
Novecojusi ekonomikas mode
Bens LATKOVSKIS, tālr. 67886700 dzams pasaules vadošo Mūsdienās vairāk naudas augt. Ja procentu likmes miski efektīva, bet mēs

ekonomistuatziņāspar to, ir bankām, bet visvairāk visiem būs vienādas, tad to nevaram atļauties, jo
kādāveidājāorganizēeko- naudas ir dažādiem fon- būsvietas,kurassūdzēsies, esam vai nu pārāk.dumji,
nomiskā dzīve. Labā ziņa diem (pensijufondiem un ka viņu ekonomika ir loti vai pārāk. blēdīgi, vai ar
ir tā, ka atziņas, kuras ir līdzīgāmfinanšuorganizā- sliktā stāvoklī un viņiem pārāk. lunkanu muguri-
populāras centrā, pēc ga- cijām). Tas atspoguļojas vajadzētuzemākaslikmes. ņu un tāpēc viegli ietek-
diem trim, četriem, pie- tādā kā anonīmu finanšu Varbūt Frankfurte piekri- mējami. Tāpēc labāk tā-
ciem kļūst populāras ari menedžerukapitālismā.So tīs un ļauskādāvalstiturēt lāk no grēka un atsakā-
pie mums. Tāpēc varam lielo finanšu korporāciju likmeszemākas,lai stimu- mies pat no iespējas vei-
sagaidīt, ka ari pie mums menedžeri pārvalda mil- lētu tās ekonomiku. Bet dot pašiem savu mone-
mainīsiesnoskaņ.ojums. jardusun skatās,kur izvie- tad nāks bankas no otras tāro politiku.

- Līdzīgus stāstus, ka tot naudu, raugoties no valstsun teiks: atvainojiet, - Monetārā politikajau
mainīsies noskaņ.ojums, savas perspektīvas. Viņi bet jūsu rezervju uzstādī- nekur nepazūd, ja mēs ie-
no dažādiem ekonomis- tad ari veido sabiedrību jums un procentu likmes viešam eiro, jo vienalga
tiem un politiķiem dzir- pēc savaģīmjaun līdzības. attiecībāpret mums ir ne- valsti ir jāregulē naudas
du jau vismaz gadus tris - Vai 2014. gada taisnīgas.Jūskropļojatvie- daudzums, vienalga jāre-
četrus, bet nekas būtiski 1. janvārī mums būs noto tirgu liekot mums, gulē banku kreditēšanas
nemainās. eiro? piemēram, Vācijai, turēt ātrums.

- Piekritu, ka esmu to - Visticamāk, ka būs, augstākaslikmesnekāLat- - Valdošais uzskats
jau ari agrāk teicis,bet jā- bet cerēsim,kanebūs. vijā. Tas padara latviešu ir, ka mums to nevar
paiet zināmam laikam, lai - Kādā intervijā eko- bankas netaisnīgi konku- uzticēt, jo esam pārāk.
notiktu tādas lielas pār- nomists Gatis Kokins rētspējīgas.Ko varēsatbil- dumji un visu salaidīsim
maiņas sabiedrībasdomā- teica, ka, saglabājot latu, dēt centrālais regulators? grīstē. Lai to regulē no
šanā. Tomēr kopējā ten- mēs vismaz nākamās pa- Katrā valsti vajag vai nu Frankfu.rtes.
dence ir skaidra. audzes politiķiem dotu bremzēt,vai stimulēt eko- - Bet to nevar izdarīt

- Ja kādu ideju, lai cik iespēju izmantot efektī- nomiku ar naudas palīdzī- centralizēti no Frank-
laba tā būtu, nevirza uz vāko ekonomikas ietek- bu. To ir grūti izdarit, ja furtes, jo kā viņi var zi-
priekšu liela nauda, tad mēšanas instrumentu - banku pārraugs ir viens. nāt mūsu vajadzības un
šī ideja tā ari paliek ide- monetāro politiku. Ievie- Rezultātā naudas būs par situāciju.
jas līmenī. šot eiro, mēs atņ.emam maz krīzes 1aikā un par - Doma īsumā ir šāda

