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Въведение

През последните две десетилетия светът на финансите коренно се про-
меня.Под влияние на фактори като нови технологии, либерализация нафинан-
совите институции и глобализация на финансовите пазари се осъществяват
значителни трансформации в индустрията на финансовите услуги. В частност
финансовите и банковите системи на различните страни стават по-взаимос-
вързани. Тази финансова интеграция, от една страна, позволява по-добра ди-
версификация на рисковете, но от друга – е основа за проява на „ефекта на
доминото”, тъй като по-голямата свързаност води до по-лесно предаване на
шокове между банките и банковите системи. По този начин в съвременния
финансов свят системният риск на наднационално или дори на глобално ниво
става твърде висок. Неотдавнашната финансова криза разкрива как сложните
взаимовръзки в банковото дело могат да допринесат за предаването на небла-
гоприятни шокове и зараза.

Следователно стабилността на една банка вече не може да бъде оценя-
вана изолирано, тъй като зависи в голяма степен от взаимовръзките и с други
банки. Доктрината Too Big To Fail (Твърде голяма, за да фалира) несъмнено
трябва да се допълни с Too Interconnected To Fail (Твърде взаимосвързана, за
да фалира). От друга страна, за да се оцени стабилността на цялата система,
трябва да се вземат предвид спецификите на мрежовата ѝ структура. Това е
резултат и от напредъка в икономическата и финансовата теория, която прес-
тава да се фокусира единствено върху индивидуалните посредници, техните
функции и поведение, а все повече развива системен поглед върху финансова-
та мрежа като неделимо цяло.

Водени от това разбиране, редица изследователи в последните години
насочват своите усилия към изучаване на спецификата на банковите мрежи на
страни като Германия (Upper,Worms 2002), Австрия (Boss et al. 2004), Велико-
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британия (Wells 2004), Нидерландия (Van Lelyveld, Liedorp 2006), Финландия
(Toivanen 2009), Канада (Chapman et al. 2011), Мексико (Martinez-Jaramillo et
al. 2012), Португалия (Fernandes, Borges 2013), Унгария (Boros 2015), Китай
(Xiao, Tang, Zhou 2017; Cao et al. 2017). Същевременно в родната специали-
зирана литература липсват изследвания в тази сфера с изключение на това на
Ненова (2013). В него обаче се прави систематизиране на основните теоретич-
ни постановки на мрежовата структура, както и методологично описване на
симулационните подходи за тестване на корелирани фалити на банки. От тази
гледна точка трудът има теоретико-методологичен характер, но няма пряко
приложение на разглежданите модели върху банковата система в България.

В този контекст предмет на това изследване е мрежовата архитектура, а
обектът е банковият сектор в България. Оценявайки нарастващото значение
на финансовите мрежи в годините след глобалната криза, целта на студията е
да се обоснове подход за анализ, на базата на който да се изведат специфични-
те характеристики на банковата мрежова структура в България. Качественият
анализ на мрежовата структура на банковата система може да се използва като
основа за идентифициране на рисковете от зараза и оценка на финансовата ѝ
стабилност.

За реализиране на поставената цел е необходимо да се откроят следните
изследователски задачи:

1. Обосноваване на необходимостта от нов „мрежови” поглед върху ар-
хитектурата на съвременните банкови системи, използвайки инструментари-
ума на мрежовата теория.

2. Емпиричен анализ на мрежовите възли и преките междубанкови връз-
ки в банковия сектор на България.

3.Мрежово моделиране на банковата система в България, основавайки
се на принципа на максималната ентропия.

Изследователската теза, която се аргументира: архитектурата на въ-
трешната банкова мрежа в България показва, че не е налице съществена
заплаха от разпространение на финансова зараза. Тъй като такава все пак
може да бъде „внесена отвън” чрез фалит на системно важен субсидиар,
е необходимо регулаторните органи и банковият мениджмънт да: 1) осъ-
ществяват непрекъснат мониторинг върху степента на свързаност и кон-
центрацията на междубанкови средства; 2) ограничават образуването не
само на „прекалено големи“, но и на „прекалено свързани“ банки.
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Глава първа

Мрежи и приложението им във финансите

1.1. Мрежова теория и специфика на финансовите мрежи

Мрежите играят централна роля в съвременната индустриална органи-
зация. Много мрежови индустрии като телекомуникациите, железопътният и
авиационният транспорт са в центъра на съвременните икономики. Според
Mark Fruin (1998): „трите най-популярни модела и идеални като тип органи-
зации са йерархиите (както често биват назовавани бюрокрациите и фирми-
те), пазарите и мрежите”. Но да се прозре разликата между йерархиите, па-
зарите и мрежите, се оказва трудна задача. В цитираното произведение Mark
Fruin твърди, че за да се изрази характерът на взаимовръзките в съвременните
икономики, е по-подходящо да се използват понятията „мрежа” и „пазар”, а не
„организация” и „институция” (Mark Fruin 1998: 46).

По своята същност мрежите са системи от взаимно свързани елемен-
ти, познати като възли (nodes). Същевременно един възел може да съдържа
в себе си една или повече мрежи, така че дали даден обект или система ще
бъдат назовавани възел или мрежа зависи единствено от мястото им в изу-
чаваната съвкупност. Например UniCredit Group може да бъде разглеждана
като мрежа сама по себе си, а УниКредит Булбанк – като един от възлите ѝ.
От друга страна, UniCredit Group е един от многото възли в европейската бан-
кова (финансова) система. По същия начин интранетът (вътрешната мрежа)
на една компания може да бъде разглеждан като мрежа или просто като възел
в интернет. От друга страна, някои възли, наречени „базови”, не са мрежи, а
по-скоро основни елементи или градивни компоненти, от които са изградени
всички мрежи (Pistor 2007: 3). В дигиталния свят основен тип базисни възли
са микрочиповете, които се вграждат в различни устройства като персонални
компютри и мобилни телефони. В обществото най-разпространените базисни
възли са човешките индивиди.

Мрежовата теория (network theory) е част от теорията на графите 
(graph theory). Според нея мрежата може да бъде дефинирана като графика,
която изобразява дискретни обекти като възли и връзките между тях, а те мо-
гат да бъдат симетрични или асиметрични (Cohen, Havlin 2010). Мрежовата
теория също така идентифицира ключовите елементи на мрежите. В тях се



8

включват: маса (тегло) на връзката между два възела, степен на централиза-
ция на възел; позиция на възлите в мрежата; вид свързаност. Табл. 1 представя
основните им характеристики.

Таблица 1

Ключови мрежови елементи

Ключови елементи Характеристики

Маса (тегло) на връзката между
два възела

Показател за значимостта на връзката. Зависи от
стойността или обема на потоците между възлите

Степен на централизация на възел

Свързана е с броя на връзките „от” и „към”
възела. Може да се изчисли като дял на броя
на действителните връзки от спрямо този на
потенциалните такива

Позиция на възлите в мрежата
Намира се в зависимост от това дали даден възел
играе доминираща роля в мрежата или пък е
подчинен на централните възли

Вид свързаност
Бива пряка и косвена. Пряката се характеризира
с директни взаимоотношения между възлите.
Косвената се осъществява чрез общ за два възела
елемент

Характерът на връзките между възлите (например тяхната посока, ка-
чество, интензитет и честота) формира различни типове мрежови структу-
ри (network structures). Теорията на мрежите разграничава два вида мрежови
структури – обикновени мрежи (regular networks) и сложни мрежи (complex
networks). В обикновените мрежи връзките между възлите са фиксирани (ре-
гулярни) и броят на съседите на всеки възел е еднакъв. Повечето мрежи в за-
обикалящата ни действителност (социални, биологични, технологични и т.н.)
се характеризират с нетривиални модели на връзки между възлите, които не
са базирани нито на регулярност, нито на чиста случайност. Такъв тип мре-
жи се наричат сложни или комплексни. Финансовите мрежи са точно такива,
имайки предвид природата на връзките между възлите, които ги изграждат
(финансови институции и техни клиенти).

Много важна черта на мрежите е проявата на положителни външни ефек-
ти (network externalities). В една типична мрежа прибавянето на нов клиент
(възел) повишава готовността на всички участници да плащат за мрежовите
услуги. По такъв начин те са в по-благоприятно положение като потребители.
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Ползата от добавянето на нов възел (или нов клиент) обаче надвишава инди-
видуалната или личната изгода за отделния възел (или клиент). Според закона
на Меткалф1 (Metcalfe‘s law) стойността на една мрежа е пропорционална на
броя на потребителите, т.е.:

Мрежова стойност = n*(n – 1)/2,

където n е броят на участниците в мрежата.
Една-единствена пощенска служба, железопътна гара, телеграф, теле-

фон или компютър са абсолютно безполезни. Ако прибавим още една поща,
гара и т.н., то всяка допълнителна връзка ще повишава стойността на мрежата.
С други думи, мрежите се характеризират с повишаваща се възвръщаемост от
мащаба и тъй като финансовите системи са мрежи, законът на Меткалф може
да се приложи за тях. Това обаче не означава, че всяка фирма или сегмент от
мрежата ще се възползват от тази възможност. Това, което всъщност има зна-
чение, е мащабът на мрежата.

Най-важното условие за свързаност между компонентите в една мре-
жа е допълняемостта. При някои мрежи тя се реализира незабавно, но в
повечето ситуации допълняемостта между компонентите съществува само
като потенциална възможност и не се реализира веднага. Освен това, за да
реализират ползата от допълняемостта, компонентите се нуждаят и от съв-
местимост и координация. Например в телекомуникациите и железопътния
транспорт координацията приема формата на техническа съвместимост на
комуникационните стандарти и на уточняване на ширината между релсите.
Във финансовата мрежа, освен техническите аспекти на съвместимостта, съ-
ществува необходимост и от координация във времето и мястото. И тъй като
съвместимостта не се реализира незабавно, трябва да се проучат внимателно
алтернативите, стоящи както пред участниците на финансовите пазари, така и
пред финансовия посредник (в частност борсата).

Като вземем предвид единствено разграничението според търсене и
предлагане, можем да опишем мрежата на борсовото посредничество (фиг. 1).

1 Робърт Меткалф е основател на 3Com Corporation и създател на Ethernet.
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Фиг. 1. Мрежа на борсовото посредничество
(Източник: Economides and White 1993: 5)

Тя се състои от две категории търгуващи: търсещи – D1,…, Dm, и пред-
лагащи – S1….Sn, които се срещат на борсата Е (Exchange). И търсещите, и
предлагащите желаят да сключат сделка, т.е. техните борсови поръчки да се
срещнат с насрещни такива. По този начин всяка оферта за покупка, т.е. все-
ки компонент DIE, се допълва с насрещна оферта за продажба, представена
от подмножество компоненти като SjE. Следователно в мрежата на фондо-
вите борси не всички компоненти са взаимно допълващи се. Това означава,
че има нужда от трети компонент – при фондовата борса това ще е необхо-
димостта от централен борсов механизъм или от търговска система, чрез
която се осигурява изпълнение на брокерските поръчки. Но прибавянето на
нов компонент (например нова оферта за покупка) също оказва положител-
но въздействие върху допълващите се компоненти (съответстващите офер-
ти за продажба). Освен това изгодата от допълнителната оферта „купува” не
се ограничава само до компонента, който точно отговаря на предложението
за покупка. Като цяло прибавянето на нова оферта „купува” има благоприя-
тен ефект (чрез цената) върху широко подмножество от оферти за продажба.
Така външните мрежови ефекти в мрежата на фондовата борса се проявяват в
подмножество от търгуващи „от другата страна” на пазара.

