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Priekšvārds

Jautājumi, kas saistīti ar valūtas attiecībām jeb starptautiskajām fi
nansēm, starptautisko finanšu institūciju lomu pasaules ekonomikas 
attīstības procesos, mūsdienās pamatoti izraisa aizvien lielāku interesi. 
Finanšu sistēmu bieži salīdzina ar ekonomikas asinsriti. Bez veselīgas 
asinsrites sistēmas nav iespējama līdzsvarota un ilgtspējīga ekonomikas 
attīstība. Pieaugošās globalizācijas apstākļos atsevišķu valstu finanšu 
sistēmas kļūst atkarīgākas viena no otras, veidojot sarežģītu pasaules 
finanšu arhitektūru. Informācijas tehnoloģiju straujā attīstība ir iz
mainījusi finanšu tirgus struktūras. Ja agrāk tikai lielas finanšu insti
tūcijas piedalījās finanšu, tai skaitā valūtas, tirgos, tad mūsdienās par 
tirgus dalībnieku var kļūt jebkurš – ar finanšu resursiem, datoru un 
internetu. Vispārējā globalizācija un tehnoloģiju attīstība ir padarījusi 
starptautiskos finanšu tirgus svārstīgākus, tie spēj būtiski ietekmēt pa
saules ekonomikas attīstību. Atsevišķu valstu finanšu tirgu savstarpē
jā atkarība un pieaugošā nestabilitāte bija par iemeslu pasaules finanšu 
krīzei 2008. gadā. Tāpēc ir ļoti svarīgi saprast starptautiskās finanses, 
starptautiskās valūtas attiecības, ieliekot sava veida ieročus speciālistu 
rokās, lai varētu samazināt nākotnes finanšu krīžu ietekmi uz Latvijas 
ekonomiku.

Dažādu valstu universitāšu programmās sastopam līdzīga satu
ra mācību priekšmetus ar atšķirīgiem nosaukumiem – starptautiskās 
valūtas attiecības, starptautiskās finanses, globālās finanses, monetārā 
ārējā ekonomika. Šajos studiju priekšmetos ir arī plašs mācību literatū
ras klāsts angļu, vācu, krievu un citās valodās. Minēto literatūru grā
matas autore izmantojusi savu lekciju kursa un šī izdevuma veidošanai, 
tā norādīta izmantotās literatūras sarakstā. 

Tā kā latviešu valodā šādas mācību literatūras nav bijis, tapusi šī 
grāmata, lai latviešu studentiem, kuri vēlas apgūt starptautiskās va
lūtas attiecības, starptautiskās vai globālās finanses, būtu iespējams 
pamatzināšanas iegūt dzimtajā valodā. Grāmatas pamatu veido ma
teriāls, ko autore izmantojusi lekcijās, studentiem pasniedzot minētos 
priekšmetus.
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1 Starptautisko valūtas attiecību vieta 
pasaules ekonomiskajās attiecībās.  
Starptautiskā valūtas sistēma

1.1. Starptautisko valūtas attiecību jēdziens
Starptautiskās valūtas attiecības ir attiecības, kuras veidojas, valūtai 

un valūtas vērtībām funkcionējot pasaules ekonomikā.
Starptautiskās valūtas attiecības mainās līdz ar ražotājspēku un 

starptautiskās darba dalīšanas attīstību, pasaules tirgus un pasaules 
saimnieciskās sistēmas izveidošanos, ekonomisko attiecību globali
zēšanos. 

Starptautiskās valūtas attiecības ir savstarpēji saistītas ar atražoša
nu  – gan preču, gan pakalpojumu, tās caurvij arī sadales, maiņas un 
patēriņa attiecības. Eksistē tiešā un atgriezeniskā saite, jo valūtas attie
cības ietekmē atražošanu, bet tā, savukārt, lielā mērā nosaka arī valūtas 
attiecības. Šīs attiecības ir cieši saistītas ar politikas, tai skaitā starptau
tiskās politikas, sfēru.

Daļa nacionālās sistēmas naudas, nonākot starptautiskajā apritē, 
kļūst par valūtu jeb devīzēm.

1.2. Valūtas sistēmas
Starptautiskās valūtas attiecības pakāpeniski vēstures attīstības gai

tā ir ieguvušas noteiktu organizācijas formu.
Valūtas sistēma  – valūtas attiecību organizācijas un regulēšanas 

forma, kuru nostiprina nacionālā likumdošana un/vai starpvalstu līgu
mi un vienošanās. 

Izšķir trīs veidu valūtas sistēmas: 
•	 nacionālā valūtas sistēma – valsts naudas sistēmas sastāvdaļa, tā 

ir cieši saistīta ar starptautisko (dažkārt arī ar reģionālo) valūtas 
sistēmu; 
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•	 reģionālā valūtas sistēma  – tā veidojas atsevišķos pasaules re
ģionos jeb teritorijās, vienojoties attiecīgajām dalībvalstīm; 

•	 starptautiskā jeb pasaules valūtas sistēma – tā ir cieši saistīta ar 
nacionālajām valūtas sistēmām, kas ir starptautiskās sistēmas ele
menti. Šī saikne parādās kā valūtas politika, valūtas regulēšana, ko 
lielā mērā nodrošina banku sistēma. Starptautisko valūtas sistēmu 
nostiprina starpvalstu vienošanās un līgumi. Vēsturiski starptau
tiskās valūtas sistēmas priekštece ir nacionālā valūtas sistēma.

1.3. Nacionālās un starptautiskās valūtas sistēmas 
pamatelementi

Kā ikviena sistēma, arī valūtas sistēma sastāv no savstarpēji saistītu 
un mijiedarbojošos elementu kopuma.

Nacionālo valūtas sistēmu veido šādi pamatelementi:
•	 nacionālā valūta;
•	 nacionālās valūtas konvertējamība;
•	 nacionālās valūtas kurss, paritāte;
•	 valūtas ierobežojumi, valūtas kontrole;
•	 valsts valūtas likviditātes nacionālais regulējums;
•	 starptautisko kredītlīdzekļu izmantošanas noteikumi;
•	 valsts starptautisko norēķinu reglamentācija;
•	 nacionālais valūtas tirgus režīms;
•	 institūcijas, kas pārvalda un regulē valsts valūtas attiecības.
Starptautisko valūtas sistēmu veido:
•	 rezerves valūtas, starptautiskās norēķinu vienības;
•	 valūtu savstarpējās konvertējamības nosacījumi;
•	 valūtas kursu režīmi;
•	 valūtas ierobežojumu starptautisks regulējums;
•	 oficiālās starptautiskās likviditātes regulējums;
•	 starptautisko kredītlīdzekļu izmantošanas noteikumi;
•	 starptautisko norēķinu pamatformas;
•	 starptautiskie valūtas un zelta tirgu režīmi;
•	 starptautiskās organizācijas (institūcijas), kas īsteno starptautis

ku valūtas regulēšanu.
Nacionālā valūta ir attiecīgās valsts naudas vienība, kas noteikta ar 

likumu un ir likumīgs maksāšanas līdzeklis valsts teritorijā. Tā kļūst 
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par starptautisko valūtu, kad to izmanto starptautiskajās ekonomiska
jās attiecībās.

Par ārvalstu valūtu uzskata citas valsts naudas vienību. 
Savukārt par devīzēm sauc jebkuru maksāšanas līdzekli ārvalstu 

valūtā. Ārvalstu valūtu (devīzes) pērk un pārdod valūtu tirgos, izmanto 
starptautiskajos norēķinos, tomēr tā parasti nav likumīgs maksāšanas 
līdzeklis citas valsts teritorijā. 

Rezerves valūta ir īpašs nacionālās konvertējamās valūtas veids, 
kas pilda starptautiska maksāšanas un rezerves līdzekļa funkcijas un 
tiek izmantots citu valstu valūtas kursa noteikšanai. Rezerves valūtas 
izmanto valūtas intervencēs.

Lai nacionālā valūta kļūtu par rezerves valūtu, tai jāatbilst noteik
tiem nosacījumiem. Valstij, kuras valūta pretendē būt par rezerves va
lūtu, ir jābūt ar spēcīgām pozīcijām pasaules ekonomikā  – preču un 
kapitāla eksportā, zelta un valūtas rezervēs. Valstī un aiz tās robežām 
jābūt attīstītam kredītiestāžu tīklam, liberālam valūtas operāciju režī
mam, kā arī valūtai ir jābūt brīvi konvertējamai.

Rezerves valūtas statuss tās emitentam sniedz galveno priekšrocī
bu – iespēju kārtot ārējos parādus savā nacionālajā valūtā, kā arī segt 
maksājumu bilances deficītu ar nacionālās valūtas palīdzību. Tomēr 
dižciltība uzliek arī pienākumus. Tādēļ, lai varētu izmantot priekšrocī
bas, emitentam ir svarīgi uzturēt attiecīgās valūtas stabilitāti.

Starptautiskās norēķinu vienības (SDR, agrāk arī ECU) – nosacītas 
mērvienības, kas izveidotas, lai varētu salīdzināt starptautiskās saistī
bas un prasības, noteikt valūtas kursus. Tās ar zināmiem nosacījumiem 
izmanto arī kā starptautisku maksāšanas un rezerves līdzekli.

Speciālās aizņemšanās tiesības (SDR  – Special Drawing Rights)  – 
nosacīta norēķinu vienība Starptautiskajā Valūtas fondā (SVF). Ieviesta 
1969. gadā, lai papildinātu Starptautiskā Valūtas fonda dalībvalstu va
lūtas rezervju instrumentu klāstu.

SDR valūtu grozu veido pasaules nozīmīgākajās starptautiskajās 
transakcijās izmantojamās valūtas (ASV dolārs, eiro, Japānas jena, bri
tu mārciņa), kuru īpatsvars šajā grozā ir atkarīgs no tā, kāda ir attiecīgo 
valūtu nozīme starptautiskajā tirdzniecībā un finanšu sistēmās. SDR ir 
sintētiska valūta – tā pastāv tikai banku kontos, nevis kā skaidra nauda.

Eiropas valūtas vienība jeb ekijs (ECU – European Currency Unit). 
1979.  gada 13.  martā Eiropas Ekonomiskā savienība (ES priekštece) 
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pieņēma lēmumu par jaunas iekšējās norēķinu vienības izveidi. To no
sauca par Eiropas valūtas vienību jeb ekiju, un tā darbojās Eiropas mo
netārās sistēmas ietvaros līdz 1999. gada 1. janvārim, kad to nomainīja 
eiro.

Eiropas valūtas vienība tika izveidota uz dažādu valstu valūtu gro
za bāzes saskaņā ar Eiropas monetārās sistēmas nosacījumiem. Katras 
valūtas īpatsvars tika noteikts procentos atbilstoši attiecīgās valsts daļai 
ES nacionālajā kopproduktā un iekšējā tirdzniecībā. 

Valūtas konvertējamība  – iespēja apmainīt nacionālo valūtu pret 
ārvalstu valūtu. Pēc konvertējamības pakāpes izšķir šādus valūtas 
veidus:

•	 brīvi konvertējama valūta – valūta, kuru var apmainīt pret jeb
kuru ārvalstu valūtu bez ierobežojumiem;

•	 daļēji konvertējama valūta  – valūta, kuru var mainīt pret ār
zemju naudaszīmēm savā valstī un dažās ārvalstīs; to izmanto 
valstīs, kurās pastāv valūtas ierobežojumi; 

•	 nekonvertējama valūta – valūta, kas tiek izmantota tikai valsts 
iekšējā apritē un norēķinos.

Valūtas kurss ir vienas valūtas attiecība pret citu valūtu vai kādas 
valūtas attiecība pret starptautisko norēķinu vienību. Var izšķirt fiksē
tos, peldošos, kā arī vadītos valūtas kursus.

Valūtas paritāte ir divu valūtu vai valūtas un starptautiskās norē
ķinu vienības attiecība, kas noteikta likumdošanas kārtībā. Gan valū
tas kursu, gan paritāti saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda noteiku
miem var noteikt gan pret citu valūtu, gan pret starptautisko norēķinu 
vienību. 

Valūtas ierobežojumi kādā valstī ir saistīti ar valsts vēlmi ierobežot 
brīvu rīkošanos ar valūtu. Valstī šie ierobežojumi var pastāvēt, bet to 
var arī nebūt. Valūtas ierobežojumu atcelšana, tās brīva konvertējamība 
ir viens no starptautiskās valūtas regulēšanas mērķiem. Valūtas ierobe
žojumi visbiežāk sastopami valstīs ar autoritāriem, nedemokrātiskiem 
režīmiem.

Nacionālās valūtas likviditāte  – valsts spēja laicīgi norēķināties 
par savām saistībām. Valsts var būt parādā rezidentiem, nereziden
tiem, starptautiskām finanšu un citām organizācijām. Valstij ir jāturas 
pie tādas finanšu politikas un finanšu vadības, kas nodrošinātu laicīgu 
valsts parādu atmaksu. Pretējā gadījumā iestājas valsts defolts. 
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Starptautiskā valūtas likviditāte  – valsts vai valstu grupas spēja 
savlaicīgi un pilnā apjomā dzēst savas starptautiskās saistības, izman
tojot kreditoriem pieņemamus maksāšanas līdzekļus. Starptautiskās 
valūtas likviditātes jēdziens laika gaitā ir ticis starptautiski mainīts, pa
pildināts un citādi regulēts. Starptautiskās valūtas likviditātes regulēša
nas galvenais mērķis ir nodrošināt starptautiskos norēķinus attiecīgajā 
laikposmā. Pasaules ekonomikas aspektā starptautiskā valūtas likvidi
tāte nozīmē finansēšanas un kreditēšanas avotu kopumu, kas nodroši
na maksājumu apriti un ir atkarīga no tā, cik lielā mērā pasaules valūtas 
sistēma ir nodrošināta ar starptautiskajiem rezerves aktīviem. Starp
tautisko valūtas likviditāti var mērīt ar oficiālo zelta un valūtas rezervju 
attiecību pret preču importa summu gadā. 

Oficiālās starptautiskās likviditātes trīs pamatkomponenti ir:
•	 valsts oficiālās zelta un valūtas rezerves;
•	 konti SDR (agrāk arī ECU) vienībās;
•	 rezerves aktīvu pozīcija Starptautiskajā Valūtas fondā, t. i., dalīb

valsts tiesības automātiski saņemt beznosacījuma kredītus ārval
stu valūtā savas kvotas 25 % apmērā. 

Starptautisko kredītlīdzekļu izmantošanas noteikumus regulē 
unificētas starptautiskas normas, piemēram, Ženēvas vekseļu konven
cija (1930), Ženēvas čeku konvencija (1931). 

Starptautisko norēķinu reglamentācija notiek atbilstoši Dokumen
tāro akreditīvu un inkaso unificētajiem noteikumiem un tradīcijām.

Valūtas un zelta tirgus režīms ir nacionālās un starptautiskās regu
lēšanas objekts. 

Valsts valūtas attiecības pārvalda un regulē tādas institūcijas kā 
centrālā banka, Finanšu ministrija, Ekonomikas ministrija, Finanšu un 
kapitāla tirgus komisija (FKTK), Valsts kase u. tml. Starptautiskas or-
ganizācijas, kas īsteno starptautisku valūtas regulēšanu, ir, piemēram, 
Starptautiskais Valūtas fonds un Pasaules Banka, kas nodibinātas pa
gājušā gadsimta četrdesmitajos gados saskaņā ar attīstītāko valstu pār
stāvju vienošanos par ekonomiskās sadarbības sistēmas izveidošanu.
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2.1. Starptautiskais zelta standarts (1870–1914)
Zeltu kā naudu cilvēce izmantoja jau pirms daudziem gadsim

tiem, tomēr par zelta standarta oficiālo dzimšanas dienu var uzskatīt 
1819. gadu, kad Anglijas Banka publicēja t. s. Skaidras naudas norēķinu 
atjaunošanas aktu, ar kuru likumīgi nostiprināja Napoleona kara laikā 
pārtraukto iespēju mainīt banknotes pret zeltu. 1844. gadā pieņemtais 
Bankas hartas akts noteica, ka Anglijas Bankas naudaszīmes ir legāls 
maksāšanas līdzeklis, pilnībā nodrošināts ar zeltu. No juridiskā vie
dokļa šis likums pilnībā pabeidza britu naudas pāreju uz zelta standar
tu. 19. gadsimtā arī Vācija, Japāna u. c. attīstītākās valstis pieņēma zelta 
standartu. 

1867. gadā Parīzes konferencē, noslēdzot starpvalstu vienošanos, ju
ridiski tika noformēts zelta monētu standarts. Zelts tika atzīts par vie
nīgo pasaules naudu. Atsevišķo valstu valūtām zelta saturs tika noteikts 
starptautiski. Piemēram, Lielbritānijai tāds eksistēja kopš 1816.  gada, 
ASV – kopš 1837., Vācijai – kopš 1875., Francijai – kopš 1878., bet Krie
vijai  – kopš 1895.  gada. Atbilstoši valūtu zelta saturam tika noteiktas 
zelta paritātes. 

1900. gadā arī ASV tika pieņemts Zelta standarta akts, kurā de jure 
tika nostiprinātas attiecīgās zelta standarta institucionālās formas. 
Likums noteica, ka vienas Trojas unces zelta (31,1034768 g) cena ir 
20,67 ASV dolāru.

Pateicoties Lielbritānijas premjerministram Bendžaminam Disreili 
(Benjamin Disraeli) (amatā 1868. g. un 1874.–1880. g.) un viņa sakariem 
ar starptautiski ietekmīgo Rotšildu ģimeni, starptautiskais zelta stan
darts nostiprinājās. Londona kļuva par starptautiskā zelta standarta 
sistēmas centru.

2 Starptautisko valūtas attiecību  
vēsturiskā attīstība
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Zelta standarta pamatā bija valūtas vienības vērtības izteikšana no
teiktā daudzumā zelta, ko noteica emisijas bankas. To pamatuzdevums 
zelta standarta apstākļos bija uzturēt oficiālo paritāti starp valūtu un 
zeltu. Šī uzdevuma veikšanai emisijas bankai bija nepieciešamas adek
vātas zelta rezerves. Tā vienmēr bija gatava izlaisto naudu apmainīt pret 
zeltu pēc pašas noteiktā kursa. Balstoties uz zelta daudzumu katras 
valsts valūtas vienībā, izveidojās starptautiska fiksēto valūtas kursu sis
tēma. Zelta standarta stabilitātes pamatā bija strikta nacionālās likum
došanas un aizdevumu atmaksas noteikumu ievērošana, kā arī finanšu 
vides paļāvība uz sistēmas nevainojamu darbību, pat neraugoties uz 
starptautisku pārraudzības un kontroles orgānu neesamību. 

Līdz Pirmā pasaules kara sākumam zelta standarts bija starptautis
kās finansiālās un cenu stabilitātes garants, kas nodrošināja tam laikam 
strauju pasaules ekonomikas attīstību ar salīdzinoši brīvu tirdzniecību, 
darbaspēka un kapitāla kustību. Tomēr, kā jau visām starptautiskajām 
valūtas sistēmām, arī zelta standartam bija priekšrocības un trūkumi.

Viena no galvenajām zelta standarta priekšrocībām bija ilgtermi
ņa cenu stabilitāte. Tā kā naudas daudzums ekonomikā bija saistīts ar 
emitenta zelta krājumiem, nebija iespējams straujš naudas masas pie
plūdums, kas izdarītu spiedienu uz cenām. Lēni pieaugošā naudas ap
joma dēļ faktiski nebija iespējama augsta inflācija, ko var uzskatīt par 
visizplatītāko finansiālās represijas (bagātības mazināšanās) metodi. 
Ne mazāk svarīgi bija tas, ka zelta standarts nodrošināja fiksētus un 
stabilus valūtas kursus, kas veicināja starptautisko tirdzniecību. 

Neskatoties uz minētajām priekšrocībām, zelta standartam piemita 
arī virkne trūkumu, kuru dēļ šī valūtu attiecību sistēma savu eksistenci 
ir beigusi. Pirmkārt, pieaugot ekonomikas ražīgumam, bija attiecīgi jā
palielinās naudas masai apgrozībā. Bet to zelta standarts nepieļāva. Tas 
nepieļāva arī ekonomikas veicināšanu ar monetārām metodēm recesi
jas gadījumā, jo emisijas bankai nebija iespēju papildus izlaist naudu. 
Faktiski monetāro politiku nenoteica bankas, bet zelta ieguvēji. Turklāt 
zelta standarts nostādīja valstis bez zelta ieguves industrijas stipri ne
vienlīdzīgā situācijā.

20. gadsimta otrajā desmitgadē Vācija un citas Eiropas valstis sāka 
gatavoties Pirmajam pasaules karam. Radās nepieciešamība pēc papil
du ieročiem, munīcijas, ekipējuma. Tā kā izdevumi nepārtraukti pieau
ga, tika izvēlēts vieglākais naudas līdzekļu iegūšanas veids – tās papildu 
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drukāšana. Vienlaikus šajās valstīs tika ieviesti valūtas ierobežojumi. 
Valūtas paritātēm atbilstošs valūtas kurss kļuva nereāls. Sākoties ka
ram, karojošo valstu emisijas bankas pārtrauca banknošu apmaiņu pret 
zeltu un vēl vairāk palielināja to emisiju. Tas arī būtībā nozīmēja zelta 
standarta ēras beigas. ASV bija vienīgā valsts, kas turpināja savas valū
tas konvertāciju zeltā arī Pirmā pasaules kara laikā. Tā piedzīvoja lielu 
zelta pieplūdumu, un, lai izvairītos no strauja inflācijas pieauguma, iz
laida lielu daudzumu obligāciju.

2.2. Starpkaru posms (1918–1939). Zelta un valūtas standarts
Tā kā Eiropas valstis bija nopietni cietušas Pirmajā pasaules karā, 

1920. gadā ievērojami bija samazinājušies valūtu kursi pret ASV dolāru. 
Piemēram, sterliņu mārciņas kurss – par 30 %, Francijas franka un Itālijas 
liras kurss – par gandrīz 70 %, Vācijas markas kurss – par gandrīz 100 %. 

1922. gadā pasaules attīstītāko valstu pārstāvji pulcējās konferencē 
Dženovā, Itālijā. Tajā tika izstrādāta programma zelta standarta atjau
nošanai, kā arī emisijas banku kooperācijai, atzīstot zelta un valūtas 
(devīžu) standartu par jauno pasaules valūtas sistēmu. Tika panākta 
vienošanās, kuru juridiski noformēja kā starpvalstu līgumu. 

Konferencē tika atzīts, ka jaunās sistēmas pamats ir zelts un devī
zes (ārvalstu valūtas), tika saglabātas zelta paritātes. Nacionālās valūtas 
sāka izmantot kā starptautiskus maksāšanas un rezerves līdzekļus, bet 
rezerves valūtas statuss oficiāli netika piešķirts nevienai valūtai. Ster
liņu mārciņa un ASV dolārs cīnījās par līdera pozīciju. Valūtas tieša 
konvertēšana zeltā bija iespējama ASV dolāram, Francijas frankam un 
britu sterliņu mārciņai. Citām valstīm (apmēram 30) valūtu konvertē
šana zeltā bija iespējama tikai ar dolāra, franka un sterliņu mārciņas 
starpniecību. Pasaulē tika uzsāktas valūtas politikas diskusijas, tai skai
tā izmantojot arī starptautiskas konferences un apspriedes. 

Tātad zelta un valūtas (devīžu) standarts noteica, ka lielajām valstīm 
rezerves jātur zeltā, bet mazās valstis kā rezerves var turēt arī lielo val
stu valūtas. 

Sīvas diskusijas par atgriešanos pie zelta standarta sistēmas ra
dās Lielbritānijā. Redzamākie divu pretēju uzskatu paudēji bija ievē
rojamais britu ekonomists Džons Meinards Keinss (John Meynard 
 Keynes) un toreizējais premjerministrs Vinstons Čērčils. Dž. M. Keinss 
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uzskatīja, ka, tā kā britu mārciņa inflācijas rezultātā ir zaudējusi daļu 
savas vērtības, tā ir jādevalvē. Savukārt V.  Čērčils, būdams politiķis, 
devalvāciju pieļaut nevēlējās, jo tas, pēc viņa domām, grautu sterliņu 
mārciņas un britu ekonomikas prestižu pasaules acīs. Viņš uzskatīja, 
ka sterliņu mārciņa jāpiesaista zeltam pirmskara cenā. Dž. M. Keinss 
brīdināja, ka pārvērtēta mārciņa izraisīs cenu pieaugumu britu ekspor
ta precēm, tās kļūs konkurētnespējīgas pasaules tirgos, kas, savukārt, 
izraisīs ražošanas sašaurināšanos un bezdarba pieaugumu. Tomēr, ne
raugoties uz ekonomisko aprindu iebildumiem, 1925. gadā Lielbritānija 
atgriezās zelta mārciņas standarta sistēmā, piesaistot sterliņu mārciņu 
zeltam pirmskara cenā.

Kā jau Dž. M. Keinss prognozēja, atgriešanās pie zelta standarta izrai
sīja deflāciju, ražošanas sašaurināšanos un tirdzniecības bilances paslik
tināšanos Lielbritānijā. Šis kļūdainais lēmums bija viens no faktoriem, 
kas izraisīja dramatisko 1929.–1933. gada pasaules ekonomisko krīzi. 

20. gadsimta 30. gadu pasaules ekonomisko krīzi raksturoja tās ilg
laicība (no 1929. līdz 1933. gadam), neparastais dziļums un asums. Eko
nomiskā krīze savijās ar valūtas krīzi.

Saprotot, ka britu mārciņas patiesā vērtība ir mazāka nekā deklarē
tā, spekulanti centās mārciņas apmainīt pret zeltu. Neizturot šo spie
dienu, 1931.  gadā, kad Anglijas Bankas rezerves tika iztukšotas dažu 
nedēļu laikā, mārciņas apmaiņa pret zeltu tika pārtraukta. Tad speku
lanti pievērsās ASV dolāram, kā rezultātā 1933. gadā ASV zelta rezerves 
samazinājās par 15 %. Arī ASV bija spiesta atteikties no šī modificē
tā zelta standarta. Tomēr 1934.  gadā ASV atgriezās modificētajā zel
ta standarta sistēmā, dolāru devalvējot. Zelta cena tika palielināta no 
20,67 līdz 35 ASV dolāriem par Trojas unci. 1937. gadā uzliesmoja jauna 
ekonomiskā krīze un vadošo valūtu vērtība atkal samazinājās.

Starpkaru valūtas sistēmas galvenais raksturojums ir nestabilitāte, 
kā arī centieni vienai valstij risināt savas problēmas uz citu valstu rē
ķina. Valstis viena pēc otras atteicās no zelta standarta un sāka piekopt 
tā saucamo beggar-thy-neighbor politiku. Tās būtība bija devalvēt savu 
valūtu un radīt tirdzniecības barjeras importam, cenšoties aizvietot 
importu ar pašmāju produkciju un stimulējot ekonomiku ar mone
tāro politiku uz kaimiņvalstu rēķina. Šī valūtu devalvācijas sacensība 
un tirdzniecības ierobežošana tiek uzskatīta par vēl vienu pastiprinošu 
faktoru lielajai pasaules ekonomikas krīzei.
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2.3. Latvijas nauda un valūta starpkaru posmā
Pēc Latvijas Republikas proklamēšanas 1918. gadā par likumīgiem 

maksāšanas līdzekļiem Latvijā tika atzītas dažādas ārvalstu valūtas – 
vācu okupācijas varas izlaistie ostrubļi un ostmarkas, Vācijas valsts 
markas, cara nauda, t. s. domes nauda un kerenkas, kā arī dažu Latvijas 
pilsētu pašvaldību izlaistās naudas zīmes. Tomēr bija skaidrs, ka jauna
jai valstij vajadzīga arī sava nauda.

1919. gada 22. martā Latvijas pagaidu valdība Liepājā izdeva rīkoju
mu izlaist Latvijas rubļus un Latvijas kapeikas. Tās nomināli bija 1, 5, 
10, 25, 50, 100 un 500 rubļi, sīknaudas nomināli – 5, 10, 25 un 50 ka
peikas. Tā paša gada aprīlī pagaidu nauda tika laista apgrozībā. Tai tika 
noteikts šāds kurss: 1 Latvijas rublis = 1 ostrublis = 2 vācu markas = 
1,5 cara rubļi. 1920. gada 18. martā Latvijas rublis ar likumu tika paslu
dināts par vienīgo likumīgo maksāšanas līdzekli Latvijā. Viens Latvijas 
rublis tai laikā atbilda apmēram 0,058 g zelta. 

Var teikt, ka Latvijas rublis bija pirmais solis (jeb pārejas nauda) 
patstāvīgas Latvijas naudas sistēmas izveidē. Interesantas bija diskusi
jas par jaunās naudas nosaukumu. Tika piedāvāti dažādi, no mūsdienu 
viedokļa raugoties, pat neparasti nosaukumi. Piemēram, franks, ozols, 
saule, līga, dižā, latva utt.

1922. gada 3. augustā tika pieņemts likums par naudas reformu, tika 
izstrādāti Noteikumi par naudu, un par Latvijas nacionālās valūtas vie
nību kļuva lats. Tika noteikts tā zelta saturs: viens lats = 0,2903226 g 
tīra zelta (vēlāk precizēts – 0,29032254 g). Apmaiņas kurss pret Latvijas 
rubli tam bija 1:50.

1922. gada 7. septembrī tika pieņemts likums par pirmās patstāvīgās 
Latvijas emisijas bankas – Latvijas Bankas – dibināšanu. Šī paša gada 
19. septembrī tika apstiprināti Latvijas Bankas (LB) pirmie statūti. Savu 
darbību Latvijas Banka uzsāka 1922.  gada 1.  novembrī. Tās darbības 
mērķis bija, īstenojot monetāro politiku, regulēt naudas daudzumu ap
grozībā un saglabāt cenu stabilitāti valstī. Latvijas Bankai tika piešķir
tas monopoltiesības laist apgrozībā naudu, un tā bija vienīgais likumī
gais maksāšanas līdzeklis valstī. 

No 1922. līdz 1940. gadam Latvijas Banka laida apgrozībā 10, 20, 25, 
50, 100 un 500 latu nomināla naudaszīmes. Pirmās Latvijas banknotes 
izgatavoja Rīgā, Latvijas Valstspapīru spiestuvē, vēlāk banknotes tika 
iespiestas Anglijā. Šāds lēmums bija nepieciešams, jo tajā laikā Latvijā 
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izgatavotā nauda nebija droša pret viltojumiem. Finanšu ministrija emi
tēja valsts kases zīmes ar nominālvērtību 5, 10 un 20 lati. Tās izgatavoja 
Latvijas Valstspapīru spiestuvē, grafiskā risinājuma autori bija Rihards 
Zariņš, Kārlis Krauze un Harijs Gricēvičs. 

1937. gadā darbu uzsāka moderna Latvijas naudas kaltuve un Lat
vijas Valstspapīru spiestuve. Kopš tā brīža visas Latvijas naudas ražo
šana notika Latvijā. Metāla naudas zīmējumus veidoja Rihards Zariņš 
(1923. gadā kaltie santīmi un 5 lati), Jānis Roberts Tilbergs (1 un 2 lati) 
un Ludolfs Liberts (1937. gadā kaltie santīmi). 1, 2 un 5 santīmu monē
tas tika izgatavotas no bronzas, 10, 20 un 50 – no niķeļa, bet latu nomi
nāli – 1, 2, 5 latu monētas – no 835. raudzes sudraba.

1940. gada 17. jūnijā, Latvijā ienākot PSRS karaspēkam, mūsu valsts 
tika okupēta un vēlāk arī nelikumīgi pievienota Padomju Savienībai. 
1940.  gada 25.  novembrī paralēli latam par likumīgu maksāšanas lī
dzekli tika pasludināts PSRS rublis. Tam noteica nereālu kursu  – 
1 lats = 1 rublis, tādējādi vērtīgā Latvijas nauda tika pielīdzināta absolū
ti nevērtīgajam PSRS rublim. Šī rīcība būtībā noteica Latvijas patstāvī
gās naudas sistēmas sagrāvi. 

Latvijas Banka vairs nepildīja Latvijas centrālās bankas funkcijas, 
bet tika pakļauta PSRS Valsts bankas pārvaldībai un kļuva par PSRS 
Valsts bankas Latvijas Republikānisko kantori. 1941.  gada 25.  martā 
Latvijas PSR Tautas komisāru padome bez brīdinājuma pasludināja 
latu par anulētu. Lata vietā stājās PSRS rublis. Latvijas pilsoņi pazaudē
ja visu grūtā valsts atjaunošanas darbā nopelnīto.

1941.–1945. gadā Latvijas teritorijā norisinājās Otrais pasaules karš, 
1941.  gada jūnijā, padzenot PSRS okupantus, Latviju okupēja Vācijas 
karaspēks. Latvijas Banka atsāka darbību, taču naudas emisijas tiesī
bas neatguva. Vācu laikā okupētajās zemēs tika īstenota īpaši izstrādā
ta naudas politika, laižot apgrozībā speciāli izgatavotas naudaszīmes. 
Blakus okupācijas reihsmarkām (RM) kā oficiāls maksāšanas līdzeklis 
apgrozībā tomēr palika arī PSRS rublis. Atbilstošais kurss bija 1 RM = 
10 PSRS rubļi. 

Pēc Otrā pasaules kara Latviju atkārtoti okupēja PSRS karaspēks, 
valsts atkal tika varmācīgi iekļauta PSRS finanšu sistēmā. Gan naudas 
emisijas, gan valsts kases funkcijas veica PSRS Valsts banka, bet Latvi
jas PSR naudas sistēma atradās pilnīgā tās kontrolē, kļūstot par PSRS 
sistēmas sastāvdaļu. 



22

2.4. Bretonvudsas valūtas sistēma
Jau labu laiku pirms Otrā pasaules kara beigām Rietumvalstīs, ku

ras bija mazāk iesaistītas karadarbībā, sāka domāt par pēckara valūtas 
sistēmas izveidi. Ievērojamākie plāni tapa Anglijā, kur to veidotājs bija 
jau minētais pazīstamais britu ekonomists Dž. M. Keinss, un ASV, kur 
projektu virzīja ASV Finanšu ministrijas Valūtas pētījumu nodaļas va
dītājs H. Vaits (Harry Dexter White). 

Abiem projektiem bija vairāki līdzīgi principi: tie paredzēja brī
vu tirdzniecību un kapitāla kustību, līdzsvarotas maksājumu bilan
ces, stabilus valūtu kursus un stabilu pasaules valūtas sistēmu kopu
mā, zelta un devīžu standartu, starptautisku organizāciju izveidi val
stu ekonomiskai sadarbībai un darbības kontrolei. Bija arī atšķirības. 
Dž. M. Keinss, piemēram, uzskatīja, ka sistēmas centrā jābūt klīringa 
iestādei, savukārt H. Vaits sistēmas centrā bija iecerējis fondu.

1944.  gada jūlijā ASV, Ņūhempšīras štata Bretonvudsā, norisinā
jās starptautiska konference, veltīta pēckara valūtas sistēmas izveidei. 
Vienošanās par pēckara valūtas sistēmu tika panākta kā H. Vaita un 
Dž.  M.  Keinsa plānu kompromiss. Tās rezultātā tika izveidota valū
tas sistēma, tika panākta vienošanās par Starptautiskā Valūtas fonda 
(SVF), Pasaules Bankas (PB) un Pasaules Tirdzniecības organizācijas 
(PTO) dibināšanu. Starptautiskais Valūtas fonds un Pasaules Ban
kas grupa tika nodibināti jau četrdesmito gadu beigās, taču Pasaules 
Tirdzniecības organizāciju izdevās nodibināt tikai 1995.  gadā, vie
nojoties 150  dalībvalstīm, kas veidoja vairāk nekā 90 % no pasaules 
tirdzniecības kopapjoma. PTO ir vienīgā starptautiskā organizācija, 
kas nodarbojas ar globālu tirdzniecības noteikumu izstrādi starp val
stīm. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt nediskriminējošu, pare
dzamu un regulāru tirdzniecības plūsmu. PTO regulē tirdzniecību ar 
precēm, pakalpojumiem un intelektuālo īpašumu. Latvija ir PTO da
lībvalsts kopš 1999. gada, bet pēc Latvijas iestāšanās ES Latviju PTO 
pārstāv Eiropas Komisija. Lai gan PTO neizdevās nodibināt četrdes
mitajos gados, 1947. gadā 23 valstis noslēdza Ģenerālo vienošanos par 
tirdzniecību un tarifiem (General Agreement on Tariffs and  Trade  – 
GATT). GATT mērķis bija liberalizēt starptautisko tirdzniecību, bet 
uzdevumi  – starptautiskās tirdzniecības barjeru likvidēšana, piemē
ram, muitas jomā, kā arī diskriminācijas novēršana starptautiskajā 
tirdzniecībā.
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Jaunās valūtas sistēmas centrālais elements bija ASV dolārs kā starp
tautiskā rezerves valūta. ASV garantēja, ka tā dolārus mainīs pret zeltu. 
Tika nolemts, ka vienas Trojas unces zelta oficiālā cena būs 35 ASV do
lāri, savukārt viens ASV dolārs tiks pielīdzināts 0,888671 g zelta. Katras 
valsts valūtas vērtība tika izteikta zeltā, saglabājot valūtu zelta paritātes, 
kuras fiksē Starptautiskais Valūtas fonds. Zeltu turpināja izmantot kā 
starptautisku maksāšanas un rezerves līdzekli, bet citu valstu oficiālās 
institūcijas varēja pirkt un pārdot dolārus par zeltu pēc oficiālās cenas 
ASV Centrālajā bankā (Federālo rezervju sistēmā). Dalībvalstis vieno
jās par fiksēto valūtas kursu sistēmu, nosakot iespējamās novirzes no 
paritātes ±1 %. Valūtas kursu stabilizācijai paredzēja izmantot valūtas 
intervences. Tāpat pastāvēja iespēja valūtas devalvēt vai revalvēt. Tomēr 
valūtu devalvācija virs 10 % bija iespējama tikai ar Starptautiskā Valūtas 
fonda atļauju. Pakāpeniski tika ieviesta valūtu konvertēšana. Būtisks 
nosacījums bija maksājumu bilances līdzsvarotības nodrošināšana. 
Maksājumu bilances īstermiņa nelīdzsvarotības gadījumos varēja pre
tendēt uz Starptautiskā Valūtas fonda īstermiņa kredītiem.

Jāsaka, ka Bretonvudsas valūtas sistēma, kaut arī pēckara posmā no
drošināja samērā labu ekonomisko izaugsmi un ārējo tirdzniecību, jau 
kopš tās izveides brīža bija asimetriska – pārāk lielas priekšrocības tika 
piešķirtas ASV un tās dolāram. Tas arī bija viens no iemesliem, kas vēlāk 
veicināja sistēmas sabrukumu. Turklāt pasaules ekonomikā pēckara gados 
bija vērojamas nozīmīgas spēku samēru izmaiņas – relatīvi samazinājās 
ASV loma, bet pieauga Rietumeiropas un Japānas nozīme. Lielo algu dēļ 
samazinājās ASV preču konkurētspēja; ASV darba ražīgums, kaut tolaik 
augstākais pasaulē, tomēr uzrādīja lēnākus pieauguma tempus nekā, pie
mēram, Japānā un Rietumvācijā. ASV maksājumu bilancei bija raksturīgs 
hronisks deficīts, investori pieredzēja dolāra reālās vērtības samazināša
nos, un tāpēc notika zelta aizplūde no ASV. Tas samazināja ASV oficiālās 
zelta rezerves, lai gan tām pēc būtības vajadzēja pieaugt, lai segtu pasaules 
valstu ekonomikā cirkulējošos dolārus. Līdz ar to Bretonvudsas valūtas 
sistēmas pamatos jau bija iebūvēta pretruna. Ja ASV tiktu pieļauts siste
mātisks maksājumu bilances deficīts, agrāk vai vēlāk iestātos dolāra uz
ticības krīze, jo ārvalstu investori censtos pārdot savus dolāru krājumus 
par zeltu, kamēr nav par vēlu. No otras puses, ja tiktu veikti pasākumi 
ASV maksājumu bilances deficīta likvidēšanai, pasaules valstu ekonomi
kā  iestātos likviditātes problēma nepietiekošo rezervju (ASV dolāru) dēļ. 
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Pasaules ekonomisti 20. gadsimta 60. gados aktīvi debatēja par ie
spējām atrisināt minēto pretrunu – kā palielināt pasaules naudas plūs
mu, nesamazinot rezerves valūtas  – dolāra  – uzticamību. Diskusijās 
izkristalizējās divas galvenās idejas, kas vēlāk arī tika īstenotas dzīvē. 
Pirmā ideja bija palielināt zelta cenu dolāros, t. i., devalvēt dolāru, tādē
jādi palielinot pasaules rezervju vērtību nominālā izteiksmē. Otrā ideja 
bija radīt mākslīgu rezerves aktīvu, savā ziņā papīra zeltu. Par mākslīgo 
rezerves aktīvu kļuva SDR (Special Drawing Rights), kuru Starptautis
kais Valūtas fonds ar tās dalībvalstīm vienojās izlaist 1968. gadā, bet tā 
reāli sāka darbību dažus gadus vēlāk. Tika izmantota arī pirmā ideja – 
dolāra devalvācija.

