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PAsAules ekonomiskās iz-
augsmes tempu mazināšanās 
jau kādu brīdi liek domāt, ka 
izpaliks centrālo banku ie-
priekš izvirzītie mērķi pro-
centu likmju pieaugumam. 

Iepriekš, kad pēc 2009. ga-
da finanšu krīzes ekonomika 
bija vāja, centrālās bankas tās 
stimulēšanai procentu likmes 
samazināja līdz vēsturiska-
jiem minimumiem un veica 
triljoniem eiro un dolāru lie-
las injekcijas finanšu tirgū, 
uzpērkot parāda vērtspapī-
rus. Tas samazināja aizdevu-
mu likmes, veicinot kreditē-
šanu un investīcijas, taču 
vienlaikus atstāja bez ienesī-
guma banku termiņnoguldī-
jumus, kā arī citus konserva-
tīvos garantēta ienesīguma fi-
nanšu instrumentus ar aug-
stu investīciju reitingu. Ie-
priekšējo divu gadu ekono-
miskās situācijas uzlabošanās 
ASV ļāva sākt procentu likmju 
pakāpenisku palielināšanu 
un arī Eiropas Centrālajai 
bankai (ECB) lika izteikt mi-
nējumus par procentu likmju 
iespējamu kāpumu, lai no-
vērstu pārāk augstu investoru 
toleranci pret dažādiem ris-
kanta veida ieguldījumiem 
un aizdevumiem. Tomēr, tā 
kā šogad globālā tautsaimnie-
cība ir sākusi bremzēties, arī 
centrālo banku monetārās ie-
ceres sāk mainīties, un tas no-
zīmē, ka likmju pieaugums, 
visticamāk, izpaliks.

Gaidāmā atdzišana
Baltic International Bank in-
vestīciju portfeļu pārvald-
nieks Konstantīns Goluzins 
teic, ka šobrīd ir pamats uz-
skatīt, ka pasaules ekonomi-
ka tuvākā laikā atdzisīs. Tas 
nozīmē, ka izaugsmes tempi 
palēnināsies vai arī būs novē-
rojama recesija. «Jau tagad ir 
redzams inflācijas līmeņa sa-
mazinājums attīstītajās val-
stīs, līdz ar to celt procentu 
likmes attīstīto valstu centrā-
lajām bankām nav pamata. 
Pašreiz pēc prognozēm par 
attīstīto valstu centrālo banku 
nākamajiem soļiem ir pare-
dzams, ka visas centrālās 
bankas tuvākajā laikā samazi-
nās procentu likmes,» stāsta 
finanšu eksperts. Viņaprāt, 
piemēram, ir sagaidāms, ka 
ASV centrālā banka – Federā-
lā rezervju sistēma (FRS) – jau 
nākamajā savā sapulcē, 31. 
jūlijā, samazinās procentu 
likmi par 0,25% līdz 2–2,25%. 
Savukārt ECB jau kopš 29. jū-
nija ir atsākusi TLTRO jeb il-
gāka termiņa refinansēšanas 
mērķoperācijas, kas ir netra-
dicionāli stimulēšanas pasā-
kumi eirozonas ekonomikā. 

Pašreiz refinansēšanas pro-
centu likme ir 0%, bet par 
naudas turēšanu Eiropas 
Centrālajā bankā privātajām 
bankām ir jāmaksā 0,4%. «Vai 
ECB samazinās kādu no šīm 
procentu likmēm, vēl nav zi-
nāms. Pirmkārt, šobrīd vēl 
nav apjaušams ekonomikas 

lejupslīdes apmērs, otrkārt, ir 
jāizvērtē, cik efektīvi ir paze-
mināt procentu likmes zem 
nulles, un, treškārt, ir arī citi 
monetārie ekonomikas sti-
mulēšanas veidi, piemēram, 
jau pieminētais TLTRO, kas 
var palīdzēt ekonomikai augt 
un attīstīties,» situāciju rak-
sturo K. Goluzins.

