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EIROPAS MONETĀRĀ POLITIKA

Eiropas Centrālo banku sistēmu (ECBS) veido ECB un visu ES dalībvalstu centrālās
bankas. ECBS galvenais mērķis ir uzturēt cenu stabilitāti. Lai sasniegtu šo mērķi,
ECB Padome lēmumu pieņemšanā balstās uz integrētu analītisku satvaru un īsteno
gan standarta, gan nestandarta monetārās politikas pasākumus. ECB standarta
monetārās politikas svarīgākie instrumenti ir atklātā tirgus operācijas, pastāvīgās
iespējas un obligāto rezervju turēšana. Reaģējot uz globālo finanšu krīzi, ECB ir
mainījusi arī savu komunikācijas stratēģiju, sniedzot norādījumus attiecībā uz ECB
turpmāko procentu likmju politiku atkarībā no cenu stabilitātes perspektīvas, kā arī ir
veikusi vairākus nestandarta monetārās politikas pasākumus.

JURIDISKAIS PAMATS

— Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 119.–144. pants, 219. pants un
282.–284. pants;

— Lisabonas līgumam pievienotais Protokols Nr. 4 par Eiropas Centrālo banku
sistēmas (ECBS) Statūtiem un Eiropas Centrālās bankas (ECB) Statūtiem.

MĒRĶI

Saskaņā ar LESD 127. panta 1. punktu ECBS galvenais mērķis ir garantēt cenu
stabilitāti. Neskarot šo mērķi, ECBS atbalsta Savienības vispārējo ekonomikas politiku,
lai veicinātu Savienības mērķu īstenošanu. ECBS darbojas saskaņā ar atklātā tirgus
ekonomikas un brīvas konkurences principu, veicinot līdzekļu efektīvu piešķiršanu
(LESD 127. panta 1. pants).

