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Saturs

! 20. septembra balsojuma būtība

! Eksports

! Ārvalstu Tie�ās Investīcijas

! Kredītresursi

! ES tie�ās iemaksas

! Citas sekas

! Bezdarba līmenis

! Secinājumi
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20. septembra būtība

! Tikai formāli balsosim, vai iestāties vai neiestāties ES

! Patiesība: pasaules un pa�māju politiķu, kā arī globālā finan�u un 
kapitāla tirgus uztverē jau esam ES sastāvdaļa

! Jau vairākus gadus mums ir labs valsts reitings, lētāki kredīti,
lielākas lauksaimniecības eksporta kvotas, SAPARD un citi ES 
resursi tikai tāpēc, ka tiek pieņemts, ka iestāsimies ES

! �NĒ� balsojums 20. septembrī nozīmētu izstā�anos no ES.
Visticamāk Latvija tad būtu vienīgā Austrumeiropas valsts, kas 
paliktu ekonomiski un politiski �pelēkajā� zonā

! Rezultātā sekotu smaga ekonomiska krīze
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Eksporta apjoma samazinā�anās
! 60% no Latvijas eksporta kopapjoma sastāda uz ES, 14% uz Igauniju un 

Lietuvu
! Summējot pārējās kandidātvalstis, potenciāli eksports uz ES ir vairāk kā 

85%
! ES uz Latviju eksportē tikai 1.6% no eksporta kopapjoma
! Latvijai ir vajadzīga ES, nevis otrādi
! 30% no Latvijas eksporta uz ES un Baltijas valstīm ir �sensitīvajos 

sektoros� (lauksaimniecība, tekstils, gatavie apģērbi, ma�īnbūve utt.)
! �obrīd Latvijai ir brīvās tirdzniecības re�īms ar ES, bet �sensitīvajos

sektoros� ir kvotas un tarifi, kas atbilst Latvijas kā ES kandidātvalsts 
statusam

! Neiestājoties ES, �o labvēlību varam zaudēt 
! Neiestājoties ES, Latvija zaudēs savu lomu kā tranzītvalsts (kāpēc gan 

ES, gan NVS tirgotājiem �ķērsot divas robe�as?) 
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Eksporta apjoma samazinā�anās

! ES nebūs politiski iespējams uzturēt tās kvotas un tarifus 
lauksaimniecībai, tekstila nozarei un metāliem, kā līdz �im

! Preču sertifikācija, sanitārie noteikumi, eksporta licencē�ana 
minētajām nozarēm kļūs daudz striktāka

! Paliekot ārpus ES, Latvija eksportēs uz Igauniju un Lietuvu kā uz 
ES (Brīvās tirdzniecības līgums ar �īm valstīm tiks lauzts)

! Igauņu un lietuvie�u zemniekiem būs pieejamas Briseles 
subsīdijas
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Eksports pa valstīm 1992. � 2002. 

Visi dati, izņemot prognozes, ņemti no LR Centrālās statistikas pārvaldes izdotās ikgadējās �Latvijas Statistikas gadagrāmatas�. Izteikts mLVL.
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Samazināsies Ārvalstu Tie�ās Investīcijas (ĀTI)

! Sprie�ot pēc Polijas un Čehijas pieredzes iestājoties NATO un ES, ĀTI 
Latvijā pieaugtu par apmēram 20% jeb 30 mLVL gadā

! Ja neiestāsimies, �is pieaugums nenotiks
! Daudzi �obrīd plānotie projekti nenotiks, un ir paredzams, ka ĀTI ieplūde 

samazinātos par vismaz 20% jeb 30 mLVL gadā
! �āda samazinā�anās būtu gaidāma sākot ar 2005. gadu, iespējams - pat 
ātrāk

! Rietumu investoru acīs mēs uzreiz iekļūsim �riska kategorijā�, kurā ir 
Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Kazahstāna 

! Investoru skatījumā �NĒ� balsojums būs skaidri izteikta atteik�anās no 
rietumu ekonomiskā modeļa un likumdo�anas

! Nordea vien �obrīd izskata investīciju projektus, kuru kopējais apjoms 
Latvijā sastādītu ap 80 mLVL, kas visticamāk netiks realizēts, ja Latvija 
neiestāsies ES
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NATO
Gada laikā saņemtās ĀTI Latvijā, Čehijā, Polijā un Ungārijā
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Gada laikā saņemtās ĀTI*
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Kredīti kļūs dārgāki

