2018. gada 19. martā
Daži citāti par nerezidentu noguldījumiem, 2012. - 2016. gads
Nosaukums

Datums, avots

Zakulis: Nerezidentu noguldījumi
Latvijā pieauguši par 27%

2012. gada 15. augusts, Diena.lv

LB prezidents: Nerezidentu
noguldījumu apjoms nav pamats
satraukumam

2012. gada 31. oktobris, LETA

Citāti / apraksts

Saite
https://www.diena.lv/raksts/latvija/
viedokli/zakulis-nerezidentunoguldijumi-latvija-pieaugusipar-27-13962888

“Pēdējo pāris gadu laikā nerezidentu
noguldījumu apjoma īpatsvars Latvijas
komercbankās nav būtiski mainījies,
tas nepārsniedz 50% no kopējiem
noguldījumu apjomiem, tāpēc šie
noguldījumi nav pamats satraukumam,
šodien Latvijas Radio raidījumā
"Krustpunkti" sacīja Latvijas Bankas
prezidents Ilmārs Rimšēvičs.”

Nosaukums

Datums, avots

Citāti / apraksts

Saite

Banku nerezidentu bizness Latvijā –
ieguvumi un riski

2012. gada 22. novembris, FKTK

„Daļa no Latvijas finanšu sektora
darbojas kā reģionālais finanšu centrs,
apkalpojot nerezidentu klientu naudas
plūsmu. Latviju no citiem
vēsturiskajiem finanšu centriem kā
Šveice, Luksemburga vai Londona
atšķir fakts, ka šo valstu bankas
piesaista nerezidentu klientu naudas
plūsmas uz garākiem termiņiem un
nodarbojas ar ieguldīto līdzekļu
vērtības saglabāšanu. Savukārt Latvijā
bankas ar fokusu uz nerezidentu
b i z n e s u n o d a r b o j a s a r fi n a n š u
loģistiku, t.i., apkalpo ienākušās
naudas plūsmas uz īsākiem
termiņiem. To varam uzskatīt par
finanšu pakalpojumu eksportu, kas
uzlabo arī Latvijas maksājumu bilanci,”
skaidro FKTK priekšsēdētājs Kristaps
Zakulis. ... No finanšu pakalpojumu
eksporta ar augstu pievienoto vērtību
identificējama virkne ieguvumu, proti,
vērojama maksājumu bilances
uzlabošanās, nodokļu ieņēmumi, kā
arī tiek nodrošinātas kvalitatīvas
darbavietas ar augstu pievienoto
vērtību. Finanšu sektora nerezidentu
biznesa apkalpošanas ietekme uz
Latvijas tautsaimniecību vērtējama
~1.7% apmērā no iekšzemes
kopprodukta saskaņā ar KPMG 2011.
gadā veikto pētījumu.”

http://www.fktk.lv/lv/mediju-telpa/
pazinojumi-masu-informacijas-l/arhivs/
2012/1779-2012-11-22-bankunerezidentu-biznes.html?
highlight=WyJuZXJlemlkZW50dSIsImJ
hbmthIiwiYmFua2EnIiwiYmFua2EncyJ
d

Nosaukums

Datums, avots

[Ilmārs Rimšēvičs]: Ja paši būsim
apjukuši, mums neticēs arī citi

2013. gada 7. janvāris, Diena.lv
(intervija)

Citāti / apraksts

Saite
https://www.diena.lv/raksts/sodienlaikraksta/ja-pasi-busim-apjukusimums-netices-ari-citi-13986618

Nosaukums

Datums, avots

Citāti / apraksts

Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra
Rimšēviča vēstule ECB prezidentam
Mario Dragi un komisāram Olli Rēnam

2013. gada 5. februāris

“Serving non-resident clients (largely
corporate depositors from CIS
countries) has been
part of Latvia's banking sector
business since early 1990s due to
underlying
geographical, historical and cultural
reasons, which form comparative
advantages for
the presence of non-resident business
in Latvia. ... Addressing concerns on
money laundering issues, it should be
stressed that not only
Latvia has implemented legislation that
fully complies with the international
standards
in the Anti-Money Laundering area, but
also the necessary supervisory
procedures are
in place – market participants are
supervised on permanent basis with
regular on-site
and off-site inspections taking place.
The legislation requires effective
internal control
systems in banks, and the FCMC has
at its disposal a broad set of tools that
are actively
used to improve these control systems.
... Hence the concerns about the
sustainability of the Latvian banking
sector have no
grounds.”

