
Vai un kā RIB ikdienas at-
tīstības procesus ietekmē 
nesenā ziņa par tiesas lēmu-
mu konfiscēt RIB kontos 
esošos 29 miljonus eiro, at-
zīstot tos kā noziedzīgi iegū-
tus? Kā šis tiesas lēmums 
tieši vai netieši ietekmē 
RIB?
Šis notikums pēdējās nedē-
ļās patiešām daudz minēts 
publiskajā telpā, bet, ja pa-
skatās uz to no bankas stabi-
litātes un «finanšu veselības 
stāvokļa» viedokļa, nekas ār-
kārtējs nav noticis. Bankai ir 
attīstīta finanšu plānošanas 
un likviditātes risku pārval-
dīšanas sistēma, mēs regulā-
ri veicam stresa testēšanu, 
modelējam dažādas iespēja-
mās situācijas. Bankai pēdē-
jos gados likviditātes radītāji 
tradicionāli ir ar komforta re-
zervi, tas nozīmē, ka bankai 
ir pietiekami daudz «brīvas 
naudas», lai arī šādā situācijā 
bez aizkavēšanās izpildītu 
pārskaitījumu. Šāda tiesas lē-
muma izpilde nerada riskus 
bankas darbības turpināša-
nai, arī attiecībā uz mūsu 
jaunās stratēģijas īstenoša-
nu. Tieši tāpat kā mēs līdz 
šim brīdim esam pildījuši vi-
sus regulatora noteikumus, 
tā arī to darīsim turpmāk.

Patlaban normatīvajos 
aktos ir daudz dažādu prasī-
bu un pienākumu, kas ban-
kām jāpilda, – gan attiecībā 
uz pastiprinātu klientu pār-
baudi, gan aizdomīgas izcel-
smes naudas pamanīšanu 
un ziņošanu kontroles ies-
tādēm, AML nosacījumu iz-
pilde. Vai šajā kontekstā RIB 
nav saņēmusi aizrādījumus, 
pārmetumus, ieteikumus 
no uzraugiem?
Šī patiesībā ir ļoti plaša tēma, 
pēdējo triju gadu laikā rūpī-
ga visu šo prasību ievērošana 
ir patiešām liels izaicinājums 
Latvijas bankām. Es tagad 
runāju ne tikai par prasībām 
AML jomā – lai gan tieši šī ni-
anse ir visplašāk apspriesta 
sabiedriskajā telpā. Visvairāk 
darba un resursu nepiecie-
šams veltīt dažādu regulatīvo 
un normatīvo prasību izpil-
dīšanai, jo dažu pēdējo gadu 
laikā tās ir ļoti būtiski mainī-
jušās. Te ir runa gan par risku 
pārvaldību, gan finanšu pār-
skatu atbilstību starptautis-
kajiem standartiem, gan da-
tu aizsardzību un atsevišķu 
procesu automatizāciju. Tas 
ir milzīgs darbs, kuru bankas 
izdara savas banku darbības 
licences uzturēšanas ietva-
ros. Un vienmēr šo darbu var 
izdarīt vēl labāk.

Jāatzīst arī Latvijas banku 
sektoram un Latvijai kopu-

mā raksturīga nianse – mums 
ir sava veida izcilnieku sin-
droms – vienmēr cenšamies 
visu izpildīt pēc visaugstāka-
jiem kritērijiem, nereti savus 
standartus padarot vēl augs-
tākus un stingrākus, nekā tas 
ir citur pasaulē. Šajā procesā 
mūsu komercbankas uzrāda 
patiešām augstus rādītājus 
un turpina ieviest aizvien 
jaunus uzlabojumus, pastā-
vīgi sadarbojoties ar uzrau-
giem un konsultējoties par 
virkni jautājumu. No vienas 
puses, tas ir labi, bet, no ot-
ras puses, tas prasa daudz re-
sursu, liek aizdomāties, cik 
lietderīgi ir censties uzturēt 
pilnu bankas produktu klās-
tu.

