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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД.

1. Актуалност на изследването.

Сред разнообразието от банкови рискове, влияещи върху оперативната дейност

на банките, най – специфичният и характерен за банките е кредитният риск. Неговата

същност се определя най – вече от факта, че той никога не може да е изцяло

елиминиран, което налага банките непрекъснато да го управляват в приемливи

граници.

Кредитният риск се изяви като едно от основните препятствия за банковата

дейност през икономическата и финансова криза след 2007 г. и прояви особено остро

отрицателното си въздействие върху операциите на банките по време на европейската

дългова криза от началото на 2009 г. Глобалната финансова криза и последвалата след

нея Европейска дългова криза са едни от най-ярките проявления на натрупване на

кредитен риск. Неспособността на официалните надзорни органи да контролират тези

негативни процеси намира израз в декапитализацията на европейските банки и

генерирането на кредитен риск в тях.

След негативните икономически и финансови последици за страните от ЕС и

еврозоната, кредитните институции се стремят в провеждането на адекватни политики

на управление на кредитния риск. Прилагат се различни техники за смекчаване ефекта

на въздействие, прогнозиране на очакваните кредитни загуби и най–вече чрез

спазването на общоприетите за европейските банки регулаторни практики. Те са

залегнали в Директивата и Регламента за капиталови изисквания, практическите

указания и насоки на официалните европейски надзорни органи.

В банковата практика, най–присъщият източник на кредитен риск са заемите и

вземанията на контрагентите, отразени в кредитния портфейл на банката. В търговската

и инвестиционна дейност на банката, кредитния риск се поражда от поемането на

задбалансови ангажименти по неусвоени кредитни линии и издадени гаранции, както и

чрез ефективното комбиниране на финансови активи (фючърси, суапове, опции и

акции) с подходящи рискови активи на принципа на диверсификация.

Бъдещото функциониране на банките се предопределя от разпознаване и

оценяване на кредитния риск, чрез прилагане на вътрешни модели за оценка на

адекватност на капитала и банковата ликвидност, както и чрез използването на подходи

(станадартизиран, вътрешнорейтингов) за прецизно оценяване на кредитните загуби.

Следователно, банките са стимулирани от идеята да управляват кредитния риск на
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приемливи нива, така че в бъдеще да могат да разполагат с добра капиталова база и да

акумулират печалба. В противен случай, неефективното управление на кредитния риск,

от една страна индуцира появата на другите присъщи за банките рискове (пазарен и

оперативен), а от друга – поражда дебалансиране в структурите на банковите

портфейли.

От тук може да се изведе определението, че кредитния риск е фактор за бъдеща

кредитна загуба за банката, в следствие от нарастване вероятността от неизпълнение на

кредитното задължение по вина на контрагента.

Актуалността на темата произтича от необходимостта банките да се

презастраховат срещу възникването на бъдещи кредитни загуби в банковите им

портфейли. Отрицателните последици от неговото въздействие и разпространение сред

банките чрез „ефекта на заразата“ след началото на финансовата криза в ЕС и

еврозоната постави на преден план решаването на въпроса с въвеждането на по –

строги мерки за неговото управление. През 90 – те години, кредитният риск е

разглеждан чрез призмата на процесите на финансова либерализация и глобализация,

които провокират проявлението на кредитния риск в оперативната дейност на

международните банки и влошиха процесите на развитие в международната валутно

финансова система. След настъпването на глобалната и икономическа криза от

началото на 2007 година в научните разработки на редица чуждестранни и български

икономисти сред които са Ш. Хефернан, Ж. Бесис, А. Сандърс и Л. Алън, Е. Панушев,

Е. Миланова, Б. Божинов, С. Трифонова, акцента е поставен върху проявлението на

кредитния риск преди и след кризата, прилагането на успешни техники за неговото

управление, въвеждането на ефективен банков надзор и спазване на общоприетите

европейски указания и насоки като част от интеграционните процеси за управление на

кредитния риск в българската банкова система и европейския банков сектор.

2. Цел и задачи на изследването.

Целта на изследването е да се конкретизират причините, които пораждат

крединия риск в банковата дейност, техниките, които смекчават неговото проявление и

провеждането на политика на ефективен банков надзор в процеса на неговото

управление.

За постигането на тази цел са поставени следните изследователски задачи:

1. Да се изяснят процесите и съответно основните причини, които пораждат

проявлението на кредитния риск първоначално в глобален аспект и

последствията от неговото въздействие върху европейската банкова система;
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2. Да се очертаят основните банкови механизми, които се прилагат в процеса на

неговото ефективно управление;

3. Да се систематизират основните европейски надзорни практики срещу

противодействието на кредитния риск, приложими в процеса на ефективен

банков надзор.

3. Предмет и обект на изследването.

Обект на изследването е въздействието на кредитния риск върху дейността на

европейските банки и в частност върху българските банки.

Предмет на изследването са прилаганите от европейските надзорни органи

регулаторни подходи за редуциране на ефекта от проявлението на кредитния риск.

4. Методология на изследването.

В процеса на работа се използват методите за анализ и синтез на теоретични

постановки и резултати от емпирични изследвания, логически подход, индуктивни и

дедуктивни методи, сравнителен анализ и анализ на статистическата информация,

изнесена в официалните отчети и доклади на банките и компетентните надзорни

органи.

Поради значителния обем на разглежданите процеси в дисертационния труд са

въведени на следните ограничения:

• Поради спецификите и особеностите на международните банкови системи,

акцента е поставен само върху прилаганите общоевропейски правила и

насоки, които са основополагащи за оперативната банкова дейност в

европейския банков сектор;

• Съществува ограничително условие по отношение оценяването на

ефективността на кредитните портфейли в българските банки, което е

породено от факта, че проучването обхваща големите български банки,

съобразно официалната класификация на БНБ по групи. В този контекст е

направено разграничението, че банките от трета група, са клонове на

чуждестранни банки, при които конструирането на счетоводните банкови

баланси са ангажимент на банката – майка, ситуирана в друга държава;

• Изследването на кредитния риск при европейските банки бележи началото

си от 2013 г. Обуславя се от ограничителния праг, че в предходните

периоди, в комплекса от надзорни инструменти на Европейският банков

орган не е включено оценяване на нивата на проявление на кредитния риск

на база конкретни финансови измерители, съставна част от счетоводните
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банкови баланси.

При разработването на дисертационния труд са използвани изследвания на

български и чуждестранни автори, официални издания и статистически данни на

Европейският банков орган, Европейската централна банка, Българска народна банка,

Международния валутен фонд и Европейската комисия.

5. Научноизследователски хипотези.

Основните хипотези, които се разглеждат и проверяват в дисертационния труд

произтичат от:

• Негативните последици върху европейските и в частност върху българските

банки като резултат от последната финансова и дългова криза в ЕС и

еврозоната налагат предприемането на радикални реформи за

усъвършенстване на европейската надзорна и капиталова рамка;

• Процесът на управление на кредитния риск чрез оценка на кредитните

портфейли и анализ на динамиката на изменение на основните финансови

показатели, могат да прогнозират проявлението на кредитния риск;

• Приложение в европейската банкова практика на съвременни регулаторни

механизми в процеса на ефективен банков надзор, за предоляване на

негативния ефект от кредитния риск и прогнозиране на очакваните кредитни

загуби.

II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Дисертационният труд е с обем 187 страници, от които 180 страници основен

текст, организиран в увод, три глави, заключение и списък на използваната литература.

Текста включва 8 фигури и 14 таблици. Списъка на използваната литература включва

161 заглавия, от които 95 на кирилица, 66 на латиница и 9 статистически източника от

Интернет.

Структурата на дисертационния труд се определя от предмета, обекта и

изследователските цели и отразява подхода, възприет от автора към темата за

изпълнение на поставените изследователски задачи.
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III.СИНТЕЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Увод

Уводът представя обекта, предмета на анализ, целите изследователските задачи,

както и хипотезите, които се проверяват в дисертацията. В него са изложени

значимостта на предмета и актуалността на проблематиката и е очертана избраната

структура на изложение. Накрая са представени обхватът и ограничителните условия

на изследването, както и използваната методология.

ПЪРВА ГЛАВА. КРЕДИТНИЯТ РИСК В БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ И

РЕГУЛАТОРНИ ИНИЦИАТИВИ НА ЕС

В първа глава се изясняват теоретичните и икономически аспекти на понятието

„кредитен риск“ и се открояват конкретните причини, които наложиха от

компетентните надзорни органи да предприемат регулаторни инициативи за

усъвършенстване на новата европейска надзорна архитектура.

Първоначално са анализирани теориите за същността на риска като понятие и

факторите, свързани с възникването на кредитния риск като понятие в икономическата

и финансова литература. Риска се тълкува като вероятност, несигурна стойност, при

която размера на печалбата при инвеститорите се изразява съобразно поетият риск.

В края на ХIХ-ти век и началото на ХХ-ти век са зараждат първите теоретични

разбирания за риска като икономическа категория в сферата на финансите.

Теоретичните постановки за понятието са дадени от А. Маршъл, Д. Кейнс и Ф. Найт,

които разграничават риска в две категории. В първия случай, рискът, който настъпва

при дадено събитие е с известен резултат, а във втория – рискът крие много неизвестни

възможности, които не предоставят „предизвестен изход“ от настъпилото събитие.

В средата на ХХ-ти век, Х. Марковиц, П. Самуелсън, У. Шарп, К. Ароу, изследват

риска съобразно икономическото и потребителско поведение на индивите. В основата

на тяхните икономически теории е заложен принципа на диверсификация на риска на

портфейла от ценни книжа. Икономистите се обединяват около идеята, че

прекомерното проявление на риск в портфейла от ценни книжа може да бъде

редуциран, ако е правилно разпределен между рисковите активи в портфейла. Тези

концептуални тълкувания за риска поставят началото на подходите за неговото

управление. Следователно, колкото са по–големи очакванията на инвеститорите,

толкова по–голям би бил рискът, който те са склонни да поемат или, изменението на
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богатството при индивидите се предопределя от склонностите им да рискуват.

Основният извод, който произлиза от ранните теоретични обосновки за

понятието риск е, че той е важна икономическа категория, неговото проявление зависи

от рационалното поведение на индивидите. Степента на неговото проявление зависи от

апетитите на инвеститорите дали искат да увеличат благосъстоянието си, като рискуват

повече или обратното, предпочитат да участват на финансовия пазар, като залагат на

сигурността, а не на неопределеността.

Кредитния риск се разграничава в следните области: в банковата дейност, в

счетоводството, при избора на статистически решения и от гл. т. на неговото ефективно

управление.

Сред основните автори, които задълбочено изследват кредитният риск в

банковата дейност е Ш. Хефернан (Sh. Heffernan, 2006), който поддържа мнението, че

нарастването на кредитния риск е предпоставка за повишението на маргиналния разход

на дълговете и основния капитал на банката, което на свой ред въздейства върху

повишаване цената на финансиране от банката. Основната формулировка на кредитния

риск в банковата дейност е, че той възниква в процеса на различни банкови операции и

вероятността от настъпване на неизпълнение по вина на контрагента води до

нарушаване ликвидността на кредитната институция.

Друг контекст на изследване на кредитния риск е като съставна част от

съвременната финансова теория. Допуска се предположението, че степента на

въздействие на кредитния риск нараства с увеличаване на вероятността от

неизпълнение по кредитната сделка и с нарастване на вероятностите от реализиране на

кредитни загуби (Oda and Muranaga, 1997).

