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Tirgus nepilnības 
mikrokreditēšanā Latvijā 

Ierobežota pieejamība mikroaizdevumiem tirgū, 

tostarp komercbanku finansējumam, dēļ: 

 Augstiem darījumu riskiem 

 Informācijas asimetrijas 

 Nepietiekama nodrošinājuma, pašu kapitāla  

 Augstām administratīvām izmaksām 

 Nepietiekama privāto tirgus dalībnieku skaita 
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Krājaizdevu sabiedrību darbības 
aktivizēšanas ieguvumi 

 Reģionāls finansēšanas instruments 

 Būtiska finanšu pratības uzlabošanās 

 Darbojas ģeogrāfiski vietās, kur tradicionālie 

tirgus spēlētāji (komercbankas, AFI) neattīstīs 

finanšu pakalpojumus 

 Sadarbības un uzticēšanās veidošanās starp 

dažādiem vietējiem spēlētājiem 

 Kapitāla uzkrāšanās reģionos 
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Iespējamie risinājumi turpmākai 
krājaizdevu sabiedrību attīstībai 

 Atcelt aizliegumu izsniegt aizdevumus 

juridiskām personām Latvijas novados 

 Krājaizdevu sabiedrību apvienojošas 

centralizētas organizācijas izveide 

 Garantijas mehānisma izveide 

 Naudas plūsmas starp krājaizdevu 

sabiedrībām nodrošināšana 

 Krājaizdevumu sabiedrības kā būtisks aģents 

mikrokreditēšanas programmas īstenošanā 
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Būtiskākie izaicinājumi 

 Tirgus mehānismu izveide garantijas 

mehānisma darbībai – finanšu nozares 

dalībnieku ieinteresētība un gatavība 

nodrošināt galvojuma mehānismi 

 Uzraudzības risinājuma izveide, kas nodrošina 

dalībnieku aizsardzību, pārmērīgi 

neaprobežojot krājaizdevu sabiedrību darbību 

 Ieinteresētības veicināšana dalībai krājaizdevu 

sabiedrībās t.sk. pašvaldību iesaiste 
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Turpmākie soļi 

 EM tuvākajā laikā plāno izsludināt iepirkumu ar mērķi 
izvērtēt pieprasījumu, ieguvumus, esošās problēmas un 
potenciālos riskus teritoriālo krājaizdevu sabiedrību 
iesaistei juridisko personu mikrokreditēšanā (šobrīd 
sagatavots darba uzdevums)  

 Tirgus gatavības un vajadzību apzināšana 

 Krājaizdevu sabiedrības darbības modeļa izstrāde 

 Garantiju mehānisma risinājuma izstrāde (finanšu 
nozares dalībnieku ieinteresētībā; AFI loma) 

 Atbalsta programmas izveide 

 Likumdošanas iniciatīvas sagatavošana 
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Paldies! 
 

Ekonomikas ministrija 
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519 

Tālrunis: +371 6 7013 100 
Fakss: +371 6 7280 882 
E-pasts: pasts@em.gov.lv 
Mājaslapa: www.em.gov.lv 

Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam 
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija 
Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem  
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