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Aprīlī turpinājās banku sektora un tautsaimniecības reālā sektora izaugsme. Valdības maiņa makroekonomisko
situāciju neietekmēja. Bezdarba līmenis nemainījās, bet gada inflācija nedaudz pieauga (līdz 3.7%). Gan valsts
konsolidētā kopbudžeta, gan valsts pamatbudžeta fiskālais deficīts bija mazāks, nekā prognozēts. Banku sektora
stabilitāti raksturoja augošā līdzekļu piesaiste, iekšzemes kredītu apjoma un ārzemju aktīvu pieaugums. Valsts vērts-
papīru tirgū nozīmīga bija 12. aprīlī notikusī otrā valsts iekšējā aizņēmuma 5 gadu obligāciju izsole. Vidējā peļņas
likme (8.82%) bija mazāka nekā martā notikušajā 5 gadu obligāciju izsolē (9.13%). Tas liecina, ka ieguldītāji po-
zitīvi vērtē Latvijas tautsaimniecību un finanšu sistēmu. Naudas tirgus procentu likmes nedaudz samazinājās. Si-
tuācija iekšzemes valūtas tirgū bija stabila, un Latvijas Banka intervences neveica.

Plašā nauda M2X aprīlī palielinājās par 1.4% (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu – par 18.5%)
un mēneša beigās sasniedza 1 085.5 milj. latu. Iekšzemes uzņēmumu un privātpersonu noguldījumu atlikums
palielinājās par 1.0%, kredītiestāžu aktīvu kopapjoms – par 1.9% (t.sk. ārzemju aktīvi – par 4.0%), bet iekšzemes
uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu atlikums pieauga par 3.8%. Jau astoto mēnesi pēc kārtas piesaistīto
iekšzemes uzņēmumu un privātpersonu noguldījumu atlikumā samazinājās pieprasījuma noguldījumu īpatsvars (no
71.5% 1999. gada augusta beigās līdz 61.7% 2000. gada aprīļa beigās). Pieprasījuma noguldījumu atlikums gandrīz
nemainījās, bet termiņnoguldījumu atlikums pieauga par 2.9%. Samazinājās banku sistēmas neto kredīts valdībai
(par 16.5 milj. latu), un būtiski pieauga iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu atlikums.
Iekšzemes uzņēmumi un privātpersonas vairāk izmantoja ārvalstu valūtā izsniegtos kredītus (atlikuma pieaugums –
5.1%), bet palielinājās arī šai klientu grupai latos izsniegto kredītu atlikums (par 1.8%). Ilgtermiņa kredītu at-
likuma īpatsvars sasniedza 72.7%.

Latos izsniegto iekšzemes starpbanku kredītu procentu likmes aprīlī bija nedaudz zemākas (vidējā svērtā
procentu likme – 2.7%, t.sk. uz nakti izsniegtajiem kredītiem – 2.4%), bet OECD valstu valūtās izsniegto kredītu
procentu likmes (vidējā svērtā procentu likme – 5.7%) – nedaudz augstākas nekā martā. Iekšzemes starpbanku
tirgū izsniegto kredītu apjoms aprīlī salīdzinājumā ar martu samazinājās par 12.7%, bet ārvalstu bankām izsniegto
aizdevumu apjoms turpināja augt un sasniedza 3.8 mljrd. latu. Samazinājās gan latos, gan OECD valstu valūtās
izsniegto ilgtermiņa kredītu un arī latos piesaistīto ilgtermiņa noguldījumu vidējā svērtā procentu likme.

Naudas bāzes pieaugumu (4.6%) galvenokārt noteica centrālās bankas valdības vērtspapīru portfeļa pieaugums.
Bankām izsniegto Latvijas Bankas kredītu atlikums samazinājās par 9.3 milj. latu. Banku likviditāte bija augsta un
Latvijas Bankas kredītu pieprasījums – ievērojami mazāks nekā martā. Gandrīz visi izsniegtie aizdevumi bija repo
kredīti (83.5% – ar 91 dienas termiņu) ar vidējo svērto procentu likmi 4.1%. Latvijas Bankas piesaistīto termiņ-
noguldījumu apjoms palielinājās. Valūtas mijmaiņas darījumu pozitīvā saldo ietekmē aprīlī par 1.3% palielinājās
Latvijas Bankas tīrie ārējie aktīvi. Emitētās nacionālās valūtas segums ar Latvijas Bankas tīrajiem ārējiem aktīviem
aprīļa beigās bija 105.8%.