Избора на правилно статистическо решение в процеса на изследване на

взаимовръзката между риск и доходност е поставена на задълбочен анализ от страна на

Гестел и Бесънс. Те извеждат хипотезата, че проявлението на кредитния риск и

вероятността от кредитни загуби зависят от диверсификацията на банковите портфейли

(T. Gestel and B. Baesens, 2009). Взаимообвързаността между кредитния риск и

очакваната възвръщаемост означава, че колкото са по–диверсифицирани рисковите

активи в банковите портфейли, толкова по–висока възвръщаемост може да се очаква за

банката.

По отношение на банковото счетоводство, кредитният риск е текущият или

потенциален риск за приходите и капитала поради неизпълнение на поетите

задължения от страна на длъжника или поради намаляване на стойността на част от
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активите на банката, предоставени като кредити, включително и когато фактическата

доходност на тези активи се окаже значително по-ниска от очакваната (Е. Миланова,

2011). Приема се, че кредитният риск може да бъде идентифициран само при условие,

че банките разполагат с достоверна и отчетна информация по линия на основните

финансови измерители – норма на възвръщаемост, доходност, ликвидност, коефициент

на покритие на необслужваните експозиции и др.

Друг контекст на изследване на кредитния риск е от гл. т на международния

счетоводен стандарт МСФО 9 като подход за изясняване на очакваните загуби по

кредитите. Ролята на МСФО 9 в процеса на управление на кредитния риск го определя

като подход, при който банките ще трябва да определят и да вземат предвид очакваните

загуби от обезценка на даден финансов актив още при неговото първоначално

признаване. Основната теза, застъпена в стандарта, е използването на подход, основан

на очакваната загуба, при който кредитния риск в банката може да бъде

идентифициран на по-ранен етап.

В съвременните икономически теории, съществено внимание е обърнато на

ефективното управление на кредитния риск. Проучванията в тази насока конкретизират

следните направления:

• По–доброто управление на кредитния риск може да се постигне чрез

прилагането на икономически модели от ново поколение и чрез използването

на нови регулации и правила (А. Sanders and L. Allen, 2011);

• Ефективното управление на кредитния риск зависи от платежоспособността

на длъжника за изплащане на кредитното задължение и способността на

кредитора да възстанови част от дължимата сума, в случай че настъпи

кредитно събитие (J. Bessis, 2015).

Проявлението на кредитния риск се предполага, че е породено от бездействията

на контрагента да поеме ангажимента по изплащане на дължимата сума и лихвените

плащания по главницата, което впоследствие поражда вероятност от неизпълнение на

задължението, съобразно сключеният между кредитора и контрагента договор за

кредит. Ето защо, риск – мениджмънта залага на ранното идентифициране на

кредитния риск при банките, така че да е равносилно предположението, че колкото по –

рано е забелязано проявлението на риска, толкова по – голяма вероятност имат банките

да генерират печалба и да редуцират размера на кредитните загуби.

Управлението на кредитния риск се предопределя от влиянието на европейските

регулаторни механизми. От съществено значение е взаимовръзката между кредитния
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риск и капиталовите изисквания залегнали в Споразуменията за капитала Базел I, Базел

II и Базел III. Детайлно проучване на поетите от банките рискове и по – конкретно

ролята на кредитния риск спрямо капиталовата база на банките е изведено в трудовете

на Миланова (Е. Миланова 2014) и Трифонова (С. Трифонова, 2015) които разглеждат

взаимовръзката между кредитния риск и капиталовата адекватност. Авторите твърдят,

че за определяне на капиталовата достатъчност при банките и определянето на степента

на проявление на кредитния риск е необходимо собствения капитал на банката да се

съпостави спрямо рисково притеглените активи към кредитен риск.

Проявлението на кредитния риск в международната финансова система се

предопредели от развиващите се процеси в международната икономика:

• Финансовата либерализация на икономиките промени значението и ролята на

международните банки и банковото кредитиране, което предизвика

натрупването на кредитен риск;

• Взаимовръзката между процеса на финансиализация и задълбочаването на

финансовите кризи е изследвана от Камински и Райнхарт (G. Kaminsky and

S.I. Reinhart, 1999) и Д. Стиглиц (J. Stiglitz J. 2002). Допуска се хипотезата, че

либерализацията на икономиката и на финансите са едни от главните

причини за възникване на банковите кризи, особено във финансовите

системи;

• Улесненият достъп до кредити стимулира финансирането на спекулативни

операции на капиталовите пазари. Това позволи разпространението на

заразата от един финансов пазар на друг.

Развитието на кредитния риск в икономически аспект може да се раздели на три

основни етапа – финансовата криза в азиатските държави, глобалната финансова и

икономическа криза и излизането от кризата под въздействието на ефектите породени

от суверенната дъгова криза.

Причините за финансовите кризи от края на 90-те години се дължат на

комбинация от различни финансово-икономически фактори. Финансовите кризи на

страните от Югоизточна Азия се дължат на декапитализацията на азиатските банки,

които поеха значителни кредитни рискове, защото бяха свързани и кредитираха без

обезпечение големите азиатски компании, с които те бяха обвързани. Следователно,

непрозрачните финансови операции на азиатските банки и липсата на ефективен

банков надзор от страна на централните банки са в основата на тяхното неефективно и

лошо управление.
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Глобалната финансова криза възниква в САЩ през 2007 г. и се прояви като

ликвидна и кредитна криза. Разгръщането на системната банкова клиза след фалита на

Лемън Брадърс, Бер Стърнс и Мерил Линч от началото на 2008 г. предизвести

икономическата криза в САЩ, в Европа и в Азия.

Кризата се отрази върху кредитополучателите и породи увеличаване на ръста на

необслужваните кредити на ипотечния сегмент във финансовия пазар. Спадът в

търсенето на структурирани финансови продукти дори и в условията на остро

занижени цени на финансовите активи, засили опасенията на финансовите анализатори

за предстоящи банкови фалити. Междубанковото кредитиране се преустанови, което в

последствие предизвика криза на банковата ликвидност.

Главният канал за трансмисия на кризата се обвърза със свиването на кредитната

активност. Острото свиване на кредитите повлия крайно неблагоприятно върху

икономическата активност, което доведе до спад в разходите на бизнеса и

домакинствата и разшири опасността от фалити.

Вторият действащ канал на трансмисия на кризата се състои в обезценяването на

движимите и недвижимите активи. Кредитният риск се изявява като една от главните

причини за кризата с ипотечните заеми в САЩ.

След глобалната финансова и икономическа криза и когато се очакваше

излизане от рецесията през 2012 г., ЕС и еврозоната изпаднаха в суверенна дългова

криза. Излизането от икономическата рецесия се очерта към края на 2009 г. за

световната икономика за САЩ и еврозоната, но плановете и усилията на публичните

власти да поддържат едновременно банковите системи в Европа и икономическата

активност допълнително влошиха ситуацията. Най–потърпевши от кризата са

Португалия, Италия, Ирландия, Гърция и Испания, известни под акронима ПИИГС.

Суверенната банкова криза в страните от еврозоната се дължи на нарастващите

публични задължения. Главна роля за нейното задълбочаване играят междубанковите

задължения в еврозоната, което доведе до повишаване на кредитния риск. Банките на

развитите икономики (Германия, Франция, Италия) отпускаха кредити на страни от

еврозоната от Южна Европа, като оставиха на банките им отговорността за управление

и контрол на взетите от тях кредити. Така че и при тази криза един от основните канали

на трансмисия беше кредита и неефективно управляваният кредитен риск.

След глобалната финансова криза от 2008-2009 г. и последвалите негативни

ефекти върху икономическите и фискални политики на държавите-членки на ЕС и на

еврозоната ясно проличава необходимостта от реформи в ЕС
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Необходимостта от структурно преустройство на Икономическия и паричен

съюз се засилва след сътресенията, които европейските банки изпитват по време на

суверенната дългова криза от 2010 г. Слабостта на европейските банки намери

съществено отражение при комбинацията от прекомерно поемане на кредитен риск от

банките и неблагоприятните движения на котировките на ценните книжа на

капиталовите пазари.

Предприетите реформи на ЕС целят стабилизиране на финансовия сектор и

осигуряване на защита на европейската банкова система срещу въздействието на

банковите рискове (кредитен, пазарен и оперативен) и външните икономически

шокове, чрез въвеждане на по–строги правила и ограничения за европейските банки. За

ефективно управление на кризите с цел усъвършенстване на банковия надзор, защита

на европейските граждани и възстановяване на доверието във финансовата система, ЕК

прие нова регулаторна рамка.

Основният принцип, обединяващ страните – участнички в съюза и еврозоната е

необходимостта от създаването на нова надзорна рамка, с която да се повишат

критериите за бъдещата финансова стабилност на банковата система. Основополагаща

роля за създаването на новата регулаторна рамка има докладът „дьо Ларозиер“,

състоящ се 31 препоръки за усъвършенстване на банковия надзор.

Упълномощените органи за надзор на макро равнище са Европейският Съвет за

Системен Риск (осъществява контрол над банковите оперативни дейности) и

Европейската Централна Банка (осъществява пряк контрол и финанрисране върху

кредитните институции само от еврозоната).

Микронадзорът на ЕС се осъществява по линия на Европейския съвет за

финансов надзор. Структурата на ЕСФН за осъществяване на надзор на микро равнище

в рамките на ЕС включва: Европейският банков орган, Европейският орган за

застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейският орган за ценни

книжа и пазари.

За стабилизиране платежоспособността на европейските банки, така че да

реагират своевременно на въздействието на присъщите банкови рискове и влиянието на

външни системни шокове, БКБН въведе нов законодателен пакет от мерки, известен

като Базел III. Основният принос на новите законодателни инициативи имат за цел

банките да повишават капиталовите планове на банки, да натрупат допълнителен

капитал и да въведат коефициент на ливъридж.
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Новият законодателен пакет, въведен от БКБН по линия на банковия сектор е

известен още под наименованието Пакет IV за капиталови изисквания. Новият пакет от

мерки включва Директива 36/2013/ЕС за осъществяването на дейност от кредитните

институции и Регламент 575/2013/ЕС за пруденциалния надзор върху кредитните

институции и инвестиционните посредници. Директивата и Регламентът уреждат

пруденциалния надзор относно:

• Адекватност на регулаторния (собствен) капитал и минимални капиталови

изисквания на банките;

• Поддържането на защитен капиталов буфер и антицикличен капиталов буфер

задължават банките да поддържат регулаторен капиталов минимум в

периоди на икономическа и финансова стабилност.

Поетапното въвеждане на Европейския банков съюз засилва функцията и ролята

на ИПС. Основната мисия, с която се обвързва неговото създаване е да се преодолеят

порочните практики на страните от ЕС и еврозоната при финансиране на европейските

банки с публични средства.

ЕБС е структуриран от четири основни компонента, които се въвеждат поетапно

- Единен надзорен механизъм, Единен механизъм за преструктуриране, Единна схема

за гарантиране на влоговете в банките и Единна нормативна уредба – Единен надзорен

наръчник. С наръчника се определят функциите по отношение на идентифициране,

измерване и анализ на банковите рискове, установяват се капиталовите и пруденциални

изисквания и еднаквите правила за вътрешния пазар на ЕС, които позволяват

усъвършенстването на последният елемент от ЕБС.

Поетапното влизане в сила на новите законодателни и регулаторни инициатини,

които се предприемат за усъвършенстване на капиталовите позиции на банките и

стабилизирането на европейския банков сектор като цяло допринасят за редуциране на

ефекта от проявлението на кредитния риск и присъщите за банките рискове,

подобряване на ликвидните и капиталови позиции на банките и укрепване на

балансовите им стойности.

