
 

 
AKTUĀLĀS TAUTSAIMNIECĪBAS UN MONETĀRĀS NORISES  
 
KOPSAVILKUMS 
Pasaules ekonomiskās aktivitātes rādītāji joprojām liecina par stabilu izaugsmes tempu 
2015. gada sākumā. Konkrētāk, ekonomiskā aktivitāte vēl arvien ir spēcīga gan ASV 
(neraugoties uz īslaicīgu aktivitātes pavājināšanos gada sākumā), gan Apvienotajā Karalistē. 
Vienlaikus Japānā atveseļošanās joprojām ir lēna. Saistībā ar izaugsmes tempa palēnināšanos 
Ķīnā tika ieviesti stimulējoši pasākumi. Importa apjoma sarukums jaunajās tirgus ekonomikas 
valstīs atkārtoti liecina par pasaules tirdzniecības tempa palēnināšanos. Zemās enerģijas cenas 
pazeminājušas pasaules kopējo inflāciju. 

Euro zonas finanšu tirgus norises martā visvairāk ietekmēja Eurosistēmas 9. martā uzsāktā euro 
denominēto valsts sektora vērtspapīru iegāde. Vairākumā valstu joprojām saruka valdības 
dažādu termiņu obligāciju peļņas likmes. Būtiski pieauga akciju un citu veidu aktīvu vērtējums. 

Jaunākie euro zonas ekonomiskie rādītāji un apsekojumu rezultāti ir atbilstoši nepārtrauktai 
tautsaimniecības izaugsmei 2015. gada 1. ceturksnī. Ilgāka termiņa skatījumā Padomes nesen 
apstiprinātajiem monetārās politikas pasākumiem, zemajām naftas cenām un euro kursa 
kritumam vajadzētu palīdzēt paplašināt un pakāpeniski nostiprināt atveseļošanos. Vienlaikus, lai 
gan darba tirgos joprojām vērojamas dažas uzlabošanās pazīmes, saglabājas augsts bezdarba 
līmenis un gaidāma vien pakāpeniska tautsaimniecības atslābuma mazināšanās. 

Euro zonas SPCI gada inflācija pēc janvārī sasniegtā zemākā līmeņa (–0.6%; februārī – –0.3%) 
martā bija –0.1%. Pamatojoties uz pašreizējo informāciju, paredzams, ka inflācija turpmākajos 
mēnešos joprojām būs ļoti zema vai negatīva, bet vēlāk 2015. gadā tā sāks pamazām 
palielināties. Pakāpenisko pieaugumu varētu veicināt ECB monetārās politikas pasākumu 
labvēlīgā ietekme uz kopējo pieprasījumu, zemāka euro kursa ietekme, kā arī ar biržā tirgoto 
nākotnes līgumu tirgu saistīti pieņēmumi, ka turpmākajos gados naftas cenas būs nedaudz 
augstākas. 

Monetārā analīze liecina par turpmāku M3 gada pieauguma tempa uzlabošanos. Turklāt 
nefinanšu sabiedrībām izsniegto aizdevumu atlikuma sarukums kļuva arvien mērenāks, savukārt 
mājsaimniecībām izsniegto aizdevumu atlikuma gada pieauguma temps stabilizējās nedaudz 
pozitīvā līmenī. ECB monetārās politikas pasākumi veicina monetārās politikas transmisijas 
mehānisma pienācīgas darbības atjaunošanu un banku aizdevumu izsniegšanas noteikumu 
stingrības mazināšanu. Banku finansējuma izmaksas un aizdevumu procentu likmes turpināja 
sarukt, un jaunākais euro zonas banku veiktās kreditēšanas apsekojums liecina, ka kredītu 
standartu stingrība turpinājusi mazināties. 

Pamatojoties uz regulāro tautsaimniecības un monetāro analīzi un saskaņā ar perspektīvas 
norādēm Padome 2015. gada 15. aprīļa sanāksmē nolēma nemainīt galvenās ECB procentu 
likmes. Turpmāk Padome galveno uzmanību pievērsīs apstiprināto monetārās politikas 
pasākumu pilnīgai īstenošanai. Šie pasākumi veicinās ekonomiskās perspektīvas turpmāku 
uzlabošanos, tautsaimniecības atslābuma mazināšanos un naudas un kredītu atlikuma kāpuma 
atjaunošanos. Kopumā šīs norises ļaus vidējā termiņā nodrošināt inflācijas atgriešanos līmenī, 
kas zemāks par 2%, bet tuvu tam, kā arī stingri noturēt šajā līmenī vidēja termiņa un ilgtermiņa 
inflācijas gaidas. 
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