
2. lekcija

LU prof. Sandras Jēkabsones
tiešsaistes lekciju kurss

“Praktiskā makroekonomika”. 

Ekonomikas izaugsme un attīstība, ekonomiskie cikli un 
galvenie ekonomiskās nesabalansētības cēloņi



Pamatjautājumi
• Ekonomiskās izaugsmes un attīstības jēdziens

• Kas nosaka ekonomisko izaugsmi (augsmes faktori)

• Kā novērtēt ekonomiskās izaugsmes un attīstības 

rezultātus (ekonomiskās aktivitātes rādītāji) 

• Ekonomiskās attīstības cikli  

• Ekonomiskā cikla fāzes un to raksturīgās īpašības

• Cikliskās attīstības cēloņi un sekas

• Anticikliskā (ekonomikas stabilizācijas) politika 

Grāmatā (Principles of Macroeconomics): 133. – 163.lpp (CHAPTER 6) 

un 163.- 189.lpp. (CHAPTER 7). Nodaļu beigās ir pieejami pārbaudes 

jautājumi (atbildes pieejamas grāmatas beigās) 
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https://d3bxy9euw4e147.cloudfront.net/oscms-prodcms/media/documents/Macroeconomics2e-OP_08uAIKN.pdf


Ekonomiskās izaugsmes un attīstības 

jēdziens
Ekonomiskā izaugsme ir process, kas nodrošina

iespējas palielināt preču un pakalpojumu ražošanu

valstī, kā arī fiziskā, cilvēciskā un dabas kapitāla

kvantitatīvu pieaugumu.

Ekonomiskā attīstība skar strukturālās un kvalitatīvās 

izmaiņas ekonomikā saskaņā ar tehnoloģiskā un sociālā 

progresa prasībām. 



Ekonomiskā izaugsme un attīstība

Straujas ekonomikas izaugsmes gadījumā var

veidoties situācija, kad attīstība atpaliek no augsmes

Ekonomikas izaugsme ne vienmēr ir pietiekams

nosacījums ekonomikas attīstībai

Attīstība nav raksturojama tikai ar kvantitatīviem

parametriem, šeit būtiski ir arī kvalitatīvie aspekti



Ekonomiskā attīstība

• Ekonomikas attīstība ir plašāks un sarežģītāks jēdziens

nekā ekonomiskā izaugsme, tā nav izmērāma ar vienu

skaitli.

• Ekonomikas attīstība attiecas uz izmaiņām, kas iekļauj

sevī cilvēku vajadzību nodrošināšanas uzlabojumus,

tāpēc attīstība nozīmē nevis vidējo labklājības

pieaugumu, bet gan labklājības pieaugumu katram

valsts iedzīvotājam.

• Ekonomikas attīstības mērķis ir radīt nosacījumus, kas

ļautu katrai cilvēciskai būtnei realizēt tās potenciālos

politiskos, sociālos un ekonomiskos piepildījumus

veidos, kas atbilstu sabiedrības kopējiem mērķiem.



Augsmes faktori

• Piedāvājuma jeb ražošanas faktori (dabas un 
zemes resursi, cilvēkresursi, kapitāls, 
tehnoloģija)

• Pieprasījuma faktori (privātais patēriņš, 
investīcijas, valdības izdevumi, neto eksports, 
cenas)

• Sadales faktori (parāda resursu iesaisti 
ekonomiskā apritē un to utilizācijas 
efektivitāti) 



Augsmes faktori
Klasiskajā ekonomiskajā teorijā izdala 3 valsts bagātības

avotus un sastāvdaļas:
• Zemi,

• Darbaspēku,

• Kapitālu.

Mūsdienās par būtiskākajiem izaugsmes faktoriem uzskata
ražošanas faktoru pieejamību un faktoru produktivitāti,
tradicionāli izceļot šādus faktorus:

• Darbaspēks,

• Cilvēkkapitāls,

• Fiziskais (cilvēku radītais) kapitāls,

• Tehnoloģijas.



