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Eiro kamanas gatavojam
savlaicīgi
Dienas rītā Finanšu ministrijas Eiro projekta vadītāja Dace
Kalsone
EIRO ieviešanas Latvijā da-
tums ir 20l4. gada 1. janvā-
ris, tātad faktiski atlicis
mazliet vairāk par gadu. Ko
projektā iesaistītie pašlaik
daraī

Eiro projekta strādā piecas
darba grupas. Pavasari aizsā-
kām, vasara aktīvi strādājām
pie Latvijas nacionālā eiro ie-
viešanas plāna aktualizēša-
nas. Tas nepieciešams, lai nā-
kamgad, kad būs zināms ga-
līgais lēmums, mēs sešu mē-
nešu laika visus darbus varē-
tu izdarīt laika un precīzi.
Respektīvi, šie darbi ir jāsap-
lāno jau tagad.

Kā cilvēkiem saprotamā
veidā varētu paskaidrot, kas
ir šis ieviešanas plānst

Teksta pamatdaļa skaidro
eiro ieviešanas principus -
kas pārejas perioda jāzina
grāmatvedības joma, kas no-
tiks ar nodokļiem utt., citiem
vārdiem sakot, praktiska in-
formācija gan valsts sekto-
ram, gan privātajam, iedzī-
votājiem. PIāna pirmais pie-
likums ir detalizēts pasāku-
mu saraksts ar sākuma un
beigu datumu. Piemēram,
informācijas sistēmu pielā-
gošana. Darbs ir sākts jau šā
gada vidū, ir apzinātas funk-
cionālās izmaiņas, kas būs
jāveic; pati šo izmaiņu izstrā-
de būtu jāsāk nākamā gada
sākumā un jāpabeidz līdz ļodien
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«JA ir runa par valdibas vispārējā parāda rādītāju, tad mēs to izpildām loti labi, jo
Māstrihtas kritērijs ir 60% no IKp,savukārt Latvijā ir 42,6%, ••teic DaceKalsone.
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Dienas
rīts

pieciešamībai gan uzņeme-
jiem, gan iedzīvotājiem. Tur-
klāt runa ir ne tikai par ērtī-
bu, bet ietaupijurnu, jo tiek
lēsts, ka šī konvertācija gada
izmaksa apmēram 50 miljo-
nus latu. Pazūd valūtas risks,
kas nozīmē, ka uzņēmējiem
būs mazākas apdrošināšanas
izmaksas. Ja runājam par ilg-
laicīgiem ieguvumiem, tad
pievienošanas eirozonai nāk
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Samazinām sev
manevra iespējas
GATIS KOKINS
FINANSISTS
Stürgalviba, ar kādu Latvija
turpina urturēt iestāšanās
eirozonā termiņus, izriet no
atsevišķu politiķu zināma
pašlepnuma, jo kaut ko rnalnit
nozīrnētu atzīt, ka viņu opti-
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vārdiem sakot, praktiskā in-
formācija gan valsts sekto-
ram, gan privātajam, iedzī-
votājiem. Plāna pirmais pie-
likums ir detalizēts pasāku-
mu saraksts ar sākuma un
beigu datumu. Piemēram,
informācijas sistēmu pielā-
gošana. Darbs ir sākts jau šā
gada vidū, ir apzinātas funk-
cionālās izmaiņas, kas būs
jāveic; pati šo izmaiņu izstrā-
de būtu jāsāk nākamā gada
sākumā un jāpabeidz lidz
septembrim, un tad mums
vēl ir laiks sistēmu testēša-
nai.

Pieminējāt nodokļu sistē-
mu - vai eiro ieviešana radīs
būtiskas tzmalņast

Labā ziņa ir tā, ka nekā bū-
tiski jauna tur nebūs. Proti,
paši dati par iepriekšējo at-
skaites periodu būs vēllatos,
tomēr no eiro ieviešanas die-
nas paši maksājurni būs jā-
veic eiro.

Dažkārt cilvēki jautā - kā-
pēc nepieciešama īpaša ko-
munikācijas kampaņa, ja
jau Iēmums par ieviešanu ir
pieņemtsī

Kampaņai būs vairākas sa-
stāvdaļas, lielu uzsvaru liekot
tieši uz šiem praktiskajiem
jautājumiem - cik ilgā laikā
naudu varēs apmainīt, cik
ilgs būs lata un eiro paralēlās
apgrozības periods, respekti-
vi, lai cilvēki justos droši. Un
šos jautājumus plānots
skaidrot dažādās formās -
sākot ar informatīvo tālruņa
līniju un semināriem reģio-
nos, beidzot ar informatī-
viem bukletiem un materiā-
liem medijos.

Cik Latvijai izmaksās eiro
ieviešana? Cik no sun iz-
maksām segsim paši?

Indikatīvās izmaksas tika
apkopotas jau pēm - 8,7 mil-
joni latu. Šogad, precizējot
izmaksu pozīcijas, esam ie-
kļāvušies minētajā apjomā.
Ja runājam par Eiropas lidz-
da1ību izmaksu segšanā - jau
pieminētajai komunikācijai
mums atvēlēti 1,4 miljoni la-

Dienas
rīts

Šodien
Dienasritā

• Kāda ir Latvijas konkurēt-
spēja krīzes situācijā?

