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Nerezidentu nauda
jakontrole vairak
Ar ekonomistu Gati Kokinu sarunājas Marts Zanders

••.«ES uzskatu, ka tiem otfshore banking laikiem Latvijā
vajadzētu beigties, ••ar ceribām saka Gatis Kokins.
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«5avukārt
Latvijā
ekonomika
sarūk par 25%,
bet mums tiek
stāstīts, ka
banku situācija
ir izcila. Tā ir
nepatiesiba»



PAT valsts amatpersonas,
noraidot skaļākos pānnetu-
mus par nepietiekamu Krā-
jbankas nzraudzību, atzīst,
ka ar banku notikušais vedi-
nās uzraudzībā veikt izmai-
ņas. Kāda, pēc tavām do-
mām, ir šī mācība, kādā vir-
zienā uzraudzībai jāvlrzāsī
Kā baņķieris es FKTKdarbī-
bu redzu jau kopš 1993. ga-
da, un jāsaka, ka tā tiešām ir
būtiski uzlabojusies - tāda
klasiskā «pedalizācija», kad
banka pati sev izsniedz kre-
dītus, lai palielinātu pamat-
kapitālu, bija diezgan izplatī-
ta deviņdesmitajos gados,
bet tad uzraugs kopā ar audi-
torfirmām šo praksi izskau-
da. Attiecīgi es gribētu apgal-
vot, ka, ieejot jaunajā gadu
tūkstotī, tā Latvijas banku
sektorā vairs nebija plaša pa-
rādība. Cita lieta, ka uzraugs
jau pārbaudes neveic nepār-
traukti, lidz ar tejāapsver, vai
jūtīgiem klientiem tā frek-
vence nav jāpaaugstina. Jo
jāņem vērā arī tas, ka salidzi-
nājumā ar deviņdesmitajiem
gadiem dažādu vērtspapīru
atvasinājumu sistēma kļuvu-
si sarežģītāka, attiecīgi ir
vieglāk noslēpt kādas trans-
akcijas. Bet ir vēl viena lieta-
jautājums par, ja tā var teikt,
politisko mugurkaulu. Proti,
kad 2007. gadā sākās krīze,
nebija jābūt Krugmanam, lai
saprastu, ka uzņēmumi cie-
tīs un tiem būs grūtāk atdot
kredītus. Tas savukārt nozī-
mē, ka bankām pasliktinā-
sies kredītportfeļi un būs jā-
veido uzkrājumi, jāpalielina
kapitāls. Nianse ir tā, ka rie-
tumos piekļuve kapitāla tir-
giem ir attīstīta. Attiecīgi
banku uzraugi var mierīgi
novērtēt situāciju aiz loga,
atnākt pie bankas un teikt:
dāmas un kungi, jums jāpa-
lielina kapitāls! Un, it sevišķi,
ja tas notiek savlaicīgi, ban-
kas vienkārši iziet kapitāla
tirgū un emitē akcijas. Iā, ve-
cie akcionāri cieš, jo viņu da-
ļa «atšķaidās», tomēr kopu-
mā tā ir normāla transakcija
- neviens nesāk stomīties un

uztraukties. Ta kā Latvijā ka-
pitāla tirgi nav attīstīti, tad
mūsu banku gadījumā tas
jau ir sarežģītāk, proti, īpaš-
niekiem jāver vaļā savi maki,
Jautājums ir, kā reaģēja uz-
raugs Latvijā 2007.-2008. ga-
dā, kad mūsu banku stāvok-
lis pasliktinājās? Es domāju,
ka darīja adekvāti - gāja pie
akcionāriem un teica: cienī-
jarnie kungi, iemaksājiet! Do-
rnāju, ka bija pareizi, ka aici-
nājums netika izteikts pub-
liski, jo tas radītu zināmu sat-
raukumu' tomēr esmu pār-
liecināts, ka uzaicinājums kā
tāds bija. Tālākais jautājums
ir par to, cik toleranti uzraugs
izturas pret veidu, kā akcio-
nāri iemaksā. Labi, virkne
banku iemaksāja. Bet kas no-
tiek, ja neiemaksā? Krājban-
kas gadījumā jau šovasar bija
skaidrs, ka ir problēmas ar
iemaksu. Spiediens pieauga,
un acīmredzot notika kādas
negodīgas darbības. Un man
ir jautājums: ja sarunas par
iemaksāšanu ir bijušas ne-
caurspīdīgas, tad varbūt vēl
ir kādas bankas, kurās akcio-
nāri reāli nav iemaksājuši?

