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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Описание на Икономическата дейност
Технологичният бум в света наложи промени в предоставянето на финансови
услуги и в частност в банкирането, обслужващо спестявания, разплащания и кредитиране.
Дигиталната трансформация в банкирането е свързана с използването на модерно
оборудване и софтуер, както и с преразглеждане на подходите към управлението,
комуникациите и корпоративната култура. Тя включва преход от традиционните методи
на работа към напълно нови, изградени въз основа на съвременни технологични решения.
За банковите институции дигиталната трансформация може да означава преразглеждане
на оперативния модел, създаване на нови посоки и обединяване в партньорска екосистема,
която ще изведе различните услуги на фундаментално ново ниво.
Преди COVID-19 кризата финансовите институции бяха по-скоро предпазливи по
отношение на въвеждането на по-голям брой иновации заради определени рискове.
Проучване от 2016 г. сочи, че 44 % от банките считат липсата на единна визия за
дигитализацията като бариера пред дигиталната трансформация. Преди това по важност е
наследената технологична среда (50%), а на трето място се нарежда липсата на умения и
опит (38%). Пандемията обаче определено промени ситуацията и насърчи внедряването на
иновации.
2. Банковите институции и дигитализацията
Внедряването на иновации се управлява главно от потребителите, чието основно
изискване е намаляване времето за извършване на банкови операции. Създаване на
възможност за тяхното изпълнение в режим 24/7, по-удобно използване на банкови
продукти, възможност за получаване на други услуги, наред с банкирането, използвайки
един интерфейс.
Продуктовите иновации в банковия сектор са водени от технологичните и
дигитални тенденции като анализ на големи данни, усъвършенстван анализ, изкуствен
интелект,

робо-консултиране,

както

и

блокчейн.

Процесните

иновации

целят

намаляването на разходите и ускоряването на трансакциите за търговските банки. За да се
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осигури необходимата скорост при пускането на нови продуктови иновации, се изисква
гаранция, че са налице правилните компетенции на човешките ресурси.
В следващите няколко години широко приложение ще намери софтуерът за
управление на идентичността, който ще се използва както за служителите, така и за
клиентите на банките. Към момента дигитализацията представлява допълнителен слой,
който увеличава рисковете за системите на финансовите организации. Именно затова
въвеждането на такъв тип софтуер ще подобри видимостта в структурите и ще намали
рисковете, в случай че даден привилегирован профил бъде компрометиран.
Един от водещите трендове в икономическа дейност „ Предоставяне на финансови
услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване“ е изчезването на
глобалната система за финансови услуги, такава каквато днес познаваме и използваме.
Навлизането на нови алтернативни играчи дори кара някои анализатори да говорят за края
на банкирането. Трудно е да се предвиди в детайли какво ще бъде бъдещото на банките
или каква роля ще играят традиционните финансови институции в новия световен ред, но
със сигурност те ще се трансформират в голяма степен. Това, което е сигурно в настоящия
момент е, че парите ще бъдат ключовата инфраструктура, която движи процесите в света
независимо от формата им, и винаги ще има нужда от системи за финансови услуги.
Настоящият свят чрез нарастващата доминация на дигиталните технологии и
благодарение на техния напредък, дават на потребителите такъв тип власт, която променя
почти всеки аспект на съвременното общество, включително отношенията им с финансови
институции. Правилата на играта се променят завинаги поради комбинацията от цял набор
от технологични фактори – изкуствен интелект (AI), големи данни (Big Data), интернет на
нещата (IoT), нарастването на броя на криптовалутите, но и повишеното им регулиране и
т.н.
Клиентът сега е по-овластен и същевременно по-мобилен. Според проучването
„Емоциите в банковото дело 20211“ на EMO Insights International, емоционалната
привързаност на клиентите към банките им е спаднала многократно с пандемията. В
допълнение към това, по-лошо разбиране на предлагането на услуги, показва, че 4 от 10
клиенти биха преминали към нетрадиционна институция, ако трябваше да изберат нов
„доставчик“ на заемен финансов ресурс, съгласно Барометъра за финансови иновации,
1

https://emoinsights.com/estudio-emociones-banca-espana/
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създаден от Funcas в сътрудничество с Finnovating2. Несъмнено, всички тези сигнали карат
много финансови институции да помислят за дългосрочното си оцеляване. Разбира се,
това очевидно предполага радикална промяна в подхода и отношението към клиентите.
За всяка компания, не само за банките, предприемането на програма за драстична
промяна е доста трудна задача, особено когато се сблъсква с множество остарели,
технологии, бизнес и операционни модели, начин на мислене в служителите.
3. Дефиниране на основните понятия
 Понятия, свързани с избраните длъжности:
 Big data аналитик:
- Прилага и развива съществуващите модели за повишаване на капиталовата
ефективност, за повишаване на бизнес потенциала и за управление на клиентските
взаимоотношения;
- Изпълнява дейности по проучване и анализ на вътрешни и външни източници
на данни;
- Изпълнява дейности по внедряването и бизнес администрацията на
използваната информационна система;
 Експерт Ликвидни операции:
-

Проверява, потвърждава, разплаща и осчетоводява в съответните банкови

системи сделките за покупко-продажба на валута на междубанковия пазар и с клиенти на
Банката, ценни пратки, депозити с банки и сделки с деривати, както и допълнителни
операции и събития свързани с тях;
-

Поддържа сетълмент инструкции за контрагенти в системите;

-

Извършва

мониторинг

и

реконсилация

на

потвържденията

по

сделките,изпраща потвърждения за сключени сделки и проследява непотвърдени
сделки;извършва

счетоводни

записвания

в

счетоводната

система

на

Банката;

изготвя/изпраща eжедневни и/или периодични регулаторни справки за сделки за покупкопродажба на валута, депозити с банки и деривати по изискване на БНБ, одитори или други
регулаторни органи;
-

Участва в имплементирането на нови системи или промени, както и в

проекти свързани с дейността на екипа;

2

https://www.finnovating.com/reports/sandboxes-regulatorios-sector-financiero/
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Експерт събиране на вземания:

-

Управление и координиране с юрисконсулт на дейностите по събиране/

ликвидация на съществуващи корпоративни кредитни експозиции, вкл. комуникация със
синдици, ликвидатори, представители на съдебни и общински организации, охранители,
оценители и др.


Съдейства за събирането на необслужваните кредити.
Мениджър дигитални канали и продажби:

Разработване на онлайн и

мобилно банкиране, създаване на нови функционалности и процеси в двата канала,
извършване на вътрешни и външни обучения за възможностите на онлайн и мобилно
банкиране, провеждане на различни кампании и инициативи за увеличаване на употребата
на дигиталните канали сред съществуващите клиенти на банката, достигане на заложените
цели за активност и употреба на двата канал и т.н.


Бизнес аналитик CRM:

-

Разработване, внедряване и развитие на функционалности на CRM система;

-

Разработване на функционални спецификации за подобряване на процесите;

-

Анализира и участва в оптимизацията на процесите и системите;

-

Извършва анализи на клиентска информация и подготвя търговски

кампании.


Вътрешен одитор:

-

Проверява истинността на предоставените данни.

-

Участва в изпълнението на планирани и непланови инспекции в клоновата

мрежа и Бизнес центровете на банката.

(Главен/

Главен/ експерт-вътрешен контрол на инвестиционната дейност
анализатор,

банка):

Контролират

спазването

и

протичането

на

инвестиционната дейност в банката.


Експерт-ефективност на АТМ и ПОС (Експерт, бизнес развитие):

-

Управлява мрежата с банкомати в страната;

-

Кешмениджмънт на банкоматите;

-

Мониторинг и реакция при технически проблеми;


-

Дилъри (парични и капиталови пазари):
Търговия с финансови инструменти/облигации, валута;
Управлява търговския портфейл, отваря и затваря позиции, следи резултата

от дейността и прилага серия от проверки на коректността на данните.
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Извършва търговия на валута и книжа.
Анализатор на данни/ Експерт, Управление на данни: Работи с базите

данни на банката, събира, анализира данните, прогнозира и валидира.


Експерт-сигурност на банковите карти и противодействие на измами

(Специалист, сигурност)/ ИТ експерти в отдели Валутни преводи, отдел Мъни Грам,
Рекламации по валутни преводи и тн./ Експерт-сигурност на банковите процеси:
Подпомагат дейностите свързани с информационната сигурност на Банката, мониринг на
процеси и информация


Експерт-противодействие на изпирането на пари: Следят процесите в

банката и противодействат изпирането на пари


Експерт Стратегия, Трансформация и иновации: Реализира и подпомага

проекти свързани със стратегията на банката.


Главен експерт Картови операции:

-

Организира мониторинг и счетоводните операции по вътрешно разчетни

сметки на отдела.
-

Отговаря за счетоводни операции по дебитни и кредитни карти относно

картови трансакции.
-

Финансова обработка и счетоводно приключване на завършилите цикъла си

процедури по жалби и оспорени плащания на картодържатели, вързани с трансакции на
терминали на Банката.


Мениджър Иновации и Дигитален маркетинг

-

Разработва проекти и управлява иновативни идеи в сегмент Банкиране на

дребно.
-

Проучва и анализира пазара в областта на дигиталния маркетинг.



Продуктов менижър Кредити - Управлява приходите и разходите от

продажбата на кредитни продукти за физически лица, като следи за реализацията,
доходността и правилното позициониране на кредитните продукти към отделните пазарни
сегменти и дава предложения за тяхното подобрение.

 Понятия, свързани с компетенциите и уменията на избраните
длъжности:
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o Дигитална компетентност (ДК) - набор от знания, умения, нагласи,
които се изискват при използване на Информационно комуникационни технологии /ИКТ/
и електронните медии при изпълнение на задачи, решаване на проблеми, осъществяване
на комуникация и управляване на информация, създавайки и споделяйки съдържание,
изграждайки знания ефективно, ефикасно, по подходящ начин, критично, творчески,
самостоятелно, гъвкаво, етически по време на работа, в свободното време, при обучение,
общуване и потребление”.
ДК е набор от дигитални умения, които се използват аналитично и критично
при осъществяване на конкретна задача. Процесът по изграждане на компетентности за
работа с ИКТ включва надграждане на конкретни дигитални умения.
o Дигитални умения (ДУ) - представляват знанията и способността да се
използват подходящите дигитални инструменти за оценяване, използване, споделяне и
създаване на съдържание с помощта на информационните технологии и Интернет. Те са
както технически, свързани с разбиране и използване на дигитални системи, инструменти
и приложения, така и умения за ефективна обработка на информация. Индиĸaтopът зa
дигитaлни yмeния oтpaзявa cпocoбнocтитe зa cпpaвянe в дигитална cpeдa и e бaзиpaн нa
дeйнocти, извъpшвaни oт xopaтa мeждy 16 и 74 г., в чeтиpи cпeцифични oблacти в
Интepнeт - инфopмaция, ĸoмyниĸaция, peшaвaнe нa пpoблeми и ползване на
специализиран coфтyep.


Понятия, свързани с целите на секторния анализ и задачи:
o

Изкуствен интелект /ИИ/ Към момента е наличен „тесен изкуствен

интелект“. Нарича се така, защото е създаден да адресира ограничени, единични задачи. Голяма
част от сега функциониращите системи на изкуствен интелект са именно тесен изкуствен интелект,
който изпълнява ясно дефинирана задача. Това е технология, която позволява на високофункционални системи да преповтарят, а дори да надминават човешките способности по
отношение на възложени задачи. Всеки софтуер, който използва достижения като: събиране на
данни (data mining), машинно обучение (machine learning), разпознаване на модели (pattern
recognition) и обработване на естествени езици (natural language processing), за да извършва
автономно прости решения, може да се възприеме като тесен изкуствен интелект.

В днешно време изкуственият интелект играе все по-важна и интегрираща
роля в много индустрии. Той може да подобри капацитета, надеждността, енергийната
ефективност, гъвкавостта, безопасността и рентабилността в пощите и куриерските

8

фирми. В тях ИИ

би могъл да подобри ефективността на транспортирането и да

оптимизира работата в разпределителните центрове.
Чрез събиране и анализиране на данни, ИИ може да подрежда инвентара и
да прогнозира от какъв нов има нужда, може да управлява потоците от пратки,

да

контролира търсенето и предлагането, както и други фактори.
o

Интернет на нещата /IoT/ - е надеждна екосистема от сензорни

устройства, различни по вид и предназначение, като сензори за местоположение,
температура, влажност и пр. Такава хомогенна дигитална мрежа събира и предоставя
данни в реално време.
Анализатори прогнозират, че само след няколко години, броят на
устройствата, които са свързани с интернет, ще надмине 75 милиарда.
Интернет на нещата чрез Радиочестотна идентификация (FRID) –
идентифициране и проследяване на обекти чрез различни технологични. Това е техника,
която позволява обекти и хора да бъдат идентифицирани от разстояние. Микроскопични
електронни чипове с антена, могат да се поставят върху етикети на всякакви писма,
пратки, колети и др. Чипът, прикачен към тях комуникира чрез своята антена с четеца,
който предава събраната информация към компютър, където се записва в база данни.
Обратно, компютърът може да съхранява информация в чипа чрез четеца, който също
функционира като предавател.
o

Блокчейн - Блокчейн е разпределена база данни, която се споделя

между възлите на компютърна мрежа. Като база данни блокчейн съхранява информация
по електронен път в цифров формат, която е криптирана, без да е възможна външна
намеса, което подсигурява сигурност и прозрачност. В индустрията за пощи и колети
блокчейн също има голям потенциал.Това означава, реализиране на:
-

безпроблемна глобална търговия от край до край; рационализирани
трансгранични

пощенски

и

колетни

трансакции

с

интегрирано

проследяване, плащания и митници, за да се даде възможност за
проследяване и одитирането им;
-

незабавно валидиране на идентификация: биометрично потвърдена
информация за самоличност за редица държавни и търговски услуги;

-

дигитализирана проверка на пакета: митническите служители могат да
проверят цифрово подробности за пакета като произход, физически
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характеристики, лицензиране, автентичност, дестинация и пътуване,
премахвайки необходимостта от посредници.
В комбинация с големи данни и изкуствен интелект, блокчейн може да донесе
изключителни печалби, в контекста на оперативната съвместимост на веригата за
доставки. Разглеждайки я като изолирана система, технологията блокчейн, не е
достатъчно ефективна, ако не взаимодейства с Интернет на нещата.
o Роботизирана автоматизация на процесите или простата RPA е друга
гореща тенденция, която банките възприемат за повишаване на печалбите и
ефективността. Тези решения могат значително да спестят от бюджета на банките и да
заменят или подпомогнат човешките служители с широк спектър от задачи, за да се сведат
до минимум грешките, да се увеличи максимално точността и значително да се подобри
обслужването на клиентите
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II.

ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРА В ИКОНОМИЧЕСКИ И
СОЦИАЛЕН ПЛАН
1. Динамика на основните макроикономически индикатори:
По данни на тримесечния бюлетин3 на Българска народна банка през третото

тримесечие на 2021 г. активите на банковата система нараснаха с 4.2 млрд. лв. (3.3%) до
132.7 млрд. лв. в края на септември. В структурата на баланса се увеличи размерът и делът
на позицията „пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане“,
главно поради повишените парични салда в централни банки. Нарастването на кредитите
и авансите беше формирано от растежа на кредитния портфейл през периода. Спрямо края
на юни се увеличиха и дълговите ценни книжа, докато позицията „други активи“ намаля.
В пасива на банковата система продължи нарастването на депозитите. В края на
септември пазарният дял на петте най-големи банки в активите на банковата система беше
66.6% (при 66.2% към 30 септември 2020 г.).
През третото тримесечие на 2021 г. банковата система осъществяваше дейността си
в условията на подобрение на икономическата среда, свързано с динамиката на крайното
потребление. В краткосрочен план засилването на кредитната активност оказва
благоприятен ефект върху финансовия резултат на банковия сектор. Независимо от това,
продължителното запазване на текущите темпове на кредитен растеж създава
предпоставки за увеличение на задлъжнялостта, което може да се отрази негативно върху
способността на кредитополучателите да обслужват задълженията си и да доведе до
нарастване на необслужваните кредити и обезценките при потенциално влошаване на
икономическата среда.
По отношение на рисковете със структурен характер, при направения през 2021 г.
преглед на буфера за системен риск (БСР) УС на БНБ потвърди нивото от 3%, като БСР
остава ключов компонент в набора от прилагани капиталови инструменти за повишаване
устойчивостта на банките срещу реализацията на структурни рискове, застрашаващи
стабилността на банковата и финансовата система на България. През ноември 2021 г. при
ежегодния преглед на буфера за други системно значими институции (ДСЗИ) с решение

3

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_b_in_b_2021_09_bg.pdf
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на УС на БНБ бяха идентифицирани осем банки, нивата на буфера за които през 2022 г.
ще са в интервала от 0.50% до 1.00%.
1.2. Коефициент на заетост, брой на наетите лица в сектора
Основните показатели на Националния статистически институт за икономическата
активност на населението през четвъртото тримесечие4 на 2021 година са:


Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64

навършени години е 71.8%.


Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени

години е 68.5%.


Коефициентът на безработица е 4.5%.



Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 56.3 хил., или

4.6% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.
През четвъртото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица е 3 080.5 хил.,
от които 1 647.5 хил. мъже и 1 432.9 хил. жени. Коефициентът на заетост е 52.6%,
съответно 58.8% при мъжете и 46.9% при жените. В сектора на услугите работят 1 957.2
хил., или 63.5% от заетите лица, в индустрията - 932.9 хил. (30.3%), и в селското, горското
и рибното стопанство - 190.3 хил. (6.2%).
От всички заети лица 3.9% (120.4 хил.) са работодатели, 6.9% (212.6 хил.) –
самостоятелно заети лица (без наети), 88.6% (2 730.7 хил.) - наети лица, и 0.5% (16.7 хил.)
- неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 076.4 хил. (76.0%)
работят в частния сектор, а 654.3 хил. (24.0%) - в обществения.
През четвъртото тримесечие на 2021 г. заетостта в отделните възрастови групи е
следната:
 Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 990.4 хиляди.
 Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 68.5%
(72.2% за мъжете и 64.7% за жените).

4

https://nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/LFS2021q4_74TB99J.pdf
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 Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени
години е 34.9% (39.0% за мъжете и 30.5% за жените).
 Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени
години е 73.6%, съответно 77.8% за мъжете и 69.4% за жените.
В икономическата дейност „ Предоставяне на финансови услуги, без застраховане
и допълнително пенсионно осигуряване“ през третото тримесечие на 2021 наетите по
трудово и служебно правоотношение лица са 41136. На годишна база намалението на
наетите лица е с -0,4% ( 41281). Намалението на наетите за тримесечие е -0,1% (III тр.
2021 г. / II тр. 2021 г.).
През третото тримесечие на 2021 г. банковата система осъществяваше дейността си
в условията на подобрение на икономическата среда, свързано с динамиката на крайното
потребление. В краткосрочен план засилването на кредитната активност оказва
благоприятен ефект върху финансовия резултат на банковия сектор. Независимо от това
продължителното запазване на текущите темпове на кредитен растеж създава
предпоставки за увеличение на задлъжнялостта, което може да се отрази негативно върху
способността на кредитополучателите да обслужват задълженията си и да доведе до
нарастване на необслужваните кредити и обезценките при потенциално влошаване на
икономическата среда.
1.3. Средна работна заплата
По данни на НСИ, през четвърто тримесечие на 2021 г. средната работна заплата
без бонуси в Икономическа дейност 64 „ Предоставяне на финансови услуги, без
застраховане и допълнително пенсионно осигуряване“ е от 2446 лв.. Нарастването спрямо
предходната година е с 8% в тази икономическа дейност, при среден ръст за страната от
11%.
В последните пет години се наблюдава изоставане в нарастването на работната
заплата в банковия сектор и това води до намаляване на интереса на определени
специалисти за работа там. Този проблем бе изтъкнат от представителите на трите найголеми банки в страната – Банка ДСК, Обединена българска банка и Уникредит Булбанк в
проведеното анкетно проучване и интервюта с ръководители.
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2. Микроикономически особености на сектора
През периода юли – септември на 2021 г. в структурата на балансовите активи на
банковата система бяха отчетени следните изменения:
• делът на позицията „пари, парични салда при централни банки и други депозити
на виждане“ се повиши от 18.6% до 19.9%, а размерът є възлезе на 26.4 млрд. лв. в края на
периода, като общото увеличение спрямо 30 юни на паричните салда в централни банки и
другите депозити на виждане достигна 2.2 млрд. лв. (10.1%).
• размерът на портфейлите с дългови и капиталови инструменти нарасна с 200 млн.
лв. (1.0%) главно с приноса на дълговите ценни книжа и в края на септември възлезе на
20.5 млрд. лв., а делът им намаля до 15.4% в балансовото число (при 15.8% в края на юни).
• общият размер на позицията „кредити и аванси“ се увеличи с 1.7 млрд. лв. (2.2%)
до 80.2 млрд. лв. в резултат на растежа на кредитния портфейл, а делът є в общата
структура на активите се понижи от 61.1% до 60.5%. Размерът на активите на банковата
система, отнесен към БВП, в края на септември възлезе на 103.5%2 (при 104.4% в края на
юни).
По данни на БНБ за третото тримесечие на 2021 г. в края на септември спрямо края
на юни размерът на брутните кредити и аванси се увеличи с 1.8 млрд. лв. (2.2%) до 83.9
млрд. лв. Намаление беше отчетено при вземанията от кредитни институции (с 367 млн.
лв., 3.5%) до 10.2 млрд. лв. Брутният кредитен портфейл5 на банковата система нарасна с
2.2 млрд. лв. (3.1%) до 73.7 млрд. лв. в края на септември. Основен принос за това имаше
увеличението на кредитите за домакинства (с 1.0 млрд. лв., 3.8%) и нефинансови
предприятия (с 979 млн. лв., 2.6%). Растеж се наблюдаваше и при вземанията от други
финансови предприятия (със 174 млн. лв., 3.5%), а тези от сектор „държавно управление“
намаляха (с 13 млн. лв., 1.4%). През тримесечието в структурата на кредитите и авансите
по резидентност не настъпиха съществени изменения и в края на септември делът на
резиденти беше 86.2%, а този на нерезиденти – 13.8% (при съответно 86.0% и 14.0% в
края на юни). Във валутната структура на кредитите и авансите делът на вземанията в
5

В обхвата на кредитния портфейл влизат секторите „нефинансови предприятия“, „домакинства“, „други
финансови предприятия“ и „държавно управление“.
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левове нарасна до 59.6% за сметка на намалението на този в евро – до 36.8% (при
съответно 58.7% и 37.7% в края на юни). Делът на кредитите и авансите в други валути се
запази – 3.6% в края на септември.
През третото тримесечие депозитите в банковата система се увеличиха с 3.9 млрд.
лв. (3.6%) до 113.3 млрд. лв., за което допринесе главно растежът при нефинансовите
предприятия (с 2.4 млрд. лв., 7.7%). Нарастване се наблюдаваше и при депозитите на
домакинствата (с 665 млн. лв., 1.0%), на другите финансови предприятия (с 648 млн. лв.,
16.8%) и на кредитните институции (с 382 млн. лв., 8.2%). Намаление отбелязаха
депозитите на сектор „държавно управление“ (с 234 млн. лв., 6.5%). Дяловете на
депозитите на резиденти и нерезиденти бяха съответно 92.6% и 7.4% (при 93.0% и 7.0% в
края на юни). Във валутната структура на привлечените средства през тримесечието не
настъпиха съществени промени и в края на септември делът в левове беше 59.9%, а на
деноминираните в евро – 33.2% (при съответно 59.8% и 33.0% три месеца по-рано). Делът
на средствата в други валути беше 7.0% (при 7.2% към 30 юни).
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на септември възлезе
на 16.3 млрд. лв., като спрямо края на юни нарасна с 247 млн. лв. (1.5%) с приноса на
увеличената печалба през периода. През тримесечието намаляха другите резерви (с 94
млн. лв., 2.1%) и натрупаният друг всеобхватен доход (със 100 млн. лв., 22.3%).
Петте значими банкови институции (съгласно критериите на ЕЦБ) в края на
септември 2021 г. са заемали 66.1% от активите на банковата система, а по-малко
значимите – 30.6% (при съответно 65.9% и 30.8% в края на юни). Разпределението на
банковите институции е в три групи – първа, втора и трета.
Първа група: УниКредит Булбанк; Банка ДСК; Обединена българска банка;
Юробанк България; Първа инвестиционна банка.
Втора група: Райфайзенбанк (България); Централна кооперативна банка; Алианц
Банк България; Българска банка за развитие; ПроКредит банк (България); Инвестбанк;
Общинска банка; Българо-американска кредитна банка; Интернешънъл асет банк; ТИ БИ
АЙ Банк; Търговска банка „Д“; Тексим Банк; Токуда Банк.
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Трета група: Ситибанк Европа – клон България; ИНГ банк Н.В. – клон София; БНП
Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България; БНП Париба С.А. – клон София; Те-Дже
Зираат банкасъ – клон София; Варенголд Банк АГ, клон София; Бигбанк АС – клон
България.
Стъпвайки на критериите на ЕЦБ за значими банкови институции за изготвянето на
секторния анализ за Икономическа дейност 64 „ Предоставяне на финансови услуги, без
застраховане и допълнително пенсионно осигуряване“ бяха проведени интервюта и
изследвани представители на УниКредит Булбанк, Банка ДСК и Обединена българска
банка. В индивидуални интервюта и фокус групи участваха служители на следните
позиции: главен икономист на банка, директор дирекция „Информационно обслужване и
сигурност“, главен експерт „Обучение“, директор отдел „Човешки ресурси“ , банков
консултант, Старши мениджър, Зам. Директор на Управление ИТ и др.

16

III. S.W.O.T. АНАЛИЗ НА СЕКТОРА
Вътрешна среда
Силни страни


Първите стъпки към дигитализацията на процеси и услуги във финансовите
институции са вече факт. В най-големите банки се внедри NPS система/изпращат
се SMS-и на обслужени клиенти като получената от тях оценка рефлектира пряко
върху фокуса на работа на тези екипи. Процесите и услугите, свързани с
клиентското изживяване, които събират най-ниски оценки са фокус на работните
service design групи.
обслужването

и

По този начин всички процеси, които пряко касаят

формирането

на

позитивно

клиентско

изживяване

са

оптимизирани.


По линия на дигитализацията в сектора и увеличаващата се нужда от дигитални
специалисти, които да се влеят в банковия отрасъл, отделните банки организират
обучения за служителите си, вътрешни или външни чрез възлагане. Например
Банка ДСК през 2022 година стартира вътрешна Дигитална Академия. Целите на
Академията са следните: повишаване на дигиталните компетенции на всички
служители и развиване на вътрешни IT специалисти, които да участват активно в
следващите стъпки по внедряване на нови технологии, облачни пространства и
изкуствен интелект;



Многофункционални приложения за онлайн и мобилно банкиране, което позволява
всеки клиент без да посещава физически банков офис да открива сметки, да прави
плащания и др.;



Създаване на нови услуги извън банкирането като например закупуване на
винетки;

Слаби страни
• Поради специфичността на банковия сектор/ външните и вътрешни регулации
сигурността на данните е от първостепенно значение. Спазвайки всички стандарти за
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сигурност, трудно могат да се внедрят нови дигитални технологии, базирани на
облачни пространства, което води до изоставане на банките спрямо другите
индустрии. Въвеждането на нова технология/софтуер е бавен процес и рефлектира
върху гъвкавостта на банките и върху техния технологичен напредък.
Възможности
 Рразработване на нови продукти и дигитални услуги за мащабиране на дейността,
т.е. разгръщане на дейността отвъд локалното и да се стъпи на глобалните пазари на
база на качеството и уникалността на дигиталните продукти и услуги.
 Въвеждане на системи за обслужване на дейности в сектора вместо човешки труд
 Иновациите водят нови клиенти и нарастването на броя им;
 Стандартизиране на сигурността
 Нарастване на оборотите от банковите операции (респ. на доходите от други
операции, оптимизиране на разходите и подобряване на ефективността от дейността).
 Адаптиране на структурата на персонала в съответствие с развитието на новите
технологии и дигитализацията (с позиции за хора с познания и опит в приложната
математика, програмиране, телекомуникации, информатика).
 Допълнителна мотивация за персонала.
 Повече възможност за диверсификация на рискове от всякакъв вид
Заплахи


Кибер атаки насочени към банковите данни и информация



Бързото навлизане на блокчей технологиите може да се разглежда като заплаха и
възможност, защото от една страна използването на блокчейн може да намали
приходите и да редуцира нуждата от финансовото посредничество на банката, но
също така може да се използва и като помощно средство за опростяване на
трансакциите, повишаване на сигурността и скоростта на банковите трансакции;



Информационна асиметрия;



Структурата на работната сила и нейното участие в процеса на предоставяне на
услуги (оттам и определянето на нейното заплащане и механизмите за
разпределяне на добавената стойности);



Сигурността на работното място и продължителността на работния ден и седмица;
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Външна среда
Силни страни
Банките винаги подчиняват идващите промени на собствените си нужди, така че
каквато и конкуренция да срещат в лицето на алтернативни финансови институции или
дигитални банки, то те ще запазят, поне в близък хоризонт водещата си роля. Те дори са
ключовият фактор, който отговаря затова как да се реши казусът с криптовалутите,
задавайки предписание на регулаторите и национални държави.
Днес ставаме свидетели на експлозия на криптовалути като спекулативни активи
или като запас от стойност (като злато), но реалното им приложение започва да надхвърля
тези функционалности. Потенциално, с включването на „умните договори“, те биха могли
да

подкрепят

всички

дигитални

многостранни

трансакции

за

подобряване

на

ефективността и сигурността чрез блокчейн. Както в много други области на иновациите,
големите финансови институции няма да останат извън тази промяна и ще трябва
постепенно да интегрират дигиталните активи в своите услуги.
Нещо повече, ролята на банките е от основно значение за подпомагане на
националните органи по необходимия път към регулирането и разпространението им в
мащаб. Засега банките успяват да задържат официализирането на криптовалутите, като
по-скоро работят за лансирането на концепцията за преминаване изцяло към дигитални
пари.
Съобщенията, че Diem, криптовалута, подкрепена от Facebook, ще бъде пусната
като стабилна монета в края на тази година; различните проекти на някои централни
банки за създаване на собствени дигитални валути в Китай, Япония или Европа; IPO на
фирмата за криптовалута „Coinbase“; биткойн треската; неотдавнашното съобщение на
Visa и Paypal, че ще приемат използването на дигитални валути в САЩ, въпреки липсата
на ясна правна рамка; и най -вече напредъкът на MiCA (регулацията на Комисията за
цифровите активи, която ще засегне целия ЕС), показват, че в тази област има голямо
разнообразие от различни основни проекти за дигиталните активи и че банките ще
предприемат решителни действия към забрана, трансформация или допускане съвсем
скоро.
Някои финансови институции вече са направили първите си стъпки сами. BBVA
например, предлага на своите клиенти покупка, продажба и съхранение на биткойни,
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макар че засега е само чрез дъщерното си дружество в Швейцария. Банката вече е
съобщила за интереса си да разшири тези услуги в други страни, веднага щом този въпрос
бъде регулиран. От своя страна, Solaris Bank

създаде своя собствена услуга за

попечителство на дигитални активи, която предлага на своите клиенти в Германия и други
институции A със стартирането си Sygnum Bank преди няколко години в Швейцария, тя
е фокусирана единствено върху такива активи. Но интересът на банките идва най-вече от
факта, че всички конкурентни инструмент и дигитални технологии могат да генерират
нови източници на доход или дори нови бизнес модели, базирани и на децентрализирано
финансиране (DeFi).
Слаби страни
Прекаленият

