчивост, доверие, подобрен имидж и пр. 

Предприетите мерки вкараха банките в състояние на „постоянно усъвършенстване“ 
чрез промяна и адаптиране на бизнес моделите, управлението на риска, иновативността и 
дигитализацията, преструктурирането и изправянето срещу конкурентите на новото време - 
FinTech компаниите.

Настоящото изследване цели да анализира оперативната ефективност (“Cost/Income”) на 
някои от най-големите банки в Европа - Deutsche Bank, Santander, Intesa Sanpaolo, Societe 
Generale. То търси отговор на въпроса „Дали годините на трансформация позволиха на банките 
да преследват мечтите си за по-добра ефективност или с времето се примириха, че е каквито и 
мерки да предприемат, тя ще стои в познатия за тях „коловоз“, далеч от този на недостижимите 
таргети?“.

***
Световната финансова и икономическа криза нанесе видими поражения върху банковия 

сектор. Но бързата реакция на законодателя и с общите усилия на бордове и мениджмънт, 
банките се трансформираха. 

Една обща представа за състоянието в сектора десет години след 2008 г. дава изследването на 
Банката за международни разплащания в Базел. Докладът на Committee on the Global Financial 
System (CGFS) констатира, че повечето банки се ориентират към вътрешен бизнес, изтеглят се 
от трансграничните си дейности, но не и от кредитирането.1

Но в разглеждания период рентабилността на банките намалява, което дава лоши сигнали 
на инвеститорите и инициира по-нататъшни инициативи за редукция на разходите, както и 
структурни корекции. Проучването показва също, че ефективността на разходите в големите 
банкови системи с напреднали икономики се подобрява минимално в периода след кризата, но 
в края на декадата ограничаването им отново попада във фокуса на мениджмънта, а причина 
за това е, че разходите растат с по-бърза скорост от приходите.   

Обикновено „разходите“ са основен акцент при управлението на ефективността. Това 
предизвиква и Делойт да направи изследвания на нагласите на банките за политиката им, 
свързана с разходите и оперативната ефективност.2 Те констатират, че банките имат огромна 

1 Committee on the Global Financial System, CGFS Papers No 60, Structural changes in banking after the crisis, Report 
prepared by a Working Group established by the Committee on the Global Financial System, January 2018, https://www.
bis.org/publ/cgfs60.htm (използвано към 30.08.2021).
2 Save-to-transform as a catalyst for embracing digital disruption, 2019-2020, https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/fi-
nancial-services/articles/cost-survey.html, https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/financial-services/articles/cost-survey.
html, р.20.



ТРИНАДЕСЕТА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО - 2021"

86

нагласа за промяна, но не успяват да я осъществят. От заявилите 77% нагласа за редукция на 
разходите банки (максимум 10% - 30% от тях; между 10-20% - 32% и над 20% - 38%), 87% не 
успяват да я изпълнят.

Изпълними ли са таргетите на банките по отношение на ефективността?

Таргети за “Cost/Income” - Deustche Bank, Santander, Societe Generale
и Intesa Sanpaolo за периода 2006-2020 г.

Таблица 1
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Deutsche Bank 65% 65% 70% 65% 70%

Santander от 66,1% до 41,7% 45 - 47% 45% за Европа

Intesa Sanpaolo - от 56,1% до 46,7% 43% 46,10% Топ за банките в Европа

Societe Generale < 60% < 63% 46 - 48%

Източник на данни: Годишни отчети, регистрационни документи, стратегии и бизнес планове на банките за 
разглеждания период (2006-2020).
 

В таблица 1 са представени оповестените таргети за “Cost/Income” от 2006 г. насам, видимо 
доста амбициозни, но данните от фиг. 1 ги опровергават.

Deutsche Bank е с най-голямо отклонение от таргета и то в негативна посока. Първоначално 
заложените цели от 65% не са доближавани в нито един от периодите. Оповестените таргети 
в „Стратегия 2015+“ са същите като в предходния период, но вместо да ги достигне, банката 
успява да „катастрофира“ със стойности на показателя от 115%. 

  Фиг. 1. Реални стойности на “Cost/Income”  Фиг. 2. Стойности на показателя
за Deustche Bank, Santander, Societe Generale         “Cost/Income” за банковите системи
             и Intesa Sanpaolo 2006-2020 г.                            на четирите водещи икономики
      Източник на данни: Годишни отчети на банките                           в Европа, еврозоната и ЕС
                               за периода 2006-2020 г.                                                   Източник на данни: Статистика на Евростат.

Преосмислените целеви стойности в стратегията от 2015-2020 г. също са твърде далечни 
- банката запазва средно ниво за годините от 99,22%, което е абсолютно доказателство за 
влошеното ѝ състояние.

От началото на Ковид 19 Deutsche Bank поставя нови цели, далечни от обичайните за 
показателя - 70% до 2022 г. Последните данни от текущата 2021 г. (към м.юли) сочат, че банката 
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предприема мерки по редукция на оперативните разходи и персонала, което намира проявление 
в подобрените нива на оперативната ефективност - 78%.3

Santander на свой ред покрива поставените цели за ефективността и постига устойчиви нива 
от 47% в последните четири години. Средната стойност на показателя за 15-те години е 46,29%, 
което я поставя сред първенците в световен мащаб.

Със същите добри постижения е най-голямата италианска банка - Intesa Sanpaolo. Заложените 
таргети за 46,7% до 2013 и 43% до 2015 обаче не са изпълнени. Част от посочените от банката 
причини са свързани с промяна на разходите за персонал (поради предоговаряне на националния 
трудов договор) и инфлацията. В този период стойностите на “Cost/Income” се колебаят в 
границите на 50-51%  - отличен резултат за целия банков сектор, но далеч от целите. В новия 
период банката променя таргетираните нива, които отново не достига. Въпреки това продължава 
с действията по редукция на клоновата мрежа, а целите са и да стане банка номер 1 в Европа 
по оперативна ефективност.

Опитите на Societe Generale да постигне подобрение в показателя “Cost/Income” се оказват 
неуспешни. Поставените от институцията цели се разминават с реалните постижения. През целия 
период банката е далеч от 60% (с изключение на 2010 г.), а заложените в интегрирания отчет 
2020-2021 г. таргети също са твърде оптимистични. Ориентирът е на нива 46-48%, а реалната 
стойност на “Cost/Income” към края на 2019 и 2020 г. е съответно 71,90% и 75,60%. 

Вписват ли се банките в общата картина на ефективността на банките в Европа и в 
собствените си страни (фиг. 2)?

Ефективностите на избраните банки, без Deutsche Bank, имат същото поведение както 
средните стойности за банковите им системи и ЕС/еврозоната. Притеснително е, че най-високите 
средни стойности са за немската банкова система, която би могла при по-сериозни сътресения 
да нанесе огромна вреда върху и без това крехката стабилност на банките. За жалост, не е 
особено по-добро състоянието на останалите икономики, вкл. ЕС/еврозона, с изключение на 
Испания, чиято средна стойност на “Cost/Income” за цялата банкова система гравитира около 
50% (приета за нормална стойност).

Притеснителна изглежда динамиката на показателя за Deutsche Bank, който в кризисната 
година е на нива от 135%, а в уж спокойните за банковия сектор години продължава да поддържа 
стойности и над 100% (през 2015 и 2019 г.).  

Представените стойности за банковите системи не показват подобрение на ефективността, 
освен в годината след кризата от 2008, обяснимо по редица причини, най-вече поради 
стриктността в управлението на разходите и орязването на бонусите на банкерите, както и общо 
свиване на персонала.

Каква е причината за високите стойности на показателя? Един от отговорите може да се даде 
от анализа на връзката брутен доход - оперативни разходи, както и съпоставка между темповете 
на прираст на двата компонента.

Фиг. 3 представя относително постоянно ниво на разходите (предвид, че в посочените 
периоди има и трансформация на персонала, клоновата мрежа, инфлационни процеси и ръст 
на заплати) и пр.

3 Media Release, https://www.db.com/files/documents/2021/03-mar/2Q-2021-media-release-en.pdf.
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Фиг. 3. Динамика на брутния доход и оперативните разходи на Deustche Bank,
Santander, Societe Generale и Intesa Sanpaolo 2006-2020 г.

Източник на данни: Годишни отчети на банките за периода 2006-2020 г.

В периодите на подем за институциите „разстоянието“ между приходите и разходите е 
достатъчно голямо, за да гарантира желаните нива на оперативна ефективност. Очевидно такова 
има при Deustche Bank в началото на периода (2006-2007), Intesa Sanpaolo - 2008, Societe Generale 
през 2013. Santander поддържа относително постоянни разлики за целия изследван период 
между приходите и разходите, за разлика от стеснения диапазон при Deustche Bank и силната 
динамика в негативна посока на Societe Generale. Поведението на приходите и разходите при 
Intesa Sanpaolo е подобно на Santander, но в посока спад и на двата показателя.

По-голяма яснота на горепосочените графики би дала и оценката на прираста на брутния 
доход и оперативните разходи на банките. 

Фиг. 4. Темп на прираст на брутния доход и оперативните разходи на Deustche Bank, 
Santander, Societe Generale и Intesa Sanpaolo 2006-2020 г.

Източник на данни: Годишни отчети на банките за периода 2006-2020 г.
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Фиг. 4 показва близостта в промяната на приходите и разходите при Santander и Intesa San-
paolo и очевидното разминаване в темпа на изменение на приходите и разходите при Deustche 
Bank и Societe Generale. Това обяснява и по-високите стойности на показателя за оперативна 
ефективност при вторите две банки. 

Допълнителен акцент върху анализа на стойностите на ефективността би дала и оценката 
на изменението на персонала и клоновата структура и последващите разходи за персонал.  

Илюстрираните на фиг. 5 стойности показват, че нивата на възнаграждение като дял от 
структурата на оперативните разходи е приблизително еднаква за четирите банки, като най-
нисък дял на разходите за персонал в общите оперативни разходи има Deutsche Bank.4

Фиг. 5. Дял на разходите за персонал в оперативните разходи
Източник: Изчислено по данни от годишните отчети на банките.

За установяване на връзката между разходите за персонал, броя на служителите и клоновата 
структура, е необходимо да се изчислят темповете на изменение, а еднаквата им посока на 
движение би показала, че съществува пряка релация между редукцията на разходите за персонал 
(като част от оперативните разходи) и свиването на клоновата мрежа и персонала - доказателството, 
че този подход продължава да бъде използван при „управление“ на ефективността, дори да не 
работи в полза на банката откъм имидж и последващи правни искове.

4 Подробно изследване на структурата на разходите за персонал, както и политиките за възнаграждение, би могло 
да отговори на въпроса защо това е така. Обхватът на настоящото изследване не позволява отклоняване в тази 
посока.
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Фиг. 6. Темп на изменение на разходите за персонал, брой персонал и брой клонове на 
Deustche Bank, Santander, Societe Generale и Intesa Sanpaolo 2006-2020 г.

Източник: Изчислено по данни от годишните отчети на банките.

Не е изненада, че и четирите банки представят почти еднакъв темп на промяна - или разходите 
за персонал и техният спад са резултат от свиване на клоновата мрежа и редукция на персонала. 
Както и при предходната криза, и по време на пандемията, това се оказва основен инструмент за 
справяне с разходите, особено на фона на намаляващи приходи и свиване маржа на печалбата. 

Последният двугодишен период прилича на този от първата криза, но този път движен 
от други фактори. Банките, научили урок от 2008 г., успяха да „оберат“ загубите и да свият 
възможно до минимум негативните ефекти върху тях. Отново, както и при предходните кризисни 
моменти, обещават „свръхамбициозни таргети“, този път и за сметка на значителна редукция 
на персонала - (Deutsche Bank - 18000 и Santander - 5500 души).

Последните мерки са предприети от 2019 г. насам, като свиването на щата в Deutsche Bank 
до края на 2020 г. e 2938 души, Santander - 5230, Societe Generale - 4989. Единствено  Intesa 
Sanpaolo отбелязва ръст на персонала с 16513 души. Това се дължи основно на придобиването 
на UBI Banca през август 2020 г.

***

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От 2008 година насам банковият сектор е в постоянен стрес. В преследване на амбициозни 

цели в кризисни и пост кризисни условия, банките посрещат редица предизвикателства, които 
често успяват да ги сюрпризират.  

Днес трансформацията в банките се случва не само поради пандемията, FinTech, регулациите 
и пр., а и поради търсенията на младите поколения и отказа им от потребяване на традиционни 
банкови услуги. Пандемията, както и предходната криза, само ускориха дигитализирането и 
изграждането на офиси на бъдещето, които в днешно време предполагат оставянето на по-малък 
отпечатък върху недвижимите имоти и намаляване на свързаните с работното място разходи (а 
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оттам и подобрена ефективност, тъй като и двете са елемент на оперативните разходи).  
Изкуствен интелект, платформи, виртуални пространства, дигитализация. И оценка на 

традиционни за банките показатели. Дали не следва ефективността да се прехвърли върху 
инвестициите в горепосочените съвременни драйвери? Отговорът би могъл да стане ясен, но 
прозрачността на банките в този им вид инвестиции липсва. А дали бъдещето ще продължи 
трансформирането на реалното банкиране в дигитално, къде ще бъде позициониран човешкият 
фактор, ще успеят ли накрая инвестициите в платформите да донесат желаната възвръщаемост 
и ефективност на банките, или светът ще се преориентира в друга посока - предстои да 
видим. Защото отговорът на въпроса „Защо инвестициите в дигитализация не подобриха 
ефективността?“ не би следвало да бъде „…защото толкова могат“.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МАСОВОТО ИМПЛЕМЕНТИРАНЕ
НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЯТА

Светослав БОРИСОВ

РЕЗЮМЕ
Блокчейн е нова базисна технология в ерата на интернет, чиято крайна цел е да анализира 

и обработва информационните данни чрез ефективна интеграция на финансови ресурси. 
Технологиите за разпределен регистър (DLTs), включително блокчейн, все по-често получават 
огромен интерес от утвърдените индустрии. Разпределената структура на блокчейн и 
евтиният механизъм за изграждане на доверие, базиран на математически алгоритми, 
предлагат ново решение и път за оптимизиране на свързани проблеми във финансовата област. 
Блокчейн технологията може да помогне на финансовата индустрия автоматично и точно 
да идентифицира условията за кредит на клиентите, за да преструктурира кредитната 
система на финансовия пазар и да подобри ефективността на трансграничното плащане. 
DLT, обаче все още са далеч от готовността за масово приемане, поради някои нерешени 
предизвикателства от технологична, оперативна, бизнес и регулативна страна. Този доклад 
разглежда предизвикателствата пред масовото имплементиране на блокчейн технологията, 
някои от които са: мащабируемост, неприкосновеност на личния живот, оперативна 
съвместимост, регулаторни предизвикателства в борбата срещу изпирането на пари, 
финансирането на тероризма и укриването на данъци чрез криптовалути.
Ключови думи: Блокчейн, криптовалути, разпределен регистър, регулации.

CHALLENGES TO THE MASS IMPLEMENTATION OF
BLOCKCHAIN TECHNOLOGY

Svetoslav BORISOV

ABSTRACT
Blockchain is a new underlying technology in the Internet era, whose ultimate goal is to analyze 

and process the information data through the effective integration of financial resources. Distributed 
ledger technologies (DLTs), including blockchains, are increasingly getting a massive interest from 
established industries. The distributed structure of the blockchain and the low-cost trust-building 
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mechanism based on mathematical algorithms provide a new solution and path for solving and opti-
mizing related problems in the financial field. Blockchain technology can help the financial industry 
to automatically and accurately identify customer credit conditions to restructure the financial market 
credit system and improve the efficiency of cross-border payment. However, DLTs are still far from be-
ing ready for mass adoption, due to some unsolved challenges on the technological, operational, busi-
ness and regulatory sides. This report addresses the challenges of mass implementation of blockchain 
technology, some of which are scalability, privacy, interoperability, regulatory challenges in the fight 
against money laundering, terrorist financing and tax evasion via cryptocurrencies and regulation.
Key words: Blockchain, Cryptocurrencies, Distributed ledgers, Regulation.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
BCT (блокчейн / блокчейн технологията) - децентрализираната репликирана счетоводна 

технология, която стои в основата на биткойн и други криптовалути - предоставя потенциално 
атрактивен алтернативен начин за организиране на съвременните финанси. Понастоящем 
финансовата система зависи от редица централизирани доверени посредници: централните 
контрагенти (ЦК) гарантират сделки на борси, централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК) 
осигуряват сетълмент на ценни книжа, Дружеството за световни междубанкови финансови 
телекомуникации (SWIFT) посредничи в глобалния трансфер на пари; CLS Bank се занимава с 
уреждане на валутни транзакции, шепа банки доминират кореспондентското банкиране, а още                   
по-малък брой предоставят попечителски услуги на големи инвестиционни институции. До 
преди десетилетие обикновено се приемаше, че финансовата мощ и доброто управление на тези 
главни центрове гарантира, че е много малко вероятно те да се провалят. По-важното беше, че 
се приемаше, че те са твърде големи, за да се провалят (TBTF). Глобалната финансова криза от           
2007-2008 г. разби тези предположения, тъй като много големи банки в най-развитите икономики 
в света или се провалиха, или бяха спасени с публични средства. Кризата в еврозоната през           
2010-2012 г. разпали страха, че дори суверените на богатите държави могат потенциално да не 
изпълнят задълженията си. В допълнение многократните случаи на хакване на компютрите на 
големи финансови институции са друг фактор, който разруши доверието. Когато доверието в 
основните финансови центрове е все по-съмнително, децентрализираните системи като BCT, 
които намаляват нуждата от такова доверие, стават привлекателни.

Неслучайно биткойн стартира малко след провала на Lehman, който бележи върха на 
световната финансова криза. През следващото десетилетие криптовалутите нараснаха бързо: 
към началото на 2018 г. само биткойн имаше пазарна капитализация, надвишаваща тази на 
най-ценната индийска компания (и биткойн беше само около половината от стойността на 
всички криптовалути). Въпреки това, дори десетилетие след пускането на биткойн, видяхме 
само няколко пилотни приложения на BCT към други части на финансите. Това е така, понеже 
криптовалутите (макар и изключително подривни технологично) срещнаха много малко правни/
търговски бариери и следователно можеха да постигнат бърз напредък, след като биткойн 
разреши инженерния проблем. BCT има много други потенциални финансови приложения - 
масови плащания и сетълмент, емитиране на ценни книжа, клиринг и сетълмент, деривати и други 
финансови инструменти, регистри на транзакции, кредитни бюра, корпоративно управление и 
много други. 

BCT приложенията в много от тези области вече са технологично осъществими, но 
технологията трябва да се справи с множество предизвикателства, които потенциално 
ограничават нейното широко имплементиране. BCT е разпределена peer-to-peer система, в 
която всеки от мрежата може да преглежда записи за транзакции и да добавя нови данни към 
базата. Отвореността и липсата на централна координация са основата на системата, които 
имат отрицателни въздействия и ограничават използването на BCT (Drescher, 2017). Някои 
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от проблемите са от регулативно естество, а други са свързани с техническото представяне, 
информационна сигурност и защита на поверителността. 

Може да отнеме много години, за да се преодолеят тези проблеми, а мейнстрийм финансовите 
посредници биха могли да използват този период от време, за да възстановят изгубеното си 
доверие достатъчно бързо, за да преодолеят поставените предизвикателства от страна на 
BCT. Дали обаче са успели да възстановят доверието, или защо ще бъдат подринати от новата 
технология, предстои да видим.

2. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

2.1. Предизвикателства, свързани с техническото представяне на блокчейн технологията
Ефективността на настоящата BCT система на пазара е трудно да отговори на нуждите на 

реалния бизнес. Например, BCT Red Belly, създадена от USYD, може да обработи максимум 
440 000 транзакции в секунда. През 2019 г., по време на периода Double Eleven на Taobao, Alipay 
постави нови рекорди от 544 000 транзакции в секунда. От тях се забелязва, че когато BCT се 
прилага към електронна търговия и финансови транзакции в голям мащаб, първо трябва да се 
преодолее бариерата за ефективност. Jackson (2018) съобщава, че докато Visa управлява 24 000 
транзакции в секунда, PayPal управлява 193 транзакции в секунда, то Ethereum и Bitcoin могат 
да обработват само 20 транзакции в секунда (Jackson, 2018). Това означава, че изискването за 
обработка на милиони транзакции за кратко време не може да бъде изпълнено. Причината за 
това се дължи на ограничения капацитет на блоковете, в резултат на което често се наблюдава 
забавяне на някои малки транзакции от страна на миньорите, които вместо тях, предпочитат 
такива, гарантиращи сравнително по-високи такси (Biais et al., 2019).

В допълнение количеството данни, генерирани от такъв мащабен обмен в реалния свят, е 
колосално. Капацитетът за съхранение и мащабируемостта на BCT са дълбоко поставени 
под въпрос. В тази технология се изисква способност за съхранение, тъй като BCT на Bitcoin 
непрекъснато расте със скорост от 1 MB за блок на всеки 10 минути. BCT е неизменен, така че 
трябва да се поддържа нарастващ списък от блокове. През 16 юли 2021 г. размерът на BCT Bit-
coin беше 346,57 GB (Statista.com, 2021) и продължава да расте. Необходими са допълнителни 
ресурси от възлите с увеличаване на размера, като по този начин се намалява мащаба на 
капацитета на системата. Освен това производителността на системата може да бъде повлияна 
отрицателно от извънгабаритна верига. Например това увеличава времето за синхронизация на 
нови потребители (Reyna et al., 2018). 

Нарастването на блока е периодично, защото се случва, когато потребителите съхраняват 
своите транзакции. Този растеж причинява дълго първоначално време за изтегляне и 
необходимостта от използването на мощни миньори с големи и стабилни капацитети на паметта. 
Изчислителните ресурси се губят, защото в тях се съхраняват големи количества данни, които 
не са от значение за възлите (Fernández-Caramés & Fraga-Lamas, 2018). По отношение размера 
на блока и въпроса, свързан с броя транзакции, които могат да бъдат включени в един блок, 
повечето BCT реализации се опитват да подобрят транзакциите в секунда (Lee, 2017). 

2.2. Информационна сигурност и защита на поверителността
2.2.1. Сигурност
Друго предизвикателство, с което се сблъсква използването на BCT, е впечатлението, че само 

доверието на технологията е достатъчно, за да бъде една система безопасна. Както спомена 
Hou (2017) „Понастоящем опасността всъщност не идва от системните уязвимости, а от 
сляпото доверие в BCT от страна на нейните разработчици, законодателите, правоприлагащите 
органи и широката общественост. Това доверие разчита изключително на технологията, а не 
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на управлението, за да се гарантира, че системата и записите в системата са надеждни.“ (Hou, 
2017). В подкрепа на това Werbach (2018) смята, че системите, базирани на BCT, са уязвими 
(Werbach, 2016). Техническите вратички в BCT карат някои финансови институции да стоят 
настрана. Ако тези вратички съществуват в кода за изпълнение на смарт контракти, може да бъде 
много трудно да се предотвратят хакерските атаки. “Dao”, проект за краудфъндинг, базиран на 
BCT смарт контракт, беше атакуван от хакери поради уязвимостта в кода на смарт контракта. 
От него беше откраднат повече от 3,6 млн. етера и около $60 млн. долара (Tikhomirov et al., 
2018). Смарт контракти в EOSIO (Quan et al., 2019), представителна делегирана платформа за 
BCT с доказателство за залог (DPoS) също бяха атакувани поради уязвимости, които доведоха 
до огромни икономически загуби. Това свидетелства, че дори смарт контрактите, които 
са теоретично и абсолютно автоматични и обективни, не могат да избегнат технически и 
субективни морални рискове в реалния оперативен процес. Необходимо е да се намери баланс 
между децентрализация и централизация.

От 2009 г. платформите за биткойн и Ethernet с BCT, като основна технология, бяха откраднати 
средства последователно, със загуба от близо 600 млн. юана.  Zheng et al. (2018) заявяват, че 
BCT е податлив на атаки на сговорни егоистични миньори и много други атаки показват, че BCT 
не е толкова сигурен (Zheng et al., 2018). Докато егоистичните миньори се опитват да хакват 
веригата, не само възли с повече от половината (51%+) изчислителна мощност могат да обърнат 
транзакцията, но е показано, че и около половината изчислителна мощност е опасна (Christin 
& Safavi-Naini, 2014). В тази връзка Price (2018) твърди, че всички публични BCT са уязвими 
към 51% атаки или 34% атаки поради дизайна на технологията. 51% атака се случва, когато 
хакерите са основния източник на изчислителна мощ на BCT. По този начин те са мнозинството 
в мрежата и контролират цялата BCT (Blocksdecoded.com, 2018). 

Въпреки че BCT показа незаменима практичност и уникалност на капиталовия пазар, нейният 
недостатъчно развит технологичен статус, все още е предизвикателство за регулаторите (Cong 
& He, 2019). 

2.2.2. Изтичане на конфиденциална информация
Критичен проблем на BCT е методът за криптиране на данни. Сигурността на алгоритъма 

за криптиране е пряко свързана със сигурността на потребителските активи. В бъдещото 
развитие е необходимо да се подчертае предотвратяването на риска и контрола на платформите 
за приложения, базирани на BCT, тъй като тя е неизменима и необратима. След като пролуките 
в кода биват хаквани, цената на решението става висока. Съществуват също така опасения за 
това как поверителността и търговските тайни на потребителите са защитени. Дизайнът на BCT 
предвижда, че потребителят трябва да използва един и същ акаунт за дълго време. Проблемът с 
това е, че всеки акаунт може да бъде обект на неограничен брой заявки от всеки възел. Цялата 
информация за транзакциите и размера на дължимите депозити са прозрачни, което поражда 
голяма загриженост относно сигурността на информацията за физически лица, предприятия 
или финансови институции. Изследването на алгоритъма за доказателство за нулеви знания1 на 
BCT продължава да се занимава със защитата на поверителността (Ding et al., 2019). 

BCT може да създава постоянни и неизменни записи за участниците, но също така увеличава 
рисковете за поверителността на някои организации (Till et al., 2017). Междувременно 
поверителността е предизвикателство пред изграждането на публични системи, базирани на 
BCT, тъй като информацията е видима за участниците в мрежата по подразбиране (Staples et 
al., 2017).

1 В криптографията доказателство за нулево знание или протокол за нулево знание е метод, чрез който една страна 
може да докаже на друга страна, че знае стойност X, без да предава никаква информация, освен факта, че познава 
стойността X.
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Прозрачността е необходима за изясняване на собствеността и предотвратяване на двойното 
разходване, докато потребителите изискват поверителност (Drescher, 2017). Feng et al. (2018) 
описват, че транзакциите в BCT съдържат адреси на участници, стойности на транзакциите, 
времеви марки и подписи на податели, което прави възможно проследяването на потоците 
на транзакции за извличане на потребителска информация (Feng et al., 2019). Докато BCT 
използва публично достъпни ключове за всяка транзакция, може да има предизвикателства 
за безопасността, включително изтичане на информация. Проблемът с изтичането на 
конфиденциална информация е доста голям, включвайки информационната сигурност на 
потребителите. Въпреки че са предложени множество методи за подобряване на анонимността 
на BCT, проблемът все още не е окончателно решен (Cong & He, 2019). 

2.3. Регулативни предизвикателства пред блокчейн технологията
BCT има известни регулаторни предимства. Тя притежава характеристиките на цялостност на 

данните и пълна проследимост през веригата от данни в последователност. Историческите данни 
могат да бъдат достигнати по всяко време за целите на надзора. Повечето финансови институции 
избират да използват алиансови вериги за постигане на оперативна съвместимост на данните и 
споделяне с решения за частна верига. Въпреки това съществуват трудности при изграждането 
на алиансови вериги, тъй като финансовите институции са в търговски конкурентни отношения 
помежду си, а също последните и регулаторните органи са в „игрови“ отношения. За да могат 
различни финансови институции и организации за финансов надзор да образуват BCT алианс, 
се изисква държавна подкрепа и насърчителни политики, определени от правителството с 
унифицирани правила и стандарти за BCT технологията.

С нарастващото използване на BCT редица страни, сред които - Австралия, САЩ, Южна 
Корея, Швейцария, Китай, Великобритания, Япония, Сингапур, Хонконг и Канада обръщат 
много повече внимание на регулирането на BCT, за да се избегнат измами и други незаконни 
дейности, накърняващи интересите на потребителите и пазара (Till et al., 2017). Регулаторната 
несигурност ще има много последици. Техническото предизвикателство на BCT е, че колкото 
и перфектна да е технологията, тя не може да гарантира автентичността на офлайн данните. 
Въпросните данни ще бъдат записани за постоянно в BCT, дори да има проблем с източника 
на данни. Алтернативно, удостоверяването може да бъде предложено да бъде валидно в една 
държава, например електронни идентификатори, но те не са задължително правно обвързващи 
във всяка друга национална държава. Освен това, както твърди Sullivan „ ...съществува риск 
информацията за самоличност, удостоверена в Blockchain, но която иначе е невалидна, да попадне 
в традиционните канали, за да позволи създаването на нови, фалшиви самоличности, които след 
това могат да бъдат използвани за скриване на нечия истинска самоличност“ (Sullivan & Burger, 
2017). В тази връзка според Valkanov (2020) сигурният споделен счетоводен регистър може да 
улесни доверието на регулаторите, че получават надеждни данни, а свързаната платформа им 
позволява да наблюдават актуализации в реално време, премахвайки изоставането в отчитането 
и оттам времето за манипулиране на данни (Valkanov, 2020). 

Тъй като BCT е децентрализиран, без поддръжка на закони и персонал, и с трудности за 
промени на записите по веригата, всичко това ще доведе до някои проблеми. Някои правителства 
приемат криптовалутите като незаконна валута в своите страни. Най-популярната сред тях - 
биткойнът е неограничен само в около 110 държави (Chang et al., 2020). Причината за това явление 
е, че класът на активите е толкова нов, че управляващите и банките не са приели съответното 
поле за тях. В случаи на измама, фалит и други неуспехи, компанията не познава законите и 
разпоредбите. Това е особено проблематично за компании, работещи в множество юрисдикции 
(Lewis et al., 2017). Следователно съществуват някои рискове, тъй като данъчният статус и 
правилата за търговия с биткойн могат да се променят за една нощ. 
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Публичните BCT насърчават конкуренцията, иновациите и производителността, но също 
така поставят предизвикателства пред регулирането на изпирането на пари, финансирането 
на тероризма и укриването на данъци, тъй като не изискват участниците да удостоверяват 
(Staples et al., 2017). Според Price (2018), киберпрестъпниците, наричани още компютърно 
ориентирани престъпления, извършват незаконни дейности в мрежата, причинявайки негативни 
последици за жертвите. Криптовалутата е начинът за плащане на престъпниците (Blocksde-
coded.com, 2018). Lewis et al. (2017) заявяват, че BCT се прилага към изискванията за „Борба 
с изпирането на пари“ (AML) и „Опознай своя клиент“ (KYC) за финансови приложения и 
публични транзакции. BCT е отворен и псевдоанонимен за всички, докато частните системи 
имат ограничения към участниците (Lewis et al., 2017). В крайна сметка всяка технология може 
да бъде използвана, както за добро, така и за зло, като зависи само от това кой и как я използва.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Това изследване подчертава факта, че финансовата индустрия е на ръба на нова финансова 

ера, използваща нова подривна система, базирана на блокчейн. Предишните продукти и услуги, 
предложени от финансовия сектор, бяха считани за скъпи и неефективни. Следователно 
беше необходима масивна трансформация. BCT носи трансформация от информационна 
към стойностна мрежа в областта на финансовите услуги. В този преход BCT осигурява 
иновация както на техническо, така и на институционално ниво. BCT е не само поредица от 
нови технологични приложения, но и иновативен опит на ниво система и правила. В същото 
време BCT донесе редица предизвикателства, някои от които са от регулативно естество, 
а други са свързани с техническото представяне, информационната сигурност и защита на 
поверителността.

Въпреки че развитието на BCT все още не е завършило, е нужно подобряването на системния 
надзор спрямо технологията. Правителствата трябва да формулират политики, които да дадат 
възможност на обществеността да се възползва от BCT и стриктно да се предотврати 
незаконното използване на BCT за извършване на пране на пари, финансиране на тероризъм, 
укриване на данъци и дори дейности по контрол на капитала. Без съмнение BCT може да 
бъде много подривна технология, която е в състояние да промени финансовата и търговската 
инфраструктура на нашето общество в бъдеще. Мейнстрийм финансовите институции трябва 
да имат дългосрочен хоризонт и започнат по-активно да проучват широкото имплементиране на 
BCT, за да подобрят бизнеса си, в противен случай, поради конкуренцията и те в крайна сметка 
могат да се окажат извън пазара. 
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА НОВИТЕ ПРОГРАМИ НА ПАРИЧНАТА 
ПОЛИТИКА НА ВОДЕЩИТЕ ЦЕНТРАЛНИ БАНКИ В СВЕТА ЗА 
СМЕКЧАВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 

ВЪРХУ ТЕХНИТЕ ИКОНОМИКИ

Силвия ТРИФОНОВА

РЕЗЮМЕ
Основната цел на доклада е да се направи сравнителен анализ на новите ключови програми 

и мерки на неконвенционалната парична политика, прилагани от водещите централни банки в 
света, които бяха предприети за смекчаване въздействието на пандемията от COVID-19 върху 
техните икономики през 2020-2021 г. Обект на изследване са програмите на неконвенционалната 
парична политика на Европейската централна банка (ЕЦБ), Английската централна банка 
(АБЦ) и Федералния резерв на САЩ в отговор на пандемията от COVID-19. Тези програми 
са насочени главно към закупуване на активи, облекчаване на условията по рефинансиращите 
операции, подкрепа на достъпа до кредитиране за фирмите и домакинствата, въвеждане на 
допълнителни дългосрочни операции по рефинансиране, разширяване списъка на активите, 
използвани като обезпечение, разширяване на международните суап линии между централните 
банки, предоставяне на срочно финансиране с допълнителни стимули за малки и средни 
предприятия (МСП), провеждане на политика на бъдещи насоки и др. Методологията на 
изследването включва теоретико-методологичен анализ, сравнително изследване, дескриптивен 
анализ, емпиричен анализ и критичен анализ. Докладът завършва с обобщаване на резултатите 
от изследването.
Ключови думи: английска централна банка, европейска централна банка, неконвенционална 
парична политика, пандемия от COVID-19, федерален резерв на САЩ.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE NEW MONETARY POLICY PROGRAMS 
OF THE WORLD'S LEADING CENTRAL BANKS TO MITIGATE THE IMPACT 

OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THEIR ECONOMIES

Silvia TRIFONOVA

ABSTRACT
The main objective of the paper is to make a comparative analysis of the new key programs and 

measures of unconventional monetary policy implemented by the world’s leading central banks, which 
were taken to mitigate the impact of the COVID-19 pandemic on their economies in 2020-2021. The 
subject of the study are the unconventional monetary policy programs of the European Central Bank 
(ECB), the Bank of England (BoE) and the US Federal Reserve in response to the COVID-19 pan-
demic. These programs are mainly aimed at purchasing assets, easing the conditions for refinancing 
operations, supporting access to credit for firms and households, introducing additional long-term refi-
nancing operations, expanding the list of assets used as collateral, increasing international swap lines 
between central banks, ensuring term funding with additional incentives for small and medium-sized 
enterprises (SMEs), implementing forward guidance policy, etc. The research methodology includes 
theoretical and methodological analysis, comparative study, descriptive analysis, empirical analysis 
and critical analysis. The paper concludes with a summary of the results of the study.
Key words: Bank of England, COVID-19 pandemic, European Central Bank, Unconventional mon-
etary policy, US Federal Reserve.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Избухването на пандемията от COVID-19 през 2020 г., разпространението й в продължение 

на втора поредна година и въведените противоепидемични мерки в глобален план, водят до 
значителни негативни икономически и социални ефекти във всички държави. В отговор на 
пандемията и породените от нея рискове и предизвикателства, водещите централни банки в 
света се ангажират да изпълняват своята ключова роля в подкрепа на бизнеса и гражданите в 
икономиките си в това изключително предизвикателно и кризисно време. Водещите световни 
централни банки предприемат мащабни и нестандартни мерки на паричната си политика, 
насочени главно към противодействие на сериозните рискове пред нормалното протичане 
на трансмисионния механизъм на паричната политика и пред перспективите за развитие на 
икономиките им в условията на безпрецедентна икономическа криза, породена от пандемията 
от COVID-19. 

Обект на изследване в настоящия доклад са новите програми и мерки на неконвенционалната 
парична политика на Европейската централна банка (ЕЦБ), Английската централна банка (АЦБ) 
и Федералния резерв на САЩ, предприети в отговор на пандемията от COVID-19. Настоящият 
доклад има за цел да направи сравнителен анализ на ключовите нови програми и мерки на 
неконвенционалната парична политика, предприети от трите водещи световни централни банки 
в отговор на кризата с COVID-19. 

Структурата на доклада е следната: Първата част на доклада е посветена на новите програми 
и мерки на ЕЦБ, предприети в отговор на пандемията от COVID-19. Във втората част на доклада 
е направен анализ на мерките на АЦБ за смекчаване на негативното въздействие от кризата с 
COVID-19 върху британската икономика. В третата част на доклада се разглеждат актуалните 
неконвенционални монетарни мерки на Федералния резерв на САЩ в условията на пандемията. 
Накрая докладът завършва с обобщаване на резултатите от изследването. Методологията на 
изследването включва теоретико-методологичен анализ, сравнителен анализ, дескриптивен 
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анализ, емпиричен анализ и критичен анализ. Периодът на изследване е от март 2020 г. до края 
на юни 2021 г. Използвани са бази данни на изследваните три водещи централни банки - ЕЦБ, 
АЦБ и Федералния резерв на САЩ.

2. НОВИ ПРОГРАМИ И МЕРКИ НА ЕЦБ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19
ЕЦБ предприема своевременна реакция на пандемията от COVID-19 с решителен пакет от 

политики, насочен първо, към възстановяване на нормалното функциониране на финансовите 
пазари в еврозоната, които са пострадали от повишената нестабилност и ниската ликвидност, 
и второ, към гарантиране, че приспособителната й парична политика продължава да се предава 
във всички части на еврозоната, като по този начин подпомага предприятията и домакинствата 
да понесат икономическите и социалните разходи от кризата (Schnabel, 2020).

В изпълнение на своя мандат за ценова стабилност, отговорът на политиката на ЕЦБ към 
пандемията има 3 конкретни цели (Panetta, 2020):

• Да противодейства на низходящия натиск на пандемията върху прогнозираното изменение 
на инфлацията в еврозоната;

• Да гарантира, че всички части на еврозоната имат достъп до ликвидност;
• Да избегне нарушаването на връзката между финансовите пазари и реалната икономика 

в еврозоната, гарантирайки, че други политики могат да изиграят пълната си роля за справяне 
с последиците от пандемията, като от своя страна направят паричната политика на ЕЦБ по-
ефективна.

На 18 март 2020 г. ЕЦБ предприема нова временна неконвенционална програма на паричната 
си политика в отговор на кризата с COVID-19. Това е Програмата за закупуване на активи в 
условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (Pandemic Emergency Purchase 
Programme, PEPP). Тази програма стартира с първоначален пакет от 750 млрд. евро, който на 4 
юни 2020 г. е увеличен с 600 млрд. евро и след това на 10 декември 2020 г. е увеличен с още 500 
млрд. евро, така че общата стойност на програмата понастоящем възлиза на 1,850 млрд. евро.

Програмата PEPP позволява на ЕЦБ да купува различни видове активи на финансовите 
пазари. По този начин цените на тези активи се повишават и вследствие на това пазарните 
лихвени проценти намаляват. Всичко това подпомага икономиката на еврозоната, като прави 
заемите по-евтини за хората, бизнеса и правителствата. Също така това улеснява заемателите 
да обслужват дълговете си и помага да се правят разходи и инвестиции, и да се теглят заеми, 
въпреки пандемията. Крайната цел е да се стимулира растежа в еврозоната и инфлацията да 
върне към целта от 2% в средносрочен план, т.е. в съответствие със стабилността на цените 
(ECB, 2021b). 

Всички категории активи, отговарящи на условията по съществуващата програма на ЕЦБ 
за закупуване на активи (Asset Purchase Programme, APP), са допустими в PEPP. Възможност 
за отказ от изискванията за допустимост по PEPP е дадена за ценните книжа, емитирани от 
гръцкото правителство. Нефинансови търговски книжа са допустими за покупки както по PEPP, 
така и по Програмата за покупки на активи на корпоративния сектор (Corporate Securities Pur-
chase Programme, CSPP). Остатъчният падеж на ценните книжа от публичния сектор, допустими 
за закупуване по PEPP, варира от 70 дни до максимум 30 години и 364 дни. Реинвестирането 
на главници от падежиращи ценни книжа, закупени по PEPP, е удължено поне до края на                  
2023 г. Управителният съвет на ЕЦБ е декларирал, че ще прекрати покупките на нетни активи по 
PEPP, след като прецени, че фазата на кризата с COVID-19 е приключила, но във всеки случай 
не преди края на март 2022 г. (ECB, 2021a).

Очакваните ефекти от прилагането на Програмата за покупка на активи в условията на 
извънредна ситуация, причинена от пандемия, са свързани с намаляване на разходите по заемането 
и увеличаване на кредитирането в еврозоната. По този начин се подпомагат гражданите, фирмите 
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и правителствата да имат достъп до средства, за да могат да преодолеят кризата. Ефектите от 
PEPP се анализират от редица автори, например Hutchinson & Mee (2020), Lane (2020), Grund 
(2020) и др. Счита се, че дори самото обявяване на PEPP през март 2020 г. е подействало като 
мощна стабилизираща пазарна сила – то е довело до спиране затягането на финансовите условия в 
еврозоната. Дизайнът на PEPP е конструиран по такъв начин, че програмата включва някои важни 
предпазни мерки, като например покупките на облигации са ограничени до определена граница 
и до конкретни периоди, в които е нарушено нормалното функциониране на трансмисионните 
канали на паричната политика. Покупките също са ограничени до ценни книжа, които отговарят 
на строги критерии за допустимост. 

Фиг. 1 показва, че е налице ясна линейна възходяща тенденция на кумулативните нетни 
покупки по Програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена 
от пандемия (PEPP) през целия период от въвеждането на програмата до края на юни 2021 г. 

Функционирането на програмата започва сравнително скромно - за първия месец на PEPP 
- март 2020 г. - месечните нетни покупки възлизат на 15,4 млрд. евро. Само през следващия 
месец на програмата - април 2020 г., месечните нетни покупки се увеличават значително - те 
надхвърлят 103,3 млрд. евро. През май 2020 г. те надхвърлят 115,8 млрд. евро. Тази тенденция 
продължава и през юни 2020 г., когато месечните нетни покупки по програмата се увеличават 
още повече - те достигат 120,3 млрд. евро, което е най-високата им стойност от въвеждането 
на програмата. 

Към края на декември 2020 г. кумулативните нетни покупки по PEPP възлизат на над 757 
млрд. евро. В края на юни 2021 г. месечните нетни покупки по PEPP надхвърлят 80 млрд. евро, 
а кумулативните нетни покупки възлизат на над 1,184 млрд. евро.

През периода януари - юни 2021 г. най-голямата стойност на месечните нетни покупки по 
PEPP е отчетена през май 2021 г. - над 80,7 млрд. евро, а най-ниската им стойност - през януари 
2021 г. - около 53 млрд. евро.

Фиг. 1.
Месечни и кумулативни нетни покупки на активи по Програмата за закупуване
на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP)

(в млн. евро)
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Друга мярка, която предприема ЕЦБ в отговор на пандемията от COVID-19, е разширяването 
на обхвата на допустимите активи по Програмата за покупки на активи на корпоративния сектор 
(CSPP), като в тях вече се включват и нефинансови търговски книжа. ЕЦБ цели да гарантира, 
че всички икономически сектори в еврозоната могат да се възползват от облекчени условия за 
финансиране, които им позволяват да преодолеят икономическия шок. ЕЦБ временно разширява 
списъка с активи, които банките могат да използват като обезпечения, за да могат по-лесно да 
участват в операциите по осигуряване на ликвидност, като например Целевите операции по 
дългосрочно рефинансиране TLTRO III (Targeted Longer-term Refinancing Operations, TLTRO 
III). Условията за провеждането на тези целеви операции по дългосрочно рефинансиране са 
значително подобрени. Лихвеният процент по всички TLTRO III е намален през периода юни 
2020 г. - юни 2021 г. на 50 базисни пункта под средния лихвен процент по основните операции 
по рефинансиране (Main Refinancing Operations, MROs), преобладаващи за същия период, т.е. до 
-0,5% от юни 2020 г. до юни 2021 г. През декември 2020 г. ЕЦБ удължава периода на действие на 
благоприятните условия по TLTRO III с 12 месеца, до юни 2022 г. През периода юни - декември 
2021 г. са проведени три допълнителни TLTRO III. 

