Satiksmes noteikumi veselīgai
ekonomikai
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īsi par Latvijas ceļu uz eiro
2012. gada 19. oktobrī
Smiltenē

Saturs

1. Eiro ieviešanas kritēriji un Latvijas līdzšinējais
ceļš uz eiro
2. Eiro ieviešana Latvijā – praktiskie aspekti
3. Diskusija par eiro ieviešanu Latvijā un eiro
zonas nākotnes perspektīvām

Faktiski Latvijā eiro uzticas jau sen:
• Uzņēmumu un mājsaimniecību aizņēmumi eiro
(septembrī 83%)
• Uzņēmumu un mājsaimniecību noguldījumi eiro
(septembrī 44%)
– Uzkrājumi tiek konvertēti uz eiro pie mazākajām šaubām
(piem., 2009.g. jūnijā eiro īpatsvars pieauga līdz 51%)

• Nekustamā īpašuma cenas eiro
• Uzņēmumi eksporta un importa darījumus veic ap
60% eiro

Eiro ieviešanas kritēriji un Latvijas ceļš uz
eiro zonu

Eiro ieviešanas kritērijus definē ES
dalībvalstu 1992. gadā Māstrihtā noslēgtais
līgums
Ko mēra ?

Kā mēra?

Konverģences kritēriji

•Cenu stabilitāti

• Gada vidējā inflācija

• ≤ 3 labāko dalībvalstu
vidējais rādītājs +1.5 pp

•Stabilas valsts finanses

•Valsts budžeta deficīts, % no
IKP

• ≤ 3% no IKP

•Ilgtspējīgas valsts finanses

•Valdības parāds, % no IKP

• ≤ 60 % no IKP

•Stabilitāti, ko dalībvalsts
panākusi tuvinot savu
ekonomiku eiro zonai

•Valdības ilgtermiņa procentu
likmes

• ≤ cenu stabilitātes ziņā 3
labāko dalībvalstu vidējais
rādītājs +2 pp

•Valūtas kursa stabilitāti

•Novirze no centrālā kursa
+/- 15%

•Dalība Valūtas kursa
mehānismā II vismaz divus
gadus bez nopietnām
problēmām
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Laika plāns Latvijas ceļam uz eiro
2004

2005

2013

2014

Konverģences
kritēriju izpilde

Pievienojāmies
Eiropas
Savienībai

Piesaistījām latu pie eiro,
iestājāmies Valūtas kursa
mehānismā II

2014. gada 1.
janvāris - valdības
noteiktais eiro
ieviešanas mērķis
Eiropas Centrālās bankas un Eiropas
Komisijas Konverģences ziņojumi
pavasarī
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Ceļā uz Ekonomikas un monetāro
savienību…

Kritērijs

Māstrihtas kritērijs
2012. gada septembrī

Latvijas rādītājs
2012. gada septembrī

Inflācijas kritērijs

3.0%

2.9%

Budžeta deficīta kritērijs
(% no IKP)

-3%

-3.4%*
-1.7**

Valsts parāda kritērijs
(% no IKP)

60%

42.2%*
43.3%**

Procenta likmju kritērijs

6.4%

5.2%

Avots: Latvijas Banka

*2011. gadā; ** LB prognoze 2012. gadam

Prognozējam, ka 2013. gadā inflācijas līmenis
Latvijā atbildīs “rāmim”
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Inflācijas aprēķina piemērs
Inflācijas kritērijs (teorija)
=
3 zemākie inflācijas rādītāji +1.5pp
3
* - EK pavasara prognozes; LB aprēķini;

Inflācijas kritērijs (prakse – dati par 2012.g. sept.)
=
(0.9 % (Zviedrija) + 1.6% (Grieķjja) +
1.9%(Īrija)) +1.5pp
3

= 3.0%

Arī Latvijas izredzes izpildīt budžeta deficīta
kritēriju ir labas
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (% no IKP)
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Avots: Konverģences Programma http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/cp2012_latvia_en.pdf
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Eiro ieviešana Latvijā

Kā tas notiks?

Eiro projektā iesaistītās puses
Ministru kabinets
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 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, bet neierobežotu laiku - Latvijas Bankā; arī
Latvijas Pasts mainīs skaidru naudu
Noteiktu laiku pirms un 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, t.sk.
pašvaldības, u.c.)
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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
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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 algas pēc eiro ieviešanas dienas?
Algas, kā arī pabalsti, pensijas pēc eiro ieviešanas dienas tiks
izmaksātas eiro
• Kā tiks pārrēķinātas / noapaļotas izmaksājamās summas?
Pārrēķinus veikt pēc oficiālā konvertācijas kursa un noapaļojot līdz
veseliem eiro centiem

Eiro jautājumi - bezskaidrā nauda
• Kas notiks ar 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
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

Praktiskie darbi pašvaldībās
• Jāveic izmaiņas pašvaldību saistošajos noteikumos
savlaicīgi jāapzina attiecīgie noteikumi, kurus skar nacionālās
valūtas maiņa
pēc to apstiprināšanas, jānosūta informācijai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai
jānodrošina pieejamība un spēkā esamība ar eiro ieviešanas
dienu

• Jāpielāgo informācijas sistēmas
jāplāno informācijas sistēmu pielāgošana pārejai no latiem uz
eiro
sistēmu izstrādātāji plāno pabeigt izstrādi jau līdz 1.09.13.