Abas idejas bija teorētiski pareizas. Palielinot zelta cenu dolāros, au
tomātiski palielinājās dolāru segums ar zelta rezervēm. Tādā veidā ASV 
varēja vēl vairāk palielināt dolāru emisiju un līdz ar to arī pasaules re
zerves un naudas plūsmu, nebaidoties par investoru uzticamības kritu
mu dolāram. Savukārt SDR bija tiešs aizvietotājs dolāram, kas mākslīgi 
palielināja pasaules valūtas rezervju apjomu.

Pirmoreiz dolārs tika devalvēts 1971. gadā, zelta cenai pieaugot no 35 
līdz 38 ASV dolāriem par unci. 1973. gadā sekoja nākamā devalvācija, 
kad zelta cena pieauga no 38 līdz 42,22 ASV dolāriem par unci. Tomēr 
arī šie pasākumi nespēja pretoties ekonomikas likumiem. Par Breton
vudsas sistēmas beigu sākumu ir jāuzskata 1971. gada 15. augusts, kad 
ASV prezidents Niksons vienpusēji, iepriekš neinformējot starptautis
ko sabiedrību, nolēma pārtraukt dolāra apmaiņu pret zeltu. Papildus 
tam prezidenta rīkojums paredzēja 90  dienu cenu un algu iesaldēša
nu, kā arī 10 % importa nodevas ieviešanu. Šis rīkojums vēsturē iegājis 
kā “Niksona šoks”. Tomēr šie pasākumi nedeva gaidīto efektu. Dolāri 
turpināja pārpludināt pasaules finanšu sistēmu, un zelta cena dolāros 
brīvajā tirgū norādīja, ka dolārs nav atguvis uzticību investoru acīs. Tā 
rezultātā 1973. gadā pasaules nozīmīgāko ekonomiku valstis atteicās no 
fiksētajiem valūtu kursiem, un tie uzsāka brīvas svārstības tirgū. Var 
teikt, ka ar šo brīdi Bretonvudsas valūtas sistēma bija beigusi eksistēt. 

Tomēr vēl pirms Bretonvudsas sistēmas beigām lielas pārmaiņas 
skāra arī citu valstu valūtas. 1967. gadā tika devalvēta sterliņu mārciņa, 
kam sekoja tās 25 tirdzniecības partneru valūtu devalvācija. 1969. gada 
augustā tika devalvēts Francijas franks, savukārt 1969. gada oktobrī re
valvēta Rietumvācijas marka. 
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Kopumā nedrīkst nenovērtēt Bretonvudsas sistēmas nozīmi. Tā 
gandrīz 30 gadus bija starptautiskās ekonomikas un tirdzniecības attīs
tību veicinošs līdzeklis. Ja attīstīto Rietumvalstu rūpnieciskā ražošana 
šajā posmā pieauga vidēji par 5 % gadā, tad starptautiskā tirdzniecība – 
par 8 % gadā. 

2.5. Mūsdienu (Jamaikas) valūtas sistēma
Septiņdesmito gadu vidus (laikposms no 1973. līdz 1976. gadam) ie

zīmējās ar visai liberālu pieeju valūtas jautājumiem. Tā kā Bretonvudsas 
valūtas sistēmas principi bija pārstājuši darboties, sākās jaunas valūtas 
sistēmas meklējumi. Starptautiskais Valūtas fonds šajā laikā, precīzāk, 
no 1972. līdz 1974. gadam, sagatavoja jaunu starptautiskās valūtas sistē
mas projektu. 

1976. gadā Jamaikā, Kingstonā, notika nozīmīga starptautiska kon
ference. Tās laikā juridiski, noslēdzot starptautiskas vienošanās, tika 
faktiski nostiprināta reālā situācija. Noslēgtās vienošanās divu gadu 
laikā tika ratificētas dalībvalstu parlamentos, savukārt 1978. gadā tika 
veikti labojumi Starptautiskā Valūtas fonda statūtos. 

Kādas bija pēckara valūtas sistēmas galvenās izmaiņas, kuru rezultā
tā izveidojās mūsdienu valūtas sistēma? Vispirms oficiāli tika likvidēts 
starptautiskais zelta un valūtas standarts. Notika zelta demonetizācija, 
tika atcelta zelta oficiālā cena un zelta paritātes, kā arī dolāru apmaiņa 
pret zeltu. Līdz ar to valūtas institūcijas drīkstēja pirkt un pārdot zeltu 
par tirgus cenām. Dalībvalstīm tika piešķirtas tiesības izvēlēties jebku
ru, t. sk. brīvi peldošo, valūtas kursu režīmu. SDR noteica par oficiālu 
saistību un prasību samērošanas, norēķinu un oficiālu rezerves līdzek
li, valūtas sistēmas un valūtas kursu noteikšanas bāzi. Dolāra standarta 
vietā izveidojās daudzvalūtu standarts, kurā lielāko lomu spēlēja ASV 
dolārs, sterliņu mārciņa, Francijas franks, Rietumvācijas marka, Japā
nas jena, Šveices franks u. c. nozīmīgākās pasaules valūtas. Neapšaubā
mi, ņemot vērā ASV dolāra ilggadējo oficiālo rezerves valūtas statusu, 
tas arī mūsdienās uzskatāms par galveno rezerves valūtu. Tomēr tā loma 
pakāpeniski samazinās, dodot vietu citām valūtām, piemēram, eiro. 
Ņemot vērā Ķīnas straujo ekonomisko izaugsmi, var prognozēt Ķīnas 
juaņas kā rezerves valūtas nostiprināšanos nākotnē. Tas gan būs iespē
jams tikai pēc Ķīnas ekonomiskās politikas nozīmīgākas liberalizācijas.



26

2.6. Latvijas nacionālās valūtas atjaunošana 
deviņdesmitajos gados

1990. gada 2. martā Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma lēmu
mu par Latvijas Bankas darbības atjaunošanu. 1990. gada 4. maijā tika 
pieņemta Latvijas Neatkarības deklarācija, pēc 50  okupācijas gadiem 
atjaunojot Latvijas neatkarību. 

1990.  gada 31.  jūlijā Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņē
ma lēmumu, ar kuru apstiprināja Latvijas Bankas pagaidu statūtus, 
kā arī lēmumu par patstāvīgas naudas sistēmas atjaunošanu Latvijā. 
1991. gada 21. augusts iezīmējās kā faktiskā Latvijas Republikas neatka
rības atgūšanas diena.

1991. gada 3. septembrī Latvijas Republikas Augstākā Padome piln
varoja Latvijas Banku pārņemt bijušo PSRS specializēto valsts banku 
un PSRS Centrālās bankas Latvijas nodaļu. 1992.  gada 19.  maijā tika 
pieņemts likums par Latvijas Banku (bankas statūti).

Pārejot uz tirgus ekonomiku, Latvija, līdzīgi kā citas valstis šādā si
tuācijā, saskārās ar daudzām problēmām, ieskaitot vāju kapitāla tirgu, 
inflāciju un piedāvājuma un pieprasījuma krīzi. Patēriņa cenu pārmai
ņas precēm un pakalpojumiem 1991. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu pieauga par 172,2 %. 

Bijušās PSRS Valsts bankas ekonomiski nepamatotā ekspansīvā po
litika 1992. gada sākumā izraisīja apgrozībā esošā rubļa inflāciju Latvi
jā, jo Latvijas Banka nevarēja ietekmēt naudas apgrozību valstī. Rezul
tātā 1992. gadā Latvijā izveidojās hiperinflācija – patēriņa cenas pieau
ga par 951,2 %. 

1992.  gada sākumā daļēji Krievijas īstenotās finansiālās blokādes 
dēļ, daļēji cenu un algu straujā pieauguma dēļ Latvijā bija vērojams 
skaidras naudas trūkums apgrozībā. Februārī skaidras naudas izmak
sas no banku kasēm pārsniedza bankās ienākošās naudas summas par 
122 miljoniem rubļu (5,9 %), bet aprīlī – jau par 686 miljoniem rubļu 
(29,2 %). Samazinājās naudas krājumi banku kasēs un rezerves fondos. 
Būtiski tika aizkavēta algu, pensiju, pabalstu un stipendiju izmaksāša
na, un tas radīja lielu spriedzi un pamatotu neapmierinātību iedzīvotāju 
vidū. Krievijas Banka telegrammā Latvijas Bankas prezidentam gan iz
teica neoficiālu piekrišanu piegādāt skaidru naudu, bet par šo pakalpo
jumu būtu jāmaksā 21 % no saņemtās naudas daudzuma. Šīs izmaksas 
varēja segt, vienīgi iztukšojot Latvijas Bankas statūtu fondu. Līdz ar to 
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vairs nebija lielu domstarpību jautājumā par to, vai Latvijai ir vajadzī
ga sava nauda. Tikai kreisie radikāļi, bijušās PSRS saglabāšanas idejas 
lielākie aizstāvji, turpināja paust domu par neiespējamību atdalīties no 
rubļa zonas bez ekonomiskās katastrofas.

Tomēr ekonomistu un politiķu vidū, kā arī sabiedrībā risinājās asas 
diskusijas par iespējamo pāreju uz savu naudu un par šī procesa prak
tisko risinājumu. Bijusī Latvijas Bankas prezidenta padomniece, kād
reizējā Bank of America viceprezidente un bijusī Latvijas Investīciju 
bankas prezidente Ilze AuzereJurkāne izteica domu, ka pareizākā izeja 
no skaidras naudas trūkuma būtu čeku norēķinu un kredītkaršu ievie
šana. Taču čeku norēķini, ievērojot toreizējo tirdzniecības un norēķinu 
sistēmas attīstības ārkārtīgi zemo līmeni, nebūtu realizējami un kļūtu 
tikai par iedzīvotāju panikas cēloni. Vajadzētu stāvēt milzīgās rindās 
veikalos un nedaudzajās bankās, kurās tobrīd nebija praktiski nekādu 
tehnisku līdzekļu nedz čeku, nedz kredītkaršu norēķinu īstenošanai. 
Līdzīgus, tikai papildinātus priekšlikumus akūtā skaidras naudas trū
kuma novēršanai publicēja toreizējais ekonomisko reformu ministrs 
Arnis Kalniņš. Viņš ieteica izmantot čekus, kurus nevarētu pārvērst 
skaidrā naudā. Par pirkumiem, kuru vērtība lielāka par 6000 rubļiem, 
ieteica norēķināties tikai ar čekiem, bet skaidrā naudā izmaksāt tikai 
nelielu algas daļu. Viņš arī ierosināja veicināt bezskaidras naudas norē
ķinus ar bankas kontu starpniecību, laikus inkasēt naudu no valsts un 
privātuzņēmumiem un paātrināt banku norēķinus. Tāpat tika ieteikts 
sagatavot norēķinu karšu sistēmu, atklāti ziņot par naudas reformas 
galvenajiem nosacījumiem, uzlabot informācijas apmaiņu starp valdību 
un centrālo banku, kā arī paātrināt privatizācijas procesu.

Kā redzams, absolūti lielākā daļa priekšlikumu bija īstenojami ti
kai ilgākā laika posmā. Vienlaikus jāatzīmē, ka daļa ekonomistu kaut 
ar zināmu piesardzību, tomēr atbalstīja pārejas naudas ieviešanu 
(A.  Kodoliņš, V. Kavacs u. c.).

Lai vadītu naudas reformu un ieviestu Latvijas Republikas valūtu, 
1991.  gada 26.  novembrī ar Latvijas Republikas likumu tika apstipri
nāta Naudas reformas komiteja. Tajā tika iekļauts Ministru Padomes 
priekšsēdētājs, Latvijas Bankas prezidents un Augstākās Padomes Eko
nomikas komisijas priekšsēdētājs. Šai komitejai vajadzēja pieņemt sa
režģītu un nopietnu lēmumu par pārejas naudas ieviešanu (koncepcijas 
bija ļoti dažādas, piemēram, t. s. baltā nauda, kā arī toreizējam attīstības 
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līmenim absurdais kredītkaršu ieviešanas priekšlikums). Taču tālā
kie notikumi rādīja, ka pārejas naudas ieviešana bija pareizs lēmums. 
Neraugoties uz pretestību un neticību, Naudas reformas komitejas 
1992. gada 4. maija sēdē tika nolemts ar 1992. gada 7. maiju ieviest Lat
vijas rubli (LVR) kā Krievijas rublim līdzvērtīgu maksāšanas līdzekli.

Realizācijas mehānismā tika paredzēts:
•	 jauno naudu noteikt par PSRS Valsts bankas un Krievijas Fede

rācijas rubļiem (SUR) paralēlu valūtu un nodrošināt tās brīvu ap
maiņu bankās pret SUR pēc kursa 1:1;

•	 algas, pensijas, pabalstus, stipendijas u. c. izmaksāt Latvijas 
rubļos;

•	 noteikt, ka LVR Latvijas teritorijā ir likumīgs maksāšanas līdzek
lis un obligāti pieņemams visos maksājumos. Latvijas rubļu no
mināli bija 1, 5, 20, 50, 200, 500 rubļu, bet vēlāk arī 2 un 10 rubļu.

Latvijas rubļa grafisko attēlu atbilstoši Latvijas Bankas prasībām iz
strādāja mākslinieks Kirils Šmeļkovs. Jāatzīmē, ka LVR nostiprināša
nos varēja būtiski ietekmēt masu informācijas līdzekļos (presē, radio, 
televīzijā) izvērstā niknā un nelabvēlīgā pret jau ieviesto LVR vērstā 
kampaņa. Jauno maksāšanas līdzekli negatīvi novērtēja arī tādi nau
das apgrozības, finanšu un kredīta speciālisti kā I.  AuzereJurkāne, 
A. BergsBergmanis (bijušais Latvijas Bankas viceprezidents), J. Pupče
noks (Galvenās valsts finanšu inspekcijas priekšnieks) u. c.

Tikmēr lielākā daļa iedzīvotāju jauno naudu uztvēra atzinīgi un ar 
lepnumu – tā bija pirmais taustāmais neatkarības atribūts pēc 50 gadu 
pārtraukuma. Tomēr daudzi algā vai pensijā saņemtos LVR tūlīt mēģi
nāja iztērēt veikalos vai apmainīt bankās. No pārāk intensīvas maiņas 
bankās gan atturēja garās rindas. Taču, kad noskaidrojās, ka veikalos 
atlikumu vienmēr var saņemt arī Krievijas rubļos, cilvēki sāka pierast 
pie šīs situācijas un akceptēja jauno naudu. Turklāt atšķirībā no iepriek
šējiem mēnešiem vairāk netika ierobežotas skaidras naudas izmaksas 
no banku kontiem.

1992. gada vasarā Krievijā mainījās centrālās bankas politika, strauji 
pieauga inflācija. Liels daudzums papildus emitēto, vērtību zaudējušo 
Krievijas rubļu (SUR) sāka ieplūst Latvijā. 7. maijā banku kasēs un fon
dos bija 349,1 miljons SUR, turpretim 15. jūlijā – jau 9,2 reizes vairāk. 
Apgrozībā Krievijas rubli aizvien vairāk aizstāja Latvijas rublis. Tas pa
vēra iespēju norobežoties no t. s. rubļa zonas. Turklāt pilnībā kontrolēt 
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apgrozībā esošo naudas daudzumu Latvijā bija iespējams, tikai izņemot 
Krievijas rubli no aprites, jo tolaik politisko un ekonomisko robežu jau
tājuma risināšana bija tik tikko sākta. Latvijā inflācija samazinājās, bet 
Krievijā tā ārkārtīgi strauji pieauga, tomēr oficiāli noteiktais LVR un 
SUR kurss (1:1) saglabājās, kaut arī pieprasījums pēc SUR ievērojami 
atpalika no piedāvājuma.

Lai novērstu Latvijas naudas apgrozībai nelabvēlīgo situāciju, Nau
das reformas komiteja 1992.  gada 6.  jūlijā pieņēma lēmumus “Par 
Latvijas rubļa kā vienīgā obligāti pieņemamā maksāšanas līdzekļa 
noteikšanu Latvijas Republikā” un “Par rubļa kā minimālās maksā
šanas vienības noteikšanu”. 1992. gada 20. jūlijā tika pārtraukta PSRS 
rubļa apgrozība, Latvijas rublis kļuva par vienīgo likumīgo maksāša
nas līdzekli Latvijā. 13. jūlijā tika pārtraukta bijušās PSRS sīknaudas – 
kapeiku – apgrozība (iedzīvotāji kapeikas varēja apmainīt pret Latvi
jas papīrnaudu), bet no 20.  jūlija rubļu konti bankās kļuva par LVR 
kontiem. No 7.  līdz 15.  jūlijam bankās varēja neierobežoti apmainīt 
Krievijas rubļus pret Latvijas rubļiem pēc kursa 1:1. Lai norēķinātos 
Krievijas rubļos, klientiem bija jāatver īpaši konti kā ikvienai ārvalstu 
valūtai.

1993. gada 1. martā Naudas reformas komiteja Latvijas televīzijā pa
ziņoja, ka, sākot ar 1993. gada 5. martu, ar piecu latu papīra naudaszī
mes emisiju apgrozībā tiek ieviests Latvijas lats. Tā vērtība tika noteik
ta, vadoties pēc tobrīd pastāvošajiem valūtu kursiem: 1 USD = 178 LVR 
un 1 DEM = 55 LVR. Tika noteikta arī lata vērtība: 1 LVL = 200 LVR 
un 5 LVL = 1000 LVR. Lata ieviešana šajā brīdī bija gandrīz vienīgi teh
nisks akts. Lata laišana apgrozībā bija līdzīga Latvijas rubļa ieviešanai 
iepriekšējā gada maijā, un to raksturoja šādi faktori: 

•	 lats tika ieviests kā paralēla valūta ar stingri fiksētu kursu attie
cībā pret Latvijas rubli – 1:200; gan lats, gan LVR zināmu laiku 
palika likumīgi maksāšanas līdzekļi Latvijā;

•	 Latvijas rubļu apmaiņa pret latiem notika, kā bija paredzēts, pa
kāpeniski aizstājot LVR ar latiem un santīmiem. Latvijas Banka 
garantēja gan skaidras, gan bezskaidras naudas Latvijas rubļu 
apmaiņu;

•	 algas, pensijas un citus maksājumus varēja veikt gan LVR, gan 
latos;

•	 cenas sākumposmā tika izteiktas un saglabātas Latvijas rubļos.
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Naudaszīmju koncepcija un grafiskais attēls bija Latvijas Republikas 
Augstākās Padomes speciālas komisijas pārziņā. Tās sastāvā tika iekļauti 
tādi ievērojami zinātnieki un speciālisti kā akadēmiķi Jānis Stradiņš, 
Imants Lancmanis, Ramona Umblija, Modris Ģelzis u. c. Komisiju vadī
ja Augstākās Padomes sekretārs Imants Daudišs. Tās darbā piedalījās arī 
Latvijas Bankas prezidents Einārs Repše, Latvijas Bankas padomes un 
valdes locekļi. Lata papīra naudaszīmju grafisko attēlu autori bija Imants 
Žodžiks un Valdis Ošiņš, to tapšanas gaitā piedalījās mākslinieki Jānis 
Reinbergs, Juris Petraškēvičs, Dāvis Krievs un Laimonis Šēnbergs. 

Naudas iespiešana tika uzticēta tai pašai vācu firmai Giesecke  & 
Devrient Minhenē, kuru jau pirms neatkarības atgūšanas no četrām 
firmām bija izvēlējusies toreizējā Latvijas valdības un parlamenta va
dība (tās sastāvā bija arī E. Repše kā Augstākās Padomes Ekonomikas 
komisijas pārstāvis, P. Sakss kā Latvijas Bankas pārstāvis un I. Daudišs 
kā atbildīgais par naudas sižetisko un tehnisko risinājumu). 

Galvenie kritēriji bija naudas poligrāfiskā kvalitāte, banknošu dro
šība pret viltošanu, kā arī vismazākās izmaksas un visīsākie piegādes 
termiņi. Papīrnaudas iespiešana izmaksāja aptuveni 10,8 miljonus vācu 
marku. Bija aprēķināts, ka iespiestās naudas daudzuma pietiks apmē
ram četriem gadiem, ja būtiski nepalielināsies inflācija. Kā naudas 
vērtības garantija tika izvēlēts Latvijas Republikas īpašumā esošais un 
okupācijas gados Londonas, Briseles, Bāzeles, Ņujorkas un Parīzes ban
kās uzglabātais zelts apmēram 70 milj. ASV dolāru vērtībā, uzkrājumi 
konvertējamā valūtā 280 milj. ASV dolāru apmērā, kā arī aizņēmumi 
konvertējamā valūtā no Starptautiskā Valūtas fonda, kurā Latvija tika 
uzņemta 1992. gada maijā.

Monētu grafiskā risinājuma autori bija mākslinieks Gunārs Lūsis un 
tēlnieks Jānis Strupulis. Tās kala Bavārijas monētu kaltuvē (Bayerisches 
Hauptmünzamt).

Latvijas Banka no apgrozības pakāpeniski izņēma LVR, līdz ar to 
Latvijā vienlaikus tika izmantotas divas valūtas: Latvijas rubļi un lati. 
1993. gada jūnijā spēkā stājās noteikums, ka visas cenas, tarifi un kontu 
atlikumi pārrēķināmi un izsakāmi latos pēc kursa 1 LVL = 200 LVR, 
kā arī pastāvēja aizliegums tirdzniecības un pakalpojumu organizācijās 
uzrādīt cenas ārvalstu valūtās.

1993. gada 14. septembrī Latvijas Banka izdeva rīkojumu “Par Latvi
jas rubļu pilnīgu izņemšanu no apgrozības”, kas stājās spēkā 1993. gada 
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18. oktobrī. Latvijas Banka turpināja mainīt LVR pret latiem bez iero
bežojumiem, taču kopš šī brīža lats bija vienīgais oficiālais maksāšanas 
līdzeklis Latvijas teritorijā. 1994. gada 1. jūlijā ar Latvijas Bankas pado
mes lēmumu LVR maiņa pret latiem tika pārtraukta. 

Latvijas Banka veidoja un veido arī jubilejas un piemiņas monētas. 
Tās var izmantot tirdzniecības darījumiem, bet lielākoties tās tiek iegā
dātas dāvināšanai vai krāšanai. Šo monētu mazumtirdzniecības cena 
parasti vairākkārt pārsniedz to nominālvērtību. Pirmās jubilejas mo
nētas Latvijas naudas vēsturē par godu Latvijas Republikas neatkarības 
75.  gadadienai tika izlaistas 1993.  gada novembrī. To nominālvērtība 
bija LVL  2, 10 un 100, grafisko dizainu izstrādāja Aivars Krūklis un 
Edgars Grīnfelds. Šīs monētas tika izgatavotas Somijas monētu kaltuvē 
Rahapaja Oy.

Patlaban Latvijas Bankai ir vairāk nekā 100 dažādas jubilejas un pie
miņas monētas, kas izveidotas saistībā ar nacionālajām un starptautis
kajām monētu programmām. Pēc Latvijas pievienošanās eirozonai jau
najās monētās ir atspoguļoti arī Latvijas sabiedrībai nozīmīgi simboli. 
Pavisam kopā ir astoņas dažādas monētas: 1, 2, 5, 10, 20 un 50 centu un 
1 un 2 eiro monētas. Tām ir kopīgā puse un puse ar attiecīgās valsts vei
doto simboliku, kurā ir norādīta emitentvalsts. Uz Latvijā emitētajām 
1 un 2 eiro monētām attēlota latviešu tautumeita. Sākotnēji šis attēls, 
kura autors ir mākslinieks Guntars Sietiņš, tika izmantots uz 1929. gadā 
kaltās 5 latu sudraba monētas. Uz centu monētām attēlots Latvijas lie
lais vai mazais valsts ģerbonis. Šo attēlu autors ir mākslinieks Laimonis 
Šēnbergs.
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3.1. Maksājumu bilances jēdziens un statistika:  
datu vākšana, informācijas sniegšana un atspoguļojums

Termins “maksājumu bilance” tiek lietots bieži, īpaši saistībā ar no-
rēķinu kontu, taču ne katrs saprot, ko šis jēdziens nozīmē. 

Maksājumu bilance ir statistisks pārskats, kurā atspoguļojas visas 
ekonomiska rakstura transakcijas starp konkrētās valsts un ārvalstu 
rezidentiem noteiktā laikposmā. Parasti maksājumu bilances pārskata 
periods ir gads, tomēr ir arī ceturkšņa un mēneša maksājumu bilance.

Maksājumu bilance ir viens no svarīgākajiem katras valsts statistiska
jiem pārskatiem. Lai to izprastu, nepieciešams definēt rezidenta un nere
zidenta jēdzienus. Par rezidentiem tiek uzskatīti konkrētās valsts indivī
di, mājsaimniecības, uzņēmumi, sabiedriskās institūcijas, nerezidenti ir 
ārvalstu indivīdi, mājsaimniecības, uzņēmumi, sabiedriskās institūcijas. 

Savukārt daudznacionālās korporācijas ir rezidentes tajās valstīs, 
kur tās darbojas (piemēram, ar filiāļu starpniecību), bet tādas starptau
tiskās organizācijas kā ANO, SVF u. c. nav rezidentes nevienā valstī. 

Lai kādu transakciju iekļautu maksājumu bilancē, tai ir jānotiek 
starp rezidentu un nerezidentu pāri valsts robežai. Transakcijas starp 
vienas valsts rezidentiem maksājumu bilances statistikā iekļautas 
netiek.

Transakcijas starp konkrētās valsts un ārvalstu rezidentiem ir: 
•	 preču pirkšana no ārvalstīm vai preču pārdošana tajās; 
•	 pakalpojumu sniegšana ārvalstīm vai saņemšana no tām;
•	 finanšu aktīvu (akciju, obligāciju) pirkšana un pārdošana; 
•	 banku transakcijas u. c. 
Maksājumu bilances statistikas veidošanā parasti izmanto nacionā

lo valūtu. 

3 Maksājumu bilance
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Informāciju par notikušajām transakcijām var iegūt no muitas in
stitūcijām, tūristu skaita apkopojuma un viņu izdevumu apskatiem, 
no banku datiem par kapitāla kustību, pensiju fondiem, uzņēmumiem, 
daudznacionālām kompānijām, investīciju kompānijām, vietējās varas 
un valdības institūcijām u. tml.

Pastāv dažādas statistikas datu iegūšanas tehnikas. Daudzas no tām 
paredz izmantot arī vērtējumu metodes. Līdz ar to ir skaidrs, ka pilnī
gi precīzu datu iegūšana ir neiespējams uzdevums, tāpēc, lai cik labi 
izstrādātas būtu datu iegūšanas metodes, vienmēr veidojas lielāka vai 
mazāka statistiskā kļūda. 

Iestāde, kas Latvijā apkopo maksājumu bilances statistiku un veido 
maksājumu bilanci, ir Latvijas Banka (līdz 2000. gadam šo pienākumu 
veica Centrālā statistikas pārvalde). ASV to dara Komercdepartaments, 
Apvienotajā Karalistē – Tirdzniecības un rūpniecības departaments.

Pastāv dažādas maksājumu bilances statistikas atspoguļošanas me
todes. Vadlīnijas maksājumu bilances statistikas veidošanai publicētas 
Starptautiskā Valūtas fonda izdotajā “Maksājumu bilances un starp
tautisko investīciju aprēķinu rokasgrāmatā” (Balance of Payments and 
International Investment Position Manual); ar maksājumu bilances 
 statistiku standartizētā formātā var iepazīties “Maksājumu bilances sta
tistikas gadagrāmatā” (The Balance of Payments Statistics Yearbook) un 
izdevumos “Starptautiskā finanšu statistika” (International Financial 
Statistics).

3.2. Maksājumu bilances veidošana un struktūra
Maksājumu bilances sastādīšanai lieto divkāršā ieraksta principu. 

Tā kā katrai konkrētās valsts ārvalstu transakcijai ir divas puses – ieņē
mums un maksājums, abas tiek atspoguļotas maksājumu bilances rādī
tājos. Katru valūtas ieņēmumu no ārvalstu rezidentiem kontos atspo
guļo ar pluszīmi (“+”) kā kredītposteni, bet katru maksājumu ārvalstu 
rezidentiem kontos atspoguļo kā debeta posteni ar mīnuszīmi (“–”).

Maksājumu bilances divas galvenās daļas ir: 
•	 norēķinu konts, kurā atspoguļo ienākumu un izdevumu plūsmas;
•	 kapitālkonts, kurš rāda izmaiņas prasībās un saistībās. 
Finanšu plūsmas, kas veido šos kontus, līdzsvaro ar oficiālās finan

sēšanas bilances palīdzību.
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3.2.1. Norēķinu konts

Svarīga maksājumu bilances norēķinu konta sastāvdaļa ir tirdznie-
cības bilance, ko dažkārt sauc arī par redzamo bilanci, jo preces redza
mā veidā šķērso valsts robežu. Tirdzniecības bilance atspoguļo ieņēmu
mus no preču eksporta un izdevumus par preču importu. Ieņēmumus 
no eksporta atspoguļo ar pluszīmi kā kredīta posteni, bet maksājumus 
par importu uzrāda ar mīnuszīmi kā debeta posteni. Ja eksportam ir 
pārsvars pār importu, vērojams tirdzniecības bilances pārpalikums, sa
vukārt, ja importam ir pārsvars pār eksportu, runā par tirdzniecības 
bilances deficītu.

Importa vērtība var tikt uzrādīta FOB (free on board) cenās vai CIF 
(cost, insurance, freight) cenās. CIF vērtībā iekļautas transporta izmak
sas un apdrošināšana līdz saņēmējvalsts robežām, bet FOB cenās tās 
iekļautas tikai līdz piegādātājvalsts robežām. Eksportu vienmēr uzrāda 
FOB vērtībās. 

Norēķinu kontā bez tirdzniecības jeb redzamās bilances vēl ietilpst 
arī tā sauktā neredzamā bilance. 

Neredzamā bilance, ko dažkārt dēvē vienkārši par pakalpojumu 
bilanci, ietver datus par pakalpojumu importu un eksportu (starp
tautiskais transports, tūrisms, apdrošināšana, bankas u. c.), procentu 
ieņēmumiem un maksājumiem, ieņēmumiem un maksājumiem par 
dividendēm, peļņu, vienpusējiem maksājumiem un ieņēmumiem (pie
mēram, viesstrādnieku sūtījumi uz dzimteni, pensijas ārvalstu reziden
tiem, ārvalstu palīdzība). 

3.2.2. Kapitālkonts (finanšu konts)

Kapitālkontā (dažkārt no tā atsevišķi izdala finanšu kontu) tiek 
atspoguļotas transakcijas, kuras saistītas ar finanšu kapitāla plūsmu 
valstī un no valsts. Kapitāls valstī ieplūst, ja tiek veikts aizņēmums no 
ārvalstīm, kā arī ja ārzemnieki investē konkrētajā valstī vai rezidenti 
pārdod savus ārvalstu aktīvus. Kapitāla ieplūšanu atspoguļo kā maksā
jumu bilances kredītposteni ar pluszīmi. Savukārt kapitāls valsti atstāj, 
ja tas tiek aizdots uz ārzemēm, investēts ārzemēs, ja tiek pirkti ārvalstu 
aktīvi un vietējie aktīvi, kas pieder ārzemniekiem. Kapitāla aizplūšanu 
atspoguļo kā debetposteni ar mīnuszīmi. 

Kapitālkonta posteņus var iedalīt pēc izcelsmes (no privātā vai 
no sabiedriskā sektora), pēc termiņa rakstura (īstermiņa, vidēja un 
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ilgtermiņa). Summa, ko veido kapitāla ieplūšana valstī un aizplūšana 
no tās, parāda kapitālkonta bilanci. 

3.2.3. Galīgā naudas plūsma

Maksājumu bilances sastādīšanu ievērojami ietekmē statistikas 
problēmas. Var rasties kļūdas un novirzes, kuru pamatā ir: (i) neiespē
jamība uzskaitīt katru transakciju, (ii) daudzu statistikas datu iegūšana 
uz vērtējumu bāzes no dažādiem atsevišķiem avotiem, (iii) uzņēmēju 
vēlēšanās maksāt mazākus nodokļus (negodīgas kompānijas uzrāda 
mazāku eksportu, bet lielāku importu), (iv) iniciatīvas un vilcināšanās 
(leads and lags) politika – norēķina termiņu paātrināšana vai novilci
nāšana vai situācija, kad transakcija notiek, bet maksājums seko vēlāk. 

Kļūdas rada starpību starp norēķinu konta un kapitālkonta summu 
un oficiālās finansēšanas bilanci. Šo starpību dēvē par statistisko no-
virzi jeb kļūdu, ar to tiek līdzsvarota maksājumu bilance. Teorētiski, ja 
dati būtu precīzi, statistiskajai novirzei vajadzētu būt vienādai ar nulli. 
Galīgo naudas plūsmu iegūst pēc formulas: 

 Norēķinu konta summa + kapitālkonta summa + (1)
+ statistiskā novirze = galīgā naudas plūsma

Galīgā naudas plūsma parāda naudas summu, ko var pievienot val
stu oficiālajām rezervēm vai kādā apmērā var norēķināties par valsts 
oficiālajiem aizņēmumiem, citā gadījumā tā liecina par naudas summu, 
kas jāņem no valsts oficiālajām rezervēm vai jāaizņemas no ārvalstu 
avotiem, lai līdzsvarotu maksājumu bilanci.

3.2.4. Oficiālās finansēšanas bilance

Katras valsts Centrālā banka glabā ārvalstu valūtas aktīvus, kuri 
galvenokārt paredzēti valūtas stabilizācijai, devalvācijas novēršanai. 
Katra galīgā naudas plūsma, kas tiek novirzīta ārpus valsts, atbildīga
jām valsts institūcijām jāsedz no valsts rezervēm vai arī tām šī summa 
ir jāaizņemas no ārvalstu centrālajām bankām vai Starptautiskā Valū
tas fonda (parādās kontā ar pluszīmi).

Ja galīgā naudas plūsma ir pozitīva, valūta ieplūst no ārzemēm  – 
valsts var papildus palielināt oficiālās rezerves vai arī atmaksāt parādus 
Starptautiskajam Valūtas fondam u. c. ārvalstu institūcijām (parādās 
kontā ar mīnuszīmi).
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3.3. Maksājumu bilances transakciju atspoguļojums
Pastāv pieci ekonomisko transakciju tipi starp dotās valsts un ārval

stu rezidentiem: 
•	 preču/pakalpojumu maiņa pret finanšu resursiem; 
•	 preču/pakalpojumu maiņa pret citām precēm/pakalpojumiem 

jeb bārters; 

Norēķinu konts
1. Preču eksports +800
2. Preču imports –600
3. Tirdzniecības bilance +200 [(1)+(2)]
4. Pakalpojumu eksports +480
5. Pakalpojumu imports –640
6. No ārzemēm saņemtā peļņa, 

procenti, dividendes
+60

7. Uz ārzemēm samaksātā peļņa, 
procenti, dividendes

–40

8. Vienpusējie ieņēmumi no 
ārzemēm

+120

9. Vienpusējie maksājumi uz 
ārzemēm

–80

10. Norēķinu konta bilance +100 [(3)→(9)]

Kapitālkonts
11. Investīcijas aiz robežām –140
12. Vidēja un ilgtermiņa aizdevumi –360
13. Īstermiņa aizdevumi –240
14. Ārvalstu investīcijas +280
15. Vidēja un ilgtermiņa aizņēmumi +160
16. Īstermiņa aizņēmumi +120
17. Kapitālkonta bilance –180 [(11)→(16)]
18. Statistiskā novirze +20 [0–((10)+(17)+(20)+(21))]
19. Galīgā naudas plūsma –60 [(10)+(17)+(18)]
20. Izmaiņas rezervēs +40 (pieaugums “–” samazinājums “+”
21. Aizņēmumi vai maksājumi SVF +20 (maksājumi “–” aizņēmumi “+”)

1. att. Maksājumu bilances struktūra
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•	 finanšu resursu maiņa pret finanšu resursiem;
•	 preču/pakalpojumu pārvietošana (atdošana) bez atlīdzības (pie

mēram, militārā, humānā palīdzība);
•	 finanšu aktīvu pārvietošana (atdošana) bez atlīdzības (piemē

ram, viesstrādnieku līdzekļu sūtījumi ģimenēm dzimtenē, nau
das dāvinājumi no ārzemēm).

Katra transakcija maksājumu bilancē tiek ierakstīta divreiz  – kā 
kredītpostenis un kā debetpostenis. Piemēram, preču eksports, ko ap
maksā skaidrā naudā, ne vien jāatspoguļo kā maksājuma ieņēmums, kā 
tirdzniecības bilances aktīva postenis, bet tas arī jāieraksta īstermiņa 
kapitāla bilancē. Ja pircējs maksā no konta, kas ir pircēja paša valsts 
bankā, tad eksportētājs iegūst prasību pret ārzemju banku. Pretējais 
kontējums maksājumu bilances pasīvā ir īstermiņa prasības ārzemēm 
(kapitāla eksports). Ja pircējs maksā no konta, kas atrodas eksportētāja 
valsts bankā, samazinās šīs bankas ārzemju saistības. Pretējas darbības 
iegrāmatojums ir īstermiņa saistību samazinājums pret ārzemēm (ka
pitāla reeksports). Ja kāda prece tiek sūtīta nevis pret samaksu, bet kā 
dāvana, tas arī tiek iegrāmatots kā preču eksports (zināmā mērā fiktīvi).

Aktīvu pozīcijas ir ne vien transakcijas, kas izpaužas kā maksājumi, 
bet arī tādas, kam teorētiski vajadzētu novest pie maksājumiem. Pretējs 
iegrāmatojums ir pasīva postenis pārvedumu bilancē (uz ārzemēm sū
tītie maksājumi). 

Ja eksportētājam ir devīzes (citu valstu valūta) un viņa valsts centrā
lā banka šīs devīzes nopērk par savu valūtu, palielinās centrālās bankas 
devīžu rezerves. Pretējas darbības iegrāmatojums ir centrālās bankas 
ārzemju prasību pieaugums. Kad tiek eksportētas nevis preces, bet ka
pitāls, t. i., ja iekšzemes rezidents pērk ārzemju ilgtermiņa vērtspapīrus, 
tad, tā kā notiek maksājumi uz ārzemēm, tie ilgtermiņa kapitālbilancēs 
parādās pasīvā (ilgtermiņa prasību pret ārzemēm pieaugums). Pretējas 
darbības iegrāmatojums ir īstermiņa saistību pieaugums pret ārzemēm 
(ja maksā no konta savā valstī) vai īstermiņa prasību samazinājums 
pret ārzemēm (ja maksā no konta ārzemēs). Šajā gadījumā tiek ekspor
tēts ilgtermiņa kapitāls un importēts īstermiņa kapitāls. 

No divkāršās iegrāmatošanas principa izriet, ka visas maksājumu 
bilances aktīvu posteņu summai jābūt vienādai ar pasīvu posteņu sum
mu. Šādā tīri grāmatvedības nozīmē maksājumu bilance ir pastāvīgi 
izlīdzināta.
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1. piemērs.
ASV samaksā procentus un dividendes Latvijas investoriem 50 milj. 
USD apmērā, debetējot ASV banku kontus un pēc tam kreditējot 
Latvijas rezidentu bankas kontus, kuri atrodas ASV (pieņem, ka 
1 EUR = 2 USD).

ASV maksājumu bilance Latvijas maksājumu bilance

Norēķinu konts Norēķinu konts

Samaksātie procenti 
un dividendes

– USD 50 milj. Saņemtie procenti un 
dividendes

+ EUR 25 milj.

Kapitālkonts Kapitālkonts

Palielinās ASV banku 
saistības

+ USD 50 milj. Palielinās ASV banku 
depozīti

– EUR 25 milj.

2. piemērs.
ASV dāvina preces par 10 milj. EUR Latvijas labdarības organizāci
jām (pieņem, ka 1 EUR = 2 USD).

ASV maksājumu bilance Latvijas maksājumu bilance

Norēķinu konts Norēķinu konts

Preču eksports + USD 20 milj. Preču imports – EUR 10 milj.

Vienpusējais 
maksājums

– USD 20 milj. Neatmaksājamais 
pārvedums (vienpusējie 
ieņēmumi)

+ EUR 10 milj.

3. piemērs.
ASV eksportē uz Latviju preces par 100 milj. USD. Latvijas importē
tāji tās apmaksā, samazinot savus depozītkontus ASV bankās (pie
ņem, ka 1 EUR = 2 USD).

ASV maksājumu bilance Latvijas maksājumu bilance

Norēķinu konts Norēķinu konts

Preču eksports + USD 100 milj. Preču imports – EUR 50 milj.

Kapitālkonts Kapitālkonts

Samazinās ASV banku 
saistības pret Latvijas 
rezidentiem

– USD 100 milj. Samazinās Latvijas 
rezidentu depozīti 
ASV banku aktīvos

+ EUR 50 milj.
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3.4. Maksājumu bilances saldo (deficīta vai pārpalikuma) 
dažādas koncepcijas

Maksājumu bilance grāmatvedības izteiksmē vienmēr ir sabalansē
ta jeb līdzsvarota, jo katram kredītpostenim kontā ir atbilstošs debet
postenis citur. Tomēr, kaut gan kopējā maksājumu bilance vienmēr ir 
sabalansēta, tas nenozīmē, ka katrs atsevišķais konts, kas veido maksā
jumu bilanci, ir sabalansēts. Piemēram, norēķinu konts var būt ar pār
palikumu, bet kapitāla konts – ar deficītu. 

