2018. gada 19. martā
Roberts Zīle par nerezidentu noguldījumiem un ar to saistītajām problēmām un riskiem, 2012. - 2015. gads
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Datums, avots

Citāti / apraksts

Saite

Roberts Zīle:
Eiropas Banku
savienība iespēja no jauna
izvērtēt pieredzi
ar 'Parex'
glābšanu

2012. gada 15.
septembris, Delfi.lv

Jau tagad puse no nebanku noguldījumiem Latvijas bankās nāk no nerezidentiem un
pēdējā gada laikā tieši šie noguldījumi ir pieauguši par teju trešdaļu, kamēr rezidentu
noguldījumi samazinās. Kas, protams, nozīmē, ka krīzes gadījumā Latvijai ne tikai nāktos
no savu nodokļu maksātāju naudas segt savu iedzīvotāju noguldījumus (kas ekonomikai
kopumā nenodarītu tik milzīgu kaitējumu, jo nauda tomēr paliktu Latvijā), bet nerezidentu
noguldījumus, faktiski izputinot savus iedzīvotājus.

http://www.delfi.lv/news/
comment/comment/
roberts-zile-eiropasbanku-savienibaiespeja-no-jaunaizvertet-pieredzi-arparex-glabsanu.d?
id=42671104

Vai Latvijas
finanšu sistēma
pietupusies
"izrāvienam”?

2012. gada 31.
oktobris, ir.lv

“[N]erezidentu noguldījumi Latvijas komercbankās gada laikā pieauguši par 27,4
procentiem un, pēc pēdējiem pieejamajiem datiem, sastāda teju 5,8 miljardus latu. Tā ir
summa, kas pārsniedz Latvijas valsts gada budžetu. ... Nerezidentu noguldījumi teorētiski
varētu veicināt kreditēšanu Latvijā. Tomēr, ja rūpīgāk paskatāmies uz FKTK datiem, var
skaidri novērot, ka bankas negribīgi izsniedz jaunus aizdevumus un kredītportfeļu kopējā
summa samazinās – pēdējā gada laikā par vairāk nekā desmitdaļu (lai arī kopš vasaras
sākuma pēdējos mēnešus tā atkal nedaudz pieaug). ... Turklāt, runājot par nerezidentu
depozītiem, ir jāatzīst, ka tie ne tikai neveicina kreditēšanu, bet ir arī potenciāli bīstami
tautsaimniecībai kopumā. Vairāk nekā trīs ceturtdaļas no kopējās nerezidentu naudas
Latvijā ir bez saistībām – tā saucamo pieprasījuma noguldījumu kopsumma ir lielāka par
4,5 miljardiem latu. Līdz ar to ir jāapzinās, ko tas var nozīmēt Latvijas ekonomikai, ja kaut
daļa no šīs naudas sāktu pēkšņi plūst prom – kas teorētiski var notikt un kā tas notika
krīzes laikā 2008.gada otrajā pusē, kad no Latvijas bankām viena gada laikā aizplūda 1,8
miljardi eiro nerezidentu noguldījumu. Tam sekojošos notikumus ar starptautiskā
aizdevuma prasīšanu, ārkārtīgi smagiem griezieniem valsts budžetā un lielas daļas
Latvijas mājsaimniecību ienākumu strauju samazināšanos visi vēl labi atceras.”

https://irir.lv/2012/10/31/
vai-latvijas-finansusistema-pietupusiesizravienam
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Citāti / apraksts
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Zīle: nedrīkst
ignorēt SVF
ziņojumā minētos
riskus finanšu
sistēmai

2012. gada 29.
novembris, LETA
(sākotnējais raksts),
BalticExport.com

“Lai gan Ministru prezidenta un finanšu ministra publiski paustie komentāri par jaunāko
SVF misijas Latvijā ziņojumu pamatā ir pozitīvi vai pat pašslavinoši, Latvija nedrīkst ignorēt
ziņojumā skaidri norādītos riskus divos virzienos - mūsu valsts finanšu sistēmai un
ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai," uzsver eiroparlamentārietis. ... Patlaban strauji pieaug
arī nerezidentiem izsniegto kredītu apjoms. Negribas domāt, ka šī depozītu un kredītu
plūsma tiek izmantota tikai finanšu tranzītam jeb naudas atmazgāšanai. Taču jebkurā
gadījumā nav pieļaujams, ka turpinām balstīt nerezidentu naudas ieplūšanu Latvijā, tos
vilinot gan ar iespēju iegūt Šengenas ilgtermiņa uzturēšanās atļaujas. .. Attiecībā uz
nerezidentu noguldījumiem SVF ziņojumā norāda, ka straujais nerezidentu depozītu
pieaugums banku sistēmā liek būt piesardzīgiem. Nepieciešama pietiekami intensīva un
bieža to banku pārraudzība, kas specializējas nerezidentu depozītu piesaistīšanā.
Atbilstoši situācijai, patlaban ar nerezidentiem strādājošajām bankām ir noteiktas
augstākas minimālā kapitāla prasības. Taču SVF rekomendē attiecībā uz nerezidentu
depozītiem noteikt arī stingrākas likvīdo aktīvu prasības.”

