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Valdiba patlaban nedrikst pār
Koncentrēšanās uz krīzes par-
varēšanu un situacüas stabili-
zāciju ir novedusi pie ta. ka
valstī sak klibot ekonomikas
nozaru plānošana. Par to, kas
šajā nozīmē darāms un ka pa-
darīt politiku ekonomiskaku.
Saeimas Vienotības frakcijas
vadītājs Dzintars Zaķis saru-
nājas ar Māri Zanderu

RODAS iespaids, ka ekono-
miskā tematika reducējas
uz valsts budžetu - kam, cik
iedeva utt. Pārējie un ne rna-
zāk būtiskie jautājumi kaut
kur peld. Būvniecības li-
kums, Enerģētikas likums
utt. tiek mUļļāti jau vismaz
gadu.

Arī Pasta likums iestrēdzis,
jā ... Diemžēl tas ir ne tikai ie-
spaids, bet realitāte. Iemesli
ir dažādi. Piemēram, pēdē-
jos gados prioritāte ir bijusi
finanšu stabilizācija. Ja tā
nebūtu sasniegta, tad ... par
maz neliktos. Attiecīgi do-
māju, ka tie cilvēki, kuri pro-
cesu vada, ir apzināti vai ne-
apzināti, drīzāk jau apzināti,
rīkojušies tā, kā rīkojušies.
Valdis [DombrovskisJ ir biju-
šais finanšu ministrs un
pirms tam Latvijas Bankas
darbinieks, Andris Vilks ir
cauri un cauri .finanšu cil-

si šie plānošanas dokumenti
kaut kā izrādās nesaistoši
nākamajiem. Kā to mainīt?
Ļoti vienkārši. Jebkurš no-
pietns politikas plānošanas
dokuments ir plaši jāap-
spriež sabiedrībā. Pirmkārt,
tas dotu ekspertu piesaisti
un kvalitatīvu diskusiju, lai
to, kas šo diskusiju rezultātā
top, sabiedrība akceptē. Un
tad, otrkārt, ja tā būs noticis,
sabiedrība amatpersonu
maiņas gadījurnā būs infor-
mēta un ieinteresēta teikt:
paga, paga, kur palika tas
plānā paredzētais?

ra darīja, piemērarn, dāņi
par enerģētiku un zviedri par
ārpolitiku - nešķirojot pozī-
ciju un opozīciju, parlamen-
tā tika uzlikts pietiekami pre-
cīzs rāmis un tad atdots sa-
biedrībai apspriešanai. ra ir
pareizi. Jo ir vēl viena lieta. Ja
nav šādu nlānošanas daru
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jos gados prioritāte ir bijusi
finanšu stabilizācija. Ja tā
nebūtu sasniegta, tad.; par
maz neliktos. Attiecīgi do-
māju, ka tie cilvēki, kuri pro-
cesu vada, ir apzināti vai ne-
apzināti, drīzāk jau apzināti,
rīkojušies tā, kā rīkojušies.
Valdis [Dombrovskisj ir biju-
šais finanšu ministrs un
pirms tam Latvijas Bankas
darbinieks, Andris Vilks ir
cauri un cauri finanšu cil-
vēks... Respektīvi, žanra spe-
cifika bija tāda, ka pieprasī-
jums bija pēc valdības, kas
loti tendēta uz finanšu jautā-
jumu risināšanu. Diernžēl,
jā, jau krietnu laiku politika
netiek veidota caur ekono-
mikas prizmu, jo pirms šī

stabilizācijas perioda bija,
taktiski izsakoties, atsevišķU
šauru grupu interešu politi-
ka. Es loti ceru un redzu ari
pazīmes, ka situācija mainī-
sies.

