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Informācija medijiem 

2010. gada 26. oktobrī. 
 

 
Jaunākās tendences depozītu tirgū: garāki termiņi, vecāki noguldītāji 

  
Gudriem.lv veiktajā aptaujā starp bankām, kas piesaista iedzīvotāju depozītus, secināts, ka vēl 

pirms gada ļoti pieprasīts noguldījumu termiņš bija 1-3 mēneši, bet šobrīd jau 9-12 mēneši un 
ilgāk. Visbiežāk naudu nogulda klienti, kas vecāki par 60 gadiem. Populārākā valūta – eiro, kaut 
noguldījumu apjoms latos, neņemot vērā latu likmju kritumu, turpina palielināties. Gudriem.lv 

interneta vietne piedāvā salīdzināt visu Latvijā darbojošos komercbanku depozītu likmes.  
 
Kaut lielākā iedzīvotāju daļa krīzes dēļ nevar atļauties atlikt un uzkrāt bankā brīvos naudas 
līdzekļus, aptaujā noskaidrots, ka 42% klienti izvēlas tieši depozītus, kaut tirgū pieejami arī citi 
uzkrājumu veidi. 16% respondentu, tiekot pie papildus līdzekļiem, uzreiz tos realizē mājas 
precēm un ģimenes vajadzībām, 8% uzkrāj „zeķē”, bet 7% - iegulda akcijās, obligācijās vai 
zeltā. 25% aptaujāto atzina, ka viņiem jau sen nav bijis nekādu brīvo naudas līdzekļu.  
 
Swedbank Investīciju produktu nodaļas vadītājs Reinis Jansons, komentējot aptaujas 

rezultātus, uzsver, ka gada laikā depozītu tirgus Latvijā ir ievērojami audzis. Pirmajā pusgadā 
piesaistīto noguldījumu apjoms visās bankās kopumā palielinājies par 6%, pārsniedzot 10 
miljardus latu un atgriežoties 2007. gada līmenī.  
 
Eksperts informē: „Pēdējā laika tendences liecina, ka palielinās depozītu termiņi. Piemēram, 
Swedbank par 43% krities īstermiņa depozītu apjoms (no 1-3 mēnešiem), bet ievērojami – pat 

par trešdaļu – samazinājies noguldījumu skaits ar termiņu uz 1 mēnesi. Visbiežāk klienti šobrīd 
izvēlas noguldīt uz 6-12 mēnešiem, šādu depozītu apjoms pieaudzis par 22%. Par 43% 
pieaudzis to uzkrājumu apjoms, kas tiek noguldīti uz 2-5 gadiem, bet dubultojies depozītu skaits 
uz 5 gadiem. Var secināt, ka iedzīvotāji sākuši vairāk paļauties uz saviem ienākumiem un 
mazāk raizējas par to drošību un garantijām.” 
 
Vēl viena tendence: ņemot vērā esošo krīzi un neapskaužamo dzīves līmeni 
maznodrošinātajiem, visbiežāk sastopamais noguldītājs ir vīrietis, kas vecāks par 60 gadiem. 
Pēc SEB bankas eksperta Edmunda Rudzīša domām, daļa iedzīvotāju nemaz nezina, ka sākt 

noguldīt var no pavisam nelielām summām. Bankas pārstāvis komentē: „Iespējams, ka daudzi 
uzskata, ka tikai miljonāri var atļauties noguldīt naudu depozītos. Šodien var sastapt ne 
mazums ļaužu, kas nožēlo, ka labajos peļņas gados neveica noguldījumus, daļu līdzekļu 
novirzot nebaltām dienām. Šī ir laba mācība nākotnei, turklāt, ņemot vērā depozītu pieaugumu, 
iedzīvotāju pašreizējie secinājumi ir pareizi.” 
 
Arī pēc SEB bankas novērojumiem, aktīvākie investori ir klienti pensijas vecumā – 55% no 

kopējā depozīta apjoma veido noguldītāji virs 60 gadiem. Pēc tam seko 40-45 un 50-55 gadu 
noguldītāji. Jauni cilvēki vecumā līdz 30 gadiem reti uzkrāj līdzekļus depozītos. E. Rudzītis to 
skaidro ar pieredzes trūkumu šajā vecuma kategorijā.  
 
Dati par noguldītāju izvēlēto depozītu valūtu liecina, ka eiro joprojām ir ārpus konkurences, jo 
vairāk nekā puse noguldījumu tiek veikti eiro, kaut gada laikā latu depozītu apjoms ir sācis augt, 
šobrīd sasniedzot jau 40%. „2009. gadā bankās strauji saruka latu noguldījumu apjoms, pērnā 
gada rudenī kritums bija ap 36% - tas bija saistīts ar iedzīvotāju bažām par lata devalvācijas 
iespējamību. SEB bankas eksperts informē, ka tas noticis situācijā, kad bankās tika piedāvātas 
augstas latu likmes – pat virs 8%. 2010. gada pirmajā pusgadā latu depozītu apjoms atgriezies 
pie 13%. Esošās tendences liecina par noguldītāju atjaunoto uzticību latam un ASV dolāram, 
bet ne eiro valūtai, ņemot vērā problēmas Eirozonā.”  
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Gada laikā depozītu likmes ievērojami kritušās. Latu likmes pat no 12% samazinājušās līdz 5-
6%. Pēc Gudriem.lv novērojumiem, šādas likmes pārsvarā piedāvā mazās bankas - Reģionālā 
investīciju banka, BigBank, Privatbank un Trasta komercbanka. Lielajām bankām latu likmes ir 

vēl mazākas par 1.5-2%. Aptaujātie eksperti to izskaidro ar faktu, ka lati nav pieprasīti 
kreditēšanā. Eiro un ASV dolāru depozītu likmes gada laikā arī samazinājušās, turklāt starpība 
starp lielajām un mazajām bankām ir ļoti ievērojama – no 1.1% līdz 5.1%. Pēc ekspertu domām, 
līdz gada beigām eiro likmes būtiski nemainīšoties.  
 

Lai ātri izvēlētos sev izdevīgāko depozītu ar svarīgākajiem parametriem – termiņu, summu un 
valūtu, var izmantot interneta vietni Gudriem.lv, kas minūtes laikā piedāvās lietotāja noteiktajām 

prasībām atbilstošāko depozītu starp 23 Latvijas komercbankām.  
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