VIEDOKĻI

Reakcija
uz “kapitālo
remontu”

Saistībā ar pastiprinātajām
Latvijas banku klientu
uzraudzības prasībām,
vai jūsu uzņēmums pēdējā
gada laikā ir apsvēris iespēju
atvērt kontus citu valstu
bankās ārpus Latvijas?
%

Atvērt kontus citu valstu bankās ārpus
Latvijas pēdējā gada laikā apsvēruši 17%
uzņēmēju, nelielai daļai tādi jau ir. Par šādu
tendenci liecina sabiedriskās domas aptaujas
kompānijas SKDS veiktā aptauja, kuras
rezultāti plašākai sabiedrībai tiks prezentēti
Banku augstskolā jau rītdien, 26. februārī

P

ēdējā gada laikā būtiskas
pārmaiņas piedzīvojis finanšu sektors, un tādējādi tas izvirza augstākas prasības arī
klientiem – gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem. Uzņēmēji, kas apsver atvērt
kontus citu valstu bankās ārpus Latvijas, ir lielie uzņēmumi, kas ekonomiski ir vissvarīgākie Latvijai gan kā lieli
nodokļu maksātāji, gan nodarbinātāji
un lieli dažādu pakalpojumu un preču
patērētāji.
“Pašreizējā brīdī, kad finanšu nozare
atrodas ievērojamu pārmaiņu priekšnojautās, ir svarīgi iegūt objektīvu,
ticamu un salīdzinošu informāciju par
to, kā sabiedrība uztver notiekošo. Uzņēmēju, kā arī vienkāršu cilvēku paļaušanās uz valdības, Latvijas Bankas
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un regulatora darbību ir ļoti būtiska,
jo no tā patiesībā ir atkarīgi nodokļu
iekasēšanas rezultāti un uzticamība
nacionālai valstij kopumā. Ja politikas
realizētāji nespēs pārliecināt tautu par
savu darbu pareizību, valsts kase nepildīsies, bet uzņēmēji vēlēsies savus
uzņēmumus pārdislocēt ārpus Latvijas,” aptaujas datus vērtē zinātniskās
konferences Bankas mainīgajā pasaulē
organizators, Tiesību zinātņu pētniecības institūta valdes priekšsēdētājs
Ringolds Balodis.
Kā savdabīgs brīdinājums ir jāuztver
aptaujāto novērtējums par to, kā klienti – gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji – vērtē
izmaiņas apkalpojošās bankas prasībās, jo tas pārsvarā attiecas uz lielākajām bankām. ■
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Kā pēdējā gada laikā ir mainījusies jūsu apkalpojošās bankas klientu apkalpošanas
kvalitāte un sadarbība ar jums kā klientu?
ievērojami uzlabojusies
nedaudz uzlabojusies
nedaudz pasliktinājusies
ievērojami pasliktinājusies
nav mainījusies
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* Aprēķinot indeksu, netiek ņemti vērā neitrālie vērtējumi un atbildes “grūti pateikt”.
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