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2016 г. беше поредната трудна година за финансовия сектор, през 
която икономическата и политическата несигурност усложняваха 
изпълнението на програмата за регулаторно възстановяване 
след кризата. 

Предговор

Продължителният период на слаб икономически 
растеж и упорито ниски и изменчиви лихви 
сви доходоносността в някои сектори и оказа 
значителен натиск върху дългосрочните бизнес-
модели и управлението на счетоводните баланси. 
Допълнителни трудности пред фирмите създава 
и продължаващата несигурност за окончателния 
вид на следкризисната финансова регулация. 
Макар че регулаторите имат желание да запазят 
постигнатите с тежък труд реформи от последните 
години, надигащата се политическа несигурност 
в развитите икономики (както е видно от взетото 
с референдум решение на Великобритания 
да напусне ЕС и резултатът от президентските 
избори в САЩ) увеличи изменчивостта, а оттам 
и непредсказуемостта на средата по отношение 
на макроикономическите политики. Това накара 
някои да стигнат дотам, че да поставят под 
въпрос устойчивостта на свободната търговия и 
отворените пазари.

Същевременно въвеждането на нови технологии 
и платформи за цифрово разпространение във 
финансовия сектор отприщва разрушителни 
сили, обещавайки ползи на потребителите и 
пазарите и поставяйки нови предизвикателства 
пред стратегиите (и маржовете) на утвърдените 
финансови предприятия. Новите технологии 
освен това са причина да се увеличат 
кибер-рисковете и рисковете във връзка с 
информационните технологии, пред които 
секторът е изправен понастоящем. Въпреки това, 
ако бъдат правилно впрегнати, тези технологии 
представляват и възможности за ръководителите, 
които действат бързо и мъдро, за да вдъхнат нов 
живот на своите бизнес-модели. 

2017 г. започва с редица дългоочаквани 
регулаторни развития, които са на приключване 
или почти приключени. БКБН се очаква да завърши 

почти цялата си банкова рамка;  
очаква се плановете за възстановяване и 
оздравяване да се придвижат по-близо до 
внедряване за повечето големи банки и да бъдат 
все по-ясно определени за не-банковите кредитни 
организации; и се очаква пазарите да продължат 
да се придвижват към централизиран клиринг и 
по-високи стандарти на прозрачност. Начинът, по 
който се въвеждат тези реформи и нови режими в 
националните законодателства, обаче, ще се влияе 
по-силно от загрижеността да не се стигне твърде 
далеч и потенциално да се навреди на едно и без 
това слабо икономическо възстановяване. Рискът 
от фрагментацията на глобалните регулаторни 
подходи се увеличава.

От надзорна гледна точка спазването на тези нови 
изисквания е абсолютният минимум; също толкова 
важна ще бъде подготвеността на дружествата 
за неочакваното. Надзорните органи повече от 
всякога ще искат да виждат, че фирмите разполагат 
с надеждни планове за сценарии, които биха могли 
да застрашат собствената им стабилност или 
интересите на клиентите им.

Въпреки несигурността, която 
характеризира 2017 година, 
един факт става все по-ясен: 
финансовите предприятия 
няма да могат просто да чакат 
този период на трудности да 
отмине, без да предприемат 
решителни, а в някои случаи и 
дръзки, действия в отговор.
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Стратегии за една по-ограничаваща 
регулаторна среда
Въпреки несигурността, която характеризира 
2017 г., един факт става все по-ясен: финансовите 
предприятия няма да могат просто да чакат 
този период на трудности да отмине, без да 
предприемат решителни, а в някои случаи и 
дръзки, действия в отговор. През 2017-а се 
навършва почти цяло десетилетие, откакто 
започнаха обстоятелствата около Финансовата 
криза, и много от проблемите, пред които секторът 
беше изправен през последното десетилетие, 
вече започват да изглеждат по-скоро структурни, 
отколкото циклични. Въпреки гледището в някои 
среди, че „регулаторното махало” се е отклонило 
твърде далеч, като се имат предвид вкусовете 
на много политици в световен мащаб (ако не и 
тези на самите надзорни органи), регулациите, 
които до момента вече са въведени, е малко 
вероятно да бъдат съществено смекчени, или 
поне не скоро. Ако лихвите останат по-ниски 
за по-дълго на главните пазари, много банкови 
и застрахователни модели ще трябва да бъдат 
преразгледани. И все пак дори покачващи 
се лихви не биха били панацея, като се има 

предвид какъв натиск би упражнило това върху 
кредитополучателите и контрагентите с крехки 
счетоводни баланси.

В резултат от това фирмите трябва да обновят 
стратегиите си как ще реагират на регулациите и 
как ще упражняват дейността си в регулаторна, 
икономическа и политическа среда, която би 
могла да бъде фундаментално по-ограничаваща. 
Не всички ще успеят да сторят това през идната 
година. Онези, които успеят, ще открият начини да 
направят така, че тази нова среда да работи за тях, 
като впрегнат присъщата си устойчивост, ловкост 
и ефективност.

Именно в такъв непостоянен контекст ние 
представяме Регулаторната прогноза на Центъра 
за регулаторни стратегии за Европа, Близкия 
Изток и Африка на Делойт. Тя представя нашето 
виждане как регулаторните теми ще оформят 
финансовия сектор през идната година и как 
неговите представители могат да реагират на 
предизвикателствата, пред които ще бъдат 
изправени. 

Кевин Никсън  
Център за регулаторни 
стратегии  
Азия и Тихоокеанския регион

Кристофър Спот 
Център за регулаторни 
стратегии  
Северна и Южна Америка

Дейвид Страхън 
Център за регулаторни 
стратегии  
Европа, Близкия Изток и Африка
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Защо проблемите от последното десетилетие се нуждаят от решения през 2017

В сравнение с другите фирми от бранша по света, европейските 
финансови предприятия бяха изправени пред по-големи 
предизвикателства в обстоятелствата. Най-големите 
европейски дружества, особено банки, срещнаха трудности да 
се нагодят към новата следкризисна политикономия в Европа 
– характеризираща се с по-бавен растеж, по-ниски лихвени 
проценти и по-голяма регулаторна несигурност, отколкото в 
някои други юрисдикции. Почти цяло десетилетие след началото 
на кризата дружествата все още се борят да се справят със 
задачата да покажат устойчиви модели за постигане както на 
спазване на нормативните актове, така и на рентабилност. Тези 
предизвикателства се обострят от Брекзит и произтичащата от 
него несигурност. 

Резюме 

Все повече се разпространява схващането, че 
трудностите пред много европейски организации 
за финансови услуги са не циклични, а дълбоки, 
нерешени и структурни по своето естество. 
Разглеждайки банковия сектор в края на 2016 г., 
Международният валутен фонд (МВФ) изчислява, 
че дори при сценарий на циклично връщане към 
възход, една трета от банките на Европа, с активи 
възлизащи на 8,5 трилиона щ.д., биха останали 
слаби и неспособни да генерират възвръщаемост 
на собствения капитал над 7%. 

Това подчертава отново нуждата през  
2017 г.  финансовите  предприятия да развиват 
всеобхватни отговори на регулаторните и 
икономически трудности, с които им се налага 
да се борят през десетилетието от началото на 
кризата досега.

Все повече се 
разпространява схващането, 
че трудностите пред 
много европейски фирми 
за финансови услуги са 
не циклични, а дълбоки, 
нерешени и структурни по 
своето естество.
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Как ние виждаме финансовата регулация през 2017 г.
Ние определихме три основни въпроса за ръководствата и управителните съвети през идната година:

Дали, или доколко, ще се отклони „регулаторното махало” – като се има предвид 
не особено оптимистичната икономическа прогноза, особено в ЕС, и свързаните 
с това условия на ниски лихви, поставящи на изпитание рентабилността на много 
финансови предприятия, дали регулаторите ще бъдат склонни, или окуражени, да 
облекчат въвеждането на нови правила или да смекчат съществуващите? Дали това 
ще изостри международната регулаторна фрагментация? 
 
Как да се разработят устойчиви бизнес-модели – при условие че икономическият 
и регулаторният натиск подкопават рентабилността, как могат дружествата да 
променят своите бизнес-модели и структури, за да са по-конкурентни в тази нова 
среда, като същевременно успяват да внедрят правилните култура и практики в 
организациите си?

Как новите технологии ще променят финансовия сектор – как могат 
организациите да разберат широко разпространената, тласкана от технологиите 
промяна, пред която е изправен секторът, и да впрегнат по подходящ начин 
предлаганите от нея възможности, като същевременно се опазят от неминуемо 
произтичащите рискове?

Нито един от тези въпроси няма прост отговор, 
но залегналите в основата им тенденции оформят 
представянето на европейския финансов сектор 
през 2017 г. и по-нататък. Нашата прогноза за 
2017 г. показва това, което според нас са 11-те 
най-належащи проблеми, произтичащи от 
тези тенденции. В основата на прогнозата ни е 
залегнало убеждението, че за да постигат успех 
в тази трудна среда, организациите трябва да 
ускорят стратегическите избори, насочени към 
подобряване на начина, по който интегрират 
регулаторното и търговското мислене. Това е от 
решаващо значение не само за начина, по който 
дружествата подхождат към дейностите си по 
спазване на нормативните актове, а и за начина, 
по който проектират бъдещите си бизнес-модели и 
стратегии.

Четирите квадранта на илюстрацията по-
долу показват как ние групираме основните 
предизвикателства пред финансовите 
предприятия през 2017 г., а също и как сме 
организирали 11-те теми в тази публикация.

В основата на прогнозата ни 
е залегнало убеждението, че 
за да постигат успех в тази 
трудна среда, финансовите 
предприятия трябва да ускорят 
стратегическите избори, 
насочени към подобряване на 
начина, по който интегрират 
регулаторното и търговското 
мислене.
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Несигурност за макроикономическите 
политики
Макар че регулаторите все повече дават сигнали, 
че през следващите години следкризисната 
регулация би трябвало да улегне, повишеният 
политически риск в развитите икономики, 
който е възможно да доведе до тектонични 
размествания като Брекзит например, променя 
сигурността на регулаторната рамка и отваря 
вратата към една бъдеща дивергенция между 
правилата, установени във Великобритания и в 
ЕС. Ние не очакваме промени в регулаторната 
политика на Великобритания през 2017 г., докато 
правителството на страната започва преговори 
за излизане от ЕС, но надзорните органи ще 
следят внимателно как фирмите се подготвят да се 
справят с един по-удължен период на несигурност 
и с непредсказуемостта на крайния резултат от 
Брекзит.

Регулаторни теми
За 2017 г. определихме пет регулаторни теми. Според 
нас възможността за преструктуриране  е 
главната движеща сила на структурната реформа 
(поне извън Великобритания), тъй като Единният съвет 
за преструктуриране (ЕСП, SRB) започва да приканва 
банките от еврозоната да направят промени, за да се 
справят с практическите спънки в тази област и в ЕС 
вече сериозно се набляга на изготвянето на правила 
за възстановяване и преструктуриране с централен 
контрагент (ЦК, CCP). Когато Базелският комитет за 
банков надзор (БКБН, BCBS) завърши своя окончателен 
пакет от правила за капитала и измерването на риска, 
с това до голяма степен ще се приключи с дневния 
ред по финансовата устойчивост на нивото на 
международното определяне на политики. Но ЕС 
ще обмисли внимателно кои елементи от пакета да 
възприеме, отчитайки собствените си приоритети. 
Ще продължат усилията за разработване на методи, 
които адекватно да се справят с поведението и 
културата във фирмите, а органите за пруденциален 
надзор все повече ще търсят отговорност от фирмите 
за риска от неправомерно поведение. По-специално 
надзорните органи няма да отслабят натиска си върху 
управителните съвети да поощряват подходящата 
култура, като задават верния тон и дават пример 
„отгоре”.

По отношение на новите технологии регулаторните 
органи на ЕС ще възприемат по-активна роля в 
подкрепа на иновациите и новите участници в 
сектора на финансовите технологии (FinTech), но и ще 
започнат да разглеждат рисковете, произтичащи от 
новите технологии и платформи за разпространение 
и да обмислят как трябва да реагират. Очакванията 
за компютърна и информационна устойчивост 
ще стават все по-ясни, докато надзорните органи 
от Великобритания и ЕС започват да огласяват все 
по-подробни очаквания за това, как организациите 
да оценяват и да реагират на компютърните и 
информационни заплахи.
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Еволюция на сектора
Приемането на следкризисната регулация 
не просто поставя трудности пред отделните 
организации, а и все повече променя самата 
структура на пазара за финансови услуги. При 
един нов ландшафт на плащанията, създаден 
от въвеждането на втората Директива относно 
платежните услуги във вътрешния пазар на 
ЕС (PSD2), и по-голяма прозрачност около 
ценообразуването на продуктите, новите правила 
отварят пазарите и правят средата по-остро 
конкурентна за финансовите предприятия. 
Влизането в сила на централизирания клиринг 
и изискванията за допълнителни обезпечения 
през 2017 г. ще достигнат повратна точка и 
еволюцията на търговския ландшафт ще 
постави под натиск участниците на пазара да 
преструктурират предлаганите от тях продукти.

Стратегии за финансовите предприятия
Почти 10 години след началото на финансовата 
криза, първостепенна тема за 2017 г. сега трябва 
да е как дружествата разработват стратегии в 
средносрочен и дългосрочен план. Те трябва 
да обмислят как ще използват решенията 
чрез регулаторни технологии (RegTech), за да 
подобрят ефикасността на средствата си за 
регулаторен контрол. Също толкова важно 
е да обмислят по-внимателно как ще обединят 
регулаторните и търговските съображения в 
устойчивостта на бизнес-моделите си. 
Надзорните органи разглеждат по-задълбочено 
взаимоотношенията вътре в групите и за да 
докажат дъщерните дружества способността си да 
действат независимо от своите дружества майки, 
е необходим нов фокус върху стратегиите за 
ръководство, който да поощри ефективното 
поставяне под въпрос [на управленски решения 
– бел. прев.] и да опрости организационната 
сложност.

Добре обмислените стратегии в тези три области 
ще оформят основата на това, как най-успешните 
финансови предприятия се адаптират към 
трудната регулаторна и търговска среда, в която са 
поставени с навлизането на следкризисната епоха 
във второто ѝ десетилетие. 

Приемането на следкризисна регулация 
не просто поставя трудности пред 
отделните организации, а и все повече 
променя самата структура на пазара за 
финансови услуги.
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 • Дори да бъде задействан чл. 50 до март 2017 г., преговорите за излизане от 
ЕС вероятно ще бъдат повлияни от новоизбраните лидери във Франция и 
Германия.

 • Статутът на Великобритания относно напускането на ЕС и наличието на 
някакъв преходен период ще станат ясни едва към края на преговорите. 

 • Продължаващата несигурност относно достъпа до пазара на ЕС ще оказва 
натиск върху някои предприятия да започнат да прилагат своите планове за 
действие при извънредни ситуации в хода на 2017 година.

 • Надзорните органи по целия свят ще продължат да следят отблизо плановете 
за действие при извънредни ситуации във връзка с Брекзит на дружествата, 
за които те отговарят. 

Брекзит
Несъмнено ни очаква продължителен  
период на несигурност

Number of firms 
with at least one 
market access 
passport under 
each EU Directive

Outbound from  the UK Inbound to the UK

2250
988

MiFID 

102
552

CRD IV

212
45

AIFMD

220
726

284
115

PSD

3

Solvency II
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За финансовите предприятия, обмислящи стратегическите и регулаторни 
последствия от Брекзит, картината ще остане неясна. Решението на 
Върховния съд във Великобритания, дали правителството трябва да 
включи и Парламента в решението дали да се задейства член 50, може 
да усложни намерението му да направи това до края на март 2017 г. Дори 
и да няма забавяне, очакваме предстоящите избори във Франция и 
Германия да означават, че е възможно да се наложи преговорите да трябва 
да се „рестартират”, за да отразят възгледите на новоизбраните лидери. 
Дори тогава, обаче, несигурността относно резултата от разговорите 
най-вероятно ще продължи, почти до приключването им. При липсата 
на съдържателна яснота относно бъдещите взаимоотношения на 
Великобритания с останалата част на ЕС през 2017 г., много фирми ще 
изпитват съществен натиск да започнат да прилагат своите планове за 
действие при извънредни ситуации. 

За да разберат стратегическите и оперативни 
последици от евентуален „твърд Брекзит”, 
финансовите предприятия трябва да обмислят 
един радикален сценарий, при който в края 
на двугодишния период на преговори няма 
да има двупосочен достъп до пазара. След 
това този сценарий може да се нагоди и към 
едни по-благоприятни условия за достъп до 
пазара, ако и когато се появят такива. Трябва 
да се вземат под внимание и плановете за 
действие при извънредни ситуации на други 
играчи във финансовата екосистема, както и 
тези на клиентите. Макар че ние не очакваме 
регулаторите от Великобритания да направят 
промени в политиката в отговор на Брекзит, те ще 
продължават да провеждат редовни разговори 
с фирмите, за да разберат техните планове за 
действие при извънредни ситуации по отношение 
на Брекзит и възможната произтичаща форма 
на бъдещия сектор на финансовите услуги 
във Великобритания. На другите места в ЕС 
финансовите министри и надзорните органи 
ще трябва да определят своята склонност към 
рискови операции да приемат организации, 
продукти и дейности в своя „национален баланс”, 
които, на свой ред, ще бъдат тежко повлияни от 
програмата за осигуряване на възможност за 
преструктуриране. Някои надзорни органи ще 
трябва да разширят и повишат квалификацията 
на работната си сила, за да имат възможност да се 
справят с новите участници. 