ЕЦБ запазва нивата на ключовите лихвени проценти на исторически ниските им нива за 
много дълго време. Те остават непроменени от 18 септември 2019 г. досега, т.е. и в условията 
на пандемията - лихвеният процент по основните операции по рефинансиране (MROs) e 0.00%, 
лихвеният процент по пределното кредитно улеснение (Marginal Lending Facility, MLF) е 0.25%, 
а лихвеният процент по депозитното улеснение (Deposit Facility, DF) е -0.50%.

ЕЦБ въвежда нова серия Нецелеви операции по дългосрочно рефинансиране в условията на 
извънредна ситуация, причинена от пандемия (Non-targeted Pandemic Emergency Longer-term Refi-
nancing Operations, PELTROs) като отговор на спешната ситуация с коронавируса. Тези операции 
се извършват с цел да се поддържа ликвидността във финансовата система на еврозоната и да се 
запази гладкото функциониране на паричните пазари. PELTROs се състоят от 7 допълнителни 
операции по рефинансиране, започващи през май 2020 г. и падежиращи последователно в 
периода между юли 2021 г. и септември 2021 г. в съответствие с продължителността на мерките 
за облекчаване на обезпеченията. През 2021 г. са предложени 4 допълнителни PELTROs. 
Нецелевите операции по дългосрочно рефинансиране в условията на извънредна ситуация, 
причинена от пандемия, се извършват като тръжни процедури с фиксиран лихвен процент с 
пълно разпределение, като лихвеният им процент е с 25 базисни пункта под средния лихвен 
процент по основните операции по рефинансиране (MROs), преобладаващ за срока на всяка 
операция PELTRO. Освен това ЕЦБ увеличава размера на средствата, които банките могат да 
заемат от нея, и улеснява банките да вземат заеми, за да ги използват за кредитиране на най-
засегнатите от разпространението на коронавируса, а именно малките и средните предприятия 
(МСП). Именно МСП поемат основно тежестта от свиването на предлагането на кредити в 
периоди на повишена неприязън към риска и икономически спад.

В условията на пандемията от COVID-19 ЕЦБ активира и подобрява съществуващи суап 
линии с други централни банки. Активирани са суап линиите на ЕЦБ с Федералния резерв на 
САЩ за осигуряване на доларова ликвидност в еврозоната. ЕЦБ създава суап линии с Банката 
на Канада, Английската банка, Банката на Япония, Швейцарската национална банка, Датската 
национална банка, Хърватската народна банка, Националната банка на Румъния и други 
централни банки, с цел да им осигури ликвидност в евро.

На 22 април 2020 г. ЕЦБ и Българската народна банка (БНБ) се договарят да сключат 
предпазно валутно споразумение (суап линия) за осигуряване на ликвидност в евро (БНБ, 
2020). С Решение № 152 от 23 април 2020 г. БНБ приема за информация предложените от ЕЦБ 
общи параметри за двустранна валутна суапова линия между БНБ и ЕЦБ, и дава съгласие за 
провеждане на преговори с ЕЦБ за договаряне на условията на споразумение за установяване на 
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двустранна валутна суапова линия (БНБ, 2021, с. 195). Размерът на суап линията е 2 млрд. евро, 
т.е. БНБ може да заеме до тази сума евро от ЕЦБ в замяна на български левове. Максималният 
падеж за всяка изтеглена сума е 3 месеца. Суап линията остава в сила до 31 декември 2020 
г. или толкова дълго, колкото е необходимо (ECB, 2020). Понастоящем България участва в 
Европейския валутно-курсов механизъм (ERM II), което е предпоставка държава-членка на ЕС 
да се присъедини към еврозоната.

На 4 февруари 2021 г. ЕЦБ предлага 9-месечно удължаване на своите временни суап и репо 
линии с националните централни банки извън еврозоната на Албания, Хърватия, Унгария, 
Република Северна Македония, Румъния, Сан Марино и Сърбия.

3. МЕРКИ НА АНГЛИЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА 
ОТ COVID-19

Английската централна банка (АЦБ) въвежда пакет от мерки, които да спомогнат за запазване 
бизнеса на фирмите и хората на работни им места, и за минимизиране на дългосрочните щети 
върху икономиката от пандемията от COVID-19, дори и след като пандемията утихне. През 
март 2020 г. Комитетът по парична политика (Monetary Policy Committee, MPC) на АЦБ взема 
решение за въвеждането на допълнителен пакет от мерки, във връзка с което наличността на АЦБ 
в държавни облигации на Обединеното кралство и в корпоративни облигации, деноминирани в 
лири стерлинги, с присъден нефинансов инвестиционен рейтинг, е увеличена с 200 млрд. паунда 
до общо 645 млрд. паунда, финансирани от емитирането на резерви на централната банка (BoE, 
2020a). Пакетът на АЦБ включва следните четири основни мерки: 

• Намаляване на основния лихвен процент до 0.1%;
• Подпомагане на банките да намалят лихвите по кредитите си;
• Подпомагане на предприятията да плащат на своите служители и доставчици;
• Подпомагане на банките да разширят кредитирането.
На 19 март 2020 г. Комитетът по парична политика на АЦБ понижава основния лихвен 

процент, известен още като „банков лихвен процент“ или „лихвен процент на АЦБ“, с 15 
базисни пункта до безпрецедентно ниското ниво от 0.1% с цел да поевтинеят заемите за 
бизнеса и домакинствата, и да се намалят разходите, пред които са изправени предприятията и 
домакинствата във Великобритания по време на пандемията.

И преди това АЦБ активно използва основния лихвения процент като инструмент на 
паричната си политика. В отговор на глобалната финансова криза през март 2009 г. Комитетът 
по паричната политика на АЦБ определя лихвен процент в размер на 0.5% и започва да прилага 
програма на пряко инжектиране на пари в икономиката с цел постигане на заложената цел за 
поддържане на ниска и стабилна инфлация от 2%. През август 2016 г. АЦБ понижава основния 
лихвен процент от 0.5% до 0.25%, успоредно с нова мярка за гарантиране, че банките могат да 
пренесат понижението на лихвените проценти върху своите клиенти (Трифонова и колектив, 
2016, с. 253). На 2 ноември 2017 г. основният лихвен процент е увеличен до 0.1%, с цел 
поддържане на растежа и заетостта в икономиката (BoE, 2017). В условията на пандемията от 
COVID-19, през март 2020 г. АЦБ понижава основния лихвен процент от 0.25% до 0.1%, за да 
помогне в контролирането на икономическия шок от коронавируса.

По време на пандемията от COVID-19 АЦБ продължава да прилага неконвенционалната 
мярка на паричната си политика - Програмата за покупка на активи (Asset Purchase Programme), 
широко известна като „количествено улеснение“ (Quantitative easing или QE). 

Тази програма е въведена още през 2009 г. като временна мярка за осигуряване на стимули 
на британската икономика след глобалната финансова криза. QE е налице, когато централната 
банка създава нови пари по електронен път, за да купува финансови активи, с цел понижаване 
на лихвените проценти и увеличаване на паричното предлагане (Трифонова и колектив, 2016, 
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с. 136). АЦБ инжектира пари в икономиката не чрез печатане на пари, а като изкупува от 
частни институции различни активи - главно облигации на британското правителство, но също 
и висококачествени корпоративни облигации, емитирани от частни компании (Трифонова и 
колектив, 2016, с. 252).

Но десетилетие след въвеждането на QE, програмата продължава да действа и дори става по-
голяма, по-широка и по-устойчива от очакваното. Поради това през 2019 г. е направена оценка 
на QE на АЦБ, резултатът от която е заключението, че програмата е прилагана по ефективен 
начин (BoE, 2021a). В отговор на кризата с COVID-19, Комитетът по парична политика на 
АЦБ още повече разширява QE през 2020 г. Според АЦБ, разпространението на COVID-19 и 
икономическите мерки, които са предприети във Великобритания за ограничаване на вируса, 
водят до икономически шок, който може да бъде остър и голям, но трябва да бъде временен (BoE, 
2020a). В това отношение ролята на АЦБ е да спомогне за задоволяване нуждите на британските 
предприятия и домакинства при справяне с икономическите трусове по време на пандемията.

През март 2020 г. комбинираният пакет от мерки на АЦБ в отговор на пандемията е допълнен 
от въведения тогава Механизъм за корпоративно финансиране при COVID-19 (Covid 19 Corporate 
Financing Facility, CCFF), при който АЦБ действа като агент на британското правителство. Този 
механизъм се прилага съвместно между АЦБ и Министерството на финансите на Обединеното 
кралство. Той е проектиран да поддържа ликвидността на по-големите фирми, като им помага 
да преодолеят нарушенията в паричните потоци вследствие на пандемията чрез закупуване 
на краткосрочен дълг под формата на търговски ценни книжа (Commercial papers, CP). Чрез 
закупуването на търговски ценни книжа, CCFF осигурява финансиране на нефинансови 
предприятия с присъден инвестиционен рейтинг преди възникването на COVID-19 и със 
съществен принос за икономиката на Обединеното кралство. Такива предприятия се подкрепят 
по CCFF за изплащане на заплати, наеми и доставки, тъй като изпитват смущения в паричните 
потоци, свързани с пандемията (BoE, 2020a). Механизмът CCFF е затворен за нови покупки на 
23 март 2021 г., както е планирано. Натрупаният опит на CCFF показва, че механизмът успешно 
постига целта си да облекчи натиска върху паричните потоци на компаниите, породен от 
икономическите смущения вследствие на пандемията. Чрез директно кредитиране на големите 
компании, CCFF защитава банките да отпускат заеми на по-широк кръг от фирми, допълвайки 
други схеми на АЦБ и британското правителство като Схемата за срочно финансиране с 
допълнителни стимули за МСП (Term Funding Scheme with additional incentives for SMEs, TFSME) 
и Схемата за кредити за едрия бизнес поради прекъсване заради коронавируса в Обединеното 
кралство (UK Coronavirus Large Business Interruption Loan Scheme, CLBILS). Друга подобна 
схема е Схемата за кредити за бизнеса поради прекъсване заради коронавируса в Обединеното 
кралство (UK Coronavirus Business Interruption Loan Scheme, CBILS).

През първото тримесечие на 2020 г. Комитетът по парична политика на АЦБ отчита 
влошаване на пазара на облигации във Великобритания в условията на бързо разпространение на 
коронавируса и неблагоприятно развитие на световната и британската икономика и финансовите 
пазари. Причината е, че инвеститорите търсят инструменти с по-кратък срок, които са по-близки 
заместители на високоликвидните резерви на централната банка. В резултат на това финансовите 
условия във Великобритания и в световен мащаб чувствително се затягат.

През март 2020 г. Комитетът по парична политика на АЦБ въвежда Схема за срочно 
финансиране с допълнителни стимули за МСП (TFSME), финансирана чрез емитирането на 
резерви на централната банка. По този начин АЦБ подпомага банките да намалят лихвите по 
кредитите си. На специално заседание от 19 март 2020 г. Комитетът по парична политика на 
АЦБ преценява, че е оправдан допълнителен пакет от мерки за постигане на законоустановените 
цели и затова единодушно гласува за разширяване на схемата TFSME. По-голямата част от 
допълнителните покупки на активи включват държавни облигации на Обединеното кралство. 
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Намерението на АЦБ е покупките на активи да бъдат завършени възможно най-скоро в 
оперативен план, в съответствие с подобряване функционирането на пазара на облигации във 
Великобритания. Схемата TFSME се прилага в съответствие с определени оперативни процедури 
(BoE, 2021b).

Схемата TFSME се отличава със следните особености (BoE, 2020b, BoE, 2021b): 1/ Тя 
предлага четиригодишно финансиране по основния лихвен процент или много близо до 
него. Когато лихвените проценти са ниски, за някои банки и строителни дружества е трудно 
да намалят много повече лихвените проценти по депозитите, което от своя страна може да 
ограничи способността им да намалят лихвите по кредитите си. За да се смекчи този натиск 
и да се увеличи максимално ефективността на паричната политика, схемата TFSME предлага 
през следващите 12 месеца четиригодишно финансиране по банковия лихвен процент или по 
лихвен процент, много близък до него. Отпуска се допълнително финансиране за банките, които 
увеличават кредитирането, особено за МСП. 2/ Схемата подпомага засилването на трансмисията 
на намалението на банковия лихвен процент към реалната икономика, за да се гарантира, 
че предприятията и домакинствата се възползват от действията на АЦБ. Тя предоставя на 
участниците икономически ефективен източник на финансиране в подкрепа на допълнително 
кредитиране на реалната икономика, осигурявайки застраховка срещу неблагоприятни условия 
на пазарите за банково финансиране. Също така схемата осигурява стимули за банките да 
предоставят кредити на бизнеса и домакинствата за преодоляване на периоди на икономически 
смущения, както и допълнителни стимули за банките да подкрепят кредитирането на МСП. 3/ 
Институции, отговарящи на условията за участие в TFSME, са банки и строителни дружества, 
които са участници в Стерлинговата парична рамка на АЦБ (Sterling Monetary Framework, SMF) 
и които са регистрирани за достъп до Механизма на дисконтов прозорец (Discount Window Fa-
cility, DWF). Това на практика е широк кръг участници, които оперативно участват в TFSME. 
4/ Участниците в TFSME плащат лихва върху авансовите плащания, равна на банковия лихвен 
процент плюс такса за участието в TFSME, в съответствие с общите условия на схемата. 5/ Като 
допустимо обезпечение по схемата TFSME се приемат всички видове обезпечения, допустими 
за SMF. Допустимостта и процедурите, свързани с оценката на обезпечението, доставката и 
поддръжката в TFSME, са същите като за SMF. Участниците трябва да гарантират, че разполагат 
с достатъчно количество от допустимото обезпечение, за да покрият тегленето на средствата и 
очакваната лихва по схемата (BoE, 2021b).

Схемата за кредити за едрия бизнес поради прекъсване заради коронавируса в Обединеното 
кралство (UK Coronavirus Large Business Interruption Loan Scheme, CLBILS) помага на средните 
и големите предприятия да получат достъп до заеми и други видове финансиране до 200 млн. 
паунда. Правителството гарантира 80% от финансирането на заемодателя. Фирмите, които 
могат да кандидатстват за заем по CLBILS, трябва да са със седалище във Великобритания, да 
имат годишен оборот над 45 млн. паунда и да не са получили подкрепа по линия на Механизма 
за корпоративно финансиране при COVID-19 (CCFF). Те трябва да докажат че: а) бизнесът им 
е бил жизнеспособен, ако не е била пандемията; б) са засегнати от коронавируса; в) кредитът 
ще им позволи да се справят с краткосрочни и средносрочни трудности, произтичащи от 
коронавирусната пандемия. Ако фирмите заемат повече от 50 млн. паунда, се налагат ограничения 
върху изплащането на дивиденти, бонуси и обратно изкупуване на акции по време на срока на 
кредита. Схемата е валидна за фирми от всички сектори, с изключение на банки, застрахователи и 
презастрахователи (но не и застрахователни брокери), строителни общества, органи от публичния 
сектор, държавни основни и средни училища. Фирмите могат да получат заеми, револвиращи 
кредитни инструменти (вкл. овърдрафт), финансиране на активи и др. (UK Government, 2020). 
Максималната сума, която фирма може да заеме по схемата, е 200 млн. паунда. Схемата е била 
отворена до 31 март 2021 г. 
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Друга подобна схема е Схемата за кредити за бизнеса поради прекъсване заради коронавируса 
в Обединеното кралство (UK Coronavirus Business Interruption Loan Scheme, CBILS). Чрез 
нея се подкрепят предприятия, които се нуждаят от средства, за да преживеят трудностите на 
пандемията и да се възстановят след това. Чрез CBILS фирмите могат да получат финансова 
подкрепа в размер до 5 млн. паунда, ако са засегнати негативно от COVID-19. Схемата е достъпна 
чрез редица акредитирани кредитори и партньори. Кредиторът може да осигури финансиране под 
формата на срочни заеми, овърдрафти, финансиране на активи и др. Схемата дава на кредитора 
правителствена гаранция за погасяване на кредита, за да насърчи кредитирането в британската 
икономика. Заемателят е изцяло отговорен за дълга (British Business Bank, 2021). И тази схема 
във Великобритания е била отворена до 31 март 2021 г.

4. МЕРКИ НА ФЕДЕРАЛНИЯ РЕЗЕРВ НА САЩ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ 
COVID-19

Федералният резерв на САЩ (Фед) предприема широк спектър от действия за ограничаване 
на икономическите щети от пандемията, вкл. кредитиране в размер до 2,3 трлн. долара за 
подпомагане на домакинствата, работодателите, финансовите пазари и държавните и местните 
власти. Тези действия на Фед са в следните 6 основни насоки (Cheng et al., 2021):

• Поддържане на близки до нулата лихвени проценти;
• Подкрепа на функционирането на финансовите пазари;
• Насърчаване на банките да кредитират;
• Подкрепа за корпорациите и бизнеса, и за домакинствата и спестителите;
• Подкрепа на кредитирането на общините и държавата;
• Успокояване на паричните пазари в САЩ от международния натиск.
Основният лихвен процент на Фед е лихвеният процент по федералните фондове, т.е. по 

необезпечените междубанкови кредити или лихвеният процент, който банките плащат по 
овърнайт междубанково кредитиране. Това е таргетираният лихвен процент на паричната 
политика на Фед, който е основният монетарен инструмент за постигане на ценовата стабилност 
и мандата на заетостта.

Фед активно използва лихвената си политика както по време на глобалната финансова криза от 
2007-2009 г., така и по време на пандемията от коронавируса. В отговор на глобалната финансова 
криза от 2007-2009 г. Фед значително и многократно (десет пъти) понижава основния лихвен 
процент. От 5,25% в края на август 2007 г. той става 0,25% през декември 2008 г. и остава на това 
ниво в продължение на 8 години преди Фед да го увеличи до 0,5% през декември 2015 г. През 
декември 2016 г. лихвеният процент по федералните фондове е покачен до 0,75%, а през 2017 
г. е променен в посока нагоре три пъти - през март, юни и декември, съответно до 1%, 1,25% 
и 1,5% (Трифонова и колектив, 2018, с. 60). След първото увеличение на лихвения процент за 
2018 г. през март до 1,75% (Тошкова, 2018), през юни 2018 г. нивото му е повишено до диапазона 
1,75 - 2%, през септември - до 2 - 2,25%, през декември - до 2,25 - 2,5% (Иванова, 2018). Не се 
сбъдват очакванията на анализаторите през 2019 г. Фед да направи още покачвания на лихвения 
процент на федералните фондове. Дори напротив, през 2019 г. са направени три понижения на 
основния лихвен процент - първо е сведен до диапазона 2 - 2,25% през юли, по-късно до 1,75 
- 2% през септември и впоследствие до 1,50 - 1.75% през октомври. 

В отговор на пандемията от COVID-19 Фед понижава двукратно целта си за лихвения процент 
на федералните фондове с общо 1,5 процентни пункта на 3 март и на 15 март 2020 г., което го 
свежда до диапазон от 0% до 0,25%, който е в сила и в момента.1 Тъй като този лихвен процент 

1 На 3 март 2020 г. Фед понижава целта си за лихвения процент на федералните фондове до диапазона 1 - 1,25%, 
а на 15 март с.г. - до диапазона 0 - 0,25%.
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е еталон за другите краткосрочни лихвени проценти и също влияе върху дългосрочните лихвени 
нива, с понижаването му Фед цели да намали цената на ипотечните заеми, автомобилните заеми, 
заемите за собствен капитал и други заеми, но също така се намаляват и приходите от лихви, 
изплащани на спестителите.

Фед провежда политика на бъдещи насоки (forward guidance), базирани на преследването на 
определена цел. Този инструмент на неконвенционалната парична политика е усъвършенстван по 
време на Голямата рецесия от 2007-2009 г. В отговор на пандемията през 2020 г. Фед формулира 
насоки за бъдещия път на основния лихвен процент, като заявява, че лихвените проценти ще 
останат ниски „докато условията на пазара на труда не достигнат нива, съответстващи на 
оценките за постигане на максимална заетост и повишаване на инфлацията до 2% и са на път 
да надвишат умерено 2% за известно време“ (FRS, 2020c). Настоящите насоки за овърнайт 
лихвения процент, актуализирани през септември 2020 г., отразяват новата рамка на паричната 
политика на Фед, като оказват низходящ натиск върху дългосрочните лихвени проценти в САЩ.

Фед оказва подкрепа на функционирането на финансовите пазари в САЩ чрез покупки на 
ценни книжа (количествени улеснения, QE), кредитиране на първични дилъри на ценни книжа, 
осигуряване на подкрепа за взаимните фондове на паричния пазар и увеличаване обхвата на 
своите репо операции.

Покупките на огромни количества ценни книжа (QE) са възобновени от Фед по време на 
пандемията. Те са ключов инструмент, използван по време на Голямата рецесия от 2007-2009 г., 
когато Фед закупува трилиони долари в дългосрочни ценни книжа. Пазарите на съкровищни и 
ипотечни ценни книжа стават нефункционални след избухването на COVID-19, а действията на 
Фед имат за цел да възстановят гладкото им функциониране, така че да се запази кредитирането. 
На 15 март 2020 г. Фед заявява, че ще купи най-малко 500 млрд. долара в държавни ценни 
книжа (ДЦК) и 200 млрд. долара в гарантирани от правителството ипотечни ценни книжа през 
„следващите месеци“. След това на 23 март 2020 г. Фед прави покупките безсрочни, като заявява, 
че ще купува ценни книжа „в количества, необходими за поддържане гладкото функциониране на 
пазара и за ефективната трансмисия на паричната политика…“ (Cheng et al., 2021). Впоследствие 
функционирането на пазара се подобрява и Фед намалява покупките си през април и май 2020 
г. На 10 юни 2020 г. обаче Фед заявява, че ще спре да намалява покупките и ще купува най-
малко 80 млрд. долара на месец в ДЦК и 40 млрд. долара в жилищни и търговски ценни книжа, 
обезпечени с ипотека. Между средата на март и началото на декември 2020 г. портфейлът от 
ценни книжа на Фед нараства от 3,9 трлн. долара до 6,6 трлн. долара (Cheng et al., 2021).

Фед продължава да кредитира фирми за ценни книжа по време на пандемията. Чрез 
Кредитния инструмент за първични дилъри (Primary Dealer Credit Facility, PDCF), Фед предлага 
нисколихвени (понастоящем по 0,25% лихвен процент) заеми със срок до 90 дни на 24 големи 
финансови институции-първични дилъри. Като обезпечение първичните дилъри предоставят 
на Фед акции и дългови ценни книжа с инвестиционен клас, вкл. Търговски ценни книжа и 
общински облигации (FRS, 2020a). Целта е кредитните пазари да продължат да функционират 
в момент на стрес, когато институциите и отделните лица са склонни да избягват рискови 
активи и да трупат пари в брой, а първичните дилъри рискуват да се сблъскат с бариери пред 
финансирането на растящите им запаси от ценни книжа, натрупани по-рано. За да възстанови 
инструмента PDCF, Фед получава одобрението на министъра на финансите за първи път след 
глобалната финансова криза от 2007 - 2009 г. Инструментът PDCF е прекратен на 31 март 2021 г.

По време на пандемията Фед също възобновява антикризисния Инструмент за осигуряване 
на ликвидност на взаимните фондове на паричния пазар (Money Market Mutual Fund Liquidity 
Facility, MMLF), действал по време на Глобалната рецесия. Чрез този инструмент се отпускат 
заеми на банките срещу обезпечение, закупено от фондове на паричния пазар, инвестиращи 
в краткосрочни корпоративни търговски ценни книжа и в ДЦК, емитирани от американското 
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правителство. При избухването на пандемията от COVID-19 инвеститорите масово се оттеглят 
от фондовете на паричния пазар. За да посрещнат отлива на капитали, фондовете на паричния 
пазар продават ценни книжа, но сътресенията на финансовите пазари затрудняват продажбата 
им, дори ако всички ценни книжа са с високо качество и с много кратък падеж. Фед заявява, 
че инструментът MMLF „ще подпомогне фондовете на паричния пазар при задоволяване 
на исканията за обратно изкупуване от домакинствата и други инвеститори, подобрявайки 
цялостното функциониране на пазара и отпускането на кредити в икономиката“. Фед осигурява 
10 млрд. долара от Валутния стабилизационен фонд (Exchange Stabilization Fund) за покриване 
на потенциални загуби (FRS, 2020b). Валутният стабилизационен фонд (ESF) се състои от три 
вида активи: щатски долари, чуждестранни валути и специални права на тираж (СПТ), който е 
международен резервен актив, създаден от Международния валутен фонд (МВФ) (U.S. Depart-
ment of the Treasury, 2021).

Фед значително разширява обхвата на своите операции за обратно изкупуване (репо 
операции), за да насочи паричните средства към паричните пазари и по същество предлага 
неограничени суми пари. Репо пазарът е мястото, където фирмите кредитират и заемат пари 
и ценни книжа краткосрочно, обикновено овърнайт. Нарушенията във функционирането на 
репо пазара се отразяват на лихвения процент по федералните фондове. Фед предоставя пари 
на разположение на първичните дилъри в замяна на държавни и правителствено-гарантирани 
ценни книжа. Преди избухването на коронавирусната пандемия, Фед предлага 100 млрд. долара 
в репо за едно денонощие и 20 млрд. долара в двуседмично репо. Фед значително разширява 
репо програмата си по време на пандемията - както по отношение на предлаганите суми, така и 
по отношение на продължителността на заемите. Фед предлага 1 трилион долара дневно репо 
за овърнайт, 500 млрд. долара за едномесечно репо и 500 млрд. долара за тримесечно репо. 
В сила от 18 март 2021 г. Фед увеличава лимита на 80 млрд. долара на ден за овърнайт репо 
на заемополучател, спрямо предишния лимит от 30 млрд. долара на ден за овърнайт репо за 
заемополучател.

По време на пандемията Фед насърчава банките да кредитират. Един от начините за това е 
директното кредитиране на банки. Фед понижава лихвения процент по заемите, които отпуска 
на банките в дисконтовия прозорец (discount window) с 2 процентни пункта, от 2,25% на 0,25% 
- това е по-ниско, отколкото по време на Голямата рецесия. Тези заеми обикновено са за едно 
денонощие2, нo Фед удължава срока им до 90 дни (FRS, 2021a). Банките предлагат голямо 
разнообразие от обезпечения (ценни книжа, заеми и т.н.) в замяна на парични средства, така 
че Фед не поема голям риск при отпускането на тези заеми. Паричните средства позволяват 
на банките да продължат да функционират: вложителите могат да продължат да теглят пари, 
а банките могат да отпускат нови заеми. Понякога банките не са склонни да вземат заеми от 
дисконтовия прозорец, защото се опасяват, че ако излезе информация за това, пазарите и другите 
агенти ще решат, че са в беда. За да се противопоставят на тази стигма, осем големи банки в 
САЩ се съгласяват да вземат заеми от дисконтовия прозорец (Cheng et al., 2021).

Фед въвежда временно облекчаващи регулаторни изисквания за банките по време на 
пандемията. Фед насърчава банките (както най-големите, така и общинските) да използват 
регулаторния си капитал и буферите за ликвидност, за да могат да увеличат кредитирането по 
време на икономическия спад. За да запазят капитала си, големите банки също спират обратното 
изкупуване на своите акции. Фед също премахва коефициента на минималните задължителни 
резерви (МЗР) на банките - процентът от депозитите, който банките трябва да поддържат като 
резерви при Фед, за да задоволят търсенето на пари в брой от агентите - макар това до голяма 
степен да е без значение, тъй като банките в момента държат далеч над необходимите резерви. 
Фед ограничава дивидентите и обратното изкупуване на акции на банкови холдингови компании 

2 Тези заеми се изтеглят в края на един ден и се изплащат на следващата сутрин.
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по време на пандемията, но през март 2021 г. обявява, че тези ограничения се отменят на 30 
юни 2021 г. за повечето компании въз основа на резултатите от стрес тестовете (FRS, 2021c).

Фед осигурява подкрепа за корпорациите и бизнеса, и за домакинствата и спестителите по 
време на пандемията. По отношение на бизнеса, Фед директно кредитира големи корпоративни 
работодатели. На 23 март 2020 г. Фед създава два нови механизма за подкрепа на американски 
корпорации с висок рейтинг. Единият е Кредитният инструмент за корпорации на първичния 
пазар (Primary Market Corporate Credit Facility, PMCCF). Той позволява на Фед да дава 
заеми директно на корпорации, като купува нови емисии облигации и предоставя заеми. 
Кредитополучателите могат да отлагат плащанията на лихви и главници поне за първите 6 
месеца, така че да имат пари в брой, за да плащат на своите служители и доставчици. Но през 
този период на кредитополучателите е забранено да плащат дивиденти или да изкупуват обратно 
свои акции. Другият инструмент е Кредитният инструмент за корпорации на вторичния пазар 
(Secondary Market Corporate Credit Facility, SMCCF). При него Фед може да закупи съществуващи 
корпоративни облигации, както и борсово-търгувани фондове, инвестиращи в корпоративни 
облигации с инвестиционен клас. Тези инструменти осигуряват на компаниите достъп до 
кредити, така че да могат по-добре да поддържат своите бизнес операции и капацитет през 
периода на пандемията. Първоначално подкрепата на ново финансиране от Фед възлиза на 100 
млрд. долара. Министерството на финансите на САЩ осигурява 75 млрд. долара от Валутния 
стабилизационен фонд за покриване на потенциални загуби. Окончателните покупки на 
облигации и заеми по двата кредитни инструмента се осъществяват до 31 декември 2020 г. На 2 
юни 2021 г. Фед заявява, че постепенно ще продаде своя портфейл от корпоративни облигации 
на стойност 13,7 млрд. долара (FRS, 2021b).

Фед прилага т.нар. Механизъм за финансиране на търговски книжа (Commercial Paper Fund-
ing Facility, CPFF). Пазарът на търговски книжа в САЩ е на стойност 1,2 трлн. долара. На този 
пазар фирмите емитират необезпечен краткосрочен дълг към фондове на паричния пазар и 
други компании, за да финансират ежедневните операции. Чрез CPFF по време на пандемията 
Фед купува търговски книжа, като по същество директно отпуска заеми на корпорации за 
срок до 3 месеца при лихва между 1 и 2 процентни пункта, по-висока от овърнайт лихвените 
проценти. Според Фед „подобреното функциониране на пазара на търговски ценни книжа ще 
подобри способността на бизнеса да поддържа заетост и инвестиции, докато нацията се справя 
с епидемията от коронавирус“ (Cheng et al., 2021). Както и при други небанкови кредитни 
улеснения, Фед получава разрешение от Министерството на финансите на САЩ, което влага 10 
млрд. долара в CPFF за покриване на всички загуби. Механизмът е изтекъл на 31 март 2021 г.

Трети начин, по който Фед подкрепя корпорациите и бизнеса, е като отпуска преки кредити на 
МСП. Основната програма за кредитиране на Фед е обявена на 9 април 2020 г., но впоследствие 
е разширена, така че да включи повече потенциални кредитополучатели и да подпомогне малкия 
и средния бизнес в САЩ. 

Чрез три програми – Механизъм за нови заеми (New Loans Facility), Механизъм за разширени 
заеми (Expanded Loans Facility) и Механизъм за приоритетни заеми (Priority Loans Facility), 
Фед финансира до 600 млрд. долара в петгодишни заеми. В тези програми участват фирми с до 
15,000 служители или до 5 млрд. долара годишни приходи. Съгласно промените, обявени през 
юни 2020 г., Фед намалява минималния размер на новите и на приоритетните заеми, увеличава 
максималния размер за всички кредити и удължава срока за погасяването им. Кредиторите 
задържат 5% от заемите. В тези три механизма Министерството на финансите на САЩ е вложило 
75 млрд. долара. 

В подкрепа за домакинствата и спестителите по време на пандемията през март 2020 г. Фед 
рестартира антикризисния Срочен кредитен механизъм с ценни книжа, обезпечени с активи 
(Term Asset-Backed Securities Loan Facility, TALF). Този механизъм е предназначен да съдейства 
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за задоволяване кредитните нужди на потребителите и малките предприятия, като улеснява 
емитирането на обезпечени с активи ценни книжа (Asset-Backed Securities, ABS) и спомага за 
общо подобряване на пазара на ABS. Чрез този механизъм Фед подкрепя кредитирането на 
домакинства, потребители и малък бизнес като кредитира притежатели на ABS с нови заеми. 
Тези заеми включват студентски заеми, автомобилни заеми и лизинги, заеми по кредитни карти, 
заеми за покупка на оборудване, кредити за финансиране на застрахователна премия, някои 
заеми за малък бизнес, които са гарантирани от Администрацията на малкия бизнес (Small Busi-
ness Administration, SBA) в САЩ и др. В периода на пандемията Фед разширява допустимото 
обезпечение по този срочен механизъм, като вече включва ценни книжа, обезпечени с ипотека 
и новоемитирани колатерализирани облигации с най-високо качество. По програмата TALF Фед 
първоначално отпуска до 100 млрд. щатски долара нови кредити. Кредитите със срок от три 
години. Министерството на финансите на САЩ е отпуснало 10 млрд. долара по тази програма 
от Валутния стабилизационен фонд. Без да е удължавана, тази програма е прекратена на 31 
декември 2020 г. (FRBNY, 2021).

По време на глобалната финансова криза от 2007-2009 г. Фед се съпротивлява да подпомага 
кредитирането на общинските и държавните власти. Но по време на пандемията Фед започва 
да отпуска преки кредити на общините и държавата чрез т.нар. Общински ликвиден механизъм 
(Municipal Liquidity Facility, MLF), създаден на 9 април 2020 г. Пазарът на общински облигации 
е подложен на огромен стрес при избухването на пандемията, а държавните и общинските 
власти срещат все повече трудности в заемането, докато се борят с негативните икономически 
последици от COVID-19. Механизмът MLF предлага заеми на отделните щати на САЩ, вкл. 
окръг Колумбия, окръзи с най-малко 500,000 жители и градове с най-малко 250,000 жители. Фед 
разширява списъка на допустимите кредитополучатели по MLF на 27 април и 3 юни 2020 г. През 
юни 2020 г. щатът Илинойс е първият, който използва механизма MLF. Съгласно промените, 
обявени през юни 2020 г., Фед разрешава на губернаторите на щати с градове и окръзи, които не 
отговарят на прага на населението, да определят до две населени места за участие в механизма. 
Губернаторите определят за допустими и двама емитенти на облигации - летища, тол системи 
(таксуване), комунални услуги, обществен транспорт.3 Фед може да кредитира в размер до 500 
млрд. долара общински и държавни предприятия с присъден кредитен рейтинг с инвестиционен 
клас. Министерството на финансите на САЩ осигурява 35 млрд. долара за покриване на 
евентуални загуби. Общинският ликвиден механизъм е прекратен на 31 декември 2020 г.

За успокояване на паричните пазари в САЩ от международния натиск в условията на 
пандемията Фед използва активно валутни суап линии. Този инструмент е важен както по време 
на Голямата рецесия, така и по време на пандемията от COVID-19. Фед предоставя щатски 
долари на разположение на други централни банки, за да могат да кредитират банки, които се 
нуждаят от ликвидност. В замяна Фед получава чуждестранни валути и начислява лихва върху 
валутните суапи. Пет чуждестранни централни банки имат постоянни суап линии с Фед. Фед 
намалява лихвения процент, който начислява по тези суапи с централните банки на Канада, 
Англия, Еврозоната, Япония и Швейцария, и удължава падежа на тези суапи. Фед също така 
разширява временните суапи с централните банки на Австралия, Бразилия, Дания, Корея, 
Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Сингапур и Швеция. На 16 декември 2020 г. Фед удължава 
тези временни суапи до 30 септември 2021 г. (Cheng et al., 2021).

Фед също така предлага щатски долари на централните банки, които нямат установена 
суап линия чрез нов репо механизъм, наречен FIMA, т.е. репо механизъм „за чуждестранни и 
международни парични власти“ (for “foreign and international monetary authorities”)4. Фед отпуска 

3 Метрополитен на Ню Йорк (New York Metropolitan Transportation Authority, MTA) също се възползва от тази 
програма през август 2020 г., заемайки 451 млн. долара.
4 FIMA repo facility (repurchase agreement facility for foreign and international monetary authorities).
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овърнайт доларови заеми на централните банки, обезпечени с правителствени ценни книжа 
на САЩ. Този механизъм е удължен, заедно с временните суап линии, до 30 септември 2021 г.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Направеният сравнителен анализ на ключовите нови програми и мерки на неконвенционалната 

парична политика на водещите световни централни банки в отговор на пандемията от COV-
ID-19 показва, че основен неконвенционален инструмент са програмите за покупка на активи. 
Тези програми са мащабни и активно се прилагат от ЕЦБ, АЦБ и Федералния резерв. И трите 
изследвани централни банки подпомагат банките да намалят лихвите по кредитите си и да 
разширят кредитирането на предприятията и домакинствата. Фед и АЦБ също подпомагат 
предприятията да плащат на своите служители и доставчици в условията на кризата чрез 
различни механизми. 

Фед и АЦБ използват активно и лихвената си политика, намалявайки основните си лихвени 
проценти с цел облекчаване кредитирането на бизнеса и домакинствата по време на пандемията. 
За разлика от тях, ЕЦБ не предприема никакви промени в нивата на ключовите си лихвени 
проценти, доколкото те продължават да се поддържат на исторически ниските им нива от 
септември 2019 г. 

Въпреки че прилагането на програмите за покупка на активи започва от преди десетилетие, 
те продължават и днес да се прилагат активно за ограничаване на негативните икономически 
ефекти от пандемията. Все още продължават дебатите за това как работят програмите за 
количествени улеснения в различни държави по света и какви са по-широките им взаимовръзки 
и потенциални ограничения. Тези дебати отразяват глобалното състояние на познанията 
за тези нови неконвенционални инструменти на паричната политика. Тези дискусии имат 
голямо значение за разработването на възможно най-ефективна програма за количествено 
улеснение и трябва да бъдат приоритизирани, особено като се има предвид постоянната роля 
на QE в инструментариума на паричната политика. Счита се, че програмите за покупка на 
активи съдействат за стабилизиране на финансовите пазари и предотвратяване превръщането 
на турбуленцията, породена от пандемията, в мащабна финансова криза с още по-сериозни 
последици.
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ДРАЙВЪРИ НА ФИНАНСОВАТА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ НА ДОМАКИНСТВАТА 
В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ

Данчо ПЕТРОВ

РЕЗЮМЕ
Задлъжнялостта на домакинствата в условията на пандемия провокира изследователски 

интерес по ред причини. Първо, кризата, причинена от глобалната пандемия, се развива по 
непредсказуем сценарий, различен от познатите в теорията и практиката модели за управление 
на кризи. Второ, ръстът на финансовата задлъжнялост в условия на криза генерира сериозни 
проблеми за тези домакинства, които изпитват трудности и лишения и живеят в условия на 
икономически и финансов стрес. Освен социалния фокус проблемът има и по-широки измерения, 
които засягат дейността на финансовите посредници и стабилността на финансовата 
система. Пряко или косвено промените в задлъжнялостта на домакинствата се отразяват 
върху разполагаемия доход, нивото на потреблението, търговските обороти и като цяло 
върху пазарната конюнктура. Промените в структурата и стойностните измерения на 
финансовите задължения на домакинствата в условията на пандемия несъмнено изправя 
пред нови предизвикателства както полисимейкъри и регулатори, така и мениджмънта на 
кредитните институции. 
Ключови думи: глобална пандемия, домакинства, задлъжнялост, криза.

DRIVERS FOR THE FINANCIAL INDEBTEDNESS OF HOUSEHOLDS
IN A PANDEMIC

Dancho PETROV

ABSTRACT
Household indebtedness in a pandemic provokes research interest for a number of reasons. First, 

the crisis caused by the global pandemic is developing in an unpredictable scenario, different from 
the crisis management models known in theory and practice. Second, the growth of financial indebt-
edness in times of crisis generates serious problems for those households that experience difficulties 
and deprivation and live in conditions of economic and financial stress. In addition to the social 
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focus, the problem has broader dimensions that affect the activities of financial intermediaries and 
the stability of the financial system. Changes in household indebtedness directly or indirectly affect 
disposable income, consumption levels, trade turnover and market conditions in general. Changes 
in the structure and value dimensions of household financial liabilities in the context of a pandemic 
undoubtedly pose new challenges for both policymakers and regulators, as well as the management 
teams of credit institutions.
Key words: crisis, global pandemic, households, indebtedness.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Нивото на задлъжнялост на домакинствата пряко или непряко се отразява върху техния 

разполагаем доход, нивото на потребление, а оттам и върху търговските обороти и като цяло върху 
пазарната конюнктура. Промените в структурата и стойностните измерения на задълженията на 
домакинствата са важни индикатори, които предоставят ценна информация на полисимейкъри, 
регулатори, мениджмънта на кредитни институции, финансови експерти и по-широката публика. 

Глобалната пандемия причини внезапен и рязък спад в икономическата активност. Това от 
своя страна доведе до драматични съкращения на работни места в много индустрии и значителни 
загуби на доходи за голяма част от домакинствата. Резонно на дневен ред се поставя въпросът как 
шокът от пандемията, ще се отрази на възможностите на домакинствата да обслужват коректно 
своите задължения. Този проблем засяга в най-голяма степен тези домакинства, които са проявили 
неблагоразумие да натрупат солидни задължения и регистрират значителен спад в текущите си 
доходи. Натрупването на прекомерно висок дълг на домакинствата може да доведе до проблеми 
с обслужването на задълженията. Това неминуемо се отразява и върху финансовата устойчивост 
на кредитните институции. Според Drehmann and Juselius (2014) доминацията на високи нива на 
задлъжнялост на домакинствата може да служи като инструмент за предвиждане на предстояща 
криза в банковата система. Нещо повече, свръхзадлъжнялостта на домакинствата представлява 
реална заплаха за макрофинансовата стабилност и се превръща в индикатор, предупреждаващ 
за предстояща финансова криза, а по стойностните измерения може да се съди за интензитета 
на настъпващата рецесия (Schularick and Taylor, 2012).

2. ПОУКИТЕ ОТ ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА
Глобалната финансова криза и последвалата я икономическа рецесия доведоха до 

продължително затягане на кредитирането и изправи значителна част от домакинствата пред 
трудности с управлението на задълженията, които са акумулирали в годините, предхождащи 
кризата. Темповете, с които нарастваха дълговете на домакинствата през относително дълъг 
период от време преди настъпването на кризата не предизвикваха опасения, тъй като се считаше, 
че първоначалното им ниво е относително ниско и регистрирания ръст само запълва тази 
празнота. Изследване, проведено от Chakrabarti et al. (2011) установява, че в предкризисната 
2006 г. при всеки процент нарастване на цените на жилищата в САЩ, със същото темпо нараства 
и дългът по ипотеките. Още преди настъпването на глобалната финансова криза Dynan and 
Kohn (2007) стигат до извода, че лихвените проценти, нарастването на доходите и промените 
в предпочитанията могат да дадат само частично обяснение за нарастването на дълга на 
домакинствата, а на финансовите иновации се отрежда ключова роля в това отношение. Mian and 
Sufi (2011) внасят допълнителни пояснения по въпроса за повишаващите се нива на задлъжнялост 
преди глобалната финансова криза. Според тях експанзията на жилищно-ипотечните заеми в 
периода 2002-2005 г. в САЩ в основна степен се дължи не толкова от страна на търсенето, 
колкото на повишеното предлагане на кредит. Те изясняват, че това повишено предлагане не е в 
резултат от подобрената кредитоспособност на заемателите, а корелира с експанзията в нивото 
на секюритизация на активите на кредитните пазари.
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Част от негативните проявления на икономическите кризи е понижената способност на 
домакинствата да използват дълг за потребителски нужди, което от своя страна води до общ 
спад в потреблението и задълбочаване на кризата. Според Ji et al., (2019) съществуват два 
потенциални канала, чрез които кризата може да се отрази на връзката между задлъжнялостта 
и потреблението. Първо, високите нива на задлъжнялост могат да засегнат способността или 
желанието за потребление на домакинствата. Второ, кризата би могла да намали разполагаемата 
сума на кредита, предназначена за еднократно потребление на домакинството. Първият канал 
авторите обозначават като „фондов“ (stock) ефект, а вторият - „ефект на потока“ (flow effect). 

