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вия, всяко забавяне на ико-
номическото възстановя-
ване означава влошаване 

на финансовия профил 
на кредитополучате-
лите. В степента, в 
която това води до 

проблеми при обслуж-
ване на банкови кре-
дити, тази динамика 
се пренася към балан-
сите на банките под 

формата на влошаване 
на качеството на техни-
те активи.

За съжаление, към 
днешна дата и на базата 
на данните и текущите 
тенденции, не разпола-
гаме с много аргументи 
да очакваме бързо въз-
становяване или ускорен 
растеж на икономика-
та догодина. Всичко то-
ва предполага обръщане 
на наблюдаваната в по-
следните години тенден-
ция на спад на необслуж-

ваните кредити. Но 
влошаването на кре-
дитните портфейли 
няма да бъде изолира-

но българско явление. 
Ръководни представи-
тели на европейски ре-

гулаторни и надзорни 
органи напоследък пре-
дупреждават за подобни 
негативни тенденции за 

банковите системи в це-
лия Европейски съюз. Как-
то виждате, наблюдаваме 
комплексен и широк про-
цес, в рамките на който 
изтичане на моратори-
ума върху плащанията по 
банкови кредити – което 

икономиката, Българска-
та народна банка пред-
прие мащабни мерки, це-
лящи облекчаване на кли-
ентите на банките при 
обслужване на поетите 
кредити, а също и укреп-
ване на сектора. Това из-
искваше допълнително 
подсилване на капитало-
вата и ликвидната пози-
ция на банките.

На фона на всички 
предприети дотук мер-
ки и стремежа към ефек-
тивно и благо-
разумно пове-
дение на са-
мите банки, 

 Лихвите в България следват парич-
ните условия в еврозоната, съответно са 
функция на провежданата там силно стиму-
лираща парична политика."

Г-н Радев, вече някол-
ко пъти споделихте 
очакванията си, че 
страната ни ще е 
готова за приемане-
то на еврото до три, 
четири години. Кое ви 
подтиква към подобни 
прогнози? 

- Няколко неща. Пър-
во, опитът от първата, 
в редица отношения по-
трудна стъпка по пътя 
към еврозоната, а именно 
присъединяването ни към 
Европейския валутен ме-
ханизъм и Банковия съюз. 
Ние формално стартирах-
ме процеса през месец юли 
2018 и го финализирахме 
през месец юли 2020.

Второ, изпълнението 
на Маастрихтските кри-
терии, което е основно-
то формално изискване за 
приемане на еврото, след 
като валутата на една 
страна вече е включена 
в Европейския валутен 
механизъм, какъвто е на-
шият  случай. В момента 
България изпълнява всички 
тези критерии – за дълга; 
за стабилността на ва-
лутата; за инфлацията и 
лихвените равнища, вклю-
чително за бюджетното 
салдо, с отчитане на из-
ключението за COVID-19 
разходите.

При това, по отноше-
ние на фиска и валутната 
стабилност разполагаме 
със значителни резерви. 
Следователно, задачата 
е да не допуснем значи-
телно влошаване спрямо 
ситуацията в момента, а 
това е напълно изпълнима 
задача в посочения време-
ви хоризонт.

И трето, фактът, че 
ние вече сме пълноправен 
и пълноценен участник 
в ключова институция 
на еврозоната, каквато е 
Банковият съюз и опери-
раме в режим на близко съ-
трудничество между Бъл-
гарската народна банка и 
Европейската централ-
на банка. Това има силно 
консолидиращ ефект по 
отношение на цялостния 
процес за присъединяване 
към еврозоната.

Кои биха били потен-
циалните спънки в 
процеса и откъде 

може да се появяват? 

- не трябва да забра-
вяме, че в крайна смет-
ка това е политически 
процес, който трябва да 
бъде финализиран с поли-
тически акт. Следовател-
но, политически сътресе-
ния, вътреш-
ни или външ-
ни, могат да 
окажат влия-
ние върху вре-
мевата рам-
ка. Но като 
технически 
капацитет 
и възможнос-
ти, финали-
зирането на 
процеса до 2024 г. е напъл-
но изпълнимо.

