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Redaktora sleja
Pie lasītājiem nonāk žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā”
2013. gada pirmais numurs, kurš iezīmē izdevuma trešo gadskārtu — Latvijas apstākļos tas jau līdzinās ilgdzīvotāja mūžam analītisko izdevumu
klāstā. Iemesls tam ir ne tikai Latvijas sabiedrības interese par Eiropas integrācijas procesiem un valsts vietu tajā, bet visnotaļ sparīgā, pretrunīgā un
interešu sadursmēm bagātā ES politika.
Pēdējo mēnešu notikumi uz Eiropas politiskās skatuves ir rosinājuši
daudzveidīgas diskusijas — tikko ir noslēdzies ES daudzgadu budžeta sagatavošanas un dalībvalstu vienošanās process, kurā politiskās kaislības sita
augstu vilni, taču noslēdzās ar jau tradicionālu rezultātu — labākais no iespējamajiem variantiem, kurā neviens nav zaudētājs, bet neviens nav arī uzvarētājs. Taču diskusijas vēl turpināsies Eiropas Parlamentā, no kura būs jāsaņem
apstiprinājums. Viedokļu apmaiņa EP ir gaidāma visnotaļ asa, jo šis ir pirmais ES budžeta piedāvājums, kurš būs mazāks, salīdzinot ar iepriekšējo, un
raisa bažas, vai tas spēs nodrošināt krīzes skartās ES izaugsmi.
Nelielu adrenalīna devu Eiropas diskusijām pievienojis Lielbritānijas
premjerministrs Deivids Kamerons (David Cameron), savā runā par Eiropas nākotni akcentējot pastāvošās problēmas (birokratizāciju, neefektivitāti,
demokrātijas deficītu, nacionālo interešu nerespektēšanu u.c.) un apņemšanos konsultēties ar sabiedrību referenduma formātā par Apvienotās Karalistes iespējamo izstāšanos no ES, ja netiks meklēti risinājumi. Iecerētais
politiskais triumfs no šīs uzstāšanās tomēr nav izdevies, jo idejisku un politisku novitāšu šajā runā nav. Minētās problēmas ES ir bijušas aktuālas visu
tās pastāvēšanas laiku un to risināšana ir atkarīga nevis no vienas vai otras
valsts izstāšanās, bet gan aktīvas līdzdalības valstu apvienībā. Runā skaidri
iezīmējas viena no lielākajām Apvienotās Karalistes bažām, ka līdz ar eirozonas nostiprināšanos un ciešāku tās integrāciju valstij draud palikšana tā saucamajā otrā ātruma Eiropā, jo tai būs ievērojami mazāka iespēja piedalīties
lemšanā par svarīgiem finanšu un ekonomiskās attīstības jautājumiem, un
tas mazinās tās politisko nozīmību ES.

6

Redaktora sleja

Latvija 2013. gadu pavadīs eiro zīmē. Notiks gatavošanās dalībai eirozonā un pārejai uz Eiropas valūtu. Pēdējo mēnešu laikā ir sākusies diskusija
starp pārejas uz eiro atbalstītājiem un kritiķiem. Tāpēc ir tikai likumsakarīgi, ka arī žurnāls “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” kļūst par vienu no
diskusijas dalībniekiem, apkopojot dažādu finanšu un ekonomikas nozaru
ekspertu zināšanas par eiro tematiku. Lasītājiem ir dota iespēja gan vienkopus rast informāciju par tādiem svarīgiem jautājumiem kā Eiropas Stabilizācijas mehānisma darbība un tā principi, Latvijas atbilstība noteiktajiem
Māstrihtas kritērijiem, Ekonomikas un monetārās savienības darbība, gan
arī iepazīties ar Igaunijas un Slovēnijas pieredzi pārejā uz eiro. Žurnāla eiro
tematiku papildina pētījums par parlamenta lomu ES politikas uzraudzībā,
nevalstisko organizāciju lomu Latvijas interešu pārstāvniecībā ES un Lietuvas pieredzi, gatavojoties veikt prezidentūras funkcijas ES Padomē.
Izdevuma tapšanu atbalstījusi Latvijas Banka un Finanšu ministrija.
Žaneta Ozoliņa, LU profesore, žurnāla “Latvijas intereses Eiropas
Savienībā” zinātniskā redaktore
Dace Kalsone, Latvijas Republikas Finanšu ministrijas eiro projekta
vadītāja, izdevuma līdzredaktore

Ceļš uz eiro:
mūsu iespējas un izaicinājumi
Valdis Dombrovskis,
Ministru prezidents

Lai arī pievienošanās Eiropas vienotajai valūtai ir bijusi teju visu valdību
prioritāšu sarakstā jau kopš 2004. gada, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā, tikai pašlaik — gandrīz 10 gadus pēc šī notikuma — Latvijai ir pirmā
reālā iespēja to paveikt, kļūstot par 18. eirozonas valsti.
Šī gada 31. janvārī Saeima pieņēma Eiro ieviešanas kārtības likumu, tā
pabeidzot juridisko sagatavošanos eiro ieviešanai. Nākamais solis — marta
sākumā nosūtītais ārkārtas konverģences ziņojuma pieprasījums Eiropas
Komisijai — pēc būtības ir Latvijas iesniegums dalībai eirozonā un pēdējais
lēmums, ko Latvija pieņem, lai pievienotos Eiropas vienotajai valūtai. Ziņojums varētu būt gatavs maijā un tad, pēc vairākiem ziņojuma izskatīšanas
raundiem ES valstu finanšu ministru padomē un Eiropadomē, Latvija vasaras vidū varētu saņemt uzaicinājumu iestāties eirozonā.
Tā ir formālā procedūra, taču patiesībā ceļš uz eiro bijis ievērojami
garāks. Sākotnēji tika plānots eiro ieviest 2008. gadā, tad 2011. gadā. Ja pirmajā gadījumā divciparu izaugsmes eiforijā pietrūka apņēmības cīnīties
ar inflāciju, tad 2011. gadā eiro ieviešana nebija iespējama, jo arī 2008. un
2009. gadā piedzīvotais smagais ekonomikas kritums neļāva izpildīt Māstrih
tas kritērijus attiecībā uz budžeta deficītu un ilgtermiņa procentu likmēm.
Tomēr pašā krīzes karstumā visskaidrāk iezīmējās nepieciešamība
ieviest eiro pēc iespējas drīzāk. Tam ir vairāki iemesli. Parādoties pirmajām
baumām par ekonomikas satricinājumiem, latu procentu likmes daudzkāršojās, valsts zaudēja piekļuvi finanšu tirgiem un iedzīvotāji steidza mainīt
savus uzkrājumus latos pret eiro, baidīdamies par iespējamo lata devalvāciju. Strauji pieaugot kredītprocentu likmēm, uzņēmumi bankrotēja vai bija
spiesti maksāt ievērojamas summas par kredītu apkalpošanu. Valstij nācās
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lūgt ārvalstu finansiālo palīdzību, jo starptautiskajā finanšu tirgū tai neviens
aizdot nevēlējās. Iedzīvotāji, savukārt, par valūtas maiņām no latiem uz eiro
un otrādi komisijas maksās iztērēja desmitiem miljonus latu. Ja eiro būtu
ticis ieviests jau 2008. gadā, tas viss mums būtu gājis secen un arī ekonomiskā krīze visdrīzāk nebūtu bijusi tik smaga. Turklāt Latvijai būtu bijis
pieejams Eiropas Centrālās bankas finansējums Parex bankas stabilizēšanai
un tam būtu bijis nepieciešams krietni mazāks valsts budžeta līdzekļu apjoms.
Eiro ir līdzeklis straujākai attīstībai un labklājības pieaugumam. Papildus lielākai iedzīvotāju uzkrājumu un ienākumu stabilitātei eiro veicinās
arī investīciju ieplūdi valstī. Kā rāda Igaunijas pieredze, eiro ieviešanas gadā
ārvalstu investīcijas nefinanšu sektorā dubultojās. Investīciju ieplūde nozīmē
jaunas darba vietas un ilgtermiņā straujāku ekonomikas izaugsmi. Ciešāka
ekonomiskā integrācija ES veicinās arī eksporta pieaugumu, kā arī lētāku
un ērtāku tirdzniecību ar mūsu svarīgākajiem partneriem, jo 70% Latvijas
ārējās tirdzniecības notiek ar ES valstīm. Pēc Latvijas Bankas aplēsēm, ja
tiek ieviests eiro, līdz 2020. gadam eksports būs par 5% lielāks, nekā tas būtu,
saglabājot latu.
Papildus ekonomiskajiem ieguvumiem eiro ieviešana sola arī tūlītējus
finansiālus ieguvumus — galvenokārt tie būs zemākas procentu likmes un
izzūdošas konvertācijas izmaksas. Valūtas devalvācijas riskam pazūdot no
valsts kredītriska aprēķina, samazināsies valsts aizņemšanās izmaksas. Valsts
kases aprēķini liecina, ka aizņemšanās izmaksu samazinājums par 1% vidēji
gadā valsts budžetam ietaupītu ap 30 miljoniem eiro. Tā vietā, lai naudu
tērētu procentu maksājumos par valsts parāda apkalpošanu, to būs iespējams novirzīt svarīgāku valsts prioritāšu finansēšanai, piemēram, demogrāfiskās situācijas uzlabošanai, nevienlīdzības samazināšanai vai nodokļu
likmju mazināšanai.
Visbeidzot, vēlos atzīmēt ģeopolitiskos ieguvumus, kas saistīti ar iestāšanos eirozonā. Šobrīd Eiropas Savienībā ir skaidri iezīmējies divu ātrumu
Eiropas modelis, kura ietvaros ciešāka ekonomiskā un politiskā integrācija
risināsies tieši starp eirozonas valstīm. Uzskatu, ka Latvijas kā mazas valsts
interesēs ir iekļauties Eiropas Savienības valstu kodolā, nevis palikt perifērijā.
Nav noslēpums, ka būtiskāko lēmumu pieņemšana par Eiropas Savienības
nākotni lielākoties notiek eirozonas valstu vidū. Pievienojoties šai valstu
grupai, arī mums būs iespēja piedalīties šo lēmumu formulēšanā un pie
ņemšanā, tādējādi vairojot savu ietekmi gan Eiropas Savienībā, gan pasaulē.
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Protams, ar eiro ieviešanu ir saistītas arī izmaksas. Kā būtiskākās jāatzīmē Latvijas iemaksas Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM) kapitālā, kas
12 gadu laikā sasniegs 324 miljonus eiro. Ciešo ekonomisko saišu dēļ nestabilitāte vienā valstī var ietekmēt plašāku reģionu, tādēļ šīs iemaksas ir skatāmas
kā mūsu ieguldījums eirozonas valstu kopējās stabilitātes nodrošināšanai.
Turklāt ir kļūdaini uzskatīt, ka šādi Latvija maksās par Grieķijas vai kādas
citas eirozonas valsts parādiem. ESM ietvaros grūtībās nonākušajām valstīm
tiks izsniegts aizdevums ar stingriem nosacījumiem — līdzīgi, kā Latvija
saņēma palīdzību starptautiskā aizdevuma ietvaros, un mums pašiem vislabāk zināms, ka šī nauda mums tika aizdota, nevis uzdāvināta.
Latvijas ekonomika jau šobrīd lielā mērā importē eirozonas monetāro
politiku — vairāk nekā 80% kredītu ir ņemti eiro, 60% mūsu eksporta norēķinu tiek veikti eiro valūtā. Mājokļu, zemes un citu vērtīgu aktīvu cenas tiek
noteiktas eiro. Līdz ar to eiro ieviešana ir loģisks solis mūsu tautsaimniecības
attīstībā — tā likvidēs virkni risku un izmaksu, padarot mūsu ekonomiku
efektīvāku un balstītu uz drošiem un stabiliem pamatiem. Eiro ieviešana būs
kā kvalitātes zīmogs mūsu ekonomikas stabilitātei un apliecinās mūsu spēju
sasniegt stratēģiski svarīgus mērķus.

Eiropas Savienības institūcijas, 11.–48. lpp.

I
Eiropas Savienības institūcijas

Eirozonas pilnveidošana
kā tās pastāvēšanas nosacījums
Inese Vaidere,

Eiropas Parlamenta deputāte
Nesenā pagātne spilgti izgaismoja faktu, ka eirozona var pastāvēt vienīgi
tad, ja spēs mainīties. Tas, ka dalībvalstis ignorēja pašu radītos noteikumus,
bija radījis nopietnas problēmas. Eirozonas liktenis svarīgs arī tām valstīm,
kuras ir ceļā uz dalību tajā, tai skaitā Latvijai, kas gatavojas pievienoties
2014. gada 1. janvārī. 21. gadsimta pirmajā desmitgadē lielākās daļas ES
dalībvalstu centieni bija vērsti uz iestāšanos eirozonā, savukārt šobrīd šāds
lēmums prasa pašas eirozonas pastāvēšanas rūpīgu analīzi un problēmu
izvērtējumu. Skaidri jāapzinās, ka tas, kā tiks atrisinātas eirozonas prob
lēmas, tiešā veidā atsauksies arī uz Latvijas ekonomiku un ikvienu Latvijas
iedzīvotāju. Ir jāizvērtē situācija eirozonā kopumā, analizējot, cik lielā mērā
pieņemtie lēmumi ir adekvāti, lai novērstu krīzi un nodrošinātu attīstību.
Šī raksta ietvaros tiks aplūkotas būtiskākās ar eirozonas krīzi saistītās
problēmas no Eiropas Parlamenta (EP) skatpunkta.
Atslēgvārdi: Eiropas Centrālā banka, Eirozona, Latvija, makroekonomiskā
nesabalansētība, Stabilitātes un izaugsmes pakts.
Recent events have highlighted the fact that the Eurozone can exist only if
it is able to change. The fact that member states ignored the rules approved
by themselves has led to serious problems. The fate of the Eurozone is also
important for those states wanting to introduce the euro, including Latvia,
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who is aiming to achieve this goal on the 1st of January, 2014. If in the first
decade of the 21st century the majority of EU member states wanted to join
the Eurozone, in order to make this decision today a serious analysis and
evaluation of existing problems needs to be done. It is clear that the way
these problems are resolved will have a direct effect on Latvia’s economy
and society. Hence, it is crucial to analyse the situation in the Eurozone
in order to make the right decisions for settling the crisis and ensuring
development. This article analyses the main problems of the Eurozone
from the perspective of the European Parliament.
Keywords: European Central Bank, Eurozone, Latvia, macroeconomic
imbalances, Stability and Growth Pact.

Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumu ievērošana
un tā stiprināšana
Stabilitātes un izaugsmes paktam (SIP) bija jāgarantē eirozonas stabilitāte un jābūt par eirozonas valstu fiskālās politikas koordinēšanas galveno
atskaites punktu. Taču realitātē viss izvērtās citādāk. Skaitļi liecina, ka no
2001. līdz 2006. gadam, respektīvi, pirms globālās finanšu krīzes sākuma,
aptuveni trešdaļa eirozonas valstu pārkāpa paktā izvirzītos kritērijus: 3% budžeta deficīta kritēriju un 60% no IKP valdības kopējā parāda kritēriju.1
Grieķija pat sagrozīja savus budžeta datus, lai iestātos eirozonā. Tā vietā, lai
ievērotu un pastiprinātu noteikumus, dalībvalstis 2005. gadā vienojās par
SIP reformām, kas tajā ietvertās procedūras padarīja vēl elastīgākas, nosa
kot fiskālās stabilitātes mērķus vidējā termiņā un pagarinot termiņus, kuros
valstīm būtu jānovērš problēmas.
Biežie pārkāpumi un nevēršanās pret tiem mazināja uzticību ES pārraudzības efektivitātei. Lai arī bija paredzētas zināmas sankcijas, tās nekad
netika īstenotas. Eiropas Savienības Statistikas birojam Eurostat bija ļoti
ierobežotas iespējas pārbaudīt valstu iesniegtos datus un nodrošināt to kvalitāti. Tikai 2010. gadā, pēc tam, kad Grieķija jau vairākkārt bija iesniegusi
neprecīzus datus, tika nolemts Eurostat atļaut veikt auditu dalībvalstīs.2 EP
1
Darvas Z. The Euro Crisis: Ten Roots, but Fewer Solutions. Bruegel Policy Contribution.
2012, October, no. 2012/17, p. 3.
2
Rauch B., Göttsche M., Brähler G., Engel S. Fact and Fiction in EU-Governmental Economic
Data. German Economic Review. 2011, vol. 12, no. 3, p. 245.
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ne reizi vien ir uzsvēris, ka “Padome nav izmantojusi visas Līgumos paredzētās iespējas, lai pilnībā īstenotu SIP un uzlabotu ekonomikas koordinēšanu Eiropas Savienības līmenī”.3
Krīze skaidri atklāja problēmas, uz kurām eirozonas līderi gadiem bija
“pievēruši acis”. Kļuva redzams, ka vienas valsts pārmērīgs budžeta deficīts
vai parāds kļūst par visu ES dalībvalstu problēmu. Kā norāda EP Budžeta
komitejas priekšsēdētājs: “Īrijas iedzīvotāji veido mazāk nekā 1% no ES kopējā
iedzīvotāju skaita, un Grieķijas IKP ir mazāks nekā 2% no kopējā ES IKP.
Mēs tik daudz laika esam veltījuši šo valstu fiskālo problēmu risināšanai.”4
Kopš krīzes sākuma ir pieņemti vairāki lēmumi, lai stiprinātu SIP. Kā
viens no būtiskākajiem jāmin starpvaldību līgums par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomikas un monetārajā savienībā (t.s. “Fiskālais
kompakts”), ko 2012. gada 2. martā parakstīja 25 ES dalībvalstis (nepievienojās Čehija un Lielbritānija) un kas stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī.5 Ar
šo līgumu tika panākta vienošanās fundamentāli reformēt fiskālās koordinācijas, pārraudzības un piespiešanas sistēmu visā ES, bet jo īpaši eirozonā.
Noteikumi attiecībā uz valstu fiskālo politiku tika padarīti daudz stingrāki.
Līgums noteica, ka nacionālajiem budžetiem jābūt līdzsvarotiem vai ar pārpalikumu. Noteikumi bija jāiekļauj valstu likumdošanā gada laikā.
Būtisks elements SIP stiprināšanā ir sešu tiesību aktu kopums (Six-pack),
ko 2011. gada 28. septembrī apstiprināja EP un kas stājās spēkā 2011. gada
13. decembrī. Četri no šiem tiesību aktiem stiprina fiskālos aspektus, bet
pārējo divu priekšlikumu mērķis ir uzraudzīt un kontrolēt makroekonomikas līdzsvaru ES.
Viens no būtiskākajiem uzlabojumiem ir makroekonomiskās uzrau
dzības sistēma, kuras mērķis ir konstatēt un novērst makroekonomisku
3
2011. gada 23. marta Eiropas Parlamenta rezolūcija par projektu Eiropadomes lēmumam,
ar ko Līguma par Eiropas Savienības darbību 136. pantu groza attiecībā uz stabilitātes mehānismu
dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis. 2012/C 247 E/08.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:247E:0022:0036:LV:PDF (Eiropas Savienības tiesību aktu “EUR-Lex” portāls; aplūkots 15.02.2013.).
4
Eiropas pusgads: gaidot lēmumus par budžetiem, nodokļiem un pensijām. Eiropas Parlaments. 31.01.2013. http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/content/20130125STO05490/
html/Eiropas-pusgads-gaidot-l%C4%93mums-par-bud%C5%BEetiem-nodok%C4%BCiem-unpensij%C4%81m PDF (Eiropas Parlamenta mājaslapa; aplūkota 11.02.2013.).
5
Līgums, ar ko nodibina Eiropas Stabilizācijas mehānismu (spēkā no 27.09.2012.). http://
www.european-council.europa.eu/media/582311/05-tesm2.en12.pdf (Eiropadomes mājaslapa;
aplūkota 26.01.2013.).
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nesabalansētību un konkurētspējas mazināšanos. Šai uzraudzības sistēmai
ir divas daļas — preventīvā un korektīvā. Komisija katra Eiropas semestra
sākumā novērtēs dalībvalstu izaugsmi un izvērtēs, vai nav novērojama makroekonomiskā nesabalansētība vai tās riski. Ja tiks konstatēts, ka kādā dalībvalstī pastāv būtiska makroekonomiskā nesabalansētība, Komisija tajā veiks
padziļinātu pārbaudi un Padome nāks klajā ar ieteikumiem. Ja nesabalansētība būs pārmērīga, tiks aktivizēta t.s. makroekonomiskās nelīdzsvarotības
novēršanas procedūra (MNP). Dalībvalstij būs jāizstrādā korektīvas rīcības
plāns, kā ieviest Padomes ieteikumus. Ja dalībvalsts tos neievēros, tai būs
jāiemaksā depozīts, kas pēc otrās nepakļaušanās tiks pārvērsts soda naudā
(līdz pat 0,1% no IKP). Šobrīd MNP ir piemērota divpadsmit dalībvalstīm.6
Komisijas novērotā makroekonomiskā nesabalansētība netika raksturota kā
pārmērīga, tādēļ sankcijas vēl nevienai dalībvalstij nav piemērotas.7 Līdz ar
to arī mehānisma efektivitāte vēl ir jāpārbauda dzīvē.
Būtisks jaunievedums pakta stiprināšanai bija lielāks lēmumu pieņemšanas procedūru automātiskums, ko nodrošināja apgriezti kvalificētā vairākuma balsošanas sistēma. Tas nozīmē, ka Komisijas ieteikumus uzskata
par apstiprinātiem, ja ES Padome tos 10 dienu laikā nenoraida ar kvalificētu
balsu vairākumu. Ja valstis tomēr brīdinājumu noraidītu, tad šis lēmums
būtu jāizskaidro EP uzklausīšanā vai atklātās debatēs. Jānorāda, ka vēl pirms
šīs sistēmas apstiprināšanas atsevišķu dalībvalstu grupa uzskatīja, ka brīdinājuma izteikšanai valstij būtu jābūt iespējamai tikai ar ES Padomes apstiprinājumu. Francija bija aktīvākā starp šīm dalībvalstīm. EP deputāti pauda
bažas, ka šāda iespēja varētu novest pie “aizkulišu” vienošanās, kā rezultātā
valstis, kam jāveic reformas, varētu no tām izvairīties. Pat ECB toreizējais
prezidents Žans Klods Trišē (Jean-Claude Trichet) pauda atzinību par EP
sarunu grupas centieniem apturēt priekšlikumu vājināšanu: “Ja salīdzinu ar
sākotnējo versiju, šī ir ievērojami uzlabota, un par to vēlos paust savu cieņu
Parlamentam.”8
6
Šīs dalībvalstis ir Beļģija, Bulgārija, Dānija, Francija, Itālija, Kipra, Lielbritānija, Slovēnija,
Somija, Spānija, Ungārija un Zviedrija.
7
Following in-depth reviews, Commission calls on Member States to tackle macroeconomic
imbalances. European Commission. Press Release. 30.05.2012. MEMO/12/388. http://europa.eu/
rapid/press-release_MEMO-12-388_en.htm (Eiropas Komisijas mājaslapa; aplūkota 23.02.2013.).
8
Parlaments atbalsta ekonomikas pārvaldības plānus. Eiropas Parlaments. Fokuss. http://
www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/focus/20110429FCS18371/20110429FCS18371_lv.pdf
(Eiropas Parlamenta mājaslapa; aplūkota 20.01.2013.).
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Iepriekš minētā sešu tiesību aktu pakete atrisināja tikai daļu eirozonas problēmu, tādeļ ep šobrīd izskata vēl divus tiesību aktu priekšlikumus
(two-pack), lai pastiprinātu eirozonas dalībvalstu budžetu uzraudzību un
lai komisija iegūtu lielāku pārskatu par to dalībvalstu ekonomikas politikas
plāniem, kuras nonākušas finansiālās grūtībās. Ep ekonomikas un monetārās komitejas deputāti par katru priekšlikumu jau ir sagatavojuši ziņojumu
un balsojums plenārsēdē ir paredzēts šī gada martā. Abi ziņojumi veidos
pamatu tālākām sarunām ar ES Padomi. EP referentu sagatavotajos ziņojumu projektos ierosināts šos priekšlikumus grozīt tā, lai EP varētu stingrāk
kontrolēt Komisijas uzraudzības pilnvaras un grūtībās nonākušām eirozonas
dalībvalstīm varētu piemērot maksātnespējai līdzīgu tiesisko aizsardzību.9
Būtiska neatrisināta problēma ir tā, ka, ja Māstrihtas kritēriji detalizēti
atrunā to, kas ES dalībvalstīm jāizpilda, lai pievienotos eirozonai, tad izstāšanās vai izslēgšanas mehānisms nav izstrādāts. Autore uzskata, ka tādam
jābūt, lai būtu iespēja izslēgt kādu valsti gadījumā, ja tā tikpat smagi pārkāptu
noteikumus, kā to savulaik darīja Grieķija, vai arī izstāties, ja kāda valsts to
uzskatītu par nepieciešamu. Tas ir tikai loģiski, ka, ja ir sistēma, kur ir paredzēts iestāšanās mehānisms, tad tādam ir jābūt arī attiecībā uz izstāšanos.
Šāda mehānisma neesamība dārgi maksā. Jāatgādina, ka kopš 2010. gada ES
un IMF palīdzības aizdevumos Grieķijai jau ir ieguldījuši 240 miljardus eiro.
Grieķijas ekonomikai jau sesto gadu pēc kārtas sarūkot, budžeta līdzsvarošana joprojām ir problemātiska, un SVF apstiprina, ka būs nepieciešama
papildu palīdzība, lai Grieķijas parādu samazinātu līdz 124% 2020. gadā un
līdz 110% 2022. gadā.10

9
Ekonomikas pārvaldība. Eiropas Parlaments. 16.03.2012. http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20110429FCS18371+0+DOC+XML+V0//LV
(Eiropas Parlamenta mājaslapa; aplūkota 05.02.2013.).
10
Interview with Poul Thomsen, Deputy Director of the IMF's European Department and
Mission Chief for Greece. Ta Nea. 26.01.2013. http://www.imf.org/external/np/vc/2013/012613.htm
(Starptautiskā Valūtas fonda mājaslapa; aplūkota 29.01.2013.).
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Eiropas Stabilitātes mehānisms
Viena no būtiskām problēmām bija tā, ka eirozonas valstīs nebija izstrādāts kopīgs krīzes pārvarēšanas mehānisms. Turklāt par vienu no eirozonas
pamatprincipiem tās veidošanas laikā tika izvirzīts noteikums, ka valstis
pašas ir atbildīgas par savām finanšu saistībām (no bail-out princips).
Sākotnēji valsts parādu krīzes risinājuma mehānisma trūkums tika aizstāts ar pagaidu risinājumiem: eirozonas valstu bilaterālajiem aizdevumiem
(sadarbībā ar SVF) Grieķijai 2010. gada maijā, kā arī diviem pagaidu finansēšanas mehānismiem — Eiropas Finanšu stabilitātes fondu (EFSF) un Eiropas
Finanšu stabilizācijas mehānismu (EFSM), kam kopējā kreditēšanas spēja
bija 500 miljardi eiro. No šiem fondiem tika piešķirta finansiālā palīdzība
Īrijai un Portugālei, kā arī otrreizējā palīdzība Grieķijai. Šo instrumentu kompetence tika paplašināta, lai finansētu grūtībās nonākušo banku sektoru
(Spānija pieprasīja šādu palīdzību 2012. gada vasarā) un lai iepirktu valsts
vērtspapīrus otrreizējā tirgū (iespēja, kas šobrīd vēl nav izmantota).
Tikai 2012. gada 8. oktobrī tika iedzīvināts Eiropas Stabilitātes mehānisms (ESM), kas ir pastāvīgs palīdzības fonds 700 miljardu eiro apmērā.
ESM līdzekļi dalībvalstīm būs pieejami, tikai pakļaujoties stingriem politikas
nosacījumiem saskaņā ar makroekonomikas korekciju programmu un valsts
parāda atmaksājamības rūpīgu analīzi, ko veiks Komisija kopā ar Starptautisko Valūtas fondu (SVF) un saziņā ar Eiropas Centrālo banku (ECB). No
EP skatpunkta būtiski ir tas, ka ESM darbībā jāievēro “pārredzamība, parlamentārā kontrole un demokrātiskā atbildība” un tas “nedrīkst izveidoties par
jaunu Eiropas pārvaldības modeli, kurā tiek pazemināts Savienībā sasniegto
demokrātisko standartu līmenis”.11
Te gan jānorāda, ka ESM atvēlētie līdzekļi ir adekvāti, ja palīdzība ir
jāsniedz mazām eirozonas valstīm un pat, iespējams, Spānijai, bet līdzekļi
būtu nepietiekami, ja palīdzība būtu nepieciešama Itālijai. Ja krīze ieilgs,
eirozonai būs jārēķinās ar to, ka var nākties garantēt arvien vairāk un vairāk valstu parādu. Kopējais eirozonas valstu parādu apjoms šobrīd sasniedz
11
2011. gada 23. marta Eiropas Parlamenta rezolūcija par projektu Eiropadomes lēmumam,
ar ko Līguma par Eiropas Savienības darbību 136. pantu groza attiecībā uz stabilitātes mehānismu
dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis. 2012/C 247
E/08. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:247E:0022:0036:LV:PDF
(“EUR-Lex” Eiropas Savienības tiesību aktu datubāze; aplūkota 15.02.2013.).
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8750 miljardus eiro (kas četrreiz pārsniedz Vācijas IKP).12 Tādā gadījumā
vienīgais, bet ļoti bīstams risinājums būtu masīva ECB iesaistīšanās, iepērkot
valsts vērtspapīrus.
Arī Latvijai pēc iestāšanās eirozonā būs jāveic iemaksas ESM. Latvijas
gadījumā apmaksātais kapitāls būs 186 miljoni eiro, kas jāapmaksā 5 maksājumos. Katrā maksājuma reizē tie būtu apmēram 37,2 miljoni eiro. Tiesa, par
precīziem maksājumu termiņiem tiks lemts tad, kad Latvija iestāsies eirozonā. Jāņem vērā, ka pēc 12 gadiem, kamēr uz Latviju attieksies atvieglotie
nosacījumi, būs jāiemaksā arī atlikusī summa jeb 138 miljoni eiro. Pieprasītais kapitāls būs 1,4 miljardi eiro (salīdzinājumam — Igaunijai apmaksātais
kapitāls bija 149 miljoni eiro, kas jāapmaksā 5 maksājumos, bet pieprasītais
kapitāls — 1,3 miljardi eiro).13 Šādu sistēmu ir grūti uzskatīt par taisnīgu,
piemēram, ņemot vērā, ka lielākā ieguvēja no krīzes fondiem ir bijusi Grieķija, kuras IKP uz vienu iedzīvotāju 2011. gadā bija 15900 eiro, kamēr Igaunijā tikai 9100 eiro, bet Latvijā 6400 eiro.14

Eiropas Centrālās bankas loma eirozonas stabilizēšanā
Eirozonas valstīm ir jāaizņemas uz tādiem noteikumiem, it kā tās aizņemtos ārzemju valūtā. Atšķirīga situācija ir eirozonā neietilpstošajās valstīs,
kur centrālās bankas principā var rīkoties kā “pēdējais aizdevējs” to valdībām, emitējot papildu naudas apjomu vai iepērkot valdības vērtspapīrus (kā
to krīzes laikā darīja ASV, Anglijas vai Japānas centrālās bankas). Šo problēmu pilnībā atrisināt nav iespējams; to neļauj ECB statūti. Tomēr ECB ir
izrādījusies izdomas bagāta. 2012. gada 6. decembrī ECB uzsāka tā dēvētos
tiešos monetāros darījumus (Outright Monetary Transactions, OMT) neierobežotā daudzumā otrreizējos eirozonas valstu obligāciju tirgos, kuru mērķis
12
Wyplosz C. ECB’s Outright Monetary Transactions. European Parliament. Note. 2012, October, pp. 5-7. http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201210/20121004ATT529
39/20121004ATT52939EN.pdf (Eiropas Parlamenta mājaslapa; aplūkota 23.02.2013.).
13
Rutkaste U. Eiro Latvijā: finansiālie ieguvumi un izmaksas. Latvijas Banka. 05.09.2012.
http://www.makroekonomika.lv/sites/default/files/rutkaste_-_eiro_finansu_ieguvumi_un_izmaksas_-_final.pdf (Latvijas Bankas mājaslapa; aplūkota 24.02.2013.).
14
GDP per capita — annual data. Eurostat. 13.02.2013. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/
nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=9ea7d07d30d6f0451bdfe5124da383acb459b5ca1c75.
e34OaN8PchaTby0Lc3aNchuMbNmOe0 (“Eurostat” mājaslapa; aplūkota 20.02.2013.).
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ir palīdzēt samazināt problēmās nonākušu eirozonas dalībvalstu aizņemšanās izmaksas.15
ECB lēmums par parādu mākto valstu obligāciju iepirkšanu neierobežotā daudzumā nav vērtējams viennozīmīgi. No vienas puses, tas sniedz
drošības sajūtu, ka grūtībās nonākušajām valstīm ārkārtas situācijā tiks palīdzēts. No otras puses, šī drošības sajūta var vājināt apņemšanos sakārtot savu
ekonomiku. Ne velti lēmums nebija vienprātīgs, tam iebilda Vācijas Centrālās bankas prezidents Jenss Veidmans (Jens Weidmann). Tiešie monetārie
darījumi nekādā veidā nevar atrisināt eirozonas krīzi, kuras pamatā ir daudz
sarežģītāki strukturāli jautājumi. Ir jāsaprot arī tas, ka ECB nav un nedrīkst
būt “neierobežoti” līdzekļi, ko ieguldīt obligācijās.
Kā nākamais solis krīzes mīkstināšanā tiek minēta eiroobligāciju izdošana, par ko tiek diskutēts, bet kas, manuprāt, nebūtu jāatbalsta. Nevar nemitīgi turpināt kolektīvi izlīdzēt tām eirozonas valstīm, kurām nepietiek
politiskās gribas veikt nepieciešamās reformas.
Uzskatu, ka ECB lēmumiem būs pozitīvas sekas tikai tad, ja tā konsekventi pieturēsies pie izvirzītajiem kritērijiem. Šobrīd tiek plānots, ka, lai
ECB iesaistītos, valstīm būs jāpiesakās uz formālu palīdzību no eirozonas
palīdzības fondiem, pakļaujoties stingriem Eiropas Stabilitātes mehānisma
programmas taupības noteikumiem. Šeit gan jāuzdod būtisks jautājums: kas
notiks, ja valsts nespēs pakļauties izvirzītajām prasībām, kā tas ne reizi vien
līdz šim ir noticis ar Komisijas, ECB un SVF prasībām eirozonas dienvidvalstīm. Ja ECB atsauks savu palīdzību, konkrētajā valstī tas radīs katastrofālas sekas. Taču, ja ECB mīkstinās savu nostāju, tā zaudēs uzticību finanšu
tirgos.
Tāpat jāņem vērā, ka, pieņemot lēmumu par obligāciju iepirkšanu neierobežotā daudzumā, ECB būtībā uzņemas jaunu funkciju — garantēt, lai
valstu obligāciju procentu likmes nebūtu pārlieku augstas. Taču ECB pamatuzdevums ir nodrošināt cenu stabilitāti. Tādēļ ir svarīgi, lai grūtībās
nonākušo valstu obligāciju procentu likmju pazemināšana nekļūtu par ECB
galveno rūpalu, jo šie abi mērķi var izrādīties konfliktējoši, it sevišķi, ja vienlaikus palielinātos privāto banku aizdevumi. Svarīga ir EP uzraudzība šajā
jautājumā, piemēram, izmantojot iespēju, ka ECB prezidents, reizi ceturksnī
15
Introductory Statement to the Press Conference by Mario Draghi, President of the ECB.
European Central Bank. 06.09.2012. http://www.ecb.int/press/pressconf/2012/html/is120906.
en.html (Eiropas Centrālās bankas mājaslapa; aplūkota 15.02.2013.).
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uzstājoties Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetāro lietu komitejā,
sniedz pārskatus par ECB monetāro politiku.
Neraugoties uz pretrunīgumu, tirgus reakcija uz ECB lēmumu ir bijusi
pozitīva. Piemēram, Spānijas divu gadu obligāciju likmes nokritās no 6,9%
2012. gada jūlija beigās (15 gadu augstākais rādītājs) līdz zemāk nekā 3%
2012. gada septembra sākumā. Pozitīvi vērtējams arī tas, ka 2012. gada pēdējos četros mēnešos 93 miljardi eiro ir ieplūduši atpakaļ problēmu skartajās
valstīs (Grieķijā, Īrijā, Itālijā, Portugālē un Spānijā). Viens no galvenajiem
skaidrojumiem tam ir ECB izlēmīgā rīcība. Vienlaikus jānorāda, ka gada pirmajos astoņos mēnešos no šīm pašām valstīm aizplūda 406 miljardi eiro (kas
līdzvērtīgi teju 20% no to kopējā IKP).16

Banku un valstu valdību savstarpējās atkarības mazināšana
Eirozonas krīze atklāja, ka valstu budžeti un banku sektors ir saistīti
daudz ciešāk, nekā tas būtu vēlams. Pētījumi liecina, ka lielākajā daļā eiro
zonas valstu bankām bija ievērojami to valstu vērtspapīru portfeļi, kurās atradās to galvenā mītne — daudz lielāki nekā Lielbritānijā vai ASV. Krīzes laikā
šis risks tikai pieauga, jo visās problēmu skartajās valstīs bija vērojama līdzīga
tendence: arvien mazāk un mazāk nerezidentu vēlējās iegādāties valsts parādzīmes. Turpretim arvien lielāka daļa Vācijas parāda nonāca nerezidentu
rokās.17 Rezultātā valstu budžeta problēmas ietekmēja arī banku sektorus (kā
tas notika Grieķijā). Savukārt, kad kādas valsts bankas nonāca grūtībās, tas
ietekmēja arī valsts budžetu (Īrijas gadījums). Eirozonas valstīm bija jānosedz gan tiešās banku rekapitalizācijas izmaksas (vai arī jāsniedz cita veida
fiskāls atbalsts), gan arī netiešās fiskālās izmaksas, kas radās zemākā IKP
un mazāku nodokļu ieņēmumu dēļ. No 2008. gada oktobra līdz 2011. gada
oktobrim Eiropas valstis bankām sniegtajā atbalstā un garantijās atvēlēja
4,5 triljonus eiro.18
Eirozonas krīzei saasinoties, tika meklēti risinājumi, kā mazināt valstu budžetu un banku savstarpējo atkarību. Banku savienības ideja bija
Investors return €100bn to eurozone periphery. Financial Times. 29.01.2013.
Darvas Z. The Euro Crisis: Ten Roots, but Fewer Solutions. Bruegel Policy Contribution.
2012, October, no. 2012/17, p. 5.
18
Aid pledged to Europe's banks hits 4.5 trillion euros. BBC News. 01.12.2010. http://www.
bbc.co.uk/news/business-11891832 (“BBC” mājaslapa; aplūkota 22.01.2013.).
16
17
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pieņemamāka alternatīva nekā eiroobligāciju izdošana vai straujāka virzība
uz pilnīgu fiskālu savienību. Attiecīgi 2012. gada 28.–29. jūnijā notikušajā
Padomē tika izteikts aicinājums izveidot banku savienību, un Eiropas Komisija jau 12. septembrī piedāvāja tās pirmo elementu — vienotu banku pārraudzības mehānismu, kas piešķirtu Eiropas Centrālajai bankai uzraudzības
lomu pār visām 6000 eirozonas bankām. Bija vērojama zināma vienprātība
par to, ka, ja bankas tiktu pārvaldītas centralizēti, ESM varētu piešķirt pilnvaras rekapitalizēt bankas. Paredzēts, ka banku savienībai būs trīs pamatfunkcijas: 1) banku uzraudzība; 2) palīdzība bankām krīzes pārvaldīšanā un
3) sistēma, kas aizsargā noguldījumus.
Tomēr jāuzsver, ka banku savienības izveide būs ļoti sarežģīta, un jo
projām ir daudzi atklāti jautājumi, par kuriem turpinās sarunas. 2012. gada
29. novembrī EP balsoja par diviem ziņojumiem, kas ir saistīti ar banku
jomas sakārtošanu. EP debatēs uzsvērts: “Eiropai ir iespēja izdarīt savus secinājumus pēc finanšu un ekonomiskās krīzes. Viena no gūtajām mācībām ir
tāda, ka mums ir nepieciešama kopēja Eiropas uzraudzības iestāde visām
bankām. Ar šo uzraugu mēs varēsim novērst šādas kļūdas nākotnē, kad bankas nonāktu nepatikšanās. Tādā veidā mēs atjaunotu uzticību, stiprinātu
finanšu sektoru un aizsargātu noguldītājus, kā arī visu mūsu ekonomiku.”19
2012. gada decembrī ES finanšu ministri vienojās par banku uzraudzības
struktūras izveides pamatprincipiem.
Latvijai kopumā šāda banku uzraudzība būtu izdevīga. Mūsu uzrau
dzības kritēriji ir vieni no stingrākajiem Eiropā, tāpēc tas būtiski nemainītu
spēles noteikumus, bet padarītu bankas drošākas.