При ниско ниво на активност и ликвидност увеличението на насрещни-
те оферти (в резултат на разширяването на мрежата) има благоприятен ефект
върху пазарните участници. С разширяване на мрежата пазарната ликвидност
(измервана посредством флуктуациите на пазарните цени) се увеличава. Това
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в основата си е ефект от закона за големите числа, действащ върху подмноже-
ства от пасващи насрещни оферти, които се увеличават с повишаване на броя
на пазарните участници. Така на една обикновена фондова борса, намираща
се в състояние на неликвидност, външните ефекти приемат формата на пови-
шаване на инвестиционната активност и снижаване на пазарната несигурност.

Погледнато в по-широк план, фиг. 1 може да послужи за представяне на
процеса (мрежата) на финансовото посредничество. По-конкретно D1 … Dm 
са субекти (главно индивиди и домакинства), търсещи активи на финансовите
пазари, за да инвестират своите спестявания (спестители). От друга страна, S1 

… Sn са основно бизнес фирми, предлагащи финансови активи (облигации,
акции), за да финансират свои инвестиционни проекти (заематели или емитен-
ти). Тук, за разлика от борсовото посредничество, нещата са доста по-сложни,
тъй като желанията (потребностите) на спестителите и заемателите по-често
са несъответстващи (Kolb, Rodriguez 2004: 265). Това налага необходимостта
от функционирането на финансови посредници като банки, застрахователни
компании, взаимни фондове и др. Казано по друг начин, финансовите пазари
не могат да осигурят директно свързване на спестителите и заемателите без
наличие на посреднически институции. Същевременно обаче ефективното
функциониране на финансовите пазари и посредниците изисква наличие на
подходяща инфраструктура – рейтингови агенции; кредитни регистри; тър-
говски, платежни и клирингови системи; регулаторни агенции и др. Всички те
(финансовите пазари, посредници и инфраструктура) образуват финансовата
система, която също може да бъде представена и анализирана като мрежа.
Финансовата система (като мрежа) е подобна на мрежата от бизнес фирми в
реалната икономика, тъй като и двете са изградени от възли и връзки между
тях. Разликата е, че, от една страна, броят на възлите във финансовата мрежа
е много по-голям, а от друга – връзките между възлите не са така регулярни.
Имайки предвид природата на сделките на финансовите пазари, можем да ка-
жем, че финансовите мрежи са много по-сложни.

Следва да подчертаем обаче, че в повечето страни от ЕС (вкл. България)
финансовите системи са банково базирани, т.е. банковият сектор играе доми-
нираща роля в процеса на финансово посредничество. Това обяснява защо фо-
кусът на изследването е насочен именно към мрежата от банкови институции.
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1.2. Банковата система като мрежа

В контекста на казаното дотук, банковата система, като главен стожер
във всяка икономика, може да се изследва като сложна мрежа от възли (банки)
и връзки (преки и косвени) между тях. С други думи, всяка банка от система-
та може да се приеме като възел, който се свързва както с клиентите си, така
и с други банки чрез предлагане на депозитни, кредитни, платежни и други
услуги. Централната банка пък е главен възел (център) за останалите възли в
системата, чрез който търговските банки уреждат междубанковите си тран-
закции. През последните години редица автори анализират банковата система
като финансова мрежа със сложни взаимодействия между отделните ѝ еле-
менти (Allen, Babus 2008; Nier et al. 2008; Hammond 2009; Haldane, May 2011).

Мрежовият подход при моделирането на банковата система е особено
важен за оценката на финансовата стабилност и все повече се използва като
инструмент за диагностициране на външни негативни ефекти, които могат да
засегнат една институция и впоследствие цялата система. В специализира-
ната литература са известни две основни групи банкови мрежови структури:

 • без йерархична подчиненост на възлите, описани от Allen и Gale
(2000), и Babus (2006);

 • йерархични банкови мрежи, представени подробно отVeld et al. (2015).
Allen и Gale (2000) разглеждат икономика, състояща се от четири реги-

она, като във всеки функционират произволен брой идентични банки. Бази-
райки се на междубанковите експозиции (връзките в мрежата), те представят
банковата система чрез два модела. Първият е т.нар. пълна банкова мрежа,
при която банките в един регион са свързани с банките в останалите региони
посредством междубанкови депозити и заеми. Както се вижда от фиг. 2, всяка
банка има изградени преки двупосочни връзки с банките от другите региони.
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Фиг. 2. Пълна банкова мрежа
(Източник: Allen, Gale 2000: 11)

Тази структура е типичен пример за мрежа с директно взаимодействие
и е близка до т.нар. обикновени мрежи. За разлика от нея при непълната бан-
кова мрежа банките от даден регион са свързани само с определени банки от
другите региони (фиг. 3).

Фиг. 3. Непълна банкова мрежа
(Източник: Allen, Gale 2000: 13)

Тук връзките са еднопосочни и с пряк характер. Степента на свързаност
е значително по-ниска от пълната банкова мрежа. Нещо повече, прекъсването
на връзката между два възела може да рефлектира върху съвкупната цялост
на мрежата. По този начин, при ликвиден шок, банките не могат да посрещнат
нуждите си поради недостатъчната им обвързаност в мрежата.

Към разгледаните две структури може да бъде добавена още една, която
се явява междинно звено – полупълна структура (фиг. 4).
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Фиг. 4. Полупълна банкова мрежа
(Източник: Babus 2006: 7)

За разлика от непълната в нея има изградени двупосочни връзки между
банките в мрежата, но не всички възли взаимодействат помежду си. Отново
връзките са по линия на междубанковите депозити. По-голямата свързаност,
в сравнение с непълната структура, увеличава възможностите за абсорбиране
на негативните въздействия на икономически шокове.

Двата най-разпространени модела за представяне и анализ на т.нар. йе-
рархични банкови структури са основният модел „ядро – периферия“ и пъл-
ният му вариант (фиг. 5 и 6). И в двата модела (които са типични сложни
мрежи) участниците, т.е. банковите институции, могат да бъдат разделени на
централни, представляващи част от ядрото, и периферни. При първия всички
агенти в ядрото са напълно свързани помежду си и взаимодействат с някои иг-
рачи от периферията, докато всеки периферен участник има поне една връзка
с ядрото, но не взаимодейства с други периферни участници. Следователно
при него е налице силна обвързаност на банките в ядрото и липса на връзки
между елементите от периферията. Казано по друг начин, периферните банки
могат да си взаимодействат по косвен начин – само чрез ядрото, докато силна-
та обвързаност на централните възли позволява изграждането на по-стабилни
и устойчиви връзки.
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Фиг. 5. Фиг. 6.
Основен модел „ядро - периферия” Пълен модел „ядро - периферия“

(Източник: Veld et al. 2015: 11-12)

Специфичното за пълния модел е, че всеки възел от периферията се
свързва с всички възли от ядрото. Това означава по-голяма обвързаност на
банките в системата и по-голяма зависимост една от друга. В действителност
съвременните банкови системи на повечето страни имат този вид структу-
ра – със сложни и многобройни връзки между участниците, поради развития
междубанков пазар на финансови инструменти.

Чрез мрежовата структура може да се изследва степента на обвърза-
ност на отделните елементи, доколко тази обвързаност допринася за появата
и разпространението на финансова зараза и е предпоставка за намаляване на
устойчивостта на банковата система. Терминът „финансова зараза” започва да
навлиза широко в специализираната литература в края на миналия век, в от-
говор на кризите от края на 90-те години – на азиатската и руската финансова
криза, както и колапса на хедж фонда Long Term Capital Management (LTCM)2.
Внимателният анализ на въпросните кризи разкрива няколко ключови харак-
теристики на финансовите (банкови) системи (Allen, Carletti 2008):

• сравнително малки по сила шокове могат да предизвикат финансова
криза и да нанесат значителни вреди за икономиката;

• ефектът от шока, т.е. мащабността на кризата, зависи от връзките меж-
ду институциите, където е възникнал, с останалата част от финансовата (бан-

2 Под финансова зараза се разбира разпространението на загуби, понесени от отделна
част на финансовата система към останалите ѝ части посредством различни връзки
между финансовите институции.
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ковата) система;
• сложността на финансовата (банковата) система и липсата на информа-

ция за интензитета на връзките между институциите в нея правят невъзможно
предвиждането на потенциалната опасност, която шокът може да нанесе.

Глобалната финансова криза от 2007 – 2008 г. засилва вниманието на
специалистите към взаимовръзките между финансовите институции и по-
конкретно към риска от финансова зараза като един от възможните канали за
реализиране на системен риск. В банковия сектор този риск се свързва с поня-
тието „системно събитие”, т.е. фалитът на една банкаможе да доведе до провал
и на други банки. Системният риск произтича от преките и косвените връзки
между банките. Преките (или директни) връзки са вследствие от експозиции
на междубанковия пазар, който позволява на банките да взаимодействат по-
между си. Косвените (или непреки) връзки пък се дължат на притежаването
на еднакви или корелирани класове активи в портфейлите от инвестиции, или
от споделянето на една и съща база вложители, т.е. това е форма на риск от
концентрация. Nier et al. (2008) разграничават още по-конкретно механизмите
за реализиране на системно събитие:

• пренасяне на проблеми между отделни институции или групи инсти-
туции чрез преки двустранни експозиции между тях;

• информационна зараза;
• реакция на принудителна продажба на активи от страна на институ-

ции, изпитващи финансови затруднения;
• корелирани експозиции на банки към общ рисков фактор, като напри-

мер спукването на балон на финансовите пазари.
По-голямото фокусиране върху системния риск може да бъде илюстри-

рано чрез институционалната структуранабанковата системаипо-конкретно– 
чрез елементите на мрежата за сигурност. От институционална гледна точка в
структурата на съвременните банкови системи се включват: 1) централна бан-
ка; 2) търговски банки и други кредитни институции; 3) мрежа за сигурност в
банковия сектор; 4) инфраструктура на кредитния пазар, представена от сис-
тема за информационно осигуряване (кредитни регистри и бюра) и правна
система (осъществяваща защита интересите на банките като кредитори).

Исторически погледнато мрежата за сигурност е еволюирала в годи-
ните, за да достигне до посочения в табл. 2 състав от институционални ком-
поненти.
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Таблица 2

Модели на мрежата за сигурност в банковия сектор

Първоначален модел Междинен модел Съвременен модел

• Банков надзор
• Кредитор от последна
инстанция

• Банков надзор
• Кредитор от последна
инстанция

• Система за защита на
банковите депозити

• Банков надзор
• Кредитор от последна
инстанция

• Система за защита на
банковите депозити

• Макропруденциален
надзор

• Институция за
преструктуриране и
оздравяване на банки

(Източник: Младенов 2015: 60 - 61).

Първоначалният модел, характерен за периода до 1960 г., е включвал
само първите два елемента, с изключение на САЩ, където схемата за депозит-
но гарантиране е създадена през 1933 г. В междинния модел (1960 – 2007 г.) се
включва и системата за депозитно гарантиране. Глобалната финансова криза
налага формирането на нов модел, включващ два нови елемента: макропруден-
циалния надзор и инструменти за преструктуриране и оздравяване на банки.

