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Rīgā

2021.gada14.jūnijā.

Sanāksmi vada:
Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja I.Šteinbuka
Piedalās:
Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja vietnieks
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis
Sekretariāts –
Fiskālās disciplīnas padomes sekretārs
Fiskālās disciplīnas padomes makroekonomikas eksperts
Fiskālo risku eksperts
Fiskālās disciplīnas padomes jurists-lietvedis

Pieaicinātās personas uz 1. darba kārtības punktu:
Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes departamenta direktores vietnieks, Makroekonomikas nodaļas vadītājs
Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes departamenta direktore
Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes departamenta vecākais
eksperts
Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes departaments, Makroekonomikas nodaļas vadītāja vietniece
Sanāksmi protokolē:
Fiskālās disciplīnas padomes jurists-lietvedis
2021.gada 14.jūnija sanāksme sākas plkst. 16:00

M.Hansens
M.Āboliņš
A.Jakobsons
U.Kāsiks
A.Ūbelis
N.Malnačs
V.Zaremba
A.Migunovs
I.Jansone

D.Stikuts
I.Vasaraudze
A.Jurša
I.Vēja

I.Jansone

Sanāksmes atklāšana – I.Šteinbuka
Fiskālās disciplīnas padomes (turpmāk – Padome) priekšsēdētāja I.Šteinbuka atklāj sanāksmi
un izsludina sēdes darba kārtību (pielikumā).
Padome strādā attālināti un Padomes sēdē izskatāmos jautājumus apspriež tiešsaistes videokonferenču platformā MS Teams.
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1. Makroekonomikas radītāju prognožu prezentācija
Ziņo: I.Vasaraudze, D.Stikuts
Finanšu ministrija (turpmāk – FM) informē par aktuālajām makroekonomikas prognozēm, kas
tiks izmantotas par pamatu Latvijas Stabilitātes programmas izstrādei 2021.-2024.gadam.
Klātesošo diskusija par makroekonomikas radītāju prognozēm, pieņēmumiem un riskiem.
Nolēma:

1.1. Pieņemt zināšanai FM iesniegto informāciju par makroekonomikas rādītāju prognozēm.
I.Šteinbuka – par;
M.Hansens – par;
A.Ūbelis – par;
A.Jakobsons – par;
M.Āboliņš – par;
U.Kāsiks – par.
2. Iekšējā diskusija par makroekonomikas radītāju prognozēm
Klātesošo diskusija par FM atsūtītajām un komentētajām makroekonomikas radītāju prognozēm.
Nolēma:

2.1. Fiskālās disciplīnas padomei nav būtisku iebildumu par FM iesniegtajām makroekonomikas rādītāju prognozēm kopumā, tomēr ir komentāri attiecībā uz inflācijas prognozi.
Padome uzskata, ka ir jānorāda uz vairākiem apstākļiem, kas var ievērojami palielināt inflāciju.
Aprīlī ražotāju cenu inflācija Latvijā jau pārsniedza 5%. Tas liek domāt, ka vasaras otrajā pusē
arī patēriņa cenu inflācija Latvijā pārsniegs 3%. Pasaulē strauji aug biržā tirgojamo pārtikas
produktu cenas, līdz ar to pārtikas produktu patēriņa cenas turpinās kāpt. Globāli ir traucētas
izejmateriālu piegādes ķēdes, kas sadārdzina ražotāju izmaksas, pieaug arī izejmateriālu cenas,
kā arī ražotāji un pakalpojumu sniedzēji cenšas kompensēt pandēmijas laikā piedzīvotos zaudējumus. Šo apstākļu kopums liek domāt, ka inflācija 2021. gadā var pieaugt straujāk nekā
pašreizējā prognozē.
Padome kopumā apstiprina FM makroekonomikas prognozes VTBI 2022/24. gadam, tomēr
uzskata, ka tās būtu jāpapildina ar fiskālo rādītāju prognozēm un vērš uzmanību uz sekojošiem
riskiem, kas var pasliktināt makroekonomikas rādītājus, to skaitā: ir epidemioloģiskie riski,
inflācijas pieauguma riski, politiskie riski, fiskālie riski un administratīvie riski.
2.2. Uzdot Padomes makroekonomikas ekspertei V.Zarembai noformulēt apkopojošu viedokli
par sēdē diskutēto, ietverot viedokļa saturā Padomes uzsvērtos riskus.
2.3. Uzdot Padomes sekretariātam sagatavot un nosūtīt FM Padomes viedokli, ievērojot noslēgto Vienošanos par sadarbību.
I.Šteinbuka – par;
M.Hansens – par;
A.Ūbelis – par;
A.Jakobsons – par;
M.Āboliņš – par;
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U.Kāsiks – par.
3. Par OECD ziņojumu
Ziņo: N.Malnačs
N.Malnačs iepazīstina Padomes locekļus ar sagatavoto prezentāciju - par OECD ziņojumā iekļautajiem ieteikumiem. N.Malnačs vispirms norāda, ka ziņojumā ir pozitīvi novērtēta Padomes
darbība, neskatoties uz pieejamajiem ierobežotajiem resursiem. Ziņojumā tiek uzsvērts, ka Padome savos ziņojumos aptver plašu fiskālo un ekonomisko jautājumu loku un sākot ar
2020.gadu publicē ikmēneša krīzes uzraudzības ziņojumus, kas sniedz informāciju par Latvijas
ekonomiku un to, kā COVID-19 pandēmijas laikā mainās valdības fiskālais stāvoklis. Ziņojumā
tiek secināts, ka Fiskālās disciplīnas padome ir efektīva savā darbībā un var sasniegt vēl lielāku
ietekmi. OECD ziņojumā ir ieteikts, ka Padomei vajadzētu paplašināt savu darbību. Ņemot vērā
to, ka sekretariāts ir neliels, ir ieteikums sekretariātam pievienot vienu pilna laika ekonomistu
vai fiskālo risku analītiķi. Bez tam ir ieteikums, ka sekretariātam ir jākoncentrējas uz modelēšanas un analītisko spēju turpmāku attīstību fiskālajos jautājumos Latvijā.
Klātesošo diskusija par OECD ziņojumu.
Nolēma:

3.1. Pieņemt zināšanai sagatavoto OECD ziņojumu un iespēju robežās izpildīt norādītos ieteikumus.
I.Šteinbuka – par;
M.Hansens – par;
A.Ūbelis – par;
A.Jakobsons – par;
M.Āboliņš – par;
U.Kāsiks – par.
4. Fiskālās disciplīnas padomes analītisko spēju stiprināšana
Ziņo: V.Zaremba
V.Zaremba informē, ka, ņemot vērā OECD ziņojumā iekļauto ieteikumu par nepieciešamību
attīstīt modelēšanu, ir sagatavota prezentācija, kuras mērķis ir parādīt sekretariāta rīcībā esošos
analīzes rīkus un iepazīstināt ar progresu jaunā makroekonomikas modeļa izveidē, kā arī konceptuāli vienotos par labāko modelēšanas pieeju, kas atbilstu sekretariāta kapacitātei un maksimāli līdzinātos FM metodoloģijai.
V.Zaremba stāsta par iepriekš testētām modelēšanas pieejām, ražošanas funkcijas pieeju kombinācijā ar HP filtru, HP filtra un Kalmana filtra salīdzinājumu, to priekšrocībām un trūkumiem.
Kopš š.g. marta, sadarbībā ar OECD ekspertiem, ir uzsākta jauna ekonometriskā modeļa izveide. V.Zaremba izklāsta par esošo progresu: pašlaik ir izveidots teorētiskais pamatojums divām pieejām un ir jāizvēlas kuru no tām turpināt attīstīt. Ir izveidota sākotnējā ievades datu
bāze, veikti testa aprēķini STATA vidē. Tiek piedāvāta statistisko filtru pieeja, kā labākais turpmākam darbam atzīts Hamiltona (2018) filtrs, bet otra pieeja balstīta daļēji strukturāla modeļa
izveidē, kurā ietverts Okuna nosacījums un principiālo komponentu analīze.
Klātesošo diskusija par modelēšanas veidiem, iesakot attīstīt statistiskās filtrēšanas pieeju.
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Nolēma:

4.1. Pieņemt zināšanai sagatavoto informāciju par modelēšanu un uzticēt sekretariātam izvēlēties piemērotāko, Latvijas ekonomikai atbilstošāko, modelēšanas veidu.
I.Šteinbuka – par;
M.Hansens – par;
A.Ūbelis – par;
A.Jakobsons – par;
M.Āboliņš – par;
U.Kāsiks – par.
2021.gada 14.jūnija sanāksmi slēdz plkst. 18:00.
Padomes priekšsēdētāja

I.Šteinbuka

Sēdes sekretāre

I.Jansone

Padomes sekretāra vīza

N.Malnačs

I.Jansone 6708 3650
Inga.Jansone@fdp.gov.lv

