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Ministru prezidenta paziņojums
Mana valdība ir apņēmusies darīt visu iespējamo, lai atjaunotu Latvijas finanšu sektora starptautisko
reputāciju. Mēs jau esam vienojušies par tautsaimniecības prioritātēm, tostarp tiesiskuma stiprināšanu,
konkurētspējas celšanu un investīciju apjoma palielināšanu. Šie mērķi kopā ar savlaicīgu MONEYVAL
rekomendāciju ieviešanu ir galvenie faktori valsts izaugsmei un iedzīvotāju labklājības veicināšanai.

Šajā izdevumā
• Aģentūra “R&I” saglabā Latvijas kredītreitinga novērtējumu “A-” līmenī
• Latvijas bankās iekšzemes un Eiropas Savienības valstu noguldījumi sasniedz 91%; bankas turpina
ieviest jaunus biznesa modeļus
• Valdība apstiprina Finanšu sektora attīstības plāna prioritātes - noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
un terorisma finansēšanas novēršana un finanšu noziegumu apkarošana
• Kontroles dienests piedalās “Egmont Group” darba grupas sēdēs, lai uzlabotu starptautisko sadarbību
cīņā pret finanšu noziegumiem
• Eiropas Komisija Latvijai prognozē straujāko izaugsmi Baltijas valstu vidū 2019. un 2020. gadā

Pārmaiņas finanšu sektorā
“R&I” saglabā Latvijas kredītreitingu “A-” līmenī, nosakot
stabilu nākotnes novērtējumu
4. februārī Japānas kredītreitingu aģentūra “R&I” paziņoja par Latvijas kredītreitinga saglabāšanu
līdzšinējā “A-” līmenī. Latvijas reitingu līdz “A-” līmenim “R&I” paaugstināja 2018. gada janvārī. Reitingam
arī noteikts stabils nākotnes novērtējums.
Aģentūra atzīmē Latvijas ekonomikas stabilo izaugsmi – 2017. gadā IKP pieauga par 4,6% un 2018. gada

novērtējums ir 4,2%. Aģentūra prognozē, ka privātais patēriņš un ES fondu apguve veicinās ekonomikas
izaugsmi arī turpmākajos gados.
Pastiprinātu uzmanību “R&I” analītiķi pievērsīs valsts budžeta veidošanai un jaunās valdības darbam,
sagaidot, ka tā turpinās ievērot līdzšinējo fiskālās politikas kursu un jaunajā valsts budžeta plānā nebūs
būtisku izmaiņu pret 2018. gada budžetu.
“R&I” norāda, ka bankas “ABLV Bank” likvidācija un nerezidentu depozītu ievērojams samazinājums uz
valsts ekonomiku nav atstājis būtisku ietekmi un situāciju finanšu sektorā vērtē kā stabilu.

Uzzināt vairāk

Latvijas banku sektora transformācija
5. februārī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētājs Pēters Putniņš norādīja, ka
Latvijas finanšu sektorā pārliecinoši dominē vietējā nauda, un banku fokuss turpmāk vērsts uz
iekšzemes tirgu.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir apkopojusi 2018. gada pēdējā ceturkšņa datus saistībā ar
Latvijas banku sektora transformācijas procesu. Šis process, kas tika sākts 2016. gadā, šobrīd ir
noslēguma fāzē.
2018. gadā ir īstenoti vairāki kompleksi pasākumi, kas būtiski mainījuši Latvijas banku klientu bāzi un
nodrošinājuši jauno biznesa modeļu ieviešanas sākumu, turpmāk koncentrējoties uz iekšzemes un
Eiropas Savienības valstu klientu apkalpošanu un piesaisti. Šie pasākumi ietver atteikšanos no riskantiem ārvalstu klientiem, kas veicināja ārvalstu noguldījumu strauju lejupslīdi, un pārtraucot apkalpot
nevēlamus čaulas veidojumus.
Saskaņā ar FKTK datiem Latvijas banku sektoru šobrīd raksturo šādi pozitīvi rādītāji:
• Latvijas bankās dominē iekšzemes un Eiropas Savienības valstu noguldījumi, kas sasnieguši 91% no
visa noguldījumu apjoma;
• ārvalstu klientu noguldījumu, kas piesaistīti ārpus ES, īpatsvars samazinājies no 35% līdz 9%,
savukārt iekšzemes noguldījumu apmērs vairākus gadus nemainīgi aug, 2018. gada beigās sasniedzot
13 miljardus eiro (iepriekšējā ceturksnī 12,3 miljardi);
• Latvijā kā dominējošo maksājumu valūta nostiprinās eiro. Salīdzinot ar 2014. gadu, ārvalstu klientu
maksājumi ASV dolāros samazinājušies vairāk nekā 20 reižu, sasniedzot vēsturiski zemāko līmeni 2018.
gada pēdējos divos ceturkšņos.
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Pārējās

12.02.2018. – “FinCEN” publicē ziņojumu par “ABLV Bank”
11.07.2018. – Eiropas Centrālā banka anulē “ABLV Bank” licenci

Uzzināt vairāk

Precizēts Latvijas Finanšu sektora attīstības plāns
12. februārī valdība izskatīja Finanšu ministrijas sagatavoto ziņojumu par Finanšu sektora attīstības
plāna 2017.-2019. gadam izpildi, kā arī tajā veicamās izmaiņas.
Izmaiņas plānā paredz lielāku koncentrēšanos uz visaptverošu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma finansēšanas risku pārvaldību, kā arī starptautisko standartu ieviešanu finanšu noziegumu
samazināšanā.