Макропруденциалният надзор придобва особена значимост след гло-
балната финансова криза. Той е насочен към ограничаване на системния риск
и поддържане на стабилността на цялата финансовата (банкова) система чрез
контрол върху т.нар. системно значими финансови институции. Така напри-
мер макропруденциалното регулиране и надзорът във финансовата система
на ЕС се осъществява от Европейския съвет за системен риск (ЕССР); във Ве-
ликобритания – от Съвет за финансова политика (Financial Policy Committee)
към Bank of England; в САЩ – от Съвет за надзор върху финансовата стабил-
ност (Financial Stability Oversight Council – FSOC).

Институция за преструктуриране и оздравяване на банки.С тази функ-
ция са натоварени преди всичко схемите за гарантиране на банковите депо-
зити. Въпросните схеми могат да участват в процеса по подпомагане и пре-
структуриране на проблемни банки. Целта в крайна сметка е банките да не
бъдат спасявани с парите на данъкоплатците
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Глава втора

Мрежови „поглед” върху банковия сектор в България

2.1. Банковите институции като мрежови възли

Банковата система в България, като всяка друга, се отличава със свои-
те особености, специфика и вид на участниците, които я изграждат. За да се
анализира структурата на сектора, е необходимо да се разкрият типовете кре-
дитни институции, опериращи в него, както и техните характерни черти. В
нашата страна функционират търговски банки, „изповядващи“ универсалния
модел на банкиране. При него банковият бизнес е широко дефиниран, като
включва всички аспекти на предлагането на финансови продукти и услуги,
в това число сделки с ценни книжа, застраховане, пенсионно осигуряване,
лизинг и т.н (Вачков, Георгиев, Камеларов 2009: 303). На местния пазар най-
големите обеми от средства са насочени към традиционните продукти – кре-
дити и депозити, и в по-малка степен към инвестиции в ценни книжа, застра-
ховане, лизинг и др. На пазара участват 26 банки, разпределени в две групи
(Българска народна банка: 2018а): банки, лицензирани в Република България, 
и клонове на чуждестранни банки в Република България. Към първата спадат
банки с местни и чуждестранни капитали, които извършват самостоятелно и
независимо своята дейност, докато клоновете са на чуждестранни банки и са
пряко подчинени на банката майка.

Характерна особеност е, че управление „Банков надзор”, което е струк-
турно звено към БНБ, групира банките с оглед открояване на динамиката на
процесите в банковата система. Мястото на банките в групите зависи от раз-
мера на активите им и се променя в края на всеки отчетен период. Първа
група се състои от 5-те най-големи банки на база на общите им активи към
всеки отчетен период, втората – от останалите, а в трета група влизат клонове
на чуждестранни банки в България. Разпределението на банките по групи към
31.12.2018 г. е представено в табл. 3 (Българска народна банка: 2018b). Съще-
временно следва да се допълни, че от близо десет години Уникредит Булбанк
и Банка ДСК са институциите с най-голям пазарен дял в страната. Това говори
за водеща и доминантна позиция, превръщайки ги в системно важни играчи
на пазара на банкови услуги.
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Таблица 3

Разпределение на банките по групи (31.12.2018 г.)

Първа група Втора група Трета група

УниКредит Булбанк Райфайзенбанк (България) Сити банк Европа – клон
България

Банка ДСК SG0 Експресбанк БНП Париба С.А. – клон
София

Обединена българска банка Централна кооперативна
банка

ИНГ банк Н.В. – клон  
София

Първа инвестиционна банка Българска банка за развитие БНП Париба Пърсънъл
Файненс С.А. – клон  
България

Юробанк България Банка Пиреос България Te-Же Зираат банкасъ –
клон София

Алианц Банк България Варенголд банк АГ – клон
София

Прокредит банк (България)

Инвестбанк

Общинска банка

Интернешънъл асет банк

Българо-американска
кредитна банка

Търговска банка Д

ТИ БИ АЙ Банк

Токуда банк

Тексим банк

Важен аспект за изследването е видът собственост на кредитните ин-
ституции. В нашата система преобладават банки с чуждестранни капитали,
главно дъщерни дружества и клонове на големи банкови групи в Европа.
Характерно за банките с местна собственост е следването на самостоятелен
бизнес модел, предвид спецификата и условията на банковия пазар, докато
поведението на чуждестранните банки на местния пазара може да бъде „мо-
делирано“ от банката майка чрез вливане или отлив на средства, разширяване
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или свиване на участието на субсидиара и т.н. Пълната класификация на бан-
ките спрямо собствеността е представена в табл. 4.

Таблица 4

Разпределение на банките по вида на собственост (31.12.2018 г.)

Вид собственост Банки

Държавна Българска банка за развитие

Местна Първа инвестиционна банка

Централна кооперативна банка

Инвестбанк

Общинска банка

Интернешънъл асет банк

Българо-американска кредитна банка

Търговска банка Д

Тексим банк

Чуждестранна –
субсидиари на банки

УниКредит Булбанк

Банка ДСК

Обединена българска банка

Юробанк България

Райфайзенбанк (България)

SG Експресбанк

Банка Пиреос България

Алианц Банк България

Прокредит банк (България)

ТИ БИ АЙ банк

Токуда банк

Чуждестранна – клонове
на банки

Сити банк Европа – клон България

БНП Париба С.А. – клон София

ИНГ банк Н.В. – клон София

БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България

Te-Же Зираат банкасъ – клон София

Варенголд банк АГ, клон София
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От представеното разпределение могат да се изложат две важни конста-
тации:

• Първо, в страната има една банка с 99,9% държавна собственост –
Българска банка за развитие. Създадена е през 1999 г. като насърчителна бан-
ка. Основен фокус в дейността ѝ е подкрепата за малките и средните пред-
приятия. Бизнес моделът ѝ се свързва с предоставяне на средства по различни
програми на местно и европейско ниво на други банки в страната с цел тях-
ното изпълнение. Банката се явява основният кредитор на другите банки в
страната по отношение на подпомагане със средства, които пък банката бене-
фициент инвестира в заложените в програмите проекти. От друга страна оба-
че, институцията е лицензирана като търговска банка и на пазарен принцип
отпуска кредити на банки, депозира пари и открива разплащателни сметки в
други банкtи (които се явяват предоставени средства на други банки/вземания
от други банки в активната страна на баланса) с цел извличане на печалба и
се финансира от местния пазар чрез междубанкови депозити. Поради тази
причина е напълно логично Българска банка за развитие да бъде включена в
обхвата на изследване на мрежовата структура и устойчивостта на мрежата.

• Второ, банките с чуждестранна собственост са разделени в две кате-
гории. Единадесет от тях са самостоятелни дъщерни дружества на банкови
групи от Европа и света – тоест те са самостоятелни дивизии, които наби-
рат самостоятелно капитал, имат известна степен на самостоятелност при
извършването на своята дейност, но са пряко подчинени на банката майка.
От друга страна, клоновете на чуждестранните банки зависят изцяло от по-
ведението на основната банка. Те не са самостоятелни дружества и разчитат
предимно на трансфери отвън.

Друга отличителна черта на банковата мрежа е умерената степен на
концентрация, изразена чрез показателите: коефициент на концентрация на
петте най-големи банки (CR5), коефициент на концентрация на трите най-
големи банки (CR3) и индекс на Хърфиндал-Хиршман HHI (Георгиев и др.
2017: 149 - 150). В периода 2005 – 2014 г. средните стойности на CR5 и CR3
са съответно 53% и 37%. През 2017 г. CR3 достига 49,81%, което означава, че
три банки в страната имат пазарен дял от близо 50% (World Bank 2019). Един-
ствено индексът на Хърфиндал-Хиршман HHI показва, че концентрацията е
малко под границата за умереност – през последните няколко години тя варира
малко под 1000 пункта, но се забелязва повишаване. Консолидацията на ОББ
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и KBC през 2017 г., покупката на Търговска банка „Виктория“ от Инвестбанк
плюс придобиването на SG Експресбанк от Банка ДСК повишава още повече
стойностите на индикаторите за концентрация. Така в края на 2019 г. инде-
ксът на Хърфиндал-Хиршман HHI е със стойност 939 (EU structural nancial
indicators 2019), докато в края на първото полугодие на 2020 г. CR5 достига
66,3% (Българска народна банка 2020). И двете стойности са най-високи за
последните 5 години.

Изясняването на особеностите на системата и вида на банките дава ос-
нова за изследване на типа на структурата и на начините на свързаност между
възлите. Предвид силно свития фондов пазар, слабата му активност и спе-
цификата на банковия бизнес у нас, е обяснимо фокусът в анализа да падне
върху преките връзки за сметка на непрякото свързване. Това твърдение може
да се аргументира със следното:

• Липсата на достатъчно видове финансови инструменти за инвестира-
не и ниската активност на търговия на Българската фондова борса (БФБ) на
практика маргинализират ефекта от косвеното обвързване. Добавяйки и фа-
кта, че главните инвестиционни инструменти са държавни ценни книжа, от-
личаващи се с ниска волатилност, се стига до извода, че заплаха от държането
на портфейли с едни и същи активи трудно може да се породи.

• Сравнително ограничената роля на другите финансови посредници –
застрахователни компании, пенсионни фондове, инвестиционни фондове – е
предпоставка за доминиращата позиция на банките и поради тази причина
трябва да се изследват преките взаимоотношения между тях. Това се доказва
и от данните в табл. 5

Таблица 5

Финансово посредничество в България (% от БВП)

Показатели 2005 г. 2007 г. 2010 г. 2013 г. 2017 г.

Активи на банковия сектор 78,31 113,05 104,61 119,00 102,00

Активи на застрахователни
компании

2,17 3,95 6,71 6,55 7,35

Балансови активи на частни
пенсионни-осигурителни дружества

2,22 7,70 10,70 8,58 11.00
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Активи на местни и чуждестранни
инвестиционни фондове

- 2,12 1,24 1,78 3,60

Пазарна капитализация на „БФБ –
София” АД

20,11 55,46 15,26 12,54 24,08

(Източник: БНБ, КФН, БФБ – София).

• Традиционните видове дейности като кредитиране и влогонабиране
и далеч по-малкият мащаб на инвестиционното банкиране насочват внима-
нието върху предоставените междубанкови кредити и приетите депозити от
други банки.

Стъпвайки на публично достъпните данни за преките връзки, е необхо-
димо да се дефинира обхватът и границите на изследването:

• Първо, обхватът на периода е от 2014 г. до 2018 г. Началната година е
2014 г., тъй като именно оттогава за банките започват да се публикуват данни
за размера на междубанковите експозиции, съгласно Регламент (EС) 575/2013
относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвести-
ционните посредници. До 2018 г. е налична информация за преките връзки в
официалните банкови документи.

