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Интеграцията на банковите услуги в ЕС –
какво е актуалното състояние?
Приветствие на г-н Владислав Горанов, министър на финансите,
по време на официалната вечеря на АББ, проведена на 17 май
2018г., по повод домакинстване на заседанията на Изпълнителния
комитет и Борда на Европейската банкова федерация в София

Integration of banking services in the EU –
where do we stand?
Official address by Mr. Vladislav Goranov, Minister of Finance, at ABB‘s
official dinner held on May 17, 2018, on the occasion of the meetings
of the Executive Committee and the Board of the European Banking
Federation hosted by the ABB in Sofia

Последната икономическа и финансова криза показа, че
трябва да се преодолеят сериозни предизвикателства, за да
се постигне истински интегриран пазар за банкови услуги
в ЕС. Преди кризата мислехме, че финансовата интеграция
в банковия сектор до голяма степен вече е постигната, но
трудностите, с които всички ние се сблъскахме, доказаха, че
банковият сектор продължава да бъде европейски във времена
на растеж, но остава по-скоро национален по време на кризи и
икономическа рецесия.
Бих искал да акцентирам върху няколко въпроса във връзка
с последните развития в банковия сектор на ЕС. Първо, ще
спомена накратко резултатите, които сме постигнали досега
след последната икономическа и финансова криза. След това
ще посоча някои от ползите от тези постижения за банковия
сектор. Трето, бих искал да изтъкна предизвикателствата,
които остават за близкото бъдеще. На последно място, но
не и по важност, ще представя информация за българските
постижения, приоритети и цели.

The last economic and financial crisis has demonstrated that
there are substantial challenges to overcome in order to achieve a
genuinely integrated market for banking services in the EU. Before
the crisis we thought that financial integration in the banking
sector had already been achieved to a great extent but the difficult
times that we all had proved that the banking sector remains
European in times of growth but stays rather national in times of
crises and economic recession.
I would like to focus on a few issues in relation to the recent
developments in the banking sector in the EU. First, I will mention
briefly the results that we have achieved so far after the last
economic and financial crisis. Then I will mention some of the
benefits for the banking sector of these achievements. Third, I
would like to point out what the remaining challenges ahead in the
near future are. Last, but not least, I will provide some information
about the Bulgarian achievements, priorities and objectives.
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ПЪЛНОПРАВНИ
ЧЛЕНОВЕ

1. Какво е постигнато досега?
Създаването на проекта за банков съюз е основно
постижение на ЕС след последната икономическа и финансова
криза. Вярно е, че банковият съюз все още не е финализиран и
поради това в момента изпълняваме пътна карта за завършване
на неговото изграждане с възможност за актуализация през
юни 2018 г.
След стартирането на проекта за банковия съюз обаче е
постигнат значителен напредък. Извършена е подробна оценка
на всички значими кредитни институции в банковия съюз,
последвана от създаването през 2014 г. на Eдинния надзорен
механизъм. Единният механизъм за преструктуриране
започна да функционира през 2016 г. с преходен период до
2024 г. за завършване на изграждането на Единния фонд за
преструктуриране.
Единният наръчник беше изготвен в значителна степен.
Пруденциалните правила за кредитните институции, правилата
за възстановяване и преструктуриране на банки, разпоредбите
относно схемите за гарантиране на депозитите и др., които са
приложими за всички държави – членки в ЕС, бяха изменени
в значителна степен или разписани подробно за първи път в
правната рамка на ЕС.
Банковият съюз е важна част от проекта за приключване
на изграждането на Икономическия и паричен съюз.
Финализирането на банковия съюз и по-нататъшното
изграждане на Съюза на капиталовите пазари са основни
елементи на създаването на финансов съюз, който има за цел
да допълни усилията за постигане на истински Икономически
и паричен съюз.
2. Основни ползи от банковата интеграция в ЕС
Има много ползи от по-нататъшната интеграция на
банковите услуги в Европейския съюз. Най-важната от тях е
постигането на по-голяма финансова стабилност. Един посигурен банков сектор в ЕС ще ни позволи да отговорим подобре на всички настоящи или бъдещи предизвикателства на
местно и световно равнище.
В резултат от положените усилия и предприетите мерки
след последната икономическа и финансова криза днес
е много по-лесно да се кредитират предприятия с цел
финансиране на реалната икономика и предоставяне на
стимули за по-нататъшен икономически растеж, намаляване
на безработицата и подобряване на социалното благоденствие
в ЕС. Европейските потребители днес са по-добре защитени и
разполагат с по-добра информация и избор на финансовите
услуги, които използват.
Има значителни подобрения при намаляването на
финансовата фрагментация в банковия сектор на ЕС. Постигнат
е напредък по отношение на скъсването на връзката между
банките и техните национални суверени. Постигнато е и
свеждане до минимум на разходите за фалити на банки. В
момента е налице по-ефективно разпределяне на капитал в
целия ЕС и са направени първите стъпки за по-голямо споделяне
на рисковете в банковия сектор. Също така има по-голяма
конкуренция в банковия сектор в ЕС, по-голяма консолидация и
икономии от мащаба и допълнително намаляване на разходите
за финансиране на икономиката.
Въпреки че тези ползи все още не са използвани в
пълна степен, те осигуряват добра основа за по-нататъшни
подобрения. Би било прибързано да се каже, че това, което
е постигнато, вече е достатъчно и, че са преодолени всички
предизвикателства в банковия сектор на ЕС.
3. Какви са основните предизвикателства за бъдещето?
Има няколко предизвикателства, които трябва да бъдат
преодолени, за да приключи изграждането на банковия
съюз в ЕС. Едно от тях е да се договори разработването
и изпълнението на Европейска схема за гарантиране на
депозитите. Както е добре известно, в Съвета все още не са
започнали политическите дискусии относно Европейската
схема за гарантиране на депозитите. Друга важна задача е
създаването на защитен механизъм към Единния фонд за
преструктуриране.
Друго предизвикателство е свързано с това, че банковият
съюз се прилага единствено за държавите – членки на
еврозоната. Вярно е, че правната рамка създава възможност

