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Tēzes  

1. Latvijas finanšu sektora “kapitālais remonts”, Fintech, Bitcoin, Ilgtspējīga 
finansēšana (sustainable finances), digitalizācija, mākslīgais intelekts, IT sistēmu 
drošības izaicinājumi, 5G, kā arī citas inovācijas un kopējā nestabilitāte pasaulē, 
ir radījušas apstākļus, kurā pārmaiņas finanšu sektorā ir neizbēgamas. Līdz ar to 
redzējums par Latvijas banku nākotnes attīstības modeļiem ir aktuālāks kā 
nekad. 

2. Banku, kā finanšu institūciju lomas un funkciju nozīmīga paplašināšana rada 
jaunu situāciju un būtiski ietekmē valstu ekonomikas veidos, kas agrāk nebija 
aktuāli. Mūsdienās bankas ir kļuvušas ne tikai par norēķinu un finansēšanas 
nodrošinātājiem vai biznesa aģentiem, līdzīgi kā citi uzņēmumi, bet par valsts 
drošības un nodokļu maksāšanas kontroles instrumentu. Jaunie darbības 
nosacījumi rada nepieciešamību manīt rīcības modeļus gan bankām, gan 
klientiem, gan valsts institūcijām.  

3. Tradicionālie banku riska novērtēšanas modeļi , kas ņem vērā tradicionālos 
finanšu un banku stabilitātes rādītājus vairs nesniedz pietiekoši uzticamu 
prognozi par bankas ilgtermiņa attīstības perspektīvām. Papildus ir jāņem vērā 
biznesa modeļa atbilstība strauji manīgajiem globālās politikas attīstības 
tendencēm, ieinteresēto pušu nozīmību, kā arī ar klientu portfeli saistītos 
nefinanšu riskus. 

   
4. Biznesa modeļu koncepts uzņēmējdarbībā jau sen tiek uzskatīts par svarīgu 

elementu uzņēmumu nākotnes attīstības perspektīvu novērtēšanai, īpaši tajos 
gadījumos, kad uzņēmējdarbības vidē notiek straujas pārmaiņas un 
nepieciešams mainīt esošo darbības veidu. Ņemot vērā pārmaiņu intensitāti 
bankām ir svarīgi atrast un saprast savu biznesa modeli, peļņas modeli, kas būtu 
ilgtspējīgs un nodrošinātu noturīgu konkurētspējīgo priekšrocību. 

5. Tradicionālais banku biznesa modelis, kurā galvenais uzsvars ir uz kvalitatīvu, 
liela skaita privāto vai korporatīvo klientu apkalpošanu, sniedzot norēķinu, 
naudas līdzekļu uzglabāšanas un kreditēšanas pakalpojumus ir pieejams tikai 
nedaudziem spēlētājiem. Saasinoties konkurences cīņai par salīdzinoši nelielu 
klientu loku, kā arī pieaugot alternatīvu finanšu servisu skaitam, aktualizējas 
nepieciešamība atrast jaunas izaugsmes stratēģijas un jaunus biznesa modeļus. 

6. Teorētiski banku sektorā ar biznesa modeli saistīto lēmumu ietvarstruktūra ir 
salīdzinoši vienkārša un to var raksturot ar līdzsvaru starp galīgo derīgumu un 
riska apetīti katras konkrētās finanšu institūcijas redzējumā. Galīgais derīgums, 
šajā kontekstā, tiek lietots kā kopējais labums kuru saņem klienti, akcionāri, 
citas ieinteresētās puses. No biznesa modeļa teorētiskās ietvarstruktūras izriet 



Zinātniskā konference
"BANKAS
MAINĪGAJĀ PASAULĒ"
29.09.2020.

secinājums. Izvēloties zemāku finanšu un klientu risku, pieaug nepieciešamība 
piedāvāt lielāku pievienoto vērtību (derīgumu) klientiem. Pievienotā vērtība ir 
saistīta ar pakalpojumu sarežģītību (complexity), tā ir bankas pakalpojumu 
kopas spēja apmierināt vairākas klientu vajadzības tādā līmenī, kāds nav 
pieejams citviet.  Bankām ir jāatrod tāds līdzsvars starp piedāvāto pievienoto 
vērtību un risku,  kas nodrošinās atbilstošu klientu skaitu, klientu apmierinātību 
un konkurētspējīgu atdevi no ieguldījumiem (derīgumu) akcionāriem. 

7. Augsta pievienotā vērtība, galējais derīgums ir raksturlielumi klientu un 
akcionāru, ieinteresēto pušu ieguvumiem, kas ir saprotami un daudz tiek 
diskutēti. Tomēr praktiskajā realizācijā, tas ir rezultāts, kas atspoguļojas bakas 
darbības sistēmā, kurai raksturīga procesu un pakalpojumu sarežģītība, 
vienlaicīgi to lietošanas vienkāršība un augsti kapitālieguldījumi unikālu servisu 
un lieliskas klientu pieredzes radīšanā.  

8. Nākotnes bankām Latvijā būs daudz izaicinājumu un tiem ir nopietni 
jāgatavojas, meklējot savu unikalitāti, specializāciju, strādājot ne tikai pie 
servisu kvalitātes bet arī pie jaunas veiksmīgas klientu pieredzes radīšanas. 
Konkurētspējīgi un veiksmīgi nākotnes biznesa modeļi apvienos unikālu, 
pievienotās vērtības modeli klientiem,  atbilstošu peļņas formulu, 
daudzfunkcionālu, skaidru, drošu servisu piedāvājumu un labāko klientu 
pieredzi.  