акцент

върху

хипериндивидуалните

дигитализирани

услуги,

превърнати все повече в продукти, но основно разчитащи на такси и лихви по кредити и
негативни лихви по депозити, ги превръща все повече в дехуманизирани институции,
които аутсорсват множество услуги извън тях, като кредитно консултиране и пр. Наред с
това ги лишават от традиционни услуги като купуване и продажба на финансови
инструменти - акции, форекс, бондове и деривати като опции и фючърси.
Това би могло да означава, че колкото и да интегрират иновации, купувайки
продукти от стартъп компании, в един момент банките могат да станат прекалено тромави
и неконкурентоспобни, особено на фона на тренда на глобално лицензиране на небанкови
финансови (дигитални) институции.
Възможности
Предизвикателства за традиционното банкиране
Днес банките са изправени пред предизвикателства в четири различни измерения.
От една страна, те трябва да се научат как да създават нови продукти и услуги, както
финансови, така и нефинансови. Вече не е достатъчно да стартират нова кредитна карта в
специален цвят или заеми със специфично брандирано име. За тях сега е важно да
създадат хиперперсоанализирани и многоканални отношения, като демонстрират, че
„мислят“ за жизнените нужди на клиентите (пътуване, закупуване на къща, смяна на
автомобили, учене ...) и да знаят как да отличат дали техният профил е да ползват
физически или виртуални услуги и продукти, които наистина добавят стойност там,
където са необходими.
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Второто измерение е оперативна промяна. Повечето от служителите на самите
банки все още следват аналогови, ръчни процеси, проектирани преди години, които далеч
не са адаптирани към дигиталния ежедневен живот на техните клиенти. Не би могло
някой, който пазарува в Instagram, да бъде мотивиран да изпрати физически документи в
банката. Това важи особено за поколенията: millennials, zet, Y.
Третият аргумент е технологичен. Технологиите трябва да позволят на банките да
бъдат много по - гъвкави, когато става въпрос за пускане на продукти и услуги, както и да
бъдат много по - ефективни, за да намалят разходите.
Самите банкови институции трябва да започнат да мислят дигитално и да реагират
по - бързо на промяната (точно както правят Netflix, Instagram или Amazon). Това, разбира
се олицетворява от гледна точка за ефективност и технологична модернизация на самите
банки. Но всъщност клиентите все повече се въвличат в инструментализацията и самото
обслужване на операциите. Отделно от това, декларативно се цели свръхперсонализация
на услугите, но все по-често се дехуманизира контакта и много често потребителите не
могат да се обърнат към никого за специфични казуси.
На технологично ниво „новото нормално“, е в съответствие с модела на отвореното
банкиране, а всичко е дигитализирано, в облака, достъпно по всяко време, подпомагано от
изкуствен интелект, а клиентът се „посещава“ както от хора, така и от онлайн чатботове.
Затова банките ще трябва да подсилят стратегията си за комуникационни канали, като
поставят по - голям акцент върху потребителското изживяване, което ще е чрез достъп до
нови свързани устройства, проектирайки и нови средства за комуникация, главно чрез
глас.
За банковите институции е важно търсенето на пределна ефективност както чрез
автоматизация (роботика или ИИ/AI така и чрез масово внедряване на облачни системи
(дигитализация). На следващо място е използването на данни и скоростта на реакция
(големи данни и бързи данни), за да се подобри знанието за клиентите и да се отговори на
техните нужди по хиперперсонализиран начин в реално време. Те трябва да бъдат все погъвкави, за да създават почти автоматично персонализирани продукти. Област, в която
появата на ново основно банкиране и „Банкиране като услуга“ (BaaS) ще бъде ключова.
Ако трябва да обобщим, банковите продукти и услуги ще са в непрекъснат процес
на преразглеждане и обновяване на бизнес и операционни модели, работни практики и
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технологично развитие, което ще стане нещо естествено. Така, те смятат, че ще могат да
поддържат по-трайни отношения с клиентите си и в същото време да генерират
доходоносни и устойчиви потоци от приходи.
Банките продължават да бъдат сред най-влиятелните и най-силно капитализирани
институции, което ги прави не само силно адаптивни, но и способни да подчиняват и да
карат други институции и процесии да се приспособяват към техните правила.
Данните и работата с тях застават в основата на дигитализацията и техният обем
налага и по-сериозен контрол чрез изграждане на надеждни платформи за обединяване на
структурирани и неструктурирани дании от множество източници (Data Wearhouse).
Засилен интерес към специалисти – Архитекти на данни, Data анализатори.

Заплахи
Не малко анализатори смятат, че все пак банките ще изчезнат или доста ще
редуцират услугите си и влиянието в бъдеще заради алтернативни компании. Revolut е
сред първите услуги за дигитално банкиране. Процесът на регистрация е доста лесен, а
услугите по преводи, доста по-бързи от класическите банки. Най -хубавото при Revolut е,
че може да се отвори виртуална банкова сметка (с валидни IBAN и SWIFT номера) за
всяка поддържана от тях валута. След това всяка сметка може да се захрани с пари от
всяка валута и да има прехвърляне между тях без такси.
N26 е немско стартиращо предприятие, също предлагащо услуги за дигитално
банкиране. Те имат и банков лиценз. Това са два примера на алтернативни на банките
компании, които в тяхната ниша предлагат услуги с по-добро качество, без стандартни
такси и внедряват подобен тип дигитални услуги. Това дава и аргументи на тези, които
смятат, че постепенно банките ще изчезнат.
В България конкретните заплахи за финансовите институции са:


Войната в Украйна и очакваните кибер атаки към европейските банкови
институции.



Дебалансирана възрастова структура на българското население (над 1,5 млн.
души на пенсионна възраст);
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Интензивно нарастване на заместителите на банковите институции (Финтехкомпании, информационни компании, компании за управление на риска и
кибер защита).



Риск от кибер-атаки, войни, природни бедствия или друг тип извънредни
събития, които могат да ограничат дейността на банката.

 По-интензивното

дигитализиране

в

сектора

е

възпрепятствано

от

гарантиране сигурността на данните и недостатъчната стандартизация на
работните процеси.
 Висока степен на регулации, прилагани към банковия сектор блокират
възможностите за по-голяма гъвкавост по отношение на предлагането на
нови технологични и дигитални решения на клиентите.


Финансови кризи (банкови, валутни или дългови)



Развитие на банковите деривати (опции, фючърси и т.н.) и процесите по
секюритизация на активите;



По-лесно спекулиране на финансовите пазари;



Подценяване на фактора труд във финансовия сектор или неговото пълно
елиминиране.
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IV. ПРЕГЛЕД НА ДОСЕГАШНИТЕ ДЕЙНОСТИ С ДИГИТАЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ В СЕКТОРА
1. Демаркация с проектите/програмите и политиките, осъществени в
икономическата дейност
Дигитализацията в предоставянето на финансови услуги е дългосрочна цел, а
въвеждането на иновациите е само едната страна на трансформацията. Във връзка с
кредитирането в технологичен план вече може да бъде създадено централизирано скоринг
бюро и да се въведе по-прецизно и основано на изкуствен интелект скориране. Сериозен
потенциал за развитие осигурява и влязлата в сила директива за платежните услуги на
Европейския съюз PSD2.
В рамките на 3 години (2016-2018) италианската UniCredit отдели €1,2 млрд. за
дигитална трансформация, в това число: продължаваща миграция на трансакциите;
дигитализация и опростяване на крайните процеси; дигитализация на управлението на
документи; дигитализация на процеси от край до край; разработване на нова дигитална
система за обработка на всички трансакции чрез процесно приложение (core banking
system) и стартиране на нови дигитални бизнеси като buddybank. А тригодишният план за
трансформация на BNP Paribas бе може би най-амбициозната и скъпа инвестиция в света
на големите банки.
Екипите в банковите институции трябва да притежават компетентности и
способности в различни сфери - електронна търговия, маркетинг, социални медии,
мобилно банкиране, обработка на „големи данни”, внедяравне и използване на нови
дигитални технологии.
Мащабно проучване на консултантската Pricewaterhouse Coopers, извършено сред
32,5 хил. служители от 19 държави, показва, че в банковия сектор 42% от служителите
имат възможност да посещават курсове за повишаване на квалификацията си.
Епидемичната ситуация диктува свои правила. Първата тенденция, която банките
вече са осъзнали и активно прилагат, е прехвърлянето на служители към работа от
разстояние. Някои от служителите могат да работят в различни части на страната, което
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значително ще промени модела на управление на персонала и организацията на бизнес
процесите.
Демаркация с проектите/програмите и политиките, осъществени в съответния
сектор от ЕК, европейските социални партньори и българските институции, НПО,
програми и проекти – нямаме европейско финансиране за обучения;
Дигитализацията в банковия сектор не е нещо ново и не се дължи на COVID
кризата, напротив във финансовите сфери отдавна се предлагат дистанционни продукти и
услуги, които не изискват посещение в банков офис. Пандемията ускори навлизането на
всички тези услуги в живота на потребителя. Не се наложи банката да създава нови
технологии, а по- скоро да надгради съществуващите дигитални решения и да подсигуря
тяхното безпроблемно използване от всички клиенти. Потребителите започнаха да
използват активно дигитални възможности, които до този момент съществуваха, но бяха
неглижирани.
Covid кризата и обръщането на всички ни към алтернативните методи за
банкиране, наложи тренд при разработването на дигитални решения, които да отговарят
на клиентските изисквания и обкръжаващата ни среда. Както бе отбелязано по-горе, в
следствие на пандемията, в мобилното приложение се появи нова услуга за превод по
мобилен номер, банката удвои портфолиото си от налични комунални услуги, разви се
процесът за изцяло дигитален процес по кандидатстване за кредит и заявяване на
кредитни/дебитни карти. Безконтактното плащане в градския назамен и подземен
транспорт също се появи на пазара на услуги през 2021 година, което беше изключително
улеснение за всички граждани.
Дигитализацията оптимизира не само всички процеси в банките, но също така
оптимизира и развива човешкия ресурс (служителите). Използването на електронните
канали за банкиране и всички други функционалности, намаляват броят на направените
трансакции/извършени услуги във физическите офиси, което дава възможност колегите
работещи в офис да развият нови компетенции и да се пренасочат към екипите, които
обработват онлайн заявките.
В България редица банки са реализирали проекти за надграждане на дигиталните
умения на своите служители със собствено или проектно финансиране.
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През 2020 г. броят на активните потребители на DSK Smart (app-a за мобилно
банкиране) се увеличи с 91% в сравнение с година по-рано, а трансакции през
приложението нараснаха със 114 на сто. В следствие на Covid се повиши обемът на
безконтактните плащания и бе отчетен ръст в използването на електронните банкови
канали.
В условията на иновации и нови технологии през 2019 г. първостепенна задача
на Обединена Българска Банка е приспособяването към поведението на потребителите.
Потребителите искат непосредствено взаимодействие, информация, която да е налична 24
часа в денонощието и 7 дни в седмицата, и очакват пакетно обслужване. На второ място,
Банката насочва вниманието си към модернизирането на съществуващите стари сървърни
системи (тъй като те често не са готови да включат иновативни решения за директно
взаимодействие с потребителите) и да установи управление, обучение и ръководство в
компаниите, които да стимулират и подпомагат новаторското мислене. На трето място, в
процеса на въвеждане на иновации се цели запазване на близостта на физическите
клонове и личното отношение към клиентите.
Преди 5 години 5% от продажбите на банкови продукти в KBC се осъществяваха
по дигитален път. Само 5 години по-късно този процент е 40%. Така че, иновациите са тук
и се развиват удивително бързо.
Райфайзенбанк (България) ЕАД изпълнява два проекта за обучения за персонала
си, реализирани с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Проект „Развитие на знанието за управление на бъдещето“, съгласно сключен
административен договор №BG05M9OP001-1.021-0171-C01 между Министерство на
труда и социалната политика, чрез Главна дирекция “Европейски фондове, международни
програми и проекти” и Първа инвестиционна банка АД, в рамките на процедура за БФП
BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА” на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” 2014–2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на
Европейски съюз.
Целите на проекта са повишаване на адекватността на уменията на 450 заети лица,
в съотвествие с актуалните нужди на Първа инвестиционна банка АД, в качеството й на

26

работодател, чрез обучения по ключова компетентност 2 «Общуване на чужди езици» (за
210 обучаеми) и по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ (за 240
обучаеми) и подобряване способността на обучените 450 лица от Централно управление в
гр. София и банковите клонове в гр. София и страната да посрещнат интензивните
промени на глобализиращия се и непрекъснато дигитализиращия се банков сектор.
Предвидено е 240 заети лица от Първа инвестиционна банка АД да преминат обучения по
КК 4 «Дигитална компетентност» според заявени от тях потребности и интереси по избор
от общо 8 теми/курса, както следва: MS EXCEL – по теми за ниво „Основни и разширени
възможности“; MS EXCEL – по теми за ниво „Напреднали“; MS EXCEL – по теми за ниво
„Напреднали – анализ на бази данни с Pivot Table“; Visual Basic for Applications (VBA) за
MS EXCEL; MS WORD - по теми за ниво „Основни и разширени възможности“; MS
WORD - по теми за ниво „Напреднали“; MS Access; MS Power Point; SPSS for Windows.
По програма Умения през 2019 г. е одобрен проект BG05M9OP001-1.057-0118 на
"МОЯТ КРЕДИТ" ЕООД. Одобрен размер на БФП - 109877.60 лв.
По програма Умения през 2019 г. е одобрен проект BG05M9OP001-1.057-0094 на
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК с размер на БФП 1825000.00 лв.

2. Деск рисърч за сектора свързан с дигиталните технологии на национално и
международно ниво.
Глобалните трендове, които пряко касаят видоизменянето на банкирането и
финансовите услуги са: трансформиране на банките, хипериндивидуализация на услугите,
сливане с иновативните финтехиндустрии и навлизане на дигитални системи – облачни
системи, изкуствен интелект, блокчейн технологии, мобилни приложения и платформи,
Интернет на нещата, роботи и чатботи, виртуална и смесена реалност.
2.1. Хипреиндивидуализация на услугите.

Подобно сръвхперсонализиране6

може да бъде под формата на позволяване на клиента да проектира свой собствен пакет от
банкови продукти въз основа на обстоятелствата, нуждите и предпочитанията си, за да
избере кои конкретни ползи иска да получи от широк избор от банкови функции и
предимства. Това е обратното на универсалния подход, който все още е доминиращ, но е
6

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/financial-services/deloitte-uk-hp-the-future-ofretail-banking.pdf
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единственият спасителен изход за оцеляване на банките и задържане на лоялността на
техните клиенти.
Изследване на Accenture установява, че почти един на всеки пет (18%) клиенти от
по-младото поколение в Съединените щати би сменил банката си за период от 12 месеца.
Това е почти двойно повече от това на десет (10%) 35–54 -годишни, които са го
направили. Също така е шест пъти по - висока (3%) от клиентите на възраст над 55
години.
2.2. Банкова консолидация7
Съществуват редица прогнози за увеличаване на сливанията и придобиванията,
особено сред първите 50 банки в САЩ. Вече има достатъчно данни, които показват, че
икономиката не работи в полза за банките със среден размер, особено тези с книги само за
депозити. Настоящият недостиг на финансиране не помага на тези банки да ускорят
толкова необходимите си усилия за дигитално банкиране и технологии. Следните
престижни банки се обединиха през последните 24 месеца:
 SunTrust + BB&T = Truist = 450 милиарда долара активи; 320 милиарда долара
депозити
 M&T Bank + People’s United = активи на стойност 200 милиарда долара
 Webster Bank + Sterling Bancorp = 65 млрд. Долара активи; 52 милиарда долара
депозити
 Хънтингтън Банк + TCF = 168 милиарда долара активи

2.3. Отворено банкиране8
Целта е повече конкуренция и иновации във финансовите услуги. Органът за
конкуренция и пазари, на правителството на Обединеното кралство, създава отворено
банкиране, за да се изравнят условията между традиционните банки и новите банки претенденти. Директивата позволява на по -малките банки да имат достъп до избрани
данни, които по -големите банки имат в своите интерфейси за приложни програми (API).

