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IEVADA VIETĀ 

2015. gada maijs 

Nu jau vairāk nekā pirms četriem gadiem uzsāku rakstu sēriju par valsts attīstības 
jautājumiem. Kāpēc toreiz? 2010. gadā nupat bija notikusi ļoti smaga krīze, kura, daudziem 
toreiz likās, var būt arī iespēja mainīties. Toreiz uzskatīju, ka sabiedrībām ir raksturīga tāda 
kā dabīgā dinamika, kas atbilst dominējošai uzskatu sistēmai. Tas, cik mēs esam godīgi, cik 
optimistiski, kā mēs attiecamies pret darbu, pret tehnoloģijām, pret likumu, pret 
līdzcilvēkiem, pret valsti, pret iesaistīšanos sabiedriskās darbībās un tml. galu galā arī 
nosaka, cik attīstīta katra valsts ir. Taču šie tikumi var mainīties diezgan ātri, ja ir "grūdiens", 
kas veicina jauna sociālā kontrakta veidošanos. Tradicionāli vēsturē šādi "grūdieni" 
sabiedrībām ir vai nu reliģiskas kustības (hernhūtiešu kustība ir spilgts piemērs latviešu 
vēsturē) vai katastrofas (revolūcijas vai kari). Reliģiskas kustības tiešā veidā maina tikumus, 
kas ļauj noslēgt jaunu sociālu kontraktu. Katastrofas savukārt pastiprina uzskatu, ka "kaut 
kas jāmaina" un novājina esošās elites, tādā veidā pieļaujot jauna sociālā kontrakta 
veidošanos.  

Tad lūk, 2009. gadā domāju, ka vairāk kā 20% IKP kritums varētu būt pietiekams "grūdiens", 
lai Latvija varētu izrauties no iepriekšējās dinamikas, kuru vislabāk atspoguļoja 2004. – 2007. 
gada "politekonomija". Labākais veids kā palīdzēt šim "grūdienam" ar savu mazo artavu likās 
sadalīt sakāmo, rakstīt domas pa vienai un beigās apkopot. Šāds apkopojums arī ir šī, var tā 
nosaukt, grāmata. Nu labi… rakstu krājums. 

Jā, vai "grūdiens" izdevās? Nē, neizdevās. Krīze, kā gaidīts, deva pozitīvu impulsu. 
Neapšaubāmi, šodienas Latvija ir daudz labāka nekā 2007. gada modelis. Daudzas vajadzīgas 
reformas ir ieviestas un daudzas tiek ieviestas. Skatoties plašāk, uz pēdējiem 25 gadiem, 
Latvijas progress ir apbrīnojams. Latvija noteikti ir starp valstīm, kuras ir mainījušās uz labu 
visvairāk pasaulē. Pat smieklīgi, kā mūsu nelabvēļu interneta troļļi šo neapšaubāmi izcilo un, 
uz pasaules fona, ļoti labi vadīto valsti, mēģina atainot kā kaut ko neveiksmīgu. Mums nav 
ne mazākā iemesla just vilšanos par to, kas ir noticis ar valsti pēdējos 25 gados – glāze ir 
noteikti "pa pusei pilna".  

Tomēr tā nav pilna. 

Krīze mūs mainīja, bet ne tik daudz, cik vajadzēja, un tagad pamazām viss atgriežas mūsu 
"dzīvesziņai" atbilstošā stāvoklī, kas bija vērojums 2004. -2007. gados. Tagad prasīt 
nozīmīgas reformas nozīmētu prasīt veikt Minhauzena cienīgu triku un izvilkt sevi pašu aiz 
matiem no purva – lauzt sevī savu egoismu, nodarīt sev pāri, cerot, ka šis upuris dos jaunu 
elpu Latvijai. 

