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Резюме:
Кредитната активност

на предприятията, добавящи

стойност в

българската икономика е сериозно повлияна от последиците от глобалната
финансова криза. Непрекъснатите подобрения в разходните политики и
позитивните сигнали в оценките на предприемачите за икономическата
конюнктура в посткризисния период, все още не са обстоятелства, които да
мотивират в достатъчна степен по-агресивното поведение на бизнес
единиците на кредитния пазар. Анализът на кредитните портфейли на
предприятията

в

количествен

и

качествен

аспект

показва

бавно

възстановяване на кредитната активност на нефинансовите предприятия.
Това до голяма степен пречи на извличането на ползи от ефективната
експлоатация на паричния ресурс с източник банковата система.
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Abstract:
The credit activity of organizations which add value to the Bulgarian economy is seriously affected by the global financial crisis. The continuous improvements in the cost policies and the positive feedback of the entrepreneurs for the
post-crisis economic conditions are yet to motivate the more aggressive behavior
of business units on the credit market. The analysis of the loan portfolio of the
enterprises shows a slow recovery of the credit activity of non-financial organizations. This largely prevents the benefits from the effective exploitation of the
money supply coming as a source from the banking system.
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Въведение
Важен фактор за икономическата активност на отделните държави се
явява възможността на нефинансовите предприятия от различните браншове
да си осигурят достатъчно оборотни и инвестиционни парични потоци. Това
се постига чрез използването на различни форми за финансиране на бизнеса,
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включващи вътрешни или външни източници на паричен ресурс. В условия
на висока междуфирмена задлъжнялост, ниска производителност и
ограничени печалби, българските предприемачи често са принудени да
търсят допълнителен паричен ресурс извън рамките на собствените
капитали и търговския кредит (Илийчовски, Мидова, & Филипова, 2010).
Освен това, лимитираното външно и вътерешно търсене на български стоки
и услуги след разгара на глобалната финансова криза, допринася за
отслабване потенциала на нефинансовите предприятия, като намалява
възможността им да привличат парични средства и от банковия сектор.
Въпреки тези обстоятелства и фазата на икономическия цикъл, в която се
намира страната на съвременен етап, търговските банки се явяват основен
източник на кредитен ресурс, с който българските предприятия гарантират
дългосрочната си стабилност и повишаването на добавената стойност в
икономиката.
Целта на статията е да анализира общата кредитна активност на
българските нефинансови предприятия в посткризисния период 2012–2016 г.
и да се установят тенденции, свързани с отношението на бизнеса към
банковото

финансиране.

Обект

на

проучването

са

нефинансовите

предприятия, а предмет – изследването на тяхната кредитна активност в
горепосочения период. Анализът засяга задлъжнялостта към банковата
система на субектите, произвеждащи стоки и нефинансови услуги, като в
хода на изследването са поставени следните задачи:
Първо. Да се съпостави връзката между очакванията на предприемачите
за текущото и бъдещото състояние на техния бизнес и количеството нови
договори за кредити, разрешени от търговски банки в рамките на 2012–
2016 г.
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Второ. Да се установи съществуват ли значителни промени в обема на
вземанията на банките към нефинансовите предприятия през изследвания
период и каква е посоката на изменение на стойността им.
Трето. Да се анализира промяната в рисковия профил на нефинансовите
предприятия, в сътветствие с динамиката на кредитните им ангажименти
към банковия сектор. За целта авторът използва информация за редовните и
проблемните кредити, отчетени от статистиката на Българската народна
банка.

1. Очаквания за бизнес климата в страната и новоразрешени
кредити на нефинансови предприятия от търговските банки в
периода 2012–2016 г.
За постигането на по-голяма достоверност при изследването на
кредитната задлъжнялост на субектите, е необходимо да се извърши оценка
на склонността им да ползват тази форма на финансиране. Удобен
показател, с който може да се измери афинитета на предприемачите към
поемането на кредитни ангажименти, е тяхното отношение към бизнес
климата

в

страната.

Проучванията

сочат,

че

отношението

на

предприемачите към степента на сигурност в икономиката е стратегически
фактор за организацията на тяхната инвестиционна дейност (БНБ,
Икономически преглед, 2015), което предполага, че е и водещ мотив за
търсенето

на

заемен

паричен

ресурс.