• Второ, изследваните банки за посочения период са 23 на брой. Тук се
включват банки, които имат пряко свързване с други банки по отношения на
предоставени и/или привлечени средства. Това са: Уникредит Булбанк, Бан-
ка ДСК, Първа инвестиционна банка, Обединена българска банка, Юробанк
България, Райфайзенбанк (България), SG Експресбанк, Централна коопера-
тивна банка, Сибанк, Банка Пиреос България, Алианц банк България, Бъл-
гарска банка за развитие, Инвестбанк, ПроКредит банк (България), Общинска
банка, Интернешънъл Асет банк, Българо-американска кредитна банка, Тър-
говска банка Д, Ти Би Ай банк, Токуда банк, Тексим банк, Търговска банка
„Виктория” и Te-Же Зираат банкасъ – клон София;

• Трето, от анализа са изключени предоставените кредити от Българска
банка за развитие към други банки, които са строго целеви за изпълнението на
определени национални и международни програми. Кредитите, предоставени
на пазарен принцип, попадат в анализа.

• Четвърто, банките, които нямат експозиции от/към други местни
банки, са изключени от анализа. Това са: Алфа банк България, БНП Париба
С.А. – клон София, ИНГ Банк Н.В. – клон София, Ситибанк Европа АД – клон
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България и Варенголд банк АГ, клон София.
• Пето, всички предоставени и привлечени средства от местни банки

на БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България са от БНП Париба
С.А. – клон София. Тъй като двата клона принадлежат към френската BNP
Paribas, то това се явяват вътрешни трансфери в рамките на групата, които
следва да отпаднат от изследването.

• Шесто, данните за Сибанк и Търговска банка „Виктория“ са до 2017 г., 
тъй като те са влети съответно в Обединена българска банка и Инвестбанк.
Поради поставянето на КТБ под особен надзор през 2014 г. и впоследствие
изключването ѝ от системата тя също не е в обхвата на анализа.

Изследването се основава на следните източници на данни:
• годишни финансови отчети на банките;
• годишно оповестяване съгласно част осма „Оповестяване на инфор-

мация от институциите“ на Регламент (EС) 575/2013 относно пруденциалните
изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници;

• тримесечен бюлетин на БНБ „Банките в България“.

2.2. Анализ на преките междубанкови връзки

Фокусирайки се върху активната страна на банковия баланс, може да се
установи, че размерът на предоставените ресурси3 към местни банки варира
в границите на 1 – 1,5 млрд. лв., а този към чуждестранни банки – 5,4 – 10,2
млрд. лв. (вж. приложение 1 и приложение 2). Отнасяйки тези стойности към
общо предоставените средства, делът на първите не надвишава 2%, а делът на
вторите се колебае в границите между 7,48% и 14,04%. Това, от една страна, е
разбираемо, тъй като основните субекти, към които е насочено кредитирането,
са фирмите, гражданите и домакинствата. От друга страна, не е много ефек-
тивно за икономиката големи обеми от средства да циркулират само в рамките

3 Предоставените ресурси на банки включват: предоставени кредити и аванси на други
банки, разплащателни сметки в други банки, предоставени депозити на други банки и
други подобни вземания на дадена банка. Изключват се парите, паричните инструменти
и сметки в централната банка, както и трансферите, свързани с обслужването на раз-
лични програми на ББР. Данните са извлечени от годишните финансови отчети на бан-
ките и тримесечния бюлетин на БНБ, като за някои кредитни институции разбивката за
местни и чуждестранни банки е направена на база данните от годишното оповестяване
съгласно част осма „Оповестяване на информация от институциите“ на Регламент (EС)
575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвести-
ционните посредници.
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на банковата система, вместо да се използват в реалния сектор. Вижда се оба-
че, че експозициите към банки извън страната значително превишават нивото
на междубанковите връзки във вътрешната мрежа. Логиката се обосновава от
факта, че банките с най-висок дял на активите са субсидиари на европейски
банкови групи. През последните две години се забелязва увеличаване на меж-
дубанково кредитиране, като това от части се дължи и на окрупняването на
банковия бизнес поради сливания и поглъщания.

Още по-малък е делът на междубанковите привлечени средства4. Сред-
ствата от местни банки не превишават 1 млрд. лв. за изследвания период, до-
като тези от чуждестранни банки са в интервала 1,64 – 2,48 млрд. лв. (вж.
приложение 3 и приложение 4). Спрямо общите средства тези от местни са
около 1 – 2%, а от чуждестранни – между 2% и 4%. На какво се дължат ни-
ските стойност:

• Първо, високата ликвидност на банките в страната. В годините пре-
ди изследвания период се наблюдава чувствително набиране на средства не
само от банки, а и от фирми и граждани. Лихвените проценти по депозитите
достигат до 8 – 10% на годишна база. Темповете на привличане на средства
са много по-големи от предоставянето на такива, поради което се наблюдава
свръхликлидност.

• Второ, в допълнение на горното твърдение за свръхликвидността на
кредитните институции, понижаващите се лихвени проценти през послед-
ните три години логично спада и депозирането на средства между банките.
Поставянето под специален надзор на КТБ от средата на 2014 г. също има
своето отражение. Към настоящия момент лихвените нива по междубанкови-
те депозити дори имат отрицателни стойности, което обяснява намаляването
на привлечените средства от други банки.

• Трето, възможността, която предоставя Българска банка за развитие
на местните банки чрез осигуряване на средства на други банки за стимулира-
не на малкия и средния бизнес, допълнително води до понижено привличане
на депозити.

Разкриването на дела на междубанковите преки връзки за всяка банка е
от съществено значение за определяне на системно важните възли в мрежата.
Колкото по-висок е делът на директните взаимоотношения, които една инсти-

4 Привлечените ресурси от банки включват: всички задължения, привлечени депозити,
открити разплащателни сметки от други банки, задължения за обратно изкупуване и т.н.
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туция има с останалите, толкова нейната значимост за системата е по-голяма.
За определяне на степента на важност на даден възел се използват четири
показателя:

• съотношение на предоставени средства към местни кредитни инсти-
туции от конкретен възел към общо предоставени средства на местни кредит-
ни институции в банковата система;

• съотношение на предоставени средства към чуждестранни кредитни
институции от конкретен възел към общо предоставени средства на чуждес-
транни кредитни институции в банковата система;

• съотношение на привлечените средства от местни кредитни институ-
ции от конкретен възел към общо привлечени средства от местни кредитни
институции в банковата система;

• съотношение на привлечените средства от чуждестранни кредитни
институции от конкретен възел към общо привлечени чуждестранни от мест-
ни кредитни институции в банковата система.

Хвърляйки поглед към междубанковото кредитиране в рамките на
местния банков сектор, дяловете на всяка банка са представени на фиг. 75. В
периода са изследвани двадесет и три банки, като четири от тях се откроят
с най-голям дял: Интернешънъл Асет банк – 13,97%, Обединена българска
банка – 12,68%, Българска банка за развитие – 12,11% и Алианц банк Бълга-
рия – 11,31%. Тъй като техният резултат е сравнително по-висок от този на
останалите участници (общо делът им е 50,07% – повече от половината от
цялата мрежа), може да се направи заключението, че четирите банки играят
важна роля на пазара на предоставени ресурси и се открояват като пазарни
лидери. Те са със системно важно значение. В допълнение останалите играчи
могат да бъдат разделени на две категории – с по-солидно присъствие (шест
банки с общ дял 31,55%) и с незначително присъствие (тринадесет банки с
общ дял 18,37%). Уникредит Булбанк, Общинска банка, Българо-американска
кредитна банка, Централна кооперативна банка, Райфайзенбанк (България) и
SG Експресбанк принадлежат към банките с по-солидно присъствие.

5 Подробните данни са представени в приложение 5.
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Фиг. 7. Дял на предоставени средства към местни кредитни институции
по банки от общо предоставени средства на местни кредитни

институции в банковата система средно за периода 2014 – 2018 г. (%)

От направените изчисления ясно се открояват четири банки, чиито дял
е 50,07% (фиг. 8). Най-голям дял притежава банката с местни капитали Ин-
тернешънъл Асет банк. Тя е един от най-активните участници на вътрешния
пазар на предоставени ресурси към други банки. Тъй като тя не е част от чуж-
дестранна банкова група, е подходящо отдаването на средства да се извършва
в банковия сектор на страната; той ѝ е добре познат и това води до по-ниски
транзакционни разходи. Стабилността на системата е друга предпоставка за
тази дейност, което би следвало да минимизира опасността от банкови фали-
ти. Въпреки че по отношение на активите банката е във втора група, по линия
на този показател е пазарен лидер. Обединена българска банка и Алианц банк
България са субсидиарите на чужди банки, които попадат в тази категория.
Първата е със значителни ресурси и е в топ пет на банките в страната по акти-
ви. Следователно значителните предоставени ресурси не се само във фокуса
на местните банки, а са и инструмент за генериране на доходи от лихви и за
банките с чуждестранна собственост.
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4 банки лидери по
предоставени средства към

местни кредитни
институции с дял 50,07%

6 банки с общ дял на
предоставени средства към

местни кредитни
институции 31,55%

13 банки с общ дял на
предоставени средства към

местни кредитни
институции 18,37%

Фиг. 8. Класификация на възлите в мрежата според дела
на предоставените средства към местни кредитни институции

за периода 2014 – 2018 г.

Както бе посочено, условно банките са класифицирани в три големи
групи лидери, шест банки с общ дял от 31,55% и останалите 13 банки. Дяло-
вете на банките от втората група варират в интервала 4,52% – 6,81%, а на тези
от последната група – 0% – 3,08%. От посочените данни не може да се твър-
ди, че съществува зависимост между фактора „критична маса“ и системната
значимост на възлите. Така например Банка ДСК, която попада в първа група
в класация на БНБ, предоставя едва 2,88% междубанкови ресурси от общите
междубанкови ресурси в системата. Юробанк България има нулев дял на пре-
доставите средства.

Класификацията на възлите може да се извърши и по отношение на от-
дадени ресурси на банки извън територията на страната. От анализа на да-
нните се вижда, че субсидиарите на големите банкови групи в Европа имат
водеща позиция. Тази закономерност е напълно логична, тъй като голяма част
от трансферите се извършват в рамките на групата, а всяка от тях е предста-
вена с по една банка на нашия пазар. По подобие на горното изследване и тук
на преден план се открояват четири банки лидери: Банка ДСК с дял 19,70%,
Уникредит Булбанк – 18,32%, Юробанк България – 13,06% и Обединена бъл-
гарска банка – 9,74% (фиг. 9)6

6 Подробните данни са представени в приложение 6.
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Фиг. 9. Дял на предоставени средства към чуждестранни кредитни
институции по банки от общо предоставени средства на чуждестранни

кредитни институции в банковата система средно
за периода 2014 – 2018 г. (%)

Сумарният дял на банките лидери е 60,82%. За разлика обаче от делово-
то съотношение на средствата към местни банки банките с най-голям дял са
част от големи европейски концерни. Те са и пазарни лидери по отношение
на активите в системата – намират се в първа група в класацията на БНБ.
На практика тези възли предпочитат да се свързват с възли извън местната
мрежа. Поведението им се определя от банката майка, тъй като много голям
ресурс от средства „циркулира“ в рамките на поделенията в групата. От друга
страна, местния пазар не е толкова привлекателен и те насочват своите сред-
ства на външния за нашата страна европейски пазар.