1. What has been achieved so far?
A major achievement of the EU after the last economic and
financial crisis was the project about the establishment of the
Banking Union. It is right that the Banking Union is not finalized
yet and therefore, we are currently implementing a roadmap for its
completion with prospects to update it in June 2018.
However, since the launch of the Banking Union project, substantial
progress has been achieved. A comprehensive assessment of all
significant credit institutions in the Banking Union has been carried
out, followed by the establishment of the Single Supervisory
Mechanism in 2014. The Single Resolution Mechanism also
became operational in 2016 with a transitional period until 2024
for the completion of the Single Resolution Fund.
The Single Rulebook has been significantly developed. The
prudential rules for credit institutions, the rules on bank recovery
and resolution, the provisions on deposit guarantee schemes, etc.,
which apply to all Member States in the EU, have been substantially
amended or established for the first time in a detailed manner in
the EU legal framework.
The Banking Union is an important part of the project for the
completion of the Economic and Monetary Union. The finalisation
of the Banking Union and the further development of the Capital
Markets Union are substantial elements for the creation of a
Financial Union that aims to complement the efforts to achieve a
genuine Economic and Monetary Union.
2. Main benefits from banking integration in the EU
There are many benefits from the further integration of banking
services in the European Union. The most crucial one is to achieve
greater financial stability. A safer banking sector in the EU will
allow us to better respond to any current or future local and global
challenges.
Due to the efforts and measures that were undertaken after the
last economic and financial crisis, today it is much easier to lend
money to businesses in order to finance the real economy and
to provide incentives for further economic growth, to decrease
unemployment and improve the social welfare in the EU. European
customers are better protected today and they have better
information and choice for the financial services that they use.
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There are significant improvements in the reduction of the financial
fragmentation in the EU banking sector. Progress has been made
in relation to breaking the link between banks and their national
sovereigns. A minimisation of the costs of bank failures has been
also achieved. Currently there is a more effective allocation of
capital across the EU and the first steps for greater risk sharing
in the banking sector have been made. There is also greater
competition in the banking sector in the EU, more consolidation
and economies of scale, and further reduction of the financing
costs for the economy.

Централна
кооперативна
банка АД

Although these benefits are still not fully exploited, they provide
a good basis for further improvements. It would be premature to
say that what has been achieved is already enough and that all the
challenges in the EU banking sector are overcome.

БНП Париба –
клон София

3. What are the main challenges ahead?
There are several challenges that should be tackled in order to
complete the Banking Union in the EU. One of these challenges
is to agree on a design and to implement a European Deposit
Guarantee Scheme. As it is well known, the political discussions
on EDIS have not yet started in the Council. Another important
task is the establishment of a backstop mechanism to the Single
Resolution Fund.

Ситибанк Европа
АД, клон България

Another challenge is that the Banking Union currently applies only
for the Euro area member states. It is true that the legal framework
opens the opportunity to non-euro area member states to join the
Banking Union but so far none of these member states have used
that option.
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за присъединяване към банковия съюз на държави – членки
извън еврозоната, но досега никоя от тях не е използвала тази
възможност.
Друго предизвикателство в банковия сектор е все още
твърде високото равнище на необслужваните кредити в
Европейския съюз. Съществува голяма разлика в процента на
необслужваните кредити в ЕС, където някои от държавите –
членки имат умерени нива на необслужвани кредити, но други
имат твърде високи нива. ЕС вече започна да договаря и да
изпълнява някои от мерките в областта на необслужваните
кредити, но основните усилия трябва да бъдат положени
на национално равнище и на равнище отделни кредитни
институции.
Други предизвикателства пред банковия сектор на
ЕС са оставащите бариери пред движението на капитали
и пред трансграничните операции на единния пазар,
липсата на достатъчно хармонизация на правилата за
неплатежоспособност и необходимостта от изграждане на
допълнително доверие в сектора.
Също така продължават да са налице различни виждания
по много въпроси между държавите – членки на произход и
приемащите държави – членки. Все още предстои дълъг път, за
да се постигне третиране на транснационална група в ЕС като
един субект от гледна точка на регулаторната рамка, надзора,
функционирането и ликвидацията.
Друго сериозно предизвикателство е повишаването на
финансовата грамотност и научаването на потребителите на
финансови услуги как да ги използват по-добре и как да се
възползват от тях.
Предизвикателствата за бъдещето обаче означават
единствено, че все още имаме много работа за вършене и че е
наша отговорност като регулаторни и надзорни органи, както
и на банковия сектор, да преодолеем тези предизвикателства.
4. Български постижения и приоритети
България има важни икономически и финансови
постижения на национално равнище. Имаме силна и стабилна
макроикономическа обстановка с третия най-нисък държавен
дълг в ЕС, ниски бюджетни дефицити и дори бюджетни
излишъци напоследък. Инфлацията също е стабилна и през
последните години регистрира ниски равнища в исторически
план. Икономиката се развива, а равнището на безработицата
намалява. В страната има финансова стабилност, като
банковият сектор е сигурен и доходен.
От началото на 2018 г. България играе важна роля като
настоящото председателство на Съвета на Европейския съюз,
включително в банковата сфера. Вярно е, че при банковия пакет
за намаляване на риска нищо не е договорено, докато всичко
не е договорено, но досега сме успели да постигнем значителен
напредък при преговорите в Съвета по въпроси като:
—— третирането на междинните предприятия майки в ЕС;
—— разпоредбите по отношение на основния преглед на
търговския портфейл;
—— други разпоредби относно частта от банковия пакет по
пруденциалните правила;
—— инструментите за мораториум в рамката за възстановяване
и преструктуриране.
До голяма степен са договорени правилата относно
калибрирането на минималното изискване за собствен капитал
и приемливи задължения (МИПЗ) и е постигнат значителен
напредък при изготвянето на изисквания за подчиненост на
МИПЗ.
Все още има какво да се свърши, за да се постигне
споразумение в Съвета относно банковия пакет, което се
надяваме да стане този месец или най-късно на заседанието
на ЕКОФИН през юни. Българското председателство постигна
напредък и при техническите обсъждания за създаването на
Европейската схема за гарантиране на депозитите, както и
при започването на дискусии относно други законодателни
досиета в областта на банковите услуги.
Бих искал да подчертая, че българското председателство
проведе активни и прозрачни консултации с европейския
банков сектор за основните предложения, които внасяме в
Съвета. Екипът на българското Министерство на финансите
провежда редовни срещи с Европейската банкова федерация,

