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DĖL KREDITO UNIJŲ SEK
KTORIAUS
S STIPRINIM
MO
muose „Dėl kredito unijų sektoriauus stiprinimo
o“ Lietuvos banko
2014 m. kovo mėn. 6 d. siūlym
eksp
pertai pateikė įžvalgas apie situ
uaciją Lietuvos kredito unijose bei pasiū
ūlymus dėl unijų
pertvvarkos modelio (toliau tekste Pasi ūlymai). Išanalizavus pasiūlymuss galima teigti, kad Lie
etuvos
bankko diagnozu
uotos probleminės srritys iš esm
mės yra pa
agrįstos. Krredito unijų
ų judėjimass kelis
pasta
aruosius metus bend
drai patiria nuostolį, krredito unijų įvaizdžiui didžiulį smūgį sudavė
ė kelių
krediito unijų ban
nkrotai ir ka
ai kurių jų va
adovų galim
mai padarytos nusikalsstamos veik
kos, kurios sukėlė
s
pagrįįsta visuom
menės nusivy
ylimą.
Šiuo me
etu, kai unijomis pasitikki vos 3-5 proc. Lietuv
vos žmoniųų, pasirgirsta nuomonių
ų, kad
krediito unijos yrra praėjusio
o amžiaus p
palikimas, ja
as turi keisti kooperatinniai bankai. Pertvarkant unijų
sekto
orių nereikė
ėtų atsirem
mti į emocija
as, kurias sukelia nes
sąžiningos veiklos pa
avyzdžiai. Svarbu
S
remtis geriausia
ais pavyzdžiiais, kurie yyra pasaulyje ir sudaryti sąlygas Liietuvos visu
uomenei naudotis
mos ir prižiū
ūrimos koop
peracijos fin
nansų srityje
e vaisiais, įssitraukti į šią veiklą.
efekttyviai valdom
Tam, ka
ad būtų už
žtikrinta effektyvi unijų
ų veikla nepakanka nustatyti reikalavimų
r
unijų
valdyymui, kapittalui, priežiūrai ir kt. Šalia to būtina apttarti licenc ijavimo pro
ocedūras, kurios
apsa
augotų rinką
ą nuo atsitik
ktinių žmoni ų ir iniciatyv
vų, taip pat peržiūrėti ppriežiūros prrocedūras, kurios
leistų
ų laikų iden
ntifikuoti grrėsmes, ve
eiklos trūkumus ir imtiis priemoniių jiems pa
ašalinti. Per visą
veiklo
os laikotarp
pį, unijų veik
kla buvo liccencijuojama
a, reguliuojama ir prižiiūrima Lietu
uvos banko,, todėl
galim
ma teigti, ka
ad pastarųjų
ų metų unijjų veiklos nesėkmes
n
lė
ėmė ne tik neefektyvu
us valdymass, bet,
tikėtina, licencijjavimo ir priežiūros s pragos. Pa
asiūlymus reiktų
r
papilddyti

skyria
ais, kurie apimtų
a

efekttyvesnio unijų licencijav
vimo ir priežžiūros procedūras.
k
Pastebėtina tai, kad diskusijosse neretai painiojamos ar sutapaatinamos sąvokos – kredito
unijo
os ir koopera
atiniai bank
kai. Dėl šioss painiavos jau
j pradinėjje diskusijųų stadijoje attsiranda nemažai
įtamp
pų, spekuliacijų. Mūs
sų nuomon
ne labai sv
varbu pačioje diskus ijos pradžioje susitarrti, ką
laikyssime koope
eratiniu banku ir ką laikkysime unija
a.
Siekdam
mi, kad disk
kusijoje dalyyvautų kuo daugiau skirtingų uniijų atstovų ir pasiūlym
mai dėl
krediito unijų ra
aidos mode
elio atspind ėtų įvairių unijų ir as
socijacijų pooziciją 2014.04.29 Lie
etuvos
krediito unijų narrių asociacijja (LKUNA)) inicijavo forumą,
f
kuriio metu dalyyviai aptarė
ė 2014 metų
ų kovo
mėne
esio Lietuvvos banko parengtą dokumentą
ą viešąjai diskusijai
d
ddėl kredito unijų sekto
oriaus
stipriinimo bei pa
ateikė kome
entarus ir si ūlymus dėl galimo ateities unijų ve
veiklos mode
elio.

