РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Проект!

З А К О Н
за изменение и допълнение на 
Закона за Българската народна банка.



В чл. 33, ал. 2 да бъдат направени следните промени:
В чл. 33, ал. 2, след думите “ако те са напълно обезпечени със залог на злато, чуждестранна валута, или” да отпадне изразът “други подобни бързоликвидни активи”, който да бъде заменен с “първокласни ликвидни ценни книжа, емитирани от чужди правителства и централни банки или гарантирани от тях”.




Вносител: Стела Банкова






МОТИВИ


През последните месеци в българската икономика се забелязват тревожни тенденции. Някои търговски банки рязко увеличават своите кредити, а дефицитът по текущата сметка расте. Силно обезпокоителен е и огромният търговски дефицит, който само за първото полугодие на 2004 г. достигна 2,8 млрд лв. Тревожни са и нивата на междуфирмена задлъжнялост.
Всичко това създава в перспектива сериозни рискове за българския банков сектор, което се признава и от доклада на Международния валутен фонд от месец февруари 2004 г.
В същото време в Закона за Българската народна банка е заложена възможност за необезпечено рефинансиране на търговските банки от страна на БНБ. Това, от своя страна, може да доведе до сериозни проблеми за валутния борд и ситуация, подобна на кризата от 1996 – 1997 г. Този пропуск създава възможност за някои търговски банки, в случай на ликвиден риск, да предоставят като обезпечение към БНБ български държавни ценни книжа, което поставя под заплаха банковата система, а оттам и влоговете на български граждани и фирми.
Като пример бих посочила  чл. 33, ал. 2 от Закона за Българската народна банка, където е записано, че при възникване на ликвиден риск, засягащ стабилността на банковата система Българската народна банка може да предоставя кредити в левове на платежоспособна банка за срок не по-дълъг от три месеца, ако те са напълно обезпечени със залог на злато, чуждестранна валута или други подобни бързоликвидни активи.
Определението “други подобни бързоликвидни активи” е силно неопределено и позволява в него да бъдат включени рискови ценни книжа. Според Наредба № 6 на Българската народна банка активи, подобни на златото и чуждестранната валута, могат да бъдат ценни книжа, емитирани от правителството на Република България или гарантирани от него.
В условията на риск, засягащ стабилността на банковата система, българските държавни ценни книжа определено не са съпоставими на златото и на чуждестранната валута и могат да се обезценят значително, което обезсмисля тяхната  функция на надеждно обезпечение.
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