Another challenge in the banking sector is the too high level of
non-performing loans in the European Union. There is a wide
divergence in the rate of NPLs in the EU where some member
states have moderate levels of NPLs but other member states have
excessively high levels. The EU has already started to negotiate
and implement some measures in the area of NPLs but the
main efforts should remain at national level and on the level on
individual credit institutions.

Allianz Bank
Bulgaria AD

Other challenges for the EU banking sector are the remaining
barriers for capital movement and for cross-border operations
in the Single Market, the lack of sufficient harmonisation of
insolvency rules and the need to build further trust in the sector.

Central
Cooperative
Bank AD

The divergent views on many issues between home and host
member states also remain. There is still a very long way to go
in order to achieve that a transnational group in the EU is treated
truly as a single entity from a regulatory, supervisory, operational
and liquidation perspective.
Another substantial challenge is to further enhance the financial
literacy and to teach consumers of financial services how to better
use and profit from them.
However, the challenges ahead simply mean that we still have
further work to do and it is our responsibility as regulators,
supervisors and the banking industry to overcome these challenges.
4. Bulgarian achievements and priorities
Bulgaria has important economic and financial achievements
at national level. We have a strong and stable macroeconomic
situation with the third lowest government debt in the EU, low
budget deficits and even budget surpluses in recent times. Inflation
is also stable and has been at historically low levels in the last
years. The economy is growing and the level of unemployment is
falling. There is a financial stability in the country and the banking
sector is safe and profitable.
Since the beginning of 2018 Bulgaria has an important role as the
current Presidency of the Council of the European Union, including
in the banking area. It is true that in the risk reduction Banking
package nothing is agreed until everything is agreed, but so far
we have managed to advance significantly the negotiations in the
Council on such issues as:
—— the treatment of Intermediate EU parent undertakings (IPU);
—— provisions in relation to the Fundamental review of the trading
book (FRTB);
—— other provisions in relation to the CRR/CRD part of the Banking
package;
—— the Moratorium tools in the recovery and resolution framework.
The rules in relation to the MREL calibration have been agreed
to a great extent and significant progress has been made towards
drafting the MREL subordination requirements.
There is still a way to go in order to achieve an agreement in
the Council on the Banking package, hopefully this month or at
the latest at the June ECOFIN Council. The Bulgarian Presidency
has also achieved progress in the technical discussions for the
establishment of EDIS as well as for launching the discussions on
other legislative files in the banking services area.
I would like to stress that the Bulgarian Presidency has actively
and transparently consulted the European banking business for
the main proposals that we table at the Council. The team of the
Bulgarian Ministry of Finance holds regular meetings with the
European Banking Federation, the national banking federations as
well as with individual banking institutions in order to listen and
understand the concerns of the banking industry.
As a concluding remark, I would like to stress that joining the
Banking Union and the euro area remain an important priority of
the Bulgarian Government. We will continue our efforts in order to
achieve these objectives.
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с националните банкови федерации, както и с отделни банкови
институции, за да чуе и разбере притесненията на банковия
сектор.
В заключение бих искал да подчертая, че присъединяването
към банковия съюз и еврозоната остава важен приоритет за
българското правителство. Ще продължим нашите усилия за
постигането на тези цели.

Изказване на г-н Димитър Радев, управител на БНБ, по
време на заседанието на Борда на Европейската банкова
федерация, проведено на 18 май 2018г. в София
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Statement by Mr. Dimitar Radev, Governor of the BNB,
during the meeting of the Board of the European Banking
Federation, held on 18 May 2018 in Sofia
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Уважаеми колеги,
Благодаря Ви за поканата да участвам в заседанието на
Борда и да кажа няколко встъпителни думи. Европейската
банкова федерация е сред най-представителните и влиятелни
отраслови организации в Европа. Тя обединява над 30
национални банкови асоциации, включително Асоциацията на
банките в България, която миналата година отбеляза своята
25-годишнина и с която ние поддържаме отлични отношения.
Накратко ще разгледам две теми: общата среда за банките
в Европа и най-новите тенденции на българския банков сектор.
Когато става въпрос за общата среда, имам пред вид
няколко неща. Първо, бих споменал по-общата икономическа
обстановка в Европа, която е положителна. Свидетели сме на
широкообхватен икономически подем /макар и с известно
забавяне напоследък/ и банките играят основна роля за
финансирането му. Все пак, засега икономическата среда
е донякъде преходна – стабилизацията и възстановеният
ръст на кредитирането са зад нас, а пред нас е очакваната
нормализация на паричната политика на централните банки със
свързания с нея предстоящ цикъл на повишение на лихвените
проценти. Тези процеси изискват от банките да обърнат отново
внимание, наред с другото, на правилното управление на
различните видове риск.
Друг важен аспект е регулаторната и институционална
среда в ЕС в областта на финансовите услуги, където работата
продължава. Разбираеми са някои от сегашните притеснения на
банковия отрасъл – все още продължаващата работа и липсата
на яснота по важни въпроси не са точно предсказуемата и