http://balticexport.com/?
lang=lv&article=zilenedrikst-ignoret-svfzinojuma-minetosriskus-finansu-sistemai

Datums, avots

Roberts Zīle:
Latvijas
izaicinājumi
eirozonā

2013. gada 22.
februāris, prezentācija
Saeimā

Citāti / apraksts

Saite

Nerezidentu noguldījumu risks
Nebanku noguldījumi bankās

Miljardi latu

Nosaukums

Rezidentu noguldījumi
Avots: Latvijas Banka

Nerezidentu noguldījumi

Nosaukums

Datums, avots

Citāti / apraksts

Saite

Nerezidentu noguldījumu risks
Starptautiskais Valūtas fonds

“A large fraction of foreign
depositors are from CIS
countries. As of end-September 2012, about
1/3 of NRDs were from EU countries, 12 percent
from CIS countries (70 percent of them from Russia)
and 55 percent from other non-EU jurisdictions. The
latter, however, corresponds largely to offshore
companies from jurisdictions such as the British
Virgin Islands and Belize, whose ultimate
beneficial owners are mostly CIS residents. Also, 58
and 25 percent of EU deposits are from the U.K. and
Cyprus respectively, but the ultimate owners are

Overall, 80 to 90
percent of NRDs a re
estimated to come from CIS
countries.”
mainly CIS residents.

Ilmārs Rimšēvičs

“The volume of nonresident deposits in absolute
fi g u re s i s n o t l a r g e a s
compa red with other
countries.”
“...Latvia cannot be directly
compared with Cyprus...”
“...the concerns about the
sustainability of the Latvian
ba nking sector have no
grounds.”

Avots: SVF, Latvijas Banka

Zīle: Virzoties uz
eiro, Latvijai var
uzdot jautājumus
par nerezidentu
noguldījumiem

2013. gada 22.
februāris, LETA
(sākotnējais raksts),
Puaro

Konference Saeimā. “Latvijai turpinot virzīties uz eiro ieviešanu, ekspertu diskusijās
parādīsies jautājumi, kāda ir mūsu politika attiecībā uz nerezidentu noguldījumiem un to
radītajiem riskiem, šodien Saeimā notiekošajā konferencē "Pieredze un gatavošanās eiro"
sacīja Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle (VL-TB/LNNK).”

http://old.puaro.lv/lv/
puaro/virzoties-uz-eirolatvijai-var-uzdotjautajumus-parnerezidentunoguldijumiem

Nosaukums

Datums, avots

Zīle: Netaisīsim
Latvijā mazo
Krieviju

2013. gada 28. marts,
ir.lv (Anita Brauna,
intervija)

Citāti / apraksts

Saite
https://irir.lv/2013/03/28/
zile-netaisisim-latvijamazo-krieviju

Nosaukums

Datums, avots

Roberts Zīle: 5
punkti

2013. gada 3. aprīlis
(prezentācija)

Citāti / apraksts

Saite

Latvijas ģeopolitiskās drošības palielināšana

Nerezidentu noguldījumu risks
Nebanku noguldījumi bankās
6,500,000

6,000,000

5,500,000

Tūkst. latu

5,000,000

Kopējie nerezidentu noguldījumi
Kopējie rezidentu noguldījumi
Rezidentu mājsaimniecību noguldījumi