По отношение на концентрацията се наблюдават по-високи стойности
за банките лидери и по-ниски за останалите групи – банките със значително
присъствие са пет на брой с общ дял 29%, а тези с незначително присъствие
са 14 с дял едва 10,18% (фиг. 10).
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4 банки лидери по
предоставени средства към
чуждестранни кредитни
институции с дял 60,82%

5 банки с общ дял на
предоставени средства към
чуждестранни кредитни
институции 29,00%

14 банки с общ дял на
предоставени средства към
чуждестранни кредитни
институции 10,18%

Фиг. 10. Класификация на възлите в мрежата според
дела на предоставените средства към чуждестранни

кредитни институции за периода 2014 – 2018 г.

Като се има предвид, че сумата на предоставените ресурси на банки из-
вън България значително надхвърля тази на предоставените в нашата банкова
система, концентрацията в определен брой възли може да доведе до негатив-
ни последици. Прекалено големите експозиции извън рамките на страната и
съсредоточаването в малък брой кредитни институции прави мрежата твърде
зависима от чуждестранните банки. Системното значение на банките лидери
засилва опасността от пренасяне на заразата отвън при фалит на чуждестра-
нен контрагент или при решение за реорганизация на бизнеса. Така например
поради свиването или експанзията на определени банкови групи се наблюда-
ват сливания и поглъщания на субсидиари, опериращи в страна, което проме-
ня формата и свързаността в мрежата.

Съществуват и допирни точки между изследванията на местно и на
чуждестранно ниво. В банките с най-голям дял и на двете места присъства
Обединена българска банка, което я прави основен играч на пазара на пре-
доставени междубанкови средства както към местни възли, така и към чуж-
дестранни. Дяловете пък на SG Експресбанк и Райфайзенбанк (България) са
почти еднакви и за двата показателя, което говори, че възлите по сходен начин
се свързват с други банки.

Изследвайки преките връзки откъм пасивната страна на банковите ба-
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ланси, отново може да разграничим средствата, получени от банки резиденти
и такива от външни институции. Фокусирайки се върху експозициите на въ-
трешния пазар, се наблюдава структура, подобна на междубанковите активи.
Голям дял от средствата са притежание на малък брой възли – 66,74% се
държат от три банки – Уникредит Булбанк, SG Експресбанк и Банка ДСК 
(фиг. 11)7.
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Фиг. 11. Дял на привлечените средства от местни кредитни институции
по банки от общо привлечени средства от местни кредитни институции

в банковата система средно за периода 2014 – 2018 г. (%)

Първата банка е изявен лидер, притежаващ почти 35% от общия дял.
Мащабът на институцията и доверието, с което се ползва на пазара, са при-
чина тя да привлича средства от банките в страната. Стабилността ѝ през из-
следвания период е още една предпоставка за свързване с възела. С подобни
аргументи, макар и с леки изключения, същото може да се твърди и за оста-
налите банки лидери: SG Експресбанк и Банка ДСК. Техният дял обаче, дори

7 Подробните данни са представени в приложение 7.
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обединен, не превишава този на Уникредит Булбанк.
Останалите двадесет банки са разпределени в две групи – с по-значи-

телно присъствие и с незначително присъствие. Дяловете им обаче са доста
по-малки от тези на банките лидери – 21,70% за първата група и едва 11,56%
за втората група (фиг. 12).

3 банки лидери по
привлечени средства от

местни кредитни институции
с общ дял 66,74%

5 банки с общ дял на
привлечените средства от

местни кредитни институции
21,70%

15 банки с общ дял на
привлечени средства от

местни кредитни институции
11,56%

Фиг. 12. Класификация на възлите в мрежата според дела
на привлечените средства от местни кредитни институции

за периода 2014 – 2018 г.

Наблюдава се твърде голяма концентрация на привлечени средства от
няколко на брой възли, открояващи се със своите мащаби, подобно на класи-
фикацията на банките по отношение на предоставени средства към местни
банки. Какви са обаче основите разлики:

• Първо, за разлика от предишната класификация, в която сред банките
лидери доминира такава с местна собственост, тук всички лидери са с чуж-
дестранна собственост. Те са субсидиари на големи европейски концерни със
значително присъствие в Централна и Източна Европа. Изводът е, че сред-
ствата, предоставени от банките с местна собственост, са насочени към чуж-
дестранните субсидиари.

• Второ, съществува ясно изразен пазарен участник с доминиращата
роля в привличането на средства, докато дяловете на банките лидери, предос-
тавящи кредити, са сравнително близки.
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• Трето, възлите с най-голям дял на предоставени средства са с много
малък (дори нулев – Интернешънъл Асет Банк) дял на привлечени средства.
Това означава, че тези банки се финансират чрез депозити от граждани и фир-
ми за сметка на междубанково свързване.

При изследване на привлечените средства от институции извън стра-
ната, може да се аргументира твърдението, че концентрацията на ресурси е
най-висока за този показател. Четири от банките държат дял от 92,60%. Това
са: Сибанк – 36,73%, Уникредит Булбанк – 26,69%, Обединена българска бан-
ка – 18,86% и Банка Пиреос България – 10, 33% (фиг. 13)8. Изброените банки
значително превъзхождат останалите.
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Фиг. 13. Дял на привлечените средства от чуждестранни кредитни
институции по банки от общо привлечени средства от чуждестранни

кредитни институции в банковата система средно
за периода 2014 – 2018 г. (%)

Четирите водещи институции са с чуждестранна собственост. Голяма
част от привлечените средства са трансферирани ресурси от майката към

8 Подробните данни са представени в приложение 8.
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субсидиара, но има известна част, която се свързва с привлечени депозити и
открити разплащателни сметки на чуждестранни банки извън банковата гру-
па. Освен четирите банки останалите също се класифицират в две групи, но
този път и двете са с незначително присъствие (фиг. 14). Деветнадесет имат
дял под 8%. Нещо повече, девет институции имат нулев дял на привлечените
средства от чуждестранни контрагенти, като за банките с местни капитали
стойностите са много ниски. Сравнявайки резултатите с привлечените сред-
ства от местни банки, се стига до заключението, че основните набиратели на
депозитен ресурс са банките с чуждестранна собственост. Разпределението
на дяловете е сравнително по равномерно при ресурсите от местните банки,
като се наблюдава много силна концентрация при привличането от кредитни
институции извън страната. Това е поредно доказателство за силната свърза-
ност между субсидиарите в нашата банкова система и банките в чужбина.

4 банки лидери по
привлечени средства от
чуждестранни кредитни
институции с общ дял

92,60%

9 банки с общ дял на
привлечените средства от
чуждестранни кредитни

институции 7,35%

10 банки с общ дял на
привлечени средства от
чуждестранни кредитни

институции 0,05%

Фиг. 14. Класификация на възлите в мрежата според дела
на привлечени средства от чуждестранни кредитни институции

за периода 2014 – 2018 г.

Съпоставяйки резултатите с предоставените средства към чуждестран-
ни банки, могат да се направят следните обобщения:

• Първо, и при двата показателя банките лидери са четири на брой. За
разлика обаче от активните операции при пасива делът на участниците е зна-
чително по-голям.
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• Второ, банките с местна собственост предпочитат да предоставят
средства на чуждестранни играчи, отколкото да привличат пари от тях.

• Трето, почти всички възли предоставят междубанкови активи, докато
едва 15 възела привличат ресурс от чужбина.

В заключение, класифицирането на възлите по отношение на предоста-
вените и привлечените средства разкрива мястото на дадена в банка в систе-
мата. Забелязва се, че главно банките с чуждестранни капитали имат по-голям
дял както на отпуснати междубанкови кредити, така и на привлечени между-
банкови депозити. Изключение прави Интернешънъл Асет банк, която е една
от малкото местни банки с челни позиции по този показател. Това донякъде
е обосновано от мащаба на кредитните институции – по-голямата критична
маса е предпоставка за по-голям дял на междубанковите експозиции. Разбира
се тази зависимост е по-характерна за малки банкови системи като нашата,
отколкото за мащабен банков сектор с разнообразна собственост на възлите.

Следващата част от изследването е фокусирана върху вътрешната мре-
жа и подхода за нейното конструиране. Въпреки по-силната свързаност на
голяма част от възлите с такива извън мрежата анализ на степента на разпрос-
транение на финансова зараза е по-реалистичен в рамките на една банкова
система. В допълнение, повечето външни връзки не са на база „чисто“ пазар-
ни отношения, а на база финансови трансфери между банковите поделения.
Затова е нужно банковата система на страната да се разглежда като една мре-
жа, в която възлите взаимодействат помежду си, като заразата, респективно
устойчивостта, са резултат от тях.

Глава трета

Матрично моделиране и мрежова архитектура на банковата система

3.1. Матрица на междубанковите експозиции
и принцип на максималната ентропия

В съвременния банков свят голяма част от институциите имат двустран-
ни взаимоотношения помежду си. В зависимост от спецификата на връзките
може да бъде изследвана мрежовата структура. Най-удачният и широко раз-
пространен в научната сфера и в практиката начин за конфигуриране на бан-
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ковата структура посредством двустранните експозиции е чрез метод, базиран
на основата наматрици, съставени именно от предоставените и привлечените
ресурси. За детайлното му разбиране е необходимо първо да се изяснят особе-
ностите на основните видове матрици. Според Saltoglu и Yenilmez (2010: 30)
те са три вида:

• Матрица за съседство или близост (adjacency matrix – A): всеки еле-
мент на матрицата съдържа или 1, ако има връзка между възлите (Lenders and
Borrowers) в матрицата, или 0, ако няма такава връзка. Например структурата
„ядро – периферия“ може да бъде представена по следния начин (фиг. 15). В
горния ляв квадрант е дадена свързаността между елементите в ядрото, а в
долния десен квадрант тази между възлите в периферията.

 

Фиг. 15. Структурата „ядро – периферия“ представена
чрез матрицата за съседство (близост)

(Източник: Saltoglu, Yenilmez 2010: 30)

• Матрица за свързаност (connectivity matrix – C): всеки елемент на
матрицата представлява брой на транзакциите между възлите (Lenders and
Borrowers). Подходяща е за представяне на броя кредити и депозити на една
банка към други банки.

• Претеглена матрица за свързаност (weighted connectivity matrix – W): 
всеки елемент на матрицата представлява относителния дял на предоставени-
те средства от единия възел, която се явява относителен дял на привлечените
средства от другия възел. Тя е най-често използвана и лежи в основата на ме-
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тода на максималната ентропия (ще го разгледаме по-долу).
Трябва да се отбележи, че от първостепенна важност за конструирането

на матрицата е набавянето на необходимите данни. Много често обаче липс-
ва публичност на данните за междубанковите експозиции, което се явява съ-
ществена пречка в изследванията. Поради специфичността на информацията
централната банка не публикува подобни данни. Как обаче може да бъде пре-
одолян този информационен проблем?

Решението му се състои в използване на принципа на максималната ен-
тропия, познат от теорията на информацията. Той е широко застъпен в разра-
ботките на: Upper,Worms (2002) за Германия;Wells (2004) за Великобритания,
Van Lelyveld, Liedorp (2006) за Нидерландия; Toivanen (2009) за Финландия;
Fernandes, Borges (2013) за Португалия; Boros (2015) за Унгария, Zhang, Zeng
(2016), Cao et al. (2017), Xiao, Tang, Zhou (2017) за Китай и др. В контекста на
междубанковите връзки този принцип може да се интерпретира по следния
начин. Ако са известни само съвкупните задължения и вземания на отделните
банки в дадена банкова система, прилагането на максимална ентропия озна-
чава, че се приема максимално диверсифициране на експозициите на всяка
банка спрямо всички контрагенти на междубанковия пазар. Освен това подоб-
на процедура позволява разнородната допълнителна частична информация да
бъде включена в основната матрица (под формата на ограничения в оптими-
зационната процедура) и по този начин да се достигне до по-реалистична кар-
тина за разпределението на междубанковите експозиции (Ненова 2013: 23).

