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PAsAules ekonomiskās 
izaugsmes trauslums liek 
centrālajām bankām turēties 
pie zemu procentu likmju 
politikas, kuras mērķis ir aiz-
devumus padarīt lētākus, tā-
dējādi veicinot gan investīci-
jas, gan patēriņu. Tomēr šā-
da politika rada zaudējumus 
tiem, kuru ienākumi lielā 
mērā ir balstīti uz procentu 
ieņēmumiem, to vidū arī kre-
dītiestādēm.

No procentiem mazāk
Bankas Luminor vadītāja 
Latvijā Kerli Gabriloviča stās-
ta, ka zemākas monetārās 
bāzes likmes ietekmē bankas 
no dažādiem aspektiem. 
«Pirmkārt, visām bankām ir 
jāuztur noteiktas likviditātes 
rezerves centrālajās bankās. 
Eiropas Centrālās bankas 
(ECB) noguldījumu iespējas 
procentu likme ir samazinā-
jusies no 0% 2013. gada bei-
gās līdz -0,5% šobrīd. Negatī-
vās likmes rada ievērojamas 
papildu izmaksas banku lik-
viditātes portfeļiem. Otrkārt, 
negatīvās procentu likmes 
samazina banku iespējas 
pelnīt ar procentiem – ban-
kas noguldītos līdzekļus aiz-
dod klientiem, un starpība 
starp procentu ienākumiem 
un procentu izmaksām vei-
do bankas neto procentu ie-
nākumus. Procentu ienāku-
mu formula parasti ir bāzes 
likmes, piemēram, Euribor, 
un riska likmes kombinācija, 
toties procentu izdevumi ir 
vairāk fiksēti, jo ievērojama 
noguldījumu daļa ir norēķi-
nu konti ar procentu likmi 
tuvu nullei. Pazeminoties bā-
zes likmēm, banku procentu 
ienākumi samazinās, savu-
kārt procentu izdevumi sa-
rūk mazāk, pateicoties norē-
ķinu konta noguldījumu fik-
sētajai cenai,» skaidro K. 
Gabriloviča. 

Arī SEB bankas finanšu di-
rektore Jeļena Cīrule vērš uz-
manību uz to, ka procentu 
ieņēmumi ir jāskatās kontek-
stā ar procentu izdevumiem, 
jo negatīva ietekme uz pro-
centu ieņēmumiem tiek da-
ļēji kompensēta ar procentu 
izdevumu samazināšanos. 
Kādā apmērā – tas atkarīgs 
no katras bankas finanšu 
plūsmas jeb funding struktū-
ras. «Vienlaicīgi vairāk tiek 
maksāts par līdzekļu turēša-
nu centrālajā bankā, kur šīs 
papildu izmaksas netiek pār-
nestas uz klientiem – privāt-
personām, kas pie mums tur 
savus noguldījumus. Pro-
tams, tas arī negatīvi ietekmē 
bankas peļņu,» piebilst SEB 
bankas pārstāve. Pēc viņas 
teiktā, neto procentu ieņē-
mumu īpatsvars SEB bankas 
kopējā ieņēmumu struktūrā 
ir samazinājies no 64% 2014. 
gadā līdz 56% 2018. gadā. Ir 
jāņem vērā, ka banku ieņē-
mumu struktūra ir cieši atka-
rīga no kredītportfeļu lielu-
ma – palielinoties kreditēša-

nas apjomiem, pieaug arī 
procentu ieņēmumi absolū-
tajā apmērā, uzsver J. Cīrule. 

Arī citas bankas runā par 
procentu ienākumu kritumu 
kopējo ieņēmumu struktūrā. 
Baltic International Bank 
(BIB) ir krasi mainījies tīro 
komisijas ienākumu īpat-
svars kopējā ienākumu struk-
tūrā. 2014. gadā tīrie procen-
tu ienākumi bankai veidoja 
32% no pamatdarbības ienā-
kumiem, bet 2019. gada 1. 
pusgadā – 21%. Izmaiņas ir 
saistītas ar pakalpojumu 
klāsta palielināšanu, kas ļauj 
saņemt komisijas par jau-
niem pakalpojumiem lielā-
kos apjomos, skaidro BIB ris-
ku direktors Bogdans 
Andruščenko.