Strukturālo atšķirību mazināšana starp
eirozonas valstīm
Būtisks faktors krīzes kontekstā bija pārmērīgas atšķirības tekošā konta
bilancē, ko izraisīja ievērojamas kapitāla plūsmas starp eirozonas valstīm.
Viens no cēloņiem bija Vācijas un Francijas banku aizdevumi eirozonas
19
Banku Savienība — lai bankas spēlētu pēc noteikumiem. Eiropas Parlaments. 28.11.2012.
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/content/20121122STO56230/html/BankuSavien%C4%ABba-lai-bankas-sp%C4%93l%C4%93tu-p%C4%93c-noteikumiem (Eiropas Parlamenta mājaslapa; aplūkota 27.02.2013.).
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perifēro valstu bankām.20 No 2002. līdz 2007. gadam Portugālei, Grieķijai un
Spānijai bija ļoti augsti tekošā konta deficīta rādītāji (attiecīgi –9,2%, –9,1%
un –7,0%).21 Līdzīgi kā Latvijā, problēma bija tā, ka Spānijā un Īrijā ieplūstošais kapitāls tika izmantots, lai uzturētu nepamatotu būvniecības sektora
izaugsmi. Savukārt Grieķijā un Portugālē kapitāls tika izmantots, lai veicinātu patēriņu. Itālija bija īpašs gadījums, jo tā īsti nepiedzīvoja kredīta burbuli, taču zemie izaugsmes rādītāji radīja situāciju, kad tās iepriekš uzkrātie
valsts parādi ilgtermiņā vairs nebija ilgtspējīgā atgriešanas līmenī.
Vācijai, Itālijai un Portugālei pirms krīzes bija visvājākā ekonomiskā
izaugsme starp eirozonas valstīm. Taču Vācija, atšķirībā no Itālijas un Portugāles, būtiski uzlaboja savu konkurētspēju. Arodbiedrības un darba devēji
panāca vienošanos, ka nedrīkst strauji palielināt darba algas, lai saglabātu
Vācijas konkurētspēju un izvairītos no darba vietu pārcelšanas uz Austrum
eiropu un trešajām valstīm.22 Citās eirozonas valstīs nebija iespējams panākt
līdzīgu vienošanos. Rezultātā no 2001. līdz 2011. gadam darba izmaksas uz
vienu vienību Grieķijā pieauga par 33%, Itālijā par 31%, Spānijā par 27% un
Īrijā par 20%. Savukārt Vācijā tās pieauga tikai par 0,9%.23
Lai arī daudzu valstu ekonomikās ir vērojami uzlabojumi, kopumā eirozonas ekonomika turpina sarukt. Komisija lēš, ka eirozonas IKP kopumā
šogad saruks par 0,3% (iepriekš tika paredzēts 0,1% pieaugums). Lielākajai
daļai eirozonas valstu izaugsmes prognozes ir tikušas pazeminātas, arī divu
lielāko eirozonas valstu — Francijas IKP pieaugs tikai par 0,1%, un Vācijas
par 0,5%. Parādu un banku krīzē visvairāk cietušās valstis — Grieķija, Spānija, Portugāle un Itālija — turpina cīnīties ar recesiju. Arī bezdarba līmenis
turpina pieaugt. Komisija paredz, ka šogad Eiropas vidējais bezdarba līmenis pārsniegs 2012. gada līmeni un no 11,4% pieaugs līdz 12,2% (Grieķijā
sasniedzot 27,0% un Spānijā 26,9%). Sarežģītā ekonomiskā situācija liecina,
ka vairākas dalībvalstis visdrīzāk nespēs ievērot izvirzītos budžeta deficīta
mērķus. Piemēram, negaidīti liels budžeta deficīts ir sagaidāms Francijā (3,7%
no IKP plānoto 3% vietā).
20
Lin J. Y., Treichel V. The Crisis in the Euro Zone: Did the Euro Contribute to the Evolution
of the Crisis? Policy Research Working Paper. World Bank. 2012, July, no. 6127, p. 5.
21
Lane P. R. The European Sovereign Debt Crisis. Journal of Economic Perspectives. 2102,
vol. 26, no. 3, p. 52.
22
Lin J. Y., Treichel V. The Crisis in the Euro Zone: Did the Euro Contribute to the Evolution
of the Crisis? Policy Research Working Paper. World Bank. 2012, July, no. 6127, p. 12.
23
Turpat, p. 10.
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Satraucošs ir fakts, ka daudzu eirozonas valstu parādi turpina pieaugt,
jo to ekonomikas stagnē vai grimst recesijā, budžeta ienākumiem sarūkot.
Analizējot situāciju Dienvideiropā, ir redzama lejupejoša spirāle. Fiskālā
pielāgošanās novājina valstu ekonomikas, un rezultātā krītas to ieņēmumi.
Savukārt tas rada nepieciešamību pēc jauniem fiskālās pielāgošanās pasā
kumiem. Saprotams, ka no šādas situācijas ir ārkārtīgi grūti izkļūt, bet, diemžēl, tam vēl nav rasts ilgtspējīgs risinājums. Ne velti viens no EP deputātu
uzdotajiem jautājumiem Latvijas Bankas prezidentam un finanšu ministram Eiropas Parlamentā 2013. gada 26. februārī bija par Latvijas uzrādīto
izaugsmes rādītāju ilgtspēju, it īpaši nodarbinātības jomā, kā arī attiecībā uz
nodokļiem un tiešajām ārvalstu investīcijām.24
Zināma ES atbilde izaugsmes krīzei bija 2012. gada 29. jūnija samitā
pieņemtais Izaugsmes un nodarbinātības pakts, kas aptvēra daudzas strukturālas reformas, banku sektora restrukturizāciju, uz izaugsmi vērstu fiskālu
konsolidāciju, krīzes sociālo seku izvērtējumu un vienotā tirgus padziļināšanu. Taču netika piedāvāti jauni instrumenti, lai sasniegtu šos mērķus. Pozitīvi vērtējams tas, ka Eiropas Investīciju bankai tika atvēlēti papildu līdzekļi
(10 miljardi, kas palielina tās aizdošanas spēju līdz 60 miljardiem eiro), kā
arī projektu obligāciju izmēģinājuma posma uzsākšana, kam tika piešķirti
4,5 miljardi eiro.25 Taču tā būs tikai neliela ietekme uz kopējo ES izaugsmi.
Tāpat arī jānorāda, ka struktūrfondu izmantošana, lai cik nozīmīga tā nebūtu
atsevišķās valstīs, nenozīmē lielu līdzekļu ieplūšanu ekonomikā.
Jānorāda, ka EP nav vienprātības par vislabāko ceļu uz ekonomikas
izaugsmi. Tas ir saprotams, ņemot vērā politiskās un ideoloģiskās atšķirības
politisko grupu starpā. Kamēr kreisie politiskie spēki Eiropas Parlamenta
deputāti brīdina par taupības negatīvo ietekmi uz izaugsmi, labējie turpina
iestāties par fiskālās konsolidācijas saglabāšanu un strukturālajām reformām.
Vairākums deputātu uzskata, ka fiskālās disciplīnas pasākumiem ir jāiet roku
rokā ar bezdarba samazināšanu. “Budžeta deficīta samazināšana un finanšu
stabilizācija ir priekšnoteikumi ekonomikas atveseļošanai un bezdarba izskaušanai. Bez Eiropas atbalsta un pasākumiem dažas valstis šodien nevarēs
24
Sēdes ieraksts pieejams: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=
20130226-0900-COMMITTEE-ECON (Eiropas Parlamenta mājaslapa; aplūkota 28.02.2013.).
25
European Council. Conclusions. 2012, June, 28/29, EUCO 76/12. http://www.consilium.
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131388.pdf (Eiropas Savienības Padomes mājaslapa; aplūkota 20.02.2013.).
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izmaksāt algas ierēdņiem un pensionāriem. Gada budžeta deficīts un strukturālo reformu samazināšana ļaus šo valstu ekonomikām atgūties, kļūt konkurētspējīgām un vēlāk paaugstināt nodarbinātības līmeni.”26
Strukturālo reformu nozīmi šī gada februārī EP uzsvēra arī Latvijas
finanšu ministrs Andris Vilks: “Ir svarīgi apvienot fiskālo disciplīnu ar izaugsmei draudzīgām reformām. Latvijā mēs to darām.”27 Bija jūtams liels
EP deputātu atbalsts Latvijas ceļam uz eirozonu. Daudzi deputāti uzsvēra,
ka Latvijai būtu jārāda piemērs, kā īstenot reformas. Vēl vairākas dienas pēc
tikšanās ar Latvijas amatpersonām EP deputāti citās sanāksmēs atsaucās uz
Latvijas piemēru.
Sarunās starp EP un ES Padomi par nākamo daudzgadu budžetu 2014.–
2020. gada periodam mums visiem būtu jāatceras, cik nozīmīgi ir tas, lai
ES līmenī sadalītā nauda tiešām tiktu novirzīta Eiropas izaugsmei svarīgām
programmām, jo īpaši inovatīvas ekonomikas stiprināšanai. Uzskatu, ka papildu līdzekļus varētu rast, ja tiktu samazināti ES administratīvie izdevumi,
kas pašreiz ES Padomes apstiprinātajā budžeta piedāvājumā procentuāli ir
saglabāti tādā pašā līmenī kā 2007.–2013. gada periodā (6%), bet absolūtos
skaitļos pieaugs par vairāk nekā 4,5 miljardiem eiro. Daudzi EP deputāti
izvairās par to diskutēt, bet tas ir jādara, ja gribam panākt vairāk līdzekļu
kohēzijas finansējumam vai atbalstam zemniekiem, kas šobrīd ir sadalīti tā,
ka tie tiešā veidā kropļo konkurenci kopienas iekšējā tirgū.

Eiro ieviešanas ieguvumi un riski Latvijā
Pieņemtie lēmumi un pasākumi dod pamatu cerēt, ka eirozonā sāksies stabilāks attīstības posms. Latvijas gatavība pievienoties eirozonai tiek
uztverta kā uzticības apliecinājums eirozonai.28 Latvija tiek arī uzskatīta par
26
Taupība vai izaugsme: deputāti nav vienoti par ekonomisko politiku. Eiropas Parlaments.
07.02.2013. http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/content/20130201STO05562/html/
Taup%C4%ABba-vai-izaugsme-deput%C4%81ti-nav-vienoti-par-ekonomisko-politiku (Eiropas
Parlamenta mājaslapa; aplūkota 27.02.2013.).
27
Vairāk par šo: Latvijas amatpersonas apliecina valsts gatavību pievienoties eiro. Eiropas Parlaments. 26.02.2013. http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/content/20130225STO06071/
html/Latvijas-amatpersonas-apliecina-valsts-gatav%C4%ABbu-pievienoties-eiro (Eiropas Parlamenta mājaslapa; aplūkota 28.02.2013.).
28
Barley R. Latvia Offers a Route to Euro-Zone Growth. The Wall Street Journal. 07.01.2013.
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piemēru visai ES, kā pārvarēt krīzi, panākt izaugsmi un stabilitāti. Pievie
nošanās eirozonai ir Latvijas interesēs, tomēr jāapzinās arī riski.
Tiek prognozēts, ka pievienošanās rezultātā samazināsies valūtas konvertācijas izmaksas. Eiro jau šobrīd ir galvenā Latvijas ārējās tirdzniecības
norēķinos izmantotā valūta: 2011. gadā 59% no norēķiniem par preču un
pakalpojumu importu vai eksportu tika veikti eiro. Pēdējo 5 gadu laikā konvertācijas izmaksas bija aptuveni 600 miljoni eiro. Taču ir grūti paredzēt, vai
ieguvums būs lielāks eksportējošajiem vai importējošajiem uzņēmumiem. Ja
2012. gadā Latvijas uzņēmumi uzrādīja ļoti labus eksporta rādītājus (17,7%),29
pievienošanās eirozonai vienlaikus nozīmēs arī lielāku konkurenci. Latvijas
uzņēmumiem tādēļ ir jābūt spējīgiem eksportēt konkurētspējīgus produktus lielos apmēros uz tirgiem, kur tiek galvenokārt izmantots eiro, citādi
lielākie ieguvēji būs importētāji.
Jānorāda, ka visās jaunajās eirozonas valstīs ir audzis tirdzniecības apjoms, taču to galvenokārt veido imports. Piemēram, Igaunijas gadījumā tirdzniecības bilances deficīts mainījās no –0,5 miljardiem eiro 2010. gadā pirms
iestāšanās eirozonā uz –0,6 miljardiem eiro pēc iestāšanās eirozonā. Tas,
protams, var izrādīties kā viens no eiro ieviešanas negatīvajiem aspektiem
arī Latvijā.
Latvijai būs ļoti svarīgi tas, ar kādām procentu likmēm mēs varēsim aizņemties, lai nepārmaksātu par starptautiskā aizdevuma refinansēšanu — par
2–2,5% vai 5,5–6%. Latvijas Banka prognozē, ka, iestājoties eirozonā, Latvijas kredītreitingi pieaugs un līdz ar to arī aizdevumu procentu likmes kritīsies. Līdz ar to Latvija desmit gadu laikā varētu ieekonomēt 900 miljonus
eiro.30 Vienlaikus gan jānorāda, ka zemākās likmes ir tieši tām valstīm, kas ir
ārpus eirozonas, piemēram, Dānijai, Zviedrijai un Lielbritānijai, bet atsevišķām eirozonas valstīm tās ir ļoti augstas, piemēram, Grieķijai, Portugālei u.c.
Tātad eirozonas valsts statuss vien nenodrošina kredītu reitingu paaugstināšanos vai pazemināšanos. Būtiskākais faktors ir katras valsts ekonomikas
stabilitāte un ilgtspēja.
29
Kasjanovs I. Manufacturing ends the year on a positive note. 04.02.2013. http://www.macroeconomics.lv/manufacturing-ends-year-positive-note-0 (Latvijas Bankas interneta vietne makroekonomika.lv; aplūkota 21.02.2013.).
30
Euro in Latvia: financial and other benefits. Bank of Latvia. 02.11.2012. http://www.eiro.lv/
eng/news/26932 (Latvijas Bankas mājaslapa; aplūkota 14.01.2013.).
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Pēc pievienošanās eirozonai IKP uz vienu iedzīvotāju pieauga visās valstīs, ieskaitot Igauniju, kas sasniedza īpaši labus rezultātus. Taču arī Igaunijā
IKP pieauguma prognozes ir tikušas pazeminātas no 3,6% uz 3%.31 Nav gan
iespējams apgalvot, ka IKP pieaugums ir eiro ieviešanas tiešas sekas. Pievienošanās eirozonai var dot papildu impulsu ekonomikai, bet kā viens no
izšķirošiem faktoriem ir jāvērtē arī ekonomikas cikliskā attīstība, kas ietekmē
ekonomiskos rādītājus, ieskaitot IKP.
Visas jaunās eirozonas dalībvalstis ir piedzīvojušas zināmu inflācijas
pieaugumu. Arī Latvijā pastāv risks, ka ekonomiskās izaugsmes rezultātā inflācija varētu pieaugt. ECB 2012. gada Konverģences ziņojums paredz, ka
Latvijai būs grūti saglabāt zemu inflācijas līmeni vidējā laika perspektīvā, jo
IKP uz vienu iedzīvotāju un cenu līmenis joprojām ir būtiski zemāks nekā
eirozonā.32 Taču līdz šim nav bijis iespējams pierādīt tiešu cēloņsakarību
starp iestāšanos eirozonā un inflāciju. Eiropas Komisija un Eurostat ir novērtējuši maksimālo cenu pieaugumu pēc eiro ieviešanas dažādās valstīs, un tas
svārstās no 0,20% Maltā līdz 0,50% Somijā.
Par ekonomiskajiem ieguvumiem un zaudējumiem vēl var diskutēt,
savukārt ģeopolitiskie apsvērumi liek atbalstīt Latvijas pievienošanos eirozonai. Ir skaidri redzams, ka Krievija cenšas atgūt politisko un ekonomisko
ietekmi Baltijas valstīs un it īpaši Latvijā. Pievienojoties eirozonai, Krievijas
faktiskā ietekme, kā arī ietekmēšanas iespējas noteikti mazinātos.

***

Ir pamats cerēt, ka pieņemtie lēmumi palīdzēs eirozonai pārvarēt virkni
būtisku problēmu. Uzsāktās reformas ir labs pamats tālākajai eirozonas pastāvēšanai, un tā būs daudz gatavāka risināt finansiālos un ekonomiskos pārbaudījumus nekā krīzes sākumā.
Līdzšinējās diskusijas publiskajā telpā lielā mērā ir bijušas centrētas uz
konkrētu Latvijas ieguvumu un zaudējumu analīzi. Tas, protams, ir būtisks
priekšnoteikums, lai mazinātu Latvijas iedzīvotāju skepsi attiecībā uz eiro
31
Economic Policy Statement of Eesti Pank. Eesti Pank. 12.12.2012. http://www.eestipank.ee/
sites/default/files/files/Pressiteated/en/2012/presentation_12122012.pdf (Igaunijas Centrālās bankas mājaslapa; aplūkota 15.02.2013.).
32
European Central Bank. Convergence Report. 2012, May, p. 102. http://www.ecb.int/pub/
pdf/conrep/cr201205en.pdf (Eiropas Centrālās bankas mājaslapa; aplūkota 18.02.2013.).
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ieviešanu, par ko Latvijas Bankas prezidentu un finanšu ministru februārī
iztaujāja EP deputāti. Ir prognozējams, ka Latvija būs ieguvēja no iestāšanās
eirozonā. Svarīgi ir arī atrasties ekonomiski spēcīgāko valstu grupā, kas dos
papildu stimulu ekonomikas izaugsmei.
Taču tikpat svarīgi ir izvērtēt eirozonas attīstību kopumā. Latvija lielā
mērā jau ir pārvarējusi krīzi, bet daudzas eirozonas valstis joprojām saskaras
ar būtiskām ekonomiskām problēmām, kuru atrisināšanai nepieciešams īstenot strukturālas reformas. Turpinās arī eirozonas pārvaldības mehānismu
tālāka pilnveidošana. Latvijas interesēs ir aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā par nākamajiem pasākumiem eirozonas stiprināšanā. Latvijas
pieredze krīzes pārvarēšanā noteikti var būt piemērs daudzām citām eiro
zonas valstīm.

Eiropas Stabilizācijas mehānisma
darbības pamatprincipi
Vija Mičūne,

Latvijas Bankas vecākā ekonomiste
Raksta mērķis ir sniegt padziļinātu ieskatu par Eiropas Stabilizācijas mehānismu (ESM) un tā darbības pamatprincipiem. ESM ir sarežģīts finanšu
atbalsta mehānisms, tādēļ rakstā tā darbība atainota no četrām perspektīvām: finanšu līdzekļu piesaistes, kapitāla struktūras, aizdotspējas un pār
valdes. Ja Latvija ieviesīs eiro, tai vajadzēs piedalīties arī ESM. Tādēļ ESM
darbības pamatprincipus būtiski izprast jau šobrīd. Latvijas potenciālās
iemaksas ESM kapitālā ir plaši apspriestas masu medijos kā arguments
pret pievienošanos eirozonai 2014. gadā, taču, izpētot dziļāk ESM darbības
pamatprincipus, atklājas, ka sabiedrības viedoklis par ESM ir balstīts uz
virspusēju informāciju. Darbodamies kā vienota aizņemšanās platforma,
ESM padara lētākas aizņemšanās izmaksas, kas rodas, eirozonas valstīm
aizņemoties atbalsta sniegšanai finanšu tirgus satricinājumu skartajām val
stīm. ESM apmaksājamais kapitāls — būtiska ESM kapitāla sastāvdaļa —
padara ESM līdzekļu piesaisti finanšu tirgos lētāku un efektīvāku. Ņemot
vērā, ka, visticamāk, pirmos 12 gadus pēc pievienošanās ESM Latvijas
kapitāla iemaksām tiks piemērota pagaidu korekcija, Latvijas apmaksājamā
kapitāla lielumu var vērtēt kā piemērotu pašreizējai valsts ekonomiskajai
un demogrāfiskajai situācijai. Savukārt varbūtība, ka Latvijai ESM būs
jāiemaksā kapitāls pēc pieprasījuma, ir vērtējama kā samērā neliela. ESM
pārvaldes struktūra sniedz Latvijai iespēju ietekmēt nozīmīgākos ESM
darbības lēmumus, piemēram, lēmumus par finanšu atbalsta piešķiršanu,
tā veidu un apjomu, piešķiramā finanšu atbalsta nosacījumiem, ESM aizdotspējas palielināšanu un pieejamo finanšu palīdzības instrumentu klāstu.
Atslēgvārdi: aizdotspēja, apmaksājamais kapitāls, Eiropas Stabilizācijas
mehānisms, kapitāls pēc pieprasījuma, pārvaldes struktūra.
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The aim of this paper is to provide a deeper overview of the European Stabi
lity Mechanism (further in the text — the ESM) and the main principles
of its operations. The ESM is a complex financial support mechanism,
therefore, in this paper, its operations are described from four perspectives
and, in particular, from the perspectives of attraction of financial resources,
capital structure, lending capacity and governance. If Latvia became a
new member of the eurozone it would be obliged to participate in the
ESM. Therefore, the main principles of the ESM operations should be
comprehended already at this point in time. In the mass media, Latvia`s
potential contribution to the ESM capital is widely discussed as an argument
against joining the eurozone in 2014. However, a deeper examination of
the main principles of the ESM operations reveals that public opinion on
the issue is based on rather shallow information. Operating as a common
borrowing platform, the ESM reduces the costs that could emerge to eurozone Member States from borrowing financial resources from the capital
markets to provide assistance to countries hit by financial market turbu
lences. The paid-in capital of the ESM being an essential component of
ESM capital structure considerably reduces the borrowing costs. Taking
into consideration the fact that, most likely, the temporary correction key
will be applied for Latvia's initial capital contributions for 12 years after
joining the ESM, the amount of Latvia's paid-in capital share should be
evaluated as appropriate for the present economic and demographic
reality of the country. At the same time, the probability that Latvia will be
obliged to contribute to the callable capital of the ESM is relatively small.
Participating in the ESM governance structure, Latvia will also take part in
the decision-making process over the most important issues regarding the
ESM operations, for example, granting financial assistance to the eurozone
Member States, its type and amount, conditionality, possible increase
of the ESM lending capacity and range of available financial assistance
instruments.
Keywords: callable capital, European Stabilization Mechanism, governance
structure, lending capacity, payable capital.

Ievads
Jau kopš 2009. gada beigām starptautiskās sabiedrības uzmanības lokā
ir Eiropas finanšu krīze un ar to saistītās norises. Situācijā, kad vairākas
eirozonas perifērijas valstis ir nonākušas valsts parāda pārfinansēšanas
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grūtībās, radušos problēmu bija iespējams atrisināt vairs tikai ar pārējo
eirozonas valstu un starptautisko institūciju atbalstu. Eiropas finanšu krīzes
pirmsākumā eirozonas valstu savstarpējais finanšu atbalsta mehānisms bija
salīdzinoši vienkāršs, proti, Grieķija ar citām eirozonas valstīm noslēdza
divpusējas vienošanās par aizdevumu. Turklāt atbalsta sniedzējvalstīm, lai
varētu solidāri aizdot nepieciešamos finanšu līdzekļus atbalsta saņēmējvalstij, bieži vien pašām bija jāaizņemas finanšu tirgū. Tādēļ, lai eirozonas
ietvaros atbalsta sniegšanas mehānismu padarītu efektīvāku un lētāku, tika
radīti jauni pagaidu risinājumi, piemēram, Eiropas Finanšu stabilitātes fonds
(European Financial Stability Facility, EFSF), kas fonda dalībniekiem darbojās kā vienota aizņemšanās platforma. Tālāk finanšu tirgū piesaistītos
līdzekļus EFSF izmantoja atbalsta sniegšanai Eiropas parāda krīzes skartajām eirozonas valstīm: Grieķijai, Portugālei un Īrijai. Nākamais solis atbalsta
mehānismu evolūcijā bija eirozonas dalībvalstu lēmums veidot pastāvīgu
krīzes pārvaldīšanas mehānismu ar plašākām atbalsta sniegšanas iespējām —
Eiropas Stabilizācijas mehānismu (ESM), kas no 2013. gada jūlija aizstās
iepriekš ieviestos pagaidu risinājumus. Iestājoties eirozonā, arī Latvijai būs
jākļūst par ESM dalībvalsti, tādēļ jau tagad ir būtiski izprast tā darbības
pamatprincipus.
ESM darbības pamatprincipus var apskatīt no vairākām perspektīvām.
Pirmkārt, ESM (līdzīgi kā EFSF), darbodamies kā vienota eirozonas valstu
aizņemšanās platforma, atbalsta sniegšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus
aizņemas finanšu tirgū, emitējot obligācijas un parādzīmes. Tā kā starptautiskās kredītreitingu aģentūras ESM ir piešķīrušas ļoti augstu kredītreitinga
vērtējumu (Fitch – AAA, Moody's – Aa1 jeb AA+), tad eirozonas valstīm ar
zemāku kredītreitingu aizņemšanās izmaksas tiek būtiski samazinātas. No tā
varētu secināt, ka gadījumā, ja visas eirozonas valstis nepieciešamos finanšu
līdzekļus finanšu tirgū aizņemtos caur ESM, šo valstu kopējās izmaksas būtu
mazākas par izmaksām, tos pašus finanšu līdzekļus piesaistot finanšu tirgū
katrai atsevišķi. Otrkārt, lai nodrošinātu ESM augsto kredītreitinga vērtējumu un tādējādi arī mazākas ESM aizņemšanās izmaksas, dalībvalstīm ESM
jāiemaksā noteikts kapitāla apjoms. Tomēr dalībvalstu kopējais ESM iemaksājamais kapitāls ir krietni mazāks nekā ESM aizdotspēja. Savukārt neplānoti
papildu maksājumi ESM kapitālā ir iespējami, tikai izpildoties īpaši nelabvēlīgam notikumu attīstības scenārijam. Treškārt, ESM galvenais instruments
atbalsta sniegšanā problēmvalstīm ir aizdevumi. Palīdzību saņemošajām
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valstīm aizdevums ir jāatmaksā ESM pilnā apmērā, maksājot par saņemto
palīdzību arī procentus. Ceturtkārt, ESM līgums nosaka pārvaldes struktūru,
kas ļauj visām eirozonas valstīm ietekmēt nozīmīgo lēmumu pieņemšanu,
tai skaitā par ESM finanšu tirgū piesaistīto finansējumu, kapitālu un sniegto
atbalstu. Tādēļ rakstā izvirzīts mērķis atainot ESM darbību no visām četrām
iezīmētajām perspektīvām: finanšu līdzekļu piesaistes, kapitāla struktūras,
aizdotspējas un pārvaldes.

Finanšu līdzekļu piesaiste
Lai ESM ietvaros finanšu tirgus satricinājumu skartajām dalībvalstīm
varētu piešķirt aizdevumu, finanšu līdzekļi tiks piesaistīti finanšu tirgū, emitējot parāda vērtspapīrus. Lai finanšu tirgū emitētajiem parāda vērtspapīriem būtu pēc iespējas izdevīgāka peļņas procentu likme, ESM nepieciešams
panākt augstāku kredītreitinga vērtējumu, ko palīdz nodrošināt izvēlētā
ESM tiesiskā forma un kapitāla struktūra. ESM no EFSF pārņēma īstermiņa
aizņemšanās programmu jau šā gada 8. janvārī. Pirmajā ESM parādzīmju
emisijā investoru pieprasījums bija augsts (6,2 miljardi eiro) un ESM emitēja
trīs mēnešu parādzīmes 1,927 miljardu eiro apmērā ar vidējo svērto peļņas
procentu likmi mīnus 0,0324%1.
Pagaidām ESM finanšu tirgū nav emitējusi ilgtermiņa parādzīmes, taču,
pēc analītiķu domām, ja tādas būtu emitētas, to peļņas procentu likme būtu
līdzīga EFSF (sk. 1. attēlu2) vai Eiropas Investīciju bankas (EIB) obligāciju
peļņas procentu likmēm. Tirgus analītiķi uzskata, ka ESM emitēto obligāciju
peļņas procentu likme varētu būt nedaudz zemāka par EFSF emitēto obligāciju peļņas likmi, jo ESM iesaistītajām valstīm jāveic 80 miljardu eiro kapitāla iemaksa un ESM ir viegli pārredzama kapitāla struktūra. Tiek uzskatīts,
ka ESM emitēto obligāciju peļņas procentu likme pārsniegtu EIB obligāciju
peļņas likmi, jo tās kapitālu veido tikai eirozonas valstu iemaksas, savukārt
EIB kapitālā iemaksas veic visas 27 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis.
1
ESM holds 3 — month bill auction, launching short-term funding programme. European
Stability Mechanism. No.01/2013. http://www.esm.europa.eu/pdf/ESM%20press%20release%20
ESM%20holds%203%20month%20bill%20auction%20launching%20ST%20funding%20programme%2008012013.pdf (Eiropas Stabilizācijas mehānisma mājaslapa; aplūkota 01.02.2013.).
2
EFSF bond issue profit rates. Bloomberg. Stock & Rates. http://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/ (Biznesa un finanšu tirgus ziņu portāls “Bloomberg”; aplūkots 01.02.2013.).
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1. attēls. EFSF emitēto obligāciju peļņas procentu likmes

Turklāt EIB emitētās obligācijas ir samērā likvīdas un piesaistītie finanšu
līdzekļi tiek izmantoti dažādu projektu finansēšanai.3
Lēmums par ESM emitēto parāda vērtspapīru termiņu tiks pieņemts
atsevišķi katrai emisijai, izvērtējot nepieciešamību pēc finansējuma, finanšu
tirgus pieprasījumu un citus apstākļus. Ņemot vērā, ka ESM emitēto obligāciju termiņi varētu būt līdzīgi EFSF obligāciju termiņiem, visticamāk, tiks
emitētas 1–10 gadu ESM obligācijas. Pašlaik ESM piešķirtais kredītreitings
ir novērtēts ar AA+/AAA. Tādējādi ESM emitētajos parāda vērtspapīros
varēs ieguldīt visi tie tirgus dalībnieki, kas labprātāk izvēlas drošas investī
cijas Eiropas valstu obligācijās.

ESM kapitāla struktūra
ESM kopējo kapitālu veido divas daļas: apmaksājamais kapitāls un
kapitāls pēc pieprasījuma. ESM kopējais kapitāls ir 700 miljardi eiro — no
3
Bradly M., Winkler S., Weber F. and Haworth H. ESM: An in-depth Analysis. European
SSAs — Explorer. 2012, October.
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tā 80 miljardi eiro ir apmaksājamais kapitāls un 620 miljardi eiro — kapitāls
pēc pieprasījuma. Apmaksājamais kapitāls eirozonas valstīm ESM būs jāiemaksā pakāpeniski (saskaņā ar dalībvalstu pagājušā gada 30. martā nolemto
pirmie divi maksājumi tika veikti 2012. gada rudenī, nākamie divi būs jāveic
2013. gadā un viens 2014. gadā).
ESM līgums paredz iespēju, ka dalībvalstis zināmos gadījumos var
saņemt pieprasījumu noteiktā laikā iemaksāt daļu pieprasāmā kapitāla, piemēram, ja kādai no ESM palīdzību saņemošai valstij rodas grūtības segt
savas saistības aizdevuma programmas ietvaros. Šāda scenārija varbūtība ir
maza, jo palīdzības piešķiršanas nosacījumi ir gana stingri. ESM darbības
principi veidoti tā, lai ierobežotu eirozonas valstu iespējas izmantot palīdzības programmu ļaunprātīgi un motivētu tās uzturēt saprātīgu budžeta
politiku4. Tās galvenie principi5:
•• ESM palīdzību dalībvalstis varēs saņemt, ievērojot stingrus nosa
cījumus. Piemēram, ESM palīdzības saņēmējvalstij būs jāievēro
makroekonomikas stabilizācijas programma vai iepriekš atrunāti
nosacījumi. Vidējā termiņā tas būtiski palielina varbūtību, ka dalīb
valsts spēs atmaksāt savas saistības pret ESM;
•• Tāpat, saņemot dalībvalsts pieteikumu ESM finanšu palīdzības
saņemšanai, tiks vērtēts, vai situācija šajā valstī apdraud eirozonas
finanšu stabilitāti kopumā un vai valsts parāds ir ilgtspējīgs. Ja valsts
parāds tiek novērtēts kā ilgtnespējīgs, makroekonomikas stabilizā
cijas programmā var iestrādāt nosacījumu, ka palīdzība tiks sniegta
tikai tādā gadījumā, ja ar privāto sektoru tiks panākta vienošanās par
parāda norakstīšanu. Tādējādi arī privātā sektora investoriem būs
jābūt gataviem uzņemties atbildību par valsts finanšu stabilitāti un
nesamērīgas peļņas risku;
•• ESM atbalsts tiks piešķirts tikai tām valstīm, kas ratificēs jauno
ES dalībvalstu fiskālās disciplīnas līgumu un iekļaus nacionālajā
likumdošanā nosacījumu par sabalansētu budžetu. Ievērojot fiskālo
disciplīnu, tiks samazināts jaunu finanšu satricinājumu risks un
The European Stability Mechanism. ECB Monthly Bulletin. 2011, October.
Līgums, ar ko nodibina Eiropas Stabilizācijas mehānismu (spēkā no 27.09.2012.). http://
www.european-council.europa.eu/media/582311/05-tesm2.en12.pdf (Eiropadomes mājaslapa; aplūkota 01.02.2013.).
4
5
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iespējamība, ka ESM tiks izmantots bezatbildīgi. Ievērojot ES
fiskālo līgumu, eirozonas valstis ieliek pamatus tam, lai nākotnē
novērstu parādu krīzes atkārtošanos. Ja nākotnē ESM dalībvalstis
ievēros pasākumu kopumu krīzes novēršanai un nepieļaus jaunus
satricinājumus finanšu tirgos, ESM pastāvēs tikai drošības apsvērumu
dēļ — kā “ugunsdzēšamais aparāts”, kuru izmanto tikai ārkārtas
situācijās, lai finanšu tirgus satricinājumu skartās valstis iegūtu laiku
strukturālo reformu veikšanai un finanšu ilgtspējas un konkurēt
spējas atgūšanai;
•• ESM atbalsta saņēmējvalstīm izsniegtajiem kredītiem, līdzīgi kā Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) aizdevumiem, ir noteikts priekšrocību
statuss. Tiesa, SVF izsniegtajiem kredītiem ir augstāks priekšrocību
statuss. Tas nozīmē, ka atbalsta saņēmējvalstij maksātnespējas gadī
jumā savas saistības vispirms būs jākārto ar SVF, tad ESM un tikai pēc
tam — ar pārējiem kreditoriem. Tādēļ varbūtība, ka ESM no atbalsta
saņēmējvalsts spēs atgūt visu vai lielāko daļu no izsniegtā kredīta
līdzekļiem pat tās maksātnespējas gadījumā, ir augsta.
Kapitāls pēc pieprasījuma būtu jāiemaksā vien tajos gadījumos, ja netiek
īstenots kāds no iepriekšminētajiem ESM darbības principiem.
Galvenais mehānisms, kā stimulēt visas ESM iesaistītās valstis veikt
kapitāla iemaksas, ir balss tiesību saglabāšana. Ja ESM dalībvalsts neveic
nepieciešamo kapitāla maksājumu, tai tiek atņemtas balss tiesības, atbilstoši
mainot pārējām valstīm piešķirto balss tiesību proporcijas.
Katras eirozonas valsts daļa ESM kapitālā (apmaksātajā un kapitālā pēc
pieprasījuma) tiek aprēķināta, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas (ECB)
noteiktās kapitāla atslēgas. Šo atslēgu aprēķina, ņemot vērā datus par valsts
iedzīvotāju īpatsvaru kopējā ES iedzīvotāju skaitā un valsts iekšzemes kopprodukta (IKP) īpatsvaru kopējā ES IKP apjomā. Valstīm ar zemu IKP uz
vienu iedzīvotāju (zem 75% no ES vidējā), kam atbilst Latvijas sniegums,
divpadsmit gadus pēc ESM stāšanās spēkā vai pēc pievienošanās eirozonai
piemēro atvieglotus kapitāla apmaksas nosacījumus, t. i., koriģētu (samazinātu) ECB kapitāla atslēgu un attiecīgi arī sākotnēji zemāku ESM apmaksājamā kapitāla daļu. Starpība starp aprēķināto apmaksājamo un koriģēto
apmaksāto kapitāla daļu dalībvalstij būs jāapmaksā vienā maksājumā trīspadsmitajā gadā pēc atlaides piemērošanas.
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2. attēls. ESM kapitāls pa valstīm, mljrd. eiro

Absolūtajos skaitļos mazo valstu iemaksas ESM ir nelielas, un galvenie kapitāla turētāji un lielāko iemaksu veicēji ir tādas valstis kā Vācija un
Francija (sk. 2. attēlu).
Igaunija jau ir eirozonas valsts, un no tās piemēra varam izvērtēt dalību
ESM. Kā valstij, kuras IKP ir zem 75% no vidējā Eiropas Savienības IKP6,
Igaunijai ir piemērota koriģēta (samazināta) ESM kapitāla atslēga, t. i.,
0,186% no kapitāla. Atbilstoši šādai atslēgai Igaunijas iemaksas ESM apmaksājamajā kapitālā veido 149 miljonus eiro, kas jāiemaksā vairākos gados,
atbilstoši iepriekš minētajam iemaksu grafikam. Savukārt Igaunijas daļa
ESM kapitālā pēc pieprasījuma varētu būt līdz 1,2 miljardiem eiro. Tādējādi, kā norādīts ESM līgumā, Igaunijas kopējais ESM autorizētais kapitāls veidos 1,3 miljardus eiro. Igaunijai, kas eirozonā iestājās laikā, kad tika
izveidots EFSF — ES ugunsmūra pagaidu instruments, ir jāveic iemaksas un
jāuzņemas garantijas arī par EFSF.
Latvijai bez atvieglojumu piemērošanas ESM apmaksājamā kapitāla atslēga būs aptuveni 0,4%, bet ar atvieglojumiem tā ir gandrīz uz pusi zemāka.
Tā kā Latvija ir lielāka nekā Igaunija, tai ESM būtu jāiemaksā nedaudz
6
Eiropas Savienības valstu statistikas dati par IKP. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/national_accounts/introduction (“Eurostat” mājaslapa; aplūkota 02.04.2013.).
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vairāk (pēc Finanšu ministrijas aplēsēm, Latvijas gadījumā 199 miljoni eiro
jeb 139,3 miljoni latu vairāku gadu garumā) un arī kapitāls pēc pieprasījuma
būtu lielāks (ap 1,4 miljardiem eiro).
Latvija iestāsies eirozonā brīdī, kad EFSF savu aktīvo darbību jau ir
pārtraucis un apkalpo tikai Grieķijai, Portugālei un Īrijai apsolītos EFSF
aizdevumus līdz to pilnīgai atmaksai. Tā kā Latvija, atrodoties ārpus eirozonas, nepiedalījās procesā, kurā tika lemts par EFSF aizdevumu piešķiršanu
un aizdevuma nosacījumiem, un EFSF savu primāro mērķi jau ir izpildījis,
Latvija nevar tikt iesaistīta tā finansējuma nodrošināšanā.7

ESM aizdotspēja
ESM līgums nosaka, ka ESM aizdotspēja būs 500 miljardi eiro. ESM
iemaksātā kapitāla attiecība pret izsniegto aizdevumu atlikumu nedrīkstēs
būt zemāka par 15%, tādējādi pirmajā darbības gadā ESM aizdotspēja uzreiz
nesasniegs paredzētos 500 miljardus eiro. Ja līdz 2013. gada jūlijam ESM
radīsies nepieciešamība sniegt palīdzību virs ESM aizdotspējas, iztrūkumu
varēs segt no EFSF vēl neizmantotās aizdotspējas (148 miljardu eiro apmērā),
bet no 2013. gada 1. jūlija EFSF neizmantotie līdzekļi vairs nebūs pieejami.
EFSF emitētie parāda vērtspapīri turpinās pastāvēt un netiks pārvērsti ESM
parāda vērtspapīros.
Sākotnēji bija paredzēts, ka maksimālais apjoms, ko ESM kopā ar EFSF
varēs aizdot grūtībās nonākušām valstīm, būs 500 miljardi eiro (EFSF turpinās darboties, apkalpojot iepriekš izsniegtos aizdevumus, arī pēc 2013. gada
jūnija līdz to pilnīgai atmaksai). Ņemot vērā notikumu attīstību eirozonas
valstīs, pagājušā gada 30. martā eirozonas valstu finanšu ministri vienojās, ka
ESM apjoms kopā ar jau iepriekš EFSF ietvaros aizdotajiem finanšu līdzekļiem sasniegs 700 miljardus eiro. Tobrīd no EFSF līdzekļiem aizdevumiem
Grieķijai, Īrijai un Portugālei bija paredzēti 200 miljardi eiro, līdz ar to ESM
iespējas izsniegt jaunus aizdevumus pieauga līdz 500 miljardiem eiro — par
200 miljardiem eiro vairāk, nekā bija paredzēts iepriekš.