Времената, необходими за подготвяне на 
разрешения, примерни одобрения, наемане на 
старши ръководители и наемане на подходящи 
офиси на местата за релокация в ЕС ще бъдат 
съществени съображения.

Ако, обаче, не настъпят непосредствени промени 
в регулаторната политика на Великобритания, 
2017 година може да даде известни индикации 
относно позицията, която ще възприеме 
Великобритания, след като напусне ЕС. По пакета 
нормативни актове на Европейската комисия 
Директива за капиталовите изисквания (CRD) V 
/ Регламент за капиталовите изисквания (CRR) II 
през 2017 г. тепърва ще започне да се преговаря 
сериозно и е малко вероятно той да влезе в 
сила преди Великобритания да е напуснала ЕС. 
Същото важи в дори още по-голяма степен за 
недовършената работа по програмата на БКБН. 
Всички указатели от Министерство на финансите 
на Великобритания или Банк ъф Ингланд (Bank 
of England, BoE) относно това, как възнамеряват 
да изпълнят новите изисквания (напр. чрез 
въвеждане на по-голяма пропорционалност и 
гъвкавост в използването на вътрешни модели 
и за да улеснят тяхното приемане от банките 
претенденти), ще бъдат важно указание за 
подхода на Великобритания към създаването 
на регулаторни политики като не-европейска 
държава.
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Банкирането и капиталовите пазари
В случай на „твърд Брекзит” банките ще загубят 
своите права на достъп до пазара по силата на 
CRD IV на ЕС да предлагат основни банкови услуги 
или да създават клонове в която и да е страна 
от ЕС. Това ще засегне достъпа до европейския 
пазар на базираните във Великобритания банки 
и обратно. При все че равностойността по силата 
на Директивата относно пазарите на финансови 
инструменти (MiFID) II може да позволява някои 
услуги на едро на трансгранични начала, 
множество основни банкови дейности, в това 
число приемането на депозити, кредитирането и 
плащанията, се покриват единствено от паспорта 
по CRD IV и се явяват най-засегнати.
Значителен брой финансови предприятия със 
седалище извън Европейската икономическа зона 
(ЕИЗ, EEA) използват Лондон като своя база за 
достъп до останалата част от ЕС. В действителност 
много предприятия със седалище в ЕИЗ също 
използват Лондон като база за обслужване на 
клиенти от ЕИЗ, особено за някои услуги на едро. 
Тези дружества сега са изправени пред трудни 
стратегически решения относно възможната 
релокация на дейностите, структурите на 
субектите и бъдещите бизнес-модели. Изгледите 
за по-голяма фрагментация на капитала и 
ликвидността несъмнено ще повдигнат въпроси 
относно бъдещата жизнеспособност на някои 
продукти и услуги. Може да има и известна 
релокация на дейности към финансови центрове 
извън ЕИЗ, в случаите когато естеството на 
дейността не изисква стриктно тя да се извършва 
или осчетоводява в рамките на ЕИЗ. Освен 
това, ако организациите решат да учредят нови 
субекти като част от мерките си за достъп до 
пазара след Брекзит, те ще трябва да внимават 
какъв ще е произтичащият от това ефект върху 
възможността им да бъдат преструктурирани. 
Много предприятия, особено глобално системно 
значими банки (ГСЗБ, G-SIBs), бяха принудени 
да опростят структурите си, за да се подобри 
възможността им за преструктуриране. За тях ще 
е от основна важност да проектират и изпълнят 
своите структури след Брекзит по начин, който не 
накърнява този напредък.

Управление на инвестициите
Предоставящи услуги на клиенти на дребно от ЕС, 
тъй като за такава дейност няма наличен паспорт 
за трети страни. Някои британски предприятия 
може да се наложи да образуват фондове за 
Предприятия за колективно инвестиране в 
прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК, UCITS), 
дружество за управление на ПТИПЦК и базиран в 
ЕС дистрибутор. В повечето случаи управлението 
на портфейла би могло все още да се делегира 
на юридическо лице от Великобритания. За 
дейността с професионални клиенти (не на 
дребно) ефектът от Брекзит ще бъде отчасти 
смекчен, ако на Великобритания бъде дадена 
равностойност по силата на Директивата относно 
пазарите на финансови инструменти II (MiFID II) 
и Директивата относно лицата, управляващи 
алтернативни инвестиционни фондове (AIFMD). 
Организациите от ЕС също биха загубили своите 
паспорти за достъп до Великобритания и може да 
е необходимо да установят по-голямо присъствие 
във Великобритания, макар че националният 
режим на Великобритания за фирми от трети 
страни е сравнително отворен.

Плановете за действие при извънредни ситуации 
по отношение на Брекзит би трябвало да 
взимат под внимание по-широките промени 
във финансовата екосистема, които биха могли 
да засегнат начина, по който инвестиционните 
мениджъри подхождат към търговските, 
клиринговите и попечителските услуги.

Брекзит
Въздействия върху секторите
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Застраховане
Ефектът от загубата на паспорт по директивата 
„Платежоспособност ІІ” ще зависи от бизнес-
модела на всяка организация. Обикновено 
животозастрахователите извършват дейността си 
на задграничните пазари чрез учредени на място 
дъщерни дружества, а общите застрахователи 
е по-вероятно да използват свободата си за 
достъп до пазара на ЕС, за да учредяват клонове 
в други страни. „Платежоспособност ІІ” също 
така позволява на клоновете на застрахователи 
от трети страни да извършват трансгранична 
дейност в ЕС, ако отговарят на определени 
условия. Това означава, че застрахователите 
от Великобритания, извършващи дейност из 
ЕС, може да трябва да обмислят къде е най-
добре да разположат един такъв клон. Ако на 
Великобритания бъде дадена равностойност 
по „Платежоспособност ІІ”, това ще даде 
множество ползи във връзка със застраховането, 
изчисленията на груповия капитал и груповия 
надзор.

Брекзит може да повлияе на настоящите 
усилия за намаляване на чувствителността 
на лихвените проценти на рисковата 
премия по „Платежоспособност ІІ”, за което 
британските власти публично заявиха, че е 
важна цел на политиката им. Европейският 
орган за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване (ЕОЗППО, EIOPA) 
ще продължи да разглежда този въпрос, но 
надвисналото напускане на ЕС от страна на 
Великобритания може да ограничи инерцията 
на работа в тази ключова насока за британския 
животозастрахователен сектор.

За да разберат стратегическите 
и оперативни последици от 
евентуален „твърд Брекзит”, 
финансовите предприятия 
трябва да обмислят един 
радикален сценарий, при който 
в края на двугодишния период 
на преговори няма да има 
двупосочен достъп до пазара.
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 • Предложението на ЕС за структурна реформа на банките (BSR) ще остане 
блокирано, като вместо това регулаторите ще се съсредоточи върху 
устойчивостта и възможността за преструктуриране.

 • ЕСП ще започне да упражнява натиск върху банките от еврозоната да 
подобрят възможностите си за преструктуриране и да постигнат междинните 
цели за MREL.

 • Банките ще трябва да докажат, че могат да преодоляват практическите 
препятствия пред възможността за преструктуриране.

 • При разработването на правила на нивото на ЕС и Съвета за финансова 
стабилност (СФС, FSB) на фокус ще стане преструктурирането с централен 
контрагент.

 • Възможността за преструктуриране в застраховането ще продължи да 
изостава значително от тази на банките и централните контрагенти.

Възможност за  
преструктуриране 
Европа прави „тест-драйв” на възможностите за 
преструктуриране на банките 
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Макар че фокусът на новата регулация е върху това, да се направи по-
малка вероятността от фалит на институциите, фалитът няма винаги да 
бъде избягван. В действителност регулаторите не се опитват да прокарат 
режим на „нулеви фалити”. Амбицията е по-скоро да се изгради рамка, 
в която дружествата могат да фалират без прекомерен дестабилизиращ 
ефект върху по-широката система, чрез процеса на преструктуриране. 
Важността на усилията да се направят институциите податливи на 
преструктуриране се подчертава от продължаващата нестабилност на 
банковия сектор в Европа; скорошните банкови фалити на други места по 
света, като например в Кения, също помагат да се подчертае значението на 
податливостта на преструктуриране и отвъд ЕС и САЩ.

Въпреки няколкото години работа да се 
изградят нови режими за преструктуриране, 
на податливостта на преструктуриране все 
още ѝ остава дълъг път и реалните структурни 
последици все още не са се изпълнили. През 2017 
г. това би трябвало да започне да се променя поне 
за банките. В Банковия съюз ЕСП ще предостави 
на най-големите банки изводите от своите първи 
оценки на възможностите за преструктуриране, 
включително евентуално констатираните 
„съществени пречки”, след което въпросните 
банки ще трябва да ги отстранят. Подобни 
разговори ще продължат във Великобритания, 
където BoE от известно време работи двустранно 
с най-големите банки. Но САЩ ще запазят 
преднината си, тласкани от по-сериозната 
трудност на преструктуриране по Title I. Освен 
това процесът в САЩ ще си остане по-публичен, 
отколкото на другите места. Въпреки това, ако 
икономическите обстоятелства в еврозоната 
не се подобрят, ЕСП може би първи ще натрупа 
практически опит как се преструктурира банка, 
което ще е важно изпитание на оперативните му 
възможности.
Вниманието се насочва към практическата страна 
на възможността за преструктуриране: това е 
нещо повече от наличието на план на хартия. 
Банките ще трябва да докажат, че са способни 
да предоставят съответните данни в кратки 
срокове, да изпълнят необходимите процедури 
по оценяване, ясно да формулират счетоводните 

модели и съответните процеси, да свикат 
правилните процеси на управление и не само 
това.
В резултат от това възможността за 
преструктуриране ще стане по-осезаема в 
обстоятелствата на „запазване на обичайната 
практика”, тъй като банките ще се заемат 
с тестване и ще работят за вграждане на 
механизмите за податливост на преструктуриране 
в практиките си по управление на риска. 
Податливостта на преструктуриране също така 
трябва да бъде напълно вградена в бизнес-
моделите, заедно с текущите разходи, които ще 
предполага.
Имайки това предвид, възможността за 
преструктуриране няма как да не задмине 
разделянето на счетоводството като главен фактор 
за структурна реформа за банките в ЕС. След 18 
месеца забавяне на преговорите, Регламентът за 
структурна реформа на банките на ЕС („Лийканен”) 
ще продължи да дрейфува и целите му вероятно 
ще бъдат преследвани чрез правомощията за 
податливост на преструктуриране в съчетание със 
съществуващия режим на надзор. Регулаторите 
от Великобритания, обаче, ще продължат да 
настояват за навременното въвеждане на 
разделяне на счетоводството за най-големите 
британски банки и ще следят внимателно за 
евентуални признаци на отклонение или повишен 
риск при изпълнението.
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Банкирането и капиталовите пазари
Банките са най-непосредствено засегнати от 
програмата за осигуряване на възможност за 
преструктуриране, тъй като очакваме органите 
по преструктуриране да започнат да настояват те 
да подобрят възможностите си и подготвеността 
си след оценките на възможността за 
преструктуриране, извършени през 2016 г. Очакваме 
програмата да се доминира от шест фактора на 
възможността за преструктуриране: структури 
на юридическите субекти, оперативна сложност, 
капацитет за покриване на загуби, управление на 
ликвидността, счетоводни модели и способности 
за събиране на данни, докладване и оценяване. 
Дългото чакане на банките за целеви нива на 
минималното изискване за собствен капитал и 
приемливи задължения (MREL) ще свърши, макар че 
картината ще бъде усложнена от усилията на ЕС да 
включи стандарта за Обща способност за покриване 
на загуби (TLAC) в европейското законодателство. 
Освен това скорошното предложение на ЕС да 
се изисква от повечето чуждестранни банки 
да извършват операциите си в ЕС под местно 
междинно предприятие майка добавя още един 
слой на несигурност към структурните промени, 
които банките ще трябва да направят, за да бъдат 
счетени за „подлежащи на преструктуриране”.
Централните контрагенти (ЦК) са следващият 
приоритет, като през 2017 г. се очаква значително 
развитие на политиките на международно ниво, но 
и със започването на преговори в ЕС по скорошното 
му законодателно предложение за възстановяване 
и преструктуриране за ЦК. ЦК и техните членове ще 
трябва да се адаптират към перспективата органите 
по преструктуриране да си запазят правото на 
собствено усмотрение в значителна степен, 
включително регулаторни правомощия да изменят 
условията на договорите за деривати. 

Управление на инвестициите
Лицата, управляващи инвестиции, не са 
подложени на същото високо ниво на контрол по 
отношение на възможността за преструктуриране 
както банките. Въпреки това СФС предложи 
националните органи да въведат изисквания (или 
насоки) за лицата, управляващи инвестиции, които 
са големи и сложни или са доставчици на услуги 
от критична важност, да разполагат със солидни 
планове за действие при извънредни ситуации, 
за да се даде възможност за организирано 
прехвърляне на инвестиционните им мандати 
при условия на стрес – област на все по-голям 
фокус на надзор. В ЕС от някои лица, управляващи 
инвестиции, вече се изисква да представят 
планове за възстановяване съгласно Директивата 
за възстановяване и преструктуриране на 
банките. Освен това СФС работи по методологиите 
за оценка на небанковите незастрахователни 
(NBNI) глобално системно значими финансови 
институции, които все пак може да засегнат и 
по-големите предприятия за управление на 
инвестиции.

Възможност за  
преструктуриране
Въздействия върху секторите
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Застраховане
От гледна точка на структурната реформа 
и преструктурирането, застрахователите 
представляваха по-нисък приоритет през 
последните пет години, отколкото банките 
или ЦК. Въпреки това надзорните органи в 
застраховането вероятно са научили ценни 
уроци от развитието на инициативата за Глобално 
системно значимите застрахователи (G-SII), както 
и от въвеждането на режими за преструктуриране 
на банките през последните години. Очакваме да 
видим как тези неща повлияват практическия им 
подход и изискванията в ежедневния им надзор 
на не-глобално системно значими застрахователи 
с голямо вътрешно присъствие. В частност 
това вероятно ще бъде почувствано най-остро 
в диалога с надзорните органи в областите на 
аутсорсинга, вътрешно-груповите финансови 
потоци и планирането за възстановяване/
ликвидационно управление.

Вниманието се насочва към практическата страна на 
възможността за преструктуриране: това е нещо повече от 
наличието на план на хартия. Банките ще трябва да докажат, че 
са способни да предоставят съответните данни в кратки срокове, 
да изпълнят необходимите процедури по оценяване, ясно да 
формулират счетоводните модели и съответните процеси, да 
свикат правилните процеси на управление и не само това.
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 • Очаква се БКБН да приключи по-голямата част от работата си по измерване на 
претеглените спрямо риска активи.

 • ЕС ще обмисли внимателно приемането на стандартите на БКБН, вимайки под 
внимание собствените си икономически приоритети.

 • Несигурността относно окончателната форма на правилата за капитала 
в ЕС ще затрудни още повече институциите в създаването на модел за 
въздействието им.

 • Приемането на TLAC, MREL и IFRS 9  ще изисква силно подобрени способности 
за управление на балансите.

 • В ЕС съпоставимостта на моделите за вътрешния кредитен риск и 
подобрението на рамката „втори стълб" (Pillar II) ще останат на предно място в 
дневния ред.

Финансова устойчивост
Очакват ни значителни трудности в  
осъществяването

Status of the
EU’s adoption of
elements of the 
Basel III framework
As at December 2016

7
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10
Elements covered
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other ongoing EU

initiatives 

6
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Макар регулаторите да са наясно, че капиталовите изисквания към банките 
като цяло са достигнали нивата си на стабилно състояние, финансовата 
устойчивост си остава приоритет и през идните години неминуемо ще 
настъпи по-нататъшно значително развитие на политиките на ниво ЕС и на 
национално ниво.

През 2017 г. очакваме БКБН да завърши по-
голямата част от работата си по следкризисната 
капиталова програма, като е вероятно стандартите 
му по ревизираните подходи за кредитните, 
пазарните и оперативните рискове и най-ниските 
нива на капитала да бъдат финализирани 
в първата част на 2017 г. Въпреки това 
несигурността около въвеждането на изготвените 
от Базелския комитет стандарти в ЕС ще си остане. 
Предложението CRD V/CRR II на Европейската 
комисия прави важна стъпка напред по 
отношение на въвеждането на такива мерки като 
нетния коефициент на стабилно финансиране, 
TLAC, Фундаменталния преглед на търговския 
портфейл (FRTB) на БКБН и задължителен 
коефициент на ливъридж. Фактът, обаче, че 
гореспоменатата работа на БКБН е пропусната 
в това предложение неминуемо ще повдигне 
въпроси относно подхода на ЕС към финалната 
фаза на програмата за банковия капитал. В крайна 
сметка очакваме, че ЕС ще въведе повечето от 
стандартите на БКБН, но вероятно ще го стори 
по-бавно, отколкото се очаква, и с изключения 
в случаите, в които залогът са икономическите 
приоритети на ЕС.