Saite

Nosaukums

Datums, avots

Citāti / apraksts

Saite

«Moody's» brīdina par augošo
nerezidentu noguldījumu apjomu
Latvijā

2013. gada 2. maijs, LETA (sākotnējais
raksts), TVNET.lv

Starptautiskā reitingu aģentūra
«Moody's Investors Service» brīdina
par pieaugošo nerezidentu
noguldījumu apjomu Latvijas bankās.
Aģentūra norāda, ka pieaugošais
nerezidentu noguldījumu apjoms rada
spiedienu uz Latvijas bankām.
Galvenos riskus izraisa fakts, ka
noguldījumi ir galvenais finansējuma
avots Latvijas bankām, īpaši tām,
kurām nav mātesuzņēmumu
finansējums.
Nerezidentu depozīti, kas uz
2012.gada beigām veidoja 49% no
visiem noguldījumiem, ir nestabilāki
nekā rezidentu noguldījumi, norāda
«Moody's».

http://www.tvnet.lv/financenet/
finansu_tirgi/462779moodys_bridina_par_augoso_nerezide
ntu_noguldijumu_apjomu_latvija

Nosaukums

Datums, avots

Citāti / apraksts

Saite

VL-TB/LNNK mudina ņemt vērā EK
norādījumus par nerezidentu
noguldījumiem

2013. gada 5. jūnijs, LETA (sākotnējais
raksts), TVNET.lv

Nacionālā apvienības «Visu
Latvijai!»-«Tēvzemei un brīvībai»/
LNNK (VL-TB/LNNK) jau ir norādījusi
uz iespējamiem riskiem, kas saistīti ar
nerezidentu ieguldījumiem Latvijā, un
uzskata, ka valdības pārstāvjiem pie šī
jautājuma būtu jāstrādā, aģentūrai
L E TA s a c ī j a V L - T B / L N N K
līdzpriekšsēdētājs Gaidis Bērziņš,
komentējot Eiropas Komisijas (EK)
pausto atbalstu eiro ieviešanai
Latvijā. ... EK norādīja uz nerezidentu
depozītu salīdzinoši lielo īpatsvaru
Latvijas banku sektorā. Vienlaikus EK
norāda, ka Latvijas finanšu tirgus
regulatori ieviesuši daudz pasākumu
šo biznesa aktivitāšu risku
mazināšanai, kas nosaka, ka bankām
ar lielu nerezidentu depozītu apjomu ir
jāuztur augsts likvīdo aktīvu līmenis
un stingrāk jāuzrauga kapitāla līmeņi.
Bērziņš to vērtē kā "nopietnu signālu",
pie kura finanšu ministram un valdības
vadītājam ir jāstrādā, tāpat ir jābūt
instrumentiem, kas neļauj ieplūst
nerezidentu naudai lielos apjomos.

http://www.tvnet.lv/apollo/arhivs/
571046vl_tblnnk_mudina_nemt_vera_ek_nora
dijumus_par_nerezidentu_noguldijumie
m

Premjers: EK bažas par Krievijas
noguldījumiem neietekmēs Latvijas
uzaicināšanu eiro zonā

2013. gada 5. jūnijs, Delfi.lv

“Pēc finanšu ministra domām, pēdējos
mēnešos uzvirmojušie brīdinājumi par
pārmērīgo nerezidentu noguldījumu
īpatsvaru liecina par atsevišķu
Rietumeiropā esošu finanšu centru
mēģinājumiem novērst uzmanību no
pašu problēmām.”