SASNIEGUMI

A. ECB darbības pamatprincipi
1. ECB neatkarība
ECB neatkarības pamatprincips ir noteikts LESD 130. pantā (“Ne Eiropas Centrālā
banka, ne kādas valsts centrālā banka, ne arī kāds to lēmējinstanču loceklis, īstenojot
pilnvaras un veicot uzdevumus un pienākumus, ko uzliek Līgumi un ECBS un ECB
Statūti, nelūdz un nepieņem norādījumus no Savienības iestādēm vai struktūrām,
no kādas dalībvalsts valdības vai no kādas citas struktūras.”). ECB neatkarību
nodrošina arī ar LESD 123. pantā minēto aizliegumu palīdzību, kurus piemēro arī
dalībvalstu centrālajām bankām: ir aizliegta pārtēriņa iespēja vai jebkādi citi kredīta
pakalpojumi Savienības iestādēm vai institūcijām, dalībvalstu valdībām, reģionālajām,
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vietējām un citām publiskajām institūcijām, citiem publisko tiesību subjektiem un
dalībvalstu publiskajiem uzņēmumiem. ECB neatkarības pamatā ir monetārās politikas
instrumentu brīva izvēle. Līgums paredz tradicionālo līdzekļu izmantošanu (Statūtu
18. un 19. pants) un ļauj ECB Padomei pieņemt lēmumus par citu metožu izmantošanu
(Statūtu 20. pants).
2. ECB pārredzamības princips
Lai nodrošinātu ECB ticamību, LESD 284. pantā un Statūtu 15. pantā ir noteiktas
prasības sniegt pārskatus. Vismaz reizi ceturksnī ECB sagatavo un publicē pārskatus
par ECBS darbību. Katru nedēļu publicē konsolidētu ECBS finanšu pārskatu. Kopš
paša sākuma ECB publicētais mēneša biļetens sniedza padziļinātu ekonomiskās
situācijas analīzi un cenu izmaiņu perspektīvu. 2015. gada janvārī šo mēneša biļetenu
aizstāja ar jaunu – ekonomikas – biļetenu, ko, ņemot vērā 2015. gada janvārī notikušo
pāreju uz sešu nedēļu starplaiku starp ECB Padomes monetārās politikas sanāksmēm,
publicē divas nedēļas pēc katras šādas sanāksmes. 2015. gada 19. februārī ECB pirmo
reizi publicēja ECB Padomes monetārās politikas sanāksmes pārskatu, un, to darot,
pieskaņojās citu vadošo centrālo banku komunikācijas politikai.
3. Balsošanas noteikumi ECB Padomē (Statūtu 10. panta 2. punkts)
Agrāk balsošana ECB Padomē notika saskaņā ar principu “viens padomes loceklis –
viena balss”. ES līgumi paredz, ka, tiklīdz eurozonas valstu skaits pārsniedz 18,
ECB Padomes balsošanas sistēmā ir jāievieš rotācijas princips; šis princips tiek
izmantots kopš 2015. gada 1. janvāra, kad eurozonai pievienojās Lietuva. Rotācijas
principa mērķis ir nodrošināt efektīvu ECB lēmumu pieņemšanu pat pēc dalībnieku
skaita palielināšanās. Pēc valsts ekonomikas un finanšu nozares apmēra sakārtoto
pirmo piecu eurozonas valstu (pašlaik tās ir Vācija, Francija, Itālija, Spānija un
Nīderlande) centrālo banku vadītājiem kopā ir četras balsstiesības. Pārējiem centrālo
banku vadītājiem (pašlaik tādi ir 14) kopā ir 11 balsstiesības. ECB Padomes locekļi
balsstiesības izmanto pēc kārtas saskaņā ar ikmēneša rotāciju. ECB Valdes locekļiem
ir pastāvīgas balsstiesības.
B. ECB monetārās politikas stratēģija
1. Pārskats
ECB Padome 1998. gada 13. oktobrī vienojās par šādiem galvenajiem monetārās
politikas stratēģijas elementiem: i) cenu stabilitātes kvantitatīvā definīcija, ii) ar šaurās
naudas rādītāja palīdzību noteiktā naudas pieauguma uzraudzības būtiskā nozīme un
iii) cenu izmaiņu perspektīvas izvērtēšana, pamatojoties uz daudziem un dažādiem
faktoriem. ECB ir izvēlējusies monetāro stratēģiju, kas balstās uz diviem pīlāriem
(ekonomiskā un monetārā analīze), kuru attiecīgā loma vēlreiz tika skaidri noteikta
monetārās stratēģijas pārskatīšanā 2003. gada 8. maijā.
2020. gada janvārī ECB paziņoja, ka tā sāk savas monetārās politikas stratēģijas
pārskatīšanu. Šajā pārskatīšanā īpaša uzmanība tika veltīta cenu stabilitātes
kvantitatīvajai formulēšanai, monetārās politikas instrumentu kopumam, divu pīlāru
stratēģijai un komunikācijas praksei. Tās laikā arī tiks izvērtēta tādu elementu nozīme
ECB pilnvaru īstenošanā kā klimata pārmaiņas, digitalizācija, globalizācija, finanšu
stabilitāte un fiskālās politikas un monetārās politikas mijiedarbība. Lai uzlabotu