От началото на 2014 г., след транспониране на българското банково

законодателство към европейската правна рамка, за българската банкова система се

открояват следните особености:

• Правно–нормативната рамка на българското банково законодателство се

основава на измененията в Директивата за капиталови изисквания, която

следва споразумението от Новото Базелско споразумение за капитала, както



16

и Регламент 575/2013/ЕС, за пруденциалните изисквания на кредитните

институции и на инвестиционните посредници;

• Новите изменения в Закона за кредитните институции определят същността

на дефиницията на „кредитната институция“, регламентират принципа на

единния лиценз за кредитните институции и на дъщерните финансови

институции в ЕС;

• За организация и управлението на банковите рискове, БНБ прие Наредба № 7

от април 2014 г., с която се уреждат промените в структурата, разширяването

на обхвата и организацията на управление на отделните видове рискове;

• Методиката и изискванията за поддържането на защитен капиталов буфер и

антицикличен капиталов буфер са уредени с Наредба №8/2014 г. на БНБ,

съобразно която всяка банка е задължена да покрива изискуемите нива на

капиталовите буфери;

• Въведените основни изменения по действащите в банковото законодателство

нормативни разпоредби налага основни промени за вътрешния контрол на

кредитните институции, тяхното управление, ликвидност на българските

банки и банков надзор по линия на БНБ.

На база направения анализ и систематизиране на съвременните икономически

теории за същността кредитния риск, причините за неговото възникване и ефект върху

межународната финансова система, както и законодателни и структурни реформи

предприети по линия на ЕС за засилавене на финансовата устойчивост на европейската

банкова система са направени следните заключения:

• Първоначалните теоретични и икономически концепции за риска като

основна икономическа категория, са обвързани съобразно рационалното

поведение на индивидите, неговото проявление се определя от желанията на

инвеститорите дали искат да увеличат благосъстоянието си, като рискуват

повече или обратното, предпочитат да участват на финансовия пазар, като

залагат на сигурността, а не на неопределеността;

• Съвременните икономически теории разграничават въздействието на

кредитния риск в банковата дейност, в счетоводството, при избора на

статистически решения и от гл. т. на неговото ефективно управление;

• Възникването и проявлението на кредитния риск се базират на финансовите

кризи от 90те години на ХХ век, глобалната финансова и икономическа криза
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и последиците от суверенната дългова криза върху ЕС и еврозоната.

• Основните причини, които пораждат натрупването на кредитен риск в

банковите портфейли и пораждат банковите фалити в международен план се

обуславят от поведението на международните инвеститори, непрозрачността

на финансовите операции и липсата на ефективен банков надзор;

• Неефективното управление на кредитния риск от европейските банки и

липсата на качествен банков надзор са основният канал на транмисия при

суверенните банкови кризи в еврозоната;

• Структурните реформи в европейското банково законодателство и

предприетите регулаторни мерки в рамките на ИПС имат конкретната цел и

задача да стабилизират европейския банков сектор чрез провеждането на

различни регулаторни инициативи за осъществяването на надзор върху

кредитните институции в ЕС и еврозоната, засилване на надзорните практики

по отношение на управлението на основните банкови рискове, капиталовите

и ликвидни позиции на банките, както и открояването на слабите места в

европейския банков сектор.

ВТОРА ГЛАВА. УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК: МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА

НА РИСКА

Във втора глава фокуса е поставен върху основните елементи, които пораждат

кредитния риск, разграничават се подходите за осигуряване на кредитна защита,

адекватни техники срещу натрупването на кредитен риск в портфейлите на банките и

се анализират методите за ефективност на кредитните портфейли на примера на

българските банки.

В банковата практика съществуват специфични видове кредитен риск, но

основните сред тях са кредитен риск от контрагента и рискът от концентрация.

Контрагентният риск се определя като вид риск, при който съществува опасност

контрагентът по определена сделка да изпадне в неизпълнение преди окончателния

сетълмент на паричните потоци по сделката.

Рискът от концентрация се разглежда от страната на балансовите и на

задбалансовите експозиции на банката (които произтичат от деривативните финансови

инструменти). Риска от концентрация произтича от индивидуални големи експозиции

към експозиции на отделно лице или група от свързани лица, от кредитни експозиции

към контрагенти, чийто оперативни резултати зависят от извършване на една и съща
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дейност.

За оценяването на кредитния риск в баноквата практика се използва методът на

"5-те С", дефиниран като модел на кредитната точкова система. Моделът включва

следните елементи:

• Character (личностна характеристика) – банките отчитат кредитната история

на кредитоискателя;

• Capacity (капацитетът) – показва възможността на кредитоискателя да

генерира достатъчно нетни парични потоци;

• Capital (капиталът) – се свързва с размера на собствените инвестиции, които

кредитоискателят е вложил за усъвършенстването и/или разширението на

своята икономическа дейност;

• Collateral (кредитното обезпечение) – представлява залог на ценни книжа,

служи за защита на интересите на паричната финансова институция;

• Conditions – общите икономически условия, при които функционира

фирмата.

При оценяване на общоикономическите условия, в които функционира фирмата

анализът следва да отчете икономическата конюнктура в страната, отрасъла, в които

оперира кредитоискателя и жизнения цикъл на стоката, произведена като резултат от

финансирането на банковия кредит.

За проявлението на кредитния риск и оценяване степента му на въздействие

върху банковата дейност, влияние оказват другите два основни вида риск, а именно:

пазарния и операционния (оперативния) риск.

Пазарният риск разкрива опасностите за банката при реализирането на загуби в

резултат от неблагоприятните изменения в цените на ценните книжа, лихвени

проценти, валутните курсове и други. Поради многообразието от фактори, влияещи в

макро и микроикономически аспект съществува риск от неблагоприятно изменение на

пазарните цени на ценните книжа, фигуриращи в краткосрочния инвестиционен

портфейл на финансовата институция. Равнищата на пазарния риск са в пряка

зависимост от нивата на въздействие на валутния риск, лихвения риск, ликвидния риск

и ценовия риск.

Валутният риск показва неблагоприятното отклонение на очакваните резултати

от валутните операции, което намира израз в негативните изменения на прогнозираните

величини от тази дейност, водещи до намаляването на доходите или реализирането на
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загуби. Това е рискът от намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна

книга или депозит, деноминирани във валута, различна от лев и евро, съответно поради

изменението в курса на обмяна между тази валута и лева или еврото. Валутният риск се

появява в периода между сключването на валутните сделки и плащанията по тях.

Лихвеният риск е пряко свързан с кредитната дейност. Той поражда намаляване

на банковите приходи и/или увеличаване на банковите разходи в резултат на

неблагоприятното изменение на лихвените проценти. От гледна точка на банките,

дългосрочните кредити при фиксиран лихвен процент са по-чувствителни към риска от

неблагоприятните промени в лихвените проценти, за разлика от дългосрочните кредити

с променлив лихвен процент, който се определя на основата на пазарните лихвени

проценти. Опасността от възникването на лихвен риск при операциите на дадена банка

зависи от структурата на инвестиционния портфейл и от насоките на изменение на

лихвените равнища.

Ликвидните рискове се определят като рискове, които се поемат от отделните

компании, когато те не могат да си осигурят необходимите ликвидни средства и

капитал, за да посрещнат своите задължения. Степента на ливидност зависи от

стабилността на банката и капиталовата й структура. Една кредитна институция изпада

в ликвидна криза, при наличието на реална опасност от неплатежоспособност поради

вътрешни фактори, произтичащи от дейността на банката или на ефектите породени от

неблагоприятната макроикономическа среда.

Съгласно предписанията на Базел II и капиталовите изисквания към оперативен

риск залегнали в Новото Базелско споразумение, е дадено следното определение, че

оперативният риск възниква от влиянието на вътрешни и външни за банката фактори.

За разлика от кредитните и пазарните рискове, оперативният риск приема различни

видове и форми, поради което прави неговото количествено оценяване трудно, а

загуби, които произтичат от него се приемат за неизбежни.

Под видове ползи се разбира намаляването на оперативните разходи, по-малките

разходи за одитиране и за процедурни разноски; както и намаляването на бъдещите

рискове. Загубите от оперативните рискове са вътрешни и външни измами; неправилни

практики при подбора на кадри, загубите при невъзможността да се осъществят

определени сделки с клиенти и контрагенти.

По отношение на структурата на кредитната сделка, значението за кредитния

риск се определя от следните основни фактори:

• Срочност;
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• Наличие или не на обезпечение и неговите качества (ликвидно ли е, какъв е

неговият характер);

• Валута, в която е деноминиран кредита;

• Размер на кредита;

• Лихвен процент (фискиран, плаващ).

Срочността при кредитните сделки се определя чрез конкретни оптимални

срокове, както по отношение предоставянето на кредита, така и на неговото връщане.

Поставените срокове следва да удолетворяват страните по сделката. Банките имат

интерес да предоставят дългосрочни кредити, изхождайки от практиката, че колкото е

по-дълъг срока по кредита, толкова повече нараства цената на кредитната сделка за

потенциалния кредитополучател. При отпускането на дългосрочен кредит, клиентът

трябва да е информиран за крайната цена по кредита в края на периода (или към датата

на падежа). Ето защо, при изчисление на цената на кредитната сделка се взимат под

внимание общата договорена сума по кредита, в която се включват вноските по

главницата, общата стойност на текущо изплатените лихви за периода на кредита,

общата сумарна стойност на изплатените такси по обслужването на кредита и за

годишния процент на разходите.

Обезпеченията са важен аспект на кредитирането и са начин за ограничение на

кредитния риск при конкретна кредитна сделка. По своята същност обезпечението е

ангажимент на клиента към банката, който придава известна сигурност за кредитната

институция, че клиентът би покрил поне частично задълженията си при евентуално

влошаване на неговото финансово – икономическо състояние. Условието на банките е

да разполагат с ликвидно обезпечение, така че в случай на неплатежосопособност на

кредитоискателите, предоставеното обезпечение да може да бъде продадено в кратък

срок с минимални загуби за банката.

Банките приемат следните видове обезпечения:

• Ипотека – учредява се в полза на банката върху недвижимите имоти, които

имат самостоятелно съществуване (имот на груб строеж, земя, етаж, право на

строеж и др.);

• Паричните средства се оценяват по номиналната им стойност. Тяхната

правна форма на обепечение може да бъде реален залог или като особен

залог на вземане;

• Банките приемат банкови гаранции в рамките на предварително одобрени

лимити и матуритет. Те се оценяват на база номиналната им стойност като
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срокът на гаранцията не трябва да надвишава срока на кредита;

• Ценните книжа се приемат като обезпечение под формата на съкровищни

бонове, държавни и общински облигации, корпоративни акции и облигации.

Те се оценяват по тяхната пазарна стойност;

• Поръчителството е най-разпространената форма на обезпечение, при което

трето лице по кредитната сделка поема задължението да гарантира

изплащането на дълга.

По отношение на изискуемата достатъчност на обезпечението, банките изискват

наличието на минимален обезпечителен марж или т.нар. коефициент на покритие. В

банковата практика е прието банките да изискват обезпечението да е на по-висока

стойност, за да покрие натрупаните лихви, както и риска от обезценка на заложения

актив.

Валута, в която е деноминиран кредита – предоставянето на кредити в

чуждестранна валута са кредити, предоставени на кредитополучатели, във валути,

различни от законното национално платежно средство, където се намира

местожителството или седалището на кредитополучателя. При отпускането на кредити

в евро, в щатски долари или в швейцарски франкове определяща е промяната в

курсовете на тези валути, в които са оформени кредитите.