Редица автори акцентират върху претеглената матрица за свързаност,
като най-добре описваща връзките в мрежата: Sheldon, Maurer (1998), Upper,
Worms (2002), Boss et al. (2004), Wells (2004), Lublóy (2005), Van Lelyveld,
Liedorp (2006), Degryse, Nguyen (2007), Toivanen (2009). Най-често матрицата
на двустранните междубанкови експозиции се представя чрез редове и коло-
ни, като редовете представят сумата на предоставените кредити от всяка бан-
ка, а колоните – сумата на получените депозити от всяка банка. Характерна
особеност е, че основният диагонал на матрицата е съставен само от нули, тъй
като банките не кредитират сами себе си (табл. 6).
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Таблица 6

Матрица на междубанковите експозиции

Получени
депозити/
Предоставени
кредити

Банка А Банка B Банка C Банка D Общо
предоставени
кредити

Банка А 0 Кредити/
Депозити
Банка А –
Банка B

Кредити/
Депозити
Банка А –
Банка C

Кредити/
Депозити
Банка А –
Банка D

Общо предоставени
кредити от Банка А

Банка B Кредити/
Депозити
Банка B –
Банка А

0 Кредити
Банка B –
Банка C

Кредити
Банка B –
Банка D

Общо предоставени
кредити от Банка B

Банка C Кредити/
Депозити
Банка C –
Банка А

Кредити/
Депозити
Банка C –
Банка B

0 Кредити/
Депозити
Банка C –
Банка D

Общо предоставени
кредити от Банка C

Банка D Кредити/
Депозити
Банка D –
Банка А

Кредити/
Депозити
Банка D –
Банка B

Кредити/
Депозити
Банка D –
Банка C

0 Общо предоставени
кредити от Банка D

Общо
получени
депозити

Общо
получени
депозити
на Банка A

Общо
получени
депозити
на Банка B

Общо
получени
депозити
на Банка C

Общо
получени
депозити
на Банка D

Общо
предоставени/
получени депозити

Основният начален пункт, от който се изхожда, е, че банковата система
има пълна структура, подобна на модела на Allen, Gale (2000), в която всички
възли си взаимодействат. Матрицата има следния вид (фиг. 16):
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Фиг. 16. Матрица на междубанковите експозиции
с известни стойности по редове и колони

(Източник: Zhang, Zeng 2016: 129)

В матрицата на междубанковите експозиции са известни единствено су-
мите на всеки ред (предоставените средства от една банка към други кредит-
ни институции) ai = ∑nj=1 xij и на всяка колона (получените средства от дру-
ги кредитни институции на една банка) li = ∑ni=1 xji, където xij е елементът
пряка връзка между два възела в мрежата. Не е известно разпределението на
тези преки връзки банка по банка. При липса на каквато и да е допълнителна
информация, най-рационалното решение е да се избере разпределение, което
максимизира несигурността (известно също като ентропия в информационна-
та теория) на междубанковите експозиции. Максимизирането на ентропията
може да бъде обяснено чрез примера на разпределението на вероятностите
за резултата от хвърлянето на зарове. Без каквато и да е предварителна ин-
формация по какъв начин са разпределени числата в заровете, най-разумното
разпределение е това, което придава еднаква вероятност на всеки от шестте
възможни изхода. Така максимизирането на ентропията позволява да се избе-
ре уникално разпределение, използващо пълноценно наличната информация
(Boros 2015: 14 –15).

Съществуват две ограничения в модела:
• общата стойност на отпуснатите кредити трябва да бъде равна на об-

щата стойност на привлечените средства, тъй като банковата система е затво-
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рена (изключват се взаимоотношенията с банки, които са извън системата),

т.е.
1 1

n n

i j
i j

a l
= =

=∑ ∑ ;

• поради факта че една банка не може сама да кредитира себе си и не
може да привлича от себе си финансов ресурс, стойностите по главния диаго-
нал на матрицата X трябва да са нули.

При спазване на първото ограничение моделът на максималната ентро-
пия има вида (Elsinger et al. 2002; Upper, Worms 2002; Wells 2004; Xiao, Tang,
Zhou 2015; Zhang, Zeng 2016):

              
1 1

max : ln
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ij ij
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x x
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при ограничителни условия:
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Оптималното решение на този математически модел е xij = ai*lj (Upper,
Worms 2002: 9; Xiao, Tang, Zhou 2015: 265; Boros 2015; Zhang, Zeng 2016: 130), 
което означава, че търсените елементи на матрицата се намират чрез ум-
ножение на стойностите за всеки ред и всяка колона. При xij = ai*lj функци-
ята ∑nj=1∑ni=1 xij*ln(xij) достига своя минимум (т.е. максимална ентропия),
която дава най-вероятното разпределение на елементите в матрицата Х. Сле-
дователно разпределението на дяловете в матрицата отразява относителната
важност на всяка институция на междубанковия пазар чрез размера на пре-
доставените ѝ кредити и привлечените ѝ депозити от общо предоставените
кредити и привлечени депозити в мрежата. Матрицата аргументира твърде-
нието, че свързването между възлите се доближава до „пълна“ структура, тъй
като всяка банка, която заема дори малка сума, я разпределя към всички ос-
танали банки под формата на предоставен ресурс (кредити). Така този метод
изключва възможността за „обвързано банкиране“, т.е. банка да предпочете
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взаимоотношения с избрани контрагенти (Wells 2004: 13).
Поради наличието на второто ограничение се налага получената опти-

мална матрица Х с елементи xij да се коригира, като се построи преходна ма-
трица Х0 с главен диагонал, съставен от нули (фиг. 17).
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Фиг. 17. Преходна матрица с главен диагонал от нули
(Източник: Zhang, Zeng 2016: 130)

Преходната матрица действа като помощна матрица за намиране на пре-
ките връзки между възлите в мрежата, при условие че една банка не може
сама да кредитира себе си и не може да привлича от себе си финансов ресурс.
В същото време намерените нови връзки xij  в коригираната матрица Х трябва
да са максимално близки до оптималните стойности �ij0,, както и да удовлет-
воряват ограничителните условия:

1

n

ij i
j

x a
=

=∑ и
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n

ij j
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x l
=

=∑ (по отношение на
всякабанка).Внаучнаталитературазанамираненаелементитенановатаматрица
Хсеизползваметодътнакръстосанатаентропия.Тойсвързвадветематрици– 
преходната Х0 и търсената Х – като свързването става посредством намира-
не на минимума на нелинейната функция (Elsinger et al 2002; Upper, Worms
2002; Wells 2004; Xiao, Tang, Zhou 2015; Zhang, Zeng 2016):
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Трябва да се отбележи, че �ij0 е пряката връзка между два възела в пре-
ходната матрица Х0, а xij – връзката между елементите в търсената от нас
коригирана матрица Х.

И тук, както в първоначалния модел, се налагат няколко ограничения:
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• първо, стойността на всеки ред е известна и трябва да е равна на 
ai = ∑nj=1 xij0, т.е. стойността на всеки ред от матрицата не може да бъде по-
голяма от тази стойност;

• второ, стойността на всяка колона е известна и трябва да е равна е
равна на li = ∑ni=1 xji0, т.е. стойността на всяка колона от матрицата не може
да бъде по-голяма от тази стойност;

• главният диагонал на търсената матрица е съставен от нули, тъй като
банките нямат взаимоотношения сами със себе си – в този ред на мисли глав-
ният диагонал се изключва в нелинейната функция.

Така математическият модел за максимизиране на кръстосаната ентро-
пия има вида (Elsinger et al. 2002; Upper, Worms 2002; Wells 2004; Xiao, Tang,
Zhou 2015; Zhang, Zeng 2016)
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при ограничителни условия:
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Решението на този модел гарантира, че при намерен минимум на нели-
нейната функция елементите на получената матрицата Х имат най-вероятно-
то възможно разпределение, като структурата се доближава максимално до
„пълна“ структура.

Как може да се реши математическият модел, свързан с оптималното
разпределение на елементите в матрицата Х? В научната литература се из-
ползват и разнообразни софтуери: RAS алгоритъм, What’s Best и др. Общото
е, че всички водят до намиране на минимума на нелинейната функция, при
която разпределението на елементите е максимално близко до оптималното.
По този начин се намира стойността на връзките между всеки два възела в
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мрежата.
Математически RAS е итеративен метод, при който отделните клетки на

матрицата се коригират с такива стойности, така че сборът от клетки на всеки
ред и всяка колона да бъде равен на предварително зададени суми. Корекцията
се състои в умножаване на всеки запис на ред или колона и се прилага толкова
пъти, докато сумата на ред или колона не стане равна на предварително зададе-
на. Целта е да се представи такова разпределение на елементите, което да отго-
варя на предварително зададените ограничения (Memobust Handbook 2014: 3).
Основният недостатък е прекалено многото итерации и допускания при умно-
жението на елементите в матрицата с цел удовлетворяване на ограниченията.
Това може да доведе до изкривяване на данните и до тяхното манипулиране.

Алтернативен метод е What’s Best! , който представлява добавка към
програмния продукт Microsoft Excel. За разлика от RAS алгоритъм, свързан
с множество пресмятания, What‘s Best! е напълно автоматизиран. Той позво-
лява изграждане на мащабни оптимизационни модели, чието решение може
да бъде представено в табличен вид. Именно поради тези си предимства този
метод е използван в настоящата разработка за разпределение на данните в
матрицата за банковата система в България.

3.2. Мрежова структура на банковия сектор в България

Специфичните черти на директното свързване олицетворяват вида мре-
жова структура. Посоката и масата на връзките определят по какъв начин си
взаимодействат възлите в мрежата в България, като дефинират и системно
важните, и периферните възли. Какъв вид има мрежата? Вече бе обосновано,
че чрез принципа на максималната ентропия може да се моделира мрежовата
структура. За нашата банкова система прилагането на модела се ръководи от
следните особености:

• Първо, използват се относителните дялове на предоставените и при-
влечените ресурси между банките в страната. Процентното съотношение дава
по-точна представа и опосредства по-лесното съпоставяне между възлите от-
колкото абсолютните стойности на тези величини. То се базира на изчислява-
ните по-горе данни за размера на преките връзки в мрежата. В допълнение,
по този начин се спазва едно от ограниченията на модела за равенство между
сумите на всички редове и колони – 100%.

• Второ, използваната матрица е с размери 23 на 23 – 23 реда и 23 коло-



44

ни, съответстващи на броя възли в изследвания период.
• Трето, конструираната матрица е за период от пет години (2014 –

2018), като се използват осреднени данни от годишните отчети на банките.
Това придава всеобхватност на модела и разкрива каква е структурата на мре-
жата, базирайки се на времеви период.

• Четвърто, матрицата позволява да се откроят системно важните бан-
ки – това са тези възли, чиято маса на пряката връзка е най-висока.