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komunikāciju ar ieinteresētajām personām, ECB ir izveidojusi portālu “ECB uzklausa”
un organizējusi virkni uzklausīšanas pasākumu, kurās piedalījās plašākas sabiedrības,
sabiedrisko organizāciju un akadēmisko aprindu pārstāvji no visas eurozonas.
Sākotnēji minēto stratēģijas pārskatīšanu bija paredzēts pabeigt līdz 2020. gada
beigām, taču Covid-19 pandēmijas dēļ to atlika un galu galā pabeidza 2021. gada jūlijā.
Pašreizējā stratēģijā, kas ir periodiski jāpārskata (nākamreiz – 2025. gadā), no jauna ir
definēts cenu stabilitātes mērķis un divu pīlāru analīze. Tajā arī atzīta klimata pārmaiņu
un finanšu stabilitātes ietekme uz cenu stabilitāti.
2. Cenu stabilitātes mērķis
Kopš 2021. gada jūlija cenu stabilitāte ir definēta kā inflācijas līmenis (saskaņotā
patēriņa cenu indeksa (SPCI) pieaugums eurozonā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu)
2 % apmērā vidēji ilgā termiņā. Šis mērķis ir simetrisks, kas nozīmē to, ka gan negatīva,
gan pozitīva novirze no tā tiek uzskatīta par vienlīdz nevēlamu. Var tikt noteikts pārejas
periods, kurā inflācija mēreni pārsniedz minēto 2 % mērķi.
3. Integrēts analītiskais satvars
Iepriekš minētā divu pīlāru stratēģija 2021. gada jūlijā tika pārskatīta un pārtapa par
integrētu analītisko satvaru, kas sastāv no: i) ekonomiskās analīzes un ii) monetārās
un finansiālās analīzes.
Ekonomiskajā analīzē galvenā uzmanība tiek veltīta reālajām un nominālajām
norisēm ekonomikā. Veicot monetāro un finansiālo analīzi, tiek izmantoti monetārie
un finansiālie rādītāji, kas dod iespēju īpašu uzmanību veltīt monetārās politikas
transmisijas mehānismam un finanšu nelīdzsvarotības un monetāro faktoru ietekmei
uz cenu stabilitāti vidēji ilgā termiņā.
4. Klimata pārmaiņas
2020.–2021. gada stratēģijas pārskatīšanā tika atzīts, ka klimata pārmaiņas ietekmē
cenu stabilitāti, un tāpēc tika uzņemtas saistības ECB pilnvarojuma ietvaros ņemt vērā
klimata pārmaiņu un pārkārtošanās uz mazoglekļa ekonomiku ietekmi uz monetāro
politiku un valstu centrālo banku darbību. ECB Padome ir pieņēmusi ar klimatu saistītu
rīcības plānu, kura mērķis ir monetārās politikas izvērtēšanā iekļaut klimata faktorus,
paplašināt ar klimata pārmaiņām saistīto analītisko spēju, pielāgot monetārās politikas
darbības satvara projektu un īstenot pasākumus ar vides ilgtspēju saistītās informācijas
atklāšanas un paziņošanas jomā.
C. Monetārās politikas īstenošana: instrumenti un procedūras
Nosakot procentu likmes, ar kādām komercbankas var aizņemties naudu no centrālās
bankas, ECB monetārā politika netieši ietekmē procentu likmes visā eurozonas
ekonomikā un it īpaši procentu likmes, ar kādām komercbankas piešķir aizdevumus
un pieņem noguldījumus. Monetārās politikas īstenošanai ECB izmanto vairākus
instrumentus.
1. Tradicionālie instrumenti
a. Atklātā tirgus operācijas
Atklātā tirgus operācijām ir svarīga loma procentu likmju kontrolē, likviditātes stāvokļa
pārvaldībā tirgū un monetārās politikas ievirzes paziņošanā. Eurosistēmas regulārās
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atklātā tirgus operācijas ir vienas nedēļas likviditātes nodrošināšanas operācijas
euro (galvenās refinansēšanas operācijas jeb GRO) un trīs mēnešu likviditātes
nodrošināšanas operācijas (ilgtermiņa refinansēšanas operācijas jeb ITRO). GRO
kalpo tam, lai virzītu īstermiņa procentu likmes, pārvaldītu situāciju likviditātes jomā
un paziņotu monetārās politikas ievirzi eurozonā, savukārt ITRO nodrošina finanšu
nozarei papildu – ilgāka termiņa – refinansēšanu.
Mazāk regulāras atklātā tirgus operācijas ir precizējošās operācijas un strukturālās
operācijas. Precizējošo operāciju mērķis ir reaģēt uz negaidītām likviditātes svārstībām
tirgū, it īpaši lai mazinātu to ietekmi uz procentu likmēm, savukārt strukturālo operāciju
galvenais mērķis ir pastāvīgi koriģēt euro sistēmas strukturālo pozīciju attiecībā pret
finanšu nozari.
b. Pastāvīgās iespējas
Pastāvīgās iespējas nodrošina vai absorbē likvīdus ar vienas nakts termiņu, un ar
EONIA (euro uz nakti izsniegto kredītu vidējais indekss) mēra faktisko procentu likmi,
