
Esmu dzirdējis par ECB veikto Eiropas banku novērtē-
jumu un to, ka vairākas ES dalībvalstu bankas (Austrijā, 
Spānijā un citur) neiztur bankām izvirzītās prasības. Vai 
FKTK var sīkāk izskaidrot, kādi ir galvenie pārmetumi; ko 
bankas nedara vai ko ir pārkāpušas? 

Arvils Ozoliņš Rīgā

Visaptverošajā novērtējumā bija divas būtiskas daļas – ban-
ku aktīvu kvalitātes pārbaude un stresa tests ar vairākiem scenā-
rijiem. Jāpaskaidro, ka aktīvu vērtēšana bija ļoti piesardzīga, tā-
pēc, jā, vairākās eirozonas bankās novērtējums konstatēja kapi-
tāla iztrūkumu, skatoties pēc stingrākiem kritērijiem. Šīm ban-
kām līdz 10. novembrim būs jāiesniedz kapitāla atjaunošanas 
plāns. Savukārt stresa testa rezultāti nav rādītājs, ka kādai bankai 
šobrīd būtu problēmas, jo tie nodrošināja iespējamo attīstības 
scenāriju simulāciju un deva priekšstatu par banku sektora vā-
jākām vietām t.s. "sliktākos laikos". ECB amatpersonas jau uzsvē-
rušas, ka šāda lielāko banku stāvokļa padziļināta pārbaude galu 
galā vairos sabiedrības uzticēšanos banku sektoram, jo, konsta-
tējot esošos riskus, būs iespējams tos laikus novērst un nodroši-
nāt lielāku sistēmas stabilitāti. Tam visam vajadzētu veicināt kre-
ditēšanas apjoma pieaugumu Eiropā, kas, visticamāk, labvēlīgi 
ietekmēs tautsaimniecības izaugsmi.

Latvija – Eiropas banku savienībā
Kopš šodienas, 2014. gada 4. novembra, Latvija kopā ar pārē-

jām eirozonas valstīm pievienojas Eiropas banku vienotajam uz-
raudzības mehānismam (VUM), kas ir būtiskākais topošās Eiro-
pas Banku savienības elements. Tas nozīmē, ka turpmāk lielāko 
eirozonas valstu banku uzraudzība būs Eiropas Centrālā bankas 
(ECB) un nacionālo banku uzraugu kopdarbs, rūpējoties par Eiro-
pas banku sistēmas kopīgu drošību un stabilitāti. Latvijas gadīju-
mā ECB ciešā sadarbībā ar FKTK uzraudzīs trīs pēc aktīviem lielā-
kās mūsu bankas – AS "Swedbank", AS "SEB banka" un AS "ABLV 
Bank". Pārējo banku uzraudzība joprojām paliks FKTK rokās. Vie-
notais uzraudzības mehānisms jeb VUM ir pirmais solis Eiropas 
banku savienības izveidē. Šādas reformas iecerētas, lai atjauno-
tu uzticību banku sektoram un nodrošinātu to pārraudzību pēc 
vienotiem standartiem. Pirms ieviest vienoto uzraudzību, veselu 
gadu tika veikta 130 lielāko eirozonas banku finansiālā stāvokļa 
padziļināta pārbaude jeb t.s. visaptverošais novērtējums, kura ie-
tvaros ir paveikts apjomīgs darbs, ko veica aptuveni 6000 eksper-
tu, t.sk. nacionālie uzraugi no 19 valstīm. Tika vērtētas arī Latvijas 
bankas, un ar gandarījumu varu apliecināt, ka visas trīs visaptve-
rošajā novērtējumā iekļautās Latvijas bankas ir labi sevi parādīju-
šas un izturējušas šo finanšu “veselības” pārbaudi. Kopumā ban-
kas Latvijā ir labi kapitalizētas un tām ir arī pietiekams kapitāls ie-
spējami nelabvēlīgu scenāriju gadījumā, ko pierāda stresa testa 
rezultāti. Vēlos uzsvērt, ka nacionālo uzraugu arī FKTK darbs pēc 
4. novembra nemazināsies, drīzāk otrādi – mūsu pienākumu loks 
paplašināsies, jo papildus kļūsim par ECB acīm un ausīm, turpmāk 
apkopojot un iesniedzot uzraudzībai nepieciešamo informāciju, 
gatavojot lēmumu projektus un sniedzot atbalstu ECB lēmumu 
piemērošanā. Lai labāk saprastu, kā veidojas Eiropas banku savie-
nība, varam pieņemt, ka tā balstās it kā uz trim vaļiem – vienoto 
uzraudzības mehānismu, vienotu noregulējuma mehānismu un 
harmonizētu noguldījumu garantiju sistēmu, un katrs no šiem va-
ļiem "iepeldēs" savā ostā atšķirīgā laika periodā:

Mūsu uzraugi labi pārzina darbības laukumu un Latvijas tir-
gum raksturīgos biznesa modeļus, riskus, tomēr, man piedalo-
ties gatavošanās procesā ne tikai FKTK, bet arī ECB Uzraudzības 
valdē, ir skaidrs, ka mēs FKTK izjutīsim zināmas pārmaiņas, ie-
kļaujoties lielākā uzraugu saimē. Lielākie izaicinājumi gan ir gai-
dāmi pašā ECB – sakausēt nacionālo uzraugu pieredzi un kom-
petenci, kas būs liels atspaids ECB komandai, un izveidot efek-
tīvu un jaudīgu mehānismu izvirzīto mērķu sasniegšanai. Savu-
kārt banku klientus visas šīs pārmaiņas tiešā veidā neietekmēs 
– jaunās prasības skars uzraudzības pasākumus, nevis banku 
sniegtos pakalpojumus.
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Jautājiet par tematiem saistībā ar finanšu pakalpo-
jumiem – FKTK eksperti jums atbildēs šajā slejā!


