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IEVADRAKSTS 

 

ECB Padome 2005. gada 13. janvāra sanāksmē nolēma nemainīt minimālo pieteikuma 

likmi Eurosistēmas galvenajām refinansēšanas operācijām (2.0%). Arī aizdevumu iespējas 

uz nakti un noguldījumu iespējas procentu likme netika mainīta (attiecīgi 3.0% un 1.0%). 

 

Lai gan joprojām pastāv īstermiņa inflācijas spiediens, pēdējā laikā tas ir nedaudz 

samazinājies galvenokārt tāpēc, ka naftas cenas kritušās salīdzinājumā ar oktobra 

rekordaugsto līmeni. Turklāt pašlaik nav būtisku pierādījumu, ka euro zonā veidotos 

iekšzemes inflācijas spiediens. Tāpēc Padome nemainīja vēsturiski zemās galvenās ECB 

procentu likmes. Tomēr vidējā termiņā saglabājas augšupvērsti cenu stabilitātes riski, un ir 

svarīgi arī turpmāk pret šiem riskiem izturēties ar piesardzību.  

 

Vispirms – par Padomes novērtējuma pamatā esošo tautsaimniecības analīzi. Saskaņā ar 

Eurostat otro aplēsi reālā IKP pieaugums 3. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējo 

ceturksni atbilda iepriekšējām aplēsēm (0.3%). Lai gan informācija par 4. ceturksni 

pagaidām ir nepilnīga, šķiet, ka jaunākie makroekonomiskie dati un apsekojumu rezultāti, 

kas gan ir pretrunīgi, liecina par tālāku mērenu izaugsmi.  

 

Arī nākotnē joprojām saglabāsies nosacījumi tālākai tautsaimniecības izaugsmei. Runājot 

par ārējiem faktoriem, gaidāms, ka pasaules tautsaimniecības izaugsme arī turpmāk būs 

stabila. Spēcīgajam globālajam pieprasījumam vajadzētu veicināt euro zonas eksportu. 

Runājot par iekšējiem faktoriem, domājams, ka ieguldījumus veicinās ļoti labvēlīgie 

finansēšanas nosacījumi euro zonā, augošā uzņēmumu peļņa un uzņēmējdarbības 

efektivitātes kāpums, turpinoties uzņēmumu pārstrukturēšanai. Turklāt paredzams, ka 

privātais patēriņš attīstīsies līdzīgi mājsaimniecību reāli izmantojamiem ienākumiem. 

Patēriņu veicinātu arī neskaidrību mazināšanās saistībā ar fiskālās konsolidācijas un 

strukturālo reformu apjomu un tempu euro zonā. 

 

Naftas cenu pārmaiņu radītie lejupvērstie riski, kas apdraud tautsaimniecības attīstības 

perspektīvas, pēdējo nedēļu laikā nedaudz mazinājušies. Attiecībā uz valūtu kursiem 

Padome apstiprināja savu nostāju, ko tā pauda, krasi pieaugot euro kursam: šādas 

pārmaiņas ir nevēlamas un nelabvēlīgi ietekmē tautsaimniecības izaugsmi.  
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Pievēršoties cenām, saskaņā ar Eurostat ātro aplēsi SPCI gada inflācija decembrī pieauga 

līdz 2.3% (novembrī – 2.2%). Lai gan naftas cenas pēdējā laikā samazinājušās, gaidāms, 

ka SPCI gada inflācija turpmākajos mēnešos saglabāsies virs 2%. Tomēr, raugoties tālākā 

nākotnē, pieejamā informācija rāda, ka, ja vien nenotiks turpmāki nelabvēlīgi 

satricinājumi, 2005. gadā SPCI inflācija saruks zem 2%. Turklāt jaunākie rādītāji 

neliecina, ka euro zonā veidotos iekšzemes inflācijas spiediens. Darba samaksas 

pieaugums joprojām ir ierobežots, turpinoties mērenai tautsaimniecības izaugsmei un 

saglabājoties vājiem darba tirgiem.  

 

Lai gan cenu attīstības perspektīva vidējā termiņā pamatā uzskatāma par labvēlīgu, 

jārēķinās ar augšupvērstiem cenu stabilitātes riskiem. Ņemot vērā agrāko naftas cenu 

kāpumu, arī turpmāk nedrīkst pieļaut netiešo seku izpausmes algu un cenu noteikšanas 

mehānismā, kas var skart visu tautsaimniecību. Joprojām ļoti svarīgi, lai atbildību 

uzņemtos sociālie partneri. Uzmanīgi jāseko arī netiešo nodokļu un administratīvi 

regulējamo cenu attīstībai.  