http://www.delfi.lv/bizness/
biznesa_vide/premjers-ek-bazas-parkrievijas-noguldijumiem-neietekmeslatvijas-uzaicinasanu-eiro-zona.d?
id=43376449

Nosaukums

Datums, avots

Citāti / apraksts

Saite

Vilks: Nav sevišķa pamata ECB
paustajām bažām par nerezidentu
noguldījumiem Latvijā

2013. gada 9. jūnijs, LETA (sākotnējais
raksts), Diena.lv

“Eiropas Centrālās bankas (ECB)
konverģences ziņojumā paustajām
bažām par nerezidentu noguldījumu
radītajiem riskiem Latvijas finanšu
stabilitātei nav sevišķa pamata, jo
Latvijā ir vienas no augstākajām
prasībām nerezidentu klientu
izvērtēšanā, iespējamie riski ir apzināti
un tiek veikti pasākumi to
mazināšanai.”

https://www.diena.lv/raksts/latvija/
politika/vilks-nav-seviska-pamata-ecbpaustajam-bazam-par-nerezidentunoguldijumiem-latvija-14011510

EP atbildīgajā komitejā pozitīvs
noskaņojums par Latvijas dalību
eirozonā

2013. gada 18. jūnijs, LETA
(sākotnējais raksts), NRA.lv

“Eiropas Parlamenta (EP) Ekonomikas
un monetāru lietu komiteja šodien
diskutēja par atbildīgā ziņotāja
Burkharda Balca ziņojumu par Latvijas
gatavību ieviest eiro. ...

http://nra.lv/latvija/politika/97046-epatbildigaja-komiteja-pozitivsnoskanojums-par-latvijas-dalibueirozona.htm

Zīlem attiecībā uz nerezidentu
noguldījumiem oponēja Krišjānis
Kariņš (V), kurš darbojas Eiropas
Tautas partijas grupā. Viņš uzsvēra, ka
banku sektors Latvijas tautsaimniecībā
ieņem salīdzinoši mazu vietu, kā arī
bankām, kuras strādā ar nerezidentu
noguldījumiem, ir daudz lielākas
kapitāla pietiekamības prasības.
Kariņš uzsvēra, ka eiro Latvijā nesīs
lielāku stabilitāti un aktivizēs
uzņēmējdarbību, veicinās jaunu darba
vietu rašanos un investīcijas. Turklāt
pievienošanās eirozonai arī būs kā
savas ģeopolitiskās lomas
pārapstiprināšana.”

Nosaukums

Datums, avots

Citāti / apraksts

Vilks: Latvijai ir stingra apņemšanās
uzturēt stabilu finanšu sektoru

2013. gada 3. jūlijs, Strasbūra, LETA
(sākotnējais raksts), Puaro.lv

“Nerezidentu nauda nekad Latvijā nav http://old.puaro.lv/lv/puaro/vilks-latvijaiizraisījusi ekonomiskas krīzes, teica ir-stingra-apnemsanas-uzturet-stabilufinanšu ministrs. .. Nerezidentu finansu-sektoru
noguldījumi Latvijas finanšu sektorā
vienmēr turējušies ap 50% no
noguldījumu īpatsvara, pirms kāda
brīža to apmērs bija samazinājies līdz
47%, tagad atkal pietuvojoties 50%.
Pat laikā, kad spēcīgi samazinājās
Latvijas iekšzemes kopprodukts,
nerezidentu depozītu apmēra kritums
bija salīdzinoši neliels, situāciju šajā
nozarē skaidroja Vilks.
Finanšu ministra vērtējumā Latvijas
banku sektors patlaban ir viens no
drošākajiem Eiropā.”

