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Derivātdarījumu riska kontrole un vadišana
Derivātdarijumi ir vienošanas starp divām ieintcrcsētām pusēm par noteikta tinansiāla
resursa picgādi nakotnē. Ar jēdzicnu derivātinstrumentu tirgus saprot tirgus scgmentu, kurā
finansu instrumenti (vallītas, obligācija�, akcijas u.c.) tiek tirgoti to piegādc: nakotnē.
Dcrivātdarijumi ir vieni no

jaunākajicm

finansu

instrumentiem,

kuri parādijās

apgrozibā tikai pēdējās desmitgades. Galvenā proh!Cma, kura ir saist īta ar dcrivātdarijumiem,
ir ar tiem raditie riski, kuri darhoja� neskaitāmā daudzumā, jo pie visiem 7.inamiem riskicm
rodas jauni risku veidi un ari cilvēku m:grihcšana saprast visus Š<ls risku veidus noveda pie tā,
ka pēdējos gados, t.i� sakot ar 1994. gadu, visā pasaulē daudlā,n kompānijiīm radās Joti lidi
zaudcjumi, kurus uz šo momentu specialisti novcrtē apmēram ar 15 triljoniem ASV dolaru.
Tādā veidā derivātdarijumi rada vienu no aktualakajam prohlēmām finansu tirgos, kuru
rezultāta var tikt destahilizēta ekonimiska un politiska situācija valstf.
Dcrivātdarijumu temats nav aktuāls tikai Latvijā vien, bet ari visā pasaule. Latvijā
derivātdarijumi ir parādijušies tikai pirms kāda gada un to lietošana nav pla�a. bet ir
tendem;es pieaugt. Latvijā, uz šo momentu, nav izstradata altiecīga likumdošana saistihā

ar

dcrivātdarijumicm, tapa! nav pieredzes darbā ar šiem finansialo instrumentu veidiem, tāpēc
liels skaits Ilgumu tiek slčgti ncmakulfgi. Savukiirt, pa�aulē pa�tāv joti daudz vicdokļu par
derivatdarijumu dabu, jo vieni uzskata, ka dcrivatdarijumiem ir j ābūt regulēticm no valsts
puses, jo tic raüa pārak lielu risku valstij, hct otri u;,skata, ka tas ir parasts finansiālo
instrumentu paveids, kuram ir tikai sava veida ipatnihas, kuras laika gaitā atrisināsic�. Kā
sak�. cik viedokju tik arī normalivo norādijumu atticdbā uz derivatdar�jumiem, bet lidākii
daja no šiem vicdokļiem nav �ai�tīti, kas včl vairāk sarclģi situiiciju, jo to� nevar pareizi
uzskaiti!. Kaut arī pasaulē šis !Īnansiālo instrumentu veids ir jau pazistams divas desmitgad<:s,
tomer daudzi nesaprot kādus riskus un zaudējumus ta.� var radit.
Visi šie risku veidi nosaka, ka

var tikt

radīta finansu tirgu dcstahilizā<.:ija. Tāpēc, lai

izvairitos no visiem šiem risku veidiem ir javeie risku kontrole un pārvaldišana. Lai varētu
kontrolēt un pārvaldīt riskus, tad ir jitveic Joti daudL. da.lādi un sarežģiti nosacijumi, kuros ir
jāiesaista visas organizatroriskās sttuktūra�. kuras nodarbojas ar dcrivātdarījumicm.
Tomēr neskatoties uz visiem zaudī:jumicm un risku veidiem finansiāla� instilücijas
turpina nodarboties ar dcnvātdarijumu tirdznic<:lhu. Galvcnokārt finansiiilas institū'-'ijas var
izmantot šos ligumus savu pārējo rbku ierobežošanaī, kas ir samērā !ēls process, jo šo Lgumu
cenas nav lielas, izņemot tos, kuri ir domāti spckulativicm mērķicm. Tā kā tinansiiilām
institūeijām vienmčr rodas brīvi līdLekļi, kurus var ieguldit da).ādos finansiālo' instrumentos,
tad tās itvēlas derivātdarijumus, jo domā, ka šie instmmcnti var ienest ļoti lielu peļņu. Katrā
gadījumā ta.� ir viens no progresīvākajiem produktiem uz šo momentu, jo kredltu prm;cntu
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likmes ir Joti zemas, kas nevar dot lielu ienesigumu. lāpat ari vē11spapīru cenu svārstiha� nav
tik lielas, lai iegulu mabimülu pe!ņu. kas ari nosaka. ka tagadcjais progress šada veida tirgū

varctu turpināties vēl dietgan ilgu laika periodu. kamēr neatradisies jauns produktu veids,
kurš varēs ieņeml š i produkta vidu.