Izšķir autonomos posteņus (virssvītras posteņus) un pavadposte-
ņus (zemsvītras posteņus). Autonomie posteņi ir transakcijas, kuras 
notiek neatkarīgi no maksājumu bilances, savukārt pavadposteņi  – 
maksājumu bilances transakcijas, kas finansē katru starpību starp au
tonomajiem ieņēmumiem un maksājumiem. Ja autonomie ieņēmumi 
ir lielāki par autonomajiem maksājumiem, veidojas pārpalikums, sa
vukārt, ja autonomie ieņēmumi ir mazāki par autonomajiem maksāju
miem, veidojas deficīts. 

Pastāv dažādi traktējumi par to, kurš ir autonomais, bet kurš – pa
vadpostenis. Tas noved pie alternatīvām koncepcijām par to, kas īsti 
uzskatāms par maksājumu bilances pārpalikumu vai deficītu. Atrast 
motivāciju transakcijas novietošanai zem vai virs svītras nav viegls uz
devums. Piemēram, ja īstermiņa kapitāls ieplūst valstī, jo tajā ir augsts 
noguldījuma procents, to var klasificēt kā autonomu posteni. Savukārt, 
ja nauda ieplūst, finansējot importu, tas klasificējams kā pavadpostenis. 

Šī problēma – kuri posteņi jāklasificē kā autonomie, bet kuri kā pa
vadposteņi – dod pamatu dažādām maksājumu bilances līdzsvara (ne
līdzsvarotības) koncepcijām.

3.4.1. Tirdzniecības bilances un norēķinu konta saldo

Gan tirdzniecības bilances, gan norēķinu kontu statistika lielākajā 
daļā valstu tiek publicēta ik mēnesi. Tirdzniecības bilances saldo no
saka importa un eksporta attiecības. Ja eksporta apjoms ir lielāks par 
importa apjomu, rodas tirdzniecības bilances pārpalikums, savukārt, 
ja importa apjoms ir lielāks par eksporta apjomu, rodas tirdzniecības 
bilances deficīts. 

Norēķinu konta pārpalikums nozīmē, ka valsts kā veselums ir pa
lielinājusi savu prasību lielumu pret pārējo pasauli. Norēķinu konta 



40

deficīts nozīmē, ka valsts ir samazinājusi savas neto prasības pret pārējo 
pasauli. Norēķinu konts visai ātri reaģē uz izmaiņām citos ekonomikas 
rādītājos, piemēram, reālajos valūtas kursos, konkrētās valsts un ārval
stu ekonomikas pieaugumā, cenu inflācijā u. c.

3.4.2. Pamatbilances koncepcija un saldo

Par pamatbilanci sauc norēķinu konta bilances un ilgtermiņa kapi
tāla neto plūsmas summu. 

Pamatbilances koncepcija bija ļoti svarīga Bretonvudsas sistēmas 
(fiksēto valūtas kursu) laikā, jo tā apvieno maksājumu bilances stabilos 
elementus. 

Diskutabls ir jautājums, vai katras nozīmīgas izmaiņas pamatbilan
cē ir signāls tam, ka notiek fundamentālas izmaiņas visā maksājumu 
bilancē. Kaut arī pamatbilances pasliktināšanās var būt visas ekonomi
kas pasliktināšanās signāls, tomēr pamatbilances deficīts ne vienmēr ir 
viennozīmīgi slikts rādītājs.

Piemēram, valsts maksājumu bilancei ir norēķinu konta deficīts, 
kuru pastiprina ilgtermiņa kapitāla aizplūdums. Tātad pamatbilancē 
veidojas liels deficīts. Tomēr kapitāla aizplūšana nākotnē var nest peļ
ņu, procentus, dividendes, un tas palīdzēs nākotnē radīt norēķinu kon
ta pārpalikumu. 

Un otrādi – pārpalikums pamatbilancē ne vienmēr ir viennozīmīgi 
pozitīvs rādītājs. Piemēram, maksājumu bilancē ir norēķinu konta de
ficīts, to nosedz neto kapitāla ieplūdums, un tā veidojas pamatbilances 
pārpalikums. Šādu situāciju var interpretēt divējādi: 

•	 ja valsts ir spējīga saņemt ilgtermiņa aizdevumu, nav iemesla uz
traukumam, ja jau ārzemnieki naudu ir gatavi aizdot vai ieguldīt;

•	 pamatbilances pārpalikums var būt problēma, jo ilgtermiņa aiz
ņēmumi liks nākotnē maksāt ārzemniekiem procentus, dividen
des, uz ārzemēm plūdīs peļņa, kas, savukārt, palielinās norēķinu 
konta deficītu. 

Arī kapitāla plūsmu klasifikācija atbilstoši termiņam (īstermiņa vai 
ilgtermiņa) var būt problemātiska. Par ilgtermiņa aizdevumiem parasti 
uzskata tos, kas ir ilgāki vismaz par vienu gadu. Tomēr daudzas ilgter
miņa kapitāla plūsmas viegli var konvertēt īstermiņa kapitāla plūsmās 
un otrādi. Piemēram, Latvijas investoram nopērkot piecu gadu ASV 
valdības obligāciju, viņš ietekmē Latvijas un ASV ilgtermiņa kapitāla 
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bilances. Tā kā ASV ir attīstīts kapitāla tirgus, Latvijas investors teorē
tiski jebkurā brīdī var obligāciju pārdot, tādā veidā ilgtermiņa kapitāla 
ieguldījumus konvertējot uz īstermiņa.

3.4.3. Norēķinu bilances koncepcija un saldo

Norēķinu bilances koncepcijas pamatā ir operācijas, ko veic mo
netārās institūcijas, lai finansētu nesabalansētību norēķinu kontā un 
kapitālkontā. 

Autonomie posteņi šajā gadījumā ir tie, kuri veido galīgo naudas 
plūsmu, pavadposteņi – tās transakcijas, kuras jāveic monetārajām in
stitūcijām oficiālās finansēšanas bilances ietvaros.

Ja maksājumu bilances galīgā naudas plūsma ir negatīva, maksāju
mu bilance ir ar deficītu (dažreiz saka, ka valsts ir deficītā), un tas ir 
jāfinansē monetārajām institūcijām no savām ārvalstu valūtas rezer
vēm vai arī jāaizņemas valūta no Starptautiskā Valūtas fonda vai citām 
monetārajām institūcijām.

Jāatzīmē, ka valsts, kuras valūtu lieto kā rezerves valūtu, negatīvas 
galīgās naudas plūsmas gadījumā var uzturēt fiksētu paritāti savai va
lūtai, nesamazinot savas rezerves un neaizņemoties no Starptautiskā 
Valūtas fonda. Taču, ja šāda situācija saglabājas ilgtermiņā, tas neno
vēršami noved pie valūtas devalvācijas. Kā piemēru var minēt situāciju 
ASV 20. gadsimta 70. gadu sākumā, kad ilgstošas un hroniskas negatī
vās galīgās naudas plūsmas apstākļos ASV zaudēja savas starptautiskās 
valūtas un zelta rezerves, kas bija par iemeslu ASV dolāra devalvācijai 
un arī Bretonvudsas valūtas sistēmas sabrukumam.

Norēķinu bilances koncepcija nav tik svarīga tām valstīm, kurām 
ir peldoši valūtas kursi, atšķirībā no tām, kurām ir fiksēti valūtu kursi. 
Norēķinu bilances koncepcija fiksēta valūtas kursa gadījumos ļauj kon
statēt, kāds spiediens pastāv uz monetārajām institūcijām, lai valūtas 
revalvētu vai devalvētu.

Brīvi peldoši valūtu kursi nozīmē to, ka valūtas vērtība automātiski 
pieaug vai samazinās. Līdz ar to monetārās institūcijas ideālā gadījumā 
ne pērk, ne pārdod savu valūtu un oficiālajai norēķinu bilancei ir ten
dence tiekties uz “0”.

Veidojot ekonomisko politiku, ir jāizvēlas, kuru no maksājumu bi
lances līdzsvara koncepcijām lietot ekonomikas analīzei. Katra koncep
cija satur savu specifisku informāciju, katra var tikt uzskatīta par sava 
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veida indikatoru. Izskatot tās visas, var gūt labu pārskatu par atvērtas 
ekonomikas makroekonomisko situāciju. 

Lēmumu pieņemšanu ekonomiskās politikas sfērā lielā mērā ietek
mē maksājumu bilances norēķinu konta stāvoklis (deficīts). Tam var 
būt liela nozīme attiecībā uz nacionālās valūtas kursa izmaiņām.

Ekonomikas analīzē ir ļoti svarīgi ņemt vērā laika dimensiju. De
ficīts ne vienmēr ir kaut kas slikts, ja tas nākotnē rada pārpalikumu. 
Piemēram, ja kapitālkontā kā importa preces dominē mašīnas un ie
kārtas, tad pastāv iespēja, ka ražošanas attīstības rezultātā nākotnē tās 
nesīs peļņu. 

Tirdzniecības bilance
+ Preču eksports (ieņēmumi no eksporta)
– preču imports (maksājumi par preču importu)

= tirdzniecības bilance 

Norēķinu konta bilance
Tirdzniecības bilance
+ pakalpojumu eksports
+ no ārzemēm saņemtie procenti, dividendes un peļņa
+ vienpusējie ieņēmumi

– pakalpojumu imports
– samaksātie procenti, dividendes, peļņa
– vienpusējie maksājumi uz ārzemēm

= norēķinu konta bilance

Pamatbilance
Norēķinu konta bilance 
+ ilgtermiņa kapitālkonta bilance

= pamatbilance

Norēķinu bilance
Pamatbilance
+ īstermiņa kapitālkonta bilance
+ statistiskā novirze

= norēķinu bilance

2. att. Maksājumu bilances koncepciju pārskats
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3.5. Latvijas maksājumu bilance
Latvijas maksājumu bilance atspoguļo Latvijas saimnieciskos da

rījumus ar pārējām valstīm. Maksājumu bilance tiek veidota atbilstoši 
Starptautiskā Valūtas fonda “Maksājumu bilances rokasgrāmatas” pra
sībām un Eiropas Centrālās bankas prasībām, ietverot norēķinu kontu, 
kapitāla un finanšu kontus un statistisko novirzi.

Kopš 1992. gada Latvijā maksājumu bilanci sagatavo un publicē kat
ru ceturksni. Sākot ar 2000.  gadu, maksājumu bilances sagatavošana 
ir Latvijas Bankas pārziņā. Pirms tam maksājumu bilances sagatavo
šana ietilpa Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes uzdevumos. Sākot 
ar 2001. gadu, Latvijas Banka publicē arī mēneša maksājumu bilances 
pamatrādītājus.

Latvijas maksājumu bilances galvenie informācijas avoti ir Latvi
jas Banka, Latvijas Centrālā statistikas pārvalde, Starptautiskā lidosta 
“Rīga”, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, ministrijas (īpaši Ārlietu 
ministrija un Finanšu ministrija), Valsts ieņēmumu dienests, kurā ie
tilpst arī muitas institūcija, Valsts kontrole, Valsts sociālās apdrošināša
nas aģentūra, Rīgas Fondu birža.

Latvijai ilgus gadus bija raksturīgs negatīvs norēķinu konta saldo. 
2004.  gadā ievērojami pasliktinājās tirdzniecības bilance  – preču im
porta pieaugums apsteidza preču eksporta kāpumu. Tam pamatā bija 
augošais iekšējais pieprasījums un preču krājumu veidošana pirms ie
stāšanās ES, kā arī vairākas liela apjoma vienreizējas investīciju preču 
iegādes.

2006. un 2007. gadā norēķinu konta deficīts sasniedza jau 20 % no 
IKP tirdzniecības bilances deficīta pieauguma dēļ. Pat respektablais 
žurnāls “The Economist” prognozēja, ka šāds deficīts nevar ilgstoši pa
stāvēt un Latvijas latu tuvākajā laikā gaidot devalvācija. 

2008.  gadā norēķinu konta deficīts samazinājās pasaules finanšu 
krīzes ietekmē, strauji vājinājās ārējais pieprasījums un pieeja kredītre
sursiem. To ietekmēja arī valstī īstenotie pasākumi kredītu izsniegšanas 
stingrākai kontrolei. 2008. gadā kopumā norēķinu konta deficīts atkā
pās 2005. gada līmenī (ap 12 % no IKP). Lielais maksājumu bilances no
rēķinu konta deficīts, kas bija izveidojies iepriekšējos straujās izaugsmes 
gados un līdz ar to palielinājis Latvijas ekonomikas ievainojamību, iz
raisīja straujāko IKP samazinājumu Eiropas Savienībā (ES) 2008. gadā 
un 2009.  gada trīs ceturkšņos. Tā kā izsīka finanšu ieplūde, notika 
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straujš privātā patēriņa un investīciju samazinājums un tika veiktas bū
tiskas ekonomikas korekcijas. To rezultātā preču un pakalpojumu eks
porta un importa bilance uzlabojās, taču vienlaikus kritās ekonomiskā 
aktivitāte, jo samazinājās iekšējais pieprasījums.

Minēto iemeslu dēļ Latvijā notika maksājumu bilances norēķinu 
konta izmaiņas. Liels un nepārtraukti augošs norēķinu konta deficīts, 
kas bija raksturīgs Latvijai vairāku gadu garumā, kopš 2007. gada otrā 
pusgada sāka samazināties, un 2009. gadā norēķinu konta bilance pir
mo reizi bija pozitīva. 2009. gadā finanšu resursi visvairāk aizplūda no 
Latvijas bankām, samazinoties to kredītportfeļiem. Vienlaikus finanšu 
resursi ieplūda valdības sektorā (aizņēmumi) un banku sektorā (ārval
stu tiešās investīcijas, kas sedza zaudējumus). Kapitāla konts bija po
zitīvs, jo to galvenokārt veidoja dažādi Eiropas maksājumi, kas ir un 
būs nozīmīgs finanšu resurss Latvijas tautsaimniecībai. Tas, ka jaunas 
kapitāla ieplūdes pat pārsniedza lielos zaudējumus, liecina par inves
toru pārliecību par Latvijas tautsaimniecības izaugsmi ilgākā termiņā. 
2009. gadā pakāpeniski uzlabojās ārējā ekonomiskā vide, tāpēc uzlabo
jās arī tirdzniecības bilance. 2010. gadā atkal ievērojami palielinājās gan 
preču imports, gan eksports, kas nodrošināja pozitīvu norēķinu kon
ta bilanci. Kopš 2011. gada Latvijā atkal ir vērojama negatīva norēķinu 
konta bilance, jo preču importa pieaugums apsteidz eksporta tempus. 
Tomēr atšķirībā no pirmskrīzes gadiem deficīts turas veselīgā līmenī – 
ap 3 %.

Latvijas maksājumu bilances galvenie turpmākie riski lielā mērā ir 
saistīti ar globālajiem, it sevišķi Eiropas, ekonomiskajiem un politis
kajiem procesiem. 2014. gada naftas cenas kritums samazina importa 
izmaksas, savukārt Krievijas rubļa vērtības kritums un embargo pa
sliktina eksporta pozīcijas. Eiropas Centrālās bankas (ECB) 2015. gada 
sākumā iesāktā monetārā stimulācija samazina eiro vērtību, kam būtu 
jāuzlabo eksporta pozīcijas uz trešajām valstīm. Nezināmo ir daudz, 
bet ir skaidrs, ka pasaules un Latvijas ekonomiku gaida nemierīgs laiks, 
kurš atspoguļosies arī Latvijas maksājumu bilancē. 
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1. tabula
Latvijas maksājumu bilance (procentos no iekšzemes kopprodukta)

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
NORĒĶINU KONTS –3,1% –2,3% –3,3% –2,8% 2,3% 8,0% –12,3% –20,8% –20,9%
PRECES –10,1% –10,9% –11,6% –12,0% –8,2% –8,1% –17,2% –22,9% –24,5%
Kredīts (eksports) 41,9% 42,1% 43,7% 40,8% 36,5% 26,5% 25,2% 25,1% 26,2%
Debets (imports) –51,9% –53,0% –55,3% –52,7% –44,7% –34,6% –42,4% –48,0% –50,7%
PAKALPOJUMI 7,2% 7,6% 7,4% 7,3% 7,1% 7,6% 5,7% 5,0% 4,6%
Kredīts (eksports) 15,9% 16,7% 17,1% 17,0% 16,7% 16,7% 15,0% 14,1% 14,1%
Debets (imports) –8,7% –9,1% –9,7% –9,8% –9,6% –9,1% –9,3% –9,1% –9,5%
SĀKOTNĒJIE IENĀKUMI –0,8% –0,3% –0,6% 0,0% 1,0% 6,1% –2,3% –3,8% –2,8%
Kredīts 4,5% 5,3% 5,6% 5,4% 5,1% 5,4% 5,1% 4,7% 5,3%
Debets –5,3% –5,6% –6,2% –5,4% –4,1% 0,7% –7,4% –8,6% –8,1%
OTRREIZĒJIE IENĀKUMI 0,5% 1,3% 1,6% 1,9% 2,3% 2,4% 1,5% 0,9% 1,8%
Kredīts 4,2% 4,7% 4,8% 5,0% 5,3% 6,4% 5,2% 5,9% 7,6%
Debets –3,6% –3,4% –3,2% –3,1% –3,0% –3,9% –3,7% –5,0% –5,8%
KAPITĀLA KONTS 3,0% 2,5% 3,0% 2,1% 1,9% 2,4% 1,4% 1,8% 1,1%
Kredīts 3,0% 2,5% 3,0% 2,1% 2,0% 2,4% 1,5% 1,9% 1,2%
Debets 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% –0,1% –0,1% –0,1% 0,0% 0,0%
FINANŠU KONTS –4,0% –1,0% –0,7% 0,4% –6,0% –11,6% 12,6% 19,7% 19,2%
TIEŠĀS INVESTĪCIJAS 1,0% 1,6% 3,2% 4,9% 1,5% 0,6% 2,9% 6,3% 7,0%
Ārvalstīs –0,4% –1,3% –0,7% –0,2% –0,1% 0,2% –0,7% –1,2% –0,8%
Latvijā 1,5% 2,9% 3,9% 5,1% 1,6% 0,4% 3,5% 7,5% 7,8%
PORTFEĻIEGULDĪJUMI 0,4% –0,8% 4,5% –2,2% –1,7% 0,7% 1,0% –2,2% 0,1%
Aktīvi –6,5% –2,0% –3,3% –3,0% –1,6% 0,6% 0,8% –2,0% –1,2%
Pasīvi 6,9% 1,2% 7,8% 0,8% –0,1% 0,0% 0,2% –0,2% 1,4%
ATV. FINANŠU INS. –0,9% 0,9% 0,2% 0,4% –1,1% 1,6% –0,3% 0,7% 0,3%
Aktīvi 0,6% 2,0% 1,5% 2,0% 1,4% 2,5% 0,9% 1,1% 0,6%
Pasīvi –1,4% –1,1% –1,3% –1,6% –2,6% –0,9% –1,2% –0,3% –0,3%
CITI IEGULDĪJUMI –5,0% –1,0% –5,1% –7,1% –0,7% –8,9% 7,2% 18,0% 21,0%
Aktīvi –6,1% 0,0% –1,2% –1,5% –3,3% –3,9% –1,3% –19,3% –9,0%
Pasīvi 1,1% –1,0% –3,8% –5,7% 2,5% –5,0% 8,4% 37,4% 30,0%
REZERVES AKTĪVI 0,5% –1,7% –3,6% 4,4% –4,0% –5,6% 1,9% –3,2% –9,2%
NOVIRZE 4,1% 0,8% 1,0% 0,3% 1,8% 1,2% –1,7% –0,7% 0,6%

Avots: Latvijas Banka
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4.1. Valūtas kurss: definīcija un būtība
Valūtas kurss – kādas valsts naudas vienības cena, izteikta ārvalsts 

naudas vienībās vai starptautiskajās norēķinu vienībās (SDR), vai divu 
valstu valūtu vienību attiecība, vai kādas valsts naudas vienības attie
cība pret starptautisko norēķinu vienību. Valūtas kurss ir izteikts tiešā 
kotācijā, ja nosaka, cik nacionālās valūtas vienības nepieciešamas, lai 
nopirktu vienu vienību ārvalstu valūtas. Netiešā veidā valūtas kurss 
atspoguļo, cik ārvalstu valūtas vienības ir nepieciešamas, lai iegādātos 
vienu vienību nacionālās valūtas.

Valūtas kurss ir nepieciešams, lai: 
•	 varētu notikt preču un pakalpojumu starptautiskajai tirdzniecī

bai nepieciešamā valūtu maiņa; 
•	 tiktu nodrošināta kapitāla un kredītu starptautiskā kustība; 
•	 varētu salīdzināt pasaules un nacionālo tirgu cenas; 
•	 periodiski pārvērtētu tos uzņēmumu un banku kontus, kuri ir 

ārvalstu valūtā; 
•	 varētu salīdzināt dažādu valstu ekonomikas rādītājus, kuri iz

teikti naudas izteiksmē.
Valūtas kurss ir kā koeficients, ar kura palīdzību vienas valūtas 

summu var pārrēķināt citā. 

4.2. Valūtas kursu veidi
Nominālais (kases) valūtas kurss – divu valūtu attiecība, kādā tās 

tiek mainītas konkrētajā brīdī valūtas tirgos. Nominālais valūtas kurss 
rāda, cik vienībām nacionālās valsts valūtas konkrētajā brīdī atbilst no
teikts daudzums kādas ārvalsts valūtas. Nominālie valūtu kursi tiek lie
toti valūtu tirgu transakcijām. 

4 Valūtu kursu koncepcijas
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Reālais valūtas kurss ir nominālais valūtas kurss, kas pielāgots rela
tīvajām cenām (jeb cenu izmaiņām) apskatāmajās valstīs. Reālais valū
tas kurss tiek izteikts indeksa formā un aprēķināts pēc formulas: 

 

d

f

PRER =
NER × P  

(2)

kur 
RER  – reālais valūtas kurss;
NER  – nominālais tiešais valūtas kurss (cik nacionālās valūtas vie

nības tiek dotas par vienu ārvalstu valūtas vienību);
Pd  – vietējo preču cena, izteikta nacionālajā valūtā;
Pf – ārvalsts preču cena, izteikta šajā ārzemju valūtā (tātad ār

valsts preču cena, izteikta nacionālajā valūtā, ir NER × Pf).

Preču cenu noteikšanai un salīdzināšanai tiek izmantots noteikts 
preču grozs. Ja tas pats preču grozs, mērīts tajā pašā valūtā, maksā vie
nādi iekšzemē un ārzemēs, reālajam valūtas kursam ir vērtība “1” jeb 
eksistē absolūtā pirktspējas paritāte. 

Dinamiska pirktspējas paritāte  – ja reālais valūtas kurss paliek 
konstants (var būt 1 vai kāds cits skaitlis). 

Mērot relatīvo cenu attiecību ārējā tirdzniecībā, eksporta cenu in
deksu dala ar importa cenu indeksu (abi vienā un tajā pašā valūtā). Tā 
iegūst maiņas attiecību starptautiskajā tirdzniecībā (commodity terms 
of trade). 

Reālo valūtas kursu aprēķina kā indeksu. Aprēķinos cenu indeksa 
P vietā var ņemt arī vietējās un ārvalsts inflācijas rādītājus. 

Ja reālais valūtas kurss ir mazāks par 1 (RER < 1), tad attiecīgās 
valsts prece ir salīdzinoši lētāka par ārvalstu preci un valsts ir konku
rētspējīgāka. Ja reālais valūtas kurss ir lielāks par 1 (RER > 1), tad attie
cīgās valsts prece ir salīdzinoši dārgāka par ārvalstu preci un valsts pre
ču konkurētspēja ir zemāka. Tātad, jo lielāks indekss, jo mūsu preces ir 
salīdzinoši dārgākas (un otrādi). 

Reālos valūtas kursu indeksus parasti apskata dinamikā. RER pie
augums liecina par to, ka attiecīgās valsts preces ārvalstu tirgos kļūst 
dārgākas, respektīvi, valsts konkurētspēja samazinās. Ja reālais valūtas 
kurss laika gaitā samazinās, attiecīgās valsts preces ārvalstu tirgos kļūst 
salīdzinoši lētākas, respektīvi, valsts konkurētspēja palielinās. 
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Reālajā dzīvē valstij kopumā dažkārt nav tik svarīgi, kā mainās va
lūtas kurss pret kādu vienu noteiktu valūtu, bet gan pret to ārvalstu va
lūtu grozu, ar kurām notiek konkrētās valsts visintensīvākā tirdznie
cība. Tāpēc tiek izmantots efektīvais valūtas kurss, kas rāda, vai do
tās valsts valūtas vērtība pret ārvalstu galveno tirdzniecības partneru 
valūtu svērto grozu pieaug vai samazinās. Arī efektīvie valūtu kursi ir 
nominālie un reālie. 

Nominālais efektīvais valūtas kurss ir ģeometriski vidējais svērtais 
indekss no divpusējo valūtas kursu attiecībām pret galvenajiem tirdznie
cības partneriem. Kursa palielināšanās norāda, ka konkrētā valūta kļūst 
vērtīgāka attiecībā pret valsts galvenajiem tirdzniecības partneriem. 

Reālais efektīvais valūtas kurss ir ģeometriski vidējais svērtais in
dekss no divpusējo valūtas kursu attiecībām pret galvenajiem tirdznie
cības partneriem, kas pielāgots relatīvajām cenām (jeb cenu izmaiņām) 
galvenajās tirdzniecības partneru valstīs.

 

 
∏

n
it

e
iti=1

SR ER =
P






Wi

 
(3)

kur 
ReER – reālais efektīvais valūtas kurss;
Sit – iekšzemes valūtas nominālā kursa indekss, izteikts i tirdz

niecības partnervalsts valūtā periodā t;
Pit – patēriņa cenu indeksu attiecība i tirdzniecības partnervalstī 

un Latvijā periodā t ar bāzes gadu, kas vienāds ar Si bāzes 
gadu;

Wi – normalizētie i tirdzniecības partnervalstu tirdzniecības ap
grozījuma svari.

Izmantojot šo formulu, konkrētās valūtas reālā efektīvā kursa aprē
ķina rezultāts ir atkarīgs no vairākiem faktoriem  – no izvēlētā bāzes 
perioda, nominālā kursa definējuma, izmantotajiem tirdzniecības ap
grozījuma svariem, kā arī šo svaru nomaiņas biežuma.

Ja valūtas reālais efektīvais kurss ir lielāks par 100, tas nozīmē kon
krētās valūtas reālā kursa pieaugumu jeb reālo valūtas vērtības pieau
gumu (real appreciation) attiecībā pret ārvalstu valūtām.

Lai novērtētu kādas valsts preču konkurētspēju, ir jāņem vērā gan 
nominālo valūtu kursu izmaiņas, gan arī cenu izmaiņas. Tas ir tieši tas, 
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ko rāda reālais valūtas kurss. Tādējādi reālais valūtas kurss var tikt iz
mantots, lai noskaidrotu, piemēram, eirozonas preču konkurētspēju at
tiecībā pret ārvalstu precēm. 

Apskatīsim reālo valūtas kursu, par pamatu ņemot eiro (EUR) un 
ASV dolāru (USD). Saskaņā ar reālā valūtas kursa definīciju reālais valū
tas kurss ir vietējā cenu indeksa attiecība pret nominālā valūtas kursa un 
ārvalstu cenu indeksa reizinājumu. Šajā gadījumā ārvalstu cenu indekss 
P* ir ASV cenu indekss, kas ir preču groza vidējā cena ASV un ir izteikta 
dolāros. Tā kā X ir dolāra cena, izteikta eiro, tad XP* ir ASV preču groza 
cena, izteikta eiro. P ir eirozonas preču groza cena, izteikta eiro. 

Rezultātā P/XP* ir eirozonas un ASV preču grozu cenu attiecība, 
abas izteiktas eiro. Citiem vārdiem, reālais valūtas kurss šajā gadījumā 
izsaka eirozonas preču cenas salīdzinājumā ar ASV preču cenām eiro. 
Reālā valūtas kursa pieaugums nozīmē to, ka eirozonas preces kļūst 
mazāk konkurētspējīgas cenu ziņā, salīdzinot ar ASV precēm, bet reālā 
valūtas kursa samazinājums nozīmē to, ka eirozonas preces ir kļuvušas 
relatīvi mazāk konkurētspējīgas. 

Apskatīsim, cik būtiski ir ņemt vērā cenu izmaiņas valūtas kursa ap
rēķināšanā, nosakot eirozonas preču konkurētspēju salīdzinājumā ar 
ārvalstu precēm. Piemēram, ja dolāra vērtība pieaug par 20 % (X vēr
tība pieaug), bet eirozonas cenu līmenis tajā pašā laikā pieaug par 20 % 
un ASV cenu līmenis paliek iepriekšējais, tad EUR–USD reālais valū
tas kurss paliek nemainīgs. Citiem vārdiem sakot, eirozonas cenu kon
kurētspēja attiecībā pret ASV nav mainījusies. Valūtas kursa krišanās 
padara ASV preces dārgākas eiro izteiksmē, bet, tā kā eirozonas preču 
cenas ir pieaugušas par to pašu % relatīvās cenas izteiksmē, netiks no
vērotas nekādas izmaiņas. 

Piemērs.
Benzīna litra cena Latvijā ir 1,00 EUR, ASV – 1,40 USD,  
bet Krievijā – 80,00 RUB. 
Nominālie valūtu kursi valūtām ir šādi: USD = 0,889 EUR,  
RUB = 0,00135 EUR
Aprēķinām benzīna cenas eiro: 
Latvijā benzīns maksā 1,00 EUR, 
ASV tas maksā 1,24 EUR (USD 1,40 x EUR 0,889),
bet Krievijā – 1,08 EUR (RUB 80 x EUR 0,0135). 
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No šī aprēķina varam secināt, ka ASV degviela maksā par 24 % 
vairāk nekā Latvijā, savukārt Krievijā – par 8 % vairāk nekā Latvijā ar 
šādiem nominālajiem valūtu kursiem (NER) un dotajām degvielas ce
nām. Šie indeksi būtībā ir reālie valūtu kursi (RER).

Kopumā esam ieinteresēti aprēķināt eirozonas konkurētspēju lielā
ko tirdzniecības partneru vidū ne tikai salīdzinājumā ar kādu atsevišķu 
valsti, piemēram, ASV. Citiem vārdiem sakot, mēs esam ieinteresēti ap
rēķināt reālā efektīvā valūtas kursa indeksu. Lai no nominālā efektīvā 
kursa indeksa dabūtu reālo efektīvo valūtas kursa indeksu, nepiecie
šams aprēķināt lielāko eirozonas tirdzniecības partneru cenu indeksa 
attiecību pret eirozonas cenu indeksu. Relatīvā efektīvā valūtas kursa 
matemātiskajā izteiksmē X tagad apzīmē nominālo efektīvo valūtas 
kursu, P* ir ārvalstu cenu indekss, un P ir eirozonas cenu indekss.

Ņemot vērā efektīvo kursu lielo ietekmi uz ārējo tirdzniecību, arī 
Latvijā pēc neatkarības atgūšanas tika rēķināti dažādi efektīvie kursi. 
Ar to aprēķināšanu nodarbojās Latvijas Banka, kas, lai novērotu lata 
ārējās pirktspējas pārmaiņas attiecībā pret citām valūtām, aprēķināja 
gan lata efektīvo kursu attiecībā pret atsevišķu tirdzniecības partner
valstu valūtām, gan lata reālo efektīvo kursu pret galveno tirdzniecības 
partnervalstu valūtām kopumā. Latvijas Bankas aprēķinātais reālais 
efektīvais kurss ietvēra lata nominālā kursa patēriņa cenu pārmaiņas 
Latvijā salīdzinājumā ar patēriņa cenu pārmaiņām šajās tirdzniecības 
partnervalstīs.

3. attēlā ir atspoguļota lata nominālā efektīvā un reālā efektīvā kursa 
dinamika. Redzams, ka lata vērtība kopš 1996.  gada ir pieaugusi gan 
nominālā, gan efektīvā izteiksmē, apgrūtinot mūsu eksportētāju iespē
jas konkurēt starptautiskā vidē. Šī kursa pieaugums ir loģisks, ņemot 
vērā lata piesaisti SDR un vēlāk eiro un aizvien lielāku integrāciju Eiro
pas ekonomikā, kas nenovēršami pietuvina Latvijas cenu līmeni Eiro
pas valstu līmeņiem. 

Tagadnes (spot) kurss – valūtas kurss, pēc kura valūta tiek pirkta 
vai pārdota nekavējoties (divu darbdienu laikā), jeb kurss, pēc kura no
tiek vienas valūtas maiņa pret citu valūtu darījuma noslēgšanas dienā. 

Nākotnes (forward) kurss  – valūtas kurss, pēc kura valūta tiek 
pirkta vai pārdota nākotnē (termiņš, kurš pārsniedz divas darbdienas, 
tie var būt 1, 2, 3 vai 6  mēneši līdz pat vienam gadam un ilgāk), jeb 
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Avots: Latvijas Banka

3. att. Lata efektīvo kursu vēsture
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kurss, pēc kura notiek vienas valūtas maiņa pret citu valūtu par noteik
tu cenu noteiktā dienā nākotnē. 

Valūtu nākotnes darījums paredz, ka darījumā iesaistītās puses uz
ņemas pienākumu veikt valūtas maiņu norunātajā datumā, apjomā un 
pēc iepriekš norunātā kursa.

4.3. Pirktspējas paritāte kā valūtas kursa veidošanas pamats
Pastāv dažādas teorijas par to, kā noteikt, vai attiecīgās valūtas kurss 

ir pareizi novērtēts. Viena no nozīmīgākajām teorijām ir pirktspējas 
paritātes teorija. Starptautiskajā tirgū pastāv tendence līdzīgas preces 
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pārdot par līdzīgām cenām. Šī tendence izpaužas kā sakarība starp ce
nām un valūtu kursiem. 

Mēģinot rast atbildi uz jautājumu, kāpēc valūtu kursi laika gaitā 
mainās, viena no iespējamām atbildēm – ja cenas mainās starptautiskā 
mērogā, tad arī valūtu kursiem ir jāmainās, lai attiecīgo preču cenas, 
izteiktas kādā vienā valūtā, būtu vienādas visās valstīs, kur tās tiek tir
gotas. Citiem vārdiem, valūtu kursiem ir jāpielāgojas cenām, ievērojot 
dažādus inflācijas tempus dažādās valstīs. 

Pirktspējas paritāte – attiecība starp preču un pakalpojumu cenām 
un valūtu kursiem (PPP – purchasing power parity). 

4.3.1. Absolūtā pirktspējas paritāte

Absolūtās pirktspējas gadījumā tiek pieņemts, ka valūtas kurss ir 
vienāds ar divu valstu preču cenu attiecību. 

 
d

f

PNER = 
P  

(4)

kur 
NER – nominālais valūtas kurss jeb spot kurss (iekšzemes valūtas 

vienības vienā ārvalstu vienībā);
Pd – iekšzemes vidējais cenu līmenis;
Pf – ārvalsts vidējais cenu līmenis. 

Formula (4) raksturo absolūto pirktspējas paritāti. 
Pd un Pf var būt gan patēriņa cenu līmenis, gan ražotāju cenu 

līmenis. 
Lai vidējo cenu līmeni aprēķinātu, vispirms ir jānosaka, kādu preču 

cenas iekļaut cenu grozā, respektīvi, kādas preces un pakalpojumi tiek 
pakļauti novērojumiem. Šiem dažādajiem preču un pakalpojumu vei
diem ir jāpiešķir noteikts īpatsvars, kas atspoguļotu to nozīmi galīgajā 
patēriņā. Tātad vidējais cenu līmenis ir novēroto preču un pakalpoju
mu cenu svērtais vidējais rādītājs.

Absolūtā pirktspējas paritāte nozīmē, ka divu valūtu kurss ir vie
nāds ar attiecīgo valstu vidējo cenu līmeņu attiecību jeb vienādas preces 
tiek pārdotas par vienādu cenu visā pasaulē.

Pārveidojot formulu (4), tiek iegūts vienādojums: 

 d fP = NER × P  (5)
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Šis vienādojums  – vienas cenas likums  – nozīmē to, ka absolūtās 
pirktspējas paritātes gadījumā iekšzemes cenu līmenis ir vienāds ar ār
valsts valūtas kursu, reizinātu ar ārvalsts cenu līmeni. 

Absolūtā pirktspējas paritāte ir teorētisks rādītājs, kurš tiek izman
tots, lai salīdzinātu dažādu valstu ekonomiskos rādītājus, neņemot vērā 
cenu atšķirības.

4.3.2. Relatīvā pirktspējas paritāte

Relatīvo pirktspējas paritāti var izteikt ar formulu. 

 ^NER = ^Pd – ^Pf (6)

kur ^ nozīmē mainīgā lieluma procentuālās izmaiņas. 

Formula (6) izsaka to, ka procentuālās izmaiņas valūtas kursos 
^NER ir vienādas ar starpību starp procentuālajām izmaiņām vietējā 
cenu līmenī ^Pd un procentuālajām izmaiņām ārvalstu cenu līmenī ^Pf. 
Ja absolūtā pirktspējas paritāte nosaka, ka valūtas kursi ir vienādi ar 
vidējo cenu līmeņu attiecību, tad relatīvā pirktspējas paritāte apskata 
šo mainīgo lielumu procentuālās izmaiņas.

Tātad:
•	 ja valūtas kurss ir vienāds ar vidējo cenu līmeņu attiecību, ir spē

kā absolūtā pirktspējas paritāte;
•	 ja valūtas kursu procentuālās izmaiņas ir vienādas ar inflāciju 

starpību divās valstīs, ir spēkā relatīvā pirktspējas paritāte.
Dažādi pētījumi ir pierādījuši, ka pirktspējas paritāte labāk darbojas 

valstīs ar augstu inflāciju vai arī ilgākā laika periodā.
Novirzes no pirktspējas paritātes var rasties sakarā ar tādu preču 

un pakalpojumu cenu izmaiņām, kuras netiek tirgotas – dažādi tarifi, 
transporta izmaksas, cenas, kas fiksētas līgumos, kā arī tās var izraisīt 
valūtas kursu un cenu pielāgošanās atšķirīgs ātrums.

Valūtas tiek uzskatītas par pārvērtētām (overvalued), ja tās ir paaug
stinājušas savu kursu vairāk nekā par vietējo un ārzemju inflācijas rā
dītāju starpību. Savukārt valūtas uzskatāmas par nenovērtētām (under-
valued), ja tās ir paaugstinājušas savu vērtību mazāk nekā par vietējo 
un ārvalstu inflācijas rādītāju starpību.
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4.4. Faktori, kas ietekmē valūtas kursu
Inflācijas temps. Inflācijas pieaugums ir saistīts ar valūtas kursa pa

zemināšanos. Jo valstī augstāka inflācija, jo zemāks ir valūtas kurss (ja 
to neietekmē vēl citi faktori). Valūtas kursu atkarība no inflācijas tempa 
ir īpaši nozīmīga valstīm ar lielu starptautiskās tirdzniecības apjomu. 

Maksājumu bilances stāvoklis. Aktīva maksājumu bilance veicina 
nacionālās valūtas kursa paaugstināšanos, bet pasīva maksājumu bi
lance rada tendenci valūtas kursam pazemināties. Maksājumu bilances 
stāvokli ietekmē kapitāla plūsmas, kas, savukārt, ir atkarīgas no valūtu 
kursiem, kā arī no procentu likmju starpības, ekonomikas izaugsmes 
prognozēm utt. 

Procentu likmju atšķirības dažādās valstīs. Procentu likmju pa
augstināšana kādā valstī veicina ārvalstu kapitāla ieplūdi, un tādā gadī
jumā valūtas kurss palielinās. Savukārt procentu likmju pazemināšana 
veicina kapitāla, t. sk. nacionālā kapitāla, aizplūšanu uz ārvalstīm, un 
valūtas kurss šajā gadījumā samazinās.

Procentu likmju izmaiņas valstī (ja nedarbojas pretī citi faktori): 
•	 ietekmē kapitāla starptautisko kustību, vispirms – īstermiņa ka

pitāla kustību. Spekulatīvo kapitālu kustība pastiprina maksāju
ma bilances nestabilitāti;

•	 ietekmē valūtas tirgu un aizdevumu kapitāla tirgu operācijas. 
Bankas pastāvīgi novēro procentu likmju atšķirības nacionālajā tir

gū un pasaules kapitāla tirgos, cenšoties saņemt lētākus kredītus ārval
stu tirgū, ja tur procentu likmes ir zemākas, un izvietot tos nacionālajā 
kredīttirgū, ja tajā procentu likmes ir augstākas. 

Procentu likmju izmaiņu metode pasaulē tiek visai plaši izmantota 
valūtas kursu un maksājumu bilances problēmu risināšanā. 

Valūtas tirgu darbība, valūtas spekulācijas. Ja kādas valūtas kur
sam ir tendence pazemināties, tad bankas un uzņēmumi cenšas šo 
valūtu pārdot apmaiņā pret stabilāku valūtu. Tas vēl vairāk pasliktina 
vājinātās valūtas pozīcijas. Valūtas tirgiem raksturīga ātra reaģēšana 
uz kursu izmaiņām, kā arī uz izmaiņām valsts ekonomikā un politikā. 
Liberāli valūtas tirgi veicina valūtas spekulācijas un t. s. karstās naudas 
kustību. 

Valūtas izmantošana starptautiskajos norēķinos un eirovalūtu 
tirgos. Jo kādu valūtu vairāk izmanto starptautiskajos norēķinos vai kā 
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rezerves līdzekli, jo pēc tās ir lielāks pieprasījums. Tas rada tendenci šīs 
valūtas kursam paaugstināties. 

