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NUK w Banku Spółdzielczym (32)

Hipoteka pod nadzorem
KNF uchwaliła Rekomendację S dobrych praktyk zarządzania
ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz
zabezpieczonymi hipotecznie.
Wiesław Żółtkowski
Banki spółdzielcze nie mają dużego wolumenu tego rodzaju zaangażowań, co
zwalnia je ze stosowania wielu wymogów (częściowo lub w całości z 12 na 21
zaleceń). Zasady zarządzania ryzykiem określone w Rekomendacji S mieszczą się w
ogólnych procedurach. Ryzykiem ekspozycji hipotecznych będą więc zajmować się
te same osoby, które odpowiadają dotychczas za ryzyko kredytowe. Wystarczy, jeśli
w istniejących procedurach dodamy im zadania dotychczas nie uwzględnianie.
Wydaje się, że nierealne są wskazania w rodzaju „wyznaczania członków zarządu
bezpośrednio odpowiedzialnych za kluczowe elementy zarządzania ekspozycjami
kredytowymi finansującymi nieruchomości”, bo funkcja ta jest w sposób oczywisty
przypisana osobie odpowiadającej dotychczas za ryzyko kredytowe. Natomiast
istotne jest sprawdzenie, czy w polityce zarządzania ryzykiem ekspozycji
detalicznych wskazano na ekspozycje dotyczące nieruchomości. Zasady analizy
ryzyka i procedury podejmowania decyzji kredytowych, ustalania limitów
wewnętrznych, administrowania ekspozycjami, monitorowania pozostaną takie, jakie
obowiązują po ich aktualizacji w efekcie wdrożenia Rekomendacji T. Należy więc
dokonać przeglądu i ewentualnej niewielkiej korekty istniejących procedur.
W bankach spółdzielczych monitorowanie portfeli jest prowadzone na bieżąco, dzięki
dobrej znajomości klientów i bliskości terytorialnej. Raporty są opracowywane zwykle
co kwartał i z taką częstotliwością prezentowane radom nadzorczym. Praktyka
działania jest daleko ostrzejsza, niż normy Rekomendacji S.
Ocena zdolności kredytowej klientów wnioskujących o kredyt finansujący
nieruchomości jest zgodna z Rekomendacją T. Ograniczenie okresu spłaty kredytu
do 25 lat przy tej analizie trzeba wprowadzić do procedur, ale to nie zmienia
dotychczasowej praktyki. Natomiast inne istotne modyfikacje dotyczące kredytów
walutowych nie dotyczą BS-ów. Ryzyko stopy procentowej zostało zdefiniowane w
Rekomendacji T. Banki nie mają też problemów z obliczaniem wskaźnika LtV.
Jednocześnie nie ma potrzeby określania specjalnych formuł postępowania wobec
różnych typów klientów (lokalizacja, różna organizacja procesu budowlanego,
sposobu finansowania), ponieważ nie prowadzą oni złożonych transakcji. Istotny jest
natomiast problem zabezpieczenia ekspozycji.
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W dużym banku wydziela się rodzaje zabezpieczeń i stosuje statystyczne metody
oceny. W banku spółdzielczym z reguły ogląda się na miejscu budowlę i ocenia
postęp robót. Nie wymaga to pogłębionych analiz, a zarazem jest skuteczne,
ponieważ pozwala na szybkie podejmowanie środków zaradczych, bez procedur
dokumentowania stanu inwestycji. Bardziej potrzebne może być określenie terminów
oceny stanu nieruchomości, niż formułowanie kryteriów jego oceny. Często nie
można korzystać z zewnętrznych bazy danych, bo nie zawsze zawierają one
poprawne informacje o wartości nieruchomości w małych miejscowościach i na wsi.
Dlatego pomocna jest ocena ekspercka, która pozwala przy pomocy wskaźnika LtV
obliczyć adekwatność zabezpieczenia.
Raportowanie ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości można
realizować tylko jako wyodrębnioną część systemu. Banki posiadają procedury oraz
źródła danych pozwalające na takie raportowanie, przynajmniej na poziomie ich
wartości, jakości mierzonej opóźnieniami spłat, wartościami utworzonych rezerw
obowiązkowych, relacją wartości ekspozycji do zabezpieczeń, wykorzystania limitów.
Nie można jeszcze wymagać mierzenia wartości odzysku z zabezpieczeń, bo to
wymaga wyższej jakości informacji zarządczej. Zapisanie takiego obowiązku w
przepisach wewnętrznych byłoby i tak nieskuteczne.
Relacje z klientami zostały już silnie sformalizowane poprzez wdrożenie
Rekomendacji T. Teraz dodano formalne procedury pokazywania klientowi warunków
spłaty, jego obowiązków i zakresu praw banku. Rekomendacja S w żaden sposób nie
zaszkodzi małym bankom lokalnym, natomiast zmieni wiele u konkurencji, jaką są
banki komercyjne udzielające kredytów w walutach obcych.
Autor jest niezależnym ekspertem zarządzania ryzykiem bankowym. Prowadzi
szkolenia i projekty wdrożeniowe z zakresu NUK w bankach spółdzielczych.

