
Prezentācija



Lasītāju auditorija:
Ceram, ka mūsu žurnāls būs interesants ne tikai naudas pasaules pārstāvjiem, bet jebkuram cilvēkam, kuru interesē 

Latvijas finanšu sistēmas pamatstāvoklis. Mūsu žurnāls ir veltīts cilvēkiem, kuri zina naudas vērtību, prot izrēķināt savus 
projektus un tēriņus, kuri nav vienaldzīgi pret to, kas notiek mūsu valstī..

Saturs:
 Banku un finanšu nozares stāvoklis no aktīvo uzņēmēju, speciālistu, politiķu viedokļa. Iepriekšējo gadu rezultāti 

un prognozes nākotnei. Vai Latviju varēs nosaukt par stabilitātes saliņu Eiropas ekonomikas grūtajos laikos? Tieši šīs ir 
žurnāla „БАНКИ  & ФИНАНСЫ” pamattēmas...

Iznākšanas datums:                                                                                                                              Valoda: 

Izplatīšana:

                                                                                             

A4, FC
Laikraksta „Бизнес & Балтия” abonentiem. Papildus bezmaksas 

izplatīšana ikgadējā starptautiskajā forumā „Modern Wealth 
Management”.

2013.gada 24.maijā Krievu

Formāts



Tiešā runa

Investīcijas

Politiskā cīņa ap „investoru vīzām”. 
Banku pakalpojumi Baltijas nerezidentiem. 
Vai finanšu tirgi ir atbrīvojušies no pēdējo 
gadu „bailīgās” stratēģijas? Izvēlēties 
stabilitāti vai riskēt? Vai valsts lēmumi 
palīdzēs piesaistīt investīcijas vai atbaidīs 
potenciālus investorus? 

Bankas
Latvijas banku darbības rādītāji. 

Lietuvas un Igaunijas finanšu sektoriem 
aktuālie jautājumi. Analītiķu viedokļi no 
trīs Baltijas valstīm. Ka Dienvideiropas 
problēmas ietekmē procesus, kuri notiek 
Latvijā? Cik ļoti Latvijas ekonomikai būs 

izdevīga pāriešana uz eiro?

SATURS

Ministri, uzraudzošo institūciju pārstāvji, 
praktizējošie finansisti, juristi runā par to, kā viņi 
redz sistēmu kopumā, ko domā par to stabilitāti 
un auguma punktiem. Privātais viedoklis bez 
cenzūras. Attiecības starp valsti un biznesu. Ko 
domā investori no NVS valstīm par eiro ieviešanu 
Latvijā. 



Apdrošināšana
Nozare, kas tradicionāli vēlāk ienāk krīzē, 

un attiecīgi vēlāk no tās iznāk. Vai Latvijā 
ir noverama augšupeja? Kas no spēlētājiem 
paliks tirgū, kas aizies? Darbības rezultāti un 
apdrošināšanas kompāniju informācija par 
aktuālajiem produktiem palīdzēs tikt skaidrībā. 

Likumdošana

Pat tas uzņēmējs, kurš regulāri un 
godprātīgi maksā nodokļus Latvijā, nevar 
mierīgi dzīvot un strādāt kopējās valsts 
nodokļu politikas apstākļos. Bet jebkuras 
problēmas var atrisināt, pamatojoties uz 
likuma burta. Kā to izdarīt – pastāstīs 
juridisko kompāniju pārstāvji.  

.

Nekustāmie īpašumi

Latvijas nekustāmo īpašumu nozares 
esošais stāvoklis. Cenu izmaiņu prognozes. 
Latvijas politiķu likumdošanas iniciatīvas 
un to ietekme uz investīcijām nekustamajos 
īpašumos. Hipotekārā kreditēšana: 
jaunas iespējas, jauni piedāvājumi, jauni 
risinājumi. Nemaksāšanas problēmas un 
pārņemto nekustāmo īpašumu pārvalde. 


