Hoạt động củng cố chấn chỉnh, sắp xếp các TCTD trên địa bàn
1. Hoạt động củng cố chấn chỉnh, sắp xếp:
Đến nay hệ thống hoạt động của các TCTD trên địa bàn đã từng bước ổn định, khả
năng an toàn hệ thống cao, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần được tiếp tục chấn chỉnh,
củng cố. Đánh giá về kết quả đạt được nhìn từ các chỉ số phản ánh về hoạt động cơ bản đã đạt
theo yêu cầu đặt ra theo kế hoạch năm 2003 (về vốn điều lệ, về huy động, dư nợ tín dụng; chất
lượng tín dụng; về tổ chức nhân sự; và các hoạt động khác). Đây là hoạt động thường xuyên,
là chức năng quản lý của NHNN, vì thế trong hoạt động này cần tiếp tục thực hiện các phương
án đã đề ra đối với từng TCTD. Theo đó:
- Đối với hệ thống NHTM Nhà nước: tập trung xử lý nợ tồn đọng và ngăn chặn tình
trạng phát sinh nợ quá hạn trong thời gian tới. Tiếp tục xây dựng chiến lược kinh
doanh mới theo thông lệ quốc tế; xây dựng các định chế về quản trị rủi ro, kiểm soát và
kiểm toán nội bộ, quản trị vốn và đầu tư, quản trị tài sản nợ - tài sản có; hiện đại hóa hệ
thống thông tin quản lý trên cơ sở kinh nghiệm quản lý quốc tế về ngân hàng.
- Đối với hệ thống NHTMCP: Tiếp tục thực hiện các phương án củng cố chấn chỉnh
đối với từng TCTD, nhằm sắp xếp và cơ cấu lại các NHTMCP, tạo ra các ngân hàng có
quy mô đủ lớn. Theo hướng tăng vốn tự có, cơ cấu lại nợ và xử lý tốt nợ tồn đọng, hạn
chế phát sinh nợ quá hạn nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao khả năng
cạnh tranh lành mạnh kinh doanh và an toàn hoạt động. Khuyến khích việc sát nhập,
hợp nhất các TCTD cổ phần có quy mô hoạt động, vốn không lớn để trở thành những
ngân hàng có quy mô lớn hơn, có sức cạnh tranh cao hơn, hoạt động hiệu quả hơn.
Một số Ngân hàng trong diện kiểm soát đặc biệt đang có chiều hướng chuyển
biến tích cực. Việc xử lý thu hồi giấy phép, sát nhập hợp nhất các Ngân hàng được
kiểm soát chặt chẽ, không gây tác động xấu đến tình hình kinh tế, xã hội đảm bảo an
toàn cho hoạt động của hệ thống Ngân hàng.
(Chi tiết trong báo cáo về kết quả củng cố chấn chỉnh hoạt động ngân hàng)
2. Về công tác xử lý nợ đọng:
Đến cuối năm 2003 tổng số nợ tồn đọng của các Ngân hàng trên địa bàn đã xử lý được
4.367,8 tỷ. Trong đó thu hồi nợ tồn đọng nhóm I: 3.755,2 tỷ; nhóm II: 184 tỷ; nhóm III: 428,6
tỷ. Riêng năm 2003, các Ngân hàng đã xử lý được 1.367,4 tỷ đồng; trong đó nợ nhóm I:
1.169,7 tỷ, nhóm II: 152,6 tỷ, nhóm III: 45,1 tỷ.
Tổng số nợ tồn đọng chưa xử lý được còn cao. Riêng nợ nhóm I chiếm 86,5% trong
tổng nợ tồn đọng chưa xử lý được. Phần lớn TSBĐ còn lại khó xử lý: hoặc tài sản khó bán;
hoặc tài sản thiếu tính pháp lý; vướng thủ tục công chứng, chuyển quyền sở hữu; thi hành án
chậm.. là những nguyên nhân làm chậm tốc độ xử lý nợ đọng.
Cùng với cơ chế xử lý nợ của Chính phủ, của NHTW, các TCTD trên địa bàn tích cực đẩy
mạnh hoạt động này, nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính. Bên cạnh quá trình xử lý
TSBĐ, khai thác tài sản, các TCTD khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ dự phòng rủi ro để xử
lý. Trong tổng số nợ được xử lý thì số nợ được xử lý từ quỹ dự phòng là chủ yếu chiếm tỷ
trọng 56,4%, xử lý từ việc bán tài sản chiếm tỷ trọng 26,2% trong tổng nợ đọng được xử lý.