*Datu vēl nav.

Avots: LR Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Lai gan Eiropas Centrālā banka aprīļa nogalē par 0.25 procentu punktiem paaugstināja bāzes procentu likmes,
augstais ASV dolāru pieprasījums noteica eiro kursa pazemināšanos attiecībā pret citām nozīmīgākajām pasaules
valūtām. Tehnoloģisko kompāniju akciju cenu straujās svārstības būtiski neietekmēja ASV tautsaimniecības attīstību,
un ASV dolārs turpināja nostiprināties. Tāpēc mēneša beigās eiro kurss attiecībā pret ASV dolāru noslīdēja ne-
pieredzēti zemu. Attiecībā pret latu eiro kurss samazinājās par 2.3%, bet ASV dolāra, Japānas jenas un Lielbritā-
nijas sterliņu mārciņas kurss pieauga (attiecīgi par 1.0%, 0.4% un 0.1%).

Mēneša laikā notika pa četrām valsts iekšējā aizņēmuma 1 un 3 mēnešu parādzīmju izsolēm, divas 6 mēnešu
parādzīmju izsoles un 5 gadu obligāciju izsole. 1 mēneša parādzīmes tika pārdotas 2.0 milj. latu, 3 mēnešu parādzī-
mes – 2.8 milj. latu, 6 mēnešu parādzīmes – 4.0 milj. latu un 5 gadu obligācijas – 39.3 milj. latu apjomā. Apgrozībā
esošo valdības vērtspapīru atlikums palielinājās par 22.7% (līdz 238.0 milj. latu). 28.6% no tiem bija 2 gadu ob-
ligācijas, 25.2% – 5 gadu obligācijas, 21.7% – 12 mēnešu parādzīmes un 10.5% – 3 gadu obligācijas). Valsts iekšējā
aizņēmuma parādzīmju diskonta likmes atradās robežās starp 3.55% (1 mēneša parādzīmēm) un 5.51% (6 mēnešu
parādzīmēm).

Patēriņa cenu indekss salīdzinājumā ar martu palielinājās par 0.4% (galvenokārt – administratīvi regulējamo
cenu paaugstināšanas rezultātā). Sašķidrinātās gāzes piegādes cenas pieauga par 22.1%. Palielinoties pilsētas auto-
busu biļešu cenām, transporta pakalpojumu cenas pieauga par 3.4%. Palielinājās arī ūdensapgādes un kanalizācijas
tarifi. Cenu kāpumu mazināja atsevišķu uztura produktu (piena un piena produktu, gaļas un gaļas izstrādājumu,
olu) cenu samazināšanās, ko izraisīja sezonāli faktori. Nedaudz saruka arī degvielas cenas. Preču cenas pieauga par
0.2%, bet pakalpojumu cenas – par 0.8%.

Ražotāju cenu indekss rūpniecībā salīdzinājumā ar martu palielinājās par 0.1%, bet salīdzinājumā ar iepriekšējā
gada aprīli – par 1.0%. Ražotāju cenas apstrādes rūpniecībā nemainījās, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē,
kā arī elektroenerģijā, gāzes un ūdens apgādē pieauga (attiecīgi par 0.5% un 0.4%).

Bezdarba līmenis nemainījās, bet bezdarbnieku skaits bija par 11.6% mazāks nekā iepriekšējā gada atbilstošajā
periodā.

Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu Rīgas ostā, Liepājas ostā un mazajās ostās saņemto un no
tām nosūtīto kravu apjoms palielinājās (attiecīgi par 3.9%, 54.9% un 43.8%). Tomēr, Ventspils ostā saņemto un no
tās nosūtīto kravu apjomam par 7.1% samazinoties salīdzinājumā ar 1999. gada aprīļa augsto līmeni, nedaudz (par
1.5%) saruka kopējais Latvijas ostās saņemto un no tām nosūtīto kravu apjoms. Turpinājās dzelzceļa kravu pārva-
dājumu apjoma pieaugums (par 3.4%, t.sk. eksporta un importa pārvadājumu – attiecīgi 1.9 un 1.5 reizes). Dzelzceļa
tranzītpārvadājumu apjoms samazinājās (par 9.2%).

