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върху тези процеси и как от приватизацията и консолидацията на тези банки се

оказват типични примери за сделки на сливания и поглъщания в банковия сектор.
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Финансовата криза в България през 1996-1997 г. носи след себи си редица

последици за страната, които най-общо могат да бъдат сведени до:

 Затваряне на 19 търговски банки за периода    1996 г. – 1997 г., чиито

задължения в голяма част са поети от държавния бюджет;
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 Финансовата криза е негативно, влияещ фактор върху богатството и

преразпределението на доходите в населението. Това от своя страна предизвиква

развитие на сива икономика, засилване на корупцията, емигриране на

трудоспособното население зад граница и др.;

 Финансовата криза има „саниращ” ефект за паричния сектор и

икономиката като цяло. Много от нерентабилните организации и производства се

затварят, приватизират се държавни банки, привлича се чужд капитал, които

действа стабилизиращо на доходите и дейността в системата.

В резултат на финансовата криза на 1.07.1997 г. в страната е въведен

паричен съвет (Валутен борд). Може да се каже, че той е мярка, дисциплинираща

централната банка, търговските банки и правителството като цяло. Въвеждането

на паричен съвет модифицира функционално и структурно паричния сектор в

страната, и в частност търговските банки. Валутният борд променя подходите за

макроикономическа стабилизация на страната, чрез прилагането на

нетрадиционни за пазарната икономика монетарни инструменти и политика. На

първо място това е отпадането на рефинансирането на търговските банки от

страна на БНБ, което води до намаляване на инфлационните пари в циркулацията

и до стабилизиране на цялостното парично обръщение;ограничителна финансово-

кредитна политика от страна на банките, базираща се на икономически лостове се

заменя с ограничителна финансово-кредитна политика базирана предимно на

административни лостове.

Друг инструмент е провеждането на либерална валутна политика с плаващ

валутен курс е заменена с политика на фиксиран валутен курс спрямо избраната

резервна валута – германска марка, а курсовете на другите валути са поставени в

пряка зависимост от развитието на световните валутни пазари. През 1999 г. БНБ

приема общата европейска валута – евро като основна резервна валута.

Въвеждането на фиксиран валутен курс нормализира и успокои пазара и

икономиката като цяло. В следствие на това пазарът се превръща в предвидима и
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прогнозируема категория, даваща положително отражение върху националния

бизнес;

За българската банкова система въвеждането на паричен съвет поражда

необходимост от значителни промени в поведението на търговските банки. Сред

факторите, налагащи такива промени са:

- Изключително ограничена възможност за използване на кредитиране от

последна инстанция. Налице е стриктно дефинирана възможност БНБ да отпуска

ограничени, добре обезпечени кредити само на платежоспособни банки, които

изпитват временни ликвидни затруднения. Фактът, че банките не могат да

разчитат на рефинансиране от страна на централната банка означава, че те би

трябвало да подобрят управлението на ликвидността и риска, за да поддържат

адекватна ликвидност и платежоспособност. Това също така предполага

повишена значимост от чуждестранните банки, тъй като те могат да разчитат на

своите централи за ликвидна подкрепа;

- Възприемане на нови, адекватни регулации за управление и надзор на

банковия сектор;

- По-строга надзорна политика;

- Поставяне на по-високи изисквания относно платежоспособността на

банките и др.

Може да се изведе, че след въвеждането на Валутен борд банковата

система в страната е стабилизирана и заздравена. Подобрен е кредитния

портфейл на търговските банки, както и капиталовата им адекватност.

Въпреки рязкото падане на лихвените проценти, като икономически регулатор,

благоприятстващ активизирането на кредитирането на реалния сектор,

банките провеждат ограничителна финансово-кредитна политика. Основните

мерки за преодоляване на кризата в банковия сектор и заздравяването на цялата

банкова система могат да бъдат сведени до - нейното преструктуриране,

което намира израз преди всичко в приватизацията на банките, привличането на
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чуждестранен банков капитал, консолидация и ликвидация на губещи банкови

институции.

Стабилизиращият ефект на паричния съвет дава тласък на следващия етап

на преструктуриране на банковия сектор, а именно приватизация на

държавните банки.

Приватизацията е ефективен начин за обвързване на търговските банки с

международната банкова общност, а от там и ефективен начин за решаване на

проблемите в банковия сектор, и последващата му интеграция в Европейската

общност.