Като допълнително предизвикателство 
пред устойчивостта на банките в ЕС се явява 
наследството на необслужваните кредити (НК). 
Европейската централна банка (ЕЦБ) изчисли, 
че към края на 2015 г. 130-те най-големи банки 
от еврозоната държали около 1 трилион евро 
обезценени активи.7 След консултациите по НК, 
които приключиха през септември 2016 г., ЕЦБ 
ще очаква банките да прилагат насоките ѝ в 
съответствие с мащабите и сериозността, пред 
които са изправени, и да създадат подходящи 

ръководни и оперативни структури, за да осигурят 
ефективни решения по отношение на НК. 
Същевременно въвеждането на Международния 
стандарт за финансово отчитане (МСФО, IFRS) 
9 – отговорът на финансовата криза от страна на 
Съвета по Международни счетоводни стандарти 
(СМСС, IASB), ще трябва да бъде завършено 
и приложено последователно във всички 
страни и видове фирми. Като се има предвид 
каква преценка е необходима, неминуемо ще 
е нужно време, за да може новият подход да 
улегне и да отговори на очакванията на всички 
заинтересовани лица, в това число и регулаторите.
„Платежоспособност II” ще навлезе във втората 
си година на изпълнение и ефектите ѝ ще 
продължат да се анализират, както в ЕС, така и 
извън него. Във Великобритания обзорът на 
„Платежоспособност ІІ” от Комитета по финанси 
(Treasury Committee) ще бъде изнесен като доклад 
през 2017 г. Мандатът на обзора поставя особено 
ударение върху влиянието на „Платежоспособност 
ІІ” върху конкурентоспособността на британската 
застрахователна индустрия. Констатациите 
най-вероятно ще са насочени към дизайна на 
рисковата премия, който предизвика загриженост, 
споделена от Асоциацията на британските 
застрахователи и Органа за пруденциално 
регулиране (PRA), и изискванията за отчитане.

В крайна сметка очакваме, че ЕС ще 
въведе повечето от стандартите 
на БКБН, но вероятно ще го стори 
по-бавно, отколкото се очаква, 
и с изключения в случаите, в 
които залогът са икономическите 
приоритети на ЕС.
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Банкирането и капиталовите пазари
Както беше отбелязано по-рано, ще има забавяне 
между завършването на финалната фаза на 
работата на БКБН по стандартите за банковия 
капитал и тяхното въвеждане в ЕС. Въпреки 
това евентуалното облекчение за банките от ЕС 
е ограничено. Опитът с първата фаза на „Базел 
III” показва, че инвеститорите ще наблюдават 
внимателно приближаването на банките към 
изготвените от Базелския комитет стандарти 
при пълно захранване и вероятно ще изискват, 
поне за най-големите глобално активни банки, 
значително първоначално захранване, което 
на практика намалява или премахва ползата от 
някакъв преходен период.

В резултат европейските банки трябва да бъдат 
готови да изчислят капиталовите изисквания 
посредством новите стандартизирани подходи 
(сериозно предизвикателство за някои) и за 
нови правила, ограничаващи използването на 
вътрешни модели. Работата по осъществяването 
на това би трябвало да подхрани ранните 
решения около това, дали напредналите подходи, 
с всичките им ползи за управление на риска, 
изглеждат достатъчно атрактивни, за да се 
поддържат от банките, или не, като се има предвид 
колко обременяващи са процесите по одобрение. 
За банките в еврозоната това ще съвпадне с 
процедурата на Целевия преглед на вътрешните 
модели (TRIM) на ЕЦБ. Той ще източи съществени 
ресурси при банките и надзорните органи през 
2017 г., макар че последиците от TRIM – ревизии 
на модели и възможна преоценка на одобрения – 
може да не настъпят истински едва до следващата 
година. Всичко това се случва в момент, когато IFRS 
9, подготовката за въвеждането на FRTB и стрес-
тестовете също изискват разработване на модели. 

През 2017 г. ще видим и по-нататъшно развитие 
на стрес-тестването, тъй като BoE ще въведе своя 
първи „проучвателен сценарий” за най-големите 

британски банки. Очакваме това да постави 
изпитание пред банките около моделирането, 
ресурсите и данните. Макар че извеждането 
по дедукция на данни (подход read-acrooss) 
от сценария при други банки е ограничено, 
ние възприемаме това като част от една обща 
тенденция при надзорните органи, включително 
ЕЦБ, да „повдигат летвата” по отношение на 
очакванията си за стес-тестовете. Понастоящем 
ЕЦБ прави значителна инвестиция в своите 
капацитет и способности да извършва процедури 
по стрес-тестване, преди следващата обхващаща 
целия ЕС процедура през 2018 г. BoE ще публикува 
още един документ за своя подход при стрес-
тестването през 2017 г., който очакваме за първи 
път да се занимава със системния риск и рисковете 
отвъд банковия сектор. В по-непосредствен 
аспект, надзорните органи ще обърнат по-голямо 
внимание на процеса на оценка на адекватността 
вътрешната ликвидност (ILAAP, internal liquidity 
adequacy assessment process) при следващия етап 
на процеса на надзорен обзор и оценяване (SREP, 
supervisory review and evaluation process), което ще 
предизвика по-голям фокус върху стрес-тестването 
на ликвидността.

При дата на въвеждане 1 януари 2018 г., банките 
ще се стремят да вградят своите модели по 
IFRS 9 в обичайната си дейност, като все повече 
използват резултатите от тези модели, за да 
оформят прогнозирането и стрес-тестването 
(в рамките на процеса за вътрешна оценка на 
капиталовата адекватност (ICAAP, internal capital 
adequacy assessment process), и за целите на 
управлението да разберат по-добре очакваното 
нарастване на променливостта на провизиите за 
обезценка и да се справят с по-високите провизии 
за обезценка след прехода.

Финансова устойчивост 
Въздействия върху секторите
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Управление на инвестициите
За европейските инвестиционни фирми, които 
са обхванати от Регламент за капиталовите 
изисквания (CRR) и се борят със същите проблеми 
с въвеждането както банките, на хоризонта 
може да се очертава известно облекчение. 
Европейската комисия ще посвети първата част на 
2017 г. на проучване на вариантите за създаване 
на отделна пруденциална рамка за не-системните 
инвестиционни фирми, която би намалила 
значително финансовите и оперативни тежести, 
с които те трябва да се справят понастоящем 
по силата на CRR. Да се материализира 
законодателството ще отнеме повече време, но 
преди края на годината е възможно да се появи 
едно предложение. Не-системните инвестиционни 
фирми вече получиха известно облекчение, тъй 
като скорошното предложение за CRD V / CRR II на 
Комисията ги поставя извън обхвата за прилагане 
на което и да било от новите изисквания.
Регулаторите също така продължават да 
се фокусират върху рисковете, свързани с 
ликвидността при инвестиционните фондове. 
СФС поиска от Международната организация 
на комисиите по ценни книжа (МОКЦК, IOSCO) 
да разгледа неговата насока за стрес-тестване 
на ликвидността на фондовете през 2017 г. Тя 
също така препоръча органите да осигурят 
по-широка наличност на инструменти за 
управление на ликвидността, като например 
суингово ценообразуване [swing pricing], 
такси за изплащане, „шлюзове” [gates] и 
суспендирания, и да подсигури, че активите на 
фондовете и инвестиционните им стратегии ще 
са в съответствие с условията за изплащане. 
Комисията за финансов надзор на Великобритания 
(Financial Conduct Authority, FCA) посочи, че 
може да предложи нови правила във връзка с 
несъответствието на ликвидността при фондовете 
за търговска собственост през 2017 г. Новите 
правила потенциално биха могли да включват 
ограничения на обстоятелствата, при които 
тези фондове могат да предлагат ежедневни 
изплащания.

Застраховане
От всички юрисдикции, покривани от 
„Платежоспособност II”, Великобритания има далеч 
най-интензивния по отношение на моделите 
застрахователен пазар. Миналогодишното 
одобрение на 19 вътрешни модели, заедно с 
процеса на съответно адаптиране на одобрението, 
вероятно ще има две отчетливи практически 
последици. Първо, надзорните органи ще 
изследват много критично кандидатурите за 
промяна на модела, за да подсигурят, че те няма 
да водят към отклонение на системния модел. 
Второ, въвеждането на режима на съответно 
адаптиране значително намали степента на 
премията за ликвидност, която могат да привлекат 
в уравнението някои неликвидни активи, най-вече 
Ипотеките за освобождаване на капитал (Equity 
Release Mortgages, ERMs). Това на свой ред насочи 
вниманието към допусканията за моделиране на 
капитала под стрес, които следва да се прилагат 
в случаите, в които има слаби пазари, а оттам и 
ограничени основи за оценяване на пазарните 
цени. 

Британския Орган за пруденциално регулиране 
(PRA) започна процес на дискутиране, който 
вероятно ще доведе до официална процедура 
по консултации относно бъдещите подходи за 
оценяване. Това би могло да доведе до укрепване 
на изискванията за капитала и оценяването, 
макар че, като се има предвид значимостта на 
тези класове активи, както и че в по-широка 
макроикономическа рамка е желателно да се 
поощри инвестирането от застрахователи в 
инфраструктурни активи, може да се разгледат и 
някои преходни мерки.
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През 2017 г. ще видим и как Действащите на 
международно равнище застрахователни 
групи (Internationally Active Insurance Groups, 
IAIGs) започват да докладват лични данни във 
връзка със Стандарта за застрахователния 
капитал (Insurance Capital Standard, "ICS"), който 
Съветът за финансова стабилност  е поискал 
да разработи Международната асоциация на 
застрахователните органи за надзор (IAIS); 
освен това ще започне всеобхватно допитване 
относно формата на една обща рамка за надзор 
(„Общата рамка”, „ComFrame”) за международните 
застрахователи, като приемането ѝ се планира 
за 2019 г. Междувременно ще продължи дебатът 
относно подхода на окончателния стандарт към 
оценяването и моделирането на икономическия 
капитал, което ще създаде несигурност за 
застрахователите в междинния период относно 
това дали или доколко крайният стандарт ще 
замени „Платежоспособност ІІ”, а оттук и да 
приведе в съответствие подходите и стимулите за 
управление на риска между двата режима. 
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 • Организациите ще трябва да формулират ясно своята склонност към рисково 
поведение и да вградят това в културата и процесите си.

 • Организациите ще трябва да подобрят системите и средствата за контрол за 
справяне с поведенческия риск, въпреки практическите трудности.

 • Пруденциалните регулатори все повече ще държат отговорно висшето 
ръководство да подсигурява, че по отношение на поведенческия риск ще има 
подходяща култура и средства за контрол.

Поведение и култура 
Финансовите предприятия тепърва трябва  
да загърбят неправомерното поведение

Assessed 
conduct risk 
losses for 
EU banks in 
the EBA’s 
2016 stress 
tests €71

Billion
8
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Подобряването на поведението във финансовите предприятия си остава 
челен приоритет за надзорните органи. Обръща се голямо внимание на 
възможността последиците от неправомерно поведение (под формата на 
глоби, плащания за възмездяване и ерозия на привилегиите) да създават 
системни рискове, особено от СФС. Предприятията от всички юрисдикции 
трябва да увеличат усилията си за справяне с ниската култура, липсата на 
отчетност и неподходящите политики за стимулиране, като в противен 
случай ги очакват още интервенции. Инициативите за подобряване на 
поведението и културата нараснаха в глобален мащаб и може да има все 
по-голямо сближаване на подходите. Работните планове на СФС и МОКЦК 
ще въведат нови мерки за поддържане на инерцията по отношение на 
налагането на промяна в културата и по-добре съгласувани структури 
за стимулиране. ЕОЗППО посочва, че през идните години ще бъде 
важно да има европейска надзорна култура, която поощрява защитата 
на потребителите и подобрява стабилността, а ЕБО ревизира насоките 
за вътрешно ръководство, като постави по-голямо ударение върху 
поведението, културата и конфликтите на интереси.

На пазарите на едро вниманието ще остане 
насочено към фиксирания доход, валутните и 
стоковите пазари, с влизането в сила на Глобалния 
валутен кодекс (Global FX Code), подготвян под 
егидата на Банката за международни разплащания 
(BIS). Тепърва предстои да се види дали продуктите 
и пазарите, различни от валутните, ще бъдат 
тъй податливи на глобални кодекси, като се има 
предвид, че повечето държави вече имат (често 
много различни) законно установени режими за 
фиксирания доход и някои аспекти на стоковите 
пазари. Въпреки това BoE подчерта важността 
пазарните участници да създават стандарти и 
кодекси за сектора с обхват отвъд регулаторния 
минимум и да насърчават поведенческата и 
културна промяна. Съветът по банкови стандарти 
(BSB), основан на участието на водещи британски 
банки и строителни дружества, също така заяви, че 
неговата работа в разработването на доброволни 
стандарти трябва да бъде разграничена от 
минималните регулаторни стандарти. Това ще 
бъде ключова тема през цялата 2017 година и ще 
изисква организациите да подсигурят, че добрите 
практики не само ще се приемат на хартия, а и ще 
се осъществяват на практика. 

Ако дружествата не направят това, СФС подчерта, 
че официалният сектор ще въведе по-строги 
регулации.

В съответствие с всичко това, финансовите 
предприятия трябва да продължат да увеличават 
усилията си по отношение на създаване на 
техни цялостни рамки за поведение. За да 
движат промяната, те трябва да формулират 
по-ясно склонността към рисково поведение 
и да го вградят в своите процеси, управленска 
информация (MI) и взимане на решения, като 
осигурят достатъчна степен на детайлност, за да 
разбере персоналът неговото приложение.

В своята Проектодекларация за мисията 
британската FCA също така предложи по-голям 
фокус върху уязвимите потребители на дребно. 
Макар че това, разбира се, не е нов повод за 
загриженост, институциите във Великобритания 
ще трябва да вградят идентифицирането на 
уязвимите потребители в своите подходи и 
процеси, което в някои случаи може да изисква 
значителна инвестиция в подобряване на 
качеството на данните, анализите и обучението на 
персонала. 
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Банкирането и капиталовите пазари
Регулаторите показват готовност да теглят 
черта под предишните случаи на неправомерно 
поведение, при условие че това може да се 
направи по такъв начин, който да е справедлив 
към засегнатите клиенти. FCA предложи 
краен срок за възмездяване за неправомерни 
продажби на застраховки за гарантиране на 
плащанията (PPI). Но в някои други области 
банките ще трябва да въведат програми за 
обезщетяване, например за третирането на 
някои случаи на недостатъци в плащането на 
ипотеки във Великобритания и неправомерните 
продажби на деривати по лихвени проценти в 
Холандия. А през 2017 г. вероятно ще се появят 
нови области на неправомерно поведение. 
Например разследванията на търгуването и 
клиринга на лихвени суап сделки от страна 
на инвестиционните банки може да доведе до 
принудителни мерки през 2017 г.

Във Великобритания RCA ясно указа, че 
предприятията трябва да подсигурят, че уроците, 
научени от програмата за отстраняване на 
валутните нарушения ще се прилагат навсякъде 
в организациите им. В изискванията са включени 
оценки на фронт-офис културата [свързана с 
обслужването на клиенти] и финансовите стимули. 
За големите и сложни организации това ще е 
значителна като обем работа програма, но тя 
сигнализира колко важно е те винаги да научават 
уроците си както от това, което се е объркало в 
миналото, така и от нещата, които не са се случили 
„на косъм”, за да се избегне повтарянето на такива 
случаи. 

Банките са длъжни да продължат да отчитат 
поведенческия и оперативен риск в оценките 
ICAAP и надзорните стрес-тестове. Като се има 
предвид трудността да се измерват тези рискове 
– и разликите в подхода – може да продължи да 
настъпва раздалечаване между оценките на 

банките и тези на надзорните органи. Например 
стрес-тестовете на ЕБО през 2016 г. доведоха 
до допълнителни 71 милиарда евро оценка 
на загубите при неблагоприятен сценарий на 
поведенческия риск за участващите банки, докато 
стрес-тестовете на BoE определиха 40 милиарда 
евро допълнителни разходи за поведение за 
седемте банки, участвали в тази процедура.

Управление на инвестициите
С приближаването на крайния срок за MiFID ІІ 
фирмите за управление на инвестициите ще 
ускорят своите планове за въвеждане. Например, 
финансовите предприятия ще трябва да подобрят 
своите процеси на управляване на продуктите, да 
подобрят системите си за разкриване на повече 
подробности относно разходите и таксите си и да 
подобрят политиките си за най-добро изпълнение 
и процесите на наблюдение.

През 2017 г. британският Режим за висшите 
ръководители и сертификацията (Senior Managers 
and Certification Regime, SM&CR) ще бъде разширен 
да обхване и предприятията за управление на 
инвестиции, като допитването е вероятно да стане 
в началото на 2017 г. Тези от тях, които искат да 
бъдат добре подготвени, ще започнат преглед на 
организационните си структури и ще определят 
кой ще бъде Висш ръководител и как ще бъдат 
разпределени ключовите отговорности.

През 2017 г. по Обзора на пазарите на финансови 
консултации (Financial Advice Markets Review, 
FAMR) ще се извърши още работа в подкрепа 
на предприятията, предлагащи по-достъпни 
консултации и услуги по ориентиране.

В среда на преобладаващо ниски или отрицателни 
лихви ще продължи да има повишено търсене 
от инвеститорите, в техния „лов на доходност”, 
понякога чрез продукти с по-висок риск. 
Предприятията за управление на инвестиции 

Поведение и култура 
Въздействия върху секторите
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и дистрибуторите би трябвало да подсигурят, 
че рекламните материали ще представят ясно 
рисковете, които инвеститорите поемат, за да 
избегнат евентуална уязвимост за искове поради 
злоупотреби при продажбите.

Застраховане
Търговските практики ще останат на предно 
място в дневния ред на надзорните органи в 
ЕС. Предприятията трябва да се подготвят за 
въвеждането на стандартите по Директивата 
за разпространение на застрахователни 
продукти относно управлението на продукти, 
оповестяването на информация и конфликтите 
на интереси. ЕОЗППО укрепва усилията си за 
защита на потребителите и направи това свой 
стратегически приоритет за 2017 г. Това ще 
означава, че висшето ръководство ще поеме 
отговорността да се осигури адекватен надзор на 
продуктите и управленски мерки през целия живот 
на даден продукт.