MAKROEKONOMISKIE

RĀDĪTĀJI

Rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indeksa pārmaiņas
(salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2.0 *

Patēriņa cenu indeksa pārmaiņas
Mēneša (%) -0.2 0.4
Gada (%) 3.2 3.7

Reģistrēto bezdarbnieku skaits perioda beigās 108 525 107 649
Bezdarba līmenis
(% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita) 9.0 9.0

Valsts pamatbudžeta fiskālā bilance (milj. latu) -9.1 -13.5

Ārējā tirdzniecība (milj. latu)
Eksports 100.8 *
Imports 159.8 *
Bilance -59.0 *
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MONETĀRIE RĀDĪTĀJI

(perioda beigās; milj. latu)
(perioda beigās; milj. ASV dolāru)*

PROCENTU LIKMES UN

LATVIJAS BANKAS NOTEIKTIE

ĀRVALSTU VALŪTU KURSI

Banku sistēma

M2X 1 070.7 1 085.5
Skaidrā nauda apgrozībā (bez atlikumiem banku kasēs) 372.8 380.3
Iekšzemes uzņēmumu un privātpersonu noguldījumi 697.9 705.2

Pieprasījuma noguldījumi 435.6 435.4
Termiņnoguldījumi 262.3 269.8

M2D 742.2 750.2
Tīrie ārējie aktīvi1 565.1 589.7
Tīrie iekšējie aktīvi1 505.6 495.8

Kredīti iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām 704.2 730.9
Īstermiņa kredīti 194.9 199.7
Ilgtermiņa kredīti 509.3 531.2

Kredīts valdībai (neto) 35.2 18.7

Latvijas Banka

M0 482.6 504.7
Skaidrā nauda apgrozībā 411.1 419.8
Noguldījumi Latvijas Bankā latos 68.4 83.6
Noguldījumi Latvijas Bankā ārvalstu valūtā 3.2 1.2

Tīrie ārējie aktīvi 526.8 533.8
Tīrie iekšējie aktīvi -44.1 -29.1

Kredīti -7.5 6.6
Bankām 47.4 38.1
Valdībai (neto) -55.0 -31.5

Pārējie aktīvi (neto) -36.6 -35.7
Ārējās rezerves* 916.37 916.55

Zelts 69.13 68.85
Speciālās aizņēmuma tiesības 0.01 0.54
Rezerves pozīcija Starptautiskajā Valūtas fondā 0.01 0.01

Ārvalstu konvertējamās valūtas 847.22 847.15

Latos izsniegto iekšzemes starpbanku kredītu
vidējā svērtā procentu likme 3.0 2.7

Iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto
kredītu procentu likmes

Īstermiņa kredīti (izsniegti latos) 9.9 10.6
Īstermiņa kredīti (izsniegti OECD valstu valūtās) 12.4 12.3
Ilgtermiņa kredīti (izsniegti latos) 12.5 11.1

Ilgtermiņa kredīti (izsniegti OECD valstu valūtās) 10.8 8.9

No iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām
piesaistīto noguldījumu procentu likmes

Pieprasījuma noguldījumi (veikti latos) 1.2 1.2
Pieprasījuma noguldījumi (veikti OECD valstu valūtās) 0.7 0.6
Īstermiņa noguldījumi (veikti latos) 4.2 4.5
Īstermiņa noguldījumi (veikti OECD valstu valūtās) 4.9 5.0
Ilgtermiņa noguldījumi (veikti latos) 7.8 6.7
Ilgtermiņa noguldījumi (veikti OECD valstu valūtās) 6.7 7.9

Latvijas Bankas refinansēšanas likme (perioda beigās; %) 3.5 3.5

Ārvalstu valūtu kursi (perioda beigās)

Ls pret USD 0.5960 0.6020
Ls pret DEM 0.2905 0.2838
Ls pret GBP 0.9490 0.9500
Ls pret FRF 0.0866 0.0846
Ls pret 100 JPY 0.5640 0.5660
Ls pret EUR 0.5681 0.5551
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1 Banku sistēmas tīro ārējo aktīvu un tīro iekšējo
aktīvu apjoms mainījies sakarā ar to, ka banku
sektora no nerezidentiem piesaistītais kapitāls
un rezerves tiek uzrādītas kredītiestāžu
kopsavilkuma bilances sadaļā "Kapitāls un
rezerves" (iepriekš – sadaļā "Ārzemju pasīvi").
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Latvijas banku sistēmas un Latvijas Bankas mo-
netāro rādītāju, kā arī starptautisko rezervju rak-
sturlielumu publicēšanas datumi ir atrodami Starp-
tautiskā Valūtas fonda Datu izplatīšanas standartu
biļetena padomes Internet lappusē (http://dsbb.
imf. org).
Šie dati visagrāk tiek publicēti Latvijas Bankas In-
ternet lappusē (http://www.bank.lv/FinancialData/
Latvian/index_LB.html).