7

https://www.publicissapient.com/insights/emerging-trends-in-banking

8

https://www.publicissapient.com/insights/emerging-trends-in-banking
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персонализация и подобрява потребителското усещане.
Европейският съюз ясно дефинира регулаторна рамка - чрез Ревизираната
директива за платежните услуги (PSD2) - която изисква банките да позволят достъп до
техните данни. Европа вече въведе открито банкиране. Без подобна регулаторна яснота в
САЩ, банките са оставени да дешифрират концепцията за себе си - създавайки както
възможности, така и несигурност.
2.4. Дигитализация9
Дигитализацията е важна и за банките, които трябва да разнообразят финансовите
услуги предлагани на клиентите. В резултат на това, те отделят все по - големи части от
капитала за финансиране на подобрения в потребителските услуги и онлайн сигурността.
По-големият фокус върху превръщането на ежедневното банкиране в подобрено
дигиталното изживяване, може да повлияе на по-възрастните клиенти, които разчитат на
своите банкови клонове, за да управляват финансите си. Истината е, че по този начин
самите банки превръщат своите клиенти в служители на банката карайки ги чрез
приложения да свършат техническата работа, а нейните представители само верифицират
и вземат решения.
Дигиталната трансформация в банкирането е свързана не само с използването на
модерно оборудване и софтуер, но и с преразглеждане на подходите към управлението,
комуникациите и корпоративната култура. Дигиталната трансформация включва преход
от традиционните методи на работа към напълно нови, изградени въз основа на
съвременни технологични решения. За банковите институции цифровата трансформация
може да означава преразглеждане на оперативния модел, създаване на нови посоки и
обединяване в партньорска екосистема, която ще изведе различните услуги на
фундаментално ново ниво.
Какви са резултатите?
Първо, клонове и банкомати се затварят; няколко големи банки сега предлагат
мобилни услуги (чрез минибусове) на клиенти в по-малко достъпни райони.

9

https://www.hcltech.com/technology-qa/what-are-the-advantages-of-digitalization-in-banking
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Втори резултат от рационализирането е спад в специализираните знания, налични
в банковите клонове. Например, ако клиент иска да говори с ипотечен съветник лице в
лице, той може да има достъп до тази услуга само в определени дни. Компромисът обаче
би трябвало да означава много по-добро потребителско изживяване за клиентите в
дългосрочен план. Но това все още не е така. Като цяло все по-голям процент от
населението се отдалечава от банкирането в клонове.
2.5. Облак
Облачните изчисления са доставката на компютърни услуги - включително
софтуерни приложения, съхранение на данни и процесорна мощност - при поискване, през
интернет. За разлика от притежаването на съвременна изчислителна инфраструктура,
банките могат да използват решения на облачни системи, за да заменят или увеличат
всичко, което предлага настоящият център за данни. Това помага на организациите да
избегнат първоначалните разходи и сложността на притежаването и поддържането на все
по - сложни ИТ системи. Облачните изчисления

могат да помогнат на банките да

поддържат темпото на технологичните промени, да намалят разходите за поддръжка, да
подобрят клиентския опит, да спазват разпоредбите и да ускорят инженерните практики.
Но много банки не успяват да оценят един от най -полезните аспекти на приемането на
облак: способността да модернизират основната банкова платформа на организацията.
Всяка финансова институция има система, която управлява техните банкови трансакции.
Преминаването към облачни системи става все по -достъпно благодарение на наличието
както на облачни доставчици (Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud Platform
и др.), така и на стартиращи фирми, които изграждат основно банкиране в облака (Mambu,
10x, FIs и др.).
Пет начина, по които облачните изчисления могат да променят Fintech10
бъдещето:
-

Приложения за самообслужване: Когато пандемията навлезе с пълна сила

в началото на 2020 г., имаше остра нужда от технология за отдалечено самообслужване,
които продължават да се използват все така мащабно и към настоящия момент.
-

Нови функции за сигурност: Въпреки ранните опасения относно

сигурността и защитата на данните, облакът се оказа разумно сигурен, ако се вземат
10

https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2021/04/19/how-the-cloud-is-changingfintech/?sh=72354be669cc
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правилните мерки. Проверката с нулево доверие и криптирани данни повишиха
сигурността в облака през последните години. Когато се използва заедно с мерки като
образование на служителите и контрол на достъпа, облакът не се оказва по -рисков от
традиционните настройки на ИТ инфраструктурата.
-

Управление на данни: За fintechs получаването и работата с данни е

основен приоритет, от включването и процесите за проверка на самоличността до
управлението на акаунта, баланса, проверката, анализирането на навиците за разходване и
т.н. Данните са ключови. Компаниите могат да използват облачни технологии, за да
събират и съхраняват сигурно големи количества данни и да ги направят достъпни по
всяко време. Това означава, че няма нужда да чакате ИТ специалист да се включи за
достъп до жизненоважна информация, при условие че служителят има правилните
идентификационни данни. Това може да стане отвсякъде по всяко време и често
автоматично.
-

Мащабируемост и гъвкавост: Fintechs често са бързо растящи платформи.

Това означава, че те се нуждаят от инфраструктура, която може да расте заедно с тях и да
не поставя излишни бариери или да създава предизвикателства там, където няма нужда.
Облачната технология осигурява гъвкавостта да се мащабира сравнително лесно, като
същевременно се спестява локална технологична инфраструктура, която може да бъде поскъпа за надграждане.
-

Потенциал за иновации: В основата си облакът е гъвкава технология и без

тази пъргавина някои от най-новите постижения, които виждаме във финансовата
индустрия като цяло, не биха били възможни. Облакът помага на финансовите компании
да предлагат продуктите си по-бързо, да се адаптират, за да отговорят на новите
тенденции или изисквания на пазара, и дори да приспособят стратегията към значими
световни събития, като пандемията Covid-19.
Германското стартиращо предприятие Mambu11 е пионер в облачната банкова
платформа за софтуер като услуга (SaaS), която нарича „банкиране по компонент“. Вместо

11

https://www.mambu.com/?utm_term=mambu&utm_campaign=RL_Mambu_Search_Brand_INTL&utm_source=a
dwords&utm_medium=ppcmambu&hsa_acc=9105258888&hsa_cam=13559163240&hsa_grp=130583125864&hsa
_ad=528351180931&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd370861402443&hsa_kw=mambu&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjw7-KBhAMEiwAxfpkWPpHi5FQWWEgk51-7NDF_3_ZQhZiLOW0OMELr_ZiIV0wmjaaaLJFTRoCcl0QAvD_BwE
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да заключва компаниите в твърдо кодирани интеграции, композираното банкиране
позволява на компаниите да изграждат и променят своите банкови продукти бързо и
лесно. По същество им позволява да съставят това, което е подходящо за тях, изцяло в
облака.
Поради необходимостта от модернизирана технология за бек офисите, разходите
за решения за облачни изчисления продължават да се увеличават, докато разходите за
традиционни вътрешни ИТ системи продължават да се понижават. Опциите включват
публични облачни услуги, предлагани от доставчици, частни облаци, изградени от
финансова институция, и хибридно облачно решение, което комбинира частен облак с
една или повече публични облачни услуги, като използва патентован софтуер, за да
улесни комуникацията между двете.
Предимства на облачните изчисления. Решенията за облачни изчисления
служат като катализатор за трансформация на дигиталното банкиране, предоставяйки
ползи, които влияят както на оперативните модели на фронт офисите, така и на бек
офисите. Тези ползи ще направят финансовите институции по-готови за бъдещето, като
същевременно ще осигурят трамплин за подобряване на стойността и приходите на
клиентите.
Повишена информация за клиентите. Данните за клиентите съдържат
прогнози, които могат да бъдат генерирани само с разширени анализи. Чрез тях банките
или кредитните организации могат да разберат поведението на отделните клиенти, което
могат да увеличават ангажираността и изграждат лоялност.
Подобрена

ефективност.

Много

финансови

организации

се

борят

за

рационализиране, автоматизиране и свързване на бек-офис процесите, които влияят на
клиентския опит. Облачната технология може да обедини множество данни и
операционни системи, които се намират в отделните силози и възпрепятстват
ефективността. Това може да насочи времето за търсене на информация, към по продуктивен и въздействащ анализ и вземане на решения.
Облачната инфраструктура може да помогне на банковите организации да
реагират на промените на пазара в всеки момент. Облачната технология може да съкрати
циклите на внедряване на продукти и да опрости тестването им, позволявайки на
финансовите институции да тестват нови иновации в реално време и да реагират бързо на
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приемането (или отхвърлянето) на пазара. Облачните решения също улесняват отворените
банкови възможности, разширявайки набора от решения за потребителите в рамките на
традиционни и нетрадиционни финансови услуги.
По - голяма гъвкавост. За банките и кредитните институции, които искат да
постигнат по -голяма гъвкавост на бизнеса, облачната технология позволява на
организациите да реагират незабавно на променящите се пазарни условия, като използват
данните и приложните анализи, за да увеличат клиентите си и в полза за печалбите.
Намален риск от злонамерено ползване на данни. Това, което се смяташе за
слабост на облачните технологии, се превърна в една от най - силните им страни.
Облачните изчисления осигуряват жизнеспособна алтернатива на остарелите системи,
които са все по - уязвими към подправяне на данни. С потенциал за незабавно
идентифициране на нарушения, до вградена сигурност за защита на банкови данни,
облачните решения могат да спрат рисковете за киберсигурността. Облачните решения
също могат да осигурят високо ниво на резервиране и архивиране за подобряване на
възстановяването при бедствия.
В България Уникредит Булбанк и Пощенска банка са сред първите, които
интегрираха тази технология.

2.6. Приложения, програми и програмиране, интерфейс
Има данни, че повечето банки стават все по-отворени за дигиталните
технологии, като платформи и приложения. Например, „Hello Bank!” от BNP Paribas
Fortis е първата банка, която чрез мобилни устройства управлява сметките си,
изключително чрез нейното приложение. В съответствие с променящия се потребителски
пейзаж, „Hello Bank!” предоставя помощ и подкрепа на своите клиенти чрез онлайн форум
и набор от услуги в социалните медии. Редица от тези услуги също улесняват
трансграничното банкиране.
Навсякъде се наблюдава и ръст в броя на приложенията, които помагат на
клиентите да управляват финансите си ежедневно. Например, Yolt дава шанс на
потребителите да добавят всички свои акаунти и да ги преглеждат в едно приложение,
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като същевременно получават съвети за бюджета си за седмица или месец.
Самостоятелните приложения за спестявания също стават все по - често срещани.
Това включва приложения, които закръглят разходите на потребителя за всяка
трансакция до най - близкото звено и оставят остатъка в спестовна сметка. Подобни
прости иновации могат да предложат на потребителите нов, лесен начин за спестяване на
пари. Платформите въвеждат персонализиран поглед върху финансите, предоставяне на
препоръки за бюджетиране и спестяване, изпращане на напомняния въз основа на разходи
и поведение на спестяване.
Подобни

предимства създават

надпреварата за изграждане

на супер

приложения. Те са като „затворена екосистема от много приложения, които хората биха
използвали

всеки

ден,

защото

предлагат

такова

безпроблемно,

интегрирано,

контекстуализирано и ефективно изживяване.“ С други думи, едно приложение, което ще
прави почти всичко, което човек прави всеки ден.
Най - признатите компании, които са повлияли на банкирането, са WeChat
(Tencent) и AliPay (Alibaba), и двете са от Китай. Другите са: Google, PayPal и Square,
които също се надпреварват да създадат супер приложения с финансови и нефинансови
услуги. Целта е да се увеличат ангажиментите и да се генерират нови потоци от приходи.
B бъдеще потребителите ще очакват напълно да заменят картите си с приложение
и да го използват при теглене на пари в банкомати, да задържат временно карта, да
използват разпознаване на лица или да сканират пръстови отпечатъци, когато влизат в
приложението, да преглеждат статистика на разходите, да отменят абонаментни плащания
за услуги и т.н.
Нова ниша в банкирането са социалната отговорност и wellness. Финансовите
услуги също ще бъдат повлияни от интегрирането на преносими устройства за измерване
на здравни показатели (т.нар. wearables) - сензори и желанието да се поддържа здравето.
По-големият фокус върху личното здраве от по-голямата част от потребителите, ще
създаде нова ниша за застрахователните, банковите и инвестиционните институции да
предоставят финансови стимули за предотвратяване на негативни резултати. Мотото е:
Wellbeing as a Service.
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Отделна ниша, е все по-голямото навлизане на банки от нов тип и дигитални
виртуални банки като -Ant12 , NuBank13, Revolut, Chime14.
С наливането на рисков капитал в най -големите необанки в света, те се
утвърждават все повече като алтернативи на традиционните банки, въпреки, че все още са
изправени пред сериозни въпроси относно дългосрочната си рентабилност и регулациите,
но на фона на сътресенията на Covid-19, това се оказа шанс за тях.
2.7. Финтех. Fintech
През 2018 г. общото финансиране за финтех15 сектора достигна 32,6 млрд. Долара
до края на третото тримесечие, което е с 82% повече от общата цифра от 17,9 млрд. долара
за 2017 г., според CB Insights. Преразпределението на инвестициите към финтех
компании, които се наследствят от банкови сектор, стимулира банките да приемат нов
подход. Най-големите от тях в световен мащаб се опитват да защитят своята територия,
като инвестират, придобиват, партнират си и/или обслужват финтех компании, базирани
на технологии (или се оплакват, че настоящите разпоредби благоприятстват финтех
фирмите). Дори и с тези стратегии съществуващите банки и кредитни организации ще
бъдат изправени пред предизвикателството да генерират значителен инвеститорски
интерес пред екосистема, изпълнена с иновативни, технологично базирани алтернативи,
които не включват скъпа и недостатъчна физическа инфраструктура.
Въпреки това, партньорствата между банки и Финтех стват все по-нормални, като
последните предлагат маркетинг, администриране, обслужване на заеми или други услуги,
позволяващи на банките да предлагат технологични банкови продукти, функции и
предимства. В резултат на това тези партньорства започват да променят пейзажа на
финансовите услуги.
Платформите BaaS (банкирането като услуга) позволяват на финтех (fintechs) и
други трети страни да се свързват със системите на банките чрез API (Application
Programming Interface - Интерфейс за програмиране на приложения), като вместо
конкуренти те стават клиенти едни на други.
12

https://ibsintelligence.com/ibsi_prime_news/ant-groups-hong-kong-virtual-bank-officially-opens-in-the-region/

13

https://nubank.com.br
https://www.chime.com
15
https://www.businessinsider.com/banking-industry-trends
14
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За да се конкурират в свят с все по-неясни граници на продукти и услуги-където
интелигентни устройства и платформи като Google могат да предоставят дори банков
опит, приложенията за споделяне на пътувания могат да предоставят заеми, а колите
могат да бъдат разпределени на принципа на кръговата икономика, то банките трябва
скоростно да определят и да играят според силните си страни . Появиха се четири
предимства.
Бъдещото банкиране ще бъде: невидимо, свързано, управлявано от прогнози
и целенасочено16.
Невидимост. Водещите банки ще използват технологии и много по - задълбочена
информация за клиентите, за да въведат финансови услуги в точния момент на нужда на
клиента, като всичко това ще е невидимо за него/нея. Ще се ползват технологии като
отворени API и 5G за свързване на финансовите потоци с домове, машини, превозни
средства и други устройства чрез Интернет на нещата и блокчейн технологиите. Така,
банките и финтех компаниите ще извличат многобройна допълнителна информация за
техните клиенти, които ще им помага в индивидуализиране на стратегиите за поведение.
Но това също може да бъде регулирано, дори забранено, особено в Европа, но може би не
в САЩ и Азиатските държави.
Свързаност. За да останат адекватни, банките трябва да присъстват в
екосистемите и продуктите, които клиентите използват. Статутът на „доверен съветник“ е
това, което ще отличава банките от всички други конкуренти, които започват все повече
предлагат вградени финансови услуги.
Задвижвани от прогнози. Все повече банките ще разчитат като стратегия на
допълнителна информация от данните и базирани върху това прогнози, като така ще целят
да повишат

доверието на потребителите. Те ще засилят функциите на финансови

съветници, което преди важеше само за големи физически или корпоративни клиенти, за
да създадат финансова близост. От своя страна клиентите ще очакват „RoC“ (Return of
consensus) (възвръщаемост на съгласието) за това доверие.
Целенасоченост.