7
Bambale A. Kurš maksās par Grieķijas parādiem? 01.02.2013. http://www.delfi.lv/news/
comment/comment/aleksandra-bambale-latvijas-banka-kurs-maksas-par-griekijas-paradiem.d?
id=43020050 (Ziņu portāls “Delfi”; aplūkots 01.02.2013.).
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2012. gada oktobris

2013. gada janvāris

ESM

2014. gada janvāris

Jaunām atbalsta programmām EFSF
vairs netiks izmantots.

EFSF

EFSF
piešķirtie
aizdevumi

2013. gada jūlijs

182 mljrd. eiro no EFSF līdzekļiem piešķirti Īrijai, Portugālei un Grieķijai un 100 mljrd. eiro Spānijai banku rekapitalizācijai.

8. oktobrī
inaugurēts ESM.

ESM
148 mljrd. eiro
aizdevumspēja

Pirmās divas (1. un 2.)
apmaksājamā kapitāla
iemaksas 32 mljrd. eiro
apmērā.

Nākošās divas (1. un 2.)
apmaksājamā kapitāla
iemaksas 32 mljrd. eiro
apmērā.

Pēdējā (5.)
apmaksājamā kapitāla
iemaksa 16 mljrd. eiro
apmērā.

500 mljrd. eiro

3. attēls. EFSF un ESM aizdotspēju raksturojoša shēma8

2012. gada vasarā no EFSF līdzekļiem aizdevumiem Spānijai tika paredzēti vēl 100 miljardi eiro. Šā gada jūlijā, EFSF pārtraucot izsniegt jaunus
aizdevumus, Spānijas banku rekapitalizācijai aizdotie finanšu līdzekļi no
EFSF tiks pārcelti uz ESM. Tādējādi ESM un EFSF kopējā aizdotspēja tiks
saglabāta 700 miljardu eiro līmenī.
Ja minētajiem ESM un EFSF instrumentiem pievieno Eiropas Finanšu
stabilizācijas mehānisma ietvaros jau izsniegtos 49 miljardus eiro un Grieķijas divpusējā aizdevuma instrumenta ietvaros izsniegtos 53 miljardus eiro,
kopējais atbalstam pieejamais līdzekļu apjoms (izsniegtais un brīvais) sasniedz aptuveni 800 miljardus eiro. Palielinot palīdzības instrumenta apjomu,
sperts būtisks solis, mēģinot tirgus dalībniekos radīt lielāku pārliecību par
eirozonas spēju glābt parādu krīzes potenciālos upurus.
Pastāv atšķirīgi viedokļi par ESM apjoma pietiekamību. Viens no tiem
balstīts uz ideju, ka pēc iespējas lielāks palīdzības programmas apjoms radīs
investoros pārliecību par eirozonas reģiona spēju atrisināt potenciālos sarežģījumus un lielāku vēlmi iegādāties eirozonas valstu obligācijas. Jo lielāks palīdzības programmas apjoms, jo lielāka iespējamība, ka satricinājumi
vienā eirozonas valstī neizplatīsies uz pārējām valstīm un vajadzība pēc palīdzības nebūs liela.
8
Jautājumi un atbildes par ESM. www.esm.europa.eu (Eiropas Stabilizācijas mehānisma mājaslapa; aplūkota 01.02.2013.).
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Pretējās domās ir tie, kas uzskata, ka nav vērts veidot palīdzības pro
grammu, kas lielāka nekā reāli nepieciešams, un ka pārlieku dāsns palīdzībai
veltītu līdzekļu apmērs var būt par iemeslu nepieciešamo reformu novilci
nāšanai Eiropas parāda krīzes skartajās valstīs.
ESM dalībvalsts finanšu satricinājumu gadījumos varēs pieteikties dažādām ESM atbalsta programmām: banku rekapitalizācijai, preventīvā
finanšu atbalsta programmā, makroekonomikas pielāgošanās programmā
vai otrreizējā tirgus atbalsta instrumentam.

ESM pārvaldes struktūra
ESM, tāpat kā EFSF, galvenā mītne atrodas Luksemburgā. ESM pārvaldes struktūra iekļauj Direktoru padomi (Board of Directors), Vadītāju padomi
(Board of Governors) un izpilddirektoru.
Vadītāju padomē katru ESM dalībvalsti pārstāv finanšu ministrs un
viens vietnieks ministra prombūtnes laikā. ES ekonomikas un monetāro
lietu komisārs un ECB prezidents (tāpat kā Eirogrupas prezidents un eirozonai nepiederošās valstis, kas piedalās atbalsta sniegšanā) darbojas Vadītāju
padomē novērotāju lomā.
Vadītāju padome lēmumus var pieņemt, savstarpēji vienojoties, vai ar
kvalificētu balsu vairākumu. Lai varētu noslēgt savstarpējo vienošanos, balsojumam jābūt vienbalsīgam.
Tirgus analītiķi nereti uzsver, ka ESM Vadītāju padomes balsojumu,
kurā izmantota vienbalsīgas vienošanās procedūra, var uzskatīt par notikušu
arī tad, ja tajā kāda valsts nepiedalās. Ar nosacījumu, ka tiek nodrošināts
kvorums, kuru veido vismaz divas trešdaļas ESM dalībvalstu un vismaz divas
trešdaļas no kopējām balsstiesībām. Tādējādi ir palielināta ESM efektivitāte.
Visus nozīmīgākos lēmumus attiecībā uz ESM pieņem Vadītāju padome,
vienbalsīgi vienojoties, un katras valsts balsij ir vienlīdz liela nozīme. Vadītāju padome ar vienbalsīgu vienošanos pieņem lēmumus, piemēram, par
finanšu atbalsta piešķiršanu, tā veidu un apjomu, finanšu atbalsta nosacījumiem, ESM aizdotspējas palielināšanu un finanšu palīdzības instrumentu
klāstu. Tāpat Vadītāju padomei nepieciešams panākt vienbalsīgu vienošanos, lai pieņemtu lēmumu par kapitāla pieprasīšanu un kapitāla iemaksu
veikšanas termiņiem (izņemot tos gadījumus, kad iemaksātā kapitāla līmenis sarūk ESM ciesto zaudējumu dēļ); kopējā kapitāla pārmaiņām; piešķirtās
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finansiālās palīdzības cenošanas politiku un tās pārmaiņām; kapitāla atslēgas pārmaiņām; jauno dalībvalstu ESM dalības iesniegumu apstiprināšanu
un ar tās iestāšanos saistīto grozījumu veikšanu ESM līgumā; jaunu ESM
akciju emisiju. Vadītāju padome var deleģēt uzdevumus Direktoru padomei.
Kvalificētam vairākumam nepieciešams savākt 80% dalībvalstu balsu proporcionāli ESM dalībvalstu iemaksām ESM kapitālā ar nosacījumu, ka ir
savākts kvorums.
Direktoru padomē katru eirozonas valsti pārstāv viens direktors ar
augstu kompetenci ekonomikas un finanšu jautājumos un viens direktora
vietnieks, kas aizstāj direktoru tā prombūtnes laikā. ESM līgums nosaka,
ka direktoram un direktora vietniekam jābūt kompetentiem ekonomikas
un finanšu jautājumos. Eiropas Komisijas (EK) un ECB nozīmēti pārstāvji
darbojas Direktoru padomē novērotāju lomā. Direktoru padome lēmumu
var pieņemt, panākot kvalificētu balsu vairākumu vai vienkāršu balsu vairākumu. Lai pieņemtu lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu, nepieciešams
savākt dalībvalstu kvorumu un iegūt lielāko daļu no balsīm. Direktoru
padomi vada ESM izpilddirektors, kurš ir atbildīgs par pastāvīgu ESM pārvaldīšanu.
ESM līgumā ir atrunāta arī ārkārtas lēmumu pieņemšanas procedūra,
kas var tikt piemērota, lai nodrošinātu ātru lēmumu pieņemšanas procedūru.
Šo lēmumu pieņemšanas procedūru izmanto vienīgi specifiskos gadījumos,
ja EK un ECB atzīst, ka, to nepiemērojot, var rasties sistēmisks ekonomisks
un finanšu stabilitātes risks. Ja tiek piemērota ārkārtas procedūra, nepieciešams nodrošināt 85% balsu kvalificētu vairākumu.
ESM darbojas ciešā sadarbībā ar SVF, kas šajā sadarbības modelī sniedz
gan tehnisku palīdzību, gan finansiālu atbalstu problēmu skartajām eirozonas valstīm. Arī ECB sadarbosies ar ESM, palīdzot novērtēt, vai kādas valsts
finanšu satricinājumi rada draudus eirozonas finanšu stabilitātei, kā arī veicot detalizētu parāda ilgtspējas analīzi. ECB personāls iesaistīsies arī pārrunās par makroekonomikas pielāgošanas programmas sagatavošanu atbalsta
saņēmējvalstīm un ESM aktivitāšu uzraudzībā.

Secinājumi
ESM ir viens no instrumentiem finansiālās un ekonomiskās stabilitātes
nodrošināšanai eirozonas dalībvalstīs. Pašu par sevi ESM nevar uzskatīt par
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visaptverošu Eiropas parāda krīzes atrisinājumu, bet gan par veidu, kā mīkstināt radušās krīzes sekas, iegūstot papildu laiku tautsaimniecības reformēšanai un valsts finanšu pozīciju sakārtošanai un stiprināšanai. Lai gan ESM
darbība vērsta uz palīdzības sniegšanu eirozonas valstīm, no tā netieši iegūst
arī citu reģionu valstis visā pasaulē, jo īpaši tās, kas saistītas ar ciešākām
preču un pakalpojumu tirdzniecības saitēm. Arī Latvija pagaidām no ESM
pastāvēšanas gūst tikai netiešus ieguvumus: lielāku stabilitāti Eiropas finanšu
tirgū un līdzsvarotāku eirozonas tautsaimniecības attīstību.
Eiroskeptiķi Latvijā kā argumentu pret pievienošanos eirozonai ir
uzsvēruši to, ka Latvijai, kļūstot par eirozonas dalībvalsti, būs jāveic iemaksas
ESM, proti, jāpiedalās fonda finansēšanā. Taču ir tikai loģiski, ka par drošību
jāmaksā un Ekonomikas un monetārās savienības dalībvalstīm ir ne tikai
tiesības, bet arī solidāri pienākumi. ESM var salīdzināt ar apdrošināšanas polisi: tajā jāiemaksā zināma naudas summa, pretī iegūstot pārliecību,
ka negatīva ekonomiskā scenārija gadījumā arī paši saņemsim palīdzību.
Jāatceras, ka 2009. gada beigās, kad Latvija nonāca tuvu maksātnespējai,
saņēmām palīdzību no SVF, EK, atsevišķām ES dalībvalstīm un citām starptautiskajām institūcijām, kas ļāva pārvarēt radušās grūtības. Ja esi šī kluba
biedrs, tad uz tevi jāvar paļauties tādā pašā mērā, kā tu vari paļauties uz
citiem.
Tā kā ESM darbības principi nenosaka saistību segšanas avotu, tā ir
katras ESM dalībvalsts izšķiršanās, kādā veidā finansēt savas iemaksas ESM
kapitālā. Tas nozīmē, ka valstīm ar sabalansētu ekonomiku būs būtiska
priekšrocība, salīdzinot ar mazāk disciplinētām valstīm. Valsts ar sabalansētu ekonomiku spēs veikt iemaksas ESM kapitālā vai nu no pašas rezervēm,
vai aizņemoties finanšu tirgū ar zemiem procentiem.

Parlamentārā uzraudzība ES lietās Latvijā:
Eiropadome un ES Ministru padome
Inese Grumolte,

Latvijas Universitātes doktorante politikas zinātnē
Akcentējot nacionālo parlamentu īstenotās uzraudzības nozīmīgumu pār
ES (Eiropas Savienības) stratēģiskās virzības noteikšanu un lēmumu pie
ņemšanu tās iestādēs, jomas eksperti nacionālos parlamentus mēdz dēvēt
par Eiropas integrācijas procesa “upuriem” šādas kontroles trūkuma dēļ.1
To lomai šajā procesā kopš XX gs. 90. gadiem tiek pievērsta pastiprināta
pētnieku2 un politikas praktiķu uzmanība. Vienlaikus nacionālo parla
mentu loma nav nošķirama arī no diskusijas par ES demokrātijas deficītu
un leģitimitātes problēmām Savienībā.3
Raksta mērķis ir analizēt Saeimas iesaisti Eiropadomes un ES Minis
tru padomes sanāksmju sagatavošanā un rezultātu kontrolē. Pastiprināta
uzmanība tiks veltīta Latvijā izveidotajai tiesiskajai bāzei un procedūrai,
kādā tiek realizēta abu ES iestāžu sanāksmju norises ex ante un ex post
kontrole. Parlamentārā kontrole Latvijā tiek realizēta ar Saeimas Eiropas
lietu komisijas (ELK) starpniecību, un pārējo parlamenta locekļu iesaiste
ar ES lietām saistītu jautājumu debatēšanā ir salīdzinoši ierobežota.
Atslēgvārdi: Eiropadome, ES Ministru Padome, parlamentārā uzraudzība,
Saeimas Eiropas lietu komisija.

1
Jans T., Piedrafita S. The role of national parliaments in European decision-making. EIPAS
COPE. 2009/1 http://www.eipa.eu/files/repository/eipascope/20090709111616_Art3_Eipascoop2009_01.pdf (Eiropas Publiskās administrācijas institūta mājaslapa; aplūkota 18.01.2012.).
2
Sk. Norton, 1995; Raunio, 1999; Raunio & Hix, 2000; Maurer & Wessels, Eds., 2001; Auel &
Benz, Eds., 2005; Szalay, 2005; Gates, 2006; Kiiver, 2006; Kiiver, Ed., 2006; Holzhacker & Albæk,
Eds., 2007; O’Brennan & Raunio, Eds., 2007; Tans et al., Eds., 2007; Barrett, Ed., 2008.
3
Jans T., Piedrafita S. The role of national parliaments in European decision-making. EIPASCOPE.
2009/1 http://www.eipa.eu/files/repository/eipascope/20090709111616_Art3_Eipascoop2009_01.
pdf (Eiropas Publiskās administrācijas institūta mājaslapa; aplūkota 18.01.2012.).
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Stressing the importance of parliamentary scrutiny over determining the
strategic direction of the EU (European Union) and decision-making
within its institutions, experts of the field tend to label national parliaments
as “victims” of the EU integration processes due to the lack of such control.4
The role of national parliaments has received heightened attention from
scholars5 and politicians. At the same time, the role of national parliaments
cannot be separated from the discussion on the democratic deficit in the
EU and problems related to legitimacy.6
The aim of the article is to analyze the Saeima’s involvement in the
preparation of the meetings of the Eurocouncil and the EU’s Council of
Ministers, as well as control of their results. The article focuses on the
judicial basis established in Latvia in relation to the ex ante and ex post
control of the meetings of the aforementioned institutions. Parliamentary
control in Latvia is implemented with the mediation of the European
Affairs Committee of the Saeima, and involvement of the rest of the MPs
in debating issues related to EU matters is limited in comparison.
Keywords: Eurocouncil, European Affairs Committee of the Saeima, EU’s
Council of Ministers, parliamentary scrutiny.

Daudzi būtiski lēmumi, kas dalībvalstīs rada tālejošas sekas, aizvien
biežāk tiek pieņemti ES iestādēs, kur galvenā loma ierādīta valstu valdībām: Eiropadomē un ES Ministru padomē. Šajos formātos premjerministri
(vai valstu vadītāji), kā arī dalībvalstu valdību ministri pulcējas, lai iestātos
par savām pozīcijam un vestu sarunas ar citu dalībvalstu kolēģiem. Tā kā
no dalībvalstīm uz ES līmeni pārvietotās pilnvaras galvenokārt tiek realizētas Eiropadomē un ES Ministru padomē, lēmumu pieņemšana ir vairs ne
tik daudz nacionālo valstu parlamentu pārziņā, bet gan aizvien lielāka loma
un atbildība gulstas uz dalībvalstu izpildvarām, to pārstāvjiem balsojot ES

4
Jans T., Piedrafita S. The role of national parliaments in European decision-making. EIPASCOPE.
2009/1 http://www.eipa.eu/files/repository/eipascope/20090709111616_Art3_Eipascoop2009_01.
pdf (Eiropas Publiskās administrācijas institūta mājaslapa; aplūkota 18.01.2012.).
5
Sk. Norton, 1995; Raunio, 1999; Raunio & Hix, 2000; Maurer & Wessels, Eds., 2001; Auel
& Benz, Eds., 2005; Szalay, 2005; Gates, 2006; Kiiver, 2006; Kiiver, Ed., 2006; Holzhacker & Albæk,
Eds., 2007; O’Brennan & Raunio, Eds., 2007; Tans et al., Eds., 2007; Barrett, Ed., 2008.
6
Jans T., Piedrafita S. The role of national parliaments in European decision-making. EIPASCOPE.
2009/1 http://www.eipa.eu/files/repository/eipascope/20090709111616_Art3_Eipascoop2009_01.
pdf (Eiropas Publiskās administrācijas institūta mājaslapa; aplūkota 18.01.2012.).
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lēmējinstitūcijās.7 Tomēr valdību pozīciju tapšanai un to ievērošanai ikvienas dalībvalsts parlaments var rūpīgi sekot līdzi, un ES tiek pielietoti atšķirīgi
modeļi, pēc kādiem dalībvalstis īsteno parlamentārās uzraudzības funkciju
ar ES lietām saistītos jautājumos.8
Kā būtisku iemeslu regulāri un produktīvi īstenotai parlamentārajai uzraudzībai ES jautājumos pētnieki min nepieciešamību šo jautājumu
debatēšanā padarīt dzirdamu arī nacionālo valstu parlamentos opozīcijā
esošo politisko spēku balsi. Jāņem vērā, ka Ministru padomē tiek pārstāvētas vienīgi nacionālo valstu valdības veidojošās partijas. Taču demokrātiskās
struktūrās arī opozīcijas partijām būtu jātiek dotai iespējai diskutēt valdības
noteiktās politikas un pieņemtos lēmumus.9 Tāpat arī tiek uzskatīts, ka parlamenta iesaiste nacionālo valdību lēmumu pieņemšanas procesā sniedz ieguldījumu visas ES daudzlīmeņu pārvaldības sistēmas demokratizācijā.10
ES dalībvalstīs galvenokārt tiek pielietoti divi ES iestāžu un institūciju
kontroles modeļi.11 Pirmais no tiem — dokumentorientētais modelis, kas
paredz visu ienākošo ES dokumentu caurlūkošanu un analīzi (galvenokārt
šeit ir runa par likumdošanas priekšlikumiem Eiropas Komisijā (EK)). Šajā
modelī uzmanība tiek koncentrēta galvenokārt uz EK dokumentiem, mazāku
ievērību veltot citām ES iestādēm. Dokumentu caurlūkošanas mērķis šeit ir
nevis sistemātiska ministru mandatēšana, tiem dodoties risināt attiecīgos
jautājumus uz Briseli, vai iespējami pilnīga valdības pozīciju monitoringa
nodrošināšana konkrētās starpinstitūciju sarunās, bet gan informācijas
apstrāde un parlamentāro diskusiju un pozīciju attīstīšana.12
7
Holzhacker L. R. Parliamentary scrutiny in the Netherlands over EU issues. CES Working
paper. No.5/04. http://doc.utwente.nl/71969/1/Holzhacker04parliamentary.pdf (Tventes Universitātes mājaslapa; aplūkota 27.01.2012.).
8
Turpat.
9
Holzhacker L. R. Parliamentary scrutiny in the Netherlands over EU issues. CES Working
paper. No.5/04. http://doc.utwente.nl/71969/1/Holzhacker04parliamentary.pdf (Tventes Universitātes mājaslapa; aplūkota 27.01.2012.).
10
Turpat.
11
Third bi-annual report: developments in European Union procedures and practices relevant
to parliamentary scrutiny. 2005, May. Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs
of Parliaments of the European Union Secretariat. http://www.cosac.eu/documents/bi-annualreports-of-cosac/ (“COSAC” mājaslapa; aplūkota 02.02.2013.).
12
Eighth bi-annual report: developments in European Union procedures and practices relevant to parliamentary scrutiny. Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of
Parliaments of the European Union Secretariat. 2007, October. http://www.cosac.eu/documents/
bi-annual-reports-of-cosac/ (“COSAC” mājaslapa; aplūkota 02.02.2013.).
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Otrs kontroles modelis ir balstīts uz t.s. mandatēšanas jeb procedurālo
sistēmu, kas paredz parlamenta uzmanību visā ES lēmumu pieņemšanas procesā koncentrēt uz valdības pozīciju. Procedurālās sistēmas ietvaros mērķis
ir nodrošināt kontroli pār to, par ko ministri vienojas Padomes sanāksmēs.
Šādu sistēmu par piemērotāko atzinuši Dānijas, Igaunijas, Somijas, Latvijas,
Lietuvas, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas un Zviedrijas parlamenti.
Pastāv arī trešais, t.s. neformālās ietekmes modelis,13 kas tiek izmantots Spānijā un Grieķijā. Šo dalībvalstu parlamenti galvenokārt pūlas izvērst
neformālu dialogu ar valdību, savukārt parlamentārā ietekme izpaužas plašu
parlamentāro debašu ceļā. Šis modelis savukārt neparedz sistemātisku ES
dokumentu vai vadības pozīciju padomē caurlūkošanu.14

Formālie parlamentāro uzraudzību
reglamentējošie noteikumi Latvijā
Latvija, sekojot Ziemeļvalstu paraugam, no iepriekš minētajām ir izvēlējusies procedurālo jeb mandatēšanas sistēmu un uz to balstīto kontroles
mehānismu.
Parlamentārās uzraudzības tiesiskais pamats Latvijā ir Saeimas kārtības
ruļļa 85.1 (1) pants, kas nosaka: “Saeima savu līdzdalību Eiropas Savienības
jautājumos realizē ar Eiropas lietu komisijas starpniecību, ja Saeima nav
lēmusi citādi”.15 Tas nozīmē, ka šajā kontekstā ELK lemj Saeimas vietā, un
balsojums par attiecīgajiem jautājumiem plenārsēdē nav nepieciešams.
Otrkārt, parlaments ievēro Saeimas Kārtības ruļļa 185.3 pantu, kas savukārt uzliek par pienākumu ELK izskatīt Ministru kabineta (MK) noteiktajā
kārtībā sagatavotās Latvijas Republikas oficiālās nostādnes un lemt par tām
pirms to paziņošanas Eiropas Savienības institūcijām.16

13
Sk. Kiiver P. The National Parliaments in the European Union: a Critical View on EU Constitution-building.The Hague: Cluwer Law International, 2006.
14
Jans T., Piedrafita S. The role of national parliaments in European decision-making.
EIPASCOPE. 2009/1 http://www.eipa.eu/files/repository/eipascope/20090709111616_Art3_Eipas
coop2009_01.pdf (Eiropas Publiskās administrācijas institūta mājaslapa; aplūkota 18.01.2012.).
15
Latvijas Republikas Saeima. Saeimas kārtības rullis (spēkā no 01.09.1994.). http://www.likumi.lv/doc.php?id=57517 (“Latvijas Vēstneša” tiesību aktu vortāls; aplūkots 27.01.2013.).
16
Turpat.
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Treškārt, nacionālo pozīciju izstrādes un apstiprināšanas kārtību vēl
detalizētāk reglamentē Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 96 “Kārtība,
kādā izstrādā, saskaņo, apstiprina un aktualizē Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos”. Šie noteikumi nosaka, kādos
gadījumos nacionālās pozīcijas gatavo un kādos apstiprina Saeimas ELK.
Tiesību akta 34. punkts nosaka, ka “Atbildīgā iestāde Saeimas kārtības rullī
noteiktajā kārtībā iesniedz nacionālo pozīciju izskatīšanai Saeimas Eiropas
lietu komisijā pirms jautājuma izskatīšanas Eiropadomē vai Ministru padomes sanāksmē, pirms jautājuma izskatīšanas pēc būtības Ministru padomes
darba grupā vai komitejā vai citās jautājuma izskatīšanas stadijās, ja tas būtiski skar Latvijas Republikas intereses. Saeimas Eiropas lietu komisijas
viedoklis ir saistošs”.17 Noteikumi paredz, ka mandāts no ELK ir jāiegūst
pirms Eiropadomes sanāksmēm, bet gadījumos, kas būtiski skar Latvijas
intereses — arī pirms neformālajām Eiropadomes sanāksmēm.
Tādējādi atbildīgās valdības institūcijas sagatavotās Latvijas Nacionālās pozīcijas par attiecīgo Ministru padomi vai Eiropadomes sanāksmi tiek
apstiprinātas ELK (piemēram, ja tiek plānota Vides ministru padome, Saeimas ELK tiek apstiprinātas Vides ministrijas sagatavotās pozīcijas). Kas attiecas uz Eiropadomi, pozīciju izstrādā Ārlietu ministrija pēc konsultācijām
ar sektoru ministrijām, ievērojot konkrētās Eiropadomes darba kārtību.
Norma, kas paredz, ka ELK nostāja ir saistoša, ir legāli nostiprināta.
Salīdzinājumam jāmin, ka Ziemeļvalstīs, kur, tāpat kā Latvijā, tiek pielietota
procedurālā jeb mandatēšanas sistēma, uzstādījums par parlamenta viedokli
kā saistošu nav tiesiski nostiprināts. Tā vietā tiek izmantots pieņēmums par
“politisko atbildību”.

Ex–ante kontrole
Līdz šim veiktajos salīdzinošajos pētījumos par dalībvalstīs pastāvošajiem ex-ante parlamentārās kontroles mehānismiem to autori galvenokārt
pievērsuši uzmanību Eiropas Komisijas likumdošanas priekšlikumiem kā
to daudzskaitlīguma, tā regularitātes un tiesiskās ietekmes dēļ. Tomēr
17
Latvijas Republikas Ministru kabinets. Ministru kabineta noteikumi Nr. 96 (spēkā no
01.03.2009.). Kārtība, kādā izstrādā, saskaņo, apstiprina un aktualizē Latvijas Republikas nacionālās
pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos. http://www.likumi.lv/doc.php?id=187419 (“Latvijas Vēstneša” tiesību aktu vortāls; aplūkots 27.01.2013.).
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nepieciešamā kontrole ES lietās nav reducējama uz dokumentu apriti un
pieņemtajiem lēmumiem vienīgi šajā ES iestādē.18
Saeima tiešā veidā neiesaistās Eiropadomes sanāksmju sagatavošanā
(tas ietilpst Ministru kabineta (MK) kompetencē). Tomēr būtiska loma šajā
procesā tiek ierādīta mandatēšanas sistēmai katrai formālajai Eiropadomes
sanāksmei.
Kā jau tika minēts, diskusijas pirms Eiropadomes sanāksmēm tiek izvērstas ELK. Pastāv teorētiska iespēja, ka šie jautājumi tiek virzīti tālākai
apspriešanai arī plenārsēdē, tādējādi paplašinot diskusijā iesaistītā parla
menta deputātu loku, tomēr ir vairāki iemesli, kādēļ šāda prakse netiek piekopta. Pirmkārt, ELK ir tiesīga pieņemt lēmumus Saeimas vietā, un ELK
mandāts ar ES lietām saistītajos jautājumos ir vienlīdz spēcīgs Saeimas mandātam (vismaz no juridiskā viedokļa raugoties). Otrkārt, pastāv arī tehniska
rakstura šķēršļi parlamenta locekļu plašākai iesaistei ex-ante kontroles procedūrā. Proti, vairumā gadījumu pozīcijām ir ierobežotas pieejas dokumentu
statuss, kas savukārt nozīmē, ka, lai ar tām strādātu un iepazītos ar to saturu,
katram parlamenta loceklim būtu individuāli jāapmeklē Sevišķā lietvedība.
Process tādējādi, nenoliedzami, arī tiktu ievērojami paildzināts.
Treškārt, juridiskie rīki, ar kādiem tiek operēts plenārsēdē, ir lēmums
vai likums, kas savukārt nozīmē to, ka plenārsēdes laikā nebūtu iespējams
apstiprināt pozīciju tādā formā, kādā tā tiek lietota. Būtu nepieciešams izstrādāt īpašu lēmumprojektu, kas, visticamāk, nebūtu izmantojams Eiropadomē
vai jebkurā citā sanāksmē.
Jāpiezīmē gan, ka pozīcija Eiropadomei ELK tiek skatīta divreiz. Pirms
katras Eiropadomes sanāksmes notiek Vispārējo lietu padomes sēde, kur
tiek apspriesta Eiropadomes darba kārtība un tiek izstrādāta atbilstoša vispārīga rakstura pozīcija, kas, vēlākais, nedēļas laikā, tiek papildināta ar jau
specifiskāk izstrādātu nacionālo pozīciju.

Ex-post kontrole
Ar ex-post kontroli šeit tiek saprasta valdības atskaitīšanās par paveikto
pēc dalības ES lēmumu pieņemšanā ES iestāžu sanāksmēs. Atsevišķās
18
Kiiver P. The National Parliaments in the European Union: a Critical View on EU Constitution-building. The Hague: Cluwer Law International, 2006, p. 44.
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Savienības valstīs, ja parlaments nav apmierināts ar attiecīgajā sanāksmē
panākto, ir tiesības ne vien veltīt valdības locekļiem kritiku, bet arī pastāv
noteikti sankciju mehānismi. Kā norāda pētnieki, ex-post kontrole lielā mērā
ir pielīdzināma pieņēmumam par atskaitīšanos (accountability), jo tieši to
tā paredz — atskaitīšanos par veiktajām darbībām.19 Šāda retrospektīva
kontrole gan ne tuvu netiek uzlūkota kā vienīgais atskaitīšanās aspekts plašākā izpratnē.20
Latvijā nav iedibināta prasība pēc Eiropadomes sanāksmēm sniegt ziņojumus par to norisi. Tomēr, ja debatētais jautājums ir būtisks, pirmajā ELK
sēdē pēc attiecīgās Eiropadomes sanāksmes atbildīgās ministrijas pārstāvis
sniedz īsu ziņojumu par Padomes norisi. Šie ziņojumi ir pieejami arī kā “dienesta ziņojumi”, un informācija par būtiskākajiem Padomē diskutētajiem
jautājumiem, kā arī pieņemtajiem lēmumiem tiek sniegta Vecāko amatpersonu sanāksmes laikā, kur piedalās arī ELK pārstāvji. Atsevišķos gadījumos
atbildīgā ministrija var tikt lūgta ziņot par Padomes norisi, lai arī formāli
šāda prasība nepastāv. Turklāt formāts, kura ietvaros par rezultātiem tiek
diskutēts, ir Vecāko amatpersonu sanāksmes, līdz ar to tās nevar tikt traktētas kā parlamentārās kontroles procedūru izpausme. Šādas diskusijas arī
netiek izvērstas attiecībā uz visiem Padomē diskutētajiem jautājumiem un
tās pieņemtajiem lēmumiem.
Kas attiecas uz viedokļu apmaiņu un debatēm parlamentā pēc Eiropadomes sanāksmēm, šo jautājumu nereglamentē juridiski precīzs ietvars, līdz
ar to šāda viedokļu apmaiņa ELK pēc Eiropadomes sanāksmēm notiek reti.
Atsevišķa komisijas locekļa pieprasījuma gadījumā gan var tikt izvērsta diskusija. Tādā gadījumā juridiski tā tiek pamatota ar Satversmes 25. pantu,
kas nosaka: “Saeima izvēlē komisijas, noteicot to locekļu skaitu un uzdevu
mus. Komisijām ir tiesība pieprasīt savai darbībai vajadzīgās ziņas un paskaidrojumus no atsevišķiem ministriem un pašvaldības iestādēm, kā arī
uzaicināt savās sēdēs dot paskaidrojumus attiecīgo ministriju un pašvaldības
iestāžu atbildīgos priekšstāvjus. Komisijas var darboties arī starp sesijām”.21
Cits šajā kontekstā būtisks punkts ietverts Saeimas kārtības rullī — (172. (1)).
19
Kiiver P. The National Parliaments in the European Union: a Critical View on EU Constitution-building. The Hague: Cluwer Law International, 2006, p. 45.
20
Harlow C. Accountability in the European Union. Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 10.
21
Latvijas Satversmes Sapulce. Latvijas Republikas Satversme (spēkā no 07.11.1922). http://
www.likumi.lv/doc.php?id=57980 (“Latvijas Vēstneša” tiesību aktu vortāls; aplūkots 18.01.2013.).
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Tas savukārt paredz, ka “Komisijai ir tiesības tieši, bez Prezidija starpniecības, pieprasīt savai darbībai vajadzīgās ziņas un paskaidrojumus no attiecīgā
ministra un viņam padotajām (viņa pakļautībā vai pārraudzībā esošajām)
iestādēm, kā arī no pašvaldībām, un uzaicināt paskaidrojumu sniegšanai
attiecīgās amatpersonas”.22
Tīri hipotētiski ir iespējams scenārijs, ka ELK aicinātu premjerministru un ārlietu ministru sniegt paskaidrojumus par atkāpēm no nacionālās
pozīcijas, tālāk virzot lēmumprojektu par neuzticības izteikšanu premjeram. Tomēr tā realizēšanās ir maz ticama, ņemot vērā, ka ELK sastāvs ir
tieši proporcionāls vietu sadalījumam Saeimā pārstāvēto partiju starpā.
Šāda izkārtojuma apstākļos fakts, ka koalīcijas pārstāvji uzstātu uz koalīcijas
ministru demisiju, ir grūti iedomājams.

