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С рекордна печалба,
която най-вероятно ще
доближи 1,5 милиарда
лева, се очертава да из-
пратят 2021 г. банките,
работещи в България.
Последните данни на

БНБ за размера є към
октомври отчитат 1,2
милиарда лева за де-
сетте месеца. Това е с
над 50% повече в срав-
нение със спечелените
796 млн. лева през 10-
те месеца на 2020 г. До
момента най-високата
официално обявена пе-
чалба бе регистрирана
в последната година
преди финансовата кри-
за - 2008 г., когато бан-
ковата система отчете
1,39 млрд. лв. Икономи-
сти и финансисти са ка-
тегорични, че причината
за това основно е във

възстановяване
на икономиката
и стабилността
на финансовата
ни система
Собственият капитал

на банките е 16,4 млрд.
лева, като само за ме-
сец той се е увеличил с
82 млн. лв. Към края на
октомври банките са до-
бавили към активите си
931 млн. лв. и така тех-
ният размер вече е
133,6 млрд. лв. От дан-
ните на централната
банка става ясно още,
че размерът на начис-
лените разходи за обез-
ценка на финансови ак-
тиви, които не се отчи-
тат по справедлива
стойност, било то в пе-

чалбата или загубата, е
намалял с 263 млн. лв.
в сравнение със същия
период на 2020 г. и ве-
че е 428 млн. лв.
Брутният кредитен по-

ртфейл спрямо края на
септември е с 839 млн.
лв. повече, което е ръст
от 1,1% до 74,5 млрд.
лв. За месец новите
кредити към бизнеса са
567 млн. лв., а за дома-
кинствата - 314 млн. лв.,
което също показва, че
въпреки затегнатите
правила за кредитиране
и фирмите, и хората се
връщат към отложени
планове за инвестиции
или покупки, или нямат
притеснения от нови.

Ръст и на
депозитите

въпреки все още ниски-
те лихви отчита цен-
тралната банка към ок-
томври. За месец нови
641 млн. лв. са влезли в
банките и така общата
сума на депозираните в
тях ресурси достига 114
млрд. лв. - приблизител-
но колкото БВП, произ-
веждан от икономиката
за една година. Най-
много към спестените
пари в банка са добави-
ли домакинствата - 502
млн. лв., а кредитните
институции - 388 млн.
лв. Незначително свива-
не има при държавното
управление, поверило
на банка с 40 млн. лв.
по-малко, и при бизнеса
- с 34 млн. лв. по-малко.
Регулаторният капи-

тал на банковата систе-
ма в края на септември
е 15,4 млрд. лв., а ри-

Отношението на нетно
стабилно финансиране,
което вече се отчита, в
края на септември, въз-
лиза на 163% при мини-
мално регулаторно из-
искване от 100%.
Брутните кредити и

аванси през октомври
са се увеличили с 4,7
млрд. лв. (5,5%) до 88,6
млрд. лв., като основ-
ният принос за това е
на вземанията от кре-
дитни институции, кои-
то нарастват с 3,8
млрд. лв. до 14 млрд.
лв. Общият брутен раз-
мер на одобрените кре-
дити и аванси по мора-
ториума върху плаща-
нията заради ковид
кризата към 31 октом-
ври е 8,4 млрд. лв., от
които 6,6 млрд. лв. за
фирми и 1,8 млрд. лв.
за домакинства, показ-
ват отчетите на банки-
те.

От какво
традиционно
печелят банките
1. От ръст на депо-

зитите, защото това оз-
начава непрекъснат и
сравнително евтин нов
финансов ресурс за тях.
Този ръст продължава
вече пета година. Едно-
временно с това увели-
чение лихвите по депо-
зитите продължават да
падат от четири години.
Средният лихвен про-
цент все по-често е ну-
ла, а за бизнеса и за
някои големи депозити
на физически лица е от-
рицателен.

(Продължава на
14-а стр.)