Потребителите

ще

предпочитат

банките,

които

са

в

съответствие с техните екологични и социални ценности и където местните принципи на

16

https://www.forrester.com/blogs/the-future-of-banking-invisible-connected-insights-driven-and-purposeful/
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сътрудничество се съобразяват с въпросите на глобалната отговорност. Следователно,
иновации в банките и ангажираност чрез програми, съдържание и знания ще създадат
общности, водени от споделена цел, генерирайки колективно развитие на продукти в
полза на всички. Тоест, чрез своите продукти банките ще опитват да създават и лоялни
общности, сплотени от каузи и инициативи, като клубове, не само от финансови интереси.
Това също прилича на маркетингов трик, а не на благородна цел, но ще сработи като нова
стратегия.
Растежът на вградените финанси, услугите за дигитално банкиране, предлагани от
необанките, да продължи. Телекомуникационните компании, хотели и производители на
автомобили все повече интегрират финансови продукти и услуги в своите цифрови
платформи. Следващата вълна на трансформация за почти всяка организация ще бъде
преодоставяне на кредит или лизинг към услугите и търговията.
Освен влиянието на B2C (бизнес към бизнес)

(например Walmart, Marriott,

Starbucks и др.), наблюдаваме нарастващата тенденция B2B и B2B2B компании да
дигитализират своите вериги за доставки, да опростят своите финансови организации и да
улеснят доставчиците да плащат безпроблемно. В основата си те внедряват способи,
типични за цифровите банки, като сигурни плащания в реално време и обезпечени заеми.
Fintech

използва

интернет

и

най-модерните

налични

технологии17.

От

роботизирана автоматизация на процесите (Robotic Process Automation - RPA), големи
данни, изкуствен интелект (AI) до блокчейн.
2.8. Blockchain

(записаната

информация

не

може

да

се

променя,

а

необходимостта от посредници отпада)
Блокчейн и банкиране : Ролята на DLT (Distributed Ledger Technology) във
финансовите услуги. Технологията на блокчейн предоставя начин на различни страни да
постигнат съгласие чрез базата данни, без да използват посредници. Чрез предоставяне на
книга (дигитален запис – ledger), която никой не администрира, блокчейн може да
предоставя конкретни финансови услуги - като плащания или секюритизация – дори, без
да е необходима банка.

17

https://blog.cloudware.bg/bg/vsichko-za-fintek-i-badeshteto-na-bankiraneto/
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Освен

това,

блокчейнът

позволява

използването

на

инструменти

като

„интелигентни договори“, самоизпълняващи се договори, базирани на него, които
потенциално биха могли да автоматизират ръчните процеси от обработка на изискванията
за съответствие и искове до разпространение на съдържанието на завещание.
За случаи на използване, които не се нуждаят от висока степен на
децентрализация - то те биха могли да се възползват, „технологията за разпределена книга
(DLT)“, която може да помогне на корпорациите да установят по -добро управление и
стандарти относно обмена на данни и сътрудничеството.
Технологиите на блокчейн и DLT имат огромна възможност да се намесят в
банковата индустрия и в ключовите услуги, които банките предоставят, включително:
Плащания: Чрез създаването на децентрализирана книга за плащания,
технологията на блокчейн би могла да улесни по -бързите плащания при по - ниски такси
от банките.
Системи за клиринг и сетълмент: Разпределените книги могат да намалят
оперативните разходи и да ни доближат до трансакциите в реално време между финансови
институции.
Набиране

на

средства:

Първоначалните

оферти

за

монети

(ICO)

експериментират с нов модел на финансиране, който отделя достъпа до капитал от
традиционните услуги за набиране на капитал и фирми. Но тази тенденция започна да
отшумява.
Ценни книжа: Чрез токенизиране на традиционните ценни книжа като акции,
облигации и алтернативни активи - и поставянето им на публични блокчейн технологията на блокчейн може да създаде по -ефективни, оперативно съвместими
капиталови пазари. Този подход също е съмнителен, но има достатъчна подкрепа.
Заеми и кредити: Чрез премахване на необходимостта от пазачи в заемната и
кредитната индустрия, технологията на блокчейн може да направи по - сигурно заемането
на пари и да осигури по - ниски лихвени проценти. Това има голям потенциал.
Търговско финансиране: Като замени индустрията за търговско финансиране,
блокчейн технологията може да създаде по-голяма прозрачност, сигурност и доверие сред
търговските страни в световен мащаб.
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Блокчейн може и да бъде източник на данни за управление на дигиталната
самоличностт на инвеститорите. Тя може да бъде подсилена от изкуствен интелект, който
използва разпознаване на изображения за проверка на самоличност. Когато се свърже с
блокчейн, ИИ може също така да даде възможност за изпълнение на сложни и
автоматизирани интелигентни договори и да позволи по - голямо разгръщане към
блокчейна.
2.9. Изкуствен интелект при оценка на риск, вземане на решения (за инвестиции
и отпускане на кредити)
Тази иновативна технология ще помогне на банките да прогнозират поведението
на клиентите, да извършват управление на риска, да намалят измамите, да идентифицират
тенденциите в индустрията и да анализират конкуренцията.
Изкуственият интелект предоставя нови възможности, които надхвърлят
намаляването на разходите и ефективните операции. Последният доклад на Deloitte
Global18, „Изкуствен интелект - следващата граница за управление на инвестиции“, се
фокусира върху четири стълба за трансформация, които могат да дадат възможност на
банките да разработват нови предложения и да предоставят нов тип услуги. Тези четири
стълба са:
 По-добра възвръщаемост от инвестиции за подобряване на услугите: За
банки, които търсят растеж чрез по - добри резултати, приемането на
алтернативни набори от данни и ИИ се оказват диференциращ фактор за
генериране на допълнителни приходи.
 Повишаване на оперативната ефективност: Чрез ИИ банките подобряват
непрекъснато

ефективността

на

своите

операции.

Отвъд

това,

трансформират традиционните центрове, от които идват разходите им в
предлагани чрез изкуствен интелект услуги (от фронт и бек офиса).
 Подобряване на разпространението на продукти и съдържанието им: Опитът
с клиентите е новото поле за ИИ, който помага да се генерира повече
информация, да се персонализира съдържанието и то по - ефективно да бъде
доставено на клиентите с по -голяма гъвкавост и бързина.
18
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 Управление на риска: ИИ автоматизира анализа на данни, както и посочва
възможни рискове извлечени чрез тях.
Изкуственият интелект може още да управлява портфейли и има възможност за
активиране на клиенти чрез различни стимули:
 Автоматизирана информация: „четене“ на преписи от печалби и оценка как са
постигнати;
 Идентифициране на връзки между ценни книжа и пазарни показатели и оценка
как човешкия фактор управлява портфейла;
 Анализиране на алтернативни данни като например прогнози за времето и
движение на контейнерни кораби, наблюдение на търсачките за думи по
конкретни теми за структуриране на стратегии за хеджиране;
 Възможности за растеж: използване на трафика на корпоративни уебсайтове за
измерване на бъдещия растеж заедно с поведенческите модели на клиентите;
 Обхват на клиенти: интелигентен обхват на клиенти и генериране на търсене
чрез анализи, използвайки алтернативни източници на данни, като например
данни в социалните медии;
Ефективност на фронт, средния и бек офис:
 Оперативно

разузнаване:

използване

на

машинно

обучение

за

автоматизиране на функциите;
 Засилване на ефективността на риска: базирани на ИИ алгоритми и
машинно обучение за наблюдение на подозрителни трансакции и
задействане на протоколи за отговор;
 Отчитане и обслужване: генериране на отчети за клиенти, портфолио и
коментари за риска и маркетингови материали, използващи обработка на
естествен език;
 Отчитане при поискване: чатботове и машинно обучение, използвани за
отговор на запитвания на служители или инвеститори, генериращи
управленски отчети при поискване;
 Следене на риска за поведение на служителите и техния морала.
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Към днешна дата основният фокус на базираните на ИИ приложения е
концентриран предимно върху повишаване на оперативната ефективност във фронт,
средния и бек офиса. Тези случаи на използване и приложения обикновено са фокусирани
върху:
 Идентифициране на тенденции и модели в подкрепа на продажбите и
дистрибуцията на услуги, ценообразуването на продуктите и услугите,
изграждането на портфолио и анализите;
 Рационализиране на процесите в дейностите в средния и бек офис,
включително търговска поддръжка, анализ на референтни данни, създаване на
акаунт и включване на клиенти;
Тъй като проактивните препоръки се подобряват и контекстуалната комуникация
с клиента се увеличава, потребителите ще започнат да се доверяват и да разчитат на
упълномощени от ИИ ангажименти на банката към клиента, което означава и взети
решения от него.
Освен това, технологии като автоматизация на роботизирани процеси и машинно
обучение помагат на банките да заменят трудоемките, ръчни работни процеси с високо
надеждни, икономически ефективни и бързи роботизирани операции. Тези технологии
също така предизвикват иновации от ново поколение в индустрията, като например:
удостоверяване на биометрична основа, гласова търговия и др. чрез - Nao, Pepper и
Lakshmi, които са робо-съветници. Разбира се, другата част от това уравнение е
въздействието върху служителите в индустрията. Въпреки че банките ще се нуждаят от
нарастващ брой хора с технически функционални умения, то ще има съкращения в много
от сега съществуващите позиции.
2.10. Чат роботи и роботи
Роботизираната автоматизация на процесите или простата RPA е друга гореща
тенденция, която банките възприемат за повишаване на печалбите и ефективността. Тези
решения могат значително да спестят от бюджета на банките и да заменят или
подпомогнат човешките служители с широк спектър от задачи, за да се сведат до
минимум грешките, да се увеличи максимално точността и значително да се подобри
обслужването на клиентите.
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Роботиката19 революционизира начина, по който много банкови и финансови
компании правят бизнес чрез нещо, наречено роботизирана автоматизация на процеси
(RPA). По същество това е виртуална работна сила, базирана на софтуер, който
освобождава човешките служители да се фокусират върху по - малко досадни задачи,
които само хората вършат добре. Една публикация описва RPA като „аналог на онези
гигантски роботи, разположени по фабричните етажи, тъй като променя изчислението на
решенията за аутсорсинг/инсорсинг чрез автоматизиране на трудоемки задачи“.
По отношение на конкретни бизнес ползи, RPA управлява оперативната гама от
обслужване и обработка на клиенти до откриване на измами, одит, съответствие и др.
Използва се и за автоматизиране и повишаване на точността на отчетите, които включват
извличане на множество подробности и данни и са ключова част от процеса на
съответствие. Роботизираната автоматизация на процесите (RPA) помага на финансовите
институции във всичко - от финансово моделиране до обработка на фактури.
Повечето банки в България вече са започнали да използват чатботове или роботи
с изкуствен интелект за помощ в услугите за поддръжка на клиенти. Тези технологии се
състоят от машинно обучение, чатботове, роботизирана автоматизация на процесите и
интелигентен анализ.
От използването на ИИ за захранване на чатботове и осигуряване на денонощно
гъвкаво обслужване на клиентите, до използването на технологията за критично важни
функции като борба с измамите и спазване на нормативните изисквания, банките
реализират двойните ползи от оптимизирането на разходите, като същевременно
подобряват операциите. Тези технологии също предизвикват допълнителни иновации в
индустрията, като например удостоверяване на биометрична основа, гласова търговия и
робо-съветници.
2.11.

Дизайн и виртуална реалност

Дизайнът, ориентиран към човека, спечели много последователи в технологиите
през последното десетилетие. Важното е, че появата на претенденти/необанки с
ориентиран към човека UX дизайн принуждава банките да се съсредоточат върху
приемането на ново методи за обмисляне на дизайна. Банките вече са наясно, че не е

19

https://builtin.com/robotics/robo-banking-robotics-applications-banking-and-finance

42

достатъчно да се създадат използваеми интерфейси, за да се гарантират подходи,
ориентирани към потребителите, при предоставянето на техните банкови услуги. Те
започват да разбират какъв опит искат клиентите и проверяват всяка точка на допир на
дигитално взаимодействие с потребителите си.
Привеждане в съответствие с предпочитанията на клиентите се нарича емпатично
дигитало банкиране. Автоматизацията служи за ускоряване на банковите процеси,
подаване на ръка за подпомагане на банкови служители, осигуряване на наличност 24/7 и
осигуряване на бързи резолюции с по - бързо време за изпълнение. Автоматизираните
процеси са с опростен дизайн, приятелски потребителски интерфейс и персонализиране
около начина на живот на клиентите, като се фокусират върху потребителското
изживяване.
Многоканалното взаимодействие със самообслужващ се IVR, интелигентно
автоматично маршрутизиране и ботове за обработка на заявки дори след работно време и
добре оборудван център за контакт от следващо поколение спомагат за спечелването на
лоялност от клиентите. Нова услуга е и „разговорното банкиране - вокализиране на
комуникация с ботове“. Разговорното банкиране помага на индустрията за финансови
услуги да възприеме свързващия мост между банкирането „лице в лице“ и човешките
агенти/нечовешки взаимодействия чрез многоканален подход. Те осигуряват чат ботове,
задвижвани от ИИ, за взаимодействие 24/7 с клиентите, за да поддържат самообслужване,
да отговарят на запитвания и да предоставят решения, като същевременно действат като
първо ниво на помощ с човешки представители, които да ги допълват. Това, обаче има
потенциал да прави анализ на тоналността на гласа и да „предугажда емоции, нагласи,
склонност и решения и е на ръба на манипулативното въздействие.
2.12.

Киберсигурност

Нововъзникващите технологии като облачни системи, анализ на големи данни,
виртуална реалност и автоматизация на роботизирани процеси, са основни инвестиционни
приоритети за киберсигурност в банките. Контролът на достъпа, защитните технологии и
сигурността на данните са водещи. Тъй като дигитализацията и работата от дистанция
нарастват, а границите между служители, клиенти, изпълнители и партньори/доставчици
се размиват, традиционни банкови операции, също се променят. Потребители,
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натоварвания, данни, мрежи и устройства са част от новото банкиране, а понятието "Zero
Trust" се очертава20 като концепция за налагане на "най - ниските привилегии".
Дори когато финансовите институции експериментират с използването на смесена
и виртуална реалност - AR/VR за взаимодействие с клиенти, хакерите са разработили
сложни кибератаки, за да компрометират AR/VR приложения и устройства, които
потенциално могат да причинят сериозни физически или финансови щети. Традиционните
контроли за киберсигурност може да не са подходящи за защита срещу тези атаки.
Банки и други финансови институции, както и самите IT компании взимат
предпазни мерки по време на разработването и обучението на изкуствен интелект и
ботове, но самите потребителите бавно свикват да работят с роботизирани решения. Тези
ботове имат потребителски права и имат достъп до чувствителни фирмени данни и
автоматизирани системи за обработка. Това означава, че хакерите разполагат с изцяло
нова територия за атаки, която може да се използва за проникване в системите на
организацията. Технологията за автоматизация, въпреки огромния си потенциал, може по
този начин да увеличи уязвимостите на банките както по време на разработването и
обучението, така и при използването и това налага съществуване на отделни департаменти
по киберсигурност.