Във Великобритания фокусирането от страна на 
FCA върху надзора на делегираните правомощия и 
назначените представители също така ще доведе 
до това, че Управляващите генерални агенти 
(Managing General Agents, MGAs) и брокерите ще 
трябва да засилят контрола, за да контролират 
договореностите си по делегирането.

ЕОЗППО укрепва усилията си 
за защита на потребителите 
и направи това свой 
стратегически приоритет за 
2017 г. Това ще означава, че 
висшето ръководство ще 
поеме отговорността да се 
осигури адекватен надзор на 
продуктите и управленски 
мерки през целия живот на 
даден продукт.

Пенсиите и дългосрочните пенсионни 
спестявания са ключови регулаторни 
приоритети и британската FCA потвърди, че те 
са на челно по своята важност за обществото. 
През 2017 г. тя ще стартира стратегия за 
застаряващото население, чиято цел ще 
е осигуряването на по-добри резултати за 
възрастните хора. Финансовите предприятия 
може да бъдат подложени на допълнителен 
регулаторен контрол на продуктите и услугите, 
предлагани на по-възрастните потребители.

Пенсионните свободи може да увеличат риска 
потребителите да не разберат различните 
варианти, които им се предлагат, и съответните 
разходи и ползи, което създава повече рискове, 
с които дружествата ще трябва да се справят в 
продажбите си.
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 • Националните регулатори в Европа ще възприемат много по-активна и 
ангажираща роля, за да разберат възникващите присъщи рискове и да 
регулират, както е необходимо.

 • Браншовите стандарти за комуникация за достъп на трети страни ще бъдат от 
решаващо значение както за фирмите по FinTech, така и за банките, ако искат 
да постигат успех в използването на възможностите, предлагани от PSD2.

 • Докато предприятията впрягат в своя полза изкуствения интелект (AI) 
и методите за анализ на данни, за да предлагат решения, специално 
разработени за конкретния клиент, надзорните органи ще се съсредоточат 
върху неволните последствия, които те може да донесат.

Регулация на новите 
технологии 
„Тънката” задача да се върви в крак с времето 

Total projected value of FinTech 
investments (in USD $ billions)
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Регулаторната и политическа подкрепа за иновациите и конкуренцията 
ще си остане много висока и регулаторите в континентална Европа, 
които досега възприемаха един по-малко активен подход от тези във 
Великобритания, ще станат много по-ангажирани. Френските и германските 
регулатори наскоро създадоха звена, специално посветени на FinTech, а 
Швейцария обмисля специален лиценз и разработен конкретно за целта 
регулаторен режим за доставчиците на иновативни финансови технологии. 
Вероятно подобни инициативи ще последват и в други страни в стремежа 
им да останат в крак със сътресенията. 

Регулаторите ще възприемат пропорционален 
подход в надзора си върху финансовите 
иновации, с оглед на засилване на регулаторната 
ангажираност, докато технологиите наближават, 
както наскоро отбеляза Европейският орган за 
ценни книжа и пазари (ЕОЦКП, ESMA), „повратна 
точка”, като например това, да наберат потенциал 
да създадат системен риск. Това няма да се 
осъществи през 2017 г., но последиците от едно 
широко възприемане на новите технологии ще 
се регистрират все по-отчетливо от регулаторния 
радар и мониторингът върху тях ще се засили, 
както на микро-, така и на макроравнище. Това 
означава, че управителните съвети и висшето 
ръководство на големите фирми за финансови 
технологии трябва да се подготвят за този засилен 
контрол.

СФС следи внимателно потенциалните рискове 
и ползи за финансовата стабилност от FinTech, 
с конкретен фокус върху технологиите за 
разпределен регистър (Distributed Ledger 
Technologies – DLT, включително и „блокчейн” 
– blockchain), взаимното кредитиране („peer-to-
peer”) и изкуствения интелект (AI). Европейската 
комисия ще изложи първоначалните си възгледи 
върху влиянието на FinTech върху бранша на 
финансовите услуги, както и възможните мерки 
за политиките. Като част от това регулаторните 
органи също така ще започнат да изразяват 
по-ясни позиции относно това, дали конкретни 
употреби на DLT изискват регулаторна реакция. 
Организациите, разработващи доказателства за 
правилността на концепцията (Proofs of Concept), 
трябва да се съсредоточат върху това, да влязат 

в близък контакт с регулаторите за обсъждане 
на трудностите, решенията и как би могъл да 
изглежда един адекватен и международно 
съгласуван регулаторен подход.

Европейските надзорни органи (ESAs) работят 
по оценяване на последиците от изкуствения 
интелект и използването на „Големите данни” 
(Big Data), като обръщат специално внимание на 
липсата на прозрачност около начина, по който 
се обработват и използват данните, ефекта върху 
възможността за клиентите да осъществяват 
достъп до продуктите и някои проблеми със 
сигурността и неприкосновеността на данните.

Във Великобритания FCA огласи Призив 
за сътрудничество по „краудфъндинга” 
(„груповото финансиране”), с което показа 
намерението за допитване по промените в 
правилата, които трябва да отразят растежа на 
сектора и съответните рискове, включително 
несъответствието между падежа на заемите 
и обещанията за ликвидност, давани на 
инвеститорите.

Иноваторите ще трябва да доказват на надзорните 
органи, че разбират рисковете, присъщи на 
техния бизнес-модел и технология, и че тяхната 
култура, системи и средства за контрол отчитат 
най-добрите интереси на клиентите им и 
интегритета на пазара. Особено новосъздадените 
предприятия в сферата на FinTech ще трябва бързо 
да се научат как да определят удовлетворително за 
техния надзорен орган правилния баланс между 
риска и доходността.
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Банкирането и капиталовите пазари
Изпълнението на директивата PSD2 ще бъде 
трудно и за банките за операции на дребно, и за 
фирмите от областта на финансовите технологии. 
Ключов проблем ще бъде липсата на подробни 
изисквания в проекта за Регулаторен технически 
стандарт (RTS) на ЕБО относно автентификацията 
[удостоверяването на автентичността/
идентичността] и комуникацията. За да се 
избегне въвеждане на нежелани препятствия 
пред бъдещите технологични иновации, ЕБО се 
въздържа от прескриптивни изисквания около 
интерфейсите за комуникация между банките и 
доставчици трети страни (TPP). Липсата на детайли 
обаче би могла да доведе до фрагментация и 
липса на оперативна съвместимост между TPP и 
банките, в ущърб на заинтересованите участници, 
включително потребителите. Ако този подход 
се поддържа и в окончателния RTS, ще станем 
свидетели на силен натиск от банките, които 
трябва да изградят интерфейсите и да се изправят 
пред стратегическото решение дали да действат 
самите те като TPP, или не, да бъдат развити 
браншови стандарти, които да се справят с този 
проблем. Пътя в това отношение ще проправи 
инициативата за Отворен банков стандарт във 
Великобритания.

На капиталовите пазари ЕОЦКП ще изрази 
становище дали може да е необходим регулаторен 
отговор във връзка с използването на DLT на 
пазарите на ценни книжа. Регулаторите в един 
сектор би трябвало да избягват „разпръснатия” 
подход (всеки работи изолирано от останалите 
отдели) , като вместо това работят с колегите си 
в други сектори и юрисдикции, за да разработят 
обща рамка, в която технологията да може 
безопасно да се развива и процъфтява.

Управление на инвестициите
Подкрепата на регулаторите за автоматизираните 
консултации се стимулира от схващането, че 
някакво ниво на автоматизация може да направи 
финансовите консултации по-достъпни за 
потребителите, които понастоящем нямат достъп 
до тях. Но за да се даде възможност на сектора да 
се развива и разраства, трябва да се даде отговор 
на въпросите относно това, как е приложима 
настоящата регулаторна рамка, на практика, 
към автоматизираните модели и дали тя е 
пригодна да се справя с рисковете, привнесени от 
технологията (напр. възможността за злоупотреба 
при продажбите в широк мащаб поради нивото на 
автоматизация).

Съвместният комитет на трите Европейските 
надзорни органи (ESAs) понастоящем анализира 
отговорите на неговия Документ за обсъждане 
относно автоматизацията във финансовите 
консултации и ще заеме позиция по въпроса дали 
на този етап са необходими междусекторни мерки. 
Във Великобритания Отдела за консултации на 
FCA ще даде регулаторни насоки и обратна връзка 
по модела за автоматизирани консултации на 
девет подбрани фирми и освен това ще сподели 
публично направените изводи. Следователно 
до края на 2017 г. фирмите би трябвало да имат 
по-голяма яснота относно очакванията на 
регулаторите за „роботизираното съветване” и 
това може да помогне за значително увеличаване 
на инвестициите в този канал на дистрибуция. 

Регулация на новите технологии
Въздействия върху секторите
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Застраховане
Новите технологии, като например 
самоуправляемите автомобили и Интернет на 
нещата, ще окажат значително влияние върху 
застрахователните бизнес-модели. Приложенията 
на DLT в застраховането също ще бъдат на 
фокус, тъй като застрахователите ще изследват 
потенциала им да донесат ефективност и икономии, 
особено чрез използването на „смарт” договори.
Дебатът относно регулаторните последици от тези 
технологии ще се активизира и регулаторите ще 
трябва да отсъдят дали приемането им през 2017 г. 
е в такъв мащаб, че да налага значителна промяна 
на подхода. Нашето виждане е, че, като цяло, това е 
малко вероятно.

Макар че не се чувстват комфортно с принципната 
концепция, регулаторите също така ще се стремят 
да разберат по-добре какви потенциалните 
рискове от телематиката и нарастващата 
употреба на „Големите данни” в поемането, 
ценообразуването и дистрибуцията, включително 
евентуална дискриминация нелоялна ценова 
дискриминация и негативните ефекти на увеличена 
сегментация на риска върху възможността за 
достъп на потребителите до застраховане. Ето 
защо застрахователите ще трябва да разберат 
последиците от тези развития за техните клиенти 
и да подсигурят, че всички аспекти на техните 
практики на поведение ще бъдат прозрачни и 
справедливи.

В това отношение ЕОЗППО обяви за 2017 
г. поредица кръгли маси по темата за 
застрахователните технологии (InsorTech), за 
да се дискутират ползите и рисковете от тях за 
потребителите и препятствията пред „добрите” 
иновации, като целта е да се подпомогне 
разработването от ЕОЗППО на подходяща 
регулаторна рамка.

Иноваторите ще трябва 
да доказват на надзорните 
органи, че разбират рисковете, 
присъщи на техния бизнес-
модел и технология, и че 
тяхната култура, системи и 
средства за контрол отчитат 
най-добрите интереси на 
клиентите им и интегритета на 
пазара.

29

Да се ориентираме в настоящата година  | Регулаторна прогноза за финансовия сектор за 2017



Да се ориентираме в настоящата година  | Регулаторна прогноза за финансовия сектор за 2017

 • Надзорните органи ще се фокусират все повече върху компютърната 
устойчивост.

 • Надзорните органи ще започнат да формулират по-подробни очаквания от 
финансовите предприятия.

 • Дали плановете за устойчивост действат ще се доказва с изпитвания, 
провеждане на „военни игри” (war-gaming) и наемане на хакери, за да се 
изпита сигурността (red-team exercises).

 • Споделянето на информация относно кибер-заплахи между фирмите в 
целия сектор в реално време ще става все по-важно.

 • Мащабните подобрения в информационната инфраструктура ще си останат 
скъпи и ще имат малък напредък през 2017 г.

Компютърна и информационна 
устойчивост
По-специфична и по-взискателна

Proportion of FS EMEA IT risk 
professionals surveyed that 
felt their exposure to IT 
risk had increased over 
the past 12 months 

Over
60%

11
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Повишеният интерес към способността на организациите да се справят 
с увеличаващите се кибер-рискове и остарялата информационна 
инфраструктура подготвят сцената за един по-активен надзорен 
подход към тези проблеми през 2017 г. Кражбата на 81 милиона щ.д. 
от Централната банка на Бангладеш чрез SWIFT мрежата миналата 
година, в частност, ще подтикне надзорните органи да работят в по-
тясно сътрудничество, за да изнамерят начини, по които финансовите 
предприятия и финансовите мрежи, на които те разчитат, да станат по-
малко податливи на технологични неизправности, кибер-престъпления 
и нарушения на неприкосновеността на данните. Тези усилия ще доведат 
до изявления на високо равнище от органи като Банката за международни 
разплащания (BIS) и Международната организация на комисиите по 
ценни книжа (МОКЦК), като същевременно ще започнат да се появяват 
по-подробни формулировки на очакванията на националните надзорни 
органи, които се стремят да интегрират тази работа в рутинния си надзор 
на дружествата и да установяват реални признаци на подобрение.

Надзорните органи очакват от организациите 
да докажат, че са въвели ефективни системи 
за откриване на заплахите, надеждни планове 
(включително планове за съобщаване) за реакция 
на кибер-нарушения, риск от доставчици трети 
страни, вътрешни заплахи и технологични 
неизправности, и са разработили структура на 
ръководство, която създава подходящи степени 
на отговорност и независимост при висшето 
ръководство. Тези планове може да бъдат 
подложени на изпитвания, обхващащи цялата 
организация, и упражнения тип”red-team” [с 
наемане на хакери за тестване на сигурността], 
които евентуално биха дали богати сведения, 
доказващи действителната устойчивост на 
конкретна институция спрямо хипотетично 
събитие. Някои организации може да предпочетат 
да интегрират това планиране в техните по-
широки „военни игри” за възстановяване и 
преструктуриране. За институциите, при които една 
технологична неизправност би могла да създаде 
сериозни системни рискове (напр. големите банки, 
борсите или други инфраструктури на финансовия 
пазар (FMIs)), надзорниците, надграждайки върху 

подходите, които вече са възприети от МОКЦК 
и агенциите от САЩ, може да прибегнат до тези 
изпитвания, за да се демонстрират достатъчно 
кратки подготвителни срокове от по-малко от два 
часа и високи нива на резерв в системите.

Във Великобритания PRA предложи да се определи 
функция във висшето ръководство “Ръководител 
на операциите” съгласно SM&CR и Режима за 
висшия застрахователен управленски персонал 
(Senior Insurance Managers Regime, SIMR), носещ 
отговорност за оперативната устойчивост и 
технологичната сигурност.

Това може само да помогне да се увеличи 
контролът в тези области от страна на финансовите 
предприятия, по-специално да се определи 
какви са „разумните” стъпки, които един висш 
ръководител трябва да предприеме по отношение 
на оперативната устойчивост.
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Надзорните органи ще очакват от финансовите 
институции и по-рутинно да споделят с колегите 
си информация в реално време относно кибер-
заплахите още с възникването им. Юрисдикциите, 
които създават междуотраслови форуми, успешно 
улесняващи това, бързо ще станат обект на 
копиране, а организациите, които не споделят 
жизненоважна информация, ще бъдат подложени 
на все по-голям натиск.

През 2017 г. по-трудно ще бъде справянето с 
по-структурните заплахи за технологичната 
устойчивост на финансовите предприятия за 
финансови услуги, включително остарялостта 
на тяхното управление на данните, което 
потенциално възпрепятства приспособяемостта 
им при извънредно събитие (включително 
преструктурирането). Въпреки цената на 
оперативните неизправности за индустрията на 
финансовите услуги, на организациите им беше 
трудно да оправдаят инвестициите, необходими 
за извършването на сериозни подобрения в 
техническите възможности, в условия на слаба 
доходоносност. Макар че много финансови 
институции ще се ангажират да направят 
значителни подобрения в тази област, преди 
изтичането на годината няма да се постигне 
мащабен напредък от бранша като цяло.
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Банкирането и капиталовите пазари
Надзорните органи вероятно ще усилят дейността 
си по въпросите на киберсигурността на 
различни места, но банките и инфраструктурите 
на финансовия пазар (FMIs) би трябвало първи 
да очакват засилени проверки. Констатацията 
в края на 2016 г. от регулаторните агенции 
на САЩ относно Стандартите за подобрено 
управление на кибер-рисковете разчисти пътя 
за по-детайлизирани очаквания, който очакваме 
европейските регулатори да следват през идната 
година. По-голямата част от тази дейност вероятно 
ще се извършва чрез нормалния надзорен 
процес, но би могла да доведе и до специални 
разследвания, ако се определят конкретни 
нарушения или недостатъци. Насоките на ЕБО за 
оценяване на рисковете в информационните и 
комуникационните технологии (ICT) като част от 
процеса на надзорен обзор и оценяване (SREP) 
е ранен пример за кристализирането на тази 
тенденция.

Освен проверките на плановете, рутинното 
тестване и новите структури за вътрешно 
управление, които това ще донесе, банките 
и FMIs ще усещат и все по-голям натиск да 
назначат в своите управителни съвети някой с 
практически опит в областта на компютърните 
и информационните технологии. Като минимум 
очакваме от управителните съвети да бъде 
поискано да докажат, че имат достъп до 
достатъчно експертни знания за компютърните 
и информационните технологии, които да 
им позволят да поставят под съмнение 
ръководството в тази област. 

Управление на инвестициите
Макар че надзорният натиск, поне първоначално, ще 
бъде съсредоточен най-вече върху банките и FMIs, 
където кибер-заплахите могат да създадат сериозни 
притеснения относно финансовата стабилност, 
предприятията за управление на инвестиции би 
трябвало внимателно да обмислят разширяването 
на надзорническите очаквания и към техния сектор. 
Притесненията за киберсигурността и сигурността 
във връзка с информационните технологии на 
предприятията за управление на инвестиции е по-
вероятно да се материализират около сигурността 
на критичните данни на клиенти и потенциалното им 
изтичане след непредумишлени или злонамерени 
актове. Доставчиците трети страни, работещи с 
ръководителите на инвестиции, също биха могли 
да са източник на излагане на кибер-рискове, 
а управителите може да трябва все повече да 
преценяват дали търговците им имат адекватен 
контрол на сигурността и планове за реакция в 
случай на инцидент.