Valūtas starptautisko nozīmi nosaka attiecīgās valsts ekonomikas 
un politikas loma starptautiskajā arēnā, attiecīgās valsts institūciju 
darbs, starptautiskā sadarbība, kā arī minētās valūtas nozīme vēstu
riskā griezumā. Piemēram, pēc Otrā pasaules kara ASV dolārs kļuva 
par dominējošo rezerves valūtu, šo stāvokli ieņemot līdz pat šai dienai. 
Tomēr tā loma pakāpeniski samazinās, dodot vietu eiro. Ņemot vērā 
ģeopolitiskās ekonomiskās varas noslieci Āzijas virzienā, var sagaidīt, 
ka ķīniešu juaņa spēlēs aizvien nozīmīgāku lomu starptautiskajos va
lūtas tirgos.

Valsts vispārējais ekonomiskais un politiskais stāvoklis jeb uzticība 
valūtai nacionālajā un starptautiskajos tirgos

Valūtas kursu galvenokārt nosaka valsts ekonomikas un politikas 
vispārējais stāvoklis. Tas ietekmē arī uzticību konkrētajai valūtai. Valsts 
ekonomikas un politikas stāvoklis, kā arī tā gaidāmās izmaiņas tiek 
ņemtas vērā valūtas kursu prognozēšanā. 

Dažkārt valūtas kursus ietekmē pārmaiņas valdībā, parlamentā, 
centrālajā bankā, kā arī dažādi šo institūciju pārstāvju paziņojumi.

Valūtas politika
Valūtas politika – valsts pasākumi, kas saistīti ar valūtas kursu re

gulēšanu. Ar valūtas politikas palīdzību, piemēram, ar valūtas kursu 
stabilizāciju, valūtas devalvāciju vai revalvāciju, tiek risinātas noteiktas 
ekonomiskas problēmas. 

Tātad valūtas kursu veidošanās ir daudzfaktoru process, ko ietek
mē dažādas norises gan nacionālajā, gan starptautiskajā ekonomikā un 
politikā.

4.5. Valūtas kursu izmaiņu ietekme uz nacionālajām un 
starptautiskajām ekonomiskajām attiecībām

Valūtas kurss ietekmē eksporta un importa cenu attiecību, uzņēmu
ma peļņu, uzņēmumu konkurētspēju u. c. 
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4.5.1. Nacionālās valūtas kursa pazemināšanās

Ja nacionālās valūtas kurss pazeminās (un to nekompensē citi fakto
ri), eksportētāji gūst eksporta prēmiju, apmainot iegūto ārvalstu valūtu, 
kas kļuvusi dārgāka, pret lētāko nacionālo valūtu, vai arī uzņēmējiem ir 
iespēja pārdot preces ārvalstīs par lētāku cenu ārvalstu valūtā, iegūstot 
to pašu iepriekš plānoto nacionālās valūtas summu. Taču vēl ir iespē
jams iegūt papildu peļņu uz palielināta apgrozījuma rēķina, kas rodas, 
ja cenas tiek pazeminātas.

Ja nacionālās valūtas kurss pazeminās, sadārdzinās imports. Tādē
jādi pieaug cenu līmenis valstī, īpaši, ja tiek importēti energoresursi vai 
izejvielas. Preču imports samazinās. Tas, savukārt, var veicināt nacio
nālās ražošanas attīstību importa preču vietā. Samazinās arī ārējā pa
rāda slogs, ja tas izteikts nacionālajā valūtā, taču ārējie parādi ārvalstu 
valūtā kļūst smagāki. Kļūst neizdevīga tās peļņas, procentu, dividenžu 
izvešana uz ārzemēm, ko ārvalstu investori ir guvuši attiecīgās valsts 
valūtā. Tad bieži ārvalstnieku gūtie ienākumi tiek izmantoti vietējo 
preču iegādei, tātad eksportam.

4.5.2. Nacionālās valūtas kursa paaugstināšanās

Ja nacionālās valūtas kurss paaugstinās (un to nekompensē citi fak
tori), cenas ārējos tirgos kļūst mazāk konkurētspējīgas, eksporta efek
tivitāte krīt. Tas var novest pie eksportnozaru sašaurināšanās un na
cionālās ražošanas samazināšanās kopumā. Paplašinās imports, tiek 
veicināta ārvalstu un nacionālā kapitāla ieplūde valstī. Pastiprināti tiek 
izvesta peļņa, procenti, dividendes, kas gūtas no ārvalstu kapitāliegul
dījumiem. Samazinās lētākajā ārvalstu valūtā izteiktā ārējā parāda reā
lā summa (samazinās ārējā parāda smagums). 
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Valūtas kursu režīms – sistēma, pēc kuras veidojas maiņas attiecība 
starp divām vai vairākām valūtām. Valūtas kursu režīmus var klasificēt 
dažādi, bet populārākais ir dalījums trīs lielās grupās. 

Atbilstoši tam ir brīvi peldoši valūtas kursi, fiksēti valūtas kursi un 
vadīti valūtas kursi, kā arī dažādas starpformas. 

Jautājums par valūtas kursu režīmu izvēli īpaši aktualizējies pēc 
20. gadsimta 70. gadu vidus, kad tika izveidota mūsdienu valūtas sistē
ma, pieļaujot starpvalstu valūtas attiecībās dažādus valūtas kursu režī
mus. 4. attēlā ilustrēta sakarība, kā veidojas ASV dolāra un eiro kurss 
pieprasījuma un piedāvājuma ietekmē. Par vienu eiro var saņemt divus 
ASV dolārus.

USD / EUR

EUR

S
piedāvājums

D
pieprasījums

0

2

Q

4. att. ASV dolāra (USD) un eiro (EUR) kursa veidošanās pieprasījuma  
un piedāvājuma ietekmē

5 Valūtas kursu režīmi
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5.1. Peldošie valūtu kursi
Brīvi peldošs valūtas kurss ir tad, kad valsts neiejaucas valūtas kur

sa noteikšanā, bet tas veidojas, balstoties uz valūtas tirgus pieprasījuma 
un piedāvājuma attiecībām. 

Pieaugot pieprasījumam pēc nacionālās valūtas vai samazinoties tās 
piedāvājumam, valūtas kurss aug, un otrādi – samazinoties nacionālās 
valūtas pieprasījumam vai augot tās piedāvājumam valūtas kurss (cena) 
samazinās. Tādējādi peldošais valūtas kurss automātiski pielāgojas tir
gus izmaiņām. Šajā gadījumā centrālā banka nav tiesīga veikt valūtas 
intervences. 

Absolūti brīvi peldoši valūtu kursi mūsdienās praktiski nepastāv, jo 
katra valsts ir ieinteresēta savas valūtas stabilitātē un, ja nepieciešams, 
veic koriģējošās intervences.

Piemēram, pēc eiro ieviešanas ASV Federālo rezervju sistēma un arī 
Eiropas Centrālā banka veica intervences, lai stabilizētu ASV dolāra un 
eiro kursa attiecību. 

5. attēlā redzams, kā mainās ASV dolāra kurss pret eiro, ja palielinās 
pieprasījums pēc eiro. Savukārt 6. attēlā redzams, kā mainās ASV dolā
ra kurss pret eiro, ja pieaug eiro piedāvājums. 

USD / EUR

EUR

S

0

2

2,10

Q1

D1

D2

Q2

5. att. ASV dolāra (USD) un eiro (EUR) kursa veidošanās peldoša valūtas kursu 
režīma apstākļos, palielinoties eiro pieprasījumam
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USD / EUR

EUR
0

2

1,90

Q1

S2

S1

D

Q2

6. att. ASV dolāra (USD) un eiro (EUR) kursa veidošanās

5.2. Fiksētie valūtu kursi
Fiksēto valūtas kursu režīms ir tāda valūtas režīma forma, kad na

cionālā valūta noteiktā proporcijā ir oficiāli piesaistīta kādai citai valū
tai, valūtu grozam, starptautiskām norēķinu vienībām vai zeltam, t. i., 
valūtas kursi ir fiksēti un nemainās līdz ar tirgus pieprasījuma un pie
dāvājuma izmaiņām.

Fiksētos valūtas kursus iespējams nodrošināt vairākos veidos:
•	 valūtu kursus nodrošina centrālās bankas intervences devīžu tir

gū. Ja attiecīgās valsts nacionālās valūtas kurss pazeminās, cen
trālajai bankai jāpērk savas valsts nacionālā valūta, pārdodot ār
valstu valūtu, lai samazinātu nacionālās valūtas piedāvājumu un 
stabilizētu tās kursu;

•	 valūtas kursu pārraudzība. Fiksētā kursa nodrošināšana tiek uz
ticēta īpaši izveidotai institūcijai  – valūtas pārvaldei (Currency 
board). Centrālā banka veic tikai palīgfunkcijas. Mērķis – radot 
no nacionālās valdības neatkarīgu institūciju valūtas stabilitātes 
saglabāšanai, neitralizēt valdības valūtas politikas iespējamās ne
gatīvās konsekvences. Šīs valūtas padomes funkcijas var veikt arī 
pati centrālā banka; 
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•	 valūtas kursa stabilitāte tiek panākta, pieņemot likuma normas. 
Tas visbiežāk notiek diktatoriskās, autoritārās valstīs. Piemēram, 
tā tika noteikti ārvalstu valūtu kursi pret PSRS rubli, arī kādrei
zējās Vācijas Demokrātiskās Republikas un Vācijas Federatīvās 
Republikas savstarpējais valūtas kurss u. tml.

Praksē valūtu kursus reti fiksē pilnībā, to ir grūti panākt, jo nepie
ciešams veikt valūtas intervences un valūtas kursu izlīdzināšanu katr
reiz, kad tas kaut nedaudz novirzās no noteiktās proporcijas. 

Parasti tiek noteiktas robežas (piemēram, ±2 %), cik lielā mērā valū
tas kurss drīkst novirzīties no paritātes. Ja valūtas kursa svārstības pār
sniedz noteikto robežu, valsts īsteno stabilizācijas pasākumus. 7. attēlā 
redzams, ka, palielinoties pieprasījumam, valsts veic intervenci, lai sta
bilizētu valūtas kursu. 

USD / EUR

EUR

Intervence

0

2

Q1

S1

D1

D2

S2

Q2

7. att. ASV dolāra (USD) un eiro (EUR) kursa veidošanās fiksēta valūtas kursa 
režīma apstākļos, palielinoties pieprasījumam 

8. attēlā redzams, ka intervence tiek veikta, ja palielinās piedāvājums.
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USD / EUR

EUR
0

2

Q3

S1

D1
D2

S2

Q4

Intervence

8. att. ASV dolāra (USD) un eiro (EUR) kursa veidošanās fiksēta valūtas kursu 
režīma apstākļos, palielinoties EUR piedāvājumam 

5.3. Vadītie valūtu kursi, valūtas kursu starpformas
Brīvi peldošs valūtas kurss, tāpat kā stingri fiksēts, ir reta parādība, 

jo valstis mēdz iejaukties tirgus mehānismu darbībā, lai nepieļautu pā
rāk strauju vai spēcīgu kursa samazināšanos vai pieaugumu. Arī pārāk 
krasas un biežas valūtas kursu svārstības ir nevēlamas. Šajā gadījumā 
tiek runāts par t. s. vadīto valūtas kursu jeb regulēto valūtas peldēša-
nu. Lai regulētu valūtu kursus, valsts ar zināmiem nosacījumiem veic 
valūtas intervences un apgrozībā esošās naudas masas korekcijas. 

Praksē pastāv arī dažādas peldošo un fiksēto valūtas kursu režīmu 
starpformas, vienošanās par valūtas kursiem. 

Slīdošā piesaiste (Crawling peg) ir valūtas kursa piesaiste noteiktai 
vērtībai. Tomēr tiek pieļauta pakāpeniska novirze no šīs vērtības no
teiktās robežās, ko mēdz saukt arī par slīdošo svārstību koridoru. Pa
rasti kurss mainās ārējo tirgus faktoru ietekmē, un nereti centrālā ban
ka iejaucas valūtas tirgū, lai nodrošinātu valūtas vērtības noturēšanos 
noteiktajās robežās.

Pielāgotā piesaiste (Adjusted peg) ir valūtas kursa piesaiste iepriekš 
paziņotam valūtas kursam, pieļaujot noteiktas novirzes. Tomēr piesais
tītais kurss tiek laiku pa laikam pārskatīts, visbiežāk pieļaujot valūtas 
devalvāciju. 
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Valūtas kursa piesaistes koridori tiek veidoti, lai nodrošinātu in
vestoriem un ārvalstu tirdzniecībā iesaistītajiem relatīvu valūtas kursu 
drošību. Tādos gadījumos valūtu kursi var tikt fiksēti svārstību korido
ra ietvaros.

Netīrā peldēšana (Dirty Floating) jeb vadītā peldēšana (Managed 
Floating) ir oficiāli peldošu valūtas kursu sistēma, kuras ietvaros cen
trālā banka veic intervences, lai ietekmētu valūtas kursa vērtības izmai
ņas noteiktā virzienā. Šī režīma ietvaros centrālā banka parasti neseko 
noteiktām formulām vai robežām, bet reaģē uz tirgus izmaiņām atka
rībā no valsts ekonomiskās politikas mērķiem.

Svešas valūtas pārņemšana – valūtas savienības vietā neliela valsts 
var aizgūt lielākās valsts valūtu. Parasti tā ir ekonomiski mazāk attīstīta 
valsts, kas pārņem kādu no attīstīto valstu valūtām, biežāk tās, kas ir šīs 
valsts galvenais tirdzniecības partneris. 

5.4. Valūtas kursu režīmu novērtējums
Ekonomistu un finansistu vidū nav vienprātības par kāda konkrē

ta režīma absolūtu pārākumu. Vieni uzskata, ka peldošā valūtas kursa 
priekšrocības ir neapšaubāmi lielākas par trūkumiem, līdz ar to šī režī
ma izvēle ir vairāk atbalstāma. Otri, savukārt, saredz peldošajā valūtas 
kursa režīmā daudz vairāk negatīvu iezīmju un uzskata, ka tieši fiksē
tais valūtas kurss dod priekšrocības un labākas iespējas tai valstij, kura 
to izmanto.

5.4.1. Peldošā valūtas kursa režīma novērtējums

Viena no galvenajām peldošā valūtas kursa priekšrocībām ir tā, ka 
tas nodrošina maksājumu bilances automātisku līdzsvarošanos, ne
pieļaujot tās deficītu vai pārpalikumu. Piemēram, ja pieaug pieprasī
jums valsts iekšienē, palielinot importu, valūtas kurss samazinās, jo 
pieaug pieprasījums pēc ārvalstu valūtas. Tas padara iekšzemes cenas 
relatīvi zemākas salīdzinājumā ar ārvalstu cenām, sekmējot ekspor
ta pieaugumu un importa samazināšanos. Maksājumu bilance nonāk 
līdzsvarā.

Peldošais valūtas kurss nodrošina valsts monetārās politikas auto
nomiju jeb neatkarību, saglabājot iespēju veidot tādu politiku, kas at
bilst valsts nacionālajām interesēm. Tas veicina ekonomikas stabilitāti, 
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jo ir iespējams ātrāk reaģēt uz tirgus izmaiņām, ļaujot ekonomikai au
tomātiski tām pielāgoties (Nobela prēmijas laureāta Miltona Frīdmena 
(Milton Friedman) arguments).

Valūtas kurss ir mainīgs lielums, kas var viegli paaugstināties vai 
pazemināties, savukārt iekšzemes cenu samazināt ir ļoti grūti. Tātad – 
ja tiek zaudēta starptautiskā konkurētspēja, tiek uzskatīts, ka labāk ir 
ļaut valūtas kursam samazināties, nevis uzturēt fiksētu valūtas kursu 
un uzsākt īstenot deflācijas politiku. Tā kā vietējo cenu līmenis ir visai 
izturīgs pret samazinājuma spiedienu, var nākties lietot ļoti nopietnu 
deflācijas politiku, kuras rezultātā, lai atjaunotu starptautisko konku
rētspēju, var būtiski pieaugt bezdarbs, samazināties algas un cenas. 

Peldošā valūtas kursa aizstāvji apgalvo, ka privātie spekulanti drī
zāk ir stabilizējošs nekā destabilizējošs spēks. Spekulantu interesēs ir 
virzīt valūtas kursu tās fundamentālās ekonomiskās vērtības virzienā. 
Spekulanti cenšas nopirkt valūtu par zemāku cenu un pārdot par augs
tāku, līdz ar to samazinot atšķirību starp zemāko un augstāko vērtību. 
Protams, spekulanti var kļūdīties, kādā brīdī pieņemot, ka valūta ir sa
sniegusi zemāko cenu, tomēr vēlāk jākonstatē, ka process vēl turpinās 
un valūta turpina zaudēt vērtību. 

Kā arguments par labu peldošajiem valūtu kursiem tiek minēts, ka 
tie var norobežot vietējo ekonomiku no ārvalstu cenu straujām izmai
ņām jeb t. s. šokiem. Ja peldoša valūtas kursa gadījumā pieaug ārvalstu 
cenas, tad valūtas kursi mainās sinhroni ar vietējās valūtas pirktspē
jas paritāti. Vietējās valūtas vērtība mēreni pieaugs, tādējādi pasargājot 
konkrēto valsti no ārvalstu inflācijas spiediena uz vietējām cenām.

Iepriekš minētais arguments kontrastē ar fiksēta valūtas kursa si
tuāciju, kad ārvalstu cenu pieaugums padara vietējo ekonomiku pārāk 
konkurētspējīgu, kā rezultātā rodas maksājumu bilances pārpalikums 
un nepieciešamība iegādāties ārvalstu valūtu ar “jaunradītās” vietējās 
valūtas palīdzību, lai noturētu stabilu valūtas kursu. Vietējās naudas 
piedāvājuma pieaugums veicina vietējo cenu pieaugumu, un maksāju
mu bilances pārpalikums nebeidzas. Šādā gadījumā fiksētie valūtu kur
si var novest pie ārvalstu cenu inflācijas vai deflācijas.

Pie būtiskākajiem teorijā minētajiem peldošā valūtas kursa trūku
miem var minēt tirgus destabilizāciju un papildu risku, ko rada grūtī
bas prognozēt valūtas kursu un tā svārstības. Tomēr, jo lielāka, stabilāka 
un attīstītāka valsts, jo šī faktora nozīme ir mazāka. Būtisks šis faktors ir 
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mazai valstij, kas atrodas attīstības procesā. Īpaši sarežģīta situācija ir uz
ņēmējiem, kuri gūst peļņu vai cieš zaudējumus no valūtas kursa svārstī
bām ne savas vainas dēļ. Tomēr šī faktora loma ir zināmā mērā mazinā
jusies sakarā ar jaunu valūtas riska apdrošināšanas paņēmienu radīšanu. 

Cits peldošo valūtas kursu iespējamais trūkums ir paaugstināta spe
kulatīvo operāciju ietekme uz valūtas kursu svārstībām.

Peldošā valūtas kursa trūkums ir arī inflācijas draudu pieaugums, 
kas saistīts ar ekspansīvu monetāro politiku un naudas masas pieaugu
mu apgrozībā. Šī iemesla dēļ, lai izvairītos no inflācijas, daudzas valstis 
bija spiestas atteikties no valūtas brīvās peldēšanas kursa un pieņemt 
fiksēto valūtas kursu.

5.4.2. Fiksēto valūtas kursu režīmu novērtējums

Fiksēto valūtas kursu režīmu var vērtēt no diviem aspektiem: ir gan 
pozitīvi argumenti par labu fiksētajam valūtas kursam, gan arī argu
menti, kas vērsti pret peldošo valūtas kursu. Tomēr argumenti pret 
peldošo valūtas kursu ne vienmēr liecina par labu fiksētajam valūtas 
kursam. Drīzāk tie rada pamatojumu valūtas kursa vadīšanai, nevis pa
ritātes fiksēšanai. 

Fiksētā valūtas kursa priekšrocības un argumenti par sliktu peldo
šajam valūtas kursam ir šādi:

•	 fiksētais valūtas kurss veicina starptautisko tirdzniecību un in
vestīcijas. Tāpat kā vienas valūtas esamība ir labākais līdzeklis 
nacionālās ekonomikas aktivitātei, fiksētais valūtas kurss ir labā
kais līdzeklis tirdzniecības un investīciju veicināšanai starptau
tiskā līmenī. Valūtas kursa izmaiņas rada papildu nedrošību un 
risku starptautiskajās ekonomiskajās transakcijās, kā arī aizkavē 
šādu transakciju pieaugumu;

•	 fiksētā valūtas kursa režīmi pretstatā peldošajam valūtas kursam 
disciplinē nacionālo makroekonomisko politiku. Ja eksistē fik
sētais valūtas kurss un oficiālās institūcijas īsteno nepārdomātu 
makroekonomisko politiku (piemēram, veicina papildu naudas 
pieaugumu), tad, pastiprinoties spiedienam uz valūtu, nāksies 
veikt intervenci, lai nodrošinātu valūtas stabilitāti, t.  i., fiksēto 
valūtas kursu. Spiedienam turpinoties, valsts institūcijām var 
nākties valūtu devalvēt, bet tā būs zīme, ka ir īstenota nepārdo
māta ekonomiskā politika; 
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•	 valūtas kursa piesaiste nozīmē, ka par galveno nacionālās ekono
miskās politikas elementu kļūst fiskālā politika, jo monetārā po
litika ir mazefektīva, tai ir tikai papildu nozīme. Fiskālās politi
kas prioritārais stāvoklis nosaka nepieciešamību valdībai veidot 
to atbilstoši valsts ekonomikas vajadzībām; 

•	 fiksēts valūtas kurss veicina starptautisko sadarbību. Valstīm, 
kuras ir piekritušas piesaistīt savu valūtas kursu, ir jāvienojas par 
līdzekļiem, kuri tiks lietoti, ja fiksētais valūtas kurss lielu finanšu 
plūsmu rezultātā nonāk zem spiediena un nepieciešamās rezer
ves kursa uzturēšanai nav pietiekamas. Ja pastāv fiksētais kurss, 
valstīm vismaz ir jāvienojas par konfliktējošu valūtas kursa mēr
ķu novēršanu. Savukārt starptautiskā sadarbība radīs labākus re
zultātus un stabilāku vidi tirdzniecībai un investīcijām. Šis argu
ments nav spēkā peldošā valūtas kursa gadījumā;

•	 fiksētais valūtas kurss palīdz cīnīties pret inflāciju. Tas ir īpaši 
svarīgi mazām tautsaimniecībām, kuras ir atkarīgas no ārējās 
tirdzniecības apjoma. Sagaidāmais inflācijas līmenis konkrēta
jā valstī veidojas, balstoties uz inflācijas tempiem tajā valstī, pie 
kuras valūtas nacionālā valūta ir piesaistīta. Parasti par enkura 
valūtu tiek izvēlēta stabilas un attīstītas valsts nauda;

•	 fiksētais valūtas kurss vairo valsts iekšējo stabilitāti. Fiksēta va
lūtas kursa apstākļos valsts ekonomiskā politika un tās mērķi ir 
vieglāk saprotami cilvēkiem, ir skaidrāka ekonomikas plānošana 
un prognozēšana, labvēlīgi ietekmējot ražošanu, tirdzniecību un 
investīcijas, kā arī ekonomisko attīstību kopumā;

•	 galvenais arguments pret peldošo valūtas kursu ir destabilizē
jošas privātas spekulācijas, kas rada nepareizu valūtas kursu no 
resursu izvietojuma skatupunkta. Valūtas tirgus var būt pārāk 
riskants, turklāt spekulācijas var vēl vairāk veicināt vājās valūtas 
vērtības krišanos, vienlaikus veicinot jau tā stipras valūtas vērtī
bas pieaugumu. Spekulācijas peldošā valūtas kursa apstākļos ir 
destabilizējošs faktors;

•	 neracionāla valūtas spekulācija var radīt arī vispārējas aizrautī
bas efektu (bandwagon effect), kad spekulanti neievēro visus fak
torus, kuri darbojas attiecīgajā valūtas tirgū, cieš zaudējumus un 
destabilizē valūtas tirgu. 
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Pastāv arī vairāki būtiski fiksētā valūtas kursa trūkumi: 
•	 fiksēta valūtas kursa izvēle faktiski nozīmē patstāvīgas monetā

rās politikas zaudējumu. Ja valstī, kura ir izvēlējusies fiksētā va
lūtas kursa politiku, pastāv augsta kapitāla mobilitāte, procentu 
likmes valstī ir tieši atkarīgas no procentu likmēm enkura val
stī. Tātad dažādi cenu satricinājumi (šoki) un to sekas no enkura 
valsts automātiski pāriet uz to valsti, kuras valūta ir piesaistīta;

•	 valstī ar fiksētu valūtas kursu var palielināties spekulatīvi uzbru
kumi, valsts var kļūt ievainojama. Spekulatīvo uzbrukumu dēļ 
var nākties mainīt fiksēto valūtas kursu, to devalvējot vai reval
vējot. Īpaša problēma rodas tām valstīm, kuru valūtas rezerves ir 
ierobežotas; 

•	 pats lielākais fiksētā valūtas kursa trūkums ir nominālā valūtas 
kursa novirze no reālā valūtas kursa. Kad iekšējā un ārējā tirgus 
izmaiņas maina cenu attiecību valstu starpā, izvēlētais valūtas 
kurss kļūst pārvērtēts vai tieši otrādi – nenovērtēts. Reālā valū
tas kursa pieaugums noved pie importa palielināšanās un eks
porta sašaurināšanās, pie pasīvas maksājumu bilances un valsts 
valūtas rezervju aizplūdes. Reālā valūtas kursa samazinājums 
sekmē eksportu un ierobežo importu, veicinot aktīvu maksāju
mu bilanci un kapitāla ieplūdi valstī. Valsts cieš no autoinflācijas, 
kad naudas masas pieaugums notiek gan uz iekšzemes kredītu, 
gan uz valūtas rezervju pieauguma rēķina. Savukārt pārvērtēts 
valūtas kurss ilgtermiņā noved pie iekšzemes produkcijas kon
kurētspējas samazināšanās, importa preču īpatsvara pieauguma 
un valsts atkarības no importa precēm. Pārvērtētu valūtas kursu 
uztur, lai samazinātu inflācijas līmeni. Reālā valūtas kursa siste
mātiskas novirzes no nominālā valūtas kursa var novest pie na
cionālās valūtas devalvācijas vai revalvācijas. 

5.4.3. Vadītā valūtas kursa režīma novērtējums

Kopš 1973. gadā tika ieviesti peldošo valūtas kursu režīmi, kļuva arī 
redzams, ka oficiālās institūcijas ne vienmēr ļauj savai valūtai brīvi pel
dēt. Drīzāk notiek biežas intervences, lai valūtas kursu ietekmētu. 

Būtisks vadītā valūtas kursa režīma trūkums ir subjektivitāte, jo 
kursa svārstību prognozēšanas un stabilizācijas metodes noteikšana 
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ir sarežģīts process, kurā viegli kļūdīties. Ir izvirzīts daudz argumen
tu par labu šādai iejaukšanās politikai. Intervences ir pieļaujamas, ja 
oficiālās institūcijas var ietekmēt nominālo un/vai reālo valūtas kursu 
sev vēlamajā virzienā. Ja tā nav, intervencēm nav pamata. Novērtējot 
intervenču politiku, ir nepieciešams to salīdzināt ar citu politikas veidu 
efektivitāti. Tikai tad, ja intervencēm ir lielāka ietekme nekā citām poli
tikām, tās drīkst pieļaut. 

Oficiālo institūciju veiktā valūtas kursu vadība var būt gan kā gadī
juma rakstura intervence, kas tiek veikta, lai ietekmētu valūtas kursu, 
gan kā pastāvīga rīcība. 

Galvenie argumenti par labu intervencei ir trīs: 
1) monetārās institūcijas spēj izvēlēties ekonomiskajām vajadzībām 

atbilstošāku valūtas kursu, nekā to izdara tirgus;
2) intervencēm ir jāmazina valūtas kursa pārkaršanas izmaksas;
3) intervences ir piemērots instruments, lai noregulētu nepiecieša

mās izmaiņas ekonomikā.
Aplūkojot nodaļā minētos valūtas kursu režīmus, rodas vairāki 

secinājumi.
Daudzus argumentus, kuri pamato vai noliedz kāda valūtas kursa 

režīma izvēli, ir grūti vai pat neiespējami pierādīt. Katram argumentam 
ir vairāki aspekti, piemēram, spekulācijas var būt gan stabilizējošs, gan 
destabilizējošs faktors.

Fiksētie valūtas kursi var nodrošināt stabilu starptautisko tirdznie
cību, bet to pašu var panākt arī ar peldošajiem valūtas kursiem, ja valsts 
spēj saglabāt savu starptautisko konkurētspēju. Tomēr fiksētu valūtas 
kursu apstākļos vērojama kopumā lielāka ekonomikas stabilitāte.

Pētījumi rada šaubas par dažām minētajām priekšrocībām un trū
kumiem, jo reizēm empīriskie dati atšķiras, tāpēc var izdarīt pretējus 
secinājumus. Ir skaidrs, ka katram valūtas kursa režīmam konkrētā si
tuācijā ir savi plusi un mīnusi, līdz ar to nav iespējams dot absolūtas 
rekomendācijas optimālā valūtas kursa režīma izvēlē. Izvēle ir atkarīga 
no ekonomiskās situācijas valstī, no tās mērķiem un reālajām intere
sēm. Dažādos laika periodos valsts ekonomiskajai situācijai var at-
bilst dažādi valūtas kursa režīmi, līdz ar to ir svarīgi prast paredzēt un 
noteikt brīdi, kad ir pienācis laiks mainīt valūtas kursa režīmu. 
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5.5. Valūtas kursa režīms Latvijā
Kopš 1993.  gada Latvija īstenoja valūtas stabilizācijas programmu, 

kas balstīta uz fiksētu valūtas kursu. 1993. gada 5. martā apgrozībā tika 
laisti Latvijas lati, kas pakāpeniski nomainīja pagaidu naudu – Latvi
jas rubļus. Kopš 1994. gada 12.  februāra lats tika neoficiāli piesaistīts 
Starptautiskā Valūtas fonda vienībai SDR (1 SDR = 0,7997 LVL), ko tajā 
laikā veidoja piecas pasaules svarīgākās valūtas. SDR valūtu grozā ietil
pa ASV dolārs (39 %), Vācijas marka (21 %), Japānas jena (18 %), Lielbri
tānijas sterliņu mārciņa (11 %) un Francijas franks (11 %). SDR aptuveni 
atbilda Latvijas Republikas tā laika ārējās tirdzniecības norēķinu struk
tūrai. Pateicoties lata piesaistei SDR valūtu grozam, tā kursa svārstības 
pret katru groza valūtu bija mazākas nekā tad, ja lats būtu piesaistīts 
tikai vienai valūtai, jo grozā ietilpa valūtas, kuru vērtība mainījās pre
tējos virzienos. Interesanti, ka mūsu kaimiņi igauņi un lietuvieši izvē
lējās citus piesaistes veidus. Igaunijas krona bija piesaistīta Vācijas mar
kai (1 DEM = 8 EEK), savukārt Lietuvas lits – ASV dolāram (1 USD = 
4 LTL).

Turpmākā Latvijas valūtas kursa režīma izvēle bija ciešā sasaistē ar 
Latvijas iestāšanos ES, un 2004. gada 1. maijā Latvija kļuva par ES da
lībvalsti. Iestāšanās Līgums paredzēja arī pievienošanos Ekonomikas 
un monetārajai savienībai (EMS) un vienotās Eiropas valūtas ieviešanu 
Latvijā. Tāpēc, pamatojoties uz Latvijas Bankas padomes lēmumu, Lat
vijas Banka 2004. gada 30. decembrī noteica lata piesaistes kursu eiro: 
1 EUR = 0,702804 LVL. Lata un eiro attiecība tika izrēķināta pēc Eiro
pas Centrālās bankas 2004. gada 30. decembrī fiksētajiem valūtu tirgus 
kursiem, izmantojot SDR valūtu kursu formulu. No 2005. gada 1. jan
vāra Latvijas Banka vienpusēji nodrošināja lata un eiro maiņas kursa 
svārstības ±1 % apjomā no centrālā jeb piesaistes kursa (kaut pieļauj 
±15 %).

Saskaņā ar Līgumu Latvijai bija saistoša gatavošanās pilntiesīgai da
lībai Ekonomikas un monetārajā savienībā un pārejai uz eiro, tiklīdz 
tā būs izpildījusi Māstrihtas jeb konverģences kritērijus. Mūsu valsts 
kļuva par eirozonas 18. valsti 2014. gada 1. janvārī, latus nomainot pret 
eiro pēc iepriekš fiksētā kursa.
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6.1. Valūtas regulēšana un valūtas politika
Tirgus ekonomikas apstākļos ekonomiskās attiecības, t. sk. valūtas 

attiecības, regulē gan tirgus, gan arī valsts. 
Valūtu tirgos pieprasījuma un piedāvājuma attiecību rezultātā vei

dojas valūtu kursi. Tirgus kalpo arī kā informācijas avots. Valsts un tir
gus regulēšana viena otru papildina. Tirgus regulēšana, balstoties uz 
konkurenci, rada stimulus attīstībai. Valsts regulēšana galvenokārt do
māta, lai pārvarētu vai ierobežotu tirgus regulēšanas negatīvās sekas. 
Abu regulēšanu samēru nosaka konkrētā ekonomiskā situācija, tāpēc 
to lietošanas intensitāte mainās. 

Krīžu un karu rezultātā bieži pārsvaru gūst valsts regulēšana, bet, 
ekonomiskajai situācijai uzlabojoties, parasti notiek valūtas operāciju 
liberalizācija, tiek veicināta tirgus konkurence. Valsts vienmēr patur sa
vās rokās zināmu valūtas kontroli un uzraudzību.

Valsts ekonomikas regulēšanas sfērā svarīga vieta ir valūtas politikai. 
Valūtas politika – pasākumu kopums, ko valsts institūcijas īsteno 

starptautisko valūtas un finanšu attiecību sfērā atbilstoši valsts ekono
mikas stratēģiskajiem un taktiskajiem uzdevumiem. Valūtas politika 
domāta, lai sasniegtu ekonomiskās politikas galvenos mērķus, ko var 
izteikt ar t. s. maģiskā četrstūra palīdzību. Četrstūri maģisku padara 
tas, ka visus četrus ekonomikas politikas mērķus sasniegt vienlaikus 
nav iespējams. Taču valdību uzdevums ir veidot tādu ekonomisko poli
tiku, kura ievērotu katru no šiem mērķiem, priekšplānā izvirzot valsts 
galveno problēmu risinājumu konkrētajā situācijā.

Valūtas politikas virzienus un formas nosaka ekonomiskā un valū
tas situācija, kā arī spēku samērs pasaules saimniecībā. 

6 Valūtas politika
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Dažādos vēstures posmos priekšplānā izvirzās dažādi uzdevumi. Ir 
konkrēti uzdevumi, piemēram, pārvarēt valūtas krīzi, nostabilizēt va
lūtu, ieviest valūtas konvertējamību, liberalizēt valūtas operācijas. 

Valūtas politikas pamatā ir noteikta ekonomikas teorija. Juridiski 
valūtas politiku veido valūtas likumdošana – juridiska rakstura normu 
kopums, kas regulē operācijas ar valūtas vērtībām gan valstī, gan aiz tās 
robežām, kā arī valūtas vienošanos starp divām vai vairākām valstīm.

Pastāv divpusējas un daudzpusējas valūtas vienošanās (piemēram, 
vienošanās, kas formulētas Parīzes, Dženovas, Bretonvudsas, Jamaikas 
konferencēs). 

Valūtas politiku var īstenot valūtas regulēšanas formā, valstij regla
mentējot starptautiskos norēķinus, valūtas operāciju veikšanas kārtību, 
ko īsteno nacionālā, reģionālā un starptautiskā līmenī.

Nacionālā valūtas regulēšana var būt tieša – to īsteno ar likumdo
šanas aktu un izpildvaras palīdzību, kā arī netieša – īsteno, izmantojot 
ekonomiskas metodes, lai iedarbotos uz tirgus subjektu rīcību.

Reģionālā valūtas regulēšana tiek īstenota valstu ekonomisku un/
vai politisku apvienību ietvaros (piemēram, ES, attīstības valstīs).

Starptautiskās regulēšanas galvenais mērķis ir koordinēt atseviš
ķu valstu valūtas politiku, īstenojot kopīgus pasākumus valūtas krīžu 
pārvarēšanai un saskaņojot vienu valstu valūtas politiku attiecībā pret 
citām. 

Valūtas politika ietver sevī lēmuma sagatavošanu, pieņemšanu un 
īstenošanu. 

Valūtas attiecību regulēšana tiek īstenota vairākos līmeņos. 

ekonomikas
pieaugums

pilnīga
nodarbinātība

maksājumu
bilances līdzsvars

naudas
stabilitāte

9. att. Maģiskais četrstūris
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Privāto uzņēmumu līmenī to īsteno privātie uzņēmumi, t. sk. nacio
nālās vai starptautiskās bankas, korporācijas, kuru rīcībā ir lieli valūtas 
resursi un kuri aktīvi veic valūtas operācijas.

Nacionālās valsts līmenī galvenie rīcības subjekti ir centrālā banka 
(valsts banka), valūtas kontroles institūcijas, Finanšu ministrija. 

Starptautiskajā līmenī regulēšana notiek, koordinējot valūtas, kre
dīta un finanšu politiku. Tās nozīmes pieaugumu pēdējās desmitgadēs 
noteica ekonomikas globalizācijas attīstība, valstu savstarpējo sakaru 
intensifikācija, ekonomikas attiecību liberalizācija. Galvenā valūtas 
attiecību regulējošā institūcija kopš 20.  gadsimta 40.  gadu beigām ir 
Starptautiskais Valūtas fonds, bet kopš 70. gadu vidus – arī regulārās 
valstu sanāksmes visaugstākajā līmenī.

Atkarībā no valūtas politikas mērķiem izšķir valūtas kārtējo politi
ku un valūtas struktūrpolitiku.

Valūtas kārtējā politika ir īstermiņa pasākumu kopums, lai ietek
mētu un regulētu ikdienas valūtas kursu, valūtas operācijas, valūtas tir
gu darbību.

Valūtas struktūrpolitika ir ilgtermiņa pasākumu kopums, lai īste
notu strukturālas izmaiņas pasaules valūtas sistēmā. To parasti īsteno 
valūtas reformas veidā. Valūtas struktūrpolitikas ietvaros tiek īstenota 
valūtas kārtējā politika. 

6.2. Valūtas politikas formas
Valūtas politika ir plašs jēdziens, kas sevī ietver lielu daudzumu da

žādu politikas instrumentu. Katrā valstī tie var tikt ieviesti dažādos vei
dos un ar dažādiem nosaukumiem. Valūtas politikas galvenā institūcija 
parasti ir valsts centrālā banka, un tās darbības veido konkrētās valsts 
monetāro politiku.

6.2.1. Diskonta politika 

Diskonta politikas ietvaros centrālā banka maina diskonta likmi, 
lai, iedarbojoties uz starptautisko kapitāla kustību, no vienas puses, un 
iekšējo kredītu dinamiku, naudas masu, cenām, kopējo pieprasījumu, 
no otras puses, regulētu valūtas kursu un maksājumu bilanci. 

Piemēram, ja maksājumu bilance ir aktīva un pastāv brīva kapitāla 
kustība, centrālā banka var pazemināt oficiālo diskonta likmi, cerot uz 



72

ārvalstu un nacionālā kapitāla aizplūdi, lai samazinātu maksājumu bi
lances aktīvo saldo un pazeminātu nacionālās valūtas kursu. 

Savukārt, ja maksājumu bilance ir pasīva un pastāv brīva kapitāla 
kustība, diskonta likmes paaugstināšana var veicināt kapitāla ieplūdi 
no tām valstīm, kur procentu likme ir zemāka, kā arī apturēt nacionā
lā kapitāla aizplūdi. Tas kopumā sekmēs maksājumu bilances stāvokļa 
uzlabošanos un valūtas kursa paaugstināšanos. 

Diskonta politikas efektivitāte ir vērtējama neviennozīmīgi, jo tās 
iekšējie un ārējie mērķi ir pretrunīgi.

Procentu likmju pazemināšana, lai atdzīvinātu konjunktūru (pie
prasījumu un piedāvājumu), var negatīvi ietekmēt maksājumu bilanci, 
izraisot kapitāla aizplūšanu. Procentu likmes paaugstināšana ar cerību 
uzlabot maksājumu bilanci savukārt negatīvi ietekmēs ekonomiku, ja 
tā atrodas stagnācijas stadijā, jo kredīti kļūs dārgāki.

Diskonta politikas efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no ārzemju ka
pitāla ieplūšanas. Tas ne vienmēr pārvietojas tieši procentu likmju ie
tekmē. Arī kapitālu un kredītu starptautiskā kustība bieži tiek regulēta. 

Šie faktori rāda, ka diskonta politika ir īstermiņa politika un ar ie
robežotu efektivitāti, tomēr valstu praksē tā ir bieži lietota. Anglijas 
Banka šo politiku, piemēram, izmantojusi sterliņu mārciņas kursa uz
turēšanai, Federālo rezervju sistēma – ASV dolāra kursa uzturēšanai. 
Diskonta politiku lieto arī inflācijas un kredītu ekspansijas ierobežoša
nai valstī dažādos laika posmos.