- Ja ir labas idejas, tad sev tādu iespēju nākotnē. daudz buma fāzē, tādējādi - nav ko mērkaķim dot
vienmēratrodaskāds,kurš - Tieši tā. Ta jau ir tā atkal nonākot pie burbUļu stūrēt. Jāieklemmē stū-
ir gatavs tās sponsorēt.Ja eirozonasproblēma,kavi- cikliem.Būs cikli, kad iz- re, jāieķī1ēpedālis un lai
neviens nesponsorē, tad sāseirozonasvalstīsir vie- augsmebūs pārāk ātra un tik brauc uz priekšu kaut
varbūt tā ideja nemaz tik na monetārāpolitikaneat- kritumi pārāk strauji, jo pa celmiem.
laba nav? Kapitālismapa- karīgino katrasvalstseko- nekadnebūs pareizipiere- - Ļoti precīzaanaloģija.
veids,kurš ir vērojamskā- nomiskāssituācijas.Tagad gulēts nepieciešamāsnau- Banku savienība ir tieši
dā konkrētā bridī, ir atka- viņi grib izveidot banku das daudzums un banku šāds automobilis, kurš
rīgsno tā, kuramtajābrīdī savienību, kuru pārvaldīs rezerves,jo to nespējviens brauc ar ieklemmētustūri
ir visvairāknaudasun līdz viena pārvaldes organizā- regulatorscentrā. un pedā1i.Viņš brauc uz
ar to ietekmesabiedriskajā cija no Frankfu.rtes.Taču - Viens no neafišēta- priekšu vienā ātrumā pa
telpā. 19. gadsimti visvai- tas ir par sarežģītu,un at- jiem argumentiem par bedrēm tur, kur vajadzētu
rāknaudasbijarūpniekiem kal būs valstis,kurās eko- labu eiro ir tāds, ka pa- piebremzēt,un velkastur,
un viņi noteica ekonomi- nomika augspārāk strauji, šiem savamonetārā poli- kur gluds posms un vaja-
kas attīstības virzienu. un valstis, kuras nespēs tika varbūt ari ir ekono- dzētu citus piedzīt. Tāpēc

Saruna ar pazīstamo ekonomistu Jāni Ošleju par
baņķieru domāšanas dominanti Latvijas publiskajā
telpā, sekošanu novecojušai ekonomiskajai modei
un eirozonu, kura ir kā liels tirgus paviljons - pilns
ar skaistām precēm un lielu kredītkarti kabatā.
Lielā iepirkšanās beidzas ar milzīgiem parādiem.

- Latvijā par ekono-
miskiem jautājumiem
publiskajā telpā visbie-
žāk izsakās banku darbi-
nieki, līdz ar to ari sa-
biedrībā valda šo baņķie-
ru radītie priekšstati par
to, kas ekonomikā ir labs
un kas slikts. Kā šī baņ-
ķieru domāšanas domi-
nante iespaido Latvijas
ekonomikas attīstībuž

- Cilvēkadomāšanuun
viņa redzeslokulielāmērā
iespaido profesija, kurā
viņš strādā. Protams, baņ-
ķierim ir baņķieraviedok-
lis, rūpnīcas strādniekam
rūpnīcas strādnieka vie-
doklis, bet rūpnīcas vadī-
tājam rūpnīcas vadītāja
viedoklis. Katram cilvē-
kam šis viedoklisatšķiras,
jo tas veidojas katra pie-
redzē, kuru uzliekšispro-
fesijas rāmis. Jā, tas ir
slikti, ka žurnālisti loti
daudz komentārus prasa
tieši banku ekonomis-
tiem, kas rada vienveidīgu
komentāru vidi, jo viņu
viedokli iespaido viņu
darbavieta. Prasot vie-
dokļus dažādu sfēru eko-
nomistiem, sabiedrība ie-

gūtu plašāku un līdzsva-
rotāku kopējo skatu.

