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Gudriem.lv: depozītu ienesīgums pusotra gada laikā samazinājies gandrīz četras reizes

Pusotra gada laikā depozītu ienesīgums Latvijas bankās kopumā ir samazinājies 3,5 līdz 4 reizes, bet  
pēdējā pusgada laikā – gandrīz 2 reizes. Savukārt depozīta procentu likmes noguldījumiem latos uz 12 
mēnešiem, kas vēl  pērnā gada novembrī  bija  5,5 līdz 6%, šobrīd sastāda tikai  3,5%, liecina portāla 
Gudriem.lv, kas piedāvā visu Latvijas komercbanku depozītu piedāvājumu salīdzināšanas pakalpojumu, 
veiktā pētījuma rezultāti.

Depozītu ienesīguma samazināšanās ir  veicinājusi  jaunu tendenču rašanos.  Tā,  ja laikā no 2009. līdz 
2010.  gadam  Latvijas  iedzīvotāji  savus  līdzekļus  vislabprātāk  noguldīja  īstermiņa  depozītos,  šā  gada 
pavasarī  popularitāti  atkal  iemantojuši  ilgtermiņa  depozīti  –  sākot  no  1  gada  un  ilgāk.  Kā  skaidro 
Swedbank Investīciju produktu daļas vadītājs  Reinis Jansons, tik dramatisks depozītu procentu likmju 
samazinājums  rosina  noguldītājus  izvērtēt  termiņnoguldījumus  īpaši  rūpīgi  un  izvēlēties  depozītus  ar 
izdevīgākajiem  nosacījumiem  un  augstākajām  procentu  likmēm.  Piemēram,  ja  2010.gada  sākumā 
paaugstināto  procentu  likmju depozīti  sastādīja  37% no visu Latvijas  mājsaimniecību noguldījumiem, 
2010.gada beigās to apjoms pieauga jau līdz 45%. «Cilvēki naudu pārsvarā tur savos norēķinu kontos.  
Viņi gaida, kad depozītu procentu likmes sāks pieaugt, lai tajā pašā brīdī noguldītu savus brīvos naudas 
līdzekļus uz izdevīgākiem procentiem,» norāda Swedbank eksperts.

Kā izriet no bankas Citadele ekspertu novērojumiem, vēl pirms diviem gadiem Latvijas iedzīvotāji brīvos 
līdzekļus  vislabprātāk  noguldīja  īstermiņa  depozītos  uz  laika  periodu  no  1  līdz  3  mēnešiem.  Šobrīd 
visvairāk  pieprasīti  ir  depozīti  uz  laika  periodu  no  6  līdz  12  mēnešiem.  «Šāda  noguldītāju  izvēle 
skaidrojama  ar  to,  ka  depozītu  procentu  likmes  regulāri  samazinās  –  īstermiņa  noguldījumiem  tās 
nokritušās gandrīz līdz nulles atzīmei, tālab tie noguldītājiem kļuvuši mazāk pievilcīgi. Saskaņā ar mūsu 
aprēķiniem, pēdējā gada laikā ienesīgums noguldījumiem latos uz 3 mēnešiem ir samazinājies par 95%, 
noguldījumiem dolāros – par 68%, bet eiro valūtā – par 65%,» skaidro bankas pārstāvji.

Otra tendence, uz kuru norāda banku eksperti, ir tā dēvēto strukturēto depozītu popularitātes pieaugums. 
To ienesīgumu nosaka dažādi finanšu aktīvi, tādējādi peļņa no šāda veida noguldījumiem, kā likums, ir 
augstāka nekā no parastajiem depozītiem.

«Neraugoties uz to, ka populārākie depozīti joprojām ir tradicionālie termiņdepozīti, kuri sastāda 48% no 
visiem  banku  noguldījumiem,  Progresīvā  depozītu  popularitāte  turpina  pieaugt,»  šā  brīža  situāciju 
depozītu tirgū raksturo SEB bankas vadības pārstāve Ieva Tetere. «Šodien vairāk nekā 25% SEB bankas 
tradicionālo un Progresīvo termiņdepozītu līgumu tiek noslēgti ar interneta bankas starpniecību. Analizējot 
Progresīvā  depozīta  piedāvājumus  2010.gadā,  redzams,  ka  vairāk  pieprasīti  bija  piedāvājumi,  kuri 
piesaistīti izejvielām un dārgmetāliem. Spriežot pēc noguldīto līdzekļu apjoma un klientu iesniegumiem, 
pērnā  gada  pieprasītākais  piedāvājums  bija  Progresīvais  depozīts  «Zelts».  Savukārt  ienesīguma ziņā 
labākie rādītāji  bijuši  piedāvājumam «Izejvielas  un metāli»  -  tā  bāzes  aktīva ienesīgums uz šā gada  
1.februāri sastādīja aptuveni 43%.»

