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Redaktora sleja
Tuvojas sen gaidītais brīdis, kad izskanēs starta šāviens Latvijas pirmajai
prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē, kas sāksies 2015. gada 1. janvārī.
Šī žurnāla slejās vairāk nekā gada garumā esam diskutējuši par to, kādai
jābūt prezidentūrai, kādas prioritātes izvēlēties, kādām grūtībām gatavoties,
cik lielus līdzekļus paredzēt un kā savienot Latvijas intereses ar ES kopējo
nostāju. Žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” slejās esam piedāvājuši daudzveidīgas metodes, kas palīdz izvērtēt prezidentūras efektivitāti.
Nav tālu brīdis, kad varēsim likt lietā šos paņēmienus un veikt pašvērtējumu.
Kā viena no galvenajām problēmām, par ko esam diskutējuši un rakstījuši, ir
Latvijas prezidentūras ES Padomē sākuma sakritība ar jauna Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas sastāva un Latvijas valdības izveidi pēc 12. Saeimas
vēlēšanām. Viena no prognozēm bija tāda, ka EK apstiprināšana varētu ieilgt,
un tas apgrūtinātu pašas prezidentūras darbu, jo īpaši attiecībā uz jaunu iniciatīvu virzīšanu. Tādas pašas prognozes tika izteiktas attiecībā uz Latvijas
valdību, kurai jāpārdzīvo allaž skarbais un sarežģītais pēcvēlēšanu politisko
kaislību cikls. Šīs bažas nav piepildījušās, jo EP ir ievēlēts un pārgrupējies,
un pārliecinošs tā vairākums atbalsta ES stratēģiskās prioritātes, kas atspoguļotas “ES 2020”. EK ir apstiprināta bez lielām kaislībām, ieviešot jaunu ES
politiku pārvaldības modeli, kurš balstās uz lielāku savstarpējo koordināciju
un politiku integrāciju. Arī jaunās Latvijas valdības vadmotīvs ir Latvijas
prezidentūras veiksmīga novadīšana.
ES daudzveidīgajā politiku spektrā viens no vadmotīviem ir konkurētspēja kā mēraukla un līdzeklis izaugsmes nodrošināšanai. Arī Latvijas
prezidentūras prioritāte ir konkurētspējas palielināšana. Tādēļ šī žurnāla
numura galvenā tēma atspoguļo prezidentūras darba kārtību. Latvijas Bankas speciālistes Daina Paula un Jūlija Pastušenko, kā arī Inese Stepiņa no Latvijas Darba devēju konfederācijas pamatoti norāda uz paša konkurētspējas
jēdziena daudzveidīgo interpretējumu. Piedaloties diskusijās un lemjot par
konkrētu rīcībpolitiku ieviešanu, būtu nodalāms tā šaurais un plašais definējums, lai izvairītos no izplatītas kļūdas, kad viss, kas notiek sociāli ekonomiskajā telpā, tiek saukts par konkurētspēju. Kā raksta Paula un Pastušenko,
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konkurētspēja ir “daudz vairāk nekā tikai cenu vai izmaksu līmenis. Tāpat kā
konkrētas preces konkurētspēju, arī valsts spēju sekmīgi konkurēt ar citām
valstīm nosaka ne tikai cenas un izmaksas, bet arī ārpus cenas faktori. Precei
tā būtu kvalitāte, funkcionalitāte, ergonomiskums, dizains un citi parametri.
Savukārt valstij konkurētspēja visplašākajā nozīmē ir spēja nodrošināt tās
iedzīvotāju labklājības pieaugumu, un šeit ir svarīga vesela virkne priekšnosacījumu, piemēram, uzņēmējdarbības un institucionālā vide, ražošanas
struktūra, izglītības sistēma, zināšanas, pētniecība un inovācijas un daudzi
citi faktori.”
Par minētajiem dažādajiem konkurētspēju veicinošajiem faktoriem raksta
citi žurnāla autori — Anete Vītola analizē pētniecības un inovāciju lomu,
Tatjana Titareva norāda uz neizmantoto sieviešu potenciālu, savukārt Inga
Goldberga akcentē reģionālo konkurētspēju un ES fondu ietekmi uz to. Viņa
norāda uz vairākām būtiskām kļūmēm, kuras kavē pilnībā izmantot resursus konkurētspējas vairošanai — “Cīņā par ES fondu finansējumu attīstības
programmas zaudēja savu būtību un kļuva par šauru instrumentu noteiktas
ES naudas saņemšanai. ... Attīstības programmas netiek piesaistītas reālajai
dzīvei un bieži vien konkrētai vietai. Līdz ar to attīstības programmas visām
pilsētām sanāk ļoti līdzīgas. Tajās katram gadījumam tiek iekļauti visi iespējamie virzieni un projekti, lai nezaudētu kādu iespēju apgūt ES finansējumu.”
Latvijas prezidentūras ES Padomē viena no prioritātēm ir saistīta ar ES
lomas palielināšanu pasaulē. Pēdējos gados ir pieaudzis ES partnerību tīkls
ar pasaules ietekmīgākajām valstīm dažādos reģionos. Šajā žurnāla numurā
iekļauts profesores Arčanas Upadaijas raksts par Indijas un ES attiecībām,
kura pamatoti norāda, ka svarīgāka par līgumu parakstīšanu ir abu iesaistīto pušu izpratne par savstarpējo izdevīgumu un nacionālo interešu diktētu
pragmatisku sadarbību.
Šī žurnāla numura viesis ir jaunizveidotās Eiropas Komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis, kura atbildība ir eiro un sociālais dialogs. Viņš
iezīmē EK izveidošanas jauninājumus un plašo darbības lauku nākamajiem
pieciem gadiem.
Žaneta Ozoliņa, LU profesore,
žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” zinātniskā redaktore
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Eiropas Savienības INSTITŪCIJAS

India’s Foreign Policy Strategy and
the European Union
Dr. Archana Upadhyay,

School of International Studies, Jawaharlal Nehru University
India’s foreign policy faces several challenges arising out of a swiftly
changing global security environment, global economic slowdown and
an unpredictable neighbourhood. Domestic factors have also become increasingly important in India’s foreign policy calculations. From effectively
managing its relationships in its immediate and extended neighbourhood,
to stepping up its engagement with the rest of the world, while simultane
ously playing a constructive role at multilateral forums on issues of global
governance, India’s foreign policy has come a long way. On the basis of its
own internal assets and through mutually beneficial diplomatic, economic
and security arrangements, India hopes to maximise its global influence
politically, economically and culturally. It is within these parameters that
India seeks engagement with the rest of the world, including the European
Union.
Keywords: European Union, Foreign Policy, multi-polarity, Strategic
Partnership.
Indijas ārpolitikā ir novērojami vairāki izaicinājumi, kuru iemesls ir glo
bālās drošības situācijas izmaiņas, globālās ekonomikas palēnināšana un
kaimiņvalstu īstenotās neparedzamās politikas. Iekšpolitiskie faktori arvien
vairāk ietekmē Indijas ārpolitiku. Indijas ārpolitika, kam raksturīga efektīva
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attiecību veidošana ar tuvākām un attālākām kaimiņvalstīm, iesaistīšanās
globālajos notikumos, konstruktīvas lomas īstenošana daudzpusējo attie
cību forumos, ir attīstījusies ilgus gadus. Indija vēlas palielināt savu globālo
politisko, ekonomisko un kulturālo ietekmi, balstoties uz tās nacionālajām
spējām un abpusēji izdevīgiem diplomātiskiem, ekonomiskiem un dro
šības risinājumiem. Izmantojot šādu pieeju, Indija cenšas līdzdarboties
starptautiskajos procesos, t.sk. veidot attiecības ar Eiropas Savienību.
Atslēgvārdi: ārpolitika, daudzpolaritāte, Eiropas Savienība, stratēģiskā
partnerība.

...those dreams are for India, but they are also for the world, for all
nations and peoples are too closely knit together today for any one of them
to imagine that it can live apart. Peace has been said to be indivisible; so is
freedom, so is prosperity now and so also disaster in this One World that
can no longer be split into isolated fragments

Jawaharlal Nehru

Introduction
The historic ‘Tryst with Destiny’ speech was delivered by India’s first
Prime Minister Jawaharlal Nehru on the eve of India’s independence on
14 August 1947, when he addressed the members of the Constituent
Assembly in the Parliament1. These prophetic words stand as true today as
they did 68 years ago, when independent India emerged from the shackles of
200 years of colonial subjugation. Till this day, it continues to be the guiding
principle of India’s engagement with the rest of the world. It is very significant
that writing in the 1940’s, a few years before India’s independence, Nehru,
who was to eventually become the chief architect of India’s foreign policy,
was confident that India, along with the United States, Europe, China, Russia
and Japan, would be part of the six power constellation that would shape
the course of international affairs in the future. India’s world view during this
period stemmed from the values of its freedom movement, shaped by the
1
Nehru J. Tryst with Destiny. Speech. 1947. http://www.svc.ac.in/files/TRYST%20WITH%20
DESTINY.pdf (“Sri Venkateswara” koledžas mājaslapa; aplūkota 20.10.2014.).
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ideals of morality in politics, opposition to imperialism and hegemony and
belief in its own great power potential.2
The end of the Cold War has enabled India to diversify its relationship
without the political inhibitions of the past. What is significant is that in the
last two decades or so, India has undergone far reaching transitions: from a
socialist to a market driven economy and from a hierarchy ridden traditional
society to a just and egalitarian order. Most important has been its transition
from a regional power to one aspiring for a recognized global power status,
having both the potential and the ambition to become one. Consequently,
there has been a significant departure in the field of India’s foreign and security policy. Without officially abandoning its policy of non-alignment, India
has steadily pursued a policy of strategic co-alignment and partnerships with
major global powers of the world, while simultaneously engaging with the
smaller states in its immediate neighbourhood.3 India’s transition from a
hesitant regional power to an active global player wishing to offer solutions
to common global problems, such as climate change, international terrorism,
energy crisis, nuclear disarmament, free trade and protection of the global
commons, particularly stands out. Economic and security interests are setting the agenda of India’s external policy and it is within these parameters
that India is seeking engagement with the rest of the world, including the
European Union.

End of the Cold War and India’s New Foreign Policy Strategy
The pattern of India’s engagement with the world has seen a fundamental transformation since the end of the Cold War. There has been a structural
change in India’s world view, which is evident in a marked shift in emphasis
from politics to economics. There has also been a clear transition from idealism to realism, from the national consensus on building a “socialist society”
to building a “modern capitalist” one. Adapting to the challenges of globalization and building a modern capitalist society has become a foreign policy
2
Raja M. C. Changing Global Order. In: Crux of Asia, China, India And The Emerging Global
Order. Eds. A. J. Tellis and I. S. Mirski. Carnegie Endowment for International Peace, 2013, p. 53.
3
Rumel D., Ashok K. B. India’s Neighbourhood Challenges in the Next Two Decades. Institute
For Defence Studies & Analyses. New Delhi: Pentagon Security International, 2012.
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priority. Consequently, in the Indian imagination, there has been a marked
shift from India being a leader of the “Third World” to the recognition
of the potential that India could emerge as a great power in its own right.
Although the legacies of non-alignment, third world solidarity and multi
lateralism continue to inform Indian foreign policy, India no longer sees
itself as a protesting outsider, but a stake holder willing to negotiate with the
other powers on the management and modernization of the international
economic and political systems. It is in this context that India’s engagement
with all the major powers — the United States, Russia, Europe, China and
Japan — assumes significance.
As a country having both the ambition and the potential to become a
global power, India is seeking to forge practical partnerships with the international community. Speeding up its economic growth and bringing the
fruits of development to its over one-billion strong population is high on
its foreign policy agenda. Towards this end, foreign policy choices have
come to be distinctly characterized by both pragmatism and willingness to
do business with all. Cultivating mutually beneficial ties with countries that
can assist in its developmental goals — as investors and trading partners,
suppliers of energy resources, assurers of food security and collaborators
in the fundamental objective of securing an enabling environment for the
growth of the human and economic potential of its citizens — is a major
foreign policy objective.
However, the geopolitical realities of the Indian sub-continent have
always left a distinct imprint on India’s foreign policy and security calculations, and there is no denying the fact that India’s engagement with the rest
of the world remains hostage to the multilayered complexities of the Indian
sub-continent. The region is characterized by endemic instability due to
territorial disputes, inter-state conflicts and internal instabilities, besides a
host of other traditional and non traditional security challenges.4 Striking
the right kind of balance between aspirations of acquiring a ‘great power’
status in the 21st century and a primary responsibility of protecting its
territory and people from the onslaught of internal and external security
challenges remains the primary focus of India’s foreign policy. It is towards
4
India’s Foreign Policy: Old Problems, New Challenges. Eds. D. C. Suba and J. T. Jabin. New
Delhi: Macmillan, 2011.
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this end that India seeks mutually beneficial partnerships with the rest of the
world, especially with the countries that could actively assist in the achievement of its developmental and security goals.

Locational Advantage and Power Projection
Ever since independence, Indian leaders have been conscious of India’s
unique geo-strategic location, situated between the Middle East, Central
Asia, China, Southeast Asia and the Indian Ocean. This has given India
immense strategic leverage in projecting its power and influence, not just in
these regions, but also in the Indian Ocean, which is an important hub of
transportation, communication and trade.5 It is significant that the advantages of India’s strategic location figured highly in the calculations of the
British Empire. Lord Curzon, the Governor-General and the Viceroy of India
from 1899–1905, in an essay penned in 1909 titled “The Place of India in the
Empire”6, wrote:
It is obvious, indeed, that the master of India, must, under modern conditions, be the greatest power in the Asiatic Continent, and therefore, it may
be added, in the world. The central position of India, its magnificent resources,
its teeming multitude of men, its great trading harbors, its reserve of military
strength, supplying an army always in a high state of efficiency and capable
of being hurled at a moment’s notice upon any given point either of Asia and
Africa — all these are assets of precious value. On the west, India must exercise
a predominant influence over the destinies of Persia and Afghanistan; on the
north, it can veto any rival in Tibet; on the north-east and east, it can exert
great pressure upon China, and it is one of the guardians of the autonomous
existence of Siam. On the high seas it commands the routes to Australia and
the China Sea.

5
The Indian Ocean stretching from the Gulf of Aden in the west to the Malacca Straits in the
east and from Antarctica in the south to Central Asia in the north is strategically one of the most
important areas of the world with a number of nations actively involved in power projections. For
details see: DeSilva-Ranasinghe S. Why the Indian Ocean Matters. 02.03.2011. http://thediplomat.
com/2011/03/why-the-indian-ocean-matters/ (“The Diplomat” mājaslapa; aplūkota 23.10.2014.).
6
Pillalamari A. Geography and Indian Strategy. 30.06.2014. http://thediplomat.com/2014/07/
geography-and-indian-strategy/ (“The Diplomat” mājaslapa; aplūkota 23.10.2014.).
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Evidently, from Jawaharlal Nehru, independent India’s first Prime
Minister, to Narendra Modi, the recently elected Indian Prime Minister,
Indian leaders continue to draw the attention of the world to India’s inherent
strength on account of its size, locational advantage, demographic dividends,
economic potential and the cultural values of non-violence and mutual coexistence. In this regard, way back in the late 1940’s Nehru had emphatically
stated: “India is too big a country herself to be bound down to any country,
however big it may be. India is going to be and is bound to be a big country
that counts in world affairs”.7 It is significant that in his September 2014
address to the Council on Foreign Affairs in New York, Prime Minister
Modi emphasized the three Ds defining India’s power base — Democracy,
Demography and Demand.8 Demographic projections estimate that India
will become the most populous country in the world by 2030. Furthermore,
it will also be the most youthful nation in the world, with half its population being under 35 years of age. While the rest of the world, from USA to
Japan and from Europe to China, will be fast aging, India will continue to
have the advantage of a youthful and vibrant population for at least the next
few decades.9 India’s confident and aspirational growing middle class is also
a valuable asset that the country banks on.10
However, much depends on India’s ability to effectively project its
power potential along with a clear sense of strategic direction. The interplay
of both internal and external factors will continue to play a critical role in
India’s ability to become a relevant global player both in the medium and the
7
Bandyopadhyaya J. The Making of the India’s Foreign Policy: Determinants, Institutions, Processes and Personalities. Bombay: Allied Publishers, 1970, pp. 30–31.
8
Indian Prime Minister Narendra Modi on India’s Economy and U.S. – India Relations. Transcript. 29.09.2014. http://www.cfr.org/india/indian-prime-minister-narendra-modi-indias-economy-us-india-relations/p33535 (“Council on Foreign Relations” mājaslapa; aplūkota 19.10.2014.).
9
India’s population in 2014. http://www.indiaonlinepages.com/population/india-current-population.html (“Indiaonlinepages” portāls; aplūkots 19.10.2014.).
10
The middle class has proved to be an important factor in India’s economic and political
development. It has created a class of domestic consumers with growing purchasing power and
has been a major force in driving India’s information technology sector that employs close to 1.2
million workers. According to a report by the National Council for Applied Economic Research
Centre for Macro Consumer Research, by 2015–16 India will be a country of 53.3 million middleclass households, translating into 267 million people falling in this category. See: India’s middle
class population to touch 267 million in 5 yrs. 06.02.2011. http://articles.economictimes.indiatimes.
com/2011-02-06/news/28424975_1_middle-class-households-applied-economic-research (“The
Economic Times” laikraksta mājaslapa; aplūkota 22.10.2014.).
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long run. While a pluralistic secular democratic system, along with a fairly
sustained economic growth rate11, has proved to be India’s greatest strength,
the fact remains that widespread poverty, increasing social gaps, ethnic and
religious tensions, lack of infrastructure and basic public services in areas
such as health care and education, pose major internal security challenges
to the country. There is increasing recognition in political circles that if the
pace of India’s economic development does not match the aspirations of its
growing population, demography can prove to be a major source of instability in the country. India’s ability to play an active and visible role in the international arena rests greatly on its ability to effectively handle these internal
challenges. The linkages between internal and external security are profound
and India’s security and foreign policy has been crafted accordingly, to effectively address the multiplicity of the security challenges in a holistic way.
The external security challenges mainly emanate from the immediate
neighbourhood, notably Pakistan and China. India and Pakistan have fought
three full-fledged wars in 1948, 1965 and 1971, besides the Kargil Conflict of
1999, fought under the nuclear shadow.12 Cross-border terrorism is another
major irritant in Indo-Pakistan bilateral relations.13 However, despite the
long history of animosity between India and Pakistan, it is China that is a
major factor in India’s foreign and security policy calculations.14 China’s preeminent position in the international system has immense consequences for
India due to factors such as: the geographical proximity between the two
countries; the unresolved border dispute; the Tibet question; China’s close
relationship with India’s neighbours, especially its all weather friendship
with Pakistan; Chinese military modernization and the potential expansion of China’s maritime power into the Indian Ocean; growing economic
11
India is slated to become the third largest economy in the world in another 20 years. It is
significant that in purchasing power parity terms, India is the third largest economy in the world.
The economy of India is the tenth largest in the world by nominal GDP. For details see: Economy
of India. http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_India. (“Wikipedia” enciklopēdijas mājaslapa;
aplūkota 23.10.2014.).
12
Pardesi M. S., Ganguly S. The Rise of India and the India-Pakistan Conflict. The Fletcher
Forum of World Affairs. Vol 31, No.1, Winter 2007, pp. 131–145.
13
Harshe R. Cross Border Terrorism. Economic & Political Weekly. Vol. XXXVIII, No. 35,
August 2003.
14
Dubey M. India’s Foreign policy, Coping with the Changing World. Delhi: Pearson, 2013, pp.
183–201.
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inter-dependence between the two countries and the potential resource
competition between them in West Asia, Latin America and Africa15.
It is against this background and context that India has expanded its
area of interest and is seeking practical partnerships with individual countries
around the world, aimed at establishing strategic cooperation, comprising
energy, trade and economic issues. Simultaneously, India has undertaken
extensive military modernization and has also entered the club of nuclear
weapon states, although on issues of proliferation there are divergent views.
In this regard, it is significant that India is the sixth de-facto nuclear weapon
state in the world and has the third largest standing armed forces. In terms
of military expenditure India ranks third in the world. Measured against
most of the regional and internal security challenges that India is facing, the
country has a relatively robust defence system in place.
A noteworthy factor in India’s power projection is its demand for a permanent seat on the United Nations Security Council, reflective of the geopolitical realities of the 21st century. From the Indian point of view, the current
structure of the Security Council is outmoded, and it is time that the United Nations be reformed, to take into account the importance of wider geo
graphic representation. The steady movement from G-8 to G-20 is a clear
indication of the changed times. It is noteworthy that India is a founding
member of the United Nations, the Non-Alignment Movement, the World
Trade Organization, the South Asian Association of Regional Cooperation,
the G-20, the G8+5 and the BRICS. India is also a member of the Common
wealth of Nations and has an observer status in the Shanghai Cooperation
Organization. India continues to be a champion of the Group of 77, comprising a large number of developing countries16. The fact that India is the
largest troop contributor to the UN-led peace operations, with over 10000
personnel in peace keeping operations spread over the world, makes this
demand both legitimate and credible. This point was emphatically stated by
Prime Minister Modi in his first ever address to the UN General Assembly
15
Kumar S. P., Rumel D. China: Managing India-China Relations. In: India’s Neighbourhood
Challenges in the Next Two Decades. D. Rumel and K. B. Ashok. Institute For Defence Studies &
Analyses. New Delhi: Pentagon Security International, 2012, p. 55–94.
16
Muchkund D. India’s Foreign Policy, Coping with the Changing World. New Delhi: Pearson,
2012, pp. 1–49.
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on 27 September 2014 and later reiterated in his speech at the Council on
Foreign Affairs in New York on 29 September 2014.17
India’s nuclear policy is also an important determinant in India’s power
projection. Following its first nuclear test in 1974 and its refusal to sign
the Nuclear Non Proliferation Treaty (NPT) and the Comprehensive Test
Ban Treaty (CTBT), in the late 1990s India recognized the importance of
becoming a declared nuclear weapon state. A series of tests by India in 1998
redefined India’s status from a passive to an active nuclear weapons state18.
Despite the adverse international reactions to these nuclear tests, India was
confident that a country of its size and potential could not be sanctioned and
isolated for too long. The historical civilian nuclear cooperation between the
US and India in 2006, under which the US agreed to change its domestic
and non-proliferation law and revise international guidelines on nuclear
cooperation in favour of India, was symbolic of the global rapprochement
between the world’s oldest and largest democracy.19 This deal paved the way
for India’s tacit entry into the global nuclear club, with India associating itself
with the spirit of NPT without being a member of it. The driving force of the
rapprochement between the two countries clearly has been realpolitik. The
congruence in strategic interests, such as stabilizing South Asia, countering
terrorism, ensuring a strategic balance in the Asia Pacific promoting nuclear
non- proliferation, freedom of navigation in the high seas and protecting the
global commons, have been crucial factors in the sealing of the deal between
the two countries. Equally important has been the recognition of the potential role that India can play in balancing China.
Seeking and promoting the goal of multi-polarity in global politics is also
a major foreign policy objective for India. A more multi-polar world, with
India as an important pole, is perfectly in tune with India’s aspirations of
acquiring a global power status for itself. Besides, it also creates an enabling
environment for the creation of a world order committed to redefining the
political and security architecture, reflecting the realities of the 21st century.
17
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The European Union in India’s Strategic Calculations
The historic connections between India and the “Old Continent” go
back to the times of the Roman Empire and it is therefore significant that
India was one of the first countries to have established diplomatic ties
with the European Economic Community in 1963. However, despite the
establishment of the Strategic Partnership between the two in 2004, and
the signing of the Joint Action Plan of 2005 and 2008, outlining the shared
values of democracy, human rights, multilateralism and global governance,
a clear understanding of the expectations from this partnership has eluded
both sides. Concrete action and deliverables continue to elude the partner
ship. In principle, both sides do recognize that given their strong democratic
traditions, historical ties and advocacy for multilateralism, there is immense
potential for them to emerge as natural partners. However, the divergence
in perception in regard to some of the pressing global issues creates a dicho
tomous situation, resulting in ambiguity about the expectations for the strategic partnership. For a country facing immense security challenges from its
immediate neighbourhood, the European Union (EU) has little to offer in
terms of deliverables to India. While the EU has the potential to play a very
significant role economically and politically, it offers little value in military
terms. Given the reality of the South Asian security environment, the EU
does not fit into the security architecture of the region. Hence, the EU is seen
less as a security partner and more as a powerful “trading block”. With over
$ 130 billion trade in goods and services, the European Union has emerged
as India’s largest trading partner, accounting for 20 per cent of India’s global
trade and one of the largest sources of foreign investment20.
From the Indian point of view, to comprehend the European Union as a
distinct unified entity is also not without challenges. In the Indian imagination, it is best understood as “a strange creature [that] defies easy and simple
classification. It is unique, with attributes of a state but it is not a state [...] [it
is] a multifaceted actor”.21 The US Secretary of State Henry Kissinger’s famous
20
Annual Report 2013-2014. 2013, pp. 63–83. http://www.mea.gov.in/Uploads/Publication
Docs/23873_EXTERNAL_AFFAIR__Eng__AR_2013–14.pdf (Indijas Ārlietu ministrijas mājas
lapa; aplūkota 15.10.2014.).
21
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N. S. Sisodia and C.U. Bhaskar. New Delhi: Institute for Defence Studies and Analyses, 2005, p. 180.
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query “Who do I call if I want to call Europe?” is often quoted in Indian
foreign policy circles, to drive home the point about the lack of clarity about
the European Union’s supranational system and the division of competencies
among its institutions and members. This amply explains the low visibility of
the European Union in Indian media coverage. Consequently, in the Indian
perception, the EU is perceived more as a global economic giant, having
limited importance as a security actor, despite the striking similarities that
define both India and the EU. It is significant that both the European Union
and India are economic and political unions of almost 30 member states that
are culturally, linguistically and even ethnically very diverse from each other.
However, despite the commonality in this sense, there is a clear mismatch in
perception in regard to their perceived roles and expectations vis-a-vis each
other. One of the primary reasons for this mismatch is the varied historical experiences of each, amply reflected in their divergent understanding of
the logic of the foreign and security policies that each pursue. While the
economic policies of the European Union are relatively cohesive, the same
cannot be said about its foreign and security policies, often marked by
glaring inconsistencies and divisions among member states over what the
EU should do or not do in international politics.22
The South Asian security environment primarily guides India’s foreign
policy imperatives. The traditional view of state sovereignty, aimed at securing strategic autonomy, guided by the principles of non-interference and
non-intervention, drives India’s foreign policy choices, with its focus on
military dimensions and on hard power capabilities. This does not particu
larly resonate with the European Union’s emphasis on soft power tools. In
this regard, it is noteworthy that the invisibility of the European Union on
the security landscape of the sub-continent is an important factor that shapes
perceptions in India, although there is a strong case for India-EU cooperation, given the fact that most of the problems in the world today emanate
from the areas between India and Europe — Afghanistan, the Gulf region,
the Indian Ocean region, to name a few.23 The lack of clarity on the nature
of its ties with the North Atlantic Treaty Organization (NATO) only adds to
the ambiguity. Barring a few exceptions, as in the NATO-led International
22
23
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Security Assistance Force mission in Afghanistan and its role in Operation
Atlanta (anti-piracy engagement off the Somalian coast), the EU is largely
absent from India’s priority areas of strategic interest, such as South Asia,
West Asia and the Asia-Pacific. Both in its immediate and extended neighbourhood, the European Union has little to offer India, whether in its quest
for energy security or in its aspirations to be a part of the global decision
making architecture.24
In the Indian imagination, the European Union’s status as a security
actor remains unclear. Largely viewed as a conglomerate of different countries that often display divergent views on global issues, and at times even
in competition with each other in pursuit of individual national goals, the
European Union, in Indian foreign policy circles, is not perceived as a consistent foreign policy and security actor. This explains New Delhi’s preference for dealing with individual members of the EU such as France, United
Kingdom and Germany. Given India’s need to enhance its economic, political and military capabilities in its quest for global power status, successful
dealing with these countries offers more to India in terms of its foreign policy
and strategic goals. The fact that the European Union has only an enhanced
observer status in the UN General Assembly, with no voting rights, means it
makes greater strategic sense for India to cultivate meaningful ties with individual nations within the European Union that can guarantee deliverables.
In this regard, India’s bilateral ties with France and United Kingdom, both
permanent members of the United Nation Security Council, assume significance. Although in principle many of the European Union member countries support India’s stand on reforming the Security Council, a common EU
policy on this matter remains to be declared. In this context it is relevant that
the Group of 4 Nations (India, Germany, Brazil and Japan) have been supportive of each other’s bid for a permanent seat on the UN Security Council.
India’s engagement with the European Union will have to fit into its
overall national strategy of enhancing its conventional and strategic deterrence position, aimed at securing its sovereignty and territorial integrity
on the one hand, while simultaneously maintaining uninterrupted economic growth through mutually beneficial diplomatic, economic and security
24
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arrangements at the global level. This amply explains the logic of India’s ties
with individual members of the European Union, such as France, UK and
Germany, and, most importantly, its preoccupation with its Strategic Partnership with the United States.25 In regard to India, the geopolitical pers
pectives of the European Union and the United States vary greatly, and this
explains their divergent approaches to their relationship with India. For
the US, the Strategic Partnership with India has gone beyond the realm of
“exchanging ideas” and “strengthening dialogue” to a clear, joint action plan
for effectively tackling global threats to international security. It is beyond
doubt that the most vital relationship for India in the coming decade will be
with the United States.