Viņš gan zina teikt, ka pē-

dējo piecu gadu laikā Latvi-
jas banku ienākumu struktū-
rā procentu ieņēmumu īpat-
svars ir pieaudzis – 2014. ga-
dā tīrie procentu ienākumi 
veidoja 48% no pamatdarbī-
bas ienākumiem, bet 2019. 
gada 1. pusgadā jau 57%. 
«Tomēr vienlaikus vairāku-
mam banku, tostarp lielajām 
bankām, varam novērot ne-
gatīvu dinamiku. To var 
skaidrot ar Latvijas banku 
sektora sašaurināšanos, kā 
arī atsevišķu lielu tirgus spē-
lētāju finanšu datiem. Ne-
skatoties uz kopējo tendenci, 
banku sektora pelnītspēja 
joprojām ir ļoti atkarīga no 
jaunu kredītu izsniegšanas 
un esošo kredītu apjoma sa-
glabāšanas,» komentē B. 
Andruščenko. 

Jaunā realitāte
Procentu ieņēmumu mazi-
nāšanās neattiecas tikai uz 
bankām vien. B. Andruščen-
ko skaidro, ka ECB monetā-
rās politikas rezultātā cieš tie 
banku noguldītāji, kuriem ir 
nauda. «Jau tagad atsevišķi 
noguldītāji maksā par nau-
das līdzekļu turēšanu banku 
kontos, nevis saņem procen-
tus, turklāt ar laiku tas skars 
vēl lielāku noguldītāju loku. 
Nevar izslēgt, ka nākotnē ne-
gatīvās procentu likmes jau 
kļūs par jauno standartu un 
klientiem būs jārēķinās ar iz-
devumiem, ja viņi vēlēsies 
turēt savus naudas līdzekļus 

bankas kontos,» spriež BIB 
pārstāvis. Viņš skaidro, ka ze-
mo procentu likmju ieguvēji 
ir noteikti aizņēmēji, jo ECB 
politika ir palīdzējusi sama-
zināt izdevumus par parāda 
apkalpošanu un padarījusi 
kredītus pieejamākus un lē-
tākus. Tā, piemēram, uzņē-
mējiem ir iespējas lētāk aiz-
ņemties, lai attīstītu savu uz-
ņēmējdarbību un veicinātu 
kopējo ekonomikas izaugs-
mi, piebilst B. Andruščenko. 
Viņš teic, ka negatīvās pro-
centu likmes un pieaugošais 
regulējums mudina bankas 
pārskatīt izdevumu struktū-
ru, meklēt jaunus ienākumu 
avotus un vairāk sadarboties 
ar fintech kompānijām.

Tikmēr J. Cīrules teiktais 
vedina domāt, ka procentu 
ieņēmumu samazināšanās 
jeb mazāki ieņēmumi no kre-
dītiem tiek kompensēti ar 
aizdevumu apjoma palieli-
nāšanu. Viņa stāsta, ka jau 
ceturto gadu pēc kārtas SEB 
bankas nefinanšu sabiedrī-
bām un mājsaimniecībām 
izsniegto kredītu apjomi pie-
aug. Proti, periodā no 2014. 
līdz 2018. gada beigām vidē-
jais svērtais izsniegto aizde-
vumu apjoms gadā (com-
pound annual growth rate) ir 
4%, taču tajā pašā laikā šo 
kredītportfeļu procentu ie-
ņēmumu summa ir sarukusi 
par 4%. J. Cīrule piebilst, ka 
zemo procentu likmju vidē 
banka turpina optimizēt ad-

ministratīvās izmaksas.

