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Eiropa iedarbinājusi «smago artilēriju»



No krīzes vadības uz ekonomikas stimulēšanu

2020:
Krīzes vadība

ES daudzgadu budžets &
Atveseļošanas un noturības plāns

No 2021.gada:
Ekonomikas stimulēšana

Atbalsts no valstu budžetiem SURE CRII

medicīnas aprīkojums

valsts atbalsta noteikumu mīkstināšana 

ierobežojošo pasākumu saskaņošana

vakcīnu iepirkumi

…



Atbalsta mehānismi

Valsts atbalsts: uz laiku 
ieviests elastīgums, lai 

valstis var atbalstīt savus 
uzņēmumus

SURE: aizdevumi, lai 
finansētu īstermiņa darba 

un dīkstāves pabalstus 
dalībvalstīs

CRII+: Koronavīrusa investīciju 
iniciatīva, mobilizējot visus 

pieejamos ES struktūrfondus

Eiropas Centrālās Bankas 
valstu vērtspapīru 

uzpirkšanas programma

Eiropas Stabilitātes 
mehānisma atbalsta 

programmas dalībvalstīm

Ekonomikas Atveseļošanās un 
noturības plāns, balstīts uz 

nākamo ES daudzgadu 
(2021-2027) budžetu

Budžets: Valstis var atbalstīt 
savus uzņēmumus un 
nodarbinātos no valsts 

budžeta bez deficīta griestiem

RescEU: Atbalsts veselības 
aprūpei un cilvēku glābšanai

Eiropas Investīciju grupas 
aizdevumi COVID-19 

skartajiem uzņēmumiem



Krīzes atbalsts un fiskālais stimuls Latvijā



Kopā mēs varam vairāk: ES pievienotā vērtība
Decomposition of cumulative GDP increases into a 
domestic (green) and spillover (grey) effect Kopēja atbilde ES 

līmenī ir efektīvāka 
nekā katras valsts 
nacionālā programma

ES ekonomikas savā starpā ir 
cieši saistītas, kā rezultātā 
koordinēta atbilde uz 
ekonomikas krīzi ir efektīvāka 
nekā atsevišķi dalībvalstu 
ekonomikas stimulēšanas 
plāni, pateicoties spill-over
efektiem

. 

Visas valstis iegūst no lielākiem izdevumiem citās valstīs
Izdevumu palielinājums vienā dalībvalstī (piemēram – Vācijā) var palīdzēt stabilizēt 
ekonomiku citā (piemēram – Latvijā), jo stimulē ārējo pieprasījumu

Avots: Oliver Picek, Spillover Effects from NextGenerationEU, 2020.



Cik liels ir liels? ES-27 nākotnes daudzgadu 
budžets būs esošais x 2, investīcijas jāīsteno ātri

Latvijai: ~1,9 miljardi, no 
kuriem 37% - zaļiem, 20% -
digitāliem projektiem

Latvijai: ~4 
miljardi, no kuriem 
30% - zaļiem 
projektiem



Kā darbosies Atveseļošanās un noturības fonds?

EIROPAS 
KOMISIJA

novērtē 
Atveseļošanas 
un noturības 
plānu

ES PADOME

apstiprina 
katru nacionālo 
plānu (tostarp 
– Latvijas) 
atsevišķi

EIROPAS 
KOMISIJA

samaksā 13% 
kā avansu, lai 
stimulētu 
ekonomiku

LATVIJA

iesniedz nacionālo 
investīciju un 
reformu plānu ar 
skaidriem 
sasniedzamo mērķu 
rādītājiem

EIROPAS 
KOMISIJA

sagatavo 
sākotnējo 
pieprasījuma 
izvērtējumu

LATVIJA

saņem ES 
finanšu atbalsta 
daļu

LATVIJA

pieprasa nākamos 
maksājumus, 
sasniedzot 
noteiktos mērķa 
rādītājus

Eiropas Komisija aizņemas nepieciešamo finansējumu starptautiskajos tirgos, emitējot obligācijas