3.Дефиниране на длъжностите в ИД 64
Професиите и длъжностите в Икономическа дейност 64 „ Предоставяне на
финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване“ бяха
определи след провеждане на интервюта с представители на ръководни позиции от банка
ДСК, Обединена Българска банка и Уникредит Булбанк. Всяка банка посочи ключовите за
съществуването и развитието ѝ професии/длъжности с конкретни позиции. Обобщената
информация от интервютата и нейното анализиране изведе следните длъжности съобразно
НКПД:
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Код
длъжност

Наименование на длъжността

13465012

Мениджър, банка/финансова/платежна институция

24116010

Вътрешен одитор

24125008

Експерт, банка/финансова/платежна институция

24136002

Анализатор, банка

24216002

Експерт, бизнес развитие

24216007

Бизнес консултант

24216014

Специалист, сигурност

24226041

Главен експерт

24226046

Старши експерт

24226056

Експерт

25216001

Аналитик, бази данни

33113006

Дилър, банка

45

V. КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Анализ на анкетните проучвания със заинтересованите лица относно
съществуващите и необходими дигитални умения по професии и длъжности
За нуждите на анализа бе изготвен въпросник-интервю, който бе попълнен от
ръководители на трите най-големи банки. Въпросникът-интервю се състои от следните
основни части: Идентификационна информация; Актуално състояние; Обучение и
повишаване квалификацията на работниците и служителите в областта на дигиталните
умения и компетентности; Влияние на пандемията върху сектора.
В следствие на проведеното допитване със заинтересованите лица и във връзка с
проучване на тяхното мнение за степента на дигитализация на основната дейност на
банките и притежаваните общи и специални дигитални умения от наетия от тях персонал
на ключовите длъжности, са анализирани 3 въпросника за интервю.
Разпределението на анкетните проучвания в зависимост от собствеността и
големината на финансовите институции показват, че от анкетираните 100% са частна
собственост и са големи, т.е. с 250 служители и оборот над 59 млн.евро или активи над 43
млн.евро.
Раздел I „Актуално състояние“
Към настоящия момент 1/3 от интервюираните представители на заинтересованите
страни определят нивото на дигитализация на основната дейност на финансовите
институции като средно – т.е. дигитални технологии се използват предимно в
административната дейност и част от основната дейност на финансовата институция.
Останалите 2/3 от организациите считат, че нивото на основната им дейност е високо преобладаваща част от основните дейности са дигитализирани посредством използването
на широк набор от нови технологии.
Относно типа на дигитални технологии, които се използват във финансовите
институции към настоящия момент, разпределението на отговорите е следното:
 Софтуер за киберзащита изпалзват използват 100 % от анкетираните.
Решенията за Киберсигурност позволяват откриване на потенциални атаки и
пробиви в сигурността, на база на автоматизирани системи и данни за
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инциденти с наблюдение на информационните и комуникационните ресурси
в различни режими (пр. 24/7/365)
 Специализираните софтуерни продукти до различна степен са застъпени в
различните финансови институции. 100% от анкетираните ползват:
Управление

на

взаимоотношенията

с

клиенти

(CRM);

Финанси

и

счетоводство; Robot process automation (RPA; Планиране на материалните
ресурси (MRP); Гласови команди; Софтуер за нови платежни решения;
Софтуер за дигитално идентифициране на клиентите; Софтуер за изцяло
онлайн обслужване и консултиране на клиентите; Софтуер за онлайн
кандидатстване за кредит, получаване на кредитни и/или дебитни карти и
др.; Софтуер за онлайн откриване на сметки и др.; Дигитални услуги и
продукти – дистанционно подписване на договори за потребителски кредити.
67 % от анкетираните използват: Управление и планиране на ресурси (ERP);
Анализ и прогнози (BI решения) и Калкулация на сметки, платежни
документи.
 Цифровата свързаност и/или Интернет на обектите използват 100 % от
анкетираните финансови институции. Компютърна мрежа от физически
обекти (устройства, превозни средства, сгради и др.), притежаващи вградени
електронни устройства за взаимодействие помежду си или с външната среда
като изключва участието на човека в част от действията и операциите.
 Роботите се използват от всички анкетирани. 100% от тях използва
Роботизираната автоматизация на процесите или простата RPA, а 33 % Машини с автоматично управление и Плащане с помощта на роботи.
 Сензорите за регистриране на информация
финансовите

институции

и

всяка

използва

навлизат

различни.

плахо във
Електронната

идентификация се прилага в две от изследваните банки . Охранителните
системи, Преброяването, Лицевото и Гласовото разпознаване се прилагат от
2/3 от анкетираните.
 Онлайн платформи за сътрудничество и комуникация се използват от
всички анкетирани, което се дължи на това, че не чуждестранна собственост,
спешността на срещи и на невъзможността да се организират присъствени
срещи, особено по време пандемията.
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 Облачните технологии се използват от 100 % от анкетираните. Всяка от
изброените е посочена от една финансова институтция Azure, Amazon Web
Service (AWS), Google Cloud Platform (GCP). Това се дължи на взетите
решения на централно ниво извън България.
 Мобилните приложения се прилагат от 100% от анкетираните и това се
дължи на факта, че все повече обстоятелствата го налагат, а клиентите го
изискват.
 Умните технологии и системи са посочени от всички анкетирани като
възможност за цялостно решение за дигиталното развитие на финансовата
институция.
 Киберфизичните системи се използват от 1/3 от анкетираните. Този
резултат е изненадващ и по-скоро не е ясен за анкетираните.
 Блокчейн технологии са посочени само от 1/3 от анкетираните.
Технологиите, които е необходимо да бъдат въведени през следващите 5 години
във финансовите институции, с оглед подобряване дейността им са „чат ботове“ е
посочен от 67% от анкетираните, а Хуманоидните роботи от 33%. За момента е известен
в България само кредитния чатбот– EVA (Electronic Virtual Assistant), който предоставя
полезна информация през приложението Facebook Messenger въведен в Пощенска банка.
Според 100% от анкетираните ефектът от дигитализацията в тяхната
финансова институция ще доведе до по-високата степен на дигитализация оптимизира и
автоматизира основни процеси в дейността. Това ще подобри качеството на
предоставяните от финансовата институция услуги, както и ще осигури по-голяма
гъвкавост, бързина и свобода при вземане на важни бизнес решения. Очакванията са
дигитализацията да доведе до по-голяма прозрачност на работните и управленски процеси
в системата. От друга страна, това ще доведе до

необходимост от по-високо

квалифицирани работници и служители. Дигитализацията ще допринесе и за създаването
на нови работни модели.
На поставения въпрос “ кой носи централизирана отговорност по отношение на
дигитализацията?“ 100% от анкетираните отговарят директор дигитализация, като 67% от
тях добавят – специален екип или дигиталната стратегия, която се определя на ниво Банка
и се реализира от Дирекция информационни технологии, както и от определени бизнес
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структури в Банкиране на Дребно (отдел Дигитални канали) и Корпоративно Банкиране
(Търговска стратегия).
Раздел II „Обучение и повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и
служителите в областта на дигиталните умения/компетентности“
На въпроса, свързан с наличието на собствен център за обучения, в който да се
провеждат курсове за усвояване/повишаване на дигитални умения/компетентности 100 %
от финансовите организации респонденти разполагат с обучителен център, който не е
лицензиран по НАПОО. В центровете се провеждат специализирани обучения основно с
вътрешни експерти, а външни се привличат при необходимост и основно за въвеждането
на нови софтуeри/програми.
По отношение наемането на нови служители, 67% от респондентите преценяват
нивото на общите дигитални умения по информацията, посочена в автобиография на
кандидатите и 33% въз основа на документ за завършена степен на съответстващо
образование.
Когато оценяват нивото на притежаваните специфични дигитални умения, при 33%
от интервюирани организации изискват и документ за завършена степен на съответстващо
образование, а 33% от анкетираните се ръководят и от информацията, посочена в
автобиографията на бъдещите служители. За 67% от организациите е необходимо
бъдещите служители да представят специализиран сертификат за специфични за
длъжността/професията дигитални компетенции за валидирани компетентности.
В случаите, когато се установи, че след наемането на служител, той не разполага с
необходимите дигитални умения, 33% от организациите провеждат обучение в процеса на
работа, като му назначават ментор и/или в 33 % от случаите организират курс за
повишаване на дигиталните компетентности. При 67 % от анкетираните организират курс
за повишаване на неговите дигитални умения с вътрешни обучители, а в 33% от случаите
организациите го изпращат на курс в ЦПО. Не се отбелязват отговори, свързани с
прекратяване на трудов договор.
За справянето с бързо развиващите се технологии финансовите институции
изпраща свои служители на курсове/обучения за повишаване на квалификацията,
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включително в областта на общите/специфични дигитални умения в специализирани
центрове за обучение. Регулярно се изготвят графици за обучение по предложение на
ръководителите

на

отделите.

Разбира

се

при

възникване/идентифициране

на

необходимост от конкретни дигитални компетентности се организират на място във
финансовата институция или служителите се изпращат на курсове/обучения. Такива
курсове/обучения за повишаване на квалификацията се организират, включително в
областта на общите/специфични дигитални умения в специализирани центрове за
обучение.
Финансовите институции използват и насърчават дуалното обучение (обучение
чрез работа), включително по отношение на общите и специфични дигитални
умения/компетентности.
На въпроса как следва да се провеждат обученията за повишаване на дигиталните
умения на персонала, 67% смятат, че трябва да бъдат в работно време, а 33% посочват в
извън работно време.
Относно финансирането на обученията за повишаване на дигиталните умения,общо
100% от институции респонденти смятат, че това трябва да става за сметка на
работодателя, като 67% от тях считат, че може да се случва и със самоучастие от
служителя в зависимост от длъжността и типа обучение.
Финансовите институции през следващите 5 години в сферата на дигитализацията
на процесите и технологиите ще имат нужда от следните кадри:

1.
2.

3.

4.

Тип кадри
Специалисти по автоматизация на производството
Специалисти Big data и разширени анализи (Big data:
голям обем от данни – структурирани или
неструктурирани, събрани от значителен брой
източници, които се анализират и обработват машинно,
за да се извлекат и разберат по-добре тенденции и
модели)
Специалисти компютърни симулации (изследват
различни крайни потребителски продукти или
технологични решения преди да бъдат пуснати в масова
употреба).
Специалисти развитие на дигитални бизнес модели и
услуги

50

1 г.
да
да

3 г.

5 г.

да
да

да
да

да

да

да

да

да

да

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.

Специалисти киберфизични системи (системи, при
които са свързани информационни, софтуерни
компоненти с механични и електронни части, които
комуникират посредством единна инфраструктура за
предаване на данни, като например Интернет.
Например: управление на движението на превозни
средства, мрежови системи за асистиране на
управлението на автомобила, устойчиви системи за
управление на околната среда и др.)
Специалисти облачни изчисления (съхраняване и
запазване на данни в отдалечени бази, достъпни чрез
интернет и спестяващи необходимостта от наличието на
сървъри в финансовата институция)
Специалисти разработване и интеграция на мобилни
приложения
Специалисти дигитален маркетинг
Специалисти концептуално планиране и внедряване
Специалист Интернет на нещата (IoT)
Специалисти Роботизирана автоматизация на
процесите Robot process automation (RPA)
Специалисти дигитално банкиране
Друго
Agile коучове/консултанти

да

да

да

да

да

да

да

да
да
да

да
да

да
да
да

Раздел III „Влияние на пандемията Ковид-19 върху образованието“
По отношение на отражението на пандемията от Ковид-19 върху сектора, 100% от
анкетираните финансови институции считат, че тя е довела до по-засилено използване на
дигитални технологии, необходимост от повече инвестиции в дигитални технологии от
нови

усвояването/надграждането

на

дигитални

умения,

променени

клиентски

нужди/изисквания и увеличаване на дистанционната работа. От респондентите 67%
считат, че

пандемията е увеличила разходите за почистващи и дезифенкционни

материали.
Запитани, кои от мерките по време на пандемията от Ковид-19 смятат да запазят и
след отпадане на ограниченията, 100 % от интервюираните са посочили провеждането на
дигитални работни срещи. Две от организации смятат да запазят и мерките относно:
режима на дистанционна работа за част от административните структури; увеличаване на
инвестициите

за

дигитализация

на

финансовата

институция;

увеличаване

на

безхартиените процеси. Само в една банка от анкетираните счита да продължи
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увеличаването на базираните на облака вътрешни процеси и услуги и намаляване/отказ от
офис пространство.
Дигитализацията по време на пандемията от Ковид-19 се е превърнала във важен
приоритет за 100 % от изследваните финансови институции попълнили анкетата.
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VI. РАЗРАБОТВАНЕ НА КАЗУСИ/ПРИМЕРИ
През последните няколко години, голяма част от живота ни се прехвърли онлайн.
Пандемията, която ни предизвика да прекарваме повече време у дома си, ни накара и да
преоткрием света на дигиталните услуги. Вече по-често пазаруваме онлайн, подновяваме
договори, търсим нови услуги. И всичко това с цел да се развиваме, като в същото време
ни е по-лесно да останем защитени.
Дигитализацията през последните няколко години даде своето отражение и върху
финансовите услуги, като се превърна в неизменна част от тях. Докато преди няколко
години кандидатстването за кредити онлайн беше запазено само за компаниите,
предлагащи бързи кредити, то днес за онлайн кредит може да кандидатствате и в
сайтовете на голяма част от българските банки.
Технологиите и иновациите стават неизбежна част от банковия сектор, а границата
между традиционните институции и новите стартъп компании става все по-размита.
Разликата между тях е в регулациите, които правят въвеждането на иновациите в банките
малко по-бавни. Те обаче са онези, които дават гаранция и стабилност за финансите и
активите на клиентите. Това са част от изводите, които направиха банкери и
финансисти по време на годишната конференция на "Капитал" Fintech Summit 2021. И
още - пандемията, разбираемо, е увеличила търсенето на онлайн банкови услуги и е
станала причина за нови финтех решения. А те са дали възможност за по-близка връзка с
клиента, както и неговата обратна връзка, която е позволила по-добра крайна услуга.
Примери
1. Банка ДСК
 В края на 2020 година Банка ДСК стартира мащабна инициатива за
промяна на начина на обслужване на външни и вътрешни клиенти.
Работейки с външен за банката консултант, ДСК промени визията и
разбирането за добре обслужен клиент. През 2021 година се проведе
мащабна кампания, подплатена с обучения за всички служители (над
5000 хиляди), които ежеседмично участваха в сутрешни срещи, работни
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групи и уебинари. Промяната в начина на обслужване цели не само да
повиши доверието и лоялността на нашите съществуващи клиенти, но и
да промени из основи разбирането на служителите за вътрешна
комуникация и да подобри изцяло техния работен ден в колаборация с
останалите екипи. В основата на новата визия за обслужване е заложена
сентенцията за намаляване на бюрокрацията и дигитализация на много
услуги, което неимоверно ще доведе до повишаване на ефективността и
клиентското изживяване.
 Първите стъпки към дигитализацията на процеси и услуги са вече факт,
благодарение на новосформирани екипи и работни групи, които се
ръководят по service design метологията и разглеждат детайлно
процесите и услугите, които банката предлага на своите клиенти. В
офисите се внедри NPS система/изпращат се SMS-и на обслужени
клиенти като получената от тях оценка рефлектира пряко върху фокуса
на работа на тези екипи. Процесите и услугите, свързани с клиентското
изживяване, които съберат най-ниски оценки са фокус на работните
service design групи. Целта е да се оптимизират всички процеси, които
пряко касаят обслужването и формирането на позитивно клиентско
изживяване в нашите офиси.
 По линия на дигитализацията в сектора и увеличаващата се нужда от
дигитални специалисти, които да се влеят в банковия отрасъл, през 2022
година Банка ДСК стартира вътрешна Дигитална Академия. Целите в
краткосрочен и дългосрочен план се препокриват, а те са следните:
повишаване на дигиталните компетенции на всички служители и
развиване на вътрешни IT специалисти, които да участват активно в
следващите стъпки по внедряване на нови технологии, облачни
пространства и изкуствен интелект;
 Многофункционалното приложение за онлайн банкиране DSK Direct и
неговият мобилен еквивалент DSK Smart се развиват в постоянен темп.
Благодарение на приложението, клиентите могат да банкират навсякъде
и по всяко време да управляват своите средства. Новата опция за превод
по мобилен номер е услуга, с помощта на която преводите стават
изключително бързо, лесно и удобно, като след избор на получател и
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мобилния му номер банковата му сметка се зарежда автоматично.
Наредените суми се потвърждават с DSK mToken или SMS код с цифров
сертификат, а средствата са налични в сметката на получателя до
минути.
 От началото на март 2021 г. вече всеки може да стане клиент на банката
напълно дигитално, без да е необходимо да посещава банков офис.
Всички физически лица могат напълно дистанционно да си открият
разплащателна сметка, дебитна карта към нея, както и онлайн и мобилно
банкиране ДСК Direct и DSK Smart. Посещение в офис не е необходимо
и за получаването на дебитната карта. Пластиките се доставят с куриер,
напълно безплатно през първите 12 месеца от старта на услугата, а
всички новооткрити разплащателни сметки са освободени от такса
обслужване за период от 6 месеца.
2. Банка Уникредит Булбанк
 Мобилно банкиране – постоянно развитие на функционалности и
услуги, които правят „банката в джоба“ на повече от 520,000 клиенти,
активни потребители на мобилното ни приложение
o Прилагайки Agile модел на работа 5 пъти повече функционалности на
година в мобилното ни приложение
o Изцяло нов дизайн на приложението Булбанк Мобайл
o Стани клиент със „селфи“ - дигитален процес за привличане на нови
клиенти, изцяло дистанционно, през Булбанк Мобайл. Възползвайки се
от офертата за откриване на сметка през мобилното приложение, се
спестява време и клиента получава картата си с безплатна доставка на
удобен за него адрес и се възползва от всички предимства, които носи
план „Плюс“ за ежедневно банкиране.
o