Pēdējo gadu attīstības tendences
Lisabonas jeb Reformu līguma stāšanās spēkā, kas, neapšaubāmi, viesa
būtiskas izmaiņas dažādos ES lietu kārtošanas aspektos, tiešā veidā nav stimulējusi jebkādu būtisku izmaiņu ieviešanu parlamentārās kontroles jomā.
Lai gan — nacionālo parlamentu loma ES tajā tiek īpaši uzsvērta. Tai veltīts Protokols par Nacionālo parlamentu lomu ES (Nr. 1)23 un Protokols par
Subsidiaritātes un Proporcionalitātes principu piemērošanu (Nr. 2).24
Formāli pēdējos gados ir tikušas veiktas dažas izmaiņas Saeimas kārtības rullī, kam gan nav tieša sakara ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā.
Tā 2010. gada 28. oktobrī no šī likuma tika svītrots 185.5 pants. Tas uzlika
par pienākumu premjerministram vai jebkuram citam viņa pilnvarotam
MK loceklim vismaz reizi pusgadā sniegt ziņojumu Saeimai par valdības
sasniegto un tālākajām plānotajām aktivitātēm ES lietās. Iepriekš likumā
bija ietverts arī pants, kas noteica diskusijas izvēršanas nepieciešamību pēc
šāda ziņojuma saņemšanas. Tā vietā kārtības rullī tika ietverts 118.3 (1) pants,
22
Latvijas Republikas Saeima. Saeimas kārtības rullis (spēkā no 01.09.1994.) http://www.likumi.lv/doc.php?id=57517 (“Latvijas Vēstneša” tiesību aktu vortāls; aplūkots 27.01.2013.).
23
Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the
European Community. Protocol of the Treaty of Lisbon on the Role of National Parliaments in the
European Union. Official Journal of European Union. Lisbon, 17.12. 2007. http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0148:0150:EN:PDF (“EUR-Lex” Eiropas Savienības
tiesību aktu portāls; aplūkots 03.02.2013.).
24
Turpat.
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kas nosaka, ka “Ārlietu ministrs ne vēlāk kā 16. janvārī iesniedz Saeimai ar
Ministru prezidentu saskaņotu ikgadējo ziņojumu par paveikto un iecerēto
darbību valsts ārpolitikā, ietverot šajā ziņojumā arī informāciju par paveikto
un iecerēto turpmāko darbību Eiropas Savienības jautājumos. Šā ziņojuma
kopijas nekavējoties izsniedz deputātiem”.25 Minētais formulējums tika svītrots no kārtības ruļļa tāpēc, ka praksē pēdējo sešu gadu laikā premjeri netika
snieguši Saeimai šādus ziņojumus. Tā vietā ziņojumus ELK sniedza Ārlietu
ministrijas pārstāvji.
Arī ārpus parlamenta Latvijā nepastāv nekādas citas institūcijas, kas
kontrolētu Eiropadomes un ES Ministru padomes sanāksmju rezultātus.

25
Latvijas Republikas Saeima. Saeimas kārtības rullis (spēkā no 01.09.1994.) http://www.likumi.lv/doc.php?id=57517 (“Latvijas Vēstneša” tiesību aktu vortāls; aplūkots 27.01.2013.).
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Eiropa ceļā uz stabilāku un patiesu
Ekonomikas un monetāro savienību
Deniss Titarenko,

Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes
Finanšu stabilitātes daļas vecākais ekonomists
Eiropas Ekonomikas un monetārā savienība (EMS) līdz šim savā darbībā
apvienoja centralizētu monetāro politiku ar decentralizētu atbildību par
lēmumu pieņemšanu citās ekonomikas politikas, tajā skaitā arī fiskālās
politikas jomās. EMS attīstības gaitā un it īpaši finanšu krīzes apstākļos
priekšplānā izvirzījās jautājums par nepieciešamību izveidot jaunus mehā
nismus, kuri veicinātu dalībvalstu saskaņotu un koordinētu darbību un
tādējādi stiprinātu EMS spēju pretoties iekšējiem un ārējiem ekonomis
kiem šokiem. Šī raksta mērķis ir analizēt reformu, kuras vērstas uz stabilas
un patiesas EMS izveidi, nepieciešamību un būtību, kā arī novērtēt po
tenciālos Latvijas ieguvumus no dalības reformētajā EMS.
Atslēgvārdi: banku savienība, Eiropas Ekonomikas un monetārā savienība,
ekonomiskā savienība, fiskālā savienība, vienots uzraudzības mehānisms.
The European Monetary Union (EMU) combines centralized monetary
policy and decentralized responsibility for decision-making in other
economic policy areas, including fiscal policy. In the course of the
development of the EMU, and particularly during the recent crisis, the
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question came to the forefront about the necessity to create new mechan
isms, which would facilitate more harmonized and coordinated activities
among member countries and therefore improve the EMU internal and
external shock absorbing capacity. The aim of the article is to analyze the
necessity and substance of the reforms aimed at the creation of a stable
and genuine EMU, as well as to assess the potential benefits for Latvia
stemming from membership in the reformed EMU.
Keywords: banking union, economic union, European Economic and
Monetary Union, fiscal union, single supervisory mechanism.

Eiropas Ekonomikas un monetārās savienības reformu
nepieciešamība: vēsturiskās paralēles un pašreizējā realitāte
Nesen publicētās grāmatas par Eiropas vienotās valūtas vēsturi un tās
nākotnes perspektīvām1 autors Tomass Maijers (Thomas Mayer) atgādina,
ka vienotā Eiropas valūta un arī EMS izveidošana sākotnēji bija iecerēta kā
vēl viens solis politiski vienotas Eiropas kā miera garanta radīšanā. Taču pēc
PSRS sabrukuma un Vācijas apvienošanās krītot Berlīnes mūrim, vajadzība
pēc politiskās savienības radīšanas pakāpeniski samazinājās un EMS projekts daļēji zaudēja savu stratēģisko ievirzi. Savukārt pēdējo gadu finanšu
krīze liek mums pārvērtēt EMS fundamentālos uzbūves principus un meklēt
iespējas tās stiprināšanai.
2007. gadā ASV sākās pasaules finanšu krīze. Ar laiku tās epicentrs pārcēlās uz Eiropu. Dažu eirozonas valstu salīdzinoši straujas attīstības periodam pirms krīzes sākuma bija raksturīgs pārmērīgs valsts un privātā parāda
līmeņa pieaugums, līdz ar to arī konkurētspējas zudums un makroekonomisko nelīdzsvarotību uzkrāšanās. Tas padarīja šo valstu ekonomiku īpaši
ievainojamu un būtiski mazināja spēju pretoties pasaules krīzes ietekmei.
Kopš 2009. gada beigām atsevišķās eirozonas valstīs fiskālā situācija
pakāpeniski saasinājās un pārauga visaptverošā valsts parāda krīzē ar nopietniem sistēmiskiem draudiem Eiropas Savienības (ES) finanšu stabilitātei
un izaugsmei gan Eiropā, gan arī citos pasaules reģionos. Kā atzīst Eiropas Komisija (EK), krīzes cēloņi lielā mērā ir saistīti ar EMS institucionālā
1
Mayer T. Europe's Unfinished Currency: The Political Economics of the Euro. London & New
York: Anthem Press, 2012.
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ietvara nepilnībām — kā viens no svarīgākajiem pieminēts koordinētu instrumentu trūkums sistēmisko makroekonomisko nelīdzsvarotību mazināšanai un novēršanai.2 Stabilitātes un izaugsmes pakta prasību neievērošana
vēl vairāk veicināja atsevišķu eirozonas valstu ievainojamību pret ārējiem
ekonomiskiem satricinājumiem. Krīze uzskatāmi parādīja, ka eirozonas joprojām nacionāli fragmentētais finanšu stabilitātes nodrošināšanas ietvars
nespēj sniegt adekvātu un koordinētu atbildi krīzes radītiem izaicinājumiem. Tas veicināja izpratni par stingrāku un efektīvāku mehānismu izveidošanas nepieciešamību stabilai EMS attīstībai nākotnē.
2012. gads Eiropas politikas vēsturē paliks kā periods, kad tika sperti
būtiski soļi, kuri vēsturiski iezīmēs jaunu posmu EMS evolūcijas procesā. Lai
gan gada sākumā situācijai finanšu tirgos bija raksturīga relatīva stabilizācija
Eiropas Centrālās bankas (ECB) veikto banku atbalsta pasākumu ietekmē,
pavasara beigās un vasaras sākumā to atkal nomainīja paaugstināts stress
un nenoteiktība. Tas atspoguļojās karstās diskusijās masu medijos, politiķu
debatēs, vadošo ekonomistu un ekspertu viedokļos.
Piemēram, Džordžs Soross pagājušā gada jūnija sākumā pauda viedokli,
ka eirozonai palikuši trīs mēneši iepriekš veikto kļūdu labošanai.3 Masu
medijos tika aktīvi diskutēts par eirozonas vienotību un problemātisko valstu izstāšanās iespējām. Diskusijās iesaistījās arī daudzi ievērojami ASV ekonomisti, kuru spilgtākais pārstāvis ir slavenais Nobela prēmijas laureāts Pols
Krugmans (Paul Krugman). Amerikas bankas (Bank of America) speciālisti
vērtēja potenciālos ieguvumus un zaudējumus no dažādu eirozonas valstu
izstāšanās4, bet Čikāgas ekonomisti The New York Times slejās diskutēja pat
par eirozonas galvenās lokomotīves, proti, Vācijas, izstāšanos5. Arī eirozonas
2
A blueprint for a deep and genuine economic and monetary union. Launching a European Debate. Communication from the European Commisssion. European Commission. Brussels,
30.11.2012.
http://ec.europa.eu/commission_2010–2014/president/news/archives/2012/11/pdf/
blueprint_en.pdf (Eiropas Komisijas mājaslapa; aplūkota 14.01.2013.).
3
Soross G. Remarks at the Festival of Economics. Trento, Italy. 02.06.2012. http://www.georgesoros.com/interviews-speeches/entry/remarks_at_the_festival_of_economics_trento_italy/ (Džordža Sorosa oficiālā mājaslapa; aplūkota 21.11.2012.).
4
Kennedy S. Italy Exits Before Greece in BofA Game Theory: Cutting Research. 12.07.2012.
http://www.businessweek.com/news/2012-07-12/italy-exits-before-greece-in-bofa-game-theorycutting-research (“Bloomberg Businessweeek” portāls; aplūkots 14.01.2013.).
5
Griffin K. C., Kashyap A. K. To Save the Euro, Leave It. The New York Times. 26.06.2012.
http://www.nytimes.com/2012/06/27/opinion/to-save-the-euro-germany-must-leave-it.html?_
r=4&ref=opinion (Laikraksta “The New York Times” mājaslapa; aplūkota 21.11.2012.).
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lielākās ekonomikas pētnieki pauda dažādus viedokļus par EMS iespējamo
nākotni. Tā, piemēram, Vācijas Ifo institūta prezidents Hanss Verners Zinns
(Hans-Werner Sinn) piedāvāja Grieķijas un citu eirozonas dienvidu valstu
izstāšanās plānu6, kas ir līdzīgs Hārvarda universitātes profesora Martina
Feldsteina (Martin Feldstein) jau 2010. gadā publicētajām ierosinājumam7.
Arī Latvijas medijos un sabiedrībā varēja un joprojām var sastapt skeptiskus viedokļus par eirozonas perspektīvām un arī par nepieciešamību Latvijai
jau 2014. gadā pievienoties tai.
Arī Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) Ziņojumā par globālo finanšu
stabilitāti norādīja uz riskiem saistībā ar hipotētiskā “vājas politikas” scenārija īstenošanos eirozonā. Scenārijs paredz, ka gadījumā, ja uzsāktās reformas
netiks turpinātas, EMS krīze varētu padziļināties un apdraudēt visas globālās finanšu sistēmas stabilitāti un ekonomikas izaugsmi8.
Vērtējot krīzes gaitu, jāatzīmē, ka pēdējo gadu laikā eirozonā tika īstenoti vairāki būtiski krīzes mazināšanas un novēršanas pasākumi, pieņemti
lēmumi un slēgtas vienošanās. Kā piemērus var minēt tā dēvēto eirozonas
“glābšanas” jeb finanšu palīdzības instrumentu izveidi, strukturālo reformu
stratēģiju, jauna ekonomikas pārvaldības ietvara izveidi9, kā arī vairākus
ECB ārkārtas atbalsta pasākumus10, ieskaitot vērtspapīru tirgus un ilgāka
termiņa refinansēšanas operācijas (tā, piemēram, ECB eirozonas kredītiestādēm 2011. gada decembrī, kā arī vēlāk — 2012. gada februārī — kopumā
6
Sinn H. W., Sell F. Our opt-in opt-out solution for the euro. Financial Times. 31.07.2012.
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b2c75538-da35-11e1-b03b-00144feab49a.html#axzz23i1YJDCC
(Laikraksta “Financial Times” mājaslapa; aplūkota 21.11.2012.).
7
Feldstein M. Let Greece take a eurozone “holiday”. Financial Times. 16.02.2010. http://www.
ft.com/intl/cms/s/0/72214942-1b30-11df-953f-00144feab49a.html#axzz23i1YJDCC
(Laikraksta
“Financial Times” mājaslapa; aplūkota 21.11.2012.).
8
Global Financial Stability Report: The Quest for Lasting Stability. International Monetary
Fund. 2012, April. http://www.imf.org/External/Pubs/FT/GFSR/2012/01/pdf/text.pdf (Starptautiskā Valūtas fonda mājaslapa; aplūkota 15.01.2013.).
9
Sīkāka informācija par eirozonas parāda krīzes risināšanas instrumentiem (pagaidu instrumentiem — Eiropas Finanšu stabilizācijas mehānismu un Eiropas Finanšu stabilitātes instrumentu,
un pastāvīgu instrumentu — Eiropas Stabilitātes mehānismu), strukturālajām un pārvaldības refor
mām ir pieejama, piemēram: Trenko A. Glābšanas riņķis Eiropai — instrumenti izaugsmes atjaunošanai un krīzes risināšanai. 27.09.2011. http://www.makroekonomika.lv/glabsanas-rinkis-eiropaiinstrumenti-izaugsmes-atjaunosanai-un-krizes-risinasanai (Latvijas Bankas interneta vietne makroekonomika.lv; aplūkota 06.02.2013.).
10
Plašāka informācija par ECB ārkārtas atbalsta pasākumiem ir pieejama ECB Finanšu Stabilitātes pārskatos. Sk.: http://www.ecb.int/pub/fsr/html/index.en.html (Eiropas Centrālās bankas
mājaslapa; aplūkota 06.02.2013.).

Eiropa ceļā uz stabilāku un patiesu Ekonomikas un monetāro savienību

53

aizdeva vairāk nekā triljonu eiro). Tomēr finanšu tirgos joprojām valdīja
spriedze un nenoteiktība.
Tas skaidri liecināja, ka panāktais progress nav pietiekams un Eiropas
politiķiem joprojām ir lieli izaicinājumi. Izšķirošais faktors ceļā uz stabilāku
un pārticīgāku ekonomisko un monetāro savienību ir izpratne par to, ka
valsts ekonomikas politikas lēmumus nedrīkst pieņemt, ignorējot to iespējamo ietekmi uz citām savienības valstīm. Krīzi nevar pārvarēt ar īstermiņa
un virspusīgiem pasākumiem. Ir nepieciešamas dziļas strukturālas reformas.
Tikai droša, izlēmīga un savstarpēji saskaņota politiskā rīcība ļaus novērst
galveno pašreizējās krīzes cēloni. Šis cēlonis ir politiskās rīcības deficīts.
Šajā kontekstā būtu vērts pieminēt dažas tēzes no Kalifornijas universitātes Berklijā profesora Barija Eihengrīna (Barry Eichengreen) salīdzinoši
nesen publicēta viedokļa.11 Profesors pašreizējo situāciju eirozonā salīdzina ar
situāciju pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā, kad tika likti pamati
eirozonas izveidei. Toreiz ekonomistu redzējumu par Eiropas monetārās
sistēmas nākotni raksturoja divi pamatviedokļi. Viens no tiem, ko galvenokārt atbalstīja Eiropas dienvidu ekonomisti, bija nekavējoties izveidot jaunu
monetāro savienību ar vienotu valūtu, ņemot vērā tolaik pastāvošās monetārās sistēmas ievainojamību, šoku zemo absorbētspēju un neelastīgumu. Šo
ekonomistu viedoklis balstījās uz pieņēmumu, ka Eiropas monetārā sistēma,
kas veidojās no dalībvalstu sistēmām ar dažādām valūtām, bija trausla un
nenoturīga pret ārējiem satricinājumiem. Savukārt Eiropas ziemeļu ekonomisti atbalstīja pakāpenisku reformu ceļu, sākumā sakārtojot institucionālo
vidi un bruģējot ceļu politiskajam kompromisam. Eiropas valūtas sistēmas
krīze 1992. gadā pielika punktu debatēm par jaunas Ekonomikas un monetārās savienības elementiem. Priekšroka tika dota "dienvidu risinājumam".
Pašreizējā pieredze rāda, ka monetārā savienība bez vienotas banku,
fiskālās un politiskās savienības ir lemta neveiksmei. Tomēr bezdarbība un
laika vilcināšana toreiz arī būtu kļūda. Visticamāk, pat daudz lielāka. Reformām ir jānotiek. Un ar katru dienu kļūst arvien skaidrāk, ka lēmumi ir jāpieņem ātri, jo laika pārdomām vairs nav.
Šīs izpratnes evolūcija Eiropas politiskās elites vidū pēdējo gadu laikā
nav bijusi gluda. Politiķi pat sākuši runāt par tā saucamo “divu ātrumu
11
Eichengreen B. Europe's Divided Visionaries. 10.07.2012. http://www.project-syndicate.org/
commentary/europe-s-divided-visionaries (“Project Syndicate” interneta portāls; aplūkots 15.01.2013.).
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Eiropu”, akcentējot dažu valstu noraidošo attieksmi pret Eiropas integrācijas
procesa vīziju. Tomēr, neskatoties uz visām domstarpībām, ir pamats cerēt,
ka krīze šodien, līdzīgi kā krīze pirms 20 gadiem, ir ļāvusi dziļu strukturālo
pārmaiņu nepieciešamības izpratnei sasniegt savu “kritisko masu”. Par to
liecina 2012. gada otrajā pusē panāktais progress EMS reformēšanā.

Četru prezidentu ziņojums un EMS nākotne
2012. gada jūnija beigās Eiropadomes priekšsēdētājs Hermans van Rompejs (Herman Van Rompuy) prezentēja vērienīgu EMS reformu ierosinājumu12. Tas izgaismo padziļinātas un patiesas EMS redzējumu un sniedz atbildes uz jautājumu — kas nodrošinās eirozonas izaugsmes stabilitāti nākotnē.
Šo ierosinājumu bieži dēvē arī par četru prezidentu ziņojumu, jo Van
Rompejs to izstrādāja ciešā sadarbībā ar EK, ECB un Eirogrupas vadītājiem.
Tas paredz, ka eirozona turpmāk balstīsies uz četriem pīlāriem:
••
••
••
••

integrētu finanšu sistēmu;
integrētu budžeta sistēmu;
integrētu ekonomikas politikas sistēmu;
demokrātiskās leģitimitātes un atbildības nodrošināšanu lēmumu
pieņemšanas procesā.

Integrētās finanšu sistēmas jeb tā sauktās banku savienības izveidošana nozīmē vienota banku uzraudzības mehānisma (VUM) izveidi, ko
papildinātu vienots banku regulējuma mehānisms un nacionālo noguldījumu
garantiju sistēmu saskaņošana. Plānots, ka šādas reformas palīdzēs nodrošināt uzticību vienotajam Eiropas finanšu tirgum un veicinās tā stabilitāti.
Vienotas, stingras un objektīvas banku uzraudzības ietvara mērķis ir sistēmisku banku krīžu iespējamības mazināšana. Tas ļautu līdz minimumam
samazināt nodokļu maksātāju līdzekļu novirzīšanu banku glābšanai. Aizsargāt dalībvalstu budžetu līdzekļus palīdzēs arī vienots banku noregulējuma
mehānisms, ko galvenokārt finansētu no banku, nevis nodokļu maksātāju
līdzekļiem. Šāda shēma dotu iespēju efektīvi un koordinēti likvidēt darboties
12
Towards a Genuine Economic and Monetary Union. Report by President of the European
Council Herman Van Rompuy. Brussels, 26.06.2012. http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/crisis/documents/131201_en.pdf (Eiropas Komisijas mājaslapa; aplūkota 15.01.2013.).
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nespējīgas bankas. Dalībvalstu noguldījumu garantiju shēmu saskaņošana
palīdzētu vairot sabiedrības uzticību bankām, vienlaikus nodrošinot arī
efektīvu noguldītāju aizsardzību.
Integrētas budžeta sistēmas jeb fiskālas savienības izveide palīdzēs
radīt vēl vienu jaunās eirozonas pīlāru. Krīze Latvijai un visai pasaulei devusi
mācību nedzīvot pāri saviem līdzekļiem. Krīze uzskatāmi parādījusi arī to, cik
cieši valstis, it īpaši eirozonā, ir saistītas savā starpā un cik lielā mērā un cik
ātri problēmas vienā valstī var skart citas valstis, veselus reģionus un tirgus.
Kā jau tika minēts, valsts parāda krīze, kura sākumā tika uzskatīta tikai
par atsevišķu eirozonas valstu problēmu, 2011. gada otrajā pusē skāra jau
lielāko daļu reģiona valstu. Saspīlējumi eirozonas valstu parāda tirgos radīja
lielas grūtības arī šo valstu bankām, veicinot nelabvēlīgu mijiedarbību starp
valstu un banku sektora vājajām pusēm. Vispārējā uzticības krīze atsevišķos periodos faktiski paralizēja finanšu tirgus dalībnieku aktivitāti, izraisot
krasu finansējuma cenas pieaugumu. Tas skaidri un nepārprotami norāda
uz nepieciešamību eirozonas valstu valdībām īstenot atbildīgu, saskaņotu
un efektīvu kopējo fiskālo politiku, vienlaikus neaizmirstot par sociālo taisnīgumu. Tāpēc četru prezidentu ziņojumā ietvertais plāns paredz virzību
uz vienotāku budžeta lēmumu pieņemšanu eirozonā un pārmērīga valdību
parāda līmeņa pieauguma ierobežošanu. Tā līdz ar VUM izveidi tiktu pārtraukta nelabvēlīgā mijiedarbība starp valstīm un bankām.
Lai eirozonas stabilitāti neapdraudētu tāda politika, kas nav ilgtspējīga, ir jānodrošina efektīva, eirozonas valstu starpā saskaņota lēmumu pieņemšanas sistēma ne tikai monetārās un fiskālās, bet arī citās ekonomikas
politikas jomās. Perspektīvā tas nozīmē virzību uz plašu un integrētu ekonomikas politikas sistēmu, kas nodrošinātu svarīgāko ekonomikas politikas
reformu sistemātisku ex ante koordināciju un konverģenci starp visām eirozonas dalībvalstīm. Iespējams, risinājums varētu būt līgumiskā vienošanās
starp dalībvalstīm un ES iestādēm par eirozonas konkurētspēju veicinošajām
reformām.
Tomēr jāapzinās, ka demokrātiskā sabiedrībā visu iepriekš minēto pīlāru efektīva darbība nav iespējama bez plaša publiskā atbalsta. To palīdzēs
nodrošināt pēdējais pīlārs, proti, spēcīgu kopīgas leģitīmas un atbildīgas
lēmumu pieņemšanas mehānismu radīšana. Nepieciešams nodrošināt, lai
lēmumu pieņemšanas procesā pienācīgi tiktu ņemtas vērā visas savienības
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intereses. Šis mehānisms paredz arvien plašāku Eiropas Parlamenta iesaisti
svarīgāko lēmumu pieņemšanā, vienlaikus uzņemoties arī atbildību par tiem
sabiedrības priekšā.
Četru prezidentu ziņojumā ietvertais reformu ierosinājums guva lielu
politisku atbalstu. 2012. gada rudenī EK nāca klajā ar priekšlikumu13 banku
savienības izveidei, paredzot, ka tās kodolu veidos ECB ciešā sadarbībā ar
valstu uzraudzības iestādēm. Eiropas Parlaments (EP) savā rezolūcijā14 atbalstīja EMS reformas un uzsvēra, ka Eiropas integrācijas process ir neatgrie
zenisks un progresējošs. Gada nogalē EK prezidents prezentēja detalizētu
plānu padziļinātas un patiesas EMS izveidei15, kurā aprakstīti konkrēti
īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā veicami pasākumi. Visbeidzot
Eiropadome decembra sanāksmē apstiprināja četru prezidentu ziņojuma
beigu versiju16 jeb tā dēvēto EMS reformu īstenošanas ceļvedi. Tas apkopo
visu iesaistīto pušu potenciālo ieguldījumu kopējā EMS reformu ceļveža
izstrādē.

EMS reformu īstenošanas posmi
EMS reformu īstenošanas ceļvedis paredz reformu ierosinājumu īstenošanu trīs posmos.
Pirmajā posmā (2012. gada beigas–2013. gads) integrētās finanšu sistēmas izveides jomā ieplānota VUM izveide, Kapitāla prasību regulas un

Commission proposes new ECB powers for banking supervision as part of a banking union.
Press Release. European Comission. Brussels & Strasbourg, 12.09.2012. http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-12-953_en.htm?locale=en (Eiropas Savienības oficiālais interneta portāls; aplūkots
15.01.2013.).
14
European Parliament resolution of 20 November 2012 with recommendations to the Commission on the report of the Presidents of the European Council, the European Commission, the
European Central Bank and the Eurogroup “Towards a genuine Economic and Monetary Union”.
Strasbourg, 20.11.2012. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+
TA+P7-TA-2012-0430+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#BKMD-42 (Eiropas Parlamenta
mājaslapa; aplūkota 15.01.2013.).
15
The Commission presents a blueprint for a deep and genuine economic and monetary union.
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2012/11/20121128_2_
en.htm (Eiropas Komisijas mājaslapa; aplūkota 16.01.2013.).
16
Towards a genuine Economic and Monetary Union — Report. President of the European
Council Herman Van Rompuy. 05.12.2012. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ec/134069.pdf (Eiropadomes mājaslapa; aplūkota 16.01.2013.).
13

Eiropa ceļā uz stabilāku un patiesu Ekonomikas un monetāro savienību

57

direktīvas17 (CRR/CRDIV) stāšanās spēkā, kā arī vienošanās par valstu noregulējuma un noguldījumu garantiju sistēmu saskaņošanu un tiešās banku
rekapitalizācijas sistēmas izveide uz Eiropas Stabilizācijas mehānisma (ESM)
pamata. Fiskālās stabilitātes nodrošināšanas un ekonomikas pārvaldības
jomās prioritāte ir piešķirta to reformu īstenošanai, par kurām jau panākta
vienošanās (t.sk. sešu tiesību aktu kopumam par ekonomikas pārvaldību,
Līgumam par stabilitāti, saskaņošanu un pārvaldību u.c.).
Otrajā posmā (2013.–2014. gads) paredzēts pabeigt integrētās finanšu
sistēmas izveidi (tajā skaitā izveidojot kopēju noregulējuma iestādi). Šajā
posmā plānots izveidot mehānismu, kas nodrošinātu dalībvalstu struktūrpolitiku stingrāku koordināciju, konverģenci un izpildi. Šo mehānismu varētu
veidot uz dalībvalstu līgumiskās vienošanās pamata, atsevišķos gadījumos
paredzot arī atbalstu finanšu palīdzības veidā.
Trešajā posmā (pēc 2014. gada) kā kulminācija ir paredzēta EMS stabilitātes un kopīgās fiskālās spējas uzlabošana, izveidojot tā saucamo šoku
absorbēšanas mehānismu. Šāds mehānisms varētu darboties kā apdrošinā
šanas sistēma, kurā iemaksas no dalībvalstu budžetiem un izmaksas svār
stītos atbilstoši katras valsts situācijai atkarībā no ekonomikas cikla. Šajā
posmā būtu jāpanāk vēl ciešāka budžeta un ekonomikas politikas koordinācija (it īpaši nodokļu un nodarbinātības jomās) un kopīgu lēmumu pieņemšana starp dalībvalstīm.
Kopumā jāatzīmē, ka patlaban ES institūcijas diskutē tikai par stratēģiski svarīgākajiem reformu virzieniem. Nākotnē ir paredzamas plašas diskusijas par daudziem citiem ne mazāk būtiskiem jautājumiem, mehānismiem
un instrumentiem. Ir ieskicēts diskusiju pamats. Svarīgi, ka EMS reformu
process ir sācies, un iesaistītās puses atzinušas to par neatgriezenisku. Tāpēc,
diskutējot par ieguvumiem un zaudējumiem no dalības eirozonā, ir jāatceras par to, ka Latvijai ir izredzes pievienoties savienībai, kura nākotnē būtu
integrētāka, atbildīgāka par pieļautajām ekonomiskajām vaļībām un līdz ar
to arī stabilāka.

17
New proposals on capital requirements. CRD IV Package. European Commission.
20.07.2011. http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/new_proposals_en.htm (Eiropas
Komisijas mājaslapa; aplūkota 06.02.2013.).
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Dziļāka Eiropas finanšu sistēmas integrācija un
Latvijas kredītiestāžu perspektīvas
Saskaņā ar četru prezidentu ziņojumā ietverto laika plānu sākotnējā
EMS reformu posmā priekšroka tika dota dziļākai finanšu sistēmas integrācijai, veidojot banku savienību. Svarīgākie banku savienības izveides nosacījumi ir:
•• vienlīdzīgas pieejas nodrošināšana visām uzraudzībā esošajām kre
dītiestādēm un to klientiem;
•• finanšu krīžu risināšanai paredzēto budžeta līdzekļu tēriņu mini
mizēšana;
•• galvenās atbildības par kredītiestāžu uzraudzību koncentrēšana
Eiropas līmenī.
2012. gada nogalē Eiropadome vienojusies par nostāju VUM izveides
jautājumā. Svarīgākie VUM uzbūves principi un nosacījumi ir minēti regulas priekšlikumā par uzraudzības pilnvaru piešķiršanu ECB.18
Saskaņā ar šo priekšlikumu par VUM kopējo darbību būs atbildīga ECB,
kura cieši sadarbosies ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm. VUM būs
iespēja piedalīties arī valstīm, kuras nav eirozonas dalībnieces. ECB veiks
uzraudzību pār eirozonas kredītiestādēm diferencētā veidā.
Priekšlikums paredz, ka kredītiestādes, kuras tiks pakļautas tiešai ECB
uzraudzībai, tiks izvēlētas atbilstoši to lielumam un relatīvajai nozīmībai
tautsaimniecībā. Tā, Latvijai pievienojoties eirozonai, tiešai ECB uzraudzībai varētu būt pakļautas trīs lielākās kredītiestādes.19
Vērtējot argumentus par un pret Latvijas dalību eirozonā, vairāku aspektu starpā svarīgi būtu apsvērt arī priekšrocības, ko dalība banku savienībā
sniegtu Latvijas kredītiestādēm un visai tautsaimniecībai kopumā.
Viena no priekšrocībām, ko sniegtu Latvijas dalība banku savienībā,
ir kopējā finanšu stabilitāte, ko nodrošinātu VUM un citi integrētās finanšu
18
Proposal for a Council Regulation conferring specific tasks on the European Central Bank
concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions. Council of the
European Union. Brussels, 14.12.2012. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st17/st17812.
en12.pdf (Eiropadomes mājaslapa; aplūkota 17.01.2013.).
19
Vienoto banku uzraudzības mehānismu veidos Eiropas Centrālā banka un nacionālie uzraugi. Finanšu un kapitāla tirgus komisija. 13.12.2012. http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/citas_
publikacijas/2012/2012-12-13_vienoto_banku_uzraudziba/ (Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
mājaslapa; aplūkota 17.01.2013.).
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sistēmas elementi. Kā jau iepriekš tika uzsvērts, dalība VUM nozīmē lielāku
uzraudzības centralizācijas pakāpi. Krīze uzskatāmi parādījusi, ka mūsdienās, kad arvien straujāk attīstās banku pārrobežu darbība, ir jānodrošina
visaptveroša un kompleksa visa Eiropas banku tirgus uzraudzība, atsakoties no fragmentāras, uz atsevišķu valstu un atsevišķu banku risku novērtēšanu orientētas darbības. Uzraudzības centralizācija un “skats no augšas”
palīdzētu ātrāk identificēt sistēmiskus riskus un problēmas. Tas vēl vairāk
stiprinātu nacionālo uzraugu sadarbību, ļautu mazināt tirgus konkurences
kropļojumus, ko rada regulatīvās arbitrāžas iespējas, proti, situācijas, kad
pārrobežu banku grupas mēģina attīstīt savu darbību valstīs ar “labvēlīgāku”
regulējumu.
Lai maksimāli samazinātu kredītiestāžu glābšanas izmaksas, banku savienības ietvaros plānots izveidot speciālu fondu kredītiestāžu problēmu
noregulējumam. Nodrošinot, ka primāro izmaksu slogu uzņemtos privātais
sektors, noregulējuma fondu finansēs no kredītiestāžu iemaksām, nevis nodokļu maksātāju līdzekļiem. Eirozonas finanšu sistēmas stabilitāti veicinās
arī noguldījumu garantiju sistēmu saskaņošana. Tas ļautu mazināt negatīvo
ietekmi, ko rada noguldījumu aizplūšana uz konkrētas valsts un arī pārējo
valstu finanšu sistēmām.
Vērtējot priekšrocības, ko Latvijai sniegtu dalība eirozonā, nedrīkst
nepieminēt arī faktoru, kas nav tieši saistīts ar banku savienību, tomēr ir
ļoti svarīgs no finanšu sistēmas viedokļa. Latvijas kredītiestādēm, līdzīgi kā
pašlaik eirozonas valstu kredītiestādēm, būs pieejami visi ECB atbalsta instrumenti likviditātes problēmu risināšanai.
Minēto iespēju izmantošana nodrošinātu daudz lielāku Latvijas kredītiestāžu sistēmas noturību pret krīzes situācijām. Un nākotnē tas palīdzētu
vairs nepieļaut situāciju, kādā Latvija bija 2008. gada beigās, glābjot vienu
no lielākajām kredītiestādēm par nodokļu maksātāju līdzekļiem.
Ne mazāk svarīgi ir atzīmēt, ka lielāka finanšu sistēmas stabilitāte nesīs
ieguvumu arī kredītiestāžu klientiem, proti, mājsaimniecībām un uzņēmumiem. Tie no dalības eirozonā iegūs lielāku savu līdzekļu — valsts budžetā
iemaksāto vai kredītiestādē ieguldīto — drošību.
Lielāka finanšu stabilitāte nozīmē arī stabilāku attīstību kreditēšanas
jomā. Kredītiestādēm darbojoties stabilākā vidē, vieglāk būs piesaistīt resursus savas darbības paplašināšanai. Dalība eirozonā nodrošinās lielāku investoru un aizdevēju uzticību. Pieaugot pieejamiem finansējuma un kapitāla
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resursiem, kredītiestādes meklēs iespējas tos izmantot, tajā skaitā arī Latvijas uzņēmēju un iedzīvotāju kreditēšanai. Tādējādi tiks veicināta uzņē
mējdarbība, tajā skaitā arī svarīgākajās eksporta nozarēs, un nodrošināts
papildu stimuls tautsaimniecības izaugsmei. Savukārt augoša tautsaimniecība nozīmē papildu attīstības iespējas arī kredītiestādēm.
Svarīgi būtu apzināties, ka šī pozitīvā ietekme uz tautsaimniecību taustāmā veidā īstenosies pakāpeniski — ilgtermiņā. Nebūtu prātīgi gan cerēt
sagaidīt to uzreiz pēc pievienošanās eirozonai. Arī EMS reformu process
netiks pabeigts viena vai divu gadu laikā. Tomēr ilgtermiņā reformētās EMS
elementi veicinās finanšu stabilitāti, nodrošinās aizsardzību no nepārdomātas ekonomikas un fiskālās politikas sekām, kā arī sekmēs ekonomikas
izaugsmi un vispārējā labklājības līmeņa pieaugumu.

Eiropas Savienības valstis
bez eiro — vairākas.
Iemesli un situācijas — atšķirīgas
Igors Kasjanovs,

Latvijas Bankas
Monetārās politikas pārvaldes vecākais ekonomists
Raksta mērķis ir iepazīstināt lasītājus ar tiem apstākļiem, kas ļāvuši virknei
Eiropas Savienības (ES) valstu (Zviedrijai, Dānijai, Polijai un Lielbritānijai)
līdz šim neieviest eiro. Laika periodā pirms eiro ieviešanas Latvijā dis
kusijas par un pret eiro ieviešanu ir kļuvušas īpaši aktuālas. Salīdzinoši
bieži abu pušu argumentācijā tiek izmantota arī citu valstu pieredze ar
eiro ieviešanu/neieviešanu. Eiroskeptiķi bieži min ES valstis, kurās netiek
ieviesta vienotā valūta, turklāt šīs valstis lielākoties tiek pozicionētas vien
kopus, nevis katra atsevišķi. Šajā rakstā argumentēts, ka četru minēto
valstu izejas pozīcijas ir pārāk dažādas, lai tās varētu salīdzināt — katrai no
tām ir atšķirīgi gan juridiskie, gan ekonomiskie un ģeopolitiskie apstākļi,
kas ir noteikuši vēlmi nepievienoties vienotās valūtas telpai.
Atslēgvārdi: eiro, Dānija, Lielbritānija, Polija, Zviedrija.
The aim of this article is to clarify the circumstances under which a
number of European Union (EU) countries (Sweden, Denmark, Poland
and United Kingdom) have so far not adopted the Euro currency. In the
period before the adoption of the Euro in Latvia, the debate on the pros
and cons is very much on the agenda. Quite often the experience of other
countries introducing or not introducing the single currency is referred to.
Euro-sceptics often refer to countries that have not introduced the single
currency. Furthermore, these countries are generally presented as a group
of countries rather than separately. The author of this article argues that
the starting positions of the four countries mentioned are too different to
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allow them to be analysed as a group. Each of them has its own legal as
well as economic and geopolitical conditions, which have determined their
desire not to join the single currency area.
Keywords: Euro, Denmark, Great Britain, Poland, Sweden.

