EIRO UN MANA LABKLĀJĪBA
Eiro ieviešana
nozīmē vairāk
investīciju –
ražošanas un
darbavietu
Eiro ieviešana kalpos par apliecinājumu
spēcīgai ekonomikai un paredzamai valsts
politikai, tādējādi vairojot Latvijas pievilcību
investoru acīs.
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Augstāki valsts kredītreitingi nozīmē drošāku
investīciju vidi un lielāku investoru uzticību.
Investīcijas – ekonomikas attīstība: radītas
jaunas darbavietas, īstenoti lieli projekti,
sekmēta mazo uzņēmumu darbība.
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Eiro ir viena no divām lielākajām pasaules
valūtām. To lieto arvien vairāk uzņēmumu un
cilvēku, arī Latvijā.

Līdz ar eiro ieviešanu pieaugs Latvijas
ietekme ES.

Pašreizējā pasaulē izdevīgāk un drošāk ir
saimniekot lielam reģionam kā Eiropai ar
vienu valūtu.
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Aptuveni 25% no pasaules ﬁnanšu rezervēm
tiek uzglabātas eiro valūtā.

Iegūsim iespēju piedalīties lēmumu
pieņemšanas procesā laikā, kad tiek būvēts
ES un EZ nākotnes modelis.
.

Eiropas Centrālā banka ﬁnanšu sistēmas
drošības nolūkā atbalsta visas eiro zonas
valstu bankas, kas nonākušas likviditātes
grūtībās krīzes dēļ. Tādējādi saglabājas
noguldījumi un kreditēšana, un nav
jāekonomē uz valsts budžeta rēķina.

Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi uzticas
eiro:
- gandrīz puse naudas tiek noguldīta eiro;
- vairāk nekā 80% kredītu ir eiro;
- 60% ārējo norēķinu par precēm un
pakalpojumiem tiek veikti eiro.
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Ekonomikas nestabilitātes brīžos Latvijas
iedzīvotāji steidz mainīt savu naudu uz eiro,
zaudējot daļu privāto līdzekļu.
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Gada laikā, kopš Igaunijā ir eirozonā, valstī
iepludināto investīciju apmērs ir dubultojies:
420 milj.EUR 2010 vs 857 milj. EUR
2011.gadā.1

Eiro - mazāki
maksājumi valsts
parāda
apkalpošanai

Eiro ieviešanas dēļ
cenas neaugs

Pārejot uz eiro, procentos par valsts parādu
turpmākos desmit gadus maksāsim vidēji
par 90 miljoniem eiro gadā mazāk.

Cenu kontrolei ir sagatavots eiro ieviešanas
likumprojekts, kā arī „pīrāgs” (godīgu
tirgotāju uzteikšana) un „pātaga” (kontrole
un sods).
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Nevienā no 5 jaunajām eirozonas
dalībvalstīm nav noticis nozīmīgs cenu
kāpums. Uz eiro pārejas rēķina cenas neaug
vairāk par 0.2-0.3% (ieviešanas tehniskās
izmaksas), t.i. no 10 LVL tie ir 2-3 santīmi.

Piemēram, Igaunija kā eirozonas dalībvalsts
ieguvusi lielāku līdzdalību kopīgā lēmumu
pieņemšanā.

CITU VALSTU PIEREDZE

SVARĪGI: apmainīs
VISUS latus. Eiro
pāreja NAV naudas
reforma.
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ASV nebūtu viena no pasaules
ietekmīgākajām ekonomikām, ja tajā būtu 50
atšķirīgas valūtas katram štatam.
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Maltas iedzīvotāji eiro izjuta kā aizvēju krīzē:
"Bez eiro mums būtu bankrots - ļaunāk kā
Islandei. Eiro mūs izglāba. Mūsu iepriekšējā
valūta – Maltas lira – bija stabila, taču
nepasargāja valsti no ārvalstu valūtas
svārstībām." 2
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• Slovākija krīzes laikā aizņēmās uz
salīdzinoši izdevīgiem noteikumiem (4%
gadā vai mazāk uz 10 gadiem)
• Somija - 1.5% gadā uz 10 gadu
vērtspapīriem;
• Vācija – uz 1.2% gadā;
• Tikmēr Latvijai ﬁnanšu tirgus krīzes laikā
bija gatavs aizdot tikai par 10% vai vairāk %
gadā, vai arī izmantot EK, SVF "ātrās
palīdzības" režīma aizdevumu.