Дигитални/дистанционни процеси за продажба на основни банкови

продукти: банкови планове; дебитна карта с дигитална (еПИН)
активация и доставка до адрес на клиента; спестовни планове и

55

директни инвестиции; потребителски кредити, Получаване на 3D парола
за потвърждение на плащания с карти, Плащане по мобилен телефон;
o

Създаване на нов продукт Кредитна карта с възможност за

разсрочване на трансакции - Shopping Card много лесно и удобно за
разсрочване на покупки в търговски обекти и интернет на равни
месечни вноски през Булбанк Мобайл и Булбанк Онлайн
o Дигитално подписване на договори в мобилното ни приложение
o

Безконтактни плащания: ApplePay & Android за карти VISA и

MasterCard
Омниканален модел на обслужване на клиенти физически лица – както търговска,
така и технологична инициатива за предефиниране на подхода, по който се предлагат
основни банкови продукти на клиенти – осигурявайки еднакъв процес и клиентско
изживяване във всяка точка на интеракция – дигиталните ни канали; банковия клон;
центъра за контакт с клиенти (кол център). Поетапно изграждане на съвременен и гъвкавза-развитие дигитален щанд на продукти и услуги.
 Дигитализация за компании – оценявайки високо търговското време,
както на клиентите, така и на мениджъри бизнес клиенти, се инвестира
в значимо подобряване на скоростта на изпълнение на основни
трансакционни услуги; добавят се нови продукти и услуги в Онлайн
Банкирането на Банката; обогатяват се възможностите за цялостна
дигитална интеракция с компании – обмен на електронни документи и
електронно подписване.
 Скорост в процеса за кредитиране на компании – помагане на
компаниите да развиват своя бизнес, като се инвестира в допълнителна
автоматизация и интеграция на системи в кредитните процеси в банката,
с което се допринася за намаляване на времето за одобрение и времето
за усвояване на средства с повече от 35%.
 Екипите

на

УниКредит

Булбанк

за

роботизация

и

процесна

автоматизация допринасят за оптимизиране на вътрешно-банкови
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процеси, елиминиране на хартия. Вече разполагаме с над 80
роботизирани процеса.
Над 40% от ИТ инвестициите са за клиентска/бизнес дигитализация. През
последните 12 месеца се инвестира в най-добрите технологии, позволяващи по-бързо
дигитализиране:
-

Платформа за разработка на микроуслуги за дигиталните ни канали;

-

Гъвкава технология за автоматизиране на бизнес процеси;

-

Платформа за бърза интеграция на системи;

-

Платформа за дигитален архив;

-

Най-добрия софтуер за управление на роботи.

3. Обединена българска банка
 Подобрения в ОББ Мобайл: Дава възможност за сключване на
Систематичен

инвестиционен

план

(СИП)

изцяло

дигитално;

кандидатстване за потребителски кредит изцяло онлайн; онлайн
разплащания в лева и валути; заявяване на дебитна карта и кредитна
карта; откриване на депозит; регистриране и безплатно плащане на
битови сметки; предварително одобрен потребителски кредит мОББи
като постоянна оферта на разположение при нужда; закупуване на
всички видове винетки, Гражданска отговорност;
 Дигитален портфейл - въведено е безконтактно плащане през смарт
телефона (чрез Приложениe)
 ОББ Match’it – дигитална платформа за сливания и придобивания. Тя
дава възможност за бърза, лесна и конфиденциална среща на продавачи
и купувачи, обмяна на информация между тях и намирането на
подходящ партньор с цел осъществяване на M&A сделки.
 Дигитален асистент Кейт – подобно на Алекса, но в бъдеще ще има
възможност сама да адресира клиента.
 ОББ Дигитален портал за Бизнес клиенти.

Бизнес клиентите имат

възможност да изпратят заявления изцяло онлайн за най-често
използваните от компанията им некредитни продукти и услуги като
заявяване на нови разплащателни сметки и депозити, кредитни и
дебитни карти, бизнес пакети, ПОС терминали, инкасо, банкови
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референции и др.. Заявленията и документите, обменяни в платформата,
се подписват от двете страни чрез Квалифициран електронен подпис
(КЕП), което изключва необходимостта от посещение на офис на
банката.
 Straight-Through

–

Processing

STP

-

автоматизирана

обработка,

автоматизирани процеси до степен, до която да работят напълно
автоматично от начало до край.
 Data Lead Management – Стратегическа програма за изграждане на
система за управление на контакти с клиенти.

VII. НАСТОЯЩО И БЪДЕЩО ТЪРСЕНЕ НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ
Дигитализацията и имплементирането на технологии във финансовите институции
– ще изисква компетентност в няколко посоки. Вътрешните отдели за киберсигурнсот ще
трябва да боравят със софтуер и изкуствен интелект, който сигнализира за злонамерен
друг софтуер и ИИ и необходимо да се продължи ръчна команда, тоест с човешка намеса.
Друга част, които правят анализи и прогнози- трябва да може да прави анализ на графики
и да разбира как работят алгоритмите. Голяма част от продуктите са готови, ИТ отделите
трябва да правят интеграция според API на банките, а персоналът трябва да бъде обучен
да го прави. Това важи за:
 Облачни системи и изчисления;
 Изкуствен интелект;
 Fintech and BaaS (banking as a service);
 Блокчейн;
 Чат ботове и роботи;
 Дизайн (UX) и виртуална реалност;
 Киберсигурност.
7.1) Настоящи изисквания за дигитални умения,
Професия/длъжност

Изпълнявани
задачи

Необходими
специфични
дигитални
умения след
1 г.
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Необходим
и
специфичн
и
дигитални

Необходими
специфични
дигитални
умения след
5 г.

13465012
Мениджър,
банка/финансова/плат
ежна институция

24116010
Вътрешен одитор

24125008

умения
след 3 г.
Разработва проекти Възможност Работа със
и управлява
за работа с
CRM, Visio,
иновативни идеи в
различни
ARIS,
сегмент БД.
платформи за Google
Проучва и
ежедневна
Analytics,
анализира пазара в
комуникация Content
областта на
– Skype for
Marketing,
дигиталния
Business,
E-mail
маркетинг.
Teams,
marketing,
подобряването,
WebEx.
Google Ads,
тестването и
Безпроблемн SEO
внедряването на
о боравене с optimization
нови
основните
функционалности в приложения
съществуващите ИТ в MS Office
системи, CRM,
пакет,
електронно и
Outlook,
мобилно банкиране, Word, Excel,
портал за плащане
PowerPoint,
на битови сметки,
на средно,
канали за продажби дори
чрез уеб сайт и
напреднало
други електронни
ниво. Базова
канали
ориентация и
познаване на
основните
специфики в
операционни
те системи
iOS и
Android.
Познания за
различните
възможности
на developer
portals Apple и
Google Play.
Проверява
Работа
със Работа
с
истинността
на специфични
COBIT
и
предоставените
одитни
ISACA
данни
софтуерни
продукти и
бази данни
Съдейства

за Използване
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Работа със
CRM, Visio,
ARIS, Google
Analytics,
Content
Marketing, Email
marketing,
Google Ads,
SEO
optimization,
използва ИИ
за
анализиране
на данни.

Работа
с
големи
масиви
данни,
аналитични
способности,
работа
със
SAS
Познаване и -

Експерт събиране на събирането
на на
вземания
необслужваните
електронни
кредити
подписи
и
досиета.

24136002
Главен/
експертвътр.контр.на
инвестиционната
дейност
(Главен/
анализатор, банка)

Контролират
спазването
и
протичането
на
инвестиционната
дейност в банката

Управлява мрежата
с
банкомати
в
страната,
Кешмениджмънт на
банкоматите;
Мониторинг
и
реакция
при
технически
проблеми;
33113006
Търговия с фин.
Дилъри (парични и инструменти/облига
капиталови пазари)
ции, валута
24216002
Експерт-ефективност
на АТМ и ПОС
(Експерт,
бизнес
развитие)

25216001
Анализатор на данни/
Експерт, Управление
на данни

Работят с базите
данни на банката,
събират, анализират
данните
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използване
на
дигитални
канали
за
комуникаци
я.

Да познават
и използват
програмите,
с
които
работят
отделите,
занимаващи
се
с
продажба.
Познаване на
данните,
излизащи от
работа с Big
data
(трансакцион
на
информация)

Работа
с програми за
съхраняване
на данни

Работа със
специфични
вътрешни
софтуери и
тяхното
използване не само като
потребител, а
като админ.
Компетенции
в
настройванет
о на
програмите.

Работа със
специфични
вътрешни
софтуери и
тяхното
използване не само като
потребител,
а като
админ.
Компетенци
ив
настройване
то на
програмите.
Кросфункционал
на работа и
задълбочен
и анализи с
цел
подобряван
е на процеса
и

Работа
със
системи
за
самообслужв
ане
в
банката.
Изготвяне на
dashboards.

Познаване
на данни от
външни
източници
(например
данни
от
мобилни
оператори)

Работа
с
дигитализац
ия
при
плащанията,
преминаване
от картово
към
безкартово
плащане
-

Разбиране на
модела
и
архитектурат
а на данните.

Подпомагат
дейностите
свързани
с
информационната
сигурност
на
Банката, мониринг
на
процеси
и
ИТ експерти в отдели информация
Валутни
преводи,
отдел Мъни Грам,
Рекламации
по
валутни преводи и тн.
24216014
Експерт-сигурност на
банковите карти и
противодействие на
измами (Специалист,
сигурност)

Експерт-сигурност на
банковите процеси

24216014
Експертпротиводействие на
изпирането на пари

Следят процесите в
банката
и
противодействат
изпирането на пари
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умения
за
наблюдение
на
множество
системи
–
защитни
стени,
IDS/IPS,
антивирусни
решения,
мрежови
устройства и
т.н.;
навременен и
точен анализ
на
получената
информация
от аларми;
реакция при
инциденти;
способност
за вземане на
самостоятелн
и решения;
работа
в
екип;
непрекъснато
обучение
свързано
с
нови заплахи
и
уязвимости;
наблюдение
на операции
с карти;

повишаване
на
качеството.
придобиван
е на нови
уменията
свързани с
внедряванет
о на нови
решения за
сигурност;
обучение
свързано с
навлизането
на
нови
технологии,
изисквания
на
международ
ни
стандарти
ISO 27001,
PCI
DSS,
PCI
3DS,
NIST
и
регулации в
банковата
сфера;
участие във
вътрешни
одити;
подготовка
на
процедури
за реакция
при
различни
типове
инциденти

Специализир
ане
на
уменията за
извличане и
анализ
на
информация,
съдържаща
се в бази
данни
и

Придобиван
е на умения
за работа с
нов
специализи
ран софтуер
(с
интегриран
изкуствен

специализир
ано обучение
и участие в
разследване
на
инциденти
свързани със
съмнителни
операции с
карти
изготвяне на
специализир
ани отчети;
участие
в
проекти
свързани със
сигурността;

Придобиване
на умения за
работа
с
дигитални
продукти,
позволяващи
проследяван
е и анализ на
съмнителни

други
дигитални
ресурси,
проследяване
на връзките и
обобщаване
на
резултатите в
становища.

интелект) за
установяван
е
на
съмнителни
операции,
сделки
и
клиенти;
анализ
на
констатации
те, които са
установени
от
софтуерния
продукт.

финансови
потоци
свързани с
виртуални
валути.

7.2) Различия в настоящите дигитални умения (първи експертни оценки доколко се
наблюдава изоставане на наетите лица спрямо изискванията на бизнеса)
Постигането на дългосрочната

цел и непосредствените задачи пред финансовите

институци може да бъде постигнато само с промяна и надграждане в качеството на
притежаваните дигитални умения на служителите. Въз основа на проведеното анкетно
проучване сред трите най-големи институции в страната и на база проведените три
интервюта с ръководители на различни звена могат да бъдат направени следните основни
изводи за нивото и потребностите от дигитални умения на служителите:
1. Нивото на дигитални умения се различава значително в отделните финансови
институции. На този етап служителите от изследваните ключови професии/длъжности
притежават основни дигитални умения за работа с продуктите на Майкрософт (Word,
Excel, Access), Internet, някои външни системи на Reuters, Blооmberg, Macrobond,
редица вътрешни системи за докладване на документи и контрол по изпълнение на
решенията и други.
2. Установена е голяма разлика във вида на доставчиците на обучения, от частни
доставчици на дигитални умения до правителствени доставчици на дигитални умения
за надграждащи умения или висше образование.
3. Предлаганите и провеждани обучения за дигитални умения се различават
значително и са в зависимост от профила и целите за дигитализация на съответната
бизнес структура.
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4. Финансовите институции имат трудности в наемането на по-добре подготвени
служители с дигитални умения.
5. Редовите служители не разполагат с документ за дигитална квалификация.
6. Делът на служителите, на които се предоставя/осигурява вътрешнофирмено обучение
за дигитални умения, също варира значително.
7. Налична е необходимост от обучение на специалисти по дигитален умения и
софтуер. Уменията в областта на науката, технологиите, инженерството и приложната
математика се увеличават.
8. Необходимо е да бъдат създадени специфични програми с цел обучение на умения
в науката, технологиите, инженерството и математиката, насочени към повишаване на
квалификацията на служителите. Като цяло тези уменията сред служителите се
различават значително във всяка финансова институция. Служителите имат нужда от
редовно опресняване на знания.
9. В зависимост от профила на банковия бизнес, служителите имат нужда от широк
спектър умения, финансов мениджмънт, аналитичност, знания за банковата
автоматизация, комуникативни умения, знания за логистика, управление на проекти,
организационно моделиране, IT умения, опериране с големи бази данни, дигитална
технология, CAD системи, облачни системи, виртуална реалност, програмиране,
Internet of Things, Лийн обучения.
10. Финансовите институции периодично провеждат обучения в различни си системи
на теми като Изкуствен Интелект, Умения за работа с данни, Дизайнерско мислене,
Подобравяне на Бизнес процесите, Управление на проекти, Киберсигурност.
7.3) Бъдещи изисквания за дигитални умения.
През следващите една или две години широко приложение ще намери софтуерът за
управление на идентичността, който ще се използва както за служителите, така и за
клиентите. Към момента дигитализацията представлява допълнителен слой, който
увеличава рисковете за системите на финансовите организации. Именно затова
въвеждането на такъв тип софтуер ще подобри видимостта в структурите и ще намали
рисковете, в случай че даден привилегирован профил бъде компрометиран.
Финансовите организации ще продължат да инвестират в решения, които да им
помогнат при опознаването на клиентите, техните нужди и навици. Във връзка с
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кредитирането в технологичен план вече може да бъде създадено централизирано скоринг
бюро. Изградената инфраструктура и натрупаният опит в сектора дават възможност да се
консолидира информацията от телекомите, от дружествата за комунални услуги, от
потребителското кредитиране и централните регистри, така че да се извършва попрецизно и основано на изкуствен интелект скориране. По този начин, например може да
се подобри и информацията на пазара при отпускане на кредити.
Сериозен потенциал за развитие осигурява и влязлата в сила директива за
платежните услуги на Европейския съюз PSD2. Това е прекрасен продукт, който все още
няма достатъчно добър маркетинг и до момента има пропуски по отношение на това да се
обясни на хората какво им дава като преимущество и как те могат да го използват.
В тези условия всички банкери и всички играчи във финансовия свят следва да
обърнат повече фокус на това, да дадат информация на клиентите какви са техните услуги
и какви са ползите от технологиите им. Изваждането на иновативен продукт е
преимущество, но това не е панацея за продажбите, нито за развитието на една компания.
Трябва да се предлага изживяване от край до край, а не на парче в един от каналите. Все
още повечето организации нямат поглед как занапред могат да използват иновацията, за
да постигат печалби и да променят пазара.
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VIII.