Augsmes faktori
Darbaspēks

Cilvēkkapitāls

Fiziskais 
kapitāls

Tehnoloģijas

IKP pieaugums



Augsmes tipi

• Ekstensīvais (ražošanas apjoma palielināšana

tiek panākta, piesaistot papildus ražošanas

faktorus, kam neseko ražošanas izmaksu

samazinājums)

• Intensīvais (ražošanas palielināšana notiek,

kvalitatīvi pilnveidojot esošos faktorus, kam

seko kopējo izmaksu samazinājums)



Ekonomiskās aktivitātes rādītāji

• Iekšzemes kopprodukts (IKP) 

• Nacionālais kopienākums (NKI)

• Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi (YD)

• Cenu indeksi



Iekšzemes kopprodukts 

(IKP, angl. GDP) 

• naudas vienībās izteikta valsts teritorijā
saražoto preču un pakalpojumu summārā
beigu vērtība, noteiktā laika periodā (ceturksnī,
gadā).

• Ar beigu vērtību saprot tās preces un
pakalpojumus, ko iegādājas gada laikā gala
patēriņam (galaprodukts) un kas netiek
izmantots citu preču un pakalpojumu ražošanai
(starppatēriņam).



Iekšzemes kopprodukts

➢ teritorija

➢ laika periods

➢ gala produkts



Galaprodukts ietver

• Patēriņa priekšmetus (t.sk. ilgtermiņa- TV,
automašīna, dators),

• Pakalpojumus (kredītiestāžu, izglītības,
medicīnas iestāžu, ēdināšanas, izklaides
sadzīves un tml.)

• Kapitālpreces, kas netiek tālāk pārstrādātas
ražošanas procesā (ieguldījumus reālajā
kapitālā),

• Krājumus (izejvielas, materiāli, gatavā
produkcija, kas nav realizēta).



IKP izmanto kā

• tautsaimniecībā saražotā galaprodukta galveno
mērauklu

• valsts ekonomiskā stāvokļa raksturotāju (t.sk.
starptautiskajos salīdzinājumos)

• valstī radīto ekonomiskās darbības ieņēmumu
raksturotāju

• ekonomiskās izaugsmes atspoguļotāju (apskatot
IKP pieauguma tempu, %)

• vienu no iedzīvotāju labklājības kritērijiem
(izsakot IKP uz vienu valsts iedzīvotāju).



Nominālais un reālais IKP

• Nominālais IKP - mēra ekonomikas kopējo

izlaides vērtību faktiskajās cenās, t.i. tā

perioda cenās, kad šī produkcija ir ražota.

• Reālais IKP - ir ekonomikas kopējās izlaides

vērtība kāda bāzes gada (salīdzināmās) cenās

(ar tā palīdzību var novērtēt reālo preču un

pakalpojumu apjomu, neņemot vērā cenu

izmaiņas).



IKP Latvijā no 2004.gada (tūkst. EUR)

Gads
Faktiskajās cenās  

(nominālais IKP)

2010.g. salīdzināmajās cenās 

(reālais IKP)

2004 11 038 121 16 559 968

2005 13 581 762 18 332 145

2006 17 073 070 20 514 072

2007 22 552 380 22 557 376

2008 24 314 346 21 745 843

2009 18 808 433 18 625 548

2010 17 921 450 17 921 450

2011 20 244 383 19 034 641

2012 21 810 516 19 797 023

2013 22 762 890 20 395 216

2014 23 580 868 20 876 381

2015 24 375 609 21 447 557

2016 25 037 682 21 768 477

2017 27 033 056 22 777 768



IKP uz vienu iedzīvotāju (EUR/gadā)

Gads
Faktiskajās cenās 2010.g. salīdzināmajās 

cenās

2004 4 878 7 318

2005 6 067 8 189

2006 7 695 9 246

2007 10 246 10 249

2008 11 165 9 986

2009 8 781 8 695

2010 8 545 8 545

2011 9 833 9 245

2012 10 725 9 735

2013 11 309 10 133

2014 11 824 10 468

2015 12 320 10 840

2016 12 779 11 110

2016 13 926 11 734



IKP uz vienu iedzīvotāju ierobežojumi
• Valdības mērķis var būt nevis iedzīvotāju labklājības celšana, bet valsts

un tās vadītāju ietekmes un slavas palielināšana, izmantojot

ekonomisko izaugsmi;

