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’’Banku Biznesa modeļu 
izaicinājumi modernajā 
pasaulē” 

profesors, Dr. admin. Gundars 
Bērziņš 



Banku, valsts un iedzīvotāju labklājība

Ekonomikas funkcionēšanas nodrošināšana:
✔Naudas emisija
✔Maksājumi un norēķini
✔Kredītu starpniecība
✔Kredītrisku pārvaldība, uzlabošana
✔Aktīvu - saistību neatbilstības pārvaldība
✔Depozītu - kredītu termiņu neatbilstības pārvaldība
✔Naudas radīšana/iznīcināšana



Banku, valsts un iedzīvotāju labklājība

Patēriņš Valsts budžeta 
izdevumi

Publiskās un 
privātās 
investīcijas

Eksports Imports  IKP

IKP formula



8. Ieguldījumu pakalpojumu un 
ieguldījumu blakuspakalpojumu 
sniegšana

9. Galvojumu un citu tādu saistību 
aktu izsniegšana, ar kuriem 
uzņemts pienākums atbildēt 
kreditoram par trešās personas 
parādu

10. Vērtību glabāšana
11. Konsultācijas klientiem finansiāla 

rakstura jautājumos
12. Tādas informācijas sniegšana, kas 

saistīta ar klienta parādu saistību 
kārtošanu

13. Citi darījumi, kuri pēc būtības ir 
līdzīgi iepriekšminētajiem 
finanšu pakalpojumiem

14. Elektroniskās naudas emisija

Finanšu pakalpojumi /Kredītiestāžu 
likums/

1. Noguldījumu un citu atmaksājamo 
līdzekļu piesaistīšana

2. Kreditēšana
3. Finanšu līzings
4. Maksājumu pakalpojumi
5. Ar maksājumu pakalpojumu sniegšanu 

nesaistītu bezskaidras naudas 
maksāšanas līdzekļu izlaišana un 
apkalpošana

6. Tirdzniecība savā vai klienta vārdā ar 
valūtu vai finanšu instrumentiem

7. Uzticības operācijas (trasts)



Biznesa modeļa koncepcija

Biznesa modelis skaidro, kā uzņēmums 
rada, nodod un uztur pakalpojuma vai 
preces vērtību klientam

✔ Kā pelnīt naudu?
✔ Kāpēc klienti pērk produktu?
✔ Kāda ir ekonomiskā loģika 

konkurētspējai?



Ķieģeļu un javas biznesa modelis 
(Brick and mortar)



Skuvekļa un žiletes biznesa modelis 
(Razor-Razorblade)



Freemium = Free + Premium biznesa modelis 



Tradicionālie biznesa modeļi

Add-On modelis
• Pamatprodukta cena ir 

konkurētspējīga, bet 
gala cenu veido dažādi 
papildinājumi:
• Avio biļetes
• Automašīnas
• Apdrošināšana

Filiāles (Affiliate) modelis
• Tiek saņemta komisijas 

maksa par palīdzību pārdot 
preci vai pakalpojumu:
• Saites uz pārdevēju mājas 

lapām
• Aģenti (Komivojažieri)



Jaunās banku funkcijas
• Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

un terorisma un proliferācijas 
finansēšanas riska novēršana
• Informācijas uzkrāšanas un analīze
• Naudas izcelsmes kontrole

• Atklātība
• Korporatīvā sociālā atbildība
• Vides aizsardzība (Green banking)
• IKT/FinTech

Kādā biznesā darbojas bankas?

Tradicionālās banku funkcijas
• Riska pārvaldība

• Kredītriska pārvaldība
• Uzticības bizness
• Noslēgtība
• Finanšu pakalpojumi

• Valūtu tirdzniecība
• Naudas emisija



2. Diversificēta mazumtirdzniecība 
(1. tips)
• Lielāka tirdzniecība ar aktīviem un 

starpbanku aizdevumi, attiecīgi- 
37,4% un 9,9%. 

