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Pagājušo nedēļu, apspriežoties ar Ģirtu Rungaini, mēs kristalizējām viņa ideju par
ražošanas sektora attīstīšanu Latvijā.
No vienas puses, investīcijām industrijā pašlaik ir labvēlīgs periods. Augstās peļņas
iespējas servisa un nekustamā īpašuma sektoros ir izgaisušas uz ilgāku laiku. Eiropas
fondu iespējamais atbalsts un vēl arvien relatīvi zemais nodokļu slogs to tikai veicina.
Visbeidzot, ir nedaudz sarukušas darbaspēka izmaksas un augstais bezdarba līmenis
ļauj veikt kaut elementāru personāla atlasi.
No otras puses – nav īsti to kristalizācijas centru, ap kuriem jaunajai industrijai
veidoties. Esošie mazie un vidējie uzņēmumi ir vāji kapitalizēti ar trūcīgu produkcijas
pārdošanas potenciālu Eiropā. Savukārt, ja mēs orientāsimies vien uz Krieviju, būs
problēmas ar industrijas konkurētspēju.
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Как крадут наше
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Visu Latvijai!
15. maijā notiks «Visu
Latvijai!» Vienības
brauciens un svecīšu
vakars pie Kārļa
Ulmaņa pieminekļa

Finanšu sviras efekts
Investīciju pasaules likumsakarības noved pie tā, ka nauda piesaista naudu. Pašlaik
Latvijā investīciju fondi nespieto, jo depresīvās ekonomikas apstākļos saskata pārāk
daudz risku. Tomēr, ja Latvijas valsts nodibinātu Industrializācijas fondu, kurā ieguldītu
500 miljonus latu (kurus, savukārt iegūtu no izdevīgas valsts uzņēmumu privatizācijas),
tad ārvalstu baņķieri ar lielu varbūtību šādu labi izveidotu un pārvaldītu fondu
papildinātu ar līdzekļiem 2-4 reižu lielākā apjomā. Tādejādi jau gada laikā Latvijas
valdības rīcībā būtu Industrializācijas fonds ar 1.5-2.5 miljardu latu lielu kapitālu.
Saprātīgi šo kapitālu investējot uzņēmumos, tie spētu aizņemties no komercbankām vēl
vismaz 2 miljardus latu. Tātad, valstij pārņemot iniciatīvu, industrializācijas vajadzībām
būtu iespējams piesaistīt 3.5-4.5 miljardus latu, kas Latvijas mērogiem varētu būt
ievērojams stimuls ražošanas sektoram.
Ražošanas pārcelšana no Rietumeiropas
Kādiem būtu jābūt Industrializācijas fonda investīciju principiem? Pirmkārt – dzelžainam
fokusam uz ražošanu. Nekāda tirdzniecības atbalsta, ofisu celtniecības u.tml. Otrkārt,
protams, investīcijas pašmāju ražotāju kapitālā. Bet tas var izrādīties nepietiekami.
Maz. Nestimulējoši. Labs resurss industrializācijai būtu Rietumeiropas vidējo ražošanas
uzņēmumu uzpirkšana. Tādas iespējas pašlaik ir! Eiropas attīstītajās valstīs ir
tūkstošiem konkurētspējīgu un vidēju ražotņu, kas pieder uzņēmēju otrajai un trešajai
paaudzei, kas uzkrātā kapitāla radītās labklājības rezultātā meklē iespēju tos pārdot.
Izcila Industrializācijas fonda stratēģija būtu šādus uzņēmumus pirkt, pārvietot ražotnes
uz Latviju, bet mītnes zemēs saglabāt šo uzņēmumu pārdošanas un mārketinga
departamentus. Rezultātā būtu vairāki ieguvumi: paaugstinātos šo uzņēmumu
konkurētspēja, jo būtiski saruktu izmaksu bāze; saglabātos tradicionālie noieta tirgi un
know-how darbībai Rietumeiropā; Latvijā rastos jaunas darbavietas un ražošanas
tradīcijas, kompetence un stabils pieprasījums augstskolām pēc inženieriem. Šādai
darbībai Latvijai jau ir vairāki pozitīvi piemēri, no kuriem, šķiet, visplašāk pazīstamais ir
Ulda Pīlēna realizētais Šveices energoiekārtu firmas pārņemšanas darījums.