Dear colleagues,
Thank you for inviting me to attend your Board meeting and
say a few introductory words. The European Banking Federation
is among the most representative and influential industry
associations in Europe. It unites more than 30 national banking
associations, including the Association of Banks in Bulgaria, which
celebrated its 25th anniversary last year, and with which we
maintain an excellent relationship.
I will shortly touch upon two issues: the overall environment for
banks in Europe, and the latest developments in the Bulgarian
banking sector.
When referring to the overall environment I mean a couple of
things. First, I would refer to the broader economic environment
in Europe, which is positive. We are witnessing a broad-based
economic expansion (although with some moderation recently)
and banks play a fundamental role in financing this expansion.
Still, economic environment is currently somewhat transitional –
the stabilization and restored lending growth are behind us,
while ahead of us central banks’ monetary policy normalization
is anticipated with the associated forthcoming cycle of increasing
interest rates. These processes require banks’ renewed attention,
among other things, to the proper management of various types
of risk.
Another important dimension is the regulatory and institutional
environment in the EU in the area of financial services, where work
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подкрепяща среда, от която имат нужда банките. За решаване
на оставащите въпроси, българското председателство на
Съвета на ЕС поставя силен акцент върху финализиране
на основни етапи за реформа на банковото регулиране.
Приоритетите на българското председателство включват
завършване на Банковия съюз, постигане на максималния
възможен балансиран компромис по пакета за ограничаване
на риска и изграждане на Съюз на капиталовите пазари.
Дневният ред на днешната ви среща се фокусира върху
важни детайли относно сегашните стъпки в тези области,
включително пакета от мерки за намаляване на риска,
въвеждането на нови световни пруденциални стандартни и
прегледа на европейските надзорни органи. Искрено вярвам,
че дебатите ви ще дадат нов съществен принос от името на тази
индустрия към провежданите дискусии.
В обобщение по този въпрос, банките играят ключова роля
за финансиране на сегашната икономическа експанзия, но за
да продължат да правят това както трябва, те се нуждаят от
стабилност и предвидимост по отношение както на балансите
и операциите им, което в голяма степен зависи от тях самите,
така и на институционалната и регулаторна среда, в която
функционират, което е главна отговорност на политиците и
регулаторните органи.
Позволете ми сега да се спра на последните тенденции в
банковия сектор на страната.
Банковият сектор в България функционира в общо взето
благоприятна среда. Икономиката е в добро състояние, с
един от най-високите темпове на нарастване на БВП в ЕС
през последните три години. Бюджетът е балансиран и
съотношението дълг към БВП е третото най-ниско в ЕС. Акцентът
все повече пада върху програмата за структурни реформи, тъй
като изпълнението й изоставаше.
В този по-широк контекст, резултатите на банковия сектор
остават силни, с положителен ефект върху икономическия
растеж. Капиталовата адекватност и ликвидност остават на
нива над средните за ЕС, а кредитирането за недържавния
сектор продължава да расте. Освен това, банковият сектор
отбелязва добър напредък в няколко конкретни области. Нека
спомена някои от тях.
Необслужваните кредити, които са наследен проблем от
предходни години, намаляват. В края на март делът на брутните
необслужвани кредити и аванси в банковата система спадна до
9.3% от 17% в края на 2014 г. Делът на нетните необслужвани
кредити и аванси, представляващи потенциалния кредитен
риск в баланса на банките (изчислен след приспадане на вече
извършените обезценки), бе 4.6% в края на първото тримесечие.
На ниво система, нетната стойност на необслужваните кредити
и аванси е също изцяло покрита от капиталовия излишък над
регулаторния минимум от 8% и задължителните капиталови
буфери.
Въвеждането на МСФО 9 в сектора ни протече гладко.
Ефектите, обаче, продължават да бъдат обект на внимание
от страна на БНБ. Миналата година предмет на наблюдение
бяха готовността на банките и плановете им за действия във
връзка с предстоящите изисквания на МСФО 9. Сега сме на етап
преглед и оценка на практиките на банките за оповестяване
във връзка с прилагането на този нов стандарт.
От март транспонирахме Директивата за платежните
услуги (PSD 2) в българското законодателство. Освен
това, с въвеждането от страна на БНБ на редица насоки на
Европейския банков орган се извършва и цялостна промяна
както на регулациите, така и на надзорните практики, свързани
с платежните услуги.
Бих могъл да продължа да изброявам още важни моменти
от работата на банковата система в България, но ще спра дотук.
По своята същност, процесите в нашия банков сектор са част
от паневропейския контекст и банките ни са изправени пред
сходни предизвикателства, включително и по отношение на
регулаторната среда – предизвикателства, които ще бъдат
обсъдени подробно по време на днешната среща на Борда.
Позволете ми накрая да ви пожелая една много успешна
работна среща.
Благодаря ви за вниманието!