Компютърна и информационна 
устойчивост
Въздействия върху секторите

Надзорните органи ще очакват 
от финансовите институции и по-
рутинно да споделят с колегите 
си информация в реално време 
относно кибер-заплахите още с 
възникването им. Юрисдикциите, 
които създават междуотраслови 
форуми, успешно улесняващи това, 
бързо ще станат обект на копиране, 
а организациите, които не споделят 
жизненоважна информация, ще 
бъдат подложени на все по-голям 
натиск.34
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Застраховане
Увеличаващата се дигитализация на 
застрахователната дейност и по-широкото 
общуване онлайн с клиентите ще отворят сектора 
за нови източници на кибер-рискове и рискове за 
информационните системи. Подобно на колегите 
си в областта на банкирането, застрахователните 
надзорни органи ще оценяват широкото 
разбиране, надзора и готовността в тази област и 
ще се стремят да подсигурят застрахователните 
фирми да имат подходящи планове за защита на 
данните, докато дигитализацията набира скорост.

От друга гледна точка тревогите за кибер-
сигурността във финансовия и не-финансовите 
сектори представляват разрастваща се възможност 
за общите застрахователи и презастрахователите, 
тъй като дружествата все повече ще се стремят да 
застраховат срещу излагането им на кибер-риск. 
PRA обаче вече показа, че очаква застрахователите 
да са способни адекватно да определят, измерват 
количествено и управляват кибер-риска при 
тяхната застрахователна дейност.

Като минимум очакваме от управителните съвети да бъде 
поискано да докажат, че имат достъп до достатъчно експертни 
знания за компютърните и информационните технологии, които 
да им позволят да поставят под съмнение ръководството в тази 
област.
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Възможност за преструктуриране
Европа прави „тест-драйв” на възможностите за преструктуриране на банките 
През 2017 г. възможността за преструктуриране ще стане движещата сила зад структурната реформа в ЕС. ЕСП 
ще настоява банките от еврозоната да докажат практическата си подготвеност за преструктуриране, докато 

международните регулатори усилват работата си по преструктурирането с ЦК. Режимите на преструктуриране за 
застрахователите, обаче, ще бъдат с по-нисък приоритет.

Финансова устойчивост
Очакват ни значителни трудности в осъществяването
След приключване от страна на БКБН на по-голямата част от работата му по рисковата рамка в началото на 
2017 г., ЕС ще разисква как да приеме новите капиталови стандарти, като същевременно защити 

икономическите приоритети на региона. Банките ще трябва да се справят с несигурността относно 
окончателната форма на правилата, както и да подобрят способностите си за управление на балансите си 
за въвеждане на TLAC, MREL и IFRS 9.

Поведение и култура
Организациите тепърва трябва да загърбят неправомерното поведение
Работата на СФС и МОКЦК ще въведе мерки за справяне с лошата култура, 
липсата на отчетност и неподходящите политики за стимулиране. Ключова 
тема през 2017 г. обаче ще бъде тази за пазарните участници, създаващи 

стандарти в индустрията, които надвишават регулаторния минимум и насърчават 
осезаемата промяна в поведението и културата. Освен това поведенческият риск 
ще се следи все повече от пруденциалните регулатори като част от оценките и 
стрес-тестовете на ICAAP.

Регулация на новите технологии
„Тънката” задача да се върви в крак с времето
Финансовите технологии ще продължават да променят сектора, 
наред с изкуствения интелект и анализите на данни. Иновативните 

нови участници ще намират повече подкрепа от европейските и националните 
регулатори, които ще бъдат бдителни и за рисковете, които те създават. Макар че 
директивата PSD2 създава много бизнес възможности, и фирмите за финансови 
технологии, и банките, опериращи на дребно, ще срещнат трудности при 
въвеждането ѝ, отчасти заради липсата на конкретност в някои от разпоредбите ѝ.

Компютърна и информационна устойчивост
По-специфична и по-взискателна
Пришпорвани от множество мащабни атаки спрямо финансовите 
институции, надзорните органи ще насочат още повече вниманието си към 

компютърната устойчивост. Очакванията на надзорните органи ще включват по-детайлно 
планиране за реакция при такива сценарии като например кибер-атаки и технологични 
повреди. Организациите все повече ще използват изпитването, провеждането на „военни 
игри” (war-gaming) и наемането на хакери, за да се изпита сигурността (red-team exercises).

Отваряне на пазарите
Уязвимост на наложилите се играчи на пазара
По-голямата конкуренция и по-високата степен на прозрачност и оповестяване на информация за продуктите 
и ценообразуването съгласно MiFID II и PRIIPs ще промени коренно нещата за всички фирми, предоставящи 

инвестиционни продукти. Във Великобритания въвеждането на пенсионни свободи ще засили конкуренцията между 
животозастрахователите и инвестиционните мениджъри на пенсионния пазар. Банките ще трябва да определят 
стратегическите си позиции, след като конкуренцията на пазара на плащания се засили.

Еволюция на търговския ландшафт 
Време за взимане на решения за търговски стратегии
Въвеждането на нови места за търговия и влизането в сила на изискванията за клиринг и допълнително 

обезпечение ще променят начина, по който фирмите развиват и изпълняват търговските си стратегии. Разрешителните 
и регистрациите за търговски места в подготовка на прилагането на MiFID II ще играят още по-решаваща роля. 
Финансовите институции също така ще предпочитат клирингът на все по-голям обем извънборсови деривати да е 
централен.
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Брекзит
Несъмнено ни очаква продължителен период на несигурност
Картината за достъпа до пазара на ЕС си остава неясна за фирмите, които преценяват влиянието на Брекзит 
върху техния бизнес-модел и стратегия. Такъв е случаят и за достъпа на фирмите от ЕС до британските пазари. 

Макар че надзорните органи във Великобритания и ЕС ще наблюдават мерките за подготовка и действията на фирмите 
много внимателно, ние не очакваме регулаторни промени, докато Великобритания си остава член на ЕС. В светлината 
на продължаващата несигурност фирмите може да решат да започнат да изпълняват своите планове за действие при 
извънредни ситуации през 2017 г.

Ефикасност на средствата за контрол
Възхода на RegTech („Регулаторните технологии”)
RegTech обещава да даде възможност на организациите да 
намалят цените, да овладеят риска, свързан със спазване на 

изискванията, и да подобрят контрола. Ефективното въвеждане на решения 
чрез регулаторни технологии обаче ще изисква първоначални инвестиции, 
които може да са трудни за обосновка при трудните търговски условия, които 
ще преобладават през 2017 г. по тази причина очакваме възприемането на 

RegTech да бъде постепенно, докато дружествата търсят начини да покажат как 
такава инвестиция ще добави стойност към бизнеса.

Стратегия за управление  
Твърде голямо, за да се управлява?
Управителните съвети и висшите управленски екипи ще се 
оказват под все по-голям натиск да показват пред надзорните органи, 

че могат ефективно да управляват групите, състоящи се от множество юридически 
лица и дейности, обхващащи множество страни. Ще бъдат повдигнати въпроси относно 

организационната сложност, дали за функционирането на вътрешно-груповите отношения 
или за способността на дъщерните компании при необходимост да оперират независимо от 

тяхната компания майка. Това обаче ще представлява възможност за финансовите институции да 
намалят своята сложност и с това да се превърнат в организации, по-лесни за управление.

Устойчивост на бизнес-моделите 
Ускоряване на стратегическата промяна
С преустройството на своите бизнес-модели финансовите предприятия държат ключа към управлението 
на разходите и възстановяване на възвръщаемостта. С реакциите си на нуждата да се справят с новите 

регулации и да се преборят с увеличената макро-политическа несигурност, те ще трябва да преустроят своите 
финансови ресурси, за да се даде възможност за стратегическа гъвкавост и ефикасност. Обсъжданията на надзорните и 
оздравителните органи ще окажат допълнителен натиск да се интегрира спазването на регулациите, стрес-тестването и 
планирането за преструктуриране по-цялостно в бизнес-стратегията и стратегическото планиране.

Други фактори за несигурност в макроикономическите политики:
• Слаб растеж и ниски лихвени проценти
• Политически риск и политическа променливост на развитите пазари
• Нарастващи трудности пред свободното движение на стоки и услуги през границите
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 • Банките ще трябва да изберат своето стратегическо позициониране след 
нарастването на конкуренцията на пазара на плащания.

 • Предприятията в целия сектор на финансовите услуги ще трябва да са по-
прозрачни относно естеството и разходите на техните продукти и услуги.

 • Във Великобритания животозастрахователите ще продължат да са изправени 
пред силна конкуренция от предприятията за управление на инвестиции на 
пенсионния пазар след въвеждането на пенсионните свободи.

Отваряне на пазарите
Уязвимост на наложилите се  
играчи на пазара 
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През 2017 г. конкуренцията ще си остане на челно място в дневния ред 
на регулаторите в ЕС и Великобритания. Най-значителната промяна ще 
бъде за банките, които ще бъдат принудени от PSD2 да споделят данни за 
транзакции с клиенти с трети страни, със съгласието на клиента. Това ще 
позволи не-банкови доставчици, като например „приложения” за плащане, 
да се конкурират за преки връзки с клиентите, което би могло да им 
позволи да предлагат допълнителни услуги, включително кредитиране на 
клиентите.

Прозрачността при оповестяването на 
информация за продуктите и услугите, особено 
относно разходите и таксите, е ключова 
регулаторна тема в целия сектор на финансовите 
услуги. Фирмите предоставящи инвестиционни 
продукти ще трябва да се подготвят за MiFID 
II и регулацията относно оповестяването на 
информация за пакетите от инвестиционни 
продукти на дребно и инвестиционните продукти 
на базата на застрахователни услуги (packaged 
retail and insurance-based investment products, 
PRIIPs). Срокът за приложение на изискванията за 
оповестяване на информация за PRIIP (който важи 
и за застрахователите, предлагащи инвестиционни 
продукти) беше отложен с 12 месеца до 1 януари 
2018 г. През 2017 г. финансовите институции 
ще трябва да създадат процеси за събиране 
на необходимите данни и за подсигуряване, 
че информацията ще се обменя между 
производителите и дистрибуторите. Финансовите 
предприятия освен това ще трябва не само да се 
фокусират върху въвеждането, а и да оценят как 
разходите и таксите в техните продукти и услуги 
се съпоставят с тези на конкурентите им. Тъй като 
в цифрите, показващи общото ниво на инфлация, 
влиза все повече информация за разходи и такси, 
за инвеститорите вероятно ще има увеличение в 
инфлационните разходи и такси, дори и да няма 
изменение по същество. Това ще упражни натиск 
върху таксите и ще накара дистрибуторите да 
проверяват внимателно съотношението качество/
цена [икономическата целесъобразност] на 
продукта и да продължават да търсят иновативни 
начини за икономически ефективна дистрибуция.

Във Великобритания, както е заявено отново в 
допитването по нейната Декларация за мисията ѝ, 
FCA поощрява прозрачността чрез работата ѝ по 
конкуренцията в инвестициите и корпоративното 
банкиране, управлението на инвестиции, 
пенсионните продукти и общото застраховане. FCA 
освен това даде знак в Декларацията за мисията 
си, че е готова да обмисли ценови интервенции, 
като например структури за стандартизирано 
ценообразуване или намеса в таксите за обратно 
изкупуване, в случаите когато другите варианти 
са неефективни. Финансовите институции 
трябва да се подготвят за засилен регулаторен 
и потребителски контрол върху съотношението 
качество/цена на техните продукти и услуги.
FCA ще продължи да подкрепя иновациите чрез 
своите „регулаторен пясъчник” [„безопасно 
пространство”, където бизнесите могат да тестват 
иновативни продукти, услуги, бизнес-модели и 
механизми за изпълнение] и Консултативно звено. 
Възможността новите технологии да предизвикат 
сътресения на пазарите се дискутира в раздела, 
посветен на регулациите на новите технологии.

FCA даде знак в Декларацията 
за мисията си, че е готова да 
обмисли ценови интервенции, 
като например структури 
за стандартизирано 
ценообразуване или намеса в 
таксите за обратно изкупуване, 
в случаите когато другите 
варианти са неефективни. 39
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Банкирането и капиталовите пазари
Банките на дребно ще започнат сложната 
задача по въвеждането на PSD2, но истинското 
предизвикателство ще е да разберат рисковете, 
които тя поставя пред бизнес-модела им. Достъпът 
на доставчици трети страни (TPP) означава, че 
конкурентите (и банки, и не-банкови институции) 
ще могат да посредничат между банка и клиентите 
й. Това не само ще подкопае печалбите от 
платежните услуги, а и ще промени из основи 
динамиката на взаимоотношенията. Конкурентите 
ще са в състояние да въздействат върху достъпа 
на банките до клиентите и техните данни, да им 
предлагат допълнителни услуги с течение на 
времето, включително кредитиране. Банките 
трябва да решат каква роля искат да играят в 
новата верига за създаване на стойност и какви 
нови продукти и услуги да предложат на клиентите 
си, и/или на TPP в резултат от PSD2.

Управление на инвестициите
MiFID II и PRIIPs ще създадат необходимост 
предприятията за управление на инвестиции 
да разкриват повече информация за разходите 
и таксите. Съгласно MiFID II финансовите 
предприятия ще трябва да решат дали да въведат 
предварителни инвеститорски такси за проучване 
или да включат разходите за проучване в 
режийните си разноски. Новият режим вероятно 
ще създаде възможности за независимите 
доставчици на услуги по проучване, тъй като 
ценообразуването на проучвателната дейност 
ще стане по-прозрачно. Също така по-строгите 
правила за облагите съгласно MiFID II ще накарат 
предприятията за управление на инвестиции 
да разчитат повече на предварителните 
инвеститорски такси. 

Във Великобритания FCA установи слаба 
ценова конкуренция в сектора на управлението 
на инвестиции. Мерките, които предложи, 
вероятно ще увеличат контрола в сектора върху 
фондовите такси и доходността на инвестициите, 
което може да постави под натиск приходите 
и да ускори съществуващата тенденция към 
пасивни инвестиционни стратегии. В отговор на 
увеличения натиск за допълнителни обезпечения 
фирмите може да рационализират гамата си от 
продукти, за да се съсредоточат върху по-големи 
фондове, за да се възползват от икономиите от 
мащаба. 

Отваряне на пазарите
Въздействия върху секторите

Финансовите институции трябва да се подготвят за 
засилен регулаторен и потребителски контрол върху 
съотношението качество/цена на техните продукти и 
услуги.
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Застраховане
Във Великобритания животозастрахователите 
ще са изправени пред засилващ се конкурентен 
натиск от управителите на активи заради 
пенсионните свободи. Същевременно FCA 
проверява внимателно резултатите при 
потребителите на пенсионния пазар. Продажбите 
на анюитет спаднаха с около три четвърти 
след въвеждането на пенсионната свобода13, 
като усвояването става по-популярно. FCA 
ще продължи да разглежда до каква степен 
потребителите търсят най-подходящия за тях 
измежду пенсионните продукти и ще изследва 
дали те разбират различните варианти, които 
им се предлагат. Животозастрахователите се 
конкурират пряко с предприятията за управление 
на инвестиции в пазара на усвояването. Тяхната 
уникална способност да осигуряват защита 
за дълъг живот си остава важен източник на 
конкурентна диференциация и вероятно ще 
оформи разработването на продукти. Освен това 
застрахователите също се стремят да се конкурират 
с инвестиционните фирми и платформи, като 
навлизат на пазара на Индивидуални спестовни 
сметки (ISA) и изграждат свои технологии за 
платформата.

FCA ще изисква общите застрахователи да 
отправят до потребителите, които са подновили 
договорите си с тях четири последователни пъти, 
препоръчително съобщение, което ги насърчава 
да потърсят най-подходящия за тях продукт, което 
вероятно ще постави под още по-голям натиск 
застрахователите да предлагат конкурентни 
продукти.

FCA ще продължи да разглежда 
до каква степен потребителите 
търсят най-подходящия за тях 
измежду пенсионните продукти 
и ще изследва дали те разбират 
различните варианти, които им 
се предлагат.
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 • През 2017 г. ще има малко промени в търговския ландшафт, но преди 
януари 2018 г.ще трябва да бъдат набавени съответните разрешителни 
и регистрации за новите Многостранни системи за търговия (МСТ, MTF), 
Организирани системи за търговия (ОСТ, OTF) и Системни интернализатори 
(СИ, SI), както и да бъдат взети решения за техните стратегии.

 • Все повече извънборсови деривати ще преминат към централен клиринг не 
само като част от задължителното изискване за клиринга, а и на доброволни 
начала.

 • Влизането в сила на изискванията за клиринг и допълнителни обезпечения 
в ЕС ще увеличи натиска върху участниците на пазара да преструктурират 
предлаганите от тях продукти, като например да преминат от 
нестандартизирани към стандартизирани деривативни продукти.

Еволюция на търговския 
ландшафт
Време за взимане на решения за търговски стратегии 
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Предстоящите регулаторни изисквания около дейностите по търгуване 
и след момента на търгуване в MiFID II, Регламента за европейската 
пазарна инфраструктура (EMIR) и Регламента за централните депозитари 
на ценни книжа (CSDR) ще бъдат фактор в търговските съображения на 
пазарните участници и ще ги подтикнат да започнат да преразглеждат 
съществуващите си операции, системи и процедури, за да отговорят на 
новите стандарти и да приспособяват бизнес-моделите си към новите 
регулаторни и пазарни ограничения.