Modelis nav jāmaina
«Zemas procentu likmes ir 
realitāte jau ilgāku laiku, un 
bankas tam ir pielāgojušās. Tā 
kā tālāka likmju samazināša-
nās vēl ievērojami zem paš-
reizējā līmeņa ir grūti iedo-
mājama, maz ticams, ka šī ie-
mesla dēļ būtu jāmaina biz-
nesa modelis,» uzskata K. 
Gabriloviča. Viņasprāt, svarī-
ga banku kompetences daļa 
ir zināšanas par sabiedrību 
un ekonomiku, kas ļauj pie-
ņemt pamatotus lēmumus 
par noguldītāju naudas izvie-
tošanu, gan nodrošinot savu 
biznesu, gan šādā veidā pa-
nākot sabiedrības resursu no-
virzīšanu tur, kur tie sniedz 
lielāko atdevi, tādējādi veici-
not kopējās pievienotās vērtī-
bas un labklājības kāpumu. 
«Joprojām liela daļa mūsu re-
ģiona iedzīvotāju veic naudas 

uzkrājumus depozītos, un vi-
ņu finansiālās drošības «spil-
vens» vidēji ir nepietiekams. 
Tā kā paredzam ekonomikas 
un algu pieaugumu, pat ja tas 
būs mērens, var sagaidīt, ka 
attīstīsies arī citi ieguldījumu 
pārvaldības un pensiju uzkrā-
jumu veidi, kā arī arvien vai-
rāk cilvēkiem būs iespēja sa-
ņemt hipotekāros kredītus,» 
spriež Luminor vadītāja Lat-
vijā. Taču kopumā, viņasprāt, 
tirgus segmentu attīstība būs 
atkarīga no ekonomiskās iz-
augsmes un globālo banku 
attīstības tendencēm, ieskai-
tot jauno fintech uzņēmumu 
rašanos, kas vērsti uz konkrē-
tiem tirgus segmentiem. 

Savukārt B. Andruščenko 
stāsta, ka Latvijas bankām gan 
ir atšķirīgi biznesa modeļi un 
iespējas, bet, viņaprāt, šobrīd 
perspektīvs, peļņu ģenerējošs 
darbības veids, kam aizvien 
vairāk pievēršas arī BIB, ir ma-
zo un vidējo uzņēmumu ap-
kalpošana. «Tāpat aizvien vai-
rāk klientu interesējas par ie-
spējām investēt naudas lī-
dzekļus – gan izmantojot kla-
siskos brokeru pakalpojumus, 
gan ieguldot bankas vai ban-
kas partneru finansētos pro-
jektos. Kopumā banku sekto-
ra klienti ir ieinteresēti saņemt 
papildu ienākumus par brīva-
jiem naudas līdzekļiem, tāpēc 
ieguldījumu veikšanas pakal-
pojumi būs ļoti pieprasīti tir-
gū,» spriež BIB vadības pār-
stāvis.5

Bankām nākas pielāgoties
Eiropas zemās procentu likmes griež banku ieņēmumu struktūrā

«Maz ticams, 

ka šī iemesla 

dēļ būtu 

jāmaina 

biznesa 

modelis.»

Kerli 

Gabriloviča

0  Šobrīd perspektīvs, peļņu ģenerējošs darbības veids ir mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošana. Tāpat aizvien vairāk klientu interesējas par iespējām 
investēt naudas līdzekļus, stāsta Baltic International Bank risku direktors Bogdans Andruščenko.  P u b l i c i tāt E s f o t o

Ieņēmumi

Banku ieņēmumu struktūra 
šāgada 2. ceturksnī, milj. 
EUR
5 Procentu ienākumi: 
267,43
5 Komisiju ienākumi: 174,26
5 Peļņa no darījumiem ar 
finanšu instrumentiem: 
24,69
5 Valūtas kursu starpības 
peļņa: 11,17 
5 Dividenžu ienākumi: 1,3 
5 Citi pamatdarbības 
ienākumi: 11,96

Avots: FKTK.
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