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Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas
Informācijas tehnoloģiju un inovatīvās uzņēmējdarbības apakškomisijai

Par Informāciju tehnoloģiju un inovatīvās uzņēmējdarbības apakškomisijas sēdi
Paldies par uzaicinājumu piedalīties 15. maija sēdē, kas veltīta finanšu
tehnoloģiju (FinTech) nozares attīstībai Latvijā.
Latvijas Komercbanku asociācijai (turpmāk – LKA) ir trīs prioritārie virzieni –
attīstība, tehnoloģijas un atbilstība – skaidri, atklāti un caurspīdīgi definējot
organizācijas pozīciju un sasniedzamos rezultātus.
Būtisks virziens banku nozarē ir digitālā transformācija. Latvijas finanšu nozarē
kopumā ir būtiska kompetence un augsts pakalpojumu digitalizācijas līmenis, kas
sniedz labas pozīcijas Eiropas tirgū. Aktuālie tehnoloģiju jautājumi regulāri tiek
apskatīti LKA Digitālās transformācijas komitejā un PSD2 darba grupā, tāpat LKA ir
biedrs Berlin Group - Eiropas maksājumu sadarbspējas tehnoloģisko standartu un
harmonizācijas iniciatīvas grupā, kuras mērķis ir definēt kopējus, atvērtus standartus
sadarbībai starp finanšu pakalpojumu sniedzējiem.
Lepojamies, ka 2017. gada jūnijā pie viena diskusiju galda mums izdevās
sapulcēt Latvijas banku un FinTech sektoru, lai kopā ar Eiropas Komisijas
viceprezidentu V. Dombrovski diskutētu par vienoto Eiropas līmeņa regulāciju
FinTech uzņēmumiem. Ātrākai inovāciju ieviešanai Eiropas finanšu sektorā deviņas
Latvijas finanšu un saistīto nozaru asociācijas iesniegušas priekšlikumus Eiropas
Komisijai kopējai pozīcijai par ES finanšu tirgus nākotni.
Šogad, turpinot diskusiju par Eiropas Komisijas finanšu tehnoloģiju
iniciatīvām, kā arī veicinot dialogu par konkurētspējīgāka un inovatīvāka finanšu
sektora attīstību Baltijā, 23. martā rīkojām Baltijas līmeņa pasākumu “Future of
Financial Technology in Baltics and EU”. Pirmajā pasākuma daļā V. Dombrovskis
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iepazīstināja klātesošos ar 8. martā EK prezentēto finanšu tehnoloģiju un ilgtspējīgas
finanses rīcības plānu, pēc kuras sekoja īsas prezentācijas un ekspertu panelis.
Plānojam arī turpmāk aktīvi iesaisties EK FinTech Action Plan īstenošanā un ieviešanā
Latvijā.
Banku nozare ir atvērta jaunajām finanšu tehnoloģijām un aktīvi ievieš
inovatīvus risinājumus, kas galvenokārt vērsti uz apkalpošanas ātruma un drošības
uzlabošanu. Pateicoties Latvijas Bankas nodrošinātajai infrastruktūrai, Latvija kļuva
par pirmo valsti ES ar ātrajiem eiro naudas pārskatījumiem 24/7/365 režīmā gan
Latvijas, gan visas ES ietvaros.
Tāpat visās bankās ir ieviesta stingrā autentifikācija, nodrošinot klientiem
austākās drošības prasības ar mūsdienīgiem un ērtiem risinājumiem. 2017. gadā
bankas ieviesa arī inovācijas maksājuma jomā, piedāvā tādus inovatīvus risinājumus
kā maksājumi viedtālrunī, aproces un uzlīmes ar tuvā laika komunikāciju (NFC
tehnoloģiju), elektronisko kodu karti u.c. Kā labs atskaites punkts citu attālināto
pakalpojumu attīstībai ir tas, kur esam ar attālinātajiem maksājumiem - 99%
maksājumu Latvijas klienti veic internetbankās vai ar maksājumu kartēm. Lai
veicinātu diskusiju par attālināto klientu identifikāciju finanšu nozarē, šī gada 26.
janvārī rīkojam ekspertu diskusiju "Discussion On The Future Regulation Of Remote
Electronic Identification And Onboarding", kurā piedalījās eksperti un politikas
veidotāji no N26 bankas (Vācija), LVRTC, FM, TM, FKTK utt.