Kā to izdarīt bez reliģiskas atmodas vai lielām ciešanām ir interesants jautājums. 2013. gada 
janvārī rakstīju, ka vai nu mēs baltkrievizēsimies vai skandinavizēsimies. Eiropas Savienības 
brīvas darbaspēka kustības apstākļos tāda vidusceļa īsti nav. Jāsaka, ka kopš tā laika, 
skatoties kā Grieķija sper arvien drošākus soļus Baltkrievijas scenārija virzienā, šī pārliecība ir 
tikai nostiprinājusies.  
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Attiecībā uz Latviju es vēl aizvien esmu optimists un uzskatu, ka mēs drīzāk 
skandinavizēsimies. Papildus katalizators būs ārējais spiediens – kara draudi, par ko šajos 
rakstos rakstīju kā kaut ko nereālu, ir kļuvuši pavisam taustāmi. Lai cik tas mulsinoši nebūtu, 
šāda situācija parasti pozitīvi ietekmē sabiedrības. Reālu kara draudu situācijās sapurina 
sabiedrības: vairāk lēmumu tiek pieņemti kopējo interešu vadīti, mazinās korupcija, pieaug 
uzticēšanās valsts institūcijām, mazāk pievilcīgi investīcijām kļūst neproduktīvi sektori kā 
nekustamais īpašums.1 

Tāpēc tuvākajos gados mēs būsim spiesti izdarīt kvalitatīvākas politikas izvēles, nekā mums 
patiesībā gribētos. Ja vien kāds ārējs spēks mūs atkal neizdomās aplaimot ar kaut kādām 
pasaules glābšanas idejām, progress ir neizbēgams.  

Tajā pašā laikā, tā ir sacensība pret laiku. Reformu augļi nobriest lēni, tāpat kā to neesamība 
atstāj sekas uz tālu nākotni – diezgan skaidrs,ka bērni, kuri tagad iet pirmajās klasēs, savas 
dzīves izšķirošjā brīdī pēc desmit gadiem (kad beigs skolu) nedzīvos kvalitatīvi savādākā 
Latvijā kā mēs šodien. Normālai attīstībai mums vajag desmitgades, bet, lai aizbrauktu no 
Latvijas, pietiek ar stundas lidojumu….2 Tāpēc saredzu iespēju, ka šī progresa augļus 
lielākoties plūks elite, kura latviski runās ar akcentu un kuras priekšteči šodien vēl nedzīvo 
Latvijā. Arī jau nekas traģisks, dažkārt liekas, ka pilnai laimei mums pietiktu arī ar dažiem 
rezervātiem Latvijas teritorijā, kur mēs varētu laimē spriņģot, dziedāt dziesmiņas un 
mēģināt viens otru apčakarēt dalot "Eiropas piķi"… 

Mazliet par to kā lasīt šo darbu. Rakstu krājum, ja tā to drīkst nosaukt, apkopoti virkne manu 
rakstu, kas publicēti dažādos avotos. Ja neskaita dažas stila kļūdas, neko neatjaunoju, jo, ja 
neskaita eiro ieviešanu, nekas īpaši mainījies nav. Sākas raksti ar apkopojošu, pamfleta tipa 
"Club Latvia" tiem, kam nav laika lasīt vairāk par dažām lapām. Tālāk jau ir raksti, kuri sīkāk 
analizē šajā apkopojošā rakstā skartās tēmas. Viss zemāk rakstītais, protams, nepretendē uz 
kaut kādu dižu oriģinalitāti (vēl jo mazāk – uz pareizu latviešu valodu) un šis ir tikai un vienīgi 
mans personiskais viedoklis un nav saistāms ar nevienu institūciju. 

  

                                                 
1
 Dienvidkoreja, Izraēla, kādreiz Somija ir tipiski piemēri. Jāatzīst gan, ka daudz vairāk ir tādu piemēru, kur 

nekas nesanāca. 
2
 Jau stādos priekšā tautu, kas saka "bet visi tāpat neizbrauks" un "ir vēl mazākas valstis". Jā, tā ir, taču brīvas 

darbaspēka kustības apstākļos vislielākā motivācija izbraukt ir, prasti izsakoties, gudrākajiem un dumjākajiem. 

Viduvējībām  latviešu valodas, kura sargā no konkurences, dēļ ir labākas iespējas Latvijā. Vai ar viduvējībām 

var panākt "izrāvienu"? Grūti pateikt. 
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1. CLUB LATVIA 

2013. gada 30. jūnijs 

"Club Latvia" ir tāds pamfleta tipa mēģinājums koncentrētā veidā apkopot visus svarīgākos 
sociālā kontrakta elementus, kas nepieciešami veiksmīgai valsts attīstībai. Konkrēti: pirmajā 
nodaļā konspektīvi apskatīti Latvijas izaicinājumi, otrajā – ko tev var dot Latvijas valsts, un 
trešajā – ko tu vari dot Latvijas valstij. Ceturtā nodaļa apraksta principus, pie kādiem valstij 
pieturēties. Kā pielikums ir pievienota nodaļa "Maldugunis", kur aprakstītas "lietas, kas 
nestrādās". 