Kā vērtējat Latvijas
krājbankas maksātnespējas
procesa norises?

Kā vērtējat politisko
situāciju valstī eiro ievieša-
nas priekšvakarā?

Dienas rīta viesi uzņēmēju
Mārtiņu Bondaru iztaujās
Andrejs Panteļējevs

tu, no kuriem pusi sedz Eiro-
pas Komisija. Līdzīgi ar pie-
minēto informatīvo sistēmu
izmaiņām - to veikšanai ne-
pieciešamo lielāko summu
plānojam saņemt no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda.
Ja šī izmaksu pozīcija ir 3,4
miljoni latu, orientējarnies,
ka 3 miljonus latu varētu sa-
ņemtnoERAE

Kādi būs Latvijas ieguvu-
mi, ieviešot eiro?

Ieguvumus vajadzētu da1īt
- tū1ītējie un tādi, kurus re-
dzēsim ilgākā perspektivā.
Kā tū1ītējs ieguvums jārnin
dzīves vienkāršošanās, atkrī-
tot valūtu konvertēšanas ne-

pieciešarnībai gan uzņeme-
jiem, gan iedzīvotājiem. Tur-
klāt runa ir ne tikai par ērtī-
bu, bet ietaupījumu, jo tiek
lēsts, ka šī konvertācija gadā
izmaksā apmēram 50 miljo-
nus latu. Pazūd valūtas risks,
kas nozīmē, ka uzņēmējiem
būs mazākas apdrošināšanas
izmaksas. Ja runājam par ilg-
laicīgiem ieguvumiem, tad
pievienošanās eirozonai nāk
par labu valsts kredītreitin-
gam, kas savukārt nozīmē lē-
tākus finanšu resur u . Tas
nozīmē gan to, ka mums būs
lētāk pārfinansēt valsts parā-
du, gan to, ka iedzīvotājiem
būs pievilcīgākas kredītlik-
mes.

Lai saņemtu uzaicināju-
mu iestāties eirozonā, ir
jākvalificējas Māstrihtas
kritērijiem. Mēs to spēslmt

Ja ir runa par valdības vis-
pārējā parāda rādītāju, tad
mēs to izpildām loti labi, jo
Māstrihtas kritērijs ir 60% no
IKP,savukārt Latvijā ir 42,6%.
Ja runā par fiskālās discipli-
nas, budžeta deficīta rādītā-
ju, tad jāatceras, ka tas tiek
vērtēts vienreiz gadā par ie-
priekšējo periodu, respektivi,
nākamā gada martā tiks vērts
2012. gads. Tātad 2011. gadā
mums šis rādītājs bija 3,5%
un kritērijs ir 3%. Savukārt
šogad mēs redzam, ka 2012.
gadā deficīts būs 1,9%, un ir
pārliecība, ka tā ari būs. Kas
attiecas uz tādiem kritērijiem
kā vidējā inflācija un ilgter-
miņa procentlikmes, tad,
protams, daudz atkarīgs no
tā, kāda valstis eirozonā tiks
izvēlētas kā atskaites punkts,
tomēr ir sajūta, ka Latvija ie-
kļaujas šajos stabilitātes kri-
tērijos.

Varbūt, redzot to, kas no-
tiek Dienvideiropā, ari
mums vajadzēja iestāšanos
atlikt?

Grūtībās nonākušās eiro-
zonas valstis loti aktivi no-
darbojas ar savu ekonomiku
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Samazinām sev
manevra iespējas
GATIS KOKINS
FINANSISTS
Stūrgalviba, ar kādu Latvija
turpina uzturēt iestāšanās
eirozonā termiņus, izriet no
atsevišķu politiķu zināma
pašlepnuma, jo kaut ko malnīt
nozīmētu atzīt, ka viņu opti-
misms ir bijis pārāk liels. Kādas
var būt sekas šai stūrgalvibai?
Eirozonas nākotni izšķiroši
notikumi sagaidāmi vē1 šogad,
attiecigi mums būs laiks
vajadzibas gadījumā ••atspēlēt
atpakaļ», Turklāt,ja mums ir
debates par Latvijas Centrālās
bankas monetārās politikas
parelzību, tad pēc lestāšanās ei-
rozonā tām vispār zudis jēga.
Tātad, ja pleļaujarn, ka izmaiņas
monetārajā politikā ir nepiecie-
šamas, steidzinot iestāšanos
eirozonā, mēs samazinām sev
manevra iespējas.

Varbūt jāpamaina
akcenti
IVARS īJABS
POLITOLOGS
Būtu noderīgl, ja skaidrojošajā
kampaņā ne tikai runātu par
ieguvumiem, bet ari par lletārn,
kas cilvēkus uztrauc - vai eiro
ieviešana cels cenas, vai mums
nāksies dārgi maksāt par
palīdzību Dienvideiropai. Tie,
protams, ir kutelīgi jautājumi,
tomēr cilvēkus tie interesē.

sakārtošanu, tāpēc nešau-
bos, ka eirozona nākamgad
stabilitāti atgūs. Man perso-
nīgi šķiet, ka labāk gatavot
ragavas vasarā - neatlikt ie-
stāšanos lidz brīdim, kad tas
būtu spiedīgi nepieciešams
finansiālu problēmu dēļ .•

Intervēja Džeina Tarnuļevlča,
sagatavoja Māris Zanders
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