Олихвяването е активна операция на банката, при която кредитолучателят

плаща сумата (цената), която дължи срещу временното използване на паричния ресурс.

Лихвите по заемите се определят на база проста и сложна лихва. Плащанията на

лихвите по кредити се определят по фиксирана лихва (в зависимост от размера на един

от основните пазарни индекси Libor/Euribor/Sofibor), по плаваща лихва (пазарен индекс

и надбавка към него). В повечето случаи включената надбавка към пазарния индекс е

предвидена да е фиксирана за целия срок на кредита, но търпи промени този пазарен

индекс, на основата, на който е формирана лихвата, което допринася за промяна на

равнището по плаващата лихва.

При проявлението на кредитния риск при някои видове банкови кредити се

открояват следните специфични особености:

Банката изисква погасяването на кредита в два случая: ако се установи от

банката, че платежоспособността на клиента се е влошила или когато самата банка

изпитва финансови затруднения и има нужда от ликвидни средства.

Кредитният риск при краткосрочните банкови кредити е значително по – малък

в сревнение с дългосрочните форми на кредитиране. Сред разновидностите от
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краткосрочни кредити, носители на кредитен риск се отличават сконтовите кредитни

операции и видовете контокорентни кредити.

Сконтовите операции представлява, превръщането на сделката с реални стоки в

сделка с търговски полици, с което се увеличава оборотния капитал. Сконтовите

операции са за срок от 1 до 3 месеца, независимо от срока на търговския ефект. Най-

предпочитани за сконтиране са т.нар. стокови полици. Те произлизат от продажбата на

стоки на кредит и плащането по тях е осигурено от средствата, които длъжникът

реализира от продажба на стоки. Размерът на кредитния риск, поет от банката, се

оценява на база кредитоспособността на лицето, посочено в документа като платец,

кредитоспособността на неговия издател, наличието или липсата на поръчители.

Контокорентният кредит цели увеличаването на оборотния капитал на

кредитоискателя. Погасяването му се извършва чрез постъпили средства по текущата

сметка на клиента. Рискът за банката при този вид кредитиране е значителен, тъй като

банката не винаги успява при ниска степен на ликвидност да си събере вземанията от

клиента. За разлика от друг тип кредити, с целево предназначение, предоставените

средства от банката се отпускат на клиента за определен срок, докато при

контокорентния кредит падежът не винаги се договаря. Когато не е договорен крайният

срок на издължаване, банките включват в договора за кредит специална клауза, според

която кредитът може да се погаси при поискване.

Основните форми на банково кредитиране, носители на кредитен риск са

потребителските и ипотечни кредити.

Банките предлагат разнообразен пакет от ипотечни кредити, в зависимост от

варианта, който е най-подходящ за потенциалния клиент, както и съобразно желанието,

потребностите и възможностите на клиента. Натрупването на кредитен риск при този

вид кредитни операции се обвързва с факта, че това са дългосрочни кредити, при които

вероятността от неизпълнението нараства, тъй като банките трудно могат да

прогнозират платежоспособността на клиента за целия срок на договора, съобразно

променящата се икономическа среда.

При потребителските кредити ефекта на кредитния риск произтича от липсата

на средства от страна на клиента за неговото погасяване. Поради липсата на

обезпечение, политиката на банката е да отпуска потребителски кредити при висок

лихвен процент т.е. като единствена гаранция по кредита се явява доходността на

клиента.

Друга специфична форма на кредитиране са кредитните деривати. Те са
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финансови инструменти, при които обект на покупко-продажба на извънборсовия пазар

е кредитният риск. Кредитните деривати са сложни финансови сделки, които се

основават на постигнатата договореност за покупко-продажба на финансови

инструменти, при която купувачът купува защита при евентуално изменение на

условията по кредита, а продавачът на кредитна защита се задължава да поеме част или

целия кредитен риск, който произтича от определени финансови активи. Осигуряването

на кредитна защита включва на първоначален етап анализ, определяне на кредитни

лимити, спрямо отделни контрагенти, отрасли и сектори. На следващото равнище на

защита, управлението на кредитния риск може да включва операция по хеджиране (т.е.

прехвърляне на риск на друг пазарен участник) или диверсификация чрез кредитни

деривати т.е разнообразяване на рискови активи в портфейла от ценни книжа.

Основните видове кредитни деривати, носители на кредитен риск са следните:

• Суап за осигуряване срещу кредитен риск – това е финансов механизъм за

прехвърлянето на кредитен риск от облигациите или кредитите, който

позволява на кредиторите и на инвеститорите да подобряват управлението на

риска и да постигнат определени финансови цели;

• Суап на обща възвръщаемост или суапът за обща доходност е деривативен

инструмент, при който едната страна е съгласна да плати на ответната страна

общата възвръщаемост от съответен базов актив, в замяна на предварително

определени плащания или възвръщаемостта по друг актив. Понятието обща

възвръщаемост включва всички лихвени плащания от съответния базов

актив плюс/минус сума, базирана на промяната на пазарната стойност на

актива. Така например, ако цената расте, продавачът на кредитна защита (в

случая това е купувачът на обща възвръщаемост на базовия актив) получава

сума, равна на нарастването на стойността и обратно, ако цената на базовия

актив спада, продавача на кредитна защита плаща сума, равна на

намалението на стойността.

• Кредитно-свързани ноти или дългова ценна книга, обвързана със заеми към

едно или няколко лица е финансов механизъм, при който използването на

кредитно свързани ноти (ценни книжа) включва купувача на кредитна

защита, който се освобождава от кредитния риск, като го прехвърля на

инвеститор, често чрез посредничеството на междинна институция (звено),

която емитира нотите.

Проявлението на кредитния риск трябва да се търси в различните видове
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операции, които банките извършват. Обект на внимание са активните банкови

операции. Те представляват предоставените от банките видове кредити на

кредитополучателите и възникването на бъдещи предварително договорени с

определен срок, парични задължения на банките към клиентите. За покриването на

загуби, формирани от необслужваните кредитни експозиции, банките следва да

поддържат минимален задължителен резерв от ликвидни средства и да формират

провизии за покриване на очакваните загуби от обезценката на активите.

С влизането в сила на Директивата и Регламента за капиталови изисквания,

необслужваните рискови експозиции като част от активните операции, се третират

съгласно новите условия, които включват: вероятност от неизпълнение по

експозицията, експозиция при неизпълнение, загуба при неизпълнение.

За определяне степента на проявление на кредитния риск при рисковите

експозиции банката прилага специфични подходи за оценка на кредитния риск.

Банките могат да използват три вида подходи за оценка на кредитните рискове:

стандартизиран подход, вътрешнорейтингов подход и усъвършенстван подход.

Стандартизираният подход за оценка на капиталовите изисквания за кредитен

риск се основава на използването на надзорни рискови тегла, определени на базата на

външни кредитни оценки за кредитен риск. За опредляне кредитното качество на

рисковата експозиция банките изчисляват стойността на всяка една от тях. Рисковите

експозиции носят рискови тегла в границите между 0% и 100%. Рисково тегло от 100 %

е експозиция, при която се изчислява пълният размер на рисковопретеглените активи.

Въздействието на кредитния риск при стандартизирания подход се обяснява с

нарастване на вероятността от неплатежоспособност при клиента, което от своя страна

поражда увеличение на рисковото тегло на даден актив в общия размер на

рисковопритеглените активи.

Целта на вътрешнорейтинговия подход е вътрешна оценка на риска по

капиталовите изисквания на банката, по-точно определяне на рисковия профил на

всеки клиент на банката и по-добро управление на кредитния риск. При метода на

вътрешно базираните рейтинги, кредитния риск се оценява съобразно използваните от

банките вътрешни оценки за кредитоспособността на длъжника.

Основният принцип на оценяване при вътрешно рейтнговия подход се базира на

изчислението на следните параметри: вероятността от неплатежоспособност на

длъжника, размера на загубата при фалит, експозиция при фалит и падеж на

експозицията.
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При усъвършествания вътрешнорейтингов подход, банките имат възможност да

определят свои вътрешни оценки относно рисковите компоненти, като отчитат и

размера на загуба при фалит.

Значимостта и степента на проявление на кредитния риск зависят от редица

качества на кредитополучателя и от характеристиките на самата кредитна сделка.

Управлението на кредитния риск на една кредитна сделка се осъществява на две

равнища, а именно: при формирането на кредитната експозиция (т.е. създаването на

кредит) и след формирането на кредитната експозиция. Управлението на кредитния

риск на равнище кредитна сделка се структурира по различни признаци като

установяването на кредитни лимити, формирането на кредитния рейтинг и общата

оценка на кредитния риск.

Преди банката да пристъпи към предоставянето на кредит, тя проследява

динамиката на изменение във финансово - икономическото състояние на клиента, чрез

изчислението на шест показателя:

• Коефициент за ликвидност – характеризира изменението на оборотния

капитал на клиента и като цяло оценява платежоспособността на клиента;

• Коефициент за рентабилност характеризира доходността на клиента и по –

скоро ефективността на приходите от продажби на собствения капитал;

• Финансовата автономност отразява степента на финансова възможност на

клиента сам да финансира дейността си;

• Коефициент за кредитна задлъжнялост дава възможност на банката да

прецени степента на ликвидност на клиента, като съпостави общата стойност

на кредитите спрямо общата сума на активите.

Кредитния лимит на клиента се определя, в зависимост от неговата финансово-

икономическа позиция в сектора. Кредитите обикновено се лимитират, т.е. имат

определен таван. Лимитите се приемат, не само като елемент от управлението на

кредитния риск при отделната сделка, а и като елемент от управлението на общият

кредитен риск на банката. Чрез прилагането на кредитни лимити се постига

намаляването на риска от концентрация на кредити по региони, отрасли, свързани лица,

рискови клиенти, и въобще намаляването на риска за банката като цяло.

За прогнозиране платежоспособносттта на клиента се използват различни

модели – Определяне на кредитен рейтинг, Матрицата за кредитна миграция и Z score“

модела на Едуард Алтмън за прогнозиране неплатежосопсобността на клиентите.

Приложението на трите модела намира израз при оценяване на
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кредитоспособността на длъжника като по отношение на методиката и начина на

използване стриктно се разграничават.

Матрицата за кредитна миграция търси отговор за настъпилите промени в

платежоспособността на длъжниците. Кредитният рейтинг, се базира на безпристна

оценка от външен оценител за възможностите на клиента да обслужва задълженията си.

Z–score модела на Едуард Алтмън за прогнозиране неплатежосопсобността на

клиентите има „способността“ да предсказва неплатежоспособността на потенциалния

длъжник посредством използването на показатели, които оценяват вероятността от

бъдещата неплатежоспособност на клиента и рисковете от фалит:

Банките отчитат различни техники редуциране на кредитния риск (за изчисление

преди всичко на рисковопретеглените кредитни експозиции), като най-широко

приложение намират:

Редуциране на кредитния риск чрез обезпечения – обезпечената кредитна

защита намалява кредитния риск по експозицията, когато са налице: неизпълнение на

договорните кредитни условия от страна на контрагента (длъжника) или в случаите,

когато възникнат непредвидени кредитни събития, пряко свързани с контрагента.

Обезпечената защита се осигурява от ликвидни активи.

Финансовите обезпечения, които се признават са паричните средства и

инструменти държани от банката, дългови ценни книжа, емитирани от централните

банки, дългови ценни книжа, издадени от институции, капиталови инструменти и

конвертируемите облигации, които влизат в изчислението на борсовите индекси,

златото и др.