Conclusion
The global geopolitical environment suggests that there has been a
tectonic shift in international relations and we are fast heading towards a
more multi-polar world dominated by 4–5 powers. An important factor in
this shift has been the growth and increasing influence of countries such as
China and India. The increased role of Europe through the European Union
and the revitalization of powers such as Russia, as well as the emergence
of wholly new powers like Brazil, have been the other significant factors in
redefining the course of international relations. A more multi-polar international system serves India’s interests by enhancing the prospect of long term
peace and stability in its own neighbourhood, besides enabling it to retain
strategic autonomy in international and regional orders. An absence of great
power confrontation would enable India to emerge as a global power without
being perceived as a threat. India wants to be a stake holder in today’s globalized world and is prepared to actively engage in the development of an
international system based on good governance and multi-lateralism. By
virtue of its geographical size and location, cultural heritage, economic
strength and defence capabilities, India has the potential to be an influential
player on the global stage, committed to solving today’s major challenges,
be it climate change, food security, financial crisis, terrorism, human rights,
25
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nuclear proliferation, regional instability or even exerting influence on emerging powers. This certainly means that there is much scope for enhanced
cooperation between India and the European Union in the years to come.
Building on their shared values, the old continent and the rising subcontinent have much to offer each other and the world.
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Konkurētspēja — situācija Latvijā un
Eiropas vadošajās ekonomikās
Daina Paula, Jūlija Pastušenko,
Latvijas Bankas ekonomistes

Tautsaimniecības konkurētspēja ir komplekss jēdziens — daudz vairāk
nekā tikai cenu vai izmaksu līmenis. Valstij konkurētspēja visplašākajā
nozīmē ir spēja nodrošināt tās iedzīvotāju labklājības pieaugumu, un šeit
ir svarīga vesela virkne priekšnosacījumu, piemēram, uzņēmējdarbības
un institucionālā vide, ražošanas struktūra, izglītības sistēma, zināšanas,
pētniecība un inovācijas un daudzi citi faktori.
Atslēgvārdi: cenas, Francija, konkurētspēja, Latvija, tautsaimniecība,
Vācija.
Competitiveness of the economy is a complex notion capturing much
more than simply the price and cost levels. Competitiveness of a country,
in the broadest sense, means the ability to ensure an ever higher level of
prosperity for its people and is preconditioned by a number of significant
factors, e.g. business and institutional environment, production structure,
education system, scope of expertise, research capacity, innovations and
many more factors.
Keywords: competitiveness, economy, France, Germany, Latvia, prices.
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Konkurētspējas jēdzienu var formulēt savulaik Latvijas tautsaimniecību
analizējušā Hārvarda Universitātes profesora Kristiana Ketelsa vārdiem — tā
ir pagātnes un tagadnes ekonomiskās politikas un uzņēmēju lēmumu veidota ekonomiskās vides kvalitāte, kas nosaka iekšzemes kopprodukta (IKP)
lielumu un IKP uz vienu iedzīvotāju līmeni, ko noteiktā teritorijā iespējams
uzturēt.
Tas ir tikai viens no daudzajiem veidiem, kā skaidrot tautsaimniecības
konkurētspēju, un šajā definīcijā tiešā veidā nav teikts nekas par eksportu,
cenu pazemināšanu, citu tirgus dalībnieku vietas ieņemšanu tirgū. Vienlaikus gan arī to neizslēdz, jo ir daudz paņēmienu, kā nodrošināt labklājības
līmeni. Var jau kādā zemē neeksportēt neko un veiksmīgi dzīvot protekcionētā tirgū, nodrošinot sevi. Ja var…

Nedaudz teorijas
Biežāk tomēr nevar. Kāpēc? Agrāk to noteica nevienmērīgs resursu
izvietojums pasaulē, taču ar laiku — citu tirgus dalībnieku rīcība, vēlme dzīvot pārticīgāk, it īpaši, ja ir iespēja nemitīgai sevis salīdzināšanai ar citiem.
Bet kā nodrošināt labklājību? No konkurētspējas viedokļa šeit būtu jāapskata
tā saucamā cenu un ne cenu konkurētspēja.
Par cenu konkurētspēju visvienkāršāk ir runāt viegli salīdzināmu preču
(piemēram, vienas šķirnes graudi, nafta) tirgū, kur noteicošā atšķirība starp
vairāku ražotāju piedāvājumu ir cena, un tās samazināšanas iespējas vienai
preces vienībai arī raksturo uzņēmuma spēju pastāvēt tirgū. Faktiski tā ir
cīņa par ierobežota tirgus segmenta sadalīšanu.
Tirgus sadalīšanas pamatā var būt ne vien cena, bet arī citi preces raksturlielumi, šķietami viendabīgu vai biežāk — lietojuma ziņā aizstājamu
preci (piemēram, vienas sezonas dažādu krāsu un modeļu apģērbs) cenšoties
piedāvāt kā kvalitatīvi būtiski atšķirīgu. Gan vienas preces tirgū, gan konkrētā industrijā vai tautsaimniecībā kopumā konkurētspēju no šī viedokļa
parasti izsaka relatīvo izmaksu vai cenu tendences (cenu kāpumam jābūt
mērenākam nekā citiem tirgus dalībniekiem vai galvenajās tirdzniecības
partnervalstīs) vai tirgus daļu lielums (tirgus lielums absolūtā izteiksmē nav
ierobežots, bet šajā izpratnē vienmēr ir vienu vienību liels, un kāda tirgus
dalībnieka daļa var augt uz citu samazinājuma rēķina).
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Ar ne cenu konkurētspēju varētu apzīmēt tās īpašības, kas preci padara
unikālu, nepieciešamu u.tml., kā arī virkni uzņēmējdarbības vides priekšrocību, kas var būt kā dabiskas, tā mākslīgi radītas un izauklētas. Tās var būt
kā dažādas uzņēmējdarbības viltības, zināšanu pārākums pār citiem tirgus
dalībniekiem, tā arī objektīvas un saskatāmas saražotās produkcijas īpašības
un uzņēmējdarbības vides priekšrocības.

Latvijas situācija
Nesen piedzīvotā krīze būtiski ietekmēja Latvijas izmaksu konkurētspēju. Budžeta konsolidācija nodrošināja to, ka darba ražīguma un atalgojuma dinamika ir izlīdzinājusies pēc tam, kad pārkaršanas gados ražīguma
kāpums no algu pieauguma atpalika divkārt. Latvijai izdevās palielināt sava
preču eksporta daļu pasaules importā, būtiski saruka lata reālā efektīvā kursa
rādītāji, kas ekonomikā ir relatīvo cenu mērs.
Tomēr valūtas reālā efektīvā kursa samazināšanās un eksporta īpatsvara pieaugums pasaules tirgos nebūt nenozīmē proporcionālu labklājības
pieaugumu. Labklājības pieaugums vērojams nelielā laika posmā, jo lielāks
ražošanas apjoms parasti nozīmē arī augstāku nodarbinātības un zemāku
bezdarba līmeni. Tomēr tas negarantē labklājības pieaugumu vidējā un ilgā
laika posmā. Citiem vārdiem, tautsaimniecības konkurētspēju nevar identi
ficēt tikai ar spēju kaut ko saražot daudz un lēti.
Ražošanai “daudz un lēti” nav nozīmes, ja šo “daudz un lēti” nav iespējams pārdot, jo tas nevienam nav vajadzīgs vai neiet kopsolī ar laiku, reģiona
vai pasaules patēriņa īpatnībām, tehnoloģijām u.c. aspektiem. Turklāt stratēģiju “daudz un lēti” parasti piekopj zemo darbaspēka izmaksu valstis, un,
konkurējot ar šādām valstīm, grūti panākt jūtamu iedzīvotāju ienākumu pieaugumu, jo algu kāpums vienlaikus nozīmētu augošas izmaksas un izmaksu
konkurētspējas zudumu.
Absolūtā izteiksmē vidējā vienas Latvijas eksportētās preču vienības cena
ir aptuveni 3 reizes zemāka nekā vidējā vienas preču eksporta vienības cena
“vecajās” Eiropas Savienības (ES) valstīs. Līdz finanšu krīzei tā auga diezgan
strauji, pēc krīzes laikā piedzīvotā kritiena ir atguvusies pavisam nedaudz.
Ar šādu eksporta specifiku eksporta fiziskajam daudzumam ir jābūt lielam,
lai tas nestu lielākus ienākumus. Un tas liek veidot lielākus uzņēmumus vai
koncentrēties uz kādas preces ražošanu. Vidējā termiņā varam cerēt turpināt
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uzlabot savu konkurētspēju un labklājību, nodrošinot investīcijām labvēlīgu
uzņēmējdarbības vidi, piesaistot investīcijas, ieguldot tās jaunās ražošanas
iekārtās, apmācot darbiniekus šīs iekārtas efektīvi izmantot un uzsākot ražot
jaunas preces jau daudz efektīvāk.

Latvijas konkurētspējas izšķiršanās
Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas riski pašlaik slēpjas izvēlē
starp:
1) fokusēšanos un dažādošanu jeb diversifikāciju;
2) investīcijām par labu spekulatīvām darbībām un uz (ierobežotu)
iekšējo tirgu vērstām darbībām un investīcijām ražošanas potenciāla
palielināšanai ar mērķi eksportēt.
Kas attiecas uz pirmo risku — tā ir mūžīga mazas atvērtas tautsaimniecības tirgus dalībnieka dilemma. Latvijas eksporta dažādošana kopumā
kopš 90. gadiem ir būtiski augusi. Var vēlreiz piesaukt t.s. “mazās ekonomikas lāstu”, kas papildus visiem citiem trūkumiem neļauj mūsdienīgi ražot
gribošam uzņēmumam nodrošināt mēroga ekonomiju. Un tomēr — dažādot ražošanu tikai diversifikācijas dēļ (baiļu no “atkarības” dēļ) var izrādīties
dārgi. Bet iet kopsolī ar laiku un uzstādīt efektīvas un produktīvas iekārtas,
kuru atmaksāšanās prasa ļoti lielā daudzumā saražot viena veida produkciju — tas liek fokusēties uz šaurāku tirgus nišu un apzināti iet “atkarības
ceļu”, kad pie mazākā tirgus satricinājuma sašūposies ražotnes pastāvēšana.
Šeit Latvijai racionāla izvēle būtu apvienot abas stratēģijas un fokusēties uz
nišas tirgiem, tomēr vienlaikus arī tos diversificējot dažādu nozaru ietvaros.
Būtiski ir veidot un saglabāt saprotamu un stabilu ekonomisko politiku,
lai uzņēmēji nezaudētu uzņēmējdarbības iniciatīvu, kā arī būtu iespējams
piesaistīt ārvalstu investīcijas ilgtermiņa mērķiem ražošanas un eksporta
attīstībā. Tas Latvijai ir vienīgais veids, ņemot vērā nelielo uzkrātā kapitāla
bāzi, kā patiešām veicināt labklājības pieaugumu vidējā termiņā un tādējādi
būt konkurētspējīgai tautsaimniecībai. Runājot par ilgtermiņa attīstību, konkurētspējas noteicošo faktoru kopumā nozīmīgi pieaug izglītības un pētniecības īpatsvars jeb, citiem vārdiem, zināšanu radīšana un izmantošana. Šajā
ziņā Latvijā diemžēl šobrīd nav starptautiski konkurētspējīga.
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Vācijas un Francijas ekonomiku piemērs
Vācija un Francija ir divas lielākās Eiropas Savienības dalībvalstis pēc
IKP lieluma, iedzīvotāju skaita un izmēra, abas raksturo augsta attīstības
pakāpe, tomēr to ekonomikas pēckrīzes periodā attīstījušās atšķirīgi. Globālā
finanšu krīze lielākā vai mazākā mērā skāra visas eirozonas valstis. Interesanti, ka Francijā IKP tempu kritums krīzes iespaidā ir bijis salīdzinoši maigāks, nekā daudzās citās eirozonas valstīs (tostarp arī Vācijā), pateicoties
privātā patēriņa apjomam. Taču Francijas ekonomikas pēckrīzes atkopšanās
ātrums būtiski atpaliek no tās tuvākā kaimiņa — Vācijas.
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1. attēls. Vācijas un Francijas IKP izaugsmes temps, %
Avots: Eurostat, 2014. un 2015. gads — prognoze.

Kāpēc Vācijas ekonomikai pēc krīzes kopumā veicas labāk nekā Francijas tautsaimniecībai, ja tās daudzu faktoru ziņā ir līdzīgas? Par to jau kādu
laiku notiek plašas diskusijas politiķu un ekonomistu aprindās. Tomēr būtiskākais iemesls ir skaidrs.

Konkurētspēja, konkurētspēja un vēlreiz konkurētspēja
Pēdējo gadu laikā Vācijas ražotāju konkurētspēja ir ievērojami pieaugusi.
Tikmēr Francija ir viena no eirozonas valstīm (līdztekus Itālijai), kas pēdējo
gadu laikā visstraujāk zaudējusi konkurētspēju. Lielā mērā tas skaidrojams
ar ievērojami lielākām darbaspēka izmaksām, salīdzinot ar Vāciju.
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Pēc Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) datiem,
laika posmā no 1999. līdz 2007. gadam vienības darbaspēka izmaksas Vācijā
samazinājās par vidēji 1% gadā, savukārt Francijā tās pieauga par vidēji 2%
gadā. Izmaiņas vienības darbaspēka izmaksās veido divi elementi: produktivitātes izmaiņas un darbaspēka izmaksas. Ņemot vērā, ka produktivitāte abās
valstīs attīstās diezgan līdzīgi, atšķirīgas ir darbaspēka izmaksas, un Francijas
gadījumā atšķirības lielā mērā izskaidro lielākas ar darbaspēku saistītas sociālās izmaksas nekā Vācijā.
Tomēr cenu konkurētspējas jautājums nav vienīgais faktors, kas nosaka
sekmīgāku Vācijas pēckrīzes atkopšanos salīdzinājumā ar Franciju. Starp
citiem nozīmīgiem elementiem minami Francijas deindustrializācija un
ražošanas sektora struktūras īpatnības, nepietiekamas investīcijas izpētē un
attīstībā (R&D), kā arī draudzīgāka vide uzņēmējdarbības veikšanai Vācijā
salīdzinājumā ar Franciju.
1. tabula. Globālās konkurētspējas indekss, 2013-20141
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Lielbritānija
...
Francija

Izmaiņas
2013-2014 salīdzinājumā ar
2012-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
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0
0
0
2
2
-2
2
-3
1
-2
...
-2

Lai arī abas valstis raksturojamas kā attīstītas industrializētas ekonomikas, tomēr pēdējos gados vērojama būtiska rūpnieciskās ražošanas sek1
The Global Competitiveness Report 2013–2014. Insight Report. Ed. K. Schwab. World Economic Forum, 2013.
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tora samazināšanās Francijā. Pēc Eurostat datiem, rūpnieciskās ražošanas
sektora īpatsvars kopējā Francijas pievienotajā vērtībā pēdējo 10 gadu laikā
sarucis par gandrīz ceturtdaļu — no 13,4% no kopējās pievienotās vērtības
2003. gadā līdz 10,2% 2013. gadā. Šis rādītājs būtiski atpaliek no eirozonas
vidējā (15,7%). Savukārt Vācijā rūpniecības sektora īpatsvars kopējā pievienotajā vērtībā 2013. gadā veidoja 21,8%.
Francijas deindustrializācija notiek jau ilgu laiku, īpaši strauji process
attīstījies kopš pagājušā gadsimta 80. gadu vidus. Interesanti, ka vēl 1950. gadā
rūpniecības īpatsvars bija tuvu 30%. Paralēli rūpniecības īpatsvara kritumam
pievienotajā vērtībā krasi samazinājies arī nodarbināto skaits rūpniecībā.
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2. attēls. Rūpnieciskās ražošanas sektora īpatsvars Francijas pievienotajā vērtībā, %
Avots: Eurostat

Rūpnieciskās ražošanas sektora īpatsvara samazināšanās pievienotajā
vērtībā nelabvēlīgi ietekmē Francijas ārējo tirdzniecību, ņemot vērā, ka pašlaik rūpnieciskā produkcija joprojām veido lielāko daļu (ap 80%) Francijas
eksporta. Turklāt rūpniecības attīstība veicina tādas pozitīvas lietas kā inovācijas un know-how. Zema Francijas konkurētspēja nozīmē, ka ražotāji,
lai noturētu peļņas normas, izvēlas samazināt investīcijas, kas savukārt
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būtiski bremzē uzņēmumu attīstību un neveicina jaunu darbavietu radīšanu.
Rezultātā veidojas apburtais loks. Francijas deindustrializācija un zema cenu
konkurētspēja iet roku rokā ar zemākām nekā citur (piemēram, Vācijā) ražotāju peļņas normām.