 

Latvijas izaicinājumi 

Lai gan pagaidām vēl ir novērojama saprātīga izaugsme, ir liela iespēja, ka tuvākajos gados 
izaugsme apstāsies un iesprūdīsim, nesasniedzot Rietumvalstu labklājības līmeni. Kāpēc? 

A 

Latvijai ir izaugsmei nelabvēlīga vēsturiskā bagāža un ģeogrāfija. Mūsu tagadējā nabadzība 
un investīciju trūkums bremzē mūsu attīstību, kavējot pieeju tehnoloģijām un zināšanām. 
Mēs nevaram nopirkt tās grāmatas, ko var nopirkt dāņi, vai aizbraukt uz, teiksim, Tokiju 
vienkārši apgūt pieredzi. Situāciju apgrūtina arī vēsturiska un valodas nošķirtība no augsto 
tehnoloģiju nācijām. Latviski runājošā vide nekad vēsturē nav bijusi ne uz tehnoloģijām, ne 
uz modernizāciju vērsta. Mūsu sabiedrība, turklāt, slimo ar tipiskām postkoloniālisma valstu 
slimībām, konkrēti: sadarbības un uzticēšanās kultūras neesamību un lēmumu pieņemšanas 
prakses trūkumu (sīkāk par to "Izdari ko nozīmīgu!"). 

B  

Papildus tam, ilgstošā nabadzība ir radījusi nelabvēlīgu “slazda” dinamiku (sīkāk par to 
“Slazdā”). Ekonomistu žargonā to var nosaukt par middle income trap. Ir aizdomas, ka tādās 
valstīs kā Čehija un Ungārija šī stadija jau ir pilnā plaukumā un ka tikai arī mēs jau tur 
neesam, tikai Eiropas Savienības piešprices uztur ilūziju par izaugsmi. Visdrīzāk, maz kas no 
šīs izaugsmes ir ilgtspējīgs un, reformām turpinot buksēt, mēs to neizbēgami sajutīsim (skat. 
arī "Izdari ko nozīmīgu!"). 

C  

Turklāt, mūsu attīstību apgrūtina arī mazais valsts izmērs (skat. “Kāpēc mēs neesam 
bagāti, ja esam tik gudri, jeb kā pārvarēt mazas nācijas lāstu”). Mazais tirgus un vājā 
iekšējā konkurence ir nelabvēlīga izaugsmei - nav nejaušība, ka vissmagāk krīze Eiropu 
piemeklēja mazās perifērās valstīs (Latvija, Islande, Ungārija, Grieķija, Portugāle, Īrija, 
Kipra...) 

D  

Globalizācija neļauj pielietot iepriekš citu valstu lietotus attīstības modeļus. Vienmēr ar 
zināmu skepsi klausos ekonomistu aprēķinos, kuri stāsta, ko zaudējam no emigrācijas utt. 
Problēma ir apstāklī, ka globālajā ekonomikā cilvēku jau tagad ir par daudz un viņi ir viegli 
aizstājami. Liela daļa no Latvijas un jebkuras citas valsts iedzīvotājiem ir lieki globalizācijas 
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apstākļos, jo viņi nespēj citiem piedāvāt jebko, ko nevarētu izdarīt mašīnas, datori vai 
nožēlojamos apstākļos strādājoši strādnieki Bangladešā. Tā ir pasaules tendence, kur mēs 
maz ko varam ietekmēt, kamēr globalizācija ir globāli valdošā dogma. Taču tas nozīmē, ka 
pat pie veiksmīgākajiem scenārijiem, ar saprātīgas algas nodarbinātību visur, tajā skaitā 
Latvijā, būs grūti. Globalizācija spēlē pret mums un, lai gan mēs nevaram atļauties šajā spēlē 
nepiedalīties (sekas tad būtu katastrofālas), mums būs stratēģiski jādomā, kā vislabāk 
nodrošināt cilvēka cienīgu dzīvi tiem, kuri globālajai ekonomikai īsti nav vajadzīgi. 