kas dominē euro starpbanku vienas nakts darījumu tirgū. Eurosistēma kredītiestādēm
piedāvā divas pastāvīgās iespējas: aizdevumu iespēju uz nakti – lai, uzrādot
pietiekamus atbilstīgos aktīvus, no centrālās bankas saņemtu likvīdus uz nakti, un
noguldījumu iespēju – lai centrālajā bankā veiktu noguldījumus uz nakti.
c. Obligātās rezerves
Saskaņā ar Statūtu 19. panta 1. punktu ECB var pieprasīt, lai dalībvalstīs dibinātas
kredītiestādes turētu obligātas rezerves ECB un dalībvalstu centrālajās bankās.
Obligāto rezervju mērķis ir stabilizēt īstermiņa procentu likmes tirgū un radīt (vai
palielināt) strukturālo likvīdu trūkumu banku sistēmā attiecībā pret Eurosistēmu, ar
regulāriem likvīdu piešķīrumiem atvieglojot naudas tirgus procentu likmju kontroli.
Obligāto rezervju aprēķināšanas metodes un apjoma noteikšanas kārtību nosaka ECB
Padome.
2. Nestandarta monetārās politikas pasākumi un reaģēšana krīzes situācijā
a. Tieši monetāri darījumi (TMD)
2012. gada augustā ECB paziņoja par iespēju sekundārajos valsts obligāciju tirgos
veikt TMD, lai nodrošinātu pienācīgu monetārās politikas transmisiju un aizsargātu
savas monetārās politikas unikalitāti. TMD tika ieviesti ar domu, ka tie būs atkarīgi
no Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta (EFSI) / Eiropas Stabilitātes mehānisma
(ESM) makroekonomisko korekciju vai piesardzības pasākumu programmas
īstenošanas. Pēc minētā paziņojuma TMD instruments nekad nav izmantots, taču
joprojām ir daļa no ECB instrumentu kopuma.
b. Perspektīvas norādes
Kopš 2013. gada jūlija ECB Padome sniedz perspektīvas norādi attiecībā uz turpmāko
procentu likmju politikas kursu. Perspektīvas norāžu sniegšana bija būtisks pavērsiens
ECB komunikācijas stratēģijā, jo tā paredz paziņošanu ne tikai par to, kā ECB vērtē
attiecīgā brīža ekonomiskos apstākļus un cenu stabilitātes apdraudējumus vidējā
termiņā, bet arī par šī vērtējuma ietekmi uz ECB monetārās politikas turpmāko ievirzi.
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c. Ilgtermiņa refinansēšanas operācijas
2014. gada jūnijā ECB paziņoja par virkni ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju
(ITRMO), kuru mērķis bija uzlabot banku veikto aizdošanu eurozonas kredītiestādēm,
ko sākotnēji bija iecerēts veikt divu gadu laikā. Minēto mērķoperāciju otrā kārta
(ITRMO II) sākās 2016. gada martā un trešā kārta (ITRMO III) – 2019. gada martā.
Reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, ECB Padome nolēma līdz ar piemērojamo procentu
likmju pagaidu samazināšanu būtiski atvieglot nosacījumus attiecībā uz atlikušajām
ITRMO III mērķoperācijām. Atkarībā no aizdošanas reālajai ekonomikai bankas
laikposmā no 2020. gada jūnija līdz 2022. gada jūnijam var aizņemties ar procentu
likmi, kas ir par 50 bāzes punktiem zemāka nekā noguldījumu iespējas procentu likme.
Turklāt tika nolemts laikposmā no 2020. gada maija līdz 2021. gada decembrim veikt
11 papildu pandēmijas ārkārtas ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas (PĀITRO) ar
procentu likmi, kas ir par 25 bāzes punktiem zemāka nekā GRO likme.
d. Aktīvu iegādes programmas
Kopš 2009. gada ir ieviestas vairākas aktīvu iegādes programmas ar mērķi nodrošināt
noturīgu izaugsmi visā eurozonā atbilstoši mērķim vidējā termiņā panākt, ka inflācijas
līmenis ir nedaudz zem 2 %. Minētās programmas ir uzņēmumu sektora aktīvu iegādes
programma (USAIP), ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programma (ANVIP)
un trešā nodrošināto obligāciju iegādes programma (NOIP3). Citas, nu jau pabeigtas
programmas, ietvēra vērtspapīru tirgu programmu (VTP), nodrošināto obligāciju
iegādes programmu (NOIP) un otro nodrošināto obligāciju iegādes programmu
(NOIP2). Neto aktīvu iegādes apjoms sākotnēji (laikposmā no 2015. gada martam
līdz 2016. gada martam) bija vidēji 60 miljardi EUR mēnesī, taču vēlāk (laikposmā no
2016. gada aprīļa līdz 2017. gada martam) tas palielinājās līdz vidēji 80 miljardiem EUR
mēnesī. Pēc tam (laikposmā no 2018. gada oktobra līdz 2018. gada decembrim)