• IKP pieaugums var tikt panākts uz sabiedrībai kaitīgu lietu (ieroču,

narkotiku un tml.) ražošanas rēķina, kas neveicina ekonomikas

attīstību un iedzīvotāju labklājības pieaugumu;

• Resursi var tikt investēti turpmākajā izaugsmē, nevis nonākt

iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai (atliekot nozīmīgu patēriņa un

labklājības palielinājumu);

• IKP pieaugums palielina labklājību tikai nelielai iedzīvotāju daļai (kas

jau ir relatīvi bagātāki par citiem),

• Valstīs, kur iedzīvotāju skaits samazinās, IKP uz 1 iedzīvotāju pieaug,

taču reālā ekonomikas izaugsme nenotiek un labklājība nemainās;

• IKP uz vienu iedzīvotāju neatspoguļo nodokļu un sociālās politikas

atšķirības, kā arī ienākumu sadales nevienlīdzības un nabadzības

pakāpi.



IKP starptautiskajos salīdzinājumos

• Starptautiskajos salīdzinājumos IKP aprēķināšanai izmanto

pirktspējas paritātes standartu (angl. Purchasing Power

Standard- (PPS)).

• Pirktspējas paritātes standarts raksturo IKP līmeni, kas

novērtēts vienotā valūtā (visbiežāk eiro vai USD) valstu grupai,

kas piedalās aprēķinos, izslēdzot cenu atšķirības.

• Pirktspējas paritāte ļauj izmērīt valsts ekonomikā lietotās valūtas

vērtību, pamatojoties uz preču un pakalpojumu daudzumu, ko

var nopirkt par attiecīgās valsts valūtu.

• Eiropas Savienībā pirktspējas līmeņa novērtēšanai izmanto

PSL-mākslīgu kopēju valūtas vienību, kas parāda, cik daudz

nacionālās valūtas nepieciešams, lai šai valstī nodrošinātu viena

ES eiro pirktspēju.



Latvijas un ES 28 IKP uz vienu iedzīvotāju pēc 

pirktspējas līmeņa (PSL uz 1 iedz.)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Eiropas 

Savienība 

(ES-28)

25500 26100 26600 26800 27600 29000 29200

Latvija 13400 14900 16100 16700 17500 18500 18800

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database


Nacionālais kopienākums (NKI, angl. GNI)

• Nacionālais kopienākums- ir izlaides vērtība,
ko saražojuši ražošanas faktori, kas pieder tās
valsts rezidentiem.

• IKP un NKI atšķiras viens no otra gan ar
precēm, kas ražotas ar ārvalstīm piederošiem
ražošanas faktoriem, gan arī vietējiem
pilsoņiem saņemot ienākumus ārzemēs.

NKI=IKP+NFI 

• NFI- neto faktoru ieņēmumi.



Nacionālā kopienākuma aprēķināšana



IKP un NKI

Ja NFI>0 

NKI>IKP,

Ja NFI<0

NKI<IKP



IKP un NKI Latvijā

IKP
NACIONĀLAIS 

KOPIENĀKUMS

2008 24 314 346 24 003 176

2009 18 808 433 20 139 973

2010 17 921 450 18 146 975

2011 20 244 383 20 238 837

2012 21 810 516 21 661 965

2013 22 762 890 22 715 118

2014 23 580 868 23 540 970

2015 24 320 324 24 183 815

2016 25 037 682 24 973 158

2017 27 033 056 26 846 033



Personālie pēcnodokļu ienākumi 

(rīcībā esošie ienākumi-YD)

Ienākumi, kas pieejami iedzīvotāju lietošanai pēc
visu nodokļu nomaksāšanas un kas tiek izlietoti
patēriņam vai uzkrājumu veidošanai.

