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Kokins: ekonomikai būtu iespējas, ja valūta būtu
pilnvērtīga
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Piektdiena, 4. jūnijs (2010) 11:02

"Ja Latvijas valūtu būtu pilnvērtīga valūta, nevis grāmatvediska subsitūcija, tad mums būtu
iespējas," intervijā Neatkarīgai saka Lattelekom valdes priekšsēdētājs Gatis Kokins, kurš ir arī
Sabiedrības citai politikai ekonomists, komentējot ekonomiskās krīzes cēloņus.

Viņš klāsta, ka pie fiksēta valūtas kursa, naudas apjomi, kas Latvijā nekontrolēti milzīgā apjomā
ieplūduši pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, bijuši pārāk lieli, lai ekonomika tos varētu
"sagremotu". Savukārt, sākoties krīzei, notika pretējs process – šī nauda milzīgā ātrumā izplūda
laukā no Latvijas ekonomikas, un "mēs atkal neko nevarējām izdarīt".

G.Kokins uzskata, ka Latvijas Bankai padomes līmenī
būtu jādiskutē, kāds tad ir labākais ceļš, lai
nodrošinātu valsts izaugsmi.

"Ja tagad mēs klausāmies uz uzņēmējiem – man ir
kredīts eiro, es to nevarētu atdot, ja latu devalvētu.
Bet tagad viņš vēl jo vairāk nevar atdot tāpēc, ka
viņam nav apgrozījuma. Nu, vai tad nav vienalga,
kāpēc kredītu nevaru atdot?! Īslandē tie, kas bija
paņēmuši kredītu eiro, pirms krīzes par hipotekāro
kredītu maksāja 20% no mājsaimniecības
ienākumiem. Pēc Īslandes kronas devalvācijas
mājsaimniecības par hipotekāro kredītu maksājau jau
80% no mājsaimniecības ienākumiem. Latvijā caur
iekšējo devalvāciju  notiek līdzīgi. Mēs maksājām
savus 30% no ienākumiem, bet tagad mums lēnām,
mokoši un proporcionāli netaisnīgi samazina algu un tagad mums jmaksā tie paši 80%. Elastīgākas
monetārās politikas gadījumā mums nebūtu jāsamazina alga, nebūtu arī tādas sociālās spriedzes."

Viņš arī uzskata, ka sirreāli ir tas, ka bankas vadītājs savu darbu mēra pēc tā, vai tiek noturēts
fiksēts valūtas kurss. Tā tā esot liela Latvijas dīvainība.
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Latvijā gaļa netiekot līmēta  |9|

Beitāns: īsziņu Ozolam rakstīju, jo viņš dusmās gāja kaitēt "Aerodium"  |22|

Bergs: Kampars - viens no sakarīgākajiem ekonomikas ministriem, bet nevajag
arī glorificēt  |11|

Kampars dēlu atrunājis no studijām ārzemēs |6|

Izsludina stipendiju konkursu studijām Japānā

FOTO: "Eko ostas" dabisko baktēriju audzēšanas fabrikā investē 449 000
latu  |3|  

Konkurentiem daudz jautājumu par skolēnu autobusu konkursu

Karjeras izvēle lielā daļā Eiropas joprojām notiek, vadoties pēc dzimumu lomu
stereotipiem  |1|

Skaties vēl

Bergs: Kampars - viens no
sakarīgākajiem ekonomikas
ministriem, bet nevajag arī
glorificēt |11|
Uzņēmējs, SAF Tehnika līdzīpašnieks un
ekonomikas ministra Arta Kampara (JL)
ārštata padomnieks Normunds Bergs ministra
palikšanu amatā aizstāv gan pašreizējās
politiskās situācijas, gan...

Ekonomists: budžeta ātrāka
sagatavošana būtu resursu un laika
šķiešana |29|
2011.gada budžetu Finanšu ministrijai būtu
jāiesniedz Saeimā pēc šā gada oktobra
sākumā gaidāmajām parlamenta vēlēšanām,
šādu viedokli Dienai pauda Nordea bankas
ekonomists Andris...

Arhitekts Gerkāns: Rīgā nav daudz
jaunu ēku, kas priecē skatu |23|
Rīgā iepriekš pamatīgi tika dzīvots pāri
līdzekļiem, tāpēc dziļā krīze nepārsteidz,
intervijā avīzei Dienas Bizness saka
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