KREDĪTIESTĀŽU

KOPSAVILKUMA BILANCE

(perioda beigās; milj. latu)

1 Dati mainījušies, jo Latvijas banku sektora no
nerezidentiem piesaistītais kapitāls un rezerves
uzrādītas kopsavilkuma bilances sadaļā
"Kapitāls un rezerves" (iepriekš – sadaļā
"Ārzemju pasīvi").

Banku rezerves 103.0 120.5
Nacionālā valūta banku kasēs 38.3 39.5
Noguldījumi Latvijas Bankā 64.7 80.9

Ārzemju aktīvi 1 117.5 1 161.8
Ārvalstu valūta banku kasēs 30.6 31.2
Prasības pret ārvalstu bankām 578.5 634.3
Prasības pret ārvalstu nebankām 345.0 339.2
Pārējie aktīvi 163.5 157.0

Prasības pret centrālo valdību (neto) 116.4 77.5
Prasības pret pašvaldībām (neto) -26.2 -27.3
Prasības pret valsts uzņēmumiem 33.5 34.2
Prasības pret privātuzņēmumiem 578.6 601.1
Prasības pret privātpersonām 104.6 108.1
Neklasificētie aktīvi 192.6 187.3

Pamatlīdzekļi 99.4 98.7
Nauda ceļā 10.1 10.0
Pārējie aktīvi 37.6 35.8
Prasības pret iekšzemes kredītiestādēm
(t.sk. ieguldījumi) 45.6 42.8

AKTĪVI PAVISAM 2 220.1 2 263.1

Pieprasījuma noguldījumi 268.9 263.8
Valsts uzņēmumu 56.7 44.2
Privātuzņēmumu 126.2 132.2
Privātpersonu 86.0 87.4

Termiņnoguldījumi 100.6 106.1
Valsts uzņēmumu 16.5 20.6
Privātuzņēmumu 36.1 35.1
Privātpersonu 48.0 50.3

Rezidentu noguldījumi ārvalstu valūtā 328.5 335.3
Valsts uzņēmumu 15.0 13.9
Privātuzņēmumu 159.1 164.3
Privātpersonu 154.3 157.2

Tranzītfondi 22.3 22.2
Ārzemju pasīvi1 1 079.2 1 105.9

Saistības pret ārvalstu bankām 209.9 211.3
Saistības pret ārvalstu nebankām 654.0 678.7
Pārējie pasīvi (t.sk. pakārtotās saistības) 215.3 215.9

Saistības pret Latvijas Banku 47.3 38.1
Parāda vērtspapīri 6.8 9.8
Kapitāls un rezerves1 192.6 195.7

Rezidentu 46.8 49.3
Nerezidentu 145.8 146.4

Uzkrājumi parādiem un saistībām 68.5 66.2
Neklasificētie pasīvi 105.4 120.0

Nauda ceļā 38.5 47.0
Pārējie pasīvi (t.sk. pakārtotās saistības) 29.7 41.6
Saistības pret iekšzemes kredītiestādēm 37.2 31.4

PASĪVI PAVISAM 2 220.1 2 263.1
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Gaļas ražošana salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu palielinājās par 6.2%.
Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde apkopojusi datus par rūpniecības un tirdzniecības attīstību

martā. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss pa-
lielinājās par 2.0%. Auga gan ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes, gan elektroenerģijas, gāzes un ūdens ap-
gādes produkcijas fiziskā apjoma indekss (attiecīgi 1.8 reizes un par 7.0%). Nedaudz (par 0.7%) samazinājās tikai
apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss. Mazumtirdzniecības apgrozījums pieauga par 4.0%.

Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie dati liecina, ka 1. ceturksnī uzlabojās ārējās
tirdzniecības bilance. Preču eksports salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu palielinājās par 11.8%,
bet imports – par 10.8%. Importa pārsvars pār eksportu samazinājās līdz 51.4%.