3. ШОКЪТ ОТ ПАНДЕМИЯТА И ОТРАЖЕНИЕТО МУ ВЪРХУ ЗАДЛЪЖНЯЛОСТТА 
НА ДОМАКИНСТВАТА

Кризата, причинена от глобалната пандемия Covid-19 поставя много неизвестни във 
формулата за успешното управление на фамилните финанси. Несъмнено тази криза е различна 
от всички останали, развива се по твърде различен сценарий и не се поддава на управление с 
познатите модели за оценка на финансовите рискове. Анализът на променените икономически 
условия под натиска на последствията от глобалната пандемия индикира, че високите стойности 
на задлъжнялост на домакинствата са предпоставка за генериране на повишен риск освен 
за самите домакинства и за финансовия сектор (Akkaya et al., 2020). Това отправя много 
предизвикателства не само към управлението на финансите на домакинствата, но и към риск-
мениджмънта във финансовите институции, дейността на регулативните органи и социално-
икономическата политика на държавата. 

Въз основа на оценката на финансовия статус на домакинствата в началото на пандемията 
и чрез тестване на симулационни модели за влиянието на разсрочването на плащанията и 
възстановяването на трудовия пазар върху неиздължаването на ипотечните заеми Bilyk et al. 
(2020) формулират три фактора, определящи устойчивостта на домакинствата към кризата, 
причинена от пандемията: (1) финансовото здраве на домакинствата в началото на пандемията; (2) 
ефективността на предприетите антикризисни мерки; (3) времето, необходимо за възстановяване 
на трудовия пазар.

Безспорно анализът на финансовия статус на домакинствата преди пандемията би могъл 
да бъде полезен за проучаването на финансовата устойчивост, с която те навлизат в този 
предизвикателен период от време. Adams et al. (2020) правят анализ и оценка на финансовото 
благосъстояние (wealth) на домакинствата в Австралия непосредствено преди пандемията и се 
опитват да оценят вероятните последствия спрямо очаквания икономически спад. Констатира 
се, че по-младите домакинства и тези, които са заети в най-засегнатите от кризата индустрии, са 
по-уязвими. Само около половината от тези домакинства биха могли да поддържат своите разходи 
в продължение на три месеца с притежаваните от тях ликвидни активи. Високозадлъжнели 
домакинства, които преживяват шоков спад в доходите си и имат ограничени запаси от ликвидни 
активи са сред най-уязвимите. 

В скорошно изследване на Romano (2020) се прави сравнителен анализ между Голямата 
депресия и настоящите икономически условия в САЩ и Австралия, породени от кризата с 
глобалната пандемия. От съпоставката между стойностите на индикаторите „задължения/
разполагаем доход“ и „задължения на домакинствата към БВП“ се стига до извода, че в 
навечерието на кризата в САЩ и Австралия задълженията на домакинствата представляват 
значително по-тежко бреме в сравнение с това през 20-те години на ХХ век. Стойностите на 
един от ключовите показатели за задлъжнялост на домакинствата -Задължения/разполагаем 
доход“ в САЩ се удвоиха между 1920 и 1929 г. от 35% на 74%. В по-ново време този показател 
също бележи повишение - от 63% през първото тримесечие на 1980 г. до 96% през последното 
тримесечие на 2017 г. В Австралия се наблюдава подобна даже още по-ясна тенденция - от 



ТРИНАДЕСЕТА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО - 2021"

118

63.1% през юни 1988 до 186.8% през декември 2019.
Както вече беше отбелязано генезисът и непредвидимото развитие на настоящата криза 

контрастира с рецесията през 2008 г., която доведе до продължителна нестабилност в глобалната 
финансова система. Някои автори правят опит за паралел, сравнявайки пандемията с природно 
бедствие при анализа на нейното отражение върху задлъжнялостта на домакинствата (Bilyk, et 
al., 2020). Според тях основната прилика между пандемията и природното бедствие е внезапното 
преустановяване на икономическата активност, причинено от шоково събитие, несвързано 
пряко с икономически фактори. Аналогията между пандемията и природните бедствия може би 
има своите обективни основания, но между тях следва да се откроят някои много съществени 
различия. Природните бедствия обикновено имат локален характер и ограничен териториален 
обхват, докато пандемията, макар и с нееднакъв интензитет в различните страни и региони, засяга 
пряко или косвено глобалното икономическо развитие. В чисто финансов аспект материалните 
щетите от природните бедствия и аномалии могат да бъдат количествено определени и стойностно 
измерени, докато стойностните оценки на щетите от пандемията трудно биха могли да получат 
адекватно определение и измерение. Това обстоятелство е пряко свързано със спецификата 
на социално-психологическите, а не само чисто икономическите и финансови проявления на 
кризата, които трудно се поддават на калкулации по традиционните методи.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изследването на динамиката на финансовите задължения на домакинствата преди и по време 

на пандемията може да бъде от полза не само за проучаване на финансовия статус, с който те 
навлизат в този предизвикателен и непредсказуем период от време. Изводите от анализа могат да 
бъдат полезни и за полисимейкърите и регулаторите при дискутирането и вземането на адекватни 
решения за използване на подходящи лостове и механизми за противодействие на шоковете. 
Потенциалните мерки на политиката за противодействие на риска включват ограничаване на 
размера на дълга спрямо стойността на обезпечението, въвеждане на ограничение на размера на 
дълга спрямо дохода, въвеждане на изискване за амортизация или ограничения/премахване на 
данъчни ползи. Мярката с предоставяне, респ. отмяна на данъчни облекчения е пряко свързана 
с фискалната политика. Най-често се състои във възможността плащаните лихви по определен 
тип заеми или част от тях да се третират като данъчно признат разход, който може да се приспада 
от облагаемия доход. Това би могло да се разглежда и като вид субсидиране на лихвените 
плащания по задължения към финансови институции. В България фискалната политика и 
данъчното законодателство не предоставят подобни възможности за разлика от голяма част от 
развитите страни по света. Прилагането на подобни форми за субсидиране на лихвени плащания 
по задължения на домакинствата „отваря по-широко вратите“ пред банковото кредитиране и 
способства за облекчаване на обслужването на кредитите от домакинствата.
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COVID-19 И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА

Атанас КАМЕЛАРОВ

РЕЗЮМЕ
Covid-19 е един от най-опустошителните реални шокове за глобалната икономика след 

Втората световна война. Той провокира безпрецедентни мерки от страна на водещите 
централни банки за облекчаване на финансовите и монетарни условия в икономиката, които 
бяха немислими в близкото минало. Напълно основателно може да се постави въпроса дали 
курсът на паричната политика претърпява промяна и какви могат да бъдат последствията 
в средносрочен и дългосрочен план. Това е особено актуално за Европейската централна банка 
и монетарната политика в еврозоната, които доста се отдалечиха от своята първоначална 
рамка. Историята показва, че всяка глобална криза от подобен мащаб, води до фундаментални 
промени в паричния режим и е много вероятно да станем свидетели на поредната промяна с 
всички произтичащи от това предизвикателства за централното банкерство.
Ключови думи: еврозона, парична политика, паричен режим, централно банкерство.

COVID-19 AND MONETARY POLICY CHALLENGES

Atanas KAMELAROV

ABSTRACT
Covid-19 is one of the most devastating real shocks to the global economy since the World War 

II. It has provoked unprecedented measures by leading central banks to ease financial and monetary 
conditions in the economy that were unthinkable in the recent past. It is quite reasonable to pose the 
question whether the course of monetary policy is changing and what the consequences may be in 
the medium and long term. This is particularly relevant for the European Central Bank and monetary 
policy in the euro area, which have strayed away from their original framework. History has shown 
that any global crisis of this magnitude leads to a fundamental change in the monetary regime, and 
it is very likely that we will see another change with all respective challenges for central banking.
Key words: Central banking, euro area, monetary policy, monetary regime.
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Стартът на Covid кризата през март 2020 г. завари икономиката на еврозоната в ситуация на 

плах оптимизъм за бъдещо възстановяване след период на продължителна ниска инфлация и нисък 
икономически растеж. В условията на подкрепяща парична политика в продължение на години 
след избухването на дълговата криза и последователното въвеждане на редица „извънредни“ 
мерки от страна на ЕЦБ, еврозоната се озова на територия близка до представата за долна 
граница на лихвените равнища, а паричните пазари се радваха на изобилие от ликвидност. ЕЦБ 
трупаше критики, най-вече от последователите на немската традиция в централното банкерство 
затова, че пресича границата на монетарното финансиране и жертва своята независимост като 
централна банка в опит да спаси разклатените публични финанси на някои страни от периферията 
на еврозоната. Всички тези спорове и дискусии бяха заглушени от опустошителния шок, който 
пандемията стовари върху глобалната икономика, а перспективите за растеж и възстановяване 
се превърнаха в очаквания за кошмарен икономически колапс. На този фон ЕЦБ, подобно на 
останалите водещи централни банки, сравнително бързо въведе широкомащабни мерки за 
смекчаване удара от Covid кризата върху финансовия и реалния сектор.

Реакцията на централните банки и преди всичко реакцията на ЕЦБ към шока от Covid кризата, 
поставя два сериозни въпроса: размива ли се границата между паричната и фискалната политика 
и какви могат да бъдат последствията за ценовата стабилност от щедро разхлабената парична 
политика през последните месеци.

2. ЗА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ПАРИЧНАТА И ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА
Паричната и фискалната политика винаги са съжителствали в рамките на определен микс, 

който се променя в исторически план, както и според господстващите към съответния момент 
икономически парадигми. Тази граница практически се е заличавала и паричната политика 
като правило е била поставяна изцяло в услуга на фискалната при възникване на извънредни 
обстоятелства. В миналото, най-често, това е било свързано с избухване на войни. Самата 
институция „централна банка“ обичайно се е възприемала като източник за спешно акумулиране 
на значителни средства за държавата при извънредна ситуация. Тук е достатъчно да се припомни 
историята на Английската банка, която е създадена през 1694 г. именно с тази цел – спешно 
осигуряване на 1,2 млн. лири за финансиране военните разходи на Короната. Подкрепата за 
държавата от една подобна банкова институция винаги е била съпроводена с изкушението 
правителството лесно да финансира разходите си чрез заеми от „своята банка“ като алтернатива 
на дълговото финансиране, увеличаване на данъците или емисията на държавни книжни  
пари, доколкото репутация и стабилността на последните обикновено са доста съмнителни. 
По своята икономическа същност обаче, няма разлика между печатането на пари директно от 
правителството и монетарното финансиране на държавата чрез създаването на допълнителни 
парични задължения на централната банка, които пряко или косвено достигат до държавното 
съкровище за покриване на бюджетните разходи.

В Европейския съюз съществува категорична забрана за монетарно финансиране на 
правителствата, на държавни органи на страните-членки и на институциите на Общността. 
Смята се, че това е от ключово значение за гарантиране независимостта на централната 
банка и провежданата от нея парична политика. Освен това се предотвратява възможността 
за книжнопарична емисия за финансиране на бюджетните дефицити и риска от инфлация при 
едно подкрепено от паричната политика раздуване на бюджетните разходи.

През първите 10 години от своето функциониране Евросистемата използва наследената от 
Германската Бундесбанк рамка на парична политика, в която основен инструмент за създаване на 
пари са репооперациите с кредитните институции от еврозоната, без прилагане на окончателни 
(outright) операции на открития пазар. Това напълно изключва възможността за монетарно 
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финансиране. За първи път отклонение от тази рамка на паричния мениджмънт бе стартирането 
на Програмата за изкупуване на обезпечени облигации (Covered Bond Purchase Programme) през 
2009 г., но истинският шок идва година по-късно, когато ЕЦБ стартира Програмата на пазарите 
на ценни книжа (Securities Market Programme), по която извършва окончателни покупки на 
правителствени ценни книжа на страните от периферията на еврозоната, засегнати от дълговата 
криза. Това предизвика огромни критики от страна на привържениците на твърдия курс срещу 
монетарното финансиране, водени от средите на германските централни банкери.

Последващото развитие на дълговата криза в ЕС дава допълнителни поводи за критики 
срещу нестандартните мерки на ЕЦБ (двете дългосрочни операции по рефинансиране - LTRO 
на стойност над 1 трил. евро, обявената през 2012 г. Програма за окончателни монетарни 
транзакции - Outright Monetary Transaction Programme), зад които редица коментатори виждат 
заобикаляне на забраната за монетарно финансиране. Програмата за мащабно изкупуване на 
активи (Quantitative Easing) от 2015 г. също породи сериозни съмнения, че има за цел подпомагане 
безразходното финансиране на определени правителства, дори при отрицателна доходност за 
инвеститорите в съкровищни ценни книжа.

При всеки от изброените случаи ЕЦБ аргументирано защитаваше предприеманите мерки 
като подчинени единствено и само на целите на паричната си политика и отричаше каквито 
и да са опити за заобикаляне забраната за монетарно финансиране. Възможността паричната 
политика да доведе до редуцирани и дори отрицателни разходи за финансиране на правителствата 
по-скоро се разглеждаше като страничен ефект на монетарния мениджмънт.  Covid кризата 
за първи път (и единствен засега) постави като приоритет на паричната политика на ЕЦБ 
осигуряването на благоприятни условия за финансиране на правителствата.1 Формално това не е 
монетарно финансиране, но практически позволява на правителствата да имат лесен достъп до 
акумулиране на средства при отрицателна доходност, което представлява своеобразен „подарък“ 
от страна на монетарните власти за фиска. Днес това дори не се прикрива от представители 
на изпълнителното ръководство на ЕЦБ (Panetta 2021), които заявяват, че използването на 
неконвенционални инструменти на паричната политика „намаляват доходността по суверенния 
дълг, редуцират правителствените разходи за финансиране в съответствие с темпа на растеж, 
в резултат на което създават допълнително пространство за фиска“. Твърдата разделителна 
линия между  паричната и фискалната политика в ЕС се сочи от настоящия президент на ЕЦБ 
Кристин Лагард като причина за разнопосочните стимули на тези две политики в средата на 
втората декада на XXI век, което е „допринесло за бавното възстановяване и слабия ценови 
натиск в еврозоната“ (Lagarde 2021).

Новите нагласи на ръководството на ЕЦБ по отношение на микса „парична-фискална 
политика“ поставят на дневен ред въпроса за независимостта на централната банка. Известно е, 
че централните банки не разполагат с инструментална независимост на паричната си политика, 
ако финансират бюджетните разходи. Макар да има признание, че това става индиректно в 
условията на Covid кризата, все още решенията на паричната политика се вземат от позициите на 
легитимни цели, залегнали в мандата на ЕЦБ - запазване целостта на еврозоната и осигуряване на 
ценова стабилност (т.е. предотвратяване на опустошителна дефлация) в условията на пандемия. 
Както често се е случвало в миналото по време на война или друго бедствие, миксът „парична-
фискална политика“ търпи изменение и като правило размива границите между тези два основни 
лоста на икономическата политика. Президентът на ЕЦБ разглежда това като постигане на „по-

1 В свое решение от 18.03.2020 г. Управителният съвет на ЕЦБ заявява: „УС на ЕЦБ се ангажира да изпълнява 
своята роля в подкрепа на всички граждани на еврозоната в тези изключително предизвикателни времена. За тази 
цел ЕЦБ гарантира, че всички сектори на икономиката ще могат да се възползват от благоприятни финансови 
условия, които да им позволят да абсорбират този шок. Това се отнася еднакво за домакинствата, фирмите, 
банките и правителствата“ (ECB 2020).
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висш“, „балансиран“ микс на политиките (Lagarde 2021). Валидността на една подобна позиция 
на централните банкери може да се удостовери, ако паричната политика действително постига 
основната си цел, която в случая с ЕЦБ е осигуряването на ценова стабилност.

3. РИСКОВЕ ЗА ЦЕНОВАТА СТАБИЛНОСТ
Щедрата и благоразположена към фискалните нужди на правителствата парична политика 

в условията на Covid кризата напълно логично води до спекулации дали това няма да повиши 
инфлация над темпа, който централните банки разглеждат като съвместим с представата 
за ценова стабилност - като правило около 2%. Един бърз поглед към ръста на баланса на 
Евросистемата за периода 20 март 2020 г. - 20 август 2021 г. показва общо нарастване на всички 
инструменти на паричната политика с 3,16 трил. евро, което кореспондира с увеличаване актива 
на Евросистемата за изминалите 17 месеца с 63,4%. За сравнение, за същия период активът на 
Федералната резервна система нараства с 78,5%.2

Създаването на ликвидност от централните банки с тези внушителни темпове и в 
толкова големи мащаби не е изненада за т.нар. „огнева мощ“ на две от институциите в света, 
концентрирали огромна икономическа власт. Въпреки това, фокусирането само върху балансите 
на официалните монетарни власти може да бъде подвеждащо, тъй като не е задължително 
новосъздадените централнобанкови пари да преминат в разположение на икономическите 
субекти. По-точна представа за монетарните фактори, влияещи върху ценовата стабилност, 
дава темпа на изменение на паричните агрегати. На фиг. 1 е представен темпът на нарастване 
на годишна база на най-широкия паричен агрегат в САЩ и в Еврозоната като за сравнение са 
показани и аналогичните данни за България.

Фиг. 1.
Темп на нарастване на паричното предлагане на годишна база в САЩ,

Еврозоната и България (в процент)3

Прави впечатление, че в САЩ паричното предлагане бележи феноменален растеж за 
последните 15 години - от 6,8% годишно нарастване през февруари 2020 г. до 27% през 

2 Изчисленията се базират на данни от Консолидираните финансови отчети на Евросистемата, достъпни на 
адрес https://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/html/index.en.html и на статистическите публикации на Федералната 
резервна система за консолидираните баланси на Федералните резервни банки, достъпни на адрес https://www.
federalreserve.gov/releases/h41/.
3 Източник на данните: ECB, Federal Reserve, БНБ. Изчисления на автора.
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февруари 2021 г. - почти четирикратно по-висок ръст. И въпреки по-високата база през 2020 г., 
темпът на нарастване в САЩ остава доста висок - 12,7% към края на юни 2021 г. В еврозоната 
паричното предлагане отбелязва значително по-скромен растеж от 5,9% през февруари 2020 г. 
до 11,9% през януари 2021 г. и забавя своя темп в средата на годината. Темпът на нарастване 
на паричната маса в еврозоната в условията на пандемията е дори по-нисък от наблюдавания 
през 2008 г., когато инфлацията в еврозоната бележи най-високите си стойности от 4,1% след 
въвеждането на общата валута. В България паричните агрегати в условията на Covid кризата 
бележат незначителен растеж от своите исторически данни за последните 5 години като най-
висок растеж се наблюдава през март 2021 г. от 13,6%.

Погледнато през призмата на монетарните фактори за инфлацията, опасенията за ценовата 
стабилност в еврозоната изглеждат неоснователни. Всъщност, надеждите на европейските 
централни банкери са, че комбинацията от подкрепяща парична политика и разхлабена фискална 
политика, особено в контекста на инициативата Next Generation EU, най-накрая ще изведат 
икономиката на еврозоната от състоянието на “lowflation” - среда на много ниска инфлация и 
продължителен във времето нисък икономически растеж.4

Според вижданията на ръководителите на ЕЦБ (Schnabel 2021) инфлацията в еврозоната ще 
се детерминира от немонетарни фактори, като много от тях се очаква да изчезнат през 2022 г. 
и средносрочната инфлация да остане под инфлационната цел на Управителния съвет на ЕЦБ. 
Наблюдаваната инфлация в страните-членки на ОИСР през 2021 г. нараства до 3,8% през месец 
май, но тя е доста разнородна по страни - например в САЩ достига 6% на годишна база, докато в 
еврозоната е около 2% (Schnabel 2021). Сред основните фактори за инфлацията се посочва ръста 
на цените на петрола и на енергийните ресурси, както и отчетения ръст в цените на борсовите 
стоки поради т.нар. „базов ефект“.5 Повишаването на същинската инфлация (core inflation) на 
по-широката кошница от потребителски стоки и услуги е резултат от базовия ефект в цените 
на редица услуги, които се оказват подтиснати по време на ограничителните мерки през 2020 
г., както и на недостатъчното предлагане на стоки от индустриалния сектор.

Що се отнася до прогнозите за инфлацията, експертите на ЕЦБ очакват хармонизираният 
индекс на потребителските цени (HICP) в еврозоната да нарасне до 2,6% в края на 2021 г., 
след което да се понижи до 1,5% през 2022 г. и 1,4% през 2023 г. (Schnabel 2021). Тези цифри 
се аргументират с изчезването на базовия ефект през 2022 г. и преодоляване на дисбалансите 
между търсенето и предлагането в условията на възстановяване след пандемията. С други думи, 
променените нагласи за оптимизиране на микса „парична-фискална политика“ и подкрепящата 
фискалните мерки парична политика в условията на Covid кризата се очаква да изведат 
еврозоната от състоянието на „ликвиден капан“, в който икономистите вярват, че тя се намира 
през последните години, без това да се отрази върху осигуряването на ценовата стабилност в 
еврозоната.

Инфлацията в еврозоната има съществено значение за ценовата динамика в България, 
доколкото режима на валутен борд пренася в голяма степен инфлационните процеси от 
икономиката, чиято валута се ползва като резервна. Освен „вноса“ на инфлация, очакванията на 
БНБ са за ускоряване на инфлацията у нас до около 3,5% в края на 2021 г. и постепенно забавяне 
до 0,8% през 2022 г. и 1.1% през 2023 г. (БНБ 2021). Всъщност, тези цифри са доста по-ниски 
от необходимите за постигане на по-висока реална конвергенция между ценовото равнище в 
България и Европейския съюз с оглед очакванията за евентуално присъединяване на страната 
ни към еврозоната.

4 Терминът “lowflation” е предложен от настоящия президент на ЕЦБ Кристин Лагард.
5 Става дума за отчетен по-висок годишен ръст на цените през 2021 г. спрямо същия период на 2020 г., когато 
равнището на цените на редица стоки пада.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Covid-19 е един от най-големите шокове за глобалната икономика в последните десетилетия. 

Той преобърна изцяло отдавна заложени шаблони в мисленето и действията на икономистите 
и политиците, особено в Европейския съюз. Дори най-здравият бастион на неолибералните 
идеи в икономическата теория и практика - Европейската централна банка се отказа от някои 
свои дългогодишни постулати и догми, които следваше усърдно през първите 20 години от 
своето съществуване. Кой би повярвал, че водещи централни банкери в ръководството на ЕЦБ 
ще споделят и защитават открито кейнсиански и посткейнисански идеи от първата половина 
и средата на миналия век? Въпреки това, все още е рано да се говори за някаква кардинална 
промяна на доминиращия паричен режим в Европа, както би могло да се очаква, ако се припомни 
историческия опит  от световните войни и катастрофи в миналото. Засега изглежда, че ЕЦБ 
запазва своята независимост като централна банка, паричната й политика продължава да 
поддържа курса за ценова стабилност в еврозоната, а опасенията за изпускането на инфлацията 
от контрол, поне засега не се оправдават. Със сигурност Covid кризата остави своя белег върху 
рамката на паричната политика на Евросистемата, но още веднъж доказа, че ЕЦБ може да 
действа като пълнокръвна централна банка, бързо и решително, подобно на монетарните власти 
в останалите водещи икономики. Тук, разбира се, не бива да се изключва риска от изненади, 
които разхлабената в продължение на години парична политика, особено в контекста на Covid 
кризата, могат да породят за банковия сектор, финансовата система и реалната икономика в 
средносрочна и дългосрочна перспектива.
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА БАНКИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ - НОВАТА 
НОРМАЛНОСТ  В КОНТЕКСТА НА ГЛОБАЛНАТА ПАНДЕМИЯ

Радина МОМЧИЛОВА

РЕЗЮМЕ
Наблюдаваната в последните години стремглава дигитализация на банковите услуги беше 

допълнително ускорена от глобалната пандемия  COVID-19. На световно ниво се забелязват 
тенденции за увеличаване на използването на онлайн и мобилните платформите на банките, 
безконтактните  разплащания и консултинг. Тези промени не подминават и българската 
банкова действителност. При по-консервативните потребители на местния финансов пазар 
се наблюдава известно пречупване на мирогледа и увеличение на интереса към дигиталните 
решения. От своя страна, банките в страната се опитват да се адаптират към новите 
реалности, инвестирайки все повече усилия в посока модернизиране на продукти, услуги и 
процеси. Глобалната пандемия разчупи и стигмата на консерватизма на местните банки 
като организации, давайки възможност за дистанционна работа и гъвкавост на вътрешните 
процеси и процедури. 
Ключови думи: банкиране, глобална пандемия, дигитализация.

DIGITALIZATION OF BANKING IN BULGARIA - THE NEW NORMALITY 
IN CONTEXT OF GLOBAL PANDEMIC

Radina MOMCHILOVA

ABSTRACT
The rapid digitalization of banking services, which is observed in recent years, has been further 

accelerated by the global pandemic  of COVID-19. Globally, there are trends for increasing the use 
of online and mobile platforms of the banks, the contactless payments and consulting. These changes 
do not skip the Bulgarian banking reality. Regarding the more conservative consumers in the local 
financial market, it is observed a certain change in the state of mind in the direction of increased inter-
est in digital solutions. On the other hand, banks in the country are trying to adapt to the new realities 
by investing more and more efforts in modernization of products, services and processes. The global 
pandemic also broke the stigma of conservatism of local banks as organizations - giving opportunity 
for work from home and making the internal processes and procedures more flexible. 
Key words: banking, digitalization, global pandemic.
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Финансовата индустрия е сред тези, в които иновациите предизвикват драстични промени 

(ПЕТРОВ, 2018, 24). Инвазията на високите технологии води до сериозни изменения и в 
банковата действителност (PETROV, 2019, 180). Тенденциите за дигитализация на бизнеса и 
промяната на потребителските очаквания са допълнително ускорени от глобалната пандемия CO-
VID 19. Ориентацията към клиентските нужди, фокусирането върху „мобилното дистанционно 
банкиране“, ефективният анализ на данните и избора на „правилните“ технологични платформи 
са ключовите фактори, опосредстващи успеха на банките както във възникналата нова 
нормалност, така и в по-дългосрочен план (EY, 2020:a). 

Световните тенденции в банковия сектор, в условията на глобална пандемия, не остават 
чужди за българския финансов пазар. Целият сектор в България е повлиян от възникналата 
ситуация.  Тя  принуждава компаниите да реагират бързо и адекватно с планове и стратегии, 
насочени към улесняване на клиентите и служителите. Това води след себе си ускоряване на 
започналите процеси по дигитализацията у нас, посредством инвестиции във висококачествени 
технологични иновации (WORLD FINANCE, 2021).

2. ДИСКУСИЯ
2.1. ПРОМЯНА НА ПАЗАРНАТА РЕАЛНОСТ В СВЕТОВЕН МАЩАБ
Глобалната пандемия COVID 19 предизвиква сътресения във всички бизнес сфери, 

включително и в банковата. Институциите в сектора са поставени пред предизвикателството 
да адаптират както предлаганите от тях продукти и услуги, така и бизнес моделите си към 
променящите се потребителски потребности. Банките в световен мащаб се оказват в ситуацията 
да оперират в несигурната пазарна действителност, обусловена от баланса между нуждите за 
стремглави дигитални трансформации, ефективен риск мениджмънт и осигуряване на качествено 
и персонализирано клиентско обслужване (BANK GOVERNANCE LEADERSHIP NETWORK, 
2020, 1).

Ускорените процеси на дигитализация на банковия бизнес са породени  от променените 
потребителски потребности, в посока необходимостта от достъп до финансово обслужване „от 
разстояние“. Изследванията показват, че около 40% от потребителите в едни от най-развитите 
европейски икономики  споделят,  че COVID 19 e променил мирогледа им относно методите за 
банкиране (EY, 2020:b).

В ситуацията на глобална пандемия 57% от клиентите вече предпочитат онлайн банкирането. 
За сравнение - преди кризата този канал за достъп до финансово обслужване е бил използван 
от 49% от потребителите. При мобилното банкиране се наблюдава аналогична тенденция - 
55% ползваемост на мобилните приложения сега, сравнено с 47% преди глобалната пандемия. 
Отделно се отчитат очаквания за гъвкавост на клиентското изживяване, сравнима с тази на т.нар 
Big Tech компании, чиито основен бизнес е свързан с модерните технологии (WORLD RETAIL 
BANKING REPORT; 2020, 1). 

Данните от световно проучване на Deloitte през 2020г. (фиг.1) показват, че в зависимост от 
различния тип банкови продукти, процентът на „новопривлечените“ към онлайн/мобилното 
банкиране клиенти варира между 9 и 16% (DELOITTE; 2020:a). Най-голям „пробив“ се наблюдава 
в кредитните продукти (потребителски и ипотечни) и консултинга, които до скоро се възприемаха 
като типични за клоновата мрежа финансови решения. Данните от аналогично проучване през 
2021г. сочат тенденция за увеличаване на онлайн потреблението, като тук „новопривлечените“ 
към дигиталните платформи вече достигат между 14 и 33% (фиг. 2) (DELOITTE; 2021). Картовите 
организации VISA и MasterCard отчитат завишаване по отношение на онлайн операциите (DE-
LOITTE, 2020:b), a в голям брой държави националните регулатори въведоха увеличение на 
лимита на безконтактните трансакции (BIS, 2020:a, 4).
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Фиг. 1.
Използване на банкови продукти и услуги през онлайн и мобилните платформи

преди и по време на пандемията от COVID 19

Фиг. 2.
Използване на банкови продукти и услуги през онлайн и мобилните платформи

за пръв път по време на пандемията от COVID 19 - сравнение 2020г. и 2021г.

На фона на представените тенденции, може да се заключи, че глобалната пандемия следва да 
се разглежда не само като период на нестабилност, но и като пазарна възможност за банковите 
институции да адаптират по-бързо бизнесa си към новата дигитална реалност (NACHID & 
BELHCEN, 2020). В нея кредитните институции следва да отчитат, че клиентите използват 
дигиталните възможности много по-ефективно и за по-разнообразни цели, в сравнение с преди 
Ковид кризата (OECD, 2020, 5). 

Потребителските потребности са ясно ориентирани към „свръх персонализирано, напълно 
дигитализирано обслужване, което да е налично при поискване във всеки един момент на 
денонощието“. Това изисква непременно „отваряне“ на бизнес модела на банковите институции, 
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за да бъдат конкурентоспособни на FinTech индустрията. Ключово за традиционните финансови 
посредници е правилното управление на клиентското изживяване (WORLD RETAIL BANK-
ING REPORT, 2021, 1). Бързата и ефективна промяна на банковите институции преминава през  
колаборацията им с „новите играчи“ и възприемане на добрите практики от тях (BIS, 2020:b).

За да се адаптират към новите нормалности, банките следва да фокусират вниманието си 
не само в прилагане на дигиталните решения в продуктите и обслужването на клиентите си. 
Важно за успеха на традиционните кредитни институции е да използват новите технологии за 
дигитализация и „олекотяване“ на вътрешните процеси и структури (DELOITTE 2020:b).

2.2. АДАПТИРАНЕ НА БАНКОВИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ КЪМ НОВАТА 
НОРМАЛНОСТ

Дигитализацията на българския банков сектор традиционно се възприема като изостанала 
спрямо нивата, които се наблюдават на европейско и световно ниво. Изследванията показват, 
че кредитните институции в страната все още са в начален етап на адаптирането на дигитални 
функционалности (DELOITTE, 2020:c), a към 2020 г. едва 13% от индивидуалните потребители 
в страната банкират онлайн при средна стойност за ЕС 58% (ЕВРОСТАТ, 2021). Въпреки това, 
в ситуацията на глобална пандемия, банковият сектор у нас отчита  положителни трендове в 
посока дигитализация на услугите и системи. 

На първо място промяната на българския банков пазар засяга еволюцията на потребителските 
потребности. При доскоро считаните за консервативни клиенти, предпочитащи традиционното 
финансово обслужване, COVID 19 ускори рязко промяната на нагласите в посока иновативните 
финансови продукти и услуги и ползването на дигитализираните канали за достъп. Изследване 
на Mastercard показва, че 45% от потребителите на местния пазар извършват повече онлайн 
финансови операции текущо, в сравнение с преди пандемията, а 40% смятат, че безконтактните 
плащания ще спомогнат за преодоляването й. 

Данните сочат, че глобалната пандемия е своеобразния катализатор за модернизацията на 
българския банков пазар, който „отключва“ стремглава промяна  на нагласите и за в бъдеще.  
Проучването показва, че 98% от потребителите  у нас биха обмислили използване на дигитални 
банкови решения, а причините са основно три:

• Сигурност - основен фактор за 44% от респондентите;
• Удобство - основен фактор за 37% от респондентите;
• По-ниски такси и привилегии - основен фактор за 34% от респондентите.
Отделно, България изпъква с най-висок процент граждани, които биха обмислили 

преминаване към дигитална банка в бъдеще (54%) при 39% средно за Европа. Също така, 
процентът на българите, които биха преминали към дигитална банка в близките 12 месеца, се е 
увеличил повече от 2 пъти спрямо миналата година - от 10% до 26%, при средно 23% за Европа 
(MASTERCARD, 2020). 

Подобна революционна промяна в нагласите на българските потребители е сериозно 
предизвикателство пред кредитните институции у нас. За да запазят пазарните си позиции, в 
така дефинираната „новата нормалност“, банките следва да предприемат редица стъпки в посока 
предлагане на качествено дигитализирано клиентско изживяване и промяна на вътрешните си 
процеси. Редица от институциите у нас вече демонстрират ориентацията си към иновациите.

Лидерът на пазара - Уникредит Булбанк  предлага на клиентите си електронно подписване 
на потребителски кредити, дигитални разплащания чрез платформата Apple pay, a във връзка с 
глобалната пандемия пренася в телефонния си център процесите за обслужване и  към момента 
над 80% от услугите на банката за индивидуални клиенти са достъпни и с обаждане по телефона 
(УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, 2021). 

От своя страна, във връзка COVID 19 Банка ДСК (БАНКА ДСК, 2021) предлага на своите 
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клиенти възможност за електронно подписване на документи чрез Evrotrust и онлайн заявка 
за разсрочване на кредити. Нова функционалност в мобилната апликация е „Сметки в други 
банки“, чрез която клиентите на банката могат да следят наличност и движения по сметки и в 
конкуренти институции.

 От OББ (ОББ, 2021) вече предлагат дигитализирани безконтактни разплащания през 
платформата Google Pay. Дигиталният портфейл и електронното подписване на документи е 
част от иновациите и на Първа инвестиционна банка (ПИБ, 2021). 

 Пощенска Банка (INVESTOR, 2021) предоставя напълно дистанционен процес по заявяване 
и получаване на кредити, сметки, застраховки, дебитни и кредитни карти, онлайн консултация 
за жилищен кредит чрез мобилното приложение EVA Postbank, както  и чрез  „дигитални зони“ 
където  клиентите могат да се идентифицират с банковата си карта и да извършат сами около 
90% от операциите, които по принцип се извършват от банковите служители. 

Освен в предлагането на дигитални продукти и услуги на клиентите, мениджърите на водещите 
банки в страната заявяват все по-голяма намеса на модерните технологии в осъвременяването 
на банковите системи и процеси, търсейки по-голяма ефективност и конкурентоспособност в 
динамичната среда на финансовото обслужване. Бъдещата колаборация с FinTech компаниите  
също е един от заложените пред кредитните институции приоритети за бъдещо развитите 
(КАПИТАЛ, 2021). Ковид кризата доведе не само до дигитализация на портфолиата и процесите 
в банковите институции в страната - наблюдава се и разчупване на стигмата на консерватизма на 
банките като организации и работодатели. Разглеждайки корпоративните сайтове на лидерите на 
пазара и платформите за набор на персонал, става видно, че вече и у нас се залага на дистанционна 
работа, използвайки възможностите за интерактивно общуване.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В световен мащаб модернизацията на банковия бизнес е неизменна част от пазарните 

тенденции в последните десетилетия. Глобалната пандемия COVID 19 ускори вече задействаните  
процеси  за фокус върху предоставянето на  качествено, дигитализирано клиентско изживяване, 
преструктуриране на процесите и колаборация с иновативните участници на финансовите пазари. 

Новата нормалност повлиява силно и на българския финансов пазар. На местно ниво се 
наблюдава значителна промяна на потребителските потребности, в посока разчупване на 
консерватизма и адаптиране към дигиталните решения. Банките, от своя страна, реагират на 
създалата се обстановка с  редица иновативни продукти и услуги  и с промяна на вътрешни 
процеси и процедури. 

Въпреки предизвиканите сътресения в икономическата активност в страната,  глобалната 
пандемия COVID 19 може да се счита за катализаторът, предизвикал ускореното дигитализиране  
и адаптиране на банковия бизнес към световните тенденции.
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ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРИХОДИТЕ ОТ 
ПРОПОРЦИОНАЛЕН ДАНЪК ЗА БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЕ НА 

БИЗНЕС ЦИКЪЛ

Стоян ТАНЧЕВ

РЕЗЮМЕ
Изследвана е връзката между  производствения разрив на БВП (разрив на бизнес цикъла) 

върху ефективността на приходите от пропорционален данък в България. Връзката между 
производствения разрив на БВП и ефективността на приходите от пропорционален данък е 
изследвана с иконометричния метод- обобщен метод на моментите (GMM). Използвани са 47 
набюдения за периода от март 2008 до март 2020 г. Резултатите от изследването показват, 
че ефективността на приходите от пропорционален данък e процикличнa в период на инфлация 
и дефлация. Данъчните приходи от пропорционален данък са негативно свързани с бизнес 
цикъла в България и може да се каже, че размерът на пропорционалния данък е процикличен.
Ключови думи: БВП, бизнес цикъл, България, пропорционален данък, производствен разрив.

ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PROPORTIONAL TAX 
REVENUES FOR BULGARIA IN TERMS OF BUSINESS CYCLE

Stoyan TANCHEV

ABSTRACT
This studies examined the relationship between the business cycle (GDP-GAP) and the tax effi-

ciency of proportional income tax revenues in Bulgaria. Using GMM model the relations between the 
tax efficiency and the GDP-GAP are modelled. Eurostat data (47 observations) has been used for the 
period from March 2008 through March 2020. The research results show that the efficiency of propor-
tional income tax revenue is prociclical in period of inflation. In period of deflation the efficiency of 
proportional income is prosocial too. This results show that the efficiency of the proportional income 
tax revenue is procyclical in period of inflation and deflation. The tax revenues from proportional 
income tax are negatively related to the business cycle in Bulgaria and we can conclude that this tax 
rate policy is procyclical.
Key words: Bulgaria, Business cycle, GDP, GDP-GAP, Proportional tax.
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1. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
В условие на бизнес цикъл може да се изследва и ефективността на приходите от данъци. 

Ефективността показва как фазите на бизнес цикъла влияят върху събираемостта на приходите. 
Приложен е коефициент на ефективност на данъчните приходи (tax revenue efficiency ratio) с 
който е изследвана ефективността на приходите от пропорционален данък. Методологията е 
разработена и предложена от Санак, К., Веллосо, Р. и Ксинг, Ж. (Sancak, C., Velloso, R. and Xing, 
J. 2010). Изчислява с формулата:

Tax revenue efficiency ratio = (tax revenue/tax base)/tax rate*100             (1)

където:
- tax revenue - действително събраните данъчни приходи в бюджета от лицата по трудови 

правоотношения;
- tax base - данъчна база, получена е след умножение на броя на лицата заети по трудови 

правоотношения и нарастването на средната работна заплата;
- tax rate - данъчен размер на пропорционалния данък върху дохода, който е 10%.
Темата за въздействието на приходите на данъка в условие на бизнес цикъл е подложена на 

обстоен изследователски интерес.   
Уинтър, А. (Winther, A. 2011) емпирично изследва автоматичните стабилизатори на фискалната 

политика за Дания за периода 1998-2009 г. Доказва, че при спад на производството и доходите, 
приходите от преки и косвени данъци автоматично се понижават, а разходите се увеличават.

Богданов, Б. (Bogdanov, B. 2010) с GLS регресия изследва дискреционната политика и 
автоматичните стабилизатори в 7 развити и 23 развиващи се страни за периода 1972-2001 г. 
Доказва, че е автоматичните фискални стабилизатори са антициклични, независимо от размера 
и степента на развитие на икономиката.

В панелно изследване за 8 страни от Латинска Америка, проведено от Алберола, Е. и кол. 
(Alberola, E. et al. 2016) за периода 1990-2014 г. емпирично е потвърдено, че автоматичните 
фискални стабилизатори са проциклични.

В друго панелно изследване проведено от Вег, К. и Вулентин, Г. (Vegh, C. and Vulentin, G. 2012) 
за 62 страни за периода 1960-2012 г. е потвърдено, че автоматичните фискални стабилизатори 
са антициклични в развитите страни и проциклични в развиващите се страни.

Руссек, Ф. и кол. (Russek, F. et al. 2015), емпирично доказват, че за периода 1965-2025 г. 
автоматичните стабилизатори на данъка върху дохода са антициклични за икономиката САЩ. За 
периода 1980-2012 г. Кодрзики, И. (Kodrzycki, Y. 2014) също доказва, че данъкът върху доходите 
в САЩ е антцикличен. В друго изследване на Коен, Д. и Фоллетт, Г. (Cohen, D. and Follette, G. 
2000) също е доказано, че автоматичните фискални стабилизатори на данъка върху доходите 
имат антициклично въздействие за икономиката на САЩ. Сходни са и изводите на МакКай, 
А. и Рейс, Р. (McKay, A. and Reis, R. 2012), които потвърждават, че прогресивният данък върху 
доходите е ефективен автоматичен стабилизатор за икономиката на САЩ.

2. МЕТОДОЛОГИЯ И ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ИЗСЛЕДВАНЕТО
В настоящото изследване са приложени методите - обобщен метод на моментите (GMM) 

и корелация. Използвани са тримесечни данни на НСИ и Евростат за периода от март                                        
2008 г. до март 2020 г. с включени 47 наблюдения. Изследването е разделено на два под периода- 
положителни  и отрицателни стойности на GDP GAP. В първия случай са използвани 19 
наблюдения, а във втория - 28. Изследвана е ефективността на приходите от пропорционален 
данък при инфлационно и дефлационно напрежение в икономиката.
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3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО
Използвани са променливите- разлика в производството (GDP GAP), коефициент на 

ефективност на приходите от пропорционален данък върху доходите (ECPITR), брой на заетите 
лица по трудови правоотношения на възраст от 15 до 64 навършени години (EMPL), обща сума 
на нарастване на средните доходи на работещите по трудови правоотношения (TOTAL_AS), 
държавни разходи (G_EXP), бруто образуване на капитал (GCF).

Данните за обща сума на нарастване на доходите на работещи по трудови правоотношения, 
държавни разходи и бруто образуване на капитал са в абсолютни стойности (млн. лв.). Данните 
на лицата заети по трудови правоотношения са представени като брой заети. Променливите 
на GDP GAP и ECPITR са получени, чрез допълнителни математически пресмятания (вж. 
формули 1 и 2).

Целевата променлива в уравнението на GMM модела е ECPITR. Независима променлива е 
GDP GAP. Променливите на EMPL, TOTAL_AS, G_EXP и GCF са инструменти.

3.1. Анализ на ECPITR в период на инфлационен разрив на GDP GAP
Ако в условие на инфлационно напрежение коефициентът на ефективност е с положителен 

знак, то ефективността на приходите от пропорционален данък се повишава. Ако коефициентът 
на ефективност е с отрицателен знак, то ефективността на приходите се понижава. Положителна 
стойност означава антициклична политика, а отрицателна стойност означава проциклична 
политика.

Използването на GMM изисква всички променливи в модела да са стационарни. Ако 
променливите не са стационарни на базови стойности (I0) са изчислени техните първи разлики 
(I1). В таблица 1 е показан груповият тест за стационарност на ECPITR, GDP GAP, EMPL, 
TOTAL_AS, G_EXP и GCF.