4,500,000

4,000,000

3,500,000

3,000,000

2,500,000
30.09.2011

Zīle brīdina par
finanšu centra
veidošanās
riskiem, nozare
norāda uz
ieguvumiem

2013. gada 10.
aprīlis, LETA
(sākotnējais raksts),
Diena.lv

31.12.2011

31.03.2012

30.06.2012

30.09.2012

31.12.2012

“Ja Latvija izvēlas iet nerezidentu finanšu pakalpojumu centra virzienā, tad jāsaprot, kam
paliek riski, biznesa portāla Nozare.lv rīkotajā diskusijā sacīja Zīle. Viņaprāt, kamēr
Eiropas Savienības līmenī nav izveidojusies banku savienība, tikmēr par visu krīzes
situācijā atbildība būs jāuzņemas Latvijas valstij. Nākotnē, attīstot finanšu centru, audzējot
nerezidentu noguldījumus, mūsu ievainojamība krīzes gadījumā ģeopolitiski ir ievērojama,
sacīja politiķis. ... Zīle domā, ka Latvijai, stājoties eirozonā, ir īstais brīdis izvēlēties, vai
Latvija pozicionējas kā finanšu centrs NVS valstīm. Viņaprāt, mūsu valstij tas nebūtu
jādara, jo šī nauda pamatā ir īstermiņa - pieprasījuma depozīti, sešu mēnešu depozīti.
"Jūs nevarat iekšēji kreditēt ilgtermiņa projektus ar īstermiņa nerezidentu naudu, tas ir
absolūts risks un, cik saprotu, tas nenotiek. Visdrīzāk, šī nauda aiziet strādāt ārpusē. Kas
paliek pāri? Neliels sektors, kas strādā, kas no tā gūst augļus," viedokli pauda Zīle.”

https://www.diena.lv/
raksts/latvija/zinas/zilebridina-par-finansucentra-veidosanasriskiem-nozare-noradauzieguvumiem-14002631
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Saite

Roberts Zīle:
2013. gada 22. maijs,
Banku savienība Delfi.lv
- ķeblis pagaidām
ar vienu kāju

“Jā, Latvija nav Kipra, kur banku sektors ir aptuveni septiņas reizes lielāks nekā valsts IKP.
Latvijā tas sastāda aptuveni 130 procentus pret IKP, taču, atšķirībā no Kipras, nerezidentu
noguldījumi sastāda nu jau pusi no kopējiem nebanku noguldījumiem bankās. Vēl vairāk,
to daudzums pārliecinoši pieaug. Šā gada pirmajos trīs mēnešos vien tie ir pieauguši par
gandrīz 285 miljoniem latu. Papildus tam, 85 procenti no nerezidentu noguldījumiem ir tā
saucamie pieprasījuma noguldījumi, kas nozīmē, ka tie var tikt izņemti jebkurā brīdī. Runa
ir par summu, kas krietni pārsniedz šā gada valsts budžetu, jeb aptuveni 5,4 miljardiem
latu. Pat, ja tikai daļa no šīs summas pamestu Latviju īsā laikā, valstij varētu rasties
problēmas ar valūtu rezervēm, nerunājot nemaz par potenciālajiem izdevumiem, kas
saistīti ar noguldījumu līdz 100 tūkstošiem eiro garantēšanu. Lieki piebilst, ka uzticība
banku sektoram Latvijā ir trausla, un pietiktu parādīties mazām problēmām, lai tās ātri
pārtaptu par lielām.”

http://www.delfi.lv/news/
comment/comment/
roberts-zile-bankusavieniba-keblispagaidam-ar-vienukaju.d?id=43337013

Latvija līdz ar
uzaicinājumu uz
eirozonu var
sagaidīt arī
"draudzīgi
kritiskus
ieteikumus"

2013. gada 24. maijs,
LETA (sākotnējais
raksts), NRA.lv

Arī Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Roberts Zīle (VL-TB/LNNK) norāda, ka bažas par
Latvijas finanšu sistēmas ilgtspējas vērtējumu pastāv, par ko skaidri liecinot gan iepriekšējie
ziņojumi, gan sarakste starp EK, ECB un Latvijas Banku, Finanšu un kapitāla tirgus
komisiju un FM. "EK un ECB uztrauc lielais nerezidentu depozītu īpatsvars Latvijas banku
sistēmā. Tā kā 85% no kopējiem nerezidentu depozītiem veido pieprasījuma noguldījumi,
jāsaprot, ka nerezidentu nauda Latvijā ir īpaši pakļauta finanšu šokiem un var mainīt savas
kustības virzienu ļoti īsā laikā. Banku krīzes brīdī to strauja izņemšana var sagraut
attiecīgās bankas un caur noguldītāju zaudējumu atmaksu atkal radīt ievērojamus
zaudējumus valsts budžetam," pārliecināts Zīle.

http://nra.lv/latvija/
95358-latvija-lidz-aruzaicinajumu-uzeirozonu-var-sagaiditari-draudzigi-kritiskusieteikumus.htm