is still underway. Some of the banking industry’s current concerns
are understandable – the ongoing work and the lack of clarity on
important issues are not exactly the predictable and supportive
environment banks need. To address the remaining issues, the
Bulgarian Presidency of the Council of the EU puts strong emphasis
on the finalisation of key steps in banking regulation reforms. The
priorities of our Presidency include completing the Banking Union,
reaching the maximum possible balanced compromise on the risk
reduction package, and building the Capital Markets Union.
Your agenda today is focused on important details regarding the
current steps in these areas, including the risk reduction package,
the implementation of the new global prudential standards, and
the European Supervisory Authorities Review. I do believe, your
deliberations will provide an important further input on behalf of
the industry to the ongoing discussions.
To sum up on this issue, banks play a critical role in financing
current economic expansion, but to continue to do this properly
they need stability and predictability with respect to both their
own balance sheets and operations, which is largely in their own
hands, and the institutional and regulatory environment in which
they function, which is a key responsibility of policymakers and
regulators.
Let me now turn to the latest developments in the banking sector
in Bulgaria.
The banking sector in Bulgaria is operating in a generally favourable
environment. The economy is doing well with one of the highest
GDP growth rates in the EU for the last couple of years. The budget
is balanced and the debt-to-GDP ratio is the third lowest in the EU.
There is increased focus on the structural reform agenda, as its
implementation was lagging behind.
Within this broader context, the banking sector performance
remains strong with a positive effect on economic expansion.
Capital adequacy and liquidity stay above the EU averages, and
loans to the non-government sector continue growing. In addition,
the banking sector is making good progress on a number of specific
issues. Let me mention a few of them.
Non-performing loans (NPLs), a legacy issue from previous years,
are going down. At the end of March the share of gross NPLs and
advances in the banking system was 9.3%, down from 17% at the
end of 2014. The share of net NPLs and advances, representing the
potential credit risk in the bank balance sheets (calculated after
deducting the impairments already incurred), was 4.6% at the end
of the first quarter. At a system level, net NPLs and advances are
also fully covered by the capital excess over the 8% regulatory
minimum and the mandatory capital buffers.
Our sector has smoothly introduced IFRS 9. The effects, however,
continue to be a matter of BNB’s attention. Last year we were
monitoring banks’ preparedness and action plans for the
forthcoming IFRS 9 requirements. Now we are at the stage of
reviewing and evaluating banks’ disclosure practices in connection
with the implementation of this new standard.
We have transposed the Payment Services Directive (PSD 2)
into Bulgarian law since March. Furthermore, both regulations
and supervisory practices related to payment services are being
overhauled as the BNB is adopting a number of guidelines of the
European Banking Authority.
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I may go on with the Bulgarian banking highlights, but I will stop
here. Fundamentally, the processes in our banking sector are part
of the pan-European context and our banks face similar challenges,
including with regard to the regulatory environment, challenges
that will be discussed in detail during today’s Board meeting.
Let me finally wish you a very successful working event.
Thank you for your attention!
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Приветствие на г-н Петър Андронов, председател на УС на
АББ, по време на официалната вечеря на АББ, проведена
на 17 май 2018г., по повод домакинстване на заседанията
на Изпълнителния комитет и Борда на Европейската
банкова федерация в София

Official address by Mr. Peter Andronov, Chairman of
the Executive Board of the ABB, at ABB’s official dinner
held on May 17, 2018, on the occasion of the meetings of
the Executive Committee and the Board of the European
Banking Federation hosted by the ABB in Sofia
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Уважаеми г-н Министър на финансите,
Уважаеми г-н Председател на Европейската банкова
федерация,
Уважаеми дами и господа,

Dear Minister of Finance,
Dear Chairman of the EBF,
Dear ladies and gentlemen,

Добре дошли в нашия древен град и древна страна. Място,
което е кръстопът между континенти и епохи, наситено с
история и мъдрост.
Убеден съм, че някои вече са се запознали с историческите
факти, а на други това скоро им предстои. Затова и моето
приветствие няма да бъде свързано с историята.
Споменавайки историята и мъдростта, широкото разбиране
днес е, че има все по-малко и по-малко мъдрост в банките и че
банките принадлежат към историята.
Нека за момент да забравим за историята и да се насочим
към наука, която е особено популярна сред банките днес.
Статистиката.
Ето как статистиката поставя някои въпроси пред банките.
Статистически, 3 банки са сред 10-те най-големи компании
по пазарна капитализация в света през 2007 г., а през 2017
г. – само една. Имаше моменти, когато банките доминираха
в тази статистика. Нещо повече, пазарната капитализация на
водещите световни банки се запазва на едни и същи нива през
годините или се увеличава много бавно, за разлика от други
сектори, които удвоиха или утроиха стойността си.
Статистически, връщайки се назад към 1988 г., годината на
Базел I, всички международни и местни указания за банките
можеха да се преброят на пръстите на двете ни ръце, днес,
обаче, пръстите на ръцете на 5 човека няма да са достатъчни да
направим това. Нещо повече, обемът на тази регулаторна рамка
прави различията още по-значими. И въпреки това, банковите
кризи не изчезват…
Статистически, индустрията на банковите регулатори
надминава всички други сектори по отношение на количеството
регулаторни актове, които се създават. Можем да кажем, че
я поставят до най-проспериращата индустрия – IT сектора.

Welcome to our ancient city and country. A place, which is a
crossroad between continents and epochs, full of history and
wisdom.