Приватизацията на българските банки води и до промяна на тяхното

поведение. В условията на паричен съвет търговските банки имат възможност да

се предпазват от системен риск и в същото време да развиват рентабилна банкова

дейност, обвързвайки се със стабилни международни банки. Наличието на

чуждестранни банки има положителен ефект в съчетание с принципите на

паричния съвет и монетарната политика, т.е. ограничените възможности на БНБ

като кредитор от последна инстанция, тази роля може да се изпълнява при

необходимост от международната банкова система.

Притокът на чуждестранни капитали в българската банкова система води

до подобряване и заздравяване на банковия сектор, а именно по отношение на

висока капиталова адекватност, рентабилност, ликвидност и качество на активите

– ключови фактори определящи ефективността от  банковата дейност1; внос на

банкови технологии и ноу-хау, разнообразяване на вида и броя на банковите

услуги и тяхното качество.

Приватизацията на банките подобрява тяхната политика по отношение на

въздържане на прекалена обвързаност с кредитополучателите и спазване на

принципа – диверсификация на риска. Това от своя страна повишава качеството

1 Грозева, Н. Аспекти на финансовия анлиз на платежоспособността на предприятията. Известие
на съюза на учените – Варна серия „Хуманитарни науки” 1/2016, с. 18
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на управление на кредитния риск, а в резултат на това се увеличават приходите от

кредитиране, съчетани с по-нисък риск.

Процесът на приватизация на българските държавни банки протича бавно

през годините. Причините за това са банковата криза от 1996-1997 г., която

деформира банковата среда в България, намалявайки рейтинга и увеличавайки

риска на инвестициите. Ниските резултати от провежданата реформа през

периода 1991-1996 г. създава усещане в чуждестранните инвеститори, че

пазарната среда е враждебна за тях поради липсата на ефективна правна система,

слаба прозрачност и малкия и неплатежоспособен вътрешен пазар. Недостигът на

стратегически инвеститори и предлаганите цени за покупка на банка през периода

не са достатъчно високи. С тази цел, за да засили интересът на чуждестранните

инвеститори към банките, често правителството или Българска консолидационна

компания рекапитализират държавните банки непосредствено преди тяхната

продажба.

Тенденция към увеличаване на относителния дял на чуждестранните банки

(под формата на дъщерни банки и клонове) се отбелязва още през периода 1994-

1996 г. Техният брой от 3 през 1994 г. се увеличава на 6 през 1995 г. и 8 през 1996

г., а относителния им дял в общите активи на банковия сектор нараства от 0,1 %

през 1994 г. на 0,6 % през 1995 г. и 2,3 % през 1996 г.

Първата приватизирана държавна банка е „Обединена българска банка”

(ОББ). Сделката се извършва през 1997 г. като банката е закупена от консорциума

между „Европейската банка за възстановяване и развитие” (ЕБВР), „Булбанк”  и

финансовата компания „Опенхаймер”.

Както беше вече споменато преди приватизацията на тази банка, тя е

рекапитализирана от правителството, с цел по-успешната й продажба.

Рекапитализирането се осъществява чрез освобождаване от данъци приходите от

курсови разлики на банките, подлежащи на приватизация за съответната година.

През следващите години „ОББ” се преструктурира, рекапитализира,
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оптимизирани са оперативните й разходи, въведени са нови банкови продукти и

услуги. Банката става лидер в предлагането на картови услуги на територията на

страната. Тази сделка дава първоначалния успех и развитие на банковата

приватизация в България.

През следващите години броят на чуждестранните банки се увеличава.

Този процес се развива както чрез приватизация на държавни банки, така и чрез

лицензиране на нови клонове на чуждестранни банки и на дъщерни банки, а също

и чрез навлизане на чуждестранни инвеститори в сектора на частните малки и

средни банки.

Така през 1997 г. чуждестранните банки представляват една трета от

банковата система на страната. През следващите години БНБ прилага разумна

политика към ограничаване лицензирането на нови банки предимно

чуждестранни клонове и дъщерни банки. Например, през 1999 г. са лицензирани

„Демирбанк” и „Насърчителна банка” (държавна банка за финансиране на малкия

и среден бизнес). През следващите две години са лицензирани „Ситибанк”,

„Хипоферайнсбанк”, „Търговската банка на Гърция” и „Прокредитбанк”.

За периода 1999 г. - 2000 г. са сключени и други ключови банкови

приватизационни сделки. Българската „Експресбанк” е придобита от една от най-

реномираните френски банки „Сосиете Женерал”, ТБ „Хеброс” става собственост

на английски инвеститори от „Риджънт пасифик груп”.