сковите експозиции до-
стигат 68,7 млрд. лв., от-
чита още БНБ. Това по-
казва, че нивата на ка-
питаловите съотноше-
ния са много над
минималните регулатор-
ни изисквания и изиск-

ванията за капиталови
буфери. Факт е, че съот-
ношенията на базовия
собствен капитал от
първи ред, на капитала
от първи ред и на обща-
та капиталова адекват-
ност са съответно 21,41,

21,79 и 22,36%.
Ликвидният буфер е

33,4 млрд. лв., а нетни-
те изходящи ликвидни
потоци – 10,7 млрд. лв.
срещу съответно 36,3
млрд. лв. и 12,9 млрд.
лв. в края на септември.
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Икономиката се съживява, трезорите са предвидим партньор
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Повече онлайн и по-сигурни
От друга страна, все

повече стават онлайн
платформите, през кои-
то собствениците на
сметки могат не просто
да направят превод или
да платят битовите си
сметки, а да инвестират
и управляват активно
финансите си.

Личното
обслужване в
банковите офиси
няма да бъде
преустановено

напълно. Има достатъчно
хора, които по различни
причини ще останат тар-
гет група за обслужване
в клоновете. Според бан-
кери и финансисти бъде-
щето на банките се опре-
деля от две основни тен-
денции.
Първата - дигитализа-

цията, ще замества все
повече традиционните с
клонове и офиси. Втора-
та - личното банкиране,
ще се промени.
Трансформацията вече

стартира - вижда се по
намаляване на клоновата
мрежа, което позволява
на финансовите институ-
ции да редуцират опера-
тивните си разходи и да
вложат средства в нови
технологии. Екипите в
офисите вече са фокуси-
рани към срещи и консул-
тиране на клиентите - как-
во да правят със своите
спестявания, когато имат
нужда от финансиране,
каква опция е най-подхо-
дяща за тях и т.н.

Все по-рядко в
клоновете някой
се занимава с
разплащания
и с пари в брой
Защото тези услуги са

достъпни чрез дигитални-

те канали и 24-часовите
зони на банката. Всъщ-
ност клиентите могат да
правят всичко, без изоб-
що да посещават офис.
Самите клонове също
стават дигитални, с инте-
риор и зони за самообс-
лужване, които да пре-
доставят персонален
подход.
Банките залагат и на

разширяване на обхвата
на банковите си карти, та-
ка че да стават възможни
все повече разплащания
онлайн. Офисите ще са
интегрирани с дигитални-
те канали с фокус върху
консултиране и експертна
помощ. Непосредствените

цели на много от банките
са 80% от трансакциите и
50% от обема на кредити-
ране за физическите лица
да се изпълняват в диги-
талните канали.
Докато преди 10-15 го-

дини никой не говореше
за мобилни портфейли и
дигитални пари, днес все
повече хора ги използват
и банките се конкурират
във въвеждането на таки-
ва технологии. Все повече
анализатори смятат, че
банките на близкото бъде-
ще ще се отличават с ня-
колко характерни особе-
ности.
(Продължава
на 42-а стр.)

Онлайн банкирането все повече измества традиционните услуги в офис.
СНИМКА: PIXABAY

Дигитални пари -
този термин над-
али вече може да

учуди някого, но всъщ-
ност зад него се крие
бъдещето на финансо-
вите институции.
Защото това е терми-

нът, използван при он-
лайн банкирането. Той
е базиран на съществу-
ваща финансова систе-
ма, само че в интернет
среда. Достъпът до па-
рите става през акаунт,
в който трябва да дока-
жете идентичността си.

При токенизираните па-
ри говорим за дигитал-
ни такива със софтуе-
рен код, обикновено
блокчейн базирани.
Но все пак, макар и

да продължи свиването
на употребата на хар-
тиени пари, все още е
рано да се говори за
тяхната смърт.
Безспорно е, че об-

щото в промените в па-
рите и банките е, че
ако в момента много
финансови институции
не работят през уикен-

да и не са достъпни, ве-
че бързо се върви към
достъп на всеки клиент
до парите му по всяко
време и от всяка точка
на света.
А времената, в които

банковите служители в
офиса познаваха редов-
ните си клиенти по име
и физиономия, отмина-
ват. Безспорно е, че
мобилното и онлайн
банкиране позволяват
гъвкавост и бързина,
пестят време, елимини-
рат чакане по опашки.