NB! Sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību top praktiskās vadlīnijas pašvaldībām

Diskusija par eiro ieviešanu Latvijā un
eiro zonas nākotnes perspektīvām

Vai eiro ir brīnumnūjiņa?
Vai pamats runām par eiro
sabrukumu?
Vai cenas pieaugs eiro dēļ?

Eiro neaizstāj strukturālās reformas un
saimniekošanu atbilstoši savām iespējām budžeta izdevumi jātuvina ieņēmumiem
1. Budžeta deficīts
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3. Nodokļu likmju kāpums

Vispārējās valdības parāds
Procentu maksājumi (labā ass)

* Prognoze, Avots: Latvijas Banka

milj. latu

4. Ražošanas kritums

%, no IKP

5. Bezdarba kāpums

2. Augoši procentu maksājumi un parāda
līmenis

Latvijas reitingi uzlabojas, tomēr kopumā eiro
nodrošina augstākus reitingus un drošāka
partnera reputāciju
Latvijas un Igaunijas ilgtermiņa valūtas saistību reitingi
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Standard&Poor's - Latvija
Standard&Poor's - Igaunija

Fitch - Latvija
Zemākā investīciju pakāpe

Fitch - Igaunija

Ieviešot eiro, valsts budžets 10 gadu laikā
ietaupīs 900 milj. EUR procentu
maksājumos
Papildu ikgadējie procentu maksājumi, neieviešot eiro un turpinot aizņemties un
pārfinansēt parādu finanšu tirgū, milj. EUR
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10 gadu laikā ietaupīsim ~900 milj. EUR
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Procentu likmes eiro ir stabilas, mazām valūtām lēkā.
Procentu likmei augot no 5% uz 20%, mēneša procentu
maksājums par 30 000 latu kredītu pieaug no 125 latiem
uz 500
Naudas tirgus procentu likmes
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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. EUR)
250

200

150

100

50

0

2007

2008

2009

Bezskaidrā nauda
Avots: Latvijas Banka
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Skaidrā nauda

Zaudējumi aprēķināti balstoties uz apgrozījumu un kursu starpību reālajos skaidrās un
bezskaidrās naudas EUR/LVL darījumos bankās un valūtas maiņas punktos.
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Eiropā tiek pieņemti nozīmīgi lēmumi n
ekonomiskas situācijas stabilizēšanai - turpmāk
kopējā ES ekonomikas politika būs stingrāka
• 2008. gads – ES līmenī top skaidrs, ka parādu krīzei
nepieciešams ES līmeņa risinājums, kura galvenais
elements ir fiskālās disciplīnas (ilgtspējīgs budžeta
deficīts un valdības parāds) nodrošināšana
• 2011. gads - izstrādāts regulējums :
budžeta disciplīnas stiprināšanai - (preventīvi un
korektīvi pasākumi, t.sk. ieviešot būtiskas soda
sankcijas)*
ekonomikas nesabalansētību novēršanai
(arī paredz soda sankcijas*)
• 2011. – 2012. gads - izveidoti eiro zonas valstu
glābšanas fondi
dažāda veida finanšu palīdzība akūtas krīzes
gadījumā*
Eiropas Stabilizācijas mehānisms* (08.10.2012):
pastāvīgs instruments ar dalībvalstu iemaksām
kapitālā
Jauna iniciatīva stiprināt EMS, balstoties uz 4
pīlāriem: finanšu, fiskālo, ekonomikas un sabiedrības
iesaiste lēmumu pieņemšanā

* Attiecas uz eiro zonas valstīm.
Ne-eiro zonas valstīm vienīgā sankcija – Kohēzijas fonda
darbības apturēšana

Cenu kāpums pēc eiro ieviešanas jaunajās
dalībvalstīs ir bijis minimāls
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

240.25
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Kopsavilkums –
kas mainīsies pēc eiro ieviešanas
(1) Kāps Latvijas kredītreitingi
(2) Augstāks reitings ir vairāk naudas budžetā
(3) Uzlabosies investīciju piesaistes iespējas, pieaugs eksports
(4) Ātrāk augs Latvijas kopprodukts (prognoze: 2014.-2020. gadā +8 miljardi
eiro => papildu ieņēmumi budžetā)
(5) Ap 33 tūkstoši jaunu darbavietu līdz 2020. gadam
(6) Lielākas algas un pensijas, pateicoties IKP un budžeta ieņēmumu kāpumam
(7) Lētāki un pieejamāki jaunie kredīti un lētāka esošo kredītu atmaksa
(8) Pazūd lata devalvācijas bažas un ar to saistītais valūtas risks, kas pašlaik
tiek iecenots darījumos, apdrošināšanas izmaksās
(9) Lielāka stabilitāte banku sistēmā, “Parex” nebūtu jāglābj no valsts budžeta
(10) Izzūd valūtas maiņas izmaksas (lats – eiro), kas katru gadu ļauj ietaupīt ap
50 miljoniem latu

Papildu informācija par eiro un
makroekonomiku
Latvijas Bankā
http://www.bank.lv/lat/main/euro/
www.makroekonomika.lv
LR Finanšu ministrijā
www.eiro.lv
Eiropas Centrālajā bankā
http://www.ecb.int/euro/html/index.en.html
Eiropas Komisijā
http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm
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Paldies par uzmanību!

