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Съобщение за пресата
Люксембург, 19 декември 2017 г.

Одиторите на ЕС считат, че работата в областта на
преструктурирането на банки е започнала, но трябва
да се положат още много усилия.
Съгласно нов доклад на Европейската сметна палата Единният съвет за преструктуриране
(СП), който е създаден за извършване на преструктуриране на банки в ЕС, все още не е
изцяло изграден. Преструктурирането на проблемни банки се прави с цел защита на
финансовата стабилност и публичните интереси, като се свеждат до минимум разходите,
които поемат данъкоплатците. Одиторите констатираха недостатъци в изготвените от СП
планове за банково преструктуриране, които да бъдат приложени в извънредни
ситуации. СП е трябвало да поеме сериозни отговорности за много кратък период от
време.
Съветът за преструктуриране е основен елемент на Европейския банков съюз. Създаден
в отговор на финансовата криза през 2008 г., неговата мисия е да осигурява
преструктуриране на изпадналите в затруднение банки с възможно най-малко отражение
върху финансовата стабилност и реалната икономика на държавите членки на еврозоната
и в по-широк план.
Одиторите установиха слабости в подготовката за прилагане на пълния набор правила за
банково преструктуриране, които могат да бъдат необходими. Въпреки че Съветът за
преструктуриране е положил сериозни усилия, за да гарантира въвеждането поне на
предварителни версии на планове за преструктуриране за повечето банки, приетите до
момента планове не отговарят на формулираните стандарти, считат одиторите.
„Създаването на Съвета за преструктуриране „от нулата“ за съвсем кратък период от
време представлява много голямо предизвикателство“, заяви Кевин Кардиф, членът на
Европейската сметна палата, отговарящ за доклада. „Въпреки че тези слабости трябва
да се разглеждат в контекста на първоначалното започване на дейността, предстои
още много работа“.
Сметната палата отправя редица препоръки относно правилата и насоките за плановете за
Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад на Европейската
сметна палата.
Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu
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преструктуриране, както и за тяхното изготвяне. Тя взема отношение също така и по
въпроса за служителите на СП, както и за неговата законодателна рамка.
Съветът за преструктуриране следва най-напред да определи за всяка банка кога ще бъде
разработен първият план за преструктуриране, който да съответства напълно на
изискванията в Единния наръчник. СП трябва да приоритизира тези планове от гледна точка
на риска от неизпълнение на задълженията. Във всеки план следва да се разглеждат
възможността за преструктуриране на съответната банка, в т.ч. набелязване на
съществените пречки, както и осъществимостта и надеждността на избраните стратегии за
преструктуриране.
За да се гарантира, че банковият сектор разполага с достатъчно капацитет за поемане на
загуби, Съветът за преструктуриране трябва да представи в окончателен вид също
и система от правила и насоки за планиране на преструктурирането, включително политика
за определяне на минимални изисквания за собствения капитал и приемливите
задължения на банките. При необходимост е нужно да бъдат разработени или
актуализирани указания и наръчник за планиране на преструктурирането.
Одиторите посочват, че забавянето при набирането на персонал се е отразило отрицателно
на всички сфери от дейността на Съвета за преструктуриране въпреки ангажираността
и мотивацията на неговите служители. Необходимо е СП да повиши усилията си за
набиране на персонал и да обезпечи по подходящ начин дейността на структурата,
отговаряща за човешките ресурси, особено що се отнася до по-специализираните
длъжности и до длъжностите с ръководни функции. Ако целите във връзка с набирането на
персонал не могат да бъдат изпълнени или са необходими междинни мерки, Съветът за
преструктуриране следва да помисли за алтернативни решения.
Разпределението на оперативните задачи между националните органи и Съвета за
преструктуриране, включително разделянето на отговорностите, все още не е прецизирано,
а вътрешните екипи по преструктуриране не разполагат с достатъчно персонал. Одиторите
считат, че е необходимо Съветът за преструктуриране спешно да разреши тези проблеми.
Бележки към редакторите
С цел да се предотврати повторението на финансовата криза от 2008 г., ЕС създаде нови
институционални структури, за да осигури един по-надежден финансов сектор. Сред тях са
Единният надзорен механизъм (ЕНМ) и Единният механизъм за преструктуриране (ЕМП).
Темата на настоящия доклад е Единният съвет за преструктуриране (Съвет за
преструктуриране или СП), който заедно с националните органи за преструктуриране
в рамките на еврозоната формира ЕМП. Понастоящем има около 140 банки, които попадат
в обхвата на мандата на СП.
Надзорните органи отговарят за постоянния пруденциален надзор на банките в рамките на
техните правомощия. Ако мерките за възстановяване или намеса не са ефективни, дадена
банка се оценява като „проблемна или с вероятност да стане проблемна“ и се намесват
органите за преструктуриране. С помощта на националните органи за преструктуриране
Съветът за преструктуриране отговаря за планирането на действия при извънредни
ситуации по отношение на преструктурирането на всички значими банки и на по-малко
значимите банки, извършващи трансгранична дейност в еврозоната.
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Преструктурирането се предприема, когато компетентните органи счетат, че дадена банка е
проблемна или има вероятност да стане проблемна, и когато няма налице друга надзорна
мярка или интервенция на частния сектор за предотвратяване на банковия фалит. Банката е
предмет на преструктуриране само ако се счита, че това е в обществен интерес, в противен
случай се прилагат националните процедури по несъстоятелност. Преобразуването следва
да гарантира непрекъснатостта на основните функции на банката и да защити финансовата
стабилност. Целта е да се избегнат спасявания на банки в бъдеще и по този начин да се
намалят разходите за данъкоплатците.
Специален доклад № 23/2017: „Единен съвет за преструктуриране — започнала е работата
по амбициозна задача във връзка с банковия съюз, но трябва да се положат още много
усилия“ е публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 23 езика на ЕС.
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