
  

Manipulācijas ar skaitļiem 
par Latvijas ekonomiku 
un tās patiesais stāvoklis

Latvijas Ekonomistu asociācijas 3. starptautiskā konference
2012. gada 13. aprīlis

Profesors Ivars Brīvers,
Latvijas Ekonomistu asociācija,

Banku augstskola,
Rīga, Latvija



  

Latvijas pašreizējās valdības un 
iepriekšējo gadu valdību 
pamatprincipi

 Latvija ir laba vieta biznesam, tikai iedzīvotāji 
traucē

 Skaitļi ir svarīgāki par cilvēkiem
 Ārzemnieki ir svarīgāki par Latvijas 

iedzīvotājiem
 Latviju labāk var pārdot eiros nekā latos
 Izaugsme ir svarīgāka nekā labklājība



  

Labklājība un ekonomikas augsme

Labklājība nozīmē
 individuālo pārticību
 vidi

Individuālā pārticība ietver
 privātos labumus

 materiālos
 nemateriālos

 sabiedriskos labumus (ko ietver arī vide)

Vide nozīmē
 dabas vidi
 sociālo vidi
 kultūrvidi
 etnisko vidi
 u.c.

Individuālo pārticību var izmērīt ar 
kopējo materiālo un 
nemateriālo labumu daudzumu, 
kas pieder personai.

Kopējo pārticību var izmērīt ar 
individuālo pārticību summu, kā 
arī sabiedrisko labumu kopējo 
vērtību (tautas mantu).

IKP ir tautas mantas pieaugums – 
tautas mantas funkcijas pirmās 
kārtas atvasinājums.

IKP pieaugums ir tautas mantas 
funkcijas otrās kārtas 
atvasinājums.

Vērtēt funkciju pēc tās otrās kārtas 
atvasinājuma ir absurdi.



  

Ekonomikas izaugsme ir svarīga finanšu 
tirgiem un nevis tautas labklājībai

“Mēs esam 
iemācījušies 
būt taupīgi.”

Aptuveni 200 tūkstoši galvenokārt gados jaunu 
cilvēku ir atstājuši Latviju – “veiksmes stāstu”.



  

IKP pieaugums: 
(2. kārtas atvasinājums)

ES vidējais, Latvija, Nīderlande 



  

Reālā IKP izmaiņas (2005=100): 
(1. kārtas atvasinājums)

 ES vidējais, Latvija, Nīderlande 



  

Reālā IKP izmaiņas (2005=PPS): 

 ES vidējais, Latvija, Nīderlande 



  

Latvijas ekonomika ilgā laika posmā



  

Ekonomikas augsme un 
maksājumu bilances deficīts



  

Valdības mīts par Latvijas ekonomikas 
strukturālajām izmaiņām



  

Valdības mīts par eksportu kā ilgtspējīgu 
Latvijas ekonomikas dzinējspēku



  

Mēs esam radījuši ekonomiku, kura ir novedusi pie 
pretrunas ar vērtībām, uz kurām tā sākotnēji balstījās, 
un mūsu pašu mērķiem. 
(N.Sarkozī, runa Pasaules Ekonomikas forumā, Davosā, 2010. gada 27. janvārī)

Kad bagātības uzkrāšanai vairs nebūs lielas 
sociālas nozīmes, notiks lielas izmaiņas 
cilvēku morālē. Mēs spēsim atbrīvoties no 
daudzajiem pseidomorāles principiem, kuri 
ir vadījuši mūs divsimt gadus; kuru dēļ mēs 
esam cēluši godā visnepievilcīgākās 
cilvēku īpašības, uzskatot tās par 
augstākajiem tikumiem. … 

Bet uzmanieties! Laiks tam vēl nav pienācis. 
Vēl vismaz simts gadus mums būs 
jāizliekas pašiem sev un jebkuram citam, 
ka taisnīga rīcība ir nekrietna, un nekrietna 
rīcība ir taisnīga, jo nekrietnība ir izdevīga, 
bet taisnīgums nav izdevīgs. John Maynard Keynes, 

Economic Possibilities for 
our Grandchildren, (1930)
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