YD=Y-TA+TR,

kur TA-nodokļi, kas atkarīgi no nodokļu likmes (t)
un kopējiem ienākumiem (Y)

TR-transfertmaksājumi (pensijas, pabalsti u.c.
maksājumi, ko mājsaimniecības saņem no
valsts)



Vidējais rīcībā esošais ienākums Latvijā 

(EUR, mēnesī)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vidēji uz 

vienu 

mājsaimnie

cības 

locekli

316,48 355,45 302,88 285,7 304,51 319,9 353,99 386.91 416,5 437,11



Cenu indeksi

Cenu indeksi atspoguļo cenu līmeni kādā periodā attiecībā

pret bāzes periodu (parasti gada sākumu), kur cenu

līmenis tiek fiksēts kā 100. Cenu indeksu aprēķinā var

iekļaut dažādas preču grupas, līdz ar to vispārējo cenu

līmeni raksturo dažādi rādītāji – vairumtirdzniecības

cenu indekss, mazumtirdzniecības cenu indekss, patēriņa

cenu indekss (PCI), ražotāju cenu indekss, importa cenu

indekss, Paaše indekss jeb IKP deflators u.c.

Cenu indeksi ļauj novērtēt vispārējā cenu līmeņa izmaiņas:

• inflāciju (vispārējā cenu līmeņa pieaugumu),

• deflāciju (vispārējā cenu līmeņa samazināšanos).



Inflācijas zaudējumi
• Labklājības līmeņa samazinājums – neparedzēta inflācija samazina reālos

ienākumus iedzīvotājiem, kas saņem fiksētus ienākumus;

• Liela nenoteiktība var samazināt gan patēriņu, gan investīcijas un tādējādi

pasliktināt ekonomikas attīstību – inflācija apgrūtina ilgtermiņa saimniecisko

lēmumu pieņemšanu;

• “Inflācijas nodoklis” (inflation tax) – nemainoties nodokļu likmēm, nodokļos

tiek samaksāts relatīvi vairāk, nekā ar atlikušo ienākumu daļu varētu nodrošināt

nemainīgu pirktspēju. Šādos apstākļos fiksētu ienākumu guvējiem samazinās

pirktspēja, savukārt valdība iegūst, jo budžetā ieplūst vairāk līdzekļu un

samazinās tās parāda nominālā vērtība;

• Cenu mehānisms kļūst mazāk efektīvs un vairāk resursu ir jāveltī cenu maiņai

(cenrāžos, katalogos, kasēs) un informācijas par cenām vākšanai;

• Inflācija samazina uzkrājumu reālo vērtību;

• Ilgstoša inflācijas saglabāšanās saistīta ar inflācijas gaidu pieaugumu;

• Pie fiksēta valūtas maiņas kursa augstas inflācijas ietekmē pasliktinās ārējā

konkurētspēja.



Patēriņa cenu indekss 
(PCI, angl.CPI)

• PCI mēra izdevumus preču un pakalpojumu
pirkšanai no “tipiskā” patēriņa preču groza un
ļauj novērtēt “tipiskā” patēriņa preču groza cenu
attiecību pret tā cenu kādā bāzes laikposmā.

• Lai sastādītu patēriņa grozu katrai indeksa
aprēķinā iekļautajai precei un pakalpojumam
tiek noteikts īpatsvars pēc to svarīguma
patērētāju budžetos.



PCI patēriņa groza svari Latvijā no 

2008.līdz 2015.gadam

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Visas preces 72,8 71,9 72,0 72,8 73,2 72,9 72,7 72,4

Pārtika, 

alkoholiskie 

dzērieni un 

tabaka

31,1 30,9 31,6 32,4 31,9 32,1 31,9 31,9

Nepārtikas 

preces
41,7 41,0 40,4 40,4 41,3 40,8 40,8 40,4

Pakalpojumi 27,2 28,1 28,0 27,2 26,8 27,1 27,3 27,6



PCI aprēķins

• PCI vidēji gadā (gada vidējā inflācija) parāda vidējās

cenu pārmaiņas pēdējos 12 mēnešos, salīdzinot ar

iepriekšējā gada atbilstošajiem 12 mēnešiem. Šo

rādītāju pārsvarā lieto makroekonomiskajā analīzē,

pētot inflācijas procesus ilgākā laika periodā.