През 2000 г. приватизационния процес отбелязва решителен напредък с

продажбата на на-голямата и с най-добър международен рейтинг българска банка

„Булбанк”. Тя е придобита от консорциум между италианската банкова група

„Уни кредито италиано” и немският застрахователен концерн „Алианс”.

Същевременно „ОББ” се продава от предишните собственици на „Националната

банка на Гърция”. Така четири от най-големите български банки, контролиращи

47,5 % от активите в сектора през 2000 г., се присъединяват към международни

банкови и финансови групи. Това обстоятелство засилва конкуренцията в
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банковия сектор и създава стимули за увеличаване на банковите операции от

търговските банки.

Друга значима приватизационна сделка за периода 1999-2000 г. е

продажбата на ТБ „Биохим”. През тези години банката е двукратно

рекапитализирана с цел повишаване на капитала й и последваща продажба.

Въпреки няколкократните преговори за продажба на банката през 2002 г. тя е

придобита от една от най-мощните европейски банкови групи, австро-

германската „Хипоферайнсбанк - Банк Аустрия”.

През 2003 г. е придобита и друга голяма българска банка „ДСК” от

унгарската спестовна банка „ОТП”. Така в края на 2003 г. относителния дял на

активите на чуждестранни банки в общите активи на банковата система достига

95 %2.

Може да се изведе, че успехът на банковата приватизация е решаващ

фактор за преструктурирането на банковата система и нейното развитие след

кризата 1996-1997 г. В резултат на това се изгражда високо капитализиран,

ликвиден, рентабилен и успешно управляващ риска банков сектор (виж,

Приложение 10). Приключване на преструктурирането и приватизацията на

банковия сектор се превръщат в „магнит” за осъществяване на сливания и

поглъщания от чуждестранните банки и то в глобализационна среда.

От приватизация към консолидация – типични сделки за банкови

сливания и поглъщания в България

Успешното преструктуриране и приключилата банкова приватизация са

основа и силен фактор за продължаващото развитие, усъвършенстване и растеж

на българските банки. Тези процеси променят облика на банките като цяло по

линията на – високо капитализиране, печелене на пазарни дялове, разширяване на

клоновата мрежа, привличане на нови клиенти, завоюване и утвърждаване на

2 Игнатиев, П. Банковата криза в България през 1996-97 г., София, 2005, с. 125.
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позиции в различните сегменти на пазара. И въпреки наличието на силна

конкурентна борба на пазара, банките имат възможност да натрупват дивиденти с

бъдещи ползи. Така утвърждаването на българските банки след периода на

приватизация и преструктуриране, като стабилни, добре работещи и развити

институции, с утвърдени пазарни позиции се превръщат в печеливша инвестиция

за международните финансови групи, желаещи да оперират на бързоразвиващия

се местен пазар.

Приключилата приватизация се превръща в основа за продължаващо

развитие на консолидация в сектора, която може да се твърди, че е един от

начините за справяне и оцеляване на българските банки в променлива,

глобализационна среда, отличаваща се с интензивна конкуренция и

либерализация на ключови икономически сектори, включително този на

финансовите услуги.3 Най-ясно изразената тенденция, в контекста на

глобализацията е консолидация и обединения в банковия сектор.

През 2000 г. е осъществена бизнес комбинация на банковия ни пазар –

„Националната банка на Гърция” („NBG”) придобива 89,9 % дял от „Обединена

българска банка”. През 2004 г. делът на „NBG” в „ОББ” достига 99,9 %.

Членството на „ОББ” в групата на „NBG” осигурява на банката стабилност,

сигурност и конкурентоспособност на вътрешния пазар.

Една от най-старите ни банки „Държавна спестовна каса” също преминава

през приватизационни и консолидационни промени. Създадена през 1951 г.

„ДСК” дълги години остава единствената в страната влогонабирателна и кредитна

институция. В началото на 1999 г. тя е преобразувана в еднолично акционерно

дружество с държавно имущество и получава името „Банка ДСК”. Още по-

динамично развитие банката отбелязва през 2003 г., когато след успешна

приватизационна процедура неин едноличен собственик става унгарската Банка

3 Грозева, Н. Същност и значение на инвестициите в нематериални активи. Известие на съюза на
учените – Варна серия „Хуманитарни науки” 1/2014, с. 11
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„ОТП”. Това е не само най-голямата банка в Унгария, но и една от най-динамично

развиващите се финансови групировки в ЦИЕ.