Ievads
Patlaban, 2013. gada sākumā, diskusijā par eiro ieviešanu abas puses —
eiro ieviešanas atbalstītāji un eiroskeptiķi — izmanto daudz un dažādus argumentus, lai pārliecinātu par sava viedokļa pareizību. Eiroskeptiķu argumenti
ir visdažādākie — nacionālās identitātes zaudēšana un iemaksas dažādos
Eiropas parādsaistību krīzē iestigušo valstu glābšanas instrumentos, diezgan
bieži tiek minētas arī valstis, kas ir ES dalībvalstis, bet kādu iemeslu dēļ līdz
šim nacionālo valūtu nav aizstājušas ar eiro vai nav ieviesušas eiro. Visbiežāk tiek minētas Lielbritānija, Zviedrija, Polija un dažreiz arī Dānija. Tomēr
visbiežāk visas šīs valstis tiek minētas kā valstu grupa, nevis katra valsts
atsevišķi. Eiroskeptiķi visbiežāk ignorē individuālos iemeslus, kas katrai
no valstīm savulaik ir likuši izšķirties par dzīvošanu bez eiro un kas ļauj to
darīt arvien. Tāpēc šajā rakstā īsumā tiek apskatīti tie faktori, kuru dēļ atsevišķas ES valstis nepievienojas vienotai valūtas telpai.
Šajā rakstā analizēta četru valstu — Zviedrijas, Polijas, Lielbritānijas un
Dānijas — pieredze. Pirms pievērsties detalizētākam katras valsts iztirzājumam, vēlos akcentēt vienu faktoru, par kuru eiroskeptiķi bieži piemirst,
minot šīs valstis dažādos salīdzinājumos. Nozīmīgais faktors ir šo tautsaimniecību lielums, ko labi raksturo to iekšzemes kopprodukta (IKP) īpatsvars
kopējā ES IKP. Lielbritānija veido 13,8% no ES IKP (2011. gada dati), Zviedrija — 3,1%, Polija — 2,9%, Dānija — 1,9%. Salīdzinājumam — Latvija veido
vien 0,2%.1 Ar šiem datiem autors vēlas vien norādīt, ka minēto četru valstu
iekšzemes tirgi ir ievērojami lielāki nekā Latvijas. Ko tas nozīmē? To, ka tautsaimniecībā lielāku nozīmi veido iekšējais tirgus — tas spēj ģenerēt pieprasījumu pēc vietējās rūpniecības produkcijas (un tādējādi darba vietas).
Turklāt tieši tautsaimniecības iekšējā tirgus lielums ir faktors, kas ļauj
1
Nacionālo kontu rādītāji. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search
_database (“Eurostat” mājaslapa; aplūkota 04.01.2013.).
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ekonomikas cikla svārstīguma apstākļos saglabāt vienmērīgāku ekonomisko
izaugsmi bez lielām svārstībām.
Bez šādām ekonomiskām atkāpēm ir vēl viena būtiska nianse, kas būtu
jāmin attiecībā uz šīm valstīm. Proti, eiroskeptiķi ir formulējuši, ka “tās ir
atteikušās no eiro ieviešanas”. Taču tā gluži nav, jo situācija ar šīm valstīm
no juridiskā viedokļa ir visai atšķirīga. Pirmkārt, ir jāmin Māstrihtas līgums
jeb līgums par ES izveidi. Šī līguma preambulā ir teikts: “/../APŅĒMUŠIES
stiprināt un tuvināt valstu tautsaimniecības un nodibināt ekonomisko un
monetāro savienību, kas saskaņā ar šo Līgumu un Līgumu par Eiropas Savienības darbību paredz arī vienotu un stabilu valūtu/../”2, kas pēc savas
būtības nozīmē to, ka valsts, stājoties ES, uzņemas saistības ieviest eiro. Attiecībā uz jautājumu, ka arī minētās četras valstis ir iestājušās ES, bet līdz
šim eiro norēķinos nav ieviesušas, eiroskeptiķi visbiežāk min nepilnīgus
faktus — ka valstis vienkārši nevēlas ieviest eiro. Jā, divas valstis — Dānija
un Lielbritānija — savulaik ir panākušas, ka attiecībā uz tām tiek izdarīts
izņēmums un tās drīkst nestāties eirozonā. Tās ir panākušas juridiski apstiprinātas izņēmuma tiesības. Par pārējām valstīm, kas iestājušās ES, šāda
vienošanās nepastāv. Tātad formāli rindā uz stāšanos eirozonā joprojām ir
Latvija, Lietuva, Bulgārija, Rumānija, Ungārija, Čehija… un arī Zviedrija un
Polija.3 Tomēr, lai precīzāk izprastu iemeslus, kuru dēļ konkrētās valstis ir
nolēmušas neieviest eiro, ir vērts iedziļināties šo tautsaimniecību struktūrā,
ģeopolitiskajā situācijā, kā arī vēsturē.
To, vai valsts ir tiesīga pievienoties eirozonai, nosaka Māstrihtas kritēriji4 jeb nominālie konverģences kritēriji. Savukārt optimālās valūtas telpas
(optimum currency area) teorija paredz citu reālās konverģences un strukturālās konverģences kritēriju izpildi.5 Visbiežāk minētie kritēriji veiksmīgai
optimālās valūtas telpas darbībai ir:
2
Līgums par Eiropas Savienību. Preambula. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis. 09.05.2008. C
115/15. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:LV:PDF
(“EUR-Lex” Eiropas Savienības tiesību aktu datubāze; aplūkota 28.01.2013.).
3
What is the euro area? http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/adoption/euro_area/
index_en.htm (Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu ģenerāldirektorāta mājaslapa; aplūkota
29.01.2013.).
4
Māstrihtas kritēriju izpilde. http://www.eiro.lv/lat/par_eiro/eiro_ieviesana_latvija/mastrihtas_kriteriju_izpilde/ (Eiro.lv mājaslapa; aplūkota 08.02.2013.).
5
Broz T. The Theory of Optimum Currency Areas: A Literature Review. Privredna kretanja
i ekonomska politika. 2005, No.104. http://hrcak.srce.hr/file/28755 (Horvātijas zinātnisko žurnālu
portāls; aplūkots 12.02.2013.).
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•• ārējās tirdzniecības atvērtība (vai vēl labāk — tirdzniecības īpatsvars
vienotās telpas ietvaros);
•• darba tirgus elastīgums (augsta darbaspēka mobilitāte un elastīgs
algu mehānisms) pie vienotas monetārās politikas ir papildu
instruments, ar kura palīdzību var absorbēt ekonomisko šoku radītās
sekas;
•• ekonomiskās struktūras līdzība jeb homogenitāte — nepieciešama,
lai mazinātu asimetrisko šoku ietekmi. Gadījumā, ja valstu ekono
miskās struktūras ir līdzīgas, vienota monetāra politika šoka ab
sorbēšanā būs vienlīdz efektīva. Savukārt, ja starp valstīm saglabājas
būtiskas strukturālas atšķirības, monetārās politikas efektivitāte ir
zemāka;
•• fiskālo transfertu pastāvēšana vienotas valūtas telpas ietvaros ir ne
pieciešama, lai saglabātos instruments, ar kura palīdzību varētu
veikt reģionālo disproporciju izlīdzināšanu. Turklāt reģionālās dis
proporcijas nav domātas tikai valstu līmenī, bet arī valstu reģionu
līmenī. ES šāds instruments ir — tas ir vienotais budžets, ES fondu
maksājumi utt.;
•• ekonomiskā cikla pozīcija — lai vienotā monetārā politika būtu
efektīva, ir nepieciešams, lai izpildītos arī nosacījums, ka taut
saimniecības atrodas vienotā ekonomiskajā ciklā, proti, to izaugsmes
un recesijas periodi sakristu. Pretējā gadījumā monetārā politika var
būt neefektīva.
1. tabulā attēlotie rādītāji raksturo šajā rakstā aplūkoto valstu atbilstību optimālās valūtas telpas kritērijiem. Kā redzams, Latvijai ir visvairāk
atvērtā tautsaimniecība no aplūkotajām valstīm. Tas nozīmē vien to, ka,
iestājoties eirozonā, ārējās tirdzniecības transmisijas kanāls darbosies pilnā
apmērā.
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1. tabula

Zviedrija

Eirozona

Ekonomikas
atvērtība, % no IKP6

122,4

101,6

66,6

91,6

93,8

86,6

Ekonomiskā cikla
pozīcija, korelācija
ar eirozonas ciklu7

0,84

0,83

0,62

0,58

0,84

–

Strukturālā
homogenitāte8

28,0

12,5

18,3

32,7

13,4

–

16

80

28

16

78

–

Darba tirgus
elastība9

Ekonomiskā cikla pozīciju var labi novērtēt, izslēdzot no IKP trenda
un sezonālo komponenti. Tādējādi paliek tikai cikliskā komponente, kuru
korelējot starp valstīm, var novērtēt cikla sinhronumu. Tabulā minētie korelācijas koeficienti pret eirozonas ciklu uzskatāmi parāda, ka Polijas un Lielbritānijas ekonomikas cikls nav ne tuvu sinhronizēts ar eirozonas ciklu, un
tas nozīmē, ka šīs valstis, iestājoties eirozonā, sastaptos ar monetārā politikas
neatbilstību to cikla pozīcijai.
Savukārt, ja vērtē tautsaimniecību strukturālo homogenitāti (izteikta
Krugmana indeksa10 mērvienībās — jo zemāka indeksa vērtība, jo tuvāk
strukturālā izteiksmē tautsaimniecība ir eirozonas valstu vidējai struktūrai),
tad redzams, ka Polijas ekonomika ir vistālāk no eirozonas valstu vidējās ekonomiskās struktūras. Arī Latvijas ekonomiskā struktūra ir visai atšķirīga no
eirozonas, taču jāņem vērā divi aspekti. Pirmkārt, Latvijas pievienotās vērtības struktūrā lielu lomu aizņem transporta nozare (kas eirozonas valstīm
6
Ārējās tirdzniecības īpatsvars attiecībā pret IKP, %. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (“Euro
stat” mājaslapa; aplūkota 11.02.2013.).
7
Autora aprēķins, balstoties uz Eurostat datiem. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (“Eurostat”
mājaslapa; aplūkota 11.02.2013.).
8
Turpat.
9
European Participation Index (EPI). http://www.worker-participation.eu/About-WP/Euro
pean-Participation-Index-EPI (ES darbaspēka līdzdalības mājaslapa; aplūkota 11.02.2013.).
10
Meļihovs A., Kasjanovs I. Konverģences procesi Eiropā un Latvijā. 23.12.2011. http://makroekonomika.lv/node/4543 (Latvijas Bankas interneta vietne makroekonomika.lv mājaslapa; aplūkota 11.02.2013.).
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nav tik izteikta). Otrkārt, dinamika apliecina, ka Latvija turpina strukturāli
konverģēt pret eirozonas valstīm.11
Pievēršot uzmanību darba tirgus elastības rādītājiem, redzams, ka divām
no aplūkotajām valstīm (Zviedrijai un Dānijai) ir izteikti neelastīgs darba tirgus — to apliecina lielais nodarbināto īpatsvars, kas ir arodbiedrību sastāvā.
Tas liecina par to, ka arī algu elastība ir ievērojami zemāka, tādējādi, iestājoties eirozonā, šo valstu rīcībā nebūtu ne monetārās politikas, ne darba tirgus
politikas instrumentu, lai absorbētu ekonomiskos šokus.
Tabulā redzamie skaitļi liecina, ka katrai no apskatītajām valstīm ir
nianses, kuru dēļ to stāšanās eirozonā ir apgrūtināta. Lielbritānijas gadījumā — cikliskā pozīcija un ekonomikas atvērtība neatbilst vienotas valūtas telpas nosacījumiem, Dānijas un Zviedrijas gadījumā traucē darba tirgus
neelastīgums, bet Polijas gadījumā — gan ekonomiskā cikla, gan strukturālās
homogenitātes neatbilstība eirozonas atbilstošajiem rādītājiem.

Dānija
Dāniju nosacīti varam uzskatīt par vistuvāko Latvijas tautsaimniecībai
no minētajām četrām valstīm. Tā ir Eiropas mērogā maza un salīdzinoši
atvērta ekonomika, ar labu ģeogrāfisko atrašanās vietu, labi attīstītu transporta pakalpojumu sektoru, kā arī atjaunojamās enerģijas ražošanu. Tomēr
ir viena nianse, par kuru parasti aizmirst, runājot par Dānijas tautsaimniecību. Proti, Dānijai ir savas naftas un dabasgāzes rezerves12, kas pilnībā sedz
tautsaimniecības patēriņu un pietiek arī eksportam — tas būtiski samazina
tautsaimniecības ģeopolitisko atkarību. 1992. gadā Dānija noraidīja Mās
trihtas līguma pieņemšanu, uzskatot tajā ietvertos nosacījumus par neatbilstošiem tā brīža Dānijas politiskajam un ekonomiskajam kursam. Tā
vietā Dānija spēja panākt Māstrihtas līguma papildinājumu, kas zināms kā
Edinburgas vienošanās13 (Edinburgh Agreement). Vienošanās paredzēja, ka
11
Kasjanovs I. Vai kļūstam līdzīgāki eiro zonas valstīm? 11.01.2013. http://www.makroekonomika.lv/vai-klustam-lidzigaki-eiro-zonas-valstim (Latvijas Bankas interneta vietne makroekonomika.lv mājaslapa; aplūkota 11.02.2013.).
12
Overview data for Denmark. http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=DA
&trk=m (ASV enerģijas informācijas administrācijas mājaslapa; aplūkota 30.01.2013.).
13
Denmark and the Treaty on European Union. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis.
31.12.1992. C 348. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41992X1231:
EN:HTML (“EUR-Lex” Eiropas Savienības tiesību aktu datubāze; aplūkota 30.01.2013.).
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Dānija drīkst neieviest eiro, un 1993. gadā Dānijā notikušais referendums
ļāva ratificēt Edinburgas vienošanos. Arī 2000. gadā valstī bija eiro ieviešanas referendums, kurā eiroskepticisms ar nelielu pārsvaru (46,8% par,
53,2% pret14,15) uzvarēja. Patlaban Dānijas krona ir piesaistīta eiro ar 2,25%
svārstību koridoru. Eiro atbalstītāji min 3 galvenos argumentus — zemākas
procentu likmes, kas varētu veicināt straujāku ekonomisko attīstību (Dānijas ekonomika pēdējā laikā stagnē), valūtas maiņu izdevumu samazināšanos
(ko pārsvarā aizstāv uzņēmēju organizācijas) un ārējās tirdzniecības aktivi
zēšanos. Taču pēdējais aspekts Dānijas gadījumā drīzāk ir iemesls, kas liek
tai nesteigties eirozonas virzienā. Dānijas ārējā tirdzniecība ir lielā mērā sais
tīta ar valstīm, kurās nav eiro, tādējādi pozitīvais efekts no starptautiskās
tirdzniecības aktivitātes pieauguma eiro ieviešanas gadījumā būtu mazāks.
Lai arī Dānijas galvenā ārējās tirdzniecības partnervalsts ir Vācija, pie gal
venajām partnervalstīm ir minamas arī Zviedrija, Norvēģija, Lielbritānija un
ASV — tātad valstis, no kurām katrai ir sava valūta.
Eiro pretinieki izmanto galvenokārt argumentu, ka eiro ieviešanas gadījumā būtu jāatsakās no savas īstenotās monetārās politikas. Pēdējais arguments savā ziņā ir interesants, jo Dānijas krona tāpat ir bijusi piesaistīta
eiro (ar 2,25% svārstību koridoru) kopš 1999. gada 1. janvāra, kad valsts
pievienojās Valūtas kursa mehānismam II (turpmāk — VKM II). Tādējādi
ļoti aktīvu monetāro politiku Dānijas Centrālā banka nemaz nav spējusi
pielietot. Tomēr nevarētu teikt, ka Dānija nebūtu konkurētspējīga ārējos
tirgos. Apstrādes rūpniecības un eksporta rādītāji ir salīdzinoši labi. Problēmas tautsaimniecības attīstībā pēdējā laikā radīja nekustamā īpašuma tirgus
“burbuļa plīšana”, kas negatīvi ietekmēja patērētāju uzticēšanos un līdz ar to
nelabvēlīgi ietekmēja patēriņu.
Dānijas gadījumā interesanti ir arī tas, ka vēsturiski atbalsts eiro ieviešanai iedzīvotāju vidū ir bijis visai liels. Pirms globālās krīzes eiro atbalstītāju
īpatsvars stabili turējās ap 55%, bet galvenā problēma ir bijusi politiskā griba
referenduma izsludināšanai — politiskās partijas nespēja vienoties par piemērotāko mirkli referenduma ierosināšanai vai arī šis jautājums bija pārāk
14
Denmark's accession to the single European currency. http://www.eu-oplysningen.dk/euo_
en/dkeu/referenda/ (Dānijas ES informācijas centra mājaslapa; aplūkota 30.01.2013.).
15
Powell N. Soaring currency worries force Denmark to act. The Irish Times. 20.07.2012.
http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2012/0720/1224320440725.html (“The Irish Times”
mājaslapa, aplūkota 08.02.2013.).
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jūtīgs tā brīža politiskajos apstākļos.16,17 Savukārt jau vēlāk – globālās krīzes
apstākļos — atbalsts eiro ieviešanai, protams, būtiski mazinājās.18
Starp citu, pat Dānijai, kuras tautsaimniecība (t.sk. monetārā bāze) ir
vairākas reizes lielāka par Latviju, ir bijušas bažas par valūtas kursa stabilitāti. Dānijas Centrālās bankas prezidents presē izteica bažas par to, vai Dānijas krona spēs izturēt spiedienu, kuru rada investoru raudzīšanās uz Dāniju
kā sava veida miera ostu eirozonas krīzes apstākļos.19 Līdzīgas problēmas jau
pirms tam radās arī Šveicei — ekonomikai ar daudzkārt lielāku monetāro
bāzi. Arī Latvijas tautsaimniecības pēdējo gadu izaugsme pievērš arvien lielāku to investoru uzmanību, kas gatavi investēt lielus līdzekļus Latvijas ekonomikā. Tomēr spēcīga kapitāla ieplūde pie salīdzinoši mazas monetārās
bāzes vai ārvalstu valūtu rezervēm var būtiski apdraudēt nacionālās valūtas
stabilitāti. Tādējādi eiro ieviešana ir tikai loģisks solis, lai pasargātu vietējo
ekonomisko telpu no liekiem monetāriem satricinājumiem nākotnē.

Lielbritānija
Vistālāk no eiro ieviešanas no šajā rakstā minētajām valstīm ir Lielbritānija. Pirmkārt, Lielbritānijas tautsaimniecība, salīdzinot ar Latviju, ir neskaitāmas reizes lielāka. Tas ļauj ekonomikai darboties pašai par sevi un būt
mazāk atkarīgai no ārējās tirdzniecības svārstībām. Tieši tāpat ir ar Lielbritānijas mārciņas monetāro bāzi — tā ir neskaitāmas reizes lielāka un attiecīgi
daudz noturīgāka pret monetārajiem šokiem, spekulācijām par devalvāciju
vai spekulatīviem uzbrukumiem. Otrkārt, jāņem vērā apstāklis, ka Lielbritānijas ekonomika ir mazākā mērā integrējusies Eiropas ekonomikā. 1. tabulā
redzams, ka Lielbritānijas ekonomikas cikls nav sinhronizēts ar eirozonas
16
Stratton A. Danes to hold referendum on relationship with EU. The Guardian. 22.11.2007.
http://www.guardian.co.uk/world/2007/nov/22/eu.politics (“The Guardian” mājaslapa; aplūkota
08.02.2013.).
17
Brand C. Denmark scraps border-control plans. 13.10.2011. http://www.europeanvoice.
com/article/2011/october/denmark-scraps-border-control-plans/72315.aspx
(“Europeanvoice”
mājaslapa; aplūkota 08.02.2013.).
18
Bocian S. Denmark Says Clear No To Euro — Danske EMU Poll. 25.09.2012. http://www.
efxnews.com/story/14811/denmark-says-clear-no-euro-danske-emu-poll (Finanšu portāls “eFX”;
aplūkots 08.02.2013.).
19
Stothard M. Denmark warns over pressure on krone. Financial Times. 17.07.2012. http://
www.ft.com/cms/s/0/06836ec2-b6c9-11e1-8c96-00144feabdc0.html#axzz2JMqvvvwk (“Financial
Times” mājaslapa; aplūkota 30.01.2013.).
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ekonomisko ciklu. Turklāt ekonomikas atvērtība ir ievērojami zemāka nekā
eirozonas valstīm, kas nozīmē, ka transmijas kanālu darbība būtu ievērojami
vājāka. Atšķirībā no Dānijas, kas tiesības neieviest eiro panāca vēlāk, Lielbritānija savas tiesības spēja integrēt jau Māstrihtas līgumā.
Vēl viena nianse, kas runā par sliktu eiro ieviešanai Lielbritānijā, ir
ārējās tirdzniecības struktūra. 2011. gadā Lielbritānijas galvenais eksporta
tirgus bija ASV. Importa ziņā otra lielākā — ASV, trešā — Ķīna, piektā —
Norvēģija20. Tātad salīdzinoši lielu daļu no ārējās tirdzniecības veido norēķini ne-eiro valūtās, tādēļ efekts no pievienošanās eirozonai varbūt nebūtu
tik liels kā citu valstu gadījumā. Ņemot vērā britu mārciņas seno un prominento lomu globālajā finanšu pasaulē, Lielbritānijā eiro optimisms nekad
nav bijis augstā līmenī — dažādas aptaujas laika gaitā norādīja uz to, ka eiro
ieviešanas pretinieki veido aptuveni 60–80%. Un tas ir saprotams — Lielbritānija līdz pat Pirmajam pasaules karam bija viena no varenākajām
pasaules ekonomikām, un attiecīgi tāda ir bijusi arī tās valūtas loma. Arī
turpmākajos gados un globālās monetārās sistēmas pārmaiņu laikos Lielbritānijas mārciņai ir bijusi ļoti nozīmīga, lai arī pakāpeniski sarūkoša loma.
Neskatoties uz aizvien pieaugošo eiro lomu globālajā finanšu tirgū, arī mūsdienās nevarētu teikt, ka Lielbritānijas mārciņa ir pilnībā zaudējusi savu
spožumu. 2011. gadā Lielbritānijas mārciņa bija 3. lielākā rezervju valūta
pasaulē pēc ASV dolāra un eiro.21

Polija
Salīdzinoši bieži eiroskeptiķi min Poliju kā vienu no valstīm, kas teju
pašaizsardzības nolūkos neievieš eiro. Tomēr arī šīs valsts salīdzināšana ar
Latvijas situāciju nav pilnīgi korekta, jo pastāv faktori, kas abās valstīs ir
būtiski atšķirīgi. Tiek aizmirsts par Polijas tautsaimniecības lielumu (Polijā
dzīvo ap 38 milj. iedzīvotāju), kā arī tās ciešo sasaisti ar Vācijas ekonomiku,
kas savā veidā velk līdzi arī Polijas ekonomiku. Polijas galvenās ārējās tirdzniecības partnervalstis ir Vācija, Lielbritānija, Krievija, Itālija, Čehija un
Francija.
20
Allen G. UK trade statistics. 08.10.2012. SNEP 6211. www.parliament.uk/briefing-papers/
SN06211.pdf (Apvienotās Karalistes parlamenta mājaslapa; aplūkota 30.01.2013.).
21
Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves. http://www.imf.org/external/
np/sta/cofer/eng/cofer.pdf (Starptautiskā Valūtas fonda mājaslapa; aplūkota 30.01.2013.).
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Polijas gadījums ir pavisam vienkāršs. Pievienojoties ES 2004. gadā,
Polija uzņēmās saistības ieviest eiro. Tomēr uz šo brīdi nav konkrēta plānotā perioda, kurā Polija varētu pievienoties eirozonai. Viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka Polija nav spējusi pildīt Māstrihtas kritērijus. Proti,
Polija joprojām nav pievienojusies VKM II — Polijas zlots ir brīvi “peldoša”
valūta. Tieši šo apstākli eiroskeptiķi salīdzinoši bieži min kā Polijas priekšrocību — valūtas elastību. Iepriekšējās krīzes laikā Polijas zlots būtiski zaudēja
savu vērtību (Polijas Centrālā banka būtiski samazināja procentu likmes),
kas, protams, ļāva Polijai gūt priekšrocības eksporta tirgos. Tomēr, sākot ar
2011. gada 2. pusgadu, Polijas ekonomikas pieauguma tempi mazinājās, un
to noteica divi apstākļi: no vienas puses, ekonomiskās situācijas pasliktināšanās galveno ārējās tirdzniecības partnervalstu vidū, bet no otras puses —
Polijas izvēlētais ceļš, vājinot zlotu, īstermiņā deva pozitīvu rezultātu. Tomēr
šī politika nav devusi pozitīvu efektu vidējā termiņā. Reālais efektīvais valūtas kurss pēc Polijas zlota vājināšanas būtiski pazeminājās, tomēr jau gada
laikā atguvās līdz iepriekšējam līmenim. Savā ziņā imaginārās izaugsmes
laikā Polijas ražotāji pārāk paļāvās uz cenu konkurences sniegtajām priekšrocībām un neaizrāvās ar savas produkcijas attīstīšanu, dažādošanu un jaunu
realizācijas tirgu meklēšanu. Ar to nodarbojās Baltijas valstu uzņēmēji — ne
velti tieši Baltijas valstu (īpaši Latvijas) rūpniecības rādītāji pēdējos gados
pastāvīgi ir starp vadošajiem Eiropā. Tā kopš 2009. gada apstrādes rūpniecības saražotās produkcijas apjomi Polijā ir pieauguši par 20,1%, bet Latvijā —
par 49,0%22. Polijas krīzes pārvarēšanas stratēģija patlaban atspoguļojas arī
kopējā Polijas ekonomiskajā situācijā — izaugsmes tempi sarūk, ar problēmām saskaras apstrādes rūpniecība, pieaug budžeta deficīts. Pēdējā iemesla
dēļ 2012. gadā Polija neizpildīja Māstrihtas budžeta deficīta kritēriju.
Bieži tiek minēts, ka Polija ir atteikusies no iestāšanās eirozonā. Nekā
tamlīdzīga. Drīzāk ir bijuši atsevišķi politiķi, kuri eirozonas krīzes dziļākajā punktā ar skaļiem izteikumiem pret Polijas dalību eirozonā centušies
vien palielināt savu vēlētāju atbalstu. Otrkārt, Polija neizpilda Māstrihtas
kritērijus. Tas nozīmē, ka Polija nav bijusi VKM II dalībvalsts vismaz divus
gadus — Polijas zlots šobrīd ir brīvi “peldoša” valūta (bez piesaistes). Arī ar
citu konverģences kritēriju izpildi tai līdz šim nav veicies.
22
Apstrādes rūpniecības saražotās produkcijas apjoma indekss. http://epp.eurostat.ec.europa.
eu/portal/page/portal/statistics/search_database (“Eurostat” mājaslapa; aplūkota 11.02.2013.).
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Patlaban, kad eirozonas nākotnes aprises ir mazliet skaidrākas, Polija
apsver pievienošanos eirozonai jau 2016. gadā.23

Zviedrija
Arī Zviedrija salīdzinoši bieži tiek minēta eiroskeptiķu argumentos.
Zviedrijas krona ir brīvi “peldoša” valūta. Par Zviedriju bieži tiek nepareizi uzskatīts, ka tai nav jāstājas eirozonā, bet tas neatbilst patiesībai, jo
1994. gadā, pievienojoties ES, Zviedrija apņēmās ieviest eiro valūtu. Zviedrija izpilda četrus no pieciem Māstrihtas kritērijiem. Vienīgais kritērijs,
kuru Zviedrija neizpilda, ir obligātā dalība VKM II, ko tā izmanto kā instrumentu, lai izvairītos no pievienošanās eirozonai (dalība VKM II ir brīvprātīga). 2003. gadā Zviedrijā bija konsultatīva rakstura referendums, kurā
iedzīvotāji nobalsoja pret (56,1%24) pievienošanos eirozonai. Tiesa, pēdējo
gadu aptauju rezultāti rāda eiro skepses pieaugumu, taču lielā mērā to
ietekmē eirozonas parādu krīzes sekas.
Zviedrijas galveno ārējās tirdzniecības partnervalstu vidū ir Norvēģija (galvenais eksporta tirgus), Lielbritānija, ASV, Dānija25 — valstis, kurās
nav eiro. Tas arī lielā mērā izskaidro, kādēļ Zviedrija līdz šim nav steigusies iekļauties eirozonā. Juridiski Zviedrijas gadījums tiek saukts par faktisko
izņēmumu (opt-out de facto), jo valstij nav formālas atļaujas nestāties eirozonā. Tomēr ir skaidrs, ka Zviedrijā eiro netiks ieviests tik ilgi, kamēr tauta
konsultatīvā referendumā neizteiks vēlmi ieviest eiro.
Eiroskeptiķi jautās — kur ir atšķirība starp Zviedrijas gadījumu un Latviju? Atbilde ir vienkārša — naudas bāzes apjomu ziņā. Zviedrijas krona
ir pietiekami liela valūta, lai nebūtu jāuztraucas par spekulatīva rakstura
uzbrukumiem (lai arī pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados pat tik liela
monetāra bāze tika pakļauta nopietniem uzbrukumiem) vai būtisku
23
Polija eiro varētu pievienoties 2016. gadā. 17.12.2012. http://financenet.tvnet.lv/zinas/
447141-polija_eiro_varetu_ieviest_2016gada (“Financenet” portāls; aplūkots 31.01.2013.).
24
Heikensten L. The Risbank and the euro. 17.06.2003. http://www.riksbank.se/en/Press-andpublished/Speeches/2003/Heikensten-The-Riksbank-and-the-euro1/ (Zviedrijas Centrālās bankas
mājaslapa; aplūkota 31.01.2013.).
25
The Swedish import of goods from the thirty largest countries of consignment. Sverigas
Oficiella statistik. http://www.scb.se/Pages/TableAndChart_26644.aspx (Zviedrijas Statistikas pārvaldes mājaslapa; aplūkota 31.03.2013.).
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spiedienu uz valūtu. Latvijas gadījumā, neieviešot eiro, šis risks ne vien
saglabājas, bet ir pat ļoti augsts.
Jāmin arī Zviedrijas sociālā un darba tirgus politika. Proti, Zviedrijā ir
ārkārtīgi spēcīga arodbiedrību kustība, trīspusējie līgumi, kas darbaspēkam
nodrošina būtiskas sociālās garantijas, tomēr vienlaikus arī mazina darba
tirgus elastību. Tieši darba tirgus elastība ir viens no galvenajiem faktoriem,
kas spēj absorbēt ekonomiskos šokus. Zviedrijas gadījumā pievienošanās
eirozonai apstākļos, kad monetārā politika nav lietojama un arī darba tir
gus elastība ir zema, varētu radīt papildu problēmas ekonomiskās politikas
veidotājiem.

Nobeigums
Varam secināt, ka katrai no minētajām valstīm ir bijuši savi iemesli un
apstākļi, kādēļ eiro līdz šim nav ieviests. Tomēr apstākļi un situācija visās
valstīs ir citādāka, nekā tā ir patlaban Latvijā:
•• Lielbritānijā ir senas tradīcijas un distancētāka integrācijas politika.
Šo iemeslu dēļ Lielbritānijas tautsaimniecības cikliskā pozīcija atšķiras no eirozonas ekonomiskā cikla. Turklāt ekonomikas zemā
atvērtība norāda uz to, ka būtu nepieciešams ilgāks laiks ekonomiskā
cikla homogenitātes panākšanai;
•• Dānijā ārējās tirdzniecības struktūrā būtisku lomu spēlē valstis,
kurās nav ieviests eiro. Tāpat Dānijas situāciju ierobežo ļoti zemā
darba tirgus elastība, kas neļautu pilnā mērā izmantot darba tirgu
ekonomisko šoku absorbcijai;
•• Polija apturēja lēmumu par pievienošanos eirozonai mirklī, kad
bija liela neskaidrība par eirozonas nākotni, bet jau patlaban plāno
atsākt pievienošanās procesu (lai to uzsāktu, ir jāiestājas VKM II).
Tomēr Polijai vēl tāls ceļš ejams ekonomiskā cikla sinhronizācijas un
strukturālās konverģences ziņā;
•• Zviedrijā vēsturiski ir bijusi pretestība pret eiro valūtu. Arī ārējās
tirdzniecības struktūra nenorāda uz absolūtu nepieciešamību pēc
eiro. Tāpat kā Dānijas gadījumā, Zviedrijā ir ļoti zema darba tirgus
elastība;
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•• Visas šīs valstis vieno apstāklis, ka tās ir lielākas, lielāka ir to monetārā
bāze, un tas būtiski mazina devalvācijas un spekulatīvo uzbrukumu
risku.
Tikmēr Latvijas gadījumā ir jāņem vērā fakts, ka mūsu tautsaimniecība ir ļoti maza un atvērta. Tas nozīmē, ka ilgtermiņā tās attīstības potenciāls noteikti būs atkarīgs no panākumiem starptautiskajā tirdzniecībā.
Ņemot vērā ģeogrāfisko valsts dislokāciju un integrāciju Eiropas ekonomikā,
nākamais solis — eiro ieviešana — ir tikai loģisks turpinājums līdzšinējam
ekonomikas politikas kursam. Jo īpaši ņemot vērā argumentu, ka mūsu
galvenās tirdzniecības partnervalstis ir ieviesušas vai plāno ieviest eiro.

The Changeover to the Euro in Estonia
Natalja Viilmann,
Eesti Pank Economist

In 2010 many countries in the European Union had to address various
problems stemming from the economic crisis, and were forced to adjust to
the economic changes and to debate the efficiency of the policies that had
been implemented. The economic situation was affected by a number of
major developments — the deterioration in global background conditions,
the continuing debt crisis in many countries, the uncertainty regarding the
GDP growth rate, and concerns about inflation expectations. At the same
time, Estonia was making significant efforts to accede to the euro area,
demonstrating its confidence in the viability of the monetary union. These
efforts were finally rewarded on 1 January 2011 when Estonia became the
seventeenth member of the Eurosystem.
Keywords: Estonia, euro, European Union, monetary union, smooth
changeover.
2010. gadā daudzām Eiropas Savienības valstīm bija jārisina vairākas
problēmas, kas bija radušās ekonomiskās krīzes ietekmē, jāpielāgojas eko
nomiskajām pārmaiņām un jādiskutē par efektīvāku politiku īstenošanu.
Ekonomisko situāciju bija ietekmējuši vairāki notikumi: globālās situācijas
pasliktināšanās, ilgstošā parādu krīze daudzās valstīs, neskaidrība attiecībā
uz iekšzemes kopprodukta izaugsmi un bažas par inflāciju. Vienlaikus
Igaunija veica būtiskus pasākumus, lai iekļautos eirozonā, demonstrējot
tās ticību monetārās savienības dzīvotspējai. Šo pūliņu rezultātā 2011. gada
1. janvārī Igaunija kļuva par septiņpadsmito eirozonas valsti.
Atslēgvārdi: eiro, Eiropas Savienība, Igaunija, mierīga pāreja, monetārā
savienība.
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On the occasion of the changeover, the President of the European
Commission José Manuel Barroso said, “I congratulate Estonia and warmly
welcome all its citizens to the euro area. The euro is there to improve everyday life. It makes travel elsewhere in the euro area easier and cheaper for
Estonian citizens, with no need to change currencies and pay commission.
Estonia's entry means that over 330 million Europeans now carry euro notes
and coins in their pockets. It is a strong signal of the attraction and stability
that the euro brings to Member States of the European Union”1.

The beginnings
Twenty one years ago, on 7 February 1992, the Treaty on the European
Union was signed in Maastricht, paving the way to the future single currency,
the euro. At the time, Estonia was focused on establishing its own currency.
This was the most pressing issue in economic policy after the restoration of
the country’s independence on 20 August 1991, as there was no question of
continuing in the hyper-inflationary environment of the Soviet rouble. On
20 May 1992, a law was passed establishing the Estonian kroon as the official
currency, which could be exchanged for other convertible currencies without any constraints. The changeover was completed a month later, with the
exchange rate of the Estonian kroon pegged to the Deutsche Mark, and later
to the euro, and remaining unchanged for its entire period of circulation.
Before the initial introduction of the euro in eleven countries of the
European Union, which were followed later by Greece, Member States still
had the option of deciding whether they would adopt the euro or not. The
United Kingdom and Denmark decided to keep their national currencies.
Through negotiations they obtained special status and were allowed to decide
when and if they would join the euro area. Sweden has not yet formally met
the convergence criteria and remains outside the exchange rate mechanism
(ERM II) for the time being. The new Member States, including Estonia, did
not have this option. They were obliged to design their economic and monetary policies to meet the convergence criteria as soon as possible, and were
therefore prepared for the introduction of the euro.
1
A successful euro changeover in Estonia. http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/
estonia_euro_en.htm (Home page of European Commission; visited 12.01.2013.).
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Had its lifespan been longer, the Estonian kroon would have celebrated
its 21st anniversary on 20 June this year. The Estonian kroon was not merely
a currency unit — over the years it became a symbol of the country’s statehood. Public trust in the kroon remained high, and the Estonian people
were proud of both the design of the banknotes and the stability of the exchange rate. This pride in the success of the kroon obliged the central bank to
continue pursuing a responsible monetary policy, and at the same time it
proved a strong emotional factor in efforts to achieve the changeover.
The decision to adopt the euro was unhurried. The changeover was set
as a strategic goal for Estonia and its central bank as early as the autumn of
2003, when the people approved the accession to the European Union in a
referendum. The decision also gave an indication of the nation’s support for
accession to the euro area.
In order to adopt the euro, Estonia had to meet certain conditions
called the convergence or Maastricht criteria. The key aim of these condit
ions is stability. Any Member State introducing the euro has to demonstrate
the stability of its public finances, as well as price, interest rate and exchange
rate stability, as these together reflect a stable economy.

Advantages of the single currency
Although there were different opinions on the advantages of the single
currency at the European level, it was agreed that for a small and open
economy like Estonia’s, the benefits outweigh the eventual risks. Today,
two years later, it can be confirmed that not only have businesses and the
economy as a whole benefited from the single currency, but so have individuals. There is no need to exchange currencies before leaving the country to
visit someone in a foreign country, before going on business trips or holidays, or before going shopping abroad. The adoption of the euro has helped
Estonia’s economy to avail itself of the common European market, and has
enabled consumers to compare the prices of the same products in different
countries. The euro crossed the boundaries of the euro area long ago, and is
easily exchangeable in third countries.
Apart from making travelling easier, a single currency makes economic
and political sense. The framework under which the euro is managed underpins its stability, contributes to low inflation and encourages sound public
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finances. A single currency is also a logical complement to the single market and contributes to making it more efficient. Using a common currency
increases price transparency, eliminates currency exchange costs and facilitates international trade. With a single monetary policy it is also possible to
protect the euro area more effectively from external economic shocks, such
as unexpected oil price rises or turbulence in the currency markets.
Before the adoption of the euro the hope was that it would have a positive effect on Estonia’s economy and the confidence of the people. Two
years later, it is clear that the changeover has definitely reduced the risk
of currency devaluation and setbacks in deposits. There are no longer any
costs for currency exchange with euro area Member States and interest rates
on loans have fallen. The euro has fostered the stability of the economy,
simplified trade and, for investors, showed that Estonia is a member of an
influential, stable, global economic region. The positive impact from join
ing the euro area was felt even before the accession, in the expectations of
financial markets. After Estonia joined the monetary union, confidence reached even higher levels. Investing in Estonia has become easier and safer
for foreign investors and this has helped to advance the economy and create
new jobs in the long run. As expected, travelling and purchasing goods and
services from abroad have become considerably easier since the changeover.
The single currency advances further integration in the European
Union. The euro is a strong and stable international currency and a symbol
of European integrity, the common value of more than 330 million people.