• PCI pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (mēneša

inflācija) atspoguļo vidējā cenu līmeņa izmaiņas

mēneša laikā. Jāņem vērā, ka mēneša inflāciju būtiski

var ietekmēt sezonālās cenu svārstības, tāpēc bieži

cenu izmaiņas tiek salīdzināts ar iepriekšējā gada

attiecīgo periodu, piemēram, PCI 2014.gada janvārī,

salīdzinot ar 2013.gada janvāri.



PCI pārmaiņas (vidēji 12 mēnešos pret 

iepriekšējiem 12 mēnešiem) Latvijā (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

15,4 3,5 -1,1 4,4 2,3 0,0 0,6 0,2 0,1

2016. gadā, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu (2015=100), 

patēriņa cenas pieauga par 

0,1 %



PCI izmanto

• iedzīvotāju iztikas minimuma aprēķinos, 

• sociālo pabalstu aprēķinos, 

• algu un pensiju indeksēšanai, 

• nomas maksu pārskatīšanai,

• fizisko un juridisko personu materiālo
zaudējumu kompensācijas noteikšanai.



Ekonomiskās attīstības cikli
Ilgā laika periodā ekonomikas attīstība ir augšupejoša

(vektors, ko parasti raksturo potenciālā IKP pieaugums,
ir pozitīvs), tomēr īsā laikā ekonomikā notiek
svārstības-augšupeju nomaina lejupslīde un lejupslīdi-
augšupeja.

Ekonomiskās attīstības ciklu veido periodiskas
ekonomiskās aktivitātes svārstības laika gaitā (cikliski
attīstās ražošana, periodiski svārstās nodarbinātības un
ienākumu līmenis, kā arī cenas, procentu likmes u.c.
ekonomiskās aktivitātes rādītāji).

Ekonomiskie cikli atšķiras gan pēc to garuma, gan
intensitātes.

Par cikla garumu uzskata laiku, kurā ekonomika iziet
cauri visām cikla fāzēm.



Ekonomiskā  cikla fāzes

Kritums, 
lejupslīde, 
recesija

Atgūšanās

Uzplaukums 
(ekspansija)

Augstākais 
punkts
(virsotne)

Zemākais 
punkts 
(bedre)

IKP

Laiks

Potenciālais 
IKP



• Uzplaukums

Pieaug ražošanas apjomi, nodarbinātība, iedzīvotāju ienākumi, cenas, procentu 
likmes;

o Virsotne

Ekonomiskā aktivitāte sasniedz maksimumu, visas ražošanas jaudas ir 
noslogotas,

• Lejupslīde

Pieaug nerealizētās produkcijas krājumi, samazinās ražošanas apjomi (vai 
pieauguma tempi) un investīcijas, pakāpeniski samazinās darbaspēka 
pieprasījums, cenu kāpums, pieprasījums pēc kredītiem un procentu likmes

• Bedre

Ražošanas jaudas ir vismazāk noslogotas, investīcijas ir tuvu nullei, 
produkcijas ražošanas apjoms ir viszemākais. Ekonomika sasniedz zemāko 
punktu.

• Atgūšanās

IKP, iedzīvotāju ienākumi, nodarbinātības u.c. ekonomiskās aktivitātes rādītāji  
palielinās, sasniedzot pirmskrīzes līmeni.

Ekonomiskā cikla fāzes un to raksturīgas 

īpašības



Cikliskās attīstības cēloņi

Ārējie faktori

(atrodas ārpus ekonomiskās 

sistēmas)

• Dabas apstākļi (katastrofas, 

dabas resursu atklāšana),

• Politiskie apstākļi (militāri 

konflikti, karadarbība),

• Demogrāfiskie procesi,

• Zinātniski tehniskie 

atklājumi (tehnikas 

progress) u.c.

Iekšējie faktori

(atrodas pašā ekonomikas 

sistēmā)

• Kopējo izdevumu (kopējā 

pieprasījuma) izmaiņas,

• Produktivitātes izmaiņas,

• Krājumu izmaiņas,

• Pamatkapitāla atjaunošana,

• Valdības realizētā politika 

u.c. 