Konkurētspējas atslēga — reformās
20. gadsimta beigās un šī gadsimta sākumā Vāciju bieži vien mēdza raksturot ar epitetu “the sick man of Europe” (“Eiropas slimnieks”), jo tajā laikā
šīs valsts ekonomiku skāra daudzas būtiskas problēmas. Stipra politiskā griba
un apņēmība ļāva Vācijai laika posmā no 90. gadu vidus līdz 2005. gadam
veikt būtiskas reformas un transformēties. Tika ielikts stiprs pamats, kas ļāva
tautsaimniecībai sekmīgi atkopties pēc 2009. gada krīzes. Vācija ir pievērsusies labklājības sistēmas reformām krietni agrāk, nekā daudzas citas Eiropas
valstis, kā arī veiksmīgi īstenojusi darbaspēka tirgus un pensiju reformas.
Pašreizējais Vācijas tautsaimniecības modelis balstās uz stipru industriālo
bāzi un tikpat stipru mazo un vidējo uzņēmumu sektoru, kas nozīmē investīcijas R&D, augstu nodarbinātības līmeni un labu konkurētspēju.
Savukārt Francijas ražojošā vide koncentrējas ap ļoti lielajiem uzņēmumiem (200 lielākajās kompānijās strādā ap 30% nodarbināto, un tās saražo
trešdaļu no kopējās pievienotās vērtības) un daudziem ļoti maziem uzņēmumiem. Vidējā izmēra uzņēmumu gandrīz nav, un tas nozīmē nepietiekamas
inovācijas, problēmas ar jaunu darbavietu radīšanu un pozīciju zaudēšanu
eksporta tirgos. Nevar nepieminēt arī mazāk draudzīgu vidi uzņēmējdarbībai, kas izpaužas lielākā nodokļu slogā (ja salīdzinām ar to pašu Vāciju),
darbaspēka tirgus mazākā elastībā salīdzinājumā ar konkurentiem, kā arī
alternatīvu finansēšanas avotu trūkumā.
Labā ziņa ir tāda, ka Francijas valdība apzinās izveidojušos situāciju un
ir iecerējusi virkni iniciatīvu, kas palīdzētu atjaunot uzņēmēju konkurētspēju
un veicināt ekonomisko izaugsmi. Iecerētas arī izmaiņas fiskālajos plānos,
piemēram, ievērojama nodokļu sloga samazināšana uzņēmumiem, kas ļautu
tiem atjaunot peļņas normas, tādējādi veicinot darbavietu radīšanu un investīcijas.
Tomēr arī otrā Reinas krastā likumdevēji un uzņēmēji nevar dusēt uz
lauriem. Lai arī pašreiz Vācija kopumā ir visdinamiskākā no lielajām Eiropas
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ekonomikām, ar lielu izaugsmes potenciālu un augstu konkurētspēju,
pamazām arī tur vienības darbaspēka izmaksas pieaug. Nākotnē tas varētu
apdraudēt arī Vācijas konkurētspēju, ja tā neturpinās savu pozīciju tālāku
nostiprināšanu.

Noderīga pieredze
Neaizmirsīsim, ka notikumi vadošajās eirozonas ekonomikās ietekmē
arī Latvijas tautsaimniecības attīstību un ikviena mūsu iedzīvotāja ikdienas
dzīvi. Eirozona ir nozīmīgākais Latvijas ārējās tirdzniecības partneris, īpaši
ciešas ir mūsu saites ar Vāciju. Tāpēc notiekošais šajās valstīs tieši ietekmē
Latvijas uzņēmējus.
Ir arī netieša ietekme — lai arī pašreiz Latvijas ekonomika ir starp visstraujāk augošajām eirozonā un Eiropas Savienībā kopumā, pēdējie ģeopolitiskie notikumi ir likuši mūsu eksportētājiem pārorientēt savu darbību un
meklēt jaunus noieta tirgus. Šādā situācijā ir būtiski, lai būtu vērojama mūsu
lielāko sadarbības partneru izaugsme, ko, cerams, veicinās arī Eirosistēmas
iecerētie pasākumi uzņēmējdarbības kreditēšanas veicināšanā.
Vēl viens aspekts — lai arī Francijas un Vācijas ekonomikas ir nesalīdzināmi lielākas par Latviju, tomēr šo valstu pieredze ir nozīmīga, lai izprastu
strukturālo reformu lomu ekonomikas konkurētspējas veicināšanā un nepieļautu kļūdas labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanā.

Noslēgumā
Tautsaimniecības konkurētspēja ir komplekss jēdziens — daudz vairāk
nekā tikai cenu vai izmaksu līmenis. Tāpat kā konkrētas preces konkurētspēju, arī valsts spēju sekmīgi konkurēt ar citām valstīm nosaka ne tikai
cenas un izmaksas, bet arī ārpus cenas faktori. Precei tā būtu kvalitāte,
funkcionalitāte, ergonomiskums, dizains un citi parametri. Savukārt valstij
konkurētspēja visplašākajā nozīmē ir spēja nodrošināt tās iedzīvotāju labklājības pieaugumu, un šeit ir svarīga vesela virkne priekšnosacījumu, piemēram, uzņēmējdarbības un institucionālā vide, ražošanas struktūra, izglītības
sistēma, zināšanas, pētniecība un inovācijas un daudzi citi faktori.
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Rakstā apskatīti dažādi konkurētspējas aspekti, sniegts Latvijas tautsaim
niecības konkurētspējas salīdzinājums ar Eiropas Savienības valstīm un
Eiropas konkurētspējas pasaulē novērtējums Latvijas un Eiropas darba
devēju un uzņēmēju skatījumā. Raksta noslēgumā sniegti ieteikumi poli
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Kāpēc konkurētspēja?
Konkurētspējas jautājums iegūst aizvien plašāku uzmanību un ir kļuvis
aktuāls. Vai ir skaidri saprotams, kāpēc? Pirmkārt, konkurētspēja iegūst
aktualitāti, balstoties uz pieņēmumu, ka valstis mūsdienās konkurē nosacīti
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atvērtos pasaules tirgos.1 Tādējādi kopīgās ekonomiskās norises pasaulē,
starpvalstu vienošanās un līgumi, kas mērķēti uz tirdzniecības nosacījumu
pārskatāmību un salīdzināmību, aizvien vairāk saasina konkurenci globālajā
tirgū. Līdz ar to konkurētspēja ir aktuāla mūsdienu ekonomikas analīzē2 un
iegūst lielāku nozīmi gan atsevišķu valstu, gan Eiropas Savienības un starptautisko institūciju un organizāciju rīcībpolitikas izstrādē.
Otrkārt, 2015. gada pirmajā pusē Latvija pirmo reizi būs Eiropas Savienības Padomes prezidējošā valsts. Konkurētspējīga Eiropas Savienība kā
pamats izaugsmei un cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanai ir iezīmēta kā
viena no svarīgām tēmām Latvijas prezidentūras laikā. Kā norādīts Latvijas
ārpolitikas ziņojumā, Latvija aktīvi iesaistīsies Eiropas Savienības izaugsmes
un nodarbinātības stratēģijas īstenošanā, veicot pasākumus Eiropas Savienības konkurētspējas celšanai. Prioritāte būs uzņēmējdarbības vides uzlabošana, tajā skaitā atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kvalitatīvu
darbavietu izveidei, pakalpojumu un izglītības pieejamībai, kā arī ārējās konkurētspējas sekmēšana.3
Tādēļ, īpaši tuvojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē,
ir būtiski padziļināt vispārējo izpratni par konkurētspējas dažādajiem aspektiem mūsdienās arī no darba devēju un uzņēmumu skatapunkta.

Kas ir konkurētspēja?
Konkurētspēja ir daudzpusīgs jēdziens, kas ir plaši izplatīts ekonomistu vidū pēdējo divdesmit gadu laikā.4 Tomēr ekonomisti joprojām nav
raduši vienotu ‘konkurētspējas’ definīciju.5 Apliecinājums tam ir arī fakts,
1
Garelli S. The Fundamentals and History of Competitiveness. IMD World Competitiveness
Yearbook. IMD World Competitiveness Center, Switzerland, 2014, p. 491.
2
Paula D. Latvijas tautsaimniecības ārējā konkurētspēja un tās izaicinājumi. http://www.bank.
lv/publikacijas/latvijas-tautsaimniecibas-areja-konkuretspeja-un-tas-izaicinajumi/6112 (Latvijas
Bankas mājaslapa; aplūkota 19.10.2014.).
3
Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un
Eiropas Savienības jautājumos. 2013–2014, 13. lpp., http://www.mfa.gov.lv/data/02012014_arlietu%20ministra%20zinojums.pdf (Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājaslapa; aplūkota
19.10.2014.).
4
Garelli S. The Fundamentals and History of Competitiveness. IMD World Competitiveness
Yearbook. IMD World Competitiveness Center, Switzerland, 2014, p. 488.
5
Paula D. Latvijas tautsaimniecības ārējā konkurētspēja un tās izaicinājumi. http://www.bank.
lv/publikacijas/latvijas-tautsaimniecibas-areja-konkuretspeja-un-tas-izaicinajumi/6112 (Latvijas
Bankas mājaslapa; aplūkota 19.10.2014.).

32

Inese Stepiņa

ka, piemēram, Google meklētājā internetā vārdam ‘konkurētspēja’ tiek ģenerēti vairāk nekā 300 miljoni rezultātu.6
Ko īsti saprotam ar vārdu ‘konkurētspēja’? Piedāvāju šī raksta ietvaros
uz konkurētspēju lūkoties kā uz ‘spēju konkurēt’. Konkurēt nozīmē “censties
panākt pārākumu un priekšrocības kādā jomā un sacensties ar kādu vai savā
starpā par labākiem rezultātiem.”7
Raksts balstīts uz pieņēmumu, ka pasaules ekonomika nav spēle, kurā,
ja viens uzvar, tad otrs noteikti zaudē (zero–sum game).8 Valstu konkurētspējas analīze tiecas izskaidrot valstu panākumus,9 jo konkurētspēja tiek saistīta
ar valstu labklājību. Spēja konkurēt nozīmē arī spēju palielināt valstu turīgumu.10 Tieši tādēļ daudzas valstis var uzlabot savu labklājību, ja tās var uzlabot
savu produktivitāti jeb ražīgumu.11
Pasaules Ekonomikas forums konkurētspēju definē kā “institūciju, rīcībpolitiku un faktoru kopumu, kas nosaka valsts produktivitātes līmeni.
Savukārt produktivitātes līmenis nosaka labklājības līmeni, ko noteikta ekonomika ir spējīga nopelnīt”.12 Līdz ar to konkurētspēja ir produktivitāte jeb
ražīgums, ar kādu valsts izmanto savus cilvēku, kapitāla un dabas resursus.13
Lai palielinātu valstu konkurētspēju un arī labklājību, galvenais uzdevums ekonomikas attīstībā ir radīt nepieciešamos apstākļus ātram un noturīgam produktivitātes pieaugumam,14 apzinātai un mērķtiecīgai pieejamo
6
Garelli S. The Fundamentals and History of Competitiveness. IMD World Competitiveness
Yearbook. IMD World Competitiveness Center, Switzerland, 2014, p. 488.
7
Svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone, I. Čerņevska, I. Kalniņa, D. Nātiņa, R. Puriņa,
L. Vjatere. Rīga: Izdevniecība Avots, 2008, 435. lpp.
8
Porter M. What is Competitiveness? http://www.iese.edu/en/ad/AnselmoRubiralta/Apuntes/Competitividad_en.html (“IESE Business School – Anselmo Rubiralta Center for Globalization
and Strategy” mājaslapa, aplūkota 19.10.2014.).
9
Garelli S. The Fundamentals and History of Competitiveness. IMD World Competitiveness
Yearbook. IMD World Competitiveness Center, Switzerland, 2014, p. 488.
10
Why Competitiveness? http://www.imd.org/uupload/imd.website/wcc/Why_Competitiveness.pdf (“IMD” mājaslapa; aplūkota 19.10.2014.).
11
Porter M. What is Competitiveness? http://www.iese.edu/en/ad/AnselmoRubiralta/Apuntes/Competitividad_en.html (“IESE Business School – Anselmo Rubiralta Center for Globalization
and Strategy” mājaslapa, aplūkota 19.10.2014.).
12
Global competitiveness. http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness (Pasaules
Ekonomikas foruma mājaslapa; aplūkota 19.10.204.).
13
Porter M. What is Competitiveness? http://www.iese.edu/en/ad/AnselmoRubiralta/Apuntes/Competitividad_en.html (“IESE Business School – Anselmo Rubiralta Center for Globalization
and Strategy” mājaslapa, aplūkota 19.10.2014.).
14
Turpat.
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resursu izmantošanai. Vienlaikus, lai arī nav vienota definējuma konkurētspējas jēdzienam, tajā pašā laikā ir dažāda rakstura praktiskie pētījumi un
salīdzinājumi15 valstu ekonomiku konkurētspējas līmeņa noteikšanā pēc savstarpēji salīdzinošiem rādītājiem un starptautiskā novērtējuma.
Piemēram, IMD Pasaules konkurētspējas gadagrāmatā (World Competitiveness Yearbook, WCY) valstis tiek analizētas un novērtētas pēc to spējas
izveidot un uzturēt vidi, kas var nodrošināt uzņēmumu konkurētspēju, pieņemot, ka pamatā uzņēmumu līmenī (privāta vai valsts īpašuma) tiek radīta
labklājība. Vienlaikus jāņem vērā, ka uzņēmumi darbojas valstu vidē, kas
uzlabo vai kavē to spēju konkurēt iekšzemē vai starptautiski.16 Globālās konkurētspējas ziņojums (Global Competitiveness Report, GCR) kopš 1976. gada
sākotnēji veica 16, bet šobrīd jau 144 valstu ekonomiku konkurētspējas novērtējumu, sniedzot ieskatu to produktivitāti un labklājību virzošajos faktoros.17
Mūsdienu konkurētspējas koncepcijā valstu un uzņēmumu liktenis ir
savstarpēji saistīts. Tā ir tendence, ko īpaši pastiprina globalizācija un ar to
saistītā komunikācija. Gan valstis, gan uzņēmumi dzīvo konkurējošā pasaulē.
Mūsdienās robežas starp valstīm lielā mērā ir zaudējušas nozīmi — idejas,
vērtības un labā prakse “pārvietojas” no vienas valsts uz otru, no viena uzņēmuma uz otru un to ietvaros. Konkurētspējas koncepcija mūsdienās aicina
skatīties uz nācijām un uzņēmumiem no globālāka un vienotāka redzes
punkta,18 akcentējot spēju izveidot pievilcīgus apstākļus gan ārvalstu, gan
vietējiem uzņēmumiem un nodrošināt rīcību, kas veicina ekonomisko lab
klājību.19
Līdz ar to piedāvāju šī raksta ietvaros jēdzienu ‘konkurētspēja’ saprast
kā valstu tautsaimniecības konkurētspēju. Tautsaimniecības konkurētspēja ir
tādu faktoru kopums (arī ne-ekonomiska rakstura faktoru, piem., izglītība
un zinātne, kuriem ir ekonomiska rakstura sekas), kas nosaka valstu spēju
15
Paula D. Tautsaimniecības konkurētspēja: kas īsti sacenšas, un kas ir balva? http://www.
lvportals.lv/visi/viedokli/195299-tautsaimniecibas-konkuretspeja-kas-isti-sacensas-un-kas-irbalva/?show=coment (“LV portāls”; aplūkots 19.10.2014.).
16
IMD World Competitiveness Yearbook. IMD World Competitiveness Center, Switzerland,
2014, p. 479.
17
Global competitiveness. http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness (Pasaules
Ekonomikas foruma mājaslapa; aplūkota 19.10.204.).
18
Garelli S. The Fundamentals and History of Competitiveness. IMD World Competitiveness
Yearbook. IMD World Competitiveness Center, Switzerland, 2014, p. 488.
19
Turpat, p. 491.
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izveidot un uzturēt vidi, kas atbalsta lielākas vērtības radīšanu tās uzņēmumiem un lielāku labklājību tās iedzīvotājiem.20
Lai analizētu Latvijas un Eiropas Savienības konkurētspēju, rakstā tiks
izmantoti iepriekšminēti salīdzinošie starptautiskie valstu konkurētspējas
novērtējumi un citi darba devējiem būtiski konkurētspējas aspekti. Latvijas galvenie ārējās tirdzniecības partneri ir tieši Baltijas jūras reģiona valstis,21 tāpēc
Latvijas konkurētspējas salīdzinājums tiks sniegts attiecībā pret šo reģionu.

Latvijas konkurētspēja Eiropas Savienībā: reģionālā
perspektīva
Ja konkurētspēju saprotam kā produktivitāti, tad tieši spēja kāpināt
produktivitāti tiek atzīta par vienu no lielākajiem izaicinājumiem Latvijas
ekonomikā un tai būs izšķiroša loma Latvijas konkurētspējas uzlabošanā.22
Pēc starptautiska valstu konkurētspējas novērtējuma Globālās konkurētspējas ziņojums (GCR, 2014–2013)23 jaunākajiem datiem Latvija ieņem 42. vietu
148 valstu konkurencē un kopš 2013. gada no 52. vietas ir pakāpusies par
10 vietām.24
Salīdzinot ar Baltijas jūras reģiona valstīm, Latvijai 2013.–2014. gada
novērtējumā bija viszemākais konkurētspējas novērtējums. Latvija 2013. gadā
būtiski atpalika no reģiona līderes Somijas, kas ieņēma 3. vietu, un bija ar
zemāku valsts konkurētspējas vērtējumu nekā Igaunija (32. vieta) un Lietuva
(48. vieta).25
20
Garelli S. The Fundamentals and History of Competitiveness. IMD World Competitiveness
Yearbook. IMD World Competitiveness Center, Switzerland, 2014, pp. 489–490.
21
Dānija, Igaunija, Krievija, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Polija, Somija, Vācija.
22
Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Jūnijs 2014, 9. lpp. https://www.em.gov.
lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/zin_2014_1.pdf; Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Decembris 2013, 9. lpp. https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/zin_2013_2.pdf
(Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas mājaslapa; aplūkota 20.10.2014.).
23
The Global Competitiveness Report 2014–2015. World Economic Forum, Geneva, 2014.
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf (Pasaules Ekonomikas foruma mājaslapa; aplūkota 20.10.2014.).
24
Global Competitiveness Report 2013-2014. World Economic Forum, Geneva, 2013. http://
www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf (Pasaules Ekonomikas foruma mājaslapa; aplūkota 20.10.2014.).
25
Latvijas Darba devēju konfederācijas stratēģija 2014.-2020. Darba plāns 2014, 9. lpp.
http://www.lddk.lv/wp-content/uploads/2014/04/20140328_LDDKstrategija2014-2020_
DARBAPLANS2014_APSTIPRIN%C4%80TS.pdf (Latvijas Darba devēju konfederācijas mājaslapa;
aplūkota 20.10.2014.).
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1. attēls. Latvija: problemātiskie jautājumi Globālās konkurētspējas
ziņojumā 2013–2014–201526
Latvija: problemātiskie jautājumi
Globālās konkurētspējas ziņojumā 2014–2015
Latvija attiecībā pret labāko valsti reģionā
0 = labākais iespējamais vērtējums
Augstākā izglītība un apmācība
70
60
50
40

Inovācijas

30
20

Preču tirgus
efektivitāte

10
0

Latvija: GCR 2014-2015 (reitingi)
Labākā valsts reģionā 2014-2015 (reitingi)

Tehnoloģiskā
sagatavotība

Darba tirgus
efektivitāte

2. attēls. Latvija: problemātiskie jautājumi Globālās konkurētspējas ziņojumā
2014–2015 (Latvija attiecībā pret labāko valsti reģionā).27
26
Autores salīdzinājums ar “Global Competitiveness Report 2014–2015” datiem. Avots: http://
www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014–15.pdf (Pasaules Ekonomikas foruma mājaslapa; aplūkota 20.10.2014.).
27
Autores salīdzinājums ar “Global Competitiveness Report 2014–2015” datiem. Avots: Turpat.
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2014. gada ziņojumā Latvijas konkurētspējas kopējais novērtējums ir
būtiski kāpis. Tomēr Latvijas pozīcijas uzlabojums ir lielā mērā saistīts ar to,
ka konkurenti reģionā ir pasliktinājuši savas pozīcijas, nevis to, ka būtu veikti
būtiski uzlabojumi konkurētspējas uzlabošanai no Latvijas puses. Īpaši tas
attiecas uz inovāciju, tehnoloģisko sagatavotību, kā arī augstāko izglītību un
apmācību.28
Salīdzinot ar citām Baltijas jūras reģiona valstīm, Latvija joprojām atpaliek no reģiona līderes Somijas (4. vieta) un joprojām ir ar krietni zemāku
konkurētspējas vērtējumu kā Igaunijai (29. vieta). 2014. gada novērtējumā
Latvija starptautiskās konkurētspējas ziņā ir ieguvusi līdzīgas pozīcijas ar
Lietuvu (41. vieta) un Poliju (43. vieta).29
Starptautiskais valstu konkurētspējas novērtējums Globālais konkurētspējas ziņojums (GCR) valstis vērtē pēc plašu faktoru kopuma, ņemot vērā
divpadsmit indikatoru kopas. Tomēr šobrīd un tuvākajā nākotnē Latvijas
darba devējiem aktuālie konkurētspēju kavējošie faktori saistīti ar augstākās izglītības un apmācības sistēmu, preču tirgus un darba tirgus efektivitāti,
tehnoloģisko sagatavotību un inovācijām.30
Latvija attiecībā pret konkurentiem reģionā konkurētspējas novērtējumā
ir saglabājusi savas salīdzinoši vājās pozīcijas, īpaši tādās jomās kā:
•• Inovācijas: uzņēmumu zemais ieguldījumu līmenis pētniecībā un at
tīstībā, zinātnieku un inženieru nepietiekamā pieejamība, universitāšu
un industrijas salīdzinoši vājā sadarbība pētniecībā un attīstībā,
attīstīto tehnoloģiju zemais īpatsvars publiskajā iepirkumā;
•• Tehnoloģiskā sagatavotība: tehnoloģisko inovāciju ieviešanas uzņē
mumos zemais līmenis un īpaši ārvalstu tiešo investīciju zemais
ieguldījums tehnoloģiju pārnesē.