Кредитна защита с гаранции се приемат като форма за кредитна защита като

банката има право да изисква от гаранта да извърши своевременно плащане по всички

дължими суми на вземането, по отношение на което е предоставена защитата,

независимо дали тя е завела иск срещу длъжника.

Защита с кредитни деривати цели улесняването на процеса на търгуване с

кредитни деривати и осигуряването на ефективен и стабилен пазар на деривати. За

страните от ЕС и еврозоната, за гарантирани сделки се приемат тези, които отговарят

на условията за търговия на борси и които се осъществяват на организирани места за

търговия, съгласно Директивата за пазарите на финансови инструменти.

В зависимост от поставените цели, всяка търговска банка, прилага разнообразни

механизми за управление на кредитния риск. Основен метод за оптимизирането

ефективността на кредитния портфейл и за намаляването въздействието на кредитния
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риск е спазването на принципа на диверсификация на кредитния портфейл, който

представлява защитен механизъм на банката за „подходящо разпространение на риска“

между отделните клиенти.

Ефективността на кредитния портфейл зависи от това дали банките правилно са

структурирали предоставените си кредити. Класификацията се извършва съгласно

критериите за степен на обезпеченост, икономическите потребности на потребителите

и бизнеса, степента на риск поет от банката, съобразно финансовото състояние на

кредитоискателя. Структурният анализ на банката при определяне ефективността на

кредитния портфейл определя равнищата при банковите активи, при редовните

експозиции и при необслужваните експозиции. Детайлизираните анализи на банките

целят прозрачност по линия на информацията по основните показатели. Тези

показатели на практика предопределят рисковият профил на самата кредитна

институция и степента на кредитен риск в тяхните банкови портфейли.

Коефициентите, които банките подлагат на детайлизиран анализ са

коефициентът на концентрация на собствения капитал, коефициент за качество,

коефициент на покритие на необслужваните кредити със специфични провизии срещу

въздействието на кредитния риск.

Общият коефициент на концентрация на собствения капитал дефинира

равнището, до което банката може да „поеме“ увеличението на риска от концентрация

на собствения капитал. Този коефициент е функция от формирания дълг от рискови за

банката клиенти по отрасли, по свързани лица, по вид кредитополучатели, отнесени

към общия дълг по кредитния портфейл на банката за определен период. Повишението

в стойността на коефициента показва нарастването на риска от концентрация. При

достигане на определена горна граница за банката, същата предприема мерки за

диверсифициране на кредитният си портфейл.

Коефициентите за качество на кредитния портфейл изследват структурата на

кредитния портфейл на банката, чрез извеждане на показателите за качество и

анализиране на задбалансовият кредитен риск. В банковата практика се разграничават

различни подходи за изследване качествоно на кредитния портфейл. Банките сами

определят кой подход е най – подходящ. Акцента е поставен върху определяне на

качеството на кредитния портфейл спрямо обезпеченията и коефициента на покритие

при необслужваните кредити, според степента на риска, който банката поема.

Извеждането на показателите за качество на кредитния портфейл изисква

първоначално да се изведат стойностите на рисковите експозиции т.е. извършва се
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структурен анализ на относителния дял на редовните и необслужвани кредитни

експозии спрямо общата стойност на кредитите в портфейла на банката. Второ,

определя се формирането на провизии за загуби от обезценка по отделни кредитни

експозиции. Изчислението на коефициента за формиране на провизии се извежда като

съотношение на провизиите за условни задължения спрямо всичките условни

задължения, поети от банката.

Анализирането на задбалансовият кредитен риск разкрива тенденциите на

изменение при задбалансовите ангажименти (условни активи и условни задължения).

За извеждане на показателят, дефиниращ нивата на кредитен риск при задбалансовите

ангажименти, банките класифицират задбалансовите си експозиции според степента на

кредитен риск.

За анализ на качеството на кредитните портфейли, кредитните институции

прилагат различни модели за разпознаване (идентифициране) на кредитния риск на

ранен етап и за оценка най – вече на ефективността на кредитния портфейл.

Обект на задълбочен анализ са тенденциите на изменение по основните

финансови показатели, които предопределят качеството на кредитния портфейл. За

изпълнение на поставените цели е представен сравнителен анализ, за периода от 2010 г.

до 2017 г., по определен измерител между три банки от различни групи. От банките в

първа група е включена Първа инвестиционна банка (ПИБ), от втората група банки -

Централна Кооперативна Банка, а от третата - БНП Париба – Клон София.

Изследването се базира на статистически данни, набирани от годишните счетоводни

отчети и балансите на трите споменати банки като за отделните направления се

използват измерителите за ликвидност, за доходност, платежоспособност и ръст на

банковите активи.

В научната разработка са приложени два модела за измерване ефективността на

кредитните банкови портфейли. При първият модел, степента на кредитен риск се

определя съобразно неговото управление. Банките целят приемливи граници на

въздействие на кредитен риск, но за целта е необходимо той да се изследва спрямо

степента на ликвидност на кредитната институция, спрямо реализираният общ

оперативен приход за банката и спрямо капиталовата структура и ръста на активите.

Резултатите от направеният анализ по първия подход извеждат следните изводи:

1) За периода от 2010 г. до 2017 г., включително трите банки показват трайна

тенденция на покачване на ликвидните им възможности, което е признак, че
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те са акумулирали достатъчно финансови ресурси, което ще им позволи да

посрещнат непредвидени финансови разходи;

2) Съотношението на административните разходи спрямо нетния оперативен

приход на банката изяснява до каква степен банките в страната са ефективни

в условия на ликвидна банкова криза. В периода 2010 - 2017 г. двете големи

български банки (Първа Инвестиционна Банка и Централна Кооперативна

Банка) изпитват известни затруднения да повишат нетния си оперативен

приход, което реално се дължи на завишените административни разходи,

разходи за консултантски услуги и намаляването на приходите от лихви от

корпоративният сектор и банкиранет на дребно;

3) При измерване на нивата на кредитен риск спрямо капиталовата структура на

банките и ръста на активите на практика се извършва оценка на финансовата

устойчивост на кредитната институция. Резултатите отчитат трайна

тенденция на превишение на банковите активи спрямо собствените им

капитали, което се дължи от една страна на активното привличане на

спестявания на вложителите, а от друга, на увеличената брутна стойност на

кредитните им портфейли.

При вторият приложен модел, за измерване ефективността на кредитния

портфейл и извеждане степента на кредитен риск се извършва на база рисковият

профил на Първа инвестиционна банка (ПИБ) – банка от първа банкова група,

Централна кооперативна банка (ЦКБ) - банка от Втора банкова група. В модела на

изследване, рисковият профил на банките от Трета банкова група, БНП Париба – Клон

София не се включва поради ограничения при набирането на данни по конкретните

показатели, които обуславят качеството на кредитния й портфейл.

Резултатите отразяват следните констатации:

1) За периода от 2010 г. до 2017 г., относителният дял на редовните експозиции

показват, че са създадени предпоставки за нарастване на кредитирането като

цяло в бъдещ период, а от друга, че е налице вероятност от влошаване на

качеството на кредитния портфейл на банките, ако част от усвоените кредити

се окажат несъбираеми;

2) Делът на необслужваните кредити за посоченият период се колебае в тесни

граници, с изключение на последните три години, когато се наблюдава

съществено увеличение на необслужваните кредити в кредитния портфейл на
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банките. Основен фактор са увеличените разходи на банките свързани с

обезценката на активите в резултат от настъпило кредитно събитие;

3) Сумата на съвкупния кредитен риск се определя от размера на рисковите

експозиции към кредитен риск, който се съдържа в кредитния портфейл на

банките. Наблюдава се постепенно увеличение на стойностите при ПИБ и

ЦКБ, което се дължи на увеличения размер на предоставените кредити от

общата сума на кредитните им портфейли. Колкото по-голям е ръста на

усвоените кредити, толкова повече се увеличава и размера на кредитния

портфейл на банките.

Ефективното управление на кредитния риск се възможно чрез прилагането на

различни методи за неговото управление в кредитните портфейли. Най – приложимият

в практиката е VAR модела, с помощта на който се определя размера на очакваните и

неочакваните кредитни загуби, понесени от кредитната институция за определен

период от време, който се приема като вероятен (хипотетичен) времеви интервал.

Широко приложение намират и стрес тестовете, който по своята същност измерват

„напрежението“ най-вече на базовия собствен капитал от първи ред, като се разиграват

различни хипотетични сценарии за определен времеви интервал.

Банката провежда регулярен мониторинг на кредитния риск на формираните

кредитни експозиции, като се извършва прогнозно изследване по отношение на

бъдещето вероятно влошаване на финансовото състояние на клиента, влошено качество

на обезпечението, нецелево използване на кредита, просрочия по обслужването на

дълга. Ето защо банките разполагат със система на ефективно действащ мониторинг.

Тя предоставя възможност банките да предприемат своевременни мерки за решаването

на проблеми, свързани с качеството на кредитния портфейл, с относителния дял на

необслужваните кредити, с нивото на необходимите провизии за покриване на

загубите.

Следователно, за да бъде извършен цялостния цикъл на оценяване, от значение е

изборът на метод, който най – ясно би конкретизирал от какъв характер ще са

кредитните загуби, на които са изложени банките в бъдеще.

На база направения анализ обхващащ основните компоненти при управлението

на кредитния риск, а именно: прилаганите подходите за неговото оценяване, техниките

за редуциране на ефекта от кредитния риск, особеностите при неговото определяне,

критериите за ефективност на кредитния портфейл са изведени следните заключения:
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• Кредитния риск приема много форми в зависимост от характера на банковата

дейност, но всички негови разновидности са обединени под едно общо

правило, че неизплащането в срок на задължението от страна на контрагента

води до нарастване на степента на проявление на кредитен риск;

• Проявлението на кредитния риск зависи от степента на въздействие и на

другите банкови рискове, присъщи за банковата дейност. Сходен е

принципът на зависимост между проявлението на кредитния риск и някои

специфични видове банкови кредити. Разгледани са основните видове

банкови кредити, носители на кредитен риск като специално внимание е

обърнато на въздействието на кредитния риск върху финансовите сделки с

кредитни деривати;

• За преодоляване на негативното въздействие от проявлението на кредитния

риск банката осигурява провизии и задължителни минимални резерви, които

да предотвратят проявата на ликвиден риск и изисква високо ликвидно

обезпечение по кредитите като форма на защита срещу възникването на

непредвидени кредитни загуби;

• За оценяване на кредитния риск по стандартизирания подход се съпоставят

рисковите екпозиции към кредитен риск спрямо базовия собствен капитал от

първи ред на банката. Вътрешнорейтинговия подход оценява степента на

проявление на кредитен риск посредством съотношението на рисковите

експозиции спрямо степента на достатъчност на капитала за покриване на

кредитни загуби;

• Тенденцията на изменение на финансовите показатели, определящи

платежоспособността на клиента са от съществено значение, както за

бенефициента, така и за кредитната институция - намалението в стойностите

по коефициентите за финансова автономност може да бъде повод за бъдещи

ликвидни затруднения на клиента. Появата на риск от непогасяване на дълга

е предпоставка за формиране на бъдещи кредитни загуби за банката.

Следователно, за да не се наруши рисковия профил на банката, тя прилага

различни техники за редуциране на ефекта от кредитния риск, съобразно

естеството на кредита;

• Илюстрирани са двата подхода, които оценяват ефективността на кредитния

портфейл съобразно степента на проявление на кредитния риск. При първия



32

подход, кредитния риск се проявява в зависимост от динамиката на

изменение в стойностите при коефициента за ликвидност, нетният

оперативен приход, ръста на активите и капиталовата структура на банките.