N eoliberālisma
dogmas Latvijā ir apbrī-
nojami dzīvelīgas, un
tās tikpat kā netiek ap-
šaubītas. Vai tas skaid-
rojams ar šo banku ek-
spertu dominanci?

- Neoliberā1ismadog-
mu dzīvelīgumslielāmērā
izskaidrojams ar to, ka
Latvija nav ideju radītāja
valsts.Mēs esam kā pro-
vince un vairāk patērējam
citu idejas.Turklāt patērē-
jamarnelielunovēlošanos.
Tas, kas bijis modē pirms
pieciemgadiemcentrā, ta-
gad ir modē provincē.
Tikmēr centrs ir aizgājis
tālāk un tur rņodē ir jau
kaut kas cits. Sobrīd eko-
nomiskāsdomas tendence
ir prom no monetārisma.
To var redzēt Japānā, kur
skaidriredzams, ka notiks
pānnaiņas.Tiek ierobežo-
ta centrālāsbankasneatka-
riba, un valsts ekonomika
tiks daudzvairākfinansēta
no centrālāsbankaslīdzek-
ļiem.Taspatsnupat notika
Ungārijā. Tas notiek ari
citur, bet visvairāktas re-
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vienots banku regulators
Frankfurtē neder. Ta ir
fundamentāla kļūda.

- Labi, tā ir kļūda.
Vācija, Nīderlande,
Luksemburga gan jau
no tā gūst kādu labumu,
bet kāpēc Spānija, Itāli-
ja, Portugā1e ari balso
par? Vai mēs gudrāki
par spāņiem?

- Esmu pārliecināts, ka
spāņi rūgti nožēlo iestāša-
nos eirozonā. Viņiem ir
lielākais bezdarbs kopš
1970. gada. Viņiem pie
diktatora Franko nebija tik
slikta ekonomiskā situācija
kā tagad. Vienīgais ie-
mesls, kāpēc viņi nav izstā-
jušies no eirozonas, ir tas,
ka izstāties no eirozonas ir
vēl sāpīgāk un sarežģītāk.

- Latvijas Bankas ru- t
nasvīrs Uldis Rutkas- ~
te sola, ka eirozonā bū- ~
šot zemākas procentu !
likmes.

- Tas ir loti bīstams so-
lījums, jo šis zemākās pro-
centu likmes būs ari eko-
nomikas izaugsmes gados.
Tas nozīmē, ka ekonomika
attīstĪsies caur straujiem
kāpumiem un krīzēm. Ta
ekonomika attīstījās
19. gadsimtā, kad likmes
tika turētas vienādi cietas
un zemas, bet ekonomika
gāja kā pa viļņiem. Laiku
pa laikam uznāca milzīgas
krīzes, daudzi palika bez
darba, visi raudāja, viss bija
slikti un teica nekad vairs,
bet tad 10-15 gadus strau-
ja attīstība un atkal kri-
tums. Ta cilvēki dzīvoja
gadsimtiem ilgi, līdz iemā-
cījās pieregulēt naudas
daudzumu, piebremzēt iz-
augsmi, mīkstināt krīzi un
attīstīties vienmērigāk un
ilgtspējīgāk, Tas, ko piedā-
vā Ru~te~ ir atĶrie~ties

NOMALE UZ MŪŽiEM. Jānis Ošlejs: «Iestāšanās eirozonā un cilvēku aizbraukšana apvienojumā ar tādu fatālismu, ka mēs neko
nevaram izdarīt, mūs padarīs par tādu nomali, kurā nekas nenotiek»

tāda pati vai palielinājusies.
VIsas nabadzīgās valstis
turklāt ir iekūlušās milzu
bezdarbā. Pateikt, kāpēc
Latvijā viss notiks citādi, ir
loti grūti.

