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LATVIJAS BANKAS LOMA TAUTSAIMNIECĪBAS STABILĀS 
ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANĀ

Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja,  
Prof. Dr.hab.oec. Inna Šteinbuka    

Tēzes  

1. Latvijas Bankai (LB) ir bijusi būtiska loma Latvijai ļoti svarīgu tautsaimniecības 
lēmumu īstenošanā, pirmkārt nacionālās valūtas un pirms sešiem gadiem - eiro 
ieviešanā. Dalība eiro zonā ir būtiskākais, kas izdarīts Latvijas finanšu sistēmas 
stabilitātes veicināšanai. LB joprojām rūpējās, lai Latvijā iedzīvotājiem būtu 
droša un vērtīga valūta. Tomēr kopš 2014. gada monetāro politiku eiro zonā 
nosaka Eiropas Centrālā Banka (ECB), un Latvijas Bankas loma sašaurinājusies. 
Mani studenti un pat kolēģi no valsts pārvaldes bieži vaicā: vai Latvijas nodokļu 
maksātājiem joprojām jāuztur Centrālā Banka, vai Latvijai tā ir vajadzīga? Uz šo 
retorisko jautājumu varētu atbildēt, ka LB labi pelna un vēl iemaksā savas peļņas 
daļu valsts budžetā: 2,9 milj. EUR 2019.g. un 5,4 milj. EUR 2020.g. Bet tā būtu 
pārāk vienkāršota atbilde. Kaut gan pēc jauna LB prezidenta stāšanās amatā 
komunikācija ar sabiedrību būtiski uzlabojusies, LB vadītājam būs arī turpmāk 
regulāri jāskaidro, kādā veidā Latvijas nacionālā banka ar saviem darbiem un 
ekspertīzi stiprina Latvijas ekonomikas vietu eiro zonā, Eiropas Savienībā un 
globālajā pasaulē. 

2. Tradicionālā centrālās bankas loma nav tieši saistīta ar tautsaimniecības 
veicināšanu. Tomēr šī brīža Latvijas Bankas īpašs izaicinājums ir palīdzēt valdībai 
atrast adekvātus instrumentus ekonomikas izaugsmes stimulēšanai. Tas sakrīt ar 
ECB centieniem veicināt finanšu sistēmas aktīvu darbību ekonomikas “sildīšanai” 
pirms pandēmijas krīzes, bet īpaši tagad, kad tiek meklēti dažādi rīki COVID-19 
izraisīto krīzes seku mazināšanai.  

3. ECB primārā misija ir rūpēties par eiro stabilitāti un kontrolēt inflāciju, vienlaikus 
rīkojoties atbilstoši ekonomiskā cikla svārstībām. Tā kā jau pirms COVID-19 
krīzes tautsaimniecības attīstība palēninājās un bija redzami stagnācijas  riski 
gan Eiropā, gan ASV, tad ECB uzdevums bija stimulēt ES investīcijas, kuru 
vidējais lielums joprojām nebija sasniedzis 2008.gada līmeni. Rezultātā Eirozonā 
kopumā pēdējo 4-5 gadu laikā procentu likmes ir būtiski samazinājušās. Šodien 
bankas tradicionālie instrumenti jau ir izmantoti un īsti nedarbojas: procentu 
likmes ir rekordzemos līmeņos un pat negatīvā teritorijā, bet tas īsti neveicina 
kreditēšanu. Pie vēsturiski tik zemām likmēm Latvijas komercbankās pašlaik 
atrodas ap 5 miljardiem eiro, kurus tās tur centrālajā bankā un pat ir gatavas 
piemaksāt tā vietā, lai kreditētu Latvijas tautsaimniecību. 

4. Latvijas Banka ir domnīca ar milzīgu intelektuālo potenciālu, tai ir plašs 
stratēģisks skatījums uz ekonomiku, ieskaitot finanšu sistēmas riskus. 
Iepriekšējos gados tika veikti pētījumi veselības, izglītības, darba tirgus un citās 
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jomās, tomēr pārsteidz, ka pētījumu uzmanības degpunktā nebija komercbanku 
darbība - kreditēšana. Attiecīgs pētījums palīdzētu LB prezidentam kopā ar 
Finanšu un Ekonomikas ministriem un komercbanku vadītājiem analizēt, kāpēc 
šie naudas līdzekļi neatrod ceļu uz Latvijas tautsaimniecību un piedāvāt 
adekvātus risinājumus investīciju veicināšanai. Šāds pētījums būtu ārkārtīgi 
aktuāls šobrīd, kad pakāpeniski jāatsakās no valsts atbalsta uz budžeta deficīta 
rēķina un jāstiprina kreditēšana kā galvenais nākotnes investīciju avots.    