Runājot  par  depozītu  procentu  likmēm, visi  portāla  Gudriem.lv aptaujātie  banku eksperti  norāda,  ka 
tuvākā pusgada laikā būtiskas pārmaiņas nav gaidāmas.  Iemesls – latu valūtas atlikums, kas faktiski 
netiek izmantots kreditēšanā. Savukārt ienesīgums termiņnoguldījumiem eiro valūtā, pateicoties aizvien 
pieaugošajam inflācijas līmenim Eirozonā, nākamā pusgada laikā varētu nedaudz pieaugt. 

Gudriem.lv novērojumi liecina, ka šobrīd augstākās procentu likmes termiņnoguldījumiem piedāvā mazās 
bankas, piemēram, Reģionālā investīciju banka, SMP Bank, PrivatBank un Trasta komercbanka. Šā brīža 
izdevīgāko piedāvājumu ienesīgums 1 000 latu noguldījumam uz 12 mēnešiem sastāda 3,05 līdz 3,5% 
gadā. Ienesīgums tikpat lielam noguldījumam eiro valūtā un ASV dolāros uz identisku termiņu ir līdzīgs: 
eiro – 3,5 līdz 3,65% gadā, bet ASV dolāros – 3 līdz 3,4% gadā.
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Vēl  viena  tendence,  uz  kuru  norāda  aptaujāto  banku  pārstāvji  –  vidējā  noguldītāja  vecums  pieaug. 
Piemēram, SEB bankas pārstāvju  novērojumi liecina,  ka aktīvākie  «investori»  ir  vecāka gada gājuma 
cilvēki  –  55% šīs  bankas  kopējā termiņnoguldījumu apjoma veido noguldītāji  vecumā no 50 līdz  74 
gadiem. Savukārt bankas Citadele klientu, kuri ietilpst vecuma grupā no 60 līdz 70 gadiem, noguldījumi 
sastāda 24% bankas kopējā depozītu apjoma. Tajā pašā laikā noguldījumu apjoma ziņā pirmajā vietā ir  
banka Citadele,  bet,  ja  precīzāk  – tās klienti  vecuma grupā no 50 līdz 60 gadiem, kuru noguldījumi 
sastāda ceturto daļu no kopējā noguldījumu apjoma. 

Interesanti, bet bankām ir arī visnotaļ «eksotiski» investori. «SEB bankai ir klienti, kuri ir tikai pāris gadus 
veci. Radinieki veido uz viņu vārda uzkrājumus Pilngadības depozītā. Tāpat klientu lokā ir arī aptuveni  
tūkstotis solīdu pensionāru, kuru vecums pārsniedz 80 gadu robežu,» tā Ieva Tetere.

Salīdzināšanas portāls  Gudriem.lv savu darbību uzsāka 2009.gadā.Tas ir  neatkarīgs interneta resurss,  
kura lietotājiem ir iespēja patstāvīgi salīdzināt dažādu pakalpojumu cenas. Ja sākotnēji portāls piedāvāja  
salīdzināt tikai  Latvijas tirgū pieejamo mobilo operatoru tarifu plānus,  šodien iespējams salīdzināt arī  
priekšapmaksas kartes, depozītus, ātros kredītus, OCTA polises, ceļojumu apdrošināšanas piedāvājumus,  
interneta  un TV pakalpojumu  sniedzēju  piedāvājumus,  kā arī  kolektīvās  iepirkšanās  interneta  vietņu  
piedāvājumus. Drīzumā Gudriem.lv lietotājiem būs pieejamas vēl 14 aktuālo pakalpojumu salīdzināšanas  
iespējas. 

Dmitrijs  Zaznovs:  tālr.  –  (+371)  26019321,  e-pasts  – info@gudriem.lv,  interneta  mājas  lapa  – 
www.gudriem.lv. 
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