Mūsu gadījumā pērn sa-
pratām, ka agrākā mūsu po-
zicionēšanās kā universālai 
bankai, piedāvājot visus ie-
spējamos bankas produktus, 
vairs neder kā veiksmīgs biz-
nesa modelis mūsdienu pa-
saules situācijā. Daļēji šo lē-
mumu ietekmēja arī jau pie-
minētie būtiski pieaugušie 
atbilstības standarti bankām, 
daļēji – vēlme attīstīties teh-
noloģiski, ko grūti nodroši-
nāt augstā līmenī, orientējo-
ties uz visiem bankas pro-
duktiem. Līdz ar to izvēlējā-
mies konkrētu pakalpojumu 
nišu, kurā attiecīgi arī spē-
jam nodrošināt gan augstu 
kvalitāti, gan drošību.

Vai tas nozīmē, ka gadīju-
mu ar aizdomīgas naudas 
arestēšanu un konfiskāciju 
varētu vairs nebūt? No vie-
nas puses, bankai jau tomēr 
grūti pilnībā izkontrolēt 
katru savu klientu, no otras 
puses, normatīvi bankām šo 
kontroli uzliek par pienāku-
mu...
Šis ir komplicēts jautājums, 
jo bankas primārais uzde-
vums ir klientu apkalpošana. 
Atbildot pavisam tieši uz jū-
su jautājumu – ja bankai ne-
būs klientu, bankai arī nebūs 
šādu gadījumu. Bet tad ne-
būs arī pašas bankas. Jebku-
rai bankai hipotētiski ir ie-
spējamas situācijas, kad kā-
dam klientam rodas problē-
mas ar naudas legalitātes 
pierādīšanu un citiem atbils-
tības jautājumiem. Tie ir biz-
nesa riski, kurus bankai jā-
prot pārvaldīt. Ja runājam 
par bankas iekšējās kontro-
les sistēmu, salīdzinot tās 
kvalitāti šodien ar situāciju 
2013. vai 2015. gadā, jāsaka, 
ka atbilstības līmeņi ļoti bū-
tiski atšķiras – gan papildu 
kontroles mehānismi, gan 
darbinieku atbildība, gan arī 
vispārējā izpratne un infor-
mācija bankai par to, ko dara 
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tās klients. Līdz ar to varu 
droši teikt – nākotnē šādiem 
gadījumiem (noziedzīgi ie-
gūtas naudas konfiscēšana) 
vajadzētu būt ārkārtīgi re-
tiem, bet noteikts varbūtības 
risks pastāv vienmēr. Visi 
pašreiz zināmie gadījumi ar 
aizdomīgiem darījumiem ir 
sava veida pagātnes atbalss 
no vecajiem biznesa mode-
ļiem, kas šodien vairs tikpat 
kā nemaz netiek piekopti.

Kādi ir RIB finanšu rādī-
tāji? Varbūt jau zināmi dati 
par darbības rezultātiem šo-
gad deviņos mēnešos? Tie 
atbilst iepriekš prognozēta-
jam?
Jau trīs gadus nemainīgi strā-
dājam ar peļņu. Šogad devi-
ņos mēnešos esam strādājuši 
ar 3,8 miljonu eiro neauditē-
tu peļņu, kas ir nedaudz la-

bāk, nekā tika prognozēts. 
Arī citi finanšu rādītāji, kas 
apliecina bankas stabilitāti, 
ir pozitīvi. Proti, kapitāla pie-
tiekamības rādītājs mums 
30. septembrī bija 25,6% 
(normatīvs ir 14,4%), tas no-
zīmē, ka mūsu rezerve teju 
divtik pārsniedz minimālo 
prasību. Savukārt likviditātes 
rādītājs ir 68,7% (normatīvs – 
40%). Tas mums ļauj justies 
zināmā komforta zonā.

RIB arī vēsturiski ir bijusi 
finansiāli pietiekami stabila 
banka. Bet pašlaik svarīgāk ir 
tas, ka mēs novērojam pakā-
penisku tās ienākumu daļas 
palielināšanos RIB kopējo ie-
nākumu struktūrā, kas saistī-
ta ar jauno darbības profilu – 
kredītu projektiem Latvijas 
tirgū, kuru īpatsvars kopējā 
RIB kredītportfelī pieaug. Tas 
savukārt dod pārliecību, ka 
bankas biznesa transformā-
cijas process sākts pareizajā 
brīdī un arī virziens izvēlēts 
pareizs. Latvijas tirgū kredi-
tēšanas pakalpojumus akti-
vizējām tikai šogad pavasarī, 
ar to papildinot savu kredītu 
biznesu, kas mums vēsturis-
ki pārsvarā bija dažādās Ei-
ropas valstīs un NVS.

