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Ātros kredītus ņem parādu nomaksai

Pēdējā gada laikā būtiski mainījušies iemesli, kādu dēļ cilvēki aizņemas naudu no ātro kredītu 
kompānijām. Ja pirms gada 35% ātro kredītu ņēmēju tos noformēja, lai izdzīvotu līdz nākamajai 
algai, tad tagad šādu ātro kredītu ņēmēju īpatsvars ir sarucis līdz 15%, liecina portālā Gudriem.lv 
veiktā aptauja, kurā piedalījās 2644 respondenti.

Pēdējā gada laikā toties audzis to ātro kredītu ņēmēju skaits, kuri tos izmanto kārtējā hipotekārā kredīta 
vai  līzinga  maksājuma  segšanai,  kā  arī  dārgu  mājas  preču  iegādei.  Aptaujas  rezultāti  liecina,  ka 
visbiežāk  cilvēki  ātro  kredītu  noformē,  jo  viņiem  trūkst  līdzekļu  hipotekārā  kredīta  vai  līzinga 
maksājumiem  (20%  aptaujāto).  Dārgas  mājas  preces  iegādei  ātro  kredītu  ņem  18%  aptaujas 
respondentu. Tikpat liela daļa (18%) respondentu ātro kredītu aizņemas, lai atdotu parādus draugiem vai 
paziņām.

Analoģiska aptauja, kuru Gudriem.lv veica pirms gada, liecināja par atšķirīgiem ātro kredītu ņemšanas 
iemesliem – tad lielākajai daļai respondentu ātrais kredīts bija vajadzīgs, lai izdzīvotu līdz algai (35% 
pret šā gada 15%). 16% pirms gada aptaujāto atzina, ka ātro kredītu ņem savlaicīgai hipotekārā kredīta 
vai  līzinga  maksājumu segšanai,  11% -   dārgas  mājas  preces  iegādei,  bet  10%  -  parādu atdošanai 
privātpersonām. Tikai 2% pirms gada aptaujāto ātro kredītu ņēma ceļošanai, šogad tādu respondentu 
skaits pieaudzis līdz 14%. Gada laikā aptuveni divas reizes samazinājies to cilvēku īpatsvars, kuri nekad 
nav ņēmuši ātro kredītu – no 27% uz 14%.

Komentējot aptaujas rezultātus, ātro kredītu nozares pārstāvji apstiprina, ka „ātrās naudas” pieprasījums 
gada laikā ir ievērojami pieaudzis. Pēc SMScredit.lv izpilddirektora Toma Jurjeva teiktā, uzticēšanās 
ātro  kredītu  firmām  pēdējā  gada  laikā  ir  krietni  palielinājusies,  ko  apstiprina  to  cilvēku  skaita 
samazinājums, kuri nekad nav lietojuši ātros kredītus. 

Ātro kredītu asociācijas vadītājs Dāvis Sīmanis informē, ka pēdējā gada laikā nozares kredītportfelis 
pieaudzis par apmēram 80% un apmēram pusei ātro kredītu lietotāju ir aizņēmums vairāk nekā vienā 
ātro kredītu firmā.

Uzņēmums  „ARJ  Group”  (KreditiJums.lv)  apstiprina,  ka  interese  par  ātrajiem kredītiem ir  augusi, 
skaidrojot to ar banku un citu lielo kreditoru lojalitātes kritumu pret saviem klientiem. Lai neiekļūtu 
parādnieku  sarakstos,  cilvēki  ir  spiesti  vērsties  pie  ātro  kredītu  firmām.  Turklāt,  pienākot  rudenim, 
klientu kļūst aizvien vairāk, informē „ARJ Group”: „vasarā cilvēki izdzīvo ar to, ko nopelnījuši ārzemēs 
un sezonas darbos, bet rudenī sākas apkures izdevumi.”

Ja pirms gada vidējā ātrā aizņēmuma summa bija 70 – 100 latu, tad patlaban, kā liecina Gudriem.lv 
aptauja, tā ir 100 – 150 latu. Arī ar šo faktu nozares pārstāvji skaidro ātro kredītu aizņemšanās mērķu  
izmaiņas.  Tuvākās  ātro  kredītu  nozares  perspektīvas,  pēc  tās  pārstāvju  domām,  saistītas  ar  risku 



kontroles  paaugstināšanu,  kā  arī  neizbēgamo  nozares  uzņēmumu skaita  samazināšanos  licencēšanas 
ieviešanas dēļ.

Salīdzināšanas portāls  Gudriem.lv savu darbību uzsāka 2009.gadā. Tas ir neatkarīgs interneta  resurss,  kura lietotājiem ir  
iespēja patstāvīgi salīdzināt dažādu pakalpojumu un preču 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, viesnīcu un aviobiļešu cenas, ceļojumu apdrošināšanas piedāvājumus, interneta un TV pakalpojumu sniedzēju  
piedāvājumus, kā arī kolektīvās iepirkšanās interneta vietņu piedāvājumus un lielveikalu tīklu atlaides. Drīzumā  Gudriem.lv 
lietotājiem būs pieejamas vēl vairāku aktuālo pakalpojumu salīdzināšanas iespējas. 

Sarmīte Vucāne, tālr. – (+371) 29424515, e-pasts – sarmite@gudriem.lv, interneta mājas lapa – www.gudriem.lv. 
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