Cikliskās attīstības sekas 

(nozaru reakcija uz ekonomikas cikliskumu)

• Investīciju preču un ilgtermiņa lietošanas patēriņa preču

ražošanas nozares ir jūtīgākas pret cikliskām svārstībām

Iemesls: ekonomiskās lejupslīdes apstākļos cilvēki atsakās no ilgtermiņa

lietošanas preču pirkšanas. Tā kā šajās nozarēs pārsvarā darbojas lielie

uzņēmumi, tad pieprasījuma samazinājums lielākoties atspoguļosies

ražošanas apjomu un nodarbinātības samazinājumā, bet mazākā mērā tas

iespaido cenas.

• Pārtikas un citas pirmās nepieciešamības preču ražošanas

nozares ir mazāk jūtīgas pret cikliskām svārstībām

Šajā nozaru grupā lielākoties darbojas MVU. Tāpēc pieprasījuma

samazināšanās vairāk atspoguļojās cenu svārstībās, nekā ražošanas

apjomu un nodarbināto skaita izmaiņās.



Ekonomiskās krīzes cēloņi Latvijā 
(2008-2010)

IKP samazinājums

Ekonomikas korekcijas 

Inflācijas samazināšanās, bezdarba  pieaugums
Tekošā konta sabalansēšanās, budžeta deficīta 

un valsts ārējā parāda pieaugums

Iekšzemes un ārējā pieprasījuma samazinājums

Patēriņa samazinājums Eksporta samazinājums

Ārvalstu kapitāla plūsmu samazinājums

Investīciju samazinājums Kreditēšanas samazinājums 



Makroekonomisko rādītāju korekcijas krīzes ietekmē

Sezonāli izlīdzināti dati
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Ekonomikas stabilizācijas politika

Valdības realizēto politiku dažādu ekonomisko svārstību
novēršanai sauc par stabilizācijas politiku. Tā ir
vērsta uz to, lai mazinātu ekonomisko ciklu svārstības
un ilgumu, neatkarīgi no tā, kas ir bijis to cēlonis.

Stabilizācijas politikas galvenais uzdevums ir noturēt
produkcijas izlaidi atbilstoši potenciālajam izlaides
līmenim un nodrošināt pilnu nodarbinātību. Tāpat ar
stabilizācijas politikas palīdzību var novērst gan
ārējās, gan iekšējās sociālekonomiskās disproporcijas
un veicināt ekonomisko izaugsmi.

Svarīgas stabilizācijas politikas sastāvdaļas ir fiskālā un
monetāra politika, jo ar to palīdzību var ietekmēt
kopējā pieprasījuma, izlaides un nodarbinātības
līmeni.



Stabilizācijas politikas ieguvumi un zaudējumi

• politiķi var vājināt ekonomisko

svārstību sekas, lai stabilizētu

kopējo pieprasījumu, izlaides un

nodarbinātības līmeni,

• Stabilizācijas politika ļauj novērst

reģionālās un nozaru attīstības

disproporcijas

• stabilizācijas politika, kas ir vērsta

uz ekonomisko izaugsmi,

paaugstina kopējo sabiedrības

labklājības līmeni, tāpēc nes

labumu katram cilvēkam.

• fiskālās un monetārās politikas instrumenti
teorētiski ļauj stabilizēt ekonomiku, taču
praktiska to realizācija ir saistīta ar ievērojamu
grūtību pārvarēšanu,

• fiskālā un monetārā politika iedarbojas uz
ekonomiku ar ievērojamiem kavējumiem
(laika nobīdēm), kas var tikai pasliktināt
situāciju,

• politiķi, kuru mērķis ir stabilizēt ekonomiku
orientējas nevis uz reāliem ekonomikas
apstākļiem, bet uz prognozēm, kuras var būt
neprecīzas,

• dažkārt politiķi ir ieinteresēti tikai īstermiņa
rezultātos, bet šādas politikas ilgtermiņa sekas
var būt negatīvas,

• veikto stabilizācijas pasākumu rezultāts ir
atkarīgs no privātā sektora plāniem, kurus ir
grūti prognozēt,

• pastāv zināma nenoteiktība gan attiecībā uz
ekonomikas struktūru, gan uz to traucējumu
struktūru, kas skar ekonomiku.
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