Pieminējāt biznesa mo-
deļa transformāciju. Pastās-
tiet detalizētāk, kāda RIB 
būs pēc šā procesa pabeig-
šanas? Kas tieši mainās?
Jauno stratēģiju apstiprinā-
jām gada sākumā. Pirms tam 
sevi pozicionējām kā univer-
sālu banku, kas sniedz visus 

pieejamos bankas produk-
tus, sākot no norēķinu kon-
tiem un maksājumu kartēm 
līdz tādiem produktiem kā e-
komercija, finanšu instru-
mentu portfeļu pārvaldīša-
na, kas jau prasa specifisku 
pārvaldīšanu un zināšanas. 
Secinājām, ka šāds biznesa 
modelis tomēr nav ekono-
miski pamatots un izdevīgs – 
ir jāspecializējas. Manuprāt, 
arī virkne citu Latvijas banku 
sākušas vai tuvākajā laikā 
sāks specializāciju konkrētā 
nišā – kāda vairāk strādās ar 
investīciju produktiem, cita – 
e-komercijas jomā, vēl cita – 
ar kreditēšanas produktiem. 
Tas ir normāls evolūcijas pro-
cess, un noteikti Latvijā ie-
nāks arī vairāki starptautiski 
spēlētāji. Jau šobrīd Latvijā 
aktīvi savus augsta līmeņa 
norēķinu karšu produktus 
piedāvā Revolut.

Mēs izvēlējāmies sevi po-
zicionēt kā pieredzējušu un 
kompetentu konsultantu 
Latvijas mazajam un vidējam 
biznesam jautājumos, kas 
saistīti ar finansējuma pie-
saistīšanu dažādiem biznesa 
projektiem un to attīstīšanai. 
Mēs nepārspīlējam ar saviem 
biznesa mērķiem – mums 
nav ambīciju kļūt par lielāka-
jiem spēlētājiem kreditēša-
nas tirgū. Orientējamies uz 
stabilu un ilgtermiņa sadar-
bību – piedāvājam klientam 
servisu, kur viņam pretī sēž 
partneris, labs padomdevējs, 
kurš izprot viņa vajadzības, 

sarežģījumus un biznesa 
nianses. Savukārt mēs no 
klienta sagaidām, ka arī viņš 
saprot bankas prasības un ie-
robežojumus. Šodienas reali-
tāte ir tāda, ka bankas klien-
tiem uzdod daudz jautājumu 
par biznesu, dažādām finan-
šu operācijām, ko tie veic. Tā-
da ir jaunā realitāte. Ja mums 
ar klientu ir abpusēja izprat-
ne par šādu sadarbības ietva-
ru, mūsu partnerība izdo-
sies.

Latvijā mazie un vidējie 
uzņēmumi ir pieredzējuši 
dažādas situācijas, tostarp 
dzirdēti daudzi stāsti par 
banku atteikumiem izsniegt 
aizdevumu. Kas ir tas, ar ko 
spējat pārliecināt šos uzņē-
mējus, ka ar jums sadarbība 
var izdoties veiksmīgāka?
Šodien Latvijas tirgū novēro-
jam situāciju, kad finansēju-
ma pieprasījums ir acīmre-
dzami lielāks nekā reālais 
piedāvājums. Līdzīgi mums 
arī citas Latvijas komercban-
kas akcentē, ka ir gatavas kļūt 
par uzņēmēju partneri, kas 
gatavs finansēt projektu, ta-
ču katrai bankai ir sava pie-
eja projektu vērtēšanai, savas 
iespēju robežas, kredītport-
feļa uzbūves stratēģija. Vēro-
jama sava veida ilūzija par fi-
nansējuma pieejamību, bet 
praksē Latvijas bizness diez-
gan zemā kvalitātē novērtē 
mūsu finanšu sektora darbu 
kreditēšanas jomā. Neopera-
tīvi, sarežģīti, neērti, ne vien-
mēr kompetenti. Tas ir tas, ar 
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ko saskaras bizness ikdienas 
sadarbībā ar kredītiestādēm.