За прилагането на модела, базиран на принципа на максималната ен-
тропия, се използват вече описаните стъпки. Изходен пункт е използването
на относителните дялове на преките връзки от/към местни кредитни институ-
ции (приложение 5 и приложение 7) и конструирането на преходната матрица
(приложение 9). Сумата на всеки ред и на всяка колона в тази матрица служи
като ограничение на нелинейната функция. Тъй като възлите през изследва-
ния период са 23, се конструира матрица с 506 променливи величини9, като
главният диагонал е съставен от нули. При зададените ограничения и след
дефиниране на променливите, с помощта на What‘s Best! се извежда мини-
мумът на нелинейната функция. В случая при Z = 0,0598066810 ентропията
се максимизира и разпределението на елементите в търсената матрица е
най-близко до оптималното, отнасящо се за „пълна“ мрежова структура.

Приложение 10 разкрива какво е разпределението на стойностите в еле-
ментите на търсената матрица. Решаването на тази задача дава отговор на въ-
проса какви са теглата на преките връзки (изразени чрез относителни стойно-
сти) между всички участници в мрежата. По този начин може да се изследва
кои елементи са най-силно свързани и представляват центрове на мрежата.
За такива могат да се приемат онези, които имат тегло на пряката връзка по-
голямо от средната стойност на максималните стойности за всеки ред или
колона. Тъй като средната стойност по редове е по-голяма, тя се приема за
долна граница11.Изчисленията показват, че средната маса на максималните
стойности по редове в матрицата е 1,62% (0,0162). Връзките, които отгова-

9 Броят на променливите (броят преки връзки) се изчислява по формулата: N*N-1, къдео
N е броят на възлите в мрежата.

10 За изчисляването на минимума на нелинейната функция към xij и xij^0 се добавя стой-
ност за грешка, равна на 0,00000001, с цел избягване на ситуация, при която ln=0, по-
неже ln от нула не е дефиниран.

11 В научната литература съществуват различни техники за определянето на банките в
ядрото. Предвид ниските тегла на връзките, използваният подход е най-удачният.
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рят на това условия, са между възлите:
• Интернешънъл Асет банк – Уникредит Булбанк – 5,06% (0,0506);
• Обединена българска банка – Уникредит Булбанк – 4,80% (0,0480);
• Българска банка за развитие – Уникредит Булбанк – 4,57% (0,0457);
• Алианц банк България – Уникредит Булбанк – 4,11% (0,0411);
• Интернешънъл Асет банк – SG Експресбанк – 2,98% (0,0298);
• Обединена българска банка – SG Експресбанк – 2,83% (0,0283);
• Българска банка за развитие – SG Експресбанк – 2,70% (0,0270);
• Алианц банк България – SG Експресбанк – 2,42% (0,0242);
• Уникредит Булбанк – SG Експресбанк – 2,28% (0,0228);
• SG Експресбанк – Уникредит Булбанк – 2,08% (0,0208);
• Общинска банка – Уникредит Булбанк – 1,98% (0,0198);
• Българо-американска кредитна банка – Уникредит Булбанк – 1,86%

(0,0186);
• Централна кооперативна банка – Уникредит Булбанк – 1,79% (0,0179);
• Райфайзенбанк (България) – Уникредит Булбанк – 1,78% (0,0178).
Прави впечатление, че в десет от представените четиринадесет двупо-

сочни връзки присъства Уникредит Булбанк, което я прави централната банка
в мрежата. В първите четири връзки с най-голяма маса неизменен участник
е именно тази институция. На второ място се нарежда SG Експресбанк, тя
присъства в шест от всички връзки. Останалите системно важни участници
са: Интернешънъл Асет банк, Обединена българска банка, Българска банка
за развитие, Алианц банк България, Общинска банка, Българо-американска
кредитна банка, Централна кооперативна банка (ЦКБ) и Райфайзенбанк (Бъл-
гария). На тази база може да се направи заключението, че банковата мрежа в
страната има ядро, състоящо се от десет по-големи банки и тринадесет банки
в периферията. Най-точно моделът на мрежовото свързване се описва чрез 
пълната структура „ядро – периферия“.

В сектора доминират няколко системно важни „играчи“ с голям дял на
преките връзки от общите в мрежата, които са по-здраво свързани по между
си. Наличието на голям брой институции, които слабо си взаимодействат, го-
вори за по-висока концентрация на ресурс в ядрото. Централните възли имат
по-голям обем и връзките между тях са по-плътни, понеже масата и теглото
са по-големи в сравнение с останалите. Центровете се превръщат в гръбнак
на банковата система. Характерно за периферията е, че има голям набор от въ-
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зли, които са слабо свързани по между си, като дори имат и сравнително слабо
свързване с ядрото. Стойността на връзките за повечето периферни връзки е
под 0,00005, което говори за много слабо взаимодействие. На тази база могат
да се направят следните изводи за мрежата:

• Първо, съществува сравнително висока степен на концентрация на ре-
сурси в ядрото на мрежата (фиг. 18). То представлява 43,48% от броя на всички
възли (десет от общо двадесет и три). Колкото размерът на ядрото е по-маща-
бен, толкова броят на системно важните институции е по-голям. По презумп-
ция такива банкови системи са по-малко подвластни на кризи, поради факта
че шоковете и финансовата зараза могат да бъдат стопирана чрез капиталови-
те буфери на централните хъбове. Обединявайки усилия, големите играчи са
способни да минимизират негативните ефекти. В сравнение с редица избра-
ни страни размерът на ядрото на мрежата в България е сравнително мащабен.
Съпоставяйки го с ЕС, има близки размери, но значително изпреварва страни
като САЩ, Великобритания, Австралия, Бразилия, Холандия, Италия и др.
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Фиг. 18. Относителен размер на ядрото на банковата мрежа
в България и други страни (%)

(Източници: Anand et al. 2017: 5-6; собствени изчисления)
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• Второ, като водещ централен хъб Уникредит Булбанк има изключи-
телна роля за поддържане на стабилността на системата. Нейната висока сте-
пен на свързаност с другите участници допринася за изграждане на дълго-
трайни преки двустранни отношения, които са градивните елементи на всяка
мрежа. Не по-маловажна е и SG Експресбанк, която също стои в сърцевината
на мрежовата структура. Анализирайки взаимодействията на банките от яд-
рото, може да се заключи, че докато цялата мрежа има структурата „ядро –
периферия“, то само ядрото може да бъде разгледано като самостоятелна под-
мрежа. Предвид специфичността на връзките и тяхната посока ядрото може
да бъде представено като структура с ясно изразен център (money centre bank
structure) – минимизирането на свързаността между банките в периферията
и между центровете в мрежата извежда на преден план важността на цен-
тралните хъбове. Отношенията между всички ядра минават през някоя от две-
те банки, въпреки че доминантната роля е на Уникредит Булбанк. Този тип
мрежа най-пълно описва начина на взаимоотношенията на играчите в ядрото.
Своеобразната централна подмрежа може да се изследва и анализира отделно,
както и да се тества нейната устойчивост. Графично структурата може да се
представи по следния начин (фиг. 19):

 

Фиг. 19. Мрежова структура на ядрото на банковата система
в България с ясно изразен паричен център – Уникредит Булбанк
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• Трето, връзките между възлите в периферията имат стойности, клоня-
щи към нула. Това е типично за структурата „ядро – периферия“, при която в
повечето случаи липсват изградени връзки между възлите. От друга страна, по-
осезаемо е взаимодействието с центровете поради тяхната критична важност.

• Четвърто, може да се направи заключението, че слабото ниво на
свързаност минимизира заплахата от финансова зараза. Добре изграденото
ядро със своя лидер Уникредит Булбанк следва да тушира негативните вли-
яние от неблагоприятни събития. Погледнато от друг ъгъл обаче съществува
твърде голяма зависимост на мрежата от определен набор от банки, като най-
голяма е зависимостта от централния хъб. Поради тази причина трябва да
се прилагат адекватни мерки за ограничаване на проявлението на системния
риск за поддържане целостта на мрежата.

• Пето, в ядрото доминират банки с чуждестранни капитали за сметка на
тези, чиято собственост е местна. Както бе уточнено обаче субсидиарите на го-
лемите банки у нас са самостоятелни единици, които са добре капитализирани.

За пълното и всеобхватно изследване на мрежовата структура е необхо-
димо да се изведат основните характеристики и специфики на мрежата. По-
ради спецификата на свързване в табл. 7 са представени две големи групи по-
казатели – показатели за централизация (centrality measures) и показатели за
сближаване (cohesion measures), имащи важно значение за банковата система.

Таблица 7

Специфични мрежови показатели на банковата система12

Показател Стойност

Показатели за централизация (centrality measures)

Средна маса (тегло) на връзката между два възела 0,1890%

Максимална маса (тегло) на връзката между два възела 5,0583%

Степен на централизация

Среден брой връзки от един възел (out-degree centrality) 14,43

Среден брой връзки към един възел (in-degree centrality) 14,43

12 Тъй като обект на анализ са само преките връзки, то стойностите за плътност и свърза-
ност съвпадат.
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Показатели за сближаване (cohesion measures)

Брой възли 23

Брой потенциални връзки 506

Брой действителни връзки 332

Свързаност 65,61%

Реципрочност 65,36%

Плътност 65,61%

Зависимост от кредитора (Lender dependency) 13,97%

Зависимост от кредитополучателя (Borrower dependency) 34,90%

(Източник: собствени изчисления)

Показателите напълно характеризират вида на мрежовата структура на
банковата система в страната. Нека анализираме представените групи.

Към показателите за централизация се включват: средна маса (тегло) на
връзката между два възела, максимална маса (тегло) на връзката между два
възела, както и степен на централизация със своите разновидности – out-degree
centrality и in-degree centrality. Тъй като за целите на анализа се работи с осред-
нени величини, е логично и тук да се представят средни стойности. Средната
маса на връзката между два възела в мрежата е на много ниски нива, което
говори, че като цяло банките трансферират по между си финансов ресурс в по-
скромни размери. Разбира се най-голямо тегло на връзката има тази с участие-
то на Уникредит Булбанк – централният хъб в мрежата. Средният брой връзки
от/към един въвел е приблизително 14, малко повече от половината от общия
брой. Това говори за сравнително ниско ниво на взаимодействие.