Man vairāk nākas strādāt
ar Satiksmes ministriju, un
man liekas, ka loti daudzos
nozares segmentos nav pre-
cīzu vadlīniju. Piemčram,
mēs it kā zinām, ka beidzas
Latvijas pasta (LP) mono-
pols, bet kas tālāk? Viens va-
riants ir lo s. universālais pa-
kalpojums, otrs - LP privati-
zē, un ir vispārēja konkuren-
ce, droši vien ir arī trešais un
ceturtais variants. Bet skaid-
ribas nav.

Pasažieru pārvadājumi.
Mums ir zināms, ka autobu-
su pārvadātāji saņem dāsnas
subsīdijas, ir zināms, ka dās-
nas investīcijas plānotas
dzelzceļa pārvadājumos, bet,
vai mums ir skaidra bilde, kā
tas viss kopā izskatīsies pēc
desmit divdesmit gadiem?
Godīgi sakot, pabēdīgi.

Bet visādu koncepciju un
plānu mums ir lidz nema-
ņaidaudz!

Iā, bet problēma ir tā, ka,
nomainoties ministram vai
darbiniekiem ministrijās, vi-
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maiņas gadījumā būs infor-
mēta un ieinteresēta teikt:
paga, paga, kur palika tas
plānā paredzētais?

Tā darīja, piemčram, dāņi
par cnerģētiku un zviedri par
ārpolitiku - nešķirojot pozī-
ciju un opozīciju, parlamen-
tā tika uzlikts pietiekami pre-
cīzs rāmis un tad atdots sa-
biedrībai apspriešanai. Tā ir
pareizi. Jo ir vēl viena lieta. Ja
nav šādu plānošanas doku-
mentu vai ari tie netiek pie-
tiekami izspriesti (piemē-
ram, valdības rīcības plāns ir
gana konkrēts, bet netiek
pietiekami komunicēts), po-
litiskajā tematikā sāk domi-
nēt dažādi «dzelteni» sižeti.

Un jums tiešām liekas, ka
mūsu parlamentā šāds
konstruktīvisms ir iespē-
[amsī Labi, ir tēmas par ku-
rām gaiss vienmčr tiks trici-
nāts, bet esmu ievērojis, ka,
pat apspriežot ekonomis-
kos jautājumos, vienalga
saglabājas dalījums pozīci-
jā un opozīcijā.

Nē, es tomēr domāju, ka,
piemčram, nesasteigta, kva-
litatīva diskusija par kodole-
nerģiju ir iespējama. Un ari
normāls rezultāts, Respektī-
vi, nevis populistiskas klai-
gas par «zaļumu vai neatka-
ribu no Krievijas», bet tā
konkrēti - par kuras paau-
dzes reaktoriem vispār runā-
jam utt.

Pieminējāt, ka esot pazī-
mes, ka situācija mainīšo-
ties - ekonomiskā politika
nebūs tik koncentrēta un 6-
nansiālo stabilizāciju. Kas
jums liek tā domātī

Ir klasiskā tēze par trim va-
ras centriem. Ir tauta kopu-
mā, ir vara (valdība, parla-
ments) un tad masu mediji,
nevalstiskās organizācijas kā
trešais centrs. Ja vara kjūst
kūtra un nespēj piedāvāt
darba kārtību, tad to sāk vei-
dot trešais un pirmais centrs.
Karstasinīgajā Gruzijā cilvēki

A «NEDOMAJU, ka risks ir resoriska vai partijiska greizsirdība. Es gan redzu citu problēmu: gan Pav!uta kungam, gan Sprūdžam
politiķiem. Tas nozīmē - skaidrot savas idejas partneriem, ieinteresētajām pusēm, sabiedribai, ••saka Dzintars Zaķis.

Sāksim ar to,
ka es neesmu
baigais
liberālis, - ir
jomas, kurās
valstij nav
jāatsakās no
līdzdalfbas

iziet ielās, pie mums var mi-
nēt Loskutova gadījumu, kas
faktiski nogāza Kalvīti, - šo
procesu aizsāka un finalizēja
trešais varas centrs.