Групов тест за стационарност на ECPITR , GDP GAP, EMPL, TOTAL_AS, G_EXP и GCF
Таблица 1

Метод Статистика Вероятност Кроссекции Наблюдения
Нулева хипотеза: Има единичен корен (допуска наличието на общи процеси на единичен корен)
Левин, Лин и Шу t* -1.88851 0.0295 6 108

Източник: Съставена от автора

Груповият тест за единичен корен на ECPITR, GDP GAP, EMPL, TOTAL_AS, G_EXP и 
GCF (Таблица 2) показва, че променливите са стационарни като група.

Резултатите от уравнението на метода GMM с целева променлива ECPITR са представени 
е Таблица 2. 

Резултати от иконометричната оценка с GMM метод
Таблица 2

Променлива Коефициент Стандартна грешка t-Отношение Вероятност
GDP GAP -0.269478 0.153018 -2.761084 0.0362
Constant 6.402701 0.515875 12.41133 0.0000
Instrument specification: EMPL, EMPL(-1), G_EXP, G_EXP(-1), GCF, GCF(-1), TOTAL_AS, TOTAL_AS(-1)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat
Instrument rank

-0.079131
-0.067202
2.866518
2.471792
9

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
J-statistic
Prob(J-statistic)

5.810294
2.774797
139.6877
4.799794
0.043802

Източник: Съставена от автора
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Коефициентът на ефективност на приходите от пропорционален данък е с отрицателна 
стойност (-0.269478). В условие на инфлационно напрежение ефективността на приходи се 
понижава. Пропорционалният данък има проциклично въздействие, увеличава инфлацията и 
спомага за прегряване на икономиката.

Стойността на коефициента на детерминация (R-squared = -0.079131) показва, че с 7% се 
обяснява ефективността на приходите от пропорционален данък на България чрез промяна в 
участващата в Таблица (2) независима променлива. Вероятността на J-statistics (Probability J-
statistic=0.04) показва, че се потвърждава алтернативната хипотеза за адекватност на използвания 
модел.

Резултатите за екзогенност на независимите променливи (Таблица 3) и за значимост на 
инструментите (Таблица 4) показват, че конструираният модел е статистически значим.

Резултати за екзогенност на независимите променливи
Таблица 3

Метод Стойност Вероятност
Difference in J-stats_Output Gap 3.568899 0.0507
Restricted J-statistic_Summary 4.957119
Unrestricted J-statistic_Summary 4.388220

Източник: Съставена от автора

Резултати за значимост на инструментите
Таблица 4

Метод F статистика Значимост
Cragg-Donald F-stat: 2.313912
Stock-Yogo TSLS critical values
5% 20.25
10% 11.39
20% 6.69
30% 4.99

Източник: Съставена от автора

Фиг. 1 показва, че връзката между променливите е отрицателна, a стойността на корелацията 
е (-0.034017). Посочените резултати потвърждават изводите от GMM модела. 

Фиг. 1.
Регресионна линия между ECPITR  и GDP GAP

Източник: Съставена от автора
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От приложените иконометрични техники може да се направи извод, че в условие на 
инфлационно напрежение, ефективността на приходите от пропорционален данък се понижава. 
Приходите имат проциклично въздействие и спомагат за увеличаване на инфлацията и прегряване 
на икономиката.

3.2. Анализ на ECPITR  в период на дефлационен разрив на GDP GAP
Ако в условие на дефлационно напрежение коефициентът на ефективност е с положителен 

знак, то ефективността на приходите от пропорционален данък се повишава. Ако коефициентът 
на ефективност е с отрицателен знак, то ефективността на приходите от пропорционален данък 
се понижава. Положителна стойност означава проциклична политика, а отрицателна стойност 
означава антициклична политика.

В таблица 5 е показан груповият тест за стационарност.

Групов тест за стационарност на ECPITR и GDP GAP, EMPL, TOTAL_AS, G_EXP и GCF
Таблица 5

Метод Статистика Вероятност Кроссекции Наблюдения
Нулева хипотеза: Има единичен корен (допуска наличието на общи процеси на единичен корен)
Левин, Лин и Шу t* -1.52598 0.0635 6 166

Източник: Съставена от автора

Груповият тест за единичен корен на ECPITR и GDP GAP, EMPL, TOTAL_AS, G_EXP и 
GCF (вж. Таблица 5) показва, че променливите не са стационарни като група. Затова са изчислени 
техните първи разлики (вж. Таблица 6).

Групов тест за стационарност с изчислени първи разлики на ECPITR и GDP GAP, 
EMPL, TOTAL_AS, G_EXP и GCF

Таблица 6
Метод Статистика Вероятност Кроссекции Наблюдения

Нулева хипотеза: Има единичен корен (допуска наличието на общи процеси на единичен корен)
Левин, Лин и Шу t* -7.23114 0.0000 6 150

Източник: Съставена от автора

Резултатите от уравнението на метода GMM с целева променлива ECPITR  са представени 
в Таблица 7.

Резултати от иконометричната оценка с GMM метод
Таблица 7

Променлива Коефициент Стандартна грешка t-Отношение Вероятност
GDP GAP 0.574386 0.167646 3.426185 0.0020
Constant 7.720856 0.477321 16.17539 0.0000
Instrument specification: EMPL, EMPL(-1), G_EXP, G_EXP(-1), GCF, GCF(-1), TOTAL_AS, TOTAL_AS(-1)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat
Instrument rank

0.047670
0.011042
2.690850
2.340251
9

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
J-statistic
Prob(J-statistic)

6.535261
2.705831
188.2576
5.222469
0.032835

Източник: Съставена от автора
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Коефициентът на ефективност на приходите от пропорционален данък е с положителна 
стойност (0.574386). В условие на дефлационно напрежение ефективността на приходи 
се увеличава. Следователно, пропорционалният данък има проциклично въздействие. Не 
противодейства при дефлация и задълбочава спада на икономиката.

Стойността на коефициента на детерминация (R-squared=0.047670) показва, че с 4% се 
обяснява ефективността на приходите от пропорционален данък чрез промяна в участващата 
в Таблица (7) независима променлива. Вероятността на J-statistics (Probability J-statistic = 0.03) 
показва, че се потвърждава алтернативната хипотеза за адекватност на използвания модел.

Резултатите за екзогенност на независимите променливи (Таблица 8) и за значимост на 
изнструментите (Таблица 9) показват, че конструираният модел е статистически значим при 
ниво 5% вероятност за грешка.

Резултати за екзогенност на независимите променливи
Таблица 8

Метод Стойност Вероятност
Difference in J-stats_Output Gap 3.107697 0.0428
Restricted J-statistic_Summary 5.351081
Unrestricted J-statistic_Summary 5.243384

Източник: Съставена от автора

Резултати за значимост на инструментите
Таблица 9

Метод F статистика Значимост
Cragg-Donald F-stat: 2.593489
Stock-Yogo TSLS critical values
5% 20.25
10% 11.39
20% 6.69
30% 4.99

Източник: Съставена от автора

Фиг. 2 показва, че връзката между променливите е положителна, a стойността на корелацията 
е (0.207466). Посочените резултати потвърждават изводите от GMM модела.

Фиг. 2.
Регресионна линия между ECPITR и GDP GAP

Източник: Съставена от автора
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От приложените иконометрични техники може да се направят следните изводи:
В условие на инфлационно напрежение, ефективността на приходите от пропорционален 

данък се понижава. Приходите имат проциклично въздействие и спомагат за прегряване 
на икономиката. В условие на дефлационно напрежение, ефективността на приходите от 
пропорционален данък се повишава. Приходите имат проциклично въздействие и не спомагат 
за възстановяване на растежа. Това означава, че данъчните приходи от пропорционален данък 
са негативно свързани с бизнес цикъла в България и че размерът на пропорционалния данък е 
процикличен.
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КРАТКОСРОЧНИ И ДЪЛГОСРОЧНИ ЕФЕКТИ НА COVID-19 ВЪРХУ 
КОРПОРАТИВНИТЕ ФИНАНСИ

Димитър РАФАИЛОВ

РЕЗЮМЕ
Пандемията от COVID-19 се отразява върху финансите на фирмите по целия свят. 

В краткосрочен план ефектите са негативни - проблеми с ликвидността, влошаване на 
финансовото представяне и свиване на инвестиционната активност. Въпреки краткосрочните 
сътресения финансовите пазари и институции осигуриха необходимото допълнително 
финансиране, както и преструктуриране на дълговете. COVID-19 ще има и дългосрочни 
последици върху корпоративните финанси. Може да се очаква повишаване на дълговата 
тежест и проблеми с погасяването на заемите, което ще доведе до ограничаване на заемното 
финансиране и намаляване на дълга в капиталовата структура. Кризата има и позитивни 
ефекти, като стимулира инвестициите в дигитализация, онлайн работа и връзки с клиентите 
и по-надеждни веригите на доставки, които в дългосрочен план могат да преодолеят 
краткосрочните затруднения.
Ключови думи: COVID-19, корпоративни финанси, финансиране, инвестиции.

SHORT-TERM AND LONG-TERM EFFECTS OF COVID-19
ON CORPORATE FINANCE

Dimitar RAFAILOV

ABSTRACT
The COVID-19 pandemic is affecting the finances of companies around the world. In the short run, 

effects are negative - liquidity problems, deteriorating financial performance and shrinking investment 
activity. Despite the short-term shocks, financial markets and institutions provided the necessary ad-
ditional financing and debt restructuring. COVID-19 will also have long-term effects on corporate 
finance. An increase in the debt burden and problems with loan repayments can be expected, which 
will lead to a reduction in loan financing and decreasing leverage in the capital structure. The crisis 
also has positive effects, stimulating investment in digitalization, online work and customer relations 
and more reliable supply chains, which can overcome short-term difficulties in the long run. 
Key words: COVID-19, corporate finance, financing, investing.
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Пандемията от COVID-19 предизвика сътресение в глобалната икономика и финансова 

система, като засегна всички страни и икономически активности. Икономическият шок беше 
значителен, като по оценки на Световната банка глобалната икономика бележи спад от 3,5% 
през 2020 г. (World Bank, 2021). За разлика от глобалната финансова криза от 2008 г., държавите 
взеха бързи и значителни фискални мерки за противодействие на негативните ефекти на 
пандемията. Преките и косвени фискални мерки от началото на 2020 г. достигнаха 10,5% от БВП 
за Европейския съюз, 33% за Великобритания, 27,9% за САЩ и 6,1% за Китай (IMF, 2021b). 
Заедно с това глобалната финансова система демонстрира значителна устойчивост (FSB, 2021). 
Провежданата икономическа политика и стабилността на финансовия сектор са предпоставка 
за бързо глобално възстановяване, като прогнозата за 2021 г. е за ръст от 5,6%, а за 2022 г. 
4,3%. Въпреки това очакванията са, че и в края на 2022 г. световният БВП все още няма да се 
възстанови до предпандемичните равнища (World Bank, 2021).

На микрониво пандемията повлия върху финансите на фирмите незабавно. Въпреки 
значителните мерки в рамките на паричната и фискалната политика, компаниите изпитаха 
значителни негативни ефекти, тъй като противодействието на макрониво не действа незабавно 
и не може да неутрализира кризисните процеси при всички стопански субекти. Ефектите на 
пандемията от COVID-19 върху корпоративните финанси могат да се разграничат според периода, 
в който се проявяват. Краткосрочните ефекти настъпват непосредствено по време на пандемията 
и засягат най-вече текущото финансово състояние на фирмите и тяхното краткосрочно финансово 
управление. Те се свързват с проблеми с ликвидността, текущите финансови резултати, 
финансиране и инвестиции. Пандемията оказва и дългосрочно влияние върху корпоративните 
финанси. Дългосрочните ефекти ще се наблюдават след приключване на пандемията и засягат 
дългосрочното финансово развитие и стратегическото финансово управление. В дългосрочен 
план последиците от пандемията ще засегнат задлъжнялостта и платежоспособността, 
инвестиционните решения, веригите на доставките и финансовата стабилност.

2. КРАТКОСРОЧНО ВЛИЯНИЕ НА ПАНДЕМИЯТА
Краткосрочното влияние на COVID-19 пандемията върху финансите на фирмите се 

проявява в рамките на нейното протичане. То зависи от хода на пандемичния процес и неговата 
продължителност. Според мерките за нейното управление, кризата може да се разграничи на 
три фази - 1) силни рестрикции (lockdown); 2) постепенно намаляване на ограниченията в 
условията на несигурност и 3) поставяне на пандемията под контрол (IMF, 2020b). В първата 
фаза, с цел ограничаване на разпространението на непознатия все още вирус, се наложиха 
стриктни ограничения върху придвижването и контактите между хората, което доведе до 
значително ограничаване или затваряне на много бизнеси. Икономическите субекти силно свиха 
потреблението си с оглед на наложените рестрикции и като реакция на силната неопределеност 
на бъдещето. Като последица, входящите парични потоци на повечето фирми силно намаляха 
поради значителното свиване на продажбите. От друга страна, фирмите трябва да продължат 
да обслужват текущите си плащания свързани със разходи за заплати, осигуровки, данъци, 
лихви и главници по кредити и др. В резултат фирмите претърпяват силно намаление на 
ликвидните средства и възниква опасност от ликвидна криза, при която наличните средства 
са недостатъчни да покрият плащанията. Проблемите с ликвидността се задълбочават от 
увеличаването на несъбираемите вземания от клиенти, които също са засегнати от рестрикциите. 
Ликвидни проблеми изпитват и бизнеси, чиито продажби не са силно засегнати от пандемията, 
но наложените ограничения прекъсват техните вериги на доставките и те не могат да изпълнят 
поръчките на своите клиенти.
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Влошаването на ликвидността предизвиква т. нар. „втурване за пари“ (dash for cash), при 
което фирмите започват да търсят значителни парични средства в кратки срокове. Източник на 
допълнителни ликвидни средства са различните форми на кредит. На първо място фирмите се 
обръщат към банките за да ползват откритите кредитни линии, овърдрафт и други форми на 
заемно финансиране. Изследване за САЩ показва, че в периода от 11 март до 1 април 2020 г. 
заемите на банките за фирмите нарастват с 482 млрд. долара. През тези три седмици ръстът на 
банковия кредит за фирмите се увеличава средно с 6% седмично, което е 50 пъти (!) над средното 
за последните 45 години и няма аналог за този период (Li, Strahan, Zhang, 2020). Емисията на 
облигации е друг източник на ликвидност в началото на пандемията, но той се използва предимно 
от фирмите с инвестиционен кредитен рейтинг. В началото на кризата (между 16 март и 11 май 
2020 г.) емисиите на корпоративни облигации в САЩ са на стойност над 302 млрд. долара, 
което прави средноседмична стойност от 33,6 млрд. За сравнение средноседмичните емисии 
за периода от началото на годината преди кризата са едва около 5 млрд. долара т.е. търсенето 
на облигационно финансиране от фирмите се увеличава над 6 пъти (Halling, Yu, Zechner, 2020). 
Като цяло в началото на пандемията паричните средства са осигурявани почти изцяло чрез дълг, 
а емисиите на акции са минимални (Halling, Yu, Zechner, 2020; Acharya, Steffen, 2020).

Голямата потребност от допълнително финансиране на фирмите не винаги може да се осигури 
от тях. С възникването на кризата банките и другите кредитори стават по-предпазливи и по-
трудно отпускат кредит, тъй като кредитоспособността на длъжниците намалява. Така при много 
от компаниите търсенето на финансиране е по-високо от това, което те могат да си осигурят. Този 
проблем е особено значим за малките и средните фирми, които имат по-труден достъп до кредит 
по време на пандемията (Chodorow-Reich et al., 2021; Kapan, Minoiu, 2020). Ако фирмите не могат 
да си набавят ликвидни средства те ще изпаднат в неплатежоспособност, дори и бизнесът им да 
е жизнен при нормални условия. Анализ на фирмите от 16 европейски страни (OECD, 2020a) 
показва, че оставени изцяло на пазарните сили и без подкрепа от държавата, 20% от фирмите 
ще останат без достатъчно ликвидност един месец след началото на кризата, 30% - след два 
месеца и 38% - след три месеца. Ако ограниченията и икономическия спад продължават седем 
месеца, фирмите без ликвидни средства могат да достигнат 50%.

Ликвидната криза на фирмите след започване на пандемията води до необходимостта от 
подкрепа от страна на държавата. С цел да не се допусне изпадане в неплатежоспособност 
на голяма част от реалната икономика, повечето страни предприеха мерки за подкрепа на 
компаниите, чрез които да се подпомогнат техните непосредствени ликвидни нужди. Такива 
мерки включват: временно отлагане или опрощаване на данъци; мораториум и преструктуриране 
на кредити с отлагане на погашения или удължаване на срокове; гаранции, които да улеснят 
получаването на нови заеми при изгодни условия; покриване на част от работните заплати и 
други оперативни разходи; директни помощи за бизнеси с наложени ограничения и др. Мерките 
имат различна ефективност, като с най-голям положителен ефект върху ликвидността са тези 
в подкрепа на заетостта и текущите разходи, след това са мерките свързани с обслужването 
на дълга и ползване на нови заеми, а най-слабо влияят отлаганията на данъци. В допълнение, 
като подкрепа за ликвидността на фирмите, индиректно влияние оказват и интервенциите на 
централните банки, подкрепящи нормалното функциониране на финансовите пазари. Като 
цяло мерките за подкрепа оказват най-силно положително влияние на фирмите с по-висока 
задлъжнялост, на по-малките компании и на тези с по-ниска ликвидност (IMF, 2020b).

След първоначалния шок, водещ до проблеми с ликвидността, следва и влошаване на 
финансовото представяне в няколко направления. Първо, влошават се финансовите резултати 
и рентабилността. Това се дължи от една страна на свиването на приходи, а от друга страна 
в нарастването на някои разходи. Намалението на приходи е предизвикано от наложените 
рестрикции и ограничаването на потребителското търсене. За компаниите от водещите световни 
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икономики приходите на медианната фирма през 2020 г. спадат с 2% спрямо 2019 г. (OECD, 2021). 
Кризата се отразява по различен начин за различните сектори. Най-голям спад в продажбите се 
наблюдава при потребителските услуги (вкл. туризъм и ресторантьорство) (-42,8%), енергетиката 
и енергийни ресурси (-38,5%), транспорт (-14,1%), производство на автомобили (-14,1%) и 
инвестиционни стоки (-7,7%). За някои сектори има положително развитие с ръст на приходите – 
недвижими имоти (+14,4%), софтуер (+11,8%), фармацевтика (+8,6%), полупроводници (+8,6%).

Негативно влияние върху финансовите резултати оказват и увеличените разходи. На 
първо място то се дължи на покачването на цените на някои суровини и материали, при които 
има проблеми и забавяния във веригата на доставките. Друг фактор за по-високи разходи е 
увеличената цена на кредита, която води до по-високи разходи за лихви. Така например рисковите 
спредове по корпоративните облигации в глобален мащаб през март 2020 г. се покачват от два 
до три пъти (между 100 и 700 пункта) в сравнение с края на 2019 г., а тези по търговските книжа 
и LIBOR - от четири до седем пъти (между 100 и 150 пункта) за същия период (IMF, 2020a). 
Предприетите интервенции от страна на правителствата и централните банки нормализираха 
спредовете по-късно през годината, но като цяло цената на заемния капитал е повишена.

Поради неблагоприятните промени на приходите и разходите настъпва и намаление на 
печалбите. За фирмите от водещите икономики намалението на дохода преди лихви, данъци 
и амортизации (EBITDA) през 2020 г. спрямо 2019 г. е 1,6% (OECD, 2021). Най-негативно 
засегнатите сектори са тези с най-голям спад на приходите: енергетика и енергийни ресурси 
(-29,7%), потребителските услуги (-15,7%), транспорт (-6,8%), производство на автомобили 
(-3,8%). От друга страна най-силен ръст в оперативните печалби се наблюдава в секторите 
недвижими имоти (+10,9%), софтуер (+8,2%), полупроводници (+6,9%).

Втората насока на влошаване на текущото финансово състояние е намаляване на 
кредитоспособността. Това се дължи най-вече на намалените приходи и входящи парични 
потоци, които влошават способността на фирмите да обслужват плащанията по дълга си. 
Данните показват, че делът на дълговете на фирмите с опасно ниско лихвеното покритие (по-
малко от 1) нарастват през второто тримесечие на 2020 г. спрямо края на 2019 г. от 29% на 48% 
в Еврозоната; от 15% на 28% в Северна Америка и от 28% на 42% в останалите развити страни 
(IMF, 2020b). Зa медианната компания от водещите икономики лихвеното покритие през 2020 
г. спада с 2,4% спрямо 2019 г. (OECD, 2021).

Пандемията от COVID-19 засяга негативно в краткосрочен план и инвестициите на 
компаниите. Изпаднали в ликвидна криза поради значително намаление на входящите парични 
потоци, фирмите се опитват да намалят плащанията, които не са от текущ порядък, включително 
и своите капиталови разходи. Сезонно коригираните данни за ЕС показват, че през второто 
тримесечие на 2020 г. нефинансовите корпорации са намалили инвестициите си в дълготрайни 
активи с 22,2% спрямо същото тримесечие на 2019 г. Такъв значителен спад не е отбелязван 
през последните 20 години. През следващите тримесечия има постепенно възстановяване на 
инвестициите, като през първото тримесечие на 2021 г. те достигат нивата от 2019 г. (Eurostat, 
2021). В рамките на водещите икономики през 2020 г. фирмите са намалили капиталовите 
си разходи с 6,6% общо. Най-силно засегнатите от пандемията сектори намаляват най-силно 
инвестициите си: енергетика и енергийни ресурси (-25,8%) транспорт (-25,7%), потребителски 
услуги (-21,9%). В някои отрасли, които в кризата имат ръст на търсенето, увеличават 
инвестиционните си разходи: фармацевтика (+8,1%), софтуер (+6,4%), телекомуникации (+5,2%) 
и технологичен хардуер (+5,1%).

В резултат от негативните краткосрочни ефекти по отношение на ликвидността, приходите, 
рентабилността и платежоспособността, пандемията предизвиква и загуба на стойността на 
фирмите. Изследване върху компаниите от водещите икономики в Европа (Rizvi et al., 2020) 
оценява загубата на фирмена стойност, като тя може да бъде между 13% и 63% за фирмите 
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от сектора на услугите, между 9% и 64% за земеделието; между 8% и 59% за продажбите на 
дребно; между 13% и 50% за добиваната промишленост и строителството; между 11% и 42% 
за индустрията и между 9% и 41% за комуналните услуги. Ако е налице намаляване на цената 
на капитала, загубата на стойност ще е по-ниска - между 6% и 19%.

3. ДЪЛГОСРОЧНИ ПОСЛЕДИЦИ
Пандемията от COVID-19 ще оказва влияние върху финансите на компаниите и след нейното 

приключване, тъй като ще доведе до промени в основните дългосрочни финансови параметри. 
На първо място, може да се прогнозира, че в дългосрочен план ще нарасне задлъжнялостта 
на компаниите в тяхната капиталова структура. По-големият финансов ливъридж се дължи от 
една страна на по-големия дълг, който фирмите натрупват, за да си осигурят ликвидни средства 
по време на пандемията. Данните показват, че в глобален мащаб съотношението на дълга на 
нефинансовите компании към БВП нараства с 11,5% в края на третото тримесечие на 2020 г. 
спрямо края на 2019 г. (от 91,5% на 103,0%), като 4,7% от тях се дължат на увеличената сума 
на заемите (IMF, 2021a). Фирмите от водещите икономики като средно увеличават през 2020 г. 
сумата на дълговете си със 7,7% спрямо 2019 г. (OECD, 2021). Друга причина за по-голямата 
задлъжнялост в капиталовата структура е намалението на стойността на собствения капитал, 
поради влошеното финансово представяне. Стимулационен анализ на база фирми от водещите 
европейски икономики прогнозира, че за медианната фирма от водещите европейски икономики 
съотношението пасиви/активи ще се повиши между 6,7% и 8,0% спрямо предпандемичните 
равнища (OECD, 2020b).

Друга негативна дългосрочна последица от пандемията е влошаване на платежоспособността 
и увеличаване на вероятността от фалит на фирмите. Причините за  проблеми с обслужването 
на дълговете е увеличаването на задлъжнялостта, съчетана със свиването на продажбите и 
печалбите. Според анализ на компании от ЕС пандемията ще увеличи вероятността от фалит 
за всички сектори на икономиката (Mirza et al., 2020). За фирмите от индустрията средната 
вероятност от 11,5% преди пандемията може да стане между 17,3% и 43,4%. Подобни са 
промените и за сектора на добивната промишленост и строителството. За секторите комунални 
услуги, търговия и земеделие преди пандемията средната вероятност от фалит е оценена на 
между 5% и 7%, като кризата може да доведе до стойности между 9% и 27%. Тези прогнози се 
подкрепят от друго изследване на европейски компании, според което делът на фирмите, които 
ще изпаднат в неплатежоспособност в резултат на пандемията е между 7,3% и 9,1% (OECD, 
2020b).

Както всяка криза и пандемията от COVID-19 има не само негативни ефекти, но и създава 
стимули за позитивно развитие. Наложените ограничения принудиха фирмите да търсят 
алтернативи за протичане на бизнес процесите, като в много от случаите отговорът е в 
дигитализацията. Използването на дигитални технологии в редица от случаите намалява или 
избягва изцяло нуждата от присъствие или физически контакт. Най-често срещаният пример 
е масовото преминаване към работа от разстояние (от дома), без присъствие в офиса. Заедно с 
това цифровизацията може да повиши продуктивността на персонала и да намали нуждата от 
служители. Дигитализацията показа своя потенциал и при връзките с клиентите, доставчиците, 
финансовите институции и държавата. В дългосрочен план дигитализацията дава възможност 
за подобряване на финансовите резултати, тъй като съдейства за намаляване на разходите 
(напр. за офиси, заплати, осигуровки, доставки и др.), както и за увеличаване на приходите 
(поради по-добра връзка и задоволяване на потребностите на клиентите). Дигитализацията 
подпомага и ускоряването на иновационните процеси в бизнеса, които са съществени за 
дългосрочния успех на фирмата. Разбира се дигитализацията на бизнеса изисква и значителни 
инвестиции. От тази гледна точка може да се очаква, че в дългосрочен план, след преодоляване на 



ТРИНАДЕСЕТА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО - 2021"

144

пандемията, капиталовите разходи на фирмите ще се увеличат. Финансирането на тези увеличени 
инвестиции е препоръчително да стане предимно със собствен капитал, защото пандемията 
увеличи задлъжнялостта и влоши платежоспособността на фирмите. От тази гледна точка е 
препоръчително за фирмите да реинвестират по-голяма част от своята печалба и да ограничават 
дивидентите и обратното изкупуване на акции. При  подем на фондовите пазари собственият 
капитал може да се осигури и чрез емисия на акции.

В дългосрочен план кризата е стимул и за подобрение в управлението на оборотния 
капитал и по-конкретно на веригата на доставки. Преди пандемията основен критерий при 
изграждане на веригата на доставки беше минималната цена, като те се оказаха твърде дълги 
и уязвими на шокове. Показателни са спиранията на много бизнеси, които се оказаха зависими 
от своите доставчици от Китай и други азиатски страни, блокирани в началото на пандемията. 
Кризата показа необходимостта да се отчитат не само разходите, но и рисковете, поради което 
фирмите ще трябва да повишат стабилността на своите доставки. От тази гледна точка е 
необходимо да диверсифицират своите доставчици и място на производство, да предпочитат 
по-близко географско разположение на техните партньори, да поддържат по-големи запаси. 
Дигитализацията също ще спомогне за по-добро управление на рисковете при доставките, като 
чрез технологиите (напр. интернет на нещата) може да се следи в реално време движението на 
ресурсите и по този начин много бързо да се установи проблем и да се реагира на него.

Пандемичната криза показа необходимостта от промени във фокуса на финансовото 
управление. Много често в своите финансови стратегии компаниите се ориентират основно 
към финансовите резултати и представяне. Възможността от възникване на глобални кризи 
изисква да се акцентира много повече върху финансовата устойчивост. От тази гледна точка 
фирмите трябва да повишат своята финансова гъвкавост чрез по-големи ликвидни буфери, 
увеличен резервен заемен капацитет, по-ниска задлъжнялост и по-голяма платежоспособност. 
Устойчивостта трябва да се търси и в по-съществено отчитане на екологичните, социалните и 
управленски (ESG), тъй като пандемията показа, че такива компании преминават най-успешно 
през кризата (Ding et al., 2021).

Пандемията от COVID-19 очаквано се отразява негативно върху финансите на компаниите - 
проблеми с ликвидността и платежоспособността, спад в приходите и рентабилността, намаление 
в стойността на собствения капитал и ръст в задлъжнялостта. В дългосрочен план обаче 
пандемичната криза може да послужи като стимул за подобряване на финансовото управление 
чрез префокусиране на стратегиите към инвестиране в дигитални иновации, по-стабилни вериги 
на доставките и увеличаване на финансовата устойчивост.
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ПАНДЕМИЯТА - ПЪРВИ ТЕСТ ЗА РЕГУЛАТОРНИТЕ БУФЕРИ

Полина ИВАНОВА

РЕЗЮМЕ
Политическите и регулаторни мерки, които наблюдаваме от началото на пандемията, 

могат да се възприемат като извънредни отговори на извънредни обстоятелства. Всеобщо 
вярване е, че в резултат от въвеждането на макропруденциалната рамка след Глобалната 
финансова криза, световната финансова система е много по-устойчива на шокове. За разлика 
от тогава, сега шокът е от различен тип и се разпростира преди всичко върху реалната 
икономика. „Историята не се повтаря, но често се римува“. Затова от самото начало на 
обявяване на пандемията, с цел смекчаване на негативните последици върху реалната икономика, 
регулаторите по света активно приканват банките да използват натрупаните през последните 
години буфери. С разгръщането на кризата обаче, на яве излизат и някои проблеми, свързани с 
реалното им приложение. Потенциалът, който все още младата макропруденциалната рамка 
„изгради“ след Глобалната финансова криза, за първи път е подложен на тест за оценка на 
своята адекватност.
Ключови думи: буфери, използваемост, макропруденциална политика, COVID-19.

THE PANDEMIC - FIRST TEST FOR THE REGULATORY BUFFERS

Polina IVANOVA

ABSTRACT
The political and regulatory measures we have seen since the beginning of the pandemic can be 

perceived as extraordinary responses to extraordinary circumstances. It is widely believed that as a 
result of the introduction of the macroprudential framework following the Global Financial Crisis, the 
global financial system is much more resilient to shocks. Unlike then, now the shock is of a different 
type and extends primarily to the real economy. "History doesn't repeat itself, but it often rhymes." 
Therefore, from the very beginning of declaring the pandemic, in order to mitigate the negative ef-
fects on the real economy, regulators around the world are actively urging banks to use the buffers 
accumulated in recent years. However, with the unfolding of the crisis, some problems related to their 
actual implementation have come to light. The potential that the still young macroprudential framework 
"built" since the Global Financial Crisis has, for the first time, been tested for adequacy.
Key words: Buffers, COVID-19, macroprudential policy, usability.
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Пандемията, обявена във връзка с Covid-19, е рядък шок за глобалната икономика. Внезапното 
и всеобщо забавяне на икономическата активност идва в момент, когато последиците от 
Глобалната финансова криза все още отлежават в балансите на публичния и частния сектор 
(Drehmann et al., 2020). Въпросът за необходимостта банките да отпускат заеми към реалната 
икономика отново заема централно място (Lewrick et al., 2020).

Както показва опитът, неблагоприятните екзогенни шокове могат да предизвикат системна 
криза, а тя - свиване в кредитирането на реалната икономика. Чрез свиване на портфейлите си 
финансовите институции могат допълнително да влошат неблагоприятните макроикономически 
резултати (Borsuk, Budnik and Volk, 2020). Кризата от 2007-09 г. показа, че недостигът на кредитно 
предлагане оказва съществени отрицателни ефекти върху растежа на БВП (Behn, Rancoita and 
Rodriguez d’Acri, 2020).

Затова, още от самото начало на обявяване на пандемията, властите в глобален мащаб започват 
активно да боравят с инструментите на паричната и фискална политика. Пруденциалната 
политика се включва в поддържане на кредитния поток към фирми и домакинства, най-вече чрез 
приканване на банките да използват натрупаните през последните години буфери и облекчаване 
на някои регулаторни изисквания (Drehmann et al., 2020).

Регулаторните реформи, проведени след Глобалната финансова криза и най-вече Базел III, 
повишават устойчивостта на банките към неблагоприятни икономически сътресения. В резултат 
на увеличаване на капиталови изисквания банките натрупват значителен капитал във времена на 
подем. В този смисъл, икономическият шок, причинен от COVID-19, предоставя първия голям 
тест за следкризисната регулаторната рамка (Abboud et al., 2021:7).

Капиталовите буфери са основен елемент на тази рамка. Те играят важна роля, тъй като 
смекчават процикличността и действат, като амортисьори по време на стрес. Буферите се 
надграждат върху минималните капиталови изисквания, за да се подобри устойчивостта на 
банките срещу шокове. Те осигуряват на банките пространство за покриване на загубите в 
момента на тяхното възникване. В същото време буферите смекчават отрицателните външни 
ефекти, свързани с прекомерно намаляване на задлъжнялостта или продажби „на пожар“. 
Избягването на прекомерно намаляване на задлъжнялостта от банковия сектор при спад е 
важно, поради значението на общия размер на банковите активи за бъдещия път на развитие 
на икономиката (Behn, Rancoita and Rodriguez d’Acri, 2020).

Освобождаването на буфери може да допълни и засили ефекта на мерките на фискалната 
и паричната политика, само ако банковият сектор има възможността и най-вече желанието да 
увеличи активите си (Drehmann et al., 2020). Първоначално, избягването на намаляването на 
задлъжнялостта или дори разширяването на актива, в отговор на шок, намалява капиталовия 
буфер, който е на разположение, за да поеме загубите при следващата криза и може да увеличи 
риска от индивидуален банков фалит. Ако обаче банковият сектор, като цяло, поддържа или 
разширява предлагането на заеми в началото на кризата, това може да помогне за облекчаване на 
спада и намаляване на загубите по-късно. По този начин трябва да бъдат поети общо по-малко 
загуби (Borsuk, Budnik and Volk, 2020).

Европейският банков сектор натрупва значително количество капиталови буфери след 
Глобалната финансова криза. Това означава, че секторът навлиза в пандемичната криза по-
устойчив, което му позволява да поеме, а не да усили макроикономическия шок (Drehmann et 
al., 2020).

Няколко макропруденциални власти от еврозоната намаляват изискванията си към 
поддържания буфер1, освобождавайки над 20 милиарда евро базов собствен капитал  от първи ред 

1 Европейската буферна рамка включва буфер за запазване на капитала (CCoB), антицикличен капиталов буфер 
(CcyB), буфери за глобални и други системно важни институции (G-SII и O-SII) и буфер за системен риск (SyRB). 
Комбинацията от всички тези буфери представлява комбинираното изискване за буфер (CBR).



ТРИНАДЕСЕТА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО - 2021"

148

(CET1), държан от банките. По-конкретно, в няколко от страните, в които CCyB е положителен 
или в процес на активиране, властите намаляват изискването или спират неговото активиране. В 
други страни увеличенията са отменени. В някои страни SyRB също е напълно освободен или 
понижен, докато буферите на избрани O-SII са намалени. Освен това някои държави отменят 
или отлагат влизането в сила на предварително обявените мерки, като например буфери за O-SII 
(Behn, Rancoita and Rodriguez d’Acri, 2020).

Въпреки че проучванията показват ползите от използването на освободения капитал, банките 
не винаги са склонни да го използват. Действително, до второто тримесечие на 2020 г. няма 
признаци за намаляване на коефициента CET1, поне на ниво средно за ЕС (Campa, 2020:6). 
Ситуацията отвъд океана е сходна: до третото тримесечие на 2020 г. нито една голяма банка не 
посяга към своите капиталови буфери. Като цяло банките поддържат значително повече излишен 
капитал през третото тримесечие на 2020 г. (288 млрд. долара), отколкото през четвъртото 
тримесечие на 2019 г. (211 милиарда долара) (Abboud et al., 2021:16).

Има редица фактори, които могат да подкопаят готовността на банките да приемат спад в 
капиталовите коефициенти:

- Възможни понижения на рейтинга/по-високи разходи за финансиране: ниската капитализация 
може да повлияе на рентабилността на банките чрез по-ниски кредитни рейтинги и по-високи 
разходи за финансиране (Gambacorta and Shin, 2018);

- Ограничения върху разпределението: те се отнасят до сумите, които банките могат да 
предоставят на акционери (напр. дивиденти), на някои притежатели на квази-дълг (напр. купонни 
плащания по конвертируеми облигации, приравними към допълнителен капитал от първи ред) 
или на служители (променливи възнаграждения). Първите две ограничения могат потенциално да 
повлияят на пазарните оценки, да възпрепятстват емисионната дейност, както и да се възприемат 
от пазарните участници, като особено неблагоприятен сигнал (Borio and Restoy, 2020);

- Наличие на други регулаторни/пруденциални изисквания: изисквания, като коефициент на 
ливъридж или минимално изискване за собствени средства и допустими задължения могат да 
намалят използваемостта на комбинираното изискване за буфер;

- Несигурност относно последващите действия от страна на пруденциалните органи и тяхната 
готовност да толерират използването на буфер: банките може да искат да избегнат засиления 
надзорен контрол, свързан с нарушение на комбинираното изискване за буфер;

- Несигурност по отношение на времето, за което ще им се наложи да попълнят капиталовите 
си буфери, след първоначалното нарушение на комбинираното изискване за буфер;

- Несигурност по отношение на скоростта, с която ще нарастват капиталовите буфери, след 
като кризата отмине и условията се нормализират. Такива опасения се засилват в моменти, когато 
рентабилността е ниска или достъпът до капиталовите пазари е ограничен (Behn, Rancoita and 
Rodriguez d’Acri, 2020).

Въпреки че надзорните органи и регулаторите имат ограничена способност да влияят на 
банките да се държат антициклично, и да използват буферите си, те могат да премахнат бариерите 
и пречките, които обезсърчават банките да го направят.

Една от формите на въздействие е да подканят банките да разширяват кредитирането, като 
комуникират предимствата на координираните действия (Borsuk, Budnik and Volk, 2020). В 
съобщението си от 12 март 2020 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) посочва, че очаква 
банките да използват освобождаването на капитал в подкрепа на икономиката (European 
Central Bank, 2020c). На 20 март ЕЦБ въвежда допълнителни мерки за надзорна гъвкавост, 
за да гарантира, че „банките могат да продължат да изпълняват ролята си за финансиране на 
домакинства и корпорации“ (European Central Bank, 2020b). На 28 юли ЕЦБ публикува резултати 
от симулационен анализ, показващ ясни ползи от използването на буферите, което води до по-
мащабно кредитиране и по-висока икономическа активност. На свой ред рентабилността на 
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банките ще бъде повлияна положително, главно чрез по-малките кредитни загуби (European 
Central Bank, 2020d).

Властите могат да отделят използването на всякакви буфери от изплащанията на дивиденти, 
като наложат ограничения върху разпределението на капитала. Всеобщите ограничения 
гарантират, че размерът на буфера не оказва влияние върху стимулите и ограничава риска от 
сигнализиране за относителната слабост на банката. Те са цената, която трябва да се плати за 
подобряване на последователността на програмите, които се стремят да гарантират, че банките 
разполагат както с ресурси, така и с някакъв стимул да ги задействат (Borio and Restoy, 2020). 
Когато използването на буфер вече не е причина за намалена възвръщаемост на акционерите, 
ръководството на банката има по-силни стимули да използва буфери за увеличаване на 
кредитирането или за поддържане на кредитния портфейл, въпреки нарастващите рискове 
(Drehmann et al., 2020). Повечето от надзорните органи в Европа отправят препоръки относно 
дивидентната политика на банките. ЕЦБ призовава банките да се въздържат или да ограничат 
изплащането на дивиденти и обратно изкупуване на акции до 30 септември 2021 г., и да бъдат 
изключително умерени по отношение на променливото възнаграждение (European Central Bank, 
2020a).

Властите могат да насърчават използването на буфери, като временно освобождават банките 
от попълване на усвоени ресурси, което може да струва скъпо на банките, ако бъде поискано 
твърде рязко. Например ЕЦБ оповестява, че ще даде на банките достатъчно време да попълнят 
своите буфери за капитал и ликвидност, за да не действат проциклично. ЕЦБ се ангажира да 
позволи на банките да работят под P2G и комбинираното изискване за буфери, поне до края 
на 2022 г. и под коефициента на покритие на ликвидността, поне до края на 2021 г. (Borsuk, 
Budnik and Volk, 2020).

Тъй като рисковите тегла на активите се увеличават по време на икономически спад, 
капиталовите съотношенията, основани на риска, намаляват и банките се доближават до 
регулаторните си минимуми. Това може да провокира банките да намалят задлъжнялостта си и 
да ограничат кредитирането, когато това е най-необходимо (Abboud et al., 2021:10).

В отговор пруденциалните власти предприемат допълнителни мерки за увеличаване на 
ефективния размер на буферите. Например надзорните органи и регулаторите позволяват по- 
снизходително третиране на необслужваните заеми. Като забавят спада в съотношенията на 
регулаторния капитал на банките, тези мерки намаляват скоростта, с която банките изчерпват 
буферите си, разсрочвайки признаването на загубите и позволявайки даден размер на собствения 
капитал да поддържа по-голям обем на кредитиране (Drehmann et al., 2020).

Неизползването на капиталови буфери може да се възприеме, като неуспех в координацията. 
Желанието на банките да използват капиталови буфери се отразява в по- мащабно кредитиране, с 
положителни ефекти върху БВП и по-малки кредитни загуби,  докато устойчивостта на банковата 
система не е нарушена. Очакванията са подобрената макроикономическа перспектива да укрепи 
допълнително кредитирането и да окаже положителен ефект върху кредитните загуби, средните 
рискови тегла и дела на необслужваните заеми (NPL) (Borsuk, Budnik and Volk, 2020).

В крайна сметка политиците трябва да постигнат баланс. От една страна, те трябва да запазят 
кредитния капацитет на банковия сектор по време на кризата. От друга страна, са необходими 
предпазни мерки, за да се предотврати падането на капиталовите коефициенти до нива, които 
биха могли да подкопаят устойчивостта на сектора. В същото време политиката трябва да засили 
стимулите за сектора да се върне в устойчивия път в средносрочен план (Lewrick et al., 2020).

Демонстрирането на политическа решителност днес не трябва да подкопава доверието 
в утрешната финансова система. Банковите контрагенти, участниците на пазара и широката 
общественост трябва да останат убедени, че буферите на банковите системи ще им помогнат да 
преодолеят икономическия стрес по целия път към пълно възстановяване (Drehmann et al., 2020).
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COVID РЕФЛЕКСИИ ВЪРХУ ПАРИЧНИТЕ РАЗХОДИ
НА ДОМАКИНСТВАТА

Людмил НАЙДЕНОВ

РЕЗЮМЕ
В разработката се очертават теоретичните основи, обхват, структура и специфични 

характеристики на общия и паричния разход на българските домакинства. Доказва се, че 
величината на потребителския общ разход е по-голяма от размера на потребителския 
паричен разход. Анализира се динамиката на паричния разход на домакинствата като към 
икономическите, персоналните и социалните фактори, от които тя зависи, се прибавя още 
един определител - световната пандемична ситуация, провокирана от COVID-19. Обект на 
изследване са паричните разходи на домакинствата, а предмет са факторите, които оказват 
влияние върху състоянието и динамиката на обекта. Заключава се, че рационалното управление 
на паричния разход в краткосрочен и средносрочен хоризонт е предпоставка за финансова 
стабилност на домакинския бюджет, в т.ч. в условията на COVID-19.
Ключови думи: общ разход на домакинствата, паричен разход на домакинствата, COVID-19.