От 2018 г. MiFID ІІ ще постави повече извънборсови 
двустранни търговски операции под режима на 
Системния интернализатор (СИ, SI) и ще увеличи 
броя на Многостранните системи за търговия 
(МСТ, MTF), особено на пазарите на облигации. 
Тенденцията за увеличено електронно търгуване 
ще продължи. Организациите ще имат и вариант 
за работа с един нов тип място за търгуване на 
некапиталови инструменти, Организираните 
системи за търговия (ОСТ, OTF), които най-вероятно 
ще се ползват от брокерите. Тези промени ще 
бъдат съпътствани от проблеми за рентабилността, 
произтичащи от по-строгите капиталови 
изисквания и въпроси около ликвидността на 
пазара, и ще накарат организациите да вземат 
стратегически решения относно търговските 
си дейности още преди датата на въвеждане на 
MiFID II – януари 2018 г. Решенията ще включват 
избор на места, разходите за прекласификация и 
инфраструктурни инвестиции, за да се осигури 
свързаност. Предприятията, оторизиращи 
нови места или регистриращи системни 
интернализатори, също ще трябва да изпълнят 
организационните изисквания и изискванията за 
прозрачност преди януари 2018 г. Участниците на 
пазара ще трябва да започнат и да се подготвят 
за въвеждането на задължението за търгуване на 
деривати, което се очаква да влезе в сила още през 
януари 2018 г.

В ландшафта на дейностите след момента на 
търгуване вероятно повечето извънборсови 
деривати ще бъдат на централен клиринг в 
резултат от въвеждането на задължението за 
клиринг на лихвени деривати и CDS (суапове за 
кредитно неизпълнение, СКН) за определени 
пазарни участници. 

Според Банката за международни разплащания 
62% от съобщените от търговците 544 трилиона 
щ.д. теоретични непогасени суми са били на 
централен клиринг към края на юни 2016 г., като 
75% от лихвите и 37% от CDS са били записани 
с ЦК. Очакваме тази тенденция да продължи и 
през 2017 г. Повишените разходи за търгуване, 
свързани с въвеждането на изискванията за 
допълнителни обезпечения за дериватите, които 
не подлежат на клиринг, което се очаква да влезе в 
сила през първото тримесечие на годината за най-
големите участници на пазара, ще тласнат повече 
деривати към централен клиринг и ще стимулират 
организациите да преструктурират предлаганите 
от тях продукти по такъв начин, че въобще ще 
престанат да предлагат някои нестандартизирани 
деривативни продукти.

Въвеждането на изискванията за допълнително 
обезпечение ще направи по-трудно и 
управлението на обезпеченията, а финансовите 
предприятия все повече ще наемат външни 
изпълнители трети страни (напр. инфраструктура 
за управление на обезпечения)за някои аспекти на 
функцията им по управление на обезпеченията, за 
да увеличат ефективността. Колкото до сетълмента, 
очакваме първите централни депозитари на ценни 
книжа (CSD) да получат оторизация съгласно CSDR 
през 2017 г., а членовете на CSD би трябвало да 
започнат да се готвят за въвеждането на мерките 
за спазване на дисциплина при сетълмента (чиято 
поява се очаква през 2018 г.).
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Банкирането и капиталовите пазари
Почти една година преди въвеждането на MiFID 
II банките и брокерите ще трябва да определят 
дали имат нужда да бъдат оторизирани като 
МСТ или ОСТ, или да се регистрират като 
СИ, взимайки под внимание планирането за 
сценарий Брекзит. В случаите, в които банките 
определят, че по-голямата прозрачност при 
режима на СИ би навредила на дейността им, 
те биха могли да предприемат динамичен 
мониторинг на търговската си дейност, за да 
подсигурят, че са предприели действия, за да 
останат под прага на СИ. Такива действия биха 
могли да включват намаляване на търговската 
дейност, преместване на търгуването на място за 
търгуване (напр. регулиран пазар или МСТ), или 
преместване на дейността към друг юридически 
субект. Очакваното въвеждане на изисквания 
за допълнително обезпечение през първото 
тримесечие на 2017 г. ще увеличи търсенето 
на обезпечения и ще стимулира финансовите 
предприятия с големи портфейли от деривати да 
преместят някои от функциите си по управление 
на обезпечения, като например оценяването 
и договарянето на обезпечения, към пазарни 
предприятия.

Управление на инвестициите
В светлината на променящия се търговски 
ландшафт и по-голямата прозрачност, която 
се въвежда на пазара по-силата на MiFID II 
през 2018 г., което евентуално ще засегне 
и ценообразуването, и ликвидността, 
предприятията за управление на инвестиции ще 
трябва да обмислят оптималните си търговски 
стратегии. Това вероятно ще включва да обмислят 
как могат да използват новите данни, които ще 
бъдат налични през 2018 г. от прозрачността по 
MiFID II и правилата за най-добро изпълнение. 
Очакваме предприятията за управление на 
инвестиции да сключат споразуменията си 
за клиринг в зависимост от избрания от тях 
клирингов модел – пряк или косвен. Освен 
традиционния модел на клиринг с клиент, се 
разработват нови отраслови решения, които да 
дадат възможност на участниците на финансовия 
пазар да стават преки членове да ЦК. Като се 
има предвид намалелият апетит на банките 
да предлагат услуги по клиринг с клиенти, 
главно заради последиците за капиталовите 
им изисквания, няколко ЦК обмислят дали да 
предлагат спонсориран пряк достъп на buy-
side* фирми , които биха им позволили да имат 
отделни сметки за гарантиране и активи при 
ЦК, при условие че тези фирми имат спонсор, 
който да прави вноски в гаранционния фонд на 
ЦК. В областта на управлението на обезпечения 
предприятията за управление на инвестиции 
може да обмислят дали да възлагат на външен 
изпълнител трета страна цялостната си функция 
или някои части от нея.

Еволюция на търговския 
ландшафт
Въздействия върху секторите

*Buy-side фирми – фирми за консултантски услуги от страната на купувача – бел. прев.
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Застраховане
Застрахователите, в случаите, когато не 
търгуват чрез предприятие за управление на 
инвестиции, ще трябва да се подготвят за клиринг 
и допълнително обезпечение, като създадат 
клирингови споразумения и актуализират своите 
информационни системи и документация, преди да 
започнат да обменят допълнително обезпечение. 
Застрахователите ще бъдат изправени пред 
проблеми, сходни с тези за предприятията за 
управление на инвестиции, по отношение на 
търговската стратегия и клиринга и може да има 
нужда да разгледат алтернативни модели за достъп 
до централни контрагенти, както е разгледано 
по-горе. По отношение на управлението на 
обезпечението им, застрахователите – по-
специално тези, които имат големи портфейли от 
деривати – би трябвало да разгледат възлагането 
на външни изпълнители трети страни на част от 
функциите по управление на обезпечението, в това 
число предприятия за управление на обезпечение, 
за да намалят разходите си и да направят по-
ефективно управлението на обезпечения.

Повишените разходи за търгуване, свързани с въвеждането 
на изискванията за допълнителни обезпечения за дериватите, 
които не подлежат на клиринг, ще тласнат повече деривати към 
централен клиринг и ще стимулират финансовите институции да 
преструктурират предлаганите от тях продукти по такъв начин, 
че въобще ще престанат да предлагат някои нестандартизирани 
деривативни продукти.
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 • Тъй като е наложително да намалят разходите за спазване на изискванията, за 
организациите ще е от решаваща важност да се опрат на новите технологии, 
за да постигнат ефикасен контрол и добро съотношение качество/цена.

 • Новите решения чрез регулаторни технологии (RegTech) ще се 
разпространяват, макар че тяхното приемане ще бъде плавно, докато 
организациите търсят цялостни решения, добавящи не само спазване на 
изискванията, а и стойност.

 • Най-големите банки ще срещат трудности да жънат пълните ползи от RegTech 
заради настоящата им информационна инфраструктура. По-малките банки са 
добре позиционирани да станат пионери в областта на RegTech.

Ефикасност на 
средствата за контрол 
Възхода на RegTech („Регулаторните технологии”)

Proportion of 
financial services 
respondents who 
expect an increase 
in their compliance 
budget over the 
next 12 months 69%15
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Следкризисното увеличение на регулаторните изисквания и надзорния 
контрол означава, че финансовите предприятия разходват все по-големи 
парични суми и ресурси за управление на риска, свързан със спазването 
на изискванията. Този разход, особено при сегашните условия на ниска 
рентабилност,  вече достигна неоправдано високи нива в очите на някои 
инвеститори.

Едни от основните причини за увеличаване на 
разходите за спазване на изискванията се крият в 
неефикасните информационни системи, ръчните 
процеси и осланянето на мерки за контрол, при 
които констатациите се правят след настъпването 
на дадено събитие. Финансовите предприятия 
ще продължават да търсят нови технологично 
иновативни решения, включително RegTech, за 
да автоматизират и модернизират своите рамки 
за спазване на изискванията, управление на 
рисковете и вътрешен контрол по такъв начин, че 
да могат проактивно да се справят с рисковете.

Регулаторите, които продължават да се фокусират 
върху ефективността на системите и на средствата 
за контрол, подкрепят RegTech, като начело 
е FCA с нейното обещание да „действа като 
катализатор” за отключване на потенциалните 
ползи от технологичните иновации. Но на практика 
финансовите институции са тези, които трябва да 
поемат водеща роля.

Ще видим как RegTech през 2017 г. ще се разгръщат 
значително, но възприемането им ще е постепенно. 
Концепциите Robotic Process Automation  – RPA, Big 
Data („Големите данни”) и аналитичните методи, 
заедно с решенията за регулаторно докладване, 
са някои от предложенията на RegTech, които 
ще бъдат възприемани в най-голяма степен 
в по-краткосрочен план. В дългосрочен план 
когнитивните и свързаните с изкуствения интелект 
решения биха могли да революционализират 
и автоматизират голяма част от програмите за 
справяне с регулаторните промени.

Решенията чрез RegTech няма да са панацея и 
тяхното внедряване ще изисква предварителна 
инвестиция, която – в условията на ниска 
възвръщаемост за акционерите – ще бъде трудно 
да се оправдае. За да се отблокира тази инвестиция, 

тя ще трябва не само да осигури съответствие с 
изискванията, а и да добави стойност и да даде на 
ръководството стратегически бизнес-прозрения и 
такъв контрол, който да позволява взимането на 
по-добри и по-навременни решения, да спомага за 
спечелването на конкурентно предимство, както и 
да доведе до измеримо намаляване на разходите.

За да бъдат резултатни, решенията трябва да 
се избират стратегически и да се внедряват 
ефективно. Организациите би трябвало 
да помислят върху своята средносрочна и 
дългосрочна стратегия, да проведат щателна 
оценка на рисковете, да рационализират 
вътрешните си процеси и след това да определят 
областите, за които би имало най-голяма полза 
от инвестиране в RegTech. Също така трябва 
да посветят достатъчно време и ресурси на 
въвеждането на избраните решения, включително 
да се заемат с необходимите програми за промяна 
на културата, и внимателно да калибрират и 
интегрират решенията в съществуващите 
системи, и то по подходящ начин за специфичните 
потребности на всяка организация.

Макар че RegTech обещава да може да 
взаимодейства по-лесно със съществуващата 
информационна инфраструктура, сложността на 
наследените от множество финансови предприятия 
системи означава, че в много случаи ще е нужна 
голяма инвестиция в, както и рационализация на, 
съществуващите структури от данни. Това може да 
изкуши дружествата да странят от стратегическите 
RegTech програми и вместо това да търсят 
тактически временни решения. По наше мнение 
този подход няма да донесе същата стойност 
спрямо инвестираните средства и има риск да 
се усложни още повече една често вече силно 
фрагментирана информационна инфраструктура.
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Банкирането и капиталовите пазари
Докато разсъждават как да подобрят своите 
наследени от миналото системи, банките може да 
нямат желание да добавят множество „точкови” 
решения в една и без това вече фрагментирана 
инфраструктура. По-малките банки, които може да 
се изкушават да изчакат появата на най-добрите 
в класа си решения, вместо това би трябвало 
да преценят за себе си дали RegTech е най-
ефикасният начин да се отговори на очакванията 
на регулаторите и да поемат водеща роля.

В краткосрочен план въвеждането на четвъртата 
Директива на ЕС за предотвратяване на 
изпирането на пари (AML), която ще влезе в 
сила през юли 2017 г., ще накара банките да 
търсят решения за намаляване на разходите за 
съответствие с изискванията, произтичащи от 
по-голямото ударение върху един базиран на 
рисковете подход към изискванията за проверка 
на клиентите (Customer Due Diligence) и по-широко 
върху откриването и управлението на риска от 
финансови престъпления.

Предприятията на капиталовите пазари все 
повече ще търсят иновации от областта на 
RegTech, за да постигат съответствие с новите 
разпоредби, като например изискванията за 
докладване съгласно MiFID II, EMIR и Регламента 
за сделките за финансиране на ценни книжа, 
както и за да спазят правилата за защита на 
инвеститорите съгласно MiFID II, като например 
тези за устойчивост.

Играчите в пазарната инфраструктура не 
изостават, тъй като Органът за регулиране на 
финансовата индустрия и Лондонската фондова 
борса планират в близко бъдеще да използват 
изкуствен интелект за надзор на пазара.

Управление на инвестициите
Предприятията за управление на инвестиции 
ще търсят активно решения чрез RegTech, които 
да им помогнат за спазване на регулаторните 
изисквания. Конкретните области, в които може 
да има най-голяма полза от технологичните 
иновации, ще са свързани с новите изисквания 
по MiFID II за докладването на сделките, 
оповестяването на данни за таксите за 
потребители и управлението на продуктите.

Ефикасност на средствата за 
контрол 
Въздействия върху секторите

Играчите в пазарната 
инфраструктура не изостават, 
тъй като Органът за регулиране 
на финансовата индустрия и 
Лондонската фондова борса 
планират в близко бъдеще да 
използват изкуствен интелект 
за надзор на пазара.
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Застраховане
Една от областите, в които решенията с RegTech 
може да донесат най-голяма добавена стойност 
за застрахователите, Управляващите генерални 
агенти (MGAs) и застрахователните брокери, 
е свързана с управлението на упълномощени 
органи (delegated authorities, DA).

Застрахователите, MGAs и застрахователните 
брокери използват значителни популации от 
DA, за да дистрибутират продуктите си, както 
и да боравят с техните искове и жалби. Тези 
популации може да обхващат от стотици до хиляди 
взаимоотношения на представителство. Макар че 
регулаторните очаквания за контрола и надзора 
на тези взаимоотношения нараснаха значително 

през последните няколко години, застрахователите 
все още използват ръчни процеси, които не са 
напълно или адекватно основани на риска. Този 
проблем важи със същата сила и за надзора на 
Назначените представители.

Решенията чрез RegTech биха могли да помогнат да 
се оптимизира, автоматизира и направи възможен 
работният поток на една всеобхватна рамка за DA, 
включително оценяване на риска за всеки DA и 
автоматично определяне на подходящите процеси 
за надлежна проверка за поемане [на нов клиент, 
take-on due diligence – бел. прев.] и за надзор и 
одит. Наред с допълнителните ползи, фирмите 
ще имат и прецизна пътека за одит, за целите на 
докладването и надзора.

Регулаторите, които продължават да се фокусират върху 
ефективността на системите и на средствата за контрол, 
подкрепят RegTech, като начело е FCA с нейното обещание да 
„действа като катализатор” за отключване на потенциалните 
ползи от технологичните иновации. Но на практика 
финансовите институции са тези, които трябва да поемат 
водеща роля.
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 • Надзорните органи все повече ще се вглеждат във функционирането на 
вътрешно-груповите отношения.

 • Дъщерните дружества ще трябва да покажат, че са способни да действат 
независимо от тяхната компания майка.

 • Недостатъците в управлението ще бъдат подложени на засилени проверки по 
време на обичайната им дейност, включително чрез надзорни стрес-тестове и 
оценки на податливостта им на преструктуриране.

 • Финансовите предприятия ще имат намалена гъвкавост да разполагат капитала 
и ликвидността из групата си.

Стратегия за управление 
Твърде голямо, за да се управлява? 

Number of foreign 
subdiairies authorised 
in EU countries

0

100

200

300

400

500

2011 2012 2013 2014 2015

From other EU countries From non-EU countries

480

289

438

289

431

288

374

279

351

271

16
Re

gu
latory Macro-policy

uncertaintyth
em

es

evolution

Industry Strate
gi

es

for fi

rm
s

2017

50



Организационната сложност във финансовите предприятия причини 
трудности на много от тях в условията на засилен регулаторен и надзорен 
контрол. Мащабите и сложността на някои организации създават реални 
спънки пред спазването на изискванията, както и пред цялостното 
разбиране на въздействията върху дейността на всеобхватната 
регулаторна промяна. Тези спънки станаха видими поради неспособността 
на някои организации да определят потенциалните източници на 
неправомерно поведение, или да проследяват местоположението и 
стойността на капитала, ликвидността и обезпечението, или пък да 
определят доколко податливи на преструктуриране ги възприемат 
органите по преструктуриране. По-склонната към интервенции надзорна 
среда означава, че има нови начини неподходящата организация на 
управлението да излиза наяве в хода на обичайната бизнес дейност.