28
Skatīt 1. attēlu. Latvija: problemātiskie jautājumi Globālās konkurētspējas ziņojumā 2013–
2014–2015 un 2. attēlu. Latvija: problemātiskie jautājumi Globālās konkurētspējas ziņojumā 2014–
2015 (Latvija attiecībā pret labāko valsti reģionā).
29
Skat. 1. tabulu. Globālās konkurētspējas ziņojuma (GCR, 2014–2015) Latvijas salīdzinājums
ar Baltijas jūras reģiona valstīm — problemātiskie jautājumi.
30
Latvijas Darba devēju konfederācijas stratēģija 2014.–2020. Darba plāns 2014, 9. lpp.
http://www.lddk.lv/wp-content/uploads/2014/04/20140328_LDDKstrategija2014–2020_DARBAPLANS2014_APSTIPRIN%C4%80TS.pdf (Latvijas Darba devēju konfederācijas mājaslapa; aplūkota 20.10.2014.).
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1. tabula. Globālās konkurētspējas ziņojums (GCR, 2014–2015). Latvijas
salīdzinājums ar Baltijas jūras reģiona valstīm – problemātiskie jautājumi31

Apzīmējumi: Labākais reitings

Latvijas konkurētspēja: Latvijas Darba devēju konfederācijas
vērtējums
Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk tekstā — LDDK) — lielākās darba devējus pārstāvošās organizācijas Latvijā — skatījumā Latvijas
salīdzinošie uzlabojumi Globālās konkurētspējas ziņojumā nevar novērst
uzmanību no nepieciešamajiem pasākumiem, lai uzlabotu uzņēmējdarbības
vidi un ekonomiku. Rādītāji, kuri nav uzlabojušies vai pēdējā gada laikā pat
pasliktinājušies, norāda uz ļoti nopietniem problēmjautājumiem, kuru risināšana ir svarīga valsts ekonomikas ilgtspējai.32
31
Autores salīdzinājums ar “Global Competitiveness Report 2014–2015” datiem. Avots: http://
www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014–15.pdf (Pasaules Ekonomikas foruma mājaslapa; aplūkota 20.10.2014.).
32
LDDK: Latvijas kāpums Globālās konkurētspējas indeksā nedrīkst “iemidzināt” — indekss
precīzi norāda uz risināmajiem problēmjautājumiem. http://www.lddk.lv/viedoklis/lddk-latvijas-kapums-globalas-konkuretspejas-indeksa-nedrikst-iemidzinat-indekss-precizi-norada-uz-risinamajiem-problemjautajumiem/ (Latvijas Darba devēju konfederācijas mājaslapa; aplūkota 20.10.2014.).
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Pēdējā gada laikā uzrādītais uzlabojums starptautiskajā novērtējumā liecina, ka Latvijā ir īstenoti soļi pareizajā virzienā. Piemēram, tas, ka tādos rādītājos kā “tehnoloģisko inovāciju ieviešana uzņēmumu līmenī” vai “nodokļu
ietekme uz vēlmi investēt” Latvija pakāpusies pat par attiecīgi 20 un 16 pozīcijām, izskaidrojams ar ieviestajām uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidēm
gadījumos, kad uzņēmumi iegulda tehnoloģijās.33
Vienlaikus LDDK skatījumā ir vairāki rādītāji, kuros Latvijas sniegums
ir ļoti zems vai arī pasliktinājies tieši pēdējā gada laikā. Piemēram, 144 valstu
konkurencē Latvija ir tikai 105.–106. vietā zinātnieku un inženieru pieejamības ziņā. Darba devēju skatījumā ir aktuāli nepieciešama tieši dabaszinātņu
un matemātikas apguves veicināšana visos iespējamajos veidos. Pretējā gadījumā šis rādītājs kļūs vēl sliktāks — esošie zinātnieki un inženieri pamazām
aiziet pensijā, bet jaunie nav pieejami pietiekamā skaitā un nepieciešamajā
kvalitātē. Tāpat par negatīvu signālu darba devēju skatījumā uzskatāms reitinga kritums Globālās konkurētspējas ziņojuma pozīcijā “darbā pieņemšanas
un atlaišanas prakse”, kas tieši saistīta ar ilgstoši apspriestajiem grozījumiem
Darba likumā. Latvijas kritums par piecām pozīcijām liecina, ka darba tirgus
elastīgums nav labvēlīgs ekonomikas attīstībai.34 Latvijai piemītošais nodarbinātības neelastīgums būtu īpaši saistāms ar ekonomiskās lejupslīdes laikā
piedzīvoto nespēju noturēt talantīgos darbiniekus, neapmierinātību ar atalgojumu un saistīto darbaspēka trūkumu,35 tāpat arī ar darba tirgus piedāvājuma neatbilstību pieprasījumam un pretēji.
Globālās konkurētspējas ziņojumā līdzās absolūtajiem rādītājiem konkrētās pozīcijās kā Latvijas problēmzonas tiek norādītas pārmērīga birokrātija,
sarežģīts nodokļu regulējums, finansējuma pieejamības trūkums uzņēmumu

33
LDDK: Latvijas kāpums Globālās konkurētspējas indeksā nedrīkst “iemidzināt” — indekss
precīzi norāda uz risināmajiem problēmjautājumiem. http://www.lddk.lv/viedoklis/lddk-latvijas-kapums-globalas-konkuretspejas-indeksa-nedrikst-iemidzinat-indekss-precizi-norada-uz-risinamajiem-problemjautajumiem/ (Latvijas Darba devēju konfederācijas mājaslapa; aplūkota 20.10.2014.).
34
Turpat.
35
Krasnopjorovs O. Latvijas konkurētspēja — starptautiskie indeksi un faktiskais stāvoklis.
http://www.makroekonomika.lv/latvijas-konkuretspeja-starptautiskie-indeksi-un-faktiskais-stavoklis (Latvijas Bankas mājaslapa; aplūkota 23.10.2014.).
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attīstībai, korupcija un nepietiekami izglītoti darbinieki.36 Kā norāda LDDK,
visu šo faktoru uzskaitījums vēlreiz apstiprina to, pie kā LDDK jau ilgstoši
strādā un meklē risinājumus — piemēram, nodokļu politikas un nodokļu
sistēmas jautājumi 2015.–2020. gadā37. Pareiza uz izaugsmi un attīstību
vērsta nodokļu politika ietver arī jautājumu par to, kā labāk mazināt “ēnu
ekonomiku” un ar to saistīto korupciju. Tāpat aktuāls ir jautājums par finansējuma pieejamību un to ietekmējošiem faktoriem, kā arī kvalificētu darbinieku sagatavošanu darba tirgum un ekonomikas attīstībai.38
Konkurētspējas trūkums: iedzīvotāju emigrācijas skaidrojums
Latvijas uzņēmējdarbības turpmākai attīstībai un ekonomiskajai izaug
smei ir nepieciešama Latvijas konkurētspējas veicināšana, īpaši ārējos tirgos.
Latvijas ekonomikas relatīvi zemā konkurētspēja, salīdzinot ar konkurētspējīgākajām un līdz ar to arī vairāk attīstītajām un turīgākajām Eiropas Savienības valstīm, kā arī Latvijas atvērtā ekonomika atspoguļojas arī augstajā
Latvijas iedzīvotāju emigrācijas līmenī.
Kā salīdzinošu piemēru var minēt to, ka to Eiropas Savienības valstu konkurētspēja, uz kurām ir bijusi novērojama Latvijas iedzīvotāju aizceļošana,
izmantojot brīvas personu kustības Eiropas Savienības vienotajā tirgū tiesības darba iespēju izmantošanas nolūkos, ir ar būtiski augstāku konkurētspējas rādītāju kā Latvijai. Piemēram, Lielbritānija konkurētspējas novērtējumā
Globālās konkurētspējas ziņojumā 2014 ieņem augsto 9. vietu (Īrija —
25. vietu, Vācija — 5. vietu un Latvija — vien 42. vietu). Lielbritānija savā
36
LDDK: Latvijas kāpums Globālās konkurētspējas indeksā nedrīkst “iemidzināt” — indekss
precīzi norāda uz risināmajiem problēmjautājumiem. http://www.lddk.lv/viedoklis/lddk-latvijas-kapums-globalas-konkuretspejas-indeksa-nedrikst-iemidzinat-indekss-precizi-norada-uzrisinamajiem-problemjautajumiem/ (Latvijas Darba devēju konfederācijas mājaslapa; aplūkota
20.10.2014.).
un The Global Competitiveness Report 2014–2015. World Economic Forum, Geneva, 2014,
p. 242. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014–15.pdf (Pasaules Ekonomikas foruma mājaslapa; aplūkota 20.10.2014.).
37
Izstrādāta Nodokļu politikas stratēģija 2015.-2018. gadam. http://www.lddk.lv/notikums/
izstradata-nodoklu-politikas-strategija-2015-2018-gadam/ (Latvijas Darba devēju konfederācijas
mājaslapa; aplūkota 23.10.2014.).
38
LDDK: Latvijas kāpums Globālās konkurētspējas indeksā nedrīkst “iemidzināt” – indekss
precīzi norāda uz risināmajiem problēmjautājumiem. http://www.lddk.lv/viedoklis/lddk-latvijas-kapums-globalas-konkuretspejas-indeksa-nedrikst-iemidzinat-indekss-precizi-norada-uz-risinamajiem-problemjautajumiem/ (Latvijas Darba devēju konfederācijas mājaslapa; aplūkota 20.10.2014.).
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spējā “noturēt talantīgos” tiek ierindota augstajā 11. vietā (Īrija — 30. vietā,
Vācija — 10. vietā, Latvija — vien 94. vietā). Savukārt 144 valstu konkurencē
savā spējā “piesaistīt talantīgos” Lielbritānija tiek ierindota augstajā 5. vietā
(Īrija — 10. vietā, Vācija — 18. vietā, Latvija — vien 107. vietā).39
Globālas jeb ārējās konkurētspējas jautājumi nav aktuāli Latvijai vien, bet
arī daudzām Eiropas Savienības valstīm, kā arī Eiropas Savienībai kopumā.
Latvijai, esot Eiropas Savienības dalībvalstij jau desmit gadus, nacionālās
konkurētspējas jautājumi ir cieši saistīti arī ar Eiropas Savienības kopējo
ārējo konkurētspēju vai tās trūkumu.

Eiropas Savienības konkurētspēja: globālā perspektīva
Eiropas darba devēju un ražotāju pārstāvji pēdējo gadu laikā īpašu
vērību pievērš Eiropas Savienības konkurētspējas rādītājiem. Tie tieši ietekmē
arī uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā un uzņēmumu konkurētspēju
pasaulē.40
Eiropas Savienībai ilgu laiku ir izdevies saglabāt vadošo pozīciju pasaules ekonomikā, tomēr daudzās jomās Eiropas Savienība zaudē savu konkurētspēju attiecībā pret citām pasaules lielajām ekonomikām, tādām kā Amerikas
Savienotās Valstis (turpmāk — ASV), Japāna un Ķīna.41
Konkurētspēja: Eiropas biznesa konfederācijas
BUSINESSEUROPE vērtējums
Eiropas biznesa konfederācija BUSINESSEUROPE akcentē, ka sociāla
rakstura problēmas un bezdarbs Eiropas Savienībā nav sociālās politikas,
bet tieši Eiropas globālās konkurētspējas trūkuma rezultāts.42 Kas ir aktuālie
39
The Global Competitiveness Report 2014–2015. World Economic Forum, Geneva, 2014,
pp. 190–191, 218–219, 242–243, 376–377. http://www3.weforum.org/docs/WEF Global CompetitivenessReport_2014-15.pdf (Pasaules Ekonomikas foruma mājaslapa; aplūkota 20.10.2014.).
40
Alliance for a competitive European Industry. http://www.businesseurope.eu/content/default.asp?PageID=605 (Eiropas Biznesa konfederācijas mājaslapa; aplūkota 22.10.2014.).
41
Reform Barometer 2014. Spring 2014, p. 4. http://www.businesseurope.eu/content/default.
asp?PageID=568&DocID=32780 (Eiropas Biznesa konfederācijas mājaslapa; aplūkota 22.10.2014.).
42
EU competitiveness is employment’s best friend and our top priority. BUSINESSEUROPE’s
President to EU Heads of State and Government. Press release. http://www.businesseurope.eu/content/default.asp?PageID=568&DocID=33386 (Eiropas Biznesa konfederācijas mājaslapa; aplūkota
22.10.2014.).
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Eiropas Savienības uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos ierobežojošie faktori un kas īpaši satrauc Eiropas darba devējus?
Ir virkne uzmanības cienīgu rādītāju, kuru dēļ Eiropas Savienība jau
ilgstoši zaudē savas konkurētspējas pozīcijas pasaules ekonomikā. Proti, tie
ir jautājumi, kas skar kopējo nodokļu slogu, vidējo nodokļu slogu zemiem
ienākumiem, administratīvās prasības uzņēmējdarbības uzsākšanai, elektroenerģijas cenas rūpniecībā, ieguldījumus izpētē un pētniecībā, eksakto zināšanu prasmes.43
•• Kopējais nodokļu slogs Eiropas Savienībā ir par 50% augstāks nekā
ASV un par 30% augstāks nekā Japānā.44
Kopējais nodokļu slogs ES ir lielāks nekā citās valstīs.
Kopējais nodokļu slogs % no IKP 2013. gadā.
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3. attēls. Kopējais nodokļu slogs ES un citās lielajās ekonomikās45

43
Picture a Global Europe. Message to the next European Parliament 2014-2019. 29.04.2014.,
pp.1-12.
http://www.businesseuropeglobal.eu/files/9513/9877/9205/Picture_a_Global_Europe_
final_29042014.pdf (Eiropas Biznesa konfederācijas mājaslapa; aplūkota 22.10.2014.).
44
Reform Barometer 2014. Spring 2014, p. 4. http://www.businesseurope.eu/content/default.
asp?PageID=568&DocID=32780 (Eiropas Biznesa konfederācijas mājaslapa; aplūkota 22.10.2014.).
45
Turpat.
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•• Vidējais nodokļu slogs zemiem ienākumiem ir par 40% lielāks Eiropas
Savienībā nekā ASV un Japānā.46
Vidējais nodokļu slogs zemiem ienākumiem ES ir lielāks nekā citās valstīs.
Nodokļu slogs % no zemiem ienākumiem 2012. gadā.
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4. attēls. Vidējais nodokļu slogs zemiem ienākumiem ES, ASV un Japānā47

•• Administratīvās prasības, lai uzsāktu uzņēmējdarbību Eiropas
Savienībā, ir 3 reizes apgrūtinošākas nekā konkurējošām attīstītām
ekonomikām, tādām kā ASV. Eiropas Savienībā ir nepieciešams arī
4 reizes vairāk laika kā ASV, lai uzsāktu uzņēmējdarbību.48
Jāuzlabo nosacījumi uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Izmaksas un laiks uzņēmējdarbības uzsākšanai 2013. gadā
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5. attēls. Uzņēmējdarbības uzsākšana ES un citās ekonomikās49
46
Reform Barometer 2014. Spring 2014, p. 4. http://www.businesseurope.eu/content/default.
asp?PageID=568&DocID=32780 (Eiropas Biznesa konfederācijas mājaslapa; aplūkota 22.10.2014.).
47
Turpat.
48
Reform Barometer 2014. Spring 2014, p. 11. http://www.businesseurope.eu/content/default.
asp?PageID=568&DocID=32780 (Eiropas Biznesa konfederācijas mājaslapa; aplūkota 22.10.2014.).
49
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•• Elektroenerģijas cenas rūpniecībā, salīdzinot 2005. gadu ar 2012. gadu,
Eiropas Savienībā ir pieaugušas par 37%, bet ASV ir kritušās par 4%.50
ELEKTROENERĢIJAS
CENU IZMAIŅAS
2005-2012
+37%

ES

ASV

–4%

6. attēls. Elektroenerģijas cenu izmaiņas 2005–201251

•• Pēdējo desmit gadu laikā ieguldījumi izpētē un attīstībā (R&D)
procentuāli no iekšzemes kopprodukta ir saglabājušies aptuveni 2%
apmērā. Ieguldījumi izpētē un attīstībā (R&D) ir tālu no Eiropas
Savienības izvirzītā un stratēģijā “ES 2020” noteiktā mērķa — 3%,
un tālu no tā, ko ir jau sasniegusi Japāna — 3.4% un ASV — 2.8%.52
ES ir nepietiekami ieguldījusi izpētes un attīstības jomā, lai pietuvotos
Japānai un ASV. Ieguldījums % no IKP izpētes un attīstības jomā.
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7. attēls. Ieguldījums izpētē un attīstībā ES un citās ekonomikās53
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Reform Barometer 2014. Spring 2014, p. 4. http://www.businesseurope.eu/content/default.
asp?PageID=568&DocID=32780 (Eiropas Biznesa konfederācijas mājaslapa; aplūkota 22.10.2014.).
51
Latvijai Eiropas Savienības Vienotajā tirgū - 10. Uzņēmēju iegūtā pieredze un prasmes. Apaļā galda diskusija, 28.04.2014. http://www.lddk.lv/wp-content/uploads/2014/04/vtirgus_10_gadi_
VG_LM.pdf (Latvijas Darba devēju konfederācijas mājaslapa; aplūkota 23.10.2014.).
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•• Izglītības rādītāji Eiropas Savienībā ir daudz vājāki nekā galvenajiem
konkurentiem. Eiropas Savienība ir daudz mazāk spējīga sagatavot
iedzīvotājus ar nepieciešamajām prasmēm, lai gūtu panākumus
darba tirgū. Eiropas Savienības valstīs, salīdzinājumā ar Ķīnu, Koreju
un Japānu, studenti uzrāda zemāku matemātikas, lasītprasmes un
erudīcijas, kā arī zinātnes sniegumu — prasmes, kas ir svarīgas konkurētspējai darba tirgū nākotnē.54
Rezultāti izglītības jomā. Vidējais studentu matemātikas/lasīšanas/
zinātnes prasmes rādītājs.
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8. attēls. Sasniegumi izglītībā

Ieteikumi politikas veidotājiem
Eiropas darba devēju priekšlikumi
Eiropas Biznesa konfederācija BUSINESSEUROPOE, izstrādājot un
pieņemot tiesību aktus, aicina Eiropas Savienības iestādes pievērst īpašu
uzmanību Eiropas Savienības ārējās konkurētspējas rādītājiem. Tiem ir tieša
ietekme arī uz uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā un uzņēmumu konkurētspēju pasaulē.55

54
Reform Barometer 2014. Spring 2014, p. 13. http://www.businesseurope.eu/content/default.
asp?PageID=568&DocID=32780 (Eiropas Biznesa konfederācijas mājaslapa; aplūkota 22.10.2014.).
p. 14.
55
Picture a Global Europe. Message to the next European Parliament 2014-2019. 29.04.2014.,
p. 3. http://www.businesseuropeglobal.eu/files/9513/9877/9205/Picture_a_Global_Europe_final_
29042014.pdf (Eiropas Biznesa konfederācijas mājaslapa; aplūkota 22.10.2014.).
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Eiropas Savienības iestāžu un arī dalībvalstu, kas vistiešākajā veidā
piedalās lēmumu pieņemšanā, galvenais uzdevums ir radīt nepieciešamo
labvēlīgo vidi Eiropas konkurētspējas pasaulē sekmēšanai.56 Proti, ļaut uzņēmējdarbībai attīstīties un samazināt administratīvos šķēršļus, veicināt uzņēmumu konkurētspēju, īpaši risinot jautājumu par to, kā samazināt augstās
energoresursu cenas, uzlabot uzņēmējdarbības vidi, tādējādi paverot ceļu
attīstībai nepieciešamajām investīcijām un finanšu pieejamībai.57
Globāli konkurētspējīgāka Eiropas Savienība nozīmētu:
•• Enerģijas cenām jākļūst daudz konkurētspējīgākām un Eiropas
Savienībai ir jānosaka reālistiski un sasniedzami klimata izmaiņu
politikas mērķi.58 Turpmākajos gados šim uzdevumam, vienlaikus
nodrošinot arī energoresursu piegāžu drošību, nepieciešami milzīgi
ieguldījumi enerģētikas infrastruktūrā. Savukārt ambiciozus mērķus
vēl vairāk samazināt CO2 izmešus Eiropas Savienība nevar uzņemties
viena pati. Lai radītu vienlīdzīgus konkurētspējas nosacījumus ražo
tājiem, ir nepieciešama globāla vienošanās par klimata izmaiņas
politikas mērķiem ar lielajām pasaules ekonomikām;59
•• Investīcijām pētniecībā jāsasniedz vismaz 3% no IKP un būtiski
jāsekmē Eiropas Savienības digitalizācija, izstrādājot regulējumu, kas
stimulētu jauninājumus, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
ieguldījumus un izmantošanu visās ekonomikas nozarēs;60

56
Picture a Global Europe. Message to the next European Parliament 2014–2019. 29.04.2014.,
p. 3. http://www.businesseuropeglobal.eu/files/9513/9877/9205/Picture_a_Global_Europe_final_
29042014.pdf (Eiropas Biznesa konfederācijas mājaslapa; aplūkota 22.10.2014.).
57
EU competitiveness is employment’s best friend and our top priority. BUSINESSEUROPE’s
President to EU Heads of State and Government. Press release. http://www.businesseurope.eu/content/default.asp?PageID=568&DocID=33386 (Eiropas Biznesa konfederācijas mājaslapa; aplūkota
22.10.2014.).
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29042014.pdf (Eiropas Biznesa konfederācijas mājaslapa; aplūkota 22.10.2014.).
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Picture a Global Europe. Message to the next European Parliament 2014–2019. 29.04.2014.,
p. 4. http://www.businesseuropeglobal.eu/files/9513/9877/9205/Picture_a_Global_Europe_final_
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•• Atgūt zaudēto konkurētspēju un piesaistīt uzņēmumus jaunu darba
vietu radīšanai un ieguldījumiem, sekmējot Eiropas Savienības
eksportu uz trešajām valstīm. To iespējams panākt, samazinot gan
nodokļus regulējošo slogu visā Eiropas Savienībā, gan valstu valdībām uzlabojot valstu finanšu stabilitāti un ieviešot izaugsmi veicinošas
strukturālās reformas;61
•• Attīstīt pasaulē dinamiskāko, prasmīgāko un iekšēji mobilu
darbaspēku un ik gadu radīt vismaz 1,4 miljonus jaunu darba vietu,
atbilstīgi reaģējot uz sociālajām problēmām;62
•• Turpināt attīstīt Eiropas Savienības vienoto tirgu un sekmēt brīvas
tirdzniecības līgumu noslēgšanu, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi;63
•• Pabeigt banku savienības izveidi, atjaunojot piekļuvi kredītiem par
pieņemamu cenu visā Eiropas Savienībā un panākt valstu parāda
vispārēju samazināšanos zem 80% no IKP, samazinot parāda slogu
nākamajām paaudzēm;64
•• Kļūt par labāko pasaules bloku, kurā uzsākt, vadīt un attīstīt
uzņēmējdarbību un kurā Eiropas Savienība pieņem gudrāku pieeju
attiecībā uz regulējumu, veicinot izaugsmi un investīcijas. 65
Latvijas darba devēju priekšlikumi
Arī Latvijas uzņēmējiem un darba devējiem pēc desmit gadu darbības
pieredzes Eiropas Savienībā ir izveidojies savs skatījums par to, kas ir nepieciešams Eiropas Savienības kopumā un arī Latvijas attīstībai. Proti, konkurētspējas stiprināšana, uzņēmējdarbības attīstība, administratīvā un regulatīvā
sloga mazināšana, kā arī spēja sadarboties gan valdības un uzņēmēju līmenī,
gan arī valstu starpā. 66
61
Picture a Global Europe. Message to the next European Parliament 2014–2019. 29.04.2014.,
p. 6. http://www.businesseuropeglobal.eu/files/9513/9877/9205/Picture_a_Global_Europe_final_
29042014.pdf (Eiropas Biznesa konfederācijas mājaslapa; aplūkota 22.10.2014.).
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www.lddk.lv/notikums/uznemeji-latvijai-es-ir-jarupejas-par-konkuretspeju-uznemejdarbibu-unsadarbibu/ (Latvijas Darba devēju konfederācijas mājaslapa; aplūkota 23.10.2014.).