Съпоставянето

на

данните,

произтичащи от такъв вид проучване, с информацията за количеството
новоотпуснати банкови заеми за бизнеса, може да се окаже полезна основа
при последващия анализ на тенденциите в кредитните отношения между
нефинансовите предприятия и банките. Трябва да се има предвид обаче, че
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обемът новоразрешени кредити не е единствената величина, която влияе
върху окончателния размер на бизнес кредитите, отчетени от банковите
институции.
На фиг. 1 са представени динамиката на общия показател за бизнес
климата в страната и обемът от новоотпуснати банкови кредити на
нефинансовите предприятия.

Източник: (НСИ), (БНБ, Лихвена статистика) и собствени изчисления

Фиг. 1 Съпоставка между общия показател за бизнес климата в
страната и новоотпуснати кредити на нефинансовите предприятия (без
кредитни карти).

За илюстрирането на тенденциите в двата показателя са използвани
месечни данни за съответните променливи от два източника – Националния
статистически институт и Българската народна банка за периода 2012–2016
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г. Общият показател за бизнес климата формира краткосрочните очаквания
на търговските единици за тяхното състояние и развитие (НСИ, Изследвания
на бизнес тенденции), а чрез включването на втория анализиран признак се
цели да се изключат натрупаните кредитни задължения на предприятията
към търговски банки от предходни години. Увеличението на стойността на
показателя за бизнес климата на страната свидетелства за повишаване
оптимизма на ръководителите на бизнес единиците по отношение на
техните продажби, конкурентоспособността, икономическата сигурност,
осигуреността на производството, по-пълното натоварване на мощностите и
т.н. При формирането на изводи от сравнението на тези показатели, трябва
да се отчете фактът, че данните за обемите от новосключени заеми между
банките и предприятията включват преструктурирани кредитни експозиции.
За целите на изследването динамичните променливи са изгладени на
тримесечна база.
От информацията на фиг. 1 се вижда, че има устойчиво покачване на
общия показател за бизнес климата на страната едва след началото на 2015 г.
От началото на 2012 г. до края на 2014 г. се отчитат сериозни колебания
сред работодателите за състоянието на техния бизнес и очакванията им за
развитие. Въпреки подобряването на този показател през 2015 г. и 2016 г.,
общото количество новотпуснати банкови кредити не се променя във
възходяща посока в сравнение с периода 2012–2014 г., характеризиращ се с
по-негативни оценки за развитието на нефинансовите предприятия.
Основната тенденция, която може да се открои в рамките на периода на
анализа, е че предприемачите са по-склонни да използват външно
финансиране от банки главно в края на календарната година, а
стабилизирането на очакванията им за икономическото състояние след
началото на 2015 г. не стимулира нарастването на кредитните портфейли.
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2. Изследване на измененията в общия обем на кредитите на
нефинансовите предприятия в периода 2012–2016 г.
В рамките на изследвания период не се забелязват резки колебания в
баланса на количеството краткосрочни бизнес кредити, включително и това
на овърдрафтите (вж фиг. 2). Последните имат сходна стойност в рамките на
изследвания период, като през първото тримесечие на 2012 г. тя е 9 167, 4
млн. лв., а в края на 2016 г. 9 000,3 млн. лв.

Източник: (БНБ, Парична статистика) и собствени изчисления

Фиг. 2 Общ размер на кредитите за нефинансовите предприятия,
разрешени от търговски банки (млн. лв.)
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Междувременно кредитите за предприятия със срок до 1 година свиват
обема си от 839,8 млн. лв. до 633,1 млн. лв. Следователно темпът на прираст
при тях е отрицателен -24.6%. Предвид по-малката квота на краткосрочните
кредити, тенденцията към намаляването им главно след втората половина на
2014 г. не повлиява значително върху общия кредитен портфейл в банковата
система.
Състоянието

на

средносрочните

кредитни

ангажименти

на

нефинансовите предприятия към търговски банки е съвсем различна, в
сравнение с тези до 1 година. В края на 2014 г. се забелязва рязък спад в
обема от кредити на предприятия с матуритет над 1 година, който се запазва
до първата половина на 2016 г. От 6 211, 7 млн. лв. през първото тримесечие
на 2012 г., обемът от кредити с продължителност от 1 до 5 години достига 4
389, 2 млн. лв. в края на 2016 г., което представлява отрицателен ръст с
29.3%. Дългосрочните кредити за бизнеса отчитат постоянен положителен
темп на растеж от първото тримесечие на 2012 г. до второто тримесечие на
2016 г. на стойност 14.9% (1 642,8 млн. лв.), като 2016 г. завършва с едва
292,9 млн. лв. повече от началото на изследвания период или изменение в
рамките на 2.7%.
Изводът