Друг пример е сливането на „Пощенска банка” с „ДЗИ Банк”. То е резултат

от покупката на  „ДЗИ Банк” от собственика на „Пощенска банка” – гръцката

„Eurobank EFG”. Според договора за сделката сключен през септември 2006 г.

„Eurobank EFG” придобива 74,26 % от капитала на „ДЗИ Банк”. Сумата на

сделката е приблизително 158 млн. евро.4 Целта на гръцкия собственик е да

обедини двете банки в България с оглед засилване на водещите си позиции на

бързоразвиващия се местен пазар, чрез пълно покритие в различни пазарни

сегменти, предлагане на иновативна продуктова гама, както и квалифицирано и

динамично обслужване. Интегрирането на двете финансови институции генерира

синергия на банкови операции и нови дистрибуционни възможности, използвайки

силните и слаби страни на всяка от двете банки. След обединението дружеството

разполага с над 250 банкови клона и с пазарен дял с над 10 % от активите,

депозитите и кредите в банковата система на страната.

Една от мащабните и показателни сделки е сливането на три от най-

добрите български банки през 2007 г. – „Булбанк”, „Ейч Ви Би банк Биохим” и

„Хеброс банк”. Преди решението за обединяване, трите банки са с утвърдени

позиции на пазара, дължащо се на тяхното придобиване от международните банки

„лидери” в Европа – „Булбанк” е придобита от италианската банкова група

„UniCredit Group”, „Биохим” – от германската банка „HVB” (Хипоферайсбанк), а

„Хеброс банк” – от австрийската „BA-CA” (Банк Аустрия Кредитанщалт). След

сливането банката се превръща във водеща финансова институция в България с

над 7,5 млрд.лв. активи, с над един милион индивидуални и корпоративни

клиенти и с повече от 236 клонове и офиси в цялата страна. Основната цел на

банката е след сливането тя да се превърне във водеща компания за финансови

услуги в България, която да предлага пълна гама от бързи и надеждни услуги,

4 www.postbank.bg

http://www.postbank.bg/
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съобразени със специфичните нужди на клиентите си. Банката обръща и

специално внимание на компетентното (персонално) консултиране при

обслужването на граждани и фирми.

Навлизането на чуждестранните банки на българския пазар чрез

приватизацията и консолидацията под формата на С&П променят облика, мисията

и целите на банковия сектор в страната. След придобиването на „ДЗИ Банк” и „Си

Банк” пазарният дял на банките с чужда собственост е повече от 87-88 на сто,

като процент от активите на цялата банкова система.5

Като основни пунктове в мисията на банките могат да се изведат:

 затвърждаване и развитие на силните позиции на чуждите банки-майки

на местния пазар;

 поддържане на високи позиции на вътрешния пазар чрез стабилност,

продуктова гама, ефективност и ангажираност в обслужването на клиентите;

 предлагане на широк спектър от банкови услуги, основани на ефективно

използване на нови информационни технологии и висококачествено обслужване;

 затвърждаване на банковия имидж като финансово стабилен и

проспериращ както на българския, така и на международните пазари и други.

Като основни, приоритетни цели могат да се посочат:

 разширяване на пазарния дял в сектора на големите корпоративни

клиенти;

 разширяване на подхода към клиентите от малкия и среден бизнес и

индивидуалните клиенти;

 внедряване и започване на активна продажба на нови продукти за

банкиране на дребно, електронните канали за дистрибуция и укрепване на

водещата позиция на пазара за картови разплащания и други.

5 www.unicreditbulbank.bg – 2008 г.

http://www.unicreditbulbank.bg/
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В заключение може да се изведе, че банковата консолидация и

навлизането на чуждестранни банки на местния пазар създава ползи и за

клиентите на банките. Те получават достъп до по-разнообразни и по-изгодни

цени за банкови продукти и услуги. Като потребители на финансови услуги,

клиентите имат възможността за по-информиран избор, тъй като

присъединяването към ЕС води и до прилагане на директиви и регламенти,

уреждащи правата и защитата на потребителите. По-доброто осведомяване

на потребителите на банкови услуги за цената на кредитите и рисковите е

гаранция както за постигане на равнопоставеност в процеса на договаряне

между двете страни, така и запазване стабилността на една банкова система.

Запазването на стабилност на банковата индустрия и удовлетвореност на

банковите клиенти може да се постигне и с установяването на дългосрочни

отношения, изградени на основата на прозрачност на ценообразуването на

финансовите услуги и на стриктно изпълнение на задълженията между двете

страни.
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