Konkurētspēja: Latvijas un Eiropas darba devēju skatījums

47

Latvijas konkurētspējas stiprināšanai nepieciešams skaidrs rīcības plāns
problēmjautājumu risināšanai un apņēmība to īstenot.67 Lai Latvija uzlabotu
savas pozīcijas attiecībā pret labākajām valstīm reģionā, saskaņā ar Globālās
konkurētspējas ziņojuma (GCR, 2013–2014) novērtējumu, Latvijas konkurētspējas paaugstināšanai nepieciešamie risinājumi:
•• Inovācijām: sekmēt uzņēmumu ieguldījumu pētniecībā un attīstībā
(R&D), attīstot un atbalstot universitāšu un industrijas sadarbību
pētniecībā un attīstībā (R&D), kā arī produktu komercializācijā; palielināt
attīstīto tehnoloģiju īpatsvaru publiskajā iepirkumā, nodrošināt augstākās
izglītības sistēmas kvalitāti, pētniecības un apmācības pieejamību, kā arī
sekmēt zinātnieku un inženieru pieejamību;
•• Preču tirgus efektivitātei un tehnoloģiskai sagatavotībai: veidot
tādu nodokļu politiku, kas mudina investēt attīstībā un modernizācijā;
sekmēt tehnoloģisko inovāciju ieviešanu uzņēmumu līmenī un
ieguldījumus tehnoloģiju pārnesē;
•• Darba tirgus efektivitātei: sekmēt sadarbību starp darba ņēmējiem
un darba devējiem, pilnveidot darbā pieņemšanas un atlaišanas
praksi, uzlabot spēju noturēt un piesaistīt talantīgos.68
Latvijas uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspēju ietekmē virkne
sociālekonomisko faktoru. Labvēlīgai, uz ilgtspējīgu izaugsmi vērstai sociālekonomiskai videi Latvijā pēc dažādiem starptautiski salīdzinošiem novērtējumiem69 ir nepieciešams saglabāt līdzšinējos panākumus un veikt virkni
uzlabojumu. Piemēram,
•• valsts kredītreitinga uzlabošanai nepieciešama valdības fiskālā
disciplīna un ar darba produktivitātes pieaugumu saistīts algu
pieaugums;
67
LDDK: Latvijas kāpums Globālās konkurētspējas indeksā nedrīkst “iemidzināt” — indekss
precīzi norāda uz risināmajiem problēmjautājumiem. http://www.lddk.lv/viedoklis/lddk-latvijas-kapums-globalas-konkuretspejas-indeksa-nedrikst-iemidzinat-indekss-precizi-norada-uzrisinamajiem-problemjautajumiem/ (Latvijas Darba devēju konfederācijas mājaslapa; aplūkota
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http://www.lddk.lv/wp-content/uploads/2014/04/20140328_LDDKstrategija2014-2020_DARBAPLANS2014_APSTIPRIN%C4%80TS.pdf (Latvijas Darba devēju konfederācijas mājaslapa; aplūkota 20.10.2014.).
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•• inovāciju līmeņa paaugstināšanai nepieciešama biznesa attīstībai
atbilstošas infrastruktūras izveide, augstas pievienotās vērtības
tehnoloģiju radīšana un komercializēšana;
•• nepieciešams sekmēt pieaugušo tālākizglītību un samazināt nodokļus izglītībai un apmācībai, vairojot darba devēju ieinteresētību
paaugstināt darbinieku kvalifikāciju.70
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Baltijas valstu inovācijas rīcībpolitika
Eiropas Savienības ietvarā
Anete Vītola,

Latvijas Universitātes Politikas zinātnes doktorante
Inovācijas rīcībpolitika ir horizontāla rīcībpolitikas joma, kuru ietekmē
gan citas nozares, gan citi pārvaldes līmeņi, kuros tā tiek īstenota. Vai
iesaistīto nozaru un pārvaldes līmeņu centieni ir saskaņoti vai tomēr
saskaldīti un neproduktīvi? Šajā rakstā atspoguļoti autores disertācijas
pētījuma rezultāti, kas raksturo nacionālā un pārnacionālā (t.i., Eiropas
Savienības) pārvaldes līmeņa mijiedarbību inovācijas rīcībpolitikā Baltijas
valstīs. Politikas plānošanas dokumentu, politiķu, ekspertu un ierēdņu
interviju analīze norāda uz daudzveidīgu mijiedarbību. ES ir gan būtiskākā
inovācijas rīcībpolitikas īstenošanas finansētāja, gan ietekmes instruments
nacionālā līmeņa prioritāšu formulēšanā.
Atslēgvārdi: daudzlīmeņu pārvalde, inovācijas rīcībpolitika.
Innovation policy is horizontal policy, influenced by other sectors and
other government levels involved in this field. Are these different efforts
coherent or counterproductive? This article reflects the results of the
dissertation research carried out by the author, which characterize the
interaction between national and supra-national (i.e. EU) government
levels in the field of innovation policy in the Baltic States. Analysis of policy
planning documents and interviews with policy makers indicate that
interaction takes different forms. The EU is the main source of funding for
innovation policies, as well as being an important instrument of influence
in formulating national level policy priorities.
Keywords: innovation policy, multi-level governance.
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Baltijas valstīs atsevišķi inovācijas rīcībpolitikas aizmetņi parādījās jau
pirms dalības Eiropas Savienībā (ES), bet aktīvāka tās plānošana un ieviešana sākās pēc iestāšanās. Pēdējā desmitgadē (īpaši kopš Lisabonas stratēģijas pieņemšanas) arī Eiropas Savienības institūcijās zinātnes un inovācijas
atbalsts ir viena no prioritārajām jomām.1
Šogad ir sācies jaunais ES struktūrfondu plānošanas periods 2014.–2020.
gadam. Inovācijas rīcībpolitika Baltijas valstīs gandrīz pilnībā tiek finansēta
no ES fondu līdzekļiem, tāpēc šis ir piemērots laiks, lai apskatītu, kā Baltijas
valstīm sokas ar tās veidošanu un sadarbību ar Eiropas Komisiju. Šajā rakstā
ir apkopoti autores disertācijas pētījuma rezultāti, kas raksturo nacionālā un
pārnacionālā (t.i., Eiropas Savienības) pārvaldes līmeņa mijiedarbību inovācijas rīcībpolitikā Baltijas valstīs.
Kodolīga inovācijas rīcībpolitikas definīcija paredz, ka tajā iekļautas
visas politikas veidotāju aktivitātes, kuru mērķis ir pozitīvi ietekmēt procesus, kas rada un veicina inovācijas.2 Visbiežāk inovācijas jēdziens un līdz ar
to arī valsts aktivitātes to atbalstam tiek lietots saistībā ar inovācijām uzņēmējdarbībā, bet pēdējā desmitgadē aizvien vairāk akcentēta sociālo inovāciju
nozīme. Šajā rakstā analizēts jautājums — vai dažādo pārvaldes līmeņu centieni inovācijas procesu sekmēšanai uzņēmējdarbībā ir saskaņoti vai tomēr
neproduktīvi? Teorētiskajā literatūrā pastāv vairāki pieņēmumi par iespējamo rīcībpolitiku mijiedarbību:
1) tā var būt efektīva, sabalansēta3;
2) tā var būt konfliktējoša4 un tās instrumenti var pārklāties;
3) rīcībpolitikas var kļūt pārblīvētas, un jaunas iniciatīvas tiek ieviestas,
lai novērstu problēmas, kuras radījuši līdzšinējie centieni5;
1
Caracostas P., Ugur M. The Emergence of New European Union Research and Innovation
Policy. In: Research and Innovation Policies in the New Global Economy: An International Comparative Analysis. Eds. P. Laredo, P. Mustar. Edward Elgar Publishing, 2001, p. 157.
2
Schwerin J., Werker C. Learning Innovation Policy Based On Historical Experience. Structural Change and Economic Dynamics. Vol. 14, 2003, p. 386.
3
Flanagan K., Uyarra E., Laranja M. Reconceptualising the “policy mix” for innovation. Re
search Policy. 2011, p. 2.
4
Howlett M., Kim J., Weaver P. Assessing Instrument Mixes through Program- and AgencyLevel Data: Methodological Issues in Contemporary Implementation Research. Review of Policy
Research. Vol. 23, 2006, p. 132.
5
Majone G. Evidence, Arguments and Persuasion in the Policy Process. New Haven, London:
Yale University Press, 1989, pp. 159.-160.
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4) mehānismi rīcībpolitikas koordinācijai ir būtisks priekšnosacījums
tam, lai neveidotos negaidītas un negatīvas to mijiedarbības6.
Balstoties uz šiem pieņēmumiem, raksta turpinājumā analizēta Baltijas
valstu un Eiropas Komisijas mijiedarbība inovācijas rīcībpolitikā. Vispirms
apskatīts Baltijas valstu sniegums šajā jomā.

Pieticīgie, rāmie un sekotāji
Eiropas Komisijas ikgadējā Inovācijas Savienības mērījumā7 Latvija, Lietuva un Igaunija ir raksturotas kā valstis, kas savā inovācijas sniegumā ir pieticīgas, rāmas un tikai seko Eiropas līderiem.
Latvijā neatkarīgi no ekonomiskās situācijas valstī saglabājas mazas
privātā sektora investīcijas pētniecībā un attīstībā (P&A). 60% no Latvijas
ražojošajiem uzņēmumiem strādā zemo tehnoloģiju nozarē, bet augsto tehnoloģiju nozares veido tikai 6% no visas nelielās ražošanas.8 Tas izskaidro
mazos privātā sektora investīciju apjomus pētniecībā un attīstībā. Ja valstī
dominē zemas pievienotās vērtības uzņēmējdarbība, privātā sektora investīcijas P&A nevar būt lielas. Tādējādi Latvijas inovācijas rīcībpolitikas centrālajam uzdevumam būtu jābūt tādu uzņēmumu, kas rada augstāku pievienoto
vērtību, īpatsvara palielināšana.9 Problēmas vērojamas arī Latvijas zinātniskajā sniegumā. Saskaņā ar starptautiskā zinātnes izvērtējuma rezultātiem, Latvijā darbojas 15 augsta līmeņa zinātniskās institūcijas, taču virkne
zinātnisko institūtu nav iesaistīti starptautiskajā sadarbībā, kas ir viens no
zinātniskās darbības stūrakmeņiem.10 Latvijas inovācijas sistēma un zinātne
nesaņem pietiekamu valsts finansējumu, kas daļēji tiek koriģēts ar ES fondu
palīdzību.
6
Mathieu G. How can the implementation of the EU environmental policy be more effective
and efficient: lessons from implementation studies. Synthesis report of the project IMPOL. Funded by
EU DG12 under the Environment and Climate Program, 2000.
7
Innovation Union Scoreboard 2014. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/innovation-scoreboard/index_en.htm (Eiropas Komisijas mājaslapa; aplūkota 25.10.2014.).
8
Innovation System Review and Research Assessment Exercise: Draft Final Report. Technopolis Group. January 2014, p. 8.
9
Vītola, A. Inovācijas rīcībpolitikas kombināciju iezīmes daudzlīmeņu pārvaldes sistēmā: Baltijas jūras reģiona valstu gadījums. Promocijas darbs doktora grāda iegūšanai Politikas zinātnē. Rīga:
Latvijas Universitāte, 2014.
10
Innovation System Review and Research Assessment Exercise: Draft Final Report. Technopolis Group. January 2014, p. 8.
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Lai arī Igaunijas inovācijas sniegums ES kontekstā nav ļoti augsts, tomēr
salīdzinājumā ar abām pārējām Baltijas valstīm tā uzrāda labāku pozīciju un
lielāku progresu, neskatoties uz ļoti līdzīgām izejas pozīcijām. Dažādi informācijas tehnoloģiju risinājumi un inovācijas tikuši mērķtiecīgi izmantoti
arī Igaunijas starptautiskā tēla veidošanā.11 Daļēji atšķirības starp Igauniju
un abām pārējām Baltijas valstīm var skaidrot ar būtisko Somijas piemēra
ietekmi.12 Jaunākajā Eiropas Komisijas organizētajā inovācijas snieguma
mērījumā Igaunija ir ierindota starp valstīm, kas uzrāda ES vidējo līmeni vai
ir tuvu tam.13 Tas ir labākais rādītājs starp jaunajām ES dalībvalstīm, kā arī
labāks nekā vairākām senākām ES dalībvalstīm, piemēram, Itālija, Spānija,
Portugāle. Rādītāji, kuros Igaunija uzrāda salīdzinoši labākus rezultātus, ir
finansējuma pieejamība, zinātnes sistēmas struktūra un uzņēmumu pētniecības un attīstības aktivitātes. Tieši privātā sektora finansējums P&A ir viena
no lielākajām problēmām Latvijā, Lietuvā, kā arī citās valstīs. Šis ir viens no
galvenajiem inovācijas snieguma rādītājiem, jo norāda uz inovācijas dzinēju,
proti, uzņēmumu apzināšanos par šo procesu nozīmīgumu.14
Saskaņā ar pēdējā Eiropas Komisijas Inovācijas savienības mērījuma
datiem, Lietuva ir ierindota starp mēreniem inovatoriem un uzrāda zemāku
sniegumu par ES vidējo lielākajā daļā izmantoto indikatoru. Būtiska atpalicība Lietuvas gadījumā novērojama biznesa izdevumos pētniecībai un
attīstībai.15 Lietuvā pētniecība galvenokārt notiek publiskajās institūcijās –
universitātēs un zinātniskajos institūtos. Industriālā pētniecība notiek tehnoloģiskos uzņēmumos un nedaudz arī pakalpojumu sektorā.16
Inovācijas sniegums ir dažāda līmeņa politiskā prioritāte Baltijas valstīs. Igaunijā un nedaudz mazāk arī Lietuvā tā uzlabošana ir politiski aktuāls
11
Vītola, A. Inovācijas rīcībpolitikas kombināciju iezīmes daudzlīmeņu pārvaldes sistēmā: Baltijas jūras reģiona valstu gadījums. Promocijas darbs doktora grāda iegūšanai Politikas zinātnē. Rīga:
Latvijas Universitāte, 2014.
12
Estonian innovation policy: from crisis to redemption? Technopolis Group. June 2009.
13
Innovation Union Scoreboard 2014. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/innovation-scoreboard/index_en.htm (Eiropas Komisijas mājaslapa; aplūkota 25.10.2014.).
14
Vītola, A. Inovācijas rīcībpolitikas kombināciju iezīmes daudzlīmeņu pārvaldes sistēmā: Baltijas jūras reģiona valstu gadījums. Promocijas darbs doktora grāda iegūšanai Politikas zinātnē. Rīga:
Latvijas Universitāte, 2014.
15
Innovation Union Scoreboard 2014. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/innovation-scoreboard/index_en.htm (Eiropas Komisijas mājaslapa; aplūkota 25.10.2014.).
16
Lithuania. Overview — Structure of the Research System. Erawatch. http://erawatch.jrc.
ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/lt/country?section=Overview&subse
ction=BasicChar (“Erawatch” mājaslapa; aplūkota 24.10.2014.).
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jautājums17, bet Latvijā nopietna politiska diskusija par izvēlēm šajā jomā nav
notikusi. Lai notiktu izmaiņas nacionālajā inovācijas sistēmā, ir vajadzīgs
laiks, tāpēc nevar viennozīmīgi apgalvot, ka mērenais sniegums nozīmē
īstenotās rīcībpolitikas izgāšanos. Taču tas, ka Igaunijas gadījumā vismaz ir
vērojams progress, nozīmē, ka rīcībpolitika vai tās ieviešana var būt labāka.

Baltijas valstu un Eiropas Komisijas mijiedarbība inovācijas
rīcībpolitikā
Līdz ar Baltijas valstu iestāšanos ES to ekonomikas politikas ietvaros aizvien aktīvāk tika attīstīti dažādi inovācijas procesus sekmējoši instrumenti,
veidojot inovācijas rīcībpolitiku. Šīs rīcībpolitikas īstenošanai galvenokārt
izmantoti ES fondu līdzekļi un tas noticis ciešā mijiedarbībā ar pārnacionālo pārvaldes līmeni. Fundamentāli Baltijas valstu un ES kā divu pārvaldes
līmeņu starpā nevar konstatēt kādas inovācijas rīcībpolitikas pārklāšanās vai
nesaskaņotības iezīmes, par kurām runā akadēmiskajā literatūrā, analizējot
dažādu pārvaldes līmeņu mijiedarbību. Šādas problēmas vairāk ir raksturīgas valstīs ar spēcīgu reģionu iesaisti inovācijas rīcībpolitikā, kā arī tajās, kur
lielu rīcībpolitikas budžeta īpatsvaru veido nacionālā līmeņa budžets, nevis
ES fondi. Taču arī Baltijas valstu un ES institūciju mijiedarbība inovācijas
rīcībpolitikā ir interesanta. Raksta turpinājumā šī nacionālā un pārnacionālā
pārvaldes līmeņa mijiedarbība raksturota sīkāk, pievēršot uzmanību tam, kas
aktualizē inovācijas rīcībpolitiku, kāda ir katra pārvaldes līmeņa informētība
par citu darbu un kādi koordinācijas mehānismi tiek izmanoti.
Viens no novērojumiem, analizējot Baltijas valstu un Eiropas Komisijas
mijiedarbību inovācijas rīcībpolitikā, ir Eiropas Komisijas dominance šīs
jomas prioritarizēšanā un aktualizēšanā. Tā bija vērojama laikā, kad Baltijas
valstis iestājās ES, bet nav izzudusi arī tagad. Visvairāk tas izpaužas budžeta
apjomā, kāds šai jomai piešķirts no ES fondiem. Baltijas valstīs ES fondi
dominē inovācijai atvēlētajā finansējumā ar visiem no tā izrietošajiem ierobežojumiem, kas nereti padara šo rīcībpolitiku neelastīgu. Lai veidotu eksperimentiem atvērtāku inovācijas rīcībpolitiku, Baltijas valstīm būtu pakāpeniski
jāmeklē iespējas to finansēt arī no citiem līdzekļiem, tādējādi arī demonstrējot šīs jomas nozīmīgumu. Taču, kamēr budžetā dominē ES finansējums
17
Igaunijas prezidents Tomass Hendriks Ilvess ir aktīvs inovācijas un start-up uzņēmumu
atbalstītājs. Lietuva, neskatoties uz tās salīdzinoši vājo sniegumu, nebaidījās šo tēmu aktualizēt arī
savas prezidentūras laikā.
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un līdz ar to arī EK uzstādījumi tā izmantošanā, var novērot interesantu abu
pārvaldes līmeņu mijiedarbību rīcībpolitikas satura noteikšanā. Piemēram,
Latvijā pastāvot aizspriedumam, ka inovācijas process var būt saistīts tikai ar
zinātni, ir bijuši neformāli centieni izmantot Eiropas Komisiju ar lūgumu tai
norādīt uz plašāka skatījuma nepieciešamību fondu plānošanā.
Arī attiecībā uz Baltijas jūras kā makroreģiona sadarbību inovācijas
jomā Baltijas valstīs daudz tiek gaidīts tieši no Eiropas Komisijas. Rīcībpolitikas veidotāji Baltijas valstīs vēlas, lai EK centralizēti organizētu budžetu
un programmas Baltijas jūras reģiona stratēģijas ieviešanai, nevis pieturētos
pie viena no stratēģijas principiem, kas paredz pieejamo resursu koordinētu
izmantošanu. Eiropas Komisija šajā jautājumā ir rezervēta. Uzņēmējdarbības
ģenerāldirektorātā intervētais respondents norādīja:
“Tas ir pozitīvi, ka Baltijas jūras reģiona valstis izrāda interesi par makroreģiona sadarbību. Taču par to ir arī jādomā, veidojot nacionālā vai reģionālā
līmeņa inovācijas rīcībpolitikas programmas. Pašlaik tajās visās nav iespējama
līdzekļu izmantošana ārpus valsts vai reģiona. Nekāda programmu daļa nav
atvēlēta šādai transnacionālai sadarbībai. Taču tas varētu būt risinājums. Ideju
līmenī makroreģiona sadarbībai ir atbalsts, tomēr praktiski programmās tas
neparādās. Te valstīm un reģioniem ir iespēja, plānojot jaunās programmas,
iestrādāt to, ka daļa resursu var tikt izmantoti starptautiskai sadarbībai”.18
Lai sadarbība un koordinācija starp pārvaldes līmeņiem būtu veiksmīga,
viens no priekšnosacījumiem ir abu pušu laba informētība par otras aktivitātēm. Inovāciju jomā tas nozīmē to, ka tās veidotāji zina, kas ir būtiskākie
spēlētāji, to formālie un neformālie mērķi un instrumenti šo mērķu sasniegšanai. Tāpēc plānošanas dokumenti, kā arī intervijas ar rīcībpolitikas veidotājiem tika analizēti no šādas perspektīvas. Pētījuma rezultāti parāda kopumā
augstu informētības līmeni, jo gan no plānošanas dokumentiem, gan no
ierēdņu teiktā var secināt, ka tiek veikts regulārs darbs, lai būtu lietas kursā
par notiekošo dalībvalstīs un Eiropas Komisijas dienas kārtību. Taču intervijās ar Baltijas valstu ierēdņiem, kas ir atbildīgi par inovācijas rīcībpolitiku,
parādījās arī neapmierinātība ar nemitīgajām pārmaiņām, kas šajā nozarē
18
Intervija ar Alberto Ličiardelo (Alberto Licciardello), Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un
industrijas ģenerāldirektorāta Inovācijas nodaļas vecāko ierēdni. Intervija veikta A. Vītolas disertācijai “Inovācijas rīcībpolitikas kombināciju iezīmes daudzlīmeņu pārvaldes sistēmā: Baltijas jūras
reģiona valstu gadījums”.

Baltijas valstu inovācijas rīcībpolitika Eiropas Savienības ietvarā

55

notiek Eiropas Komisijā un traucē izprast tās darbību un veidot veiksmīgu
sadarbību. Piemēram, Lietuvas Ekonomikas ministrijas pārstāve sadarbību
ar Eiropas Komisiju komentēja sekojoši:
“...tas ir ļoti dīvaini — kas ir Komisija un kur ir inovācija tajā, kas par to
ir atbildīgs? Agrāk tas bija Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts.
Taču tagad es jūtos it kā apjukusi. Jo ģenerāldirektorāti viens ar otru ļoti cīnās.
Tagad inovācijas jautājumi ir Pētniecības ģenerāldirektorātā. Kad domājam
par struktūrfondiem, mēs strādājam ar Reģionu ģenerāldirektorātu. Bet inovācija ir Pētniecības ģenerāldirektorātā. Taču tie ir inovācijas jautājumi, kas saistīti ar zinātni un pētniecību, bet kur ir netehnoloģiskā inovācija? Pētniecības
ģenerāldirektorātam tas nerūp, bet kam tas rūp? Vajadzētu būt sistemātiskai
pieejai, bet tādas nav”.19
Līdzīgu neapmierinātību ar šīs jomas pārvaldes sadrumstalotību Eiropas Komisijā pauda arī ierēdņi Igaunijā par zinātni un Latvijā — par ekonomiku atbildīgajās ministrijās. Atbildības sadalījuma problēmas atzīst arī
pašā Eiropas Komisijā, kur intervētais respondents no Uzņēmējdarbības un
rūpniecības ģenerāldirektorāta norādīja:
“Man šķiet, ka tam ir vairāki iemesli. (...) Pastāv šī ideja, ka pētniecība un
inovācija ir diezgan saistītas. Taču joprojām nav skaidrs, kāda tam visam būs
nākotne Eiropas Komisijā. Jūs droši vien zināt par akadēmiskajiem nošķīrumiem starp pieprasījuma un piedāvājuma puses instrumentiem un inovācijas
lineāro skatījumu. Redziet, tas, ko mēs pašlaik darām, vairāk ir koncentrēšanās uz pieprasījuma aspektu, bet Pētniecības ģenerāldirektorāts koncentrējas
uz piedāvājuma pusi jeb ar to saistīto domāšanu. Šajā ģenerāldirektorātā mēs
vairāk strādājam ar uzņēmumiem, un es teiktu, ka mums vairāk piemīt holistisks skatījums uz inovācijas procesu, kas ir vairāk saistīts ar uzņēmējdarbību
un tai raksturīgo domāšanu. Pētniecības ģenerāldirektorāta pieeja vairāk koncentrējas uz pētniecību un attīstību”20.

