DUK apie rekomendacinį dokumentą
dėl neveiksnių paskolų
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Kokia rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias
paskolas paskirtis?
Bankams skirtame rekomendaciniame dokumente aprašyta, kokie ateityje bus
kokybiniai priežiūriniai lūkesčiai neveiksnių paskolų (toliau – NP) lygio mažinimo
strategijos ir priemonių įgyvendinimo klausimais. Jame nurodoma, kad bankai turėtų
nusistatyti ir įgyvendinti didelio NP lygio problemos sprendimo kiekybinę politiką ir
tikslus. Dokumentas parengtas išnagrinėjus geriausią valstybių narių praktiką. Jame
aptariama daug įvairių su NP valdymu susijusių klausimų. Baigiantis 2016 metams
ECB Bankų priežiūra surengė viešas konsultacijas. Jų tikslas buvo į rekomendacinį
dokumentą tinkamai įtraukti visus svarbius aspektus.
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NP problema nėra nauja. Kodėl ECB Bankų priežiūra tik dabar
imasi ją spręsti?
Didelio NP lygio klausimą pradėta nagrinėti 2014 m. išsamaus vertinimo metu. Tada
pirmą kartą buvo nustatytas bankų turto dydis, o turtas įvertintas pagal visiems
vienodus kriterijus. Priežiūros institucijoms tai suteikė tvirtą pagrindą dirbti toliau šiuo
svarbiu klausimu. Šiuo rekomendaciniu dokumentu suvienodinamos sąlygos visoms
svarbioms kredito įstaigoms, jame aiškiai išdėstomi ECB lūkesčiai, kaip bankų
sąjungoje turi būti sprendžiamas NP klausimas. ECB pripažįsta, kad, norint
sumažinti NP lygį, reikia laiko ir kad tam prireiks taip pat ir politikų pastangų tiek
nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu.
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Kas toliau? Kada bankams nustatysite kiekybinius tikslus ir laiko
terminus?
Rekomendacinis dokumentas naudojamas kaip pagrindas priežiūriniam dialogui su
pavieniais bankais. Kai kurie bankai turi intensyviai dirbti ir parengti patikimus planus
ir numatyti pakankamai išteklių dideliam NP lygiui sumažinti. Vykdydamas kasdienę
priežiūrą, ECB tikrins, lygins ir kasmetinio priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso
(angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) metu vertins, ar bankai
imasi tinkamų priemonių. Be to, didelius NP portfelius turintiems bankams ECB
padidins priežiūrinės atskaitomybės reikalavimus ir, kaip išdėstyta
rekomendaciniame dokumente, ECB tikisi, kad bankai viešai skelbs daugiau
informacijos apie NP.
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Ar bankai privalo laikytis jūsų rekomendacijų dėl NP? Ar jie turi
teisę palaukti, kol, pavyzdžiui, vėl ims didėti turto kainos?
Rekomendacinis dokumentas nėra privalomas, tačiau bankai turės tinkamai
paaiškinti nukrypimus nuo jo. Jis turi būti taikomas proporcingai, priklausomai nuo
kiekvieno banko neveiksnių paskolų problemos masto ir rimtumo. Priežiūriniai
lūkesčiai gali tapti privalomais reikalavimais, nustatytais įgyvendinant SREP.
Per dažnai praeityje taikyta strategija „palaukime ir pamatysime“ problemos išspręsti
nepadės. Tik stiprūs ir aktyviai savo problemas, taip pat ir susijusias su NP,
sprendžiantys bankai gali užtikrinti pakankamą ekonomikos finansavimą ir taip
pagreitinti ekonomikos atsigavimą. Todėl ECB tikisi, kad didelį NP lygį turintys bankai
nusistatys realistiškus, bet ir ryžtingus NP lygio sumažinimo tikslus.
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Rekomendaciniame dokumente didelį NP lygį turintiems bankams
patariama susikurti NP lygio mažinimo strategiją. Kaip tai veikia
praktikoje?