Все пак бавното до-
гонване на средните 
нива на доходите би 
следвало да ни остави 
в "чакалнята" по-дъл-
го... 

- Логично е да очаква-
ме, че формалното стар-
тиране на процеса на при-
съединяване към еврозо-
ната, чрез включването 
на лева във Валутния ме-

това лято бизнесът 
е поставен в прину-
дителна ситуация да 
догонва възнагражде-
нията в държавния 
сектор. Редно ли е да 
се случва това, след 
като бизнесът е най-
потърпевш от анти-

пандемичните мерки? 

-  Съотношението на 
заплатите между публич-
ния и частния сектор е 
сложен въпрос. Не мисля, 
че има еднозначни отгово-
ри на този въпрос. Ще ви 
дам пример с БНБ. Ние сме 
притеснени с увеличения 
процент на кандидати за 
работа, които са спечели-
ли конкурсите, но отказ-
ват да подпишат договор, 
поради равнището на за-
плащане, а заплатите в 

намираме. 
 

Законовите измене-
ния, свързани с надзо-
ра и преструктурира-
нето на кредитните 
институции вече 
са факт. Как ще се 

променят подходът и 
работата на БНБ след 
тясното сътрудни-
чество с ЕЦБ? 

- От 1 октомври 2020 
г. България ефективно е 
член на Банковия съюз, 
което включва едновре-
менното ни участие в 
Единния надзорен меха-
низъм и Единния механи-
зъм по преструктурира-
не. Това стана факт след 
години на реформи и ре-
организация в съответ-

на разпрос-
транение-
то на пан-
демията, 
и докато 
гражда-
н и т е  и 
ф и рм и -
те не за-
почнат 
да въз-
връщат 
о п т и -
м и з м а 
си за раз-
витието 
на иконо-
миката и 
за собст-
веното фи-
нансово със-
тояние. Що се 
отнася до лих-
вите, в обозрим 
хоризонт се очак-
ва те да останат 
ниски. Лихвите в 
България следват 
паричните усло-
вия в еврозона-
та, съответно 
са функция на 
провеждана-
та там силно 
стимулираща 
парична по-

на БНБ като надзорен и 
регулаторен орган, е за-
пазената кредитна ак-
тивност. Създаването 
на условия за банките да 
поддържат капацитета 
си за непрекъсваемост на 
кредитния процес беше ед-
на от целите на мерките, 
които предприехме още 
през март т.г. при обя-
вяването на извънредно-
то положение в страна-
та. Но кредитирането е 
двустранен процес, опре-
делящ се както от пред-
лагането, така и от тър-
сенето. По отношение на 
търсенето факторите в 
настоящата кризисна си-
туация са сходни на тези 
при динамиката на депо-
зитите – нагласите и оч-

акванията за бъдещето 
на потенциалните кре-
дитополучатели предо-
пределят склонността 
им да поемат дълг. При 
цялостна икономическа 
нормализация естест-
вено ще очакваме и за-
силване на ръста на кре-

дитиране. 

Като цяло кризата 
сви драстично пе-
чалбата на банковия 
сектор и вдигна раз-
ходите за провизии. 

Притесняват ли 
ви финансовите 

резултати на 
банките и 
налага ли 
се въвеж-

ти за отсрочване и уреж-
дане на изискуеми задъл-
жения с обща стойност 
от около 8.5 млрд. лева. 
Тъй като същността на 
мораториума е да въведе 
регулаторна възможност 
за „пауза“ в прилагането на 
действаща пруденциална 
рамка, при което отсроч-
ванията по кредити да не 
водят до тяхна прекла-
сификация, то не бива да 
търсим пряк ефект върху 
динамиката на разходите 

за обезценка.
По-скоро бих обърнал 

внимание на друг интере-
сен аспект. Регулярно пуб-
ликуваните от нас данни 
показват, че в сравнение с 
пика на общия брой и раз-
мер на действащите одо-
брени съгласно моратори-
ума искания, който беше 
през август, напоследък 
наблюдаваме лек спад. То-

трирал загуба, ако 
мораториумът не бе 
въведен? 

