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Par makroekonomisko rādītāju prognožu apstiprināšanu
Labdien ļ. cien. B. Bānes k-dze,
Labdien ļ. cien. I. Vasaraudzes k-dze!
Atbilstoši Fiskālās disciplīnas likuma (turpmāk – FDL) 20. pantam Finanšu ministrija (turpmāk
– FM) sagatavo makroekonomiskās vidēja termiņa prognozes, tai skaitā iekšzemes
kopprodukta (turpmāk – IKP) pieauguma tempa prognozes, iekšzemes kopprodukta deflatora
prognozes un potenciālā iekšzemes kopprodukta pieauguma tempa prognozes. Atbilstoši FDL
28. panta 2. daļai, Fiskālās disciplīnas padomei (turpmāk – Padome) jāveic neatkarīgs FM
potenciālā IKP un nominālā IKP aprēķina novērtējums.
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 473/2013 (2013. gada 21. maijs)
par kopīgiem noteikumiem budžeta plānu projektu uzraudzībai un novērtēšanai un pārmērīga
budžeta deficīta novēršanai eirozonas dalībvalstīs 4.panta ceturtajā daļā noteikto, gadskārtējā
valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara (turpmāk – VTBI) projekti ir balstīti uz
neatkarīgām makroekonomiskām prognozēm, kuras sniedz vai apstiprina neatkarīgas
struktūras.
Saskaņā ar Vienošanos par sadarbību (turpmāk – VPS), kas parakstīta 2016. gada 8. februārī,
Padome kā neatkarīga institūcija apstiprina FM makroekonomikas prognozes divas reizes gadā
– Stabilitātes programmas izstrādes laikā un gadskārtējā valsts budžeta un VTBI izstrādes laikā.
Makroekonomiskās prognozes Stabilitātes Programmai 2019.-2022.gadam Padomei sākotnējā
variantā tika iesniegtas 2019. gada 6. februārī, kas tika apspriestas ar FM 7. februārī Padomes
sēdes laikā. Pēc Padomes sēdes, Padome iesniedza FM precizējošus jautājumus, kas turpmāk
tika apspriesti, tiekoties atkārtoti, 2019. gada 11. februārī.
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Pēc 11. februārī Padomes organizētās diskusijas Padome pieņēma lēmumu apstiprināt FM
makroekonomisko rādītāju prognozes SP 2019.-2022.gadam izstrādei ar šādiem
komentāriem:
Padome piekrīt, ka aktualizētā izlaižu starpība ir lielāka pozitīva, nekā iepriekš prognozēts, uz
ko Padome iepriekš arī vairākkārt ir norādījusi. Padome ir ņēmusi vērā izmaiņas, kas radušās,
balstoties uz pārskatītajiem faktiskajiem IKP un tā cenu līmeņa datiem pēdējo 10 gadu periodā.
Padome norāda uz iespējamiem riskiem Latvijas ekonomikas attīstībai, kuri sākuši izpausties
2018.gadā un var turpināsies arī 2019.gadā, tai skaitā mazāk labvēlīgi apstākļi ārējā
tirdzniecībā, zemāks ārējais pieprasījums, Brexit, nepietiekams progress izpildot Moneyval
rekomendācijas. Apstākļiem realizējoties nelabvēlīgi, reālā IKP pieauguma temps var kristies,
lai gan pēdējā prognozē tas ir par 0,2 procentpunktiem augstāks salīdzinājumā pret 2018.gada
oktobrī prognozēto. Turklāt sekas, ko radītu nepietiekams progress Moneyval rekomendāciju
izpildē, veicinātu būtiskus riskus Latvijas ekonomikas izaugsmei.
Tāpat Padome nesaskata valdības darba plānā pietiekamus pasākumus lai darba tirgū panāktu
būtiskus strukturālus uzlabojumus, kas atbalstītu straujāku potenciālā IKP augsmi.
Padome izsaka pateicību par raito sadarbību un datu apmaiņu ar FM kolēģiem.
2019
2020
Reālā IKP izaugsme
3,2
3,0
Nominālā IKP izaugsme
6,4
5,9
Inflācija
2,5
2,2
IKP deflators
3,1
2,8
Potenciālā IKP izaugsme
3,5
3,4
Izlaižu starpība
1,4
1,0
1.tabula. Padomes apstiprinātie makroekonomiskie rādītāji.

2021
2,9
5,5
2,1
2,5
3,2
0,7

Pielikumā: viedoklis par Finanšu ministrijas makroekonomikas prognozēm.
Ar cieņu,

Padomes priekšsēdētājs

J.Platais
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2022
2,9
5,5
2,0
2,5
3,2
0,4