19
Intervija ar Rimu Putkieni, Lietuvas Ekonomikas ministrijas Inovācijas politikas nodaļas vadītāju. Intervija veikta A. Vītolas disertācijai “Inovācijas rīcībpolitikas kombināciju iezīmes daudzlīmeņu pārvaldes sistēmā: Baltijas jūras reģiona valstu gadījums”.
20
Intervija ar Alberto Ličiardelo, Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un industrijas ģenerāldirektorāta Inovācijas nodaļas vecāko ierēdni. Intervija veikta A. Vītolas disertācijai “Inovācijas
rīcībpolitikas kombināciju iezīmes daudzlīmeņu pārvaldes sistēmā: Baltijas jūras reģiona valstu gadījums”.
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Kā redzams, sadarbību starp pārvaldes līmeņiem var ietekmēt katra
atsevišķā pārvaldes līmeņa horizontālā koordinācija starp atsevišķām iesaistītajām organizācijām. Šajā ziņā problēmas pastāv Eiropas Komisijā, bet kā
notiek koordinēšana nacionālā līmenī? Baltijas valstu gadījumā pirmā Skandināvijas valstīs piekopto un atzīto koordinācijas praksi, proti, augsta līmeņa
pētniecības un inovācijas padomes izveidi, pārņēma Igaunija. Intervijā Igaunijas Pētniecības un izglītības ministrijas pārstāvis norādīja:
“Padome sastāv no četriem atbildīgo nozaru ministriem, tajā skaitā premjerministra, un no četriem biznesa un zinātnes pārstāvjiem. Tā strādā kā diskusiju forums. Ja pastāv šāds forums, tam ir laba ietekme. Taču nevar tikai
diskutēt un kaut kas ir arī jādara, bet kā diskusiju forums tā darbojas. Tas
palīdz arī starp nozarēm koordinēt ES politikas jautājumus”.21

Ar līdzīgas padomes izveidi mazāk veiksmīgi ir eksperimentējuši arī Lietuvā, un lietuvieši ir apņēmības pilni atrast īsto modeli šīs rīcībpolitikas jomas
aktualizēšanai politiskā līmenī un starpnozaru koordinācijai. Latvija koordinācijas problēmu ziņā nav izņēmums. Jau iepriekš tika minēts, ka, nepastāvot citiem koordinācijas un ietekmes mehānismiem, atsevišķas ministrijas
neformāli izmanto Eiropas Komisijas autoritāti, lai rosinātu diskusiju par
inovācijas pārvaldību. Kā risinājums šai problēmai ir izveidota Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskā padome. Tiesa, kā oficiālais pamatojums
institūcijas izveidei ir minēta nepieciešamība sagatavot un koordinēt pasākumus Viedās specializācijas stratēģijas izveidei, kuras izstrādi dalībvalstīm
pieprasa Eiropas Komisija, lai labāk organizētu struktūrfondu plānošanu.22
Šeit atkal labi parādās pārnacionālā pārvaldes līmeņa būtiskā loma nacionālā
līmeņa rīcībpolitikas problēmu risinājumos.
Kopumā padomes izveide ir vērtējama kā pozitīvs solis, kas, iespējams,
varētu uzlabot arī Latvijas sadarbību ar ES institūcijām. Tās darbība nesaistās
ar lielām izmaksām, tāpēc kā eksperiments var notikt Latvijā. Taču, lai rīcībpolitikas koordinācija Latvijā notiktu praktiski, iespējams, vajadzētu apsvērt
21
Intervija ar Indreku Reimandu, Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnes departamenta direktoru. Intervija veikta A. Vītolas disertācijai “Inovācijas rīcībpolitikas kombināciju
iezīmes daudzlīmeņu pārvaldes sistēmā: Baltijas jūras reģiona valstu gadījums”.
22
Latvijas pētniecības un inovācijas stratēģiskā padome. http://www.mk.gov.lv/lv/content/
latvijas-petniecibas-un-inovacijas-strategiska-padome (Ministru kabineta mājaslapa; aplūkota
02.09.2014.).
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Lietuvas inovācijas pārvaldības modeļa pārņemšanu, izveidojot vienu aģentūru, kas ievieš gan zinātnes, gan uzņēmējdarbības un saistītās programmas,
un attiecīgās aģentūras darbību uzrauga būtiskākās nozares ministrijas, proti,
Ekonomikas ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija. Šāda pieeja rīcībpolitikas ieviešanas posmā ļautu arī labāk to koordinēt ar dažādām citām EK
līmeņa programmām, piemēram, “Apvārsnis 2020”.

Secinājumi
Mijiedarbība starp dažādām inovācijas rīcībpolitikā iesaistītām institūcijām ir sarežģīta pat viena pārvaldes līmeņa ietvaros. Par to liecina dažādie
nacionālā līmenī izmantotie koordinācijas mehānismi, kā arī Eiropas Komisijas ilggadējie centieni šo jomu koordinēt starp dažādajiem ģenerāldirektorātiem. Tas, ka šī rīcībpolitika tiek īstenota vairākos pārvaldes līmeņos,
kopējo ainu vēl vairāk sarežģī un liek uzdot jautājumus par to mijiedarbību
un tās efektivitāti.
Kā rāda Baltijas valstu un Eiropas Komisijas gadījums, neskatoties uz
regulēto katra pārvaldes līmeņa kompetenci, mijiedarbība starp tiem ir
daudzveidīga un dinamiska. Pētījuma mērķis bija raksturot šīs pārvaldes
līmeņu attiecības, nevis noteikt, kā tās ietekmē inovācijas sniegumu. Taču
rezultāti norāda uz to, ka, lai arī rīcībpolitikas veidotāji Baltijas valstīs ļoti
daudz sagaida un arī saņem no pārnacionālā pārvaldes līmeņa, mijiedarbība
ar to ļauj mācīties un palīdz aktualizēt inovācijas jomu politiskā līmenī. Tomēr
tajās ES valstīs, kas ir tā sauktie inovācijas līderi, ES fondu īpatsvars inovācijas rīcībpolitikā ir daudz mazāks un rīcībpolitikas iejaukšanās tiek finansēta
no nacionālā budžeta. Skaidrs, ka tuvākajā laikā Baltijas valstīs šādas iespējas nebūs un atliks vienīgi lietderīgi un prātīgi izmantot ES fondu līdzekļus.
Taču ilgstoša un pārāk liela paļaušanās uz tiem nav veselīga, jo pārāk daudz
ļauj rīcībpolitikas veidotājiem aizbildināties ar EK uzstādījumiem un nedomāt par plašāku ilgtermiņa ietvaru pārejai uz zināšanu ekonomiku. Kamēr
ekonomikas konkurētspējas palielināšana tiks veidota ciešā sasaistē ar EK,
abās pusēs būs daudz vājo koordinācijas punktu, kuru novēršana palīdzētu
saskaņotāk izmantot ierobežotos līdzekļus veiksmīgākai inovācijas rīcībpolitikas mērķu sasniegšanai.
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The article briefly analyzes political, economic and social changes in Latvia,
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to the government on how to encourage and stimulate female leadership
in Latvia.
Keywords: female leadership, Latvia, policy recommendations.
Rakstā tiek analizētas politiskās, ekonomiskās un sociālās pārmaiņas
Latvijā, kā arī mūsdienu sieviešu līderu vērtību transformācija no Padomju
Savienībai raksturīgās vīriešu dominances sabiedrībā uz sabiedrību, kurā
sievietēm ir nozīmīga loma politikā, uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā
dzīvē. Raksta autore sniedz arī ieteikumus politikas veidotājiem, kā
iedrošināt un stimulēt sieviešu līderību Latvijā.
Atslēgvārdi: Latvija, rīcībpolitikas rekomendācijas, sieviešu līderība.

Introduction
Grant Thornton’s international business report “Women in senior management: setting the stage for growth”, reveals that Latvia is third in the list of
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female led countries in the world according to the number of women in top
management positions in business.

TOP 5

BOTTOM 5

1. China 51%
2. Poland 48%
3. Latvia 40%
4. Lithuania 40%
5. Philippines 37%

40. Argentina 18%
41. Switzerland 14%
42. Netherlands 11%
43. United Arab
Emirates 11%
44. Japan 7%

27. Finland 24%

Figure 1. Female directors by percentage1

Additionally, research of an EU-funded project2 reflects the following
statistics:
•• More than half — 54% of the Latvian population — are women;
•• Working women in Latvia receive about 17% less salary than men;
•• About 10% of the Board composition of the largest Latvian
companies are women;
•• Women in Latvia have a higher level of education than men
(according to statistics on higher education degrees in 2012, 67.5%
were obtained by women and 32.5% — men);
•• As for Lursoft data, in 2014 32,89% of all Latvian companies
belonged to women.
•• The statistics above show that there are more women in Latvia and
that they have a higher level of education than men, but their presence
on the Boards of private companies is much less, and their salaries are
much lower than their male counterparts.

1
Finland lags behind in business world equality for women. 14.08.2013. http://yle.fi/uutiset/
finland_lags_behind_in_business_world_equality_for_women/6775957 (“Yle” ziņu portāls; aplūkots 12.10.2014.).
2
Gender equality in economic decision making- tool to promote economic competitiveness
and equality value. Progress Programme of the European Union project No. JUST/2012/PROG/
AG/4127/GE, 2013.
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Moreover, according to the Central Statistical Bureau’s data, women in
Latvia are also under-represented in national and regional government institutions. In 2013, the composition of the members of the Saeima (the Parliament in Latvia) was the following: 76 men and 24 women. The same trend
was among elected members in local councils: the majority — 69% were men
and 31% — women3.
The article briefly looks at the political, economic and social changes in
Latvia, as well as the values of the modern female leaders in the country that
stimulated the transformation of the Latvian society from a male-dominated
society typical for the Soviet times to a society where women play an important role in politics, business and social life. The author also provides recommendations to the government on how to encourage and promote female
leadership in Latvia.

Research “Values and influential factors that determine
the success of modern female leaders in Latvia”
In 2013, the author of this article conducted a study called “Values and
influential factors that determine the success of modern female leaders in
Latvia”4, analyzing the top and middle management female leaders in the
governmental, non-governmental and private sectors in Latvia.
The most interesting findings of the research are reflected below.
•• The Top 3 values for modern female leaders in Latvia both in
top and middle management positions are honesty, responsibility
and accountability, as well as a balance of family and work. Other
important values include: diplomatic dialogue and compromise;
freedom of thought, choice and lifestyle; constant movement and
improvement; optimism, etc. Additionally, respondents of the
questionnaire mentioned values like “Making a difference”; “Balance
(leisure vs. work)”; “Strategic thinking”; “Effectiveness of anything,
goal oriented spending of energy, time and money”; etc.
3
Vai tiešām labākais kritērijs vadītāja amatam? Brochure developed within the framework
of the EU-funded project “Dzimumu līdztiesība ekonomisko lēmumu pieņemšanā — instruments
ekonomiskās konkurētspējas un vienlīdzības veicināšanai”, 2014, p. 5.
4
Values and influential factors that determine success of female leaders in Latvia. Research.
Conducted by T. Titareva in Latvian and Tsinghua University in Beijing, China. 2013.
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•• Major factors that changed the values of female leaders in Latvia
following the political changes in the 1990s were named as the
opening of the country’s borders, democracy, new opportunities,
freedom of thought and speech.
•• The social changes that influenced the values of female leaders were:
acceptance of the working woman and balance of both genders;
and the new ideology that ”every person is unique”. Other answers
included: ”I believe that in Latvia we have many inspiring people
who work hard to be heard in the world. That takes courage, great
intelligence and perseverance. I am inspired by those people to never
stop my own development”; ”the social and economic situation
pushed me to develop and to go out and achieve something”; etc.
The main reasons that changed female values following the economic
changes in Latvia in the 1990s included: ability to earn as much money
as one wants and opportunities for entrepreneurship. Deeper reasons are
reflected in the respondents’ answers are: ”I needed to achieve everything by
myself and there has always been a lack of money/resources in my family”;
”have experienced poverty (1990-1997)”; etc.
Additionally, among the middle management female leaders the majority stated that they (females) were the main earners in their family (59%),
followed by - both female respondents and their husbands (30.8%), and their
husbands (7,7%), etc. When asked who spends more time with the children
in their families, 48.4% of respondents stated that they (females), followed
by — both they and their other halves (16.1%) and their husbands — 6.5%.
Moreover, 64.1% of the female respondents stated that they spend more
than 40 hours per week at work. Thus, the female leaders in Latvia have
become multi-tasking women by spending a lot of time at work, spending
more time with their children than anybody else in their families and becoming the main earners in their families.
It is worth mentioning that the Top 3 factors for female leaders in Latvia to feel happy at work are: self-realization; flexible work time; and good
relationship with superiors and subordinates.
In the opinion of the female leaders questioned, the most common
qualities that successful women in modern Latvia should possess are:
strong personality; professionalism and constant growth in the selected
professional field; and a passion for the specific field of work/business.
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Policy recommendations on support and promotion of female
leadership in Latvia
Based on the findings of the research mentioned above the author of
this article has made six policy recommendations that could help to promote
female involvement and leadership in Latvia, which, in turn, would stimulate
the growth of the country’s economy.
1) Policy on extra activities at schools
One of the findings of the author’s research “Values and influential
factors that determine the success of female leaders in Latvia” was that the
majority of female leaders questioned in middle management positions considered that extra activities and self-education during their period of formal
education were the main factors of success in their professional life. However, these activities took place outside the formal education facilities (school,
university). Fundamental changes in the education system in Latvia could be
achieved through sustainable efforts of education of teachers in the leadership field, as well as extra activities within schools for children, teaching
practical skills like communication, presentation and negotiation. This
approach would, firstly, allow them to understand their field of interest at an
early age, and, secondly, later help them to become more successful in their
chosen profession.
2) Policy on implementation of mentoring programmes
Another finding of the research mentioned above was that the majority
of female leaders in Latvia lacked mentors in their life. Those who had mentors mainly mentioned their relatives. This leads to another policy recommendation about the implementation of mandatory mentoring programs
in private, governmental and non-governmental organisations in Latvia.
Valorie Hennigan from the American Society of Landscape Architects mentions the following major reasons in favour of corporate mentoring programs: improvement of employees’ leadership and managerial
skills; development of new leaders; enhancement of employees’ career deve-
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lopment5. Global practice shows that 70% of Fortune 500 companies have
mentoring programs6. Among the most famous companies implementing
mentoring programs are KPMG, Xerox, Boeing, Deutsche Bank and Sun
Microsystems7.
3) Policy on flexible working times
As per the conclusion about the major values of female leaders in Latvia,
which make them feel happy/satisfied with their work, one of the top values
mentioned by the respondents was — flexible work time. In the majority of
government institutions and private companies in Latvia working hours are
generally set from 9 to 17 (10 to 18), which prevents working women from
sustaining a healthy balance of work and family life.
An example of good practice has been started by Microsoft Latvia,
which offers flexible working hours for the company’s employees, as well as
promoting this practice among other private companies in the country. For
several consecutive years Microsoft Latvia has been organizing a campaign
called “Work Anywhere!”, during which other organizations in Latvia are
encouraged to use modern technologies (computers, smartphones etc.) and
implement opportunities for employees to work from any place outside the
office, according to their own work schedule.
The author of this article encourages the government of Latvia to support this initiative and draft a national policy, which would encourage
flexible working hours not only in the private sector but also in the government (except positions related to work with clients) and non-governmental
organizations, which, as demonstrated by the practice of Microsoft Latvia,
results in employees being more satisfied with their work and increases
productivity (since the implementation of the practice, productivity of the
organization’s employees has increased by 40%).

5
Women in landscape architecture. Newsletter, Fall 2013. http://www.asla.org/ppn/article.
aspx?id=2260 (ASV Ainavas arhitektu organizācijas mājaslapa; aplūkota 12.10.2014.).
6
Gutner T. Finding Anchors in the Storm: Mentors. 27.01.2009. http://online.wsj.com/news/
articles/SB123301451869117603 (“The Wall Street Journal” mājaslapa; aplūkota 12.10.2014.).
7
Manson M. Why Corporate Mentoring? Five Benefits of a Workplace Mentoring Program.
15.08.2013. http://chronus.com/why-corporate-mentoring-five-benefits-of-a-workplace-mentoring-program (“Chronus” mājaslapa; aplūkota 12.10.2014.).
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4) Policy on equality of pay between men and women
As per the research findings mentioned above, the majority of middle
management female leaders in Latvia considered themselves the main earners in their families. However, the data of the Ministry of Welfare of Latvia8
indicated that during the last years women in Latvia, on average, received
15–19% less salary than men.
Although the equality of salaries between women and men is still one of
the major challenges in gender equality in most countries in the world, the
case of the Nordic countries has proven that equal treatment at the workplace
between men and women is possible. According to the Global Gender Gap
Report 20129 four Nordic countries — Iceland, Finland, Norway and Sweden
have the highest ranking in the world in gender equality. The formal legislation of these countries foresees equal treatment at work and minimization of
the salary gap between both genders. For example, in Sweden, on average, the
monthly salary of women is 94% of men’s10 (one of the best indicators in the
world).
One more policy recommendation to the government of Latvia would
be to strive to minimize the salary gap difference between working men
and women in Latvia from 16–19% to 6–10% which is the case in Sweden.
5) Policy on control of overtime
Another finding of the research was that the majority of female leaders
in Latvia worked more than 40 hours per week (a standard working week). In
the majority of cases, overtime is not paid by local organisations, and companies do not motivate employees to finish work within their official working
hours. As a result, employees overwork, do not have a healthy work/personal
life balance and with time become frustrated and quit their jobs.

8
Latvijā sievietes saņem ap 19% mazāku algu nekā vīrieši. 28.02.2013. http://www.mammamuntetiem.lv/articles/24060/latvija-sievietes-sanem-ap-19-mazaku-algu-neka-viriesi/ (“mammamuntetiem” portāls; aplūkots 12.10.2014.).
9
The Global Gender Gap Report 2013. Insight Report. World Economic Forum. http://www3.
weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2013.pdf (Pasaules Ekonomikas Foruma mājaslapa;
aplūkota 12.10.2014.).
10
Sweden. http://www.sweden.se/eng/home/society/equality/facts/gender-equality-in-sweden/ (Zviedrijas oficiālā mājaslapa; aplūkota 12.10.2014.).
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In this case, the government should implement a strict control of organisations, making sure that employees either work a standard 40 hours per
week and have a healthy work/personal life balance, or are paid for doing
overtime.
An example of good practice of overtime control can be found in Germany. On October 29, 2013 the Telegraph reported that Germany's employment ministry has implemented new guidelines protecting employees from
overtime work with managers banned from calling or emailing staff outside
regular working hours11.
To sum up, Aija Bauere, Director of the Secretariat of the Society Integration Foundation recently stated that “half of the Latvian society is formed
by women and it is a capital that has to be valued as a very big potential.”
She continued: “Latvia can be truly proud of the number of entrepreneurial
and intelligent women, however, we are not a leading country in this field12”.
In the opinion of the author of this article, Latvia has the potential of becoming a leading country in the field of female leadership. The policy recommendations in this article provide suggestions how the Latvian government
could start to encourage and promote female leadership in Latvia and develop it to a much higher level than the present.

11
Vasager J. Out of hours working banned by German labour party. 30.08.2013. http://www.
telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/10276815/Out-of-hours-working-banned-byGerman-labour-ministry.html (laikraksta “The Telegraph” mājaslapa; aplūkota 12.10.2014.).
12
Vai tiešām labākais kritērijs vadītāja amatam? Brochure developed within framework EUfunded project “Dzimumu līdztiesība ekonomisko lēmumu pieņemšanā — instruments ekonomiskās konkurētspējas un vienlīdzības veicināšanai”, 2014, p. 5.

Kāpēc labāk nav labi?
Inga Goldberga,

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore
Daugavpils pašvaldība ir aktīvi centusies apgūt Eiropas Savienības fondu
piedāvātos finanšu līdzekļus, tādējādi nodrošinot pilsētas attīstību. Rakstā
tiek atklāti izaicinājumi, ar kuriem Daugavpils ir saskārusies šo līdzekļu
piesaistē. Tiek raksturoti arī veiksmīgākie projekti — Daugavpils Marka
Rotko mākslas centra izveide, skolas un infrastruktūras atjaunošana —,
kas ir bijuši iemesls daugavpiliešu pašapziņas celšanai. Tajā pašā laikā pastāv
problēmas līdzekļu piesaistīšanā vairākiem labiem projektiem, piemēram,
lidostas attīstīšanā, kas nodrošinātu pilsētas konkurētspēju.
Atslēgvārdi: attīstība, Daugavpils, ES fondi, konkurētspēja.
Daugavpils has been actively trying to acquire financial resources provided
by European Union funds, in order to ensure the development of the
city. The main challenges in the acquisition process of these resources are
revealed in this article. In addition, a description of the most successful
projects, such as the opening of the multifunctional Daugavpils Mark
Rothko Art Centre, as well as school and infrastructure renovation, are
also provided. These projects have made many locals feel proud of their
city. In the meantime, however, there are difficulties in gaining financial
resources for various good projects, for instance the development of the
airport, which would increase the competitiveness of the city.
Keywords: competitiveness, development, Daugavpils, EU funds.

Ielas ir kļuvušas gludākas, apgaismojums spožāks, skolu un bērnudārzu
fasādes krāsainākas. Beidzot pa uzlabotajām sliedēm skrien jauni tramvaji
un jauni transporta mezgli padarījuši ikdienu ērtāku. Pateicoties Eiropas
Savienības (ES) fondiem, arī Daugavpilī ir izveidots objekts, ar ko lepoties
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un izcelties visas Latvijas priekšā. Aktīvākie uzņēmēji ir pamanījušies īstenot
arī lielākus vai mazākus ražotņu attīstības projektus.
Bet, neskatoties uz daudzu miljonu ieguldījumiem, iedzīvotāju noskaņojums īpaši nemainās. Investori neplūst uz pilsētu tā, kā gribētos, ja nu vienīgi
pieaudzis tūristu skaits. Pilsētas iedzīvotāji joprojām pieņem lēmumu aizbraukt, cerot uz labāku dzīvi citur. Vai tas nozīmē, ka, neskatoties uz visiem
centieniem, konkurences cīņā ar citām pilsētām Daugavpils joprojām zaudē?
Kāds tam īsti ir iemesls?
Šeit runāju par Daugavpili, bet teikto droši varam lielākā vai mazākā
mērā attiecināt uz visām Latvijas pašvaldībām. Jo Latvijas pašvaldības vienlīdz konkurē savā starpā un ar citiem Eiropas reģioniem, vēloties kļūt par
labāko vietu dzīvošanai, strādāšanai un atpūtai.

Ko rāda skaitļi?
Ir veikta virkne pētījumu, kuros mēģināta noteikt ES finansējuma
ietekme uz teritoriju attīstību. Pašvaldības vēlas noskaidrot, kā būtu mainījusies pilsētu ekonomiskā situācija, ja ES fondi nebūtu bijuši pieejami. Strādājot pie attīstības programmām, tās lielu uzmanību velta esošo projektu
analīzei, un nākotni plāno, pamatojoties gandrīz tikai uz turpmāk pieejamajiem ES fondiem. Liepājā pat veica pētījumu, kurā salīdzināja projektu skaitu,
apjomu un nozares, kurās ir ieguldīts ES fondu līdzfinansējums, tostarp salīdzinot Liepāju ar sev līdzīgām pilsētām.1
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzdevumā veiktajā pētījumā “Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gadam ietekmes uz
Latvijas teritoriju attīstību izvērtējums” autori, analizējot ES fondu ieviešanas
efektivitāti, atzīst, ka vietējo pašvaldību grupu griezumā nav nosakāma fondu
ietekme uz nodarbinātības veicināšanu, atalgojuma pieaugumu.2 Iedziļinoties šo pētījumu secinājumos, jāpatur prātā, ka pētījuma rezultāti atspoguļo
projekta pieteikumā ietvertos datus, kas ne vienmēr atbilst reālajai situācijai.
1
ES finansējuma ieguldījuma atdeves Liepājas pilsētas pašvaldības attīstībā izvērtējums. SIA
AC Konsultācijas, 2012. http://www.sif.lv/nodevumi/nodevumi/5134/ES_fondu_novertej_publ.pdf
(Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapa; aplūkota 12.10.2014.).
2
Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gadam ietekmes uz Latvijas teritoriju attīstību izvērtējums. http://www.varam.gov.lv/lat/publ/publikacijas/reg_att/?doc=13889 (Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas mājaslapa; aplūkota 11.10.2014.).
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Viens no rādītājiem, kurš Latvijā tiek izmantots pašvaldību salīdzināšanai, ir teritorijas attīstības indekss (TAI). Lai izvērtētu ES fondu ieguldījumu
ietekmi uz teritoriju attīstību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija ir veikusi analīzi, kas atspoguļota Ziņojumā par horizontālo prioritāšu “Teritorijas līdzsvarota attīstība” un “Rīgas starptautiskā konkurētspēja” īstenošanu 2007.–2013. gadā.3 Ziņojumā ir secināts, ka būtiskas izmaiņas teritoriju līdzsvarotas attīstības virzienā nav notikušas, izņemot Rīgas
reģionu. Rīgas reģiona TAI vērtībai krītoties, samazinās Rīgas dominante un
pieaug pārējo reģionu (izņemot Latgales) vērtība. Tas liecina par tuvināšanos
līdzsvarotai Latvijas teritorijas attīstībai.
Lai gan pētījumos vienmēr ir spēts atrast kādu skaitli, kas rāda optimistiskāku skatījumu uz attīstības tendencēm, to nevar attiecināt uz reālo situāciju pašvaldībās.