Показателите за сближаване съдържат: брой възли, брой потенциални
връзки, брой действителни връзки, свързаност, реципрочност, плътност, зави-
симост от кредитора, зависимост от кредитополучателя. Важно е да се отбе-
лежи, че броят на потенциалните връзки се изчислява по формулата N*(N-1),
където N е броят на възлите в мрежата. При мрежа от 23 участника броят на
потенциалните връзки е 506. Друго уточнение е, че за действителни връзки се
приемат тези, които наистина съществуват. За целите на анализа това са връз-
ки, чиято маса е по-голяма от 0,000050, защото в противен случай връзката е
по-малка от 0,01%, което я прави недействителна. За нашата банкова система
връзките, които отговарят на това условие, са 332. Плътността на мрежата, из-
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разена чрез съотношението действителни връзки върху потенциални връзки,
е умерена – 65,61%. Умерената плътност позволява на мрежата да абсорбира
негативните последствия от проявлението на системния риск. Реципрочност-
та също е умерена – 65,36%, което показва, че съществуват изключително
много двустранни отношения между участниците в банковата система. Реци-
прочността също спомага за ограничаване на системния риск. Наблюдава се и
средна степен на свързаност, което, от една страна, е положителен факт пред-
вид взаимната помощ, която могат да си оказват банки в условията на криза.
Погледнато от друг ъгъл обаче по-силното свързване води до проблема „твър-
де свързани, за да фалират“. На тази база отделянето на ресурси от останалите
банки за подпомагане на банки в криза може да доведе до „ефекта на домино-
то“ и понякога за мрежата е по-удачно да остави възел да я напусне, отколкото
да се получи лавинообразен ефект на фалити на други банки. Индикаторите
за зависимост от кредитора и зависимост от кредитополучателя са свързани
с Интернешънъл Асет банк и Уникредит Булбанк, тъй като те са банки лиде-
ри по отношението на отдаването и привличането на средства. Стойностите
за показателя „зависимост от кредитополучателя (Borrower dependency)“ са
високи, което говори за силна зависимост на останалите банки от Уникре-
дит Булбанк. Следователно нейната важност е предпоставка за адекватен (т.е.
стриктен) надзор от страна на Българска народна банка.

На базата на представения анализ може да се направи изводът, че мре-
жовата структура на банковата система е изградена от ядро и периферия, като
типично за този тип образувание ядрото е по-силно свързано от периферия-
та. От друга страна, в ядрото изпъква Уникредит Булбанк като главен възел.
Самото ядро има елементи на структура с ясно изграден център. Като цяло
между възлите има умерена свързаност с ниска маса на връзките.

Заключение

Възприемането на финансовите и банковите системи като сложни ком-
плексни мрежи и анализирането на мрежовата им архитектура днес е задъл-
жително при изследване на тяхната устойчивост и стабилност. Това означава,
че мрежовият подход следва да допълва досегашния, тясно свързан със срав-
нителната институционална икономика и икономиката на банкерството.

Често се налага банковите институции, поради естеството на бизнеса им
и проблема „ликвидност”, да взаимодействат помежду си, като предоставят
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заеми или приемат депозити. Това генерира сложни взаимовръзки, които могат
да бъдат анализирани с помощта на инструментариума на мрежовата теория.
Докато наличните данни за междубанковите експозиции на банките в Бълга-
рия предоставят частичен поглед върху тези връзки, те са полезни за разбиране
на общата структура на банковата мрежа. Много от характеристиките на бан-
ковата мрежа в България за периода 2014 – 2018 г. са сходни с тези на мрежите
в други страни. По-конкретно могат да се обобщят в следните направления:

• Мрежата се формира от почти всички участници на банковия пазар
през изследвания период. С изключение на клоновете на чуждестранните бан-
ки в страната всички останали участват пряко в мрежовото свързване, незави-
симо от тяхната акционерна собственост. Това говори за активни взаимоотно-
шения на играчите и определя тяхната свързаност.

• В голяма степен, по отношение на връзките към вътрешната мрежа,
банките изграждат „слаби“ връзки, изразяващи се в нисък обем на in-out
degrees. Отношенията с банки извън мрежата са по-силно изразени, но голяма
част от тях са плод на свързването на субсидиара с банката майка.

• Не всички банки се свързват по линия и на двата вида преки връзки – 
предоставяне на ресурси (актив) и привличане на средства (пасив). Докато
само една банка (Юробанк България) не отдава финансови ресурси на други-
те банки, то цели пет нямат взаимоотношения в мрежата по линия на пасив-
ните операции. Изводът е, че банките в страната предпочитат прякото активно
свързване в сравнение с приемането на средства, т.е. те са по-активни като
кредитори отколкото като кредитополучатели.

• Средната маса на връзката между два възела е много ниска. Като цяло,
въпреки високия дял на участващите банки, взаимодействието между тях е
сравнително слабо. Показатели като реципрочност, свързаност и плътност до-
казват умерената степен на свързаност. Факт е обаче, че циркулиращите обе-
ми от финансови ресурси между елементите на мрежата са много ниски. Сла-
бото свързване е предпоставка за минимизиране на финансовото заразяване.

• Ядрото на мрежата заема над 40% от целия ѝ обем. Това прави мре-
жата изключително зависима от броя възли в ядрото, които имат доминираща
роля. Нашата мрежа е типичен представител на пълната структура „ядро – пе-
риферия“ с по-висока степен на свързаност на ядрото и слабо свързана пери-
ферия. Както бе отбелязано този вид архитектура има плюсове и минуси, но
най-важният въпрос е до каква степен то е устойчиво на неблагоприятен шок
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и финансова зараза.
Представеният анализ води до заключението, че банковата мрежа в Бъл-

гария е така структурирана, че нивото на прякото свързване не води до съ-
ществена заплаха от разпространение на зараза. Все пак евентуална заплаха би
могла да дойде при турбуленции на международните пазари, изразяващи се в
крах на голяма банкова група, глобални икономически сътресения и т.н., които
да „внесат“ заразата отвън чрез фалит на системно-важен субсидиар. Въпреки
всичко мрежовото свързване не е за подценяване. Устойчивостта на една банка
не се свежда само до съхраняване на нейната платежоспособност. Тя се свърз-
ва и с минималния размер на загубите, които се понасят при „ефекта на доми-
ното“. Това е съществено важно при настъпване на песимистичен сценарий,
състоящ се от фалити на няколко институции по едно и също време. Поради
тези причини прилагането на системен подход от полисимейкърите, мениджъ-
рите и регулаторните органи, базиран на мрежово свързване, става все по-на-
ложително. Чрез изследването на връзките между възлите, степента на свърза-
ност и концентрацията на междубанкови средства, те трябва да ограничават не
само образуването на „прекалено големи“ банки, но и на „прекалено свързани“
банки. Мрежовият анализ демонстрира, че не винаги голяма банка по активи е
център на мрежата. Необходимо е прилагане на механизми за ограничаване на
свързаността и концентрацията на и към определени възли, което би довело до
по-малка вероятност от разпространение на финансова зараза.

Безспорно е, че матричният модел, базиран на принципа на максимал-
ната ентропия, е най-подходящият начин за моделиране на мрежовата струк-
тура. Той служи като основа, върху която могат да се очертаят насоките за
бъдещи изследвания:

• Първо, анализът може да се разшири, като се включат преките експо-
зиции към банки извън страната. По този начин става възможно да се изслед-
ва дали заразата може да бъде пренесена отвън при фалит на чуждестранен
контрагент.

• Второ, използване на алтернативни модели, които включват и непре-
ките взаимоотношения, както и сравнение между това по кой канал е по-веро-
ятно да се разпространи финансовата зараза.

• Трето, мрежата може да бъде разширена чрез включване и на финтех
компании включване на финтех компании. По този начин може да се оцени
тяхната конкурентна позиция в системата спрямо банковите институции.
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Приложения
Приложение 1

Предоставени средства към местни банки
за периода 2014 – 2018 (хил. лв.)

(Източници: Годишни отчети на банките; годишно оповестяване по Регламент
(EС) 575/2013, собствени изчисления.)
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Приложение 2

Предоставени средства към чуждестранни банки
за периода 2014 – 2018 (хил. лв.)

(Източници: Годишни отчети на банките; годишно оповестяване по Регламент
(EС) 575/2013, собствени изчисления).
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Приложение 3

Привлечени средства от местни банки за периода 2014 – 2018 (хил. лв.)

(Източници: Годишни отчети на банките; годишно оповестяване по Регламент
(EС) 575/2013, собствени изчисления).
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Приложение 4

Привлечени средства от чуждестранни банки
за периода 2014 – 2018 (хил. лв.)

(Източници: Годишни отчети на банките; годишно оповестяване по Регламент
(EС) 575/2013, собствени изчисления).
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Приложение 5

Класификация на възлите в мрежата
в зависимост от тяхната системна значимост по отношение

на предоставените средства към местни банки за периода 2014 – 2018 г.

(Източници: Годишни отчети на банките; годишно оповестяване по Регламент
(EС) 575/2013, собствени изчисления).
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Приложение 6

Класификация на възлите в мрежата в зависимост от тяхната
системна значимост по отношение на предоставените средства

към чуждестранни банки за периода 2014 – 2018 г.

(Източници: Годишни отчети на банките; годишно оповестяване по Регламент
(EС) 575/2013, собствени изчисления).
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Приложение 7

Класификация на възлите в мрежата в зависимост
от тяхната системна значимост по отношение на привлечените

средства от местни банки за периода 2014 – 2018 г.

(Източници: Годишни отчети на банките; годишно оповестяване по Регламент
(EС) 575/2013, собствени изчисления).
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Приложение 8

Класификация на възлите в мрежата в зависимост от тяхната
системна значимост по отношение на привлечените средства

от чуждестранни банки за периода 2014 – 2018 г.

(Източници: Годишни отчети на банките; годишно оповестяване по Регламент
(EС) 575/2013, собствени изчисления).
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АРХИТЕКТУРА НА БАНКОВАТА МРЕЖА В БЪЛГАРИЯ

доц. д-р Любомир Георгиев,
докт. Петър Николов

Резюме

Важен структурен белег на всяка банкова система е мрежата от експозиции между
отделните кредитни институции. Използвайки данни от БНБ и годишните отчети на бан-
ките, тази студия „картографира” мрежата от междубанкови експозиции в България. След
това анализира основните ѝ характеристики, използвайки инструментариума на мрежо-
вата теория и матричното моделиране. Много от чертите на банковата мрежа в България
са сходни с тези на мрежите в други страни. Тя е типичен представител на пълната струк-
тура „ядро – периферия“ с по-висока степен на свързаност на ядрото и слабо свързана
периферия.

Архитектурата на банковата мрежа в България показва, че нивата на пряко свърз-
ване не водят до съществена заплаха от разпространение на зараза. Все пак евентуална
заплаха би могла да настъпи при турбуленции на международните пазари, изразяващи се
в крах на голяма банкова група, глобални икономически сътресения и т.н., които да „вне-
сат“ заразата отвън чрез фалит на системно важен субсидиар.

Ключови думи: мрежова теория, банкова мрежа, принцип на максималната ен-
тропия, финансова зараза, устойчивост на банковата система.

ARCHITECTURE OFTHE BANKING NETWORK IN BULGARIA

Assoc. Prof. Lyubomir Georgiev, PhD
PhD Student Petar Nikolov

Abstract

An important structural feature of any banking system is the network of exposures
between individual credit institutions. Using data from the BNB and the annual reports of
banks, this study „maps“ the network of interbank exposures in Bulgaria. It then analyzes its
main features using the tools of network theory and matrix modeling. Many of the features
of the banking network in Bulgaria are similar to those of networks in other countries. It is a
typical representative of the complete „core-periphery“ structure with a higher degree of core
connectivity and weakly connected periphery.

The architecture of the banking network in Bulgaria shows that the levels of direct
connection do not lead to a signi cant threat of spreading the infection. However, a potential
threat could come from turbulence in international markets, expressed in the collapse of a large
banking group, global economic turmoil, etc., which could „bring“ the infection from abroad
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through the bankruptcy of a systemically important subsidiary.
Keywords: network theory, banking network, principle of maximum entropy, nancial

contagion, sustainability of the banking system.
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