Tipiski līdz
30.aprīlim

Divu mēnešu 
laikā no 

saņemšanas

Viena mēneša 
laikā

Divu mēnešu 
laikā

Divas reizes 
gadā

Divu mēnešu 
laikā

Pēc konsultēšanās 
ar ekspertu 

komisiju



Seši pīlāri

Zaļā pāreja Digitālā pāreja
Sociālā un teritoriālā 

kohēzija

Vieda, ilgtspējīga un 
iekļaujoša izaugsme

Veselība, ekonomiskā, 
sociālā un institucionālā 

noturība

Atbalsts nākamajām 
paaudzēm

Atveseļošanās un 
noturības mehānisms



• ES-27 un visu dalībvalstu ekonomikas ir lejupslīdē, par spīti 
plašam un ātram budžeta, firmu un darbinieku atbalstam

• Eiropas Komisija piedāvāja Atveseļošanas un noturības fondu 
(RRF) kā centrālo ekonomikas atjaunošanas instrumentu

• Fonds sācis darbu no 2021.gada 18.februāra, investīciju atbalsts 
fonda ietvaros līdz 2026.gadam

• Ja fonds strādās efektīvi, tas var palīdzēt radīt papildus +2% IKP
izaugsmi un 2 miljonus darba vietu visā ES līdz 2024.gadam

Granti
€312m Aizdevumi

€360m

Kopējais budžets:
€672 miljardi

Jaunais Atveseļošanas un noturības fonds:
+2% izaugsmes, +2 miljoni darba vietu 



Atveseļošanas un noturības fonds Latvijā:
Daudz naudas, vai pareizi(e) mērķi?



Atveseļošanas un noturības fonda ietekme uz 
Latvijas ekonomiku

~1,9 miljardi 
• 1,65 miljardi 2021-22
• ~250 miljoni 2023

7% no IKP
19% no Kohēzijas aploksnes

~10 miljardi kopējais ES finansējums 2021-27



Reformu rekomendācijas Latvijai, 2019/20
• Nodokļi. Samazināt slogu nelielu ieņēmumu saņēmējiem un uzlabot iekasēšanu.

• Sociālā politika. Uzlabot minimālā ienākuma pabalstu, vecuma pensiju un personu ar 
invaliditāti ienākumu adekvātumu.

• Prasmes. Paaugstināt izglītības un apmācību kvalitāti, īpaši – zemāk kvalificētajiem un darba 
meklētājiem, stiprinot profesionālo izglītību un apmācības un mūžizglītību.

• Veselība. Uzlabot veselības aprūpes sistēmas noturību, pieejamību, kvalitāti un izmaksu efektivitāti, 
ieguldot papildus finanšu un cilvēku resursos.

• Investīciju politika. Koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo pāreju, inovācijām, pieejamiem 
mājokļiem, ilgtspējīgu transportu, tīras enerģijas ražošanu un izmantošanu, energoefektivitāti un 
reģionālo atšķirību mazināšanu. Fokusēties uz augstas gatavības projektiem.

• Pārvaldība. Stiprināt publiskā sektora atbildību un efektivitāti, īpaši – vietējās pašvaldībās un valsts 
kapitālsabiedrībās un veicināt interešu konfliktu novēršanu.