Eiropas
Parlamentā
izskan bažas par
pieaugošo
nerezidentu
noguldījumu
apjomu Latvijā

2013. gada 27. maijs,
relīze (LETA) un
saistītie raksti.
Diena.lv

"Tagad arī galvenā persona EP, caur kura rokām ies ziņojums par Latvijas pievienošanos
eirozonai, ir izteikusi brīdinājumus par riskiem banku sektorā, kas saistīti ar pieaugošo
nerezidentu noguldījumu apjomu," saka Zīle. "Lai gan valdība turpina pati sev sist uz pleca
par to, cik veiksmīgi mēs soļojam pretī eirozonai un ka nav jautājumu, par kuriem mums
būtu jāuztraucas, citas iesaistītas puses izrāda daudz piesardzīgāku nostāju. ... Valdībai,
Latvijas Bankai un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai nevajag sēdēt rokas klēpī
salikušiem, sakot ka viss tiek kontrolēts," uzsver Zīle, atgādinot, ka par nerezidentu
noguldījumu risku viņš ir vairākkārt publiski brīdinājis jau kopš pagājušā gada nogales,
proti, pirms šis jautājums kļuva patiesi aktuāls starptautiski. "Tas, ka tagad par nerezidentu
noguldījumiem bažas pauž tik daudzi, ir tiešs rezultāts tam, ka līdz šim no Latvijas puses ir
nākuši signāli, ka satraukumam nav pamata."

https://www.diena.lv/
raksts/latvija/zinas/
eiropas-parlamentaizskan-bazas-parpieaugoso-nerezidentunoguldijumu-apjomulatvija-14009661

Nosaukums

Datums, avots

Citāti / apraksts

Saite

Zīle: Iestāšanās
eirozonā paver
Latvijai iespēju
sakārtot savu
banku sektoru

2013. gada 5. jūnijs,
LETA (relīze) un
saistītie raksti.
Diena.lv

“Protams, ir apsveicami, ka Latvija beidzot ir ne tikai vienu soli tuvāk eirozonai, bet ir
gandrīz jau tajā iekšā,” saka R. Zīle, atsaucoties uz šodien publicētajiem Eiropas Komisijas
un Eiropas Centrālās bankas (ECB) ziņojumiem, kuros pausts atbalsts Latvijas centieniem
pievienoties eirozonai. “Tajā pašā laikā ECB ziņojumā skaidri norādīts, ka banku sektora
paļaušanās uz nerezidentu noguldījumiem var radīt problēmas valstij ilgtermiņā.”

https://www.diena.lv/
raksts/latvija/viedokli/
zile-iestasanaseirozona-paver-latvijaiiespeju-sakartot-savubankusektoru-14011124

R. Zīles runa
ECON komitejā
2013. gada 18.
jūnijā par Balca
ziņojumu par LV
iestāšanos
eirozonā

2013. gada 18. jūnijs,
Eiropas Parlamenta
Ekonomikas un
monetāro lietu
komitejas sēde

Skatīt video

https://m.youtube.com/
watch?
v=DNVhDK45xfQ

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. ... EP
deputāts Roberts Zīle (VL-TB/LNNK), kurš pārstāv Eiropas Konservatīvo un reformistu
grupu, bija bažīgāks par nerezidentu noguldījumu apjomu Latvijā. Viņš norādīja, ka eiro
ieviešana dos iespēju Latvijai sakārtot šo sektoru, kurā jāņem vērā arī ģeopolitiskie
argumenti, proti, par lieliem trešās valsts noguldījumu apjomiem. Vienlaikus Zīle slavēja
vēroto progresu Latvijā, ko apliecina arī Eiropas Centrālās bankas (ECB) ziņojumi. Tāpat
Zīle uzsvēra, ka arī pašā Latvijā neviens nopietns politiskais spēks neaicina atlikt eiro
ieviešanu.

http://nra.lv/latvija/
politika/97046-epatbildigaja-komitejapozitivs-noskanojumspar-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

Saite

Nerezidentu
nauda arī
nākotnē radīs
ģeopolitisko risku

2013. gada 3. jūlijs,
LETA (relīze) un
saistītie raksti.
TVNET.lv

Pēc balsojuma EP par LV pievienošanos eiro rezolūciju. “Nerezidentu nauda arī nākotnē
radīs ģeopolitisko risku. “iestāšanās eirozonā pati par sevi nelikvidē ģeopolitiskos riskus, ko
Latvijai rada pārlieku liela trešo valstu investīciju pieplūde Latvijā, it īpaši, ja šīs investīcijas
nāk pieprasījuma noguldījumu veidā, kurus var ātri izņemt”

http://www.tvnet.lv/
financenet/viedokli/
470213nerezidentu_nauda_ari_
nakotne_radis_geopoliti
sko_risku