Visi lati tiks apmainīti - netiks zaudēts
neviens lats!
Naudu Latvijas Bankā varēs apmainīt
vienmēr – arī pēc desmit un vairāk gadiem.
Pārējās bankās - 6 mēnešus bez maksas.
Eiro ieviešana nav salīdzināma ar pāreju uz
latiem - algas un uzkrājumi nezaudēs savu
vērtību.
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Igaunijā eiro ieviešanas rezultātā cenu
līmenis palielinājās par 0,3%. Tas ir nieks
salīdzinot ar globālu naftas vai pārtikas
cenu kāpumu, kas cenām Igaunijā pēc eiro
lika kāpt par 4-5%.
SALĪDZINĀJUMS: mēnesi ilgstošs lietus vai
sausums Krievijas tīrumos, izraisot pārtikas
cenu pieaugumu pasaules tirgos, rada daudz
lielāku cenu kāpumu, nekā vienotas valūtas
ieviešana.
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Eiro nenozīmē
identitātes zudumu

Uz eiro plānots pāriet pēc Latvijas Bankas
noteiktā kursa – 0,702804 lati par eiro.
Cenas skaitļos būs lielākas, bet tieši tikpat
reižu skaitļos lielākas būs arī algas, pensijas,
pabalsti u.c.
CITU VALSTU PIEREDZE

1

Eirozonas valstis viena otru atbalsta, jo ir
cieši saistītas un atkarīgas viena no otras.
Eirozonas valstis veido fondus (kā
apdrošināšanas iemaksas), lai grūtību brīžos
var aizdot (uz procentiem) cita citai līdzekļus
problēmu novēršanai. Tas ir daudz izdevīgāk,
nekā aizņemties no SVF.

CITU VALSTU PIEREDZE

Eiro zonas spēcīgākās valstis ir ieguldījušas
un iegulda lielu darbu un līdzekļus, lai eiro
pastāvētu, jo tas ir tām un visai ES izdevīgs
projekts.

Igaunijas reitings līdz ar eiro (gadu pirms un
pēc eiro ieviešanas) kāpa par 3 pakāpēm. Arī
Latvijā redzami jau pirmie soļi - virzība uz
eiro un tā ieviešana ļaus kāpt Latvijas
kredītreitingiem.
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Kļūsim piederīgi ES valstu kodolam, nevis
perifērijai.

CITU VALSTU PIEREDZE

Slovākijā eiro ieviešana ilgtermiņā
nodrošināja ievērojami straujāku investīciju
apmēru pieaugumu pēc krīzes nekā vidēji ES.

Ls 1

Eiro – stabilitāte un
drošība krīzes
periodā
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Igaunijā ārvalstu tiešo investīciju apjoms
uzņēmumos eiro ieviešanas laikā ir audzis
gandrīz 3x straujāk nekā tajā pašā laikā
Latvijā.

Ar eiro iegūstam
lielāku ietekmi un
piederību ES
kodolam

Eiro ir uzticama
valūta

Neskaitot ﬁnanšu sektoru
(23 January 2009; (c) Reuters Limited) by Prime Minister Lawrence Gonzi

Latu kredīti, pārejot
uz eiro, kļūs lētāki

Ekonomikas nestabilitātes brīžos latu likmes
mēdza „uzkāpt debesīs”. Rezultāts: latu
kredītņēmēja ikmēneša maksājums brīžiem
pieauga pat 3 – 4 reizes, no 150 Ls līdz
500 Ls.
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Pateicoties valūtas stabilitātei un
samazinātiem riskiem eiro kredītu likmes
būs zemākas kā latu likmes.

Latvijas eiro rotās tautumeitas simbols un
Latvijas Republikas ģērbonis.

Eiro ieviešana- LATA
DEVALVĀCIJAS RĒGA
BEIGAS
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Uz sānu joslas divu eiro monētai būs
Latvijas valsts himnas pirmā rinda
CITU VALSTU PIEREDZE
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„Devalvācijas rēgs biedē pašus un aizbiedē
investorus no Latvijas!” Tie ir neauglīgi
periodi, kas sastindzina ekonomiku,
ražošanu, tiek zaudēts laiks, ienākumi,
darbavietas. Eiro šo rēgu aizslauka.
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Ne vācieši, ne francūži, ne igauņi nav
zaudējuši savu nacionālo identitāti,
aizstādami markas, frankus un kronas ar eiro.
Arī Vatikānā ieviestais eiro nav mazinājis
pundurvalsts identitāti.
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