COVID REFLECTIONS ON HOUSEHOLD MONETARY EXPENDITURES

Lyudmil NAYDENOV

ABSTRACT
This paper examines total and monetary household expenditures in Bulgaria. It analyses the 

dynamics of the total and monetary household expenditures, proving that it depends directly on the 
global pandemic situation provoked by COVID-19. It also justifies the need to rationalize the manage-
ment of household expenditures in the short and medium term to achieve the financial goals set in the 
household budget and improve household well-being. The object of study in this paper is household 
monetary expenditures, and the subject is defined as the highlighting of factors that affect the state 
and dynamics of the object of study. The conclusion is that the rational management of household 
monetary expenditures in the short and medium horizon is a prerequisite for the households’ financial 
stability even in COVID-situation. 
Key words: COVID-19, monetary household expenditures, total household expenditures.
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Връзката между разходната страна на домакинския бюджет и финансовата стабилност на 

домакинствата в условията на COVID-19 е проблем от особена важност. Целта на разработката е 
да се анализира въздействието на пандемията върху паричния разход на българските домакинства. 
Конкретни цели са:

• Да се прецизира съдържанието на понятието „разходи на домакинствата”, като се очертае 
обхватът и структурата на общия и паричния разход на домакинствата;

• Да се изведат тенденциите в динамиката на домакинския паричен разход;
• Да се изведат причините за очертаните тенденции и да се дефинират възможностите за 

минимизиране на негативните ефекти от COVID-кризата.

2. ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗМЕРВАНЕ НА ДОМАКИНСКИТЕ РАЗХОДИ
Бюджетът на домакинствата, като техен основен финансов план, има две страни - приходна 

и разходна. В съответствие с използваната от НСИ методология1, домакинските разходи 
следва да се дефинират като всички средства, изразходвани от домакинството и неговите 
членове за определен времеви период. Разходите се класифицират в две основни групи: общи 
и парични. Последните включват потребителските разходи за храна и безалкохолни напитки, 
алкохолни напитки и тютюневи изделия, облекло и обувки, жилища, вода, електроенергия и 
горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома, здравеопазване, транспорт, съобщения, 
свободно време, културен отдих и образование, други стоки и услуги, както и разходи за данъци, 
социални осигуровки, регулярни трансфери към други домакинства и други непотребителски 
разходи. Общият разход от своя страна, включва паричния и остойностените натурални 
разходи. Внимателното запознаване с методологията на НСИ относно доходите, разходите и 
потреблението на домакинствата дава основание да се заключи, че към групите домакински 
разходи се включват още влоговете и изплатените дългове и дадени заеми. Последните обаче 
не са част от величината и структурата нито на общия, нито на паричния разход.

 Разходите (общи и парични) включват две основни групи: потребителски и непотребителски, 
към които се отнасят разходите за данъци, социални осигуровки, регулярни трансфери към други 
домакинства и други непотребителски разходи. При това, на основание методологията на НСИ, 
величината на потребителския общ разход е по-голяма от размера на потребителския паричен 
разход, тъй като общият потребителски разход включва както потребителския паричен разход, 
така и стойностния размер на домакинските разходи в натурално изражение. Потребителските 
парични разходи от своя страна, в зависимост от срока на изразходване, могат да бъдат 
класифицирани както следва: ежедневни потребителски разходи, средносрочни потребителски 
разходи и разходи за стоки и услуги с дълготраен характер. 

В зависимост от вида на потребностите, които удовлетворяват, потребителските разходи 
могат да бъдат групират на: потребителски разходи, удовлетворяващи физическите и битовите 
потребности на членовете на домакинството; потребителски разходи, удовлетворяващи 
образователните и здравните потребности; потребителски разходи, удовлетворяващи културните 
потребности на членовете на домакинството.

Важно значение от гледна точка на персоналните финанси има управлението на 
потребителските парични разходи на домакинството. В съответствие с базисни постановки 
на теорията на персоналните финанси, конкретните потребителски навици относно вида и 
количеството на купуваните стоки и услуги, се поставят в зависимост от четири групи фактори. 
Икономическите фактори включват цени на потребителските стоки, лихвени равнища, държавни 
регулации, характеристики на продукта - качество, марка, гаранции. Те пряко влияят върху 

1 Вж. НСИ (2020). Методология и организация на изучаване на бюджетите на домакинствата.
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платежоспособността на домакинството и определят общия размер на средствата, насочени 
към потребление. Втората група фактори обикновено се дефинират като персонални. Към тях се 
причисляват възраст, пол, семейно положение, образователно равнище, размер на дохода, място 
на живот. С висока степен на увереност може да се твърди, че цитираните фактори определят 
структурата на домакинските разходи за ежедневни покупки. Третата група фактори (социални) 
отразява влиянието на медиите, рекламата, индивидуалните интереси и спецификата в начина 
на живот на домакинството върху потребителските навици. През последните три десетилетия 
ролята на социалните фактори бележи тенденция към нарастване, а през последните две години 
към анализираните три фактора, оказващи влияние върху потребителските парични разходи, се 
добавя още един - световната пандемична ситуация, провокирана от COVID-19. 

3. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПАРИЧНИЯ РАЗХОД НА БЪЛГАРСКИТЕ 
ДОМАКИНСТВА ЗА ПЕРИОДА 2016 - 2020 Г.

Анализът на разходите на домакинствата в България би бил непълен, ако не се коментира 
динамиката на групите парични разходи през отделните години (виж Таблица 1). Паричният 
разход средно на домакинство през 2019 г. нараства с 21,8% в сравнение с 2016 г., с 13,1% в 
сравнение с 2017 г. и с 5,0% в сравнение с 2018 г. Потребителският паричен разход средно на 
домакинство нараства с 20,3% през 2019 г. в сравнение с 2016 г. В сравнение с 2017 г. и 2018 
г. потребителският паричен разход средно за домакинство нараства съответно с 12,4% и 5,4%. 
Паричните разходи за храна,, като елемент на паричния разход средно на домакинство, през 2019 
г. нарастват с 17,3% в сравнение с 2016 г., с 11,1% в сравнение с 2017 г. и с 4,7% в сравнение 
с 2018 г. Включените в структурата на паричния разход средно на домакинство средства за 
жилища, вода електроенергия и горива през 2019 г. в сравнение с предходните три години също 
бележат тенденция към увеличение, като нарастването е както следва:  с 14,1% в сравнение с 
2016 г., с 2,9% в сравнение с 2017 г. и с 3,4% в сравнение с 2018 г. Ръстът на паричния разход 
средно на домакинство за здравеопазване през 2019 г. в сравнение с предходните три години 
е както следва: 36,7% в сравнение с 2016 г., 31,2% в сравнение с 2017 г. и 20,2% в сравнение с 
2018 г. Нарастването на паричните разходи средно на домакинство за свободно време, културен 
отдих и образование през 2019 в сравнение с предходните три години може да се систематизира 
така: с 32,5% в сравнение с 2016 г., с 33,0% в сравнение с 2017 г. и с 12,7% в сравнение с 2018 
г. Непотребителските парични разходи, към които се отнасят разходите за данъци, социални 
осигуровки, регулярни трансфери към други домакинства и други непотребителски разходи, 
през 2019 г. в сравнение с 2016 г. нарастват с 28,7%, а в сравнение с 2018 г. съответно с 3,5%.

Изменението на паричния разход средно на лице и на включените в него групи разходи 
не съвпада с изменението на паричния разход средно на домакинство и на включените в 
него елементи. Паричният разход средно на едно лице се увеличава през 2019 г. с 31,0% в 
сравнение с 2016 г. През 2019 г. в сравнение с 2017 г. и 2018 г. ръстът на анализирания разход 
е съответно с 19,3% и със 7,8%. Подобна е тенденцията и в изменението на потребителския 
паричен разход средно на едно лице от домакинството. През 2019 г. в сравнение с 2016 г. същият 
нараства с 29,5% и съответно с 18,6% и 8,2% в сравнение с 2017 г. и 2018 г. Общата величина на 
непотребителските парични разходи през 2019 г. в сравнение с 2016 г. и 2018 г. нараства с 38,6% 
и с 6,2%.  Разходът средно на едно лице за храна през 2019 г нараства с 26,2% в сравнение с 
2016 г. В сравнение с 2017 г. и 2018 г. същият разход нараства съответно със 17,2% и със 7,5%. 
Изменение в посока увеличение бележи и паричният разход средно на лице за здравеопазване. 
През 2019 г. в сравнение с предходните три години ръстът на паричния разход средно на лице 
за здравеопазване е както следва: с 46,8% в сравнение с 2016 г., с 37,9% в сравнение с 2017 г. и 
с 23,3% в сравнение с 2018 г. Висок е ръстът и на паричния разход средно на лице за свободно 
време, културен отдих и образование.  През 2019 г. в сравнение с  предходните три години този 
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разход нараства както следва: с 42,5% в сравнение с 2016 г., с 40,0% в сравнение с 2017 г. и с 
15,4% в сравнение с 2018 г.

Емпиричният анализ на разходите средно на домакинство и средно на лице за периода 2016-
2019 г. дава основание да се направят следните изводи и обобщения:

Първо, в структурата на разходите средно на домакинство и средно на лице най-висок 
относителен дял заемат разходите за храна. Висок е относителният дял и на разходите за жилища, 
вода, електроенергия и горива. В близки граници се движи относителният дял на разходите 
за здравеопазване, транспорт, съобщения и образование. Най-малко средства домакинствата 
изразходват за облекло и обувки.

Паричен разход на домакинствата по групи разходи
Таблица 1

Източници на доходи 2016 2017 2018 2019
Средно на домакинство - левове

Паричен разход 11 014 11 860 12 771 13 415
Потребителски паричен разход 9 071 9 706 10 355 10 915

Храна 3 304 3 489 3 701 3 876
Алкохолни напитки и тютюневи изделия 481 501 522 565
Облекло и обувки 402 421 438 440
Жилища, вода, електроенергия и горива 1 595 1 769 1 760 1 820
Жилищно обзавеждане и поддържане на дома 411 498 514 503
Здравеопазване 616 642 701 842
Транспорт 764 809 938 1 017
Съобщения 494 515 554 573
Свободно време, културен отдих и образование 530 528 623 702
Разнообразни стоки и услуги 473 534 604 575

Данъци 579 666 712 759
Социални осигуровки 727 822 939 1 029
Регулярни трансфери към други домакинства 130 145 130 140
Други разходи 507 521 635 573

Средно на лице - левове
Паричен разход 4 699 5 161 5 710 6 158

Потребителски паричен разход 3 870 4 224 4 630 5 010
Храна 1 410 1 518 1 655 1 779
Алкохолни напитки и тютюневи изделия 205 218 233 260
Облекло и обувки 172 183 196 202
Жилища, вода, електроенергия и горива 680 770 787 836
Жилищно обзавеждане и поддържане на дома 175 217 230 231
Здравеопазване 263 280 313 386
Транспорт 326 352 419 467
Съобщения 211 224 248 263
Свободно време, културен отдих и образование 226 230 279 322
Разнообразни стоки и услуги 202 232 270 264

Данъци 247 290 318 348
Социални осигуровки 310 358 420 472
Регулярни трансфери към други домакинства 55 63 58 64
Други разходи 216 227 284 263

Източник: НСИ



THIRTEENTH SCIENTIFIC CONFERENCE "INVESTMENTS IN THE FUTURE - 2021"

155

Второ, разходите средно на българските домакинства (и на включените в тях групи разходи) 
за периода 2016-2019 г. нарастват. Най-висок е ръстът средно на домакинство и средно на 
лице за здравеопазване. Висок е и ръстът на разходите за свободно време, културен отдих и 
образование. Важно е да се отбележи, че ръстът на изброените две групи разходи е по-голям от 
този на потребителските парични разходи като цяло, вкл. на основния потребителски разход 
на домакинствата - този за храна.

Трето, положителните тенденции в структурата и динамиката на разходите средно на 
домакинство и на едно лице са следствие от високата икономическа активност през анализирания 
период. През 2019 г., по данни на МФ, БВП нараства с 3,4% в реално изражение и с 8,2% в 
номинално изражение спрямо 2018 г. Нарастването на средната работна заплата в номинално 
изражение е с 11,1%, в т.ч. с 12.0% в обществения и с 10,8% в частния сектор. Коефициентът 
на безработица през 2019 г. е 4,2%, а средногодишната инфлация е 2,5%. Като следствие от 
нарастването на заетостта и доходите частното потребление нараства с 5,8%.  През 2018 г., по 
данни на МФ, БВП нараства с 3,1% в реално изражение, ръстът на производителността на труда 
е 3,2%, а коефициентът на безработица е 5,2%. През 2017 г., по данни на МФ, БВП нараства 
с 3,6% в реално изражение и с 4,8% в номинално изражение спрямо 2016 г. Коефициентът 
на безработица е 6,2%, доходите от труд общо в икономиката нарастват с 11,8%, а в частния 
сектор средната работна заплата в номинално изражение се увеличава с 12,7%. Като следствие 
от нарастването на заетостта и доходите, потреблението на домакинствата се увеличава с 4,8%.

Паричен разход на домакинствата по групи разходи
за четвърто тримесечие на 2019 и 2020 г.

Таблица 2
Източници Четвърто тримесечие 2019 Четвърто тримесечие 2020 

Средно на 
домакинство 

лв.

Средно на 
лице 
лв.

Средно на 
домакинство 

лв.

Средно на 
лице 
лв.

Паричен разход 3 569.34 1 656.01 3 600.39 1 668.71
Потребителски паричен разход 2 903.97 1 347.31 2 929.81 1 357.91

Храна 1 040.03 482.52 1 023.14 474.21
Алкохолни напитки и тютюневи изделия 155.33 72.07 149.89 69.47
Облекло и обувки 135.89 63.05 138.27 64.09
Жилища, вода, електроенергия и горива 481.17 223.24 479.98 222.46
Жилищно обзавеждане и поддържане на дома 135.87 63.04 179.53 83.21
Здравеопазване 254.25 117.96 253.44 117.46
Транспорт 265.17 123.03 245.23 113.66
Съобщения 146.41 67.93 163.49 75.77
Свободно време, културен отдих и образование 148.86 69.07 131.92 61.14
Разнообразни стоки и услуги 140.98 65.41 164.93 76.44

Данъци 193.29 89.68 191.36 88.69
Социални осигуровки 271.25 125.85 274.90 127.41
Регулярни трансфери към други домакинства 42.18 19.57 30.63 14.20
Други разходи 158.65 73.61 173.70 80.51

Източник: НСИ

Под влияние на COVID-кризата положителните тенденции в макроикономическите 
показатели, както и в структурата и динамиката на паричния разход на домакинствата се заменят 
с негативни. Така например, по данни на НСИ, през четвъртото тримесечие на 2020 г. БВП 
намалява с 3,8% в сравнение със съответното тримесечие на 2019 г. През последното тримесечие 
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на 2020 г. броят на безработните лица, по данни на НСИ, е 173,1 хил., като коефициентът на 
безработица е 5,2% и в сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 1,1%. Прякото 
въздействие на пандемията и предприетите мерки за нейното овладяване рефлектират негативно 
и върху крайното потребление, брутната добавена стойност и износа. Ковид-кризата в България 
оказва съществено негативно влияние върху паричните разходи средно на домакинството и 
средно на едно лице (виж Таблица 2). 

Паричният разход средно на домакинство за четвъртото тримесечие на 2020 г. нараства с 
0,9% в сравнение със същия период на 2019 г. За същото тримесечие паричният разход средно на 
лице също нараства с по-малко от един процент -  с 0,8% в сравнение с четвъртото тримесечие 
на предходната година. Потребителският паричен разход средно на домакинство и средно на 
едно лице през последното тримесечие на 2020 г. в сравнение с последното тримесечие на 2019 
г. нараства съответно с 0,9% и 0,8%. Разходите за храна и безалкохолни напитки, като основен 
елемент на паричния разход средно на домакинство и средно на едно лице, намаляват. Тяхното 
намаление през последното тримесечие на 2020 г. в сравнение  със съответното тримесечие 
на предходната година е както следва: с 1,6% намалява разходът средно на домакинство за 
храна и безалкохолни напитки и с 1,7% намалява анализираният разход средно на едно лице. 
От групата на непотребителските разходи значително намаляват регулярните трансфери към 
други домакинства - с по 17,4% намаляват трансферите съответно средно на домакинство и 
средно на лице през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие 
на предходната година.

Горният анализ на паричните разходи на домакинствата в условията на COVID-19 дава 
основание да се направят следните по-важни изводи и обобщения:

Първо, наблюдава се незначително нарастване на паричния разход средно на българско 
домакинство и средно на лице. Увеличението е основно за сметка нарастването на разходите 
за жилищно обзавеждане и поддържане на дома и за съобщения (тенденцията е закономерна, 
отчитайки физическата и социалната дистанция па време на пандемията).

Второ, покупките на храна и безалкохолни напитки, като основен разход на домакинствата, 
бележат тенденция към намаляване.

Трето, негативните тенденции във величината и структурата на паричния разход на 
домакинствата през 2020 г., провокирани от COVID-19, корелират пряко с тенденциите в други 
макроикономически показатели.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Паричният разход на домакинствата и неговите елементи през периода 2016-2019 г. бележат 

тенденция към нарастване в номинално изражение. Най-висок относителен дял заемат разходите 
средно на домакинство и средно на лице за храна и безалкохолни напитки. Значителен дял имат 
и разходите за жилища, вода, електроенергия и горива.

През 2020 г. значително влияние върху паричния разход средно на домакинство оказва 
световната пандемична ситуация, провокирана от COVID-19. Увеличението на паричния 
разход през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответстващото тримесечие на                    
2019 г. е незначително. Разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват както в номинално 
изражение, така и в структурата на анализираните групи разходи на домакинствата. Физическата 
и социална дистанция очаквано рефлектират в съкращаване на разходите за свободно време, 
културен отдих и образование (основен индикатор за домакинско благосъстояние) и в повишаване 
на домакинските разходи за жилищно обзавеждане и поддържане на дома и за съобщения.
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ВЛИЯНИЕ НА KОВИД КРИЗАТА ВЪРХУ ПАЗАРА НА ЖИЛИЩНИ 
КРЕДИТИ В БЪЛГАРИЯ. ПОСЛЕДИЦИ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 

НА ПАЗАРА

Сергей БОРИСОВ

РЕЗЮМЕ
Пазарът на жилищни кредити е силно зависим от икономическата обстановка. 

Множество фактори могат да окажат влияние върху неговото състояние и структура, но 
несигурността е един от най-важните компоненти, чието негативно въздействие може да 
доведе до сериозни сътресения и волатилност. Именно липсата на сигурност и предвидимост 
е основната характеристика на икономическия аспект на пандемията от Ковид 19. Липсата 
на унифицирани мерки на глобално ниво, несинхронизираните действия между различните 
институции и власти, невъзможността за прогнозиране както на продължителността на 
пандемията, така и на наложените мерки и резултатите от тях доведоха до безпрецедентно 
ниво на несигурност, което няма аналог в съвременната история на икономиката. В подобна 
обстановка адекватните действия  на банковият сектор могат да подпомогнат бързото 
възстановяване на икономиката, а непремерените мерки могат да задълбочат кризата и да 
доведат до по-сериозен икономически срив, чиито последствия ще се разпростират далеч 
извън времевата рамка на пандемичната несигурност.
Ключови думи: банка, жилищен кредит, Ковид 19, пандемия.

THE EFFECT OF THE COVID CRISIS OVER THE HOUSING
LOAN MARKET IN BULGARIA. CONSEQUENCES, RECOVERY

AND MARKET DEVELOPMENT

Sergey BORISOV

ABSTRACT
The housing loan market is highly dependent from the economic situation. Many factors can af-

fect its condition and structure, but uncertainty is one of the most important components, the negative 
impact of which can lead to serious shocks and volatility. The main feature of the economic aspect of 
the Covid 19 pandemic  is the lack of security and predictability. The lack of unified measures at global 
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level, the unsynchronized actions between the different institutions and authorities, the impossibility 
to predict both the duration of the pandemic and the imposed measures and their results have led to 
an unprecedented level of unsecurity that has no analogue in the modern economic history. In this 
situation, adequate action by the banking sector can help the economy recover quickly, but excessive 
measures can deepen the crisis and lead to a more serious economic collapse, the consequences of 
which will extend far beyond the time frame of pandemic uncertainty.
Key words: bank, Covid 19, housing loan, pandemic.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Жилищното кредитиране е сред най-критичните компоненти, формиращи както кредитния 

портфейл на банките, така и значителна част от лихвения приход и прихода им от такси и 
комисионни. Влиянието на този компонент е толкова значително, че измененията в него дават 
своето отражение върху целия социално-икономически живот. От този сектор могат да тръгнат 
мащабни кризи, които да се отразят върху големите международни корпорации, малкия и среден 
бизнес и индивидуалното потребление и качество на живот. Банките изпълняват множество 
функции, но може би най-важната от тях е функцията им на финансов посредник, която е 
пряко свързана с възможността да обслужват както нуждите на частния сектор, чрез 
предоставяне на капитали за финансиране на производителни начинания, така и за нуждите 
на правителството, свързани с финансиране на дефицита, или от частният сектор, или това е 
т.нар. капиталотворческа функция.1 Активността на банките по отношение на кредитния процес 
се обуславя от т.нар. „рисков апетит“, който може да бъде дефиниран като „нивото и видовете 
риск, които организацията желае и е в състояние да поеме в своите експозиции и бизнес 
дейности, с оглед на поставените бизнес цели и поетите ангажименти към заинтересованите 
страни”.2 За това не е чудно, че някои икономисти смятат, че „в съвременните условия рисковият 
апетит придобива стратегическо значение за банковите институции“.3 Кредитния апетит е 
важна част от кредитната политика на банката. Качественото управление на кредитната политика 
на банките по отношение на ипотечното и жилищно кредитиране може да доведе до значителен 
ръст на банковите приходи и до стимулиране на цели пазари. Наличието на екстремални условия, 
каквото се явява пандемията от Ковид 19, са огромно предизвикателство пред банковия сектор 
и своеобразен лакмус, за това доколко адекватно и навременно банките могат да предприемат 
коригиращи мерки, за да защитят акционерите си от потенциалните рискове, характерни за 
кризисните периоди.

2. АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА ЖИЛИЩНИ КРЕДИТИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ НАСТЪП-
ВАНЕТО НА ПАНДЕМИЯТА ОТ КОВИД 19

Пазарът на жилищни кредити в България се характеризира с високо ниво на концентрация 
на кредитен риск в банките от т. нар. Първа група, според класификацията на БНБ (в Първа 
група влизат петте най-големи банки по размер на активите към съответния отчетен период). 
Портфейла от кредити, обезпечени с жилищен имот, отпуснати на домакинствата от тези пет 
банки е в размер на 10 513 059 хил. лв. (към 31.12.2020 г.), което представлява 76,33% от целия 
портфейл, като тенденцията е към нарастване на относителния дял на Топ 5 банките в общия 
портфейл. През 2011 г. техният дял е бил 68,05 %. През 2016 г. вече достига 73,03 %, а към края 
на 2020 г. неговият размер е 76,45 % от всички банкови кредити от този тип. 

1 Божинов Б., Додов П., 2015 г. стр. 4, „Банковият сектор в условията на криза“
2 Senior Supervisors Group report. Op. cit., стр. 5
3 Джапаров Пл., 2019 г., стр.2, „Рисковият апетит на банките - мода или осъзната необходимост‘
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Фиг. 1.
Кредити, обезпечени с жилищен имот, отпуснати на домакинствата

Източник: БНБ

• Лихвен приход от кредити, обезпечени с жилищен имот
Наличните данни за периода 2003 г. - 2020 г. показват интересни тенденции, както по 

отношение на абсолютната сума, която банковата система получава под формата на лихви от 
кредити, обезпечени с жилищен имот, така и по отношение на съотношението между общия 
банков приход от лихви по кредити и прихода от лихви по кредити, обезпечени с жилищен 
имот. През 2010 лихвеният приход, който банковата система генерира от отпуснати кредити, 
обезпечени с жилищен имот, започва да намалява - тенденция, която е противоположна на тази 
от предходното десетилетие, през което  само за периода 2003 - 2009 г. неговият обем е нараснал 
с над 1200 %. Тенденцията към намаляване на лихвения приход с много малки изключения се 
запазва до края на анализирания период. През 2010 г. и през следващата година намаляването на 
прихода от лихви е почти незначително - под 1%. През 2012 г. спадът на получените приходи от 
лихви по кредити, обезпечени с жилищен имот е 7.79 % спрямо 2011 г. През 2013 г. тенденцията 
е сходна - 7.59 % по-малко приходи в сравнение с предишната година. През 2014 г. спадът е с 
5 %, а през 2015 г. с 8.6 %. 2016 г. е годината с най-значителен спад на този вид лихвен приход, 
спрямо предходният отчетен период. Намалението е с цели 13.17 % спрямо 2015 г. През 2017 г. 
намалението е с по-малък размер - само 8.02 %. Последните три години от изследваният период - 
2018,2019 и 2020 г. могат да бъдат определени като стабилни по отношение на лихвеният приход.

Фиг. 2.
Лихвен приход за банковата система от кредити, обезпечени с жилищен имот

Източник: БНБ
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Видно от данните във фиг. 3, тенденцията по отношение на лихвените приходи от кредити, 
отпуснати срещу обезпечение тип „жилищен имот“ е към постепенно намаляване след 
достигането на пика през 2011 г. Въпреки, че в последните четири периода формата на кривата 
е подобна на плато, все пак тренда е отрицателен. Избраният трендови модел е с коефициент 
на детерминация 0.816, което може да бъде тълкувано като сравнително точен модел, при който 
трендът описва около 81.6 % от данните. Тъй като коефициентът пред “х” е със стойност по-малко 
от нула ( - 7794.7), то може да се заключи, че трендът е отрицателен и очакваните стойности 
на изследваният признак ще намаляват. На база на трендовият модел може да бъде направена 
прогноза за бъдещите стойности на лихвеният приход от кредити, обезпечени с жилищен имот:

           Таблица 1

2021 389 269 хил. лв.

2022 366 864 хил. лв.
 

3. АНАЛИЗ НА ИЗМЕНЕНИЯТА В ПАЗАРА НА ЖИЛИЩНИ КРЕДИТИ СЛЕД 
НАСТЪПВАНЕТО НА ПАНДЕМИЯТА ОТ КОВИД 19

 През месец април 2020 г. обемът на новоотпуснатите жилищни кредити достига 274 млн. 
лева. Съпоставка със същия месец на 2019 г. показва, че обемът на новоотпуснатите кредити 
е само с 2 млн. с по-малко в сравнение с 2019 г. През месец май, новоотпуснатите кредити са 
на стойност 199 млн. лв., което представлява сериозен спад в сравнение със същия месец на 
2019 г. - с близо 76,7 млн. лв. или 38,54 %. При отчитане на сезонността характерна за обекта 
на изследването ясно проличава, че форсмажорни обстоятелства оказват своето влияние. В 
предходните три години (2017, 2018 и 2019 г.) осредненият обем новоотпуснати жилищни 
кредити през м. май е с около 7,85 % по-голям в сравнение с кредитите, отпуснатите през м. 
април. Пазара се стабилизира изключително бързо по отношение на обема на новоотпуснатите 
кредити, като още през м. юни се отчита значително увеличение - 313 млн. лв. нови кредити, с 
114 млн. лв. повече в сравнение с м.май. или ръст от 57,29 %. Осредненият ръст на кредитите 
отпуснати към м.юни спрямо м. май за предходните 5 години е в размер на 14,5 %, което говори 
за екстремална положителна стойност, излизаща от рамките на нормалния тренд. Месец юли 
традиционно е с по-малък обем новоусвоени жилищни кредити в сравнение с юни, но през 2019 
г. и 2020 г. положението е различно - юли се явява по-силен месец в сравнение с юни. Обема 
на новоотпуснатите кредити през м. юли 2020 г. е почти равен на този през м. юли 2019 г. - 331 
млн. към 331,3 млн.Сезонността при търсенето на жилищни кредити проличава и през м. август 
- тогава пазара остава сравнително пасивен и обемите на усвоените жилищни кредити (320 млн.) 
са сравними с тези през м.юли (331 млн.) През месец септември са отпуснати нови кредити 
са 347 млн. лв. - близо 66 млн. лв. повече в сравнение с предходната година. През следващите 
два месеца се забелязва плавно увеличаване на обема на отпуснатите кредити до достигане на 
пиковите стойности, които традиционно за този пазар са през последния месец на годината.
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Фиг. 3.
Обеми новоотпуснати жилищни кредити за периодите 03.2018 г. - 06.2019 г.,

03.2019 г. - 06.2020 г. и 03.2020 г. - 06.2021 г.
Източник: БНБ

Видно от данните във фиг. 3, кривата изобразяваща нивото на новоотпуснатите жилищни 
кредити през три еднакви като продължителност периода е сравнително еднаква и показваща 
силна сезонност, която е обусловена от множество фактори. Няма данни за значителна промяна 
на този показател в постпандемичния период. Само в два месеца - май и юни се забелязва 
екстремална промяна в сравнение с традиционните нива на новоусвоените жилищни кредити. 
След това пазара следва обичайния си тренд, като следва да се отбележи наличието на известна 
акселерация, която до голяма степен може да бъде обяснена с наличието на няколко фактора, 
един от които е именно пандемията от Ковид 19.

• Изменение на лихвения процент по новоотпуснати жилищни кредити
През изследвания период не са налице значителни изменение по отношение на лихвените 

проценти по новоотпуснати жилищни кредити. След началото на пандемията не се отчитат 
значителни  промени от вече установения трендови модел - постепенно намаляване на лихвените 
проценти по новоотпуснати жилищни кредити, обусловено от ниската (практически нулева) цена 
на привлечения ресурс, конкуренцията между банките, които се стремят да спечелят най-добрите 
клиенти чрез ценово предимство и увеличеният дял на хората, които имат по-голям процент 
самоучастие при покупка на жилище (това също е обусловено от нулевите лихви по депозити, 
които стимулират домакинствата да търсят алтернативни възможности за реализиране на по-
висок доход и да ползват спестените средства за покупка на недвижим имот). Ако в началото на 
периода (03.2020 г.) жилищни кредити се отпускат при лихва от 2,91 % в лева и 3,48 % в евро, 
то към 06.2021 г. лихвеният процент по новоотпуснати кредити в лева е 2,73 %, а в евро 3,11 %.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основните изводи, които могат да бъдат направени от изследването са:
- По отношение на обемите на новоотпуснатите жилищни кредити, пандемията от Ковид 

19 оказва силно негативно влияние само през месец май 2020 г. В ситуация на несигурност 
недвижимите имоти винаги са един от най-предпочитаните активи. Домакинствата насочват 
спестяванията си към покупка на недвижим имот, като наличните средства се ползват за 
самоучастие, а недостигащата сума се осигурява чрез ползване на банков кредит;

- Лихвените проценти по жилищни кредити следват установения тренд от последните няколко 
години - постепенно намаляване поради наличие на силна междубанкова конкуренция;

- Несигурността, породена от пандемичната обстановка води до намалена стопанска 
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активност - съответно банките не отпускат толкова много кредити на бизнеса, значително 
намалява рисковия им апетит и привлечените средства под формата на депозити се явяват 
излишна тежест за сектора. Нулевите и дори отрицателни лихви по депозити са решението на 
банките за справяне с проблема и намаляване на свръхликвидността. Липсата на доходност 
води до желание за алтернативни инвестиции у домакинствата. Това води до ръст в цените на 
жилищните имоти;

- Банките са склонни да повишат изискванията към кредитополучателите си, за да не допуснат 
повишаване на броя на необслужваните кредити;

- Някои индикатори показват, че е възможна появата на ценови балон по отношение на 
жилищните имоти;

- След въвеждането на два мораториума, даващи възможност за отлагане на плащанията по 
кредитите, системата отложи настъпването на негативните последствия от пандемията за 2021 г. 
Реално след средата на тази година е напълно възможно да се увеличи броя на необслужваните 
кредити.
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ПОНЯТИЯ ЗА СТРАХ

Красимира НАЙДЕНОВА

РЕЗЮМЕ
Социалната паника и ерата на безпокойството са съвременни явления, които провокират 

теорията за културата на страха. Учените изследват от десетилетия причините за 
социалните страхове и въвеждат основни понятия, които разграничават страха като 
усещане и страха като метод и последствие. Културата на страха, социалната паника, ерата 
на безпокойството, животът в риск, културата на жертвата и тази на ограниченията, 
политиките на страх и търговците на страх не са литературни метафори, а понятия от 
науката за страха като обществена тенденция.

Страхът днес е социално конструиран и манипулиран, експлоатира се от търговците на 
страх, а управлението чрез страх вече е алгоритъм за социалната джунгла и има своите 
фондове и бюджет.
Ключови думи: безпокойство, социална паника, страх, търговци на страх, риск.

NOTIONS FOR FEAR

Krasimira NAYDENOVA

ABSTRACT
Social panic and the age of anxiety are contemporary phenomena that provoke the theory of the 

culture of fear. Scientists research the social fears for decades and introducе basic concepts that dis-
tinguish between fear as a feeling and fear as a method or consequence. The culture of fear, moral 
panic, the age of anxiety, be at risk, the culture of victim and that of limits, the politics of fear and the  
fear entrepreneurs are not literary metaphors, but notions from the science of fear as a social trend.

Fear today is socially constructed and manipulated, exploited by fear entrepreneurs, and gover-
nance through fear is already an algorithm for the social jungle and has its own funds and fisc.
Key words: Age of anxiety, be at risk, fear, fear entrepreneurs, moral panic.
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Страхът съпътства обществата отдавна и в миналото се институционализира от религията 

(Митев, 2006). Преобразуването на „джунглата” - натурална за пещерния човек в обществена 
за съвременния, заменя ограничените страхове от природата с практически неограничените по 
съдържание и форма социални страхове (Апостолов, 2014). Социалните страхове пораждат нови 
социални конструкции и среда - такива са социалната паника, културата на страха, политиките 
на страха, ерата на безпокойството, животът в риск и като жертва, а наличието им логично води 
до парите за страх, насочени към търговците на страх. 

Страхът не е икономическа категория, но последствията от социалния страх имат финансови 
измерения. Страхът влияе не само на менталния и моралния ни облик, но и определя какво ядем, 
с кого се виждаме, къде живеем, как живеем, какво купуваме, какво и как планираме. Парите за 
страх заемат място както в бюджета ни, така и в инвестиционния ни портфейл. Когато паниката 
е лична, на индивида, проблемът е частен, но социалната паника е факт в обществата (казват 
социолозите) и финансовите ефекти трябва се търсят в държавните бюджети и съвкупното 
търсене - на инвестиции и потребителски стоки. 

2. СОЦИАЛНА ПАНИКА И ТЪРГОВЦИ НА СТРАХ
„Мoral panic” е термин, често употребяван в изследванията на страха, а дефиницията на 

Wikipedia.com е „чувство на страх сред множество хора, че голямо зло заплашва добруването 
на обществото” (Cohen, 1973). По-общият смисъл на понятието изисква като превод „обществен 
или общностен страх” или „социална паника”, които са по-близо до същността на понятието 
от буквалното „морална паника”.

Социалната паника има няколко отличителни черти (Goode и Ben-Yehuda, 2009), които 
изместват термина от социологията и психологията към финансите и чрез съвкупното търсене 
и фиска ефектите могат да се измерят. Първите характерни белези на социалната паника са 
загриженост и враждебност - събитието или човекът/групата, предизвикали паниката, имат 
негативен ефект за общността. Враждебното отношение към причинителя е естествено следствие 
- нароченият за проблем човек или събитие стават "folk devils" и това е ясно разграничение 
между нас и тях. Консенсусът е следващата отличителна черта и точно той приближава 
паниката до парите - проблемът представлява общностна заплаха и на този етап търговците 
на страх (терминът е изяснен по-долу) вече имат както глас чрез медиите, така и открити 
позиции - инвестиционни или в стока. Непропорционалността скъсява още дистанцията между 
социологията и финансите - предприетият обществен отговор е много по-сериозен от валидната 
заплаха - “безумната уплаха” по Апостолов (2014) се материализира в безумно поведение, но вече 
на ниво общност. Индивидуалните и често държавните бюджети естествено се променят, за да 
осигурят опазването на сигурността. Нестабилността е последната отличителна характеристика, 
но тя открива широка роля за медиите - социалната паника е нестабилна и по принцип изчезва 
лесно поради угасване на обществения интерес или промяна в наратива. Само медиите могат 
да поддържат темата, често по инициатива на търговците на страх.

Социалната паника обикновено е предизвикана, а тези, които стартират паниката, са наречени 
от McLuhan (1994) „moral entrepreneurs”. Различен термин предлага Furedi (2007). За него 
социалната паника вече не е изолиран феномен, а трансформацията на безпокойството в начин 
на живот, в култура на страх, в перманентно състояние на страх, се случва чрез намесата на 
социални сили, наречени „fear entrepreneurs”. 

Преводът на понятието не може да бъде еднозначен. Думата „fear” категорично означава 
страх, но „entrepreneurs” създава двусмислие. Френският произход води до „предприемачи”, но 
съчетанието със „страх” предполага доближаване на значението до „спекула”. Спекулирането със 
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страха отдалечава материята от бизнеса и отклонява мислите към по-психологическата страна на 
въпроса. В същото време предприемачите, спекулиращи със страха, правят това с цел печалба, 
продават активи, стоки и услуги, дори чувства, или ги купуват евтино. Преводът „търговци 
на страх” представя материята по-пълно и поставя страхът в центъра на „бизнеса” и това не е 
случайно - причината за сделките, за случилите се продажби или покупки, не е инвестиция или 
потребление, а страхът, че ако не притежаваме продукта, ще погинем - финансово, емоционално, 
психически или физически. Страхът работи и в обратната посока - когато трябва да продадем, 
при това бързо, на каквато и да е цена - тогава се страхуваме от притежанието, то ще ни унищожи 
финансово, емоционално, психически или физически. Страхът осигурява печалба за търговците 
на страх и в двете посоки - и от дълги, и от къси инвестиционни позиции. 

Защо търговците на страх печелят и е допуснато да печелят е въпрос, който основателно 
може да бъде зададен и отговорът му следва да разграничи науката от конспиративните теории. 
Glassner (1999) обобщава и назовава огромните власт и пари, които чакат този, който докосне 
нашата морална несигурност и ни достави символични заместители.

3. КУЛТУРА НА СТРАХ
Социалната паника и търговците на страх може да се разглеждат, с известни аргументи и 

при особени случаи, като изолирано явление, протичащо при определени, често неповтарящи 
се условия. В такива изолирани моменти нито паниката, нито търговията с нея представляват 
обект на научно изследване. За съжаление изследователите откриват процеси, закономерности, 
трайни тенденции и ментални промени в обществата и въвеждат термина „culture of fear”. 
Културата, според Glassner (1999), е начинът на мислене, разбиране и чувстване, придобит 
чрез общ опит в определена социална група, който се предава през поколенията. В този смисъл 
преводът „култура на страха” би бил по-присъщ от „климат на страх”, тъй като климатът е 
обективно съществуващ и не зависи от обществените разбирания и опит. Културата на страха 
е абстрактен термин, но Glassner (1999) го приземява - в настоящето ни, казва той, има много 
страхове и те често са безпочвени (но масови), а песимизмът расте пропорционално на броя 
проблеми, с които човечеството се справя.

Културата на страха, с която, според изследователите, се характеризира съвременното 
развито общество, естествено създава присъщи съставни звена - социалната паника и 
търговците на страх се допълват логично от политиките на страх, управлението чрез страх, 
новото институционализиране на ниво индивид и инфлацията на страха. Furedi (2002) въвежда 
термина „politics of fear” - политиките, породени от страха, следват културата на страха и са част 
от нея, изграждат я. Тези политики са и резултат, и причина за настъпването на търговците на 
страха, те са важен елемент на ерата на тревожността и чрез тях много от индивидите получават 
класифициране в социалните конструкции на културата на страха. Политиките винаги формират 
бюджет. Логично следва и терминът „аge of аnxiety”, използван от May (1950), с цел да се опише 
ХХ век - времена на безпокойство, на култура на страха, на социална паника. През последните 
десетилетия, според Furedi (2007), тази тенденция се задълбочава и предлага възможности за 
допълнително изследване и дефиниране, тъй като се култивират редица специфични страхове.   

Страхът и безпокойството не са синоними. Керъл Изард (цитирана от Апостолов, 2014) 
определя страха като отделна емоция, при това първична, а тревогата, според нея, представлява 
комбинация от страх, мъка, вина и срам. За Апостолов (2014) източникът на страха е конкретен, 
докато тревогата често няма логично обяснение. Повече - страхът е за кратко, тревогата 
продължава дълго и управлява поведението за месеци или години.
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4. BE AT RISK
Определението за риск е вероятността за отклонение от очакваното и измерването на риска 

би следвало да намали неопределеността, да се постигне контрол, а рационалните решения да 
следват. Според Копринаров (2009) това е пътят за отдалечаване от категориите на природните 
сили или божествената намеса, би следвало страхът да намалее. 

Съвременноста, обаче, поставя ирационалния човек в позиция, в която той влияе повече 
на природата и на обществото. Бек (2000) въвежда в началото на 90-те години на миналия век 
понятието „световно рисково общество" и дефинира две съществени разлики с обществото 
преди - рискът тогава произтича от лични решения, природни стихии и/или от недостатъчно 
развитие на технологиите, докато рисковете днес са цивилизационни, следват от развитостта, 
сложността, непредсказуемостта в самото общество. 

За Furedi (2002) поемането на риск в миналото е нещо, което създава. В съвремието, обаче, 
„be at risk” вече е социална категория, която не е свързана с това, което правиш, а с това кой си, 
усещането за риск и истинското ниво на опасността не са еднозначни, често са и специфични 
за различните общества и контекст. Той въвежда и „the inflation of danger”, с което представя 
номиналното нарастване на опасностите като продукт на човешкото и социалното възприемане 
за тях, а „инфлацията на риска“ пренася обезценяването и в полето на страха. Инфлацията 
при оценяването на риска вече е систематична, според него, а заключенията за нивото на 
риска се ползват с широко доверие - новините подсилват тревожността. За Апостолов (2014) 
преувеличаването на заплахите подхранва страховете, а така не успяваме да се освободим от 
разрушителното им въздействие.

Инфлацията на риска изхвърля героите в категорията „démodé”, а актуалните добродетели са 
грижа и страдание. На нивото на индивида, тези добродетели маркират позволената територия 
- поемането на рискове не се приема положително, а „culture of limits” затваря границите, не се 
реализира човешкия потенциал, насочва се към оцеляването. Хората не коват съдбата си, а са 
жертви на обстоятелствата, обществото се чувства по-добре с губещите, отколкото с победителите 
(Furedi, 2002). 

Furedi (2002) диагностицира и „културата на жертвата” - светът вече е „a world of risky strang-
ers”, а посоката е „to imagine the worst”. Всеки, независимо дали е познат или непознат, трябва да 
се третира като възможна заплаха. Индивидуалната несигурност и социалната изолация помагат 
за налагането на мнението, че живеем в свят на рискови непознати. В света, в който всички 
представляват риск, е трудно да се довериш на някого и страхът от другите е пропорционален 
на спада на доверието в другите.

Един от основните проблеми, произтичащи от масовото състояние „в риск” е определянето 
на индивида на пасивна и зависима роля (Furedi, 2007).  Страхът, от своя страна, е инструмент на 
властта - кажете на някого, че животът му е застрашен и той ще ви се подчини като роб  (Delsol, 
2021), което пък поставя нови хоризонти пред политиките на страха.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Според социолога Altheide (2002), цитиран от Furedi (2020), страхът не просто се случва, 

той е социално конструиран и манипулиран от тези, които търсят изгода. Този извод поставя 
социалната паника, общественото безпокойство, културата на страха, ограниченията и жертвата, 
политиките на страха и инфлацията на страха в много различна, спекулативна светлина. В този 
аспект търговците на страх получават командна роля, те конструират страха и манипулират 
жертвите по финансови съображения.
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РЕЗЮМЕ
Протичащата в последните години повсеместна дигитализация на банкирането е 

„гарнирана“ с редица нови рискове по отношение на киберсигурността, защитата на 
потребителите и непрекъснатостта на операциите, които са почти или изцяло извън обхвата 
на традиционния надзорен подход. Ето защо установяването на адекватен регулаторен 
инструментариум спрямо съпътстващите дигиталната трансформация процеси се превръща в 
императив за финансовите регулатори. Макар в продължение на много години те да публикуват 
правила и насоки за системите и контрола, непрекъснатостта на дейността, планирането 
при извънредни ситуации, IT сигурността и пр., дигиталната ера издига тези въпроси до върха 
на дневния ред с увеличената заплаха от кибератаки, изострената чувствителност спрямо 
поверителността на клиентските данни и належащата необходимост от реформа или замяна 
на остарелите IT системи.
Ключови думи: банки, киберрискове, киберсигурност, регулиране.

