Bieži uzdotie jautājumi saistībā ar
norādījumiem par INK
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Kāds ir norādījumu bankām par ienākumus nenesošiem kredītiem
(INK) mērķis?
Norādījumi ietver kvalitatīvā izteiksmē izteiktu gaidāmo uzraudzības turpmāko
virzību, kā arī prasību bankām noteikt un īstenot atbilstošu kvantitatīvo politiku un
mērķus, lai risinātu ar INK saistītus jautājumus. Norādījumi balstās uz dažādu
dalībvalstu, kā arī citu valstu labāko praksi. Tie aptver daudzus ar INK pārvaldību
saistītus aspektus. Norādījumi nodoti apspriešanai, lai nodrošinātu, ka visi svarīgie
nozari interesējošie jautājumi tiek pienācīgi ņemti vērā.
Viens no pamatelementiem ir INK stratēģijas īstenošana bankās, kuras tiek tieši
uzraudzītas ECB banku uzraudzības ietvaros. Bankas tiek aicinātas tuvākajos
mēnešos īstenot apstiprinātās INK stratēģijas, kurās ietverti INK samazināšanas
mērķi. Šie mērķi pienācīgi jāatspoguļo banku vadības stimulu shēmās, un vadības
struktūrām ir jānodrošina cieša to uzraudzība. Bankas tiek aicinātas ieviest
atbilstošas ar INK atgūšanu saistītas darbības un pārvaldības struktūras.
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INK problēma pastāv jau ilgu laiku. Kāpēc ECB banku uzraudzība
to risina tikai tagad?
Augstā INK līmeņa samazināšana atsevišķas bankās un euro zonas valstīs ir
process, kas aizsākās ar 2014. gada visaptverošo novērtējumu. Šā procesa ietvaros
banku aktīvi pirmo reizi tika novērtēti pēc vienādiem kritērijiem, tādējādi nodrošinot
piemērotāku uzkrājumu līmeni un radot uzraudzības iestādēm stabilu pamatu tālākai
problēmas risināšanai. Pēc tam ECB banku uzraudzības darba ietvaros INK
problēma tika risināta atsevišķu banku līmenī, un savā ikdienas uzraudzības darbā
tā jau piemēro norādījumos izklāstīto pieeju.
Agrāk ir bijušas dažādas uzraudzības metodes un prakses, tāpēc šo norādījumu
izdošanas galvenais nolūks ir nodrošināt līdzvērtīgus konkurences noteikumus, kā
arī padarīt caurredzamu mūsu paredzamo virzību attiecībā uz nozīmīgām
kredītiestādēm.
Mēs arī plānojam papildināt norādījumus, balstoties uz pastāvīgu INK norišu
uzraudzību. Atzīstot, ka INK samazināšana līdz pieņemamam līmenim prasīs zināmu
laiku, kā nākamo soli šajā sakarā ECB plāno pakāpeniski pievērst arvien lielāku
uzmanību uzkrājumu veidošanas un norakstīšanas savlaicīgumam.
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Kas notiks tālāk? Kad bankām tiks noteikti kvantitatīvie mērķi un
termiņi?
Pirmkārt, bankas pašas ir atbildīgas par atbilstošas stratēģijas īstenošanu INK
portfeļu pārvaldīšanai. Tāpēc norādījumi darbosies kā pamats uzraudzības dialogam
ar atsevišķām bankām. Dažām bankām ir jāpanāk straujāks progress INK problēmu
risināšanā. Lai panāktu uzlabojumus, tām ir intensīvi jāstrādā pie ticamu un ar
pietiekamiem resursiem nodrošinātu plānu īstenošanas. ECB pārskatīs, izvērtēs un
uzraudzības procesa ietvaros noskaidros, vai bankas ir atbilstoši reaģējušas.
ECB arī paaugstinās uzraudzības pārskatu sniegšanas prasības bankām ar augstu
INK līmeni, un, kā minēts norādījumos, tā sagaida, ka bankas atklās vairāk
informācijas par INK.
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Vai bankām jāievēro norādījumi attiecībā uz INK? Vai tās var
izvēlēties nogaidīt līdz, piemēram, pieaugs aktīvu cenas?
Norādījumi šobrīd ir nodoti apspriešanai, tāpēc tie nav pilnībā pabeigti. Tā kā tie ir
norādījumi, tie nav saistošs instruments, lai gan mēs sagaidām, ka bankas ļoti
nopietni ņems vērā uzraugu sniegtos norādījumus. Tādēļ ECB sagaida, ka iestādes,
kas atrodas tās tiešā uzraudzībā, piemēros norādījumus saskaņā ar INK problēmu
apmēru un nopietnību.
Pagātnē pārāk bieži novērotā nogaidošā attieksme nav atrisinājusi jautājumu.
Svarīgs faktors plaša mēroga INK jautājumu risināšanā ir ekonomikas
atveseļošanās, taču jāņem vērā, ka tikai stabilas bankas, kas aktīvi risina savas
problēmas – tai skaitā ar INK saistītās problēmas – var nodrošināt atbilstošu
tautsaimniecības finansēšanu un līdz ar to panākt atveseļošanos. Tādēļ ECB banku
uzraudzības jomā tiek sagaidīts, ka bankas ar augstu INK līmeni noteiks ar INK
samazināšanu saistītus mērķus, kas ir gan reāli, gan tālejoši.
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Kāds ir novērtējuma mērķis? Kā tas atšķiras no norādījumiem?
Novērtējums ietver labākās prakses piemērus no astoņām dalībvalstīm, un tā mērķis
ir, no vienas puses, izskaidrot vairākus norādījumos iekļautos elementus, un, no
otras puses, ieteikt iespējamās izmaiņas valsts tiesību aktos, vai cita veida izmaiņas,
kas varētu palīdzēt uzlabot situāciju.
Tajā arī uzsvērts, ka INK jautājumu risināšana neattiecas tikai uz banku uzraudzību,
ņemot vērā nacionālo regulējumu un ierobežojumu atšķirības. Tādēļ atsevišķu banku
stratēģijās jāņem vērā nacionālais konteksts un pieejamie instrumenti, kā arī katrai
bankai raksturīgie apstākļi. Tomēr fakts, ka atsevišķi instrumenti, piemēram, likvīds
INK otrreizējais tirgus, nav pieejami, nevar kalpot par attaisnojumu IKN jautājumu
nerisināšanai.
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Šis novērtējums tiks pabeigts tuvāko mēnešu laikā, lai aptvertu valstis, kurām INK
darba grupa vēl nav pievērsusies.
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