Посещението в офис – само за консултация

Стабилни
и в кризата...
(Продължение
от 13-а стр.)
Това естествено се отразява на банковата пе-

чалба - финансовият ресурс расте, а лихвеният
процент, т.е. цената, която банките плащат на хо-
рата и фирмите за него, пада.

2. От “ножицата” между лихвите по кредити
и тези по депозити
Такава разлика винаги има и тя е един от ос-

новните приходоизточници. Например в момента
най-масовият лихвен процент по депозити е 0,7,
а по ипотечните заеми е между 2,7 и 3% . Разли-
ката между цената на депозита и цената на кре-
дита за всеки 1000 лева финансов ресурс е от по-
не 2%, а ако се сметнат и лихвите по потреби-
телските заеми – над 4%.
Около 30% от този марж е доход, тъй като

останалите 70% са разходи по обслужването и
покриването на рискове. Противно на очаквания-
та, повечето банки у нас свиват максимално мар-
жа и така сами се лишават от част от печалбата
си, за да задържат клиентите си, както и да при-
вличат нови.

3. От такси и комисиони
За всяка услуга всяка банка събира такса или/и

комисиона. Това личи и по отчета на трезорите.
Средно на година приходите по тази линия се
движат между 250 - 550 млн. лв. Чистият доход
по това перо - т.е. приходи минус разходи, е до-
стигал и до 300 млн. лв. Всички банки в последно
време спазват траекторията таксите за онлайн
услугите да поевтиняват, а тези за услуги в офис
да растат. Така те поощряват клиентите си към
онлайн банкиране, което има своите предимства
и за двете страни.

4. От продажба на залози
“Чистенето” на лоши кредити много често озна-

чава освобождаване от залозите по тях. При от-
пускането на ипотеки например банките оценяват
заложения имот на около 75 - 80% от реалната
му пазарна цена. При продажбата му те есте-
ствено се стремят към 100% от нея. Част от раз-
ликата отива за покриване на разходите по прео-
бразуването на просрочените заеми, а останало-
то е доход за съответната банка.

5. От собствени активи, които от близо 10 го-
дини растат с устойчиви темпове. Доходността от
тях е различна в зависимост от вида им.

6. От намаляване на разходите за обезценки
по лоши заеми, които са една от позициите за
особен контрол и от БНБ, а вече и от ЕЦБ.

7. От свиване на общия размер на нео-
бслужваните заеми, което намалява и разходи-
те по тях, както и тези за хеджиране на рискове,
които носят те. За тази година все още не е ясно
дали новият кабинет ще поиска нов мораториум
върху плащанията на заеми заради ковид криза-
та.

8. От финансови активи и пасиви за търгува-
не. Става дума за инструменти като държавни
ценни книжа и корпоративни облигации, които
банките купуват с цел продажба в бъдещ период.
Само един от последните търгове финансовото
министерство успя да получи отрицателна лихва,
при всички останали тя е над нулата.

9. От свиване на административни и други
разходи
Средно над 1,25 млрд. лв., т.е. почти колкото

регистрираната до момента печалба за банкова-
та система, отиват по това перо. Забавянето на
темповете в намаляването им идва от тенденция-
та към дигитализация на трезорите, която поне
на първия етап изисква значителен финансов ре-
сурс.
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РУМЯНА ДЕНЧЕВА Димитър Радев, управител на БНБ:
- Изпращаме една

много трудна година,
г-н Радев. Пандемия,
рецесия, а у нас за ка-
пак и избори след из-
бори, естествено, съ-
проводени от попу-
лизъм и политическо
говорене. Банковата
система обаче остана
здрава. Каква е тайна-
та за това?
- Банките посрещнаха

добре подготвени криза-
та, възникнала в резул-
тат на пандемията. Не-
що повече, през послед-
ните близо две години
те допълнително укрепи-
ха своята капиталова и
ликвидна позиция.
По последни данни об-

щата капиталова адек-
ватност на сектора въз-
лиза на 22,4%, а отно-
шението на ликвидно
покритие е 313,5%. В ос-
новата на тези резулта-
ти стои консервативната
надзорна политика на
БНБ, която поставя ак-
цент върху превенцията
и поддържането на
устойчивостта на систе-
мата с оглед на съще-
ствуващи или потен-
циално натрупвани ри-
скове.
- Дали все пак не