Digitālā transformācija un jauns regulējums Eiropā - Maksājumu pakalpojumu
direktīva (PSD2) un eIDAS regula - paver bankām nebijušas iespējas sniegt
pakalpojumus starptautiski, jo vienotais Eiropas banku tirgus ir otrs lielākais tirgus
pasaulē. LKA uzskata, ka direktīvas ieviešana atvērs maksājumu pakalpojumu tirgu
jauniem spēlētājiem, pavērs iespējas esošajiem un jaunajiem komersantiem inovatīvu
pakalpojumu radīšanai finanšu sektorā. Jau vairākas LKA biedru bankas ir
iepazīstinājušas ar atvērtās sadarbības platformām jeb Open Banking, kas kopsummā
paver iespēju strādāt ar vairāk kā 11 miljons klientiem ES un Ziemeļvalstīs. Tagad
trešo pušu izstrādātāji var veidot programmas un pakalpojumus uz finanšu iestādes
bāzes, nodrošinot izvēles iespējas un lielāku finanšu pārredzamību bankas klientiem
gan attiecībā uz publiski pieejamajiem, gan privātajiem datiem. Mūsdienu finanšu
tehnoloģijas sniedz iespēju bankām un sadarbības partneriem kopīgi radīt jaunus un
drošus risinājumus klientu ērtībai, biznesa efektivitātei un valsts konkurētspējas
celšanai.
2018. gada sākumā LKA aktīvi aizsāka sadarbība Baltijas valstu līmenī – 10.
janvārī, sadarbībā ar Lietuvas banku asociāciju un Igaunijas banku asociāciju,
Stokholmā, Zviedrijā, organizējot vienas dienas Baltijas līmeņa pasākumu - "Nordic
Vision Of Financial Industry". Vairāk kā 40 dalībnieku no Baltijas valstīm – gan
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publiskā sektora pārstāvji, kuri ikdienā strādā ar finanšu sektora politikas un
regulējuma izstrādi, kā arī tehnoloģiju un inovāciju ieviešanu, gan citi finanšu nozares
eksperti un sadarbības partneri - klātienē iepazinās ar progresīvo Ziemeļvalstu finanšu
sektora dalībnieku pieredzi, sasniegumiem un labo praksi finanšu tehnoloģiju
inovāciju veicināšanā un ieviešanā.
Uzskatām, ka Baltija un Ziemeļvalstis banku digitālās tehnoloģijas ir pasaules
augstākajā līmenī, tāpēc mēs palīdzam gan biedriem, gan politikas veidotājiem
saprast, kuras inovatīvās tehnoloģijām būs nākamā tehnoloģiskā cikla lielākais
izaicinājumus. Kaut vai jautājums par attālinātu elektroniski identifikāciju, kuras
ieviešanu Latvijā kavē atpalikusī normatīvā bāze. Latvijai ir lieliska iespējas pilnveidot
tehnoloģijas, kuras ir vēl tikai iedīglī, lai piedāvātu digitālo pakalpojumu tehnoloģiju
eksportu simtiem miljoniem banku klientu Eiropas Savienībā un visā pasaulē.
Ar 2017. gada 7. decembrī LKA Padomē apstiprināto LKA ietvaru – Open
Digital Finance Framework – šogad esam gatavi iet uz priekšu straujākiem soļiem,
nosakot finanšu nozares galvenos attīstības virzienus ceļā uz Latvijas ekonomikas
konkurētspējas veicināšanu, attīstot digitālās finanšu tehnoloģijas un stiprinot
ekosistēmu.
Būsim pateicīgi par iespēju arī klātienē apakškomisijas locekļus iepazīstināt
detalizētāk gan ar šīm, gan citām LKA un mūsu biedru aktualitātēm finanšu
tehnoloģiju ieviešanā un izmantošanā.
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