Търговска
банка Д АД

I am sure some of you are already familiar with the historical facts,
others will be soon too. Therefore my address is not about history.
Having mentioned history and wisdom, the broad perception today
is that there is less and less wisdom in the banks, and that the
banks belong to the history.
Let’s for a moment forget about the history and rather refer to a
science more popular among banks today. The statistics.
Here how the statistics raises concerns about banks.
Statistically, in the group of top 10 largest companies in the world
by market cap in 2007 – there were 3 banks and in 2017 only
one. There have been times when banks would dominate the list.
Moreover, the market cap of the leading world banks is rather flat
over the years or growing slowly, while other sectors doubled and
tripled their valuation.
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Statistically, back in 1988, the year of Basel I, all guidance for the
banks internationally and domestically could have been counted
with the fingers of your two hands. Today your two hands would
not be sufficient, not even the hands of 5 people. Notwithstanding
the volumes that make the difference even more pronounced. And
yet, banking crises have not disappeared...
Statistically, the industry of the banking regulators surpasses
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Въпреки това, има достатъчен брой банкери, готови да полудеят
и да предизвикат нова криза.
Статистически, например, по отношение на средната заплата
във Великобритания банките дори не са сред топ 10 от списъка
на 145 професии. Специалистите по финансов мениджмънт
се нареждат на 14 място, финансовите и инвестиционните
анализатори са на 18 място, финансовите специалисти - на
91, а банковите чиновници – едва на 112. И това положение не
се подобрява през последните години. Ситуацията е малко подобра в другите развити страни.
Статистически, преди 20 години банкирането се правеше
само от банки. Днес е трудно да преценим дали банкиране се
прави повече от банки /като брой/ или от небанкови компании,
fintech компании, големи технологични компании. Регулатори,
време е да регулирате също и небанковите компании. Въпреки
всичко, „чистият“ банков бизнес по отношения на обемите все
още се доминира от банки.
Статистически, броят на кредитните институции в ЕС
намалява от 8300 до малко под 6500 през последните 10
години. За същия период броят на заетите спада от 3.3 млн. до
2.7 млн.
Въпреки всичко, за учудване и за разочарование на мнозина
ние, банкерите, сме все още живи. И не само това, ние сме поустойчиви и по-силни от всякога.
От гледна точка на статистиката обърнете внимание на
следното.
Статистически, капиталът на банките е по-устойчив от
всякога.
Статистически, 10 от 50-те най-атрактивни работодатели в
света през 2017 г. са банки.
Статистически, банковият сектор остава безспорно
основният източник за финансиране на европейската
икономика.
Статистически, банковият сектор е сред индустриите с
най-големи инвестиции и иновации. Роботите и изкуственият
интелект скоро ще променят изцяло класическото банкиране
и банковите услуги.
Скъпи колеги,
Казвам всичко това не само, за да поставя акцент върху
устойчивостта на банките, но и защото някои хора смятат, че
светът изглежда по различен начин от София или от Лондон,
Франкфурт или Брюксел. До известна степен е така, но не
съвсем.
Ние всички се оплакваме от прекомерното регулиране, ние
всички сме разтревожени от увеличаващата се конкуренция
отвън, ние всички страдаме от най-жестоката лихвена диета,
на която са подложени икономиките в Европа през последните
години, ние всички сме решени да променим изцяло нашите
модели така, че да съответстват на развитието на технологиите,
ние всички се борим да възстановим репутацията на нашата
индустрия, като я защитаваме от непрекъснатите популистки
атаки.…
Разбира се, има различия и специфики. Може би заради
тяхната големина, география и икономическо развитие гласът
на страните като България не е достатъчно силен. Въпреки това,
някои от темите, които имат критично значение за нас, едва ли
ще бъдат поставени на челно място в програмата на ЕС и на
ЕБФ.
Скорошен пример е предложението за промяна на
Регламент 924/209 за определени такси при презграничните
плащания. Разглеждането на една такса извън контекста
показва много различен подход, който по-късно би довел до
големи изкривявания на пазарите в много страни. Подобно на
други административни интервенции, на тази също й липсва
визията и ще ощети непропорционално пазарните участници.
Затова, ние искаме силно да кажем, че това предложение не е
добре подготвено и е необходимо да бъде ревизирано.
Скъпи колеги,
Животът върви по-бързо от всякога. Както казват мъдрите
хора, днес промяната така се е променила, че е твърда бърза.

all other sectors in productivity terms, you may call it today the
other next to IT most prospering industry. Nevertheless, there are
still enough bankers ready to go wild and crazy, and to devise yet
another crisis.
Statistically, the average salary for instance in the UK among 145
professions would put no banking profession in top 10. Financial
project management professionals are number 14, finance and
investment analysts and advisers rank 18, finance officers are
number 91, bank clerks are just 112. And these don’t go any better
over the last years. The situation is hardly better in any other
developed country.
Statistically, 20 years ago banking would be done by banks only,
today is hardly to judge if banking is being still performed by more
banks in terms of numbers than non banks, fintechs, big techs.
Regulators, it’s time to regulate also the non-banks. Yet the core
banking business in terms of volumes is undisputedly dominated
by banks.
Statistically, the number of the credit institutions in the EU has
declined from 8300 to less than 6500 over the last 10 years. The
number of the employees has gone down for the same period from
3.3 mln to 2.7 mln.
Heck, surprisingly and to disappointment of many, we, bankers are
still alive. Not only, but we are more resilient and stronger than
ever before.
Ask the same statistics.
Statistically, the capital of the banks is more robust and solid than
ever in their history.

Allianz Bank
Bulgaria AD
Bulgarian –
American Credit
Bank AD
Bulgarian
Development
Bank AD
Central
Cooperative
Bank AD
Commercial Bank
Victoria EAD
D Commercial
Bank AD
DSK Bank EAD
Eurobank
Bulgaria AD
First Investment
Bank AD
International
Asset Bank AD
Investbank AD
Municipal Bank AD
Piraeus Bank
Bulgaria AD
ProCredit Bank
(Bulgaria) AD

Statistically, 10 of the 50 most attractive employers in the world
in 2017 are banks.

Raiffeisenbank
(Bulgaria) EAD

Statistically, the banking sector remains undisputedly the prime
source of financing for the European economy.