BANKING AND CYBERSECURITY: THE REGULATORY PERSPECTIVE

Plamen DZHAPAROV

ABSTRACT
The widespread digitalisation of banking in recent years has been accompanied by a number of 

new risks in the areas of cybersecurity, consumer protection and business continuity, which are almost 
or entirely outside the scope of the traditional supervisory approach. That is why the establishment 
of adequate regulatory tools in relation to the processes accompanying the digital transformation is 
becoming an imperative for financial regulators. Although for many years they have published rules 
and guidelines on systems and control, business continuity, contingency planning, IT security, etc., the 
digital age has raised these issues to the top of the agenda given the increased threat of cyberattacks, 
heightened sensitivity regarding of customer data privacy and the urgent need to reform or replace 
legacy IT systems.
Key words: Banks, Cybersecurity, Cyber risk, Regulation. 
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1. МАЩАБИТЕ НА ПРОБЛЕМА КИБЕРСИГУРНОСТ
Поставянето на темата киберсигурност в центъра на вниманието на банките и регулаторите не е 

никак изненадващо предвид констатациите, че в глобален мащаб именно финансовите институции 
са най-потърпевши от все по-многобройните, разнообразни и тежки киберпрестъпления, сред 
които атаки за отказ на услуга (Distributed Denial of Service (DDoS)), зловреден софтуер (mal-
ware), социално инженерство (social engineering), атаки на уеб приложения (Web Application At-
tacks), софтуер за изнудване (Ransomware), атаки от типа „човек по средата“ (Man in the middle) 
и много други. Нещо повече - според доклад за киберсигурността на Boston Consulting Group 
банковите и финансовите институции са 300 пъти по-застрашени от кибератака в сравнение с 
останалите компании (Markets Insider, 2019)!

Основните причини за водещото място на банките сред „любимците“ на хакерите са ясни 
- централната им роля във финансовите системи на всички страни, колосалните размери на 
активите им, огромните клиентски масиви и естеството на притежаваните данни. Уязвимостта 
им обаче се повишава и поради някои други особености. Така например редица банки все още 
разполагат с наследени и „силозни“ IT системи, а в общия случай те не са никак устойчиви на 
кибератаки.1 От друга страна, поради все по-активното сключване на аутсорсинг контракти и 
постигнатия напредък в облачните изчисления, Интернет на нещата и 5G-технологията, броят 
на устройствата, мрежите и интерфейсите, използвани в ежедневния бизнес на финансовите 
институции, се увеличава многократно. Това води до голям набор от входни точки за възможни 
кибератаки, както на технологично равнище, така и на ниво участници. Не е за пренебрегване 
и фактът, че информационната инфраструктура на банковия сектор се базира върху множество 
децентрализирани системи в рамките на големи, широко свързани помежду си мрежи (в т.ч. 
системи за плащане и сетълмент, платформи за търговия, централни депозитари на ценни 
книжа и др.) - обстоятелство, което неминуемо увеличава киберзаплахите. По същата логика е 
напълно възможно поради силната обвързаност на световната финансова система, на принципа 
на „ефекта на доминото“, кибератака срещу една банка да засегне и други институции. На този 
фон става ясно, че банковият сектор е толкова защитен от киберрискове, колкото е защитено 
най-слабото му звено.

Ситуацията около Covid-19 допълнително извежда проблемите с киберсигурността на 
преден план. Свидетелство за това е например проучване, според което само между февруари 
и април 2020 г. атаките срещу финансови институции безпрецедентно са скочили с 238% (Kell-
ermann, Murphy, 2020: 3). В началото на 2021 г. пък се установява, че 70% от организациите за 
финансови услуги са били обект на кибератака през последната година, като мнозинството от 
анкетираните предполагат, че свързаните с пандемията условия допринасят за увеличаването 
на честотата и тежестта на атаките (Keeper Security, 2021: 1).  Не е учудващо, че този ръст на 
киберпрестъпността е поредният страничен ефект на коронавируса, на чийто фон устойчивостта 
на финансовите институции бива тествана до краен предел. Причините за това са очевидни: 
„Финансовите компании станаха по-малко сигурни поради набързо внедрените решения за 
отдалечена работа. Някои буквално дори нямаха достатъчно лаптопи, които да предоставят 
на служителите си, поради което трябваше да закупят каквото намерят на пазара на дребно. 
Така, комбинацията между липсата на обучение на служителите, компютрите, неотговарящи на 
стандартите за сигурност на организацията, и уязвимите връзки за отдалечен достъп, направиха 

1 В този смисъл според изследване от 2019 г. едва три от стоте най-големи банки в света (Credit Suisse, Danske 
Bank и Handelsbanken) получават най-високата оценка (А+) за SSL криптиране и сигурност на уебсайтовете им. 
По отношение на електронното банкиране такава оценка е присъдена на 15 финансови институции, докато в 47 
други са идентифицирани сериозни технически пропуски. Що се отнася до приложенията за мобилно банкиране, 
компанията отчита, че 100% от тях съдържат поне една уязвимост на сигурността с нисък риск, 92% имат такава 
със среден риск, а 20% - с висок риск (ImmuniWeb, 2019).
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възможни всякакви атаки“ (Kaspersky Security, 2020). 
И още нещо - без съмнение пандемията катализира процесите по дигитализация, вследствие 

на което днес всеки бизнес е подложен на силен натиск да направи своите системи и платформи 
по-лесни и удобни за използване, извеждайки клиентските изживявания на едно ново, по-високо 
равнище. Банките не са изключение от този тренд. Предвид същинския бум на електронното 
и мобилно банкиране в последната година навигацията в ежедневните банкови операции 
трябва да е максимално ясна и „приятелски ориентирана“. Всяка допълнителна проверка 
относно сигурността е пречка пред позитивните клиентски изживявания, защото в крайна 
сметка кой иска да премине през многофакторни идентификации? С по-опростени security-
процедури потребителите са доволни. Но хакерите също (Cihodariu, 2021). Според прогнозите 
в бъдеще кредитните институции могат да очакват и още допълнителни проблеми вследствие 
на пандемията, тъй като по всяка вероятност тя ще предизвика масирана вълна от бедност, 
неизменно водеща до по-високи нива на киберпрестъпност (Kaspersky Security, 2020).

Следва да се има предвид също така, че доставчиците на финансови услуги не само са основна 
мишена за киберпрестъпниците, но и разходите за справяне и овладяване на кибератаките 
са значително по-големи за тях отколкото за компаниите от почти всяка друга индустрия (с 
изключение на здравната). При това те продължават непрекъснато да нарастват. Доклад на 
IBM например отбелязва, че средният общ разход в случай на нарушение на данни в сектора 
на финансовите услуги през 2020 г. е 5,85$ млн., докато осредненият разход за всички сектори 
е 3,86$ млн. (IBM Security, 2020: 25). От друга страна, над 50% от банките, станали обект на 
кибератакa, успяват да възстановят не повече от 25% от загубите вследствие на настъпилите 
проблеми (KMPG, 2019: 5). На този фон прогнозите сочат, че до 2023 г. кредитните институции 
могат да загубят до 350$ млрд. вследствие на киберпрестъпността (Accenture, 2019: 16). Всичко 
казано дотук, в комбинация с опасността банките да опитат да прехвърлят поне част от разходите 
по сполетелите ги инциденти върху потребителите, мотивира все по-активната регулаторна 
намеса в областта на киберсигурността.   

2. ПРЕГЛЕД НА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕЙЗАЖ В САЩ И ЕС
През последните няколко години регулаторната инициатива по повод киберсигурността 

на финансовите институции претърпява съществена промяна. Специално посветени на тази 
проблематика закони и разпоредби заменят съществуващите общи правила за управление 
на оперативния риск и непрекъснатост на дейността в редица юрисдикции, в т.ч. ЕС, САЩ, 
Хонконг, Сингапур и Русия. В допълнение, киберсигурността се превръща във водещ акцент и 
на транснационалните правила и препоръки, инициирани от редица международни регулатори. 
В рамките на настоящия доклад ще се спрем на ключовите регулации в САЩ и ЕС. 

Надзорните институции зад Океана безспорно са сред най-активните по темата.2 Така 
например, през 2018 г. Федералният резерв определя киберсигурността като водещ приоритет в 
своите бъдещи програми за банков надзор (BGFRS, 2018). Същото прави и Службата за валутен 
контрол, поставяйки акцент върху превантивното разкриване на причините за уязвимостта на 
организациите, своевременното идентифициране на заплахи, засиления контрол върху достъпа, 
защитата на данните и управлението на връзките с трети страни (OCC, 2019). На този фон през 
2019 г. повече от 30 щата приемат свързани с киберсигурността законодателни актове (Freder-
ick, Greenberg and Gruwell, 2019).3 От своя страна, Федералната комисия за търговия предлага 

2 Следва да се отбележи, че и водещите банкери в САЩ признават значимостта на проблема. През 2019 г. например 
главният изпълнителен директор на JP Morgan Chase & Co Джейми Димън, заявява, че „кибератаките са може би 
най-голямата заплаха за финансовата система на САЩ“ (American Banker, 2019). 
3 Един от най-мащабните регулаторни документи сред тях е приет в Ню Йорк - NYDFS cybersecurity regulation. 
Той е описван от анализаторите като „най-строгите съществуващи правила за невоенни организации“.
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изменения на Gramm-Leach-Bliley Act - основният закон, регулиращ киберсигурността на 
финансовите институции. Предложенията са основно в посока усъвършенстване на правилото 
Safeguard Rule, което предвижда всички финансови институции да поддържат набор от процедури 
за управление на непублична потребителска информация и в допълнение към това да предприемат 
стъпки, с които да гарантират, че техните филиали и доставчици също защитават чувствителните 
потребителски данни.4 Сред водещите предложения е и разширяване дефиницията за „събитие 
по сигурността“, така че вредата да бъде изключена като задължителен елемент от нея. С други 
думи, ако документът бъде приет, всеки неоторизиран достъп до информация за клиента би 
представлявал събитие, компрометиращо сигурността (Donelson, 2021). 

След встъпването си в длъжност администрацията на новия американски президент Джо 
Байдън поставя още по-силен акцент върху въпросите относно поверителността на данните и 
киберсигурността. Очакванията на експертите са на федерално ниво много законодателни актове, 
поставени в режим на изчакване по време на пандемията, да възвърнат инерцията си (Donel-
son, 2021). В тази връзка внимание заслужават публикуваните в началото на 2021 г. съвместно 
от Службата за валутен контрол (OCC), Федералния резерв и  Федералната корпорация по 
депозитно застраховане (FDIC) „Изисквания за уведомяване за инциденти по компютърната 
сигурност за банкови организации и техните доставчици на услуги“. Правилото, заложено в 
документа, предвижда всяка банка задължително да уведомява OCC възможно най-скоро и 
не по-късно от 36 часа след установяването на (или дори съмнението за) настъпил инцидент 
в областта на киберпространството. Нещо повече - съгласно предложеното законодателство 
финансовите институции ще бъдат задължени да уведомяват и клиентите си веднага след като 
научат за инцидента (Federal Register, 2021).5

Не по-малко загрижени по темата са и европейските регулатори. На ниво ЕС произходът 
на регламентите в областта може да се проследи до 2013 г. с публикуването на Стратегията 
за киберсигурност (Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cy-
berspace) - документ, който очертава цялостната визия на съюза в тази област, поставяйки си 
амбициозната задача „да направи онлайн средата на ЕС най-безопасната в света“. Впоследствие, 
в изданието на своя регулаторен сборник от 2019 г. Световната банка идентифицира двадесет и 
осем приети от органите на ЕС законодателни актове, стандарти, насоки и надзорни документи 
относно киберсигурността, които имат отношение към финансовия сектор. Двадесет и пет тях 
са въведени от 2016 г. насам, което демонстрира фокуса върху тази тема от страна на ЕС през 
последните години (Almansi, Lee, 2019: 15-16). 

Ето и някои от по-важните регулаторни инициативи. През май 2018 г. в сила влиза първото 
общоевропейско законодателство в областта - Директивата относно сигурността на мрежите 
и информационните системи. Тя предвижда предприятията в жизненоважни за икономиката и 
обществото сектори (енергетика, здравеопазване, банково дело, инфраструктура на финансовите 
пазари, транспорт) да предприемат подходящи мерки за сигурност и да уведомяват съответните 

4 Изисквания относно управление на риска от доставчиците или други трети страни намират място в повечето 
регулаторни документи. Това е съвсем логично, предвид факта че в дейността си банките разчитат все повече на 
различни аутсорсинг партньори, както и на предоставени от външни доставчици облачни услуги. Рисковете от 
трети страни нарастват допълнително и вследствие развитието на Open Banking, тъй като отварянето на банковите 
интерфейси към финтех компаниите може да доведе до зачестяване на пробивите в системите.
5 По отношение на тези изисквания (които са налице и в много други регулаторни документи) банките вероятно 
ще изпитват сериозни затруднения в бъдеще, предвид факта че понастоящем доминиращата част от кибератаките 
се докладват с голямо закъснение. Причините за това са две. Първо, опасявайки се от увеличаване на бъдещите 
разходи за превенция или от неблагоприятно въздействие върху репутацията, кредиторите предпочитат да скриват 
информацията за случили се инциденти. Второ, в повечето случаи киберсъбитията се идентифицират не от самата 
атакувана институция, а от трети страни - външни фирми за разкриване на измами, правоприлагащите органи или 
клиентите (Verizon, 2017).
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служби за сериозни инциденти. От своя страна, през април 2019 г. Съветът на ЕС приема 
регламент (т.нар. Акт за киберсигурността), с който се въвеждат две основни промени: първо, 
създаване на система от схеми за сертифициране на равнище ЕС, благодарение на която 
компаниите в общността вече ще могат да използват единен сертификат за киберсигурност, 
който ще важи във всички държави-членки; второ, установяване на Агенция за киберсигурност 
с постоянен мандат, която да бъде приемник на съществуващата дотогава Агенция за мрежова 
и информационна сигурност (ENISA). 

През 2018 г. Европейската централна банка одобрява окончателните „Надзорни очаквания 
по отношение на киберустойчивостта на инфраструктури на финансовия пазар“ (ECB, 2018 a). 
Друга ключова инициатива на ЕЦБ е разработването на т.нар. европейска рамкова програма за 
етично хакерство, която е първата по рода си схема за контролирани тестове срещу кибератаките 
на финансовия пазар. По-конкретно, в съответствие с насоките, предоставени в рамката TIBER-
ЕU, всяка финансова компания или организация може да поиска оторизиран хакер да се опита 
да „пробие“ нейните системи, за да тества тяхната устойчивост и да идентифицира всякакви 
слабости (ECB 2018b). Друга важна регулаторна инициатива, насочена конкретно към банковите 
институции, са „Насоките на ЕБО относно управление на риска в областта на ИКТ и сигурността“. 
Те са разпределени в седем области: управление и стратегия, рамка за управление на риска в 
областта на ИКТ и сигурността, информационна сигурност, управление на операциите в областта 
на ИКТ, управление на проекти и промени в областта на ИКТ, управление на непрекъсваемостта 
на дейността и управление на взаимоотношенията с потребителите на платежни услуги (EBA, 
2019). Тук неминуемо следва да се спомене и Втората директива за платежни услуги (PSD2) - 
ключова регулация на ЕС, която цели да улесни иновациите и стимулира конкуренцията на пазара 
на платежни услуги, но паралелно с това и да повиши сигурността на интернет плащанията и 
да подобри защитата на потребителите.6

На фона на всичко казано дотук се налага изводът, че въпреки постигнатия значителен 
напредък, настоящият европейски регулаторен пейзаж във връзка с киберсигурността на 
финансовия сектор изглежда твърде многопластов и сложен. Факт е, че не съществува едно 
цялостно и обхватно законодателство в областта, а по-скоро са налице множество общоевропейски 
и национални разпоредби, както и специфични за сектора стандарти. Последните, от своя 
страна, са допълнително фрагментирани за различните подсектори на финансовата индустрия, 
например банкиране и плащания, застраховане и презастраховане, и инфраструктура на 
финансовите пазари. Освен това повечето европейски стандарти не се прилагат директно за 
всички държави-членки, а следва да бъдат транспонирани в националните законодателства, 
което често създава допълнителни различия. В крайна сметка, множеството правила и стандарти 
оставят място за объркване, което е най-видимо в безбройните различни режими за реагиране 
при киберинциденти, които се очаква да бъдат съблюдавани от финансовите институции (Krüger, 
Brauchle, 2021). 

С цел преодоляване на тези проблеми през септември 2020 г. ЕК предлага т.нар. „Регламент 
за цифровата оперативна устойчивост на финансовия сектор“ (DORA). Документът има за цел да 
въведе хармонизирана и всеобхватна рамка за дигитална оперативна устойчивост на европейските 
финансови институции, като включва редица специфични изисквания за посрещане и смекчаване 
на информационните и киберрисковете (EUR-Lex, 2020). Регламентът всъщност е пряк отговор 
на съвместните препоръки на трите европейски финансови надозрни регулатора Европейски 
банков орган, Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и 
Европейски орган за ценни книжа и пазари. По-конректно те идентифицират четири области на 

6 За повече информация по темата вж. Dzhaparov, 2020. 
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действие, върху които следва да се съсредоточат регулаторните промени в обозрима перспектива: 
първо, изисквания за управление на риска в областта на ИКТ и сигурността; второ, секторни 
правила за докладване на киберинциденти; трето, пряк надзор на доставчици и трети страни; 
четвърто, рамка за тестване на киберустойчивостта.7

Накрая следва да се отбележи, че надзорните органи както в САЩ, така и в ЕС, все по-
ясно извеждат киберсигурността като самостоятелен и специфичен обект на регулиране, 
което е в противовес на доскорошния подход насоките за управление на киберрисковете да 
бъдат интегрирани в правилата и разпоредбите относно информационните технологии или 
операционния риск.8 Независимо от това обаче регулацията на киберсигурността често остава 
базирана на общи принципи, водещи до неясни и абстрактни изисквания на високо ниво, които по 
същество казват на регулираните субекти да „постъпват правилно“, но същевременно пропускат 
да уточнят какво точно предполага това (Didenko, 2020: 20). 9

Подобен подход всъщност не е лишен от логика и може да се аргументира поне от няколко 
гледни точки. Първо, така се избягва опасността от свръхрегулиране, вследствие на което 
банките да изпаднат в състояние на нормативно несъответствие. Второ, прекалено прецизно 
описаните правила биха могли да имат обратен ефект, предоставяйки на потенциалните 
нападатели твърде детайлна информация за контрола на киберсигурността. Трето, предвид 
изключителната динамика, с която се променят и усъвършенстват кибератаките, прекалено 
конкретните разпоредби могат да изгубят своята актуалност дори още преди да са влезли в сила. 
Четвърто, банковите и финансови организации, подлежащи на регулиране, са твърде различни 
по отношение на размер, системно значение, използвани технологии и т.н., което само по себе 
си изисква висока степен на регулаторна гъвкавост. На фона на всички тези предизвикателства 
очакванията са усилията на компетентните органи в областта на банковата киберсигурност да 
продължат в посока търсене на по-балансиран, комплексен и интегриран регулаторен подход. 
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РЕЗЮМЕ
Разпространението на цифровите технологии дава все по-широко отражение върху 

различни аспекти на човешките дейности. Цифровизацията преструктурира трудовия пазар и 
модифицира досегашните трудови правоотношения между работодатели и наети. Създават 
се  нови професии, но много други се очаква да изчезнат. При трети работата се разбива в 
поредица от отделни задачи, извършвани от различни работници. Като цяло това може да 
доведе до отслабване на социалноосигурителните права на работната сила и неглижирането 
на безопасните и здравословни условия на труд, а за осигурителните институции - до намалени 
нива на вноските и ограничени възможности за адекватна социална защита. В тази връзка от 
решаващо значение е сътрудничеството с правителството, подкрепено от възможностите 
на цифровизацията за  обмен на информация и защита на данните.

Затова целта на настоящия доклад е да се изследва двустранното въздействие на 
цифровата икономика върху системите за социално осигуряване - предизвикателствата, които 
тя отправя и възможностите за оказване на подкрепа.
Ключови думи: Платформена заетост, социална защита, социално осигуряване, цифрова 
икономика.

SOCIAL SECURITY IN THE DIGITAL ECONOMY -
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Hristina BLAGOYCHEVA

ABSTRACT
The spread of digital technologies is increasingly affecting various aspects of human activities. 

Digitization is restructuring the labor market and modifying the existing labor relations between 
employers and employees. New professions are being created, but many others are expected to disap-
pear. In third cases, the work is broken down into a series of separate tasks performed by different 
workers. In general, this can lead to a weakening of the social security rights of the labor force and 
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the neglect of safe and healthy working conditions, and for the insurance institutions - to reduced 
levels of contributions and limited opportunities for adequate social protection. In this regard, co-
operation with the government, supported by digitalisation opportunities for information exchange 
and data protection, is crucial.

Therefore, the aim of this report is to examine the bilateral impact of the digital economy on social 
security systems - the challenges it poses and the opportunities for support.
Key words: Digital economy, platform employment, social protection, social security.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Ролите на социалното осигуряване и ползите му за обществото могат да се откроят в няколко 

насоки. Най-видимо е краткосрочното му въздействие върху уязвимите лица, чрез паричните 
трансфери, осигуряващи средства за издръжка в неблагоприятни моменти. Макар и не толкова 
видимо, дългосрочното му макроикономическо въздействие е не по-малко значимо. Социалното 
осигуряване може да се прояви като автоматичен стабилизатор в икономиката и да съдейства 
за нейната устойчивост. Заместването на загубените доходи, в ситуация на безработица или 
нетрудоспособност, помага на домакинствата да запазят ежедневното си потребление на стоки 
и услуги. Това рефлектира в подкрепа на местната и национална икономическа активност. 
Запазеното потребление запазва жизнените сили на индивидите в този период и е гаранция за 
ефективното им връщане на работа или намиране на нова работа, а това улеснява структурните 
икономически преходи. Защото „трудът не трябва да се разглежда само като дейност, осигуряваща 
източник на доходи за физическите лица, той се явява и като фактор за развитието на обществото 
(Димитрова, 2020: 256). Предоставянето на превантивни здравни грижи, лечение и здравословен 
начин на живот, насърчава участието на хората в професията им и обществото. Така те не само че 
няма да разчитат на обезщетения, а дори ще допринасят за увеличени приходи в осигурителната 
система и данъчни приходи в бюджета. Подкрепата на семейства с деца, освен чисто финансовата 
си страна, предлага и по-добър старт в живота още от ранна детска възраст и подобрява баланса 
на семейната единица между личен и професионален живот. 

На този фон проникването на цифровите технологии във всички аспекти на човешкия живот 
и дейности, предизвиква множество въпроси: „Как ще се отразят те върху организацията на 
социалното осигуряване? Как ще се отразят върху структурата на трудовия пазар? Как ще се 
финансира социалното осигуряване в новите условия?“ и т.н. 

Трансформациите, предизвикани от цифровата икономика, не са първата вълна от промени, 
които обществото преживява. Втората индустриална революция въведе масово производство, а 
третата индустриална революция - компютъризацията. Глобалната финансова и икономическа 
криза разтърси обществата и системите за социална защита по целия свят. А осигурителните 
системи запазиха ролята си и многократно доказаха значението си за обществото и икономиката. 

Но сега е различно. Четвъртата индустриална революция внася безпрецедентни промени 
в средата, в която функционира социалното осигуряване и тези промени се осъществяват 
с изключителна скорост и мащаби. Въздействието ѝ се отразява не само в „промените в 
икономическата и социалната среда, и съответно правната рамка, регулираща тези процеси, но и 
в размиването на границите между реалния и дигиталния свят“ (Andreeva and Yolova, 2019: 179). 
Традиционните работни места се изместват от нестандартни платформени и транснационални 
форми на заетост. Еволюцията в света на труда, от своя страна, ще се отрази на системите за 
социално осигуряване. Затова този доклад търси възможностите за институциите да отговорят 
на новите предизвикателства. За целта се изследва как цифровата икономика възпрепятства или 
подкрепя социалното осигуряване да изпълнява своята роля.
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2. ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА
Най-значимото въздействие на цифровата икономика върху социалното осигуряване е 

чрез въздействието ѝ върху пазара на труда и по-точно чрез предизвикателствата, свързани с 
ерозията на покритието и адаптивността на работната сила. Критичен фактор в този контекст 
са цифровите платформи. С помощта на интернет те предоставят широк набор от нови услуги и 
икономически дейности.1 От една страна, поради по-ниските транзакционни разходи, те улесняват 
търсенето и достъпа до услуги сред все по-широк кръг клиенти и така допринасят за разстежа 
и конкурентоспособността. Предоставят се нови възможности за заетост, а, наличната в реално 
време, информация опосредства търсенето и предлагането на работна ръка. Предлаганите гъвкави 
условия на работа могат да са полезни за някои лица, търсещи баланс между професионален и 
личен живот. Често автономният характер на дигиталната работа прави възможен достъпа до 
пазара на труда за лица, които преди са били изключени поради физическо увреждане.

От друга страна обаче, съществува предупреждението, че те могат да разрушат трудовата 
и социалната защита на работещите за тях, фрагментирайки работата по редица задачи и 
пораждайки опасения за обхвата, адекватността и устойчивостта на системите за социална 
сигурност (Schoukens, Barrio and Montebovi, 2018). Съществуващите системи за социално 
осигуряване се обуславят преди всичко от класическите трудови отношения. Но заетостта в 
различни области на цифровата икономика често не съответства на обичайните договорни 
отношения между работодател и служител. Работата през цифровите платформи обичайно се 
осъществява чрез временна, краткосрочна или случайна дейност и без фиксирано работно място, 
което я определя като нестандартна форма на заетост (Eurofound, 2018). Въпреки, че работата им 
се контролира строго, работниците почти винаги са категоризирани като самостоятелно заети 
лица. (De Stefano, 2016).2 Поставянето на заетите в позиция на „партньори“ изисква те сами 
да управляват социалната си защита (социално осигуряване, условия на труд, работно време, 
обучение и т.н.) (Благойчева, 2019:80). 

Нестандартната заетост получава все по-широко разпространение. Още през 2019 г. е 
изчислено, че в страните от ОИСР тя обхваща над една трета от общата заетост (OECD, 2019). 
Но нестандартната заетост води до сериозни последици по отношение на труда и социалната 
защита на работниците на платформи, които обикновено се считат за самостоятелно заети и 
следователно не могат да разчитат на същото ниво на защита като редовните служители. Тази 
позиция обаче не винаги е реална, имайки предвид икономическата зависимост на тези работници 
от платформата и поставянето им често в положение на подчинени служители. Затова е важно 
да може да се открои разликата между работещите при фалшива самостоятелна заетост и тези, 
при които може да съществува истинска неяснота, тъй като това има отражение върху начина, 
по който политиците трябва да се справят със ситуацията.

3. ОТГОВОРИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА
Възходът на цифровите платформи генерира несигурност в прилагането на трудовото и 

социалноосигурителното законодателство, поради размиването на традиционните представи за 
работодател и работник. Законодателствата на отделните страни са в непрекъснато догонване 
на протичащите бурни процеси и стремеж за въвеждане на правни форми, съответстващи на 
променените потребности на трудовия пазар. Това на настоящия етап се оказва недостатъчно, 

1 Сред най-известните цифрови платформи може да се посочат: Amazon и ebay (за електронна търговия); Uber, 
Didi или Grab-a-Cab (за предоставяне на транспортни услуги); Airbnb (за туристическо настаняване); Freelancer, 
Upwork или Fiverr (за работа на свободна практика) и др.
2 Например, за платформата Uber „Шофьорите, използващи приложението Uber, са независими изпълнители, 
които се радват на цялата гъвкавост и свобода, произтичащи от това, че са самостоятелно заети лица“ (Shields, 
2017) и затова Uber не се чувства отговорен за плащането на осигурителни вноски.
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защото включването на гъвкави форми на заетост, но без промяна на основни принципи и институти 
на трудовото право, създава състояние на несигурност у страните в трудовоправната връзка 
(Андреева и Йолова, 2020: 12). Още повече, че действащите към момента социалноосигурителни 
права са обвързани предимно със стандартните трудови договори. В условията на нестандартна 
заетост те не могат да функционират ефективно и да действат в защита на наетите лица (Blagoy-
cheva, 2019).

При такива сценарии правителствата могат да предложат политики и регламенти за коректна 
класификация на работниците и чрез международно хармонизиране на законодателствата, да 
ограничат възможностите за заобикаляне на трудовата и осигурителната им защита. В някои 
държави, правителствата са разработили законодателни рамки за легализирането на т. нар. 
трета категория, която може да се приложи и за покритие на работници на платформи, ако 
те отговарят на определени правни изисквания. Например в Канада, през 70-те години на                                       
ХХ век, със закон е въведена концепцията „зависим изпълнител“ за лице, което е в състояние на 
икономическа зависимост и е задължено да изпълнява определени дейности за друго лице срещу 
възнаграждение. В Италия, от 1973 г. се използва категорията „квазиподчинен работник“. От 
2007 г. в Испания категорията „икономически зависим самостоятелно зает работник“, осигурява 
на работниците, получаващи най-малко 75 % от доходите си от един изпълнител, известна 
правна защита, като минимална работна заплата, годишен отпуск, обезщетение за необосновано 
прекратяване, болнични листове и право на колективно договаряне (Cherry and Aloisi, 2017). 
Всички тези опции биха могли да се прилагат и за работници на платформа, които са в позиция 
на икономическа зависимост.

В допълнение, в рамките на прилагането на Европейския стълб на социалните права, на 8 
ноември 2019 г., Европейската комисия прие Препоръка на Съвета относно достъпа до социална 
закрила за работниците и самостоятелно заетите лица (EU, 2019). Така се търси социална защита 
на всички работници, независимо от статута на заетост. 

Някои държави, отчитайки нарастващите фрагментации на трудовия пазар, въвеждат промени 
в програмите си. За да улесни обхващането на платформените работници Белгия прилага 
снижени минимални доходни прагове за достъп до социално осигуряване. Във Франция периодът 
за получаване на обезщетения за безработица е 88 дни в референтен период от 28 месеца и 
работниците могат да натрупват неизползвани права на обезщетения за бъдещи периоди без 
работа. А в Дания допустимостта на работниците за обезщетения за безработица се изчислява 
за тригодишен период при наличие на облагаем доход, независимо от статута на заетост (т.е. 
самостоятелната заетост не дисквалифицира работника от обезщетението) (La Salle and Carto-
ceti, 2019: 17).

4. ПОЛЗИТЕ ОТ ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА
Цифровизацията и новите технологии предоставят на осигурителните институции 

възможности за опростяване на голяма част от процедурите за регистрация, събиране на вноските 
и изплащане на обезщетенията, за ограничаване на измамите и грешките и за разработване на 
интелигентни превантивни сценарии. По-свободният достъп до информация, облекчаването 
на процедурите по регистрация и улесняването на достъпа до социална защита, могат да са от 
полза за формализирането на нестандартната заетост и платформените работници. Интернет 
приложенията и мобилните устройства улесняват и ускоряват обмена на информация между 
институцията и нейните членове, както и между самите институции (ISSA, 2016). Технологиите 
намаляват нуждата от хартиени документи, намаляват времето за изчакване по опашки в 
офисите и като цяло опростяват процедурите, свързани с различните етапи на осигурителното 
производство. А осигурителните институции получават възможността за взаимодействие 
с клиенти чрез социални медии, видеоконферентни връзки, мобилни телефони и др. Това 
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подобрява качеството на услугата и облекчава връзката с хора със специфични потребности - 
например възрастни хора с ограничена подвижност или хора, живеещи с увреждания. 

Друг важен аспект на цифровата икономика е достъпът до данни. Социалноосигурителните 
институции вече разполагат с огромно количество лична информация, която може да послужи 
за подобряване на организацията и обхвата им, за генериране на услуги с добавена стойност и 
дори за прогнозиране на бъдещи ползи. Но в този контекст институциите трябва да гарантират, 
че данните са поверителни и адекватно защитени. Сигурността на данните вече е международен 
политически приоритет. Общият регламент за защита на данните в ЕС цели осигуряване на 
високо ниво на  защита и премахване на пречките пред потоците от лични данни в рамките на 
Съюза (ЕС, 2016). А международната хармонизация на стандартите за обработка и защита на 
данните може да доведе до по-ефективно предоставяне на услуги от институциите за социално 
осигуряване, за добросъвестно сътрудничество и обмен на информация между звената и 
програмите.

И накрая - самите цифрови платформи имат възможността да се включат в процесите по 
финансиране на социалното осигуряване. Във Франция работниците на платформи могат да 
упълномощават платформите да декларират от тяхно име реализираните доходи и да внасят 
осигурителните им вноски. В Швейцария някои платформи автоматично прехвърлят социалните 
вноски (и данъци) към съответните публични органи. В Сингапур някои платформи доброволно 
правят вноски към институциите за социално осигуряване за самостоятелно заетите им 
работници (Freudenberg, 2019:24). 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цифровата икономика носи множество промени. Заетостта през цифрови платформи вероятно 

ще се увеличава значително през следващите години и системите за социално осигуряване 
по целия свят трябва да се подготвят за това развитие. От решаващо значение е да се осигури 
както законно, така и ефективно социално осигуряване на заетите в новите форми на работа. 
Това налага действия в няколко насоки. На първо място - урегулиране на трудовия статус на 
лицата с нестандартна заетост (сред които са и платформените работници) и регламентиране 
на възножностите за социалната им защита. На второ място трябва да се търсят актуални 
възможности за осигуряване на финансова стабилност на осигурителната система чрез 
законодателно оформено сътрудничество с платформите. 

Трудно е да се направят окончателни изводи за бъдещето, тъй като все още сме в началото 
на промените. Но знаем, че ни очакват предизвикателства и че трябва да търсим отговорите, 
докато се опитваме да ги предвидим, чрез добре дефинирани стратегии и планове, съобразени 
с институционалните цели.
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ВЪРХУ ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ
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РЕЗЮМЕ
Концепциите „устойчиво развитие“ и „зелен растеж“ придобиват все по-широка 

популярност през последните години. Институционалните инвеститори имат значителен 
потенциал за финансиране на нисковъглеродния преход на икономиката. Пенсионните фондове 
обаче са призвани да действат „в най-добрия интерес“ на членовете и бенефициентите, 
осигурявайки сигурни, стабилни и устойчиви доходи. Идеологическите сблъсъци относно 
прилагането на екстрафинансови критерии (екологични, социални и управленски фактори) 
в инвестиционния процес отключват и сложния емпиричен въпрос за влиянието на зелените 
инвестиции върху финансовото представяне в дългосрочен план.

Целта на настоящата разработка е да се тества хипотезата за положително въздействие 
на зеления инвестиционен подход върху портфейлната възвръщаемост на пенсионните фондове 
в дългосрочен план.
Ключови думи: зелени инвестиции, пенсионни фондове, портфейлна възвръщаемост, устойчив 
и отговорен инвестиционен подход.

IMPACT OF SUSTAINABLE AND RESPONSIBLE INVESTMENT ON THE 
RETURN ON PENSION FUNDS

Milena BENEVA

ABSTRACT
“Sustainable development” and “green growth” concepts have become increasingly popular 

in recent years. The potential of institutional investors to finance the low-carbon transition of the 
economy is significant. However, the duty of pension funds is to act “in the best interests” of members 
and beneficiaries, ensuring a secure, stable and sustainable income. The ideological clashes over the 
application of extrafinancial criteria (environmental, social and governance factors) in the invest-
ment process unlock the complex empirical question of the impact of green investment on long term 
financial performance. 
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The present study aims to test the hypothesis of a positive impact of the green investment approach 
on the long term portfolio return on pension funds.
Key words: green investments, pension funds, portfolio return, sustainable and responsible invest-
ment approach.

Съществуват множество мотиви за реализиране на зелени инвестиции от пенсионните 
фондове (екологични, етични, социални, репутационни, регулационни), но водещо място имат 
финансовите съображения (Mercer 2020: 19; Inderst, Kaminker, Stewart 2012: 16). Ползите от 
зелените инвестиции за природата и обществото са безспорни, но ключовият въпрос е дали 
се отплащат финансово или инвеститорите следва да „жертват“ възвръщаемостта в името на 
своите ценностни съображения.1

Все повече изследвания документират силна положителна връзка между екологичното 
представяне и корпоративните резултати.2 Dunn (2009) отбелязва, че поради концепцията 
за „мултисекторна собственост“ (universal ownership), инвеститорите в диверсифицирани 
портфейли, каквито са пенсионните фондове, могат да постигнат по-добра рисково-коригирана 
възвръщаемост от пазарната си експозиция, чрез премахване на неефективността и разходите, 
генерирани от лошото управление на екологичните въпроси на фирмено ниво. Зелените 
инвестиции могат да бъдат реализирани чрез разнообразни инвестиционни инструменти, затова 
следва да се има предвид и степента на пренасяне на корпоративното представяне и фирмената 
стойност върху портфейла на инвеститорите. Емпирични изследвания за възвръщаемостта 
на акции, облигации, недвижимо имущество и фондове с висока екологична/ESG оценка 
не липсват. Множество изследвания докладват по-висока възвръщаемост/по-нисък риск на 
зелените инвестиционни инструменти спрямо конвенционалните, но има и такива, които 
установяват негативни резултати или неутралитет.3 Като цяло академичните доказателства сочат, 
че устойчивите и отговорни инвестиции не вредят на благосъстоянието на инвеститорите, а 
могат да допринесат за нарастването му при неправилна оценка на ESG факторите от пазара. 
По-съществени ползи за инвеститорите от прилагането на ESG критериите, могат да се извлекат 
при инвестициите в отделните класове активи (акции, недвижимо имущество, вкл. дългови 
ценни книжа (т.к. те предоставят информация за кредитния риск отвъд традиционните оценки 
на кредитен рейтинг)). Що се отнася до инвестициите във фондове, малко вероятно е средният 
инвеститор да се възползва от съществуващите ESG алфа, но за „обиграните“ инвеститори (so-
phisticated investors) това е възможно. В най-лошия случай обаче, инвеститорите в ESG фондове 
няма да претърпят загуби в сравнение с конвенционалните инвестиции във фондове (Friede, 
Busch, Bassen 2015: 226). 

1 Противниците на устойчивото и отговорно инвестиране твърдят, че налагането на екстрафинансови критерии, 
като екологични, социални и управленски фактори (ESG), ограничава инвестиционните възможности и по този 
начин намалява ефективността на диверсификацията и влияе неблагоприятно върху риска и възвръщаемостта. 
Поддръжниците ги оборват с мнението, че интеграцията на ESG факторите в инвестиционния процес носи 
достатъчни по размер материални ползи, които компенсират загубите от неефективност на портфейла, причинени 
от ограничения инвестиционен избор (Zhang 2017: 4-5).
2 Особено внимание заслужават изследванията на Friede, Busch и Bassen (2015) (анализът се основава на 2200 
уникални първични проучвания), Clark, Feiner и Viehs (2015) (проучването обобщава повече от 200 висококачествени 
академични изследвания, отраслови доклади, статии и книги), Versani, Mendiratta и Geise (2021).
3 Положителни резултати установяват Derwall et al (2005), Eichholtz et al (2010), Hong et al (2016), Tripathi и 
Bhandari (2012, 2015), Zhang (2017), Mendiratta, Versani и Geise (2020), изводите на Hedrick (2010), Nofsinger 
и Varma (2014), Cornel и Darmodaran (2020) по-скоро разкриват неутралност, а Jones et al (2008) и Aubry et al 
(2020) - негативни резултати. Трябва да се има предвид, че изследванията се фокусират върху периоди с различна 
продължителност и специфика (преди, по време или след криза), както и върху различни пазари (развити или 
развиващи се, първични или вторични).
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Zerbib (2020) отбелязва, че може да се очаква разнопосочност на резултатите, поради три 
основни причини: 

• хетерогенността, заложена в критериите за екологично представяне (десетки екологични 
показатели, предлагани от различни доставчици на данни, покриващи широк спектър от теми, 
методи и аналитични обхвати); 

• изследванията не успяват да уловят нарастващия дял на зелените инвеститори и по този 
начин нарастващото въздействие на техните предпочитания във времето; 

• когато очакваната възвръщаемост се определя на база реализираната, изследванията 
пропускат да контролират ефекта от неочаквани промени във вкусовите предпочитания на 
инвеститорите върху реализираните възвръщаемости (Zerbib 2020: 16). 

Koedijk и Wetzels (2020) считат, че влиянието на ESG факторите върху инвестиционните 
резултати е подчинено на „учебен ефект“ (learning effect). Според тази хипотеза, при условие 
че не много инвеститори отчитат ESG данните в инвестиционния процес, те са източник на 
допълнителна и съществена информация, и по този начин източник на потенциал за превъзходство 
(алфа). Превъзходството обаче „избледнява“ и потенциалът изчезва, когато капиталовият пазар 
започне да обръща повече внимание на ESG факторите, и инвестирането, съобразно тези 
критерии, започва да се превръща в „мейнстрийм“ (т.е. ефектът от ESG е временен). Наличието 
на „учебен ефект“ предполага, че инвеститорите се нуждаят от по-активен инвестиционен стил 
към избора на ESG детерминанти, ако целта е генериране на алфа (Koedijk, Wetzels 2020: 11).

Пенсионните фондове, инвестиращи устойчиво и отговорно, са убедени, че инвестиционните 
цели, преследвани в „най-добрият интерес“ на бенефициента, не се ограничават единствено до 
максимизиране възвръщаемостта на инвестициите. Въпреки това те също търсят връзката между 
устойчивото и отговорното инвестиране и постигнатите финансовите резултати на портфейла. 
Приложението на критериите за зелено инвестиране е само един от множество фактори 
(стил и качество на управление, поведенчески пристрастия, пазарни условия), които влияят 
върху финансовото представяне, а това прави особено трудно изолирането на специфичното 
въздействие на социално отговорния подход (RAFR 2019: 74). 

