Eiro ieviešana Latvijā
2013. gada 7. martā
Banku augstskola

Eiro projekta praktiskā puse
• Eiro projekts ir mūsu kopējais darbs.
• Kopīgi pētām, kur šobrīd mūsu ikdienu skar lati
un kas jādara, lai varam mierīgi pāriet uz eiro.
• Praktiskie darbi ir efektīvi tad, kad kopā
domājam, diskutējam un ... darām!

Inflācijas prognozes liecina par
kritērija stabilu (ilgtspējīgu) izpildi
Gada vidējā inflācija Latvijā (%)
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Budžeta deficīta izpilde ir bijusi
labāka nekā iepriekš plānots
Vispārējās valdības budžeta deficīts, % no IKP
-10

-10,0

Izpilde/Novērtējums 2012.gadam

-9

Sākotnējais mērķis 2009

-8,5

-8

Mērķis 2011

-7

-6

Mērķis 2012

-9,8

-6,0
-8,1

-5

-4,5

-4
-3
-2

-3,4

-1

-3,0
-2,5
-1,9
-1,5

-1,9
-1,4

0

2009

2010

2011

2012

2013

-1,1
-0,8
2014

Valsts parāds ir nostabilizējies krietni
zem Māstrihtas kritērija līmeņa

Ilgtermiņa procentu likmes samazinās
un pašlaik ir krietni zem atsauces
vērtības
•

Harmonizētās ilgtermiņa vērtspapīru procentu likmes, (12 mēnešu vidējais, %)

Avots:
Latvijas
banka,
ECB,
Latvijas
bankas
aprēķini
Avots:
Latvijas
banka,
ECB,
Latvijas
bankas
aprēķini

Kritēriji tiek pārliecinoši izpildīti
Kritērijs

Atsauces vērtība

Latvijas sniegums

Budžeta bilance (% no IKP,
2012.gadā)

-3,0

-1,5*

Valdības parāds (% no IKP,
2012.gadā)

60,0

41,9**

Gada vidējā inflācija(%,
Janvāris 2013)

2,7

2,0

5,74***

4,35

+/-15

+/-1

Valdības ilgtermiņa
parādzīmju procentu likme(%,
Janvāris 2013)
Valūtas kurss(%)

Avots: *Finanšu ministrijas novērtējums, ** Valsts kases novērtējums, *** Pieņemot, ka procentu likmju kritēriju veido Zviedrija un Īrija

Eiro ieviešana uzlabos Latvijas
kredītreitingus
Vadošo kredītreitinga aģentūru kredītreitinga vērtējuma pārmaiņas gadu pirms
un pēc valsts iestāšanās eiro zonā
Standard&Poor’s
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Pagātnes pieredze liecina par
ievērojamu valsts finansēšanās izmaksu
samazinājumu pēc eiro ieviešanas
Gada procentu maksājumi pret centrālās valdības parādu attiecīgā gada beigās
(t+0 ir eiro ieviešanas brīdis), %
Vidējā valsts parāda
apkalpošanas procentu
likme samazinās no
5.3% līdz 3.9%

Avots: Eurostat, Latvijas Bankas aprēķini

Parāda atmaksu grafiks
Centrālās valdības parāda atmaksu grafiks pēc nomināla, milj.EUR (dati uz
31.05.2012)

Avots: Valsts kase

Valsts kredītriska samazinājums
atvieglos arī privātā sektora
finansēšanās nosacījumus
Saistība starp valsts un privātā sektora procentu likmēm

Nefinanšu sabiedrībām no jauna eiro
izsniegto kredītu virs 3M EURIBOR
indeksa pievienotā procentu likme
(vidējā no 2011. līdz 2012. gada
maijam )

Avots: ECB

Eiro samazinās valūtas konvertācijas
izmaksas. Pēdējo 5 gadu laikā tās
bijušas ap 600 milj. EUR
EUR/LVL valūtas maiņas izmaksas banku un valūtas maiņas iestāžu klientiem (milj.
eiro)

Avots: Latvijas Bankas aprēķini

Zaudējumi aprēķināti balstoties uz apgrozījumu un kursu starpību reālajos skaidrās un bezskaidrās nau
EUR/LVL darījumos bankās un valūtas maiņas punktos.