Klementīne
KINO jaušības un
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Relatīvi vienkāršs plāns Latvijas industrializācijai balstītos uz trim vaļiem: finanšu sviras
efekta, ražošanas pārcelšanas no Rietumeiropas un finanšu stimuliem.
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Finanšu stimuli
Kopā ar pirmajiem diviem pasākumu kopumiem, protams, būtu nepieciešams iedarbīgi
finanšu stimuli turpmākām investīcijām. Še nepietiks ar Latvijā tik iecienītajām
paātrinātās pamatlīdzekļu norakstīšanas iespējām. Ir jāapsver capital gain tax atlaides,
līdz investori nav atguvuši 150% no investīcijām. Pirmo trīs gadu laikā valstij ir
jāatlīdzina uzņēmuma par darbiniekiem maksātie IeIeN un VSAI, ja ir radītas jaunas
darba vietas. Ja šie finanšu stimuli tiks piemēroti ļoti fokusēti un vienīgi industriāliem
uzņēmumiem, tas veicinās šo uzņēmumu ātrāku pelnītspēju un vilinās arī citus
uzņēmējus investēt rūpniecībā. Finanšu modelēšana jaunradītu ražotņu gadījumā
parāda, ka neto nodokļu efekts būs pozitīvs un valsts budžets no tā iegūs.
Kopsavelkot: mēs ar Ģirtu bijām vienisprātis, ka bez efektīvas un apņēmīgas valsts
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līdzdarbības Latvijas ceļš uz re-industrializāciju būs lēns un mokošs. Iespējams, lai
nerastos lieks kārdinājums (moral hazard), šie procesi būtu jāuzrauga nevis pašmāju
investīciju baņķieriem, bet konkursa rezultātā atlasītiem starptautiskiem
profesionāļiem. Tomēr noraudzīties uz notiekošo bezdarbībā un cerībā uz ātri reaģējošu
Adama Smita neredzamo roku ir naivi un nepiedodami.

Citi šī aut ora blogi
Labdien, Lattelecom! |34|
Palielināt VSAI vai NĪN? |19|
Tikai skūpstus, nekādas krustošanās! |27|
Kā bez huligānisma iekļauties eirozonā 2010. gada 31. decembrī? |36|
Kā sakrustot ezi ar čūsku? |122|
Otrreiz tai pašā bankā neiekāpsi |25|
Žonglējot ar Eiropu |30|
Vicināšanās ar rokām pēc referenduma |57|
Vai naudas iezīmēšana palīdz valsts budžetam? |35|
Kā iespējams nekavējoties stimulēt ekonomiku un nesagraut valsts budžetu? |41|
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starp citu

2

20.04.2010 15:13

Nākamie

Vērtēt komentāru:

8 x Atbildēt

Šis kungs, Kokins, ilgst oši bija darbojies Pareksā. Zinām, ar ko tas beidzās... Tāpat viņš manīt s kādā
nekustāmo īpašumu kompānijā, kas neglīt i it kā uzkārās... Visbeidzot , pēc šī kunga dīvainās
nonākšanas Latt elekomā, nabaga pilsoņiem tika uzspiesti mākoņtēva dekoderi...
Jā, braukt ar sudrabot u mersedesu ir labi, tāpat arī iesaist īties it kā akt uālā polit iskā part ijā. Arī gudras
domas izplat īt nav peļami, bet... kā vardā? Kur ir reāls veikums? Jebšu tikai blā blā blā sava pašlabuma
veicināšanai?
Žurka Kornēlija

20.04.2010 15:21

Vērtēt komentāru:

5 x Atbildēt

Kokins ir t ukšu salmu kūlējs. To t ik dara kā blogo un pa t witteri dzīvojas. Laikam partijas uzdevums
palielināt atpazīstamību, lai vbarēt u būt viena no lokomat īvēm Vienotībā.
Jā... Viņš būs viena liela un ļoti slikta lokomatīve!
vēsture » abiem

20.04.2010 15:32

Vērtēt komentāru:

5 x Atbildēt

Kokins ir viens no Latvijas labakajiem ekonomistiem! ko tu iesaki vinam darit? st radat par slesera
kontrolet a uznemuma kraveju un turet mut i? Kokina darbs ir lasit, analizet, runat un rakst it, to vins
ari dara!
Kurmītis » Kokinam

20.04.2010 16:06

Vērtēt komentāru:

4 x Atbildēt

Principā apspriešanas vērta ideja. Tik vien problēma - saskaņā ar to t ie paredzēts, ka VALSTIJ ir:
1. Šajā jau t ik smagajā laikā jāiegulda pusmiljards budžeta naudas šim projekt iņam. At kal pensionārus
laupīsim?
2. Jāveic vairākas būtiskas izmaiņas likumdošanā, lai tieši šādu biznesa shēmu būtu iespējams realizēt.
3. Un kurš būs t as, kurš lems – kādus uzņēmumus pirksim, un kādus – ne? Iepirkuma konkursu
rīkosim? Jeb uzt icēsimies jaunpupa klases biedru padomiem?
Saskaņā ar Ēlert es deklarēt ajiem standartiem, ABI šie moment ir pirmās pazīmes t am, ka t iek plānots
kārtējais valsts nozagšanas mēģinājums, kuru veiks mafiozās uzņēmēju ar valsti saaugušās st ruktūras.
Jēlā laike alias - Vienot ības at balst ītāja uzņēemēja Pīlēna pieminēšana ir viennozīmīgs t am
apliecinājums. Kazi puisim jau vēl kādi pāris “iepērkami” uzņēmumi ir padomā, tik ņaudiņas trūkst –
t āpēc - Iai valsts iedod … :)
FUI, Kokin, FUI!
Es jau saprotu, ka dikt i gribas un, ka jāizmanto iespēja izkruķīt kādu rebi, kamēr vēl savējie pie
šprices, kurus rudenī vēlētāji var arī aizslaucīt mēslainē, bet nu t ik at klāti pat vecie zagļi nezaga … :)
starp citu » vēsture

20.04.2010 16:06

Vērtēt komentāru:

3 x Atbildēt

Labs ekonomists nekad nelīst u kā uzcepts mērkaķis t irgot zagtu mant u.
Kurmītis » vēsture

20.04.2010 16:12

Vērtēt komentāru:

0 x Atbildēt

A drīkst , lūdzu, uzzināt – kā t ieši izpaužas viņa “labākā ekonomista” kvalit āt es? Koviņš tādu līdz šim
labu ir valstij saekonomējis? Ir kaut ko? Jeb tikai muldējis, muldējis, muldējis un visādās padomēs un
valdēs, tajā skait ā- SCP valdē, sēdējis?
Mums t e šodien jau vēl viens Stratēģiskās domas spīdeklis t ikko kā “izcēlās”. Ķīlis. Pēc kura
“padomiem” cūkas t urpmāk barot ar bulciņām, dzirdīt ar kafiju un vest st riķītī past aigāties pa
harmoniski izpļauto mauriņu, lauksaimnieki pat oficālu prot esta vēstuli jau uzrakstījuši … :)
viesis

20.04.2010 16:18

Vērtēt komentāru:

2 x Atbildēt

Hm, var strīdēties, vai ar šiem mehānismiem piet iks, bet t as ir fakt s, ka bez mērķt iecīgas valsts
politikas ražošanu neizdosies atjaunot piet iekamā apjomā, bet bez ražošanas mēs tā arī paliksim par
parādos iedzīt u trešās šķiras valsti. Tā, ka jautājumā, par vadīt as valsts ekonomiskās politikas
nepieciešamību, Kokina kungam var tikai piekrist. Par konkrētajiem inst rumentiem jau jādiskutē
profesionālākā līmenī, ne man spriest :)), lai gan no malas vērojot, tas viss izklausās saprāt īgi.
Tambovskijs

20.04.2010 16:20

Vērtēt komentāru:

2 x Atbildēt

Mans minējums, bet šķet , ka galvenais zemt ekst s meklējams sekojošajā frāzē: "500 miljonus latu
(kurus, savukārt iegūtu no izdevīgas valsts uzņēmumu privatizācijas)".
Gan Melngailis, gan Kokins Telekomā ir ne tikai dēļ nepamat ot i lielās algas. Melngailis akt īvi bīdīja
"management buyout " - neizdevās. Kokinam droši vien cita pašprivatizācijas shēma padomā. Tagad
t ikai jādabū sabiedrības atbalsts. Un sabiedrība varētu iekrist uz domu par Industrializācijas
Programmu.
Kurmītis » Tambovskijs

20.04.2010 16:31

Vērtēt komentāru:

1 x Atbildēt

Jap!
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Atkārtošos - t ik at klāti pat vecie zagļi nezaga … :)
krauze

20.04.2010 16:42

Vērtēt komentāru:

1 x Atbildēt

Vecie zagļi vispār neko valstij nav at st ājuši. Viss jau sen ir noprivat izēts, bet ieņēmumi naudā ir tuvu
nullei. Tāpēc arī nav no kā pensijas maksāt.
jautājums

20.04.2010 16:45

Vērtēt komentāru:

1 x Atbildēt

Es piekrītu, ka bez agresīvas valst s līdzdalības Lat vijas indust ralizācija nav iespējama. Tikai Kokina
piedāvātais veids gan šaubīgs...Oi, šaubīgs !
x

20.04.2010 17:16

Vērtēt komentāru:

0 x Atbildēt

ka un jus patiesham st avejat talu no pashreizejas nodoklju polit ikas att ist ibas?:):)
un ta uznjemumu uzpirkshana nesanaks tikpat veiksmigs ieguldijums valsts nodoklju maksatajiem, ka
daudzi cit i?:)
Kurmītis » krauze

20.04.2010 17:36

Vērtēt komentāru:

0 x Atbildēt

+++Vecie zagļi vispār neko valstij nav at st ājuši. Viss jau sen ir noprivat izēts.+++
… re, ka nav vis … Kokinam vēl šis t as ir at licis, Latt elekom un Latvenergo ieskaitot . Šitie kumāsi pat
vecajiem zagļiem šķit a par trekniem … kur nu t iem līdz jēlā laika un Vienotības mērogiem un apetīt ēm
!? Tādi sīkbodnieki vien bija … :)
agd

20.04.2010 17:39

Vērtēt komentāru:

0 x Atbildēt

Vērtēt komentāru:

2 x Atbildēt

Izzagšanas shēma.
Financialis » Kurmītim

20.04.2010 20:24

Izskatās, ka ar veselību arvien sliktāk un slikt āk... Nu jau nolaidies esat kanalizācijas līmenī. Es saprotu,
ka ja "Partija saka: vajag! Tad jādara" bet nu ne jau t ādām met odēm...
Un at kal - palasot cien. god. Kurmīša komentārus un bloga ierakst us gribot negribot nonāku pie
secinājuma - Kurmītis, tāpat kā Человек ir "daiļrakstu un komentāru t amborētāju" klubiņa
nosaukums - t āda kopliet ošanas t ... nu teiksim t elpa Delfu komentētāju izlasei Dienā...
Financialis » P.S.

20.04.2010 20:26

Vērtēt komentāru:

1 x Atbildēt

Un vēl - iesaku laikus izmainīt preču zīmi uz Kurmīti(š2) lai nesanāk (š2)muce
Ganja Farmer

20.04.2010 22:08

Vērtēt komentāru:

0 x Atbildēt

Šitādu naivumu es no abiem kungiem negaidīju... Arī sākuši at raut ies no realitātes?
Sociāldemokrāts » Ganja Farmer 22:08
22:48

20.04.2010

Vērtēt komentāru:

0 x Atbildēt

Šitādu naivumu es no abiem kungiem negaidīju... Arī sākuši at raut ies no realitātes?
----------------------------------------Nu, ko nu par tik sarezgītām lietām tērzēt ?
Labāk darīsim kaut ko īst eni latvisku, vienkāršu, reālu un prakt isku, piemēram, raksim Daugavu no
Ķengaraga līdz Melnajai jūrai.
Bet kaut kas IR jādara. Par latviet ību vien mūs nebaros.
Ideja par ražošanu nav slikt a. Vajag nezagt, vajag uzt icēt ies, vajag nemelot, vajag ieklausīties. Vai
nebūs par sarežgīt u?
cba

21.04.2010 00:24

Vērtēt komentāru:

0 x Atbildēt

Beidzot prāt īgs un pamat ots viedoklis. Uzskatu Rungaini un Kokinu par top 5 ekonomist iem Latvijā.
Gribētu cerēt , ka kaut ko no šī valdība varēt u arī mēģināt realizēt.
Garry

21.04.2010 01:50

Vērtēt komentāru:

0 x Atbildēt

Populist iski murgi,
Kāds vēl industrializācijas fonds. Un kurš to pārvaldīs? Šlesers, Šķēle & Ko (kins)?
1

2

Apskatīt visus komentārus |35|

Koment ēt rakstu
vārds:

Nākamie

adresāts:

Apstiprināt
Ievietojot savus komentārus portālā www.diena.lv, lietotājs automātiski piekrīt www.diena.lv piedāvātajiem
noteikumiem un nevar izvirzīt nekādas pretenzijas pret portālu. www.diena.lv neuzņemas nekādu atbildību par
viedokļiem, kas pausti portālā publicētajos lasītāju rakstos un komentāros. Portāls www.diena.lv ir pievienojies
deklarācijai par cieņu, iecietību un sadarbību interneta telpā - Internets bez naida.
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