Tātad, ja ir sākusies eko-
nomikas atkopšanās, otra-
jam centram, grib tas vai ne-

grib, nāksies kaut ko piedā-
vāt, pretējā gadījumā nebūs
labi. Pirrnkārt, protams,
mums, politiķiem, bet ari sa-
biedrībai no kaut kādām
svārstībām liela labuma ne-
būs.

Tas ir - jaunu piedāvāju-
mu radis varas pašsaglabā-
šanās instinkts?

Iā. Būs jādomā par attīstī-
bu.

Un šo apņēmību nekavēs
partiju savstarpējā greizsir-
dfbat Piemčram, Pavļutam
kā ekonomikas ministram,
šķiet, ir pietiekami skaidra
izpratne par to, ko viņš grib
sasniegt, bet, liekas, pārē-
jiem koalīcijas partneriem
lielas sajūsmas nav...

Nedomāju, ka risks ir reso-
riska vai partijiska greizsirdī-
ba. Es gan redzu citu problē-
mu: gan Pavļuta kungam,

gan Sprūdžam un Ķilim ir jā-
mācās strādāt kā politiķiem.
Tas nozīmē - skaidrot savas
idejas partneriem, ieintere-
sētajām pusēm, sabiedrībai.
Nu nevar tā: Ķīlisgrib radikā-
las reformas augstākajā izglī-
tībā vienkārši izdzīt cauri...

Ķīlim gan, šķlet, nav
problēmu ar komunikāci-
ju ...

Saku, ko pats pieredzēju:
ministrs atnāk uz koalīcijas
padomi un saka apmēram
tā: izlasiet paši tos papīrus,
nekavējam laiku, ejam tālāk!
Tā neies krastā.

Viena no ekonomiskās
politikas būtiskām sastāv-
daļām ir nodokļu politika.
Valwoa lepojas ar plānu bū-
tiski dažu gadu laikā sama-
zināt iedzīvotāju ienākuma
nodokļa (lIN) likmi. Tomēr
noteikti esat dzirdējis vie-

dokli, ka tas visvairāk nāks
par labu turīgajiem cilvē-
kiem, ka pareizāk - ja runā
par nevienlīdzības samazi-
nāšanu - būtu bijis paaug-
stināt neapliekamo mini-
mumu.

Arī šajā jautājumā redzam,
ka pārāk biežas partiju mai-
ņas nenāk par labu ...Es vien-
mēr esmu uzskatījis, ka pa-
reizāk ir turēt iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa likmi pie-
tiekami augstu, bet tām gru-
pām, kurām uzskatām par
nepieciešamu palīdzēt, do-
dam atlaides, līdzīgi kā šo-
brīd ir ar atrnaksām par rne-
dicīnas u. c. izdevumiem.
Respektīvi, lielajām algām
lai paliek 25% likme, bet, ja
jums alga ir, teiksim, 400 latu
vai jums ir četri bērni, likme
jums ir mazāka. Šajā kons-
trukcijā ir būtiska lieta: ja jūs
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gri atslābt un ieslīgt kūtrumā
Dzintars ZaJPs

Dzimis 1970. gada 26.
maijā Jēkabpilī

Beidzis Jēkabpils l.
vidusskolu 1988. gadā

Beidzis Rīgas Tehniskās
universitātes Automātikas un
skaitlošanas tehnikas
fakultāti 1993. gada

Bijis Jēkabpils Datoru
centra vadītājs, SIA Niko-Lo-
to komercdirektors
• 2002. gadā iesaistījies
politikā. kļūstot par parijas
Jaunais laiks biedru

2002. gadā ievēlēts 8.
Saeimā, kur darbojās ari kā
Ekonomikas ministrijas
parlamentārais sekretārs
• levēlēts 9. Saeimā, kur bija
Jaunā laika frakcijas priekš-
sēdētājs un Nacionālās
drošībes komisijas prlekšsē-
dētāja biedrs
.2010. gadā ievēlēts 10.
Saeimā no apvienības
Vienotība saraksta, tāpat ari
Saeimas ārkārtas vēlēšanās
20 Il gada ievelets Il
Saeimā. Abos sasaukumos
vada Vienot lbas Saeimas
frakciju

nāmā sabiedrības daļā, ka
turīgajiem jāmaksā vairāk.
Viņi maksātu vairāk, bet no-
dokļa augstākā likme netiktu
paaugstināta.