виждате скрити опас-
ности? Предупредихте
например за възможен
ръст на лошите креди-
ти и обявихте, че пови-
шавате антицикличния
буфер от догодина. То-
ва сигнал за наближа-
ващи проблеми ли е,
или просто превенция,
за да не се появят?
- Има рискове и те не

са скрити. Възможността
за увеличаване на ло-
шите кредити е един от
тези рискове. Точно по-
ради това взимаме пре-
вантивни мерки, които
трябва да се разглеждат
в контекста на общата
цел на макропруден-
циалната политика на
БНБ. А тя е системата
да съхранява капитало-
вата си позиция и ако се
налага, да акумулира
още резерви.
Тези резерви трябва

да подготвят банките да
поемат загуби при реа-
лизиране на натрупан
кредитен риск в банко-
вите баланси, ако това
се случи в резултат на
проявление на различни
рискове в икономическа-
та среда, циклични или
дългосрочни.
- Брюксел смята, че

надуваме имотен ба-
лон, ние отричаме. Кой
е прав? Налагат ли се
временни ограничения
при ипотечното креди-
тиране, или сме твърде
далеч от подобна мяр-
ка, каквато БНБ вече е
предприемала и знае
как се прави?
- Тъй като няма техни-

ческа дефиниция, нека
използваме “балон” в
масовия контекст, в кой-
то това понятие се упо-
требява във връзка с
предишни кризи на
имотния пазар. В този
контекст в момента не
може да говорим за
имотен балон, но има
ясно определени тен-
денции, които, ако не
бъдат овладени, могат
да доведат до такъв ба-
лон.

България е в добра позиция
за приемане на еврото.
БНБ е
готова да
извърши
огромната
техническа
работа
за това

На хората искам да
пожелая здраве с

уверението, че всички
банки у нас са добри

за техните пари

Ние сме
идентифицирали
съответните
рискове и
прилагаме
мерки, на този
етап насочени
само към
кредиторите,

с които целим да пред-
отвратим тяхното мате-
риализиране. Например
на последното заседа-
ние Управителният съ-
вет на БНБ потвърди бу-
фера за системен риск в
размер на 3% за всички
банки, приложим за
всички експозиции в
България. Преди това
увеличихме нивото на
антицикличния буфер до
1%, в сила от 1 октом-
ври догодина. В средата
на този месец ще обя-
вим ново решение на
базата на тримесечния
преглед на нивото на ан-
тицикличния капиталов
буфер.
- Централните банки

ли предизвикаха не-
вижданата инфлация с
печатането на пари и
цялостната си моне-
тарна политика? Да
вметна само, че БНБ е
невинна заради завър-
заните си ръце от ва-
лутния борд.
- Текущо наблюдава-

ната инфлация е резул-

тат от многобройни и ед-
новременно действащи
фактори. Знаете, че има
различни гледни точки.
Икономиките премина-
ват през нетипични пре-
дизвикателства и се про-
менят. Пандемията до-
пълнително засили очак-
ванията за подкрепящи
парични и фискални по-
литики, но покачването
на цените е по-дълбок
процес, отразяващ дви-
женията на суровините,
енергията, работната си-
ла, евентуалните трудно-
сти и промени в между-
народни или междуфир-
мени вериги на произ-
водства и доставки.
- Каква е прогнозата

ви, колко ще продъл-
жи инфлационната бу-
ря? Въпреки че гово-
рим за вносна инфла-
ция, как може тя да
бъде обуздавана, за да
не попречи на влиза-
нето ни в еврозоната?
И може ли?
- Това е големият въ-

прос за инфлацията и
нейното прогнозиране -
доколко е резултат от
преходни или по-дългос-
рочни структурни факто-
ри, например такива,
свързани с цената на
труда. В зависимост от
развитието на тези
определящи фактори
анализът ще покаже
каква посока и скорост

ще добие движението
на потребителските це-
ни.

