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Finanšu tehnoloģiju uzņēmumu vadītāju prognozes

Uzņēmējdarbības vide Latvijā
Paradumu maiņa sabiedrībā
Finanšu tehnoloģiju uzņēmumu
attīstība Latvijā

2017. gada jūlijs

A

pstiprinot Finanšu sektora attīstības plānu
2017.–2019. gadam, Latvija ir definējusi
mērķi attīstīt stabilu, drošu un starptautiski
konkurētspējīgu finanšu sektoru ar inovatīvu
finanšu pakalpojumu pieejamību, kas nodrošina
ilgtspējīgu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi un
Latvijas kā reģionālā finanšu pakalpojumu centra
pozīcijas nostiprināšanu. Mērķa sasniegšanā liela
loma ir tieši finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem,
tāpēc esam gandarīti publicēt pirmo pētījumu
Latvijā, kurā apkopotas finanšu tehnoloģiju
uzņēmumu īpašnieku, vadītāju, finanšu direktoru
prognozes par uzņēmējdarbības vidi Latvijā,
sabiedrības paradumu maiņu, kā arī finanšu
tehnoloģiju uzņēmumu attīstību. Asociācijas
vārdā izsaku pateicību visiem nozares uzņēmumiem, kas atrada laiku piedalīties pētījuma
veikšanā. Lai “FinTech Pulss 2017” kalpo kā
ceļvedis valsts politikas veidošanā, stiprinot
Latviju kā reģiona finanšu pakalpojumu centru.

Gints Āboltiņš
Latvijas Alternatīvo finanšu
pakalpojumu asociācijas vadītājs

Pētījumu 2017. gada jūlijā veica Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu
asociācija, aptaujājot 30 finanšu tehnoloģiju uzņēmumu īpašniekus, vadītājus,
finanšu direktorus un vadības komandas locekļus.
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T

ikai nedaudz vairāk nekā puse jeb 53% finanšu tehnoloģiju uzņēmumu
vadītāju ir apmierināti ar uzņēmējdarbības vidi Latvijā.

Cik apmierināts (-a) Jūs esat ar uzņēmējdarbības vidi Latvijā?

7%
Nemaz neesmu
apmierināts

40%
Ne pārāk
apmierināts

7%
Ļoti apmierināts

46%
Diezgan apmierināts
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F

inanšu tehnoloģiju uzņēmumu vadītāji ir optimistiski par ekonomisko situāciju
valstī. Vairākums jeb 77% prognozē, ka ekonomiskā situācija valstī nākamo 12
mēnešu laikā uzlabosies. Piesardzīgs optimisms finanšu tehnoloģiju uzņēmumu
vadītāju vidū valda arī par tiešo ārvalstu investīciju pieaugumu Latvijā – to
prognozē 53% respondentu.

Nākamo 12 mēnešu laikā ekonomiskā
situācija valstī uzlabosies:

Nākamo 12 mēnešu laikā Latvijā tiešo
ārvalstu investīciju apjoms pieaugs:

Piekrītu

Drīzāk piekrītu

20%

13%

Drīzāk nepiekrītu

57%

40%

23%

33%

Nepiekrītu

Grūti pateikt

7% 7%
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F

inanšu tehnoloģiju uzņēmumu vadītāji prognozē, ka nākamo 12 mēnešu
laikā samazināsies bezdarbs Latvijā, to norāda 84% respondentu,
vienlaikus paredzot, ka darba samaksa valstī pieaugs, to atzina 73%
aptaujāto. Savukārt par strādājošo produktivitāti finanšu tehnoloģiju
uzņēmumu vadītāji ir negatīvi noskaņoti – tikai 37% prognozē, ka tā pieaugs.