- Stāsta, ka nākšot
investīcijas.

- Pēdējais BJoomberg ap-
skats par investīciju klima-
tu Latviju ir ierindojis
augstāk nekā Igauniju.
Igauniju 40. vietā, bet Lat-
viju - 36. vietā. Igaunijā ne
korupcijas indekss, ne dar-
ba spējas nav mainījušās.
Yie~gais, kas ir mainījies,
Ir eiro.

- Eiro ieviešanaspro-
pagandā liels uzsvars
tiek likts uz p~oloķis~o

• lestāšanās eirozonā ir kā ieiešana lielā,
skaistā tirgus paviljonā, kur visiem ir viena
nauda, tiek iedota kredītkarte un ierādīta vieta,
kur tirgot preces. Viss jau ir skaisti, tikai
problēma tā, ka kredītkarte ir tik liela un citu
ražotās preces tik skaistas, ka tu sapērcies
šīs skaistās preces, bet savas, kuras varbūt
nav tik skaistas un atrodas kādā nomalākā,
stūrītī, neizdodas izpārdot.
Viss beidzas ar to, ka esi lielākos parādos.
Tā ir eirozonas lielākā problēma.

Šobrīd ekonomiskās domas tendence ir
prom no monetārisma.

- Jā, tāda plakano no-
dokļu sistēma ir tikai biju-
šajā Padomju Savienībā,
šķiet, aŗī Saūda Arābijā un
dažās Afrikas valstis. Tie,
kas iebilst pret progresīvā
nodokļa ieviešanu, de-
monstrē izteiktu padomju
cilvēka domāšanu, par ko
liecina, ka šāds plakans no-
doklis ir vienīgi bijušajā
PSRS. Rietumu stila kapi-
tālistiskajā sistēmā tiek do-
māts, kā maksimāli lielu
iedzīvotāju skaitu padarit
par kapitālistiem un ar to
dzīt uz priekšu visu ekono-
miku, kamēr padomju do-
māšana domā, kā šaurai
elitei nodrošināt bagātu,
pārtikušu ~~vi. -ŗap~c tur

vu īpašumu ārzemniekiem
un iepērkam preces no ār-
zemēm par aizņemtiem lī-
dzekļiem kredītu vai ieplū-
dušu depozītu veidā, tad
atklātos, ka tas ir loti tuvs
izaugsmes ātrumam. Tātad
var teikt, ka mūsu ekono-
miskās izaugsmes ātrums
īstenībā mēra to, ar kādu
ātrumu mēs sevi izpārdo-
dam uz ārpusi. Ta jau nav
nekāda ekonomikas attīstī-
ba. T~ ir īslaicīgsburbulis.

- Sobrīd par galveno,
lai neteiktu - vienīgo,
ekonomiskās regulācijas
mehānismu tiek atzīti
fiskālie instrumenti. Vai
fiskāli instrumenti ir
pietiekami, lai novērstu
šos burbUļusun veidotu
veselīgu ekonomisko
truktūruēs .
- Tas, ka mēs atsakāmies

no naudas politikas un iz-
veidojam centralizētu ban-
ku pārraugu, nozīmē, ka
kredītu, naudas daudzuma
regulēšana vairs nebūs mū-
su rokās un notiks centrali-
zēti, kas atņem mums jeb-
kādus ekonomikas piere-
gulēšanas instrumentus.
Tad tiešām vienīgais ins-
truments, kas valstij paliek,
ir valsts budžets. Ar katras
valsts individuālo budžetu
jau nepietiek, lai uzplauku-
ma fāzē piebremzētu eko-
nomiku un krīzes laikā to
stimulētu. Ir nepieciešami
papildu finanšu resursi, ku-
ri var nākt tikai no ES
ekonomikas centra, bet
patlaban ES nav pietiekami
lielu budžeta ieņēmumu.Ja
Brisele spētu kā ASV ie-
ņemt 17% no IKP centra-
lizētā budžetā un pārdalīt,
tad mēs varētu veidot ko-
pēju naudas sistēmu, kas
izlīdzinātu ekonomikas at-
~bas: ~ ir ASY~-