Roberts Zīle par
nerezidentu
noguldījumiem
Britu
Tirdzniecības
kameras Latvijā
vakariņās

2013. gada 22.
oktobris

“Nerezidentu depozītu apjoms Latvijas komercbankās diemžēl aug straujāk, nekā
rezidentu. Tas rada bažas par mūsu finanšu sistēmas stabilitāti un ilgtspēju, jo absolūtais
vairums no tiem ir īstermiņa noguldījumi, kas panikas brīdī viegli izņemami. Jācer uz to, ka
Eiropas Centrālā banka kvalitatīvi un pilnvērtīgi īstenos savas jaunās – banku uzraudzības
– funkcijas. Arī attiecībā uz otrās pakāpes jeb ES simtpiecdesmitniekā neietilpstošajām
bankām, pār kurām tās uzraudzība būs netieša.”

http://www.robertszile.lv/
2013/10/britutirdzniecibas-kameraslatvija-vakarinas/

Lai gan bieži tiek uzsvērts, ka Latvija tiek uzņemta eirozonā kā paraugvalsts Māstrihtas
kritēriju izpildē, pēdējos Eiropas Centrālās bankas un Eiropas Komisijas ziņojumos
papildus tika norādīts uz pārlieku lielo nerezidentu, pārsvarā Krievijas, noguldījumu apjomu
Latvijas komercbankās, kas var apdraudēt mūsu finanšu sistēmas ilgtspēju. Lai gan
procentuāli izmaiņas pēdējos ceturkšņos nav lielas un nerezidentu noguldījumi sastāda
aptuveni pusi no kopējiem nebanku noguldījumiem bankās, absolūtos skaitļos šie depozīti
pieaug un sastāda aptuveni 9 miljardus eiro. Salīdzinājumam – nākamā gada valsts
budžeta ieņēmumi tiek plānoti 7 miljardu eiro apmērā. Nerezidentu noguldījumi Latvijā ir
potenciāli īpaši bīstami, jo tikai mazāk kā viena desmitdaļa no tiem valstī ir noguldīti uz
ilgāku laiku par gadu. Pārējie 90 procenti ir līdz vienam gadam, no kuriem savukārt
vislielākā daļa ir pieprasījuma noguldījumi, kurus krīzes brīdī iespējams ātri izņemt, radot
finanšu tirgū paniku. Savukārt tiem nerezidentiem, kuri krīzes dēļ savus noguldījumus
pazaudētu, zaudējumus līdz 100 000 eiro atbilstoši ES likumiem būtu jāsedz Latvijas
valstij. Proporcija šeit ir skaidri redzama un iespējamās krīzes sekas – viegli
prognozējamas. Tā būtu vēl lielāka finanšu katastrofa, nekā 2008. – 2009. gadā “Parex”
gadījumā.

http://www.robertszile.lv/
2013/11/vai-eiroieviesana-ir-„vesturesbeigas”/

Vai eiro ieviešana 2013. gada 28.
ir “vēstures
novembris, Žurnāls
beigas”?
“Bilance” (nr. 322)

Nosaukums

Datums, avots

Citāti / apraksts

Mūsu nākotne ES 2013. gada 13.
– pašu rokās.
decembris, Latvijas
Saruna ar
Avīze (intervija)
Robertu Zīli

Saite
http://m.la.lv/musunakotne-ir-musu-pasurokas%E2%80%A9/ ;
http://www.robertszile.lv/
2013/12/musu-nakotneir-musu-pasu-rokas/

Roberts Zīle:
2014. gada 20.
Latvijas izaicinājumi pēc eiro ieviešanas: Enerģētikas sektora liberalizācija, Pastiprināta uzmanība
Eiropas
februāris, prezentācija nerezidentu investīcijām, Patiesa integrācija eirozonā (banku savienība u.c.
Parlaments un
Latvija:
Nozīme un
ietekme uz
politisko un
ekonomisko
stabilitāti, Latvijas
izaicinājumi
Roberts Zīle:
Latvijas finanšu
politika: atskats
un izaicinājumi

Latvijas izaicinājumi pēc eiro ieviešanas: Enerģētikas sektora liberalizācija, Pastiprināta uzmanība
2014. gada 24.
februāris, prezentācija nerezidentu investīcijām, Patiesa integrācija eirozonā (banku savienība u.c.