Man gan ari godīgi [āsaka,
ka problēma ir ne tikai lik-
me, bet lielais pelēkās nau-
das ipatsvars, ari mazo algu
sadaļā,

darbiniekus no 50, 60 pat 70
kilometru attāliem rajo-
niem.

No šī viedokļa es loti atbal-
stu labklājības ministres ide-
ju par... tie vairs nesaucas
pārcelšanās pabalsti, bet
«darbs Latvijā». Bet nu ideja
ir tāda: bezdarbniekam, ka-
mēr viņš iedzīvojas jaunajā
darbavietā, sāk pelnīt, valsts
apmaksā transporta izdevu-
mus. Tas paIīdzēs, tomēr ari
cilvēkiem ir jāsaprot, ka nāk-
sies būt elastīgākiem, ne-
viens to darbvietu durvju
priekšā neatnesīs,

Ja runājam par bezdarb-
niekiem un pabalstu saņē-
mējiem, sabiedrībā ir pret-
runīga attieksme. No vienas
puses, patlešām ir īgnums
pret tiem, kuri pabalstus sa-
ņem nepamatoti vai vien-
kārši negrib strādāt. No ot-
ras puses, pamēģiniet kaut
ko samazināt - būs runas
par valdības genocīdu pret
tautu.

Nav tik traki. Tas, par ko
mēs esam pārliecinājušies,
ir: nav vienkāršu risinājumu.
Nevar kaut ko paņemt nost,
nedodot vietā. Un es uzska-
tu, ka vairāk pat tāvība šo
jautājumu ri inā anā ir jā-
dod pa valdībām.

Bet par to jau runā ga-
diem! Ka pašvaldības labāk
zina situāciju utt.

Nu jā, bet nekas nernai-
nās. Es pat nemāku pateikt,
kādēļ tā notiek. Varbūt ir re-
soriskā greizsirdība, varbūt
sava nozīme ir tam, ka paš-
valdības ir loti dažādas, ar

situāciju. Bija viens uzstādī-
jums par pasažieru pārvadā-
jumiem, parādījās lielā Eiro-
pas nauda, viss kājām gaisā!

Ko tur mainīt? Tā, pro-
tams, lielā mērā ir katras mi-
nistrijas iekšējā prasme, tas,
cik prasīgs ir premjers pret
ministriem. Vaiir jāpaaugsti-
na algas pārvaldē? Piekritu,
ka tās ir zemas, bet... Kad par
šo jautājumu spriedām frak-
cijā, mēs tomēr nonācām pie
secinājuma - kamēr situāci-
ja nebūs kaut cik uzlaboju-
sies citās publiskās sektora
grupās (skolotāji, mediķi
utt.), tas nebūtu pareizi sākt
runāt par dzīves uzlabošanu
ierēdniecībai. Pagaidām tas
atlikts malā.

Pavļuta plāns par valsts
aktīvu jēdzīgāku pārvaldī-
šanu gan ir cita lieta, bet
gan jau tas arI palīdzētu
auglīgākam pārvaldes dar-
bam?