Konkurētspēja vai izdzīvotspēja?
ES fondu finansējuma mērķis ir reģionu konkurētspējas uzlabošana.
Instrumentus, ko izvēlējās procesu vadošās institūcijas, bija uzdot pašvaldībām pēc noteiktas metodoloģijas izstrādāt attīstības programmas, atrast
savas unikālās vērtības un atbilstoši tām identificēt projektus. Tā Daugavpilī
tapa attīstības programma “Mana pils — Daugavpils” un šobrīd, gatavojoties
nākamajam attīstības plānošanas periodam, tapis jau nākamais plānošanas
dokuments.
Pašvaldībām bija radusies nepieciešamība vingrināties programmu un
plānošanas dokumentu izstrādē. Tomēr atļaušos apgalvot, ka rezultāts nebija
tik labs, kā tika gaidīts. Cīņā par ES fondu finansējumu attīstības programmas zaudēja savu jēgu un kļuva par šauru instrumentu noteiktas ES naudas saņemšanai. Lai gan dokumentu izstrādes process formāli tiek ievērots,
prātā vienmēr bija un ir prasības no augšas. Attīstības programmas netiek
piesaistītas reālajai dzīvei un bieži vien konkrētai vietai. Līdz ar to attīstības
programmas visām pilsētām sanāk ļoti līdzīgas. Tajās katram gadījumam tiek
iekļauti visi iespējamie virzieni un projekti, lai nezaudētu kādu iespēju apgūt
3
Ziņojums par horizontālo prioritāšu “Teritorijas līdzsvarota attīstība” un “Rīgas starptautiskā
konkurētspēja” īstenošanu 2007.–2013. gadā. Rīga, 2014. file:///C:/Users/nora.vanaga/Downloads/
VARAM_HP_ZINO_TLA_RSK_2014.pdf (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
mājaslapa; aplūkota 11.10.2014.).
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ES finansējumu. Tas ir saprotams, ja uz šo procesu skatāmies no pašvaldību
skatupunkta, jo bieži vien viņu darbs tiek vērtēts tieši no piesaistītā ES fondu
finansējuma apjoma un citiem attīstības rādītājiem nav īpašas nozīmes.
Kad jākonsultē uzņēmēji par ES naudas apgūšanu, pirmais jautājums
vienmēr ir — vai jūs realizētu projektu arī par saviem līdzekļiem? Ja atbilde
ir apstiprinoša, projekti noteikti būs ilgtspējīgi. Pašvaldību gadījumā darbojas citi kritēriji.
Cik būtisks ir Eiropas atbalsts Daugavpilij? Skaitļu ziņā ievērojams, gan
skaitot piesaistītā finansējuma summas, gan apkopojot rezultatīvos rādītājus.
Kopā laika periodā no 2008. līdz 2014. gadam realizēti 45 attīstības projekti
par kopējo summu 183,5 milj. eiro un vēl 33 projekti izglītības un sociālās
aprūpes jomā par kopējo summu 23,4 milj. eiro. No visu pieminēto projektu
kopējās summas ES fondu finansējums sastāda gandrīz 142 milj. eiro.4 ES
fondu līdzfinansējuma summa gan krietni var vēl mainīties atbildīgo institūciju ieviesto projektu striktās vērtēšanas rezultātā. Skatoties uz šiem skaitļiem, Daugavpils citu pašvaldību vidū izskatās cienījami, taču to nevar teikt
par finansējumu, ko izdevies piesaistīt uzņēmējiem. Saskaņā ar Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras datiem no 55 projektiem, kas attiecināti uz
atbalstu uzņēmējdarbībai, tikai 4 paredz ieguldījumus ražošanā, un kopējā
ES finansējuma summa šiem projektiem ir aptuveni 7,4 milj. eiro. Pārējie
projekti paredz eksporta veicināšanu un dažādu nozaru profesionālo izstāžu
apmeklēšanu.5
Tomēr paliek virkne neatbildētu jautājumu. Vai tas bija tikai labs
atspaids, pārvarot krīzi? Vai realizētie projekti būs arī labs pamats turpmākai attīstībai? Cik daudz un kādus projektus vēl jārealizē, lai sasniegtu kritisko punktu, kurā tiks pārtraukta ekonomiskās situācijas pasliktināšanās un
iedzīvotāju aizplūšana?

Kas svarīgāks — process vai rezultāts?
Šajā plānošanas periodā lielākajām pilsētām bija iespēja izstrādāt
savas programmas un realizēt tos projektus, ko noteica par prioritāriem
4
Daugavpils pilsētas attīstības programma ”Mana pils — Daugavpils” 2014.–2020. gadam.
www.daugavpils.lv/lv/107 (Daugavpils pilsētas domes mājaslapa; aplūkota 20.10.2014.).
5
No ES struktūrfondiem izmaksātais finansējums 2007–2013 plānošanas periodā. sfkarte.liaa.
gov.lv (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājaslapa; aplūkota 10.10.2014.).
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deputāti. Izcili, jo kurš gan labāk zina to, kas nepieciešams konkrētā pašvaldībā. Tomēr optimisms valdīja tikai līdz mirklim, kad bija jāsāk sekot uzstādītajiem noteikumiem. Pavisam īss laika posms programmu izstrādei un
būvniecības projektu izstrādei, kolīzijas ar iepirkumiem un noteikumu maiņa
no atbildīgo institūciju puses projektu ieviešanas laikā — tā bija un arvien
vēl ir ikdiena cīņā par ES fondu apgūšanu. Kas ir uzvarētājs? Lai analizētu
rezultātus, jāatdala ieviešanas procesa izvērtējums no ieguvumiem, ko sniedz
projektu realizācija. Ir neskaitāmi piemēri, kad rezultāti sasniegti, objekti
darbojas, bet kontrolējošās institūcijas joprojām analizē katru projekta gaitā
pieļauto neprecizitāti, draudot noņemt kārtējos procentus un tā sodīt pašvaldības. Protams, neattaisnojamas ir apzināti pieļautas kļūdas, bet samērīguma
visā procesā viennozīmīgi trūkst. Labi apmaksāti un pieredzējuši darbinieki
ieviešanas institūcijās kļūst par represīvu institūciju, kurai pretī nevar stāties
pašvaldības darbinieki, kuru kapacitāte un pieredze ir stipri ierobežota.

Veiksmes un vilšanās
Daugavpils Marka Rotko mākslas centra izveides projektu noteikti var
attiecināt uz tiem projektiem, kas izrādījies ļoti veiksmīgs, un šobrīd nav
pamata šaubīties par tā nepieciešamību un ilgtspēju.
Projekta realizācija sākās 2003. gadā, kad radās ideja, un tai nebija nekādas saistības ar nepieciešamību apgūt ES līdzekļus. Tomēr pagāja desmit
gadi nepārtraukta darba, līdz projekts tika realizēts, un 2013. gada 24. aprīlī
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs vēra durvis apmeklētājiem. Jau pirmais darbības gads apliecināja, cik ievērojamu ieguldījumu pilsētas, reģiona
un valsts attīstībā var sniegt kvalitatīvs kultūras objekts. Pašmāju un ārvalstu
atzītu mākslinieku izstādes, mākslinieku rezidences, radošās darbnīcas, meistarklases, koncerti un citas aktivitātes ļāva piesaistīt ne tikai ievērojamu skaitu
apmeklētāju, bet arī saņemt speciālistu atzinību. Pirmā darbības gada laikā
centrā viesojās vairāk nekā 90 000 apmeklētāju, bet, analizējot 2014. gada
pirmā pusgada rezultātus, vērojams pieaugums par aptuveni 15%.6
Rotko centra vairāk nekā 2000 m2 lielajās ekspozīciju platībās vienlaikus var skatīt līdz pat 6 mainīgajām izstādēm. Savukārt pastāvīgā Rotko
6
Daugavpils Rotko mākslas centrs. Darbības stratēģija 2013.–2017. http://www.daugavpils.lv/
lv/108 (Daugavpils pilsētas domes mājaslapa; aplūkota 12.10.2014.).
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sektora ekspozīcija piedāvā digitālo ekspozīciju, Rotko pētniecības zāli, klusuma telpu, videozāli un Rotko darbu oriģinālu zāli.
Pusotra gada intensīva darba rezultātā Rotko centrs ir pierādījis, ka spēj
nodrošināt augstas kvalitātes kultūras un tūrisma pakalpojumus, kas sniedz
būtisku ieguldījumu ne tikai valsts un pilsētas atpazīstamības veicināšanā,
ekonomiskās aktivitātes atjaunošanā un Daugavpils cietokšņa pilsētvides
atjaunotnē, bet arī iedzīvotāju pašapziņas celšanā.
Rotko centra darbība ir ienesusi izmaiņas daudzās pilsētas dzīves jomās.
Skaidri redzama mijiedarbība un multiplikatīvs efekts. Līdz šim Daugavpils
nekad netika saistīta ar tūrisma galamērķi, bet šobrīd tā ieņem ievērojamu
vietu Latvijas tūrisma kartē. Daudz straujāk uz priekšu virzās Daugavpils
cietokšņa atjaunošanas darbi. Līdzko pašvaldība ir spērusi nozīmīgus soļus
šī unikālā objekta atjaunošanas virzienā, tā arī otrs lielākais īpašnieks — VAS
Valsts Nekustamie īpašumi — daudz nopietnāk sāk apzināt savas iespējas.
Tomēr kavēšanās ar attīstības perspektīvām un finansēšanas modeļu izstrādi
dara bažīgus.7 Mēģinājumi vienoties par kopīgām darbībām Daugavpils
cietokšņa kompleksai attīstībai ilgst jau vairākus gadus, tieši valsts nespēja
izšķirties par kardināliem soļiem kavē objekta tālāku atjaunošanu.
Neskatoties uz minēto, Rotko centra izveides projekta izstrāde nebija
bez klupšanas akmeņiem. Projekts, kas izgājis sarežģītu atzīšanas procesu
sabiedrībā, iekļauts attīstības programmā, noteikts par prioritāru, ar laikus
izstrādātu būvniecības projektu, finansiālu atbalstu varēja saņemt, tikai sadalot to trīs daļās un mēģinot padarīt atbilstošu dažādu programmu un ministriju prioritātēm un prasībām. Lieki teikt, ka šāda pieeja neveicina veiksmīgu
projekta ieviešanas procesu un rada tam milzu riskus.
Rotko centra izveides procesu var nosacīti iedalīt šādos attīstības posmos: 2003. gadā radās ideja un aizsākās sadarbība ar mākslinieka ģimeni;
2007. gadā Daugavpils pilsētas dome apstiprināja projekta koncepciju, tas tika
iekļauts pilsētas attīstības programmā un noteikts par prioritāru; 2008. gadā
izstrādāts būvniecības projekts; laika posmā no 2011. līdz 2012. gadam notika
būvniecības darbi, un tikai 2013. gada 24. aprīlī Rotko centrs uzsāka savu
darbību.
7
Par Ministru kabineta 2014. gada 18. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 30.§) “Informatīvais ziņojums “Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finan
sēšanas modeļiem”” 7. punktā dotā uzdevuma izpildi. TA-2059. http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/
tap/?pid=40333497 (Ministru kabineta mājaslapa; aplūkota 10.10.2014.).
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Projekta realizācijai tika piesaistīts finansējums no trīs dažādiem
ES fondu finansējuma avotiem: (1) Eiropas Reģionālās attīstības fonda
3.4.3.2. aktivitāte “Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu
atjaunošana”, projekts “Artilērijas Arsenāla ēkas rekonstrukcija Daugavpils
Rotko Mākslas centra izveidei” (kopējās projekta izmaksas 2 032 673 EUR);
(2) Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.–2013. gadam
(kopējās projekta izmaksas — 790 000 EUR; būvniecības darbi — 600 000
EUR), projekts “Radošo industriju attīstība Latvijas-Lietuvas pārrobežu
reģionā” un (3) Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas
“Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.1.1. aktivitāte “Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts
attīstībai” (kopējās projekta izmaksas 3 557 179 EUR; būvniecības darbi —
3 554 547 EUR), projekts “Daugavpils Rotko mākslas centra ēkas rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas labiekārtošana”.8
Rotko centrs šobrīd ir ne tikai kvalitatīvi sakārtota infrastruktūra un
veiksmīgs kultūras un tūrisma produkts, bet — vēl svarīgāk — neizmērāms
ieguldījums pilsētas iedzīvotāju pašapziņas celšanā.
Savukārt ar Daugavpils lidostas projekta attīstību pilnībā neveicas.
2007. gadā pašvaldība apstiprināja lidostas attīstības koncepciju un turpmāk
sekoja nepārtraukti mēģinājumi projektu realizēt. Nepieciešamās investīcijas
mainījās no 10 līdz 30 miljoniem eiro, mainoties lidostas izveides gala mērķiem. Projekta realizācijai meklēti gan privāti investori, gan mēģināts piesaistīt ES fondu finansējumu. Projekts gan ietverts, gan izslēgts no dažādiem
Satiksmes ministrijas izstrādātajiem reģionālo lidostu attīstības plāniem un
reglamentējošiem dokumentiem. Sarunas ar Pleskavas (Krievijas Federācija)
lidostu un Vitebskas (Baltkrievija) lidostu par iespēju kopīgi realizēt projektus tajos virzienos, kas aktuāli katrai lidostai, izmantojot pārrobežu sadar
bības veicināšanai paredzētos līdzekļus, vienmēr beigušās neveiksmīgi.
Uz šo brīdi pašvaldība ir aktualizējusi 2007. gadā pieņemto Daugavpils
lidostas attīstības koncepciju. Projekta mērķis ir attīstīt Daugavpils lidostu
par starptautisku kravas un pasažieru tranzīta centru ES austrumu pierobežā. Daugavpils lidosta ir sertificēta kā vispārējās aviācijas lidosta ar kodu
C2, kopējais skrejceļa platums 46 m un garums 2300 m. Līdz 1994. gadam
8
Daugavpils Rotko mākslas centrs. Darbības stratēģija 2013.–2017. http://www.daugavpils.lv/
lv/108 (Daugavpils pilsētas domes mājaslapa; aplūkota 12.10.2014.).
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Daugavpils lidosta tika izmantota armijas gaisa spēku vajadzībām. Pašlaik
lidlauku izmanto gaisa kuģi, kuru maksimālā pacelšanās masa nepārsniedz
5 tonnas. Projekta realizācija plānota 2 secīgās fāzēs, veicot nepieciešamās
investīcijas lidostas infrastruktūrā un sertifikācijā.9

Kas sagaidīs rezultātu?
Apskatot dažādu institūciju un ekspertu viedokļus par ES fondu efektivitāti Latvijā, uzmanību piesaistīja vairāki apgalvojumi, ka mazāku
finansējumu vajadzētu piešķirt nodarbinātības un pilsētvides jomām. Nodarbinātības jomai tādēļ, ka līdz šim investīcijas nodarbinātības veicināšanā ir
bijušas ļoti neefektīvas, un pilsētvide neesot joma, ko būtu būtiski attīstīt
ekonomiskās lejupslīdes apstākļos. Piedāvājot lielāko investīciju daļu piešķirt
uzņēmējdarbības veicināšanai un inovācijām, tiktu veicināta valsts konkurētspēja.10 Es negribētu piekrist šiem apgalvojumiem, balstot savus secinājumus
uz praktisko pieredzi, realizējot vienu no lielākajiem uzņēmuma ražotnes
attīstības projektiem Daugavpilī, nevis teorētiskiem apsvērumiem. Neveidojot inovatīvu vidi, nebūs inovatīvu projektu. Netiks apmācīts, pārkvalificēts
darbaspēks vai tas nebūs pieejams vispār, jaunas iekārtas, pat visprogresīvākās pasaulē, nedos ieguldījumu uzņēmumu un līdz ar to valsts konkurētspējā. Tāpēc, manuprāt, vislielākais izaicinājums ir atrast līdzsvaru starp
dažādām jomām, kas rezultātā papildinās viena otru. Tas ir lielākais izaicinājums procesu vadītājiem. Atgriežoties pie pilsētvides projektiem, gribu
minēt vairākus argumentus, kas pamato šo investīciju lietderību arī ekonomiskās lejupslīdes apstākļos. Pirmkārt, tieši investīcijas pilsētvidē ir vislabāk
redzamas un saprotamas pilsētu iedzīvotājiem. Atjaunota skola, uzbūvēta
sen gaidīta iela, vecāki ir pārliecināti par bērna drošību ceļā uz skolu — šīs
ir aktivitātes, kas uzrunā ikkatru. Otrkārt, pilsētām kļūstot sakoptākām un
skaistākām, iedzīvotājiem ceļas pašapziņa. Treškārt, tieši pilsētvides investīciju projekti nodrošināja darba vietas būvniecībā krīzes apstākļos. Protams,
to visu grūti atspoguļot skaitļos, un izmaiņas var sajust, tikai atrodoties kon9
Investoriem. www.daugavpils.lv/lv/348 (Daugavpils pilsētas domes mājaslapa; aplūkota
22.10.2014.).
10
Blumberga S. Eiropas Savienības fondu efektivitāte Latvijā. Promocijas darba kopsavilkums.
Rīga, 2012. http://www.rtu.lv/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,6759/lang,lv/
(Rīgas Tehniskās universitātes mājaslapa; aplūkota 12.10.2014.).
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krētā vidē un ikdienā komunicējot ar iedzīvotājiem. ES fondu projektos ļoti
liela uzmanība tiek pievērsta publicitātei, bet efektu sniedz rezultāti, nevis
dārgi plakāti vai kārtējās brošūras.

Kas veidos darba vietas?
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ziņo, ka valdība,
apstiprinot ES fondu darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība”,
ir definējusi Kohēzijas politikas fondu prioritāros virzienus, mērķus un sasniedzamos rezultātus 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Lielākā daļa —
295,5 miljoni EUR jeb 43% — no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas pārziņā esošā ES fondu finansējuma tiks novirzīta investīcijām
uzņēmējdarbības attīstībai pašvaldībās11. Tātad darba vietu radītāji būs pašvaldības, bet finansējums, kas paredzēts uzņēmējdarbībai, stiprinās finanšu
institūcijas. Vai tas izrādīsies pareizais ceļš?
Visticamāk, arī jaunajā plānošanas periodā darbosies tie paši principi
finansējuma sadalē un prioritāšu noteikšanā, kas prevalēja līdz šim. Tikai
no pašvaldību speciālistu prasmēm un zināšanām būs atkarīgs tas, cik veiksmīgi un konkrētai teritorijai atbilstoši projekti tiks ieviesti un vai tie dos
reālu ieguldījumu teritorijas attīstībā. Noteikumi, kas tiek uzstādīti vienādi
visā ES, un vēl neelastīgāki kļūst, izejot garo saskaņošanas ceļu līdz ieviesējam, neiedveš cerības uz veiksmīgāku rezultātu. Savukārt teritorijas attīstību
var panākt, balstoties uz vietējo resursu veiksmīgu izmantošanu, atbalstu no
vietējās sabiedrības puses un pieejamā finansējuma kvalitatīvas apgūšanas.
Jācer tikai, ka starp projektiem naudas apgūšanai parādīsies arī tādi, kas spēs
mainīt teritoriju attīstību un cels iedzīvotāju pašapziņu un piederības sajūtu,
kas ir pamats jebkuras pašvaldības un valsts attīstībai.

11
Uzņēmējdarbības attīstībai pašvaldībās no VARAM būs pieejami aptuveni 295,5 miljoni
EUR. 04.09.2014. http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/?doc=18270 (Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas mājaslapa; aplūkota 11.10.2014.).
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III
Intervija

Risks ieiet zemas izaugsmes scenārijā
Ina Strazdiņa,
Latvijas Radio Briselē

Bijušais Latvijas premjerministrs Valdis Dombrovskis kļuvis par Eiropas
Komisijas (EK) viceprezidentu ar atbildības jomu “Eiro un sociālais
dialogs”, kas iezīmē plašu darba lauku, tajā skaitā vienu no jaunās
komisijas lielākajiem mērķiem — atdot sociālajai dimensijai pelnīto
lomu laikā, kad Eiropas Savienība (ES) cenšas atgriezties uz ekonomikas
un finanšu zaļā zara.
Pozitīva iznākuma gadījumā tam būtu jākļūst par lielāko dzinējspēku konkurētspējas veicināšanai.
V. Dombrovskis uzskata, ka visas jomas un procesi ir ļoti cieši
savstarpēji saistīti, un nākamos piecus gadus būs jārausta daudz aukliņu,
jāatver un jāaizver daudzu dialogu durvis, lai Eiropa par to būtu droša
un ekonomiskās izaugsmes augļus sajustu pēc iespējas vairāk Eiropas
iedzīvotāju.