Uzzināt vairāk

NILLTF risku pārvaldība un darbības atbilstība
Kontroles dienests piedalās “Egmont Group” darba grupas sēdēs
No 28. līdz 31. janvārim Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (Kontroles dienesta)
vadītāja Ilze Znotiņa un Kontroles dienesta starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājs Kārlis Matisons
piedalījās “Egmont Group” darba grupas sanāksmēs Džakartā, Indonēzijā. Pasākums pulcēja vairāk nekā 300
dalībniekus no vairāk nekā 100 valstīm – “Egmont Group” biedrus, starptautiskos partnerus un novērotājus.
Ar četru darba grupu palīdzību “Egmont Group” sadarbībā ar valstu Kontroles dienestiem veicina
informācijas apmaiņu un Kontroles dienestu kapacitātes palielināšanu. Darba grupas apskatīja vairākas
tēmas, tostarp:
• jaunu projektu identificēšana, koncentrējoties uz Kontroles dienestu kompetences, efektivitātes un
rīcības spēju palielināšanu;
• laicīgu īstenojamo projektu pabeigšanas nodrošināšana ar mērķi uzlabot Kontroles dienesta efektivitāti
un spējas;
• šķēršļu analīze divpusējai un daudzpusējai informācijas apmaiņai starp Kontroles dienestiem;
• vārdnīcas izstrāde, ietverot galveno “Egmont Group” terminoloģiju, lai palīdzētu uzlabot informācijas
apmaiņas kvalitāti;
• kandidātu pieteikumu izskatīšana;
• ieskats “Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership’s (ECOFEL)” sniegtajās iespējās un
piedāvātajā atbalstā Kontroles dienestiem.

Ārlietu ministrija rīko papildu seminārus par sankcijām
30. janvārī Ārlietu ministrija rīkoja publisku informatīvu semināru uzņēmējiem un vidējiem un lielajiem
eksportētājiem “Kas uzņēmējiem jāzina par sankcijām”. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar
jaunākajiem grozījumiem Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, pienākumu
izveidot iekšējās kontroles sistēmas sankciju ievērošanai un risku pārvaldībai, kā arī pastāvošajiem
sankciju režīmiem un veidiem. Tāpat tika prezentēts starptautiskās banku asociācijas “The Wolfsberg
Group” janvārī publicētais materiāls par sankciju pārbaudīšanas vadlīnijām, kuru mērķis ir finanšu
nozares standartu pilnveidošana klientu pārbaužu veikšanai un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma finansēšanas novēršanai.
Ārlietu ministrija turpinās rīkot informatīvus seminārus par sankcijām: 28. februārī ministrijā
norisināsies specializēts seminārs sankciju uzraudzības iestādēm un zvērinātiem advokātiem, bet 11.
martā notiks papildu seminārs par sankcijām uzņēmējiem un eksportētājiem, kurā tiks prezentētas
Ārlietu ministrijas sagatavotās vadlīnijas sankciju efektīvai ievērošanai. Semināram iespējam pieteikties,
rakstos uz sankcijas@mfa.gov.lv.

Uzzināt vairāk

Finanšu sektora attīstība
Eiropas Komisija Latvijai prognozē straujāko izaugsmi Baltijas valstu vidū
Eiropas Komisija Latvijas iekšzemes kopproduktam prognozē straujāko izaugsmi Baltijas valstu vidū
2019. un 2020. gadā, attiecīgi 3,1% 2019. gadā un 2,6% 2020. gadā. Latvijas inflācijas pieaugums
prognozēts 2,7% šogad un 2,1% nākamgad.
Paredzams, ka nākamo divu gadu laikā Lietuvai un Igaunijai būs identiski izaugsmes tempi – 2,7% 2019.
gadā un 2,4% 2020. gadā.

Uzzināt vairāk

Latvijas Banka sagatavojusi galveno tautsaimniecības norišu
pārskatu investoriem
Latvijas Banka izveidojusi jaunu pārskatu angļu valodā "Latvia's Macro Profile", kas investoriem un citiem
interesentiem sniedz Latvijas galveno tautsaimniecības norišu īsu analīzi un centrālās bankas prognozes
par to turpmāko attīstību. Pārskatā iekļauta nozīmīgāko Latvijas makroekonomisko rādītāju izlase un
salīdzinājums ar kaimiņvalstīm – Igauniju un Lietuvu.

Uzzināt vairāk (saturs angliski)

2018. gadā veikti zibmaksājumi pusmiljarda eiro apjomā
2018. gadā Latvijā veikti 2,4 miljoni zibmaksājumu 494 miljonu eiro apmērā. Zibmaksājumu skaits
strauji pieaudzis kopš 2018. gada oktobra, kad tos saviem klientiem sāka piedāvāt AS “Swedbank”.
Pašlaik zibmaksājumi ir pieejami jau vairāk nekā 90% Latvijas komercbanku klientu. Latvijas Bankas
izveidotā un uzturētā zibmaksājumu infrastruktūra darbojas kopš 2017. gada augusta.

Uzzināt vairāk

Informācijas sniedzēji

Visu ziņu arhīvs pieejams šeit
Pieteikties finanšu sektora jaunumu saņemšanai www.financialsectornewsletter.lv

