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Tiešsaistē: www.makroekonomika.lv
Norises laiks norādīts pēc Austrumeiropas laika (EET) (jeb pēc Viduseiropas laika (CET) + 1)

8.45–9.30 REĢISTRĀCIJA, KAFIJA

9.30–9.35 KONFERENCES ATKLĀŠANA 
  Konferenci vada Juris Kravalis, Latvijas Bankas Ģenerālsekretariāta vadītājs

9.35–9.50 ATKLĀŠANAS UZRUNA 
  Egils Levits, Latvijas Valsts prezidents 

9.50–11.20 IEVADA PANEĻDISKUSIJA

Tilts pār nemierīgiem ūdeņiem

• 2008. un 2020. gada salīdzinājums jeb “stāsts par divām krīzēm”
Kādi pasākumi palīdzēja Latvijai un eiro zonai kopumā šo krīžu rezultātā kļūt spēcīgākām? Kādu uzdevumu 
eiro zona paveica abu krīžu starplaikā? Kā tieši Latvijā eiro palīdzēja pārvarēt sarežģīto ceļu no pasaules 
finanšu krīzes līdz pandēmijai? 

• “Nākamās krīzes priekšvakarā”
Kādas grūtības pašreiz piedzīvo eiro zona, un kādas grūtības to varētu skart nākotnē? Kā pašreizējos 
apstākļos saskaņot fiskālo un monetāro politiku? Kā ar strukturālo reformu un produktīvu ieguldījumu 
palīdzību atjaunot monetārās politikas telpu? Kāda ir īstenoto pasākumu nozīme atsevišķas valsts līmenī 
salīdzinājumā ar kopienas līmeni?

• Nākotnes tendences
Kāda ir zaļā kursa nozīme Eiropas iedzīvotāju dzīvē? Kā sasniegt klimata mērķus, vienlaikus stiprinot Eiropas 
fiskālo kapacitāti un saskaņojot progresu, kuru atsevišķas valstis panākušas šo mērķu sasniegšanā? Kāda ir 
centrālo banku nozīme klimatiskās pārkārtošanās sekmēšanā? Kas būtu jāpaveic valdībām? Kāda ir Eiropas 
nostāja digitalizācijas un automatizācijas jautājumā, un kas tai jāpanāk? Kā digitalizācija un automatizācijas 
tvēruma paplašināšana darbietilpīgās nozarēs varētu pavērt ceļu uz stratēģiskās rūpnieciskās 
infrastruktūras atgriešanu Eiropā, neradot šķēršļus tirdzniecībā? Kāda šajā ziņā ir valūtas nozīme? Ko 
cilvēkiem un uzņēmumiem digitālā ekonomikā var sniegt digitāla valūta? Kā digitālais eiro varētu stiprināt 
mūsu valūtas starptautisko nozīmi, un kādu labumu no tā varētu gūt Eiropas iedzīvotāji?

Moderators: Mārtiņš Kazāks, Latvijas Bankas prezidents 
Paneļdiskusijas dalībnieki:
Kristīne Lagarda (Christine Lagarde), Eiropas Centrālās bankas prezidente
Valdis Dombrovskis, Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks

11.20–11.50 KAFIJAS PAUZE

2022. gada 3. novembrī

Ilgtspēja un nauda: veidojot 
nākotnes ekonomiku

LATVIJAS BANKAS TAUTSAIMNIECĪBAS KONFERENCE 2022

http://www.makroekonomika.lv


11.50–13.30 I PANEĻDISKUSIJA

Oglekļa ēnā
• Virzībā uz patiesi zaļu ekonomiku

Kāpēc centrālajām bankām un finanšu nozarei būtu jāuztraucas par vidiskajiem riskiem? Kā vidisko risku 
novēršana nodrošinātu ilgtspējīgas pārmaiņas sabiedrībā? Kā varam integrēt dabas vērtības politikas 
veidošanā un uzņēmumu pārveidē? Kādu labumu sabiedrība gūst no dabas kapitāla vērtības izpratnes, un 
kā šāda izpratne veicina sabiedrības labklājību? Kāda ir finanšu nozares nozīme efektīvas pārkārtošanās 
jautājuma risināšanā un jēgpilnas zaļas cilvēces attīstības virzīšanā? Kā finanšu nozarē šajā ziņā varētu 
visefektīvāk izmantot zinātnisko potenciālu un pētniecību?