Eiropas Centrālā banka un Latvijas Banka izmanto tā saucamo pa-
stāvīgās iespējas instrumentu, kas pēc savas būtības ir līdzīga diskon
ta politikai. Valsts finanšu institūcijām pēc pašu iniciatīvas pieejamas 
divas pastāvīgās iespējas: aizņemties no savas valsts centrālās bankas 
eiro resursus pret atbilstošu vērtspapīru ķīlu uz nakti vai noguldīt eiro 
līdzekļus savas valsts centrālajā bankā uz nakti. Pastāvīgās iespējas 
mērķis ir ietekmēt tirgus procentu likmes darījumiem uz nakti un dot 
signālu par vispārējo monetārās politikas virzību.

6.2.2. Atklātā tirgus operācijas

Atklātā tirgus operācijas tiek izmantotas naudas tirgus procentu lik
mju pārmaiņu virzībai, likviditātes jeb brīvo līdzekļu apjoma regulē
šanai, kā arī lai signalizētu par centrālās bankas monetārās politikas 
nostāju. Piemēram, Eirosistēma var veikt četru veidu tirgus operācijas, 
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piešķirot darījuma partneriem eiro resursus pret atbilstošu un konkrēti 
definētu vērtspapīru ķīlu.

•	 Galvenās refinansēšanas operācijas ir likviditāti palielinošas 
operācijas, kuras reizi nedēļā veic izsolēs ar fiksētu vai mainīgu 
procentu likmi. Šo operāciju termiņš parasti ir viena nedēļa. 

•	 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas ir likviditāti palieli
nošas operācijas, ko veic katru mēnesi. To termiņš parasti ir trīs 
mēneši, tādā veidā bankām tiek nodrošināta iespēja apmierināt 
brīvo līdzekļu vajadzības ilgākam periodam.

•	 Precizējošās operācijas veic atsevišķos gadījumos, lai pārvaldītu 
likviditāti tirgū un ietekmētu procentu likmju virzību, īpaši, lai 
mazinātu negaidītu tirgus likviditātes svārstību ietekmi uz pro
centu likmēm. Precizējošās operācijas var izmantot arī tam, lai 
piesaistītu kredītiestāžu termiņnoguldījumus. 

•	 Ja nepieciešams koriģēt Eirosistēmas strukturālo pozīciju pret fi
nanšu sektoru, var veikt ilgtermiņa strukturālās operācijas. Šim 
nolūkam var izmantot parāda instrumentu emisiju vai vērtspa
pīru pārdošanu un pirkšanu.

6.2.3. Valūtas intervences

Valūtas intervence nozīmē to, ka attiecīgās valsts institūcijas, pie
mēram, centrālā banka, iedarbojas uz nacionālās valūtas kursu, pērkot 
un pārdodot ārvalstu valūtu (devīzes). 

Lai nacionālās valūtas kursu paaugstinātu, centrālā banka ārvalstu 
valūtu pārdod, savukārt, lai nacionālās valūtas kursu pazeminātu, tā ār
valstu valūtu iepērk apmaiņā pret nacionālo valūtu. Valūtas intervenču 
gadījumā centrālā banka iejaucas valūtas tirgus operācijās, lai ietekmē
tu nacionālās valūtas kursu ar ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas 
palīdzību, veicot operācijas lielos apjomos, bet salīdzinoši īsu laiku. 

Valūtas intervenci savulaik veica ar zelta un valūtas rezervju palīdzī
bu, mūsdienās bieži arī ar īstermiņa kredītiem, ko savstarpēji izsniedz 
centrālās bankas nacionālajās valūtās, izmantojot mijmaiņas (SWAP) 
līgumus. Valūtas intervences tiek lietotas jau kopš 19.  gadsimta. Plaši 
tās tika izmantotas 1929.–1933. gada krīzes laikā, kā arī Bretonvudsas 
sistēmas darbības periodā.

Valūtas intervenču īstenošanai jau 20.  gadsimta 30. gados ASV, 
Liel britānijā, Francijā, Itālijā, Kanādā un citur tika radīti t. s. valūtas 
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stabilizācijas fondi – valsts fondi, kurus veidoja zelts, ārvalstu un nacio
nālā valūta un kurus izmantoja intervencēm valūtas kursu regulēšanai.

Bretonvudsas valūtas sistēmas ietvaros valūtas intervences tika īste
notas sistemātiski, lai uzturētu savstarpēji fiksētos valūtas kursus. Ie
vērojot ASV dolāra centrālo lomu šajā sistēmā, par tā kursa uzturēšanu 
rūpējās arī citas valstis.

Mūsdienu valūtas sistēmas apstākļos, kad tiek akceptēti arī peldošie 
valūtu kursi, valūtas intervences ir vērstas uz to, lai izlīdzinātu asas kur
su svārstības. Kopš 20. gadsimta 70. gadu vidus tiek lietota vairāku val
stu centrālo banku kolektīva valūtas intervence. Piemēram, 1974. gadā 
tika parakstīta Bāzeles vienošanās par ASV, VFR un Šveices kolektīvo 
intervenci, kurai 1975. gadā pievienojās arī Francija. Šo valstu valdības 
vēlāk apstiprināja nepieciešamību pēc savstarpēja atbalsta un saskaņo
tas valūtas politikas.

Kopš 1975.  gada Lielā desmitnieka valstu grupa veic kopīgu inter
venci uz mijmaiņas (SWAP) līgumu pamata. Piemēram 2008. gada glo
bālās finanšu krīzes laikā ASV noslēdza virkni mijmaiņas līgumu, lai 
nodrošinātu ārvalstu tirgus ar ASV valūtas likviditāti. Pēdējos gados 
arī Āzijas valstis valūtas politikas ietekmēšanai sāk izmantot mijmai
ņas līgumus.

Valūtas intervence nopietni ietekmē valūtas kursus, tomēr tikai no
teiktu laiku un ierobežotos apjomos. Valūtas intervences izmaksas ir 
ļoti augstas un ne vienmēr nodrošina valūtas kursu stabilizāciju, ja tir
gus faktori ir spēcīgāki par valstiskās regulēšanas vēlmēm.

6.2.4. Obligāto rezervju prasības

Saskaņā ar obligāto rezervju prasībām visām valsts kredītiestādēm 
ir jātur noteikts obligāto rezervju apjoms savas mītnes zemes centrā
lajā bankā. Visbiežāk par kredītiestāžu obligāto rezervju turēšanu tiek 
maksāta atlīdzība. Obligāto rezervju norma kalpo, lai stabilizētu īster
miņa naudas tirgus procentu likmju svārstības un radītu (vai mainītu) 
strukturālo likviditātes deficītu un tādējādi arī kredītiestāžu pieprasī
jumu pēc centrālās bankas finansējuma.

Piemēram, saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2003. gada 12. sep
tembra Regulu Nr.  1745/2003 eirozonas valstu kredītiestādēm savas 
valsts centrālajā bankā jāglabā naudas līdzekļi noteiktā apmērā no 
piesaistītajiem nebanku noguldījumiem. Par kredītiestāžu obligāto 
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rezervju turēšanu tiek maksāta atlīdzība saskaņā ar Eirosistēmas galve
no refinansēšanas operāciju procentu likmi.

6.2.5. Valūtas rezervju diversifikācija

Valūtas rezervju diversifikācija ir valsts, banku un korporāciju po
litika, kas vērsta uz valūtas rezervju struktūras regulēšanu, iekļaujot 
rezervju sastāvā dažādas valūtas atbilstoši starptautisko norēķinu rak
sturam, kā arī lai varētu īstenot valūtas intervenci un pasargātos no va
lūtas rakstura zaudējumiem. Parasti tiek pārdotas nestabilākās valūtas 
un pirktas stabilākas.

6.2.6. Valūtas paritātes un valūtas kursu režīmi

Bretonvudsas valūtas sistēmas ietvaros nacionālo valūtu kursi tika 
fiksēti atbilstoši to tirgus kursam pret ASV dolāru un atbilstoši dolāra 
oficiālajai cenai (toreiz 35 USD par Trojas unci). Tādējādi tika noteikts 
valūtu zelta saturs. Starptautiskā Valūtas fonda dalībvalstis apņēmās 
uzturēt savu valūtu kursu noteiktās paritātes robežās (±1 %). Pēc Bre
tonvudsas sistēmas sabrukuma tika ieviesti peldošie valūtu kursi, kas 
teorētiski un arī praktiski svārstību robežas ievērot neprasīja.

Eiropas Ekonomiskās kopienas valstis kopš 1972.  gada ieviesa t. s. 
Eiropas valūtas čūskas režīmu, kad valūtu kursi svārstījās šaurās robe
žās (t. s. čūska tunelī). Sistēmā piedalījās sešas Eiropas Ekonomiskās ko
pienas dalībvalstis: VFR, Francija, Itālija, Beļģija, Nīderlande un Luk
semburga. Šo valstu kursi savstarpēji svārstījās ±1,125 % robežās, bet 
tuneli veidoja to kopīgās peldēšanas ārējās robežas attiecībā pret dolāru 
un citām valūtām ±2,25 %.

Tunelis tika atcelts 1973. gadā, bet tika saglabātas savstarpējo kursu 
svārstību robežas (sākotnēji ±1,125 %, bet kopš 1976.  gada ±4,5 %). Ja 
kursu svārstības bija lielākas, bija jālieto valūtas intervence.

Eiropas valūtas čūskas dalībnieku sastāvs paplašinājās 1972.  gadā, 
pievienojoties Lielbritānijai, Īrijai, Dānijai, bet 1973. gadā – Norvēģijai 
un Zviedrijai. Tomēr šīs valstis (izņemot Dāniju) pamazām atkal noro
bežojās no šā režīma, jo nevēlējas tērēt kursu uzturēšanai savas valūtas 
rezerves. Eiropas valūtas sistēmā tika saglabāts čūskas režīms ar sav
starpējo kursu svārstību ±2,25 % (Spānijai ±6 %), bet kopš 1993.  gada 
±15 %. 
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Pasaulē eksistē daudzi valūtas kursu režīmi, jo Starptautiskā Valūtas 
fonda statūti pašlaik pieļauj dalībvalstīm valūtas režīma brīvu izvēli.

6.2.7. Duālais valūtas tirgus

Duālais valūtas tirgus ir valūtas politikas forma, kas pastāv kā 
starpforma starp fiksētajiem un peldošajiem valūtu kursiem. Šajā ga
dījumā valūtas tirgus tiek sadalīts divās daļās – komercoperācijām un 
pakalpojumiem lieto oficiālo valūtas kursu, bet finanšu operācijām 
(kapitāla, kredīta kustība u. c.) – tirgus kursu. 

Pazemināts valūtas kurss komercoperācijām tiek izmantots, lai vei
cinātu preču eksportu un izlīdzinātu maksājumu bilanci. Ja starpība 
starp komerckursu un finanšu kursu kļuva pārāk liela, centrālā banka 
veica intervenci. Šī metode tika lietota, piemēram, Itālijā, Francijā un 
Beļģijā 20. gadsimta 70. gados, lai ietaupītu valūtas rezerves. Vēlāk duā
lo valūtas tirgu izmantoja vien dažās attīstības valstīs.

6.2.8. Valūtas devalvācija un revalvācija

Valūtas devalvācija un revalvācija ir tradicionālas valūtas politikas 
metodes. 

Valūtas devalvācija (devaluation) ir nacionālās valūtas kursa paze
mināšana attiecībā pret ārvalstu valūtu vai starptautiskajām norēķinu 
vienībām; agrāk – attiecībā pret zeltu. 

Valūtas revalvācija (revaluation) ir nacionālās valūtas kursa paaug
stināšana attiecībā pret ārvalstu valūtu vai starptautiskajām norēķinu 
vienībām; agrāk – attiecībā pret zeltu.

Izmantojot 7. formulu, var aprēķināt devalvācijas procentu.

 
v j

v

K – KD =  × 100%
K  

(7)

kur
D – devalvācijas procents;
Kv – vecais valūtas kurss;
Kj – jaunais valūtas kurss.
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Fiksēto valūtas kursu apstākļos devalvācija un revalvācija parādījās 
kā atsevišķs notikums. Peldošo valūtas kursu apstākļos valūtas vērtības 
izmaiņas tirgū parasti notiek stihiski, un tikai periodiski izmaiņas tiek 
fiksētas izziņas līmenī. Tad valūtas vērtības samazināšanās gadījumā 
angļu valodā tiek lietots termins depreciation, bet valūtas vērtības pie
auguma gadījumā – appreciation.

6.2.9. Valūtas ierobežojumi

Valūtas ierobežojumi ir limitēšana, reglamentācija un administra
tīvā vai likumdošanas kārtībā noteikts aizliegums rezidentu un nerezi
dentu operācijām ar valūtu vai valūtas vērtībām. Valūtas ierobežojumi 
var būt valūtas kontroles sastāvdaļa, kas ietver valsts pasākumus, lai 
valūtas operācijas reģistrētu, statistiski uzskaitītu un uzraudzītu. 

Valūtas ierobežojumus nostiprina valūtas likumdošana, kuru tālāk 
attīsta konkrētos lēmumos. Valūtas ierobežojumu mērķi var būt mak
sājumu bilances izlīdzināšana, valūtas kursa uzturēšana, kā arī valū
tas vērtību koncentrācija valsts rokās kārtēju un stratēģisku uzdevumu 
risināšanai. 

Valūtas ierobežojumiem ir diskriminācijas raksturs. Tie parasti ir 
protekcionisma un diskriminācijas politikas sastāvdaļa pret tirdzniecī
bas partneriem. Ekstremāls valūtas ierobežojuma veids ir valūtas blo-
kāde – sankcija, kad viena valsts vai valstu grupa ievieš valūtas ierobe
žojumus attiecībā pret kādu citu valsti, lai radītu tai šķēršļus savu va
lūtas vērtību izmantošanā. Piemēram, attiecīgās valsts valūtas vērtības 
citu valstu bankās tiek iesaldētas, un tiek lietots diskriminējošs valūtas 
ierobežojums. 1971. gadā, Čīlē nākot pie varas tautas vienības valdībai, 
ASV bankas bloķēja visus Čīles aktīvus un noteica kredītu blokādi. 
1982.  gadā Folklendu konflikta laikā Lielbritānija bloķēja Argentīnas 
valūtas aktīvus.

Valūtas ierobežojumi paredz starptautisko maksājumu, kapitā
la pārvedumu, peļņas repatriācijas, zelta, naudaszīmju un vērtspapīru 
kustības regulēšanu, ārvalstu valūtas brīvas pirkšanas un pārdošanas 
aizliegumu, ārvalstu valūtas un citu valūtas vērtību koncentrāciju valsts 
rokās (centrālajā un pilnvarotajās bankās), valūtas operāciju licencēša
nu – prasību saņemt valūtas kontroles institūciju atļauju importam ne
pieciešamās ārvalstu valūtas iegādei, pilnīgu vai daļēju valūtas kontu 
bloķēšanu, kā arī valūtas konvertējamības ierobežošanu. 
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Valūtas ierobežojumi attiecas uz divām galvenajām sfērām – maksā
jumu bilances norēķinu konta, kā arī finanšu konta operācijām.

Attiecībā uz maksājumu bilances norēķinu konta operācijām var 
bloķēt ārvalstu eksportētāju ieņēmumus konkrētajā valstī, ierobežojot 
to iespējas rīkoties ar saviem ieņēmumiem, noteikt vietējo eksportētā
ju valūtas ieņēmumu obligātu pārdošanu centrālajai un pilnvarotajām 
bankām, ierobežojot importētājiem nepieciešamās ārvalstu valūtas 
pārdošanu. Var ierobežot iespējas importētājiem iegādāties ārvalstu va
lūtu ar termiņdarījumu jeb nākotnes darījumu (forward) palīdzību un 
aizliegt apmaksāt dažas importa preces ar ārvalstu valūtu vai noteikt 
regulējumu eksporta un importa apmaksas termiņiem. Valsts institūci
jas var noteikt dažādus un atšķirīgus valūtas kursus dažādiem operāci
ju veidiem, precēm un reģioniem.

Valūtas ierobežojumu formas attiecībā uz finanšu operācijām atka
rīgas no kapitāla kustības regulēšanas virziena. 

Ja maksājumu bilance ir pasīva, tiek ierobežots kapitāla eksports un 
veicināta kapitāla ieplūde, lai uzturētu nacionālās valūtas kursu, limitē
ta nacionālās un ārvalstu valūtas, zelta un vērtspapīru izvešana un kre
dītu piešķiršana, noteikta kredītu un finanšu tirgu darbības kontrole, 
operācijas tiek veiktas tikai ar Finanšu ministrijas atļauju. Tiek ierobe
žota nacionālo banku darbība, lai piešķirtu starptautisku aizņēmumu 
ārvalstu valūtā, bet kara un citu nopietnu ekonomikas satricinājumu 
apstākļos valūtas ierobežojumi var izpausties kā ārvalstu vērtspapīru 
konfiskācija, aizliegums operācijām ar zeltu u. c.

Ja maksājumu bilance ir aktīva, tiek mēģināts apturēt kapitāla ieplū
šanu valstī un nacionālās valūtas kursa paaugstināšanos. Šajā nolūkā 
centrālās bankas bezprocentu kontā tiek deponētas visas banku jaunās 
ārvalstu saistības, aizliegtas nerezidentu tiešās investīcijas un nacionā
lo vērtspapīru pārdošana ārzemniekiem. Ir noteikta obligāta konversija 
aizņēmumiem ārvalstu valūtā centrālajā bankā un noteikts aizliegums 
izmaksāt procentus ārvalstnieku termiņdepozītiem nacionālajā valūtā, 
ieviestas negatīvas procentu likmes nerezidentu ieguldījumiem nacio
nālajā valūtā, ierobežota valūtas ievešana valstī, kā arī nacionālās valū
tas forward pārdošana ārzemniekiem. Tiek noteikta piespiedu depozī
tu shēma, piemēram, eirotirgū aizņemtie lētie kredīti daļēji jānogulda 
centrālās bankas bezprocentu kontā. Pēc Otrā pasaules kara šāda tipa 
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aktīvas maksājumu bilances regulēšanas mēģinājumi bija raksturīgi 
Šveicei, VFR, Japānai, Beļģijai un Nīderlandei. 

Balstoties uz iepriekš minēto, var izdarīt vairākus secinājumus. Tā 
kā valūtas ierobežojumiem ir diskriminācijas un protekcionisma rak
sturs, starptautiskie nolīgumi un starptautiskās institūcijas cenšas tos 
mazināt vai nepieļaut vispār. Valūtas ierobežojumi parasti dod īster
miņa pozitīvu rezultātu, lielākoties tie tikai paildzina laiku, kad reālās 
problēmas ir jāatrisina. Otrā pasaules kara sākumā valūtas ierobežoju
mi kļuva populāri visā pasaulē, tomēr vēlāk, balstoties uz Starptautiskā 
Valūtas fonda statūtiem, tie uzskatīti par atceļamiem. Valūtas ierobe
žojumi rada šķēršļus nacionālās valūtas izmantošanai starptautiskajos 
norēķinos, kā arī valūtas un kredītu operācijās. 

6.2.10. Valūtas klīrings

Valūtas klīrings ir vienošanās starp divu vai vairāku valstu valdī
bām par obligātu savstarpēju starptautisku prasību un saistību ieskai
tīšanu. Valūtas klīrings atšķiras no iekšējā starpbanku klīringa. Sav
starpējo prasību ieskaitīšana iekšējā klīringa apstākļos starp bankām 
notiek brīvprātīgi, bet valūtas klīringa apstākļos  – obligāti. Ja pastāv 
starpvalstu klīringa vienošanās, eksportētājiem un importētājiem nav 
tiesību no tā izvairīties. Iekšējā klīringa gadījumā ieskaitīšanas saldo 
nekavējoties pārvēršas par naudu, bet valūtas klīringa apstākļos rodas 
saldo dzēšanas problēma.

Valūtas klīringa mērķi ir atkarīgi no valstu ekonomiskās situācijas. 
Tie var būt maksājumu bilances izlīdzināšana, netērējot zelta un valū
tas rezerves, atvieglotu kredītu saņemšana no partnera, kam ir aktīva 
maksājumu bilance, atbildes pasākums uz citas valsts diskriminējošām 
darbībām vai arī bezatlīdzības finansējums valstij ar pasīvu maksāju
mu bilanci no valsts ar aktīvu maksājumu bilanci. Valūtas klīringi bija 
ļoti populāri 20. gadsimta 30.–40. gados.

Valūtas klīrings nozīmē to, ka valūtas aprite ar ārzemēm tiek aizstāta 
ar norēķiniem nacionālajā valūtā ar klīringa bankām, kuras veic savstar
pējo prasību un saistību galīgo ieskaiti. Klīringa valūta var būt jebkura 
valūta, arī starptautiskas norēķinu vienības. Klīringa norēķinos rodas va
lūtu risks, ko mēģina risināt ar dažādiem apdrošināšanas paņēmieniem.

Pēckara valūtas klīringi atšķīrās no pirmskara valūtas klīringiem ar 
to, ka klīringa bankas nekontrolēja katru darījumu, bet tikai pieņēma 
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nacionālo valūtu no importētājiem un saņēma eksporta ienākumus 
no eksportētājiem, apmainot pret nacionālo valūtu. Tomēr saistību un 
prasību savstarpējā ieskaite neizlīdzināja savstarpējo piegāžu apjomu. 
Ar divpusējiem klīringiem saistījās parādu pieaugums, kas bija šķērslis 
Rietumeiropas tirdzniecības attīstībai. 

Atkarībā no dalībvalstu skaita izšķir vienpusējo, divpusējo, daudz
pusējo un starptautisko klīringu.

Vienpusējo klīringu ievieš kāda valsts vienpusējā kārtībā (tas nav 
izrādījies dzīvotspējīgs, jo attiecīgās valsts uzņēmēji to cenšas apiet). 

Divpusējā klīringa konti tiek vesti abās valstīs, lietojot starptautis
kajā praksē pieņemtas norēķinu formas: inkaso, akreditīvus, pārvedu
mus. Importētāji savā bankā iemaksā nacionālo valūtu, bet eksportētāji 
valūtas ieņēmuma vietā saņem nacionālo valūtu. Savstarpējo prasību 
un saistību ieskaiti īsteno bankas, kas ved klīringa kontus. 

Daudzpusējais klīrings ietver trīs un vairāk valstis (piemēram, Ei
ropas Maksājumu savienība 1950.–1958. gadā). 

Starptautiskā klīringa projektu izstrādāja Dž. M. Keinss 1943. gadā, 
tomēr tas nekad netika īstenots praksē.

Pēc operāciju apjoma izšķir pilnīgo klīringu, kas aptver praktiski 
visu maksājumu apriti, un daļējo klīringu, kuru attiecina uz noteik
tām operācijām.

Pēc klīringa konta saldo regulēšanas veida izšķirams klīrings ar brī-
vi konvertējamu saldo, klīrings ar nosacīti konvertējamu saldo, kad 
konversija notiek noteiktu laiku pēc tam, kad saldo ir izveidojies, un 
klīrings ar nekonvertējamu saldo, kuru nevar pārvērst ārvalstu valūtā 
un kuru sedz galvenokārt ar preču piegādēm. 

Saldo regulēšana notiek vai nu klīringa vienošanās darbības laikā, 
vai arī pēc tās termiņa beigām. Parāda limitu nosaka atkarībā no preču 
apgrozījuma apjoma, parasti 5–10 % apjomā. Ja limits tiek pārsniegts, 
var uzskaitīt procentus par papildu kredītu, lietojot arī progresīvo likmi.

6.3. Valūtas pārvalde
Ekonomikas teorijā valūtas pārvalde tiek definēta dažādi.
Valūtas pārvalde ir vienošanās, saskaņā ar kuru valsts piesaista 

savu nacionālo valūtu kādas citas valsts valūtai un kura paredz, ka val
stij ir jānodrošina ārvalstu valūtas rezerves, kas 100 % sedz nacionālās 
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valūtas piedāvājumu. Valūtas pārvalde var būt arī monetāra institūci
ja, kas emitē vienā ārvalstu valūtā vai precēs pēc reālā fiksētā kursa un 
pieprasījuma konvertējamas nacionālās banknotes un monētas. 

Valūtas pārvaldes ir spējīgas darboties tikai īpašos apstākļos, piemē
ram, mazās valstīs vai ļoti atvērtās ekonomikās. Tradicionālajās valūtas 
pārvaldēs rezerves var būt zema riska vai bezriska valsts vērtspapīri, ār
valstu valūta, arī preces. Kā rezerves parasti netiek atzīti depozīti.

Valūtas pārvalde var darboties centrālās bankas vietā vai arī kopā ar 
centrālo banku.

Valūtas pārvalde sastāv no trim elementiem:
•	 fiksēts valūtas kurss attiecībā pret vienu valūtu vai norēķinu 

vienību;
•	 automātiska konvertējamība – tiesības mainīt vietējo valūtu pēc 

fiksēta kursa jebkurā laikā;
•	 ilgtermiņa saistības pret kādu sistēmu, kas noteikta normatīvajos 

aktos. 
Jau 19. gadsimta valūtas pārvalde bija izplatīta Lielbritānijas kolonijās. 

Vairākas neatkarīgas valstis izveidoja valūtas pārvaldes sistēmu pirms 
Pirmā pasaules kara (Argentīna, Īrija), pēc Otrā pasaules kara (Honkon
ga) vai pēc 1990. gada, atgūstot neatkarību (Igaunija, Lietuva, Bulgārija). 

Jau kopš 1994. gada sākuma, kad lats tika de facto piesaistīts SDR 
valūtu grozam, kā arī vēlāk, kad lats tika piesaistīts eiro, Latvijas Ban
ka, lai saglabātu izvēlēto valūtas kursa režīmu, veica intervences ārval
stu valūtas tirgū, pārdodot vai pērkot nacionālo valūtu par iepriekš no
teiktu kursu, tādējādi darbojoties ļoti līdzīgi t. s. valūtas pārvaldei. 

6.4. Latvijas Bankas valūtas politika
Centrālā banka jebkurā valūtas tirgū ir regulējošs dalībnieks. Tās 

funkcijās ietilpst valūtas rezervju vadība, nacionālās valūtas kursa lī
meņa veidošana, izmantojot intervences, kā arī dažādu finanšu instru
mentu procentu līmeņa regulēšana ieguldījumiem nacionālajā valūtā. 

Vislielākā ietekme starptautiskajos valūtu tirgos ir ASV Centrālajai 
bankai – Federālo rezervju sistēmai. Tālāk nozīmības ziņā var ierindot 
Eiropas Centrālo banku un Anglijas Banku.

Centrālās bankas, kas veido naudas politiku, ir ieinteresētas uztu
rēt savu valūtu kursu tādā līmenī, kas būtu labvēlīgs ekonomiskajai 
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attīstībai. Centrālā banka nosaka valūtas kursa režīmu valstī vai valstu 
apvienībā ar vienotu valūtu. Daudzās valstīs monetārā politika apvieno 
fiksētā un peldošā valūtas kursa politiku. Valūtu kursus noteiktā līmenī 
centrālā banka var noturēt ar intervenču palīdzību (verbālas – dažādi 
paziņojumi, amatpersonu izteikumi; reālas – centrālās bankas tieša ie
jaukšanās valūtas tirgū) vai izmantojot monetāro politiku, kad centrālā 
banka paaugstina vai pazemina procentu likmes.

Procentu likmes paaugstināšana vairo interesi par šo valūtu, palieli
na pieprasījumu pēc tās. Procentu likmes pazemināšana palielina nau
das piedāvājumu, kredīta naudas masu.

90.  gadu sākumā augstas inflācijas apstākļos Latvijas Banka par 
svarīgāko rādītāju izvēlējās naudas piedāvājumu, ļaujot valūtu kursam 
brīvi peldēt. 1992.–1994. gadā Latvijas Banka stingri ierobežoja naudas 
piedāvājuma palielināšanu. Inflācija samazinājās no 958,7 % 1992. gadā 
līdz 34,9 % 1993. gadā. Kopš 1994. gada Latvijas Banka neoficiāli pie
saistīja latu SDR valūtu grozam (1  SDR = 0,7997  LVL), lai veicinātu 
stabilitāti un starptautisko tirdzniecību, samazinātu inflāciju, radītu 
sabiedrībai un ārvalstu ieguldītājiem skaidrību par Latvijas Bankas nā
kotnes politiku.

Kāpēc notika piesaiste tieši SDR? Pirmkārt, visas valūtas, kas veido 
SDR, ir plaši izmantotas visā pasaulē; šis valūtu grozs tiek pārskatīts ik 
pēc pieciem gadiem. Otrkārt, Latvijas ārējā tirdzniecībā izmantojamo 
valūtu sastāvs bija visai līdzīgs SDR sastāvam, un piesaiste SDR valūtu 
grozam negatīvu efektu vienā nozarē spēja izlīdzināt ar pozitīvu efek
tu citā. Piesaiste SDR netika noteikta ar likumu, bet Latvijas Banka to 
uzturēja ±1 % piesaistes robežās, brīvi pērkot un pārdodot SDR groza 
valūtas.

Latvijas monetārās politikas tā laika pamatprincipi bija brīva nacio
nālās valūtas konvertējamība, neierobežota kapitāla plūsma, nacionālās 
valūtas ārējā un iekšējā stabilitāte, nodrošinot iespējami zemu inflāciju, 
procentu likmju politika, lai ierobežotu procentu svārstības. Latvijas 
Banka noteica refinansēšanas likmi, kura kalpoja par atskaites punktu 
visai finanšu sistēmai.

Līdz ar iestāšanos ES 2004.  gadā Latvijai kļuva saistoša gatavoša
nās pilntiesīgai dalībai Eiropas Ekonomikas un monetārajā savienī
bā un vienotās valūtas ieviešana. Pēc Latvijas pievienošanās eirozo
nai 2014. gadā Latvijas Bankas darbība ir nedaudz mainījusies. Tagad 
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Latvijas Banka ar līdztiesīgu balsi piedalās eirozonas kopīgās monetā
rās politikas lemšanā, kā arī veic tam nepieciešamo makroekonomisko 
analīzi. Būdama Eirosistēmas dalībniece, Latvijas Banka attiecībās ar 
saviem darījuma partneriem pēc būtības īsteno Eiropas Centrālās ban
kas monetāro politiku.
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Kā zināms, katrai valstij ir sava oficiālā valūta. Lai notiktu savstar
pējie norēķini, ir nepieciešama šo valūtu maiņa, jo citas valsts valūta 
parasti nav likumīgs maksāšanas līdzeklis dotajā valstī.

ASV

Latvija

ASV eksports

ASV imports

LV imports

LV eksports

USD        EUR

Valūtas tirgus

10. att. Valūtu tirgus funkcija

7.1. Valūtu tirgi
Valūtu tirgi – oficiāli centri, kuros notiek valūtu pirkšana un pār

došana; tiem raksturīga 24 stundu diennakts aktivitāte. 
No institūciju viedokļa valūtu tirgi ir banku, brokeru firmu un citu 

finanšu institūciju kopums. 
Valūtu tirgi nodrošina savlaicīgu starptautisko norēķinu īstenošanu, 

valūtas risku apdrošināšanu, banku, uzņēmumu, valsts valūtas rezervju 
diversifikāciju jeb dažādošanu, valūtas kursu regulēšanu, peļņas gūša
nu arbitrāžas un valūtas spekulāciju rezultātā, kā arī valūtas politikas 
īstenošanu.

Valūtu tirgos tiek lietoti tādi instrumenti kā banku pārvedumi, čeki, 
vekseļi u. c.

7 Valūtu tirgi un valūtas operācijas
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7.1.1. Valūtu tirgus dalībnieki

Valūtu tirgus dalībnieki ir centrālās bankas, komercbankas, valūtas 
brokeri un banku klienti. 

Valūtas operācijas valūtu tirgos galvenokārt notiek ar komercbanku 
starpniecību, kuras savā starpā saista korespondētājattiecības. Tās ļauj 
veikt valūtas operācijas ar bezskaidras naudas norēķinu palīdzību. Ko
mercbankas apkopo valūtas pirkšanas un pārdošanas pasūtījumus jeb 
klientu rīkojumus, kā arī pērk un pārdod valūtu uz sava rēķina.

Komercbankas, kurām ir tiesības veikt valūtas operācijas, tiek sauk
tas par pilnvarotajām, devīžu vai valūtas bankām. Ne visas devīžu 
bankas vienādā mērā var piedalīties valūtas tirgus operācijās. Svarīgs ir 
bankas lielums, reputācija, ārvalstu filiāļu un nodaļu attīstība, bankas 
starptautisko norēķinu apjoms, tehnikas un tehnoloģiju attīstības līme
nis bankā u. c.

Svarīga loma ir arī tās valsts valūtas politikai, kurā attiecīgā banka 
atrodas, kā arī moderno tehnoloģiju un infrastruktūras attīstības līme
nim bankā.

11. att. Valūtu tirgus organizācija

Uzņēmums

Komercbanka Komercbanka

(rīkojumi)(rīkojumi)

Pasūtījumi

Pasūtījumi Pasūtījumi

Centrālā banka

Valūtas brokeris

Uzņēmums

Pasūtījumi
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Valūtas operāciju veikšanai ir īpašas valūtas operāciju nodaļas, 
kuras parasti ir apgādātas ar vismodernāko tehniku un tehnoloģijām. 
Tām ir pieejami labāko informācijas aģentūru pakalpojumi (piemēram, 
Thomson Reuters, Bloomberg, S&P Capital IQ). 

Valūtas operāciju nodaļas darbiniekus var iedalīt trīs kategorijās: dī
leri, analītiķi un vadītāji (menedžeri).

Dīleri ir valūtas pirkšanas un pārdošanas speciālisti. Darbs viņiem 
tiek sadalīts pēc valūtu veidiem (cietās valūtas, mīkstās valūtas) vai 
pēc klientiem un operāciju veidiem (korporatīvie klienti, individuālie 
klienti, tagadnes operācijas, termiņoperācijas u.  tml.). Pieredzējušākie 
dīleri ir tiesīgi veikt arī arbitrāžu un valūtas spekulācijas. 

Analītiķi prognozē valūtas kursu, procentu likmju un citu rādītāju 
attīstību, pētot ekonomikas, politikas, starptautisko norēķinu attīstības 
tendences. Viņi izstrādā arī ekonometriskus modeļus valūtas risku no
vērtēšanai un efektīvākos modeļus to apdrošināšanai. 

Valūtas operāciju vispārējā vadība ir vadītāju jeb menedžeru rokās. 
Tie savā darbībā ievēro valūtas politikas pamatnostādnes, kuras izstrā
dā bankas vadība (valūtas komiteja). 

Valūtas operācijas var būt ļoti ienesīga, bet arī riskanta nodarboša
nās, jo lēmumi ir jāpieņem ātri, tos diktē situācija un pieredze. Kļūdīties 
ir viegli, tāpēc tirgus psiholoģija valūtu tirgū ir īpašs izpētes objekts. 

Bankas var strādāt gan tieši viena ar otru, gan izmantojot valūtas 
brokeru palīdzību. Katrā valūtas tirdzniecības centrā darbojas virkne 

12. att. Valūtu tirgus dalībnieki
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Brokeris BrokerisBrokeris
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autorizētu brokeru, ar kuru starpniecību bankas veic valūtas operāci
jas. Brokeru firmas par savu darbu ņem komisijas naudu, kura parasti 
tiek sadalīta līdzīgi starp valūtas pircēju un pārdevēju. Komisijas naudu 
bankas brokerim parasti maksā reizi mēnesī. 

Operācijas ar brokeru starpniecību bieži vien ir izdevīgākas, jo 
brokeri specializējas tikai uz valūtas operācijām, savāc pirkšanas un 
pārdošanas uzdevumus no daudzām bankām, līdz ar to var piedāvāt 
klientiem vislabākās kotācijas. Operācijas notiek ātri un ar salīdzinoši 
zemām izmaksām.

Bankas klienti var būt firmas (uzņēmumi), starptautiskie investo
ri, daudznacionālās korporācijas un pārējie, kuriem valūta ir vajadzīga 
biznesam jeb saimnieciskajai darbībai. Parasti klienti nesadarbojas tie
ši, bet izvieto savus valūtas pirkšanas vai pārdošanas pasūtījumus (rī
kojumus) komercbankās. 

Centrālā banka kā valsts galvenā finanšu institūcija veido valūtas 
tirgus funkcionēšanas ietvaru valstī. Centrālā banka veic arī valūtas in
tervences, darbojas valūtu tirgos, kļūdamas par to nozīmīgu spēlētāju. 

7.1.2. Valūtas tirgi 

Izšķir pasaules, reģionālos un nacionālos valūtas tirgus. Pasaules va
lūtas tirgi koncentrējas pasaules finanšu centros: Rietumeiropā – Londo
nā, Frankfurtē pie Mainas, Parīzē, Cīrihē; ASV – Ņujorkā, Sanfrancisko; 
Tuvajos un Tālajos Austrumos – Bahreinā, Tokijā; Dienvidaustrumāzi
jā – Singapūrā u. c. Pasaules valūtas tirgos notiek operācijas ar galvena
jām pasaules valūtām, kuras plaši izmanto starptautiskajos norēķinos. 

Reģionālajos un nacionālajos tirgos tiek veiktas operācijas ar valū
tām, kuras ir populāras konkrētajā reģionā (Singapūras dolārs, Kuvei
tas dinārs u. c.), bet nacionālajos tirgos galvenokārt notiek tirdzniecība 
ar nacionālo valūtu. Dažkārt reģionālajos valūtu tirgos operācijas ar 
vietējām valūtām notiek ārpus darba laika. 
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7.2. Valūtas operācijas

7.2.1. Ārvalstu valūtu kotēšana

Valūtas operācijas nav iespējamas bez valūtu maiņas, savukārt valū
tas maiņa nav iespējama bez kotēšanas jeb kursa noteikšanas. 

Vēsturiski izveidojušās divas valūtas kotēšanas metodes – tiešā un 
netiešā jeb apgrieztā. Vairāk izplatīta ir tiešā kotēšana, kad ārvalstu va
lūtas vienība tiek izteikta nacionālajā valūtā. Ja valūtai ir mazs mērogs, 
par vienību pieņem 100 vai pat 1000 vienības.

Piemēram: 
1 GBP = 1,33 EUR
1 USD = 0,88 EUR 
(uz 02.02.2015.)

Netiešās kotēšanas gadījumā par vienību pieņem nacionālo valūtu 
un tās kursu izsaka noteiktā ārvalstu naudas vienību daudzumā.

Mūsdienās, izmantojot datortehniku un atbilstoši klienta vēlmēm, 
bieži tiek paziņotas gan tiešās, gan netiešās kotācijas. Abas metodes no 
ekonomikas viedokļa ir vienādas, un vienas vai otras metodes lietošana 
notiek klientu ērtību labad. 

Valūtu krosa (cross) kursi
Valūtu kotēšana tirdzniecības un rūpniecības klientūrai parasti pa

matojas uz t. s. krosa (cross) kursiem.
Valūtu krosa kursi ir divu valūtu attiecība, kura izriet no šo valūtu 

attiecības pret trešo valūtu. Parasti krosa kursu aprēķināšanai kā trešo 
valūtu izmanto populārākās valūtas, piemēram, EUR vai USD. 

Piemērs. Krosa kursa noteikšana ASV dolāram pret Šveices franku. 
Frankfurtē pie Mainas 1 ASV dolārs (USD) atbilst 0,69768 eiro (EUR), 
savukārt 1 eiro (EUR) atbilst 1,48750 Šveices frankiem (CHF). Kāds ir 
dolāra un Šveices franka kurss?

1 USD = 0,69768 EUR 1 EUR = 1,48750 CHF
1 EUR = (1 : 0,69768) = 1,43332 USD

1 USD = (1,48750 : 1,43332) = 1,0378 CHF
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Valūtas konvertējamības apstākļos ar to kotēšanu nodarbojas ko
mercbankas. Dažās valstīs tradicionāli kursus fiksē t. s. valūtas biržās 
noteiktā dienas stundā, tomēr šīm kotācijām ir vienīgi izziņas raksturs. 

Ja pastāv valūtas ierobežojumi, valūtu kursus nosaka oficiālas valsts 
institūcijas, turklāt dažkārt tiek lietoti vairāki valūtu kursi pret vienu 
un to pašu valūtu. 

Pircēja un pārdevēja kursi 
Banka, kura veic kotēšanu, vienmēr veic valūtas darījumu pēc sev 

izdevīga kursa, pārdodot ārvalstu valūtu dārgāk (pārdevēja kurss) nekā 
tā to nopirkusi (pircēja kurss). Pārdevēja un pircēja kursa starpība (kā 
šo jēdzienu iesaka lietot latviešu terminoloģijā pretstatā ekonomistu ap
rindās lietotajam franču cilmes apzīmējumam marža (marge) vai angļu 
cilmes apzīmējumam spreds (spread)) kalpo bankas izdevumu segša
nai, nodrošina pret valūtas risku, kā arī dod bankai peļņu. Jo situācija 
nestabilāka, jo banka nosaka lielāku starpību.

7.2.2. Valūtas pozīcija

Īstenojot valūtas darījumus, bankas pērk vienu valūtu un pārdod 
otru. Ja notiek tagadnes darījums, tad daļu bankas resursu tajā valūtā, 
kuru banka pārdod, tā iegulda tajā valūtā, ko pērk. Ja banka veic ter
miņdarījumu, tad, iegūstot prasību vienā valūtā, tā pieņem saistību citā 
valūtā. 