Societe Generale
Expressbank AD

Statistically, the banking sector is among the industries with
the highest investments in innovation. Robots and AI will soon
reshape completely the classical banking outset and services.
Dear colleagues,
I am saying all this not only to stress on the resilience of the banks,
but also because some people believe the world looks differently
from Sofia, than from London, Frankfurt or Brussels. To some
extend yes, but not completely.
We all are complaining by the same overregulation, we all are
concerned about the raising competition from outsiders, we all are
suffering from the most severe interest rate diet the economies of
Europe are treated with over the last years, we all are determined
to transform completely our models along with the pace of
technology, we all are struggling to restore the reputation of our
industry defending it from the constant populistic attacks…
Of course there are differences and specifics. Maybe because of
their size, geography and economic development the voice of
countries like Bulgaria is not as loud as others. Hence some of the
topics, critical for us, would hardly be high in the agenda of the EU
and the EBF.
A recent example is the proposal to amend Regulation 924/209 as
regards certain charges on cross-border payments. Taking a single
charge out of the context shows a very fragmented approach,
which later would lead to great distortions in many countries’
markets. Similarly to other administrative interventions this one
misses the broader picture and will harm disproportionally the
market participants. Therefore, we would like to loudly say, the
proposal is not well prepared and needs to be revised.
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TBI Bank EAD
Texim Bank AD
Tokuda Bank AD
UniCredit
Bulbank AD
United Bulgarian
Bank AD
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MEMBERS
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Citibank Europe Plc,
Bulgaria Branch
ING Bank N.V. –
Sofia Branch
T.G.Ziraat Bankasi
A.S. – Sofia Branch
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ПЪЛНОПРАВНИ
ЧЛЕНОВЕ

Със сигурност ще се случат много промени преди да се
видим отново в София. Ще изминат много години преди
председателят на УС на АББ да има привилегията да
домакинства и да приветства отново тази общност. Тъй като
председателят на нашата асоциация не е като китайския
президент, статистически шансът ми да ви приветствам тук
отново е доста ограничен. Затова и звънецът предупредително
звъни, че трябва да приключа с тази своя реч, за да не я
запомните като статистически най-дългата.
Скъпи колеги,
Интуитивно, ние всички обичаме хубавото вино и хубавата
храна. Това също може да бъде статистически доказано.
Така че нека да ви благодаря отново за вашето търпение и
да ви пожелая приятна и интересна вечер в София, както и
ползотворна дискусия утре.
Добре дошли още веднъж!

Dear colleagues,
Life is moving faster than ever. As wise people say, today the
change has changed itself to unprecedentedly fast.

Алианц Банк
България АД

Certainly, before we meet again in Sofia, many changes will occur.
It will take lots of years before the chairman of the ABB will have
the privilege to host and to address this community once again.
And as the chairmanship of our association is not like the Chinese
Presidency, statistically my chances to welcome you here again
are quite limited. Therefore, the bell is ringing now for me to stop
this speech as I don’t want you to remember it statistically as the
longest.

Банка Пиреос
България АД

Dear colleagues,
Intuitively we all like good wines and food, and equally appreciate
nice company and talks. It could be easily proven by the statistics
as well. So let me thank you for your patience and wish you
a pleasant and interesting evening in Sofia, as like a fruitful
discussion tomorrow.

Банка ДСК ЕАД

БългароАмериканска
кредитна банка АД
Българска банка
за развитие АД
Инвестбанк АД
Интернешънъл
Асет Банк АД
Обединена
българска
банка АД
Общинска
банка АД

Welcome once again!

ПроКредит Банк
/България/ АД

Вим Мийс: Нова страница за европейското банкиране
Изказване на Вим Мийс, главен изпълнителен директор на
Европейската банкова федерация, по повод провеждането
на заседанията на Изпълнителния комитет и Борда на
Европейската банкова федерация на 17 и 18 май 2018г. в София

Wim Mijs: A new chapter for European banking
Statement by Wim Mijs, CEO of the European Banking Federation, on
the occasion of the meetings of the Executive Committee and the Board
of the European Banking Federation on 17 and 18 May 2018 in Sofia

Първа
инвестиционна
банка АД
Райфайзенбанк
/България/ ЕАД
Сосиете Женерал
Експресбанк АД
Тексим Банк АД
Ти Би Ай Банк ЕАД
Токуда Банк АД
Търговска банка
“Виктория” ЕАД
Търговска
банка Д АД
УниКредит
Булбанк АД
Централна
кооперативна
банка АД
Юробанк
България АД

АСОЦИИРАНИ
ЧЛЕНОВЕ
БНП Париба –
клон София
ИНГ Банк Н.В. –
клон София
Ситибанк Европа
АД, клон България

Радваме се да бъдем посрещнати в красивата София,
където Бордът на Европейската банкова федерация провежда
през тази седмица свое заседание за 126-ти път. По време
на българското председателство ЕБФ събра висши банкови
мениджъри от 32 държави, които обсъждат съществени
въпроси, свързани с банковото регулиране понастоящем в
Европа.
Повечето банкери със сигурност си спомнят моменти от
кризата, но сега вече страницата е обърната. Онова, върху
което банките вече се фокусират, е икономическият растеж.
Все още, обаче, Европа и нейният банков сектор
продължават да се изправят пред нови предизвикателства

We are delighted to be welcomed in the beautiful city of Sofia,
where the Board of the European Banking Federation is meeting
this week for the 126th time. Under the hospitality of the Bulgarian
presidency, the EBF brought senior bank executives from 32
countries together to discuss the most important elements of
current banking regulation in Europe.