Kopš gada sākuma RIB 
speciālisti izvērtējuši ļoti lie-
lu daudzumu dažādu projek-
tu, tas ļāvis saprast, kas tieši 
ir svarīgs uzņēmējam. Šobrīd 
esam sev definējuši trīs pa-
mata vērtības, kuras ievēro-
jam darbā ar klientiem. Tās ir 
– kompetence, ātrums un 
elastība. Tas nozīmē, ka esam 
gatavi piedāvāt klientam pre-
tī zinošu bankas speciālistu, 
kurš saprot klienta biznesu 
un ir spējīgs galarezultātā 
piedāvāt pat labāku risināju-
mu, nekā iedomājies pats 
klients. Uzņēmējs labi pārzi-
na savu biznesu, nozari, bet 
pie mums atnāk, jo nepiecie-
šams finansējums. Savukārt 
mēs zinām, kā finansējuma 
piesaistīšanu strukturēt tā, 
lai tas būtu maksimāli ātri un 
ērti gan bankai, gan arī klien-
tam.

Vai esat noteikuši plānā 
arī kādus konkrētus skaitļus 
jauno klientu piesaistīšanas 
jomā?
Stratēģijā esam noteikuši sev 
mērķi piesaistīt ap 200 jaunu 
klientu gadā. It kā nav daudz, 
bet, ņemot vērā individuālo 
pieeju katram klientam, ko 
jau norādīju, 200 kredītu pro-
jekti gada laikā mūsu izmēra 
bankai ir daudz. Tas ir cieši 
sasaistīts ar bankas pašu ka-
pitālu, likviditāti, pasīvu ap-
jomu. Jebkurā gadījumā 
mums šobrīd ir visas iespējas 
un priekšnoteikumi, lai mū-

su vietējā kredītportfeļa ap-
joms tuvākajos gados dina-
miski pieaugtu. Svarīgi ir tas, 
ka mums ir izdevies izveidot 
savu speciālistu komandu tā, 
ka viņi katrs specializējas sa-
vā jomā, pārzina šo biznesa 
jomu un attiecīgi ir spējīgi at-
rast piemērotāko risinājumu 
klientam, piedāvājot gan fak-
toringa, gan dažāda veida lī-
zinga un citus pakalpoju-
mus.

Lai banka varētu izsniegt 
aizdevumu, loģiski, tai ir va-
jadzīga nauda. Kā RIB pie-
saista finanšu līdzekļus?
Visam jābūt līdzsvarā. Lai 
nodrošinātu ilgtspējīgu kre-
ditēšanu, bankai ir jābūt pa-
sīviem. Mēs šajā ziņā cenša-
mies uzturēt maksimāli di-
versificētu pasīvu struktūru, 
tie ir dažādi – gan klientu no-
guldījumi, par kuru legālu iz-
celsmi mēs esam pārliecinā-
jušies, gan termiņdepozīti, 
kas piesaistīti caur ārvalstu 
depozītu platformu, gan arī 
to klientu subordinētie no-
guldījumi, kuri uzticas ban-
kas stabilitātei un nākotnes 
attīstībai.

Šobrīd gan depozītnogul-
dījumu likmes ir vēsturiski 
zemas, tas padara ne īpaši 
populāru naudas noguldī-
šanu bankās, zinot, ka to-
mēr ir alternatīvi un ienesī-
gāki naudas ieguldīšanas 
veidi. No jūsu teiktā – jūs 
klientiem esat spējuši radīt 
interesi noguldīt naudu 
RIB?
Protams, vairs ne tik daudz 
kā agrāk, tomēr aizvien ir 
klienti, kuri izvieto savu nau-
du kā depozītu RIB. Domāju, 
ka nākotnē aizvien vairāk fi-
nansējuma bankas spēs pie-
saistīt no depozītu platfor-
mām, ar kurām pagaidām vēl 
piesardzīgi sadarbojas arī 
RIB. Neizslēdzu, ka līdz ar šo 
platformu popularitātes pie-
augumu uzraugi aizvien vai-
rāk šai jomai pastiprinās re-
gulējumu, nosakot, piemē-
ram, limitus, cik daudz ban-
ka šādu noguldījumu drīkst 
pieņemt. Taču skaidrs, ka no-
guldījumu platformas kļūs 
par standarta finansējuma 
avotu, jo tas ir ļoti ērti pie-
saistāms – nav jātērē milzu 
līdzekļi mārketinga kampa-