Rēns: Latvijas pievienošanās eirozonai 2013. gada 12. septembris, LETA
rāda, ka durvis ir atvērtas

SVF: Jāturpina rūpīgi uzraudzīt
nerezidentu segmentu apkalpojošās
bankas

2014. gada 10. marts, LETA

“Rēns norādīja arī uz vairākiem
izaicinājumiem Latvijai un vēl
paveicamiem darbiem. Latvijai ir
jāturpina stingra fiskālā politika un
jāīsteno strukturālās reformas, lai
nodrošinātu sekmīgu dalību eirozonā.
Jāsamazina arī riski, ko varētu izraisīt
augstais nerezidentu depozītu
īpatsvars banku sistēmā.”

Saite

Nosaukums

Datums, avots

Citāti / apraksts

EK kritiska par valsts uzņēmumu
pārvaldes reformas kavēšanos

2014. gada 10. aprīlis, LETA

“Eiropas Komisijas (EK) starptautiskā
aizdevuma pēcprogrammas
uzraudzības misija Latvijā [:] .. Latvijai
joprojām rūpīgi jāseko augošajam
nerezidentu noguldījumu apjomam.”

FKTK [Zakulis]: Ārvalstu ekspertu
bažām par kredītiestāžu uzraudzības
kvalitāti nav pamata

2015. gada 6. februāris, LETA

“Lai gan nerezidentu noguldījumu
apmērs Latvijas bankās turpina
pieaugt un kredītiestādes aktīvi strādā
ar klientiem no NVS valstīm, Finanšu
un kapitāla tirgus komisijas (FKTK)
vadītājs Kristaps Zakulis nesaredz
risku, ka līdz ar to noziedzīgi iegūtu
līdzekļu atmazgāšanas riski Latvijā
varētu pieaugt.
Viņš šorīt Latvijas Radio teica, ka
FKTK uzraudzības kvalitāte ir laba un
ārvalstu ekspertu bažām par
uzraudzības kvalitāti nav pamata.
Latvijas finanšu uzraudzības sistēma
esot starptautiski novērtēta atzinīgi.
Zakulis radio skaidroja, ka nerezidentu
ieguldījumu apkalpošana ir daļa no
Latvijas finanšu sektora darbības.
Bankas daudz apkalpo nerezidentus
kaimiņos, austrumpusē - NVS valstīs,
intervijā Latvijas Radio atzina Zakulis.”

Saite

Nosaukums

Datums, avots

Citāti / apraksts

Saite

Zakulis: Latvijas kredītiestādes tiek
galā ar risku vadību

2015. gada 6. februāris, LSM.lv

“Nerezidentu noguldījumu apmērs
Latvijas bankās veido aptuveni pusi no
kopējā noguldījumu apmēra. Finanšu
un kapitāla tirgus komisijas (FKTK)
vadītājs Kristaps Zakulis ir pārliecināts,
ka vietējo un ārvalstu ekspertu bažas
par šo situāciju ir nepamatotas. ...
Zakulis arī uzsvēra, ka Latvijas finanšu
uzraudzības sistēma starptautiski ir
atzinīgi novērtēta.”

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/
ekonomika/zakulis-latvijaskreditiestades-tiek-gala-ar-riskuvadibu.a116736/

SVF: Jāturpina modri uzraudzīt
nerezidentu noguldījumus

2015. gada 2. marts, LETA

Nosaukums

Datums, avots

Citāti / apraksts

Saite

[Finanšu ministrijas parlamentārais
sekretārs Edgars] Putra: finanšu
sektoram Latvijā jāstrādā kā Šveices
pulkstenim

2016. gada 29. aprīlis, TVNET.lv

“Bankas ir pierādījušas, ka prot
paņemt naudu, prot paņemt arī
nerezidentu naudu, jo tā sastāda 53%
no noguldījumiem bankās. Tas ir labi,
jo kreditējot šī nauda daļēji tiek
investēta Latvijas ekonomikā - tiek
iekasēti nodokļi par kapitāla
pieaugumu un ir citi ieņēmumi. Bet tas
mums kaut ko arī maksā,» atzīst Putra,
norādot, ka par šo prasmi paņemt
naudu Latvijai nākas maksāt ar
kredītreitingu. «Kredītreitings ietekmē
mūsu parādu, ietekmē mūsu
uzņēmējdarbību, mums ir vairāk
jāmaksā par valsts parāda
apkalpošanu,» uzskata FM pārstāvis.