 
Nekļūs lētāki
Komentējot situāciju attiecī-
bā uz centrālo banku poten-
ciālo monetāro politiku, SEB 
bankas Finanšu tirgus pārval-
des vadītājs Andris Lāriņš 
teic, ka situācija ir jāuztver ar 
dalītām jūtām. Labā ziņa esot 
tā, ka kredīti nepaliks dārgāki, 
bet tie nekļūs arī lētāki. «Kā-
pēc kredīti nepaliks lētāki? Tā-
pēc, ka iedzīvotājiem un lielai 
daļai uzņēmēju netiek pie-
mērota negatīva procentu lik-
me konta atlikumiem,» skaid-
ro SEB bankas eksperts. Proti, 

ne iedzīvotājiem, ne uzņēmu-
miem nevienam nav jāmaksā 
par to, ka viņu kontā ir nauda, 
bet bankām par kontu atliku-
miem ECB nākas maksāt sais-
tībā ar negatīvo tām noteikto 
mīnus 0,4% likmi. «Kredīties-
tādes ir starpnieces starp no-
guldītājiem un kredītņēmē-
jiem. Ja noguldītājiem pro-
centu likmes nedodas lejup 
negatīvā teritorijā, tad arī kre-
dītu likmēm potenciāls doties 
zemākos līmeņos ir izsmelts. 
Šāda situācija ir slikta ziņa 
noguldījumiem, jo praktiski 
nav iespējams iegūt procen-
tus par konta atlikumiem,» 
uzsver A. Lāriņš un piebilst, 
ka lielākus procentus var sa-
ņemt, vienīgi uzņemoties lie-
lāku risku. 

Latvijai šāda situācija ir jo 
nelabvēlīgāka tāpēc, ka inflā-
cija Latvijā ir aptuveni trīs 
procenti, savukārt procentu 
likmes ir krietni zemākas. Ek-
sperts piebilst: ja mēs nebūtu 
eirozonā un Latvijas Banka 
nebūtu ECB sastāvā, būtu jā-
paaugstina procentu likmes, 
lai ierobežotu cenu kāpumu. 
Savukārt, ja nauda stāv kontā, 
brīdī, kad inflācija apsteidz 
procentus par konta atliku-
mu, nauda pamazām zaudē 
vērtību. «Diemžēl ECB regulē 
vidējo inflāciju eirozonā un 
mums ar šīm sekām jārēķi-
nās. Manuprāt, galvenā sliktā 
ziņa visā šajā situācijā ir tā, ka 
visi pasākumi ir paredzēti pa-
tēriņa veicināšanai vai nau-
das vērtības samazināšanai. 
Tas mazina arī parāda vērtī-

bu, taču degradē naudas krā-
šanas koncepciju,» vērtē A. 
Lāriņš.

Jau ierēķinājuši
Mēneša sākumā, publiski pa-
rādoties labākiem ASV darba 
tirgus datiem, nekā gaidīja 
biržas, akciju cenas kritās. Tas 
var šķist paradoksāli, taču šā-
di fondu tirgus dalībnieki re-
aģēja uz iespējamību, ka līdz 
ar labākiem ekonomikas da-
tiem ASV Federālā rezervju 
sistēma varētu patlaban ne-
veikt daudzu gaidīto bāzes 
procentu likmju samazināša-
nu, lai tautsaimniecību sti-
mulētu ar lētākiem kredī-
tiem. 

Savā pēdējā mēneša akciju 
tirgus komentārā Luminor Ie-
guldījumu pārvaldes vadītājs 
Atis Krūmiņš raksta, ka tirgus 
sagaida vismaz divus procen-
tu likmju samazināšanas so-
ļus no ASV centrālās bankas. 
Ja šis scenārijs realizēsies un 
citas centrālās bankas sekos 
ar līdzīgiem soļiem, tas sniegs 
globālajai ekonomikai nepie-
ciešamo atbalstu, kā arī po-
tenciāli veicinās ražošanas 
apjomu stabilizēšanos un ko-
pējās perspektīvas uzlaboša-
nos. 