Kļūstot par EK viceprezidentu ar atbildības jomu “Eiro un sociālais dialogs”, Jūsu pārraudzībā būs jautājumi, kas saistīti gan ar eiro un
monetāro politiku, gan arī ar sociālo dialogu. Šī salikuma ideja ir vei
cināt ekonomikas, fiskālās un darba tirgus politikas mijiedarbību, kas
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ir atslēgas visas ES un atsevišķu dalībvalstu konkurētspējai. Kā jūs vērtējat iespējas ar sociālās politikas instrumentiem veicināt tirgus ekonomikas konkurētspēju un ES iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanu?
Ja runājam par konkurētspēju un iedzīvotāju labklājību, tad, pirmkārt,
jāuzsver, ka nevar uzturēt augstu labklājības līmeni bez augsta konkurētspējas līmeņa. Šajā globalizētajā pasaulē mums ar to ir jārēķinās. Tādēļ viens
no EK galvenajiem uzdevumiem ir stiprināt ES un tās dalībvalstu konkurētspēju. Ir paredzēta virkne pasākumu, kas ietver gan ES iekšējā tirgus stiprināšanu, īpaši tādās jomās kā pakalpojumi, enerģija, digitālais vienotais
tirgus, lielākas investīcijas zinātnē un inovācijās, administratīvā sloga samazināšana, starptautiskās tirdzniecības veicināšana, gan arī strukturālās reformas dalībvalstīs, lai risinātu dalībvalstīm specifiskās problēmas. Vienlaikus
stiprinot ES konkurētspēju un tādējādi nodrošinot arī ekonomisko izaugsmi,
tas ir jāsabalansē ar sociālajām un nodarbinātības politikām — tā, lai eko
nomiskās izaugsmes augļus sajustu pēc iespējas vairāk Eiropas iedzīvotāju.
Šeit būtiskākās problēmas vienlaikus ar būtiskāko ekonomisko nozīmi ir
jauniešu bezdarbs. Šī jautājuma risināšanai paredzēta garantiju un jauniešu
nodarbinātības iniciatīva, kurai ir plānots ES finansējums, īpaši valstīm ar
augstu jauniešu bezdarba līmeni, tajā skaitā Latvijai. Ja jauniešus neiesaistīsim darba tirgū, tam būs tālejošas sekas gan pašu jauniešu profesionālajā
izaugsmē, gan arī dalībvalstu ekonomikā. Būtisks instruments ir Eiropas
Sociālais fonds, no kura līdzekļiem arī tiek finansēti dažādi projekti saistībā ar
investīcijām cilvēku resursos, aktīvā nodarbinātībā un virknē citu pasākumu.
Šīs politikas tiešām ir visciešākajā veidā saistītas, un, ja runājam par ekonomiskās izaugsmes perspektīvām ES, tad varam teikt, ka esam pārvarējuši
krīzi, bet pastāv risks ieiet ļoti zemas ekonomiskās izaugsmes scenārijā, ko
mēs pašreiz zināmā mērā jau redzam. Lai to pārvarētu, protams, ir vajadzīga
konkurences veicināšana, investīcijas. EK gatavo arī tā saukto 300 miljardu
eiro investīciju paketi, taču ir vajadzīga arī iekšzemes patēriņa veicināšana
ES dalībvalstīs, bet to tiešām var nodrošināt tikai tad, ja iedzīvotāji ekonomiskās izaugsmes augļus sajūt savos maciņos.
Vai tomēr ir nepieciešamas kādas radikālas strukturālās reformas, lai
veicinātu konkurētspēju Eiropas Ekonomikas un monetārajā savienībā?
Pašreiz nekādas radikālas izmaiņas netiek izskatītas, jo Eiropas Ekonomikas un monetārā savienība pēdējo gadu laikā šīs radikālās izmaiņas ir
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izgājusi, radot solidaritātes mehānismus krīzes visvairāk skartajām valstīm.
Sākotnēji tas bija Eiropas Finanšu stabilitātes fonds, tagad Eiropas Stabilitātes mehānisms, kā arī tiek nostiprināta ES dalībvalstu makroekonomiskā
pārraudzība, ieviešot tā dēvēto Eiropas semestri un šīs ekonomiskās pārraudzības regulas — tā saukto “sešpaku” un “divpaku”. Līdz ar to pašlaik svarīgāk
būtu koncentrēties uz jau esošo iniciatīvu ieviešanu. Viens no EK pirmajiem
uzdevumiem ir izvērtēt, kā šie krīzes un makroekonomiskās uzraudzības
mehānismi ir ieviesti, kā arī jau līdz decembra vidum sagatavot izvērtējumu
par regulu ieviešanu. Turpinās darbs pie banku savienības izveides, ir sācis
strādāt vienotais pārraudzības mehānisms un tiek sperti tālākie soļi uz banku
rezolūcijas fonda izveidi un tā tālāk. Līdz ar to pašreiz EK neplāno nākt ar
jaunām un radikālām iniciatīvām, bet gan izvērtēt to, kas pēdējos gados ir
paveikts, iespējams, piekoriģējot noteiktus aspektus. Runājot par tālākās
darbības perspektīvām, tās ir jau iezīmētas virknē dokumentu, taču te gan
jāuzsver, ka jebkādām būtiskākām izmaiņām būs nepieciešama ES līguma
maiņa, un to EK neizskata.
Konkurētspējas veicināšanā ļoti liela loma ir inovācijām. Latvija
joprojām šajā ziņā ir vienā no pēdējām vietām starp ES valstīm, un jau
gadiem dzirdam pārmetumus par nepietiekamu valdības atbalstu. Kā to
mainīt?
Attiecībā uz atbalstu investīcijām ir labas ziņas, un es arī jau pieminēju,
ka viena no EK prioritātēm ir konkurences stiprināšana. Ja palūkojamies
uz ES budžetu 2014.–2020. gadam, redzam, ka tieši zinātne un inovācijas ir visstraujāk augošā budžeta pozīcija. Tas pats attiecas arī uz Latviju. Ja
paskatāmies Latvijas plānošanas dokumentus attiecībā uz ES fondu apguvi
šim posmam, arī te inovācijas un zinātne ir visstraujāk augošā budžeta pozīcija. Vienlaikus arī EK valstu specifiskajās rekomendācijās ir secināts, ka
progress attiecībā uz reformām augstākās izglītības jomā ir stipri ierobežots,
un mums ir jādomā ne tikai par to, ka būs papildu finansējums, bet arī par
to, kā šo finansējumu efektīvāk izmantot un kā mazināt ļoti lielo augstāko
izglītības iestāžu un zinātnisko institūtu sadrumstalotību un programmu
pārklāšanos bieži vien ar stipri atšķirīgām kvalitātēm, un kā koncentrēt
resursus uz tām augstākās izglītības un zinātnes iestādēm, kas var nodrošināt
izcilību savā nozarē.
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Vai līdz ar to arī Latvijā izglītības iestādes būtu jāsamazina?
Par to ir daudz diskutēts. Skaidrs, ka augstāko izglītības iestāžu — gan
publisko, gan privāto — skaits ir ļoti liels, tajā pašā laikā mēs zinām, ka
publiskajām augstskolām ir pietiekami liela autonomija, līdz ar to voluntāri
šeit kādus pasākumus nevar veikt, taču šis jautājums ir jārisina. Līdz šim ir
bijuši reformu pieteikumi, bet tālāk par tiem neesam tikuši.
Viens no Latvijas konkurētspējas šķēršļiem ir arī fakts, ka salīdzinoši liela daļa kvalificētā Latvijas darbaspēka atrodas ārvalstīs, kurās
atalgojums un arī sociālā sistēma ir konkurētspējīgākas nekā Latvijā. Ko
Jūs varētu ieteikt Latvijas valdībai, īstenojot turpmākās ekonomikas un
sociālās politikas reformas?
Emigrācija, protams, ir viena no būtiskākajām problēmām Latvijā ar
tālejošām sekām uz ekonomiku, demogrāfisko situāciju un citām jomām,
tādēļ valdība ir sagatavojusi reemigrācijas plānu. Protams, uzskatu, ka šis
plāns būtu regulāri jāpārskata, jāaktualizē, jāpapildina ar tiem pasākumiem, kas patlaban ir aktuāli. Ir sperts labs pirmais solis, taču tas ir tikai
pirmais solis. Fundamentāli šie jautājumi ir visciešāk saistīti ar valsts ekonomisko attīstību. Ja tā notiek, ja tiek radītas jaunas darba vietas, tad cilvēki
redz perspektīvu tepat Latvijā un viņiem nav nepieciešams braukt prom.
ES un Ukraina ir parakstījušas ES Asociācijas līgumu, kas teorētiski dod
iespēju Ukrainai nākotnē kļūt par ES dalībvalsti. Kā Jūs vērtējat turp
mākas ES paplašināšanās ietekmi uz tās konkurētspēju?
Paplašināšanās notiek pēc striktiem, tā sauktajiem Kopenhāgenas kri
tērijiem, un tie ietver nosacījumu, ka jaunajām dalībvalstīm ir jābūt ar
funkcionējošām tirgus ekonomikām, kas spēj izturēt ES iekšējā tirgus konkurences spiedienu.
Līdz ar to, uzņemot stipras valstis, arī Eiropas ekonomika no tā
iegūst?
Protams. Tas palielina ES iekšējo tirgu, dod papildu iespējas gan šīs
jaunās valsts uzņēmējiem, gan arī pārējo valstu uzņēmējiem, it īpaši tiem,
kuriem jau tagad ir cieši sakari ar attiecīgajām valstīm, un, protams, tas dod
papildu stimulu ekonomiskajai izaugsmei.
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Kā ES un ASV brīvās tirdzniecības līgums ietekmēs Eiropas konkurētspēju? Vai nav tā, ka allaž šādos līgumos viena puse iegūst vairāk, bet
otra kaut ko zaudē? Spilgts piemērs tam ir ASV un Meksikas līgums, kad
būtiski cieta un konkurenci nespēja izturēt meksikāņu lauksaimnieki.
Jā, ES turpina darbu pie šī līguma, EK turpina sarunas par līguma nosacījumiem. Ir būtiski, ka mēs pamatā runājam par muitas barjeru samazināšanu starp ES un ASV, bet tas nenozīmē, ka ES būtu jāatsakās no savām
kvalitātes prasībām, piemēram, pārtikas drošības jomā, kur it īpaši attiecībā
uz ģenētiski modificēto pārtiku ASV un ES ir stipri atšķirīgas pieejas, ka ES
būtu jāatsakās no saviem principiem par personas datu aizsardzību. Tas,
protams, nozīmē, ka šīs sarunas nebūs vienkāršas. Uzskatu, ka tās ir svarīgi
turpināt, virzīties uz rezultātu, jo tas veicinās ES ekonomisko izaugsmi, un
par to liecina konkrēti EK sagatavoti aprēķini par potenciālo efektu. Reālais
efekts, protams, būs atkarīgs no panāktās vienošanās. Šajā līgumā nosakot
tirdzniecības standartus starp ES un ASV, pastāv iespēja, ka līdzīgus standartus, līdzīgu pieeju gan no ES, gan ASV puses piemēros līgumos arī attiecībā
uz trešajām valstīm.
Esot koalīcijā ar ASV, ES varēs spēcīgāk konkurēt arī ar pārējo
pasauli, piemēram, Ķīnu?
Tā varētu teikt. Protams, dažādām nozarēm, dažādiem uzņēmumiem
ir jārēķinās ar konkurences spiedienu. Tas jādara gan ES, gan ASV, taču ir
pierādījies, ka protekcionisms vai tirgus noslēgšana neved pie ekonomiskā
uzplaukuma.
Kuri tautsaimniecības sektori un ar kādiem instrumentiem būtu
īpaši jāatbalsta, lai veicinātu konkurētspēju?
Šis jautājums vairāk jāskata caur jau pieminēto inovāciju prizmu, un
faktiski pieeja, kas jau ir iestrādāta nacionālās attīstības plānā, ir stiprināt tās
nozares, kas Latvijā tradicionāli ir spēcīgas, ceļot šo nozaru pievienoto vērtību, stiprinot šo nozaru konkurētspēju. Tā ir pieeja, kuru vajadzētu turpināt.
Ja raugāmies uz mūsu lielākajām eksporta nozarēm, tad tā ir kokapstrāde,
kur ir potenciāls šo pievienoto vērtību celt, tā ir pārtikas ražošana, ķīmija,
farmācija, informācijas un komunikāciju pakalpojumu nozare, protams, tas
ir tranzīts, loģistika. Un vēl varētu minēt citas nozares.
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Šis ir pirmais gads, kad nacionālās attīstības plāns tiek ieviests, un es
uzskatu, ka pie tā būtu jāpieturas, un vidustermiņā var skatīties, kā veicas
ar tā izpildi un vai nepieciešamas kādas korekcijas. Līdz ar to tagad mums
nebūtu jākoncentrējas uz jauniem plāniem, bet gan uz jau nosprausto prioritāšu īstenošanu.
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Diskusija “Jauns vadmotīvs Eiropai”
Ilze Andžāne, Magda Straume,
Latvijas Politologu biedrība

“Jauns vēstījums par Eiropu nav vajadzīgs tāpēc, ka mēs vairs neticētu
Eiropas Kopienas un Eiropas Savienības pastāvēšanas jēgai. Protams, tā nekur
nav zudusi. Jauns vēstījums ir nepieciešams, jo esmu pārliecināts, ka 21. gadsimta sākumā, kad jaunā paaudze vairs nav tik ļoti identificējusies ar šo Eiropas vēstījumu, mums tai jāturpina stāsts par Eiropu,” sacīja Eiropas Komisijas
priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu iniciatīvas “Jauns vēstījums par Eiropu”
atklāšanas laikā 2013. gada 23. aprīlī.1
Viens no Eiropas Savienības dibināšanas virzītājspēkiem ir bijis Eiropas kultūras, reliģijas un humānisma mantojums, kas ir veicinājis cilvēka
neaizskaramo un neatsavināmo tiesību, demokrātijas, vienlīdzības, brīvības
un tiesiskuma vērtību izveidošanos, ko paredz Lisabonas līgums. Lai Eiropas idejiskais pamats iegūtu jaunu redzējumu, Eiropas Komisija 2013. gada
izskaņā aicināja Eiropas dalībvalstu māksliniekus, intelektuāļus un zināt
niekus, kas pārstāvētu Eiropas projekta dažādo kultūru un vērtību apvienojumu, izstrādāt deklarāciju “Jauns vēstījums par Eiropu”, akcentējot kopējās
Eiropas vērtības, kā arī zinātnes un mākslas renesansi. 2014. gada 1. martā
projekta kultūras komiteja pieņēma deklarāciju, kurā kā jauns vadmotīvs
tika uzsvērts Eiropas prāta stāvoklis un politiskā struktūra.
1
Barrozu Ž. M. Jauns vēstījums par Eiropu. Konference, 2014. http://ec.europa.eu/debatefuture-europe/new-narrative/index_lv.htm (Eiropas Komisijas mājaslapa; aplūkota 18.10.2014.).
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Šobrīd deklarācijas apspriešana notiek visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā 2014. gada 15. septembrī
pulcēja kopā Latvijas radošo inteliģenci diskusijā “Jauns vadmotīvs Eiropai”.
Diskusijas laikā tika apkopoti dažādi viedokļi par to, ko mums katram kā
Eiropas pilsonim nozīmē būt eiropietim? Eiropeiskā izjūta ir ļoti plašs un
nekonkrēts termins — katrs to uztver individuāli, ikvienam tas izraisa emocijas un piederības sajūtu vai, gluži pretēji, — atsvešinātību no Eiropas.
Diskusijas dalībnieki pozicionēja viedokli, ka vienmēr ir jutušies piederīgi
Eiropai, ko apstiprināja Māra Zālīte, Ieva Akurātere, Juris Rozenvalds, Kārina
Pētersone u.c. Viņuprāt, Latvija vienmēr ir bijusi un šobrīd tiek uztverta kā
Eiropas sastāvdaļa vairāku iemeslu dēļ — šāda attieksme ir ieaudzināta un
iemācīta ģimenē, eiropeiskās idejas un vērtības ir tuvākas un pievilcīgākas
Latvijas tautai, tās raksturo mērķus, ko vēlamies sasniegt, un virzību, kādā
vēlamies doties, kā arī to nosaka Latvijas ģeogrāfiskais novietojums.
Diskusijas sākumā viedokļus pauda tie dalībnieki, kas piedzīvojuši laiku,
kad Latvija bija PSRS sastāvā. Tā, piemēram, dzejniece Māra Zālīte pauda
viedokli, ka Latvija vienmēr ir bijusi Eiropas sastāvdaļa. Laikā, kad mūsu
valsts bija PSRS sastāvā, mēs bijām Eiropai nolaupītā daļa. Atgriešanos Eiropā
dzejniece izjutusi kā pāreju no elles uz paradīzi, kā pārmaiņas no apspiestības uz brīvību, kā sekošanu ideālam. Arī mūziķe Ieva Akurātere neatkarības
atgūšanu uztvērusi kā atbrīvošanu, kā sapņa piepildīšanu par nokļūšanu atpakaļ Eiropā, kur liela nozīme bija kultūras jomas pārstāvjiem. Akurātere
atgādināja, ka atmodas laikā apvērsumus ierosināja un tajos piedalījās Latvijas inteliģences pārstāvji un mākslinieki, kas vēlāk politisko procesu vadīšanu
nodeva politiķiem. Taču mūziķe uzsvēra, ka māksliniekiem, intelektuāļiem
un zinātniekiem nevajadzētu tik viegli pamest šo sfēru, bet gan nepārtraukti
iesaistīties un turpināt paust savu viedokli par politiskajiem procesiem gan
Latvijā un Eiropā, gan arī citur pasaulē.
Latvijas Institūta direktore Kārina Pētersone apgalvo, ka piedzima jau
kā eiropiete un ka ģimenē tika saglabāta eiropeiskā pēctecība. Pētersone
atzina, ka ikdienā cilvēki īpaši nepiedomā pie tā, ka esam eiropieši un kā
to izjūtam. Visvieglāk to var apzināties ceļojot. Eiropā mēs jūtamies kā uz
vienas platformas, savukārt ārpus tās ideju un vērtību atšķirības ir ievērojamas. Nedrīkst aizmirst, ka pasaule vairs nav eiropocentriska un ka tajā
ne visiem piemīt eiropeiski uzskati, kas mums šķiet pašsaprotami. Trešās
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pasaules valstīs attiecības starp cilvēkiem ir citādākas, un tādas vērtības
kā demokrātija, vienlīdzība, brīvība, tolerance nav tik pieņemamas un stādāmas augstāk par jau pierastām un iepriekš izkoptām vērtībām. Kultūras socioloģe Dagmāra Beitnere uzsver, ka Eiropa tika veidota, ņemot vērā
Lielās franču revolūcijas pamatvērtības: brīvība, brālība un vienlīdzība. Laikam ritot, sabiedrība ir sapratusi, ka vienlīdzība nav iespējama, jo kā cilvēki
piedzimstam nevienlīdzīgi. Tāpat arī brālību ir grūti sasniegt, jo Eiropas tautas ir atšķirīgas. Tieši tāpēc ir jādomā par to, ka Eiropu varētu raksturot kā
tiekšanos, kā principu, pēc kura jāvadās, vai kā mērķi, ko vēlamies sasniegt.
Atsevišķi apskatot Baltijas valstis un salīdzinot tās ar citām bijušajām
PSRS valstīm, to izaugsmi nenoliedzami var uztvert kā veiksmes stāstu. Profesors Juris Rozenvalds to saista ar sabiedrības lielo gribasspēku un vēlmi
virzīties uz labklājību. Šāds sasniegums bija apliecinājums sabiedrības atšķirīgajai piederības izjūtai, kas nesaskanēja ar tā laika esošo politisko situāciju.
Tā rezultātā pārmaiņas Latvijā sekmēja virzību atpakaļ Eiropā, kurā pastāvēja
tolerance pret atšķirīgo, un vērtības, ko proklamēja ne vien politiķi, bet arī
sabiedrība. Protams, iestājoties Eiropas Savienībā, viena no brīvības dimensijām nozīmēja vairāk pienākumu, birokrātisku procesu un pielāgošanos
jaunajai sistēmai. Lai gan sabiedrībā tiek pausts arī sašutums, ka tādējādi
Latvija zaudē savu identitāti, Māra Zālīte uzsver, ka identitātes un vērtību
jautājumi nav Eiropas Savienības problēma, bet gan globalizācijas tendence,
kas ir jau pavisam cits jautājumu loks.
Diskusijas laikā mākslinieki, inteliģences pārstāvji un zinātnieki ar lielāku dzīves pieredzi varēja veikt salīdzinošu skatījumu uz Latviju Eiropā
toreiz un tagad, savukārt jaunākā paaudze savas sajūtas raksturoja globalizācijas un tehnoloģiju laikmeta iespaidā, nonākot pie ciešākas integrācijas.
Nevar nepieminēt tehnoloģiju un interneta nozīmīgumu, iespējas ceļot
un komunicēt ar cilvēkiem gan Eiropā, gan citviet, ko uzsvēra radiožurnālists Toms Grēviņš un starptautisko un sabiedrisko attiecību menedžere
Guna Zučika. Mūsdienās aizvien lielākai daļai sabiedrības ir angļu valodas
zināšanas, ir iespēja lētāk ceļot uz ārzemēm, nav aizliegumu. Tādējādi tiek
veicināta cilvēku savstarpēja sadarbība un komunikācija, kas palīdz izzināt vienam otra kultūru, veidot kopprojektus, ciešākas attiecības un saikni
starp Eiropas valstīm, jo partnerība mazina konfliktsituāciju iespējamību
un palīdz kooperēties. Taču šis process nav viennozīmīgi raksturojams kā
Eiropas nopelns, bet gan drīzāk kā tendence, kurā pasaule kļūst atvērtāka.
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Mūziķis Jānis Šipkēvics uzskata, ka pirms iestāšanās Eiropas Savienībā
Latvijas sabiedrība domāja nedaudz naivi un ideālistiski un eiropeizāciju
uztvēra kā procesu, kurā būs tikai ieguvumi. Taču Eiropa uzliek arī pienākumus. Kā spilgtu izjūtu mūziķis raksturo apziņu, ka katrs no mums var kaut
ko ietekmēt Eiropas līmenī. Iespējams, ka Eiropa tikai rada šādu ilūziju, taču
jebkurā gadījumā pilsoņu iesaistei Eiropas Savienībā ir nozīme.
“Eiropas attīstības pamatā ir drošība, kas ļauj paplašināt indivīda identitāti, izjūtot sevi arī ģimenē, vēlāk saistot to ar valsti un arī Eiropu,” apgalvo
zinātnieks Vjačeslavs Kaščejevs. Arī zinātni ietekmē Eiropas idejas — apvienojot dažādību, mēs, eiropieši, varam veikt atklājumus un paveikt kaut ko
lielu zinātnē, piemēram, 11. novembrī tiks palaists kosmiskais aparāts, kas
nosēdīsies uz komētas.
Kamaniņbraucējs Mārtiņš Rubenis apgalvo, ka Latvijas vērtības ir jāizceļ un nav nepieciešams nepārtraukti kultivēt viedokli, ka esam maza tauta.
Mums, latviešiem, ir jābūt kā Eiropas sastāvdaļai, tomēr pietiekami lepniem
par sevi. Eiropa palīdzēs izcelt mūsu vērtības, un būtiski ir tieši tas, ka mēs
varam atļauties būt vienoti dažādībā.
Viens no kultūras centrālajiem elementiem ir reliģija. Priesteris Aivars
Līcis, skaidrojot “brīvību” kā vienu no Eiropas Savienības pamatvērtībām,
uzsvēra, ka kristietim tā ir garīgās attīstības iespēja, tāpēc reliģija ir jāsaglabā
kā vienojošs elements.
Latvijas Studentu apvienības pārstāvis Artis Ozoliņš, kurš no 2014. gada
31. augusta līdz 3. septembrim Bonnā piedalījās kongresā par jauno Eiropas
vadmotīvu, diskusijas izskaņā uzsvēra, ka kopīgā iezīme abās diskusijās ir
Eiropas Savienības iespējas, savukārt kā būtiskākā atšķirība ir iedalījums
vecajās un jaunajās dalībvalstīs. A. Ozoliņš apgalvo, ka rietumvalstis ir soli
tālāk, tās vairs nedomā par drošību, bet gan par ietekmi. Arī pārējie diskusijas dalībnieki atzina, ka dalījums jaunajās un vecajās dalībvalstīs, rietumos
un austrumos, ziemeļos un dienvidos ir saglabājies, un tādējādi tiek mazināta Eiropas vienotība. Viens no elementiem, kas var apvienot pastāvošās
pretrunas un atšķirības starp minētajiem iedalījumiem, ir izglītība.
Vai “Jauns vēstījums par Eiropu” ir centieni Eiropas Savienības lielajam
kuģim atrast jaunu kapteini? Vai “vadmotīvs” nav tikai eifēmisms, kas tiek
lietots labskanības nolūkos un raksturo, kāda ir Eiropas ideoloģija? Diemžēl diskusijas laikā deklarācijai “Jauns vēstījums par Eiropu” bija sekundāra nozīme. Tās priekšplānā izvirzījās jautājumi par piederību Eiropai,
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eiropeiskajām idejām un vērtībām Eiropā un ārpus tās, iespējām, ko sniedz
Eiropas Savienība, kā arī globalizācijas un tehnoloģiju ietekmi. Diskusijā
iegūtās atziņas var iedalīt trīs grupās. Pirmkārt, mēs, latvieši, jūtamies piederīgi Eiropai, kuras idejas un vērtības ir saprotamas un tuvas. Apzināmies,
ka pasaule nav eiropocentriska, un mums tik ļoti pašsaprotamās vērtības
citviet tādas nav. Otrkārt, globalizācijas un tehnoloģiju ietekme ir veicinājusi
savstarpējo sadarbību un komunikāciju, kultūru iepazīšanu un izzināšanu,
ciešāku attiecību veidošanos starp Eiropas valstīm. Treškārt, būt piederīgiem Eiropai nozīmē arī zināmu pienākumi izpildi ne tikai politiskajos
procesos, bet arī sabiedrībā. Lai kaut ko saņemtu, ir jābūt gataviem ziedot un
dot — to var sekmēt ticība Eiropas idejai. Tāpēc ir svarīgi atdzīvināt kultūru,
sevi pilnveidojot un sekojot Eiropas ideāliem. Kaut arī esam vienoti dažādībā, ir jāapzinās, ka arī Latvijas kultūra spēj dot pienesumu Eiropai.

