
Latvijas vispārējā līdzsvara modelis un
tā pielietojums

Valsts enerģētikas politikas mērķu un to īstenošanas pasākumu priekšlikumu ietekmes 
(plānotās un faktiskās) ekonomiskais vērtējums uz budžetu un tautsaimniecības nozarēm 
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10.11.2020.



Latvijas vispārējā līdzsvara aprēķina modelis (VLA)
empīriskām vajadzībām adaptēts ORANI-G (generic) modelis, GEMPACK

• ORANI_G_Latvia  - populāra modeļa adaptācija 
Latvijas situācijai

• Novērtēšana – programmatūra GEMPACK
• Rezultāti

✓ Bez laika dimensijas! Tikai «Īstermiņa šoks» vai 
«Ilgtermiņa šoks». 

✓ Lai ieviestu laiku Latvijas VLA, notiek darbs pie 
2016.gada matricu izveides, kas dos iespēju 
izveidot rekursīvu VLA modeli

✓ Pēc vajadzības – izmaiņa vienībās vai procentos. 
✓ Pēc vajadzības – agregācijas pakāpe. 

• Validācija – no vienkāršā (homogenitātes 
pieņēmuma, konstanta izlaides mēroga 
pieņēmuma testēšana) uz sarežģīto 
(novērtētās un reālās izmaiņas fiksētam šokam)



3

Ko varam simulēt ar VLA:
šoku piemērs
Permanentie šoki
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Investīcijas

Simulācijas, kā ekonomika reaģē uz:
monetāras politikas instrumentiem;
fiskālās politikas instrumentiem;
ārējiem šokiem:

ārējā pieprasījuma izmaiņām;
valūtas kursa izmaiņām;
enerģijas cenu izmaiņām.



Izveidotā Latvijas VLA datubāze:
1. Detalizēta informācija par tautsaimniecību 
kopumā raksturojošajiem rādītājiem, gan arī 
nozaru attīstības rādītājiem atbilstoši modeļa 
detalizācijas pakāpei:
✓ IKP (faktiskās un salīdzināmās cenās),  

nacionālais kopprodukts,
✓ kopējie nodokļu ieņēmumi, kopējie budžeta 

ieņēmumi, kopējie valdības izdevumi,
✓ patēriņa cenu indekss, ražotāju cenu indekss, 

eksporta un importa vienas vienības cena;
✓Mājsaimniecību kopējie ieņēmumi, rīcībā 

esošais ienākums, uzkrājumi, izdevumi
✓ ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits, 

nodarbināto un bezdarbnieku skaitu u.c.

2.Informācija no izmaksu – izlaides tabulām (ņemot 
vērā detalizācijas pakāpi):
✓Eksports produktiem un nozarēm;
✓Imports gala patēriņam pa produktiem un nozarēm;
✓Mājsaimniecību izdevumi pa produktiem un 

nozarēm;
✓Valdības gala patēriņa izdevumi pa produktiem un 

nozarēm;
✓Uzņēmēju sociālie maksājumi  pa nozarēm;
✓Ražošanas nodokļi pa nozarēm;
✓Darba samaksa pa nozarēm;
✓Ienākuma nodoklis pa nozarēm;
✓Importa nodokļi pa nozarēm
✓Eksporta nodokļi pa nozarēm.



Izveidotā Latvijas VLA datubāze:
3. Aizvietojamības elastības (balstītas 
aprobētu iepriekšējo pētījumu 
rezultātos, kā arī autoru aprēķinos, 
kombinācijā ar ekspertu vērtējumiem)
✓ Armingtona starppatēriņa elastības 

(kombinēta pieeja – ekonometriskie 
novērtējumi, rezultāti no LB 
pētījuma un ekspertu komentāriem, 
kalibrētas);

✓Mājsaimniecību izdevumu elastība 
(aprēķinātas pēc mājsaimniecību 
apsekojumu datiem par 2015. gadu 
un 2016. gadu, kalibrētas);

✓Friša parametri (aizgūti no 
iepriekšējiem pētījumiem, kalibrēti)

4. TIMES izejas dati - valsts enerģētikas 
politikas mērķu un to īstenošanas 
pasākumu priekšlikumu ietekmes 
novērtēšanai
✓uz budžetu;
✓uz tautsaimniecību kopumā
✓Uz tautsaimniecību nozaru griezumā 



TIMES modeļa un VLA modeļa mīkstā sasaiste 
(soft-linking)



TIMES dati vispārējā līdzsvara modelim



TIMES datu sagrupēšana



Enerģijas pieprasījuma izmaiņu transfromācija 
izlaides pieauguma šokos



GEMPACK darbībā



Rezultāti statiskā VLA modelī 



Paldies par uzmanību