Вторият подход, изключва влиянието на финансовите показатели и акцента е

поставен върху равнищата на редовните и необслужвани експозиции в

кредитните портфейли на банките. Колкото е по-малък делът на

необслужваните кредити, толкова е по-малка вероятността от влошаване

качеството на активите и нарастване на експозициите към кредитен риск.

• Методите за управление на риска в кредитния портфейл целят обективна

оценка за размера на очакваните кредитни загуби, които могат да настъпят от

една страна под въздействието и на другите присъщи за банките рискове, а от

друга - в резултат от дисбаланса по показателите, които предопределят

финансовата устойчивост на банките като например регулаторен капитал,

норма на възвръщаемост и нивата на рисковите експозиции, изложени към

кредитен риск.

ТРЕТА ГЛАВА. ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРНИ ПРАКТИКИ В ПРОЦЕСА НА

УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК

В трета глава се систематизират основните общоевропейски надзорни практики

в процеса на управление на кредитния риск. Респективно, се анализира финансовата

устойчивост на европейската банкова система включително и стабилността на

българските търговски банки.

След началото на глобалната финансова криза от 2007 г. и въздействието от

европейската дългова криза, българските банки не са повлияни от негативните

икономически и финансови процеси и те успяват по време на кризата да запазят

стабилността на балансите си, за разлика от разклатената неустойчива ликвидна и

финансова позиция на редица европейски банки, финансирани с публични средства.

Основният проблем, който породи нестабилност в банковата система и

натрупването на кредитен риск в банковите портфейли е разширеният обхват на

банковото кредитиране на бизнеса и домакинствата спрямо темповете на икономически

растеж на страната, което реално доведе до завишени равнища на необслужваните

експозиции в кредитните портфейли и влошено качество на банковите активи.

Анализът по отношение на рисковия профил на банковия сектор в страната се

преодпределя от динамиката на изменение на основните финансови показатели. За
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обследваният период от 2010 г. до 2017 г. се очертават следните основни момента:

Първо, в резултат от проведените от банките кредитни политики преди 2010 г.,

общият кредитен портфейл на банковия сектор се увеличава, но това изправи банковата

система в страната пред друго предизвикателство, а именно класифицирането на

голяма част от тези кредити в необслужвани.

Второ, икономическата обстановка в страната доведе до спад на кредитната

активност сред населението.

Трето, завишените нива по необслужваните експозиции в банковата система са

резултат от възникналите затруднения на бизнеса да изплащат редовно погасителните

си вноски.

Четвърто, влошените кредитни портфейли допринесе за по – високите нива на

проявление на ефекта от кредитен риск (особено в периода от 2010 г. до 2015 г.),

равнищата по покритие на необслужваните експозиции на банките, ниска степен на

рентабилност и високи нива по съотношението кредити/депозити, особено силно е

проявен отлива на привлечени средства от бизнеса и домакинствата през 2014 г.

Стрес теста за българската банкова система се осъществи под ръководството на

БНБ, като са спазени основните принципи залегнали в Процеса на надзорен преглед и

оценка, а именно предписанията на Европейския банков орган и изискванията

съобразно Европейската централна банка.

Проверката обхвана оценка на банковите кредити, активите, използвани като

обезпечения по тях, способността на банката да абсорбира загуби, в следствие от

неблагоприятни системни шокове и съответно мерките, които БНБ предприе за

поддържане стабилността в банковата система като цяло.

Основните елементи, подложени на тест са банковите рискове (кредитен,

пазарен, лихвен, операционен), рисковите експозиции (рисково претеглените активи

към кредитен риск), капиталова база и др.

Въздействието на кредитния риск намира израз в бъдещите загуби за банката, в

следствие от размера на необслужваните кредитни експозиции. Банките първоначално

определят брутната стойност на кредитите (преди обезценка) посредством вътрешен

анализ на капитала и ликвидността, след което оценяват размера на бъдещите загуби

т.е. оценяват разходите, които ще възникнат в резултат от обезценката на активите.

Нивото на загуба от обезценка е представено от натрупаната обезценка от неработещи

кредити спрямо общия размер от неработещи кредити (генерирани за цялата година).

Рисковите експозиции за кредитен риск са подложени на стрес тест от банките,
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за да се определи степента на провизираност в резултат от настъпили кредитни събития

в базисния и утежнения сценарий. Ръста на рисковите експозиции се определя въз

основа на резултатите от ПКА.

Основната функция при стрес тестовете е оценка на адекватността на

капитала и степента на неговата достатъчност да покрие загубите от непредвидени

кредитни събития. При провеждане на стрес теста, банките използват позициите за

регулаторен капитал – базов собствен капитал от първи ред и собствен капитал.

Финалният етап от цялостната комплексна проверка на качеството на активите е

стрес теста на цялата банкова система за установяване способностите на отделните

банки да поемат неочаквани загуби в извънредни ситуации.

Стрес тестовете на банките са за тригодишен хоризонт т.е. времевия интервал на

тестване обхваща периода от края на 2015 г. до 2018 г. включително. Окончателните

резултати от стрес теста показва устойчивост на отделните банки към бъдещи

макроикономически и финансови смущения. От комплексната проверка на качеството

на активите само две от националните банки регистрират капиталов недостиг. До края

на 2018 г. те са задължени да наберат достатъчно капитал, така че да увеличат

регулаторния капитал и капиталовите буфери.

Прегледа на качеството на активите и стрес тестове за българските банки доказа,

че като цяло банковата система в страната не изпитва капиталов недостиг и банките

разполагат с предвидени средства по капиталовите си буфери. Това предполага, че в

условията на непредвидени кредитни събития, банките ще могат сами да поемат

първоначалните ликвидни последици т.е. предположението, е че банките може би няма

да са принудени „на всяка цена“ да разчитат само на финансирането с публични

средства.

Съвременната архитектура на банковия надзор зависи от ефективността на

провежданият банков контрол, ролята и функцията на БНБ в качеството й на

национален надзорен орган и специфичните дейности на контрол и анализ, заложени в

структурата на банковия надзор.

Банковият надзор по своята същност е дейност по мониторинг на

финансовите резултати и операциите на банките, с цел да се гарантира, че те

работят безопасно и благонадеждно, и спазват правилата и регламентите.

Банковият надзор се осъществява от държавни регулаторни органи и се извършва, за

да се предотвратят фалити на банките.

Надзорната функция на Централната банка (БНБ) гарантира стабилността и
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доброто финансово състояние на банките и осигурява защита на интересите на

вложителите, в съответствие с основните принципи на Базелския комитет за ефективен

банков надзор.

Дейността по управлението се осъществява от пет дирекции, които извършват

текущ анализ на финансовото състояние на кредитните институции на индивидуална и

консолидирана основа. Дейностите на дирекциите се обуславят от редица функции,

сред които се открояват: дистанционен надзорен преглед върху дейността на

кредитните институции (надзорна отчетност върху банките), инспекции на място

(цялостен надзорен преглед на институцията), периодични доклади въз основа на

резултатите от надзорния преглед; провеждане на стрес-тестове, измерващи

чувствителността на банките и системата като цяло към промени в основните рискове в

дейността им и др.

Оценката и управлението на кредитния риск и основните рискове, съпътстващи

банковата дейност на кредитните институции са от съществено значение, както за

самите банки, така и за компетентните надзорни органи. Подхода, възприет от

европейският банков регулатор за дефиниране на присъщите за банките рискове е

известен като стрес-тест.

Стрес тестовете са част от вътрешното управление на риска, при което банките

под ръководството на националния надзорен орган оценява финансовата им

устойчивост на база стойностите им по конкретни финансови показатели.

Надзорните органи (ЕБО, ЕЦБ) поемат ангажимент да извършат обстоен преглед

и оценка по следните направления:

• установяване и анализиране на потенциални загуби за финансовите сектори в

тези страни членки от ЕС и еврозоната, изпитващи сериозен капиталов

недостиг;

• мониторинг на видовете риск и ефективно управление.

Първото направление, се отнася до методологията на прилагане на Преглед

Качеството на Активите. Анализа обхваща оценка на основните видове банкови

рискове и идентификация на потенциалните загуби от тяхното проявление и второ,

цялостен преглед на банковите активи, където под обсега на надзор попадат

необслужваните рискови експозиции, експозициите от ценни книжа в банковите

портфейли, нивата на регулаторния капитал и капиталовата адекватност на банките.

Стрес тестовете за банките е второто направление - крайният етап в процеса

на ПНПО. Резултатите от стрес тестовете за европейския банков сектор определят
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капиталовите позиции по Стълб ІІ. Европейския банков регулатор извършва

мониторинг на присъщите за банките рискове, които въздействат върху доходността,

качеството на активите и капиталовите съотношения.

Приложението на стрес тестовете се свързва с използване на хипотетични

сценарии – базисен и утежнен сценарий, при които се анализират регулторния капитал

и техният рисков профил, който на свой ред да оценява финансовата им устойчивост

към вътрешни и външни шокове.

През 2014 г. и 2016 г. ЕБО провежда два общоевропейски стрес теста,

разработени в сътрудничество с надзорните органи на макроравнище (ЕССР, ЕЦБ, ЕК).

Спрямо 2014 г., европейските банки показват по – висока степен на капитализация на

европейския банков сектор при стрес теста от 2016 г., но кредитните загуби нарастват в

резултат от нарастване на необслужваните експозиции и завишените равнища на

кредитен риск при банките.

Капитала от първи ред за банките участници в стрес теста от 2016 г. нараства

приблизително със 180 млрд. евро. Подобрените нива на капитализация в балансите на

европейските банки е провокирано от поддържането на качествен капитал в банковите

портфейли, който да противодейства при покриване на загубите от кредитен риск.

В рамките на тригодишния времеви интервал, регулаторния капитал намалява с

269 млрд. евро, поради завишените равнища на рисково притеглените активи към

кредитен риск. Въпреки това, стрес тестове на европейските банки констатират, че

европейската банкова система е в сравнително стабилно състояние динамиката на

изменение по основните рискови параметри изведе следните резултати:

• увеличение на равнищата на кредитен риск в резултат от реализираните

кредитни загуби (възлизащи в размер на 349 млрд. евро);

• въздействие от операционния риск - отчитащ загуби за сектора в размер на

176 млрд. евро;

• въздействие от пазарния риск - в резултат от увеличението на финансовите

активи (държани за търгуване), приходите от търговска дейност нарастват до

30 млрд. евро.

През януари 2018 г., ЕБО обяви поредния стрес тест за устойчивост на

финансовите институции. Проверката обхвана 48 от големите европейски банки. За

първи път в процеса на оценяване адекватността на банковия капитал е включена

оценката на финансовите активи, съобразно въведеният нов стандарт на финансово

счетоводно отчитане МСФО 9.
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Процесът на надзорен преглед и оценка на качеството на активите обхваща две

основни направления – ПКА и стрес тест, но възниква въпросът, кои са основните

финансови параметри, които въздействат върху равнищата на кредитен риск и какво

отражение намират при крайните счетоводни банкови резултати. Прилаганата от

европейският банков регулатор система за оценка на степента на кредитен риск,

известна под наименованието Табло за управление на риска дава отговор на

поставеният въпрос.

Степента на въздействие на кредитния риск при банките се определя от следните

рискови индикатори:

• Индикаторите за платежоспособност - основен измерител е размера на

регулаторния капитал спрямо рисковите експозиции към кредитен риск;

• Индикаторите за качество на активите – анализират размера на

необслужваните екпозиции и степента на покритие на загубите от обезценка

на активите;

• Индикаторите за рентабилност – дефинират размера на печалбата през

текущата година спрямо равнищата на банков капитал и административните

разходи.