__ ~_-"""",:,,"""--:-:--:~-"'~~J'
et ta 0..:15gadus strau- augstāk nekā Igauniju.

ja attīstība un atkal kri- Igauniju40. vietā, bet Lat-
tums. la cilvēki dzīvoja viju- 36.vietā. Igaunijāne
gadsimtiemilgi, līdz iemā- korupcijasindekss,ne dar-
cījās pieregu1ēt naudas ba spējas nav mainījušās.
daudzumu, piebremzēt iz- Vienīgais,kas ir mainījies,
augsmi,mīkstināt krīzi un ir eiro.
attīstīties vienmērīgāk un - Eiro ieviešanas pro-
ilgtspējīgāk.Tas, ko piedā- pagandā liels uzsvars
vā Rutkaste, ir atgriezties tiek likts uz psiholoģisko
19. gadsimtā un piemērot aspektu - pievienojoties
visiem vienu uzvalku. Vēl eirozonai, mēs iestāja-
viņš apgalvo,ka eiro ievie- mies bagāto valstu klu-
šana atvieglosmūsu tirdz- biņā un esam tuvāk tā
niecibu ar eirozonu, Bet saucamajam ES kodo-
Latvijas tirdzniecibas bi- lam, kas divātrumu Ei-
lance ar eirozonu ir izteikti ropā nodrošina mūsu
negativa. Latvija eksportē virzīšanos. uz priekšu
vairāk uz Krieviju, Zvied- pirmajā ātrumā.
riju, Angliju, taču Joti - Vēlneviensnav kļuvis
daudz importē no Vacijas bagāts, iestājoties bagāt-
un citām eirozonasvalstim nieku klubā. Bagāts var
tās spožās lieti.ņas, kuras kļūt, sākot ražot kādasvēr-
mums tik Jotipatīk.Tas,ka tigas preces vai pakalpoju-
mums būs vieglāk ar eiro- mus. Tas, ka mēs mēģinā-
zonasvalstimtirgoties, pa- sim uzvilkt smukus uzval-
tiesībā ir slikti, jo mums kus un apsēsties pie viena
vairāk ieplūdis turienes galda ar bagātniekiem,
precesun būsvēlmazākko mūs bagātākus nepadaris.
eksportēt. Iestāšanās eiro- Ja kādu tas padaris bagātu
zonā ir kā ieiešana lielā, un kādam tas būs labi, tad
skaistā tirgus paviljonā, tie būs daži Latvijas biro-
kur visiem ir viena nauda, krāti, kas dabūsdarbu šajās
tiek piešķirtspapildus kre- ES institūcijās un viņiem
dīts, iedota kredītkarte un maksās labu algu. Kāds
ierādīta vieta, kur tirgot tam sakars ar vidējāLatvi-
preces. Viss jau ir skaisti, jas iedzīvotājadzīveslīme-
tikai problēma tā, ka kre- ni, man ir grūti teikt. Es
dītkarte ir tik liela un citu domāju,nekāds.Kas attie-
ražotās preces tik skaistas, cas uz braukšanu pirmajā
ka tu sapērcies šis skaistās ātrumā, tad labāk ir braukt
preces, bet savas, kuras otrajā ātrumā, jo tā var
varbūt nav tik skaistas un braukt ātrāk.Mēs redzam,
atrodas kādā nomaļākā ka attīstibas ātrums ārpus
stūrītī, neizdodasizpārdot. eirozonas ir lielāks nekā
Viss beidzas ar to, ka esi eirozonā. Es labāk braucu
lielākos parādos. la ir ei- otrajā ātrumā, nesēžot ko-
rozonas lielākā problēma. pā ar bagātnieka kluba
Tiek solīta ari straujāka biedriem, nekā pirmajā āt-
izaugsme, bet tas nav pa- rumā kopā ar bagātnieka
matots nekādāpieredzē, jo kluba biedriem.
neviena nabadzīgā valsts - Šobrid aktualizējies
nav noķērusi bagātākās jautājums par nepiecie-
valstis. Starpība ir palikusi šamību paaugstināt mi-