Visi .�ie faktori ari nosaka derivātdarijumu lielo

pieprasījumu visā pasaulē.
Tapa! viens no st i mulcjP šiem faktoriem, kas nosaka, ka šie darijumi attī�tisies ir tas,
ka pcdčjos gados ir itveidoti jauninājumi tehnologiskajas sistēmās. kas lieliī mcrā paiitrina

norcķinu danjumus. !pašu ut.manibu varētu attiecina! U/ arvalslu valütu norcķiniem. Visi šie
tehnologiskie jauninajumi ir noscguši laika J.onas starp da/adam valstim, kas at! auj sekot lld1i
darījumiem visu atlistiliiko pasaules valstu hir/.as un nekav<:jo\i rcaģēt uz i1maiņām da/ada
veida proJuktu cenas un ut '"produktu cenu bates slčgt visāda veida derivātdanjumu\. Tapat
šie tehnologiskie jauninajumi !auj sekot !īdti datu parei1ai apslrādci linansiālās institūcija.�.

lai nevarčtu rasties nckada veida krapniccība vai cila veida ncaqauta darhiba. Tas ari liela
mērii atvieglo darbinieku darbu. jo tagad var id;mpit laiku U/ visu dokumentu apstr:īdi un
pievērst U/manibu risku samatin:Eanai. kas ir svang:īkais momenh IĪnansiitlo institūciju
darbibā.

Tomēr neskatoties ut

VISiem

šiem jaumna.tumiem un citiem procesiem, galvenā

nozime risku kontrole un pārvaldišanii ir darbiniekiem un vispār atbildigam pcrs<>milam, kuri

nosaka finansialo institūciju darbības mērķus un citiida wida darbības politikas. pēc kurām
tad an finansialo institü.:iju darhinit:ki darbojas lurpmākajii perioJā. Tüpe.: atb ilJig am
personalam ir jānosaka mcrķi un darhīhas politikas, ka arī vi�a� šīs politikas ir jaitplata starp
darbiniekiem rakstiska veida. l<�i kadu ncgadījumu rezultiitā vardu prasi! katra darhienieka
atbild1hu katrā kontkrcta g<�dījumii, tapa! darbiniekiem ir jānosaka viņu pienakumi un
atbild1ba� līmc:ņi. lai neautoritēta' personas nevarētu izmantot konliJencionālu informāciju
(šajii gadijumā vislabük ir itmantot parolu sistcmu datoros). kura varctu noplūst ārpus
tīnansialas institucijas. Šis it.strādātils politik.as ir kaut vai rei1i gadā jāpārskata. ja gadijumatā
ir finansiala institueija no valsts ar nestbdu ekonomiku. tad bie/āk. lai it.darītu korekcijas

saistība

ar

i1.maiņam tirgü un ckonomiskajos un politiskajm kritērijos kopuma. Fin<�nsialo

institü.:iju darbiniekiem ir stingri jaievcro šis politikas, lai nerastos tāda veida gaJ1jumi kā
zauJcjumi, un neievērošanas gadījumā ir jimosaka sodi, līd1 pat atlaišanai no darba.
Tapcc lčmas aktualitati var pamatot ar to, ka Latvija šada ve i Ja tirgus vel nav attbt1ts
un lai nerast\>S tada veida iaudējumi ka tic radiis parēja pasaulē. tad ap�kallsim visparējo

derivatJarijumu bütīhu un nepic:cil'Šamihu. kā ari ar tii.·m saistītos riskus un šo risku ""'1troli
un pārvaldišanu, kas varctu atvieglot Latvijai iespēju i1.veidot p icnadgu un konkurēt 'I"'JI!!U
derivatinstrumentu tirgu.
Ši darha mcrķi s ir it.pdīt dcrivātJarijumu hlllihu un ar tiem saist ītos riskus. ta rctultatā
noteikt

trükumus

derivatdarījumu

risku

1\ontrulc

un

piirvaldīšanā,

ka

arī

itstradāt

priekšlikumus dcrivatJarījumu risku pilrvaiJi.;anas joma.
Darba

pamata

ir

jaunakā_ arvabtu literatura.

nepuhliectie

materiali

likumdošana� akti note i k tas vabtis, kii arī 1 ,at vijas Ba nkas itstrildütic n•1rmat1V1.

260

un

da/adi