Preparations and a smooth changeover
Having become a Member State of the European Union, Estonia joined
the exchange rate mechanism ERM II on 28 June 2004, setting its sights on
fulfilling the Maastricht criteria, which are considered to be the primary
goal of economic policy. Preparations for the adoption of the euro were
led by the Government of the Republic of Estonia and the Bank of Estonia.
All of the important institutions at national and regional level were also
involved. Informing all the residents of Estonia of the practical preparations
was a key element in the success of the project, and for that purpose the
Government and the Bank of Estonia created an extensive public information programme.
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The technical preparation for the changeover started in the committee
of experts in 2005, with a lot of help provided by member countries of the
euro area. A design competition was held for the national side of Estonia’s
euro coins, and it produced a winner depicting the outline of Estonia and the
word “Eesti”, which means Estonia.
On 12 May 2010, the European Central Bank and the European
Commission published their regular Convergence Report, confirming that
Estonia had fulfilled all the criteria for the adoption of the euro. A month
later — on 13 July 2010 — Estonia received the final approval of the EU
Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) for the adoption of
the euro on 1 January 2011. The changeover rate remained unchanged,
allaying fears of any potential devaluation.
A massive information campaign was launched, with cash handlers
trained and information disseminated on various subjects related to the
changeover. Eesti Pank committed itself to exchange kroons into euros with
out a commission fee for an indefinite period of time, which helped reassure
people that the adoption of the euro was an exchange of one currency for
another, not a monetary reform.
At the official reception held on 19 September 2010, the President of
the European Central Bank Jean-Claude Trichet handed over the seventeenth Euro Star to the Governor of Eesti Pank as a symbol of membership
of the Eurosystem, which is made up of the European Central Bank and
the central banks of the euro area. At the international conference held
the next day, high-level officials from the central banks, the International
Monetary Fund, the European Commission and the Finance Ministry had
fruitful discussions about the future of Europe in terms of the expansion of
the euro area.
Thanks to the careful preparations made in close contact with the
European Commission and the European Central Bank, the technical transi
tion was very smooth and successful. No major problems were encountered and banks, post offices and retailers coped well with the extra workload,
although some queues unavoidably built up in the first days of the change
over as the number of over-the-counter transactions in banks was 3–5 times
higher than usual. The smooth changeover can only be attributed to the
extensive efforts made by banks, money-changers, IT system configuration
experts, security companies and countless Estonian companies, organisations
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and residents. The non-materialisation of the inherent risks and the smooth
changeover to the euro may be considered the greatest reward for the efforts
of all involved.

Concerns about inflation
In Estonia, the annual HICP rate for January 2011 was 5.1%, down from
5.4% in December 2010. In February 2011 the HICP in Estonia increased
to 5.5%, and in March 2011 the figure was 5.1%. The month-on-month inflation rates in these four months were 0.5% in December, 0.0% in January,
0.7% in February and 0.8% in March 2011.
According to Eurostat’s provisional assessment, the total one-off impact
of the changeover on consumer price inflation in Estonia during the whole
period December 2010 to March 2011 is likely to have been between 0.2 and
0.3 percentage points. These observations are in line with the experience of
the first-wave changeover in 2002, Slovenia in 2007, Cyprus and Malta in
2008 and Slovakia in 2009.
Eurostat has used statistical techniques to identify the HICP subindices for Estonia which showed price changes in December 2010, and
January, February and March 2011, that were outside anything the past data
and data for other EU countries would predict. This gives an 'expected price
development'. Any difference between the expected and the actual price
developments is regarded as an unusual price change. In Eurostat's view, in
December 2010 and January, February and March 2011, some unusual price
rises were seen in Estonia, in particular for cleaning services, recreational
and cultural services, catering services, hairdressing services and repair services for dwellings. Unusual price increases were observed for certain road
transport services, but their weight is too low to have a significant influence
on the headline inflation rate. Those unusual price changes which could not
be plausibly attributed to other factors were attributed to the euro change
over. In practice, it is not possible to estimate precisely what inflation would
have been if the euro changeover in Estonia had not taken place. Even at
the lowest level of detail there are many factors which overlap with potential
changeover effects, and there are several potential changeover effects which
may amplify each other or cancel each other out.
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Enhancement of the work of Eesti Pank
The changeover to the euro has heralded a new stage in the history
of Estonian economic policy. While the main tasks of Eesti Pank have
remained more or less the same, the role of the central bank has been completely transformed. The main priority still lies in ensuring price stability,
but Estonia is no longer the only country for which Eesti Pank is responsible — together with the other euro area central banks, Eesti Pank is now
responsible for price stability in the entire euro area. From the beginning
of 2011, the Governor of Eesti Pank has thus been able to participate in
meetings and vote on decisions that affect not only the 1.3 million people in
Estonia, but also the 331 million in the euro area. The horizons of the central
bank have been significantly enhanced along with its responsibilities.
Eesti Pank continues to ensure financial stability in Estonia, and to
operate payment and settlement systems, regulate the circulation of currency,
manage foreign reserves, produce statistics and advise the government —
these daily tasks have not changed since accession to the euro area. However,
the framework for the routines has changed significantly.
In general, the accession to the euro area has provided the Estonian
financial system with a much stronger and steadier framework. However,
this does not mean that we can rest on our laurels. For the Eurosystem to
function efficiently, all members must contribute. The economic integration
of the euro area countries requires close cooperation in economic policy.
Eesti Pank is ready and willing to serve as a responsible member.

Māstrihtas kritēriju izpilde Latvijā
Gints Trupovnieks,

Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta
direktora vietnieks — nodaļas vadītājs
1992. gadā Eiropas Kopienas dalībvalstis Nīderlandes pilsētā Māstrihtā
parakstīja Māstrihtas līgumu, ar kuru uz Eiropas Kopienu pamata tika
izveidota Eiropas Savienība un likti pamati Ekonomikas un monetārās
savienības izveidei 1999. gadā. Māstrihtas līgumā tika nodefinēti ekono
miskie kritēriji, kas dalībvalstīm ir jāizpilda, lai pievienotos Ekonomikas
un monetārajai savienībai. Māstrihtas kritēriju galvenais mērķis ir no
drošināt Eiropas Savienības dalībvalstu ekonomisko stabilitāti un līdz
svarotu attīstību, kas tādējādi veicina Eiropas Savienības un eirozonas
efektīvu funkcionēšanu.
2012. gada septembrī Latvija pirmo reizi bija izpildījusi visus Mās
trihtas kritērijus. Sasniegtais progress kritēriju izpildē ir valdības apzinātās
fiskālās un ekonomiskās stratēģijas rezultāts, labojot iepriekšējos gados
pieļautās politikas nepilnības un radot pārliecību par Latviju kā uzticamu
sadarbības partneri. Latvijas uzsāktā ekonomiskās un fiskālās politikas
kursa turpināšana nodrošinās kritēriju ilgtspējīgu izpildi ne tikai īster
miņā, bet arī ilgākā laika periodā.
Atslēgvārdi: budžeta deficīts, fiskālā politika, inflācija, Māstrihtas kritēriji,
monetārā politika, valsts parāds, valūtas kurss.
In 1992 the Member States of the European Community signed the
Maastricht Treaty in Maastricht, the Netherlands, establishing the Euro
pean Union on the basis of the European Community and paving the
way to the creation of the Economic and Monetary Union in 1999. The
Maastricht Treaty defined the economic criteria to be fulfilled by EU
Member States wanting to join the Economic and Monetary Union. The
main goal of the Maastricht criteria is to ensure economic stability and the
balanced development of EU Member States, thus promoting the effective
functioning of the EU and the Eurozone.
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In September 2012, for the first time, Latvia fulfilled all of the
Maastricht criteria. The progress achieved is the result of the deliberate
fiscal and economic strategy implemented by the Latvian government in
adjusting policy gaps tolerated in previous years, and creating confidence
about Latvia as a credible and stable partner. Continuity of the chosen
economic and fiscal policy direction will ensure the sustainable fulfillment
of the criteria, not only on a short-term basis, but also over a longer time
period.
Key words: budget deficit, currency rate, fiscal policy, inflation, Maastricht
criteria, monetary policy, national debt.

Māstrihtas kritēriju izpilde Latvijā
Sabiedriskajās diskusijās par eiro ieviešanu Latvijā no 2014. gada 1. jan
vāra visplašāk apspriestā tēma ir ieguvumu, zaudējumu un risku bilance —
kā eiro ieviešana ietekmēs gan dažādas iedzīvotāju grupas un konkrētus
indivīdus, gan arī ekonomiku kopumā.
Fundamentāls pamats šīm diskusijām ir fakts, ka straujiem soļiem tuvojas noteiktais eiro ieviešanas mērķa datums, tomēr uzsākt diskusiju pēc
būtības ļauj arī apstāklis, ka Latvija jau no 2012. gada septembra faktiski
kvalificējas dalībai eirozonas valstu klubā, jo tiek izpildīti ekonomiskās konverģences jeb Māstrihtas kritēriji, kas nosaka valsts gatavību ieviest vienoto
valūtu.
Šo var nodēvēt par unikālu situāciju, jo pirmo reizi kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā (ES) ar drošu rezervi tiek izpildīti visi Māstrihtas
kritēriji. Būtiski ir uzsvērt to, ka kritēriji raksturo gan valsts iekšējās ekonomiskās un fiskālās politikas rezultātus, gan arī ārējās vides pārliecību par
valsti kā drošu vidi ieguldījumiem, un tieši tādēļ visus šos kritērijus ir jāspēj
izpildīt vienlaikus, jo gan pašu kritēriju izpilde, gan iestāšanās eirozonā ir
kā signāls visai pasaulei, ka Latvija ir uzticama un stabila valsts.
Šajā rakstā uzsvars galvenokārt tiks likts uz to, kā Latvija pašlaik izpilda
un cik ilgi spēs izpildīt Māstrihtas kritērijus tuvākā un tālākā nākotnē. Nedaudz apskatīšu arī Māstrihtas kritēriju izcelsmi un ekonomisko būtību,
tomēr šoreiz raksta mērķis nebūs analizēt argumentus par vai pret Māstrih
tas kritēriju pamatotību vai izskatīt eirozonas atbilstību optimālās valūtas
zonas teorētiskajiem aspektiem.
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Vēsturiskais un ekonomiskais aspekts
1992. gadā Eiropas Kopienas dalībvalstis Nīderlandes pilsētā Māstrihtā
parakstīja Māstrihtas līgumu, ar kuru uz Eiropas Kopienu pamata tika izveidota Eiropas Savienība un likti pamati Ekonomikas un monetārās savienības
izveidei (EMS) 1999. gadā.
Lai nodrošinātu efektīvu monetārās savienības funkcionēšanu, ekonomikas teorija paredz nepieciešamību šādu monetāro savienību dalībvalstīm
būt optimālās valūtas zonas (optimal currency area) dalībniecēm, nodrošinot ekonomiskās attīstības stabilitāti. Optimālās valūtas zona ir teritorija,
kurā ekonomiskie ieguvumi no vienotas valūtas ieviešanas atsver izmaksas.
Šādas valūtas zonas būtiski priekšnosacījumi ir brīva darbaspēka un kapitāla kustība, cenu un algu elastība, kas pielāgojas ekonomikas svārstībām,
kā arī centralizēts mehānisms nodokļu un izdevumu politikas īstenošanai
asimetrisko šoku mazināšanai (piedāvājuma un pieprasījuma svārstības,
kas ir atšķirīgas viena reģiona ietvaros). Svarīgi ir arī nodrošināt dalībvalstu
ekonomikas struktūru un attīstības līmeņu konverģenci, fiskālo radītāju līdz
svarotību, kā arī tiesību sistēmas līdzību.1
Lai nodrošinātu iepriekšminētos nosacījumus, Eiropas Savienībā tika
noteiktas 4 brīvības (brīva preču, pakalpojumu, kapitāla un darbaspēka mobilitāte ES ietvaros) un Māstrihtas līgumā tika nodefinēti ekonomiskie
kritēriji, kas dalībvalstīm ir jāizpilda, lai pievienotos Ekonomikas un monetārajai savienībai. Tie ir šādi:
•• zems parāds un budžeta deficīts;
•• zemas procentu likmes;
•• zema inflācija;
•• stabila valūta.
Māstrihtas kritēriju galvenais mērķis ir nodrošināt ekonomisko stabilitāti un līdzsvarotu attīstību, kas tādējādi veicina eirozonas efektīvu funkcionēšanu. Ja šie ekonomiskie kritēriji netiek pildīti, zaudētājas no ekonomiskā
aspekta ir pašas valstis, kā arī tās var radīt problēmas citām eirozonas valstīm un eirozonai kopumā. Tālāk apskatīsim, ko valsts iegūst no šo kritēriju
ievērošanas.
1
Robert A., Mundell A. Theory of Optimum Currency Areas. The American Economic Review.
1961, September, vol. 51, no. 4., pp. 657–665.
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1) Zems valsts parāds un budžeta deficīts
Šie divi fiskālie rādītāji raksturo valsts finanšu stabilitāti un ilgtspēju.
Kritēriji tika noteikti galvenokārt ar mērķi mazināt ES dalībvalstu noslieci
uz pārmērīgi lielu budžeta deficītu un tam sekojošu parāda pieauguma veidošanos — problēmu, ar kuru saskārās vairākas dalībvalstis, kas pievienojās
EMS tās izveidošanās pirmsākumos.
Ekonomikas lejupslīdes periodos publiskā sektora izdevumi var dot impulsu tautsaimniecībai, tomēr jāņem vērā, ka pastāvīga, strukturāla rakstura
budžeta deficīta un parāda veidošanās vēlāk var palielināt valsts parāda apkalpošanas izdevumus, kā arī izspiest privāto patēriņu un privātā sektora
investīcijas, kas var bremzēt ekonomisko attīstību ilgtermiņā.
Ievērojot fiskālo disciplīnu, kas izriet no Māstrihtas kritēriju ievērošanas:
•• valstij nav nepieciešams papildus aizņemties, ja valsts budžeta ienā
kumi un izdevumi ir sabalansēti;
•• jo mazāks ir valdības parāds, jo zemāki ir valsts parāda apkalpošanas
izdevumi;
•• valsts var izlietot budžeta līdzekļus savām specifiskajām vajadzībām.
2) Zemas ilgtermiņa procentu likmes
Ilgtermiņa procentu likmju kritērija ieviešana izrietēja no pārliecības,
ka zemas procentu likmes ir ekonomikas attīstības ilgtspēju būtiski ietekmējošs faktors, nodrošinot cenu stabilitāti monetārās savienības ietvaros. Tika
arī secināts, ka zemas ilgtermiņa procentu likmes ļautu mazināt arbitrāžu
finanšu tirgos (priekšrocība, kas ļauj peļņas gūšanas nolūkā izmantot vērtspapīru cenu atšķirības) strikti noteikta valūtas kursa apstākļos. Šādā veidā arī
valstis ar zemām valsts vērtspapīru procentu likmēm vēlējās nodrošināt, ka
pēc viņu vērtspapīriem finanšu tirgos būs pieprasījums.2
Valsts vērtspapīru procentu likmes atspoguļo to, par kādu cenu valsts
var aizņemties līdzekļus finanšu tirgos. Zemas procentu likmes ir raksturīgas valstīm, kuras sevi ir apliecinājušas kā uzticamus sadarbības partnerus,
saimniekojušas saprātīgi sava budžeta ietvaros un, īstenojot ekonomisko
politiku, spējušas pierādīt, ka valsts attīstība turpmāk būs stabila. Galvenie
2
Bukowski S. I. The Maastricht Convergence Criteria and Economic Growth in the EMU.
2006, October. www.ec.unipg.it/DEFS/uploads/quad24.pdf (“Universita degli Studi di Perugio”
Ekonomikas fakultātes mājaslapa; aplūkota 12.02.3013.).
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ieguvumi no atbildīgas fiskālās politikas īstenošanas un zemu ilgtermiņa
procentu likmju esamības:
•• zemas procentu likmes = mazāki parāda apkalpošanas izdevumi
valsts budžetā;
•• procentu izdevumu samazināšanās sniedz lielākas iespējas finansēt
savas nacionālās prioritātes;
•• augstāks valsts kredītreitings un zemākas valsts vērtspapīru procentu likmes, kas ir rezultatīvie rādītāji ilgtspējīgas un pārdomātas
politikas īstenošanai, rada uzticību par valsti kopumā. Līdz ar to tas
nozīmē arī zemākus aizņēmuma procentu maksājumus uzņēmē
jiem, ražotājiem un privātpersonām, samazinoties piecenotajai riska
prēmijai.
3) Zema inflācija
Šī kritērija ieviešanu rosināja bažas par to, ka cenu līmenim EMS varētu
būt tendence pieaugt. Ar šāda nosacījuma ieviešanu dalībvalstis ar zemu
inflācijas līmeni mazināja dalībvalstu ar augstāku inflācijas līmeni ietekmi
uz Eiropas Centrālās bankas realizēto monetāro politiku.3 Tika arī pieņemts,
ka konverģence uz stabilu un zemu cenu līmeni ES dalībvalstīs veicinās ekonomisko izaugsmi, izslēdzot neskaidrību par iespējamajām cenu svārstībām
nākotnē un iespējamajiem sociāla rakstura konfliktiem.
Galvenie ieguvumi no stabila un paredzama cenu līmeņa ekonomikā:
•• Ja inflācija ir zema, iedzīvotāji, uzņēmēji un investori uzticas naudai,
tādējādi veicinot efektīvu ekonomikas funkcionēšanu.
•• Zema inflācija rada paredzamu uzņēmējdarbības vidi un nodrošina
stabilas cenas patērētājiem.
•• Arī no investoru perspektīvas pievilcīgākas ir valstis ar stabilu un
paredzamu cenu līmeni.
4) Stabila valūta
Valūtas kursa stabilizācijas kritērijs tika noteikts ar mērķi stabilizēt
EMS kandidātvalstu valūtas kursu svārstības pret eiro ERM II mehānisma
3
Bukowski S. I. The Maastricht Convergence Criteria and Economic Growth in the EMU.
2006, October. www.ec.unipg.it/DEFS/uploads/quad24.pdf (“Universita degli Studi di Perugio”
Ekonomikas fakultātes mājaslapa; aplūkota 12.02.3013.).
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ietvaros, kas tika izveidots ar ES Padomes lēmumu 1997. gadā.4 Mehānisms
nosaka to, ka vismaz 2 gadus pirms ES dalībvalsts pievienošanās eirozonai
nacionālajai valūtai ir jābūt piesaistītai eiro un nacionālās valūtas kurss pret
eiro nedrīkst svārstīties vairāk kā +/- 15% no piesaistes kursa.
Jāuzsver, ka fiksēta valūtas kursa politika ir vēlama mazām, atvērtām
ekonomikām ar lielu ārējās tirdzniecības īpatsvaru, jo šādas tautsaimniecības ir būtiski atkarīgas no svārstībām pasaules finanšu un preču tirgos. Nozīmīgas kapitāla plūsmu svārstības var izraisīt ievērojamas īstermiņa valūtas
kursa svārstības, palielinot valūtas izdevumus un riskus. No minētajiem
apsvērumiem izriet — jo augstāka ir ekonomikas atvērtības pakāpe, jo svarīgāk ir nodrošināt nosacījumus, t.sk. valūtas kursa stabilitāti, kas nepieciešami ārējās tirdzniecības un ārvalstu investīciju veiksmīgai attīstībai, jo ārējai
tirdzniecībai ir būtiskāka ietekme uz kopējo valsts ekonomikas attīstību.5
Kas tiek mērīts?

Kā mēra?

Kāds ir Māstrihtas kritērijs?

Valsts finanšu stabilitāte Budžeta deficīts, % no IKP

<3% no IKP

Valsts finanšu ilgtspēja

Valdības parāds, % no IKP

<60% no IKP

Cenu stabilitāte

Gada vidējā inflācija

Trīs inflācijas ziņā labāko ES
dalībvalstu vidējais rādītājs
+ 1,5% punkti

Ekonomikas stabilitāte

Ilgtermiņa procentu likmes

Trīs inflācijas ziņā labāko ES
dalībvalstu vidējais rādītājs
+ 2,0% punkti

Valūtas kursa stabilitāte

Novirze no noteiktā maiņas
kursa +/– 15%

Dalība valūtas kursa mehānismā
divus gadus

1. attēls. Māstrihtas kritēriji un to mērīšana6

4
The Euro and Economic Policy. Legal and Political Texts Adopted by the Council of the
European Union and the European Council. General Secretariat of the Council of the European
Union. 1999, January. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/compiliationmonetary.
pdf (Eiropas Savienības Padomes mājaslapa; aplūkota 12.02.2013.).
5
Valūtas kursa politika. http://www.bank.lv/monetara-politika/valutas-kursa-politika (Latvijas Bankas mājaslapa; aplūkota 13.02.2013.).
6
Māstrihtas kritēriji. Latvijas Republikas Finanšu ministrija. http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/eiro_ieviesana_latvija/mastrihtas_kriteriji/ (Latvijas Republikas Finanšu ministrijas mājaslapa;
aplūkota 13.02.2013.).
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Kā Latvijai veicas ar kritēriju izpildi?
Visu Māstrihtas kritēriju izpildīšana ir priekšnosacījums, lai Eiropas
Savienības dalībvalsts pievienotos eirozonai. Papildus tam, vērtējot valsts
gatavību ieviest eiro, Eiropas Centrālā banka un Eiropas Komisija vērtē
Māstrihtas kritēriju atbilstības ilgtspēju.
Jāuzsver, ka vairāku Māstrihtas kritēriju izpildi kādai valstij ietekmē
citu ES valstu makroekonomiskie rādītāji, līdz ar to principā ir neiespējami
garantēt visu rādītāju izpildi jebkurā brīdī nākotnē. Līdz ar to ilgtspējas novērtējums balstās uz prognozēm par to, vai valsts ekonomikas attīstība un
fiskālā politika nodrošinās, lai nenotiktu būtiskas un sistemātiskas novirzes
no Māstrihtas kritērijiem. Zems parāda līmenis, atbildīga fiskālā politika un
veiktie likumdošanas uzlabojumi jaunu ekonomikas burbuļu nepieļaušanai
Latvijai nodrošina ilgtspējas kritērija izpildi. Šie nosacījumi vēl vairāk tiks
nostiprināti, Latvijai iestājoties eirozonā, jo eirozonas tiesiskais regulējums
samazina risku, ka valsts varētu atteikties no atbildīgas fiskālās politikas.
Analizējot iepriekšējo gadu datus par Māstrihtas kritēriju izpildi, var
secināt, ka Latviju no dalības eirozonā jau 2008. gadā, kā bija sākotnēji iecerēts, ir atturējusi gan inflācijas kritērija un budžeta deficīta kritērija neizpildīšana, kas spilgti raksturo ekonomikas pārkaršanas sekas un valdības
ekspansīvās fiskālās politikas īstenošanu, gan arī valsts vērtspapīru ilgtermiņa procentu likmes kritērija neizpildīšana, kas norāda uz ārējām bažām
par valdības īstenotās ekonomiskās politikas ilgtspēju.
Kopš 2012. gada septembra Latvija atbilst visiem Māstrihtas kritērijiem.
Šāds progress ir valdības apzinātās fiskālās un ekonomiskās stratēģijas rezultāts, labojot iepriekšējos gados pieļautās politikas nepilnības un radot pārliecību par Latviju kā uzticamu sadarbības partneri.
Fiskālās ilgtspējas jomā Latvija ir panākusi būtisku progresu, samazinot
budžeta deficītu no pārmērīgi augstiem apmēriem 2009. un 2010. gadā uz
saprātīgu fiskālo pozīciju 2011. gadā. Tas ir gan būtiskas fiskālās konsolidācijas rezultāts starptautiskās aizdevumu programmas ietvaros, gan īstenoto
strukturālo reformu rezultāts (sk. 2. attēlu). Atbilstoši Finanšu ministrijas
novērtējumam, budžeta deficīta apmērs 2012. gadā plānots 1,5% no IKP,
kas ļauj Latvijai kvalificēties budžeta deficīta kritērija izpildei.
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2. attēls. Vispārējās valdības budžeta deficīts Latvijā, % no IKP7

Jāpiebilst, ka ir nozīmīgi stiprināts fiskālās disciplīnas regulējums, jo
š.g. 31. janvārī Saeima pieņēma Fiskālās disciplīnas likumu. Tajā ir iestrādāti jaunie Eiropas Savienības fiskālās disciplīnas nosacījumi, kas ir ietverti
Līgumā par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomikas un monetārajā savienībā, ko Latvija ratificēja 2012. gada 22. jūnijā. Likums paredz
nostiprināt vidēja termiņa plānošanu ar likuma spēku, tādējādi mazinot valdības vēlmi dzīvot pāri budžeta iespējām. Tas iezīmē jaunu pavērsienu valdības fiskālās politikas kursā, jo pirmo reizi ar likumu tiks noteikts, ka Latvijā
ir jāveido ekonomiskajā ciklā sabalansēts budžets, ar to saprotot, ka strukturālais deficīts nedrīkst pārsniegt 0,5% no IKP.
Attiecībā uz valsts parāda apmēru var secināt, ka Valsts kase ir īstenojusi konservatīvu parāda vadības politiku, kas pēdējās dekādes laikā ir
ļāvusi valsts parādu noturēt vidējā līmenī, nepārsniedzot Māstrihtas kritēriju noteiktos griestus. Papildus tam īstenotā fiskālā konsolidācija ir ļāvusi
sabalansēt parāda apmēru un budžeta sabalansēšana ir mazinājusi nepieciešamību aizņemties papildu resursus.

7
2012. gads — Finanšu ministrijas novērtējums. Latvijas Konverģences programma 2012.–
2015. gadam. 2012. gada aprīlis. 28. lpp. http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/20_scps/2012/01_programme/lv_2012-04-30_cp_lv.pdf (Eiropas Komisijas mājaslapa; aplūkota 13.01.2013.).
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3. attēls. Vispārējās valdības parāds Latvijā, % no IKP8

Jau 2011. gadā tika atsākta sekmīga valsts vērtspapīru emisija finanšu
tirgos, vēl nenoslēdzot starptautisko aizņēmumu programmu. 2012. gada
noslēgumā tika emitētas septiņu gadu obligācijas 1,25 miljardu ASV dolāru
vērtībā ar vēsturiski zemāko vērtspapīru procentu likmi, kopš Latvija veic
aizņēmumus starptautiskajos finanšu tirgos. Tas liecina par investoru pārliecību par Latviju kā drošu vidi investīcijām.
Apsveicami ir arī tas, ka pat 2014. un 2015. gadā, kad Valsts kase plāno
veikt būtiskāko starptautiskā aizdevuma atmaksu un veic esošā aizdevuma
pārfinansēšanu, parāda līmenis joprojām tiek nodrošināts krietni zem
noteiktās Māstrihtas kritērija robežas.

4. attēls. Vispārējās valdības parāds ES dalībvalstīs 2011. gadā, % no IKP9
8
Kad valsts parāds varētu samazināties? http://www.kase.gov.lv/?object_id=7394 (Valsts kases
mājaslapa; aplūkota 12.03.2013.).
9
Kas ir valsts parāds? http://www.kase.gov.lv/?object_id=7394 (Valsts kases mājaslapa; aplū
kota 12.03.2013.).

90

Gints Trupovnieks

Latvija tiek vērtēta kā zemas inflācijas valsts, kuras gada vidējā inflācija
saglabājas aptuveni 2,5% līmenī. Apskatot laika periodus bez izteikta ārējo
faktoru spiediena uz kopējo cenu līmeni — no 90. gadu beigām līdz brīdim,
kad Latvija iestājās ES, un kopš 2010. gada — var secināt, ka šajos laika periodos Latvijā nebija novērojami citi būtiski inflāciju palielinoši faktori.
Pāris pēdējos gadus Latvija ir bijusi valsts ar zemu pamatinflāciju, un
aptuveni ¾ no inflācijas veidojās pasaules cenu spiediena vai nodokļu politikas izmaiņu rezultātā. Strauju cenu pieaugumu pēc pievienošanās Eiropas
Savienībai 2004. gadā noteica vairāku faktoru kopums:
•• zems privātā sektora parāds;
•• neattīstīts finanšu sektors un vājš regulējums;
•• agresīva ārvalstu banku cīņa par tirgus daļām;
•• strukturāla rakstura pieprasījums pēc mājokļiem;
•• procikliskas fiskālās politikas īstenošana u.c.

5. attēls. Gada vidējā inflācija Latvijā, izmaiņas % pret iepriekšējā gada
atbilstošo periodu10

10
Centrālā statistikas pārvalde. Finanšu ministrijas aprēķini. Dati pieejami: Galvenie makro
ekonomiskie rādītāji un prognozes. 2012. gada decembra scenārijs. http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/
tautsaimniecibas_analize/galvenie_makroekonomiskie_raditaji_un_prognozes/ (Finanšu ministri
jas mājaslapa; aplūkota 12.03.2013.).
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Lai nodrošinātu inflācijas ilgtspēju un neļautu atkārtoties nekustamā
īpašuma burbulim, ir būtiski stiprināts finanšu sektora regulējums, kā arī
veiktas nozīmīgas izmaiņas nodokļu politikā: paplašināta Kredītu reģistrā
iekļautā informācija par aizņēmējiem, nekustamā īpašuma ķīlas tiek izsniegtas pret ienākumu deklarāciju no Valsts ieņēmumu dienesta, paplašināta
nekustamā īpašuma nodokļa bāze, iekļaujot tajā arī dzīvojamās platības, kapitāla pieaugums tiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Jāatzīmē arī citi faktori, kas principā izslēdz piedāvājuma puses šokus:
•• banku sektors ir kļuvis daudz piesardzīgāks, izvērtējot potenciālos
kredītņēmējus;
•• privātā sektora parādsaistības joprojām ir ļoti augstas, un tas mazina
strauja pieprasījuma pieaugumu pēc kredītiem varbūtību;
•• būtiski ir palielinājies dzīvojamais fonds;
•• līdz ar Fiskālās disciplīnas likuma apstiprināšanu Saeimā nacionālajā
likumdošanā iestrādātie ilgtspējīgas fiskālās politikas principi būtiski
mazinās iespēju, ka nākotnē valdības fiskālā politika varētu saskarties
ar ekonomikas pārkaršanas riskiem.
Attiecībā uz piedāvājuma puses inflācijas riskiem — ir nozīmīgi stiprināta darba tirgus vide un plānotas turpmākas reformas, kas nepieļaus algu
un cenu spirāles veidošanos: atbalstoša nodokļu politika darbaspēkam, uzlaboti apmācību pasākumi, lai veicinātu strukturālā bezdarba mazināšanos,
pasākumi jauniešu bezdarba mazināšanai u.c.
Raugoties no ekonomikas izaugsmes perspektīvas, Latvijā inflācijas līmenis vidējā un ilgākā termiņā visticamāk būs augstāks nekā pašlaik — to nosaka nepieciešamība tuvoties attīstīto ES valstu labklājības līmenim. Tomēr
sagaidāms, ka cenu līmeņa konverģenci ar eirozonas valstīm noteiks gal
venokārt produktivitātes pieaugums tirgojamo preču un pakalpojumu
sfērā, nevis citi faktori. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir svarīgi izmantot pašreizējās situācijas priekšrocības. Tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ tieši
2014. gads ir vislabākais laiks, lai iestātos eirozonā, jo vēl arvien spēkā būs
budžeta konsolidācijas ietekme uz patēriņa cenām, noturot tās salīdzinoši
zemā līmenī.
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6. attēls. Latvijas valsts ilgtermiņa parāda vērtspapīru procentu likmes,
12 mēnešu vidējais, %11

Kopš straujā valsts ilgtermiņa parāda vērtspapīru procentu likmju kāpuma ekonomiskās krīzes vidū, kas bija rezultāts gan finanšu tirgus spēlētāju spekulācijām, gan arī neskaidrībai par turpmāko Latvijas ekonomisko
attīstību, procentu likmes turpina samazināties, un šis fakts atspoguļo ārējās
vides pārliecību par to, ka Latvijas ekonomika ir kā stabils garants ieguldī
jumam valstī, kas ir ticis panākts ar fiskālās ilgtspējas nodrošināšanu un
ekonomiskās izaugsmes sekmīgu atjaunošanos.
Sekmīga starptautiskās aizdevuma programmas noslēgšana, atgriešanās starptautiskajos finanšu tirgos, aizdevuma atmaksa Starptautiskajam Valūtas fondam, valsts kredītreitingu atjaunošana līdz investīciju pakāpei,
kopējās ekonomiskās attīstības tendences un fiskālās disciplīnas stiprināšana — tie ir pozitīvie aspekti, kurus ārējie partneri novērtē un kuri liek
būtisku pamatu tendencei, ka valsts vērtspapīru procentu likmes saglabāsies
zemā un ilgtspējīgā līmenī.

11
Valsts vērtspapīru ilgtermiņa procentu likme. http://www.bank.lv/es-un-eiro/mastrihtaskriteriju-izpilde?pop=1&tmpl=component (Latvijas Bankas mājaslapa; aplūkota 13.02.2013.).
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Secinājumi
Kopumā vērtējot Latvijas panākto progresu Māstrihtas kritēriju izpildē,
var secināt, ka Latvijas ekonomikā ir iestājies zināms briedums, kas ir gūts
divu gadu desmitu laikā kopš neatkarības atgūšanas 1991. gadā, pievienošanās Eiropas Savienībai 2004. gadā, straujās ekonomikas izaugsmes un ekonomikas izaugsmes krituma 2008.–2009. gadā un sekmīgas starptautiskās
palīdzības programmas īstenošanas, atjaunojot ekonomisko izaugsmi un
starptautisko uzticību Latvijas īstenotajai politikai.
Jāņem vērā, ka, lai sasniegtu Eiropas valstu labklājības līmeni, vēl ir
daudz darāmā. Māstrihtas kritēriju izpilde ir apsveicams sasniegums, tomēr
ir jāturpina līdz šim īstenotais stabilais politiskais kurss, lai nodrošinātu
ekonomisko rādītāju ilgtspējīgu konverģenci arī turpmāk.

Konference “Pieredze un gatavošanās
eiro”: diskusija un secinājumi
Konferences diskusijas apkopoja Elīna Cepīte,
LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas
maģistra programmas studente
Tuvojoties 2014. gada 1. janvārim, kad plānota Latvijas pievienošanās eiro
zonai, arvien plašāk tiek izvērstas diskusijas par eiro ieviešanas dažādajiem aspektiem. Šī gada 22. februārī Rīgā norisinājās augsta līmeņa
starptautiska konference “Pieredze un gatavošanās eiro” ar mērķi analizēt
eiro ieviešanas sniegtās iespējas un ieguvumus, diskutēt par iespējamajiem
izaicinājumiem un riskiem, kā arī kliedēt dažādus sabiedrības aizspriedu
mus par eiro ieviešanu. Raksta ietvaros apkopoti galvenie konferences
laikā paustie secinājumi attiecībā uz Latvijas gatavību un virzību uz eiro
ieviešanu, kā arī atziņas no Igaunijas un Austrijas gūtās pieredzes pēc
iekļaušanās eirozonā.

Latvijas ceļš uz eiro
Konferences laikā tika izteikta atzinība par Latvijas paveikto attiecībā
uz ekonomiskās situācijas stabilizāciju, vienlaikus norādot uz jomām, kurās
nepieciešams veikt uzlabojumus. Piemēram, Eiropas Komisijas Ekonomikas
un finanšu ģenerāldirektorāta nodaļas vadītājs Kristians Veize (Christian
Weise), kurš atbildīgs par atbilstības kritēriju novērtēšanu eirozonas kandidātvalstīm, pozitīvi novērtēja Latvijas vēlmi arī pēc starptautiskās aizdevumu programmas pabeigšanas turpināt ciešākas ekonomikas uzraudzības
politiku. Šim viedoklim pievienojās arī citi starptautiskie eksperti, tai skaitā
Austrijas Nacionālās bankas prezidents Evalds Novotnijs (Ewald Nowotny)
un Rīgas Ekonomikas augstskolas Ekonomikas katedras vadītājs un Bal
tijas Starptautiskā ekonomikas politikas studiju centra asociētais pētnieks
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Mortens Hansens (Morten Hansen), piebilstot, ka ļoti atzinīgi vērtē
2013. gada 31. janvārī pieņemto Fiskālās disciplīnas līgumu, kas norāda uz
Latvijas vēlmi nodrošināt deficīta un parāda kritēriju ilgtspēju. Saskaņā ar
finanšu ministra Andra Vilka pausto, galvenie skaitliskie nosacījumi Fiskālās
disciplīnas likumā nosaka, ka vispārējā valdības budžeta strukturālai bilancei
ir jābūt lielākai par –0,5% no iekšzemes kopprodukta (IKP), kā arī izdevumi
nedrīkst augt straujāk par potenciālā IKP pieaugumu. Attiecībā uz šo uzsākto
Latvijas politiku finanšu ministrs arī norādīja, ka viens no galvenajiem izaicinājumiem būs sabalansēt fiskāli atbildīgu valstisku pieeju, vienlaikus nekavējot izaugsmi.
Starptautisko ekspertu vidū kopumā negatīvi tiek vērtēta pašreizējā salīdzinoši zemā Latvijas konkurētspēja. Kaut arī Latvija pēdējo gadu laikā
konkurētspējas veicināšanai nav izmantojusi devalvāciju, tika norādīts, ka
līdz ar pievienošanos eirozonai arī turpmāk tā nevarēs veicināt konkurētspēju šādā veidā. Konkurētspējas veicināšanai eirozonas ietvaros jādomā par
alternatīviem līdzekļiem, jo, arī ietilpstot eirozonā, tās uzturēšanai ir būtiska
nozīme. Šādu atzinumu minēja arī Eiropas Centrālās bankas Ekonomikas
ģenerāldirektorāta Eirozonas makroekonomikas attīstības nodaļas vadītājs
Hose Marins Arkas (José Marín Arcas): “Ja nevēlaties nonākt problēmās un
pieņemt sāpīgus lēmumus monetārās savienības ietvaros, ir svarīgi nezaudēt
konkurētspēju. To neuzturot, valsts riskē nonākt stāvoklī, kad būs jāveic
smagi koriģējoši pasākumi.”
Kristians Veize šajā sakarā arī norāda, ka pašreizējās situācijas uzlabošanai Latvijā nepieciešams izmantot visu potenciālu no uzsāktajām reformām
gan izglītības un zinātnes jomā, gan valsts pārvaldē. Latvijai nepieciešams
pievērst arī lielāku uzmanību, piemēram, sociālajam atbalstam. Uz nepiecie
šamību pievērst lielāku uzmanību sociālajai politikai un sociālo risku mazināšanai norādīja arī Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle. Viņaprāt,
ir nepieciešamas izmaiņas nodokļu politikā, un labākais risinājums Latvijas situācijā, lai palīdzētu lielākajam daļai Latvijas iedzīvotāju, nebūtu
iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazināšana, bet gan ar nodokļiem neap
liekamā minimuma paaugstināšana. Papildus R. Zīle atzīmēja, ka Latvijai
ES eirozonas pievienošanās diskusiju laikā var nākties atbildēt par iespējamajiem riskiem attiecībā uz augstajiem nerezidentu noguldījumiem Latvijā,
kas īpaši strauji pieauguši pēdējā gada laikā un saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datiem 2012. gada ceturtajā ceturksnī veidoja apmēram
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49% no visiem nebanku noguldījumiem bankās, kas ir ievērojami lielāks
rādītājs nekā pārējās Baltijas valstīs. R. Zīle uzskata, ka pirms pievienošanās
eirozonai ir jābūt atbildīgiem un jārisina šie jautājumi vietējā līmenī, lai pēc
iestāšanās neradītu problēmas pārējām 17 pašreizējām eirozonas valstīm.
Kopumā no konferencē dzirdētā var secināt, ka, lai arī Latvijas pašreizējie ekonomiskie rādītāji ir atbilstošā līmenī, tomēr ekonomiskās attīstības
ilgtspējas nodrošināšanā ir jomas, kurām ir jāpievērš pastiprināta uzmanība
jau tagad un pēc iespējamās pievienošanās eirozonai. Tāpat arī pievienošanās eirozonai tiek vērtēta kā loģisks un jau ilgstoši plānots solis turpmākajā
valsts ekonomiskās politikas attīstībā, kas atbilst Latvijas ģeopolitiski stratēģiskajām un ekonomiskajām interesēm.