• Индикатори от структурата на счетоводния баланс на банката – подлагат на

анализ размера на кредтините задължения спрямо привлечените средства в

банките.

Анализът на рисковите индикатори обхваща периода от 2013 г. до 2017 г. и

показа следните резултати:

• Европейските банки поддържат добри капиталови позиции по отношение на

капитала си от първи ред, което от своя страна е предпоставка за

акумулирането на повече капитал при поддържането на капиталовите им

буфери;

• Равнищата по необслужваните експозиции се понижават значително, което

се дължи преди всичко на стремежа им да поддържат високи нива по

капиталовите си позиции, така че да могат да съумяват да редуцират размера

на очакваните кредитни загуби и натрепването на кредитен риск в банковите

портфейли;

• Банковият сектор все още изпитва трудности при повишаването на

коефициента на рентабилност, тъй като за преодоляване на последиците от
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въздействието на кредитния риск една част от европейските банки отписаха

дял от необслужваните си задължения, което от своя страна допринесе за по

– високи разходи отразени в банковите баланси и по-слаба печалба през

годините.

Основните задачи, с които се ангажират европейските надзорни органи са

обвързани преди всичко със стремежа им регулират нивата на кредитния риск,

посредством прилагането на ефективни надзорни практики, валидни за банковия

сектор.

В контекста на управлението на кредитния риск в банките, съществува ясно

разграничение в правомощията на европейските надзорни регулатори. За регулиране на

кредитния риск в приемливи граници надзора се осъществява от ЕЦБ и регулаторните

практики и насоки, въведени за изпълнение от ЕБО.

Основните правни актове, които регламентират надзорните и регулаторни

практики, прилагани от ЕЦБ, ЕБО и националните регулаторни органи са неразделна

част от Директивата и Регламента за капиталови изисквания, които целят съгласуване

на националните разпоредби за достъпа до осъществяването на дейност от кредитните

институции и инвестиционните посредници, дефинират условията за изграждането и

усъвършенстването на единна обща регулаторна надзорна рамка и целят осигуряването

на платежоспособност на кредитните институции. Значимостта на двата нормативни

документа се допълват от въвеждащата роля на международният счетоводен стандарт

МСФО 9.

Цялостният надзорен преглед свързан с оперативната дейност на банките и

въздействието на всички банкови рискове върху основните рискови параметри

(платежоспособност, ликвидност, рентабилност кредитен риск и качество на активите)

се осъществява посредством прилагането в практиката на Насоките относно общите

процедури и методологии за процеса на надзорен преглед и оценка обединени под

общото наименование Единен Надзорен Наръчник. Определените насоки са неразделна

част от ПНПО при европейските банки. Тази особеност засилва ролята и на

националните компетентни органи, които съвместно с европейският банков регулатор

разработват насоките относно въздействието на кредитния риск на всички нива в

дейностите на банките и банковите групи.

За преодоляване на равнищата на кредитен риск, в резултат от ръста при

необслужваните кредити националните и европейски надзорни органи предприемат

редица законодателни инициативи, които се свързват с минимизиране на ефекта от
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проявлението на кредитния риск и намалението на нивата на необслужваните кредити.

Регулаторните инициативи, на които европейските надзорни органи се позовават

са свързани преди всичко с Практическите указания издадени от ЕЦБ.

Практическите указания включват мониторинг и регулиране на необслужваните

кредити, насоки свързани с редовните кредитни експозиции, за които съществува

опасност да се трансформират в необслужвани поради нарушение в начина им на

погасяване и разработването на ясни стратегии по отношение на нивата на провизиране

за покриване на кредитни загуби или загуби в следствие от отписване на НОК от

банковите баланси. Практическите указания на ЕЦБ за надзорна отчетност се

реализират съвместно с въведените в практиката Технически стандарти за изпълнение

на тримесечно надзорното отчитане при банките на рисковите показатели за

дефиниране нивата на кредитен риск.

За дефиниране степените на кредитния риск при банките ЕБО разработва насоки

относно информацията, свързана с Вътрешния анализ на адекватността на

капитала и Вътрешния анализ на адекватността на ликвидността, събирана за

целите на процеса на надзорен преглед и оценка. Изпълнението на насоките, улеснява

националните компетентни органи да определят равнищата на регулаторен капитал, за

покриване на загуби от кредитен риск. През 2019 г. предстои да бъдат въведени в сила

Практическите указания относно вътрешния анализ на адекватността на капитала

и вътрешния анализ на адекватността на ликвидността, с които предстоят да се

унифицират надзорните практики по отношение на прилаганите вътрешни модели,

които се използват от значимите кредитни институции.

Направеният анализ, относно стабилността на европейската банкова система,

респективно и устойчивостта на българския банков сектор под въздействието на

прилаганите европейски надзорни практики за управление на кредитния риск очертават

следните основни изводи:

• Банковата система в България не е пряко повлияна от отрицателните ефекти

от финансовата криза и европейската дългова криза и се характеризира със

сравнителна финансова стабилност. Основният принос се дължи на

въведената ефективна политика на банков надзор по линия на Централната

банка, която чрез прилагане на набор от мерки за противодействие на ефекта

от банковите рискове и най-вече на кредитния риск, както и поддържане на

високи нива на капиталови и ликвидни буфери в банковата система позволи

банковият сектор в страната да запази своята устойчивост;
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• Финансовата устойчивост на европейските и в частност на българските

кредитни институции се оценява и анализира посредством стрес тестовете за

банките – общоевропейски надзорен подход за извършването на цялостен

преглед на качеството на активите, нивата на капиталовите сътоношения и

измерване въздействието на присъщите за банките рискове;

• Представените регулаторни практики са само част от цялостната структура

на банковия надзор, осъществяван върху кредитните институции. По-голяма

част от разработените механизми срещу кредитен риск са въведени след

събитията от 2007 година, което повдига въпроса дали те ще са достатъчно

ефективни в процес на евенуална банкова криза. Усилията на европейските

надзорни органи за засилване на регулаторната политика с оглед

предотвратяване на бъдещи финансови сътресения в банковия сектор е

съвсем логично, което се потвърждава от предприетите ефективни

регулаторни инициативи в насока редуциране на ефекта от кредитния риск в

приемливи нива, подобрените нива по НОК, подобрените показатели за

рентабилност, ликвидност и засилване на капиталовите планове на банките.

Заключение

Управлението на кредитния риск е основен фактор за жизнеността и развитието

на банките. Първоначалните икономически теории обвързват риска с интересите на

инвеститорите и склонността им да поемат риск с цел да увеличат благосъстоянието си.

В икономическите теории от средата на ХХ век, икономистите се обединяват

около концепцията, че настъпването на дадено несигурно рисково събитие ще

въпроизведе негативен ефект върху финансовото състояние на хората, поради което е

необходимо да се търсят подходи как да се намалят неблагоприятните последици от

неговото проявление.

В съвременните икономически теории се търсят причините, които предизвикват

проявлението на кредитния риск през призмата на процесите на финансова

либерализация и глобализация в международната финансова система. Задълбоченото

проучване на процесите, открои следната отличителна черта:

Ликвидните затруднения на европейските банки от началото на кризата

съдържат предупреждения, че те се нуждаят от сериозни структурни реформи и

въвеждането на конкретни мерки при управление на банковите им портфейли и

контролиране степента на проявление на кредитния риск.
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Събитията от 2007 – 2008 година окончателно потвърждават обстоятелството, че

действащите до момента принципи на банков надзор не се прилагат ефективно. За да се

възвърне доверието на вложителите и финансовата устойчивост в сектора, ЕК предприе

редица регулаторни инициативи и въведе нов пакет от мерки, посредством които

банките в действителност да са в състояние да управляват най – вече както кредитният

риск така и другите основни рискове, съпътстващи оперативната им дейност.

Едно от значимите постижения на съвременната надзорна рамка е създаването

на Европейският банков съюз. Европейският банков съюз обедини усилията на

страните участнички в съюза за постигането на финансова стабилност в европейския

банков сектор. Въведените регулаторни механизми изглеждат на пръв поглед

оптимистични и създават предпоставки за възвръщане на доверието в банковата

система. Съществуват известни съмнения за това, поради факта, че не всички държави

от ЕС участват в еврозоната.

Анализът на практиката в България, въведените правила и критерии за членство

налагат ограничения спрямо страните, които не участват в еврозоната т.е. ако една

държава членка на ЕС не е в еврозоната, то тя и не участва в банковия съюз, освен в

случаите, когато доброволно е заявила участие в него.

Следователно, в ситуация на ликвидна банкова криза за страните, които са

пълноправни членки и тези държави, които са извън еврозоната са възможните

следните хипотетични изводи:

• Страните извън еврозоната може би няма да бъдат приоритетно пряка

финансирани от ЕЦБ за възстановяване и оздравяване стабилността на

банковите им системи;

• Държавите-участнички в еврозоната, респективно в банковия съюз, могат от

друга страна напълно да разчитат, че при евентуални ликвидни затруднения

на значимите им кредитни институции, че ще имат финансовата подкрепа по

линия на Европейския надзорен механизъм. Тук заключението предполага,

че големите най – значими банки ситуирани в страните от еврозоната могат

да си позволят „лукса“ да продължат кредитната си експанзия без страх от

фалит.

От изложената позиция е възможно заключението, че в процеса на изграждане

на банковият съюз все още липсва принципа на равнопоставеност между страните от

ЕС и Еврозоната.

Алтернативен вариант за държавите, които не са пълноправни членки в



42

еврозоната, но са стимулирани от идеята да участват в банковия съюз е т.нар. „тясно

сътрудничество“ с ЕЦБ. Тази особеност задължи държавите да спазват препоръките на

ЕЦБ за банков надзор.

Разбира се, тази концепция може да се погледне и откъм положителната страна,

тъй като реално официалните надзорни органи се стремят да постигнат следните

конкретни цели:

• Действаща и ефективна надзорна рамка в сътрудничество с националните

компетентни органи валидна за целия европейски банков сектор;

• Унифицирани надзорни правила за стабилизиране на банковия сектор и

засилване политиките на надзор върху проявлението на присъщите за

банките рискове.

Управлението и контролирането на кредитният риск в банковата практика се

оказа предизвикателство пред банките, тъй като се проявява под различен характер,

притежава особености и различни специфики.

Кредитните институции си дават сметка, че за да управляват ефективно

кредитният риск трябва добре да познават основните елементи на кредитната сделка –

срочност, обезпечение, валута, размер и лихвен процент. Всеки един от изброените

елементи може да е източник на проявлението на кредитния риск.

Прилаганите от банките подходи (стандартизиран, вътрешнорейтингов

усъвършенстван) се използват за прецизно оценяване на рисково притеглените активи

към кредитен риск в банковите портфейли. Подходите имат задължителен характер.

Използването им цели ранно идентифициране на риска и предприемането на

своевременни мерки за редуциране на ефекта от неговото проявление. Въздействието

на кредитния риск при стандартизирания подход е обяснен с нарастването на

вероятността от неплатежоспособност при клиента, което от своя страна поражда

увеличение на рисковото тегло на даден актив в общия размер на рисково притеглените

активи.

Едни от прилаганите в практиката механизми, които търпят подобрения след

кризата са техниките за смекчаване на ефекта от кредитния риск. Диапазона от мерки в

тази област се разширява значително. Банките използват разнообразен

инструментариум от техники, с които си осигуряват защита срещу кредитен риск.

Най – разпространеният метод на кредитна защита за редуциране на ефекта от

кредитния риск е осигуряване на обезпечена защита с ликвидни средства.