Nākamo 12 mēnešu laikā Latvijā
samazināsies bezdarbs:

17%

3%
10% 3%

67%

3%
Nākamo 12 mēnešu laikā darba
samaksa Latvijā palielināsies:

Nākamo 12 mēnešu laikā pieaugs
Latvijas strādājošo produktivitāte:

Piekrītu

Drīzāk piekrītu

10%

63%

37%

Drīzāk nepiekrītu

17%

37%

Nepiekrītu

6%

Grūti pateikt

7%

20%
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V

ērtējot valdības īstenoto politiku, finanšu tehnoloģiju uzņēmumi ir skeptiski
noskaņoti – tikai 17% respondentu uzskata, ka nākamo 12 mēnešu laikā valdība
nodrošinās tiesiskās vides stabilitāti. Nedaudz pozitīvākas prognozes ir par valsts
īstenotajiem atbalsta pasākumiem jaunu finanšu tehnoloģiju uzņēmumu attīstībai –
tā uzskata nedaudz vairāk nekā trešā daļa jeb 37% finanšu tehnoloģiju uzņēmumu
vadītāju. Nozares uzņēmumi pauž konceptuālu atbalstu Finanšu ministrijas
virzītajai nodokļu politikas reformai – to atbalsta 60% aptaujāto.

Nākamo 12 mēnešu laikā valdība
nodrošinās uzņēmējiem tiesiskās
vides stabilitāti Latvijā:

4% 13%

Piekrītu

Drīzāk piekrītu

37%

37%

Nākamo 12 mēnešu laikā Latvijas valdība
īstenos politiku, kas atbalsta jaunu finanšu
tehnoloģiju uzņēmumu veidošanos:

Vai Jūs atbalstāt Finanšu ministrijas
virzīto nodokļu politikas reformu?

33%

17%

Drīzāk nepiekrītu

37%

43%

Nepiekrītu

13%

20%

17%

6%

10% 13%

Grūti pateikt
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V

airāk nekā puse jeb 57% finanšu tehnoloģiju uzņēmumu vadītāju
prognozē, ka pēc trim gadiem vismaz 40% Latvijā finanšu darījumus
galvenokārt veiks savā telefonā. Līdzīgas prognozes izteiktas arī par darījuma
veikšanu elektroniski datorā.

Lūdzu, prognozējiet to iedzīvotāju
īpatsvaru Latvijā, kas pēc trim gadiem
finanšu darījumus galvenokārt veiks
savā telefonā:

Lūdzu, prognozējiet to iedzīvotāju
īpatsvaru Latvijā, kas pēc trim gadiem
pirkumus galvenokārt veiks elektroniski
(datorā):

0-20%

21%-40%

13%

10%

41%-60%

30%

33%

40%

20%

30%

61%-80%

4%

20%

81%-100%
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G

andrīz puse jeb 47% finanšu tehnoloģiju uzņēmumu vadītāju prognozē, ka
skaidras naudas darījumi vienas mājsaimniecības ietvaros pēc trim gadiem
samazināsies par 11% līdz 20%. Par finanšu tehnoloģiju uzņēmumu pakalpojumu
izmantošanu domas dalās, tomēr trešā daļa respondentu prognozē, ka līdz 40%
iedzīvotāju Latvijā tos izmantos ikdienā.

Lūdzu, prognozējiet, par cik procentiem
vidēji samazināsies skaidras naudas
darījumi vienas mājsaimniecības ietvaros
Latvijā pēc trim gadiem:
0-10%

11%-20%

20%

21%-30%

21%-40%

31%-40%

par 40% un vairāk

Grūti pateikt

3%

Lūdzu, prognozējiet to iedzīvotāju
īpatsvaru Latvijā, kas pēc trim gadiem
galvenokārt izmantos finanšu
tehnoloģiju risinājumus savos finanšu
darījumos (pārskaitījumi, aizņēmumi,
ieguldījumi utt.):
0-20%

47%

3%
10% 7% 13%

27%

41%-60%

30%

61%-80%

81%-100%

24%

13%

Grūti pateikt

3%
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V

alsts finanšu politika, nozares regulējums un konstruktīva sadarbība ar
uzraugošajām iestādēm ir trīs galvenie faktori, lai Latvijā esošie finanšu
tehnoloģiju uzņēmumi turpinātu attīstīt savu biznesu Latvijā.