Имайки предвид тенденциите за прилагане на устойчивото и отговорно инвестиране от 
пенсионните фондове по света, би било добре да се проследи и възвръщаемостта на фондовете 
от различните региони и държави. Задачата обаче е почти непосилна. Наличните данни от 
пенсионните фондове и регулаторните органи правят опитите за сравнение между страните 
и регионите опасни.4 Въпреки това може да се проследи изменението на възвръщаемостта в 
отделните държави, както и да се сравняват показателите на пенсионните фондове, опериращи 
на конкретен пазар. Следващата таблица разкрива възвръщаемостта на пенсионните фондове, 
попадащи в категория „лидери“ според глобалния климатичен индекс (Global Climate 500 Index) 
на AODP (Asset Owners Disclosure Project) за 2017 г.5

4 Според Antolin (2008) е безсмислено да се сравняват инвестиционните резултати на страните, използвайки 
отчетената доходност, поради няколко основни причини: наблюдават се различия в рамките за отчитане и 
методологиите за оценка; в отделните страни има различна регулаторна среда и инвестиционни ограничения; 
наблюдава се различна ефективност на инвестициите и идиосинкратични характеристики на всяка пенсионна 
система; времевата рамка на съществуване на настоящите пенсионни системи е различна (Antolin 2008: 7-11).
5 Индексът AODP Global Climate 500 разкрива рейтинга и класирането на институционалните инвеститори 
според представянето им по отношение управлението на климатичните рискове, засягащи техните портфейли. 
Институционалните инвеститори се групират в 5 категории („лидери“ с рейтинги от ААА до А, „предизвикатели“, 
„учащи“, „наблюдатели“ и „изоставащи“). Последното изследване е от 2017 г. (АODP 2017: Appendix).
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Средногодишна номинална възвръщаемост на избрани пенсионни фондове6

и държави за периода 2011-2019 (средноаритметична стойност в %)
Таблица 1

Пенсионен фонд Държава
Local Government Super (LGS) 6.81

Австралия 8.3AustralianSuper 9.82
BT Financial Group 7.44
Pensionskassernes Administration (PKA) 7.23 Дания 6.1
Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) 8.00

Нидерландия 7.9
Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) 8.49
Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) 8.70
Unilever Pension Funds 8.39
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidige Forsikringsselskap (KLP) 6.50 Норвегия 5.8
The Enviornment Agency Pension Fund (EAPF) 10.78 Обединено 

Кралство  8.4
The Church of England Pensions Board (CEPB) 12.07
New York State Common Retirement Fund (NYSCRF) 8.83

САЩ 4.8
United Nations Joint Staff Pension Fund (UNJSPF) 7.14
California Public Employees Retirement System (CalPERS) 9.21
California State Teachers' Retirement System (CalSTRS) 10.15
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 5.39

Финландия 6.2
Elo Mutual Pension Insurance Company 5.57
Etablissement de retraite additionnelle de la Fonction Publique (ERAFP) 6.02 Франция 4.3

Бележки: Рейтингът на фондовете според индекса AODP Global Climate 500 за 2017 г. е следният: CEPB и BT Finan-
cial Group - А; AustralianSuper, BPL, Unilever, CalPERS и CalSTRS - АА; всички останали фондове са с рейтинг ААА. 
Източник: Възвръщаемостта на пенсионните фондове е изчислена на база данните от годишните им отчети, 
публикувани на официалните интернет страници на фондовете, а тази за държавите е заимствана от статистиката 
на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD 2020:  Statistical Annex).7

Австралийските фондове LGS, AustralianSuper и BT Financial Group управляват съответно 
5, 6 и 7 типа фондове, с различна рискова експозиция.8 Що се отнася до балансирания тип, от 
таблица 1 се вижда, че възвръщаемостта на AustralianSuper изпреварва средната за страната, 

6 Избраните пенсионни фондове са представители на „лидерите“ от рейтинга на AODP (2017). От списъка са 
изключени суверенните и публичните пенсионни резервни фондове, поради различния им начин на функциониране 
и регулиране спрямо капиталово-покривните пенсионни фондове. От анализа отпадат и фондовете First State Super 
и VicSuper, които към настоящия момент не съществуват като самостоятелни субекти, дружеството VPST, което 
е прекратило дейността си, компанията TIAA Global Asset Management, която по своята същност не е пенсионен 
фонд и Wespath, поради липса на данни.
7 Бележки: Посочената възвръщаемост за Франция е само за 2017 г. и стойността се отнася само за пенсионните 
планове тип PERCO (фирмени колективни пенсионни планове на доброволен принцип). Обхватът на данните 
относно възвръщаемостта на пенсионните спестовни планове по държави, публикувани от OECD се разширява 
през изследвания период. До 2017 г. се обхващат единствено планове, управлявани от пенсионни фондове. След 
2017 г. за страните Норвегия, Финландия и Дания се включват пенсионни фондове и застрахователни компании. 
А за САЩ и пенсионни планове, управлявани от банки и инвестиционни компании. Посочената възвръщаемост за 
австралийските пенсионни фондове е за балансиран тип фонд (съответно Local Government Super Balanced, Aus-
tralianSuper Balanced, BT Super for Life investment options - 1970s Lifestage - Super). Посочената възвръщаемост за 
фондовете и средната възвръщаемост в Обединеното Кралство са за периода 2012-2017 г.
8 При анализ на възвръщаемостта на фондовете от най-нискорисковия до най-високорисковия се установява 
значителна разлика за изследвания период. Възвръщаемостта за фондовете на LGS варира от 2,51% до 8%, при 
AustralianSuper между 6,47% и 9,42%, а при BT Financial Group между 4,11% и 7,69%.
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докато LGS и BT Financial Group показват по-слаби резултати. По-ниска възвръщаемост от 
средната за страната показват и финландските фондове Ilmarinen и Elo. От разглежданите 
социално отговорни пенсионни фондове, всички фондове, опериращи в Нидерландия, Норвегия, 
Обединеното Кралство, САЩ и Франция демонстрират по-добра възвръщаемост от средната 
за пазара. В Нидерландия и Норвегия до 1 процентен пункт повече, а в Обединеното Кралство 
и САЩ от 2 до 5 процентни пункта повече. Френският фонд ERAFP и нидерландският АВР 
отбелязват, че поради сравнително кратката история и сложността на материята, не е възможно 
да се направят дефинитивни заключения, че екологичният и устойчив подход на инвестиране 
е оказал положително въздействие върху финансовото представяне на портфейлите им, но би 
било също толкова погрешно да се твърди и обратното (RAFR 2019: 74; АВР 2019: 13).

В изследването на RIAA (2019)9 се прави сравнение на възвръщаемостта на пенсионните 
фондове, прилагащи стратегии за устойчиво и отговорно инвестиране,10 с пенсионни фондове, 
които не прилагат такива. Резултатите разкриват превъзходството на отговорните пенсионни 
фондове по отношение на възвръщаемостта, като те постигат по-добри резултати от фондовете, 
неприлагащи социално отговорни стратегии, за всички времеви интервали (една, три и пет 
години). Разликата е по-осезаема при разграничаване на водещите пенсионните фондове (първите 
25% от извадката), като те постигат по-висока възвръщаемост спрямо останали фондове и спрямо 
бенчмарка (RIAA 2019: 25).11

Като се вземе предвид, че възвръщаемостта на пенсионните фондове зависи от множество 
фактори, посочените данни за избраните пенсионни фондове и цитираното изследване за 
австралийския пазар са в унисон със заключенията от емпиричните изследвания, че социално 
отговорната инвестиционна политика не уврежда възвръщаемостта на пенсионните фондове, 
а може да способства за нейното нарастване в дългосрочен план. Според RBS Global Asset 
Management (2019) поради сложността на емпиричния въпрос, споровете относно качеството на 
данните и подходящата методология, както и наличието на идеологически сблъсъци, постигането 
на консенсус относно влиянието на устойчивото и отговорно инвестиране върху възвръщаемостта 
на портфейлите е невъзможно и този въпрос винаги ще бъде отворен за дискусии и изследвания 
(RBS GAM 2019: 16). 
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СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА КРИПТОВАЛУТИТЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА 
НА ИЗДАТЕЛЯ И НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

Борислав БОЯНОВ

РЕЗЮМЕ
В доклада са представени същността и ключовите белези на криптовалутите. Предложени 

са модели за счетоводно отчитане на криптовалутите от гледна точка на предприятията - 
издатели - добиващи криптовалути чрез т.нар. „копаене“ и от гледна точка на предприятията, 
които ги притежават с цел извличане на икономически ползи от тях. Представени са водещите 
международните счетоводни регулации в областта на текущото счетоводно отчитане 
на криптовалутите и тяхното представяне във финансовите отчети на предприятията. 
Изразена е авторовата позиция относно дискусионните въпроси за подходите за счетоводното 
идентифициране, класифициране и оценяване на криптовалутите като активи във финансовите 
отчети на предприятието.
Ключови думи: криптовалути, модели, счетоводни стандарти, счетоводно отчитане.

ACCOUNTING OF CRYPTOCURRENCIES FROM THE PERSPECTIVE OF 
THE ISSUER AND THE HOLDER

Borislav BOYANOV

ABSTRACT
The report presents the nature  and key features of cryptocurrencies. Models for accounting report-

ing of cryptocurrencies from the point of view of the enterprises - issuers - extracting cryptocurrencies 
through the so-called "mining" and from the point of view of the enterprises that own them in order to 
extract economic benefits from them are proposed. The leading international accounting regulations 
in the field of accounting reporting of cryptocurrencies and their presentation in the financial state-
ments of enterprises are presented. The author's position on the discussion issues for the accounting 
identification, classification and valuation of cryptocurrencies as assets in the enterprise’s financial 
reports is expressed.
Key words: accounting reporting, accounting standards, cryptocurrencies, models.
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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА КРИПТОВАЛУТА
Технологичните иновации от последното десетилетие промениха съществено стопанския и 

социалния живот в световен план. Едни от най-забележителните технологични нововъведения се 
оказаха ИКТ и Интернет. Те способстваха за еволюционното развитие на паричните и търговските 
отношения. След стоковите и фиатните пари, електронните пари са на път да се утвърдят като 
нов вид пари и да се поставят на върха на йерархията в развитието на паричните отношения.

Често срещано явление в икономическата теория и практика е да се употребяват като 
синоними понятията електронни пари, дигитални пари, виртуална валута и криптовалута. Но от 
научна и теоретична гледна точка те не са идентични и равнопоставени, а напротив - дефинират 
се по строго определен начин, имат своите уникални белези, изпълняват конкретни функции и 
задачи, и са йерархически подредени. Поради това е необходимо в съвсем систематизиран вид 
за целите настоящата статия да бъдат представени. 

От нормативна гледна точка релевантното определение на понятието електронни пари се 
съдържа в чл. 2, т. 2 на Директива 2009/110/ЕО1, а именно: „…парична стойност, съхранявана в 
електронна, включително магнитна форма, представляваща вземане към издателя, която се издава 
при получаване на  средства с цел извършване на платежни транзакции по  смисъла на член 4, 
точка 5 от Директива 2007/64/ЕО и се приема от физическо или юридическо лице, различно от 
издателя на електронни пари“. Електронните пари се разделят на две основни групи в зависимост 
от механизмите за тяхното предлагане, контрол и надзор - централизирани и децентрализирани. 
Централизираните електронни пари представляват фиатни пари в цифрова форма. Тяхното 
емитиране, пускане и изтегляне от обращение се управлява и контролира от съответната 
централна банка (централизирана финансова институция). Децентрализираните електронни пари 
са извести и с наименованието „дигитални пари“, което обобщава в себе си всички парични 
активи, които са в цифрова форма и са под контрола на определени стопански субекти, различни 
от суверена. В техния състав влизат виртуалните валути, които представляват цифрово 
(дигитално) изражение на стойността, налични са единствено и само в електронна форма, и 
се използва като средство за размяна, разчетно-платежна единица и като средство за съхранение 
на стойността. Виртуалните валути от своя страна също се подразделят на централизирани и 
децентрализирани. Централизираните виртуални валути се издават и поддържат от определени 
организации или групи от хора, обединени от обща цел или интереси. Примери за такъв тип 
виртуални валути са т.нар. „симулирани валути“ (валути на играта), които са създадени за 
закупуване на стоки или услуги в рамките на определена симулирана система, принадлежаща 
на дадено търговско дружество или неправителствена организация2. Редица онлайн компютърни 
игри също използват виртуални валути само за целите на съответната игра. Те се създават и 
управляват от компаниите, които са разработили дадената игра и имат приложение само във 
виртуалната среда на играта. Конкретен пример за централизирана виртуална валута също е 
E-gold, основан през 1996 г. Електронното злато е цифрово търгувана валута, подкрепена със 
злато, която може да бъде търгувана за национални валути, като емитирането и системата за 
търгуване с валутата се управляват от компанията Gold & Silver Reserve. 

Децентрализираните виртуални валути известни още като криптовалути се отнасят 
до всякакъв вид електронни пари, създадени с помощта на криптографска технология, която 
регулира създаването им и гарантира легитимността на сделките, осъществени с помощта на 
тези валути. Криптографската технология представлява есенцията на децентрализираните 

1 Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година  относно 
предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите  за електронни пари и за 
изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО
2 G. C. Pieters, The Potential Impact of Decentralized Virtual Currency on Monetary Policy, Globalization and Monetary 
Policy Institute 2016 Annual Report, 2016, p. 20.
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виртуални валути. Криптовалутите нямат централен административен орган и не разполагат 
с централизиран надзор. Разплащанията в криптовалути се извършват чрез използването на 
криптографски публични и частни ключове, с помощта на които е възможно прехвърлянето на 
средства между предприятия и физически лица. Безопасността, интегритета и равновесието в 
криптографския регистър се осигурява от мрежа от взаимосвързани, равнопоставени участници, 
които управляват и защитават целостта на мрежата в замяна, на което получават определено 
възнаграждение. От системна гледна точка всички криптовалути са разновидност на виртуалните 
валути. Обратното твърдение обаче не вярно, т.е. не всички виртуални валути са криптовалути.

Така описаната йерархическа структура на електронните пари е илюстрирана на фиг. 1.

Фиг. 1.
Йерархическа структура на електронните пари и връзката им с криптовалутите

Към септември 2021 г. в глобален план съществуват и активно се търгуват над 6500 
разновидности на криптовалути. В топ 10 на криптовалутите с най-голяма пазарна капитализация 
попадат Bitcoin, Ethereum, Cardano, Binance Coin, Tether, XRP и други както е видно от таблица 1.

Топ 10 на криптовалутите с най-голяма пазарна капитализация
               Таблица 1

№ Наименование Пазарна цена за 1 бр. Пазарна капитализация Пазарен дял
1 Bitcoin $ 45 832.39 $ 864 470 854 110 40.74 %
2 Ethereum $ 3 407.26 $ 402 106 176 233 18.95 %
3 Cardano $ 2.77 $ 87 499 458 706 4.12 %
4 Binance Coin $ 416.37 $ 70 271 739 874 3.31 %
5 Tether $ 0.99 $ 68 295 517 294 3.22 %
6 XRP $ 1.11 $ 51 835 316 862 2.44 %
7 Solana $ 175.08 $ 51 726 884 474 2.43 %
8 Polkadot $ 33.88 $ 34 032 078 726 1.60 %
9 Dogecoin $ 0.24 $ 32 356 328 898 1.52 %
10 USD Coin $ 0.99 $ 29 232 618 930 1.38 %

           Източник: https://coinmarketcap.com/, 12.09.2021 г.
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Концепцията за криптовалутата се развива изключително динамично. Тя продължава да 
изпреварва законодателните и регулаторни органи, както и професионалните организации 
на счетоводителите и одиторите, които се нуждаят от по-дълъг период, за да разработят, да 
проверят емпирично и да утвърдят правилата и моделите за тяхното счетоводно отчитане. В 
международен план се създаде и противопоставяне на интересите и целите на създателите и 
потребителите на криптовалутите - от една страна и на правителствените органи и банковия 
сектор - от друга страна. 

Криптовалутата в глобален мащаб няма статут на законно платежно средство (с известни 
национални изключения), тъй като се издава и разпространява от легални юридически лица, 
които нямат статут на централна банка или правителствен орган. Дори в някои държави 
притежанието и търговията с криптовалути са забранени със законодателни актове.

Криптовалутата следователно може да се определи като нерегулирана и децентрализирана 
виртуална валута, която се създава с помощта криптографската блокчейн технология, 
контролира се и се използва сред членовете на конкретна виртуална общност. Съществено 
е да се обобщи, че криптовалутата не е идентична, а напротив - различава се от фиатните пари3, 
т.е. от националните валути, които имат физически носители под формата на банкноти и монети. 
Различава се и от централизираните електронни пари, които представляват дигитален механизъм 
за прехвърляне на стойност, измерена в национална валута.

2. КЛЮЧОВИ БЕЛЕЗИ НА КРИПТОВАЛУТИТЕ
Криптовалутите като икономически феномен притежават редица индивидуални белези или 

специфики. Сред най-значимите от тях са:
► Децентрализация - за разлика от традиционните фиатни валути, при които централните 

власти и банките, контролират финансовата система, при криптовалутите всички транзакции 
се обработват и валидират от разпределена и отворена мрежа, която е собственост на всички 
участници.  Повечето криптовалути се децентрализират чрез разпределени мрежи от компютри, 
които се разпространяват по целия свят, известни още като възли. Транзакциите се проверяват 
чрез мрежови възли чрез криптография и се записват в публична разпределена книга, наречена 
блокчейн;

► Ограничено предлагане - по-голямата част от търгуваните криптовалути в глобален 
план имат предварително определено и ограничено предлагане, което е кодирано в базовите им 
алгоритми при тяхното създаване. При криптовалутите, за разлика от фиатните пари, нито едно 
физическо или юридическо лице не е в състояние да повлияе на предлагането на валутата или 
да упражнява значителен контрол върху криптовалутата без одобрението на всички останали 
участници. Водещите криптовалути имат предварително заложено максимално количество на 
предлаганите единици, което ги превръща в дефлационни по същност и природа;

► Необратимост и неизменност на транзакциите - благодарение на блокчейн технологията, 
сделките с криптовалути са необратими, така както е необратима историята и миналите събития. 
На теория не е възможно да се изменят или фалшифицират вече осъществени сделки, както 
и не е възможно да присвояват нелегално средствата на някой от участниците в системата. 
Необратимите и неизменими характеристики на криптовалутата означават, че е невъзможно за 
всеки друг, освен собственика на съответния частен ключ, да премести цифровите си активи, и 
че сделките не могат да бъдат променяни, след като бъдат записани на блок веригата;

► Анонимност на участниците - тъй като не съществува централен регулаторен орган на 
системата, потребителите не е необходимо да се идентифицират при транзакция с криптовалута. 
Когато бъде подадено искане за транзакция, децентрализираната мрежа проверява транзакцията 

3 Фиатни са парите, които се издават от Централните банки на отделните държави (или на Европейския съюз) и 
се установяват като платежно средство по силата на законодателен акт.
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и я записва на блок веригата. Част от криптовалутите, както е и при Bitcoin, използват частен 
ключ и публичен ключ, за да удостоверят транзакциите. Това означава, че потребителите могат 
да създават анонимни цифрови идентичности и цифрови портфейли, чрез които участват в 
децентрализираната система и защитено удостоверяват транзакциите си.

► Рискове от използването на криптовалути - като феномен на глобалното икономическо 
развитие криптовалутите носят със себе си освен предимствата като необходимостта от 
минимално време за осъществяване на разплащанията и ниски трансакционни разходи, така и 
определени рискове, които биха могли да се проявят в резултат на употребата им. Сред основните 
негативи, които се използват и като оръжие в ръцете на противниците на криптовалутите се 
отнасят:

• нестабилността (волатилността) на покупателната сила на криптовалутите създава 
условия за спекулации и ги превръща в нестабилен, рисков актив за техните притежатели;

• отсъствието на централизиран надзорен орган и на софтуерни приложения за борба с 
измамите, които да идентифицират и наблюдават моделите на подозрителни трансакции, 
не позволяват правоприлагането да бъде насочено към едно централно място или обект.

При детайлния литературен преглед на рисковете и недостатъците на криптовалутите 
вероятно ще се установи, че съществуват редица негативи и слабости, които следва да се 
разглеждат като фактор за тяхното усъвършенстване, а не като мотив и причина за тяхното 
забраняване или унищожаване.
 
3. КРИПТОВАЛУТИТЕ ОТ СЧЕТОВОДНА ГЛЕДНА ТОЧКА

От счетоводна гледна точка криптовалутите следва да се разглеждат като вид активи на 
предприятието, което ги е създало чрез процеса на „добиване“ („копаене“) и/или ги е придобило 
от виртуална крипто борса, или в размяна с други активи. 

Криптовалутите изпълняват едновременно всички критерии за идентифициране и признаване 
на даден ресурс на предприятието като актив, които са заложени в Концептуалната рамка за 
финансово отчитане на МСФО, а именно:

► Представляват икономически ресурс на предприятието;
► Създадени са или са придобити от предприятието в резултат на минали събития;
► Контролират се от предприятието в настоящето;
► Имат потенциал да генерира бъдеща стопанска изгода за предприятието.
Бъдещата стопанска изгода, въплътена в крипто активите, може да се извлече от предприятието 

по различни начини в зависимост от неговите цели и конкретното предназначение на активите, 
независимо от тяхната форма на въплъщение (материална, нематериална или финансова) като 
например:

► Активите могат да бъдат използвани самостоятелно или в комбинация с други активи за 
производството на стоки или услуги, които се продават от предприятието;

► Активите могат да бъдат разменени за други активи;
► Активите могат да бъдат използвани за уреждане на задължения;
► Активите могат да бъдат разпределени към собствениците на предприятието и др.
В международната счетоводна стандартизация все още не съществува самостоятелен 

счетоводен стандарт, който да определя правилата за признаване, отчитане и представяне на 
криптовалутите във финансовите отчети на предприятията. От счетоводна гледна точка в областта 
на криптовалутите генерално все още са налице следните слабости:

► липса на общоприети счетоводни правила и критерии за тяхното класифициране;
► наличие на непоследователни и разнородни модели за счетоводното им отчитане;
► липса на сравнимост и съпоставимост на информация за криптовалутите във финансовите 

отчети на отделните предприятия.
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4. КРИПТОВАЛУТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ТЕХНИТЕ ИЗДАТЕЛИ И 
ПРИТЕЖАТЕЛИ

Осъзнавайки обществената и икономическа значимост на криптовалутите, професионалните 
организации на счетоводителите и от регулаторните органи на САЩ, ЕС, Китай, Бразилия, 
Австралия и други водещи икономически сили са процес на разработване на надеждни и 
широко приложими модели и подходи за отчитането на криптовалутите. В настоящето обаче се 
изисква от предприятията, които прилагат като отчетна база както МСС/МСФО, така и НСС да 
регламентират счетоводното отчитане и представяне във финансовите отчети на криптовалутите 
във своята счетоводна политика като се съобразяват с публикувания през юни 2019 г. КРМСФО с 
наименование „Holdings of cryptocurrencies“ (Притежаване на криптовалути). След детайлното 
проучване на приложимите МСС/МСФО, както и анализа на резултатите от общественото 
обсъждане на въпросите относно моделите за счетоводно отчитане на криптовалутите, Комитетът 
по разясненията на МСФО достигна до извода, че като нов обект на отчитане криптовалутите 
в чистия си вид не могат да се причислят към нито един клас или група активи, определени в 
МСС/МСФО. Затова на предприятията се предоставя възможността да ги отчитат както следва:

► материални запаси в съответствие с МСС 2 - Материални запаси, когато се притежават 
с цел продажба в обичайния ход на дейността;

► нематериални активи по реда на МСС 38 „Нематериални активи“ - във всички останали 
случаи.

По отношение на българската счетоводна система тези постановки са насочени както към 
предприятията, прилагащи МСС/МСФО, така и към предприятията, прилагащи като отчетна 
база НСС, тъй като в съдържанието на разглежданите счетоводни стандарти няма принципни 
разлики между двете счетоводни рамки.

В КРМСФО „Holdings of cryptocurrencies“ за първи път се предлага определение на крипто-
валутите за счетоводни цели, а именно: криптовалутата представлява актив, принадлежащ към по-
широкия клас криптоактиви, който едновременно притежава следните ключови характеристики: 

► Представлява вид дигитална или виртуална валута, която се записва и отчита с помощта 
на дистрибутивен счетоводен регистър;

► Използва се криптографията като средство за сигурност;
► Не се емитира от държавен орган или друга страна;
► Не създава договорни взаимоотношения между нейния притежател и другата страна.
От тази дефиниция следва логическото заключение, че извън нейния обхват остават 

криптоактивите с конкретен издател, както и тези които съдържат в себе си характеристики 
на договорни отношения. Тъй като предложените насоки в цитираното КРМСФО са с много 
ограничен обхват и приложение, и все още нямат статут на регулатор за предприятията от ЕС и 
в това число за българските предприятия, най-подходящия модел на отчитане е индивидуалното 
решение на ръководството, заложено в счетоводната политика. Отчитането на криптовалутите 
може да се възприеме като нова материя за която няма конкретни насоки в даден стандарт 
или разяснение към стандарт, което по реда на МСС 8 - Счетоводна политика, промени в 
счетоводните приблизителни оценки и грешки позволява на предприятията да разработят и 
да прилагат своя собствена счетоводна политика. Това означава, че предприятията могат да 
възприемат и подход на отчитане на криптовалутите по справедливата им стойност в печалбата 
или загубата за отчетния период, наподобяващ един от подходите на отчитане на финансовите 
активи. Поради волатилността на покупателната сила на криптовалутите, тяхната историческа 
цена обикновено се различава съществено от текущата им стойност, което е най-силният 
аргумент в подкрепа на приложението на  подхода за тяхното оценяване и счетоводно отчитане 
по справедливата им стойност.

По отношение на оповестяването на информация във финансовите отчети на предприятията, 
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които притежават криптовалути в КРМСФО „Holdings of cryptocurrencies“ се препоръчва да се 
съобразяват с изискванията за оповестяване в МСС 2 - Материални запаси - за криптовалутите, 
държани за продажба в обичания ход на дейността или съответно с изискванията за оповестяване 
на информация по реда на МСС 38 - Нематериални активи - за всички останали случаи на 
притежание на криптовалути. Ако предприятието оценява и отчита криптовалутите по тяхната 
справедлива стойност, тогава следва да се съблюдават разпоредбите за оповестяване, които 
са описани в МСФО 13 - Оценяване по справедлива стойност. Прилагайки §122 от МСС 1 - 
Представяне на финансови отчети, предприятията следва да оповестят и преценките, които 
тяхното ръководство е направило по отношение на счетоводното отчитане на притежаваните 
криптовалути, ако тези преценки са оказали значителен ефект върху сумите на позициите, 
признати във финансовите отчети.

5. МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА КРИПТОВАЛУТИТЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА 
НА ИЗДАТЕЛЯ

За счетоводни цели като „издатели на криптовалути“ се означават предприятията „миньори“ 
или „копачи“, които участва във виртуалната мрежа чрез използването на високопроизводителни 
компютърни системи със специализиран софтуер за решаването на сложни алгоритми, чрез които 
се валидират извършените трансакции във виртуалната система. Миньорите могат да участват 
и като потребители, когато генерират виртуална валута за свои собствени цели, като например с 
инвестиционна цел, за погасяване на съществуващи задължения, за закупуване на стоки и услуги. 
Миньорите могат да участват във виртуалната валутна система и като посредници, извършващи 
дейности по размяна на криптовалута срещу реална валута или срещу други виртуални валути 
с цел получаване на възнаграждение.

Първоначалното признаване и оценяване на криптовалутите от техните издатели се 
свързва с процеса на тяхното включване в имуществото на предприятието, като за целта те 
трябва да отговарят на определението за активи, стойността им да бъде измерима надеждно 
(обоснована документално) и от тяхното използване да се очакват бъдещи стопански ползи. 
Новопридобитите или „изкопани“ единици от криптовалути следва да се оценяват първоначално 
по тяхната себестойност, определена в МСС 2 - Материални запаси. За счетоводни цели е прието 
материалните запаси, които са добити в резултат на собствено производство да се признават 
първоначално по тяхната себестойност, включваща следните калкулативни елементи:

► Разходи за материали;
► Разходи за заплати и осигуровки на работниците и служителите, участващи в 

производствения процес;
► Постоянни общопроизводствени разходи;
► Променливи общопроизводствени разходи;
► Други разходи, свързани с производството.
Последващото оценяване на криптовалутите се извършва през определен интервал от време, 

спрямо преценките и решенията на ръководството на предприятието, и задължително - в края на 
отчетния период. Независимо от начина или формата под която са придобити е препоръчително 
криптовалутите да се преоценяват по тяхната справедлива стойност, формирана по реда на 
МСФО 9 - Финансови инструменти или НСС 32 - Финансови инструменти.

6. МОДЕЛИ ЗА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА КРИПТОВАЛУТАТА ОТ ГЛЕДНА 
ТОЧКА НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

Независимо от приложимата счетоводна база, „предприятията - притежатели“ на криптовалути 
е препоръчително да ги отчитат като материални запаси или като нематериални активи, както 
вече беше изяснено. Те отговарят на всички условия за признаване на нематериални активи 
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съгласно приложимите международни и национални счетоводни стандарти. Единственият 
недостатък е, че МСС 38 - Нематериални активи и НСС 38 - Нематериални активи не 
предвиждат разграничение между активи, притежавани за инвестиционни цели и тези, които 
се държат за собствена употреба или потребление (за текущи цели). Отсъствието на това 
разграничение следва да се интерпретира като положителна страна, защото осигурява условия 
за отчитане на криптовалутите като нематериални активи, независимо от причините и целите 
за които са придобити. Класифицирането на криптовалутите като материални запаси също е 
допустимо и възможно счетоводно решение, което също крие един недостатък, породен от факта, 
че криптовалутите се припокриват частично на определението за материални запаси, тъй като 
са активи, за които МСС 2 - Материални запаси не изисква да притежават физическа субстанция, 
но не могат да отговорят на условието да се държат единствено с цел продажба в обичайния ход 
на стопанската дейност. Формите на придобиване и първоначалната парично-стойностна оценка 
на криптовалутите от гледна точка на предприятията - притежатели са обобщени в таблица 2.

Първоначално признаване на криптовалутите в счетоводните системи на 
предприятията - притежатели

Таблица 2
Начин на придобиване/ възникване Първоначална 

парично-стойностна оценка

Покупка Цена на 
придобиване

Покупна цена
Хонорари, комисиони и други възнаграждения, изплатени 
на агенти, брокери, консултанти, дилъри и други, пряко 
свързани с придобиването на криптовалутата
Такси, комисиони и други изплатени на криптоборсите
Други разходи, пряко свързани с придобиването

Добиване (копаене) Себестойност

Разходи за материали
Разходи за заплати и осигуровки
Постоянни общопроизводствени разходи
Променливи общопроизводствени разходи
Други разходи, свързани с производството

Излишъци при 
инвентаризация 
(незаприходени криптовалути)

Справедлива 
стойностБезвъзмездно придобиване 

(дарение)

Сумата, за която даден актив може да бъде разменен 
в сделка между информирани и желаещи страни, при 
справедливи пазарни условия

Размяна с парични или 
парични и непарични активи

Последващо оценяване на криптовалутите от предприятията - притежатели е допустимо 
да се извършва периодично, спрямо преценките и решенията на ръководството на предприятието, 
и задължително - в края на отчетния период. И тук се препоръчва криптовалутите да се 
преоценяват по тяхната справедлива стойност, формирана по реда на МСФО 9 - Финансови 
инструменти или НСС 32 - Финансови инструменти. Въпреки това не може да се забрани 
прилагането на разпоредбите за последващо оценяване, които са залегнали в международните 
и националните счетоводни стандарти за отчитане на материалните запаси и нематериалните 
активи, но дебело трябва да се подчертае, че не са най-уместното и най-подходящото счетоводно 
решение за динамичната среда в която функционират криптовалутите.
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В обобщение на изложеното в настоящата разработка следва да се посочи, че от счетоводна 

гледна точка криптовалутите са все още нов и недостатъчно изследван обект на отчитане. 
Прилаганите счетоводни подходи представляват хибридни смесици от подходи за отчитане, 
заимствани от съществуващата счетоводна теория и практика, което може да бъде само 
временно решение на въпроса. Счетоводните регулатори и организациите на професионалните 
счетоводители е необходимо да бъдат по-решителни в разработването и утвърждаването на 
всеобхватен модел за текущото счетоводно отчитане и представяне във финансовите отчети на 
криптовалутите. Това ще бъде глобално решение с множество ползи за всички заинтересовани 
страни. 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:
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3. IFRS, IFRIC Interpretations „Holdings of cryptocurrencies“, 2019, https://www.ifrs.org/.
4. IFRS, Conceptual Framework for Financial Reporting, 2018, https://www.ifrs.org/.
5. IMF, The Rise of Digital Money, USA, 2019.
6. Д и р е к т и в а  2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 

година относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на 
институциите  за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, 
и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО.

7. Н и к о л о в, Г., Счетоводно третиране на криптовалутите в контекста на решението на 
КРМСФО от 12.06.2019 г., сп. Тита, 14.06.2021 г., https://www.tita.bg/free/accounting/635.
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ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НЕФИНАНСОВАТА ИНФОРМАЦИЯ
ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ

В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Мая НАЧКОВА

РЕЗЮМЕ
Оповестяването на нефинансовата информация във финансовите отчети на 

застрахователите в условията на световна криза - икономическа, политическа, социална или 
здравна, възникнала в следствие на обявена пандемия от COVID 19 трябва да бъде адекватно 
и логически обвързано с настъпилите промени във финансовото състояние и финансовите 
резултати, в паричните потоци и в елементите на собствения капитал, в стойностите на 
основните финансови показатели за дейността на застрахователите. Ръководствата на 
застрахователните дружества трябва да оповестят в Доклада за дейността и в Приложението 
към финансовите отчети наличието на неблагоприятни последствия, възникнали в условията 
на криза във всички съществени аспекти от дейността на застрахователите. Те трябва да 
оповестят в съответствие с гласуваните промени от законодателя в действащите закони и 
подзаконови нормативни актове предприетите, планирани, предстоящи и обмисляни от тях 
мерки и планове за справяне с кризата, за да подпомогнат потребителите на финансовите 
отчети при вземане на адекватни решения за сключване на застраховки с конкретните 
застрахователи. Предмет на изследването е оповестяването на нефинансовата информация 
във финансовите отчети на застрахователите в условията на криза. Обект на изследването 
са ангажиментите и отговорностите на ръководството по отношение на оповестяванията 
във финансовите отчети на застрахователите. Целта на настоящата публикация е 
да се представят основните насоки за оповестяване на нефинансовата информация 
относно възникналите неблагоприятни последици и съществени рискове в дейността на 
застрахователите в условията на криза. 
Ключови думи: застрахователи, криза, нефинансова информация, финансови отчети.
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DISCLOSURE OF NON-FINANCIAL INFORMATION IN THE FINANCIAL
TATEMENTS OF INSURERS IN CONDITIONS OF CRISIS

Maia NATCHKOVA

ABSTRACT
The disclosure of non-financial information in the financial statements of insurers in the context of 

a global crisis - economic, political, social or health caused by the announced COVID-19 pandemic, 
must be adequately and logically linked to changes in the financial position and financial performance, 
in cash flows and in the equity items, in the values of their key financial indicators for the insurers’ 
activity. The management of the insurance companies must disclose in the Management Report and 
in the Annexes to the financial statements the existence of adverse consequences arising in the condi-
tions of crisis in all material aspects of the activity of the insurers. They must disclose, in accordance 
with the amendments to the current laws and regulations voted by the legislator, the measures taken, 
planned, forthcoming and considered by them to deal with the crisis in order to assist the users of 
financial statements in making adequate decisions for concluding insurance at the respective insur-
ers. The subject of the study is the disclosure of non-financial information in the financial statements 
of insurers in times of crisis. The object of the study are the commitments and responsibilities of the 
management regarding the disclosures in the financial statements of the insurers. The purpose of this 
publication is to present the main guidelines for disclosure of non-financial information on the adverse 
effects and significant risks in the insurer’s activities of in times of crisis.
Key words: Crisis, Financial statements, Insurers, Non-financial information.

1. УВОД
Оповестяването на нефинансовата информация във финансовите отчети на застрахователите 

в условията на световна криза - икономическа, политическа, социална или здравна, възникнала в 
следствие на обявена пандемия от COVID 19 трябва да бъде адекватно и логически обвързано с 
настъпилите промени във финансовото състояние и финансовите резултати, в паричните потоци 
и в елементите на собствения капитал, в стойностите на основните финансови показатели 
за дейността на застрахователите. Ръководствата на застрахователните дружества трябва да 
оповестят в Доклада за дейността и в Приложението към финансовите отчети наличието на 
неблагоприятни последствия, възникнали в условията на криза във всички съществени аспекти от 
дейността на застрахователите. Те трябва да оповестят в съответствие с гласуваните промени от 
законодателя в действащите закони и подзаконови нормативни актове предприетите, планирани, 
предстоящи и обмисляни от тях мерки и планове за справяне с кризата, за да подпомогнат 
потребителите на финансовите отчети при вземане на адекватни решения за сключване на 
застраховки с конкретните застрахователи.

Предмет на изследването е оповестяването на нефинансовата информация във финансовите 
отчети на застрахователите в условията на криза. 

Обект на изследването са ангажиментите и отговорностите на ръководството по отношение 
на оповестяванията във финансовите отчети на застрахователите. 

Целта на настоящата публикация е да се представят основните насоки за оповестяване на 
нефинансовата информация относно възникналите неблагоприятни последици и съществени 
рискове в дейността на застрахователите в условията на криза. 
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2. ИЗЛОЖЕНИЕ
2.1. Специфични особености на нефинансовата информация, оповестена във 

финансовите отчети на застрахователите
Нефинансовата информация, като съвкупност от неколичествени данни и показатели, 

отразяващи съществени качествени особености, цели, методи и резултати1 от специфичната 
дейност на застрахователите, се оповестява в Приложението към техните финансови отчети. Тя 
е свързана с усилията и конкретно предприетите действия от застрахователите за реализиране 
на социални, екологични и други дейности, които са извън обхвата на застрахователната им 
дейност, за защита правата на човека, във връзка с прането на пари и борбата с корупцията.2 „В 
нейния обхват се включва информация за: корпоративния мениджмънт и общата стратегия на 
предприятието; частните стратегии (организационна, функционална, оперативна, иновационна, 
интелектуална, бизнес и др. стратегии) за неговото развитие; корпоративната социална 
ангажираност, касаеща социалното развитие на персонала, спазването на човешките права и 
борбата с корупцията; формираните корпоративни културни ценности; политиките за опазване 
и възстановяване на околната среда; пазарният дял на предприятието и др. В състава на 
нефинансовата информация се включват и данни за различните видове риск и за несигурността, 
свързана с посочените въпроси, както и за начина, по който предприятието ги управлява.”3 
Нефинансовата информация, оповестена от застрахователите в техните финансови отчети 
касае и броя и текучество на персонала на застрахователното дружество, броя на клиентите 
- застраховани, застраховащи и трети лица, ползващи се от застраховките, както и тяхното 
отраслово подразделение и географски сегмент, действията на застрахователите по спонсориране, 
подпомагане и развитие на научно-изследователски, социални, спортни и културни дейности и др. 

Обективност, балансираност и разбираемост са основните качествени характеристики 
на нефинансовата информация. Застрахователите трябва да оповестяват своевременно във 
финансовите си отчети точно и вярно, безпристрастно и честно, във всички съществени 
аспекти финансовата и нефинансовата информация от своята застрахователна и друга дейност. 
Нефинансовата информация трябва да е логически обвързана с показателите за финансовото 
състояние на застрахователите. Само по този начин тя може да подпомогне потребителите на 
финансовите отчети относно:

1) Насоките на развитие на дейността на застрахователите;
2) Методите за оценка и анализ на финансовите резултати от дейността и финансовото 

състояние на застрахователите;
3) Действията на застрахователите по планиране, организиране и провеждане на мерки, 

свързани: с екологията и околната среда; с персонала на застрахователното дружество и наетите 
посредници на застрахователни услуги; със социалната среда; със зачитането на правата на 
човека; с борбата с корупцията и подкупите и с прането на пари.

Тази информация трябва да е достъпно представена в Приложението към финансовия отчет 
или декларирана по друг, подходящ начин на интернет страницата на застрахователя. Тя служи 
за вземане на правилни решения относно бъдещи инвестиции в застрахователното дружество, 
за установяване на бъдещи бизнес отношения с него, за анализ и управление на дейността му, 
за последващ външен контрол и за публичен надзор над дейността му.

1 Начкова, М. (2020), „Формиране на одиторско мнение за нефинансовата информация във финансовите отчети 
на предприятията в условията на криза”, International journal “KNOWLEDGE”, Institute of Knowledge and Man-
agement, Skopje, Scientific Papers, Vol.42.1, 10/2020, с.161.
2 Директива 2014/95/EС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за изменение на 
Директива 2013/34/EС по отношение на оповестяването на нефинансова информация и на информация за 
многообразието от страна на някои големи предприятия и групи (OВ L 330, 15.11.2014 г., стр. 1-9).
3 Иванова, Р., (2015), “Нефинансовата информация във финансовите отчети - фактор за повишаване на 
конкуренто-способността на предприятията”, с.252.
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2.2. Специфични правила и документи за оповестяване на нефинансовата информация 
във финансовите отчети на застрахователите

Чрез публичното управление на информацията от финансовите отчети на застрахователите 
се постига спазване на пазарната дисциплина, като политиката на застрахователите трябва 
да бъде насочена към съобразяване с пазарните практики, установени на националния и на 
международните застрахователни пазари и с границите на конфиденциалност, изискуеми от 
застрахователното законодателството и/или от сключените споразумения с трети страни. За 
целта се прилагат формални правила, регулиращи публичното оповестяване, с цел навременно, 
точно, вярно и честно представяне на информацията за застрахователната и другата дейност на 
застрахователите като:

1) Оповестяването на нефинансовата информация да е в съответствие с актуалната правна 
и регулаторна рамка;

2) Оповестяването на нефинансовата информация да гарантира равнопоставеност на всички 
нейни ползватели;

3) Оповестяването на нефинансовата информация да създаде необходимите предпоставки за 
осъществяване на контрол с оглед гарантиране на еднакво равнище на защита на потребителите 
на застрахователните услуги;

4) Оповестяването на нефинансовата информация да бъде в резултат на приложението на 
всички съпоставими стандарти в областта на разкриването на информация, независимо от 
канала за дистрибутиране;

5) Оповестяването на нефинансовата информация да засяга направения от застрахователите 
преглед и актуализация на политиките, свързани с разпространение на предлаганите от тях 
застрахователни продукти и въздействието им върху околната и социалната среда;

6) Оповестяването на нефинансовата информация да касае предварително определените от 
застрахователя изисквания за квалификация и надеждност на служителите и посредниците, 
обвързани с осъществяване на застрахователната и другите му дейности като представя:

а/ разширен обхват на лицата, попадащи в политиката за квалификация и надеждност на 
служителите и посредниците, предлагащи застрахователни услуги; 

б/ минимални изисквания за професионалните им знания и умения; 
в/ създаване на функция по текущ контрол за квалификация и добра репутация на 

служителите и на лицата от управителните органи на застрахователите, на които е възложена 
дейността по разпространение на застрахователните продукти, предлагани от застрахователното 
дружество; 

г/ повишаване на вътрешните контроли, с цел гарантиране, че членовете на управителните 
органи на застрахователите по всяко време ще отговарят на изискванията за квалификация и 
надеждност;

д/ процедурите за планиране, организиране и провеждане на обучения на персонала по 
въпроси за актуалната нормативна уредба и изискванията на застрахователното, счетоводното 
и данъчното законодателство; за застрахователните и фондовите пазари; за прилаганите 
от застрахователите бизнес стратегии и бизнес модели; за системата на управление на 
застрахователите; за финансовите и актюерски анализи, осъществявани от застрахователите.

Нефинансовата информация се оповестява в следните доклади и декларации, включени в 
Приложението към финансовите отчети на застрахователите:4

1. Годишен доклад за дейността5 - съдържа информация за процесите и тенденциите в 
развитието на дейността на застрахователите; бъдещите перспективи за нейното развитие; 

4 Закон за счетоводството (2021), Глава седма, Раздели ІІІ, ІV, V и VI.
5 Пак там, чл. 39.



ТРИНАДЕСЕТА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО - 2021"

210

рисковете и елементите на несигурност, на които е изложена тя и въпроси, свързани с общото 
управление на застрахователното дружество;

2. Нефинансова декларация и консолидирана нефинансова декларация6 - съдържа съществена 
информация за въздействието на специфичната дейност на застрахователите върху екологията и 
социалната среда; за публичните политики на застрахователите за повишаване на квалификацията 
и надеждността на персонала и подобряване на условията на труд в застрахователното дружество, 
за начините на определяне на степента на натовареност, ангажираност и съпричастност 
на персонала и посредниците на застрахователни услуги към развитието на дейността на 
застрахователите, а в условия на световна здравна криза - и с предприетите мерки за запазване 
на живота, здравето и заетостта на служителите; за политиките на застрахователите за борба 
с корупцията и подкупите и друга, стратегически ориентирана към бъдещето нефинансова 
информация;7

3. Декларация за корпоративно управление, която се съставя от застрахователи и 
презастрахователи, чиито акции се търгуват на регулиран борсов пазар8 - съдържа информация 
за осъществени на първичен фондов пазар борсови сделки с финансови активи и финансови 
инструменти от съществен характер, които самостоятелно или съвкупно надминават посочените 
от законодателя прагове;9

4. Декларации от Отчета за платежоспособността и финансовото състояние на застрахо-
вателите10 - съдържат информации за границата на платежоспособност и за финансовото 
състояние на застрахователите.