sīs skaistās preces, bet savas, kuras varbūt
nav tik skaistas un atrodas kādā nomalākā,
stūrītī, neizdodas izpārdot.
Viss beidzas ar to, ka esi lielākos parādos.
Tā ir eirozonas lielākā problēma.

Šobrīd ekonomiskās domas tendence ir
prom no monetārisma.

Ja saskaitītu, cik daudz mēs izpārdodam
savu īpašumu ārzemniekiem un iepērkam
preces no ārzemēm par aizņemtiem lidzekļiern
kredītu vai ieplūdušu depozītu veidā, tad
atklātos, ka tas ir loti tuvs izaugsmes
ātrumam. Tātad mūsu ekonomiskās izaugsmes
ātrums īstenībā mēra to, ar kādu ātrumu mēs
sevi izpārdodam uz ārpusi.

nimālo algu. Kāds ir
ekonomista skatījums uz
šo jautājumu?

- Domāju, ka minimālo
algu celt var, bet tad radī-
siesproblēma, ka tie uzņē-
mumi, kuri spēj eksportēt
vai pārdot vietējā tirgū
preces un pakalpojumus
tikai tāpēc, kamaksāmini-
mālo algu, kļūs nekonku-
rētspējīgi. Mums ir divas
iespējas,kā varamatrisināt
šo problēmu. Viena ir sa-
mazināt nodokļus tiem,
kam ir mazasalgas,bet tad
nodokli jāpalielina kaut
kur citur. Luksusprecēm,
automobiļiem, nekusta-
majamīpašumamvai tiem,
kuriem ir lielākas algas.
Otra iespēja ir mainīt va-
lūtas kursu, kas Jautu pa-
lielināt algas, bet nesama-
zinātu mūsu uzņēmēju
konkurētspēju.Ja nevienu
no šīm iespējamneizman-
tojam, tad algas minimu-
mu palielināt nevaram, jo
tad daudziuzņēmumi kļū-
tu nekonkurētspējīgi.

- Tiesībsargs apgalvo,
ka algaszem iztikasmini-
muma nav un nevar būt
taisnīgas un Šīnetaisnība
ir jālabo. Kā to izdarit?

- Tiesībsargam ir tais-
nība, un es viņu atbalstu,
kad viņš saka,ka minimālā
alga ir smieklīgaun par to
nevar izdzīvot. Mēs izlie-
kamies,ka tā nav,un tāpēc
pat nopietni cilvēki saka,
ka tur neko izdarit nevar,
tiesībsargs ir populists un
liksimiesmierā. Bet tā nav.
Vienkāršineviensneko ne-
grib darit, lai atrastumeto-
des, kā var palielināt gan
minimālo algu, gan sagla-
bāt konkurētspēju. Bet tas
ietver dažas nepatīkamas
lietas. Kaut vai nodokļus
luksusprecēmvaiprogresī-
vo nodokļu likmi.

- Latvija ir viena no
tām retajām valstīm pa-
saulē, kur nodokļu sistē-
mā nedarbojas progresi-
vitātes princips - jo lie-
lāks ienākums, jo lielāka
nodokļa likme.

oklis ir vienīgi bijušajā
PSRS. Rietumu stila kapi-
tālistiskajāsistēmātiek do-
māts, kā maksimāli lielu
iedzīvotāju skaitu padarit
par kapitālistiemun ar to
dzīt uz priekšuvisuekono-
miku, kamēr padomju do-
māšana domā, kā šaurai
elitei nodrošināt bagātu,
pārtikušu dzīvi. Tāpēc tur
ir progresīvi nodokli, bet
mums ir plakaninodokli.