neto aktīvu iegāde tika pakāpeniski samazināta līdz 15 miljardiem EUR mēnesī.
2018. gada decembrī ECB Padome nolēma pārtraukt neto aktīvu iegādi, lai turpinātu no
jauna investēt iegādāto vērtspapīru pamatsummas, pienākot šo vērtspapīru dzēšanas
termiņam, un saglabātu kumulatīvo neto iegādi katras attiecīgās aktīvu iegādes
programmas ietvaros to atbilstošajā līmenī. 2019. gada 12. septembrī tika atsāktas neto
aktīvu iegādes ar ikmēneša tempu 20 miljardi EUR, sākot no 2019. gada 1. novembra,
un ir paredzēts, ka tās “turpināsies tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, lai nostiprinātu
tās [ECB] monetārās politikas procentu likmju stimulējošo ietekmi, un beigsies īsi pirms
galveno ECB procentu likmju paaugstināšanas”.
Reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, ECB Padome nolēma palielināt pašreizējo neto
aktīvu iegāžu apjomu, atvēlot tām papildu 120 miljardu EUR finansējumu, kas ir
izmantojams līdz 2020. gada beigām. Turklāt tika sākta pandēmijas ārkārtas aktīvu
iegādes programma (PĀAIP) – jauna pagaidu programma publiskā un privātā sektora
aktīvu iegādei, kurai sākotnēji tika atvēlēts 750 miljardu EUR finansējums un kuru
bija paredzēts īstenot līdz 2020. gada beigām. 2020. gada 4. jūnijā ECB Padome
nolēma palielināt PĀAIP paredzēto finansējumu par 600 miljardiem EUR, t. i., līdz
1,35 triljoniem EUR. 2020. gada 10. decembrī PĀAIP finansējums tika palielināts
vēlreiz – šoreiz par 500 miljardiem EUR, tam sasniedzot 1,85 triljonus EUR. PĀAIP
ietvaros veicamajām neto iegādēm paredzētais laikposms tika pagarināts vismaz
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līdz 2022. gada marta beigām. Tika nolemts arī vismaz līdz 2023. gada beigām
atkārtoti ieguldīt PĀAIP ietvaros iegādāto un dzēšanas termiņu sasniegušo vērtspapīru
pamatsummas. PĀAIP īstenošanā bija paredzēta būtiska elastība, kas ļāva “mainīt
iegāžu plūsmu sadalījumu attiecībā uz to laiku, aktīvu grupām un jurisdikcijām”. PĀAIP
ietvaros veicamās neto iegādes noteica saskaņā ar ECB kapitāla atslēgu, pamatojoties
uz atlikumiem.
2021. gada decembrī ECB Padome nolēma 2022. gada marta beigās pārtraukt
neto aktīvu iegādi PĀAIP ietvaros. Tajā laikā neto iegādes apjoms aktīvu iegādes
programmas (AIP) ietvaros bija palielināts līdz 40 miljardiem EUR 2022. gada otrajā
ceturksnī un līdz 30 miljardiem EUR 2022. gada trešajā ceturksnī. Sākot no 2022. gada
oktobra, ECB Padome nolēma turpināt neto aktīvu iegādi AIP ietvaros 20 miljardu EUR
apjomā mēnesī. 2022. gada martā neto iegādes grafiks AIP ietvaros tika pārskatīts,
tās apjomu samazinot līdz 40 miljardiem EUR aprīlī, 30 miljardiem EUR maijā un
20 miljardiem EUR jūnijā, un tika paziņots, ka neto iegāde beigsies trešajā ceturksnī, ja
vidēja termiņa inflācijas izredzes nepazemināsies pat pēc neto aktīvu iegādes beigām.
2022. gada jūnijā ECB Padome nolēma beigt neto aktīvu iegādi, sākot no 1. jūlija. Ir
paredzēts, ka iegādāto vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas
maksājumu pilnīga reinvestēšana turpināsies pagarinātu laikposmu attiecībā uz AIP un
vismaz līdz 2024. gada beigām attiecībā uz PĀAIP portfeli.
e. Transmisijas aizsardzības instruments (TAI)
Par TAI tika paziņots 2022. gada jūlijā, un tā mērķis ir atbalstīt monetārās politikas
efektīvu transmisiju, kamēr ECB turpina normalizēt monetāro politiku. TAI, ko
paredzēts izmantot kā otro “aizsardzības līniju” pēc PĀAIP reinvestēšanas, ļauj veikt
tādu vērtspapīru selektīvu iegādi sekundārā tirgū, kas emitēti jurisdikcijās, kurās
vērojama finansēšanas apstākļu pasliktināšanās, ko neattaisno valstij raksturīgie
ekonomiskie pamatrādītāji, un tā izmantošanas mērķis ir, ciktāl nepieciešams, novērst
riskus, kuri apdraud transmisijas mehānismu. TAI ietver šādus četrus atbilstības
kritērijus: 1) atbilstība ES fiskālajam satvaram; 2) smagas makroekonomiskās
nelīdzsvarotības neesamība; 3) valsts parāda atmaksājamība; 4) stabila un ilgtspējīga
makroekonomikas politika. Eurosistēma atzīst to pašu (pari passu) režīmu, kā privātie
vai citi kreditori.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