ПРЕПОРЪКИ

И

ПОЛИТИКИ

ДЪЛГОСРОЧНА СИНЕРГИЯ
РАБОТНИЦИТЕ

И

В

ЗА

ПОСТИГАНЕ

ДИГИТАЛНИТЕ

СЛУЖИТЕЛИТЕ

В

УМЕНИЯ

НА
НА

СЪОТВЕТНИЯ

ОТРАСЪЛ/ПРОФЕСИЯ
В прогностичен аспект на пазара на труда ще има необходимост от следните специалисти:
•

специалисти по дигитален бизнес модели в образованието;

•

специалисти по облачни технологии;

•

специалисти по big data и разширени анализи;

•

специалисти компютърни симулации;

•

специалисти киберфизични системи.

8.1.

Прогнози, препоръки, политики и мерки за следващите 12 месеца (краткосрочен

период)
Професия/длъжност
13465012
Мениджър,
банка/финансова/платежна
институция

24116010
Вътрешен одитор
24125008
Експерт
събиране
на
вземания
24136002
Главен/
експертвътр.контр.на
инвестиционната дейност
(Главен/
анализатор,
банка)
24216002
Експерт-ефективност на
АТМ и ПОС (Експерт,
бизнес развитие)
33113006

Необходими специфични дигитални умения след 1 г.
Възможност за работа с различни платформи за ежедневна
комуникация – Skype for Business, Teams, WebEx.
Безпроблемно боравене с основните приложения в MS
Office пакет, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, на средно,
дори напреднало ниво. Базова ориентация и познаване на
основните специфики в операционните системи iOS и
Android. Познания за различните възможности на developer
portals - Apple и Google Play.
Работа със специфични одитни софтуерни продукти и бази
данни
Използване на електронни подписи и досиета.
Да познават и използват програмите, с които работят
отделите, занимаващи се с продажба.

Познаване на данните, излизащи от
(трансакционна информация)

работа с Big data

Работа със специфични вътрешни софтуери и тяхното
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Дилъри
(парични
и
капиталови пазари)
25216001
Анализатор на данни/
Експерт, Управление на
данни
24216014
Експертсигурност на банковите
карти и противодействие
на измами (Специалист,
сигурност)

използване - не само като потребител, а като админ.
Компетенции в настройването на програмите.
Работа със системи за самообслужване в банката.
Изготвяне на dashboards.

умения за наблюдение на множество системи – защитни
стени, IDS/IPS, антивирусни решения, мрежови устройства
и т.н.;
навременен и точен анализ на получената информация от
аларми;
реакция при инциденти;
ИТ експерти в отдели способност за вземане на самостоятелни решения;
Валутни преводи, отдел работа в екип;
Мъни Грам, Рекламации непрекъснато обучение свързано с нови заплахи и
по валутни преводи и тн.
уязвимости;
наблюдение на операции с карти;
Експерт-сигурност
на
банковите процеси
24216014
Специализиране на уменията за извличане и анализ на
Експерт-противодействие информация, съдържаща се в бази данни и други дигитални
на изпирането на пари
ресурси, проследяване на връзките и обобщаване на
резултатите в становища.

8.2.

Прогнози, препоръки, политики и мерки за следващите 36 месеца (средносрочен

период)
Професия/длъжност
13465012
Мениджър,
банка/финансова/платежна
институция
24116010
Вътрешен одитор
24125008
Експерт
събиране
на
вземания
24136002
Главен/
експертвътр.контр.на
инвестиционната дейност
(Главен/
анализатор,
банка)
24216002
Експерт-ефективност на

Необходими специфични дигитални умения след 3 г.
Работа със CRM, Visio, ARIS, Google Analytics, Content
Marketing, E-mail marketing, Google Ads, SEO optimization
Работа с COBIT и ISACA
Познаване и
комуникация.

използване

на

дигитални

канали

за

Работа с програми за съхраняване на данни

Познаване на данни от външни източници (например данни
от мобилни оператори)

66

АТМ и ПОС (Експерт,
бизнес развитие)
33113006
Дилъри
(парични
и
капиталови пазари)
25216001
Анализатор на данни/
Експерт, Управление на
данни
24216014
Експертсигурност на банковите
карти и противодействие
на измами (Специалист,
сигурност)

Работа със специфични вътрешни софтуери и тяхното
използване - не само като потребител, а като админ.
Компетенции в настройването на програмите.
Крос-функционална работа и задълбочени анализи с цел
подобряване на процеса и повишаване на качеството.

придобиване на нови уменията свързани с внедряването на
нови решения за сигурност;
обучение свързано с навлизането на нови технологии,
изисквания на международни стандарти ISO 27001, PCI
DSS, PCI 3DS, NIST и регулации в банковата сфера;
участие във вътрешни одити;
ИТ експерти в отдели подготовка на процедури за реакция при различни типове
Валутни преводи, отдел инциденти
Мъни Грам, Рекламации
по валутни преводи и тн.
Експерт-сигурност
на
банковите процеси
24216014
Придобиване на умения за работа с нов специализиран
Експерт-противодействие софтуер (с интегриран изкуствен интелект) за установяване
на изпирането на пари
на съмнителни операции, сделки и клиенти; анализ на
констатациите, които са установени от софтуерния продукт.

8.3.

Прогнози, препоръки, политики и мерки за следващите 60 месеца (дългосрочен

период)
Професия/длъжност
13465012
Мениджър,
банка/финансова/платежна
институция
24116010
Вътрешен одитор
24125008
Експерт
събиране
на
вземания
24136002
Главен/
експертвътр.контр.на
инвестиционната дейност
(Главен/
анализатор,
банка)

Необходими специфични дигитални умения след 5 г.
Работа със CRM, Visio, ARIS, Google Analytics, Content
Marketing, E-mail marketing, Google Ads, SEO optimization,
използва ИИ за анализиране на данни.
Работа с големи масиви данни, аналитични способности,
работа със SAS
-

-
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24216002
Експерт-ефективност на
АТМ и ПОС (Експерт,
бизнес развитие)
33113006
Дилъри
(парични
и
капиталови пазари)
25216001
Анализатор на данни/
Експерт, Управление на
данни
24216014
Експертсигурност на банковите
карти и противодействие
на измами (Специалист,
сигурност)

Работа с дигитализация при плащанията, преминаване от
картово към безкартово плащане

Разбиране на модела и архитектурата на данните.

специализирано обучение и участие в разследване на
инциденти свързани със съмнителни операции с карти
изготвяне на специализирани отчети;
участие в проекти свързани със сигурността;

ИТ експерти в отдели
Валутни преводи, отдел
Мъни Грам, Рекламации
по валутни преводи и тн.
Експерт-сигурност
на
банковите процеси
24216014
Придобиване на умения за работа с дигитални продукти,
Експерт-противодействие позволяващи проследяване и анализ на съмнителни
на изпирането на пари
финансови потоци свързани с виртуални валути.
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ІX. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА (5 стр., между 1500 и 2500 думи)
Банковият сектор премина през много промени през последните няколко години,
особено след въвеждането на платформите за дигитално банкиране и след началото на
пандемията. В днешно време потребителите търсят опростено, интегрирано и обединено
изживяване за всички свои взаимодействия и платформи, което прави дигитализацията на
банковите трансакции и на физическите пространства съществен елемент в бъдещето на
банкирането.
Според доклада на Microsoft - 2020 Digital Transformation, индустрията се намира в
повратен момент, когато конкуренцията за потребители е ожесточена, тъй като сега е
много лесно те да сменят финансовите си институции. През миналата година 11% от
клиентите са преминали към друга банка и само 31% смятат, че тяхната банка ги познава
добре и разбира техните нужди. При този сценарий персонализацията е ключов елемент за
разграничаването между отделните финансови организации. В доклада също така се
посочва, че 32% от банковите потребители вече извършват своите финансови трансакции
през мобилни устройства, което показва експоненциален ръст на онлайн банкирането. В
същото време 85% от банковите взаимоотношения през 2020 са били извършени
автоматично. В допълнение днешните клиенти очакват по-бързи и удовлетворяващи
онлайн услуги от банките, а 16% от клиентите смятат, че трябва да получат отговор на
своите въпроси или оплаквани за по-малко от час.
По време на пандемията дигиталната гъвкавост помогна на банките бързо да
отговорят на нуждите и изискванията на своите клиенти. Тези, които не успяха да
направят това, изостанаха. В резултат на това днес 30% от банковите потребители биха
искали да сменят своята първоначална банка за такава, която е технологично напреднала.
Според доклада World Retail Banking Report 2020 на Capgemini и Efma 57% от
банковите потребители предпочитат да използват електронни банкови услуги: 55%
разчитат на мобилни приложени, а 21% се насочват към виртуалните асистенти и
автоматизираните гласови асистенти, преди да посетят клон лично.
Поради тази причина сега, повече от когато и да било преди, е важно банковите
клонове да надхвърлят потребителските очаквания. Дигиталната трансформация на
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банковите клонове (чрез прилагане на технологии и изкуствен интелект) и превръщането
им в интерактивни пространства ще осигурят добавена стойност за потребителското
изживяване.
Успешната дигитална трансформация във финансовите институции обхваща
няколко елемента:
На първо място, това са иновациите, които не се създават от няколко души в
организацията, работещи в изолирана лаборатория. Истински иновативната компания
внедрява иновативния дух в цялата организация. Това е промяна в начина на мислене за
цялата компания. Иновациите са движени от технологиите. Но технологията сама по себе
си не е достатъчна. Тя е от значение само тогава, когато ни помага да улесним живота си.
Затова полезни приложения на технологиите, съвместяващи няколко различни решения
едновременно - като например мобилни интерфейси с изкуствен интелект - това е нещото,
което създава добавена стойност и полезност.
На второ място, една трансформация е успешна стратегически, когато
финансовата институция е релевантна за своите клиенти, като се фокусира върху
основната си дейност, тоест да предоставя отлични и безупречни банкови услуги. Но
когато клиентите нямат проблем да купуват банкови продукти от големите технологични
играчи, трябва да се уверим, че на свой ред финансовата институция също увеличава
своето значение за клиентите, като им предлага услуги отвън банкирането. Услуги, които
са важни за клиентите и които те биха се радвали да получат от своята банка с единединствен контакт.
1. Секторът трябва да комбинира своя дигитален и физически облик,
оптимизирайки клоновете си, за да отговори на нуждите на всичките си
клиенти.
2. COVID-19 имаше огромно въздействие върху всички сектори и
банковият не е изключение. Тъй като това е важна услуга, която трябва да
остане отворена, тя трябваше бързо да се адаптира, за да намери решения,
подходящи за новата реалност и промени в потребителското поведение.
3. Информационната сигурност става все по-важна с увеличаването
обхвата на технологиите в ежедневието.

70

X. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА (2-4 стр.)
1. Наблюдение на работната сила, НСИ, четвърто тримесечие 2021
https://nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/LFS2021q4_74TB99J.pdf
2. Банка ДСК https://dskbank.bg/
3. Банка УниКредит Булбанк https://www.unicreditbulbank.bg

4. Обединена българска банка https://www.ubb.bg/
5. Първа инвестиционна банка www.fibank.bg

6. Райфйзен банк https://online.rbb.bg/
7. Тримесечен бюлетин на Българска народна банка, трето тримесечие на 2021 г.
https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_b_in_b_2021_09_b
g.pdf
8. 10th Study of Emotions in the Private Banking sector in Spain, достъпно в
https://emoinsights.com/estudio-emociones-banca-espana/
9. Sandboxes Regulatorios Sector Financiero, достъпно в
https://www.finnovating.com/reports/sandboxes-regulatorios-sector-financiero/

10. The future of retail banking .The hyper-personalisation imperative. November 2020.
Deloitte, достъпно в https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/financialservices/deloitte-uk-hp-the-future-of-retail-banking.pdf
11. Pandali R., Gupta, A. Emerging Trends in Consumer Banking Post-Covid Why Traditional
Financial Institutions Need to Double Down Now, достъпно в
https://www.publicissapient.com/insights/emerging-trends-in-banking

12. Digitalization in banking. What are the advantages of digitalization in banking?, достъпно в
https://www.hcltech.com/technology-qa/what-are-the-advantages-of-digitalization-in-banking ,
посетено на 01.10.2021
13. Corneille, E.2020. Ant Group’s Hong Kong virtual bank officially opens in the region,
достъпно в https://ibsintelligence.com/ibsi_prime_news/ant-groups-hong-kong-virtual-bankofficially-opens-in-the-region/, посетено на 02.10.2021
14. Meola, A.2021. The digital trends disrupting the banking industry in 2021, достъпно в
https://www.businessinsider.com/banking-industry-trends , посетено на 03.10.2021
15. Clarke, A., Morgan J.2020. The Future Of Banking: Invisible, Connected, Insights-Driven,
And Purposeful, достъпно в https://www.forrester.com/blogs/the-future-of-banking-invisibleconnected-insights-driven-and-purposeful/, посетено на 02.10.2021

71

16. How Blockchain Could Disrupt Banking. 2021, достъпно
https://www.cbinsights.com/research/blockchain-disrupting-banking/, посетено на 30.09.2021

17. Deloitte Announces Global Expansion of the Deloitte AI Institute, достъпно в
https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/about-deloitte/articles/deloitte-announces-global-expansion-ofthe-deloitte-ai-institute.html, посетено на 01.10.2021

18. Тhomas. M.2020. 11 Robotics Applications in Banking and Finance., достъпно в
https://builtin.com/robotics/robo-banking-robotics-applications-banking-and-finance, посетено на
03.10.2021
19. Bernard, J., Nicholson, M. 2020. Reshaping the cybersecurity landscapeHow digitization and
the COVID-19 pandemic are accelerating cybersecurity needs at many large financial institutions,
достъпно в https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/financial-services/cybersecurity-maturityfinancial-institutions-cyber-risk.html, посетено на 05.10.2021

72