Kas tie par mājieniem?
Jebkurš analītiķis zina: ja

Vācijā ekonomikā parādās
kādas grūtības, tad pēc kāda
laika tās skar arī Vācijas ban-
kas. Savukārt Latvijā ekono-
mika sarūk par 25%, bet
mums tiek stāstīts, ka banku
situācija ir izcila. Ta ir nepa-
tiesība. Francijā bankas brūk,
Austrijā brūk, tikai mums
viss ir kārtībā... Manuprāt,
stāstīt šo nepatiesību ir bez-
jēdzīgi - pareizāk ir pateikt,
ka bankas ir cietušas lielus
zaudējumus un ir jāpalielina
kapitāls. Iā, es sapratu uzrau-
gu līdzšinējo nostāju - lieki
netracināt publiku. Skaidrs
ari, ka diez vai katru nepatī-
kamu atklājumu, ko FKTKie-
raudzījis kādā bankā, ir jā-
steidz publicēt avīzē. Bet pa-
tiesība ir kaut kur pa vidu, jo
mēs galu galā redzam, ka, ja
mēs negribam it kā celt pani-
ku, bet kaut kādas būtiskas

lietas noklusējam, tad tas au-
gonis izaug tiktāl, ka sprāgs-
tot notašķī visu. Ir jāskatās uz
manis jau pieminētajām un
citām valstīm, kur, jā, tiek at-
zīta situācijas nopietnība, to-
mēr problēmas tiek risinā-
tas.

Vai notikušais liek savā-
dāk paskatīties uz austru-
mu izcelsmes nerezidentu
naudas klātbūtni mūsu ban-
ku kapitālā un nogu!dīju-
mos kā papildu riska fakto-
ru?

Es uzskatu, ka tiem offsho-
rebanking laikiem Latvijā va-
jadzētu beigties. Šis virziens
ASV ofensīvas rezultātā gāja
mazumā pēc Il. septembra,
bet, pateicoties dažādiem lo-
bijiem, tas atkal nostiprinā-
jās, Var jau teikt, ka šī nauda
nāk par labu Latvijas ekono-
mikai, uzlabo tekošo kontu,
tomēr izskatās, ka riski ir lie-
lāki par piesauktajiem iegu-
vumiem. Turklāt varētu dis-
kutēt ari par ieguvumiem -
mēs redzam, ka t. s. nerezi-
dentu nauda reti kad tiek iz-
mantota kreditēšanai. Faktis-
ki Parex un Rietumu banka
bija vienīgie, kas tā darīja. Ta-
jā pašā laika Krājbankai bija
izteikti neliels kredītportfelis.
Līdz ar to manā skatījumā šī
pelēkā nauda mums nekādu
īstu labumu kredītresursu iz-
skatā nedod. To var arī sa-
prast, jo šāda nauda ir nesta-
bila, attiecīgi tirgus uzraugs
un pašu banku vadība sa-
prot, ka šādu ofšoru norēķi-
nu naudu nevar izmantot ilg-
termiņa kreditēšanai. Tadēļ
es domāju, ka būtu tikai labi
un pareizi, ja pēc šis mācības
jaunā FKTK vadība latiņu
celtu augstāk, liekot šiem
offshore banking spēlētājiem
Latvijā vai nu restrukturizē-
ties, vai izbeigt darbību. Tas
tornēr ir milzīgs reputācijas
risks - tikko banka sāk ak-
ceptēt šo nerezidentu nau-
du, parādās iespēja, ka tur ie-
juks kāda narkotiku vai iero-
ču tirgotāju nauda. Pasaulē ir
ari citi reģioni, kur šī nauda
varētu grozīties -Jabāk tā pa-
tālāk no Latvijas...•
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