Atveseļošanas un noturības plāni

• Pieeju Atveseļošanas fondam nodrošinās nacionālie plāni, kurus izstrādā 
dalībvalstis, tostarp – Latvija, un iesniedz izvērtēšanai Eiropas Komisijai

• Eiropas Komisija izstrādājusi detalizētas vadlīnijas un standarta 
formas plānu izstrādei

• Plāna projektus var iesniegt no 2020.gada 15.oktobra līdz 2021.gada 
30.aprīlim (gala termiņš var tikt pagarināts)

• Dalībvalstis strādā cieši kopā ar Eiropas Komisiju, lai sagatavotu 
kvalitatīvus nacionālos Atveseļošanas un noturības plānus



• Granti un aizdevumi dalībvalstīm (100% ES finansējums, 
13% avanss);

• Dalībvalstis ir aicinātas iesaistīt visas ieinteresētās puses 
(sociālos partnerus, NVO) nacionālo Atveseļošanas un 
noturības plānu izstrādē;

• Atveseļošanas fonda investīcijas papildina finansējumu, ko 
dalībvalstis saņems ES struktūrfondu vai cita finansējuma 
(CEF, Horizon, etc) veidā;

• Jānodrošina efektīva koordinācija, saderība un 
konsekvence ar citām ES programmām un instrumentiem 
plānošanā un ieviešanā

Atveseļošanās: Investīcijas un reformas



Dalībvalstīm jāfokusējas uz reformām un investīcijām, kas:

• Veicina tīras enerģijas ražošanu un patēriņu

• Samazina emisijas ražošanas sektorā

• Atbalsta aprites ekonomiku

• Aizsargā un atjauno bioloģisko daudzveidību

• Veicina viedu un ilgtspējīgu mobilitāti

Katras valsts atjaunošanas un noturības plānā jāiekļauj kā minimums 
37% ar klimata politiku saistītu izdevumu.

«Būtiski nekaitēt klimatam» (do no significant harm) princips
jāievēro visās investīcijās no Atveseļošanas fonda

Mērķis I: Pāreja uz zaļu ekonomiku



Dalībvalstīm jāfokusējas uz reformām un investīcijām, kas:

• Uzlabo savienojamību

• Palīdz uzlabot iedzīvotāju digitālās prasmes

• Ievieš jaunākās inovatīvās tehnoloģijas, piemēram, mākslīgo 
intelektu un īpaši augstas jaudas skaitļošanu 

• Uzlabo kiberdrošību

Eiropas Komisija piedāvājusi, ka katras dalībvalsts atveseļošanas un 
noturības plāns iekļauj kā minimums 20% ieguldījumu, kas saistīti ar 
digitalizāciju

Mērķis II: Pāreja uz digitālu ekonomiku



• Ļoti saspringts laika grafiks: 21 dalībvalsts līdz šim ir paziņojusi Eiropas Komisijai par savu 
nacionālo plānu izstrādes gaitu un iesniegušas Eiropas Komisijai rakstiskus materiālus (plānu 
projektus vai atsevišķas plānu komponentes).

• Šobrīd turpinās tehniskās sarunas ar dalībvalstīm. Dalībvalstu progresa līmenis patlaban ir 
atšķirīgs.

• Dalībvalstīm ir savi plāna projekti jāpilnveido, līdz tie ir saderīgi ar kopīgi pieņemto ES līmeņa 
regulējumu un vadlīnijām.

Dialogs ar dalībvalstīm



Nepieciešams turpināt darbu sekojošās jomās:

• Pilnveidot nacionālo plānu projektus, lai tie atbilstu visiem Regulas nosacījumiem

• Kopējais ambīciju līmenis un līdzsvars starp investīcijām un reformām, īpaši attiecībā un «pudeles 
kakliem», kas bremzē investīcijas

• Ambiciozi, precīzi definēti un izpildāmi rezultatīvie rādītāji (KPIs), kas noteikti pareizajā līmenī

• Ticamas un patiesas izmaksu aplēses un ekonomiskās ietekmes izvērtējumi

• Efektīvs un darboties spējīgs uzraudzības ietvars

• Pilnībā ievērots “do-no-significant-harm” (nenodarīt kaitējumu videi) princips

Daži novērojumi par dalībvalstu plāniem



Paldies!

Vairāk informācijas: Eiropas Komisijas mājaslapas sadaļa par RRF

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en