Ситуацията у нас
в голяма степен
се определя от
външната среда

и фактори поради висо-
кия дял в потребление-
то на вносните стоки и
услуги. Специфики има,
но като цяло не би
следвало да се очаква
България тепърва да
започне да провежда
политики, които да до-
несат по-рязък инфла-
ционен диференциал
спрямо еврозоната или
ЕС. Ние ще отделим
специално внимание на
този въпрос в нашата
следваща макроиконо-
мическа прогноза, коя-
то ще публикуваме
през януари.
- Кога ще свърши

времето на ниските
лихви, което все се
отлага? Превръщат ли
се банките в трезори,
които просто съхраня-
ват парите на хората,

вече и срещу такса и
с отрицателни лихви
или такива, близки до
нулата? Този феномен
изисква ли промяна в
надзорната политика
на централните бан-
ки?
- Лихвените и тариф-

ните политики на бан-
ките отразяват пазар-
ните условия и конку-
рентната позиция на
банките. Те произтичат
и от ефективността и
оптимизацията на раз-
ходите. Лихвените про-
центи и таксите на от-
делните банки не са
предмет на директен
административен кон-
трол или надзорна по-
литика.
Това, което може да

се каже като рамка за
анализ, е, че обръща-
нето на лихвения цикъл
ще следва комбинация
от промени в икономи-
ческите и финансовите
условия, както и прис-
пособяването на съо-
тветните парични поли-
тики.

- След като все по-
вече банки отказват
да отварят нови спе-
стовни влогове и пре-
насочват хората към
други инвестиционни
продукти, извършвани
пак от тях или от тех-
ните фондове, каква е
реакцията на надзора
при тези нови функ-
ции? Не се ли появя-
ват нови рискове с то-
ва навлизане в сфера-
та на инвестициите?
- Банковият надзор

има за цел поддържане
на стабилността на бан-
ковата система и защи-
тата на вложителите, не
на инвеститорите в раз-
лични финансови продук-
ти. Когато клиентите на
банките вземат решение
да пренасочат средства
към относително по-до-
ходоносни, но по-рискови
експозиции, те следва да
съобразят границата, от-
въд която от вложители
са се превърнали в инве-
ститори.

(Продължава на
16-а стр.)
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България е в
добра позиция
за приемане
на еврото...
(Продължение
от 15-а стр.)
- Защо законът “Маг-

нитски” предизвика
такъв смут у нас, че
чак имаше парламен-
тарна комисия по този
повод? И защо БНБ
получи обвинения, че
предизвикала “граж-
данска смърт”? Какво
всъщност направи
БНБ и защо, нека из-
ясним този останал
висящ въпрос.
- Действията и на

БНБ, и на самите банки
в България след опове-
стяването на списъка
“Магнитски” бяха насо-
чени към прилагането
на съществуващата бъл-
гарска правна рамка –
нито повече, нито по-
малко. В някои случаи
банки бяха наложили
ограничения за опера-
ции на лица от списъка
на други основания,
преди изобщо санкции-
те по “Магнитски” да бъ-
дат обявени.
Казусът се оказа не-

еднозначен. От една
страна, банките могат
да понесат реални репу-
тационни или финансови
щети, тъй като финансо-
вите институции, които
поддържат доларови
сметки и извършват
разплащания в долари,
по дефиниция, са обект
на този санкционен ре-
жим, а от друга страна,
беше ясно, че “Магнит-
ски” няма пряко правно
действие в България.
Ето защо БНБ от само-
то начало

призовава за
намиране
на стабилно
законодателно
решение

как у нас да бъдат при-
лагани подобни санкции
от трети държави.
Сега нормализирането

на парламентарния ци-
къл може да стимулира
работата и в тази посо-
ка. Важен нюанс обаче
трябва да бъде също по-
стигането на съответс-
твие с общоевропейското
право и приложимост на
ниво ЕС.
- Веднъж на две го-

дини, а дори и всяка
година у нас се случ-
ват покупки и слива-
ния на банки. Вървим
ли към предречения от
експерти пазар, на кой-
то има 2-3 гиганта и ня-
колко малки бутикови
трезора? И по-важното
- не се ли създават
банкови монополи,
които нямат интерес от
конкуренция помежду
си и това е в ущърб на
клиентите им?
- Само преди няколко

ДИМИТЪР РАДЕВ

седмици беше обявена
най-голямата като раз-
мер и цена сделка за
придобиване на нашия
банков пазар. Това е до-
бър знак както за съ-
стоянието на сектора, та-
ка и за перспективите
пред неговото развитие.
От законова и проце-