Eiro ieviešanas efekts, starpība starp bāzes
scenāriju un eiro ieviešanas scenāriju 2020.
gadā (rādītāju līmeņi salīdzināmās cenās), %

Mainīgais

Efekts

Ilgtermiņa procentu likme (%
punkti)

-0.5

Reālais eksports

+5.0

Reālais privātais patēriņš

+11.9

Reālās investīcijas

+15.9

Reālais IKP

+7.4

Avots: Latvijas Bankas aprēķini

Eiro ieviešanas izmaksas sabiedriskajā
sektorā : 12,2 milj. EUR

FM apkopotās izmaksas (12.2 milj. EUR)






5.0 milj. EUR - IT sistēmas
2.0 milj. EUR - komunikācija
2.1 milj. EUR - Latvijas Pastā skaidras naudas apmaiņa
1.3 milj. EUR - papildus drošības pasākumi
0.4 milj. EUR - nefinanšu sektora pasākumi (cenu
monitorings, u.c.)
 1.4 milj. EUR pārējie izdevumi

Eiro ieviešanas izmaksas privātajā
sektorā: 110-219 milj. EUR
• Slovākijas Centrālās bankas pētnieki apkopojuši1, ka eiro
ieviešanas tiešās izmaksas Eiro zonas valstīs bijušas robežās no
0.3 līdz 0.8 procentiem no IKP
• Eiro ieviešanas izmaksas pieņemot, ka tās nepārsniegs:
– 0.45% no IKP – 110 milj. EUR
– 0.9% no IKP – 219 milj. EUR

1

“The effects of euro adoption on the Slovak Economy”, National Bank of Slovakia Research Department Report, Martin Šuster, ed., March 2006

Sagaidāmās Latvijas iemaksas Eiropas
Stabilizācijas mehānismā būs samērīgas



Iemaksas ESM Latvijas gadījumā veidos aptuveni 199
milj. eiro pirmo piecu gadu laikā



Pēc 12 gadu pārejas perioda Latvijas iemaksām ESM
kapitālā jāsasniedz 324 milj. eiro



Tātad pirmo piecu gadu laikā pēc pievienošanās
Latvijai ESM jāiemaksā vidēji 40 milj. EUR gadā



Šī nauda netiek kādam uzdāvināta, bet ieguldīta
kapitālā

Kopsavilkums
Rādītājs

Vērtība

Ietaupījums valsts budžetā zemāku parāda apkalpošanas
izmaksu dēļ (10 gadu laikā kopš eiro ieviešanas)

~900 milj. EUR

Ieguvums no eksporta kāpuma un procentu likmes
samazinājuma privātajam sektoram (2014. līdz 2020.g.,
kumulatīvi)

~8 000 milj. EUR

Ieguvumi no valūtas konvertāciju izmaksu izzušanas (10 gadu
laikā kopš eiro ieviešanas)

~700 milj. EUR

Vienreizējas eiro ieviešanas izmaksas valsts sektorā (FM
aprēķins)

12 milj. EUR

Vienreizējas eiro ieviešanas izmaksas privātajā sektorā

~110 - 219 milj. EUR

Latvijas iemaksas ESM kapitālā (5 gadu laikā kopš eiro
ieviešanas)

199 milj. EUR

Eiro ieviešana ekonomikā
• Ekonomiski esam cieši saistīti ar eiro zonas
valstīm.
• Tādēļ izjūtam Eiropas parādu krīzes sekas
neatkarīgi no tā esam vai neesam ieviesuši eiro.
• Tomēr eiro sniegtās priekšrocības varēsim baudīt
tikai tad, kad eiro ieviesīsim.
 Līdz ar eiro ieviešanu Latvijas bankām pieeja ECB
likviditāti nodrošinošām operācijām. Tas pasargā
finansiāli veselas bankas no panikas viļņiem un
depozītu aizplūdes.

Bažas : Vai pēc eiro ieviešanas
kāps cenas?
EK novērtējums maksimālajam cenu pieaugumam pēc eiro ieviešanas 2002. gadā
Valsts

Ietekme uz inflāciju (% punktos)

Eiro zonā vidēji

0.23

Somija

0.50

Vācija

0.22

Īrija

0.69

Spānija

0.62

Francija

0.38

Eurostat novērtējums cenu pieaugumam pēc eiro ieviešanas jaunajās dalībvalstīs

Valsts

Ietekme uz inflāciju (% punktos)

Igaunija

0.30

Malta

0.20

Slovākija

0.25

Kā tas notiks?