- Sabiedrisko domu
veido tie, kuriem ir nau-
da. Latvijā 80% iedzīvo-
tāju tikai iegūtu no prog-
resīvās nodokļu likmes,
bet neviena partija šo
būtisko jautājumu neiz-
virza priekšplānā. Vēlē-
tāji balso par partijām,
kuras neaizstāv viņu
ekonomiskās intereses.

- Jā, to var saukt ari par
sabiedriskāsdomasnozag-
šanu, bet to var vērot ari
citāsvalstis.Cilvēkinebal-
so par partijām, kuras vi-
ņiem varētu dot ekono-
misko labumu.Cilvēkilīdz
galampar to nepadomā.

- Valdība uzsver, ka
Latvijas IKP pieaugums
esot lielākais ES un tas
liecinot par esoŠā kursa
pareizību. Taču Joti lī-
dzīgi ekonomiskie pro-
cesi bija vērojami ari ie-
priekšējā uzplaukuma
fāzē pirms krīzes. Vai
tagad vērojamas būtis-
kas atšķirības no trekna-
jiem laikiem?

- Mums jāatceras, ka
šobrīd mums Joti daudz
ieplūst kapitāls, kurš bēg
no eirozonas perifērijas
valstim(kurācenšamiesie-
stāties),par kuru uz parāda
mēs pērkam preces no ār-
valstim,kā ari izpārdodam
savus īpašumus ārvalstnie-
kiem. Ja saskaitītu, cik
daudzmēs izpārdodamsa-

ri var nākt tikai no ES
ekonomikas centra, bet
patlabanES navpietiekami
lielubudžetaieņēmumu.Ja
Brisele spētu kā ASV ie-
ņemt 17%no IKP centra-
lizētā budžetā un pārdalīt,
tad mēs varētu veidot ko-
pēju naudas sistēmu, kas
izlīdzinātuekonomikasat-
šķirības.Kur ir ASVkara-
bāzes?Ariwnas tuksnešos,
kur nekā cita nav.Tur, kur
ekonomikair panīkusi,val-
dība ierīko karabāzes, lai
cilvēkiem būtu darbs un
iztikšana.Tačumūsu reali-
tāte ir cita. Ne mēs iegūs-
tam centralizētu valsti kā
ASV,nedz izmantojam tās
priekšrocibas, kādas dod
sava nauda. No abām ie-
spējām dabūjam sliktāko.
ES septi.ņu gadu budžets
nav palielinātsun neko tā-
du mums nesola.

- Imants Kalniņš savā
vēstulē tēlaini raksta, ka
mēs kā tādas aitas tie-
kam dzīti vienā aplokā
federālās Eiropas no-
stūri. Kā vērtējat viņa
salīdzinājumu?

- ES ir daudzi panīkuši
nostūri ar lielu bezdarbu.
Tie ir gan Beļģijas dienvi-
dos, gan Francijā, gan
Spānijā.Nav daudz iemes-
lu, lai Latvijā būtu citādi,
saglabājotiesesošajaipoli-
tikai. Mūs uzdevums ir
Latviju izveidotkā plauks-
tošu valsti, kurā cilvēkiem
ir darbs. Ja mēs īstenojam
tādu naudas politiku, kurā
mums ir liels bezdarbs,
tad tas ir klaji nepareizi.
Iestāšanāseirozonāun cil-
vēku aizbraukšana apvie-
nojumā ar tādu fatālismu,
ka mēs neko nevaram iz-
darīt, mūs padaris par tā-
du nomali, kurā nekas ne-
notiek. Protams, ka tas
nav pieņemami.•
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