Rezultātā abos gadījumos bankas aktīvos un pasīvos parādās divas 
dažādas valūtas, kuru kurss mainās neatkarīgi vienai no otras. Noteik
tā brīdī aktīvi var pārsniegt pasīvus, uzrādot peļņu, vai pasīvi – aktīvus, 
uzrādot zaudējumus. Bankas prasību un saistību attiecība noteiktā ār
valstu valūtā veido tās valūtas pozīciju. 

Ja saistības un prasības konkrētajā valūtā ir vienādas, runā par 
 slēgtu valūtas pozīciju. 

Ja saistības un prasības konkrētajā valūtā nav vienādas, runā par at-
vērtu valūtas pozīciju. Atvērta valūtas pozīcija var būt īsa, ja pasīvi un 
saistības pārdotajā valūtā pārsniedz aktīvus un prasības tajā, un gara, ja 
aktīvi un prasības nopirktajā valūtā pārsniedz pasīvus un saistības tajā. 

Atvērta valūtas pozīcija vienmēr ir saistīta ar zaudējumu risku. Ja 
kontrdarījuma brīdī, kad tiek pirkta agrāk pārdotā valūta, pārdodot ag
rāk nopirkto valūtu, to kursi būs mainījušies bankai nelabvēlīgā virzienā, 
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banka vai nu saņems mazāku valūtas summu, nekā tā iepriekš pārdevu
si, vai arī būs spiesta samaksāt vairāk, lai saņemtu to pašu summu. Abos 
gadījumos banka cietīs zaudējumus valūtas kursa izmaiņu dēļ.

Atvērtu valūtas pozīciju (gan īsu, gan garu) gadījumā valūtas risks 
eksistē vienmēr. Tā kā atvērtā valūtas pozīcija rodas konkrētās valū
tās, valūtas pozīcijas bankās pastāvīgi rodas jeb atveras un pazūd jeb 
aizveras. 

Bankas pastāvīgi novēro valūtas pozīciju maiņu, novērtējot tajās 
esošo valūtu risku, kā arī iespējamo rezultātu, ja tās tiktu nekavējoties 
slēgtas jeb aizvērtas pēc tā brīža valūtu kursiem. Uzdevums ir sarežģīts, 
jo valūtas pozīciju veido gan tagadnes, gan termiņdarījumi, veikti dažā
dos laikos un pēc dažādiem kursiem. Datus par valūtas pozīciju maiņu 
apstrādā ar datoru, pastāvīgi informējot par garām un īsām valūtas po
zīcijām dažādās valūtās. Šie dati ir bāze valūtas risku novērtēšanai.

Lai noteiktu pozīcijas aizvēršanas jeb slēgšanas rezultātu, visas garo 
un īso pozīciju summas tiek pārrēķinātas nacionālajā valūtā pēc esoša
jiem tirgus kursiem, ievērojot valūtu iegādes termiņus termiņdarījumos. 
Dažkārt šo pārrēķinu veic divos posmos: vispirms visas pozīcijas pārrē
ķina kādā populārā valūtā (USD, EUR), pēc tam šīs summas izsaka na
cionālajā valūtā. Abu metožu ekonomiskais rezultāts ir viens un tas pats. 

Ja bankai radusies ievērojama garā pozīcija, tā var pazemināt attie
cīgās valūtas kursa kotējumu, ieinteresējot pircējus. Pretēji rīkojas īsas 
pozīcijas gadījumā. Ja kādai valūtai piedāvājums regulāri pārsniedz 
pieprasījumu, visām bankām šajā valūtā rodas garā pozīcija, un valūtas 
kurss pazeminās. 

Valūtas pozīcijas dienas laikā lielākoties rada arbitrāžas operācijas. 
Tās varētu neitralizēt, katru darījumu nosedzot ar kontrdarījumu, tomēr 
lielās bankas tā rīkojas tikai krīžu laikos. Biežāk vairākas dienas tiek uz
turētas garās vai īsās pozīcijas, un to var vērtēt kā valūtas spekulāciju.

7.2.3. Valūtas tagadnes (spot) operācijas

Šīs operācijas ir visizplatītākās. Tagadnes operācija nozīmē valūtas 
pirkšanu un pārdošanu ar nosacījumu, ka tā tiek piegādāta otrajā darba 
dienā, skaitot no līguma noslēgšanas dienas, un pēc kursa, kas fiksēts 
līguma slēgšanas brīdī. Turklāt darba dienas tiek skaitītas katrai valū
tai. Datums, kad notiek valūtu apmaiņa, tiek saukts par valutēšanas 
datumu. 
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Divu dienu termiņu valūtas pārvedumā noteica agrākās grūtības šo 
operāciju veikt ātrāk. Šobrīd, izmantojot banku pārvedumu elektronis
kās sistēmas (SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Tele-
communications), operācijas iespējams veikt krietni ātrāk. 

Eksistē arī tādas operācijas kā Tod, kad norēķināšanās notiek da
rījuma slēgšanas dienā, un Tom, kad norēķināšanās notiek nākama
jā dienā. Tomēr tradicionāli valūtas operāciju bāze ir tagadnes darī
jums, izmantojot spot kursu. Izmantojot spot kursus, tiek noteikti ter
miņdarījumu kursi, kā arī kursi operācijām ar īsāku valūtas piegādes 
laiku. 

Valūtas tagadnes operāciju veikšana ietver sevī vairākus posmus. 
Pirms dotās valsts valūtas tirgus darba sākuma dīleris iepazīstas ar va
lūtu kursiem tirgos, kuri slēgti pēc viņa bankas darba laika beigām. Dī
leri analizē kursu attīstību tirgos, kuri sākuši strādāt agrāk, un kursu 
izmaiņu cēloņus. Uz analīzes bāzes, ievērojot savas bankas valūtas po
zīcijas, dīleri nosaka valūtas kursu pirmajām operācijām ar savas valsts 
bankām un uzņēmumiem, ievērojot valūtu tirgu darbības nepārtrauk
tību. Tām valūtām, kuras plaši izmanto pasaules valūtu tirgos, kursi at
spoguļo iepriekšējos kursus citos valūtu tirgos. Dīleri izstrādā valūtas 
operāciju virzienu, dodot priekšroku garai vai īsai pozīcijai konkrētajā 
valūtā. Ja pienāk jaunas ziņas, valūtas operāciju virziens var mainīties. 
Pēc tam veic valūtas operācijas. 

Katrs dīleris var iegūt ziņas par valūtu kursiem, izmantojot pazīs
tamākās informācijas sistēmas. Ar spot operāciju palīdzību pārvietojas 
arī t. s. karstā nauda.

Arī valūtas tagadnes operācijas ietver sevī riskus. Var rasties līguma 
neizpildes risks (piemēram, nopirkto valūtu var pārdot tālāk, nesagai
dot no partnera apstiprinājumu par tās pārskaitījumu, bet partneris ir 
pārdomājis), tāpēc dažkārt tiek noteikti nepabeigto operāciju limiti. 

7.2.4. Valūtas termiņoperācijas

Vienkāršie termiņdarījumi (forward transactions)
Valūtas termiņdarījumi notiek tad, ja puses vienojas par noteiktas 

ārvalstu valūtas summas piegādi konkrētā laikā pēc darījuma noslēgša
nas atbilstoši kursam, kas fiksēts darījuma slēgšanas brīdī. Tātad eksis
tē laika intervāls starp darījuma noslēgšanu un izpildi. 
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Līdz Pirmajam pasaules karam darījumus parasti noslēdza ar nosa
cījumu piegādāt valūtu mēneša vidū (medio) vai mēneša beigās (ultimo). 
Mūsdienās darījumu izpilde var notikt jebkurā laikā (piemēram, pēc 
vienas nedēļas, viena, diviem, trim un vairāk mēnešiem, pēc gada utt.).

Valūtas kursi termiņdarījumā tiek fiksēti darījuma slēgšanas brīdī, 
kaut arī izpilde notiek pēc laika. Valūtas termiņdarījumu kurss atšķiras 
no spot kursa. Lielākoties spot un forward kursu dinamika attīstās tajā 
pašā virzienā, tomēr zināmu autonomiju nevar izslēgt, īpaši krīžu pe
riodos vai spekulāciju gadījumos.

Starp valūtas spot un forward kursiem parasti ir starpība. To var no
teikt kā atlaidi no spot kursa (discount – dis jeb deport – D), kad termiņ
darījuma kurss ir zemāks, tātad diskonts nozīmē, ka valūtas forward 
kurss darījumā ir zemāks nekā tagadnes darījuma kurss. Starpību var 
noteikt arī kā prēmiju (pm jeb report – R), ja termiņdarījumu kurss ir 
augstāks. Prēmija nozīmē, ka valūta augstāk kotējas termiņdarījumā 
nākotnē nekā tagadnes operācijās. 

Visumā atlaides un prēmijas ir stabilākas nekā spot kurss, tāpēc, 
kotējot termiņdarījuma kursu, bieži nosaka tikai prēmiju vai diskontu. 
Tiešajā kotēšanā prēmiju pieskaita pie spot kursa, bet diskontu atskaita 
no tā. Apgrieztajā kotēšanā prēmiju atskaita, bet diskontu pieskaita pie 
spot kursa. 

Ja valūtas termiņdarījuma kursus kotē skaitliskā izteiksmē (nevis ar 
prēmiju un diskontu metodi), tad to sauc par tiešā darījuma jeb autrai-
ta (outright) kursu. 

Starpība starp pārdevēja un pircēja kursu termiņdarījumiem pa
rasti tiek noteikta lielāka nekā spot darījumiem. Ja darījuma termiņš 
1–6 mēneši, starpība parasti ir 1/8–

1/4 gada procentu apmērā.
Valūtu kotēšana termiņdarījumos ar prēmijas un diskonta metodi 

atkarīga no prognozējamās kursu dinamikas laikposmā no darījuma 
noslēgšanas brīža līdz tā izpildei, kā arī no procentu likmju atšķirībām 
termiņdarījumiem šajās valūtās. Parasti starpību starp spot kursu un 
termiņdarījumu kursu nosaka kā kapitalizētu procentu likmju starpību 
depozītiem valūtās, kuras piedalās darījumā.

Procentu likmju ietekmi uz valūtas kursu izskaidro ar to, ka ne
pieciešamās valūtas iegādei ir jāņem aizņēmums vai jānoņem sum
ma no depozīta, maksājot kredītprocentus vai zaudējot ieguldījumu 
procentus. 
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Valūtas termiņdarījumu tirgus ir šaurāks nekā tagadnes darījumu 
tirgus. Termiņdarījumus parasti veic ar vadošajām valūtām. Šo darīju
mu termiņš parasti ir no vienas nedēļas līdz sešiem mēnešiem. Ja vēla
mais termiņš ir ilgāks, par to nepieciešama īpaša vienošanās. 

Valūtas termiņdarījumu veikšanas mērķis ir komerciāla valūtas 
konversija (maiņa), savlaicīgi pārdodot gaidāmos valūtas ieņēmumus 
vai pērkot ārvalstu valūtu paredzamajiem maksājumiem. Tos veic arī, 
lai apdrošinātos pret valūtu risku, apdrošinātu pret zaudējumiem tiešos 
vai portfeļieguldījumus aiz robežām, kas varētu rasties, pazeminoties 
tās valūtas kursam, kurā tie izdarīti. Termiņdarījumus izmanto arī spe
kulatīvas peļņas gūšanai uz kursa starpību rēķina.

Valūtas opcijas jeb iespēju līgumi (options)
Valūtas opcijas ir vienošanās, kuras, ja samaksāta noteikta komisijas 

maksa jeb prēmija, dod tiesības, bet ne pienākumu vienai no pusēm pirk
šanas pārdošanas darījumā izvēlēties iepriekš norunātā laika periodā no
teiktu daudzumu konkrētas valūtas pirkt (pircēja call opcija) vai pārdot 
(pārdevēja put opcija) pēc kursa, kāds noteikts darījuma slēgšanas brīdī. 

Ja pastāv nosacījums, ka pirkšana vai pārdošana var notikt jebkurā 
attiecīgā perioda dienā, tad to sauc par amerikāņu opciju. Ja pirkšana 
vai pārdošana var notikt noteiktā datumā vienu reizi mēnesī, to sauc 
par Eiropas opciju. 

Opciju darījumi bankām ir ļoti riskanti, tāpēc tās klientiem nosaka 
mazāk izdevīgus kursus. Nosakot komisijas maksu, ņem vērā darījuma 
valūtas kursu termiņdarījumam uz opcijas līguma beigu datumu. Op
ciju darījumi to veicējam ir izdevīgi, ja ieguvumi no kursu svārstībām 
ir lielāki nekā komisijas maksa. 

Valūtas opcijas galvenokārt lieto, lai apdrošinātos pret valūtas risku, 
un tās var pieskaitīt pie zaudējumu riska ierobežošanas jeb nodroses 
(cennodroses, nodrošināšanās) operācijām (tiek lietots arī termins he
džerēšana (hedging), kas tomēr uzskatāms par nevēlamu). Opcijas tirgo 
ne vien starpbanku tirgū, bet arī preču un fondu biržās. 

Valūtas termiņdarījuma līgumi
Valūtas termiņdarījuma līgums (nākotnes līgums) ir vienošanās, 

kura nozīmē pienākumu, bet ne izvēles tiesības (atšķirībā no opcijas) 
pārdot vai pirkt noteiktas valūtas standartdaudzumu noteiktā nākotnes 
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datumā pēc kursa, kurš noteikts darījuma slēgšanas brīdī (termiņdarī
juma līgumu apzīmēšanai tiek lietots arī angliskais fjūčerss (futures), 
kas latviešu valodā uzskatāms par nevēlamu). 

Valūtas termiņdarījuma standartlīgumos reglamentē visus nosacī
jumus: summu, termiņus, garantijas depozītu, norēķinu metodes.

Valūtas termiņdarījuma līgumu priekšteči bija preču termiņdarīju
ma līgumi, kuri radās jau 17.  gadsimtā, tirgojoties ar tulpju sīpoliem. 
Kopš 19.  gadsimta vidus tie tika izmantoti arī graudu un metālu tir
gos. To mērķis bija mazināt attiecīgo preču cenu svārstību ietekmi. 19.–
20. gadsimta mijā šim mērķim tika radītas biržas Londonā un Čikāgā. 

Valūtas termiņdarījuma līgumi pirmo reizi parādījās 1970.  gadā 
Starptautiskajā Komercbiržā Ņujorkā. Tomēr pēc tiem nebija pieprasī
juma, jo tajā laikā spēkā vēl bija Bretonvudsas sistēma ar fiksētajiem 
valūtas kursiem. 1972. gadā Čikāgas Tirdzniecības biržā tika izveidota 
Starptautiskā Valūtas Tirgus nodaļa, kas jau 1975. gadā sāka piedāvāt 
termiņdarījuma līgumus šādās valūtās: britu mārciņās, Kanādas do
lāros, vācu markās, Japānas jenās, Meksikas peso, Šveices frankos un 
ASV dolāros. 

Vadošās biržas šobrīd ir Čikāgā, Ņujorkā, Londonā, Tokijā, Amster
damā un Parīzē. 

Tirdzniecība notiek ar klīringa nama jeb norēķinu palātas starpnie
cību. Klīringa nams ir pircējs katram pārdevējam un pārdevējs katram 
pircējam. Līdz ar to viens darījums nosedz citus. Slēdzot darījumus, 
pircējam un pārdevējam speciālā depozītā ir jārezervē sākotnējā star
pība (marža), bet ikdienas peļņa un zaudējumi apmaksājami skaidrā 
naudā.

Londonas biržā (LIFFE), kurā tirgo termiņdarījumu kontraktus, iz
šķir trīs dalībnieku kategorijas: 

•	 nodrošinātāji (arī hedžeri  – hedgers), kuru pamatā ir bankas, 
korporācijas, investīciju riska menedžeri un kuri darbojas, lai 
nodrošinātos pret valūtas risku; 

•	 spekulanti (traders), kuru mērķis ir peļņas gūšana ilgākā termiņā;
•	 arbitranti (arbitragers), kuri ienākumus gūst īstermiņā.
 Kopš 70. gadu vidus ir attīstījušies arī procentu likmju termiņda

rījumi.
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2. tabula
Gaidāmā (forvarda) un termiņnoguldījumu (fjūčersa) tirgus salīdzinājums

Kritērijs Gaidāmais tirgus 
(forvarda tirgus)

Termiņnoguldījumu tirgus 
(fjūčersa tirgus)

Dalībnieks Bankas un lielās 
korporācijas. Nelielām 
firmām, individuāliem 
ieguldījumiem piekļuve 
ierobežota

Bankas, korporācijas, 
individuālie investori, 
spekulanti

Kontaktu metode Viens darījuma dalībnieks 
pazīst otru

Darījuma dalībnieki parasti 
viens otru nepazīst

Starpnieki Darījums notiek tieši, bez 
starpniekiem

Darījuma dalībnieki darbojas ar 
brokeru starpniecību

Darījuma vieta un 
metode

Starpbanku valūtas tirgū ar 
telefona, teleksa vai datora 
palīdzību

Biržu operāciju zālē ar žestu un 
izsaucienu palīdzību

Tirgus raksturs, 
valūtas kotējumu 
skaits

Divpusējs tirgus, divu 
valūtas kursu kotēšana 
(pircēja un pārdevēja)

Vienpusējs tirgus, darījuma 
dalībnieki ir kontraktu pircēji 
vai pārdevēji. Attiecīgi kotē 
vienu valūtas kursu – pircēja vai 
pārdevēja

Depozīts Garantijas depozīts nav 
vajadzīgs

Lai segtu valūtas risku, 
dalībniekiem klīringa namā 
jāiemaksā garantijas depozīts

Darījuma summa Jebkura summa pēc 
vienošanās

Standartkontrakts 
(piemēram –100 000 EUR,  
25 000 GBP,
100 000 USD,  
12,5 mij. JPY u. tml.)

Valūtas pozīcija Valūtas pozīcijas slēgšana 
grūti realizējama

Visas valūtas pozīcijas (garās un 
īsās) var viegli likvidēt

Mijmaiņas (SWAP) operācijas
Mijmaiņas (SWAP) operācijas ir valūtas darījuma paveids, kas sevī 

ietver tagadnes darījumu un termiņdarījumu. Mijmaiņas operācija 
apvieno sevī divu valūtu pirkšanu un pārdošanu uz tūlītējas piegādes 
noteikumiem ar vienlaicīgu kontrdarījumu uz termiņa nosacījumiem 
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ar tām pašām valūtām. Darījumā ir iesaistīti divi partneri, piemēram, 
bankas un uzņēmumi. Tagadnes darījumu īsteno atbilstoši spot kur
sam, kuru kontrdarījumā koriģē ar prēmiju vai diskontu atkarībā no 
valūtas kursa paredzamās kustības. Klients, veicot šīs operācijas, ietau
pa uz starpības (maržas) rēķina.

Mijmaiņas operācijas ir ērtas bankām, jo tās neveido atvērto valūtas 
pozīciju (pirkums sedz pārdevumu) un uz laiku nodrošina ar nepiecie
šamo valūtu bez valūtas kursu izmaiņu riska.

Mijmaiņas operācijas izmanto dažādos nolūkos. Viens no tiem – lai 
īstenotu komercdarījumus. Banka var pārdot ārvalstu valūtu ar tūlītē
jas piegādes nosacījumu, vienlaikus pērkot to uz termiņu. Piemēram, 
ja komercbankai ir “lieki” EUR uz 6 mēnešiem, tā var pārdot EUR pret 
nacionālo valūtu uz mijmaiņas nosacījumiem. Tā kā pēc 6 mēnešiem 
EUR būs vajadzīgi, banka vienlaikus tos nopērk pēc forward kursa no
sacījumiem un, ja darījuma izpildes brīdī rodas zaudējumi kursu star
pības dēļ, banka tomēr var gūt peļņu, ja izsniegusi kredītu nacionālajā 
valūtā. Cits mijmaiņas operācijas izmantošanas nolūks – lai banka va
rētu iegādāties tai nepieciešamo valūtu bez valūtas riska (darījums ir 
segts ar kontrdarījumu) un nodrošinātu starptautiskos norēķinus vai 
diversificētu valūtas krājumus. Mijmaiņas operācijas izmanto arī, lai 
bankas savstarpēji kreditētu viena otru divās valūtās. 

Kopš 20. gadsimta 60. gadiem, kad bieži notika valūtas intervences, 
mijmaiņas operācijas plaši sāka lietot centrālās bankas, lai papildinātu 
savas ārvalstu valūtu rezerves. Centrālās bankas vienojās par noteiktu 
savstarpējās kreditēšanas limitu. Kredīti limita ietvaros tika piešķirti, 
bankām vienkārši vienojoties pa telefonu. Kredīti tika izsniegti attie
cīgās bankas nacionālajā valūtā, visbiežāk uz 3–6 mēnešiem ar iespēju 
kredītu pagarināt. Piemēram, ASV Federālo rezervju banka atbilstoši 
līgumam ar Londonas Banku pārdod tai ASV dolārus uz tūlītējas pie
gādes nosacījumiem (ieraksta dolārus šīs bankas kontā), savukārt An
glijas Banka šīs summas ekvivalentu britu sterliņu mārciņās ieraksta 
ASV bankas kontā. Tādējādi ASV iegūst kredītu, izveido rezervi ārval
stu valūtā, ko izmanto valūtas intervencēm vai valūtas diversifikācijai. 
Vienlaikus ASV Federālo rezervju banka noslēdz nākotnes darījumu ar 
Anglijas Banku un, pienākot termiņam, nopērk Anglijas Bankā dolārus 
pret sterliņu mārciņām. 



98

60. gadu beigās, papildinot divpusējās vienošanās, tika radīta va
lūtu savstarpējās apmaiņas daudzpusējā sistēma un mijmaiņas ope
rāciju bāze ar Starptautisko norēķinu bankas starpniecību. Pēdējās 
desmitgadēs gan centrālo banku mijmaiņas operācijas ir praktiski 
pārtrauktas.

Mijmaiņas operācijas tiek veiktas ne vien ar valūtām, bet arī ar pro
centiem. To dokumentācija ir standartizēta, ietverot nosacījumus, kā 
pārtraukt operācijas, ja netiek saņemta samaksa, kā apmainīties ar sais
tībām u. c., kā arī norādot kredītvienošanās punktus.

Mijmaiņas operācijas dod iespēju iegūt nepieciešamo valūtu, kom
pensēt kapitāla īstermiņa aizplūdi no valsts, kā arī regulēt valūtas re
zervju, tai skaitā oficiālo rezervju, struktūru. 

7.3. Valūtas spekulācijas
Valūtas termiņoperācijas nosacīti var iedalīt konversijas, nodrošinā

šanas un spekulatīvajās operācijās, tomēr faktiski katrā no tām klāt ir 
arī spekulācijas elementi. Valūtas spekulācijas savukārt var iedalīt:

•	 spēlēs uz valūtas kursa pazemināšanos;
•	 spēlēs uz valūtas kursa paaugstināšanos. 
Ja gaidāms valūtas kursa kritums, spekulanti – “lāči”– pārdod to par 

šībrīža forward kursu, lai pēc noteikta laika šo valūtu, kuru viņi labvē
līgas kursu attīstības gadījumā varēs lēti nopirkt tirgū, piegādātu pircē
jam un saņemtu peļņu no kursu starpības. 

Ja gaidāma kursa paaugstināšanās, spekulanti – “buļļi” – pērk va
lūtu uz termiņnosacījumiem, cerot termiņa pienākšanas brīdī saņemt 
to no pārdevēja pēc kursa, kurš ir fiksēts darījuma slēgšanas brīdī, un 
tūlīt pārdot to par augstāko kursu. Ja ir gaidāma valūtas devalvācija vai 
revalvācija, šādi darījumi tiek slēgti masveidā. 

Valūtas spekulācijas var notikt arī bez skaidras valūtas klātesamī
bas. Tās dažkārt rada ļoti lielu spiedienu uz valūtu kursiem, jo spekulā
cijas veicina bankas, kā arī uzņēmumi un individuālie ieguldītāji. 

Valūtas spekulāciju apjoms ir krasi pieaudzis kopš 20.  gadsimta 
70. gadiem, kad notika starptautiska mēroga pāreja uz peldošajiem va
lūtu kursiem. 

Analoģiski valūtas spekulācijai darbojas arī konkrētas valūtas 
maksājumu aizkavēšanas vai paātrināšanas politika (leads and lags). 
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Piemēram, importētāji cenšas ātrāk norēķināties ar valūtu, ja gaidāma 
tās kursa paaugstināšanās, bet atlikt maksājumu, ja gaidāma valūtas 
kursa pazemināšanās un norēķinu valūta var kļūt lētāka. 

7.4. Valūtas arbitrāža
Valūtas arbitrāža ir valūtas operācija, kas ietver valūtas pirkšanu 

(pārdošanu) ar tai sekojošu kontrdarījumu, lai iegūtu peļņu no valūtu 
kursu starpības dažādos valūtu tirgos (arbitrāža telpā) vai arī uz kursu 
svārstību rēķina noteiktā laika periodā (arbitrāža laikā). Valūtas arbit
rāžas galvenais princips ir nopirkt valūtu lētāk, bet pārdot dārgāk. 

Izšķir vienkāršo jeb divvalūtu arbitrāžu, ko veic ar divām valūtām, 
un daudzvalūtu arbitrāžu, ko veic ar trim valūtām un vairāk. Arbitrā
ža notiek gan ar tagadnes, gan nākotnes darījumu palīdzību. 

Īstenojot valūtas arbitrāžu telpā, atšķirībā no laika arbitrāžas vei
dojas slēgta valūtas pozīcija, jo valūtas pirkšana un pārdošana dažādos 
tirgos notiek vienlaicīgi. Mūsdienu apstākļos, attīstoties informācijas 
tehnoloģijām, kursa starpības dažādos tirgos rodas retāk, līdz ar to ar
bitrāža telpā lielā mērā ir zaudējusi savu nozīmi. Pēdējās desmitgadēs 
sakarā ar peldošo valūtas kursu ieviešanu izplatītāka ir arbitrāža laikā. 

Atkarībā no mērķa izšķir spekulatīvo un konversijas valūtas 
arbitrāžu. 

Spekulatīvās arbitrāžas mērķis ir gūt peļņu no valūtu kursu svārstī
bām. Sākuma un beigu valūtas nosaukums ir viens un tas pats. 

Piemēram:
EUR1 → USD; USD → EUR2

EUR2 > EUR1

Konversijas arbitrāžas mērķis ir pēc iespējas lētāk nopirkt nepiecie
šamo valūtu. Tiek izmantotas dažādu banku konkurējošās valūtu kotā
cijas vienā vai dažādos valūtu tirgos. 

Mūsdienu apstākļos valūtu kursi dažādos valūtu tirgos reti atšķiras 
vairāk par pircēja un pārdevēja kursa starpību. 

Tomēr bankas bieži pašas veido tirgu (market makers), t. i., veic va
lūtas operācijas uz savu kotāciju bāzes, piesaistot pretēja rakstura darī
jumus un iegūstot peļņu no pircēja un pārdevēja kursa starpības. Dīleri 
cenšas īstenot tādas operācijas, kas veido vislabāko valūtas pirkumu un 
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pārdevumu attiecību, ja nepieciešams, mainot savus kotējumus. Tādē
jādi arbitrāža laikā ietver sevī spekulācijas elementu.

Valūtas arbitrāžas galvenā atšķirība no valūtas spekulācijas ir ap
stāklī, ka arbitrāžā dīleris orientējas uz operāciju īstermiņa rakstu
ru, mēģinot uzminēt valūtas kursu svārstības īsā laikposmā starp 
darījumiem. 

Valūtas arbitrāžā liela nozīme ir t. s. valūtas kritiskajiem punktiem 
grafikos (chart), jo izmaiņas ārpus šiem kritiskajiem punktiem prasa 
ļoti lielu spiedienu uz tirgu. Turpretī valūtas spekulāciju gadījumos īpa
šu interesi rada tieši šo kritisko punktu pārvarēšana. Valūtas spekulāci
jās lieto tādus paņēmienus kā, piemēram, ilgstoši uzturēt garo pozīciju 
valūtā, kuras kursam ir tendence paaugstināties, vai ilgstoši uzturēt īso 
pozīciju valūtā, kuras vērtība grasās kristies. Spekulāciju nolūkā lielās 
bankas bieži pašas rada mākslīgu nedrošības atmosfēru, īstenodamas 
mērķtiecīgus kādas valūtas pirkumus vai pārdevumus, dažkārt pat mil
jardiem dolāru apjomā dažu dienu laikā. 

Valūtas arbitrāža rada sakarību starp īstermiņa kapitāla kustību un 
procentu likmju dinamiku nacionālajā un ārvalstu aizdevu kapitāla 
tirgū, veicina valūtas tirgu konjunktūras izlīdzināšanu, kā arī veicina 
spekulatīvās karstās naudas pārplūšanu. 
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8.1. Oficiālās starptautiskās likviditātes jēdziens un struktūra
Oficiālā starptautiskā likviditāte atspoguļo attiecības, kuras saistītas 

ar starptautisku finanšu prasību un saistību valstisku noregulēšanu, kā 
arī raksturo atsevišķu valstu (vai valstu grupu) maksātspēju starptau
tiskā mērogā.

Oficiālās starptautiskās likviditātes subjekti ir valsts valūtas un fi
nanšu institūcijas.

Starptautiskās likviditātes problēma skar starptautiskās valūtas sis
tēmas nodrošinājumu ar rezervēm, kuras nepieciešamas tās funkcionē
šanai, kā arī to veidošanas un regulēšanas kārtību. 

Oficiālā starptautiskā likviditāte (OSL) ir vienas valsts vai valstu 
kopuma spēja pilnā apjomā bez pārtraukumiem nokārtot savas ārējās 
saistības ar starptautiski pieņemamiem maksāšanas līdzekļiem. 

Likviditāte šaurā nozīmē raksturo atsevišķu valstu vai reģionu ārējo 
maksātspēju.

Likviditāte plašā nozīmē raksturo valstu kopuma maksātspēju, spē
ju norēķināties savā starpā ar pieņemamiem maksāšanas līdzekļiem, 
turklāt ir svarīgs ne vien likvīdo līdzekļu apjoms, bet arī to piemērotība 
prasību dzēšanai un maksājumu īstenošanai.

Oficiālās starptautiskās likviditātes rādītājs ir starptautiskās maksā
jumu aprites nodrošinājums ar kvalitātes un kvantitātes ziņā piemēro
tiem rezerves un maksāšanas līdzekļiem.

Vēsturiski ir bijušas situācijas, kad pasaules mērogā ir pietrūcis 
maksāšanas līdzekļu tieši apjoma dēļ, bet ir zināmas arī situācijas, kad 
nācies pilnveidot likviditātes kvalitatīvo pusi.

Oficiālo starptautisko likviditāti veido: ārvalstu valūta, SDR vienības 
(agrāk – arī ECU), rezerves pozīcija Starptautiskajā Valūtas fondā, zelts. 

8 Oficiālā starptautiskā likviditāte. Zelts
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Oficiālās zelta un valūtas rezerves ir valstij piederošie ārvalstu 
valūtas un zelta krājumi, kurus glabā valsts centrālā banka vai citas 
finanšu institūcijas, kā arī zelta un valūtas rezerves, kas pieder starp
tautiskajām un reģionālajām finanšu institūcijām un kas ir paredzētas 
starptautiskajiem norēķiniem.

Līdz Pirmajam pasaules karam galvenā loma oficiālajā starptautis
kajā likviditātē bija zeltam un britu sterliņu mārciņai. Sākot ar 20. gad
simta 30. gadiem, pieauga ASV dolāra loma. 

Pēc Otrā pasaules kara dolāra pozīcijas nostiprinājās, tomēr 50.–
60.  gados pieauga tādu valūtu loma kā Rietumvācijas marka, Šveices 
franks, Francijas franks, Japānas jena u. c. 60. gadu beigās tika izveido
tas SDR vienības, bet 70. gados – ECU. Pēc EUR ieviešanas nozīmīgu 
zelta un valūtas rezervju daļu veido EUR krājumi.

3. tabula
Valūtu īpatsvars valstu ārvalstu valūtu rezervēs (%)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Identi-
ficētas 
rezerves

74,59 73,50 70,84 65,82 63,12 61,44 57,31 56,22 55,73 55,41 55,59 53,30

ASV dolāri 66,50 65,45 65,51 66,52 65,08 63,88 63,77 62,05 61,84 62,33 61,29 61,04

Sterliņu 
mārciņas 2,92 2,86 3,49 3,75 4,52 4,83 4,22 4,25 3,94 3,83 4,04 3,98

Japānas 
jenas 4,94 4,42 4,28 3,96 3,47 3,18 3,47 2,90 3,66 3,61 4,09 3,82

Šveices 
franks 0,41 0,23 0,17 0,15 0,17 0,16 0,14 0,12 0,13 0,08 0,21 0,27

Eiro 23,65 25,03 24,68 23,89 24,95 26,12 26,21 27,66 26,00 24,65 24,22 24,38

Citas 
valūtas 1,58 2,01 1,87 1,74 1,81 1,83 2,20 3,03 4,44 5,50 3,28 2,86

Neiden-
tificētās 
rezerves

25,41 26,50 29,16 34,18 36,88 38,56 42,69 43,78 44,27 44,59 44,41 46,70

Avots: SVF; imf.org
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Rezerves pozīcija Starptautiskajā Valūtas fondā ir īpaša aktīvu forma 
un nozīmē Starptautiskā Valūtas fonda dalībvalsts tiesības automātiski 
saņemt no fonda beznosacījumu kredītu ārvalstu valūtā šādā apmērā – 
dalībvalsts kvotas 25 % apjomā plus agrāk Starptautiskā Valūtas fonda 
aizdotā summa. Speciālās aizņemšanās tiesības (SDR) ir starptautiski lik
vīdi aktīvi, kuri parādās kā ieraksti Starptautiskā Valūtas fonda kontos.

SDR visā Starptautiskā Valūtas fonda pastāvēšanas laikā ir izlais
tas piecas reizes. 1970.–1972. gadā tika izlaisti 9,3 miljardi SDR, 1979.–
1981. gadā – 12,10 miljardi SDR, 2009. gada augustā – 161,2 miljardi SDR, 
2009. gada septembrī – 21,4 SDR, bet 2011. gadā – 20,8 miljardi SDR.

Eiropas valūtas vienība (ECU) ir oficiālās starptautiskās likviditā
tes elements kopš 1979.  gada Eiropas valūtas sistēmas ietvaros, kuru 
1999. gada 1. janvārī nomainīja eiro pēc paritātes 1:1.

8.2. Rezerves līdzekļu veidi un oficiālās starptautiskās 
likviditātes rādītāji

Rezerves līdzekļus iedala:
•	 pašu rezervēs, ko veido t. s. beznosacījumu likviditāte, ar ko cen

trālā banka var rīkoties bez ierobežojumiem;
•	 aizņemtajās rezervēs jeb nosacītajā likviditātē. Tajā ietilpst ārval

stu centrālo un privātbanku, kā arī Starptautiskā Valūtas fonda 
kredīti. To izmantošana ir saistīta ar noteiktu kreditora prasību 
izpildi.

Oficiālās starptautiskās likviditātes būtība izpaužas trīs funkcijās. 
Tā ir:

•	 likvīdo rezervju veidošanas līdzeklis;
•	 starptautisko maksājumu līdzeklis, galvenokārt, lai segtu maksā

jumu bilances deficītu;
•	 valūtas intervences līdzeklis. 
Kā oficiālās starptautiskās likviditātes rādītāju tradicionāli izman

to oficiālo zelta un valūtas rezervju attiecību pret preču gada importa 
summu. Tomēr jāņem vērā, ka mūsdienās līdzās importam daudz lielā
ka loma ir ārpustirdzniecības maksājumiem.
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8.3. Zelts kā oficiālās starptautiskās likviditātes elements,  
tā lomas izmaiņas

8.3.1. Zelta tirgi, to pieprasījums un piedāvājums

Zeltu kā naudu sāka izmantot jau 1500 gadus pirms mūsu ēras Ķīnā, 
Indijā, Ēģiptē, Mezopotāmijā; 18.–17. gadsimtā pirms mūsu ēras Grieķi
jā. Zeltu kā naudu izmantoja līdzās citiem metāliem (piemēram, sudra
bam), bet kopš 19. gadsimta beigām nostiprinājās zelta monopolstāvok
lis. 20. gadsimta 70. gados notika zelta demonetizācija, un operācijas ar 
to ir koncentrētas zelta tirgos.

Zelta tirgi ir īpaši tirdzniecības centri, kur notiek zelta regulāra 
pirkšana un pārdošana atbilstoši tirgus cenai. 

Zeltu pērk rūpniecības un sadzīves vajadzībām, to izmanto jaunajās 
rūpniecības un zinātnes nozarēs, tostarp augstajās tehnoloģijās. Zelts 
var būt teicams katalizators virknē ķīmisku procesu, to lieto arī medicī
nā. Zeltu izmanto privātajai uzkrāšanai, investīcijām, zaudējumu riska 
apdrošināšanai, spekulācijām, lai iegādātos nepieciešamo valūtu starp
tautiskiem norēķiniem.

Pieprasījumu zelta tirgū veido firmas, komercbankas un privātper
sonas. 80 % no zelta piedāvājuma veido tā jaunieguve. Ir novērtēts, ka 
līdz 2013. gadam pasaulē kopumā iegūtas aptuveni 174 100 tonnas zelta. 
Pasaules tērauda rūpniecība tādu pašu tērauda daudzumu saražo vienā 
stundā. No jauniegūtā zelta apjoma apmēram puse tiek izmantota juve
lierizstrādājumu ražošanai, 40 % – investīcijām un 10 % – industriālām 
vajadzībām. 

Zelta ieguve ir sarežģīta. Šahtas atrodas pat līdz 4000  m dziļumā, 
kur temperatūra pārsniedz +30 oC, tāpēc ir grūti pat elpot. Zelts ir ļoti 
plastisks – no 1 g zelta var izkalt 1 m2 lielu loksni. Zeltu saturošo rūdu 
paceļ virszemē un no tās zeltu izskalo. No vienas tonnas rūdas parasti 
iegūst tikai 5 gramus zelta. Vadošās zelta ieguves valstis ir Ķīna, Aus
trālija, ASV un Krievija.

Dārgmetāla svaru bieži mēra Trojas uncēs (31,1034768 grami). No
saukums cēlies no Francijas pilsētas Trojas nosaukuma, kur šī mērvie
nība tika lietota pirmoreiz. Trojas unce ir apmēram par 10 % smagāka 
nekā parastā unce. 
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Vistīrāko zeltu apzīmē ar 24  karātiem, kas atbilst 99,999 % tīrībai 
(absolūti tīrs zelts nav iespējams). Zelts nerūsē, tā kušanas temperatūra 
ir 1064,18 oC. Zelts viegli veido sakausējumus ar dažādiem metāliem. 
Tos rada, lai iegūtu cietāku metālu vai citus krāsu toņus. Ja pievieno 
varu, zelts iegūst sarkanīgu nokrāsu, ja dzelzi  – zilganu, ja platīnu  – 
baltu nokrāsu. Interesanti, ka no vienas tonnas zelta var izveidot kubu, 
kura malas garums ir 37 cm. 

Zelta piedāvājuma avots tirgū var būt gan privātās, gan arī valsts 
zelta rezerves, investoru un spekulantu pārdevumi. 

Kopš 1978. gada Starptautiskais Valūtas fonds atļāva valstu centrāla
jām bankām savas zelta rezerves pārdot par tirgus cenām.

8.3.2. Zelta tirgu funkcionēšanas īpatnības, veidi un struktūra

Zelta tirgos pērk un pārdod galvenokārt zelta stieņus. Tie ir lieti no 
999,9 proves zelta, uz katra stieņa ir unikāls sērijas numurs. Stieņus pār
dod kopā ar zelta sertifikātu, kas apliecina tā izcelsmi un piederību. Pa
rasti stieņi pieejami 100 g un 250 g svarā, var būt arī 500 g, 1 kg, kā arī t. s. 
starptautiskā tipa zelta stieņi – 12,5 kg jeb 400 Trojas unču smagi. Ir 10 g, 
20 g, 50 g stieņi (t. s. mazie stieņi). Tie var būt ar dažādiem attēliem, logo.

Zelta sertifikāts ir dokuments, kas apliecina tā īpašnieka tiesības, 
uzrādot sertifikātu, saņemt noteiktu zelta daudzumu.

Īpašu pieprasījumu zelta tirgū veido vecā un jaunā kaluma monētas. 
Zeltu pārdod arī plākšņu un stieples formā.

Zelta tirgu struktūru veido vairāku tādu banku konsorciji, kurām 
ir tiesības veikt darījumus ar zeltu. Tie veic starpniekoperācijas, kon
centrējot pie sevis zelta pirkšanas un pārdošanas pieteikumus. Parasti 
divas reizes dienā bankas fiksē vidējo zelta tirgus cenu līmeni. 

Īpašas firmas izgatavo zelta stieņus, stieples, monētas, citas nodar
bojas ar zelta tīrīšanu un glabāšanu.