ņām. Piemēram, mēs šobrīd 
sadarbojamies ar Vācijas no-
guldījumu platformu, bet nā-
kotnē noteikti būs iespēja 
piesaistīt šādu naudu gan no 
Latvijas, gan arī no citiem 
pasaules reģioniem.

Vāciešiem raksturīga ļoti 
piesardzīga attieksme fi-
nanšu jomā. Ja viņi labprāt 
aizdod naudu RIB, tas uz-
tverams kā uzticēšanās jūsu 
bankas stabilitātei?
Šāda veida noguldījumu 
platformām banka nevar 
vienkārši pieslēgties un sa-
ņemt naudu. Pirms tam RIB 
veikusi lielu darbu, lai mums 
tiktu dota iespēja piesaistīt 
šādus depozītus Vācijā, – te 
notiek saskaņošana arī caur 
iesaistīto valstu tirgus uzrau-
giem. Respektīvi, banka ar 
kādām sistēmiskām problē-
mām nevar pretendēt uz šo 
platformu naudas noguldīju-
miem.

Aizvien vairāk ekspertu 
runā, ka pietuvojusies nāka-
mā ekonomikas recesija. 
Daži norāda, ka tā jau ir sā-
kusies. Vai šo niansi esat ņē-
muši vērā sava jaunā bizne-
sa modeļa ieviešanā?
Mēs šo faktoru esam ņēmuši 
vērā, izstrādājot bankas kre-
ditēšanas stratēģiju. Šobrīd 
redzam, ka daži citi tirgus 
spēlētāji, gaidot ekonomikas 
procesu virziena maiņu, ir 
spiesti koriģēt savus kredīt-
portfeļus nozarēs, kurās, vis-
ticamāk, varētu rasties sarež-
ģījumi. Mēs šobrīd esam kre-
dītportfeļa izveides procesā, 
tādējādi mums ir iespēja ko-
riģēt jaunos, topošos aizde-
vumu projektus, ņemot vērā 
mūsu prognozes, kurās no-
zarēs nākotnē varētu sagaidīt 
korekcijas. Attiecīgi arī šā ga-
da laikā esam atteikuši aiz-
devumus tajās nozarēs, ku-
rās gaidāmi nopietnāki sa-
režģījumi. Tajā pašā laikā ir 
bijuši vairāki projekti arī po-
tenciālās riska jomās, taču tie 
bija pietiekami labi pārdo-
māti no klienta puses, lai 
mums rastos pārliecība par 
viņa izpratni, ka būs korekci-
jas tirgū un kā tas attiecīgi ie-
tekmēs biznesa projektu, un 
rezultātā naudu projektam 
esam aizdevuši.

Definējat gana ambicio-
zus mērķus. Līdz šim tomēr 
par jums bijis samērā maz 
zināms.
Banka septembrī nosvinēja 
18 gadu jubileju. Jāatzīst, 
mēs tiešām daudzus gadus 
nebijām plaši pazīstami tir-
gū. Tomēr 18 gadu darbība 
pati par sevi ir spēcīga kvali-
tātes zīme. Pēdējie gadi, ne-
noliegšu, saistībā ar biznesa 
modeļa transformāciju nebi-
ja viegli, taču tas mums bija 
papildu stimuls tālākai attīs-
tībai. Manuprāt, esam pavei-
kuši patiešām vērtīgu darbu, 
lai sakārtotu visus iekšējos 
procesus. Tagad jaunie izai-
cinājumi, kurus esam sev de-
finējuši, izskatās ļoti reāli iz-
pildāmi. Patiešām ceram, ka 
būsim noderīgi Latvijas taut-
saimniecībai, uzņēmējiem 
kā saprotošs un uzticams sa-
darbības partneris.5
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