http://www.tvnet.lv/financenet/
viedokli/606603putra_finansu_sektoram_latvija_jastrad
a_ka_sveices_pulkstenim

Pēc viņa domām, loģiski būtu, ka
mums banku sektors ir spēcīgs, spēj
piesaistīt nerezidentu naudu, arī no
NVS valstīm, bet dara to bez
pārkāpumiem un ar attiecīgu naudas
plūsmas kontroli.,» uzsver Putra,
norādot, ka pēdējie FKTK lēmumi,
grozījumi kredītiestāžu likumā, kas
ievērojami palielinās sodus par
nepietiekošu līdzekļu kontroli, ir
virziens, kas nozīmē kvalitāti.”

Nosaukums

Datums, avots

Citāti / apraksts

Saite

[Finanšu ministrijas parlamentārais
sekretārs Edgars] Putra: finanšu
sektoram Latvijā jāstrādā kā Šveices
pulkstenim

2016. gada 29. aprīlis, TVNET.lv

“Bankas ir pierādījušas, ka prot
paņemt naudu, prot paņemt arī
nerezidentu naudu, jo tā sastāda 53%
no noguldījumiem bankās. Tas ir labi,
jo kreditējot šī nauda daļēji tiek
investēta Latvijas ekonomikā - tiek
iekasēti nodokļi par kapitāla
pieaugumu un ir citi ieņēmumi. Bet tas
mums kaut ko arī maksā,» atzīst Putra,
norādot, ka par šo prasmi paņemt
naudu Latvijai nākas maksāt ar
kredītreitingu. «Kredītreitings ietekmē
mūsu parādu, ietekmē mūsu
uzņēmējdarbību, mums ir vairāk
jāmaksā par valsts parāda
apkalpošanu,» uzskata FM pārstāvis.

http://www.tvnet.lv/financenet/
viedokli/606603putra_finansu_sektoram_latvija_jastrad
a_ka_sveices_pulkstenim

Pēc viņa domām, loģiski būtu, ka
mums banku sektors ir spēcīgs, spēj
piesaistīt nerezidentu naudu, arī no
NVS valstīm, bet dara to bez
pārkāpumiem un ar attiecīgu naudas
plūsmas kontroli.,» uzsver Putra,
norādot, ka pēdējie FKTK lēmumi,
grozījumi kredītiestāžu likumā, kas
ievērojami palielinās sodus par
nepietiekošu līdzekļu kontroli, ir
virziens, kas nozīmē kvalitāti.”

Nosaukums

Datums, avots

2016. gada 15. jūnijs, LETA
Putniņš: Latvijā ir zemas spējas
savaldīt nerezidentu noguldījumu risku (sākotnējais raksts), Db.lv

Citāti / apraksts

Saite

“Nerezidentu apkalpošana bankās ir http://www.db.lv/zinas/putnins-latvijaaugsta riska bizness, bet Latvijā ir-zemas-spejas-savaldit-nerezidentupatlaban ir zemas spējas savaldīt šo noguldijumu-risku-450812
risku, intervijā LNT raidījumā 900
sekundes sacīja Finanšu kapitāla un
tirgus uzraudzības komisijas (FKTK)
vadītājs Pēters Putniņš.
Viņš uzsvēra, ka nerezidentu naudas
apkalpošana nav negatīva parādība
pati par sevi. Tomēr ir jārēķinās ar
riskiem, ko nerezidentu noguldījumi
nes, jābūt spējai tos kontrolēt. Latvijā
patlaban šī spējas esot zemas.
Vienlaikus Putniņš piebilda, ka ir
jautājums par to, vai Latvijas bankās
saglabāsies tik liela proporcija
nerezidentu noguldījumu, kad spējas
tos kontrolēt uzlabosies.”

