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I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Pamatojums
Saskaņā ar likuma „Par Latvijas pārstāvību Eiropas
Stabilitātes mehānisma Valdē un Direktoru padomē” 5.panta
otro daļu, lai Latvijas pārstāvis Eiropas Stabilitātes mehānisma
(turpmāk – ESM) Valdē varētu atbalstīt izmaiņu neveikšanu
maksimālajā aizdošanas apjomā un reģistrētajā kapitālā, ir
nepieciešama Ministru kabineta (turpmāk – MK) piekrišana
balsojumam par attiecīgo jautājumu.
Šajā nolūkā Finanšu ministrija ir izstrādājusi MK rīkojuma
projektu “Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam
Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē” (turpmāk –
rīkojuma projektu), kas paredz atļaut Latvijas pārstāvim vai tā
vietniekam ESM Valdē atbalstīt izmaiņu neveikšanu
maksimālajā aizdošanas apjomā un ESM reģistrētajā kapitālā.
Pašreizējā
situācija
un
Līguma par ESM dibināšanu 10.panta pirmā daļa nosaka,
problēmas, kuru risināšanai ka Valde regulāri un vismaz ik pēc pieciem gadiem pārskata
tiesību
akta
projekts ESM maksimālo aizdošanas apjomu un reģistrētā kapitāla
izstrādāts,
tiesiskā pietiekamību.
regulējuma mērķis un būtība
Pašreiz maksimālais aizdošanas apjoms ir 500 mljrd. euro,
ko ESM var aizdot ESM dalībniecēm, kas piedzīvo smagas
finanšu problēmas vai kam tādas draud. ESM kopumā ir
aizdevis 87 mljrd. euro (Spānijai, Kiprai un Grieķijai).
Pašreizējais neizmantotais aizdošanas apjoms ir 376 mljrd.
euro.
Ierosinājums paredz nemainīt šo apjomu, lai nodrošinātu
pieejamību pietiekamam daudzumam resursu, gadījumā, ja
rodas nepieciešamība, tāpat, lai mazinātu nenoteiktību un
saglabātu uzticību euro zonas finanšu struktūrai. Ja samazinātu
apjomu šajā laikā, kad ekonomika euro zonā atveseļojas, tā
samazināšana varētu tikt interpretēta kā lēmums mazināt ESM
lomu kā krīzes pārvarēšanas mehānismam. Tāpat arī šāds
lēmums varētu tikt interpretēts kā dalībvalstu vēlme mazināt
savas saistības pret euro zonas krīzes pārvarēšanas mehānismu.
Savukārt, ja palielinātu apjomu šādā laikā varētu tikt
pasliktināts ESM kredītreitings un attiecīgi pasliktināt
investoru attieksmi pret ESM. Kredītreitingu aģentūras
maksimālo aizdošanas apjomu izmanto kā atskaites punktu,
kad izvērtē kredītvērtību un lielāka aizdevumu kapacitāte
varētu tikt interpretēta, ka euro zonas dalībvalstis sagaida
nepieciešamību pēc lielākiem aizdošanas apjomiem nākotnē.
Savukārt reģistrētais kapitāls1 saskaņā ar Līguma par ESM
dibināšanu 8.pantu ir 704,8 mljrd. euro, no kuriem 80,5
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saskaņā ar FM 18.09.2017. vēstulē Nr.3-VK/6820-IP 8.punktā minēto (reģ.
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4.

Projekta izstrādē iesaistītās
institūcijas
Cita informācija

mljrd. euro ir apmaksājamais kapitāls (Latvija ir iemaksājusi
176,96 milj. euro). ESM kapitāls, kā arī ESM dalībvalstu
atbalsts ir galvenais pamats pozitīvajam kredītnovērtējumam.
Pašreizējais apmaksājamā kapitāla apjoms ir atbilstošs, lai
saglabātu augsto kredītreitingu. Tāpat kapitāla pēc
pieprasījuma apjoms un tā attiecība pret apmaksājamo kapitāla
apjomu paliek pietiekams, lai atbalstītu aizdošanas kapacitāti.
Reģistrētā kapitāla samazināšana vai arī apmaksājamā kapitāla
samazināšana visticamāk varētu izraisīt ESM kredītreitinga
samazināšanos un pasliktināt investoru attieksmi pret ESM, jo
attiecīgi samazinātos ESM nodrošinājums (aizņemto līdzekļu
īpatsvars pret kapitālu) un var rasties interpretācija, ka mazinās
ESM dalībvalstu atbalsts.
Ņemot vērā minētos apsvērumus, priekšlikums paredz
neveikt izmaiņas ESM reģistrētajā kapitālā un maksimālajā
aizdošanas apjomā.
Finanšu ministrija.
Nav.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo
slogu
1.
Sabiedrības mērķgrupas,
Projekts šo jomu neskar.
kuras tiesiskais regulējums
ietekmē vai varētu ietekmēt
2.
Tiesiskā regulējuma ietekme Projekta tiesiskais regulējums nemaina tiesības un
uz tautsaimniecību un
pienākumus, kā arī veicamās darbības.
administratīvo slogu
3.
Administratīvo izmaksu
Projekts šo jomu neskar.
monetārs novērtējums
4.
Cita informācija
Nav.

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Projekts šo jomu neskar
IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Projekts šo jomu neskar

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Projekts šo jomu neskar

1
Reģistrētais kapitāls sastāv no (1) ESM pamatkapitāla, jeb apmaksājamais kapitāls (paid-in capital); (2)
vajadzības gadījumā - kapitāls pēc pieprasījuma (callable capital).
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VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
Projekts šo jomu neskar
VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Projekts šo jomu neskar

Finanšu ministre

D. Reizniece-Ozola

Ozoliņa, 67083823
Liga.Ozolina@fm.gov.lv
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