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EIROPAS EKONOMISKĀS UN MONETĀRĀS SAVIENĪBAS PADZIĻINĀŠANA

EIROPAS INVESTĪCIJU STABILIZĀCIJAS FUNKCIJA

Pamatojoties uz redzējumu, kas izklāstīts piecu priekšsēdētāju ziņojumā, Komisija 2017. gada decembrī nāca klajā ar Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanas ceļvedi. Kā nākamo Komisija daudzgadu finanšu shēmā paralēli
priekšlikumam par Reformu atbalsta programmu ierosina Eiropas Investīciju stabilizācijas funkciju.
Šis jaunais instruments palīdzēs saglabāt publisko investīciju līmeni lielu asimetrisku satricinājumu gadījumā, tādējādi
saglabājot stabilitāti un sekmējot ekonomikas atlabšanu.
Šie instrumenti papildina reformu prioritātes, kas noteiktas saistībā ar Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu, kā arī citus ES finansēšanas instrumentus nodarbinātībai, izaugsmei un investīcijām (piemēram, Eiropas strukturālos
un investīciju fondus, jauno fondu “InvestEU” un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu) un darbosies sinerģijā
ar tiem.
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Papildina pašreizējos ES un valstu instrumentus
satricinājumu amortizēšanai

Palīdz saglabāt publisko investīciju līmeni lielu
asimetrisku satricinājumu gadījumā.

Veicina makroekonomikas un finanšu stabilitāti.
Automātiska un ātra aktivizācija pēc iepriekšnoteik-

Dalībvalstis, kas saskaras
ar satricinājumu
Investīciju prioritātes

tiem parametriem lielu asimetrisku satricinājumu
gadījumā.

Ar iepriekšnoteiktiem atbilstības kritērijiem palīdz
saglabāt veselīgu fiskālo politiku un minimalizē
bezrūpīgas rīcības risku.

Atvērts eirozonas dalībvalstīm un dalībvalstīm

ārpus eirozonas, kuras pievienojušās valūtas kursa
mehānismam VKM II.

Laika gaitā var papildināt ar citiem finanšu resursiem
*Kurā dalībvalstis ir veikušas iemaksas, kas proporcionālas monetārajiem ienākumiem (naudas
emisijas peļņa).

ārpus ES budžeta.

STABILITĀTES STIPRINĀŠANA, SATRICINĀJUMU
GADĪJUMOS UZTUROT INVESTĪCIJU LĪMENI
Kā liecina krīzes gadi, ar esošajiem valstu stabilizācijas mehānismiem var būt par maz, lai amortizētu atsevišķus makroekonomiskos satricinājumus, un bieži pastāv risks satricinājumam
izplatīties tālāk uz citām valstīm, kas savukārt var nodarīt lielu
kaitējumu publiskajām investīcijām un reālajai ekonomikai.
Jaunā Eiropas Investīciju stabilizācijas funkcija lielu asimetrisku satricinājumu gadījumā paredz kompensējošu aizdevumu izsniegšanu, kas tiks garantēti no ES budžeta
līdz pat 30 miljardu eiro apmērā un ko papildinās dotāciju
komponents visu procentu izmaksu segšanai.
Aizdevumi būs pieejami dalībvalstīm, kas atbilst stingriem
atbilstības kritērijiem, kuru pamatā ir veselīga finanšu un
makroekonomikas politika. Aizdevumi dos papildu finansiālu
atspaidu laikā, kad ar publiskajām finansēm varētu nepietikt, un tie būtu jānovirza tādu publisko investīciju saglabāšanai, kas atbalsta izaugsmi.
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Laiks
Valsts stabilizācijas mehānismi nespēj
amortizēt satricinājumu
Dalībvalsts saskaras ar lielu asimetrisku satricinājumu

KĀ TAS NOTIEK?
Dalībvalsts atbilst kritērijiem
un saskaras ar lielu asimetrisku satricinājumu

Tiks izveidots jauns Stabilizācijas atbalsta fonds,
kurā dalībvalstis veiks iemaksas, kas ir proporcionālas monetārajiem ienākumiem (naudas emisijas
peļņa). Šī fonda ieņēmumi tiks ieskaitīti ES budžetā,
lai nodrošinātu procentu likmes subsīdiju dalībvalstīm, kuras ir tiesīgas to izmantot. Šāda procentu
likmes subsīdija būtiski palielina šī instrumenta
finansiālo nozīmību.

Komisija novērtē pieteikumu un
lemj par aizdevuma noteikumiem un
procentu likmes subsīdiju

Aizdevuma summu nosaka, izmantojot
formulu un ņemot vērā maksimālo
atbalsta līmeni un satricinājuma
smagumu

Procentu likmes subsīdijas summu
nosaka, izmantojot noteiktu formulu

Komisija (ES vārdā) aizņemas kapitāla
tirgos un piešķir kompensējošu
aizdevumu dalībvalstij

Procentu likmes subsīdiju nodrošina
jaunais Stabilizācijas atbalsta fonds,
kurā dalībvalstis veic iemaksas

Kā ziņots 2017. gada decembrī, Eiropas Investīciju
stabilizācijas funkciju laika gaitā varētu papildināt
citi līdzekļi ārpus ES budžeta, piemēram, zināmu
lomu te varētu uzņemties Eiropas Stabilizācijas
mehānisms vai gaidāmais Eiropas Monetārais
fonds un brīvprātīgs apdrošināšanas mehānisms,
ko varētu izveidot dalībvalstis.
Šis jaunais instruments ir atvērts visām eirozonas
dalībvalstīm un tām dalībvalstīm, kuras pievienojušās valūtas kursa mehānismam VKM II.

Dalībvalstis investē atbalstu un saglabā
pienācīgu publisko investīciju līmeni
attiecīgajās nozarēs

Pēc norunātā perioda dalībvalsts
atmaksā aizdevumu

Procentu likmes subsīdija dalībvalstij
tiek maksāta brīdī, kad tā atmaksā
aizdevumu vai aizdevuma procentus
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