от

наблюдението

върху

кредитната

задлъжнялост

на

нефинансовите предприятия в периода 2012–2016 г., е че се очертава ясна
тендеция към свиване на общото количество заеми за предприятията в
банковия сектор. Това се дължи главно на намаляване обема от
средносрочни кредити. Това явление придружено с липсата на значителни
колебания

в

обема

от

дългосрочни

заеми

свидетелстват

за

по-

консервативното поведение на предприемачите в посткризисния период.
Очевидно е, че нефинансовите предприятия са сигурни в по-лесно
осигуряват ликвидност, но са с по-нисък рисков толеранс по отношение на
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способността им за погасяване на средносрочни и дългосрочни задължения.
Поради тази причина предприемачите избягват да поемат парични
задължения с по-големи срокове, като се стремят да запазят статуквото или
да ограничат сключването на кредитни договори с по-дългосрочни
погасителни планове.

3. Анализ на редовно обслужваните и проблемните кредити,
разрешени на нефинансовите предприятия от търговски банки в
периода 2012–2016 г.
За да се формира обективна оценка при анализа на кредитната
задлъжнялост на нефинансовите предприятия, е необходимо да се проследи
тяхната възможност да погасяват своевременно паричните си дългове, в
сътветствие с амортизационните планове, предоставени им от кредиторите.
Вниманието на автора върху чистотата на кредитните портфейли произтича
от факта, че натрупването на влошени кредитни експозиции (Вътев, 2015,
стр. 66-70) в период на криза, рефлектира значително върху способността за
стабилизиране на финансовото състояние на предприятията. Негативни
последици от лошата кредитна история може да има и върху последващия
достъп на бизнеса до паричен ресурс от банкови институции.
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Източник: (БНБ, Финансови и надзорни отчети - данни) и собствени изчисления

Фиг. 3 Дял на редовните и проблемните кредити на нефинансовите
предприятия за периода 2012–2016 г.

На фигура 3 е представена информация за редовните кредити за
корпоративни клиенти и тези, при които плащанията са просрочени за
период не по-малък от 30 дни. Положителна тенденция е увеличаването дела
на редовните кредити още след края на 2014 г., което е за сметка на тези,
при които са допуснати просрочия повече от един месец. Това явление се
съпровожда и от още нещо положително. Въпреки високия си дял през
периода на анализа, след края на 2014 г. размерът на необслужваните
кредитни експозиции (над 180 дни) започват бавно да намалява в сравнение
с 2012 г. Този тип проблемни кредити се третират като ангажименти, при
които съществува твърде малка вероятност плащанията от страна на
длъжника да бъдат подновени. Макар че статистическите наблюдения
представят благоприятна насока в развитието на необслужваните бизнес
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кредити, делът им е все още висок и са необходими мерки за тяхното
съкращаване в перспектива. Предвид резултатите показани на предходните
две фигури, а именно консервативното поведение на предприемачите към
взимането на нови пъ-дългосрочни заемни средства, поддържането на
непрекъснатост в обслужването на кредитните портфейли на нефинансовите
предприятия, е от голямо значение за бъдещата кредитна активност.

***
Оптимистичната оценка на предприемачите за икономическата ситуация
в перспектива и намаляващото въздействие на последиците от глобалната
финансова криза върху икономическата конюнктура, са добра основа за
подобряване рентабилността на бизнес единиците у нас. Това са сигнали,
които неминуемо могат да подтикнат предприемачите към разширяване на
дейността им и повишаване на тяхната производителност чрез привличане
на допълнителен паричен ресурс. Все още нестабилната икономическа
конюнктура обаче стои като основен рисков фактор, който не позволява
желаното от бизнеса разгръщане на инвестиционния хоризонт.
Авторовият анализ на кредитната активност в рамките на периода 2012–
2016 г. свидетелства за изявена консервативност на предприятията. Тази
предпазливост не може да бъде проедоляна в краткосрочен аспект, въпреки
че в края на 2016 г. се наблюдава оживление в кредитните отношения между
предприятията и банковия сектор. Слабият ръст в новоотпуснатите кредити
с производствена цел допринася отчитането на по-ниска кредитната
задлъжнялост на бизнеса, а наличието на висок дял проблемни кредитни
експозиции при корпоративните клиенти са обстоятелства, които са
ограничител за подобряване на кредитната активност.
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