Eiro ieviešana Latvijā notiks gluži kā citās valstīs bez pārsteigumiem un ar plašu informāciju
• Vienlaicīga eiro skaidras un bezskaidras naudas ieviešana 2014.
gada 1. janvārī:
 Divas nedēļas pēc ieviešanas skaidrā naudā cirkulēs gan eiro, gan
lati; atlikums - eiro
 Bezskaidrā nauda tiks konvertēta uzreiz €-dienā
 Naudu bez maksas varēs samainīt pusgadu pēc eiro ieviešanas visās
komercbankās un trīs mēnešus Latvijas Pasta nodaļās, kurās nav
banku filiāļu, bet neierobežotu laiku - Latvijas Bankā
 Trīs mēnešus pirms un sešus mēnešus pēc eiro ieviešanas visas
pakalpojumu un preču cenas būs norādītas latos un eiro
 Eiro ieviešanas izdevumus plāno un sedz katra no procesā
iesaistītajām pusēm (bankas, uzņēmumi, valsts iestādes,
pašvaldības)

Svarīgākais ir tautsaimniecības ieguvumi un
augoša labklājība. Bet nauda arī būs skaista
50, 20 un 10 centu monētu reversā
lielais Latvijas valsts ģerbonis

1 eiro monētas reversā

5, 2 un 1 centu monētu reversā – mazais
Latvijas valsts ģerbonis

2 eiro monētas reversā

Latvijas eiro monētas kalsim, kad būs pieņemts ES Padomes lēmums par Latvijas
pievienošanos eiro zonai
22

Eiro jautājumi - skaidrā nauda
• Kā naudas maiņu padarīt vieglāku un
ērtāku?
Ērtākais veids - bezskaidras naudas maiņa, jo
visa latu kontos noguldītā vai uzkrātā nauda
eiro ieviešanas dienā automātiski un bez
maksas tiks konvertēta eiro
• Kādā naudā tiks izmaksātas stipendijas,
algas, pensijas pēc eiro ieviešanas dienas?
Stipendijas, algas, kā arī pabalsti, pensijas
pēc eiro ieviešanas dienas tiks izmaksātas eiro
• Kā tiks pārrēķinātas / noapaļotas
izmaksājamās summas?
Pārrēķinus veikt pēc oficiālā konvertācijas
kursa: latus dalot ar 0,702804 - un noapaļojot
līdz veseliem eiro centiem

Rēķiniet, lūdzu, līdz!
Noapaļo tāpat, kā to dara matemātikā.
Piemērs:
kurss: 0,702804
naudas summas:
5,37 Ls = 7,64082162309833 = 7,64 EUR
5,36 Ls = 7,62659290499200 = 7,63 EUR
Tik pat zīmju, cik ir latu tarifam, tik pat zīmju būs arī tarifam
eiro:
0,0818 Ls = 0,1163909141 = 0,1164 EUR
0,0692362 Ls = 0,09851423725 = 0,0985142 EUR

Informācijas iespējas
• 8000 3000
• www.eiro.lv
• Twiter
@eiro_lv
• Draugiem.lv

Eiro jautājumi - bezskaidrā
nauda
• Kas notiks ar darba un īres līgumiem, kas izteikti latos
 Spēkā esošos līgumus nevajadzēs grozīt vai aizstāt ar jauniem
 Summas tiks automātiski pārrēķinātas eiro pēc pārejas kursa

• Kas notiks ar kredītlīgumiem, kas izteikti latos?
 Līgumus nevajadzēs grozīt
 Pārrēķinam tiks izmantots vienotais kurss, bet klients un banka
varēs vienoties par līguma nosacījumu pārskatīšanu
 Izņēmums – kredītlīgumi, kuriem piemērota fiksēta aizdevuma
likme – likme nemainās!
 Vadoties no citu eiro zonas valstu pieredzes, pirms eiro ieviešanas ir
izteikta procentu likmju tuvināšanās, līdz ar ko procentu likmes un
līgumu nosacījumi nacionālajā valūtā un eiro faktiski neatšķiras

Eiro ieviešanas kārtības likums

Eiro projekta organizācija
Koordinācijas padome
Vadības komiteja
Eiro projekta vadītājs