• Finansējums ir salīdzināms ar 
fokusēto mazumtirdzniecības 
modeli, ar samērā lielu atkarība no 
klientu noguldījumiem 

• Maz citu finanšu avotu un citu 
parādsaistību

Banku biznesa modeļi*

1. Fokusēta mazumtirdzniecība
• Klasiska noguldījumu kredītu 

starpniecība:
• klientu noguldījumi un 

aizdevumi klientiem līdz pat 
70% no kopējiem aktīviem

• Aktīvu tirdzniecība un 
starpbanku banku aizdevumi ir 
salīdzinoši nelieli, attiecīgi 
-16,5% un 8,5%

*06 DEC 2019, Banking Business Models Monitor 2019: Europe, Performance, Risk, Response to Regulation and Resolution: 2005-2017, 
Rym Ayadi / Doriana Cucinelli / Willem Pieter De Groen



4. Vairumtirdzniecības modelis
• Starpbanku aizdevumi
• Aktīvu tirdzniecība

Banku biznesa modeļi* 

3. Diversificēta mazumtirdzniecība 
2. tips
• Piesaista depozītus, izsniedz 

kredītus
• Nozīmīga tirdzniecība ar aktīviem
• Ievērojami lielāka līdzekļu 

piesaiste, izmantojot aizņēmumus 
(līdz 50%) 

5. Investīciju bankas
• Tirdzniecības aktivitātes
• M&A darījumi
• Aktīvu tirdzniecība

*06 DEC 2019, Banking Business Models Monitor 2019: Europe, Performance, Risk, Response to Regulation and Resolution: 2005-2017, Rym 
Ayadi / Doriana Cucinelli / Willem Pieter De Groen







Investīciju bankas



Investīciju bankas, kategoriju 
segmentācija



FinTech attīstība (1)



FinTech attīstība (2) 



✔ Izmaksu pieaugums, kas saistīts ar 
jauniem regulējumiem

✔ Izmaksu pieaugums, kas saistīts ar 
jauniem IKT risinājumiem

✔ MI – produktivitāte un efektivitāte 
risku vadībā un lēmumu pieņemšanā

✔ Jauni veidi ienākumu radīšanai 
klientiem un akcionāriem

Nākotnes biznesa modeļu ietekmējošie 
faktori

✔ Digitālā nauda / papīra nauda
✔ Uzticības diversifikācija
✔ Globalizācija: 

✔ tradicionālo ieejas barjeru 
izzušana

✔ tradicionālo starpvalstu barjeru 
izzušana

✔ FinTech:
✔ Maksājumu platformas
✔ Atšķirīgi regulējumi

✔ Apjoma ekonomika



Lēmumu pieņemšanas algoritms

Risks Derīgums

Peļņa

Atbilstība

Stratēģiskai
s

Finanšu

Juridiskais

Starptautisk
ais

✔ Risks
✔ Derīgums
✔ Riska “apetīte”



Tradicionālie banku biznesa modeļi 
vai kā bankas pelna baudu
1. Kredītēšana 
2. Augsts aizņēmumu īpatsvars / augsta ienesīguma 

produkti
3. Investīciju bankas
4. Komisijas naudas ieņēmumi
5. Augsta peļņas norma / zems aizņēmumu īpatsvars



Kur meklēt jauno biznesa modeli?

✔ Attiecību eksperts
✔ Klientu fokuss

✔ Produktu eksperts
✔ Produktu fokuss

✔ Tehnoloģiju un servisu 
nodrošinātājs
✔ Tehnoloģiju fokuss

✔ Vērtības piedāvājums
✔ Zemo izmaksu fokuss

✔ Servisu apvienotājs
✔ Dažādu pakalpojumu fokuss



✔Valsts politika
✔ Jaunas prasības, normatīvi ir 

jaunas izmaksas un risks
✔ Vienotas naudas izcelsmes 

risku kontroles sistēmas 
izveide

✔ Konkurētspējīga  finanšu 
servisa nodrošināšana gan 
uzņēmumiem, gan 
iedzīvotājiem

✔ Profesionāla valsts kapitāla 
pārvaldība

✔ Investīciju banka
✔ Daļēja riska uzņemšanās

Ko darīt?

✔Bankām
✔ Izveidot savu unikālo biznesa 

modeli:
✔ palielina vērtību
✔ ekonomē izmaksas
✔ sniedz lielisku pieredzi

✔ Sagatavoties jaunai 
konkurencei no jauniem 
jauniem tirgus dalībniekiem

✔ Investēt ITK, MI, FinTech



Nozīmīgākie partneri Galvenās darbības Vērtības 
piedāvājums

Klientu attiecības Klientu segmenti

Galvenie resursi Pārdošanas kanāli

Izdevumu struktūra Ieņēmumu plūsmas

Banku biznesa modeļa kanva Neliktu!



Paldies par
uzmanību!