Igaunijas un Austrijas pieredze eirozonā
Konferences ietvaros uzzinātā Igaunijas un Austrijas pieredze eiro ieviešanā ir ļoti nozīmīga Latvijai. Tā ļauj salīdzināt tādu divu valstu pieredzi, no
kurām viena ir iesaistījusies Ekonomikas un monetārās savienības izveidē
kopā ar pārējām desmit valstīm jau kopš 90. gadiem, savukārt otra eirozonai pievienojusies salīdzinoši nesen, t. i., 2011. gada 1. janvārī. Kopumā var
secināt, ka Austrijas ilgstošā pieredze un Igaunijas nesenā pieredze eirozonā
ekspertu vidū viennozīmīgi tiek vērtēta kā pozitīva. Galvenie secinājumi, kas
izriet no Igaunijas un Austrijas ekonomikas ekspertu paustā par šo valstu
pieredzi eirozonā, ietver atziņas, ka tieši mazās valstis ir tās, kas vislielākā
mērā ir ieguvējas no dalības eirozonā. Turklāt arī spēja efektīvi izmantot
eirozonas sniegtās iespējas veicina uzskatu maiņu sabiedrībā, arvien vairāk
palielinot atbalstu dalībai eirozonā.
Uzsverot mazo valstu faktoru, Igaunijas Attīstības fonda valdes loceklis
Raivo Vare (Raivo Vare) un Austrijas Nacionālās bankas prezidents Evalds
Novotnijs (Ewald Nowotny) bija vienisprātis, ka tieši mazai un atvērtai ekonomikai ir vislielākie ieguvumi no integrācijas lielākā ekonomiskajā sistēmā,
tādējādi jūtoties stabilāk un drošāk un radot lielāku uzticamību citu valstu
skatījumā to ilgtermiņa attīstībai. Tika norādīts uz dažādiem ieguvumiem,
piemēram, vienotās valūtas nozīmīgo lomu spekulatīvu uzbrukumu novēršanā, apgalvojot, ka nevar spekulēt pret eiro, jo šai valūtai ir pārāk liela ekonomiskā bāze, lai pret to varētu vērst spekulatīvus uzbrukumus.
Saskaņā ar Austrijas Nacionālās bankas Eiropas un starptautisko attiecību nodaļas vadītāja Franca Naušniga (Franz Nauschnigg) pausto, balstoties

Konference “Pieredze un gatavošanās eiro”: diskusija un secinājumi

97

uz Starptautiskā Valūtas fonda datiem par krīzēm laika posmā no 1970. līdz
2011. gadam, tieši valūtas krīzes ir bijušas visbiežāk sastopamās un tieši no
šāda veida krīzēm eiro aizsargā. Viņš gan atzina, ka vienotā valūta neaizsargā no citu veidu krīzēm, t. i., banku un valsts parādu krīzēm, tomēr
atrašanās vienotā ekonomiskajā sistēmā var sniegt būtisku ieguldījumu ātrākai šo krīžu novēršanai. Šajā ziņā tiek uzsvērti ne tikai ieguvumi no eiro
ieviešanas, bet arī attiecīgās valsts ieguldījums eirozonas kopējā stabilitātē.
Ekspertu vidū dominē viedoklis, ka iemaksas valstīm nevajadzētu uzlūkot kā
kaut ko negatīvu, bet gan kā apdrošināšanu pret turpmākajiem iespējamiem
ekonomiskajiem satricinājumiem.
Īpaši ieguvumi nelielām valstīm no līdzdalības eirozonā tiek minēti saistībā ar ārējās tirdzniecības veicināšanu. Kā norāda gan Igaunijas, gan Aus
trijas pārstāvji, šīm valstīm tāpat kā Latvijai galvenie tirdzniecības partneri
ir ES dalībvalstis, kā rezultātā kopēja valūta un atrašanās vienotā integrētā
sistēmā ļauj daudz lielākā mērā plānot ilgtermiņā, jo norāda uz attiecīgās
valsts ekonomisko stabilitāti. Pieeja lielākam kopējam tirgum ir pozitīvi
ietekmējusi eksporta un investīciju pieaugumu. Ja Igaunijā jau pēc diviem
gadiem ir vērojama situācijas uzlabošanās, tad Austrijā šie panākumi ir
vēl lielāki, proti, kopš eiro ieviešanas ārējās tirdzniecības bilance ir bijusi
pozitīva.
Kā norāda Igaunijas Centrālās bankas prezidents Ardo Hansons (Ardo
Hansson), pagaidām ir vēl grūti pilnībā novērtēt ieguvumus no iestāšanās
eirozonā, salīdzinoši īsā laika posma dēļ, kurā Igaunija ir eirozonā turklāt
papildus eiro ieviešanai ir realizētas arī cita veida reformas. Tomēr kopumā
tiek norādīts, ka ekonomikā ir vērojamas pozitīvas tendences, pat ņemot
vērā šī brīža sarežģītos apstākļus, ekonomika ir sabalansēta un turpina attīstīties. Papildus jau minētajām pozitīvajām tendencēm tiek norādīts arī uz
IKP palielināšanos, bezdarba samazināšanos un nodarbinātības pieaugumu,
vērojamas arī pozitīvas tendences finanšu sektorā u. c. Tiek noraidīts arī Latvijā bieži izskanējušais mīts par straujo cenu kāpumu, proti, eiro ieviešanas
rezultātā radītais cenu pieaugums nav bijis augstāks par 0,2–0,3%. Norādīts
arī, ka pēdējo gadu laikā salīdzinoši augsto inflāciju Igaunijā var skaidrot ar
dažādiem faktoriem, nevis tieši ar eiro ieviešanu, tai skaitā ar to, ka dzīves
līmenis ir strauji pietuvojies ES dalībvalstu vidējam līmenim. Cenu stabilitātes nodrošināšana kopumā ir viena no galvenajām Eiropas Centrālās
bankas prioritātēm, cenšoties uzturēt inflāciju tuvu 2% un tajā pašā laikā
cīnoties arī pret deflāciju.
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Interesants salīdzinājums konferences ietvaros tika norādīts attiecībā
uz Austrijas un Šveices ekonomiskās izaugsmes rādītāju atšķirībām, tādējādi parādot, cik svarīgi ir izmantot piedāvātās iespējas pareizajā brīdī. Kopš
90. gadiem līdz ar tās integrācijas uzsākšanu kopējā Eiropas ekonomiskajā
sistēmā, Austrijas ekonomika ir attīstījusies straujāk nekā Šveices, kas refe
rendumā izlēma nepievienoties Eiropas ekonomiskajai telpai. Protams, svarīgi ir atzīmēt, ka netiek pausts uzskats, ka līdz ar pievienošanos eirozonai
automātiski tiek garantēta veiksmīga turpmākā ekonomiskā attīstība, t. i.,
eiro ieviešana negarantē labklājību, bet var tikt izmantota kā līdzeklis labklājības veicināšanā. Valstij ir jāspēj veiksmīgi izmantot sniegtās iespējas un
veicināt tās attīstību efektīvā veidā. Tiek uzsvērts, ka pievienošanās nav tikai
viens noteikts datums, proti, 2014. gada 1. janvāris, kas vairāk ir datums ar
simbolisku nozīmi, bet šis process jau sākas krietni pirms pašas pievienošanās un turpinās arī pēc tās. Šajā ziņā būtiski ir turpināt arī pastāvīgu sabiedrības informēšanu par galvenajiem procesiem attiecībā uz eiro ieviešanu arī
pēc formālā tā ieviešanas datuma.
Veiksmīgi ieviestās politikas, sabiedrības informēšanas un ekonomiskās
situācijas attīstības rezultātā gan Igaunijā, gan Austrijā ir uzlabojies sabiedrības atbalsts dalībai eirozonā. Piemēram, Igaunijā eiro ieviešanu pašreiz
atbalsta divas trešdaļas iedzīvotāju, kas ir augstāks rādītājs, nekā brīdī, kad
tā pievienojās eirozonai, kā arī tiek paredzēts turpmāks atbalsta pieaugums.
Tāpat arī Austrijā — 2002. gadā īsi pēc eiro ieviešanas šādu rīcību atbalstīja
tikai 52% iedzīvotāju, bet laika posmā līdz 2009. gadam atbalsts palielinājās
līdz 79%. Lai arī ekonomiskā krīze ietekmējusi daudzas dzīves jomas arī
Austrijā, eiro ieviešanas atbalstītāju skaitu tomēr veido 66% austriešu. Tas
vieš cerības, ka arī Latvijā veiksmīgi īstenotas politikas rezultātā iedzīvotāju
atbalsts no pašreizējiem apmēram 35% varētu turpmāk palielināties.
Kopumā var secināt, ka Austrijas un Igaunijas ekspertu vidū dominē uzskats, ka pievienošanās eirozonai veicina uzticamību attiecīgajai valstij un
disciplinētību tās ekonomiskajā politikā, kas ar laiku nodrošina ekonomikas
stabilitāti un ilgtermiņa ekonomisko izaugsmi. Jo īpaši nozīmīga iestāšanās
eirozonā ir tieši nelielām valstīm, tādējādi veicinot to ekonomisko drošību.
Tāpat arī pievienošanās eirozonai norāda uz vēlmi arvien vairāk integrēties Rietumeiropā, tādējādi arī iegūstot lielāku lomu ES kopējo lēmumu pieņemšanā.

Latvijas nevalstisko organizāciju
aktivitāte interešu pārstāvībā nacionālajā
un Eiropas Savienības līmenī
Ilze Rūse,

Rīgas Juridiskās augstskolas docente
Izmantojot apjomīga pētījuma datus, kas iegūti, interneta tiešsaistē inter
vējot 122 nevalstisko organizāciju pārstāvjus, rakstā analizēta nevalstisko
organizāciju aktivitāte Latvijā. Pētījuma mērķis bija novērtēt Latvijas ne
valstiskā sektora stratēģijas, ietekmējot lēmuma pieņemšanas procesus
nacionālajā un Eiropas Savienības līmenī. Empīriskie dati ļauj secināt,
ka Latvijas nevalstisko sektoru veido nelielas organizācijas ar pieticīgu
finansiālo nodrošinājumu. To lobija aktivitātes vērstas galvenokārt uz Lat
vijas institūciju lēmumu ietekmēšanu, izvēloties nacionālo stratēģiju. Taču
organizāciju izvēlētie lobija paņēmieni atšķiras atkarībā no organizāciju
darbības jomas. Nevalstiskās organizācijas pasīvi izvēlas tiešos ietekmes
ceļus ES institūcijās, pilnībā neapzinoties šī procesa potenciālu.
Atslēgvārdi: Eiropas Savienība, ietekmes stratēģijas, nevalstiskās orga
nizācijas.
Drawing on primary data gained from an online survey with 122 responses
from non-governmental organisations, this article analyses interest group
activity in Latvia in influencing decision-making outcomes at national and
EU level. Empirical data shows that despite the large number of registered
organisations, the interest group population in Latvia consists of small and
financially under-equipped NGOs. Lobbying activities are characterised
by predominantly influencing the domestic authorities through national
route strategies, although there is some variation across the type of interest
group. Awareness of direct lobbying possibilities in the EU institutions is
still very low.
Keywords: European Union, lobbying strategies, non-governmental actors.
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Ievads
Viens no Eiropas vadošajiem pētniekiem sabiedrības līdzdalības jautājumos Džastins Grīnvuds (Justin Greenwood) par sabiedrības līdzdalību teicis, ka, “izmantojot parlamentārās demokrātijas mehānismus, tā nodrošina
reprezentatīvās demokrātijas principus”1. Šis demokrātiskās izpausmes process ir vienlīdz nozīmīgs kā nacionālajā līmenī, kur nevalstisko organizāciju
(turpmāk — NVO) līdzdalība nodrošina pieņemto lēmumu leģitimitāti, tā arī
ES kontekstā, ko visai grūti nodalīt no nacionālās jomas, jo ES kompetences aizvien vairāk iespiežas dalībvalstu nacionālajā likumdošanā. Nevalstisko
organizāciju līdzdalība ietekmē pieņemto lēmumu kvalitāti, dodot iespēju
dažādiem viedokļiem un interesēm izpausties savstarpējā mijiedarbībā. Latvijā šim procesam ir liels potenciāls un nozīme, it īpaši virzībā uz pievieno
šanos eirozonai un saistībā ar gaidāmo Latvijas prezidentūru ES Padomē.
Līdz šim Latvijā ir maz padziļinātu pētījumu, kas pievērstos nevalstiskā
sektora līdzdalības izvērtēšanai. 2011. gadā sagatavotais “Pārskats par NVO
sektoru Latvijā” aplūko NVO raksturojošās pazīmes, darbības veidus un
finansējuma avotus.2 Lai noskaidrotu pastāvošo iesaistes mehānismu efektivitāti, 2013. gada sākumā pēc Valsts kancelejas pasūtījuma izstrādāts pētījums
par sabiedrības līdzdalības institucionāliem priekšnosacījumiem.3 Tā mērķis
ir veikt juridiskā ietvara “auditu” un sniegt rekomendācijas tālākiem uzlabojumiem. Šobrīd NVO iesaisti nacionālo likumprojektu izstrādē nodrošina
virkne mehānismu, piemēram, dalība darba grupās, konsultatīvās padomes,
kā arī iespējas sniegt atzinumu Valsts sekretāru sanāksmēs. Papildus tam,
Memoranda padomes nodrošina iespēju sociālajiem partneriem piedalīties
Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas procesā.
Tomēr līdzšinējie pētījumi nepietiekami pievērsušies jautājumam par
to, kā pašas nevalstiskās organizācijas saredz savu iesaisti, kāda ir to motivācija un aktivitāte pieejamo līdzdalības instrumentu izmantošanā. Šis
Greenwood J. Interest Representation in the European Union. Palgrave Macmillan. 2011, p. 4.
Pārskats par NVO sektoru Latvijā. Sabiedrības integrācijas fonds, 2011. http://www.biss.soc.
lv/downloads/resources/SIF_Parskats_par_NVO_sektoru_Latvija.pdf (“Baltic Institute of Social
Science” mājaslapa; aplūkota 12.01.2012.).
3
Izvērtējums par nevalstisko organizāciju iesaistes mehānismiem Ministru kabineta lēmumu
pieņemšanas procesā un priekšlikumu izstrāde šo mehānismu pilnveidei. Valsts kancelejas iepir
kuma nolikums. MK VK 2012/32. Apstiprināts ar 06.11.2012. Valsts kancelejas iepirkuma komisijas
sēdes protokolu Nr.1.
1
2

Latvijas nevalstisko organizāciju aktivitāte interešu pārstāvībā nacionālajā un ES līmenī

101

pētījums iezīmē sabiedriskā sektora interešu pārstāvības tendences Latvijā,
it īpaši attiecībā uz Eiropas Savienības likumdošanas priekšlikumiem.
ES lēmumu pieņemšanas procesā Padome (dalībvalstu valdības) pieņem ES tiesību aktus sadarbībā ar Eiropas Parlamentu, ņemot vērā Eiropas
Komisijas izstrādāto tiesību aktu priekšlikumus. Kaut arī sociālajiem partneriem nav pieejams sarunu vešanas process likumdošanas gaitā Briselē, to
rīcībā ir dažādi ietekmes ceļi, lai integrētu savas intereses likumdošanas procesā. Lobēšana ES institūcijās ir vispārpieņemta (pat neatņemama) prakse,
ko dalībvalstīs un Briselē īsteno nevalstiskās organizācijas, interešu grupas
un profesionālās apvienības.4 Atbilstoši akadēmiskajā literatūrā identificētajām lobija stratēģijām ES likumdošanas ietekmēšanai, sociālie partneri var
izvēlēties: (1) nacionālo stratēģiju (national route) vai (2) Briseles stratēģiju
(Brussels route).5 Nacionālās stratēģijas gadījumā organizācijas pauž savas
intereses valsts pārvaldes struktūrās, kuras tālāk piedalās nacionālo pozīciju formulēšanā un interešu pārstāvībā Briselē. Šajā gadījumā organizācijas
deleģē nacionālās valdības pārstāvēt intereses viņu vārdā. Briseles stratēģijas
gadījumā nevalstiskās organizācijas, vēršoties Eiropas institūcijās tieši, cenšas panākt savu interešu pārstāvību Briselē (vai ES institūciju pārstāvniecībās dalībvalstīs). Šādas taktikas priekšrocība ir īsāks komunikācijas ceļš un
iespēja sadarboties ar citām Briselē izvietotām interešu grupām un to jumta
organizācijām. Šim nolūkam dažas organizācijas atver savas pārstāvniecības
Briselē. Iespējamie šķēršļi Briseles stratēģijas izmantošanā saistīti ar zināšanu
trūkumu par ES likumdošanas procedūrām un lobija iespējām, resursu trūkums, kā arī nepilnīgas svešvalodu zināšanas. ES institūcijas ir atvērtas interešu grupu kontaktiem, jo konsultāciju procesā tās iegūst būtisku informāciju
par nevalstiskā sektora rīcībā esošiem sociāliem aspektiem un tehniskām
detaļām.6 Eiropas Komisija šim nolūkam tiesību aktu izstrādes procesā organizē sabiedrisko apspriešanu. Arī Eiropas Parlamenta darbībā pastāv virkne
dažādu mehānismu, kas vērsti uz nevalstiskā sektora viedokļu integrēšanu.
4
Šajā pētījumā nevalstiskā organizācija tiek definēta kā reģistrēta biedrība vai nodibinājums,
tajā skaitā profesionālās apvienības, uzņēmēju organizācijas un bezpeļņas NVO.
5
Pleines H. Weakness as Precondition of Smooth Integration? Representation Strategies of
Functional Interest Groups from New Member States at the EU Level. European Integration. 2011,
vol. 33, no. 4, pp. 507–521, p. 511.
6
Panke D. Lobbying Institutional Key Players: How States Seek to Influence the European
Commission, the Council Presidency and the European Parliament. Journal of Common Market
Studies. 2012, vol. 50, no. 1, pp. 129–150.
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Lisabonas līgums papildus ir devis iespējas sociālajiem partneriem mobilizēt sabiedrību, izmantojot Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kā arī palielinot nacionālo parlamentu ietekmes lomu.7 Tas apliecina, ka nacionālā un Briseles
stratēģija interešu pārstāvēšanā nav savstarpēji izslēdzošas, bet drīzāk papildina viena otru.
Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot NVO aktivitāti Latvijā, ietekmējot
lēmumu pieņemšanu nacionālajā un ES līmenī. Kādam lobijam Latvijas
sociālie partneri dod priekšroku — nacionālai vai Briseles stratēģijai? Kas
nosaka sabiedrības līdzdalības aktivitāti? Vai ir atšķirības interešu pārstāvībā
starp dažādiem nevalstisko organizāciju tipiem?
Pētījums Latvijā izstrādāts laika posmā no 2011. gada novembra līdz
2012. gada aprīlim. Tas ir daļa no plašāka zinātniska pētījuma, kurš veikts
Zalcburgas Universitātes Eiropas Savienības pētniecības centrā (Salzburg
Centre of European Union Studies) un aptver piecas Eiropas Savienības dalībvalstis (Īriju, Spāniju, Vāciju, Austriju un Latviju). Pētījuma daļu Latvijā izstrādājusi šī raksta autore, kas līdz 2011. gada beigām bija Zalcburgas
Universitātes Eiropas Savienības pētniecības centra doktorante. Pētījumu
finansējis Austrijas zinātniskās pētniecības atbalsta fonds.8 Visās pētījumā
iekļautajās valstīs izmantota vienota metodika, kas ļauj iegūt salīdzināmus
rezultātus. Šajā rakstā ir apkopoti Latvijā iegūtie pētījuma rezultāti un salīdzināšanai izmantoti Austrijā iegūtie dati.

Metode, dati un mērķgrupa
Pēc Lursoft datiem Latvijā ir reģistrēti vairāk nekā 13000 nevalstisko
organizāciju.9 Lai noteiktu nevalstiskā sektora aktivitāti interešu pārstāvībā,
izmantojām kvalitatīvo pētījuma metodi un veicām apjomīgu aptauju (Lime
online Survey) ar 27 anketas jautājumiem. Jautājumi tika izvēlēti, ievērojot
pētījumu interesējošos indikatorus, t.sk. nevalstisko organizāciju darbības
virzieni, organizācijas tips, aktivitāte (lobija biežums), stratēģijas atkarībā no
tā, kādas institūcijas (nacionālās vai ES) nevalstiskās organizācijas izvēlējušās
uzrunāt.
7
Piris J.C. The Lisbon Treaty. A Legal and Political Analysis. Cambridge Studies in European
Studies and Law Series. Cambridge University Press. 2010, pp. 122–130.
8
“Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung“. Projekts Nr. M1217-G16.
9
Latvijā reģistrēto uzņēmumu datubāze. http://www.lursoft.lv/uznemumu_datu_bazes.html
(“Lursoft” mājaslapa; aplūkota 12.01.2012.).
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Pētījuma pirmajā posmā veicām intervējamās mērķgrupas atlasi. Šim
nolūkam izmantojām LR Uzņēmumu reģistra Lursoft datubāzi. Tā kā interviju veikšanai bija nepieciešams sazināties ar organizācijām, Lursoft dienests
pēc mūsu pasūtījuma no kopējā organizāciju saraksta atlasīja 857 organizācijas, par kurām datubāzē ir pieejami šādi dati: nosaukums, adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs un darbības mērķi. Papildus pievērsām
uzmanību arī informācijai par to, vai organizācijas bija norādījušas interneta
mājaslapu, kas netiešā veidā apliecināja organizācijas kapacitāti un deva
ieskatu tās darbībā. Paralēli Lursoft avotiem izmantojām arī informāciju no
nozaru ministriju mājaslapām. Informāciju par arodbiedrībām ieguvām no
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības mājaslapas.
Pēc vienotās metodikas (kas pielietota visās pētījuma valstīs) principiem
no kopējā organizāciju saraksta (857) veicām mērķtiecīgu atlasi, izslēdzot tās
organizācijas, kuras par savas darbības mērķi definējušas politisko darbību,
pašvaldību pārvaldību vai īpašumu apsaimniekošanu, brīvā laika aktivitātes,
sportu, kultūru vai reliģiskas aktivitātes. Rezultātā ieguvām pētījuma paraugu
ar 344 organizācijām, kuras tika atkārtoti uzrunātas piedalīties pētījumā,
nosūtot elektroniskā pasta vēstules un pētījuma anketas pa pastu. Notika arī
intervijas pa tālruni un klātienē.
Atlasītās organizācijas tika grupētas pēc Lursoft datubāzē norādītajiem
darbības mērķiem.10 Visas 344 organizācijas tika kodētas, sadalot piecās
darbības jomās: (1) uzņēmējdarbības organizācijas11, (2) lauksaimniecības
organizācijas12, (3) arodbiedrības, (4) nevalstiskās organizācijas (NVO)13,
(5) profesionālās biedrības14.
Pēc atpakaļ saņemtajām vēstulēm secinājām, ka 3 organizācijas no 344
ir likvidētas, tādējādi kopējais pētījumā iekļauto organizāciju skaits bija 341.
10
Jāpiekrīt iepriekšējiem NVO pētniekiem (piem., Sabiedrības integrācijas fonds, 2011), ka
Latvijā nepieciešams NVO klasifikators, kas sistemātiskā veidā ļautu sadalīt NVO pa darbības jomām. Šobrīd šo informāciju iespējams iegūt vienīgi no Lursoft reģistrā norādītiem organizāciju
darbības aprakstiem, kas pieļauj plašas interpretācijas iespējas darbības mērķu novērtēšanā.
11
Ar uzņēmējdarbības organizācijām šeit tiek apzīmētas organizācijas, kuras pārstāv kāda
konkrētā uzņēmuma vai uzņēmumu kopas intereses.
12
Lauksaimniecības organizācijas izdalītas atsevišķi, jo tās nevar iekļaut kādā no pārējām
grupām.
13
Par NVO šajā sadalījumā tika uzskatītas sabiedriskas organizācijas, kas apvieno biedrus pēc
brīvprātības principa, ievērojot kopīgus mērķus un ideoloģiju ar sabiedrisku labumu.
14
Profesionālās organizācijas pārstāv to personu intereses, kuras pārstāv kādu konkrētu profesiju vai arodu.
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1. attēls. Kreisajā pusē — pētījumā iekļautās 341 organizācijas sadalījums
		
pēc darbības jomas. Labajā pusē — anketu aizpildījušo respondentu
		
aktivitāte. Horizontālā līnija grafikā labajā pusē norāda dalības
		
procentu pētījumā, t.i., 35,8%.

Pētījuma anketu aizpildīja 122 organizācijas, t.i., pētījuma dalības procents ir
35,8%. To var uzskatīt par metodiski drošu secinājumu izdarīšanai.15 Organizāciju sadalījums pa grupām attēlots 1. attēlā.
Gandrīz 40% no visiem pētījuma dalībniekiem pārstāv NVO, tām seko
uzņēmējdarbības organizācijas — 28% (attēlā apzīmētas kā uzņēmumi), profesionālās apvienības (19%), lauksaimniecības organizācijas (10%) un arodbiedrības (8%). Šāds sadalījums sniedz aptuvenu priekšstatu par nevalstiskā
sektora “populāciju” Latvijā.
Grafikā labajā pusē norādīts to organizāciju sadalījums pēc darbības jomas, kuras ir atsaukušās uz uzaicinājumu aizpildīt anketas: visaktīvāk aptaujā
piedalījušies lauksaimnieki un arodbiedrības. Jāuzsver, ka lauksaimnieku apvienību un arodbiedrību aktivitāti apliecina arī to redzamība mediju telpā,
paužot savu attieksmi par aktuāliem jautājumiem nacionālā un ES līmenī,
piemēram, attiecībā uz sociālajiem jautājumiem un ES tiešo maksājumu diskusijām pirms ES daudzgadu budžeta apstiprināšanas.
15

42,2%.

Dalības procents citās pētījuma valstīs — Vācijā 39,8%, Īrijā 41%, Spānijā 44,1% un Austrijā
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Aptaujāto organizāciju raksturojums
Sabiedrisko organizāciju aktivitāti lielā mērā nosaka to kapacitāte personāla un budžeta izteiksmē.16 Deviņdesmito gadu sākumā īsā laika periodā
radās liels skaits nevalstisko organizāciju.17 To kvantitāte vienlaikus nenozīmēja palielinātu kapacitāti interešu pārstāvībā. Pētnieki uzsver, ka ES jauno
dalībvalstu nevalstiskā sektora zemo aktivitāti var izskaidrot ar resursu pārdalījumu daudzās neliela izmēra funkcionāli vājās organizācijās.18 Pirmajos
ES dalības gados sociālie partneri tiek raksturoti ar “zema līmeņa organizētību, zema līmeņa dalību sabiedriskajā dzīvē un ierobežotu de facto pieejamību konsultatīvajam procesam”19.
Pētījuma respondenti tika aicināti atbildēt uz jautājumiem par savas
organizācijas lielumu, budžetu un dibināšanas gadu. Iegūtie dati liecina, ka
Latvijas nevalstiskajā sektorā dominē mazas organizācijas ar nelielu budžetu.
75% aptaujāto organizāciju nodarbina mazāk par 5 darbiniekiem. Pētījuma
dalībnieki bieži apliecināja, ka pienākumus veic tikai viens darbinieks vai
darbinieks uz pusslodzi. Tikai 6% gadījumu organizācijā ir nodarbināti 5 līdz
20 cilvēki un 4% gadījumu — robežās no 20 līdz 50 darbiniekiem. 2% organizāciju ir nodarbināti vairāk nekā 50 darbinieki (jumta organizācijas). Kā
jau varēja prognozēt, Latvijas NVO finanšu resursu pieejamības ziņā grūti
salīdzināt ar vecajām ES dalībvalstīm. Aptuveni trešdaļai aptaujāto (32%)
budžets ir mazāks par 5000 LVL. Apmēram pusei (48%) organizāciju budžets ir 5000 līdz 50 000 LVL, bet budžeta lielumu 50 000 līdz 100 000
LVL ir atzīmējuši 13% organizāciju. 7% norāda, ka budžets ir lielāks nekā
100 000 LVL. Salīdzinājumā ar ES vecajām dalībvalstīm, Latvijas organizāciju
budžeta resursi ir daudz ierobežotāki. Piemēram, Austrijā grupā ar budžetu
virs 100 000 EUR ir aptuveni 34% biedrību.20 Tomēr aptaujas rezultāti neliecina par tiešu sakarību — jo lielāks budžets, jo vairāk darbinieku, starp
16
Dür A., de Bièvre D. The Question of Interest Group Influence. Journal of Public Policy. 2007,
vol. 27, no. 1, pp. 1–12.
17
Borragan N. P.S. Post-Communist Interest Politics: A Research Agenda. Perspectives on
European Politics and Society. 2006, vol. 7, no.2, pp. 134–154.
18
McGrath C. The Development and Regulation of Lobbying the New Member States of the
European Union. Journal of Public Affairs. 2008, no. 8, pp. 15–32, p. 16.
19
Borragan N. P.S. Post-Communist Interest Politics: A Research Agenda. Perspectives on
European Politics and Society. 2006, vol. 7, no. 2, pp. 134–154, p. 135.
20
Dür A., Gemma M. Die politischen Aktivitäten österreichischer Verbände: Resultate einer
Umfrage. Forshcungsbericht. Salzburg Universisty, 2012.
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respondentiem ir arī nelielas organizācijas ar lielu budžetu. Darbinieku skaita
ziņā “bagātākās” ir organizācijas, kas apvieno profesiju vai vienas nozares
pārstāvjus, piemēram, lauksaimnieki. Taču arī sociālās aprūpes jomā NVO ir
sastopams lielāks nodarbināto īpatsvars. Gandrīz visām (93%) aptaujātajām
Latvijas organizācijām ir brīvprātīgie biedri.
Viens no aptaujas jautājumiem bija — vai organizācija ir ES jumta organizācijas sastāvā? Latvijā uz šo jautājumu pozitīvi atbildējuši 51% respon
dentu. Tas ir augsts rādītājs, salīdzinot ar pārējām pētījumā iekļautajām
valstīm (Austrijā 59%, Spānijā 51%, Īrijā 49% un Vācijā 41%).21 Vienlaikus
atklājās visai paradoksāla situācija — neraugoties uz dalību ES līmeņa organizācijās, Latvijas organizācijas ir salīdzinoši pasīvas un mazāk ieinteresētas
interešu pārstāvībā jautājumos, kas saistīti ar ES likumdošanu.
Lobija aktivitāte ir atkarīga ne tikai no institucionāliem priekšnoteikumiem un lobēšanas mehānismu pieejamības, bet arī no korporatīvās kultūras (corporatism).22 Atkarībā no organizāciju dibināšanas gada dažādās ES
dalībvalstīs ir atšķirīgi korporatīvās saziņas priekšnoteikumi. Piemēram,
Austrijas labi attīstītās sociālo partneru iesaistes tradīcijas ir iedibinātas drīz
pēc Otrā pasaules kara, tās organizāciju vidējais vecums ir 48 gadi.23 Latvijas
pētījumā lielākā daļa respondentu anketās norādīja, ka organizācija dibināta
laika posmā no 1995. līdz 2007. gadam (to vidējais vecums — 13 gadi). Tikai
11% aptaujāto organizāciju ir vecākas par 20 gadiem, t.i., dibinātas pirms
Latvijas iestāšanās ES. Šī pētījuma mērķis nebija noskaidrot nevalstisko organizāciju aktivitātes vēsturiskos aspektus pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Tomēr, nenoliedzami, vēsturiskiem nosacījumiem ir svarīga ietekme uz
nevalstisko organizāciju veidošanos un interešu pārstāvības tendencēm.
Kā nevalstiskās organizācijas pašas redz savu lomu sabiedrības līdzdalības procesos? Cik svarīgi tām ir ES jautājumi? Kādas stratēģijas sociālie
partneri izvēlas savu interešu paušanai? Atbildes uz šiem jautājumiem sniedz
būtisku ieskatu Latvijas nevalstiskā sektora pašnovērtējumā.
Nevalstisko organizāciju darbības nodrošināšanai ir nepieciešami dažādi darba virzieni. Lai piesaistītu un organizētu biedrus, tām ir jānodrošina
21
Dür A., Gemma M. Irish Associations and Lobbying on EU Legislation: Resources, Access
Points, and Strategies. Irish Political Studies. 2010, vol. 25, no. 1, pp. 107–122.
22
Borragan N. P.S. Post-Communist Interest Politics: A Research Agenda. Perspectives on
European Politics and Society. 2006, vol. 7, no. 2, pp. 134–154, p. 141.
23
Dür A., Gemma M. Die politischen Aktivitäten österreichischer Verbände: Resultate einer
Umfrage. Forshcungsbericht. Salzburg Universisty, 2012.
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virkne administratīvu darbību — dažādi pakalpojumi biedriem, pieteikumi
projektos, pētniecība u.c. Tomēr būtiskākais to pastāvēšanas uzdevums ir
interešu pārstāvēšana. Akadēmiskajā literatūrā ir definēti dažādi interešu
pārstāvības veidi. Tiešais lobijs24 ietver kontaktus ar lēmumu pieņēmējiem,
piemēram, rakstot vēstules, iesniedzot rakstiskas pozīcijas, piedaloties darba
grupās vai citos tiešās iesaistes mehānismos. Līdztekus nevalstiskās organizācijas var izmantot arī netiešo lobiju25, t.i., mobilizējot plašāku sabiedrību
savas idejas atbalstam, organizējot demonstrācijas, veidojot kampaņas internetā, izplatot preses paziņojumus vai iesaistot citas līdzīgi domājošas organizācijas. Šie paņēmieni ir izmantojami gan nacionālā, gan ES līmenī. To izvēle
ir atkarīga no jautājuma politiskās nozīmības, NVO profesionalitātes un
resursu pieejamības. Aptaujas gaitā iegūtie rezultāti par interešu pārstāvības
tendencēm Latvijā ir apkopoti tālāk šajā rakstā.
Anketā respondentiem tika lūgts norādīt, cik nozīmīga organizācijas
kopējā darbībā ir interešu pārstāvība. Pēc 122 organizāciju aptaujāšanas
skaidri iezīmējās kopējā tendence Latvijā, ka interešu pārstāvība ir būtiska
organizāciju darbības sastāvdaļa. 41% respondentu interešu pārstāvībai velta
visvairāk laika un resursu. Pēc nozīmības nākamā organizāciju funkcija
(26%) ir biedru iesaistīšana, nodrošinot informācijas pieejamību, apmācot
vai piedāvājot konkrētus pakalpojumus. Citām aktivitātēm un pētījumu veikšanai tiek veltīts mazāk laika (attiecīgi 18% un 9%). Šis pētījuma rezultāts ir
nozīmīgs tālākai analīzei, lai noskaidrotu, ko organizācijas Latvijā saprot ar
interešu pārstāvību.
Respondentiem tika vaicāts, kuras politiku jomas tie uzskata par svarīgākajām organizācijas darbībā. 2. attēlā apkopotas atbildes, sarindojot jomas
organizāciju norādītā prioritāšu secībā. Vairumam aptaujāto būtiskākās darbības jomas ir pētniecība un izglītība. Tām seko vide un veselība. Vismazāk ir tādu organizāciju, kas par nozīmīgām savā darbībā uzskata migrācijas
politiku un dzimumvienlīdzību.

24
Dür A, de Bièvre D. The Question of Interest Group Influence. Journal of Public Policy. 2007,
vol. 27, no. 1, pp. 1–12, p. 8.
25
Börzel T., Buzogány A. Environmental Organizations and the Europeanization of Public
Policy in Central and Eastern Europe: the Case of Biodiversity Governance. Environmental Politics.
2010, vol. 19, no. 5, pp. 708–735, p. 712.
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2. attēls. Būtiskākās politiku jomas organizāciju darbībā

Ko Latvijas nevalstiskās organizācijas saprot ar interešu
pārstāvību?
Viens no galvenajiem veiktās aptaujas secinājumiem ir tāds, ka neval
stisko organizāciju interešu pārstāvība vērsta galvenokārt uz aktivitātēm
nacionālā līmenī. Pētījuma dalībniekiem tika jautāts, cik daudz laika no
kopējām interešu pārstāvības aktivitātēm tie velta Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas ietekmēšanai. Atsevišķi tika izdalītas arī nacionālās un
ES līmeņa lēmējinstitūcijas (piem., dienesti, pārvaldes vai aģentūras). Pētījuma rezultāti parāda, ka Latvijas nevalstiskās organizācijas 51% no sava
laika velta, lai ietekmētu Latvijas likumdošanu un 27% laika sadarbībai ar
nacionālā līmeņa institūcijām. Attiecīgi tikai 12% no interešu pārstāvības
aktivitātēm tiek vērstas uz ES likumdošanas ietekmēšanu vai sadarbību ar
ES līmeņa aģentūrām (4%). Šo tendenci ilustrē 3. attēls, kurā ir norādīta
dažāda veida interešu pārstāvības taktika ES līmenī un nacionālajā līmenī.
Respondentiem tika lūgts norādīt dažādu darbību izmantošanas biežumu,
norādot biežumu gadā — skalā no “nekad” līdz “katru nedēļu”.
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3. attēls. Interešu pārstāvības taktikas biežums vidēji gadā (biežums norādīts
iedaļās: 0 — nekad, 5 — piecas reizes gadā utt.). Ar trijstūri atzīmētas
aktivitātes ES līmenī, ar apli — nacionālā līmenī.