Roberts Zīle:
Sākam bremzēt,
lai spētu
apstāties

2014. gada 27. marts, “Pateicoties Latvijas valsts institūciju labvēlīgajai attieksmei, pusi no noguldījumiem Latvijas http://www.delfi.lv/
komercbankās veido nerezidentu noguldījumi, pārsvarā īstermiņa Uz to kā ievērojamu riska faktoru archive/roberts-zileDelfi.lv
Latvijas finanšu sistēmai pēc mūsu iestāšanās eirozonā joprojām norāda Eiropas Komisija un sakam-bremzet-laiStarptautiskais Valūtas fonds. ... ar stingrākiem nosacījumiem jāierobežo nerezidentu depozītu spetu-apstaties.d?
īpatsvars Latvijas bankās. Valdībai ir jāpieņem pēdējā Dombrovska valdības sēdē malā noliktais
id=44341657
finanšu sektora attīstības plāns, to koriģējot atbilstoši jaunajai situācijai.”

Nosaukums

Datums, avots

Roberts Zīle: Pēc 2014. gada 15.
Vienotā banku
aprīlis, Delfi.lv
noregulējuma
mehānisma
izveides 'Parex'
glābšanas
scenārijs vairs
nebūs iespējams
Roberts Zīle:
Latvijas
ģeopolitiski
izaicinājumi:
enerģētika,
transports,
finanses

Citāti / apraksts

Saite

R. Zīle gan uzsver, ka banku savienības izveide tās šā brīža formā nekādā gadījumā
nenozīmē, ka Latvijas finanšu sistēmu nekas neapdraud. ES banku savienības izveidi
nevar uzskatīt par pabeigtu bez tās trešās "kājas" papildus vienotajai uzraudzībai un
problēmu noregulējuma mehānismam - kopīga depozītu garantiju fonda. "Banku savienība
pati par sevi turklāt nekādi nerisina Latvijas finanšu sistēmas ievainojamības galveno
cēloni - pārlieku lielo nerezidentu noguldījumu apjomu, vairums no kuriem ir īstermiņa
noguldījumi", norāda R. Zīle.

http://www.delfi.lv/
archive/roberts-zile-pecvienota-bankunoregulejumamehanisma-izveidesparex-glabsanasscenarijs-vairs-nebusiespejams.d?
id=44403147

2014. gada 14. maijs,
prezentācija,
Rēzeknes augstskola

Nerezidentu noguldījumu risks
24
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Nerezidentu noguldījumi
Nerezidentu pieprasījuma noguldījumi

Nosaukums

Datums, avots

Roberts Zīle:
Nerezidentu
noguldījumi
Termiņuzturēšan
ās atļauju
investīciju
programma

2014. gada 1.
oktobris, prezentācija

Citāti / apraksts

Saite

Pieprasījuma noguldījumi starp nerezidentu noguldījumiem
88.4%

89.7%

2013

2014. g. 2. cet.

82.8%
70.8%

67.6%
63.5%

62.3%
54.6%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Avots: FKTK

-

Nerezidentu pieprasījuma noguldījumi pārsniedz 8.5 miljardus eiro. Tie ir auguši
visstraujāk. Salīdzinot pret IKP 2013. gada beigās tie sastādīja aptuveni 35 procentus.

-

2014. gada 2. ceturksnī nerezidentu pieprasījuma noguldījumi sastādīja jau 89.7
procentus no kopējiem nerezidentu noguldījumiem.

Avots: FKTK

Nosaukums

Datums, avots

Roberts Zīle:
Defining the
competitive
advantage of the
Baltic States’
entrepreneurial
environment: The
case of Latvia —
the good and the
bad business
models

2015. gada 24.
oktobris, prezentācija,
Kembridža

Citāti / apraksts

Not such good entrepreneurial examples
•

Reliance on Russian money

•

Despite falling rouble, Russian money still dominates investments in
Latvia. In 2014 alone, 15 cases of investments over 1 million euros.
•

Russian influence even bigger if investments from Cyprus counted
in

•

Russia also third most important export country (8.4% of total exports);
imports — 9.4%

•

Previously noted golden visa programme

•

Non-resident deposits in Latvian banks rising and now make up over
50% of total deposits or 12 billion euros (about half of Latvia's GDP)
•

IMF estimates that 80-90% of those non-resident deposits are from
CIS countries

•

90% of non-resident deposits are so-called demand deposits (can
be withdrawn at any time)

Saite