Сложните структури на групите постепенно се 
отварят от регулаторната промяна: възможността 
за преструктуриране изисква рационализация 
на юридическите субекти; надзорната работа 
по счетоводните модели проследява сложните 
мрежи на вътрешно-груповите взаимоотношения; 
изискванията за междинни холдинги (intermediate 
holding company, IHC) за чуждестранните банки в 
САЩ хвърлят светлина върху досега непрозрачните 
регионални операции; и британските Режим за 
висшите ръководители и сертификацията (SM&CR) 
и Режим за висшия застрахователен управленски 
персонал (SIMR) (който е в процес на разширяване 
отвъд банковото дело и застраховането) 
предоставят на надзорните органи „карта” на ясно 
разпределени управленски отговорности. Като 
цяло регулаторите очакват повече от членовете 
на висшия управленски състав по отношение 
на разбирането им на груповите структури, 
бизнес-модели и оперативни модели: „познавай 
структурата си” е ключовата фраза. А тези 
очаквания не се ограничават само до управленския 
персонал – лицата на не-изпълнителни постове 
също имат много работа, тъй като границата 
между изпълнителни и не-изпълнителни роли 
понякога се размива от нарастващата нужда не-
изпълнителните директори (NEDs) да навлязат 
дълбоко в дейността.

Промените в ръководните структури и процеси 
са съпътствани от по-широка организационна 
промяна в сектора, която обаче понякога изглежда 
като да е била „допълнително модернизирана”. В 
резултат управленските структури се калибрират 
така, че по-скоро „да се справят с”, отколкото 
да улесняват, ефикасното взимане на решения. 
Това ще трябва да се промени, за да могат 
организациите да работят успешно в трудната 
нова среда, в която редица нови регулаторни 
изисквания сочат в една и съща посока: 
опростяване и прозрачност на структурата на 
групите и очаквания, че висшето ръководство на 
тези структури ще ги разбира по-задълбочено. 
Финансовите институции трябва да откликнат 
с разработване на по-цялостни стратегии за 
ръководство: управителните съвети на групите 
да засвидетелстват необходимото разбиране на 
групите си в по-широк мащаб, операциите на 
дъщерните предприятия да отговарят на нюансите 
на местните изисквания, а дружествата майки и 
техните дъщерни дружества да се присъединят 
към глобалните и локалните перспективи. В 
някои случаи това ще доведе до това, групите да 
се запитат от колко управленски гледни точки се 
нуждаят в действителност. Като се има предвид 
важността, дадена на управлението на групата и 
управлението на отделните юридически субекти, 
ще бъде жизненоважно те да са наясно каква 
стойност прибавя регионалната гледна точка.
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Банкирането и капиталовите пазари
Сложността, която която се е натрупала с течение 
на времето в банките – особено в големите групи 
с операции в глобален мащаб – сега е поставена 
под въпрос от съчетаването на структурната 
реформа и по-строгите режими за управление. 
Още повече, поетият път на регулаторни промени 
тепърва предстои да бъде завършен в някои 
значими области – например разделянето на 
счетоводството на британските банки съдържа 
силно предписателен набор от изисквания за 
управление и това няма да доведе до промяна на 
структурата на групите до 2018 г. 

Банките срещат затруднения и заради 
разработването на по-стриктни изисквания 
за управление, които се прилагат към техните 
чуждестранни дъщерни дружества – например 
не-американските банки с американски IHCs са в 
началния етап на работа с техните нови структури, 
което за някои означава една отскоро засилена 
функция за надзор на специфичния за САЩ риск. 
Необходимостта от осигуряване на възможност 
за преструктуриране също засяга правилата за 
управление: надзорниците в приемащата държава 
в някои случаи очакват от местните операции да 
са в състояние да покажат, че имат способността 
да оперират независимо от дружествата майки, 
в случай че възникне такава необходимост при 
сценарий, налагащ преструктуриране. 

Банките имат още работа за ясно и цялостно 
документиране на настоящите им структури. Те ще 
трябва да съберат парченцата от пъзела между 
структурната промяна, надзорните приоритети и 
нуждите на ежедневното ръководство на групата. 

Освен това трябва да създадат прозрачност 
във вътрешно-груповите отношения, особено 
трансграничните. Британският Орган за 
пруденциално регулиране (PRA) от известно време 
е насочил вниманието си към тези проблеми, но 
скорошното публикуване на ревизираните насоки 
за „вътрешно ръководство” от Европейския банков 
орган (ЕБО) дава ясно да се разбере, че това 
категорично стои на дневен ред за надзорниците 
на други места.

IFRS 9 още повече увеличава изискванията към 
управлението на банките. От управителните 
съвети се очаква да удостоверяват адекватността 
на провизиите за обезценка. Това ще е 
по-трудно, отколкото при стария режим на 
Международен счетоводен стандарт 39, поради 
новите изисквания, в това число използването 
на информация за бъдещи периоди и 
макроикономически фактори, наред с оценка 
на значителното влошаване в кредитния риск 
посредством информация и за минали, и за 
бъдещи периоди.

Стратегия на управление
Въздействия върху секторите
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Управление на инвестициите
Инвестиционните компании са подчинени на 
много от същите регулаторни изисквания и 
надзорни очаквания както банките по силата 
на CRD IV – ситуация, която ще продължи, 
докато бъде завършен текущият преглед на 
инвестиционните компании в ЕС. Още повече, 
във Великобритания разширяването на 
обхвата на SM&CR означава, че предприятията 
за управление на инвестиции трябва да се 
подготвят за крайния срок за въвеждане до 2018 
г. Самостоятелните предприятия за управление 
на инвестиции може като цяло да са по-малко 
сложни от големите банкови групи, но все пак е 
необходимо да подсигурят, че имат ефективно 
управление както на ниво група, така и на нивото 
на дъщерните дружества, а също и независими 
структури за управление на фондовете. Опитът 
в банковия и в застрахователния сектор 
подсказва, че ще има значително количество 
работа за вършене, за да се определят 
висшите ръководители, да се документират 
отговорностите, да се обучи целият съответен 
персонал. В своето пазарно проучване в областта 
на управлението на активи FCA предлага да 
се подсилят стандартите за управление за 
оторизираните във Великобритания фондове, 
евентуално чрез изискване на повече независими 
членове на управителния съвет и създаване 
на по-силно задължение да се действа в най-
добрия интерес на инвеститора и да се взима 
под внимание съотношението качество/цена. 
Това би създало по-голямо задължение върху 
съветите от оторизирани управители на фондове 
да докажат, че могат да отправят ефективно 
предизвикателство към мениджърите на 
портфейли.

Застраховане
Във Великобритания, и по-широко в целия ЕС, 
застрахователите ще трябва да се справят с 
надзорния натиск да приведат управлението 
на дъщерните дружества в съответствие с 
най-добрата банкова практика, в частност по 
отношение на назначаването на независим 
членове на управителните съвети. Дъщерните 
предприятия на застрахователните групи ще 
се нуждаят от независим председател (макар 
че назначеният на тази длъжност може да е и 
независим не-изпълнителен директор (INED) на 
Групата), а управителните съвети на дъщерните 
дружества ще трябва като състав да бъдат с 
мнозинство от INED. Те освен това трябва да 
подсигурят наличието на достатъчно техническа 
компетентност и да демонстрират пред надзорните 
органи способността си надеждно да оспорват 
изпълнителния директор. Дъщерните дружества 
ще бъдат принудени да покажат как реформираните 
им структури на управление ще оперират в рамките 
на склонността на групата към рискови операции 
и параметрите ѝ за контрол и ще осигуряват 
съответствие с тях.

По-склонната към интервенции 
надзорна среда означава, 
че има нови начини 
неподходящата организация на 
управлението да излиза наяве 
в хода на обичайната бизнес-
дейност.
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 • Устойчивостта на бизнес-моделите ще мине на преден план като ключово 
съображение в управлението на (регулаторните) разходи и възстановяване 
на възвръщаемостта.

 • Ще има по-голям контрол при дискусиите на надзорните органи и органите 
по преструктуриране, в частност за банките, върху съгласуваността на 
бизнес-стратегията и интеграцията между стратегическото планиране, стрес-
тестването и планирането за преструктуриране.

Устойчивост на бизнес-
моделите
Ускоряване на стратегическата промяна

Return on 
Equity (RoE) 
for EU banks 
from 2005 
to 2015 RoE

17%
2005

RoE
5%
2015

17
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Финансовите институции срещат трудности във връзка с бизнес-моделите 
си, породени от силно въздействащата комбинация от ниски лихви и 
нисък икономически растеж, по-високи оперативни разходи и сложност 
и засилена конкуренция, включително в резултат от технологичните 
иновации. Особено в Европа, някои банки са изправени пред 
допълнителния проблем да се справят с големи портфейли с необслужвани 
кредити. Проблемите са най-наболели за банките и застрахователите, 
но все пак е важно да ги оценят и предприятията за управление на 
инвестиции. Резултати от това са трайно по-ниската рентабилност, 
корекциите към понижение на целите за рентабилност и, в някои случаи, 
очевидно неудовлетворените акционери.

Един от факторите за тези трудности е вълната 
от нови регулации и предложения за такива, 
която увеличи регулаторната сложност и 
несигурност. Ако бъдат пренебрегнати, промените 
ще намалят стратегическата гъвкавост и ще 
понижат ефективността. Въпреки важността на 
промените, обаче, малко финансови предприятия 
приспособиха своите финансови ресурси – и 
бизнес-стратегия – така, че да отразят новите 
ограничения. Вместо това много организации се 
съсредоточиха върху проблема с осигуряването 
на съответствие с изискванията в краткосрочен 
план и затова тепърва им предстои да погледнат 
от стратегическа гледна точка. Финансовите 
институции все още се борят със задачата да 
излязат с бизнес-стратегия, осигуряваща устойчива 
бъдеща възвръщаемост.

Регулаторите забелязаха това. Сам Уудс, Главен 
изпълнителен директор на британския PRA, 
наскоро отбеляза, че е „твърде рано да се каже 
как ще се оформят в бъдеще бизнес-моделите ... 
много банки просто все още не са се приспособили 
към новите пруденциални ограничения или 
към условията на по-ниски лихви”. Още повече, 
бизнес-моделите на финансовите предприятия са 
подложени на все по-засилени проверки от страна 
на надзорните органи. От предприятията ще се 
очаква да развият и интегрират едно по-силно 
разбиране и анализ на бизнес-стратегията в новата 
оперативна среда и на това, как техният бизнес 
се сравнява с този на другите предприятия от 

отрасъла им. След като надзорните органи вече 
намекнаха за това, през 2017 г. те ще предприемат 
по-конкретни действия, за да подсигурят, че това 
ще стане реалност.

Във Великобритания, например, банките 
участващи в годишните надзорни стрес-тестове 
през следващата година ще приложат един 
допълнителен сценарий, за да се изследва как 
техните бизнес-модели реагират на трудната среда, 
в която са поставени, и последиците за тяхната 
жизнеспособност и бъдеща устойчивост при 
хоризонт седем години.

За да планират какви по-нататъшни инвестиции 
да направят, финансовите предприятия би 
трябвало да започнат със сравнителен анализ на 
текущите си възможности и изисквания – относно 
моделирането, стрес-тестовете, финансовото 
планиране и, може би най-важното, данните. 
Те трябва да преминат към подход, който е 
всеобхватен, с поглед към бъдещето и движен от 
анализи, интегриращ оценка на въздействието на 
регулаторните и счетоводните промени (в частност 
IFRS 9). Това би могло в крайна сметка да изисква 
използването на значителни ресурси. Ползите би 
трябвало да се простират отвъд устойчивостта 
на бизнес-модела, включително чрез повишена 
ефективност на взимането на решения. Някои от 
направените икономии биха могли да се използват 
за финансиране на по-ефективни и ефикасни 
средства за контрол, както е описано в раздела, 
посветен на ефикасността на контрола.
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Банкирането и капиталовите пазари
По-голямата яснота относно бъдещото ниво на 
капиталовите изисквания, които ще се появят 
през 2017 г., поне на нивото на рамката „Базел”, 
и ще продължат пътя си към изпълнение на 
IFRS 9, представя възможност на банките да 
развият едно по-ясно разбиране на икономиката 
на извършването на дейността им при новия 
регулаторен режим и да оценят своите 
стратегически варианти. В резултат очакваме 
по-решителни действия от банките по бизнес-
моделите им. Например кумулативният ефект 
на пруденциалните правила и изискванията 
към дейностите след момента на търгуване ще 
променят търговския ландшафт за банките, като 
ще се търгуват по-малко нестандартизирани 
деривати като цяло. Макар че ще видим как 
някои банки са готови напълно да напуснат този 
сегмент, други банки ще преосмислят стратегията 
си така, че да се възползват от оттеглянето на 
съперниците. Освен това очакваме ускоряване на 
усилията да се постигне опростяване и намаление 
на разходите. Консолидирането в сектора ще се 
ускори, тъй като ще се оползотворява по-голямата 
ефективност и ще се усилва конкуренцията с не-
банковите институции. Отделно, но пак във връзка 
с това, надзорните органи ще разглеждат все по-
внимателно съгласуваността и интеграцията на 
бизнес-стратегията като ключов фактор в оценката 
им при стрес-тестовете на банката и плановете за 
възстановяване и преструктуриране, с узряването 
на рамките и за двата аспекта на банковата 
регулация.

Преобразяването на банковите бизнес-модели 
няма да завърши през 2017 г. Но ние очакваме 
акционерите все повече да изискват банките да 
са в състояние да принасят максимална стойност, 
като същевременно изпълняват регулаторните 
изисквания и надзорните очаквания.

Управление на инвестициите
Бизнес-моделите на предприятията за управление 
на инвестиции са подложени на не тъй 
широкообхватен регулаторен натиск в сравнение 
с банките. Засилено е обаче вниманието на 
регулаторите и надзорните органи към това, да 
се осигурява икономическа изгода за клиентите 
по цялата верига за създаване на стойност за 
продукта. Освен това, нарасналата прозрачност 
на разходите и таксите, засилените правила 
за стимулиране и правилата за отделяне на 
комисионната за дилинг ще означават, че под 
натиск ще бъдат и разходите за инвестиционни 
проучвания, и таксите за управление на 
фондовете, и разходите за дистрибуция. 
Предприятията за управление на инвестиции ще 
търсят по-целесъобразни и по-преки канали на 
дистрибуция, включително по-широко използване 
на автоматизирани финансови консултации.

Устойчивост на бизнес-
моделите
Въздействия върху секторите

Много финансови предприятия 
се съсредоточиха върху 
проблема с осигуряването на 
съответствие с изискванията 
в краткосрочен план и затова 
тепърва им предстои да 
погледнат от стратегическа 
гледна точка. Те все още се 
борят със задачата да излязат 
с бизнес-стратегия, която 
осигурява устойчива бъдеща 
възвръщаемост.
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Застраховане
За застрахователите средата на ниски 
лихви и нейното предаване чрез режима 
„Платежоспособност ІІ” упражнява все по-силно 
влияние върху бизнес-моделите. Така, както е 
проектирано понастоящем, гарантирането за 
рискове съгласно „Платежоспособност ІІ” увеличава 
ефекта на нестабилност на счетоводните 
баланси, причинен от ниските лихви, и стимулира 
застрахователите все повече да презастраховат 
бизнеса за дълъг живот, който не се покрива от 
преходните разпоредби на „Платежоспособност 
ІІ”. Регулаторната реакция в по-дългосрочен 
план към тази тенденция е несигурна, но наред 
с другите отговори, е вероятно тя да доведе до 
по-засилени надзорни проверки на склонността 
на застрахователите към рискови операции, 
тяхното управление и контрол в областта на 
презастраховането. Тъй като ниската доходност 

на облигациите стимулира размествания в 
структурата на портфейла от инвестиции, вероятно 
е надзорните органи също така да изострят 
вниманието си към надзора на управителните 
съвети и тяхното разбиране, както и качеството на 
средствата за контрол на кредитното гарантиране и 
проследяването.

За да планират какви по-нататъшни инвестиции да направят, 
финансовите институции би трябвало да започнат със 
сравнителен анализ на текущите си способности и изисквания – 
относно моделирането, стрес-тестовете, финансовото планиране 
и, може би най-важното, данните.
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Toп 10 за 2016
Как се справихме в прогнозирането ?

Тема Какво прогнозирахме Какво се случи Резултат от 
10

Култура  • По-големите организации ще 
продължат с предизвикателствата, 
свързани с изграждането и 
внедряването на обща култура, 
която започва от управителните 
съвети, висшите ръководители на 
компаниите и достига до всички 
бизнес сфери и юрисдикции

 • Европейската централна банка (ЕЦБ) 
ще публикува нови регулации по 
отношение подходящото оценяване 
на висшите ръководители в 
съответствие с Единния надзорен 
механизъм (SSM).

 • Основното предизвикателство ще 
бъде да се определят средствата, 
които ще насърчават правилното 
поведение и да се измери тяхната 
ефективност при въвеждане 
на промените в културата. 
Продължаващият регулаторен 
фокус върху ролята на висшите 
ръководители  и възнагражденията, 
ще се използва като основно 
средство за влияние върху 
поведението и културата. 

 • Европейският банков орган 
започна консултация за проекта 
за ръководството, насочено към 
бъдещото хармонизиране на 
институционалните вътрешни 
споразумения за управление в 
съответствие с новите изисквания, 
включени в регулаторна рамка CRD 
IV.

 • В края на 2016, ЕЦБ публикува 
ръководство за правилно 
изпълнение на процедурите по 
оценяване. 