Sāksirn ar to, ka es neesmu
baigais liberālis, ir jomas, ku-
rās valstij nav jāatsakās no
līdzdaIības. Tieši pretēji - es,
piemēram, uzskatu, ka ceļu
uzturēšanā valstij ir vairāk jā-
iesaistās. Ja runājam par šo
koncepciju, tad tas, kas ir no-
nācis ari Iīdz Saeimai, atvai-
nojos, ir nožēlojami. Jo paš-
reizējā variantā faktiski ir ru-
na par 10-15 cilvēku grupu,
kas apstiprina gada pārska-
tus, attīstības stratēģijas un
nosaka personālvadības prin-
cipus uzņēmumu valžu atla-
sē, Es atvainojos, bet, ja šai
grupai nav instrumentu, kā
piesoiest' - .~tuüas

«DieD1ŽēLjā, jau krietnu laiku poHtika netiek veidota
caur ekonomikas prizmu- Es Joti ceru un redzu ari
pazimes, ka situādja mainisies»

Dzintars Zaķis

Vai ekonomikas intereses
atspogu,ojas Latvijas poUtikā?

MĀRTINŠ KAZĀKS
SWEDBA'NKVADOSAlS EKO-
NOMISTS
Te mēs mazliet redzam atrunas.
Jā, valdība ir strādājusi itin labi,
tomēr Iielāko darbu ir paveikuši
uzņēmumi, samazinot izmaksas
un atrodot jaunus tirgus. Bet ir

jāsaprot, ka ari citas valstis Eiropā - kaut spiestā kārtā - sākušas
samazināt savas izmaksas, algas, savukārt mēs vairs to kā instru-
mentu izmantot nevarēsim. Tāpēc uzstādījums «varbūt rit» ir loti
riskants. Jo jāsaprot ari tas - ja jauna nozares politika neatspoguļo-
jas budžetā, tad tu vari rakstīt kaut super labu nozares politiku, bet
tai nebūs seguma. Budžetu pieņem faktiski vienreiz gadā. 2014.
gads jau ir kārtējais priekšvēlēšanu gads ar visām no tā izrietoša-
jām sekām, tādē] mēs nedrīkstam kavēties. Un ir ari jāmet pie
malas tas politiskais kaunīgums par atalgojumu - nevar pārvaldē,
politikas veidošanā un īstenošanā piesaistīt labus speciālistus, ja
nav jēdzīga atalgojuma.

Pašre1zējais lINlimenis 24%tiek saglabāts Helajām
ām, un tālākā pazemtnāšana notiek tikai attiecibā

uz neliela ānn
Dzintars Zaķis

Vai ON izmaiņas var kalpot
mantiskās nevtenlīdzibas
mazināianai?

GATIS KOKINS
EKONOMISTS
Esmu patīkami pārsteigts kaut
ko tādu dzirdēt no Zaķa kunga
puses, jo es par šādu ideju
,,---c;mll i J:.t;iiiac i'::'lI c.An Tioil!'..!llo



un ĶīIim ir jāmācās strādāt kā
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pretendējat uz šādu pazemi-
nātu likmi, uz valsts pretim-
nākšanu, esiet tik laipns un
ik gadu deklarējiet savus ie-
nākumus.

Cilvēki teiks, ka tā ir ķē-
pa ..•

Būšu nejauks: manuprāt,
ļaudis draugiem. lu un citos
sociālajos tīklos pavada
krietni vairāk laika, nekā ne-
pieciešams, lai aizpildītu
deklarāciju.

Lai kā ari būtu, vienoša-
nās ir par iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa pazemināšu
līdz20%.

Tas nav ak:rnenī iecirsts.
Tikpat labi var gadīties, ka
pašreizējais līmenis 24% tiek
saglabāts lielajārn algārn un
tālākā pazemināšana notiek
tikai attiecībā uz nelielajārn.
Manuprāt, tas būtu ari risi-
nājums pieprasījumam zi-

nārnā sabiedrības daļā, ka
turīgajiem jārnaksā vairāk.
Viņi maksātu vairāk, bet no-
dokļa augstākā likme netiktu
paaugstināta.

Man gan ari godīgi jāsaka,
ka problēma ir ne tikai lik-
me, bet lielais pelēkās nau-
das īpatsvars, ari mazo algu
sadaļā.