Те Дже Зираат
Банкасъ –
клон София

Most bankers most certainly are remembering moments of crisis,
but now, the page has turned, it is economic growth that banks are
focusing on now.
Nonetheless, Europe and its banking sector are still facing new
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както от политически, така и от икономически характер. В самата
Европа мненията са различни, а понякога и противоположни,
но дори и в другите части на света политическите и пазарните
сили не са престанали да се преобръщат и решенията,
които се взимат извън Европа, влияят върху конкурентната
позиция на европейските индустрии. По-важно от всякога
е полисимейкърите и индустриалните лидери да запазят
водещата роля, правилата и условията, в които банките и
техните клиенти могат да просперират. Не само защото много
европейци и бизнес организации разчитат на възможности за
достъпни спестявания и кредитиране, но и защото банките и
финансовите услуги са силно преплетени с европейския бизнес
от дълго време. Ще бъде от полза за всички да се осигурят
свежи перспективи в настоящата регулаторна среда. ЕБФ има
своята роля и се ангажира с европейските полисимейкъри в
този процес.
Аз, както и много други хора, сме убедени в потенциала,
който има единният пазар, но това, също така означава и
по-силно презгранично сътрудничество, и по-конкретно бързото финализиране на Банковия съюз, създаването на
капиталов съюз и сериозното засилване на сътрудничеството
в еврозоната. Виждаме, че стабилният и гъвкав банков сектор
се справя добре с динамичните и ликвидни капиталови пазари,
виждаме огромни стъпки, предприети с дизайна на Съюза на
капиталовите пазари. Сега Европа трябва бързо да се заеме
с укрепването и разширяването на публичните и частните
капиталови и дългови пазари. Но растежът няма да продължи,
ако се съсредоточи единствено върху краткосрочното
въздействие, сега банките се стремят да постигнат устойчиво
финансиране и цели. Освен създаването на енергийно
неутрални възможности за финансиране, това също така
е насочване на потребителите на финансови услуги към
устойчиво участие в икономиката. ЕБФ и нейните членове на
Борда с удоволствие отбелязват ангажимента на равнище ЕС,
както се вижда от представянето през март 2018 г. на плана
за действие на Европейската комисия. Банките играят основна
и централна роля при финансирането на глобалния преход
към устойчива нисковъглеродна икономика. Банковият сектор,
включително ЕБФ, си сътрудничи с институциите на ЕС и други
международни органи, предлагайки широкото си познание в
областта на кредитирането, инвестициите и интелигентните
консултантски услуги, за да постигне цели за устойчивост в
полза на обществото.
Контролът на риска и запазването на финансовата
стабилност в системата е важен, но докато законодателите
завършват последните правила след кризата, включително
транспонирането на Базел III и мерките за намаляване на
риска, би било от полза за нашия променящ се сектор да
постигне баланс между намаляване на риска и финансирането
на икономиката.
Смятам, че устойчивият икономически растеж върви ръка за
ръка с иновациите. Всички знаем, че напредъкът на цифровата
технология и нейното навлизане ще реши как ще изглеждат
финансовите услуги в близко бъдеще. При внедряването на
PSD2 при пълна скорост и скорошното въвеждане на Общия
регламент за защита на личните данни, банките са напълно
ангажирани да предлагат надеждни и иновативни финансови
услуги в цифровата ера. Потребителите и техните данни
ще останат в надеждна и сигурна среда, с която е известна
финансовата индустрия.

challenges, both of a political and economic nature. Opinions in
Europe alone remain diverse and sometimes opposed, but even
in other parts of the world political and market forces have
not stopped turning, and decisions made outside Europe are
affecting the competitive position of Europe’s industries. It is
more important than ever that policy makers and industry leaders
keep shaping dynamic and conducive rules and conditions, where
banks, and their clients can grow. Not only because many European
citizens and business rely on accessible saving and lending
options, but banks and financial services are deeply intertwined
with European businesses since a long time. It is for the benefit
of all interest to provide fresh perspectives on the current
regulatory environment. The EBF is playing its part and dedicates
its resources to engage with EU policy makers in this process.
I, and with me many others, believe in the full potential of the single
market but this also means a stronger cross-border collaboration.
More concretely, a swift completion of the Banking Union, on
delivering a Capital Markets Union and significantly strengthening
cooperation among the countries in the Eurozone. We see
that a robust and agile banking sector only performs well
with dynamic and liquid capital markets, we see great steps taken
with the design of the Capital Markets Union, Europe must now
move quickly to strengthen and broaden public and private equity
and debt markets. But growth will not last if only focused on
short-term impact, banks are now keen to deliver on sustainable
finance and objectives. Besides creating energy-neutral financing
options, this is also about guiding users of financial services
towards sustainable participation in the economy. The EBF and
its Board members gladly note the commitment at EU level,
as evidenced by the March 2018 presentation of the European
Commission’s action plan. Banks play an essential and pivotal role
in financing the global transition towards a sustainable low-carbon
economy. The banking sector, including the EBF, is cooperating
with EU institutions and other international bodies, offering its
extensive knowledge in lending, investment and smart advisory
services, to achieve sustainability goals for the benefit of society.
Controlling risk and safeguarding financial stability in the system
is important but while legislators are finishing the last postcrisis rules, including Basel III transpositions and Risk Reduction
Measures, it would be beneficial for our changing sector to strike
a balance between reducing risk, promoting innovation and
financing the economy.
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I believe that sustainable, economic growth goes hand in hand with
innovation. We all know that the advancement of digital technology
and the adoption thereof will decide how financial services will
look like in the nearby future. With PSD2 implementation in full
swing, and the General Data Protection Regulation launching very
soon, banks are fully committed to offer reliable and innovative
financial services in the digital age consumers and their data
will remain in a trusted and safe environment that the financial
industry is known for.
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Заседание на Изпълнителния комитет на Европейската банкова федерация
Meeting of the Executive Committee of the European Banking Federation

Заседание на Изпълнителния комитет на Европейската банкова федерация
Meeting of the Executive Committee of the European Banking Federation

Заседание на Борда на Европейската банкова федерация
Meeting of the Board of the European Banking Federation

Официална вечеря на АББ, по повод домакинстване на заседанията на Изпълнителния комитет и Борда на Европейската банкова федерация в София
Official dinner on the occasion of the meetings of the Executive Committee and the Board of the European Banking Federation hosted by the ABB in Sofia

Фредерик Удеа, председател на Европейската банкова федерация
Frédéric Oudéa, President of the European Banking Federation