Cik svarīgs ir katrs no zemāk minētajiem aspektiem, lai Latvijā esošie finanšu
tehnoloģiju uzņēmumi turpinātu attīstīt savu biznesu Latvijā?
Lūdzu, novērtējiet katru aspektu skalā no 1 līdz 10, kur “1” nozīmē, ka šis aspekts
nemaz nav svarīgs, bet “10” – ka ir ļoti svarīgs.
Konstruktīva sadarbība
ar uzraugošajām iestādēm

Nozares normatīvais regulējums
27%

10%

10%10%

43%

Darbaspēka pieejamība
30%

17%

30%

23%

13%

10% 17%

13%

27%

10% 17%

13%

20%

30%

23%

10%10% 7% 13% 10% 13% 7% 20%

Jaunu FinTech produktu testēšana
“sandbox” vidē

20%

20%

17%

13% 10% 10% 13%

17%

17%

10%

27%

13%

Valsts reputācija

10% 10% 10%

13%

27%

Korupcijas novēršana

Valsts atbalsts

Sadarbība ar bankām
10%

23%

Finanšu sektora reputācija

Cīņa pret nelegālo biznesu
10% 13% 13% 7% 20%

40%

Nodokļu politika

(IT, finanšu speciālisti)

10% 10%

30%

Valsts finanšu sektora politika

17%

13%

17%

13%

10% 13%

20%

7%
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L

ielākā daļa finanšu tehnoloģiju uzņēmumu nākamo 12 mēnešu laikā plāno
attīstīt jaunus produktus, straujāko izrāvienu prognozējot tiem pakalpojumiem,
kas saistīti ar pūļa finansēšanu un savstarpējo aizdevumu platformām, maksājumu
veikšanu, kā arī e-komerciju.

Vai Jūsu uzņēmums tuvāko 12 mēnešu
laikā plāno attīstīt jaunu finanšu
tehnoloģiju pakalpojumu (papildus
esošajam/iem)?

Pēc Jūsu domām, kurā pakalpojumu segmentā finanšu tehnoloģiju
nozare piedzīvos nozīmīgu izrāvienu nākamo trīs gadu laikā Latvijā?

70%

Pūļa finansēšanā un P2P platformās

60%

Jā, plāno

37%

Apsver
Nē, neplāno

3%

Maksājumu veikšanā
E-komercijā
Tiešsaistes kreditēšanā
Personīgo finanšu pārvaldīšanā
Big Data un analītikā
Blockchain tehnoloģijās
Investīciju veikšanā
Apdrošināšanas pakalpojumos
Kriptavalūtās

53%
47%
40%
33%
33%
20%
20%
10%
10%
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F

inanšu tehnoloģiju nozares uzņēmumi nākamo 12 mēnešu laikā plāno palielināt
darbinieku skaitu, to skaidri apstiprina gandrīz puse jeb 47% respondentu.
Nozares pievilcīgumu darba ņēmēju vidū varētu stiprināt fakts, ka vairāk nekā 70%
uzņēmumu vadītāju plāno palielināt atalgojumu saviem darbiniekiem.

Vai Jūsu uzņēmums tuvāko 12 mēnešu
laikā plāno palielināt uzņēmuma
darbinieku skaitu?

47%

Jā, plāno
Apsver
Neplāno

30%
23%

Vai Jūsu uzņēmums tuvāko 12 mēnešu laikā plāno palielināt
atalgojumu sava uzņēmuma darbiniekiem?

50%

Jā, plāno – līdz 10%

17%

Jā, plāno – robežās no 10 līdz 15%
Jā, plāno – par vairāk nekā 15%
Nē, neplāno

7%
26%
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L

ielākais vairākums jeb 87% finanšu tehnoloģiju uzņēmumu pārstāvju norādīja,
ka nākamo trīs gadu laikā plāno apgūt jaunus ārvalstu tirgus, turklāt 57% plāno
ieiet divās līdz piecās jaunās valstīs. Tikai 7% aptaujāto norādīja, ka neplāno veikt
nozīmīgas investīcijas attīstībā.

Vai Jūsu uzņēmums nākamo 3 gadu laikā plāno apgūt jaunus ārvalstu tirgus?

57%

Jā, plānojam ieiet divos līdz piecos jaunos tirgos

30%

Jā, plānojam ieiet vismaz vienā jaunā ārvalstu tirgū

10%

Grūti pateikt

3%

Nē, neplānojam ieiet jaunā tirgū

Vai Jūsu uzņēmums nākamā gada laikā plāno piesaistīt (veikt) nozīmīgas
investīcijas uzņēmuma attīstībai?