Ā, rnūžīgals stāsts par to,
ka visi tik trūcīgi, bet pie Ai-
fas nav kur auto nolikt ...
Roberts Zīle gan mūsu laik-
rakstam teica, ka tā tas ir
Rīgā, pēc tā nevar spriest
par Latviju.

Atvainojos, tas pats ir ari
Iēkabpilī, un ne tikai pirms
Ziemassvētkiem.

Pagājušajā nedēļā kolēģi
no Dienas Biznesa sagata-
voja plašu materiālu par
nodokļiem, kas attiecas uz
biznesu, trijās Baltijas val-
stīs. Secinājums: tik traki
nemaz Latvijā nav•.•

Es vienrnēr esmu to teicis.
Galu galā Skandināvijā no-
dokļi biznesam ir augsti, to-
mēr bizness veiksmīgi strā-
dā. Ir [āsaprot, ka nodokļa uz
kapitālu samazināšana par
vienu diviem procentiem
neliks investoram nākt uz
valsti, kurā ir švaki ar infra-
struktūru un darbaspēku.

Labi, bet, ja palasa uzņē-
mēju izteikumus, dominč
noskaņa, ka valdība neko
nedara, nodokli par augstu
utt.

Manā paziņu lokā ir diez-
gan daudz dažāda līmeņa
uzņēmē]u, neko sevišķi viņi
nečīkst, ja neskaita gadīju-
mus, kad VID sēž uzņēmu-
mā vienpadsmit mēnešu un
nespēj tikt skaidrībā ... Lieta,
par ko viņi tiešārn sūdzas, ir
strādājošo trūkums. Es diez-
gan labi zinu situāciju Latga-
lē, un, šķiet, tur daudziem
uzņēmumiem nu jau ir savs
autobusu parks, kas pieved

tu, ka vairāk patstāvības šo
jautājumu risināšanā ir jā-
dod pašvaldībārn.

Bet par to jau runā ga-
diem! Ka pašvaldības labāk
zina situāciju utt.

Nu jā, bet nekas nemai-
nās. Es pat nemāku pateikt,
kādēļ tā notiek. Varbūt ir re-
soriskā greizsirdība, varbūt
sava nozīrne ir tam, ka paš-
valdības ir loti dažādas, ar
dažādām problērnām, attie-
cīgi nav lineāru risinājumu.
Ar lozungu «atdosim pašval-
dībārn» vien ir par maz. Jo ir
jau ari tā: ir bažas, ka būs ga-
dījurni, ka vienai funkcijai
atvēlēto naudu pašvaldība
novirzīs citu vajadzību fi-
nansēšanai. Es nesaku, ka
tas būtu rnasveidā, bet...

Jūs uzteicāt labklājības
ministres idejas, bet cik tās
gatava aizstāvēt Vienoti11a
un cik tā ir Viņķeles «cīņa- 'l

Mūsu ministres, gan Ilze,
gan Ingrīda Circene" tomēr ir
gana pieredzējušas, lai zinā-
tu, ka ir jākomunicē ar parti-
ju un frakciju.

Vel viena duāla situācija.
No vienas puses, dala sa-
biedrības ir stingri pārlieci-
nāta, ka valsts pārvalde ir
pārāk liela, attiecīgi vēl «īsl-
nāma», No otras puses, pa-
rādās indikācijas, ka pārval-
de nu ir tā nopllclnāta, ka
sāk netikt galā ar savām
funkcijārn, ar ko ari cilvēki
praktiski saskaras. Bet jop-
rojārn uzskata, ka par lielu •.•

Te nu mēs nonākam atpa-
kal pie sarunas sākuma. Kā-
dēļ mums nav jēdzīgu politi-
kas plānošanas dokumentu?
Tāpēc - ka trūkst kapacitā-
tes, ka nav - kas ar to nodar-
bojas. Satiksmes ministrijā
tie ir daži cilvēki, lai gan, ie-
spējams, ik departamentā
vajadzēja būt tādam guru,
kurš vienrnēr var pateikt, kur
mēs esam un kas jādara at-
bilstoši nozares politikai, ne-
vis jāimprovizē, reaģējot uz