Minētie rezultāti atspoguļo divas tendences: (1) nevalstiskās organizācijas ir aktīvākas interešu pārstāvībā nacionālā līmenī un (2) tās daudz aktīvāk
izmanto tiešos interešu pārstāvības paņēmienus. Visbiežāk (gan nacionālā,
gan ES līmenī) tiek izmantoti tiešie kontakti. Daudzas organizācijas izvēlas
arī rakstisku pozīciju (vēstuļu) iesniegšanu. Pārsteidzoši maz tiek izmantotas interneta akcijas, preses konferences vai preses paziņojumi. Visretāk
tiek organizētas preses konferences vai demonstrācijas. Interešu pārstāvības
paņēmieniem ir līdzīgas tendences gan nacionālajā, gan ES līmenī, bet visās
pozīcijās ES lobijs tiek veikts retāk (sk. 3. attēlu).
Ņemot vērā ES likumdošanas pieaugošo ietekmi dalībvalstīs, pētījuma mērķis bija uzzināt, kādas institūcijas tiek uzrunātas, paužot attieksmi
par ES likumdošanas projektiem. Respondentiem tika vaicāts, cik bieži
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organizācija pēdējo divu gadu laikā ir kontaktējusies ar Latvijas un attiecīgi
ar ES institūcijām saistībā ar ES likumdošanas projektiem.
4. attēlā redzams, ka aptaujātās Latvijas nevalstiskās organizācijas daudz
aktīvāk izvēlas nacionālo stratēģiju, vēršoties pie nacionālā līmeņa institūcijām. Attēlā ar tumšu iekrāsojumu parādīts to organizāciju procentuālais
skaits, kuras veikušas lobija aktivitātes vairāk nekā 6 reizes divu gadu laikā
(t.s. aktīvais lobijs). Visbiežāk (35%) aktīvā lobija veidā tiek uzrunātas nacionālās pārvaldes iestādes, piemēram, dienesti, aģentūras. 32% aptaujāto izvēlas vērsties ministrijās un 20% tieši uzrunā valdības pārstāvjus. Aptuveni
tikpat bieži pārstāvība notiek Saeimā (20%) vai vēršoties pie politiskajām
partijām (15%).

4. attēls. Lobijs nacionālajā līmenī (augšā) un ES līmenī (apakšā) saistībā ar
ES likumdošanas priekšlikumiem. Abos gadījumos respondentiem
anketā tika piedāvāts atzīmēt kontaktu biežumu divu gadu laikā.
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Gaišais iekrāsojums (4. attēls) atspoguļo organizācijas, kuras vērsušās
institūcijās vairāk nekā 3 reizes divos gados (vidēji aktīvs lobijs). Visaktīvāk
notiek vēršanās pie valsts pārvaldes (66%), vismazāk — pie politiskajām partijām (30%).
Attēla apakšējā daļā salīdzinājumam parādīta nevalstisko organizāciju
aktivitāte ES līmenī, t.i., Briseles stratēģija. Vidēji aktīvs lobijs ES līmenī visvairāk vērsts uz Eiropas Komisijas birokrātiju (15%) un Eiropas Parlamentu
(17%). Aktīvs lobijs vairāk veikts ES institūciju pārstāvniecībās Latvijā.
Tomēr kopumā Briseles stratēģija lietota retāk nekā kontakti nacionālajā
līmenī. No visiem aptaujātajiem tikai 3% ir veikuši aktīvu lobiju Eiropas Parlamentā un aptuveni 2% — Eiropas Komisijā Briselē. Nedaudz pārsteidzoši,
ka Latvijas nevalstiskās organizācijas pasīvi izmanto Latvijas Pastāvīgo pārstāvniecību Eiropas Savienībā. 4% aptaujāto ir vērsušies pie pārstāvniecības
vadītāja aptuveni vienreiz gadā, bet neviens nav kontaktējies biežāk kā trīs
reizes gadā. Vēršanās pie Latvijas ekspertiem Pastāvīgajā pārstāvniecībā Briselē notikusi nedaudz biežāk (sk. 4. attēlu).
Pētījumā vēlējāmies arī noskaidrot, vai ir novērojamas atšķirības interešu pārstāvības aktivitātē, salīdzinot dažādu organizāciju darbības jomas.
5. attēlā parādītas interešu pārstāvēšanas tendences, atsevišķi izdalot uzņēmējdarbības organizācijas, bezpeļņas sabiedriskā labuma organizācijas un
profesionālās biedrības. Aktīvajā lobijā (tumšais iekrāsojums attēlā) visvairāk
iesaistās uzņēmēji, visbiežāk kontaktējoties ar ierēdņiem, valdību un retāk
ar politiskajām partijām (atstājot aiz sevis NVO un profesionālās biedrības).
Taču NVO izvirzās vadībā vidēji aktīvajā lobijā (gaišais iekrāsojums attēlā),
visbiežāk uzrunājot valdību un valsts iestādes.
Lai gan Briseles stratēģijā aktīvākās ir uzņēmējdarbības organizācijas,
tomēr arī tās tikai 10% gadījumu biežāk nekā reizi pēdējo divu gadu laikā ir
vērsušās Eiropas Komisijā un 5% Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Briselē.
Nevalstiskās organizācijas ES līmenī biežāk izvēlas kontaktus ar Eiropas Parlamentu. Profesionālo pārstāvju biedrības ir neaktīvākas kontaktos ar Briseli,
bet salīdzinoši vairāk uzrunā ES institūciju pārstāvniecības Latvijā. Salīdzinājumam — Briseles stratēģiju Latvijas sociālie partneri izmanto četras reizes pasīvāk nekā Austrijas nevalstiskās organizācijas.26
26
Dür A., Gemma M. Die politischen Aktivitäten österreichischer Verbände: Resultate einer
Umfrage. Forshcungsbericht. Salzburg University, 2012.
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5. attēls. Organizāciju interešu pārstāvības aktivitāte pēc to darbības jomām
U — uzņēmumu interešu pārstāvība, N — NVO, B — biedrības,
kuras pārstāv profesiju pārstāvju intereses.

Secinājumi
Nevalstisko organizāciju rīcībā ir virkne dažādu līdzdalības mehānismu
sabiedrības iesaistei politiku veidošanā. Tuvojoties Latvijas prezidentūrai,
sociālo partneru aktivitātei ir īpaša nozīme. Ir daudz atzīstamu piemēru, kas
apliecina atsevišķu Latvijas nevalstisko organizāciju vai to grupu panākumus
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interešu pārstāvēšanā.27 Tiek strādāts arī pie konkrētiem mehānismiem un
institucionālajiem priekšnosacījumiem, lai sabiedrības iesaisti uzlabotu.28
Tomēr viens no pamatjautājumiem paliek — plašākas sabiedrības vēlēšanās
būt iesaistītai.
Pētījumā analizējot, kā pašas nevalstiskās organizācijas saredz savu iesaisti
lobijā, tika izvērtēts līdzdalības process no līdzdalības “subjekta pozīcijām”.
Empīriskie dati aptvēra pietiekami plašu respondentu loku (122 dalībnieki),
lai iegūtie rezultāti varētu tikt uzskatīti par reprezentatīviem. Papildus līdz
šim pētījumos apskatītajam līdzdalības modelim nacionālās politikas ietekmēšanā mūs interesēja, kādā veidā Latvijas nevalstiskais sektors pārstāv intereses
jautājumos, kas saistīti ar ES likumdošanu. Šim nolūkam pētījuma teorētiskais ietvars paredzēja izvērtēt nevalstisko organizāciju stratēģijas, izmantojot
divus interešu pārstāvības modeļus — Briseles un nacionālo stratēģiju.
Pētījuma empīriskie rezultāti iezīmē divas galvenās tendences: pirmkārt,
nevalstiskā sektora aktivitāte nacionālajā līmenī visvairāk vērsta, uzrunājot
valsts pārvaldes iestādes (ierēdņus ministrijās, valdību, pakļautības iestādes).
Mazāk uzmanības tiek pievērsts interešu pārstāvībai Saeimā un politiskajās
partijās. Otrkārt, salīdzinot interešu pārstāvības aktivitāti nacionālajā un ES
līmenī, Latvijas nevalstiskās organizācijas ir pasīvākas interešu pārstāvēšanā
ES līmenī. Tās faktiski neidentificē savu darbību ar Eiropas Savienību un
nesaredz tās tiešo ietekmi uz likumdošanas procesiem Latvijā. Nav tradīcijas
“runāt ar Briseli” — ne tieši ar ES institūcijām, ne arī ar Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības starpniecību. Gan nacionālajā, gan ES līmenī nevalstiskās
organizācijas daudz aktīvāk izmanto tiešos kontaktēšanās veidus, piemēram,
tikšanās, vēstules, nevis publiskos interešu pārstāvības paņēmienus, piemēram, preses konferences, paziņojumus vai demonstrācijas. Pārsteidzoši maz
tiek izmantotas akcijas internetā, preses konferences vai preses paziņojumi.
Tālākajos pētījumos būtu ieteicams izvērtēt nevalstiskā sektora zemās aktivitātes iemeslus. Nevalstiskās organizācijas taču pauž sabiedrības viedokli,
un to iesaiste ir būtisks indikators demokrātiskas pārvaldes un ES dalības
iespēju izmantošanā.
27
E. Rinkēvičs uzsver pilsoniskās sabiedrības nozīmi sarunu procesā par ES daudzgadu bu
džetu. Ārlietu ministrijas preses paziņojums. 22.08.2012. http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/zinas/
2012/augusts/22-2/ (Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājaslapa; aplūkota 06.02.2013.).
28
Aicinām NVO parakstīt sadarbības protokolu. 21.01.2013. http://www.es2015.lv/lv/jau
numi/70-aicinam-nvo-parakstit-sadarbibas-protokolu (Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības
Padomē sekretariāta mājaslapa; aplūkota 06.02.2013.).
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Slovakian “Mr. Euro”: Latvia will enjoy
the benefits of the Euro
Interview with Igor Barat, Special Representative
of the Government of Slovakia of Euro issues
Igor Barat was the special representative of the Government of Slovakia
on Euro issues during 2007–2009. Barat coordinated the entire process
and reported regularly to the state cabinet. He is currently a member of
the supervisory board of the Po tová Commercial Bank. Barat was also
ready to admit to some unfortunate events that happened during Slovakia's
transition, and recalled how the European institutions put strong pressure
on Slovakia.

Based on your experience what would you recommend to Latvia?
I am not familiar with all the details of your preparations, but as a general recommendation I would say that the preparations should be accelerated
as soon as possible, because most of the transition procedures require a long
preparation time. Extreme details need to be taken care of.
A good information campaign for citizens and small businesses is more
than essential. Slovakia began its campaign 16 months before €-day, and in
my opinion one year before is the minimum time. A year and a half is even
more recommended for people to fully understand what is to be expected.
Well informed people will contribute to a smooth changeover.
IT system restructuration takes a long time as it includes the long
process of programming, implementation and training for work with the
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new systems. The less time allocated for technical preparations, the higher
the risk that something can go wrong. Mistakes still happen, but if there is
no time to correct them we face a problem. Therefore, it is very important
to speed up the preparations and test everything in advance.
Can you describe some mistakes during the transition process in
Slovakia that Latvia could avoid?
I have been asked this many times. No wonder, it is always better to
learn from other people’s mistakes than from your own. (Laugh) Indeed,
there are a couple of things, which we could have ultimately done differently,
even though I would not call them real “mistakes”.
The first one is that we should have started the whole process at least
6 months earlier. For example, the tender for a communication agency
started about one and a half years before the transition, and we expected that
the public procurement process would take one to two months, following
which it would be possible to start the campaign. In reality the issue was
delayed for several reasons. First, the public procurement procedure is complicated and bureaucratic. Second, the bidders submitted a number of complaints, although in terms of the Slovakian procurement market it was not
such an expensive one — banks and telecommunications companies spend
much more on these services per year. In conclusion, we should have started
half a year earlier to be on the safe side from the point of view of our timetable, or road map as we can call it.
The second unfortunate story is about the Euro coin start-packages
(Euro coins with national design distributed in advance to public and businesses). Start-packages are useful for smaller businesses and for people in
countries where the first-wave changeover took place, where Euro cash had
not been seen before. The Euro was a novelty back then, coins and banknotes
were still unknown. Starter packages provided the opportunity to get used
to the new coins.
So what happened to them in Slovakia?
A survey in 2008 showed that the Euro in Slovakia was already well
known, and we therefore initially thought we would not need start-packages.
They cost a lot, distribution and storage is complicated, and, after all, the
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coins are very heavy. And there was no practical need as people could get
euros while travelling in other countries or banks.
However, we received pretty strong pressure from the European Commission, who pointed out that Slovakia would be the first and only country
to not introduce these start-packages. They argued that the Euro starter kits
are very good for introducing the Euro, they are popular etc.
The Commission could not insist on the use of starter packs, but we
finally gave in to the pressure, because there was certain logic to these arguments. At the same time, we were still convinced that the practical need for
the start-kits and their cost was not balanced.
We produced 1.32 million start-up packages, which could be bought
from banks and post offices, although they were not valid for circulation
prior to 1 January 2009.
However, we did not predict the actual demand. From previous experiences — from Malta, Cyprus and Slovenia — we received information that
packages were left over. But we underestimated the psychological moment.
Possession of the starter kit became a matter of honour in Slovakia, although
there was no practical need for them. They were sold in one or two days!
Because it was the time before Christmas people bought one for themselves, but also a couple more as gifts. Many big companies started to buy
them by the thousands to give to their workers for Christmas. Since the local
elections were close, the local mayors of some cities bought starter kits for
all their senior citizens.
Was it a mistake to give in to the pressure of the European
Commission?
No, because in the end the packages proved to be popular. But, in general we should have produced more, informed the public about them better
and set a limitation for their purchase — for example, a maximum of five
packs for individuals and a hundred for companies.
How successful was Slovakia in limiting price increases?
This increase was the biggest fear of the people. I drove around the
country and met many people before the changeover. I had two possible
responses regarding the question of price increases. First, I cannot guarantee
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that prices will not rise after the changeover, but I can guarantee that any
price increases that should occur will have very little to do with the Euro.
I explained that in a small and open economy such as Slovakia, the
majority of inflation derives from import. When oil and gas prices rise or
world market demand increases, it will cause inflationary pressures in Slo
vakia. The Euro, however, in this sense is probably more a mathematical
operation, with no effect on rising prices.
Another response was that yes, we know that some companies may take
advantage of the situation and carry out hidden increases. If the situation
when people can’t fully understand the relationship between the koruna
and the Euro is misused, then I think it is a fraud.
With the first issue there was little opportunity to do anything, but
with the second case, we used strict and complex actions.
You had price increases prohibited by law?
Yes, some of Slovakia's legal acts were amended before the changeover,
so that the direct introduction of the Euro-related price increases was specifically prohibited and compliance closely monitored.
One may ask how it can be supervised? Sometimes the answer was
not so easy. However, experts are able to take into account the unavoidable
impact of the Euro. Certainly, we focused mainly on situations when merchants were justifying the rise of prices by the introduction of the Euro. That
was clearly illegal activity.
Of course, the Slovak Republic is a free market economy and prices are
based on the balance of supply and demand. But nobody could raise prices
only because they must now display them in Euro.
Monitoring functions were distributed between various institutions,
the most important of which was the Slovak Trade Inspection, who had the
authority to impose fines. This is a state agency, which usually deals with
hygiene and other law enforcement surveillance in retailing. They hired 60
new inspectors for that reason — for Euro monitoring only.
You also had the so-called Code of Ethics for shops…
Yes, of course, even though participation was voluntary. The code
itself was rather pretentious, promising that price rates would not be raised
and suppliers informed of changes etc. Participants received stickers for
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displaying — subscribed to the code either via internet or through my office.
They received as many stickers as they have points of sale or service. For
example, the Slovak Post, who had 1600 post offices, received 1600 stickers.
For each individual place, to show that they also signed up for the Ethical
Code.
There were around 3,000 signatories, which was a relatively small
number given that there are a total 10,000–15,000 companies registered in
Slovakia. But among these 3,000 they were the key players like Tesco, gas
station chains, banks and mobile operators. In total, about 16,000 different
points of sales and service places.
Did Slovakia also have an official black list for consumers?
We got inspiration from Slovenia, which has a very strong consumer
protection of third sector organisations. They were competent, well-organized and respected, revealed abuse and put it on a black list of goods — usually after that the price was lowered. The list had very many visitors online.
We wanted to do the same thing in Slovakia, organised a competition to
give a grant to that kind of association and chose the best one.
But the problem was that even the best proposed projects we had were
poor in comparison to the Slovenian ones. In fact, the whole event was like
kicking a ball in our own goal. In fact, the drafters were not able to explain
why one or another product got on the list. In some cases it appeared that a
particular product was assigned to the black list, which was actually never
sold by the company. And here is the lesson — all things do not work equally
well everywhere. This initiative worked perfectly in Slovenia, but not in
Slovakia.
You have mentioned in your presentations that many infringements
were discovered in catering places?
These were isolated cases, which by themselves do not provide the basis
for making generalisations. Maybe one out of twenty cafés increased their
prices, but it cannot be said generally that “cafés raised the price of coffee”.
Some companies even wrote down a false exchange rate?
This was a mystery, because the exchange rate of 30.1260 SKK/EUR
was repeated perhaps more often than the weather forecast. In all the

120

Intervija

newspapers, all TV commercials, all public places. In some places they
started to show the rate with an error, rounded up to 30.13, which was not
allowed. Actually the rate had to be shown with six digits, as fixed by the EU
Council. Not modified in any way.
These types of violations were investigated and immediately corrected
by the Trade Inspection. But abuses were found in only less than five percent of the places they visited, and in nine cases out of ten these were the
type of errors that could immediately be corrected as soon as they were
identified.
Were there also serious attempts by businesses to exploit the situation?
There were only a few cases where more or less high fines were issued,
when the rule that price raising cannot be justified with the changeover was
violated.
We were quite strict with the rules. We even had complaints that we
were implementing communist or dictatorial measures in a free market
environment. This was an exaggeration, of course. But indeed, in cases of
very serious infringements we were allowed to set up state-controlled prices
and threaten the culprits with jail. This caused emotional reactions amongst
enterprises. In fact, such extreme measures were not taken as no violations
of this severity were identified. But the measures certainly had a preventive
effect.
There must always be a balance between free market and certain consumer protection measures. Currency exchange is precisely such a situation,
where the interests of consumers will require greater protection. But some
marketing tricks were also implemented.
One myth was that old wallets would no longer be adequate, and before
the arrival of the Euro in Slovakia, special “Euro-coin wallets” appeared on
the market, strongly supported by a sales campaign that these wallets had
different spaces for different value cents. I do not know anyone who would
use such a wallet today. Imagine yourself how time-consuming a payment in
the supermarket would be. Certainly, nobody is using a wallet like that now,
and, in fact, nobody used it even during the changeover. It appeared to be
pure nonsense as soon as anybody tried to use it in a shop.
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What have been the benefits of the changeover in Slovakia?
Currently, more than 4 years after the changeover, it is safe to say that
travelling is now much easier for Slovakians, financing for businesses has
become cheaper, the foreign exchange market is stable — the volatility of
the exchange rate of the Slovak koruna was quite high and risk mitigation
instruments were expensive.
Also, do not underestimate the psychological moment of change. In the
last two decades, especially after the division of Czechoslovakia, Slovakia has
not always been a positive case study country, we were criticized by both
the European and North-Atlantic institutions, our democracy was incomplete and we were not moving in the right direction. We were lagging behind
in reforms compared to the leaders, such as the Czech Republic, Poland and
Hungary. It was quite frustrating for a small country.
With the adoption of the euro Slovakia suddenly became the first among
the former Warsaw Pact countries to use all the opportunities and benefits of
European integration. We are a member of NATO, EU, the Schengen area,
the OECD, and finally, of the euro zone. So, all of a sudden we are in the
so-called first-category and we have the same opportunities to benefit from
integration as Germany, Austria, France and Italy... Reaching their standard of living will take time, but still, we have significantly advanced through
this financial and monetary integration.
We are even a step further than the Czechs, Hungarians or Poles. Even
if it does not immediately bring material benefits, it is extremely important
for a small and, historically, a slightly frustrated country like Slovakia. I am
not an expert on your history and on your peoples’ feelings, but I am sure
that being similarly a small country with not a very long history of independence, Latvians must have similar feelings about the rest of the world as the
Slovaks. So I am pretty sure that the euro will bring you similar benefits. Not
only materially, but also psychologically. It will make your people feel more
proud of what you have achieved in a short time. And for this I wish you the
best of luck!
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Preparation for the Presidency
of the EU Council: Lithuania’s
experience of the priority setting process
Agnija Tumkevič,

Senior Officer of the Ministry of Foreign Affairs
of the Republic of Lithuania
Alumni of the Institute of International Relations and Political Science,
Vilnius University
The article provides an overview of Lithuania’s preparations for the
Presidency of the Council of the EU. Its primary focus is on Lithuania’s
priorities and preliminary agenda setting process. Although preparations
are underway and the framework for the agenda content and priority
issues has already been established, the Lithuanian Presidency, which
will take place in the second half of 2013, is nevertheless considered to be
challenging, because of the extremely busy period in terms of the legislative
workload. The article argues that the preparation period has already shown
that Lithuania will focus on the principle of smooth chairmanship and the
role of honest broker rather than promotion of national interests.
Keywords: Lithuanian Presidency of the EU Council, priority areas,
smooth chairmanship.
Rakstā aplūkots Lietuvas gatavošanās process prezidentūrai Eiropas Sa
vienības Padomē, galvenokārt Lietuvas prioritātes un dienaskārtības
noteikšanas process. Lai gan gatavošanās process norit veiksmīgi un
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dienaskārtības saturiskais ietvars un prioritārie jautājumi ir formulēti,
Lietuvas prezidentūra, kas norisināsies 2013. gada otrajā pusē, tiek uzska
tīta par izaicinājumu saistībā ar ārkārtīgi lielo darba apjomu likumdošanas
jomā. Rakstā tiek argumentēts, ka gatavošanās periods liecina par to, ka
Lietuvas stratēģija ir ieņemt “līdzsvarojoša vadītāja” un “godīga starpnieka”
lomu, nevis aktīvi izcelt savas nacionālās intereses.
Atslēgvārdi: “līdzsvarojošs vadītājs”, Lietuvas prezidentūra ES Padomē,
prioritārās jomas.

Introduction
Lithuania will not take over the Presidency of the EU Council from
Trio partner Ireland until the second half of 2013, but it has been counting
the days to the “Big Day” since 2008, when preparation for the Presidency
was identified as one of the most important priorities of Lithuania’s foreign
policy. Even during its Chairmanship of the Organization for Security and
Co-operation in Europe (OSCE) in 2011, Lithuania kept stressing that it was
very much a dress rehearsal before the far more challenging responsibility
of taking over the Presidency of the EU Council. However, until 2010 the
main focus was on the analysis of the experiences of former presidencies,
which provided a more in-depth understanding of the role. Nevertheless, a
significant step was taken in 2009 when a Government Commission on EU
Affairs was set up to assist the government in the development of a coordinated Lithuanian EU policy and ensure its implementation, and the Ministry of Foreign Affairs was assigned the function of overall coordinator for
the preparation of the Presidency. In 2010, the Guidelines for the Preparation of the Presidency of the Council of the European Union, defining the
main principles and provisions for the organization of these preparations,
were approved. These guidelines formed the basis for the Interdepartmental
Plan for the Lithuanian Presidency, identifying the vital preparation targets,
measures and funds for their implementation, prepared in 2011 and approved by the Seimas (parliament) and the government. In order to ensure
the consistency of preparations and avoid any political manipulations after
parliamentary elections taking place in Lithuania six months before the
start of the Presidency, the Seimas signed an Accord that the Presidency is
a national task to be implemented in firm solidarity and which shall not be
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hindered by any political power change.1 However, one vital question still
needed to be answered — what will be the priorities of Lithuania’s Presidency? The Presidency Programme listed four top priorities: (i) energy security, (ii) EU Strategy for the Baltic Sea Region, (iii) Eastern Partnership issue,
(iv) protection of external EU borders. Following approval of these priority
areas the preparation process moved on to a more technical level.
It is clear that Lithuania will have to deal with some difficult issues
during its Presidency, especially regarding the extremely crowded agenda of
the European Union institutions. Due to this, Lithuania has already stressed
the importance of a smooth chairmanship, pre-supposing that it will leave
its national interests in the background, in the name of EU issues.

Political outlook: the cruel summer of 2013
The Council Presidency is without doubt a significant arrangement in
the governance of the EU. But what does the presiding state actually do?
The principal functions of a presiding country include those of manager,
mediator, supervisor and progress seeker.2 Unfortunately, even when all the
“preparation homework” has been done properly, this doesn’t exclude the
possibility that the functions of the presiding country will be extended. The
President therefore has to make sure that the EU reacts properly to unpredictable events. For instance, Slovenia, which held the Presidency in the first
half of 2008, was forced to balance between its own and the EU interests
in Kosovo, which decided to declare independence.3 Poland, which held
the Presidency in the second half of 2011, had to change its Presidency
plans due to the crisis of the Euro zone. In this regard, some clairvoyance
and flexibility is an inevitable requirement when taking on this task.
Lithuania’s politicians will have responsibility for the various complex
operations of the EU Council such as passing legal acts, coordinating
1
Political Parties Represented at the Seimas Signed the Accord on Lithuania’s EU Presidency in July-December 2013. Report. 2011, October 14. http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_
r=8296&p_d=116591&p_k=2 (Home page of the Seimas of the Republic of Lithuania; date accessed 10.12.2012.).
2
Thomson R. The Council Presidency in the European Union: Responsibility with Power.
Journal of Common Market Studies. 2008, vol. 46, no.3, pp. 593–617.
3
Udovič B., Zupančič R., Svetličič M. Coping with the challenges of the Presidency of the
EU Council: a view from Slovenia. Latvijas Intereses Eiropas Savienībā. 2013/3, pp. 22–33.
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policies, as well as participating and leading negotiations between the EU
and international organizations and third countries. In order to ensure the
effective implementation of these tasks, Lithuania’s President D. Grybauskaite is committed to upholding multilingualism for the Cabinet of Ministers. Perfect knowledge of at least one of the three working EU languages and
EU agenda topics were tested by the President during one-on-one meetings
with each would-be minister during formation of the new Cabinet.
Several factors will be significant in performing Lithuania’s Presidency
functions:
•• Lithuania’s Presidency will take place after the political agreement
on the Multiannual Financial Perspective for 2014–2020, which
means it will inherit the adoption of the regulations implementing
the Multiannual Financial Framework. Lithuania will have to lead
the talks on many regulations and ensure the progress of their im
plementation.
•• Lithuania’s Presidency will be at the very end of the European Union
institution cycle. Taking into consideration that the European Par
liament will have elections in June 2014, more than 50 legislative
proposals of the European Commission will be brought forward be
fore the end of term of the Commission and the European Parliament.
Presiding in the busiest period of the cycle of the EU institutions,
Lithuania will have the most crowded agenda.
•• Lithuania’s Presidency agenda may be subordinated to the European
Commission’s Work Programme for 2013. The document adopted in
October 2012 stresses the priority directions in the development of
the EU economy. Although the Commission’s Work Programme has
been identified as a key pillar of Lithuania’s forthcoming Presidency,4
Lithuania will probably have less flexibility for introducing new
non-legislative items, as the workload will be mainly defined by the
proposals introduced by the Commission.
•• The start of Lithuania’s Presidency will coincide with the admission
of Croatia as the 28th Member State of the EU. Lithuania will have to
4
The European Commission’s 2013 Work Programme provides the basis for Lithuania’s Presidency of the EU Council. Report. 2012. www.eu2013.lt (Home page of Lithuanian Presidency of the
Council of the European Union; date accessed 10.12.2012.).
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do its utmost to find common ground among all Member States and
be accepted as a reliable mediator.
•• The Lithuanian Presidency budget is around 62 million EUR, which
the government considers too small if compared to the budgets of
countries assuming the Presidency in 2007–2010, and taking into
account that the workload will be the same or even bigger.

Lithuania’s priority areas: done homework and
great expectations
Lithuania has clearly identified two objectives for its Presidency. First,
holding the Council Presidency is both a responsibility and an opportunity to win recognition as a mature and reliable European partner. Second,
Lithuania will try to ensure the smooth work of the EU institutions and
strengthen its influence in the decision-making process. In this respect,
visibility and effectiveness may be described as the priority principles of
Lithuania’s Presidency. Paradoxically, Lithuania’s priority setting process has
taken place almost unnoticed by society and there have been only a few public discussions on what should be the focus of the Presidency. Related events
have generally placed an emphasis on experience sharing and the technical
aspects of preparation and public engagement in the process has therefore
been minimal. Priority setting was instead based mainly on a “top-down”
approach and was coordinated by the Seimas with the active participation of
the government. As the government was responsible for the Guidelines for
the Preparation of the Lithuanian Presidency of the EU Council, the Government Commission on EU Affairs was obliged to present its recommendations
on a priority list, which was then considered in the Parliament’s committees.
Priority setting was mainly a political process completed after approval of
four priority issues in the Seima Resolution of 2011. The priorities were
chosen initially by identifying the most recent topics in the EU and Lithu
anian agendas without asking whether all of them conform to Lithuania’s
national interests. Once priority issues were identified dozens of workshops,
seminars and conferences were organized in order to introduce them and
integrate society into the further preparation process.
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Four priority areas have been set to focus on during the Presidency:
1. Improving energy security. Energy security is a vital aspect of
Lithuanian foreign and security policy, but it also receives considerable attention on the agenda of the EU. The community of relevant
issue in both agendas will be stressed by Lithuania during its Pre
sidency. Two main objectives of this priority area will be significant.
First, Lithuania will focus on the completion of the EU internal
energy market. On 4 February 2012 the European Council declared
that a domestic energy market should be created by 2014 and no
more “energy islands” should be left by 2015. To hold the Presidency
means an extra prerogative to evaluate the process of creating an
integrated EU internal energy market and the synchronization of
the Baltic electricity market with European networks. In order
to assess and accelerate this process various instruments such as
progress reports and policy papers will be proposed during Lithuania’s
Presidency.
The second target concerns the strengthening of EU external
energy policy. In this respect, Lithuania will refer to the Commission
Communiqué of 7 September 2012, providing the framework for
further development of EU external energy policy.5 Although the
initiatives of the “inherited” energy agenda will be continued, Lithuania also fosters ambitions to introduce several new political
initiatives, for example the establishment of the highest nuclear safety
standards in the area of nuclear technology.
2. The EU Strategy for the Baltic Sea Region is often described as
the first successful EU macro-regional strategy that has provided
an impulse for further regional integration. The strategy matches
Lithuania’s own foreign policy priorities — the Nordic direction and
closer cooperation with Baltic States in order to interconnect the
region with missing infrastructural links in transport and energy,
as well as promote the prosperity and competitiveness of the region.
The main objective of Lithuania’s Presidency will be the effective
implementation of the strategy and evaluation of progress already
5
The Communiqué of the European Commission considers the issue of the synchronization
of the Baltic electricity market with the European market. Besides, the legal advice of European
Commission is guaranteed in negotiations with third countries.
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reached, stressing the political significance of the region. Lithuania,
as presiding state, will host the Baltic Sea Strategy annual forum.
However, it is already obvious that identifying multilateral initiatives
such as the EU Strategy for the Baltic Sea Region as priority for the
Presidency period, will merely place extra emphasis on them, without
any appreciable results possible.
3. Eastern Partnership policy (EaP): closer cooperation. Lithuania
has developed an ambitious strategy for the revival and further
development of the Eastern Partnership initiative. The main objective
is to finish the negotiations on Association Agreements, including
the Deep and Comprehensive Free Trade Agreements (DCFTA’s)
with Moldova and Georgia. In addition, significant decisions on
visa liberalization processes with Ukraine and Moldova are expected
to be reached during the third EaP summit in Vilnius, which will
be accompanied by meetings of the Civil Society Forum, Business
Forum, the Conference of Regional and Local Authorities, Youth
Forum, and possibly by the Foreign Affairs Committee meeting of
the EURONEST Parliamentary Assembly.6
In order to reach significant results in deepening economic
integration between the EU and Eastern Europe, Lithuania has paid a
great deal of attention to preparatory “homework” on a domestic level,
as well as on cooperation with EaP states and the key EaP players. For
instance, a decision to establish the post of “Mr. Eastern Partnership”
responsible for implementing EaP priorities, its technical assistance
and cooperation with the EU institutions, such as the European
External Action Service, was made. Bilateral consultations with
Moldova and Ukraine were also held in November and December
2012 respectively. Meanwhile, Germany, Poland and Sweden have
been invited to cooperate in creating an ambitious Eastern Partnership
policy.
4. Protection of external EU borders. In October 2011 the European
Commission adopted the “Smart borders” Communication, which
sets up the main options for using new technologies simplifying the
6
Dudzińska K., Kaca E. The Eastern Partnership Under the Lithuanian Presidency: Time for the EU
to Keep an Eye on Eastern Europe. The Polish Institute of Foreign Affairs Bulletin. 2012, September 28, vol.
93, no. 426. http://www.pism.pl/files/?id_plik=11580 (Home page of PISM; date acessed: 10.12.2012.).
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cross-border process. This initiative is expected to be implemented
during Lithuania’s Presidency and is based on EU legislative proposals.
Due to this, the results of the “Smart borders” initiative will depend
more on the work done by countries presiding before Lithuania. On
the other hand, Lithuania has already identified several objectives
under this priority, emphasizing the importance of strengthening
cooperation among all institutions protecting EU borders, such
as customs, state border guard services, state food and veterinary
services, etc. In this regard, the conference of intergovernmental
institutions involved in external border management in the EU will
be organized. On the other hand, this priority area has just taken
shape and its main targets and indicators are still to be determined.

The institutional model of Lithuania’s preparation process
A number of institutions have taken part in the preparation for the EU
Presidency: the government, President’s Office, Parliament, all ministries
and their subordinate agencies, as well as the Permanent Representation of
Lithuania to the European Union. The latter will be extremely important in
the implementation of Lithuania’s Presidency programme, as a “Brusselsbased presidency” model has been chosen. At the same time, most of the
internal questions of the preparation process have been regularly discussed
during governmental sessions and meetings of the Parliamentary Committee on European Affairs. The Lithuanian model for the coordination of EU
affairs was further developed in 2009 when the Government Commission
on EU Affairs7 was set up and became the main centre of priority setting
and decision making. The Ministry of Foreign Affairs was also assigned as
the executive coordinator for the preparation of the Presidency and an additional Vice-Minister of Foreign Affairs was appointed, as political leader
responsible for the coordination of EU affairs. Another component of the
preparation process is the inter-service network of coordinators, composed
of ministries, Parliament members, the Office of the President and the Office
7
The main aim of the Government Commission on EU Affairs is to assist the government in
the implementation of the coordinated European policy. The group comprises of representatives
from all ministries, Office of the Prime Minister and the Permanent Representation of Lithuania to
the EU. This is the main working group, which manages the preparation process.
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of the Prime Minister. The network not only exchanges insights about the
organization of the Presidency, but is also responsible for impact studies on
topical issues concerning the preparation for the Presidency.
Lithuania’s model of coordination for the preparation process includes the main political institutions, ensuring the highest level of information
exchange and interaction between them. In this context, the horizontal coordination model is thought to be the most effective.
Lithuania’s institutional model of preparation for the EU Presidency

Priority setting,
decision-making

Parliament

Government

Leader of
preparation
process

Government
Commission on EU
Affairs

Idea generation,
coordination

Table 1.
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Conclusions
The Presidency of the EU Council will be an extremely serious test
for Lithuania. However, having done its homework properly, Lithuania is
expected to pass this test successfully. Lithuania has already made significant
progress in preparing its human resource strategy: the Organization Frame
work for the Preparation of the Presidency has been created, staff required
to implement the Presidency tasks engaged and trained, a list of the Presidency functions and persons responsible for their implementation prepared.
Furthermore, the Interdepartmental Plan for the Lithuanian Presidency has
been prepared and a preliminary calendar of high-level meetings, as well as
a list of expert level meetings in Lithuania has been approved. Taking into
consideration the political content of the preparation process, some achieve
ments should be mentioned. First, Lithuania was the first Member State of
the Trio partners (Ireland, Lithuania, Greece) to prepare and provide its
Presidency priorities. Second, political agreement on the priority issues has
been reached not only on a domestic level — the Lithuanian Presidency
Programme has also been approved by the EU Commission.
On the other hand, being the “exemplary student”, Lithuania doesn’t
aspire to reinvent the wheel. On the contrary, Lithuania will stress the principle of smooth chairmanship, prioritizing the implementation of the EU
legislative programme and pushing forward the current EU agenda. At the
same time, Lithuania is expected to provide leadership by being an effective
manager, especially taking into account that this will be one of the busiest
periods regarding the agenda of the EU institutions. Lithuania’s priority areas
are basically a continuation of European policies, such as financial stability
and economic growth, energy security, regional integration and cooperation
with third countries. It is therefore clear that only two out of four priority
areas are closer to Lithuania’s national interests and these are energy security and effective management of external borders. The other priorities, as
well as the promotion of continuous economic growth and competitiveness
through fostering financial sustainability, which Lithuania has identified as
an overall goal of its Presidency, have been dictated by the responsibility of
the presiding country to address some “traditional” issues acceptable to all
EU Member States.
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Does this mean that Lithuania doesn’t have any “selfish” expectations for
the Presidency? On the contrary. Successful chairmanship will provide an
opportunity to establish Lithuania as a mature EU Member State, capable of
dealing effectively with tasks entrusted, and increase its legitimacy as a key
actor. The opportunity to strengthen Lithuania’s image as a reliable partner
in the EU seems to be reasonable motivation to work hard and pass this test.