- Отговорът на този 
въпрос може да бъде по-
търсен в същностната 
логика за мораториуми-
те, въведени в съответ-
ствие с общоевропейска-
та рамка, дискутирана и 
утвърдена в Европейския 
банков орган.

Настоящата криза 
- в нейните икономиче-
ски измерения - е исто-
рически безпрецедентна 
с това, че е резултат не 
от финансови или па-
зарни обстоятелства, а 
от действията на пуб-
личните власти, които 
наложиха ограничения 
върху дейности и цели 
сектори с цел неразпро-
странение на пандемия-
та. И тези норматив-
но и административно 
наложени ограничения 
беше логично да бъдат 
последвани от дейст-
вия пак на публичните 
власти - под формата 
на комплекс от мерки за 
подкрепа или облекчения 
на хора и фирми. Един от 
тези публични отговори 
на кризата бяха мора-
ториумите. Погледнати 
от тази перспектива, 
мораториумите бяха в 
значителна степен не-
избежни като следствие 
от характера на насто-
ящата криза.

Със сигурност без мо-
раториум банките биха 
имали ръст на необслуж-
вани експозиции, съот-
ветно  повече разходи за 
провизии, отколкото се-
га. Мораториумът не ели-
минира необходимостта 
от адекватно оценява-
не, класифициране и про-
визиране на експозиции-
те на банките. Рано или 
късно, при изтичане на 
мораториума, ще се по-
явят нови необслужва-
ни кредити. Целта на 
мораториума обаче не е 
да понижи разходите на 
банките, а да облекчи и 
предостави гъвкавост 
на клиентите им. Запаз-
ването на финансовата 
позиция на клиентите 
през този труден период 
би им позволило след вре-
ме да поддържат отново 
пълноценни отношения 
с банките, включително 
при поемане и обслужване 
на кредити. И в това се 
състоят стратегически 
ползи от мораториума и 
за самите банки.

 
Въпросите зададе: 

Атанаси Петров

Димитър Радев, управител на БНБ, пред в. Банкеръ:

Само политически 
сътресения могат

В обозрим хоризонт 
лихвите ще  

останат ниски

ханизъм, и на страната 
– към Банковия съюз, за-
едно с  изпълнението на 
критериите за номинал-
на конвергенция, какви-
то са Маастрихтските 
критерии, ще ускорят 
процеса на реална конвер-
генция, включително по 
отношение на доходите. 
Не трябва да пропускаме 
и факта, че през послед-
ните години доходите в 
страната нарастват с 
изпреварващ темп спря-
мо средноевропейските. 
Разбираемо, обаче, това не 
може да промени нагласи-
те на хората по този въ-
прос, тъй като тръгваме 
от много ниско равнище. 

След някои правител-
ствени решения от 

БНБ са на сравнително 
добро равнище. Става въ-
прос за висококвалифици-
рани специалисти от ИТ 
сектора, юристи, одито-
ри, а също колеги от бан-
ковата система. Отка-
залите се предпочитат 
частния сектор поради 
разликата в заплащане-
то. Следователно, поне 
когато говорим за хората 
с добро образование и ви-
сока квалификация, не ми-
сля, че частният сектор 
е поставен в ситуация да 
догонва заплатите в дър-
жавния сектор. Като цяло, 
обаче, във въпроса Ви има 
резон, но той трябва да 
се дискутира в страте-
гически контекст, а не от 
гледна точка на извънред-
ната ситуация, в която се 

ните сфери в Българска-
та народна банка, както 
и всеобхватни норматив-
ни промени. Благодарение 
на добрата подготовка 
и успешното изпълнение 
на всички изисквания на 
Европейската централна 
банка, преходът към пери-
ода на участие в Банковия 
съюз протече гладко и бих 
казал практически незабе-
лязано от банките и тех-

бъдещето, действително 
е фактор за продължава-
щия ръст на депозитите 
в банковата ни система. 
На този етап ниските 
лихви и доходността от 
депозитите остават на 
заден план като мотив 
за спестяване в банките. 
Точно тези нагласи веро-
ятно ще продължат, до-
като са налице мерките, 
наложени за ограничаване 

литика.