----" ,- ----,-
koncepciju, tad tas, kas ir no-
nācis arī lidz Saeimai, atvai-
nojos, ir nožēlojarni. Jo paš-
reizējā variantā faktiski ir ru-
na par 10--15cilvēku grupu,
kas apstiprina gada pārska-
tus, attīstības stratēģijas un
nosaka personālvadības prin-
cipus uzņēmumu valžu atla-
sē, Es atvainojos, bet, ja šai
grupai nav instrumentu, kā
piespiest, piemēram, Latvijas
dzelzceļu veidot budžetu tā
vai šitā vai Latvijas valsts me-
žus veidot iepirkumu politiku
tā vai tā, tad no šādas koman-
das lielas jēgas nebūs.

Pagājušajā nedēļā Diena
lntervēja finanšu ministru,
kurš pauda bažas, vai parla-
ments nākamā gada budže-
ta projekta otrajam lasīju-
mam 15. novembrī neie-
sniegs papildu finansējuma
pieprasījumus par milzu
summārn. Ko sakāt kā frak-
cijas vadītājsī

Priekšlikumi, protams,
būs. (Izvelk no kabatas la-
pu.) Lūk, Saskaņas centra
priekšlikumi. Daudz. Seši
miljoni latu - tā vēl skaitās
mazā summa... Ja runājam
par koalīcijas priekšliku-
miem, tad, cik zinu šobrīd,
tie ir gaumes robežās. Proti,
skaitot kopā, ap miljonu: NA
ap 300, RP ap 300 tūksto-
šiem, un tā. Vismaz Vienotī-
bas frakcijā mēs esam nolē-
muši nenodarboties ar lokā-
lo PR, tas ir, nesniegt priekš-
likumus par konk:rētu skolu
jumtu remontu utt. Mūsu
frakcijā debates ir par diviem
virzieniem papildu finansē-
jumam - probācijas dienests
un no vardarbības cietušu
bērnu rehabilitācijai.

Opozīcija ari iesnIedz kā-
dus priekšlikumus, kas ir
jēdzīgi un atbalstāmi no po-
zīcijas pusest

Viltīgsjautājums ...Teiksim
tā: nav tā, ka opozīcija no-
darbotos tikai ar destrukciju
un ālēšanos .•

Dzintars Zaķis

Vai ONizmaiņas var kalpot
mantiskās nevienlīdzibas
mazinālanai?

GATIS KOKINS
EKONOMISTS
Esmu patīkami pārsteigts kaut
ko tādu dzirdēt no Zaķa kunga
puses, jo es par šādu ideju
esmu iestājies jau sen. Tiesa,
domāju, ka viņš par šādām
runām dabūs rājienu no «veco

neollberāļu» premjera un finanšu ministra puses, kuri atkalsāks
apgalvot, ka šādu niansētāku liN sistēmu ir ārkārtīgi grūti adminis-
trēt utt. Bet jebkurā gadījumā Zaķa teiktais ir laba zīme: ka domu
apmaiņa un ideju attīstība Vienotībā notiek.
Zaķa ideju zemāku liN sasaistīt ar ikgadēju ienākumu deklarāciju
gan neatbalstu. Nu kāpēc nepieciešams to skolotāju vai ugunsdzē-
sēju šādi pazemot? Ja bažas ir par to, ka kādam oficiālā alga ir Ls
300, bet viņš vē1200 saņem «aploksnē-, tad galu galā zemāka liN
likme stimulēs no «aploksnes» atteikties.

Nez no kurienes uzradies tas -
K1ēpī ievēlies kamolīts mazs,

Saulē sārti vaidziņi tvīkst,
Vai Iielāku laimi maz vēlēties drīkst 1
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