дурна гледна точка всяка
подобна сделка на кон-
солидация задължително
преминава през оценка
на конкурентната среда
и ефекти. Но защитата
на клиентите преди всич-
ко почива на солидна па-
зарна логика и аргумен-
ти, свързани с подобря-
ване на самите кредитни
институции.
Консолидацията в сек-

тора е естествен процес,
движен от съображения
за оптимизация на раз-
ходите и повишаване на
общата ефективност на
банките. Поради това
клиентите следва да бъ-
дат облагодетелствани,
ако в резултат от слива-
ния и окрупнявания на
собствеността на пазара
продължават да функ-
ционират по-стабилни и
по-конкурентни институ-
ции.
- 2024 г. наближава, с

което и поставеният
срок България да прие-
ме еврото. Пандемията
и кризата заплашват
ли пътната ни карта?
- Не трябва да забра-

вяме, че въпреки всички
политически турбуленции
ние все още се намира-
ме в много добра изход-
на позиция за еврото,
включително по отноше-
ние на фискалните кри-
терии, и все още до го-
ляма степен може да
контролираме процеса.

Ще бъде
историческа
грешка, ако
проявим
колебание

и загубим този контрол
или ако допуснем про-
бив в управлението на
публичните финанси.
Това, от което се

нуждаем в момента, са
решителни действия на
политическия фронт,
подобно на тези, които
вече предприе Хърва-
тия. От своя страна
БНБ е напълно готова
да извърши огромната
по обем техническа ра-
бота, свързана с прие-
мането на еврото.
- Вече няколко ме-

сеца вие сте с изтекъл
мандат, а парламентът
все не стига до избо-
ра на нов екип. Да ви
попитам най-напред,
ако получите покана,
вие ще се кандидати-
рате ли за втори ман-
дат? Ако нямате наме-
рение, какъв важен
съвет ще дадете на
наследника си?
- Когато процесът за

избор получи развитие,
ще обявя публично
моята позиция.
- Какво ще пожелае-

те на банкерите за
традиционния им
празник?
- Най-сърдечно ги по-

здравявам за постигна-
тите отлични резултати
през трудната и сложна
2021 г. и им пожелавам
здраве и нови успехи.
- А на техните клиен-

ти?
- Здраве с уверение-

то, че всички български
банки са добри за тех-
ните пари.
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Повече онлайн и по-сигурни
(Продължение
от 14-а стр.)
Първата е

по-осезателно
присъствие
на изкуствения
интелект
Потребителите вече

свикнаха с удобството
да го използват в много
от ежедневните си за-
дачи, а скоро ще изиск-
ват същите неща и във
финансовите си взаи-
моотношения. Защото
не е само сцена от фан-
тастичен филм този ин-
телект да замества слу-
жителите в банковите
офиси, а компютърни
програми да гарантират
сигурността на опера-
циите, трансакциите и
банковата тайна.
Според експерти бан-

ките могат успешно да
предложат облачни ус-
луги и други подобни за
съхранение на данни,

опирайки се
на своята
репутация,
високо ниво на
киберзащита
и юридическа
експертиза

ването на биометрика
правят кражбата на
данни и финансовите
злоупотреби много
трудни. Физическите
дебитни и кредитни
карти вероятно посте-
пенно ще изчезнат.
Една от най-важните

промени в бизнес мо-
дела на банките ще бъ-
де фокусирането им
върху цялостното фи-
нансово състояние на
техните клиенти, а не
само върху отделните
трансакции.
Смяната на жилище-

то, появата на децата,
загуба или смяна на
работата – банките
трябва да намерят мя-
стото си като партньор
и консултант в упра-
влението на всяко от
тези житейски събития.
Потребителите вече

ще искат не просто
ипотека, а и почиства-
ща фирма, интериорен
дизайнер и застрахо-
вател. Когато загубят
работата си, те ще
очакват банката да им
помогне в търсенето
на кариерно планира-
не, в защитата на пла-
щанията и банковите
сметки.