ECB ir tieši pārskatatbildīga Eiropas Parlamentam. Šī pārskatatbildība tiek īstenota
četros galvenajos veidos.
Saskaņā ar LESD 284. panta 3. punktu un ECBS Statūtu 15. panta 3. punktu
ECB priekšsēdētājs Parlamentam iesniedz gada pārskatu. Parlaments parasti pieņem
rezolūciju par ECB gada pārskatu. ECB informē Parlamentu par pasākumiem, ko tā
veikusi, ņemot vērā tā rezolūcijas.
ECB priekšsēdētājs parasti četras reizes gadā piedalās Parlamenta Ekonomikas un
monetārās (ECON) komitejas sanāksmēs, lai paskaidrotu ECB politikas lēmumus
un atbildētu uz komitejas locekļu jautājumiem (dialogs par monetārās politikas
jautājumiem). Šīs sanāksmes ir atvērtas plašai sabiedrībai, un to stenogrammas tiek
publicētas gan Parlamenta, gan ECB tīmekļa vietnē. Lai sniegtu neatkarīgu ieguldījumu

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv
https://www.europarl.europa.eu/committees/lv/econ/econ-policies/monetary-dialogue
https://www.europarl.europa.eu/committees/lv/econ/econ-policies/monetary-dialogue
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un ekspertu slēdzienu pirms katra dialoga par monetārās politikas jautājumiem, ECON
komiteja izmanto monetārās politikas ekspertu grupas palīdzību.
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 140. pantu, kas oficiāli apstiprināts pēc
vienošanās starp Eiropas Parlamentu un ECB, ikviens Eiropas Parlamenta deputāts
mēnesī var iesniegt ECB ne vairāk kā sešus jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski.
Visbeidzot, Parlamentam ir sava loma ECB Valdes locekļu (priekšsēdētāja,
priekšsēdētāja vietnieka un četru citu locekļu) iecelšanas procedūrā.

Dražen Rakić
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-140_LV.html#def1
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638413/IPOL_STU(2019)638413_EN.pdf
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