Допуска се твърдението, че банките могат да контролират кредитния риск в
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приемливи нива, ако ефективно управляват кредитните си портфейли. За целта са

направени практико – приложни модели на примера на три банки, опериращи на

територията на страната и класифицирани в различни банкови групи съобразно

изискванията на БНБ. Банките, използвани в моделите са Първа Инвестиционна Банка,

Централна Кооперативна Банка БНП Париба – Клон София.

За оценяване на ефективността на кредитния портфейл и измерване степента на

кредитен риск се прилагат два подхода. Първият подход оценява ефективността на

кредитния портфейл в българските банки съобразно динамиката на изменение на

основните им финансови показатели – ликвидност, рентабилност и ръст на активите.

Вторият подход се базира съобразно рисковият профил на банките, където под

внимание се взимат относителният дял на редовните кредити, относителният дял на

необслужваните кредити, съвкупният кредитен риск спрямо рисковите експозиции в

портфейла и савкупния кредитен риск спрямо собствения банков капитал.

Резултатите от задълбоченото проучване за качеството на кредитните портфейли

на българските банки и степента на проявление на кредитен риск показват:

1) Прилагането на първия подход е възможност за банките да установят дали

има признаци на увеличение степента на кредитен риск при следните

обстоятелства:

• Измерване на коефициент за ликвидност и установяване на ликвидни

затруднения. Резултатите отчитат трайна тенденция на покачване на

ликвидните възможности и при трите банки, което показва, че към 2017 г.

банките са акумулирали достатъчен финансов ресурс, което би им

позволило в бъдеще да посрещнат непредвидени финансови разходи и да

ограничат проявлението на кредитния риск;

• Измерване на коефициент за рентабилност - дава отговор дали банките

реализират печалба и какви са съотношенията на отчетените разходи

спрямо реализираните приходи от дейност. Модела демонстрира, че

банките поддържат изгодна позиция по съотношенията им и се стремят да

увеличат приходите си от лихви, такси, комисионни и от операции в ценни

книжа т.е генерирането на по – голяма печалба е признак за финансовата им

устойчивост;

• Измерване на ръста на активите, намира израз при дефинирането доколко

банките са платежоспособни. Резултатите илюстрират, че за последните 10

години ръста на активите спрямо размера на собственият им капитал
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отчитат значително увеличение, което е резултат от нарастването на

относителният дял от привлечени средства на вложители и увеличената

брутна стойност на кредитните им портфейли т.е от увеличената стойност

на предоставените кредити в в портфейлите им.

2) Вторият подход търси начин да дефинира въздействието на кредитния риск

съобразно рисковият профил на банките, което от своя страна предопределя

качеството на кредитните им портфейли. Рисковият профил на банките се

определя по отношение на необслужваните рискови експозии в кредитните

портфейли и какви предпоставки те създават в бъдеще за банките.

Получените данни, представят че от една страна процеса на кредитиране към

потребителите и бизнеса нараства, а от друга страна двете големи български

банки имат амбицията да поддържат сравнително нисък дял на

необслужвани експозиции в кредитните си портфейли, така че да е спазено

следното правило: постигането на качествен кредитен портфейл посредством

поддържането на ниски нива по необслужваните си кредитни експозиции и

ниска степен на вероятност от проявлението на кредитния риск.

За разлика от други държави, Българската банкова система не е пряко повлияна

от негативните икономически процеси, засегнали голяма част от страните в ЕС и

еврозоната. Фактът, който допринесе за влошаване на кредитните портфейли на

банките и до известна степен дебалансира финансовата устойчивост на системата е че

банковото кредитиране изпревари темповете на икономически растеж в страната, в

резултат на което се завишиха нивата по необслужваните кредити и се влоши

качеството на банковите активи.

Въпреки колебливата устойчивост на основните финансови параметри

(рентабилност, ликвидност, качество на активите и др.), за периода 2010 г. – 2017 г.,

българските банки поддържат равнища на капитализация над средните спрямо

европейските банки т.е. за разглежданият период, банковата система се отличава с

равнища на капиталова адекватност над минималните рагулаторни изисквания

съобразно Директивата и Регламента за капиталови изисквания.

Прегледа на качеството на активите стрес теста за банковият сектор илюстрира,

че българските банки като цяло поддържат добри нива по капиталовите си позиции,

което предполага, че банковата система в страната е в състояние да абсорбира

отрицателното въздействие от ефекта на банковите рискове и най-вече на присъщият за

банките кредитен риск. Положителен ефект оказа функцията на БНБ в качеството й на
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надзорен орган в цялостния процес на надзорен преглед и оценка.

От анализа на финансовата устойчивост на българската банкова система са

формулирани следните изводи:

• На фона на европейския банков сектор, който изпита сериозни проблеми с

ликвидността си и е изложен на висока степен на въздействие от кредитния

риск, българската банкова система за периода се запазва сравнително

стабилна. Това се дължи преди всичко на предприетите от БНБ

пруденциални мерки и провеждането на ефективна политика на банков

надзор, за противодействие срещу проявлението на неблагоприятни

системни шокове;

• Добрата капитализация на банките им осигури по-висока степен на защита

срещу проявлението на неблагоприятни системни шокове;

• През годините ръста на активите постепенно нараства, а занижените

стойности по съотношението кредити към депозити потвърждава, че банките

в страната поддържат добра депозитна маса.

Ролята и значението на стрес тестовете значително се засилва, в следствие на

нарушените капиталови планове и дебалансираните рискови профили при някои от

европейските банки след 2007 г. Националните компетентни органи със съдействието

на ЕЦБ и ЕБО проследяват проявлението на основните банкови рискове (кредитен,

пазарен, оперативен) спрямо динамиките на изменение на регулаторния капитал,

нормата на възвръщаемост и размера на очакваните загуби при европейските банки.

Наднационалните надзорни органи приемат условието, че за устойчивостта на

европейските банки е необходимо периодично да се изследва динамиката на изменение

на регулаторния капитал като за целта се използват два хипотетични сценария –

базисен и утежнен. Именно, при изследване тенденциите на изменение при капитала от

първи ред на базата на двата сценария, следва да се демонстрира дали банките

разполагат с достатъчен ликвиден ресурс за да противодействат, както на появата на

външни системни шокове, така и да се преценят възможностите им да противодействат

на внезапното проявление на присъщите за банките рискове.

Резултатите от последния проведен общоевропейски стрес тест за банките

открои следните особености:

1) С привеждане в действие на подобрените регулаторни изисквания за

капитала залегнали в Директивата и Регламента за капиталови изисквания,

нивата на регулаторния капитал при банките отчитат сравнително
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подобрение, но все още е налице широк диапазон в стойностите им, което на

практика поставя под въпрос реалната им степен на устойчивост;

2) Размера на очакваните кредитни загуби за сектора нараства, което

неминуемо показва, че банките все още изпитват необходимост от качествен

капитал, който да може да покрие загубите от натрупан кредитен риск в

банковите портфейли;

3) Необходимо е стрес теста да включва най-вече банки, които изпитват

сериозни ликвидни затруднения и все още поддържат в кредитните си

портфейли високи ранвища по необслужваните експозиции. Включването в

извадката на банки с остър капиталов недостиг би спазил един от Базелските

принципи за ефективен банков надзор – принципа на прозрачност.

Следователно, стрес теста е ефективен подход за измерване финансовата

стабилност в сектора, но за да е спазен принципа на прозрачност е необходимо

надзорните органи да подлагат на периодична оценка приоритетно тези банки, които

все още изпитват необходимост от допълнителен капитал за възстановяване на

капиталовите им структури и покриване на кредитните загуби, реализирани в хода на

оперативната им дейност.

Допуска се, че основната мисия на прилаганите регулаторни практики

надзорните органи целят редуциране на негативните последици върху кредитните

институции в случай на непредвидени системни шокове. Кредитният риск винаги

съществува в банковата дейност, не може да бъде игнориран и не може да бъде

премахнат. Целта е банката или банковата група да са в състояние да го управляват в

приемливи граници.

Позицията в дисертациония е достатъчно ефективна ли е прилаганата към

момента регулаторна политика, в случай че банките не осъществяват качествен

вътрешен анализ на финансовите си параметри. Не може да се направи коректна

надзорна отчетност от компетентните надзорни органи, ако банката не е предоставила

достоверни данни, за изменение на основните финансови показатели, които са пряко

свързани с размера на капитала, с нормата на възвръщаемост, с качеството на активите,

с реализираните приходи, размера на привлечените средства и др.

Европейските банки подобряват капиталовите си позиции, което им позволи да

заделят допълнителен ликвиден ресурс и да подобрят капиталовите си планове, но се

поражда хипотезата дали клаузите залегнали в Директивата и Регламента за капиталови

изисквания по Базел III предвиждат всички възможни ситуации, които могат да
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породят непредвиден ликвиден недостиг за банките и банковите групи. Последният

проведен стрес тест за европейските банки доказа, че европейските банки са добре

капитализирани благодарение на съвместните усилия на надзорните органи да

подобрят капиталовите им позиции. Но възниква дилемата, дали надзорните органи

няма да предприемат последващи стъпки към оформяне на регулаторния пакет за

капиталови изисквания - Базел IV, в случай че настоящите мерки залегнали в

Директивата и Регламента за капиталови изисквания се счетат, че не оказват ефикасно

противодействие срещу появата на непредвидени кредитни събития.

Прилагането на регулаторните практики върху значимите кредитни институции

зависи от ефективния контрол върху тях осъществяван от европейските надзорни

органи. Действията на европейския банков надзор предполагат създаването на единна

хармонизирана нормативна рамка за управление на кредитния риск. За целта

надзорните органи продължават да разработват още по-усъвършенствани стандарти за

изпълнение, практически указания и насоки, които от една страна да ограничат

влиянието на кредитния риск в приемливи граници, а от друга да могат банките

самостоятелно да го идентифицират на ранен етап.

Ако трябва да се направи обобщен извод за предимствата и недостатъците на

прилаганите регулаторни практики, може да се определи, че въведените правила няма

да навредят на банките, напротив биха могли да стимулират банките все по-активно да

извършват дейността си. Наред с това те ще се чувстват по-защитени, но за целта

банковият надзор трябва да продължи да усъвършенства дейността си чрез

въвеждането на нови регулаторни инициативи, технически стандарти, насоки и

указания.
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VI. СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИТЕ МОМЕНТИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1) Систематизирани са теоретични концепции и е изведена обобщена дефиниция

на съвременното понятие кредитен риск в банковата дейност. Определени са

основните фактори, които са източник за проявлението на кредитния риск в

международната финансова система.

2) Формулирани са основните компоненти, които пораждат кредитния риск в

процеса на кредитната сделка и са систематизирани подходите и техниките,

прилагани от банките за ефективно управление на кредитния риск. Изведени са

два подхода за определяне и измерване на ефективността и качеството на

кредитния портфейл на банките, съобразно степента на кредитен риск в банките

и рисковия профил на кредитните институции.

3) Направен е анализ на кредитния риск в български банки и са формулирани

изводи за финансовата стабилност на Българската банкова система. Изведена е

ролята на БНБ, в качеството й на регулаторен орган за провеждането на

ефективен банков надзор върху банковия сектор в страната.

4) Изведени са основните регулаторни инициативи, предприети по линия на ЕС за

усъвършенстване на европейската надзорна и капиталова рамка. Направени са

съпоставки на европейски надзорни практики и са дефинирани виждания за

резултатите от прилагането на европейската надзорна банкова политика при

преодоляване на негативните ефекти от въздействието на кредитния риск и

прогнозиране на очакваните кредитни загуби за европейските банки.
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