Bet kam mūsdienās viegli? Lielākā daļa no pasaules sastopas ar līdzīgiem izaicinājumiem. 
Visā attīstītajā Eiropā novērojamais augstais jauniešu bezdarbs atspoguļo šīs pašas 
globalizācijas tendences. Pat pasaules dominējošās lielvaras, ASV, pilsoņiem, ja neizdodas 
tikt universitātē, ceļš uz saprātīgiem ienākumiem ir jāpērk tiešā veidā ar asinīm: izvēle ir vai 
nu diezgan bīstams darbs policijā, vai vienkārši karš. Arī mums Latvijā ir jābeidz cerēt, ka 
kāds mums maksās par mūsu naturālās saimniecības dzīvesveidu. Mums neviens neko nav 
parādā, pašiem jādomā, kā, ņemot vērā globālos spēles noteikumus, izraut sev labāku 
kumosu. 

Latvijas publiskajā telpā var dzirdēt vairākas ekonomiskās attīstības idejas, taču neviena no 
tām ilgākā termiņā nestrādās (īsu apskatu par šīm idejām skatīt "Maldugunis"). Visi šie 
izaugsmes modeļi ir kaut kas, kas kādreiz un kādam ir strādājis, taču tas strādāja noteiktos 
vēsturiskos apstākļos. Bija Aukstais Karš un attiecīgi ASV veidoja potjomkina sādžas un 
pretkomunisma atbalsta punktus pasaulē. Bija citas ekonomiskās dogmas. Kā tādu brīnumu 
var klausīties zviedru stāstus par to, ko nozīmē kapitāla kustības kontrole dzīvē, un tie ir 
stāsti no nebūt ne tik seniem 80-tajiem gadiem... Pasaule pēdējos 30 gados ir mainījusies 
līdz nepazīšanai un modelis, ko lietoja piemēram Dienvidkoreja 60-ajos gados, Aukstā Kara 
apstākļos, šodien vairs nestrādās. 

Bet ko tad darīt? Tik mazai valstij kā Latvija īstenībā nav nekāda lielā izvēle, jo mēs 
kontrolējam ļoti maz. Pat tad, kad vēsturē ir licies, ka varam norobežoties un kontrolēt, kas 
notiek mūsu kokonā, tā galu galā ir izrādījusies ilūzija.3 Tomēr ir lietas, ko spējam izdarīt, un 
uz tām arī mums būtu jāfokusējas. 

Tālāk rakstā mēģināšu atbildēt uz trīs jautājumiem: 1) ko tev var dot Latvijas valsts; 2) ko tu 
vari dot valstij; 3) uz kādiem principiem valstij jābalstās attiecībās ar sabiedrību. 

 

1. KO TEV VAR DOT LATVIJAS VALSTS 

Latvijas sabiedrībai ir svarīgi definēt valsts selling points, kuri liks latviešiem palikt vai 
atgriezties Latvijā. Pašlaik praktiski nevienā jomā mēs neesam konkurētspējīgi, sākot no 
tādām neietekmējamām lietām kā klimats un beidzot ar izglītības, veselības aizsardzības, 
drošības sistēmām, kuras lielā daļā pasaules ir, un pārskatāmā nākotnē būs, pievilcīgākas. 

                                                 
3
 Vienmēr ar skumjām lasu Latvijas 30-to gadu beigu avīžu materiālus. Lielvalstīs tajā laikā jau kauliņi bija 

mesti, Hitlers jau kopš nākšanas pie varas zināja, ko viņš grib darīt Austrumos, tikai mēs vēl turpinājām dancot 
kā uz Titānika apakšklāja, kaut kuģī jau sen bija sūce un kārtīs daudziem nāve. Pat Ulmaņa pēckrīzes 
ekonomikas brīnums lielā mērā balstījās uz Vācijas bruņošanos karam mūsu pašu virzienā. 
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Tāpēc ir jāfokusējas uz dažiem mērķiem, kuri būtu nozīmīgi un kurus tiešām spējam 
reālistiski sasniegt. Patiesībā tādu mērķu izvēle nav liela, konkrēti tie būtu: 