Управлението на парите става все по-лесно и достъпно чрез онлайн услугите на банките и различни платформи.
СНИМКА: PIXABAY

И прогнозират, че
трезорите на бъдещето
ще съхраняват инте-
лектуална собственост,
договори, медийно съ-
държание и бизнес

идеи.
Част от тези промени

са свързани и с бъде-
щето на парите. Само
след 10 години физиче-
ските банкноти и моне-

ти може да се превър-
нат в екзотика, а диги-
талните пари да заемат
мястото им като основ-
на форма на разплаща-
не. Това би довело до

редица последствия,
които ще се отразят на
почти всеки бизнес мо-
дел.
А напредването на

технологиите и използ-

Инвестицията в злато
става лесна и достъпна
Златото винаги е приемано

с уважение в целия свят зара-
ди своята стойност и устойчи-
вост. В сравнение с валути,
монети или други видове акти-
ви е успявало да запази стой-
ността си през годините, а хо-
рата продължават да го цен-
ят.
Поради това инвестицията в

злато често се използва като
защита от инфлацията. Осо-
бено във времена, когато има
колебания в котировките на
световните валути или на ка-
питаловите пазари. Тогава се
търси възможност за съхраня-
ване на спестяванията и зла-
тото обичайно е на едно от
първите места като алтерна-
тива. А и котировките му оби-
чайно се приемат като защи-
та срещу геополитическа или
икономическа несигурност,

Иновативна “Златна сметка”
се предлага на пазара у нас
ниски лихвени проценти.
И ако опасенията за иконо-

мическа нестабилност про-
дължават, цените на златото
може да се покачват, което
може да превърне благород-
ния метал в убежище, в което
инвеститорите е добре да на-
сочат част от парите си.
Основните възможности да

инвестирате в злато са чрез
покупка на кюлчета или друга
форма, финансови инструмен-
ти, които залагат на разлика в
курс “купува” и “продава”,
чрез акции на миннодобивни
компании, на борсово търгува-
ни фондове, инвестиращи в
злато.
При решение за инвестиция

в злато трябва да проверите
каква е достъпността на тези
операции. Например, ако ку-
пите физически злато, е нео-
бходимо да сте се подготвили
и да сте наясно какво ще пра-
вите с него. Като например
къде и как ще го съхранявате.
Ако искате да имате директен
достъп до вашата инвестиция,
ще ви трябва нaдeждeн ceйф.
Ако не разполагате с такъв в
жилището или офиса, то тога-
ва трябва да наемете от бан-
ка. Плащането на такси за съ-
хранение ще намали до из-
вестна степен печалбата от
инвестицията ви.
Поради това може да про-

верите какви са алтернатив-

Fibank предлага на българския пазар иновативен продукт, наре-
чен “Златна сметка”, при която на клиентите се предоставя лесен и
достъпен начин за извършване на покупко-продажба на злато.

ните възможности за инве-
стиции. Една от тях идва от
Fibank (Първа инвестицион-
на банка). Тя предложи на-
скоро на българския пазар
иновативен продукт, наре-
чен “Златна сметка”, при
която на клиентите се пре-
доставя лесен и достъпен
начин за извършване на по-
купко-продажба на злато.
Със “Златна сметка” всич-

ки ще имат възможност за
достъп до най-устойчивия на
капризите на времето актив
– златото, без да рискуват
увреждане или кражба на
благородния метал.
Новата възможност, пре-

доставена от Fibank, се от-
крива и поддържа в злато,
като мерната единица е 1
тройунция (31 грама злато).
Сметката е подходяща както
за физически лица, така и за
бизнес клиенти на банката,

като позволява бързи, лесни
и удобни ежедневни транс-
акции.
Чрез новия продукт на

банката клиентите свободно
планират с каква сума и по
кое време желаят да закупят
злато, а също така и в кой
момент да продадат част или
цялата наличност според мо-
ментната динамика на цена-
та на актива спрямо лева,
еврото и щатския долар.
Fibank публикува всекид-

невно на www.fibank.bg цена-
та на златото, обявена от
БНБ, както и курс “купува” и
“продава” на 1 тройунция
към лева, еврото и щатския
долар.
“Златна сметка” може да