2.3. Основни насоки за оповестяване на нефинансовата информация в условията на 
криза

В условията на световна криза, възникнала в следствие на създалата се пандемична 
обстановка от COVID 19 и обявеното извънредно положение, с ясно осъзнаване на социалната 
отговорност пред обществото, застрахователите трябва да оповестяват във финансовите си 
отчети информация за възникналите неблагоприятни последици и съществени рискове в тяхната 
дейност и за адекватно и навременно предприетите мерки за разработване на ефективна система 
за намаляване на риска от въздействието на COVID-19 върху дейността им, а именно:

1) Финансова и нефинансова информация за настъпилите важни промени в развитието на 
икономиката на страната; на застрахователния сектор и на застрахователния бранш, в който 
осъществяват дейността си застрахователите; на отделните географски сегменти, свързани 
със застрахователната дейност, които значително са засегнати от световната икономическа, 
политическа и здравна криза, възникнала в следствие на обявената пандемия от COVID 19;

2) Адекватно оповестяване на благоприятните и неблагоприятните аспекти от развитието на 
дейността на застрахователите, на съществените промени във финансовото им състояние, във 
финансовите им резултати, в паричните им потоци, в елементите на собствения им капитал и 
в техническите им резерви в следствие на възникналата световна криза;

3) Анализи на ръководните органи на застрахователните дружества за негативния ефект 
от срива на националната икономика и на световните пазари, от промяната на цените на 
застрахователните услугите, в следствие на обявената пандемия от COVID 19 върху развитието 
и разпространението на застрахователните продукти, върху политиката на застрахователите за 

6 Пак там, чл. 48-52.
7 Указание на Министерство на финансите на Р България (2017) относно Нефинансовата декларация от                 
21.12.2017 г.
8 Закон за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) (2021), чл. 100н, ал. 8.
9 Пак там, чл. 114, ал. 1.
10 Кодекс за застраховането (2021), чл. 129.
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поддържане на конкурентни и адекватни за пазара застрахователни продукти;
4) Разработване на адекватна политика на търсене на ниши в застрахователните пазари и 

политика на поддържане на добра подписваческа дисциплина в условията на криза;
5) Актуален финансов анализ на корпоративното управление на застрахователната дейност 

в условията на световна криза, на вътрешния контрол и на системата за управление на 
застрахователния, финансовия и другите рискове, съпътстващи дейността на застрахователите 
и разработване на адекватна политика за прехвърляне на риска;

6) Определяне на специфични задачи в условията на криза на ключовите функции на 
застрахователите: функция за съответствие; функция по вътрешен одит; актюерска функция; 
функция за управление на риска;

7) Анализи на ръководните органи на застрахователните дружества за въздействието на 
дейността на застрахователите върху околната и социалната среда и по въпроси, свързани с 
антикорупционната им политика;

8) Намиране на нови източници на финансиране на дейността на застрахователите в условията 
на криза - европейски фондове, държавни, общински и корпоративни;

9) Съобразяване на стратегиите на застрахователите по екологични, социални и анти-
корупционни въпроси с предприетите мерки в условията на пандемична обстановка и анализ 
на очакваните последици от прилагането им в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план; 

10) Оповестяване във финансовите отчети на застрахователите на главните рискове и 
несигурни обстоятелства, пред които са изправени в условията на световна криза по повод 
обявената пандемия от COVID 19 и докладване на корпоративната социална отговорност; на 
трудовите практики и условията на труд; на предприетите мерки за запазване на живота, здравето 
и заетостта на персонала и на посредниците, извършващи застрахователни услуги, а именно 
осъществяване на предпазни здравни мероприятия като ваксиниране с противогрипни ваксини; 
на политиката за спазване на човешките права и за борба с корупцията и прането на пари;

11) Определяне на конкретни цели и стратегически подходи за постигане на бъдещо устойчиво 
развитие на дейността на застрахователите при продължаваща световна криза в следствие на 
обявената пандемия от COVID 19;

12) Разработване на спасителни планове за провеждане на антициклична политика, с цел 
поддържане на добри показатели за платежоспособност, финансова стабилност, ликвидност, 
и рентабилност на застрахователите, запазване на тяхната дейност и поддържане на стабилни 
надеждни показатели, в съответствие с изискванията на Директивата на ЕС Платежоспособност 
II в условията на нестабилна политическа и икономическа обстановка по повод обявената 
пандемия от COVID 19;

13) Разработване на политика за надграждане на компетентността на ключовия персонал, 
за приоритетно обслужване на клиентите - застрахованите, застраховащите и третите лица, 
ползващи се от застраховките, както и създаването и поддържането на стабилни и лоялни 
партньорски отношения с посредниците, оказващи застрахователни услуги;

14) Разработване от ръководните органи на застрахователните дружества на политика за 
осъществяване на инвестиционната дейност от позицията на разумен инвеститор, за да се 
гарантира необходимото ниво на сигурност и да се минимизира риска от финансови загуби 
в случай на неблагоприятни промени на дадена инвестиция или категория от инвестиции в 
условията на криза. Предприемане на адекватни мерки за балансиране на инвестиционния 
портфейл на застрахователите с цел гарантиране на максимална сигурност за изпълнението 
на задължения, произтичащи от поетите застрахователни ангажименти към притежателите на 
полици и др.



ТРИНАДЕСЕТА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО - 2021"

212

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предвид въведеното извънредно положение, а в последствие извънредна обстановка по повод 

на обявена пандемия от COVID-19, правителството на Р България въведе редица специални 
извънредни мерки, касаещи бизнеса в следните направления:

1) Промени в данъчното законодателство, в т.ч.: промени в сроковете за деклариране и внасяне 
на данъци, регламентирани в Закона за корпоративното подоходно облагане...

2) Промени в счетоводното законодателство, в т.ч. промени в срокове по Закона за 
счетоводството; промени при подписване на годишните финансови отчети...; промени в срокове 
по Закона за независимия финансов одит;

3) Промени в Кодекса на труда..., като например промени, касаещи... непълното работно 
време, преустановяването на работа в условията на извънредно положение, ползването на отпуск, 
в т.ч. неплатен отпуск и трудово възнаграждение при извънредно положение.”

Публичното оповестяване на предприетите специални извънредни мерки срещу въздействието 
на COVID-19 (EIOPA-BoS-20/236), потвърдени с решение на българския регулаторен орган - 
Комисията за финансов надзор (КФН), отчитането на възникналата пандемична обстановка и 
последвалите правителствени мерки11 се оповестяват като съществено събитие във финансовите 
отчети на застрахователите. С оглед международното икономическо отражение на ефектите от 
въведените рестрикции на национално ниво, застрахователите трябва да извършват непрекъснат 
мониторинг и анализ на състоянието на националния и на международните застрахователни и 
финансови пазари, да търсят начини за намаляване на въздействието на световната криза върху 
дейността им и да въвеждат мерки за смекчаване на потенциалните ефекти от нея.
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СЧЕТОВОДНИ И ФИСКАЛНИ АСПЕКТИ НА АМОРТИЗАЦИЯТА
НА ПОЛОЖИТЕЛНАТА РЕПУТАЦИЯ В ИСПАНИЯ

Галя ДУШЕВА

РЕЗЮМЕ
Настоящият труд е разработен в контура на тематиката на бизнес комбинациите и има 

за цел е да изследва счетоводното и фискално третиране на амортизацията на дълготрайния 
актив Репутация в Испания в сила от 1 януари 2016 г. съгл. Закон 22 / 20.07.2015 г. относно 
одита на счетоводните отчети. Изследва се произходът на теоретичния термин «Репутация» 
и еволюцията на нейното счетоводно и данъчно третиране; разгледани са позициите и 
доводите, възприети от различните доктрини в защита на амортизирането или регистрацията 
на обезценката й. Разглеждат се методите, установени от законодателя, за адаптиране на 
амортизацията в дружества, в чиито отчети към датата на законовите промени този актив 
вече съществува и са разгледани предимствата и недостатъците, които изтъкват различните 
доктрини по отношение на амортизацията или обезценката на актива «Репутация».
Ключови думи: амортизация, временна разлика, корпоративен данък, обезценка, репутация.

ACCOUNTING AND FISCAL ASPECTS OF THE DEPRECIATION
OF GOODWILL IN SPAIN

Galya DUSHEVA

ABSTRACT
This paper is developed in the framework of the subject business combinations and aims to examine 

the accounting and fiscal treatment of depreciation of the intangible fixed asset “Goodwill” in Spain 
in force since January 1, 2016 according to Law 22 / 20.07.2015 on the financial statements’ audit. 
The article examines the origin of the theoretical term "Goodwill" and the evolution of its accounting 
and tax treatment and observes the opinions and arguments adopted by different doctrines in defence 
of goodwill depreciation or impairment use. The article studies the methods established by the legisla-
tor for adjusting the depreciation in companies in whose accounts this intangible already exists at the 
date of legal changes and explores the advantages and drawbacks, emphasised by diverse doctrines 
regarding the Goodwill depreciation or impairment treatment.
Key words: corporate tax, depreciation, goodwill, impairment, temporary difference.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Определянето на репутацията като неразделна част от бизнес-предприятето като цяло и 

нейното счетоводно третиране са сред най-противоречивите концепции в счетоводната теория; 
както заявява Canning (1929, p. 38) «най-изненадващата характеристика на огромното количество 
анализи е броя и разнообразието на постигнатите разногласия». Едно от най-съществените 
различия в счетоводен аспект винаги е било разумното отразяване на този актив в балансите 
по начин, който да предоставя надеждна информация на потребителите на счетоводни отчети. 
«Стойността на репутацията може и се променя внезапно и значително поради безбройните 
фактори - фактори, засягащи възможността за печалби или мнението на инвеститорите относно 
възможността за печалби - които влияят върху тази стойност. Стойността на репутацията може да 
се повиши, да се обезцени, да се изчерпи и да бъде възстановена чрез тези фактори многократно 
и по непредсказуеми начини, докато бизнесът е действащ... Внимателното разглеждане на тези 
характеристики на репутацията показва, че не може да бъде оценена разумно от гледна точка 
на прогнозите за нейния ограничен или неограничен живот.», отразяват Catlett, G.R. и Olson, 
N.O. (1968, р. 85).

В процеса на хармонизиране на Международните стандарти за финансово отчитане с 
действащите в САЩ разпоредби, издадени от Съвета по стандарти за финансово счетоводство 
(FASB), включени в Отчета за Финансовите Счетоводни Стандарти (SFAS) 142, през март 2004 г.                          
беше одобрен МСФО 3, който замени Международния счетоводен стандарт (МСС) 22 и беше 
ратифицирана важна промяна в третирането на амортизацията на репутацията.

Понятието „Репутация“ се определя в параграф 43 на Отчет 141 за стандартите за финансово 
счетоводство (SFAS 141) като „превишението на стойността на придобитото предприятие над 
нетната стойност на придобитите активи и поетите пасиви», като с измененията в Отчет 142 
(SFAS 142) относно репутацията се възприема съвсем различен подход към начина на отчитането 
й. До този момент се приемаше, че репутацията и всички други нематериални активи се изчерпват, 
т.е. имат краен живот. С Отчет 142 FASB прие, че репутацията и нематериалните активи, които 
имат неопределен полезен живот, няма да се амортизират, а ще бъдат подложени поне веднъж 
годишно на тест за обезценка, тъй като «действащите стандарти предоставят недостатъчни 
насоки за това как да се определят и оценяват загубите в стойността на репутацията; в резултат 
на това счетоводното отчитане на обезценката на репутацията беше непоследователно, не беше 
сравнимо и предоставяше информация със съмнителна полезност“.

Отчет 142 предостави конкретни насоки в идентифицирането на загубата на стойност на 
репутацията чрез прилагането на ежегоднен тест за обезценка на базата на двуетапен процес, 
който започва с оценка на справедливата стойност на отчетната единица. Първата стъпка се 
състои от провеждане на тест за евентуална обезценка, а втората стъпка измерва количествения 
й аспект.

В същия смисъл IASB  определя, че линейният метод на амортизация на репутацията в 
определен период не разкрива правилно и не предоставя полезна информация на потребителите, 
като заключава, че един строг и оперативен тест за обезценка би предоставил по-полезна 
информация за потребителите на финансовите отчети (IASB, 2004, BC140, 142). Преди промяната 
в критериите за амортизация на репутацията съгласно международните счетоводни стандарти, 
установени в ЕС, по-специално МСФО 3, репутацията, придобита при бизнес комбинация, няма 
да бъде амортизирана. Придобиващото предприятие ще анализира обезценката на стойността 
годишно или по-често, ако събитията или промени в обстоятелствата показват, че стойността 
му може да е претърпяла обезценка, в съответствие с МСС 36 Обезценка на активите.

Част от коментарите към проекта по репутацията защитава първото предложение със следните 
аргументи (BC131D, Basis for Conclusions on IAS 36 Impairment of Assets and IFRS for SMEs): 

а) Придобитата репутация е актив, който се консумира и понякога се заменя с вътрешно 
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генерирана репутация. Амортизацията би позволила признаването на загубата на стойност на 
придобитата репутация без признаване на вътрешната репутация в съответствие със забраната 
на МСС 38;

б) Концептуално амортизацията е метод за разпределение на стойността на придобитата 
репутация между периодите, в които тя се изразходва, и в съответствие с третирането, дадено на 
други нематериални или материални дълготрайни активи, чийто полезен живот не е неопределен;

с) Полезният живот на репутацията не може да бъде оценен със задоволително ниво на 
надеждност. Систематичната амортизация обаче за определен, макар и произволен период, 
осигурява разумна стойност на оперативните разходи и е единственото решение на проблема с 
количествено определяне на обезценката на репутацията.

СМСС отчете, че предвид трудностите при предвиждането на полезния живот на репутацията, 
амортизационната квота ще бъде определена произволно, което ще намали полезността на 
информацията, предоставена на потребителите на финансови отчети. По същия начин имаше 
съмнение, че амортизацията ще отразява обезценката на придобитата репутация по време на 
процеса на замяната й от вътрешно генерирана репутация, която не се признава (Basis for Conclu-
sions on IAS 36 on the Board’s reasoning for moving from an amortisation model to an impairment-
only model, BC140).

Основните аргументи срещу подхода за обезценка на репутацията без практикуване на 
амортизации бяха насочени главно към правилната оценка на загубата на стойност и определянето 
на съотношението и / или комбинацията между придобитата и вътрешно генерираната репутация. 
Watts (2003, стр. 217) твърди, че „SFAS 142 може да е грешка в преценката на FASB. Оценката 
на загубата на стойност изисква оценка на бъдещите парични потоци. Тъй като тези бъдещи 
парични потоци е малко вероятно да бъдат проверими и противоречиви, те вероятно ще бъдат 
манипулирани, както и оценката, която се основава на тях."

Като следваща стъпка чрез Директива 2013/34 / ЕС (Официален вестник на ЕС, 29.06.2013 
г., стр. L182 и сл.) в нейния чл. 12, параграф 11 се подстановява: „Нематериалните дълготрайни 
активи ще се амортизират през полезния им икономически живот. В изключителни случаи, 
когато полезният икономически живот на репутацията и разходите за развитие не могат да 
бъдат надеждно оценени, тези активи ще се амортизират в максимален срок, определен от 
държавата-членка. Посоченият максимален срок ще бъде по -малко от 5 години или повече от 
10. Обяснение за срока, в който репутацията се амортизира, ще бъде дадено в обяснителните 
бележки към финансовите отчети. "

ЕВОЛЮЦИЯ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТРАЗЯВАНЕ НА АМОРTИЗАЦИЯТА В 
ИСПАНИЯ

Амортизация и обезценка (валидност до 31/12/2007). Резолюцията от 21 януари 1992 г. на 
председателя на Института за счетоводство и одит, която установява правилата за оценката на 
нематериалните активи, постановява, че „Под репутация се разбира съвкупността от нематериални 
активи, като клиентелата, марката или наименованието на компанията, местоположението й, 
пазарния й дял, нивото на търговска компетентност, човешкият капитал, търговските канали и 
други величини от подобен характер, които предполагат стойност за компанията“. Амортизира 
се системно в период не по-дълъг от десет години, като превишението над 5 год. трябва да бъде 
обосновано. Данъчно-признатите разходи за амортизация са определени на 5% съгл. Закона за 
корпоративния данък. 

Обезценка на репутацията (валидност до 01/01/2008 до 31/12/2015). Според Генералния 
счетоводен план от 2008 г. (PGC 2008) „Репутацията може да се появи само в активи, когато 
стойността й е разкрита по силата на придобивка срещу насрещно заплащане, в контекста на 
бизнес комбинация и няма да бъде амортизирана. Вместо това, тя ще бъде подложена най-малко 
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годишно, за проверка за обезценка на стойността й, като се пристъпи, където е целесъобразно, 
към записване на корекцията поради необратима обезценка“. Данъчно-признатите разходи за 
амортизация са определени на 5% до 31/12/2011г. и 1% за периодите 2012, 2013, 2014 и 2015г. 
съгл. чл. 1 от RD-Ley 12/2012, de 30 de marzo, за мерки от административен и фискален характер 
за намаляване на дефицита. Загубата от обезценка на е данъчно-присъщ разход за периодите 
след 01/01/2015.

Амортизация и обезценка, в сила от 01/01/2016 г. С въвеждането на амортизацията на 
репутацията, при първоначалното определяне на стойността, подлежаща на амортизация, 
репутацията трябваше да бъде оценена по цената на придобиване, намалена с натрупаната 
амортизация и, когато е приложимо, с натрупаната сума на признатите корекции по обезценката 
й. Разпоредбите налагат амортизациите да се начисляват за периода на нейния полезен живот. 
До доказаване на противното се предполага, че полезният живот на репутацията е десет години 
и амортизацията й е линейна и проспективна. Освен това поне веднъж годишно подлежи на тест 
за обезценка. Корекциите в резултат на загубата на стойност са необратими.

Методи за адаптиране на промяната в критериите при амортизацията на репутацията 
за адаптиране на репутацията, генерирана в периоди преди 2016 г. съгл. Преходната разпоредба 
на Кралски указ 602/2016 от 2 декември:

Проспективен метод: От началото на 2016 г. балансовата стойност на репутацията, 
съществуваща в края на предходния период подлежи на  амортизация проспективно. 
Амортизационните вноски се отразяват в отчета за приходите и разходите. Резервът за репутация, 
който надвишата самата репутация, подлежи на прекласифициране в Общи (доброволни) резерви.

Ретроспективен метод от 01/01/2008 (датата на влизане в сила на PGC 2008): Дружествата 
могат да изберат ретроспективна амортизация срещу отчисляване на общи резерви, включително 
резерва за репутация, следвайки линейния критерий при полезен живот от десет години от датата 
на придобиване, или от началото на финансовата година, когато настоящият Счетоводен план 
е приложен за първи път, в случай че датата на придобиване е по-ранна.

Амортизационната ставка, произтичаща от прилагането на този критерий към първоначалната 
стойност на елемента на собствения капитал, трябва да бъде намалена със загубата от обезценка, 
призната от дружеството от датата, на която започва десетгодишното изчисление.

Останалата балансова стойност ще се амортизира проспективно в съответствие с новите 
критерии, одобрени с този кралски указ. За тази цел ще се предполага, освен ако не е доказано 
друго, че полезният живот на репутацията ще бъде периодът от време, който остава до 
приключване на посочения десетгодишния период. Амортизационните вноски се регистрират 
в Отчета за приходите и разходите.

Предимства и недостатъци на двата метода:
1. При прилагането на проспективния метод датата на придобиване на репутацията не се 

отразява специално, поради което репутацията, активирана през различни години, би била 
третирана еднакво;

2. Прилагането на ретроспективния метод има предимството да не намалява резултата по 
ОПР в бъдещи периоди поради наличието на амортизирана репутация, тъй като обикновено 
значителна част от стойността на репутацията ще бъде отписана чрез Резерви;

3. Ефект върху прилагането на намалението, получено от капитализационния резерв. Съгласно 
данъчното законодателство, чрез прилагане на капитализационния резерв, компаниите биха 
могли да намалят облагаемия си доход с 10% от неразпределената си печалба с изискването 
да заделят провизия за тази сума, без да е необходимо тя да бъде инвестирана в активи на 
компанията от определен характер. Целта на тази мярка е да се спестят печалбите, получени 
от дружеството, за да се намали нивото на финансовия му дълг и да се създаде необходимия 
фонд за покриване на нуждите от инвестиции и ликвидност, без да е необходимо да се прибягва 
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до външно финансиране. Неспазването на изискването  за поддържане на увеличаването на 
собствения капитал, на базата на което е заделен капитализационния резерв, в продължение 
на 5 години, ще доведе до задължението за преизчисление на дължимия корпоративен данък и 
начисляване на съответната лихва за забавено плащане (член 25.4 от Закона за корпоративния 
данък LIS 27/2014).

Данъчен аспект на амортизацията на репутация за данъчни периоди от 01/01/2016
Раздел 2 на член 12 LIS 27/2014 се изменя, който се формулира, както следва: "2. 

Нематериалните дълготрайни активи ще се амортизират през полезния им живот. Когато не може 
да бъде надеждно оценено, амортизацията ще бъде приспадната в максималнa годишен размер 
една двадесета част от нейната стойност. Амортизацията на репутацията ще бъде приспадана 
в максималнa годишен размер една двадесета част от нейната стойност". Загубата от обезценка 
на е данъчно-присъщ разход. Разликите между счетоводната и данъчно-признатата амортизация 
ще бъдат отразаени като временни разлики.

АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ИЗВЪРШЕНОТО ПРОУЧВАНЕ
В контекста на постоянен растеж и глобализация, операциите като сливания и придобивания 

на компании се умножават, което често води до отразяяване на актив Репутация в отчетите на 
предприятията. В същото време счетоводното й третиране продължава да поражда много дебати 
в академичните среди. 

Компаниите (мениджърите или лицата, изготвящи отчетите) са по-склонни да лобират за 
политиката на подход само на обезценка, тъй като тя позволява по-голям обхват и дискретност 
при вземането на решение кога да се признае загуба от обезценка. Ramanna (2008, р.253-
281) реализира проучвания в съответствие с идеята, че FASB е издала SFAS 142 в отговор на 
политическия натиск от компаниите, лобиращи за възможността да управляват промяната в 
стойността на репутацията. От своя страна IFRS систематизира основните аргументи в защита 
на амортизацията на репутация в следния ред:

► Съществува вътрешно генерирана репутация: придобитата репутация е актив, който се 
консумира и замества с вътрешно генерирана репутация с течение на времето;

► Амортизацията на репутацията отразява изхабяването в периодите, в които тя се консумира 
и през които се реализират ползите от придобиването й;

► Потребителите разполагат с информация за по-ефективно управление;
► Съгласуваност с третирането на останалите дълготрайни активи;
► Счита се, че определянето на полезния живот на репутацията е възможно
► Ползи, свързани с разходите по изпълнението: по-малките предприятия може да се 

затруднят в определянето на обезценката, което означава, че информацията при този подход 
може да бъде по-малко надеждна;

► Намалява натиска за идентифициране на придобитите нематериални активи;
► Възможност за сравнение между различните предприятия поради наложения идентичен 

критерий;
► Намалява се нестабилността на печалбите: амортизация на репутацията е по-малко 

променлива по отношение на печалбите и загубите в сравнение с използването само на модела 
за обезценка.

Дискусията по въпроса за амортизацията и/или обезценката на репутацията продължи на  
FASB - IASB Joint Education Meeting на 23 July 2021, като няма изгледи в близко бъдеще дебатът 
да бъде приключен с еднозначно мнение по адекватното третиране на този актив.
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АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ, СВЪРЗАНИ С ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

Росица ИВАНОВА

РЕЗЮМЕ
Здравната криза, породена от COVID-19, оказва сериозно влияние върху развитието на 

европейската и световна икономика. В условията на пандемия от COVID-19 е необходимо 
усилията да бъдат насочени към защита както на секторите и прилежащите им отрасли от 
икономиката на България, към ресурсите, технологиите и инфраструктурата на страната, 
така и към запазване на работните места и персонала на предприятията. Икономическите 
последици от кризата с коронавируса са различни в отделните сектори и отрасли, както и в 
отделните предприятия. В условията на криза стойностите на финансовите показатели на 
предприятията зависят от техните способности да задържат размера на приходите или да 
постигат по-малко намаляване на техният размер. В предприятията, в които се наблюдава 
увеличаване на приходите, се наблюдава и увеличаване на разходите, в резултат на което 
тяхната печалба може да се увеличава, както и да се намалява. Динамиката на печалбата е в 
пряка зависимост от темповете на изменение на приходите и на разходите на предприятията 
Също така намалението на приходите на предприятията в условията на коронакризата се 
явява рисков фактор за увеличаване на дела на „сивата“ икономика, като целта е избягване 
плащането на различни данъци и осигуровки. Но това се отразява върху постъпленията в 
бюджета на страната. Тези и други обстоятелства пораждат актуалността на въпроса 
за състоянието и динамиката на приходите и на разходите на българските предприятия. 
Обект на разглеждане в статията са приходите и разходите на предприятията в условията 
на криза, породена от COVID-19, а предмет - информационното осигуряване и методиките за 
анализ на размера, структурата, динамиката и ефективността на приходите и разходите.
Ключови думи: икономика, приходи, разходи, риск, COVID-19.



ТРИНАДЕСЕТА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО - 2021"

220

ANALYSIS OF THE COSTS AND REVENUES OF BULGARIAN ENTERPRISES 
RELATED TO THE COVID-19 PANDEMIC

Rositsa IVANOVA

ABSTRACT
The health crises due to COVID-19 has serious impact on the development of the European and 

global economy. Under the conditions of the COVID-19 pandemic, efforts should be made for protection 
of the industries and their related sectors in the Bulgarian economy, for the resources, technologies 
and infrastructure of the country, and for keeping jobs and entities’ staff. The economic consequences 
of the coronavirus crisis differ between sectors and industries and between individual entities. Under 
the conditions of crisis, the values of entities’ financial indicators depend on the entities’ ability to 
maintain the revenue or to achieve smaller decrease of their amount. The entities with revenue increase 
also witness cost increase as a result of which their profit may either increase or decrease. The profit 
dynamics directly depends on the entities’ revenue and expense change rate. Furthermore, the enti-
ties’ revenue decrease under the conditions of the corona crisis is considered a risk factor for increase 
of the share of the informal economy for the purposes of avoiding the payment of various taxes and 
social security. In its turn, this has impact on the proceeds to the national budget. These and other 
circumstances make the issue of the status and dynamics of the revenue and expenses of Bulgarian 
entities relevant. The object of this publication refers to the entities’ revenue and expenses under the 
conditions of the COVID-19 crisis, and its subject matter covers the information provision and the 
methods for analysis of the amount, structure, dynamics and effectiveness of revenue and expenses.
Key words: COVID-19, Economy, Expenses, Revenue, Risk.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Счетоводното отчитане на дейността на предприятията и изготвянето на техните финансови 

отчети се осъществява в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни 
стандарти, действащи в Република България. За предприятията, които прилагат националната 
счетоводна база - това са Националните счетоводни стандарти, а за предприятията, прилагащи 
международната счетоводна база - Международните счетоводни стандарти.

Приходите и разходите на предприятията, произтичащи и свързани с предприетите от 
Правителството на България мерки по повод пандемията от COVID-19, се отчитат като 
Правителствена помощ. Това означава, че в случая е необходимо предприятията да спазват 
разпоредбите на Счетоводен стандарт 20 (СС 20) „Отчитане на правителствени дарения и 
оповестяване на правителствена помощ“ (за предприятията, които прилагат националната 
счетоводна база) и Международен счетоводен стандарт 20 (МСС 20) „Счетоводно отчитане 
на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ“ 
(за предприятията, прилагащи международната счетоводна база). Основните определения в 
посочените по-горе счетоводни стандарти са представени в таблица 1.
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Основни определения в счетоводни стандарти CC 20 и MCC 20
Таблица 1

Понятия СС 20 МСС 20
1. Приложение на счетоводния 
стандарт

От всички предприятия, които 
получават правителствени и други 
дарения и правителствена помощ

При счетоводно отчитане  и 
оповестяване на безвъзмездни 
с р ед с т ва ,  п р ед о с т а в е н и  от 
държавата, и при оповестяването 
на други форми на държавна помощ

2. Правителство (СС 20)
Държава (МСС 20)

Всеки държавен орган, институция, 
служба или други подобни органи 
на  ме стно,  национално или 
международно равнище

Правителството,  държавните 
агенции и подобни органи, които 
могат да бъдат местни, национални 
или международни

3. Правителствена помощ (СС 20)
Държавна помощ (МСС 20)

Д е й с т в и е  о т  с т р а н а  н а 
правителството, чрез което се 
предоставя икономическа изгода 
за конкретно предприятие или за 
група предприятия, отговарящи на 
определени критерии

Действие на правителството, 
предназначено за предоставяне 
на икономическа полза конкретно 
за предприятие или за група 
предприятия,  отговарящи на 
определени критерии

4. Правителствено дарение Предоставянето на средства 
от правителството на дадено 
предприятие като компенсация 
за спазване от негова страна в 
мина лото  или  в  бъдеще на 
определени условия, отнасящи се до 
текущата дейност на предприятието

5. Безвъзмездни средства, 
предоставени от държавата

Помощ от държавата под формата 
на прехвърляне на ресурси към 
предприятие в замяна на минало 
или бъдещо съответствие  с 
определени условия по отношение 
на оперативната дейност на 
предприятието

6. Форми на правителствени 
дарения (СС 20)
Безвъзмездни средства, 
предоставени от държавата
(МСС 20)

1. Обвързани с активи дарения - 
главното условие е получаващото ги 
предприятие да закупи, създаде или 
придобие по друг начин дълготраен 
материален или нематериален актив 
2. Обвързани с приходи дарения 
- всички други дарения, освен 
обвързаните с активи, които се 
преотстъпват изцяло или частично 
на предприятието.
3. Опростени данъци - начислени 
данъчни задължения ,  които 
се отписват със съгласието на 
правителството без условия.
4 .  П р е от с т ъ п е н и  д а н ъ ц и  - 
начислени данъчни задължения, 
които се отстъпват със съгласието 
на правителството при определени 
условия.
5. Опростени заеми - тези заеми, при 
които заемодателят се отказва от 
правата си върху възстановяването 
им със или без условия.

1. Безвъзмездни средства, свързани 
с активи - безвъзмездни средства, 
предо ставени от държавата, 
чието основно условие е, че 
предприятието, отговарящо на 
условията за получаването им, 
следва да закупи, да създаде 
или да придобие по друг начин 
дълготрайни активи. 
2. Безвъзмездни средства, свързани 
с приходи - безвъзмездни средства, 
предо ставени от държавата, 
различни от онези, свързани с 
активи.
3. Опростими заеми - заеми, за 
които кредиторът се ангажира 
да се откаже от изплащане при 
определени предписани условия.



ТРИНАДЕСЕТА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО - 2021"

222

Поставената в статията цел е да се систематизират методологическите насоки на счетоводното 
отчитане на предоставените безвъзмездни средства на българските предприятия за преодоляване 
на последствията от COVID кризата, както и на свързаните с тях разходи. Въз основа на 
създадената счетоводна информация може да се анализира размера, състава, стуктурата и 
динамиката на приходите и на разходите на предприятията, свързани с COVID кризата и да се 
установява тяхното влияние върху финансови им резултати. 

2. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ПОМОЩИ - ОБЩИ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Счетоводното отчитане на правителствените помощи е свързано с две обстоятелства: първо 
- наличие на достатъчна сигурност, че предприятието, което получава държавната помощ ще 
спазва поставените условия, и второ - размерът на помощта ще бъде получен. 

Правителствените помощи се отчитат като финансиране, освен ако в закон е определен друг 
вариант на отчитане. Получената помощ първоначално се признава и представя в счетоводния 
баланс на предприятието като финансиране, с изключение на случаите, при които се представя 
като резерви, съгласно нормативен акт.

В Отчета за приходите и разходите приходите от финансиране се признават като приход в 
текущия период и се отразяват счетоводно в периода, в който са извършени и осчетоводени 
разходите за изпълнение на условията за получаването на държавната помощ. Тези разходи се 
признават за данъчни цели, тъй като са присъщи разходи, свързани са изцяло и са извършени 
по повод на дейността на предприятието. Посоченото е в унисон с принципа на съпоставимост 
между приходите и разходите. Това означава, че приходите от финансиране и извършените 
разходи, свързани с тяхното усвояване, участват при формирането на счетоводната печалба/
загуба за текущия период, в който те са признати, с което се постига вярно и честно представяне 
на финансовите резултати и финансовото състояние на предприятието. 

3. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ 
ПОМОЩИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ КРИЗАТА С COVID-19

В условията на криза с важно значение е предприятията да допуснат по-малко намаление 
на приходите. Онези от тях, при които се наблюдава увеличение на приходите, е налице и 
увеличение на разходите, което оказва непосредствено влияние върху финансовите им резултати. 
Мениджмънтът на предприятията следва да предприеме мерки за увеличаване на приходите с 
по-бърз темп в сравнение с темпа на увеличаване на разходите. 

В условията на COVID кризата много предприятия разчитат на безвъзмездните държавни 
помощи за преодоляване на последствията от нея. Най-общо държавните помощи с безвъзмезден 
характер могат да се разграничат на два вида мерки: за запазване на заетостта на работниците 
и служителите и за запазване на дейността на предприятията. 

3.1. Счетоводно отчитане на получените безвъзмездни средства за запазване заетостта 
на работниците и служителите

3.1.1. Мярка „60/40“
Основна мярка за подпомагане на предприятията - работодатели за справяне с последствията 

от коронакризата е мярката „60/40“. Предприятията трябва да изпълняват редица условия, за 
да получат средства по тази мярка, например да запазят работните места на заетия персонал 
и да изплащат дължимите възнаграждения на този персонал за положения от него труд. 
Компенсациите, изплащани на предприятията по мярката „60/40“, попадат в обхвата на СС20 и 
представляват правителствена помощ за „предприятия от определени икономически дейности, 
при спазването на стриктни изисквания за получаването им, респективно за изразходването им 
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- възнаграждения и осигурителни вноски.“1

Счетоводното отчитане на стопанските операции по мярката „60/40“ може да се организира 
по следната методическа схема:

А) По отношение на разходите:
а) За начисляване на разходите за заплати на работниците и служителите като разходи по 

икономически елементи за съответния месец:
Дт с/ка Разходи за заплати

Кт с/ка Персонал
подсметка Доходи на персонала по трудови правоотношения

б) За начисляване на разходите за социални осигуровки за сметка на предприятието като 
разходи по икономически елементи за съответния месец:

Дт с/ка Разходи за осигуровки
Кт с/ка Разчети за ДОО
подсметка Разчети за фонд „Пенсии“
подсметка Разчети за фонд „Общо заболяване и майчинство“
подсметка Разчети за фонд „Безработица“
Кт с/ка Разчети за „Допълнително задължително пенсионно осигуряване“
Кт с/ка Разчети за фонд „Трудова злополука и професионална болест“
Кт с/ка „Разчети за здравно осигуряване“

в) За начисляване на социалните осигуровки за сметка на работниците и служителите:
Дт с/ка Персонал

подсметка Доходи на персонала по трудови правоотношения
Кт с/ка Разчети за ДОО
подсметка Разчети за фонд „Пенсии“
подсметка Разчети за фонд „Общо заболяване и майчинство“
подсметка Разчети за фонд „Безработица“
Кт с/ка Разчети за „Допълнително задължително пенсионно осигуряване“
Кт с/ка „Разчети за здравно осигуряване“ 

г) За изплащане на задължението на предприятието към работниците и служителите - с 
размера на нетна сума за получаване:

Дт с/ка Персонал
подсметка Доходи на персонала по трудови правоотношения
Кт с/ка от група Парични средства

д) В условията на пандемия от COVI-19 за предприятията възникват разходи, които ще 
обобщим в самостоятелна група. Основанието за това е, че в различните нормативни актове, 
действащи в България, са регламентирани изисквания за осигуряване от предприятията на 
здравословни и безопасни условия на труд. 

В Кодекса на труда (чл.275, ал.1) е посочено, че работодателят е длъжен да осигури здравос-
ловни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работника 
или служителя, да бъдат отстранени, ограничени или намалени. Също така, в чл.276, ал.2 от 
Кодекса на труда е посочено, че Министърът на труда и социалната политика и Министъра на 
здравеопазването самостоятелно или съвместно утвърждават единни правила за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд, които се прилагат във всички отрасли и дейности.

В закона за здравословни и безопасни условия на труд (чл.16, ал.1, т.6) при осъществяването 
на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд работодателят е 
длъжен да осъществи ефективен контрол за извършване на работата без риск за здравето на 

1 Указание на Министерство на финансите (УК-1), С., 2021, с.3.
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работниците и служителите и по безопасен начин. Също така, в чл.16, ал.6 на закона е посочено, 
че всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на 
работещите (наетите в предприятието по трудов договор работници и служители) са изцяло за 
сметка на предприятието - работодател.

Съгласно чл. 63в от Закона за здравето, в сила от 11.12.2020 г., при опасност от или при 
епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал.1 или ал.3 държавните и 
общинските органи, физическите и юридическите лица оказват пълно съдействие на органите 
на държавния здравен контрол.

В чл.11 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е посочено, че разходите, 
определени като задължителни с нормативен акт, се признават за данъчни цели и не се 
облагат с данък върху разходите, освен когато в този закон е предвидено друго. Следва да се 
отбележи, че от данъчна и от счетоводна гледна точка, извършените от предприятието разходи 
във връзка с пандемията от COVID-19, както изобщо и всички разходи, следва да бъдат 
документално обосновани. В чл.10 на ЗКПО е посочено, че счетоводен разход се признава, 
когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за 
счетоводството, отразяващ вярно извършената стопанска операция.

От посочените по-горе разпоредби в нормативните актове се вижда, че работодателите са 
задължени да извършват разходи, посредством които да се осигури надеждна диагностика на 
работниците и служителите с цел предотвратяване разпространението на заразата от COVID-19. 
В този смисъл е и становището на НАП относно счетоводното третиране на разходите, свързани 
с тестване на работниците и служителите за наличие на коронавирус. В него се посочва, че 
извършените от работодателите разходи за PCR или други тестове (например антигенни тестове) 
по предписания от Регионалната здравна инспекция (РЗИ), чрез които се постигат целите на 
Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за здравето, 
се признават за данъчни цели. Тези разходи не се облагат с данък върху разходите по реда на 
чл.204 от ЗКПО, тъй като те не попадат в определението за „социални разходи, предоставени в 
натура“, съгласно параграф 1, т.34 от допълнителните разпоредби на ЗКПО. Основанието за това 
е, че социалните придобивки, уредени в чл.294 от Кодекса на труда, са свързани със социално-
битовото и културно обслужване на персонала на предприятието. Посочените по-горе разходи, 
свързани и извършени по повод на пандемията от COVID-19, са присъщ разход за дейността на 
предприятието, който се признава за данъчни цели и участва при формирането на финансовия 
резултат на предприятието за текущия период.

Посочените по-горе разходи могат да бъдат осчетоводявани като разходи по икономически 
елементи по сметка „Други разходи“. За целта се съставя счетоводната статия:

Дт с/ка Други разходи
подсметка Разходи за PCR и други тестове

Кт с/ка от група Парични средства или
Кт с/ка Подотчетни лица

По наше мнение е подходдящо да се организира детайлизирано отчитане поотделно на 
разходите за PCR и други тестове от другите разходи на предприятието чрез подсметки или 
аналитични сметки - по преценка на предприятието. Това е полезно за целите на анализа на 
разходите на предприятието. Става дума за анализа и оценката на размера на тези разходи 
и тяхната динамика, както и за изследване на техния относителен дял в общия размер на 
разходите за дейността на предприятието. Също така, интерес представлява и относителния дял 
на разходите, в случая за PCR и други тестове, в приходите от дейността на предприятието и 
конкретно в приходите от финансирания от правителствени помощи за справяне с коронакризата.

Б) По отношение на приходите
а) При получаване на компенсацията - 60 % от размера на осигурителния доход и от 
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дължимите осигурителни вноски за сметка на предприятието за съответния месец, статията е:
Дт с/ка от група Парични средства

Кт с/ка Приходи от финансирания
подсметка Приходи от финансирания на текущата дейност
анал. сметка Приходи от финансирания по мярката „60/40“

б) В практиката възниква казус, породен от различните моменти на получаването на 
държавната помощ (първото тримесечие на 2021 г.) и на изпълнението на условията за нейното 
предоставяне (последното тримесечие на 2020 г.). Съгласно изискванията на СС 20 паричните 
средства, отпуснати от правителството като финансиране по мярката „60/40“ за запазване на 
работните места на работниците и служителите за месеците октомври, ноември и декември 
на 2020 г., следва да се признаят като текущ приход през периодите, през които са отразени 
разходите за изпълнение на условията за получаването на безвъзмездната помощ. Следователно 
получената от предприятията безвъзмездна помощ през месеците януари, февруари и март на 
2021 г. е следвало да се осчетоводи като приход от финансирания за месеците октомври, ноември 
и декември на 2020 г., тъй като през последното тримесечие на 2020 г. са отчетени разходите за 
заплати на работниците и служителите и е изпълнено условието за запазването на работните 
места. По този начин се спазва и принципът за съпоставимост между приходите и разходите, 
съгласно който, приходите и разходите, възникнали в резултат от едни и същи стопански събития 
следва да се признаят в един и същ отчетен период. Посоченото дава основание за съставянето 
на следните счетоводни статии:

Първо, за месеците от последното тримесечие на 2020 г.:
- при одобряване на предприятието за получаване на държавната помощ по мярката „60/40“ 

с очакваната или одобрената сума по мярката:
Дт с/ка Други дебитори
подсметка Вземания от държавата
анал. сметка Вземания по мярката „60/40“

Кт с/ка Финансирания на текущата дейност
- при признаване на финансирането като текущ приход - за всеки месец от последното 

тримесечие на 2020 г. с размера на осчетоводените разходи за заплати на работниците и 
служителите, за които именно е компенсацията по мярката „60/40“:

Дт с/ка Финансирания на текущата дейност 
Кт с/ка Приходи от финансирания
подсметка Приходи от финансирания на текущата дейност
анал. сметка Приходи от финансирания по мярката „60/40“

- с размера на разходите за заплати на работниците и служителите, за които е отпусната 
помощта по мярката „60/40“ и приключване на сметка Разходи за заплати:
Дт с/ка Приходи от финансирания
подсметка Приходи от финансирания на текущата дейност
анал. сметка Приходи от финансирания по мярката „60/40“

Кт с/ка Разходи за заплати
- с размера на разходите за осигуровки на работниците и служителите, за които е отпусната 

помощта по мярката „60/40“ и приключване на сметка Разходи за осигуровки:
Дт с/ка Приходи от финансирания
подсметка Приходи от финансирания на текущата дейност
анал. сметка Приходи от финансирания по мярката „60/40“

Кт с/ка Разходи за осигуровки
По сметка Приходи от финансирания, подсметка Приходи от финансирания на текущата 

дейност и аналитична сметка Приходи от финансирания по мярката „60/40“ се извършва 
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едно съпоставяне между приходите от финансирания и разходите за заплати и осигуровки 
на работниците и служителите, за компенсирането на които са отпуснати безвъзмездните 
средства на предприятието по мярката „60/40“. Така тези разходи и приходи едновременно 
участват при формирането на финансовия резултат за едни и същи отчетни периоди, с което се 
спазва принципът за независимост на отделните отчетни периоди и се постига вярно и честно 
представяне на финансовия резултат за текущия отчетен период. 

Второ, с размера на получената по разплащателната сметка сума по мярката „60/40“ по 
месеци от първото тримесечие на 2021 г. се съставя счетоводната статия:

Дт с/ка Разплащателна сметка в левове
Кт с/ка Други дебитори
подсметка Вземания от държавата
анал. сметка Вземания по мярката „60/40“ 

Представената методическа схема за счетоводно отчитане на получените безвъзмездни 
средства по мярката „60/40“ е приложима и по отношение на другите програми и мерки за 
безвъзмездни помощи, предприети от Правителството, за преодоляване на кризата с COVID-19. 
Подобна организация на счетоводното отчитане позволява да се съпоставят приходите и 
разходите по съответните програми и мерки за безвъзмездна финансова помощ. На тази основа 
може да се анализира динамиката на ефективността на приходите и на разходите под влияние 
на получените приходи от безвъзмездни средства и извършените допустими разходи, които се 
признават и са за сметка на безвъзмездната финансова помощ.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Възникналата здравна криза в световен мащаб е обективна предпоставка и „възникна 

необходимост от сериозно преосмисляне на основните приоритети за развитие на бизнеса на 
предприятията в следствие на наложените в световен мащаб противоепидемични мерки за 
справяне с пандемията и възникналите неблагоприятни последици от кризата“.2 В тези условия с 
особена важност са въпросите за счетоводното отчитане и анализа на приходите от безвъзмездна 
финансова помощ и на разходите на предприятията за справяне с последствията от здравната 
и икономическа криза.
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