• Lejupvērstas un augšupvērstas pieejas salīdzinājums 
Ciktāl būtu jāveic mikrolīmeņa izpēte saistībā ar ietekmi uz vietējā mēroga ekosistēmām? Kā iekļaut 
reģioniem raksturīgus riskus vidisku satricinājumu novērtēšanā? Vidisko risku novērtējumi: būtiskas 
zināšanu nepilnības un šo nepilnību novēršanas izredzes. Vai ir iespējama uzraugu, finanšu nozares, kā 
arī zinātnes un pētniecības aprindu sadarbība? Kādi ir pirmie secinājumi par tādu vidisko risku novēršanu, 
ar kuriem saskaras finanšu sistēma, un turpmākie soļi un grūtības šajā ziņā? Kāda ir vidisko risku nozīme 
finanšu nozares uzraudzībā, un ko sabiedrība šajā ziņā var gaidīt no centrālajām bankām un uzraudzības 
iestādēm? Kā varam motivēt finanšu nozari īstenot zaļo pārkārtošanos?

Moderatore: Inese Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece 
Paneļdiskusijas dalībnieki:
Fransuā Vileruā de Galo (François Villeroy de Galhau), Banque de France prezidents 
Frenks Eldersons (Frank Elderson), ECB Valdes loceklis
Grečena Deilija (Gretchen C. Daily), Stenforda Universitātes vides zinātnes profesore, SEB Ilgtspējas ārējās 
konsultatīvās padomes locekle

13.30–14.30 PUSDIENU PĀRTRAUKUMS

14.30–16.10 II PANEĻDISKUSIJA 

Naudas nākotne
• Finanšu darbības traucējumi

Kriptovalūtas, decentralizēto finanšu ātrais kāpums, datu straujais pieaugums un datu izmantošana 
uzņēmumos, īpaši lielajos tehnoloģiju uzņēmumos, plašā datorsistēmu uzlaušana, kas regulāri apdraud 
miljonu cilvēku personas datus. Kāda ir visu šo tendenču nozīme mūsu – patērētāju un parasto cilvēku – 
dzīvē? Kā šīs norises mainīs mūsu dzīvi?

• Nākotni veido tagad
Kā privātie uzņēmumi sekmē tehnoloģiskos jauninājumus un “privātās naudas” piedāvājuma kāpināšanas 
tempu? Kādu labumu privātais sektors var sniegt salīdzinājumā ar tradicionālo/valsts maksājumu sistēmu? 
Vai privātās un valsts, centralizētās un decentralizētās finanses būtu jāuzskata par papildinājumiem vai 
aizstājējiem? Kādi ir pašreizējā kriptovalūtu uzplaukuma iemesli?

• Valsts vai privātā, centralizētā vai decentralizētā nauda: par un pret
Kā decentralizētas naudas un finanšu perspektīvas ir salīdzināmas ar citiem vēsturiskiem gadījumiem 
(piemēram, 19. gadsimta norisēm ASV)? Kāda ir iespējamība, ka privātā nauda izskaudīs valsts naudu un 
valsts iestādes zaudēs kontroli pār naudas piedāvājuma kāpināšanas tempu? Kādi var būt valsts digitālās 
naudas ieguvumi salīdzinājumā ar pašreizējo sistēmu? Kāda ir centrālo banku nozīme? Kāpēc tās šajā ziņā ir 
svarīgas? Kādu labumu iedzīvotājiem sniegs centrālo banku digitālo valūtu ieviešana?

Moderators: Mārtiņš Bitāns, Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vadītāja vietnieks

Paneļdiskusijas dalībnieki:
Berijs Eihengrīns (Barry Eichengreen), Kalifornijas Universitātes ekonomikas un politikas zinātnes profesors 
Stefans Ingvess (Stefan Ingves), Sveriges Riksbank prezidents
Florānsa Disa (Florence Diss), Google Ready to Pay Partnerships vadītāja

NOSLĒGUMA PIEZĪMES
Mārtiņš Kazāks, Latvijas Bankas prezidents