бъде открита и през елек-
тронното банкиране “Моята
Fibank”, както и във всеки
офис на Първа инвестицион-
на банка. (24 часа)
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В България оперират
24 банки и всяка една
от тях е важна, но осем
са приети като систем-
но значими. Списъкът
им се определя от БНБ
всяка година. За 2022 г.
това са УниКредит Бул-
банк, Банка ДСК, Пър-
ва инвестиционна бан-
ка, Обединена българс-
ка банка, Юробанк Бъл-
гария, Райфайзенбанк,
Българска банка за
развитие и Централна
кооперативна банка.
Централните банкери
посочват и нивото на
специалния буфер за
тях. За първите три той
е 1%, за втората тройка
– 0,75%, и за последни-
те две - 0,50%.
Сравнение с реше-

нието на БНБ за 2021 г.
показва, че няма про-
мяна в банките, които
са системно - значими,
както и в размера на
буфера. Знакът, който
дава липсата на промя-
на, е, че важните банки
са стабилни и продъл-
жават да отговарят на
изискванията.
Какво на популярен

език означава “значима
банка” и какви са кри-
териите за това? Най-
общо такава е тази, от
чиято дейност зависи
стабилността на големи
сектори от икономиката
на държава, регион, съ-
юз. Поради тази причи-
на контролът над из-
браните за такива фи-
нансови институции е
по-тежък, а понякога и

критерия.
Всеки месец при обя-

вяването на данните за
състоянието на банкова-
та система БНБ под-
режда финансовите ин-
ституции в три групи, а
у нас се правят и раз-
лични други класации.
Като критерий за

оценка на банката се
използва нетната є пе-
чалба. По този показа-
тел лидер е УниКредит
Булбанк, непосредстве-
но до нея е Банка ДСК.
Следват ОББ, Пощенс-
ка банка и Райфайзен-
банк.
В момента 5 банки

контролират 61,6% от
общите активи и 2/3 от
пазара. Управление
“Банков надзор” на БНБ
групира банките за це-
лите на контролните си
функции и обявява под-
реждането им всеки ме-
сец. Централните банке-
ри изрично подчерта-
ват, че групирането не
съдържа в себе си еле-
менти на рейтинг и не
следва да се интерпре-
тира като оценка на фи-
нансовото им състояние.
Мястото на банките в

групите зависи от раз-
мера на активите им в
края на всеки отчетен
период. Първата група
се състои от 5-те най-го-
леми банки на база на
общите им активи към
всеки отчетен период,
втората - от останалите,
а в третата група влизат
клонове на чуждестран-
ни банки в България.

Всяка година БНБ определя системно значимите, сега са осем
двоен, в случая наблю-
дение има и от ЕЦБ.
Една банка може да бъ-
де определена за зна-
чима също и ако е една
от трите най-значими
банки в съответната
държава.
ЕЦБ преразглежда

ежегодно значимостта
на всички банки под
европейски банков над-
зор. Освен това тя про-
вежда през годината,
когато е необходимо,
извънредни оценки, на-
пример във връзка с из-

даването на лицензи,
оттегляне на лицензи
или когато настъпят
промени в структурата
на дадена група.
За да контролира и

успешно да санира ри-
сковете в банките, БНБ
използва система от
т.нар. буфери. Това са:
предпазен капиталов
буфер, антицикличен
капиталов буфер, който
е различен за всяка
банка, буфер за систе-
мен риск, буфер за гло-
бално значима институ-

ция и буфер за друга
системно значима ин-
ституция. Целта на този
за друга системно зна-
чима институция е мяр-
ка, която има преванти-
вен характер и се отна-
ся само за банките със
системна значимост.
Целта е значимите

банки да имат по-висок
капацитет да поемат
загуби, като така се
ограничи прехвърляне-
то на рискове към други
банки. Чрез по-високи-
те капиталови изисква-

ния пък се засилва
устойчивостта на сис-
темните институции към
неблагоприятни шокове
и се подсигурява нор-
малното функциониране
на банковата система
дори във време на зна-
чителни неочаквани бъ-
дещи загуби. Пак спо-
ред европейските ре-
гламенти БНБ определя
общ рейтинг за всяка
кредитна институция на
база на десет задължи-
телни показателя, раз-
пределени в четири
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