! �obrīd Latvijā samazinās kredītlikmes, un ir paredzams, ka tās tuvosies 
Eiropas likmēm laika posmā starp 2005. gada janvāri un 2007. gada 
maiju, ja Latvija iestāsies ES

! Ja izstāsimies, tad varam gaidīt valsts reitinga samazinājumu par vienu 
pakāpi jau tuvākajā laikā. Tam sekos kritums eksporta pieaugumam un 
ārvalstu tie�ajām investīcijām

! Daudzu uzņēmumu finansiālu grūtību dēļ, bankas būs spiestas 
paaugstināt likmes, lai segtu papildu uzkrājumus

! Līdz 2004. gada vidum likmes īslaicīgi pieaugs vidēji par apmēram 7%* 
(~10% gadā) līdz tādam līmenim, kādas tās bija pēc Krievijas krīzes

! Lielākā daļa kreditoru ierobe�os savus riska limitus un nogaidīs, lai 
noskaidrotu, kādu turpmāko politisko un ekonomisko ceļu Latvija 
izvēlēsies

* Starpbanku likme
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Kredīti kļūs dārgāki

! Pēc tam vidējās likmes varētu nostabilizēties ap 8%* (par 5% 
vairāk kā �obrīd), ņemot vērā, ka bankām būs jāsedz papildus 
izdevumi par dārgākiem ārvalstu kredītiem 

! Latvijas Banka arī būs ieinteresēta uzturēt augstākas likmes, lai 
valstij piesaistītu kapitālu

! Katram iedzīvotājam ar nefiksētu / peldo�u kredītlikmi jārēķinās, 
ka viņu kredīts kļūs apmēram trīs reizes dārgāks!

* Starpbanku likme
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Iespējamās LVL likmes* 2003. � 2006.gados 
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ES tie�ās iemaksas
! No 2004. � 2006. gadam, Latvija varēs apgūt apmēram 75% no tai 

pieejamajiem ES resursiem �iem gadiem - 268 mLVL gadā
! Latvijas līdzfinansējums �iem līdzekļiem ir 30% jeb 80 mLVL gadā
! Papildus Latvijai ir jāiemaksā 81 mLVL ES bud�etā
! Tātad netto Latvijas ieguvums no ES investīcijām būs 187 mLVL gadā
! Ņemot vērā, ka daudzi ieguldījumi infrastruktūrā (ceļos, tiltos, skolās, 

utt.) ir atlikti, gaidot �o finansējumu, Latvijai viss būs jāpaveic pa�u 
spēkiem

! Latvijas bud�eta deficīts 2003. gadā tiek prognozēts* ap 176,445 mLVL
(2.94% no IKP)

! Varam dro�i rēķināties, ka bud�eta deficīts strauji pieaugtu (par apmēram 
50 mLVL gadā)

! Pretējā gadījumā ieguldījumi infrastruktūrā liks kardināli samazināt citus 
izdevumus

* Grozījumi likumā �Par valsts bud�etu 2003. gadā
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Citas iespējamās sekas
! Pieaugot bud�eta deficītam, vēl vairāk pieaugtu LVL kredītlikmes
! Jebkurā gadījumā, augstākas likmes nozīmēs mazāk banku izsniegto mājokļu 

kredītu - mazāku apgrozījumu celtniecībā un celtniecības materiāliem
! Kapitāls varētu daļēji aizplūst no banku sektora uz pievilcīgākām off-shore

zonām un citām valstīm, kas jau būs ES (Igaunija, Lietuva, Kipra), savukārt 
jauns kapitāls būtu izteikti īstermiņa un spekulatīvs

! Latvija daļēji zaudēs tranzīta biznesu (kāpēc �ķērsot divas robe�as), kas 
būtiski ietekmēs investīciju ieplūdi ostās (tā tiks Klaipēdai un Tallinai)

! Pieaugs teko�ā konta deficīts un pasliktināsies tā finansē�ana
! Latvijai nāksies radikāli samazināt preču importu, lai teko�ā konta deficīts 

neapdraudētu Latu
! Bezdarba pieaugums uzliks vēl lielāku spiedienu uz tirdzniecības

pieprasījumu un valsts bud�etu
! Ja vērtējam Krievijas krīzi kā analogu, tad darbu zaudēs apmēram 20,000 

cilvēku
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Bezdarba līmenis Latvijā 1995. � 2002. gadā*
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Reģistrēto bezdarbnieku skaits Latvijā 
1995. � 2002. gadā
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