Izšķir dažādus zelta tirgus. Pasaules zelta tirgi atrodas Londonā, 
Cīrihē, Ņujorkā, Čikāgā, Honkongā. Iekšējie brīvie zelta tirgi ir Parī
zē, Milānā, Riodežaneiro, Stambulā. Tie orientējas uz vietējiem inves
toriem, darījumi pārsvarā notiek ar monētām, medaļām un sīkajiem 
stieņiem. Vietējie kontrolētie zelta tirgi ir Atēnās, Kairā. Īpaša katego
rija ir melnais tirgus, kas rodas kā atbildes reakcija, ja valsts ievieš zelta 
tirdzniecības ierobežojumus.
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8.3.3. Operācijas ar zeltu 

Operācijas ar zeltu līdz 1974. gadam pārsvarā bija tūlītēji darījumi, 
kurus izpildīja 48 stundu laikā pēc darījuma noslēgšanas. Tās koncen
trējās pasaules zelta tirgos Londonā, Cīrihē, Ņujorkā, Honkongā. Kopš 
1975. gada investori slēdz termiņdarījumus ar zeltu (forward, futures), 
kā arī opciju operācijas. 

Kopš 70. gadu vidus tika rīkotas publiskas zelta izsoles, kuras orga
nizēja Starptautiskais Valūtas fonds un dažu valstu valdības.

Zelta nozīme pasaules norēķinos ir mainījusies. Zelta cenu nosaka 
daudzi faktori, tā atkarīga no ekonomiskiem, politiskiem un spekulatī
viem faktoriem. 

Mūsdienu finanšu krīzes apstākļos vērojamais zelta cenu straujais 
pieaugums ir apliecinājums, ka tas joprojām tiek uzskatīts par labu in
vestīciju preci.
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15. att. Zelta cenas ASV dolāros par Trojas unci
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8.4. Oficiālā starptautiskā likviditāte Latvijā. Latvijas zelts
Latvijas Bankas ārējās rezerves ietver zelta krājumus, ārvalstu kon

vertējamās valūtas un SDR. 
Latvijas Banka ārējās rezerves pārvalda saskaņā ar Latvijas Bankas 

padomes noteiktajām vadlīnijām. Bankas ārvalstu valūtu rezervju ie
guldīšanas stratēģija balstīta uz trim principiem: rezervju vērtības sa
glabāšana, rezervju likviditāte un peļņas iegūšana.

Katru dienu tiek pārbaudīta ārējo rezervju portfeļu atbilstība vad
līnijām un kontrolēts riska sadalījums atbilstoši dažādiem investīciju 
lēmumiem. 

Ārvalstu rezerves tiek pārvaldītas, tās sagrupējot dažādos ieguldīju
mu portfeļos. 

Piesaistīto rezervju portfeļos ietver ārvalstu rezervju daļu, kam at
bilst Latvijas Bankas saistības ārvalstu valūtā pret citām institūcijām. 

Ārējo rezervju pārvaldīšanā liela uzmanība tiek pievērsta riska va
dībai un kontrolei. Nepieciešamās ārējo rezervju valūtu struktūras no
drošināšanai tiek izmantoti biržā netirgotie valūtas maiņas nākotnes 
līgumi.

Latvijas Banka ārējās rezerves iegulda drošos un likvīdos finanšu 
instrumentos, galvenokārt eirozonas valstu valdību un ASV valdības, 
to aģentūru un starptautisko organizāciju emitētajos parādu vērtspapī
ros, augstas kvalitātes banku un komercsabiedrību emitētajos parādu 
vērtspapīros, ar aktīviem nodrošinātos parādu vērtspapīros un atsauca
mās obligācijās.

Pēc Latvijas pievienošanās eirozonai Latvijas Banka nodeva Eiropas 
Centrālās bankas pārvaldīšanā 4,4 % (205 miljoni eiro) ārējo rezervju 
(ārzemju valūtu un zeltu). Zelts no tām veido ap 15 %, kas ir 30 miljoni 
eiro. Par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām rezervēm Latvijas Ban
ka saņem procentus.

Kopš Latvijas pievienošanās eirozonai tiek aprēķinātas Latvijas 
Bankas tīrās rezerves, kas ir bruto ārējās rezerves mīnus valdības, 
kredītiestāžu un citu institūciju ārvalstu valūtas noguldījumi Latvi
jas Bankā. 2014. gada beigās Latvijas Bankas tīro rezervju apjoms bija 
4490,18 miljoni eiro.

1996. gada 15. janvārī Latvijas Bankas padome apstiprināja Latvijas 
Bankas zelta rezervju noguldīšanas vadlīnijas, nosakot zelta rezervju 
noguldīšanas apjoma un termiņa ierobežojumus. Latvijas Bankas zelta 
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rezerves tika noguldītas īstermiņa noguldījumos ārvalstu kredītiestā
dēs ar augstu kredītreitingu. Kopš 2015. gada sākuma visas zelta rezer
ves atrodas Anglijas Bankā (Bank of England). 

Atskatoties vēsturē, par Latvijas zelta fonda pirmsākumu var uzska
tīt 1919. gada novembrī izveidoto Latvijas Sieviešu zelta fondu, kas dar
bojās, lai atbalstītu Latvijas brīvības cīņas. Populārā rakstniece Īvande 
Kaija aicināja Latvijas sievietes ziedot vērtslietas jaunās valsts atbals
tam. Ar tādu pašu aicinājumu pie Latvijas pilsoņiem vērsās Latvijas 
valdība. Atsaucība bija necerēti liela. 1920.  gada 20.  martā tika nodi
bināts Valsts zelta fonds, kas pārņēma saziedotās vērtības, tajā tika ie
skaitīts arī Finanšu ministrijas pirktais zelts. 1920. gada 1. aprīlī Valsts 
zelta fondā tika noguldīti 4 miljoni Krievijas cara zelta rubļu, 5040 kg 
tīra sudraba, 128 karāti briljantu, 95,5 g platīna un 157,4 kg tīra zelta. 
Zeltu pārkausēja stieņos, atzīmēja raudzi un svaru un nodeva Latvijas 
Bankai, kura to pārsūtīja glabāšanai uz Anglijas Banku. Tādējādi tika 
radītas Latvijas pirmās zelta rezerves.

Lai gan sākotnēji tām nebija lielas nozīmes naudas stabilitātes no
drošināšanā, jo naudas vērtība kritās ekonomisku cēloņu dēļ, turpmā
kajos gados zelts bija viens no līdzekļiem lata kursa noturēšanai noteik
tā līmenī. 1939. gada 31. decembrī Latvijas Bankas zelta kopējā vērtība 
bija 71,1 miljons latu.

Pēc Latvijas okupācijas 1940. gada oktobrī Latvijas Bankas aktīvus 
un pasīvus pārņēma PSRS Valsts bankas Latvijas republikāniskais kan
toris, bet 1940.  gada 31.  decembrī bilancē bija fiksētas zelta rezerves 

4. tabula
Latvijas Bankas ārējās rezerves 

(uz 2015. un 2008. gada maija beigām, miljonos eiro)

31.05.2015. 31.05.2008.
Zelts 231,55 143,37
SDR – 0,11
SVF rezerve 0,07 0,06
Ārvalstu konv. valūtas 5005,97 4051,44
Kopā 5237,59 4194,98

Avots: Latvijas Banka, www.bank.lv
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72,2 miljonu rubļu vērtībā. 1940. gada beigās ārvalstu bankās deponē
ti 10 607,2 kg zelta (62,7 milj. rubļu vērtībā), Rīgā 1604,3 kg (9,5 milj. 
rubļu vērtībā). Ārvalstīs zelts bija izvietots Francijas Bankā (1 t zelta), 
Anglijas Bankā (6 t zelta), Starptautisko norēķinu bankā Šveicē (20 kg 
zelta), ASV Centrālajā bankā (Federālo rezervju sistēmā atlikusī daļa, 
kura daļēji tika pārvērsta valūtā un vērtspapīros). 

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1992. gada 4. martā Latvijas 
Bankai tika uzdots pārņemt savā bilancē gan Latvijas Bankas, gan Fi
nanšu ministrijas līdz 1940. gadam piederējušo zeltu un citas vērtības 
ārvalstīs. Zelta atgūšana ilga vairākus gadus, tā notika diplomātiskā 
ceļā. Kopš 1993.  gada Latvijas Bankas zelta rezervju apjoms bija 7,7  t 
zelta, līdz Latvijas Banka nodeva daļu zelta Eiropas Centrālās bankas 
pārvaldībā. Starpību veido Latvijas sūtniecības ASV darbības izdevu
mi padomju okupācijas laikā, palīdzība Latvijas bēgļiem, kā arī apm. 
1,2  milj. ASV dolāru lielais aizdevums Lietuvas pārstāvniecībai ASV 
darbības nodrošināšanai 80. gados. 2015. gada sākumā pēc zelta apjoma 
rezervēm Latvija atrodas aptuveni 70. vietā pasaulē.

Mūsdienās vairumā pasaules valstu centrālās bankas cenšas neturēt 
pārāk lielus zelta krājumus, jo zelts nav tik likvīds kā konvertējamās va
lūtas. Vienlaikus zelts vienmēr ir bijis viens no vērtīgākajiem investīciju 
veidiem, īpaši globālās krīzes situācijās. 
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9.1. ES izveidošanās, dibināšana, paplašināšanās 
Pēc Otrā pasaules kara vairāku Eiropas valstu vadošos politiķus va

dīja pārliecība, ka vienīgais veids, kā novērst vēl vienu karu Eiropā, ir 
apvienot valstis gan ekonomiski, gan politiski. Pateicoties tālaika cen
tieniem, šobrīd ES ir apvienojusi 28  Eiropas valstis un tā ir viens no 
nozīmīgākajiem spēlētājiem ekonomiskajā un politiskajā arēnā pasaulē. 

ES pamatā ir vairāki līgumi:
•	 Parīzes līgums, ar ko 1951.  gadā nodibināja Eiropas Ogļu un 

tērauda kopienu. Kā paredzēts, šī līguma termiņš beidzās pēc 
50 gadiem, tātad 2002. gadā;

•	 Romas līgumi, ar kuriem 1957. gadā izveidoja Eiropas Ekonomi
kas kopienu (EEK) un Eiropas Atomenerģijas kopienu (Euratom). 
Būtiski šo pamatlīgumu grozījumi vēlāk tika izdarīti:

 9 1986. gadā ar Vienoto Eiropas aktu, 
 9 1992. gadā Māstrihtā ar Līgumu par Eiropas Savienību,
 9 1997. gadā ar Amsterdamas līgumu,
 9 2001. gadā ar Nicas līgumu,
 9 2007. gadā ar Lisabonas līgumu.

Galvenie mērķi, sešām valstīm (Vācijas Federatīvā Republika, Fran
cija, Itālija, Beļģija, Nīderlande, Luksemburga) nodibinot Ogļu un tē
rauda kopienu, bija nodrošināt mieru starp Otrā pasaules karā iesais
tītajām Eiropas valstīm, nojaukt tirdzniecības un tarifu barjeras, kā 
arī izveidot kopējo tirgu, apvienojot minētās valstis kā līdzvērtīgas 
partneres. 

20.  gadsimta 60.  gados tika izveidota kopēja politika tirdzniecības 
un lauksaimniecības jomā, bet 1968. gada 1. jūlijā starp šīm sešām Ei
ropas Ekonomiskās kopienas dalībvalstīm pilnībā tika atcelti muitas 

9 Eiropas monetārā (valūtas) sistēma. 
Eiropas Monetārā (valūtas) savienība.  
Eiro
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tarifi. Vēlāk Kopiena uzņēmās jaunus uzdevumus un ieviesa jaunu so
ciālo, reģionālo un vides politiku. 1975.  gadā tika nodibināts Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF), Ko
hēzijas fonds, Eiropas pārrobežu sadarbības grupa (EGCC) un citi.

ES kopš tās dibināšanas piedzīvojusi vairākas paplašināšanās. 
1973. gadā tai pievienojās Dānija, Īrija un Apvienotā Karaliste, 1981. gadā – 
Grieķija, 1986. gadā – Spānija un Portugāle, 1995. gadā – Austrija, Somija 
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16. att. ES izveide un paplašināšanās
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un Zviedrija. 2004. gada maijā notika piektā, līdz šim lielākā paplašināša
nās, kad pievienojās Čehijas Republika, Polija, Slovākija, Ungārija, Igau
nija, Latvija, Lietuva, Slovēnija, Kipra un Malta. 2007. gada janvārī notika 
sestā paplašināšanās un par ES dalībvalstīm kļuva Bulgārija un Rumāni
ja, bet 2013. gada 1. jūlijā – Horvātija.

9.2. Eiropas monetārā sistēma
20. gadsimta 50. gados starp sešām Eiropas valstīm noslēgtajā Ro

mas līgumā nebija īpašu nosacījumu par sadarbību valūtas politikas 
jomā. Sešas Kopienas dibinātājvalstis bija arī Bretonvudsas sistēmas da
lībnieces, un tās nevēlējās radīt paralēlu valūtas sistēmu eksistējošajai 
sistēmai.

Vispārējā valūtu nestabilitāte 60.–70.  gadu mijā, kura kļuva arī par 
būtisku saimniecisku un sociālu problēmu cēloni, lika Eiropas Ekono
miskās kopienas dalībvalstīm spert pirmos soļus, lai radītu drošības un 
stabilitātes ietvaru vismaz Eiropas mērogā, kurš vēlāk varētu tikt attīs
tīts, veidojot valūtas savienību. 70. gadu sākumā Kopienas vadošās amat
personas nonāca pie secinājuma, ka savstarpēji jātuvina valstu ekonomi
kas un jāizveido monetāra sistēma. Tajā pašā laikā ASV pārtrauca dolāra 
konvertējamību zeltā. Tas izraisīja lielu nestabilitāti pasaules naudas tir
gos, ko vēl vairāk pasliktināja enerģētikas krīzes 1973. un 1979. gadā.

1979.  gadā tika izveidota Eiropas monetārā (valūtas) sistēma, ko 
nodibināja Vācija, Francija, Itālija, Nīderlande, Beļģija, Luksemburga, 
Dānija un Īrija. Tā palīdzēja stabilizēt valūtas kursus kopīgas naudas 
ieviešanai nākotnē.

Šīs sistēmas ietvaros tika noteikti savstarpēji fiksēti valūtu kursi un 
peldošs kurss attiecībā pret dolāru un citu trešo valstu valūtām. Eiropas 
monetārās sistēmas mērķis bija radīt monetārās stabilitātes zonu Eiro
pā ar zemu inflāciju un regulējamiem valūtu kursiem. Tika izveidota 
t. s. Eiropas valūtas čūska, kurā valūtas kursiem bija iespēja svārstīties 
±2,25 % robežās, bet pēc 1992.  gada  – līdz ±15 % robežās. Ja valūtas 
kurss izgāja ārpus noteiktajām robežām, abu iesaistīto valstu centrāla
jām bankām bija jāveic intervences.

Eiropas monetārās (valūtas) sistēmas ietvaros dalībvalstu valūtu 
kursus piesaistīja Eiropas valūtas vienībai ekijam (ECU), izmantojot 
tam izveidotu valūtas kursa mehānismu (VKM). 
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Ekijs (European Currency unit) bija valūtu grozs, ko veidoja Eiropas 
Kopienas dalībvalstu valūtas, bet valūtas kursa mehānisms darbojās kā 
koordinātu režģis, kurā fiksēja dalībvalstu valūtu kursus un svārstību 
joslas ar ekiju. Ekija izveides mērķis bija stabilizēt nacionālo valūtu 
maiņas kursus un sekmīgāk cīnīties pret inflāciju, kā arī iegūt lielāku 
autonomiju no ASV dolāra.

ECU nosacīto vērtību aprēķināja kā svērto vidējo no to valūtu kursu 
izmaiņām, kuras ietilpa attiecīgajā valūtu grozā. Lai daļēji nodrošinātu 
ECU emisiju, tika izmantots zelts. Šim nolūkam Ekonomikas un mo
netārās savienības dalībvalstis apvienoja 20 % oficiālo zelta un dolāra 
rezervju, pārvērtējot zelta rezerves pēc tirgus cenas. 

5. tabula
Nacionālo valūtu īpatsvars ECU valūtu grozā

Valūta 13.03.1979.–
16.09.1984.

17.09.1984.–
21.09.1989.

21.09.1989.–
31.12.1998.

Beļģijas franks 9,64 % 8,57 % 8,183 %
Vācijas marka 32,98 % 32,08 % 31,955 %
Dānijas krona 3,06 % 2,69 % 2,653 %
Spānijas peseta – – 4,138 %
Francijas franks 19,83 % 19,06 % 20,316 %
Sterliņu mārciņa 13,34 % 14,98 % 12,452 %
Grieķijas drahma – 1,31 % 0,437 %
Īrijas mārciņa 1,15 % 1,20 % 1,086 %
Itālijas lira 9,49 % 9,98 % 7,840 %
Luksemburgas franks – – 0,322 %
Nīderlandes guldenis 10,51 % 10,13 % 9,98 %
Portugāles eskudo – – 0,695 %

Avots: Eiropas Centrālā banka, www.ecb.int

Katras valūtas ietekme grozā tika noteikta procentos atbilstoši kat
ras valsts daļai ES nacionālajā kopproduktā un iekšējā tirdzniecībā. Ei
ropas monetārā sistēma darbojās līdz 1992. gadam. 1995. gada decem
brī Eiropas Padomes Madrides sanāksmē tika nolemts vienoto Eiropas 
valūtu saukt par eiro (euro). Eiro ieviešana ievadīja trešo Ekonomikas 
un monetārās savienības posmu, kurš sākās 1999. gada 1. janvārī. Pado
me akceptēja arī eiro ieviešanas scenāriju.
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9.3. Eiropas Ekonomikas un monetārā savienība (EMS)
1985. gadā Eiropas Komisija (EK) publicēja Balto grāmatu, kurā bija 

iekļauts laika grafiks Eiropas vienotā tirgus ieviešanai līdz 1993. gada 
1.  janvārim. Šis mērķis tika iekļauts Vienotajā Eiropas aktā, kuru pa
rakstīja 1986. gada februārī un kurš stājās spēkā 1987. gada 1. jūlijā.

1988. gada jūnijā Eiropadome apstiprināja mērķi pakāpeniski izvei
dot Ekonomikas un monetāro savienību. 1989.  gada pavasarī Eiropas 
Komisijas prezidenta Žaka Delora (Jacques Delors) vadībā tika izstrā
dāts ziņojums (Delora ziņojums) par Ekonomikas un monetārās savie
nības sasniegšanas trīs pakāpeniskiem posmiem.

6. tabula
Ekonomikas un monetārās savienības trīs posmi

TREŠAIS POSMS
1999. gada 1. janvāris

OTRAIS POSMS
1994. gada 1. janvāris

Neatsaucama valūtas 
kursu fiksēšana

Eiro ieviešana

Eiropas Monetārā 
institūta izveide

Eiropas Centrālo banku 
sistēmas īstenotā vienotā 

monetārā politika

PIRMAIS POSMS
1990. gada 1. jūlijs

Aizliegums centrālajām 
bankām izsniegt kredītus 

valsts sektoram

Iekšējā ES valūtas kursa 
mehānisma (VKM II) 

stāšanās spēkā

Pilnīga kapitāla darījumu 
brīvība

Monetāro politiku plašāka 
koordinācija

Stabilitātes un izaugsmes 
pakta stāšanās spēkā

Ciešāka sadarbība starp 
centrālajām bankām

Ekonomiskās 
konverģences 
nostiprināšana

ECU (Eiropas valūtas 
vienība, ko lietoja pirms 
eiro) brīva izmantošana 

Nacionālo centrālo 
banku neatkarības 

nodrošināšanas procesa 
pabeigšana, vēlākais, līdz 

Eiropas centrālo banku 
izveides brīdim

Ekonomiskās 
konverģences uzlabošana

Sagatavošanās darbs 
trešajam posmam

Avots: Eiropas Centrālā banka, www.ecb.int
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Ekonomikas un monetārās savienības pirmais posms bija vienota 
Eiropas tirgus ieviešana. 1990.  gada 1.  jūlijā principā tika atcelti jeb
kuri ierobežojumi kapitāla kustībai starp dalībvalstīm. Centrālo banku 
vadītājiem tiek uzdoti jauni pienākumi – konsultēšana par dalībvalstu 
monetārajām politikām, kā arī koordinācijas veicināšana. Pirmā pos
ma galvenais mērķis bija panākt cenu stabilitāti.

Otrā un trešā posma īstenošanai bija nepieciešams pārskatīt Eiropas 
Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu (Romas līgumu), lai izvei
dotu nepieciešamo institucionālo struktūru. Tā rezultātā tika noslēgts 
Līgums par Eiropas Savienību jeb Māstrihtas līgums. 

1992. gada februārī pieņemtais Māstrihtas līgums, kurš stājās spē
kā 1993. gada 1. novembrī, noteica dalībvalstīm šādus mērķus: ieviest 
monetāro savienību līdz 1999. gadam, ieviest Eiropas pilsonību, izvei
dot jaunas kopējās politikas, tai skaitā kopējo ārējo un drošības politi
ku (KĀDP), kā arī īstenot pastiprinātus kopīgus pasākumus ES iekšējai 
drošībai. 

Māstrihtas līgumā tika noteikti kritēriji, pēc kuriem noteica, vai ES 
dalībvalsts ir gatava ieviest eiro:

•	 augsts cenu stabilitātes līmenis  – gada vidējā inflācija nedrīkst 
pārsniegt triju inflācijas ziņā labāko ES dalībvalstu vidējo rādītā
ju vairāk kā par 1,5 procentpunktiem; 

•	 noturīgs valsts finanšu stāvoklis – valdības budžeta deficīts ne
drīkst pārsniegt 3 % no valsts iekšzemes kopprodukta (IKP); 

•	 valdības kopējais parāds nedrīkst pārsniegt 60 % no valsts IKP;
•	 divu gadu laikā pirms Konverģences ziņojuma jānodrošina valū

tas kursa stabilitāte attiecībā pret eiro, iekļaujoties Valūtas kursa 
mehānismā II (VKM II), kad nacionālās valūtas svārstības pret 
eiro nedrīkst pārsniegt ±15 %;

•	 ilgtermiņa procentu likmes nedrīkst pārsniegt triju inflāci
jas ziņā labāko ES dalībvalstu vidējo rādītāju vairāk kā par 
2 procentpunktiem.

Ekonomikas un monetārās savienības otrais posms paredzēja Eiro
pas Monetārā institūta un Eiropas Centrālās bankas izveidi. 1994. gada 
1.  janvārī tika dibināts Eiropas Monetārais institūts (EMI). Eiropas 
Monetārais institūts nebija atbildīgs par monetārās politikas īstenošanu 
ES, tā kompetencē nebija arī veikt ārvalstu valūtas intervences. Eiro
pas Monetārā institūta divi galvenie uzdevumi bija stiprināt centrālo 
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banku sadarbību un monetārās politikas koordināciju, kā arī veikt ne
pieciešamos sagatavošanās darbus Eiropas Centrālo banku sistēmas 
(ECBS) izveidei, vienotas monetārās politikas īstenošanai un vienotas 
valūtas radīšanai trešajā posmā.

1995.  gada decembrī Madridē ES dalībvalstu galotņu konferencē 
tika nolemts vienoto Eiropas valūtu pārdēvēt par EURO. 1997. gada jū
nijā tika pieņemts Stabilitātes un izaugsmes pakts, lai nodrošinātu bu
džeta disciplīnu pēc eiro ieviešanas. 

Ekonomikas un monetārās savienības trešo posmu raksturoja valū
tas kursu neatsaucama fiksēšana un Eiropas vienotās valūtas – eiro – ie
viešana. 1998. gada maijā Ekonomikas un monetārās savienības dalīb
valstis noteica eiro neatsaucamos maiņas kursus, savukārt 1998. gada 
1. jūnijā tika nodibināta Eiropas Centrālā banka, vienlaikus sākot Eiro
pas Monetārā institūta likvidāciju. 

1995.  gada decembrī panāktā vienošanās par eiro ievadīja Ekono
mikas un monetārās savienības trešā posma sākumu 1999. gada 1. jan
vārī. No 1999. gada 1. janvāra līdz 2002. gada 1. janvārim Eiropas Cen
trālo banku savienībai – institūcijai, kuras nodibināšana arī bija viena 
no trešā posma sastāvdaļām, – kā arī nacionālajām un sabiedriskajām 
institūcijām bija jāveic pārejas procesa pārraudzība, ieviešot vienoto 
valūtu finanšu sektorā, un jāsniedz viss iespējamais atbalsts tautsaim
niecībai šajā pārejas laikā. 2002. gada 1.  janvārī paralēli nacionālajām 
ES dalībvalstu valūtām tika ieviestas arī eiro banknotes un monētas. 
Katras dalībvalsts centrālajai bankai bija jāpiedāvā iespēja mainīt na
cionālo valūtu pret eiro saskaņā ar oficiālo valūtas maiņas kursu līdz 
2002. gada 31. martam. 

Sākoties trešajam, noslēdzošajam posmam, dalībvalstu ekonomiskā 
politika kļuva par kopēju ekonomisko politiku, to uztverot kā vienu ve
selumu. Par tās atbilstošu koordinēšanu atbildību uzņēmās Eiropas Pa
dome, kas nosaka ES ekonomikas attīstības pamatvirzienus un pārrau
ga dalībvalstu ekonomisko attīstību, īpašu uzmanību pievēršot maksā
jumu bilances stāvoklim. Šie nosacījumi tika precizēti un pilnveidoti 
Stabilitātes un izaugsmes paktā. Atbilstoši paktā noteiktajām prasībām 
ES dalībvalstīm ir jāiesniedz ikgadējas stabilitātes (konverģences) prog
rammas, kurās tiek parādīts, kā tās plāno panākt vai aizsargāt finanšu 
stabilitāti vidējā termiņā. Šīs programmas izvērtē Eiropas institūcijas, 
uzmanību pievēršot arī valsts finanšu ilgtermiņa stabilitātei.
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9.4. Eiro un tā ieviešana ES dalībvalstīs
Eiro ieviešana bija Ekonomikas un monetārās savienības trešais, 

noslēdzošais posms, ES Ekonomiskās un monetārās savienības izvei
des augstākais punkts. Vienotas valūtas ieviešana, zūdot valūtas mai
ņas riskiem, sekmēja vienotā Eiropas tirgus darbību, kura uzdevums 
ir atcelt visas iekšējās barjeras brīvai preču, personu, pakalpojumu un 
kapitāla apritei Eiropā, nodrošināt cenu stabilitāti, noturīgu valsts fi
nanšu stāvokli, lielāku finanšu tirgu integrāciju, sekmēt konkurenci, 
veicināt tirdzniecību ar trešajām valstīm, kā arī nodrošināt eirozonas 
stabilitāti, palielinot tās izturību pret tā dēvētajiem ārējiem ekonomikas 
triecieniem.

Valstīm, kuras vēlējās ieviest eiro, bija jāsasniedz un jāpierāda augsts 
ilgtspējīgas konverģences līmenis, ko novērtēja pēc Māstrihtas līgumā 
noteiktajiem kritērijiem. ES dalībvalstis, ratificējot Māstrihtas līgumu, 
piekrita pievienoties vienotajai valūtas sistēmai, kad tautsaimnieciskā si
tuācija atbildīs noteiktajiem makroekonomiskajiem rādītājiem, t. s. kon
verģences kritērijiem. Kritēriji tika noteikti, lai nodrošinātu, ka trešajā 
posmā tiktu iesaistītas tikai tās valstis, kuru ekonomiskā politika orien
tēta uz stabilitāti un kurās ilgāku laiku nav vērojamas cenu svārstības. 

ES Padome 1998. gadā nolēma, ka visas ES valstis piedalās noslēgu
ma pakāpē un ievieš arī eiro. Atsevišķām valstīm tomēr tika piemērots 
izņēmuma statuss. Piemēram, Grieķija nebija izpildījusi konverģences 
kritērijus, Zviedrija nepiedalīšanos pamatoja ar tehniskām grūtībām, 
bet Apvienotā Karaliste un Dānija nevēlējās būt Ekonomikas un mone
tārās savienības dalībvalstis – šādu atkāpi pieļāva Līgums par Eiropas 
Savienību.

1999.  gada 1.  janvārī eiro tika ieviests bezskaidras naudas norēķi
nos 11 no tolaik 15 ES valstīm. Tās bija Beļģija, Vācija, Somija, Francija, 
Īrija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande, Austrija, Portugāle un Spāni
ja. Dalībvalstu valūtu kursi tika nemainīgi fiksēti pret eiro, fiksēša
nas mehānisms balstījās uz Eiropas valūtas sistēmas principiem. No 
2001. gada 1.  janvāra, it kā izpildījusi konverģences kritērijus, Ekono
mikas un monetārajai savienībai pievienojās arī Grieķija. Diemžēl, kā 
parādīja 2009.–2010. gada notikumi, Grieķija bija viltojusi datus, radot 
nopietnas grūtības un draudus eirozonas pastāvēšanai.

2002. gada 1. janvārī notika eiro skaidrās naudas – monētu un bank
nošu  – laišana apgrozībā, pakāpeniski aizvietojot nacionālās naudas 
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vienības. Eiro banknotes un monētas kopš šī mirkļa varēja bez ierobe
žojumiem izmantot jebkurā eirozonas valstī. 

Eiro simbola “€” iedvesmas avots ir grieķu alfabēta burts epsilon, kas 
simbolizē saikni ar Eiropas civilizācijas šūpuli. Divas paralēlās līnijas 
norāda uz eiro stabilitāti, tāpat kā tas ir ASV dolāra un Japānas jenas 
simbolā. 

Eiropadomes Amsterdamas sanāksmē apstiprinātās monētas kopē
jās puses dizaina autors ir Luks Lijkss (Luc Luycx), Beļģijas Karaliskās 
naudas kaltuves mākslinieks. Eiro monētu nomināli ir 1, 2, 5, 10, 20 un 
50 centi, 1 un 2 eiro. 

Eiro banknošu aversā attēloti dažādi arhitektūras elementi  – logi 
un durvis, kas simbolizē brīvību un atvērtību. Reversā attēlotie tilti ir 
cilvēku sadarbības simbols ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Uz bank
notēm attēlota arī Eiropas karte un Eiropas karogs. Eiro banknošu di
zaina autors ir austriešu mākslinieks Roberts Kalina (Robert Kalina). 
Atšķirībā no monētām banknotēm ir vienots dizains visās ES valstīs, 
katra nomināla banknote (eiro banknošu nomināli – 5, 10, 20, 50, 100, 
200, 500) ir atšķirīgā krāsā un lielumā.

Atsevišķās valstīs jau 2002.  gada janvāra beigās, bet pamatā 
2002. gada 1. martā Ekonomikas un monetārās savienības dalībvalstu 
nacionālās valūtas pārstāja būt oficiāls maksāšanas līdzeklis un par vie
nīgo likumīgo maksāšanas līdzekli kļuva eiro, savukārt Eiropas Cen
trālā banka kļuva par vienīgo eiro emisijas banku.

No 2007.  gada 1.  janvāra Ekonomikas un monetārajai savienī
bai pievienojās Slovēnija, no 2008.  gada 1.  janvāra  – Malta un Kipra, 
no 2009. gada 1.  janvāra – Slovākija, no 2011. gada 1.  janvāra – Igau
nija, no 2014. gada 1. janvāra – Latvija, bet no 2015. gada 1. janvāra –  
Lietuva.

Pašlaik Ekonomikas un monetārajā savienībā jeb eirozonā ir 19 val
stis: Beļģija, Vācija, Grieķija, Spānija, Francija, Īrija, Itālija, Luksem
burga, Nīderlande, Austrija, Portugāle, Slovēnija, Somija, Malta, Kipra, 
Slovākija, Igaunija, Latvija un Lietuva. Šeit jāpiebilst, ka to valstu skaits, 
kurās eiro ir likumīgs maksāšanas līdzeklis, realitātē ir lielāks. Dažām 
valstīm jau pastāvēja savstarpējas monetāras vienošanās ar eirozonas 
dalībvalstīm (starp Franciju un firsta valstīm Andoru un Monako; 
starp Itāliju un Sanmarīno, kā arī Vatikānu; starp Spāniju un Ando
ru), savukārt Melnkalne un Kosova pēc neatkarības iegūšanas ieviesa 
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Vācijas marku kā likumīgu maksāšanas līdzekli. Pēc eiro ieviešanas tas 
kļuva par oficiālo maksāšanas līdzekli arī abās šajās valstīs.

Eiro kurss attiecībā pret Ekonomikas un monetārās savienības da
lībvalstu valūtām tika fiksēts dienu pirms eiro bezskaidrās naudas ie
viešanas – 1998. gada 31. decembrī. 

Piemēram:  1 EUR = 6,55957 FRF
  = 5,94573 FIM
  = 1,95583 DEM 

Vienlaikus ar eiro ieviešanu notika arī finanšu tirgu (gan starpban
ku naudas, gan obligāciju, gan kapitāla vērtspapīru tirgu) integrācija. 
Arvien biežāk notiek iekšzemes un pārrobežu banku apvienošanās un 
pārņemšanas darījumi.

9.5. Eiro ieviešana Latvijā
2004. gada 1. maijā Latvija kļuva par ES dalībvalsti. ES pievienoša

nās līgums paredzēja Eiropas vienotās valūtas ieviešanu Latvijā, sasnie
dzot augstu noturīgas konverģences līmeni. Lai kļūtu par pilntiesīgu 
Ekonomikas un monetārās savienības dalībnieci, 2005. gada 1. janvārī 
lats tika piesaistīts eiro pēc kursa EUR 1 = LVL 0,702804, un 2005. gada 
2. maijā Latvija pievienojās Valūtas kursa mehānismam II. Tomēr Lat
vijas ceļš uz eiro bija ļoti sarežģīts un pārbaudījumu pilns. 

Pirmkārt, pārmērīgās kreditēšanas ietekmē Latvijas ekonomika 
pārkarsa un nekustamā īpašuma cenas tika uzpūstas, kas neļāva izpil
dīt inflācijas kritēriju. Pēc burbuļa pārsprāgšanas, kas notika vienlai
cīgi ar 2008.  gadā iesākušos globālo ekonomisko krīzi, Latvijas eko
nomika saņēma smagu triecienu, kas iedragāja Latvijas spējas sasniegt 
Māstrihtas kritērijus. Otrkārt, globālās krīzes ietekmē smagi cieta arī 
vairāku eirozonas valstu ekonomikas (Grieķija, Spānija, Īrija), tādējādi 
graujot uzticību pašam eiro. Tomēr Latvijas valdība Valda Dombrov
ska vadībā veica strukturālas reformas un īstenoja radikālus taupības 
pasākumus, kā rezultātā jau dažus gadus vēlāk Latvijas ekonomika bija 
visstraujāk augošā ekonomika Eiropā un spēja izpildīt izvirzītos kritē
rijus, lai pievienotos eirozonai. Arī Eiropas Centrālā banka un ES insti
tūcijas sadarbībā ar Starptautisko Valūtas fondu veica nepieciešamo pa
sākumu kompleksu, lai stabilizētu ES problemātisko valstu finanses un 
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stimulētu tās veikt nepieciešamās strukturālās reformas, kas atgrieztu 
šo valstu ekonomikas uz izaugsmes ceļa.

Kopš 2012.  gada septembra Latvija izpildīja visus ekonomiskos 
Māstrihtas kritērijus, tāpēc valdība 2013. gada 4. martā pieņēma lēmu
mu vērsties EK un Eiropas Centrālajā bankā ar lūgumu izvērtēt Latvijas 
atbilstību uzņemšanai eirozonā. Jau pirms tam, 2013. gada 31. janvārī, 
Saeima pieņēma Eiro ieviešanas kārtības likumu. Par likumu nobalsoja 
tikai 52 deputāti no koalīcijas frakcijām, pret bija 40, pārsvarā opozīci
jas frakciju – Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) un Saskaņas centra 
(SC) – deputāti. Daudzi deputāti atzina, ka lēmumu ieviest eiro vairāk 
balstījuši uz politiskiem un drošības aspektiem, vēlmi pilntiesīgi piede
rēt Eiropai un distancēties no padomju pagātnes, nevis uz potenciālu 
ekonomisku ieguvumu bāzes.

Jāatzīst, ka lēmums pievienoties eirozonai sabiedrībā izraisīja nevien
nozīmīgu reakciju. Pirmkārt, tik fundamentāls ekonomiskās politikas 
lēmums kā atteikšanās no savas valūtas pēc būtības prasītu visas tau
tas referendumu. Šī lēmuma pieņemšanas brīdī eiro atbalstītāju skaits 
ievērojami atpalika no opozicionāru skaita. Otrkārt, ņemot vērā vairāku 
eirozonas valstu ekonomiskās un finansiālās problēmas, nebija redzams 
izteikts eiro ieviešanas ieguvumu pārsvars pār zaudējumiem. Treškārt, 
ES pievienošanās līgums nenoteica termiņus, kad valstīm ir jāpievieno
jas eirozonai. Līdz ar to drošāka izvēle būtu bijusi nogaidīt un novērtēt 
problemātisko eirozonas valstu ekonomisko attīstītu un finanšu stāvok
li, pirms pieņemt lēmumu par eiro ieviešanu. Tomēr vairākums Saeimā 
pārstāvēto deputātu nolēma ieviest eiro ar 2014. gada 1. janvāri. 

Polemiku izraisīja arī Eiropas vienotās valūtas nosaukums latviešu 
valodā. Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija ieteica 
terminu “eira”, kas no lingvistiskā, t.  i., latviešu valodas sistēmas vie
dokļa būtu vispamatotākā forma, jo tā būtu lokāma. Tomēr Eiropas 
Centrālās bankas spiediena rezultātā tika pieņemts lēmums likumdoša
nas dokumentos lietot terminu euro, to rakstot slīprakstā, kamēr ikdie
nas lietošanā tika pieļauta vārda “eiro” lietošana. 

Eiropas Ekonomikas un finanšu lietu padome (ECOFIN) 2013. gada 
9.  jūlijā pieņēma galīgo lēmumu par Latvijas pilntiesīgu dalību 

 17. att. ES un eirozonas dalībvalstis  
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Ekonomikas un monetārajā savienībā no 2014. gada 1. janvāra. Latvijas 
Bankas vēl 2005. gadā fiksētais lata kurss attiecībā pret eiro (0,702804) 
tika apstiprināts kā neatsaucami fiksēts pārejas kurss. 

2014. gada 1. janvārī eiro tika veiksmīgi ieviests Latvijā. Pēc pārejas 
uz eiro pirmās divas nedēļas Latvijā bija latu un eiro paralēlās apgrozī
bas periods, kad iedzīvotāji tirdzniecības vietās varēja norēķināties la
tos, bet atlikums tika izdots eiro.

Gadu vēlāk eiro tika ieviests arī Lietuvā, tai kļūstot par 19. eirozonas 
valsti. Tuvākajā laikā eirozona netiks paplašināta – vai nu valstis pašas 
to nevēlas, vai tās nav spējīgas izpildīt Māstrihtas kritērijus. Pilnīgāku 
analīzi par Latvijas ieguvumiem no pievienošanās eirozonai varēs izda
rīt pēc vairākiem gadiem.
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10.1. Starptautisko finanšu institūciju raksturojums
Par starptautiskām finanšu institūcijām var uzskatīt vairākas starp

tautiskas organizācijas. Daļa no tām regulē starptautiskās finanšu attie
cības, citas veicina starpvaldību diskusijas, izstrādājot valūtas, kredīta 
un finanšu politiku, vēl citas nodarbojas ar informācijas vākšanu un 
apstrādi. 

Par nozīmīgākajām starptautiskajām finanšu organizācijām uzska
ta specializētās ANO institūcijas – Starptautisko Valūtas fondu, Pasau
les Banku, kā arī Pasaules Tirdzniecības organizāciju. Šīs institūcijas ir 
izveidojušās pēc Otrā pasaules kara, un to nepieciešamību noteica tādi 
faktori kā ekonomikas globalizācija, ekonomisko sakaru starpvalstu re
gulēšanas attīstība, nepieciešamība kopīgiem spēkiem stabilizēt pasau
les ekonomiku, izstrādāt un koordinēt starptautiskās valūtas, kredīta 
un finanšu politikas stratēģiju un taktiku. 

10.2. Starptautiskais Valūtas fonds

10.2.1. Starptautiskā Valūtas fonda izveidošanās un pārvaldes 
institūciju struktūra

Starptautiskais Valūtas fonds veido starptautiskās finanšu un va
lūtas sistēmas organizatorisko un institucionālo ietvaru. Lēmums par 
fonda izveidošanu tika pieņemts starptautiskā konferencē Bretonvudsā, 
ASV Ņūhempšīras štatā 1944.  gada 1.–22.  jūlijā. Konferencē tika pie
ņemti Starptautiskā Valūtas fonda statūti, kuri stājās spēkā 1945. gada 
22.  decembrī, tomēr oficiālais dibināšanas datums ir 1945.  gada 
27. decembris (SVF Vienošanās līgums). Starptautiskais Valūtas fonds 

10 Starptautiskās un reģionālās  
finanšu institūcijas
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darbību sāka 1946. gadā ar 39 dalībvalstīm, bet valūtas operācijas tika 
uzsāktas 1947. gada 1. martā. 

Arī PSRS piedalījās Bretonvudsas konferencē, taču neratificēja sta
tūtus. Vēlāk, 50. gados, no Starptautiskā Valūtas fonda izstājās arī to
laik tā sauktās sociālistiskās nometnes valstis: Polija, Čehoslovākija un 
Kuba. 

Latvija par Starptautiskā Valūtas fonda dalībvalsti kļuva pēc neatka
rības atgūšanas 1992. gadā. 