Valsts
administrācijas
DG

Naudas un
maksājumu
sistēmu DG

Finanšu
sistēmas DG

Nefinanšu
uzņēmumu un
patērētāju DG

Sabiedrības
informēšanas un
komunikācijas DG

Godīga cenu
atspoguļošana

Informēšana un
izglītošana

UZDEVUMI–
Normatīvie
akti un
IT sistēmas

Skaidrās un
bezskaidrās
naudas maiņa

Finanšu un
kapitāla tirgus

Eiro praktisko darbu
kalendārs 2013.gadā
jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jūn.13 jūl.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 dec.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jūn.14 jūl.14
Normatīvo aktu sakārtošana
Eiro likumprojekts
Vadlīniju izstrāde
Grozījumu izstrāde pārējos normatīvajos aktos
Iesniegt MK NA: būtiskos
Iesniegt Saeimā likumprojektus
Iesniegt MK NA: nebūtiskos
Pašvaldību saistošo noteikumu sakārtošana
Nebūtisko noteikumu sakārtošana
Būtisko noteikumu sakārtošana
Skaidrā un bezskaidrā nauda
Pirms kalšanas darbi: konkurss, paraugu izgatavošana
Monētu kalšana, banknošu sagāde un piegāde LB
Priekšpiegādes bankām
Priekšpiegādes uzņēmējiem
Sākumkomplektu iegādes iespējas sabiedrībai
Bezskaidrās naudas konvertācija
Vienlaicīgās apgrozības periods tirdzniecībā
Skaidrās naudas nomaiņa Latvijas Pastā
Skaidrās naudas nomaiņa kredītiestādēs
Skaidrās naudas nomaiņa Latvijas Bankā
Cenu jautājumi
Cenu monitorings
Godīgs eiro ieviesējs kampaņa
Cenu paralēlā atspoguļošana un kontrole
IT sistēmu procesu karte
Funkcionālo aprakstu izpēte
Līgumu pārskatīšana
Izstrāde
Testēšana
Ekspluatācijas uzsākšana
Komunikācija
Profesionālā vide
Sabiedrība kopumā

līdz jūl.16

neierobežotu laiku

līdz dec.14
līdz dec.14

Praktiskā informācija
Skaidrās naudas bezmaksas
nomaiņa:
• 6 mēnešus pēc eiro ieviešanas
visās kredītiestādēs;
• 3 mēnešus tajās VAS "Latvijas
Pasta" nodaļās, kuru
apkalpošanas teritorijā
neatrodas komercbanku
filiāles un iedzīvotājiem nav
alternatīvu iespēju veikt
skaidras naudas apmaiņu;
• neierobežotu laiku Latvijas
Bankā.
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Bezskaidrās naudas bezmaksas
nomaiņa:
• sākoties eiro ieviešanas dienai,
visi lati kredītiestāžu un citu
maksājumu pakalpojumu
sniedzēju kontos tiks
konvertēti uz eiro. Visi latu
darījumi un maksājumi tiks
veikti eiro.

Praktiskā informācija
Paralēlās atspoguļošanas
periods:
• 3 mēnešus pirms un 6
mēnešus pēc eiro ieviešanas
visas pakalpojumu un preču
cenas obligāti būs norādītas
latos un eiro.
• Rekomendējošais cenu
atspoguļošanas periods ir
uzreiz pēc maiņas kursa
noteikšanas, t.i. 6 mēnešus
pirms eiro ieviešanas un 1
gadu pēc eiro ieviešanas.

2/4

Vienlaicīgās apgrozības periods:
• 2 nedēļas pēc eiro ieviešanas
tiks nodrošināta skaidras
naudas latu un eiro vienlaicīga
lietošana. Līdz 2014. gada 14.
janvārim iedzīvotāji varēs veikt
norēķinus gan latos, gan eiro.

Praktiskā informācija

Skaidrās naudas priekšpiegādes
fāzes:
• 2 mēnešus pirms eiro
ieviešanas dienas Latvijas
Banka nodrošina skaidrās
naudas priekšpiegādi
kredītiestādēm.
• Sākot ar 10.decembri
kredītiestādes nodrošina
skaidrās naudas priekšpiegādi
uzņēmumiem

3/4

Skaidrās naudas sākumkomplektu
iegādes iespējas:
• Sākot ar 10.decembri tiek
nodrošināta sākumkomplektu
iegādes iespējas iedzīvotājiem –
14,23 eiro un uzņēmumiem – 200
eiro.

Praktiskā informācija

Līgumu nepārtrauktība:
• Darba līgumi, pirkuma līgumi,
kredīta līgumi, noguldījumu
līgumi u.c. līgumi nav
jāpārslēdz. Atsauces uz
latiem, kas pastāv pirms eiro
ieviešanas dienas, sākot ar
eiro ieviešanas dienu,
uzskatāmas par atsaucēm uz
eiro, ievērojot oficiālo maiņas
kursu.
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Algas, pabalstus, pensijas,
stipendijas izmaksās eiro:
• Sākot ar eiro ieviešanas dienu
algas, pabalstus, pensijas,
stipendijas, kas iepriekš tika
maksātas latos, izmaksā eiro,
ievērojot oficiālo maiņas kursu.

Paldies Jums par
uzmanību!
Jautājumi?

Vairāk informācijas: http://www.eiro.lv
https://twitter.com/eiro_lv