 

Pievēršoties monetārajai analīzei, jaunākie dati apstiprina Padomes agrāko vērtējumu. 

2004. gada otrajā pusē nostiprinājās monetārais pieaugums un kredītu apjoma kāpums, ko 

galvenokārt noteica pārsvarā zemās procentu likmes. Sakarā ar pēdējos gados vērojamo 

spēcīgo monetāro dinamiku euro zonā saglabājas ievērojami lielāka likviditāte, nekā 

nepieciešams, lai finansētu izaugsmi bez inflācijas. Kopumā monetārā analīze rāda, ka 

vidējā un ilgākā termiņā cenu stabilitāti apdraud augšupvērsti riski. Tajā pašā laikā 

augstais likviditātes pārpalikums apvienojumā ar spēcīgu kredītu apjoma pieaugumu dažās 

valstīs varētu kļūt par iemeslu nenoturīgam cenu kāpumam īpašumu tirgū. 

 

Apkopojot sacīto, tautsaimniecības analīze rāda, ka iekšzemes inflācijas spiediens 

joprojām ir ierobežots, taču uzmanīgi jāseko vidēja termiņa augšupvērstiem cenu 

stabilitātes riskiem. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi izvairīties no pašreizējo patēriņa cenu 

inflācijas īstermiņa pārmaiņu ietekmes uz ilgtermiņa inflācijas gaidām. Salīdzinot to ar 

monetārās analīzes rezultātiem, var secināt, ka joprojām jāievēro piesardzība attiecībā uz 

cenu stabilitātes risku īstenošanos vidējā termiņā.  

 

Fiskālās politikas un strukturālo reformu jomā Eiropas Savienības valstu valdībām un 

institūcijām 2005. gadā nāksies risināt daudzus svarīgus uzdevumus. 
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Nozīmīgākais no šiem uzdevumiem ir nepieciešamība stiprināt valsts finanses, ātri 

novēršot pārmērīgu budžeta deficītu un atsākot spēcīgu fiskālo konsolidāciju. Turklāt visā 

Eiropas Savienībā jārisina nopietnās problēmas, ko pašreizējām pensiju un sociālās 

nodrošināšanas sistēmām rada iedzīvotāju novecošana. Arī diskusijām saistībā ar Eiropas 

fiskālo struktūru nepieciešams rast pārliecinošu risinājumu, kas stiprinātu paļāvību un 

konfidenci. Pašreizējā fiskālā struktūra, kas nostiprināta Līgumā un Stabilitātes un 

izaugsmes paktā, ir Ekonomikas un monetārās savienības stūrakmens un tādējādi vitāli 

svarīga fiskālās disciplīnas gaidu nostiprināšanai. Padome ir pārliecināta, ka Stabilitātes 

un izaugsmes pakta īstenošanu iespējams uzlabot. Vienlaikus tā vēlreiz uzsver savu 

nostāju, ka nebūtu lietderīgi veikt regulu grozījumus, mīkstināt 3% deficīta ierobežojumu 

vai vājināt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru.  

 

Runājot par struktūrpolitiku, gaidāmais Lisabonas stratēģijas vidusposma pārskats piedāvā 

iespēju dot jaunu stimulu strukturālo reformu procesam Eiropā, uz ko aicina nesen 

publicētais augsta līmeņa grupas (priekšsēdētājs Vims Koks (Wim Kok)) ziņojums. 

Padome pauž stingru atbalstu reformu programmai, kas vērsta uz to, lai paātrinātu 

nodarbinātības līmeņa kāpumu, veicinātu ieguldījumus, kā arī stimulētu inovācijas un 

ražīgumu. Attīstība šajā virzienā ne vien vairos euro zonas tautsaimniecības izaugsmes 

potenciālu vidējā termiņā, bet arī palīdzēs stiprināt patērētāju un uzņēmēju konfidenci 

īsākā termiņā. 

 

Šajā "Mēneša Biļetena" izdevumā iekļauti divi raksti. Pirmajā rakstā aplūkota pārstrādātā 

banku kapitāla prasību struktūra, ko nosaka jaunā Bāzeles Kapitāla vienošanās, kā arī tās 

potenciālā ietekme un piemērošana ES. Otrajā rakstā pētīts, kā mainās finanšu plūsmas uz 

jaunajām tirgus ekonomikas valstīm.  

 

 

 