63%

Plāno

30%

Apsver
Neplāno

7%
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I

zglītoti un zinoši speciālisti, laba IT infrastruktūra un attīstīts banku sektors ir
trīs galvenie faktori, kas Rīgai ļauj attīstīties par reģiona finanšu pakalpojumu
centru, uzskata finanšu tehnoloģiju uzņēmumu vadītāji.
Vērtējot faktorus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt finanšu tehnoloģiju uzņēmumu attīstību, galvenokārt tika
minēta nelabvēlīga vai neskaidra nozares likumdošana, neveiksmīga sadarbība ar uzraugošajām iestādēm un
to nepietiekamā kompetence par attīstības tendencēm, kā arī finanšu krīze, ja tāda iestājas. Savukārt kā
galvenie pozitīvi ietekmējošie faktori tika minēti cilvēkresursu un finansējuma pieejamība, kā arī politiskā un
ekonomiskā stabilitāte valstī. Skatoties globāli, 30% uzņēmumu pārstāvju prognozē, ka Lielbritānijas
izstāšanās no Eiropas Savienība pavērs jaunas iespējas finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem.

Kuri no minētajiem faktoriem ir Rīgas stiprās puses, lai kļūtu par
Baltijas finanšu centru? Norādiet 3 svarīgākos faktorus!

83%

Izglītoti un zinoši speciālisti

57%

IT infrastruktūra
Banku sektors
Sadarbība ar uzraugošajām iestādēm
Valsts finanšu sektora politika
Konkurētspējīgs normatīvais regulējums
Konkurētspējīga nodokļu politika
Starptautiskā satiksme (lidosta, autoosta, osta)
Valsts reputācija
Valsts atbalsts finanšu sektora attīstībai
Cits
Augstskolas
Grūti pateikt

30%
27%
20%
20%
17%
13%
10%
10%
7%
3%
3%

Cik lielā mērā Jūs piekrītat, ka
Lielbritānijas izstāšanās no ES pavērs
jaunas iespējas finanšu tehnoloģiju
uzņēmumiem?

17% 13%

33% 10% 27%

Piekrītu
Drīzāk piekrītu
Drīzāk nepiekrītu
Nepiekrītu
Grūti pateikt
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R espondentu struktūra
Amats uzņēmumā:
Valdes loceklis
Vadības komandas loceklis
Īpašnieks
Izpilddirektors
Finanšu direktors
Uzņēmuma vidējā līmeņa vadītājs

Uzņēmuma apgrozījums 2016. gadā:

33%
20%
17%
13%
10%
7%

Darbinieku skaits uzņēmumā, neskaitot
ārvalstīs nodarbinātos:
1-9 darbinieki
10-49 darbinieki
50-249 darbinieki
250 un vairāk darbinieku

Līdz 50 000 eiro
No 50 000 līdz 100 000 eiro
No 100 000 līdz 250 000 eiro
No 250 000 līdz 1 000 000 eiro

7%
10%
0%
23%
60%

Vairāk nekā 1000 000 eiro

Vidējais darbinieku vecums Jūsu uzņēmumā:

20%
30%
23%
27%

Līdz 25 gadiem

0%
47%
53%

No 26 līdz 30 gadiem
No 31 līdz 35 gadiem
No 36 līdz 40 gadiem
No 41 līdz 45 gadiem
46 gadi un vairāk

0%
0%
0%
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Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija apvieno ārpus
banku sektora esošus uzņēmumus, kas iedzīvotājiem Latvijā
sniedz finanšu pakalpojumus.
Asociācijas misija ir veidot uzticamu, atbildīgu un uz ilgtermiņa
sadarbību vērstu nozares praksi, ko pozitīvi vērtē patērētāji un tirgu
uzraugošās institūcijas, vienlaikus respektējot alternatīvo finanšu
pakalpojumu sniegtās iespējas ikviena indivīda un sabiedrības
brīvai un nodrošinātai attīstībai.

Vaļņu iela 5/1, 2.stāvs,
Rīga, LV-1050
info@lafpa.lv
67398277
www.lafpa.lv

Pētījuma rezultātu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociāciju obligāta.