От друга страна, не 
се отчита сериозен 
апетит за отпуска-
нето на кредити. Ще 
се раздвижи ли скоро 
пазарът? 

- През последните ме-
сеци на кризата едно от 
големите постижения на 
банковия ни сектор, как-
то и от гледна точка 

дане на допълнителни 
мерки от БНБ, насо-
чени към запазване 
на стабилността на 
банките?

-  Банките в България 
посрещнаха периода на 
кризата в много добра из-
ходна позиция, изразяваща 
се във високи нива на ка-
питалова адекватност, 
ликвидност, рентабил-
ност и общ спад на необ-
служваните кредити през 
последните няколко годи-
ни. Но текущата среда, в 
която оперират банките, 
влияе на резултатите им.

 От началото на раз-
пространението на пан-
демията и произтичащи-
те негативни развития в 

днес отчитаме запазена 
стабилност в система-
та. Разбира се, негатив-
ните последици от кри-
зата продължават, сре-
дата остава неспокойна. 
Внимателно наблюдаваме 
и анализираме текущите 
данни и имаме готовност, 
както и досега, да активи-
раме допълнителни мерки, 
ако се наложи. Тези мерки 
могат да бъдат в облас-
тта на макропруденциал-
ните ни правомощия, при 
традиционния ни фокус 
върху капитала в банките.

Очаквате ли ръст на 
необслужвани кредити 
след март 2021 г.? 

- При равни други усло-

вероятно визирате в ци-
тираната дата за март 
2021 г. – може наистина 
да бъде последвано от ед-
нократен ефект на поя-
ва на нови необслужвани 
кредити.

По последни данни 
банките са отсро-
чили кредити за 9 
мрлд. лева. Какъв е 
ефектът от т.нар. 
кредитен мораториум 
върху разходите за 
обезценки на банки-
те? 

- Преди дни БНБ пуб-
ликува последните дан-
ни, съгласно които към 
31 октомври банките са 
одобрили общо около 88.5 
хиляди искания на клиен-

да ни забавят за еврозоната
ва се обяснява с изтичане 
на гратисния период на 
вече одобрени искания и 
дори случаи на отказ от 
ползваните облекчения 
от страна на клиенти. 
Така че зад тези числа 
стои комплексна карти-
на, съдържаща индивиду-
алните истории на хиляди 
граждани, домакинства и 
фирми. Някои от които, 
въпреки трудностите 
след първоначалния шок, 
изглежда са стабилизира-
ли състоянието си, вклю-
чително благодарение на 
временните облекчения, 
получени по линия на мо-
раториума.

Мислите ли, че сек-
торът вече би регис-

 Изпълнението на критериите за 
номинална конвергенция, каквито са Ма-
астрихтските критерии, ще ускорят проце-
са на реална конвергенция, включително по 
отношение на доходите."

ните клиенти.
 Днес вече дейностите 

на БНБ, свързани с банко-
вия надзор и преструк-
турирането на кредитни 
институции, протичат в 
пълен синхрон с колегите 
ни от ЕЦБ. Въпреки из-
вестното разпределение 
на функциите ни по от-
ношение на банките, кои-
то са под директния над-
зор на ЕЦБ, и останалите 
банки, имаме един по съще-
ство унифициран модел на 
работа, изцяло съобразен 
с изискванията и практи-
ките в еврозоната.

Вече месеци се забе-
лязва устойчив ръст 
на депозитите на 
гражданите и биз-
неса, но при лихви, 
близки до нулата и 
дори отрицателни. 
Кога очаквате да при-
ключи "предпазното 
спестяване" и каква 
ще е динамиката на 
лихвите? 

- Стремежът за спес-
тяване, породен от неси-
гурността в тази криза и 
тревожните очаквания за 

 Не 
разполагаме 
с много аргу-
менти да оч-
акваме бързо 
възстановя-
ване или ус-
корен растеж 
на икономика-
та догодина."