Līdzīgi situāciju komentē 
arī A. Lāriņš, kurš saka, ka tir-
gus dalībnieki šobrīd savās 
cenās jau ir ierēķinājuši to, ka 
centrālās bankas, visticamāk, 
pazeminās procentu likmes. 
«Ja apskatām tikai divus bū-
tiskus tirgus spēlētājus, kas ir 
ASV un ECB, abās Atlantijas 

okeāna pusēs sagaida likmju 
pazeminājumu. ASV gadīju-
mā sakarsušo viedokli par lik-
mju pazemināšanu atvēsinā-
ja 5. jūlijā publicētie darba tir-
gus dati, kuri bija labāki, nekā 
gaidīts, – tas norāda uz, iespē-
jams, labāku ekonomikas ve-
selību, nekā tirgus dalībnieki 
domā,» skaidro SEB eksperts.

Pēc viņa teiktā, ir vairāki ie-
mesli, kuri liek domāt par lik-
mju pazemināšanu. «ASV un 
eirozonas ekonomiku negatī-
vi ietekmē tarifu cīņas. Tās ra-
da nenoteiktību un bremzē 
izaugsmi, jo grūti plānot biz-
nesu tālāk uz priekšu, ja pie-
aug nenoteiktība. Vājāki biz-
nesa dati bremzē inflāciju un 
ekonomikas izaugsmi. Vājāka 
inflācija ir signāls iespējamai 
centrālo banku rīcībai, jo cen-
trālās bankas mērķis gan ASV, 
gan Eiropā ir cenu stabilitātes 
nodrošināšana. Eirozonā jā-
skatās uz ECB noskaņojumu 
25. jūlija sanāksmē, bet tirgus 
dalībnieki jau šobrīd cenās 
rēķina likmju pazemināšanu 
tuvākajos mēnešos,» situāciju 
raksturo SEB finanšu norišu 
zinātājs.

Komentējot situāciju, ban-
ku eksperti izsaka viedokli, ka 
centrālo banku ekonomikas 
stimulēšanas pasākumi varē-
tu kļūt vēl aktīvāki, atsākoties 
arī parāda vērtspapīru uz-
pirkšanai. Japānas centrālā 
banka, piemēram, aizvien uz-
pērk vērtspapīrus, un tai pie-
der puse no valsts parāda 
vērtspapīriem un 80% no Ja-
pānas ETF (biržās kotējamo 

fondu) tirgus. Taču, ja situāci-
ja ekonomikā sarežģīsies, 
centrālās bankas var nonākt 
pie aizvien inovatīvākām ide-
jām, kā veicināt ekonomiskos 
apgriezienus. 

Viena no idejām, kas ik pa 
laikam izskan, ir tā dēvētā he-
likopteru nauda. Šī ideja ra-
dās ASV ekonomistam Milto-
nam Frīdmanam 1969. gadā, 
taču, pēc A. Lāriņa teiktā, par 
to 2002. gadā ierunājās arī to-
reizējā ASV FRS vadība. Fi-
nanšu pasaules žargonā jē-
dziens «helikopteru nauda» 
nozīmē «naudas kaisīšanu no 
helikopteriem», respektīvi, 
kādas noteiktas naudas sum-
mas piedāvāšana visiem 
valsts iedzīvotājiem, lai veici-
nātu patēriņu. Pēc A. Lāriņa 
domām, šāds scenārijs vēl ir 
stipri priekšlaicīgs. Savukārt, 
pēc K. Goluzina teiktā, Japā-
nas centrālā banka jau 2016. 
gadā vēlējās realizēt šo ideju, 
tomēr vēlāk no tās atteicās, 
tāpēc, iespējams, ECB varētu 
būt pirmā banka, kas šo jau-
no pieeju izmantos praksē. 5

Zemas likmes arī turpmāk
Monetārā politika turpinās būt labvēlīga aizņēmējiem un nedraudzīga krājējiem
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Bāzes procentu likmes 
dažādās monetārajās 
sistēmās
5 ASV: 2,5%
5 Lielbritānija: 0,75%
5 Eirozona: 0%
5 Japāna: mīnus 0,1%
5 Šveice: mīnus 0,75%
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