 • Надзорните органи разработват 
подобрения по отношение на 
възнагражденията, включвайки 
препоръките от Прегледа на 
справедливите и ефективни 
пазари  (FEMR).  По този начин, 
Съвета за финансова стабилност 
(FSB) подобрява съответствието 
между възнагражденията, Доклада 
за напредъка на мерките относно 
намаляване на риска, свързан 
с неправомерно поведение и 
политики за възнаграждение, 
изготвени от Органа за 
пруденциално регулиране на 
Великобритания. 

 • Заключенията от Доклада на 
Съвета по банковите стандарти 
(BSB) и значението на това, че 
Европейската Централна Банка 
(ЕЦБ) и Комисията за финансов 
надзор на Великобритания 
постави акцент върху културата и 
поведението през 2016, потвърди 
прогнозите. 

9
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Тема Какво прогнозирахме Какво се случи Резултат 
от 10

Поведенчески 
риск

 • Във Великобритания ще 
продължи работата по основните 
инициативи, като Преглед на 
справедливите и ефективни 
пазари (FEMR), Режим за висшите 
ръководители и сертификацията 
(SM&CR), Режим за висшия 
застрахователен и управленски 
персонал (SIMR) и Преглед 
на пазара на финансовите 
консултации (FAMR). 

 • На ниво Европейски съюз, 
всички усилия ще се насочат 
към прилагането на Директива 
за пазарите за финансовите 
инструменти II (MiFID II),  Регламент 
за пазарната злоупотреба 
(MAR) и Директивата за пакети 
с инвестиционни продукти на 
дребно и основаващи се на 
застраховане инвестиционни 
продукти (PRIIPS). 

 • Глобалните институции ще 
обърнат сериозно внимание на 
поведенческия риск, акцентирайки 
върху интегрирането му в 
пруденциални рамки, реформа 
на показателите и съответствие с 
правилата за възнагражденията и 
поведенческия риск.

 • Режимът за висшите ръководители 
и сертификацията и Режимът 
за висшия застрахователен 
и управленски персонал 
бяха приложени през 2016. 
В декларацията за своята 
мисия Комисията за финансов 
надзор подчерта колко важна 
е отговорността на висшите 
ръководители съгласно тези 
режими и при този надзорен 
подход. Продължи напредъкът в 
прилагането на Преглед на пазара на 
финансовите консултации и Преглед 
на справедливите и ефективни 
пазари. 

 • Значителна работа бе извършена 
при прилагането на Директивата 
относно пазарите за финансовите 
инструменти II и Директивата за 
Пакети с инвестиционни продукти 
на дребно и основаващи се на 
застраховане инвестиционни 
продукти, въпреки забавянето с една 
година при MiFID II и евентуалното 
забавяне на PRIIPS. Регламентът 
относно пазарната злоупотреба 
беше приложен в очаквания срок 
през юли 2016. 

 • През 2016, Европейският банков 
орган за първи път включи анализ 
на поведенческия риск при 
провеждането на стрес-тестовете. 
Съветът за финансова стабилност 
отчете, че банките са постигнали 
значителен напредък при 
свързването на възнагражденията 
и поведенческия риск. Продължава 
работата и при реформата на 
показателите, макар и с по-бавни 
темпове.

8
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Тема Какво прогнозирахме Какво се случи Резултат 
от 10

Конкуренция  • Комисията за финансов надзор на 
Великобритания (FCA) ще се стреми 
да подобри конкуренцията чрез 
подкрепяне на иновациите. 

 • Регулациите няма да се фокусират 
върху структурната промяна или 
върху ценовата регулация. 

 • Регулаторите във Великобритания 
и ЕС ще насочат внимание към 
разходите и оповестяването на 
информацията за предлаганите 
продукти. 

 • Комисията за финансов надзор 
на Великобритания  прие 24 
приложения, насочени към 
развитието и прилагането на 
регулаторните технологии (RegTech)  
и финансовите технологии (Fintech).

 • Средствата, определени от 
Комисията за финансов надзор за 
инвестиции и проучване на пазара 
на корпоративното банкиране, не 
бяха с толкова широк обсег, както се 
очакваше. 

 • Събирането и използването на Big 
Data в общото застраховане не 
попадна в пазарното проучване, 
въпреки, констатациите, че Big 
Data подобряват резултатите на 
клиентите. Нямаше съмнение 
относно ценообразуването 
и неправилната употреба на 
сегментацията на риска от страна на 
компаниите. 

 • Европейската комисия публикува 
Зелена книга за финансови услуги 
на дребно, но конкретните  планове 
за създаването на истински Единен 
пазар все още не са определени.

 • Комисията за финансов надзор 
публикува междинен доклад за 
управление на активите.

8
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Структурна 
реформа

 • Решенията, взети през 2016-та 
ще доведат до  увеличаване на 
регулаторните интервенции, 
начело с оперативната 
съвместимост. 

 • Единният съвет за 
преструктуриране (SRB) най-
вероятно ще е в режим на 
събиране на информация, 
отколкото в режим на 
интервенции.

 • Предложението на ЕС за 
структурна реформа на банките 
(BSR) ще напредва, но с бавен 
темп.

 • Банките във Великобритания ще 
продължат с изпълнението на 
разделянето на счетоводството 
като основен фактор за 
структурната реформа. 

 • През 2016-та година се наблюдаваха 
много малко интервенции по 
отношение на оздравяването в 
ЕМЕА, но имаше регулаторно и 
надзорно участие в оперативната 
среда.  Регулаторният орган PRA 
във Великобритания предложи 
нова функция за управление 
(SMF) на операции, включително 
отговорността за осигуряване 
на оперативна съвместимост и 
устойчивост.

 • Единният съвет за преструктуриране 
(SRB) беше в режим на събиране на 
информация, без да се предприемат 
публични интервенции от какъвто и 
да е вид.

 • Нямаше напредък по отношение на 
структурната реформа на банките. 

 • Банките във Великобритания бяха 
насърчени за разделянето на 
счетоводството. Повече детайли 
бяха предвидени през настоящата 
година. 

7
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Измерване на 
излагането на 
риск

 • Възможност за несъответствие 
между програмата за 
регулаторни капиталови 
изисквания и по-широките 
политически интереси за 
насърчаване на икономиката и 
намаляване затрудненията за 
навлизане на пазара. 

 • Консултациите на Европейската 
комисия по отношение на 
банковото финансиране на 
икономиката и изискванията за 
прозрачност на финансовата 
рамка на услугите ще играят 
важна роля при определянето на 
посоката на отделните политики. 

 • Вниманието, което се фокусира 
върху необслужваните 
кредити ще доведе до ефекти 
на регулаторни капиталови 
инициативи.

 • Застрахователи и регулатори; 
работата по вътрешните 
модели на  Директива 
„Платежоспособност II“ ще 
продължи с подобрения на вече 
съществуващите модели;  нови 
модели предстоят да бъдат 
одобрени.

 • Непредвидените политическите 
събития и последствията от 
нарастващите капиталови 
изисквания усилват и оказват 
влияние върху финалния проект на  
предложенията.

 • Отговорът на Европейската 
комисия относно консултациите и 
изискванията за прозрачност беше 
отложен.

 • ЕЦБ прие „необслужваните кредити“  
като един от своите надзорни  
приоритети. Тя публикува проект на 
ръководство за банките и предприе 
проверка на националните практики.

 • Регулаторният орган PRA във 
Великобритания одобри цялостни 
или частични вътрешни модели за 19 
застрахователи и изложи очаквания 
за промени по отношение на вече 
съществуващите модели.

7.5

62

Да се ориентираме в настоящата година | Регулаторна прогноза за финансовия сектор за 2017



Тема Какво прогнозирахме Какво се случи Резултат 
от 10

Калибриране 
на 
капиталовите 
изисквания

 • Надзорните органи ще се 
насочат към ограничаване 
на увеличението на общите 
капиталови изисквания за 
банките. 

 • Рамката „Втори стълб“ (Pillar II) 
ще е от все по-голямо значение 
при определянето на капиталови 
изискванията за банките.

 • Регулаторите ще оценяват 
целесъобразността на CRD IV за 
инвестиционните компании 

 • Bank of England  (BoE) запази 
своята цел за 11% основен капитал 
от първи ред (Tier 1) за банките, 
въпреки критиките на някои 
наблюдатели. 

 • Предложенията за Директива 
за капиталовите изисквания  
(CRD V) и Регламент за 
капиталовите изисквания (CRR 
II)  на Европейската комисия 
включва определен брой фази 
на разпоредби, насочени към 
ограничаване на капиталовото и 
ликвидното увеличение, свързано 
с изискванията. 

 • Непостоянството на АТ 1 пазара 
в началото на годината, насърчи 
Европейския банков орган (ЕБО) 
и Европейската Централна банка 
(ЕЦБ) в разработване на повече 
насоки относно Рамката „Втори 
стълб“ (Pillar II) при ръководството 
за банките.

 • Оценката на Европейския банков 
орган (ЕБО) относно влиянието 
на CRD IV върху инвестиционните 
компании, доведе до неговата 
препоръка за създаването на 
нов надзорен режим на ЕС върху 
не-системните инвестиционни 
компании. 

8
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Тема Какво прогнозирахме Какво се случи Резултат 
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Данни и 
регулаторно 
отчитане

 • Финансовите предприятия могат 
да се справят с количеството 
данни чрез големи инвестиции, 
осъзнавайки дългосрочните ползи 
от това. Победилите ще бъдат тези, 
които първи разберат това. 

 • През 2016 броят и цялостната 
сложност на изискванията към 
финансовите предприятия ще 
нарастват допълнително. 

 • Надзорните органи ще отделят 
повече време за оценяването на 
възможностите на предприятията. 

 • Организациите инвестираха в 
повече възможности за анализ 
на данни, но има още какво да се 
направи.

 • Въпреки че повечето големи 
инфраструктурни проекти бяха 
създадени от огромен брой банки, 
напредъкът все още изцяло зависи 
от спазването на регулаторните 
промени. 

 • Следващите предлагани изменения 
в Рамката „Трети стълб“ (Pillar III) 
продължават да увеличават натиска 
върху банките в посока подобряване 
на отчитането на регулаторните 
данни. 

 • Надзорните органи и банките 
все още не са уточнили напълно 
проблемите към които 239-те 
принципа на Базелския комитет за 
банков надзор са предназначени да 
разрешат. 

6
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Технологии 
и иновации

 • Блокчейн (Blockchain) остава гореща 
тема, но нито технологията, нито 
регулаторите, нито пък индустрията 
са готови за масово внедряване

 • Регулаторните органи ще трябва 
да развиват способностите си 
по отношение на разбирането, 
отговарянето и даването на 
преимущество на новото 
технологично развитие. 

 • Застрахователите могат да очакват 
по-голям регулаторен натиск, за да 
осигурят прозрачност по отношение 
на събирането на данни, причината 
за събиране на тези данни и начина 
по който ще се използват и споделят. 

 • Финансовите институции 
продължиха усилено да инвестират 
в разработването на доказателства 
за правилността на концепцията 
(Proofs of Concept), за да отключат 
потенциала на технологиите за 
разпределения регистър (DTLs). 
Регулаторните органи стартираха 
анализ на последиците от тях и 
планираха правилния подход и 
подходящото време за регулаторни 
интервенции. 

 • Звената на Fintech и “регулаторните 
пясъчници“ бяха създадени 
навсякъде в Европа и извън нея, като 
вид регулатори, които подкрепят 
иновациите и конкуренцията. 
Заедно с това, те предоставят 
разбиране за риска и възможностите 
за потребителите и пазарния 
интегритет. 

 • Комисията за финансов надзор 
на Великобритания смята, че 
въздействието на Big Data е до-
голяма степен положително, но 
остава „бдителна“ към потенциални 
проблеми. 

 • Освен застрахователите, 
Европейският банков орган 
(EBA) започна разглеждането на 
последиците от иновативното 
използване на потребителските бази 
данни от финансовите институции. 
Световният икономически форум 
препоръча организирането на дебат 
във връзка с етичната употреба на 
данните.  

9
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Оперативна 
устойчивост

 • Заплахите, произтичащи от кибер-
рисковете ще увеличат търсенето на 
компании за финансови услуги през 
2016.

 • Надзорните органи ще се 
фокусират върху оперативната 
устойчивост на банките и пазарните 
инфраструктури. Те планират да се 
справят с нарушенията.

 • Други събития, които представляват 
рискове – какъвто е Брекзит, ще 
тестват оперативната устойчивост 
на компаниите и пазарите, в които те 
оперират. 

 • Големият брой кибер-престъпления 
и IT неуспехи, послужиха за 
насочване на фокуса на финансовия 
сектор към по-добро управление на 
оперативната устойчивост. 

 • Надзорни органи като Регулаторния 
орган PRA във Великробритания 
повишиха своите очаквания по 
отношение на оперативната 
устойчивост на компаниите и ги 
интегрираха в своята рутинна 
надзорна дейност. 

 • Американските регулаторни 
агенции консултираха създаването 
на детайлни стандарти за 
кибер-устойчивост на банки и 
инфраструктури на финансовия 
пазар (FMIs).

 • Вотът за Brexit допринесе за това, 
компаниите да насочат вниманието 
си към оперативната готовност 
за значително променящи се  и 
непредвидими обстоятелства.

9
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Приспособяването 
на участниците на 
пазара към новия 
ред

 • Компаниите ще започнат 
подготовка за въвеждане на 
програмите на  MiFID II, които 
ще влязат в сила през 2017  .

 • Броят на новите платформи 
за търгуване ще нарасне към 
края на 2016. 

 • Разходите за Регламента 
за европейска пазарна 
инфраструктура EMIR ще се 
увеличават непрекъснато, 
като ще достигнат своя 
максимум, когато най-
обременителните разпоредби 
влязат в сила. 

 • Съветът за финансова 
стабилност (FSB)  и  
Meждународната 
организация на комисиите 
по ценни книжа  (IOSCO) 
ще публикуват препоръки 
за намаляване на 
рисковете около пазарната 
ликвидност и дейностите 
по управление на активи. 
Дебатът за небанковите 
незастрахователни глобално 
значими финансови 
институции (NBNI SIF)I  
предстои. 

 • Датата за прилагането на MiFID II 
беше отложена за януари 2018.

 • Създаде се яснота по отношение 
броя на новите платформи 
за търгуване и компаниите 
„систематични участници“. Те не 
бързаха да изпреварят датата за 
влизане в сила.   

 • Влиянието на изискванията за 
маржин все още не е напълно 
оценено, като прилагането 
му беше отложено за първото 
тримесечие на 2017. От юли 2016 
задължителните изисквания за 
клиринг влизат в сила поетапно. 

 • Съветът за финансова 
стабилност (FSB) взе под 
внимание своите препоръки 
по политики, адресирани към 
структурните уязвимости, 
идващи от дейности, 
извършвани от мениджъри 
(фондове) по управление на 
активи; 

 • Дейността на NBNI SIFI 
остава на това ниво, докато 
тези препоръки не бъдат 
финализирани. 

 • В Европейския Съюз 
предложението за Регламента на 
Фондовете на паричния пазар 
(MMFR) беше съгласувано. 

7
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• Deloitte LLP.

• Международен валутен фонд, Доклад за глобалната финансова стабилност 2016 г.

• FCA, Писмо от Андрю Бейли до Андрю Тайри, август 2016 г.

• FSB, Устойчивостта чрез податливост на преструктуриране преминава от разработване на политики към изпълнение, Пети 

доклад до Г-20 относно напредъка в преструктурирането, август 2016 г.

• За повече подробности, вижте скорошния доклад от Център за регулаторни стратегии на Делойт за регион Европа, 

Близкия Изток и Африка: „Справяне с идеята „твърде голяма, за да фалира” | Податливостта на преструктуриране – 

предизвикателство пред банките”.

• BIS, Единадесети доклад за напредъка по приемането на регулаторната рамка „Базел”, октомври 2016 г., в допълнение към 

анализа на Deloitte.

• ECB, Преглед на финансовата стабилност, ноември 2016 г.

• EBA, Резултати от стрес-тестовете в целия ЕС 2016, юли 2016 г.

• Пазарно проучване, „Пет банкови иновации от пет континента: САЩ, Европа, Азия, Африка, Австралия”, февруари 2015 г.

• „Концепцията за “смарт” договор е възникнала още преди разработването на DLT, но технологията би могла да ускори 

неговото разработване. „Смарт” договорите са самоизпълняващи се кодове, предназначени да репликират условията на 

даден договор. Те ефективно транслират договорните условия (например условия и срокове за плащане, споразумения 

за конфиденциалност) в изчислителен материал.” Цитат от Дискусионен доклад на ЕОЦКП относно Технологията за 

разпределен регистър (Distribution Ledger Technology, DLT), приложена към пазарите на ценни книжа, 2016 г.

• Deloitte, Проучване на управлението на риска във връзка с информационните технологии при финансовите услуги за 

регион Европа, Близкия Изток, Африка, 2016 г.

• ECB, Анекс за структурните финансови показатели в ЕС, юли 2016 г.

• Едно проучване на FCA констатира, че продажбите на анюитет през периода юли – септември 2015 г. са били със 74% 

по-ниски, отколкото през периода януари – март 2013 г. FCA, процедура за събиране на данни за пенсионните свободи: 

анализи и констатации, 2015 г., и FCA, Пазарни данни за пенсионния доход, 2016 г.

• FSB, Реформи на пазара на извънборсови деривати, Единадесети доклад за напредъка по въвеждането, август 2016 г.

• Томсън Ройтерс, Разходите за осигуряване на съответствие с изискванията, 2016 г.

• ECB, Анекс за структурните финансови показатели в ЕС, юли 2016 г.

• ECB, Трудности пред европейската банкова индустрия, 2016 г.

Бележки
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