LATVIJAS REPUBLIKAS FISKĀLĀS DISCIPLĪNAS PADOME
Reģ.nr. 90010248231; Smilšu ielā 1-512, Rīgā, LV-1919
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Potenciālā un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējuma darba grupas
Protokols Nr. 2

Rīgā

2015. gada 9. jūlijā.

Sanāksmi vada:
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis M. Hansens
Piedalās:
Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētājs
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis (telekonferences režīmā)

J. Platais
U. Kāsiks

Pieaicinātās personas:
Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes departamenta Makroekonomikas nodaļas vadītājs
Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vadītājs
Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Monetārās izpētes un
prognozēšanas daļas galvenais ekonometrists
Neatkarīgs fiskālās politikas eksperts
Padomes sekretariāts:
Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre
Fiskālās disciplīnas padomes makroekonomikas eksperte
Fiskālās disciplīnas padomes fiskālo risku eksperts
Sanāksmi protokolē:
Fiskālās disciplīnas padomes makroekonomikas eksperte

M. Āboliņš
M. Bitāns
A. Meļihovs
A. Ūbelis

D. Kalsone
E. Veide
E. Ķīlis

E. Veide

Sanāksme sākas plkst. 15:00
Sanāksmes atklāšana – M. Hansens
Darba grupas vadītāja v.i. M. Hansens atklāj sanāksmi un izsludina sēdes darba kārtību.
1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
Ziņo: M. Hansens
Nolēma:
1.1. Apstiprināt 2015. gada 11. februāra Potenciālā un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējuma
darba grupas (turpmāk – IKP darba grupa) sēdes protokolu.
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M. Hansens – par;
U. Kāsiks – par;
J. Platais – par.
2. Aktuālās makroekonomikas prognozes.
Ziņo: M. Āboliņš
M. Āboliņš ziņo par makroekonomikas situāciju un aktuālajām prognozēm. Pieejamas Finanšu ministrijas mājaslapā1.
Klātesošo diskusija par aktuālajām makroekonomikas prognozēm.
Nolēma:
2.1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas informāciju par aktuālajām makroekonomikas prognozēm.
2.2. IKP darba grupa pamatā piekrīt Finanšu ministrijas makroekonomiskajiem apsvērumiem un aprēķiniem, kas tiks izmantoti par pamatu 2016.gada valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara
2016.-2018.gadiem izstrādei.
M. Hansens – par;
U. Kāsiks – par;
J. Platais – par.
3. Izlaižu starpības novērtējums
Ziņo: M. Hansens
IKP darba grupa uzskata, ka Latvijas ekonomikas attīstība patlaban raksturojama kā pamatā sabalansēta, tomēr atkārtoti vērš Finanšu ministrijas uzmanību uz iespējamo risku saistībā ar darba samaksas
straujāku kāpumu salīdzinot ar produktivitātes pieaugumu, kas var atstāt negatīvu ietekmi uz konkurētspēju.
Klātesošo diskusija par aktuālajiem izlaižu starpības aprēķiniem.
Nolēma:
3.1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas un Latvijas Bankas sniegto informāciju par izlaižu starpības novērtējumu.
M. Hansens – par;
U. Kāsiks – par;
J. Platais – par.
4. Fiskālās politikas jautājumu aktualitātes
Ziņo: J. Platais
J. Platais ziņo par termiņiem 2016.gada valsts budžeta un vidēja termiņa ietvara 2016-2018.gadiem
izskatīšanai Valdībā.
Klātesošo diskusija par aktuālajiem fiskālās politikas jautājumiem.
Nolēma:
4.1. Pieņemt zināšanai informāciju par fiskālās politikas aktualitātēm.
1

http://www.fm.gov.lv/files/tausaimnieciba/2015/Makroapskats_maijs.pdf. Apskatīts 09.07.2015.
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M. Hansens – par;
U. Kāsiks – par;
J. Platais – par.
5. Nodokļu politika Baltijas valstīs
Ziņo: E. Veide
E. Veide ziņo par Baltijas valstu nodokļu ieņēmumu struktūru Baltijas valstīs.
Klātesošo diskusija par aktuālajiem nodokļu politikas jautājumiem.
Nolēma:
5.1. Pieņemt zināšanai informāciju par nodokļu politikas aktualitātēm.
M. Hansens – par;
U. Kāsiks – par;
J. Platais – par.
6. Valsts parāda apjoma ilgtspējas novērtējums
Ziņo: M. Hansens
M. Hansens ziņo par nepieciešamību vērtēt valsts parāda ilgtspēju saistībā ar demogrāfijas izmaiņām
Latvijā.
Klātesošo diskusija par valsts parāda apjoma ilgtspēju.
Nolēma:
6.1. Pieņemt zināšanai informāciju par valsts parāda apjoma ilgtspējas noteikšanas nepieciešamību.
M. Hansens – par;
U. Kāsiks – par;
J. Platais – par.
7. Makroekonomikas modeļa izstrādes saskaņojums
Ziņo: D.Kalsone
D.Kalsone ziņo, ka š.g.3.jūnijā ir saskaņots iepirkuma saturs ar A.Valujevu par makroekonomikas
modeļa izstrādi atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam.
Klātesošo diskusija par makroekonomikas modeļa izstrādi.
Nolēma:
7.1. Saskaņot makroekonomikas modeļa sastāvdaļu kopu.
M. Hansens – par;
U. Kāsiks – par;
J. Platais – par.
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Sanāksmi slēdz plkst. 17:00.
2015. gada 9. jūlijā.
Sēdes vadītājs

M. Hansens

Sēdes sekretāre

E. Veide

10.07.2015. 9:56
534
E. Veide
67083650; elina.veide@fdp.gov.lv