Dokumente išdėstyti priežiūriniai lūkesčiai, į kuriuos bus orientuojamasi vykstant
priežiūriniam dialogui su bankais NP klausimu. Didelį NP lygį turintys bankai turėtų
parengti ryžtingas ir realistiškas NP strategijas, įskaitant kiekybinius NP lygio
mažinimo tikslus. Šios strategijos turi būti pagrįstos patikimais veiklos planais.
Jungtinės priežiūros grupės jau pradėjo šiuo klausimu dirbti su kai kuriais bankais.
Bankams parengus savo strategijas jie jas aptars su jungtinėmis priežiūros
grupėmis. Tai greičiausia bus pasikartojantis procesas ir kartais galbūt užtruks ilgiau.
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Jūsų nuomone, kaip greitai bankams pavyks sumažinti savo NP
portfelius? Ar jiems rekomenduosite parduoti NP?
Bankai patys turi susikurti NP portfelių mažinimo strategijas ir kiekvienu atveju
pasirinkti tinkamiausius sprendimus. Be to, kiekvienu atveju jie turi nusistatyti
realistiškus, bet ambicingus laiko terminus ir tinkamas priemones. Pavyzdžiui, bankai
gali nuspręsti taikyti neveiksnių paskolų lygio mažinimo priemonę, neveiksnią
paskolą parduoti, nurašyti arba perimti turtą. Taigi, neveiksnios paskolos pardavimas
yra tik vienas iš galimų banko NP strategijoje numatytų sprendimų.
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Kokie yra trys pagrindiniai dalykai, kuriuos pakeitėte arba
patikslinote per viešas konsultacijas?
Svarbiausios gautos pastabos trumpai aprašytos konsultacijų rezultatus
apibendrinančiame pareiškime. Vienas svarbus pakeitimas – su neveiksniomis
paskolomis susijusios rizikos perleidimo papildymas vienu aspektu. Antra,
rekomendaciniame dokumente dabar nurodoma, per kiek laiko tikimasi įgyvendinti
patį rekomendacinį dokumentą, ir patvirtinama, kad jis taikytinas nuo jo paskelbimo
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dienos. Trečias patikslinimas – dabar paaiškinama, kad įkaito vertinimo atnaujinimo
reikalavimas taikomas tik neveiksnioms paskoloms, o veiksnioms pozicijoms – ne.
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Dabar, kai rekomendacinis dokumentas jau paskelbtas, kokių
veiksmų turi imtis bankai?
Nuo šiol rekomendaciniu dokumentu bus vadovaujamasi kasdieniame priežiūriniame
dialoge su pavieniais bankais. ECB vadovausis proporcingumo principu – jo
aktyvaus dalyvavimo sprendžiant NP klausimą lygis priklausys nuo konkretaus
banko NP problemos masto ir rimtumo. Priežiūros institucija jau pradėjo šį dialogą su
bankais, turinčiais didelį NP portfelį. Paskelbus galutinę rekomendacinio dokumento
versiją, šis darbas tęsiamas toliau. Netrukus, įprasta priežiūrinė veikla apims ir raštų
siuntimą didelį NP portfelį turintiems bankams. Šiuose raštuose dėmesys bus
skiriamas kokybiniams aspektams; raštai bus siunčiami siekiant, kad bankai NP
klausimą spręstų vadovaudamiesi priežiūriniais lūkesčiais.
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Ar rekomendacinis dokumentas bus taikomas ir mažiau svarbioms
įstaigoms? Ir kaip dėl proporcingumo?
Rekomendacinis dokumentas skirtas tik svarbioms įstaigoms (ir jų nacionalinėms,
europinėms ir tarptautinėms patronuojamosioms įmonėms). ECB vadovaujasi
proporcingumo principu, ypač kalbant apie NP mastą konkrečiame banke. Tai
reiškia, kad didesnį NP lygį turinčios svarbios įstaigos turėtų laikytis visų
rekomendacinio dokumento nuostatų, o palyginti nedidelį NP lygį turinčioms
svarbioms įstaigoms reikia laikytis tik kai kurių šio dokumento dalių, kaip jame
nurodyta. Tai taip pat reiškia, kad bankai, tvariai mažinantys savo NP portfelius, kad
būtų santykinai nedideli, nepatenka į viso šio dokumento aprėptį.
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