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Divkārt samazinājušās banku depozītu likmes, nākamgad ienesīgums turpinās kristies
Depozītu likmju salīdzināšanas vietnes Gudriem.lv pētījuma rezultāti parāda, ka šā gada laikā
ievērojami kritušās visu depozītu veidu likmes, atsevišķu banku latu noguldījumiem pat 80 110% apmērā. Aptaujātie banku eksperti atzina, ka nākamgad likmes turpinās samazināties un
tikai gada beigās nedaudz varētu pieaugt ienesīgums eiro valūtas noguldījumiem. Arvien lielāku
popularitāti gūst jauna veida produkts – investīciju depozīts, kas garantē noguldīto līdzekļu
saglabāšanu un nodrošina augstu peļņu.
Gudriem.lv veiktā banku noguldījumu tirgus analīze pierāda strauju samazinājumu latu depozītu
ienesīgumam. Ja vēl pirms gada bankas aicināja noguldīt naudu uz 12 mēnešu termiņu ar 8 12% peļņu, tad šobrīd augstākā piedāvātā latu gada likme ir 5,48%, kuru nodrošina Latvijas
Biznesa banka. Piecu izdevīgāko latu depozītu reitings ar termiņu uz 1 gadu un ar LVL 1000
noguldījumu ir šāds:
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Latvijas Biznesa banka
BigBank
Snoras banka
PrivatBank
PrivatBank

Termiņdepozīts LVL
Termiņnoguldījums LVL
Termiņnoguldījums LVL
Termiņdepozīts LVL
"Krājkasīte" LVL

5.48 %
5%
4,55%
4,5%
4,5%

Aptaujātie eksperti līdzīgi uzskata, ka latu depozītu likmju pieaugumam nākamajā gadā nav
pamata. Aizkraukles bankas galvenais analītiķis Leonīds Aļšanskis skaidro: „Latu depozītu
likmes ir atkarīgas no diviem faktoriem - Centrālās bankas likmēm un kredītu pieprasījuma.
Latvijas Banka piedāvā ļoti zemas likmes, turklāt nekas neliecina, ka nākamgad tās varētu
palielināties. Kredītu pieprasījums nedaudz pieaug, bet ne tādā apjomā, lai tas ietekmētu
depozītu likmju kāpumu.”
SEB bankas sociālekonomikas eksperts Edmunds Rudzītis uzskata, ka banku sistēmā
novērojama pārlieku likviditāte, tāpēc brīvos latu resursus bankas izvieto Latvijas Bankā uz ļoti
zemiem procentiem – 0,375%. „Bankām lati faktiski nav vajadzīgi. Procentu likmes turklāt ir
atkarīgas ne tikai no ekonomikas procesiem, bet arī no politikas notikumiem valstī. Pēc
Saeimas vēlēšanu rezultātu izziņošanas bija skaidrs, ka kardinālu izmaiņu nebūs. Līdz ar to –
zemās latu likmes paliks esošajā līmenī, jo to pieaugumam šobrīd neesot pamata,” skaidro E.
Rudzītis.
Eiro valūtas depozītu prognozes ir labvēlīgākas. Gudriem.lv pētījuma rezultāti parāda, ka šobrīd
īstermiņa latu noguldījuma likmes uz 6 mēnešiem ir zemākas nekā eiro noguldījumiem, bet
garāku termiņu depozītiem likmes gandrīz ir vienādas. Pirms gada ienesīguma starpība bija pat
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50-80% apmērā. Piecu izdevīgāko eiro depozītu reitings ar termiņu uz 1 gadu un ar EUR 1000
noguldījumu ir šāds:
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Latvijas Biznesa banka
PrivatBank
PrivatBank
PrivatBank
Trasta komercbanka

Termiņdepozīts EUR
Multivalūtu depozīts EUR
Termiņdepozīts EUR
"Krājkasīte" EUR
Depozītu noguldījums EUR

4,8%
4,5%
4,5%
4,5%
4,5%

Pēc E. Rudzīša domām, eiro depozītu likmes nākamajā gadā izteikti konkurēs ar latu likmēm.
Savukārt Swedbank Investīciju produktu nodaļas vadītājs Reinis Jansons ir pārliecināts, ka
notikumi Eiropā un nelielā inflācija šajā reģionā liecina par to, ka eiro likmes nākamā gada
pirmajā pusē saglabāsies līdzšinējā līmenī un tikai gada beigās tās varētu pieaugt. Viņaprāt,
likmes varētu paaugstināties tikai 2011. gada pēdējā ceturksnī pēc Eiropas Centrālās bankas
bāzes likmju palielinājuma, taču pieaugums nebūšot liels.
Pašreizējo ASV dolāru depozītu likmju lielumu atspoguļo ASV ekonomiskā situācija. Pēc
ekspertu domām, likmes ir diezgan zemas, turklāt nākamgad tās saglabāsies esošajā līmenī.
Izdevīgākos ASV dolāru noguldījumus, pēc Gudriem.lv datiem, piedāvā šādas bankas Latvijā:
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Reģionālā investīciju banka
Latvijas Biznesa banka
Snoras banka
PrivatBank
PrivatBank

Depozīts USD
Termiņdepozīts USD
Termiņnoguldījums USD
Multivalūtu depozīts USD
Termiņdepozīts USD

4,8%
4,5%
4,5%
4,5%
4,5%

Banku eksperti uzskata, ka tradicionālo depozītu zemās procentu likmes sekmēs jaunu
investīciju produktu rašanos. Pēc L. Aļšanska novērojumiem, pieaug pieprasījums pēc tādiem
produktiem, kuri dod iespēju labi nopelnīt atkarībā no akciju, zelta, naftas u.c. produktu
situācijas tirgū. Gada ienesīgums šādiem finanšu instrumentiem var sasniegt pat 10-35%.
Piemēram, SEB bankas 3 gadu latu progresīvais depozīts „Pārtikas izejvielas” ieguldītājiem
nodrošināja 34,1% peļņu. Lielās bankas jau ieviesušas tirgū investīciju depozītus, kuri tiek
veidoti no strukturizētiem noguldījumiem pēc individuāla pieprasījuma un parasti tiem ir konkrēts
termiņš. R. Jansons skaidro, ka šādi produkti riska un peļņas iespēju ziņā atrodas starp
parastajiem depozītiem un investīciju fondiem. Investīciju depozītu ieguvums ir tāds, ka
noguldītājiem tiek garantēta pamata summas atdošana, samazinot naudas zaudēšanas risku
līdz minimumam. Tieši šādiem produktiem banku eksperti paredz pieprasījumu 2011. gadā.

Papildus informācija:
Gudriem.lv uzsāka darbību 2009. gadā, kā no pakalpojumu sniedzējiem neatkarīgs interneta resurss, kas salīdzina
dažādu pakalpojumu cenas. Sākotnēji tie bija mobilo sakaru tarifi, šobrīd salīdzinātas tiek arī priekšapmaksas
sarunu kartes, depozīti, ātrie kredīti, OCTA polises, kā arī interneta un TV pakalpojumi. Tuvākajā laikā tiks ieviesti
vēl daži aktuāli salīdzināšanas servisi.
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