5. Kā Saeimas un valdības konsultante Latvijas Banka piedalās tautsaimniecības 
politikas veidošanā, paužot analīzē balstītu viedokli. Tomēr ar savu aptverošo 
redzējumu par finanšu sektora un tautsaimniecības procesu savstarpējo ietekmi 
Latvijas bankai būtu vēl vairāk  jāpalielina sava loma tautsaimniecības stabilas 
attīstības veicināšanā, arī efektīvi koordinējot attīstības un uzraudzības funkcijas. 
FKTK kā uzraugs un kontrolējošā iestāde nevar pilnvērtīgi veicināt 
tautsaimniecības kreditēšanu, īpaši šobrīd, kad primārais mērķis ir novērst 
naudas “atmazgāšanu”, un galvenais uzstādījums ir kontrolēt, nepieļaut un 
aizliegt. Jebkurš uzraugs ir tehniskās dabas iestāde. Tāpēc apvienojot Latvijas 
Banku ar FKTK, nepieciešams pakļaut uzraudzības funkcijas stratēģiskai vīzijai, 
tādējādi panākot labākus rezultātus komercbanku darbībā. 

6. Ekonomiskās stagnācijas  un pandēmijas izraisītas lejupslīdes laikā Eiropa varētu  
saskarties ar vēl lielāku parādsaistību nepildīšanas vilni, kā tas bija pirms 10 
gadiem. ECB Padomes lēmumiem kreditēšanas aktivizēšanas jomā ir minimāla 
ietekme uz Latvijas investīcijām. Toties īpaši zemo un negatīvo kredītlikmju 
desmitgades sekas ir skarbas: 2019.gadā parāds visā pasaulē pieauga līdz 230 
triljoniem EUR. Riskantu uzņēmumu īpatsvars – 50%, salīdzinājumā – 25% 
pirms 2008.gada. Pandēmijas rezultātā attiecīgie rādītāji neapšaubāmi ir vēl 
sliktāki. Korporatīvs parāds ir “laika bumba” un kaut gan Eiropā šaubīgo 
uzņēmumu daudzums – zemāks nekā ASV, tas nepasargā no globālas krīzes 
riskiem. Jāatrod argumentēta atbilde uz jautājumu: vai ECB negatīvas likmes 
turpmāka uzturēšana nav krīzes katalizators? Vai tā ir laba Eiropai un Latvijai? 
LB Prezidentam ar LB analītisko dienestu jāpamato sava pozīcija attiecībā uz ECB 
procentu likmēm. 

7. Parādu krīze var sākties Ķīnā vai ASV, kas kopā veido 60% no pasaules parāda 
pieauguma, un izraisīt “domino” efektu, kas varētu negatīvi ietekmēt arī Latvijas 
ekonomiku. Tādēļ jāatceras par nepieciešamību veidot fiskālo drošības spilvenu. 
Savulaik Igaunija vairāku gadu garumā izveidoja ap vienu miljardu lielo drošības 
spilvenu, un viņi 2008. gada krīzi sagaidīja ar rezerves līdzekļiem. Igauņi ne tikai 
neprasīja aizdevumu no starptautiskajiem partneriem, bet pat bija gatavi aizdot 
Latvijai, kaut nelielo, bet simboliski nozīmīgu summu, glābjot Latviju no 
bankrota. Tas ir piemērs, kas mums jāpatur prātā. Uzskatu, ka Latvijas Bankas 
vadītājam kopā ar Finanšu ministru ir jāturpina skaidrot fiskālās disciplīnas 
likuma garu un burtu, nepieļaujot pārmērīgo tautsaimniecības “sildīšanu” uz 
augstākā budžeta deficīta rēķina. 


