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"atdod" savus iedzīvotājus darbam ārzemēs.

Neapšaubāmi, darbaspēka migrācijas procesam ir savas negatīvas puses. Th

POLICY COORDINATION IN LATVIA:
PROBLEMS AND SOLUTIONS

ir vērtīga un darbspējīga darba resursa aizplūde no Latvijas, t.s. "smadzcņu
"
aizplūde , demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās valstī u.c. Tomēr jāatzīst, k,,
darbaspēka migrācijas procesam ir arī pozitīvas sekas, kuras ir redzamas un
ierādāmas. Par vienu no galvenajiem migrācijas efektiem, kurš labvēllg1
�
.
1etekme_ valsts ekonom1kas
attīstību, var uzskatīt darba migrantu naudas
pārvedumus. Atšķirībā no privātās vai oficiālās finansēšanas dala naudas
Latvijas darba migranti nopelna ārzemēs, tiek sūtīta atpaka! uz Latviju viņu

ko

�a�u

mājsaimniecībām bez jebkādām oficiāli nostiprinātām saistioām un nosaclt

jumiem. Šādi naudas pārvedumi visbiežāk tiek iztērēti migranta izcelsmes vab;ll
mājsaimniecības uzturēšanas vajadzībām, stimulējot iekšējo pieprasījumu valsti.

The purpose of this article is to survey significant literature on policy
coordination and outline relevant problems and solutions for Latvia. In the
rapidly changing environment organisations have to ensure not only smooth
vertical coordination

(hierarchical,

principa[

-

agent

relationship)

within

organisation, but also enhance horizonta[ coordination (decentralised, network
relationship) both within and between organisations. A reccnt body of literature
has

argued

that

none

of

these

challenges

are

unfamiliar

in

the

public

administration. With the growing complexity and interdependcnce of policy
issucs, the question on how best to coordinate the business of government has
becomc an ever more pressing concem. Policy coordination is a procedural

Guntars Vanags (Latvija)
DARBA TIRGUS TRANSFORMĀCIJAS EKONOMISKĀS
KRĪZES IETEKMĒ EIROPAS SA VIENĪBĀ

!east minimisation of duplication,

overlapping,

of

inconsistency and

governrnent

policies (negative

govemment perspective and set of priorities instead of narrow and sectoral
perspectives (positive coordination). It is also important to note that there are
spheres of high and low interdependence.

m·

tikai uz valstīm, kuras parasti uzskata par "elastīgām", piemēram, Apvienota
Karaliste vai Dānija, bet arī uz pārējām ES dalībvalstīm.

conflict

coordination), and the development of comprehensive and coherent, whole

Eiropas darba tirgus ir panācis ievērojamu dinamiku pēdējos gados, katru
gadu apmēram 22% Eiropas darba ņēmēju maina darba vietu. Šāda kustība ir

value and aims at an avoidance or at

Renārs Zelčs (Latvija)

Attiecīgi rādītap

svārstās no 14% darba t)ēmēju Grieķijā un 16% Zviedrijā !īdz vairāk nekā 25°"
Lielbritānijā, Somijā, Spānijā un Dānijā. Darba ņēmēju dinamikas izmaiņas 11
novēr jamas ilgstošā laika periodā, kas izriet no nodarbinātības iespēju
�
paplašmāšanās Eiropas Savienībā kopumā, ierosinot būtiskus strukturflluN
uzlabojumus darba tirgū. Tomēr ne visi darba ņēmēji

ir ieguvuši vicnādu

labumu no šīs pozitīvās tendences. Kaut arī ilgstošo bezdarbnieku skaits 11
samazinājies kopš 1990. gada, tomēr šī problēma ir nopietna. Pēdējos gadn�
gandrīz 45% no visiem bezdarba vijņiem saglabājās ilgāk nekā gadu ES,
salīdzinot ar tikai aptuveni 10% ASV. Un tādējādi šis jautājums ir kjuvis vel
aktuālāks kopš krīzes sākuma. Politikai, kuras mērķis ir atbalstīt darba J}ēmCJII
pāreju uz nodarbinātību saskaņā ar elastīguma un sociālās drošības principiem,
pamats samazināt ilgtermiņa bezdarbu un veicināt nodarbinātību.
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Šis darbs izstršdAts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projcktā
nAtbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju istenošanain
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AL TERNATĪVA PIEEJA LATVIJAS FONDU BIRŽAS
INDEKSU IZMANTOŠANĀ
Pētījuma mērķis ir starptautiskajā finanšu tirgū integrētās Latvijas fondu
biržas NASDAQ OMX Riga indeksu un iekšzemes kopprodukta savstarpējās
korelācijas

konstatācija.

Darba

novitāti

pamato

tas,

ka

atbilstoši

vispārpieņemtajai praksei, biržas indeksi tiek pielietoti kā fondu tirgū kotēto
vērtspapīru cenu izmaiņu indikators, un plašāk praktiski netiek pētīta to saistība
ar pārējiem valsts ekonomikā notiekošajiem procesiem. Pētījuma gaitā tika
konstatēts, ka, salīdzinot vadošo Latvijas fondu tirgus indeksu OMXR ar
iekšzemes kopproduktu kā vienu no galvenajiem tautsaimniecības attīstības
raksturlielumiem, atklājas to kopīgā dinamika. Turklāt biržas indekss šajā
gadījumā darbojas kā apsteidzošais indikators, bieži uzrādot attīstības virzienu
ilgāku laiku pirms aktuālo statistisko datu konstatācijas. Viens no svarīgākajiem
pētījumā

iegūtajiem

secinājumiem

-

ir

iespējams

izmantot

fondu

biržas

indeksus, lai prognozētu ekonomikas izmaiņu dinamiku nākotnē. Kā galvenā
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