
Конкурентоспособност на България  

през призмата на банковата система 

Възможно ли е тя да бъде оазис в   

една недобре работеща икономика? 



Вместо въведение... 

. 
• Какво е настоящото състояние на българските 

предприятия? 

. 
• Колко са конкурентоспособни? 

. 

 

• Ролята на банковата индустрия . 

• Ролята на държавата и нейните администрации 



Състояние на българските 

предприятия 

Икономическо състояние Технологично състояние 

Ниска конкурентоспособност Липса на технологична модернизация 

Сложно финансово състояние, вкл.: Висока енергоемкост 

• Висока задлъжнялост Висока трудоемкост 

• Лоша кредитируемост Ограничени нови продукти 

• Ниска ликвидност на активите Екологични проблеми 



Ролята на държавата и 

нейната администрация 

• Постоянно променяща се нормативна инфраструктура 

• Непрогнозируема икономическа среда 

• Висока бюрократична тежест 

• Неработещ фондов пазар и липса  

на алтернативи за финансиране 

• Неефективно усвояване на ЕU-фондовете 

• „Срамежлива” роля на Българската банка за развитие, 

ИАНМСП, БАЕЗ в процесите по осигурява финансиране на 

българските предприятия;  

 

 



Инвестиции и ПЧИ (млн. лв.) 
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Работни места (бр.) 
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За три години са загубени 

378 714 работни места! 



Поведението на банките 

. 
• Високи надбавки за риск във връзка с лошата кредитабилност 

. 
• Въведени бариери за намаляване мобилността на клиентите 

. 
• Налагане на преобезпечаване на финансиранията 

. 
• Изцяло прехвърлен риск върху клиента 

. 
• Липса на достатъчна прозрачност в условията на кредитиране 



Банките и предприятията 

• Профитиране на банките чрез изключително прилагане на плаващи 

лихвени проценти (с неясна структура), ограничаваща възможността за 

дългосрочо планиране на паричните потоци; 

• Лихвените нива са значително по-високи от пазарите на останалите 

държави в EU; 

• Липса на “мобилност” на предприятията да рефинансират при по-добри 

условия (закрепостяване чрез нарочни клаузи и ограничения); 

• Завишени нива на такси и комисионни, добавящи доход на банките и 

оскъпяващи кредитния ресурс. 

 



Нива на «лошите» кредити 



Актуално състояние  

Необходимост от промени в 
съдебната система  

Възможност за обявяване на 
фалит със стара дата 

Необходимост от 
нормативни промени 

Процедури за ускорена 
реализация на обезпеченията 

Загуба на работни места Нови необслужвани кредити  

Липса на адекватни анализи 
за състоянието на банковата 

система 

Намалена възможност на 
предприятията да планират в 

дългосрочен план 



Актуално състояние 

Опасност от фалити? 

Срив в ликвидността на активите? 

 

 



Въпроси 

В условия на криза  
има ли банкируеми проекти? 

Може ли да се търсят  
подходящи банкови продукти? 



Схема на финансиране 1 

ЕSCO 

Банков сектор 

Търговско дружество, 
Предлагащо проекта 

Търговско дружество, 
Внедряващо проекта 



Схема на финансиране 2 

Банков сектор 

Търговско дружество, 
Предлагащо проекта 

Търговско дружество, 
Внедряващо проекта 



Схема на финансиране 3 

Търговско дружество, 
Предлагащо проекта 

Търговско дружество, 
Внедряващо проекта 
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Банков сектор 



Възможно ли е банковата система да бъде 

оазис в една недобре работеща икономика? 