2015.  gadā Starptautiskajā Valūtas fondā bija 188  dalībvalstis. Tā 
galvenā mītne atrodas Vašingtonā, ASV, bet nodaļas ir arī Parīzē, Ženē
vā, Tokijā un Ņujorkā.

Starptautiskā Valūtas fonda oficiālie mērķi ir veicināt starptautisko 
sadarbību valūtas un finanšu sfērā, starptautiskās tirdzniecības papla
šināšanos un līdzsvarotu pieaugumu, nodrošināt valūtas stabilitāti, 
atbalstot sakārtotas valstu attiecības valūtas sfērā, nepieļaut valūtu de
valvēšanu ar mērķi gūt priekšrocības konkurencē, veicināt norēķinu 
sistēmas izveidi starp dalībvalstīm, novēršot tirdzniecības un valūtas 
ierobežojumus, dalībvalstīm uz laiku sniegt nepieciešamos līdzekļus 
ārvalstu valūtā, lai novērstu īstermiņa līdzsvara traucējumus maksā
jumu bilancē. Citiem vārdiem sakot, Starptautiskais Valūtas fonds tika 
nodibināts, lai izvairītos no postošās ekonomiskās politikas atkārtoša
nās, kura veicināja, piemēram, 30. gadu lielo depresiju.

Starptautiskā Valūtas fonda statūti ir vairākkārt laboti un papildi
nāti. Nozīmīgākie labojumi:

•	 1968.–1969. gadā, izveidojot SDR mehānismu;
•	 1976.–1978. gadā, fiksējot mūsdienu (Jamaikas) valūtas sistēmas 

principus; 
•	 1990.–1992.  gadā, ieviešot sankcijas pret valstīm, kuras nav iz

pildījušas finanšu saistības pret fondu, liedzot tām uz laiku 
balsstiesības.

Augstākais vadošais Starptautiskā Valūtas fonda orgāns ir Pārvald
nieku padome (Board of governors), kurā katra dalībvalsts deleģē savu 
pārvaldnieku un tā vietnieku. Parasti tie ir centrālo banku vadītāji vai 
finanšu ministri. Padome risina fonda darbības pamatjautājumus – sta
tūtu izmaiņas, dalībvalstu uzņemšanu, izslēgšanu, dalībvalstu kvotu 
pārskatīšanu, izpilddirektoru vēlēšanas. Pārvaldnieku padome pulcējas 
reizi gadā. 
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Valstij pievienojoties Starptautiskajam Valūtas fondam, tai tiek pie
šķirta kvota, kuras izmērus aprēķina, ievērojot valsts īpatsvaru pasaules 
ekonomikā un tirdzniecībā, balstoties uz tādiem rādītājiem kā iekšze
mes kopprodukts, maksājumu bilances stāvoklis, operāciju apjoms, ofi
ciālās zelta un valūtas rezerves. Valsts kvota nosaka valsts finansiālās 
un organizatoriskās attiecības ar Starptautisko Valūtas fondu, ieskaitot 
balsu skaitu. 2010. gada novembrī Starptautiskais Valūtas fonds nolēma 
mainīt kvotu sistēmu, lai tā labāk atspoguļotu šodienas pasaules glo
bālās ekonomikas tendences, piešķirot lielāku nozīmi jaunajām strauji 
augošajām ekonomikām. 

Katra locekļa balsu skaits sastāv no bāzes balsu skaita un papil
du balsīm par katriem 100  000  SDR no valsts iemaksas. Bāzes bal
su skaits katrai valstij tiek rēķināts 5,502 % apmērā no kopējā balsu 
skaita. 2015.  gada sākumā vēl notiek pāreja uz jauno kvotu sistēmu, 
kas pilnībā tiks pabeigta, kad visas valstis iemaksās papildu kvotas 
maksājumus.

7. tabula
Starptautiskā Valūtas fonda lielākās dalībvalstis pēc balsu sadalījuma  

2015. gada februārī

procentuāli balsu skaits
ASV 16,75 % 421 961
Japāna 6,23 % 157 022
Vācija 5,81 % 146 392
Lielbritānija 4,29 % 108 122
Francija 4,29 % 108 122
Ķīna 3,81 % 95 996
Itālija 3,16 % 79 560
Saūda Arābija 2,80 % 70 592
Krievija 2,39 % 60 191

Avots: SVF, www.imf.org

Lēmumus Pārvaldnieku padomē pieņem ar vienkāršu balsu vairā
kumu, bet stratēģiskiem jautājumiem nepieciešami 70–85 % balsu. Šeit 
būtisku lomu spēlē ASV un ES balsis, kuras nozīmīgākajos lēmumos 
var izmantot veto tiesības. 
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Pārvaldnieku padome daudzas savas pilnvaras sēžu starplaikā de
leģē Izpildpadomei (Executive board). Izpildpadomei jārisina virkne 
politisku, operatīvu un administratīvu jautājumu, piemēram, kredītu 
piešķiršana dalībvalstīm, valstu uzraudzība valūtas kursu politikas jau
tājumos u. c.

Starptautiskā Valūtas fonda Izpildpadomē ir 24 izpilddirektori. Pieci 
izpilddirektori ir no t. s. lielajām valstīm: ASV, Japānas, Vācijas, Fran
cijas un Lielbritānijas. Trīs pārstāv attiecīgi Saūda Arābiju, Krieviju un 
Ķīnu, savukārt pārējie tiek izvēlēti no atlikušajām dalībvalstīm, kuras 
tiek sadalītas valstu grupās. 

Lēmumi Izpildpadomē visbiežāk tiek pieņemti pēc konsensa prin
cipa. Izpildpadome uz pieciem gadiem ievēlē rīkotājdirektoru. Kopš 
2011.  gada 28.  jūnija šo amatu ieņem Kristīne Lagārda (Christine 
Lagarde). 

10.2.2. Starptautiskā Valūtas fonda kapitāls un aizņemtie resursi

Starptautiskais Valūtas fonds darbojas kā akciju sabiedrība, valstīm 
parakstoties par savām iemaksām. Katras dalībvalsts SDR vienībās iz
teiktā kvota nosaka ne tikai tās balsu skaitu fondā, bet arī kapitāla pa
rakstīšanas summu, fonda resursu izmantošanas iespējas, SDR piešķī
rumu to papildemisijas gadījumos.

Līdz 1978. gadam 25 % kvotas bija jāapmaksā ar zeltu, tagad – ar re
zerves aktīviem (SDR un konvertējamās valūtas). 75 % kvotu tiek ap
maksāti nacionālajā valūtā. Kvotu pārskatīšanu veic ne retāk kā reizi 
piecos gados. Lai papildinātu pašu kapitālu, tiek piesaistīti arī aizņem
tie līdzekļi. 

Desmitnieka grupas valstis vai to centrālās bankas (ASV, Francija, 
Japāna, Apvienotā Karaliste, Kanāda, Itālija, Beļģija, Nīderlande, Vā
cijas Federālā banka, Zviedrijas Valsts banka) ir noslēgušas ar fondu 
ģenerālās vienošanās par aizņēmumiem (General Arrangement to bor-
row). Ar asociētā locekļa tiesībām šīm valstīm ir pievienojusies arī Švei
ces Valsts banka. 

10.2.3. Starptautiskā Valūtas fonda kredītmehānismi

Starptautiskais Valūtas fonds dalībvalstīm izsniedz kredītus ārval
stu valūtā, lai segtu maksājumu bilances deficītu, t. i., papildinātu ofi
ciālās valūtas rezerves, kā arī uzturētu makroekonomisko stabilitāti un 
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sekmētu ekonomikas strukturālo pārveidi. Būtībā tiek kreditēti valdību 
budžeta izdevumi.

Raksturojot Fonda kredītdarbību, izmanto divus jēdzienus: 
•	 darījums (transaction) – valūtas līdzekļu piešķiršana valstīm no 

valsts pašas resursiem;
•	 operācija (operation)  – starpniekfunkcija finanšu un tehnisku 

pakalpojumu veidā, balstoties uz aizņemtajiem līdzekļiem. 
Starptautiskais Valūtas fonds veic kredītoperācijas tikai ar oficiāla

jām institūcijām – Valsts kasi, finanšu ministrijām, stabilizācijas fon
diem, centrālajām bankām. 

Valsts, kurai nepieciešama ārvalstu valūta, veic ārvalstu valūtas vai 
SDR pirkšanu (purchase) vai aizņemšanos (drawing), apmainot to pret 
ekvivalentu summu savā nacionālajā valūtā. To ieskaita Starptautiskā 
Valūtas fonda kontā. 

Starptautiskajam Valūtas fondam ir četri galvenie mehānismi kredi
tēšanai uz pašu līdzekļu rēķina. 

Pirmais  – rezerves daļa (reserve tranch) tiek aprēķināta kā dalīb
valsts valūtas daudzuma pārsniegums pār dalībvalsts kvotu. Ja Starp
tautiskais Valūtas fonds daļu šīs valūtas izmanto, lai aizdotu līdzekļus 
citām valstīm, tad attiecīgās valsts rezerves daļa palielinās. 

Rezerves daļa + kredīta pozīcija (aizdevumu summa, ko dalībvalsts ir 
aizdevusi papildus kredītvienošanos ietvaros) =  

= valsts rezerves pozīcija SVF

Rezerves pozīcijas ietvaros dalībvalstis valūtas līdzekļus var saņemt 
automātiski pēc pirmā pieprasījuma. 

Otrais – kredīta daļas ir līdzekļi ārvalstu valūtā, kurus dalībvalsts 
var iegādāties virs rezerves daļas. Var dalīt četrās kredītdaļās (credit 
tranches). 

Trešais  – vienošanās par stand-by rezerves kredītiem (stand-by 
 arrangements) garantē dalībvalstij, ka noteiktas summas un noteik
ta termiņa ietvaros, ievērojot atrunātus nosacījumus, valsts varēs bez 
šķēršļiem saņemt no Starptautiskā Valūtas fonda ārvalstu valūtu, ap
mainot to pret nacionālo. 

Ceturtais  – paplašinātās finansēšanas mehānisms (extended fund 
facility) papildina rezerves un kredītdaļas. Tas paredzēts, lai valūtas 
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līdzekļus dalībvalstīm varētu piešķirt lielākos apmēros un uz ilgāku 
laiku. 

Kopš 70.  gadiem, lai atrisinātu dažādas akūtas problēmas, Starp
tautiskais Valūtas fonds periodiski veido dažādus pagaidu kredītmehā
nismus, piemēram, naftas fondu, lai naftas importētājām dalībvalstīm, 
kam ir smagas krīzes, varētu piešķirt papildu kredītus u. c. 

Starptautiskā Valūtas fonda ietvaros darbojas arī t. s. speciālie kre-
dītmehānismi, kas atšķiras pēc kredīta cenas un kredīta daļām. Tāds 
ir kompensācijas un ārkārtējās finansēšanas mehānisms valstīm, ku
rām maksājumu bilances deficītu izsaukuši ārēji pārejoši faktori (sti
hiskas nelaimes, neparedzētas pasaules cenu izmaiņas, protekcionistis
ku pasākumu ieviešana utt.), rezerves jeb buferkrājumu finansēšanas 
mehānisms, lai palīdzētu valstīm, kas piedalās izejvielu preču krājumu 
veidošanā, kā arī sistēmas (strukturālu pārmaiņu) finansēšanas mehā
nisms valstīm, kas īsteno pāreju no centralizētās plāna ekonomikas uz 
tirgus ekonomiku (no 1993. gada).

Valstīm, kuras īsteno pāreju no centralizētās plāna ekonomikas uz 
tirgus ekonomiku, Starptautiskais Valūtas fonds sniedz ilgtermiņa palī
dzību maksājumu bilances līdzsvarošanai un strukturālo pārmaiņu īste
nošanai, neizmantojot fonda kopējos resursus, bet citus avotus, ko uzkrāj 
Īpašo izmaksu kontā (Special disbursement account). Šos līdzekļus Starp
tautiskais Valūtas fonds pārvalda atsevišķi no pašu resursu pārvaldes. 

Starptautiskā Valūtas fonda piešķirtie kredīti vienmēr ir saistīti ar 
noteiktu ekonomisku nosacījumu izpildi, tie vienmēr ir nosacījuma 
kredīti. 

10.2.4. Speciālās aizņemšanās tiesības (SDR)

Starptautiskais Valūtas fonds savā pastāvēšanas laikā ir devis no
pietnu ieguldījumu pasaules valūtas un finanšu sistēmas pilnveidošanā. 
Viens no redzamākajiem soļiem bija SDR vienību izveide un ieviešana. 

Speciālās aizņemšanās tiesības (SDR, Special Drawing Rights) ir 
nosacīts mērogs, lai salīdzinātu starptautiskās saistības un prasības, 
noteiktu valūtas kursus. To izmanto arī kā starptautisku maksāšanas 
un rezerves līdzekli. SDR (valūtas kods – XDR) ir norēķinu vienība, ko 
1969. gadā izveidoja Starptautiskais Valūtas fonds, lai papildinātu savu 
dalībvalstu valūtas rezervju uzkrāšanas instrumentu klāstu. SDR kopē
jā kvota veido Starptautiskā Valūtas fonda pamatkapitālu, kas, savukārt, 
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sastāv no dalībvalstu iemaksām kapitāla parakstīšanas brīdī. Līdz ar to 
katrai valstij ir SDR vienībās izteikta kvota.

SDR ir sintētiska valūta, tā pastāv tikai banku kontos, nevis kā skaid
ra nauda. SDR vērtību nosaka, izmantojot valūtu grozu. Katrai SDR va
lūtu grozā ietilpstošajai valūtai ir noteikts īpatsvars, kas atspoguļo šīs 
valūtas nozīmību starptautiskajos darījumos. 2014. gada oktobrī kopējā 
SDR kvota bija 204,1 miljards. 

No 1974. līdz 1978. gadam SDR valūtu grozu veidoja 16 to valstu va
lūtas, kuru daļa kopējā preču un pakalpojumu eksporta apjomā laikā 
no 1968. līdz 1972. gadam bija lielāka par 1 %. 

No 1981. līdz 1999. gadam valūtu skaitu grozā samazināja līdz pie
cām valūtām. Ik pēc pieciem gadiem Starptautiskais Valūtas fonds pār
skata SDR sastāvu, nosakot tās valūtas, kas ietilpst grozā, kā arī to pro
centuālo sastāvu.

8. tabula 
Valūtu īpatsvars SDR grozā līdz 1998. gadam

1981.I–1985.XII 1986.I–1990.XII 1991.I–1995.XII 1996.I–1998.XII
ASV dolārs 42 % 42 % 40 % 39 %
Vācijas marka 19 % 19 % 21 % 21 %
Japānas jena 13 % 15 % 17 % 18 %
Francijas franks 13 % 12 % 11 % 11 %
Sterliņu mārciņa 13 % 12 % 11 % 11 %

Avots: OECD

1999.  gada 1.  janvārī Vācijas markas un Francijas franka pozīciju 
aizvieto ar eiro atbilstošajā īpatsvarā, pamatojoties uz fiksētajiem mai
ņas kursiem, ko 1998. gada 31. decembrī paziņoja Eiropas Komisija. 

9. tabula
Valūtu īpatsvars SDR grozā no 1999. gada

1999.I–2000.XII 2001.I–2005.XII 2006.I–2010.XII 2011.I–2015.XII
ASV dolārs 39 % 45 % 44 % 41,9 %
Eiro 32 % 29 % 34 % 37,4 %
Japānas jena 18 % 15 % 11 % 11,3 %
Sterliņu mārciņa 11 % 11 % 11 % 9,4 %

Avots: SVF
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SDR kurss tiek aprēķināts katru dienu, izmantojot Londonas biržas 
valūtas maiņas kursus plkst. 12.00. Ja Londonas birža ir slēgta, aprē
ķiniem izmanto Ņujorkas biržas noteiktos kursus. Ja arī Ņujorkas bir
ža nestrādā, valūtas kursu vērtību nosaka pēc Frankfurtē fiksētajiem 
kursiem. 

SDR vērtību ASV dolāros nosaka, izmantojot noteikto katras valū
tas vienību skaitu SDR valūtu grozā un izsakot to vērtību ASV dolāros. 

Saskaitot SDR valūtu groza katras valūtas ekvivalentu ASV dolāros, 
iegūst 1 SDR vērtību ASV dolāros, piemēram, 1 SDR = 1,50931 USD.

Katras valūtas vienību skaitu SDR valūtu grozā nosaka reizi piecos 
gados. Izņēmums bija 1999. gada 1. janvāris, kad tika ieviests eiro. 

10.2.5. Latvijas un Starptautiskā Valūtas fonda sadarbība

Latvija kopš 1992. gada 19. maija ir Starptautiskā Valūtas fonda da
lībvalsts. Sākotnēji Latvijas kvota Starptautiskajā Valūtas fondā bija 
91,5  milj. SDR, patlaban  – 142,1  milj. SDR (0,059 % no SVF kopējās 
kvotas). 

1994.  gadā par Latvijas Republikas pārvaldnieku Starptautiska
jā Valūtas fondā (Governor of the International Monetary Fund for the 
Republic of Latvia) kļuva finanšu ministrs, bet par pārvaldnieka viet
nieku (Alternate Governor) – Latvijas Bankas prezidents. Šāda kārtība 
bija spēkā līdz 2003. gada 20. martam, kad pārvaldnieka funkcijas ar 
Ministru kabineta lēmumu tika nodotas Latvijas Bankas prezidentam, 
savukārt par pārvaldnieka vietnieku kļuva Finanšu ministrijas valsts 
sekretārs. 

Latvijas Bankai ir jānodrošina visu funkciju izpilde, kā arī ikdienas 
sadarbība ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu grupas koordinējošo valsti 
un citām valstīm grupas ietvaros, arī ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
biroju Vašingtonā, jāsagatavo Latvijas oficiālais viedoklis par jautāju
miem, kas skar valsts intereses, vai par jautājumiem, kuros Latvijai ir 
zināma pieredze. 

Latvija un Starptautiskais Valūtas fonds sadarbojas dažādās jomās. 
Pēdējā laikā aktuālākā sadarbība ir saistīta ar Starptautiskā Valūtas 
fonda piešķirto aizdevumu Latvijai krīzes seku pārvarēšanai. Pavisam 
Starptautiskais Valūtas fonds bija apstiprinājis 1,7 miljardu eiro rezer
ves kredītlīniju Latvijai – šis lēmums tika apstiprināts 2008. gada de
cembrī. Pirmā daļa 600  miljonu eiro apmērā tika izmaksāta drīz pēc 
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tam, kad tika apstiprināta kopējā aizdevuma piešķiršana, nākamo daļu 
200 miljonu eiro apmērā Latvija saņēma 2009. gada augustā. 2010. gada 
februārī Izpilddirektoru padome lēma veikt nākamo aizdevuma izmak
su 200  miljonu eiro apmērā. Starptautiskā Valūtas fonda aizdevums 
bija daļa no kopējā starptautisko aizdevēju piešķīruma, kura galvenais 
mērķis ir finanšu tirgus stabilitātes nodrošināšana un budžeta deficīta 
finansēšana. 

Latvijas un Starptautiskā Valūtas fonda sadarbība noris divpusējo 
sarunu veidā, kuras lielākoties notikušas reizi gadā, kad Starptautiskā 
Valūtas fonda speciālisti apmeklē valsti, analizē ekonomisko un finanšu 
sektoru, konsultējas ar valsts amatpersonām par ekonomisko politiku. 
Lai varētu izmantot piešķirtos līdzekļus, Latvijas valdībai bija jāizpilda 
virkne finanšu un strukturālo reformu, kas nodrošinātu valsts atgrie
šanos uz ekonomiskās izaugsmes un finanšu stabilitātes ceļa. Kopumā 
Latvija no Starptautiskā Valūtas fonda bija aizņēmusies 1,16 miljardus 
eiro, kurus Latvija priekšlaicīgi atmaksāja.

Viens no Starptautiskā Valūtas fonda pamatuzdevumiem ir arī teh
niskās palīdzības nodrošināšana dažādās jomās. Piemēram, valsts izde
vumu politika un vadība, nodokļu un muitas politika un vadība, banku 
uzraudzība, monetārā politika un centrālās bankas darbības organizē
šana, maksājumu bilances un statistikas jautājumi. Šādas tehniskās pa
līdzības mērķis ir veicināt dalībvalstu produktīvo resursu izveidošanu, 
palielinot ekonomiskās un finanšu politikas efektivitāti. 

Starptautiskais Valūtas fonds nodrošina arī mācību iespējas SVF in
stitūtā Vašingtonā un Apvienotajā Vīnes institūtā. Kopš 1992. gada šos 
kursus ir apmeklējusi virkne Latvijas valsts institūciju un Latvijas Ban
kas amatpersonu. 

Latvija piedalās Starptautiskā Valūtas fonda lēmumu pieņemša
nas procesā (piemēram, par jaunu dalībvalstu uzņemšanu), pārvald
niekam – Latvijas Bankas prezidentam – balsojot saskaņā ar noteikto 
procedūru. Latvija regulāri piedalās Starptautiskā Valūtas fonda gada 
sanāksmēs un Starptautiskās Monetārās un finanšu komitejas (IMFC – 
International Monetary Financial Committee) pavasara un rudens sa
nāksmēs, kurās tiek noteikta Starptautiskā Valūtas fonda attīstības 
stratēģija un apspriesti aktuālie darbības jautājumi. 
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10.3. Pasaules Bankas grupa
Pasaules Bankas grupa – specializēta ANO finanšu institūcija, pa

saulē lielākais institucionālais investors, kura galvenie mērķi ir naba
dzības apkarošana, jaunattīstības un attīstības valstu ekonomiskās iz
augsmes stimulēšana. 

Pasaules Banka ir nodibināta 1944. gadā, tā sastāv no piecām sav
starpēji cieši saistītām institūcijām. Tās ir Starptautiskā Rekonstrukci-
jas un attīstības banka, Starptautiskā Attīstības asociācija, Starptau-
tiskā Finanšu korporācija, Daudzpusējā investīciju garantiju aģentū-
ra, kā arī Starptautiskais Investīciju strīdu noregulēšanas centrs.

Pasaules Bankas grupas institūciju darbība notiek atbilstoši vienotai 
stratēģijai, bet katra pilda savas funkcijas. Pasaules Bankas darbību re
gulējošās instances ir Pilnvarnieku padome un Izpilddirektoru valde. 

10.3.1. Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstības banka (SRAB)

Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstības banka ir izveidota, bals
toties uz Bretonvudsas konferences lēmumu. Tā uzsāka savu darbību 
1946.  gadā. Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas sta
tūtkapitālu veido dalībvalstu parakstīšanās uz akcijām. Apmaksātais 
kapitāls veido mazāk nekā 10 % no parakstītā kapitāla. Pārējo resursu 
daļu banka piesaista, emitējot obligācijas pasaules finanšu tirgos. Kopš 
1959. gada Starptautiskajai Rekonstrukcijas un attīstības bankai kā fi
nanšu institūcijai ir AAA novērtējums, kas ļauj tai aizņemties naudu 
pasaules tirgos par ļoti izdevīgiem procentiem. Piemēram, 2011. gadā 
banka piesaistīja 29 miljardus ASV dolārus, izlaižot obligācijas 26 da
žādās valūtās. 

Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas struktūra ir lī
dzīga akciju sabiedrībai, balsu skaitu nosaka daļa statūtkapitālā. 

2015. gadā lielākā balsu daļa procentuāli bija ASV (15,62 %), tai se
koja Japāna (7,8 %), Ķīna (5,04 %), Vācija (4,37 %), Francija (4,10 %) un 
Lielbritānija (4,10 %). Latvijai pieder 0,1 % balsu.

Banku vada Pārvaldnieku padome, kuru veido dalībvalstu finanšu 
vai ekonomikas ministri vai arī centrālo banku vadītāji. Pārvaldnieku 
padome pulcējas reizi gadā, lai pieņemtu svarīgākos lēmumus. Šīs sesi
jas notiek kopā ar Starptautisko Valūtas fondu. Starptautiskās Rekons
trukcijas un attīstības bankas dalībvalstis var būt tikai tās valstis, kuras 
jau ir Starptautiskā Valūtas fonda dalībvalstis. 
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Bankas izpildinstitūcija ir direktorāts ar 25  izpilddirektoriem, no 
kuriem sešus ieceļ valstis ar lielāko balsu skaitu. Pārējos direktorus 
ievēlē no vienas valsts, ja tai ir attiecīgs balsu skaits (Saūda Arābija, 
Ķīna, Krievija), bet atlikušos ievēlē no valstu grupām. Iesākumā Starp
tautiskajā Rekonstrukcijas un attīstības bankā ietilpa 38  valstis, bet 
2015. gadā jau – 188. 

Banka akumulē pasaules kapitāltirgu kapitālu un izsniedz aizdevu
mus valstīm vai nu tieši valdībai vai arī ar valdības garantiju. 

40.–50. gados Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstības banka ko
ordinēja t. s. Maršala plānu, palīdzot atjaunot karā izpostīto valstu eko
nomiku. Kad 50. gadu vidū Rietumeiropas un Japānas ekonomikas bija 
atjaunotas, bankas darbība koncentrējās uz Latīņamerikas un Āzijas 
valstīm.

Bankas programmu pamatprincipi ir līdzīgi Starptautiskajam Va
lūtas fondam: privātā sektora veicināšana, valsts finanšu reformas, 
eksporta veicināšana, ekonomikas strukturālās izmaiņas u. c. Kopš 
1983.  gada Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstības banka ieviesa 
arī kopējās finansēšanas praksi, piesaistot gan privātās, gan oficiālās 
institūcijas. 

Tā kā lielāko bankas resursu daļu mobilizē pasaules finanšu tirgos, 
emitējot obligācijas, tās kredītu vērtību (cenu) nosaka šo tirgu konjunk
tūra. Bankas prasītā komisijas maksa (spread) parasti ir 0,25–0,5 %. 
Kredītus lielākoties izsniedz uz 12–20 gadiem ar atvieglojumu periodu 
3–5 gadi. Aizņēmējam var izsniegt kredītus, balstoties uz valūtu grozu, 
kā arī vienvalūtas kredītus ar peldošu (LIBOR) vai fiksētu likmi. 

Latvija kļuva par Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas 
dalībvalsti 1992. gada augustā. Latvijai pieder 0,08 % tās kapitāldaļu, kas 
nodrošina 0,1 % balsstiesību. Saskaņā ar valdības rīkojumu Latvijas Re
publikas pilnvarnieks Pasaules Bankas grupas institūcijās ir finanšu mi
nistrs, bet pilnvarnieka vietnieka funkcijas pilda ekonomikas ministrs. 
Pilnvarnieku valde tiek sasaukta divreiz gadā, kad notiek Starptautiskā 
Valūtas fonda/Pasaules Bankas pavasara un pilnvarnieku gadskārtējās 
sanāksmes, kuru ietvaros notiek Attīstības komitejas sēdes.

Līdz ar iestāšanos Starptautiskajā Rekonstrukcijas un attīstības ban
kā Latvija ir pievienojusies Ziemeļvalstu un Baltijas valstu grupai, kuras 
ievēlētais izpilddirektors pārstāv Latvijas Republikas intereses Pasaules 
Bankas institūciju Izpilddirektoru valdēs. 
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Starptautiskajai Rekonstrukcijas un attīstības bankai bija ievēroja
ma programma Latvijā 20. gadsimta 90. gados un 21. gadsimta sāku
mā. Banka gan aizdeva līdzekļus dažādu projektu finansēšanai (infra
struktūra, veselības reforma, izglītības reforma, pensiju reforma utt.), 
gan arī piešķīra līdzekļus neatmaksājamas palīdzības formā (valsts 
pārvaldes reforma, fiskālās politikas plānošana utt.). 2015. gada sāku
mā banka aizdeva Latvijas valdībai kredītus ap 590 miljonu ASV dolā
ru apmērā. 

Latvija jau 2007. gadā mainīja savu statusu uz donorvalsti, kas nozī
mē, ka Latvija ir pieskaitāma attīstītām valstīm.

10.3.2. Starptautiskā Attīstības asociācija (SAA)

Starptautiskā Attīstības asociācija tika izveidota 1960.  gadā, jo 
Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas kredīti nebija pie
ejami lielākajai daļai t. s. jaunattīstības valstu. 

Starptautiskās Attīstības asociācijas kredīti galvenokārt tika pare
dzēti cīņai ar nabadzību. Tie tiek izsniegti uz 35–40 gadiem ar atvieg
lojumu periodu 10 gadi. Aizdevumi ir bezprocentu, tiek iekasēta tikai 
komisijas maksa administratīvo izdevumu segšanai – 0,5 % gadā. Šāda 
atvieglota kreditēšana nevar notikt, izlaižot obligācijas. Starptautiskās 
attīstības asociācijas resursus veido attīstīto valstu iemaksas, kā arī 
Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas peļņas pārvedumi. 

Kaut arī Starptautiskā Attīstības asociācija juridiski un finansiāli ir 
patstāvīga, tās pārvaldes institūcijas ir kopīgas ar Starptautisko Rekons
trukcijas un attīstības banku ar bankas prezidentu priekšgalā. 

10.3.3. Starptautiskā Finanšu korporācija (SFK)

Starptautisko Finanšu korporāciju izveidoja 1956. gadā, lai veicinātu 
privātās investīcijas un nostiprinātu privāto sektoru jaunattīstības val
stīs. Starptautiskā Finanšu korporācija neprasa valdības garantijas un 
uzņemas riskus. Tādēļ projekti tiek izvēlēti ļoti rūpīgi, un parasti kredī
ti nepārsniedz projekta vērtības 25 %. 

Starptautiskā Finanšu korporācija iegādājas arī kompāniju akcijas, 
taču necenšas kļūt par kompānijas galveno īpašnieku. Tās uzdevums ir 
ar savām darbībām piesaistīt privātās investīcijas. 

Tāpat kā Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstības banka, arī 
Starptautiskā Finanšu korporācija resursus pamatā gūst starptautiskajos 



135

kapitāla tirgos. Galvenā tās darbības nozare ir rūpniecība. Kredītus pie
šķir lielākoties uz 7–8 gadiem, maksimāli – uz 15 gadiem. 

10.3.4. Daudzpusējā investīciju garantiju aģentūra (DIGA) 

Daudzpusējā investīciju garantiju aģentūra ir izveidota 1988. gadā, 
lai veicinātu tiešās investīcijas jaunattīstības valstīs. Tā apdrošina inves
tīcijas pret tādiem nekomerciāliem riskiem kā valūtas konvertējamības 
atcelšana, investora īpašuma konfiskācija, karadarbība, politiska rak
stura negatīvas izmaiņas u. tml.

Daudzpusējā investīciju garantiju aģentūra garantē iemaksas akciju 
kapitālā naudas vai materiālā formā, aizdevumus, kā arī dažas neakciju 
tiešo investīciju formas. Daudzpusējā investīciju garantiju aģentūra ne 
vien izsniedz garantijas pret nekomerciāliem riskiem, bet arī konsultē 
attīstības valstu valdības ar investīcijām saistītos jautājumos. Tās ga
rantiju termiņš parasti ir 15 gadi, bet iespējams arī līdz 20 gadiem. 

10.3.5. Starptautiskais Investīciju strīdu noregulēšanas centrs (SISNC) 

Starptautiskais Investīciju strīdu noregulēšanas centrs darbojas kā 
arbitrāžas tiesa. Tā ir autonoma starptautiska organizācija, kura darbo
jas Pasaules Bankas grupas ietvaros un kuras pamatuzdevums ir risināt 
tādus strīdus starp valdībām un ārvalstu investoriem, kuri saistīti ar 
investīciju veikšanu. 

Visas Starptautiskā Investīciju strīdu noregulēšanas centra dalīb
valstis ir arī Pasaules Bankas dalībvalstis. Starptautiskajam Investīciju 
strīdu noregulēšanas centram nav paredzēts statūtkapitāls, izdevumi 
tiek segti no Pasaules Bankas budžeta, tomēr atsevišķus procesus sedz 
tajā iesaistītās puses.

10.4. Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB)
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka ir izveidota 1990. gadā. 

Tās pamatuzdevums ir sekmēt Eiropas pēcsociālisma valstu pāreju uz 
tirgus ekonomiku, kā arī privātās uzņēmējdarbības iniciatīvas attīstību.

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai ir 40 dibinātājvalstis. 
Tās ir visas Eiropas valstis (izņemot Albāniju), ASV, Kanāda, Meksi
ka, Maroka, Ēģipte, Izraēla, Japāna, Jaunzēlande, Austrālija, Dien
vidkoreja, kā arī Eiropas Ekonomiskā kopiena (EEK) (tagad –Eiropas 
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Savienība) un Eiropas Investīciju banka (EIB). Eiropas Rekonstrukcijas 
un attīstības bankas galvenā mītne atrodas Londonā. 

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas statūti paredz sekmēt 
konkurētspējīga privātsektora, īpaši mazās un vidējās uzņēmējdarbības, 
attīstību, šim mērķim mobilizējot ārvalstu un vietējo kapitālu, investēt 
ražošanas, kā arī finanšu un pakalpojumu sfērā, kuras nepieciešamas 
privātiniciatīvas atbalstam, tehniski veicināt projektu sagatavošanu un 
īstenošanu, veicināt nacionālo kapitāla tirgu attīstību, veicināt līdzsva
rotu attīstību, piedalīties ekoloģijas projektos u. c.

Bankai vismaz 60 % savu resursu jānovirza nevalstiskajam sekto
ram. Šiem projektiem netiek prasītas valsts garantijas. Projekti tiek īste
noti uz aprēķinu bāzes un ievērojot riska pakāpi. 

Veicot kredītdarbību, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka 
izmanto dažādus elastīgus kredītinstrumentus, sadarbojas ar privāta
jiem investoriem, valdībām, īstenojot ilgtermiņa attīstības plānus, un 
citām starptautiskajām finanšu institūcijām. Tā cenšas savienot starp
valstu un reģionālo pieeju, kā arī saglabāt un uzlabot apkārtējo vidi. 

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas darbību vada Pārvald
nieku padome, Direktoru padome un prezidents. Pārvaldnieku padomē 
ietilpst pa diviem pārstāvjiem (pārvaldnieks un viņa vietnieks) no katra 
bankas dalībnieka. 

Pārvaldnieku padome lemj svarīgākos stratēģiskos jautājumus, pie
mēram: jaunu dalībnieku uzņemšana, direktoru un prezidenta vēlēša
nas, statūtkapitāla izmaiņas, bilances apstiprināšana, izmaiņas statūtos 
u. tml. Direktoru padome ir galvenā izpildinstitūcija. 

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas resursi ietver sevī sta
tūtkapitālu, t. sk. apmaksājamās akcijas un akcijas, kuras ir apmaksāja
mas pēc pieprasījuma, aizņemtos līdzekļus, iegūto peļņu no investīciju 
īstenošanas, kā arī dažādus sadarbības fondus.

Savos projektos Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka galve
nokārt ir koncentrējusies uz finanšu sektoru, enerģētiku, telekomuni
kācijām, transportu, kā arī privatizāciju. 

Latvija par tās dalībvalsti kļuva 1992. gadā. Saskaņā ar valdības rī
kojumu Latvijas Republikas pilnvarnieks Eiropas Rekonstrukcijas un 
attīstības bankā ir finanšu ministrs un pilnvarnieka vietnieka funkci
jas pilda ekonomikas ministrs. Līdz 2013.  gada 1.  oktobrim banka ir 
nodrošinājusi līdzfinansējumu 75  Latvijas projektiem, kuru kopējā 
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vērtība ir 2 miljardi eiro. No tās Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības 
bankas finansējums veido 548 miljonus eiro. Bankas darbība Latvijā ir 
sevišķi nozīmīga finanšu un infrastruktūras sektoros. Pasākumi mazo 
un vidējo uzņēmumu attīstībai tiek iekļauti finanšu sektorā. Bankas 
nozīmīgākās investīcijas Latvijā uz 2014. gadu ir A/S “Citadele Banka” 
pamatkapitālā (71,6  milj. eiro), kā arī projektā, kura laikā veikta A/S 
“Latvenergo” Rīgas otrās termoelektrocentrāles (TEC2) otrā energob
loka rekonstrukcija (85 milj. eiro).

2000. gada maijā Rīgā notika Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības 
bankas gadskārtējā pilnvarnieku sanāksme, kas tajā laikā bija nozīmī
gākais starptautiskais notikums valsts dzīvē, kas piesaistīja visas pasau
les mediju uzmanību. Latvijas valsts no savas puses nodrošināja lielisku 
konferences organizāciju un izpelnījās bankas vadības uzslavas.

10.5. Āzijas Infrastruktūras investīciju banka (ĀIIB)
2014. gada 24. oktobrī 21 Āzijas valsts pārstāvis parakstīja līgumu 

par Āzijas Infrastruktūras investīciju bankas izveidošanu. Bet nepilnu 
gadu vēlāk, 2015.  gada jūnijā, potenciālo dibinātāju skaits jau sasnie
dzis 57, ieskaitot arī vairākas Eiropas valstis. Bankas izveidošana notika 
pēc Ķīnas iniciatīvas ar mērķi aizdot naudu infrastruktūras projektiem 
Āzijā. Āzijas Infrastruktūras investīciju bankas izveidošana tiek uzska
tīta arī par Ķīnas ģeopolitiskās varas iegūšanas instrumentu, jo reģionā 
jau darbojas Āzijas Attīstības banka un Starptautiskā Rekonstrukcijas 
un attīstības banka. Āzijas Infrastruktūras investīciju bankas sākotnē
jā kapitāla bāze ir tikai 100 miljardi ASV dolāru (Starptautiskajai Re
konstrukcijas un attīstības bankai – 223 miljardi USD), un atšķirībā no 
parējām divām institūcijām banka plāno finansēt tikai infrastruktūras 
projektus. 
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Pēcvārds

Ceru, ka, izlasot šo grāmatu, studentiem un citiem lasītājiem būs 
izveidojies priekšstats par starptautisko valūtas attiecību koncepcijām, 
arhitektūru un izmaiņu virzītājspēkiem. Protams, katrs pasniedzējs 
ienes savu personisko viedokli šajā priekšmetā, un šī ir mana versija. 
Grāmatas mērķis ir dot pamatzināšanas starptautiskajās valūtas attie
cībās (starptautiskajās finansēs) un rosināt studentus padziļināti apgūt 
apskatītās tēmas. Grāmata nepretendē uz zinātnisku vai analītisku dar
bu, bet ir domāta kā palīgs studentiem. 

Valūtas attiecības mainās aizvien ātrāk, pateicoties jaunām tehno
loģijām un globalizācijas tempiem. Iespējams, ka laikā, kad šī grāmata 
nonāks pie lasītājiem, būs bijuši notikumi, kas būtu pelnījuši piemi
nēšanu šajā grāmatā. Tomēr grāmatā aprakstītais dos iespēju saprast 
valūtas tirgus darbību, sekot un analizēt valūtas attiecību attīstību. In
formāciju par pēdējiem jaunumiem valūtas attiecību attīstībā vislabāk 
meklēt interneta resursos, visbiežāk angļu valodā. Tomēr esmu ganda
rīta, ka beidzot arī latviešu valodā ir pieejama grāmata, kas iepazīstina 
ar starptautisko valūtas attiecību pamatiem.

Starptautiskās finanses ir liels spēks, kas ietekmē atsevišķu valstu 
ekonomikas un iedzīvotāju dzīvi lielākā mērā, nekā paši iedzīvotāji to 
apzinās. Nepareizi vadot starptautiskās valūtas attiecības, tās var izrai
sīt ekonomiskās krīzes, kā vēstures gaitā tas jau ir pierādījies. Arī ot
rādi – pareiza valūtas attiecību vadība var veicināt starptautisko tirdz
niecību un darba dalīšanu un stimulēt ekonomisko izaugsmi. Pasaules 
kontekstā Latvija ir maza un atvērta ekonomika. Mūs vienmēr ievēro
jami ietekmēs pastāvošās starptautiskās valūtas attiecības. Ceru, ka šī 
grāmata palīdzēs izprast starptautisko valūtas attiecību potenciālo ie
tekmi arī uz Latvijas ekonomiku un finansēm Latvijas nākotnes ekono
mikas politikas veidotājiem.

Grāmatu var izmantot kā palīglīdzekli Starptautisko finanšu, Glo
bālo finanšu vai Starptautisko valūtas attiecību mācību kursu apguvē. 
Studentiem vai interesentiem ir vēlamas priekšzināšanas Starptautiska
jā ekonomikā un Ekonomikas vēsturē.
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Summary

The importance of International finance and International mone
tary economics is increasing in recent years as international financial 
markets went through very hectic times. The financial system is frequ
ently compared to a bloodsystem of a human: there cannot be a sus
tainable world economy development and international trade growth 
without healthy international financial system. Because of increasing 
globalization and technology development, countries financial systems 
become increasingly interdependent and volatile, forming a complica
ted international financial structure. The recent world financial crisis 
that begun in the USA in 2008 and over spilled to the rest of the world 
is a vivid example of this. Therefore, it becomes even more important to 
understand International finances and global monetary economics, in 
order to mitigate the future crisis impact on Latvian economics.

There is a lack of literature in Latvian language of the subjects men
tioned above. Therefore the author has written this book, which is ba
sed on her lecture notes used at the University of Latvia. 

The book introduces the basic concepts of International finance 
and monetary economics such as: balance of payments, currency rates 
and their formation, monetary policy instruments, currency markets 
etc. The book also looks back at the history of International monetary 
system and history of Latvian monetary system. 

The book is intended for the students interested economics, finance 
or business. It will also be useful reading for anyone interested in the 
complex and exciting world of international finances.
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