1.1 Izveidot labāko pasaulē pamata un vidējo izglītību, kura sagatavotu skolniekus iestājai 
angliski un vāciski runājošās augstskolās un arodskolās (atbilde uz mazas valsts 
izaicinājumiem B un C). Nevis "labu diezgan", nevis "ok", bet - jā, labāko. Kāpēc tieši tas? 
Tāpēc, ka īstenībā ir ļoti maz lietu, ko mēs kontrolējam un kuras no mums nevar vienkārši 
pārpirkt. Piemēram, daudz ir runāts par augstāko izglītību. Noteikti ir jāmēģina izveidot 
vismaz vienu top-100 augstskolu Latvijā. Tomēr, ilgākā termiņā, skaidrs, ka vienmēr lielajos 
centros augstskolas būs labākas un pārpirks mūsu lielākos talantus. Turklāt, nākotnē iekļūt 
tādos top-100 būs aizvien grūtāk, jo jaunas, kvalitatīvas augstskolas augs arī Indijā, Ķīnā, 
Brazīlijā... Attiecīgi arī mūsu izcilākajiem prātiem vietas, uz kurieni braukt, lai nokļūtu 
zinātniski interesantā vidē, būs vairāk. Pamata un vidējā izglītība, kura balstīta uz atlasītiem, 
intelektuāli spēcīgiem, skolotājiem, savukārt, ir viena no retajām nozīmīgajām lietām, ko 
nekādi nevar pārpirkt. 

Kāpēc angļu un vācu valodas? Mūsdienu pasaules lingua franca viennozīmīgi ir angļu valoda. 
Problēma ir apstāklī, ka ASV ir ģeogrāfiski pārāk tālu un Lielbritānija nav nopietns tirgus. No 
visiem Latvijas nākotnes scenārijiem praktiski vienīgais veids, kā Latvijai izsisties no 
nabadzības, ir kļūt par vācu piegādes ķēdes dalībniekiem un izdarīt to bez starpnieku 
(zviedru vai tml.) līdzdalības. Vācu valoda pārskatāmā nākotnē būs viena no dominējošām 
ES biznesa valodām un, ja gribam iztikt bez "respektablākiem" starpniekiem, kuri nosmeļ 
visu krējumu, latvietim vāciski runājošā vidē ir jājūtas kā zivij ūdenī. 

Šis risinājums arī: 

• risinātu samilzušo integrācijas problēmu. Pašlaik daļēji var saprast krievus, kuri 
nevēlas integrēties, jo ko īsti mēs viņiem piedāvājam? Izglītību, kura dod iespēju likt šprotes 
kārbās? Līdzīgi būs arī ar nākamajiem imigrantu viļņiem, ja tādi būs. Viņi negribēs mācīties 
latviski, ja tā būs valoda, kurā var iegūt tikai vāju un krītošas kvalitātes izglītību. Izcila 
pamata un vidējā izglītība ir praktiski vienīgā lieta, ko varam kaut teorētiski piedāvāt.  

• samazinātu sabiedrības nevienlīdzību. Pašlaik augsti ienākumi dod iespēju izolēt 
bērnus no Latvijas izglītības, sūtot viņus mācīties ārzemēs. Spriežot pēc bulvāru preses, 
Latvijas elite šo iespēju aktīvi izmanto. Atšķirība starp iegūstamiem mūža ienākumiem, kas 
paveras pēc Vācijā pabeigtas augstskolas vai arodskolas un pēc augstskolas vai arodskolas 
Latvijā, ir milzīga. Izglītība ir galvenais veids, kā nodrošināt vienādas iespējas dzīvē, 
neatkarīgi no ienākumiem. Un es te nerunāju par "gudrā gala" cilvēkiem - tie kaut kā ar 
stipendijām utt. spēj izsisties arī tagad. Bet mūsu pienākums ir izveidot sistēmu, kura dotu 
iespēju cilvēka cienīgai dzīvei visiem, t.i. lai Latvijā iegūtā izglītība ļautu arī izvēlēties 
arodskolu un praksi Vācijā vai Lielbritānijā, un, cerams, pēc tam izveidot uzņēmumu Latvijā. 

• pozitīvi ietekmētu ari demogrāfisko situāciju. Zemās dzimstības svarīgs iemesls ir 
nedrošība par nākotni. Mūsu visumā materiālistiskā sabiedrība negrib laist pasaulē bērnus, 
kuri ir nolemti likt šprotes konservu bundžās. Tāpēc arī nedzemdē. Pat it kā labāki darbi 
Latvijā globālā kontekstā neizskatās labi. Ne visi vecāki novēlēs savam bērnam strādāt pat, 
teiksim, lielākajā eksporta uzņēmumā Latvijā... un palīdzēt realizēt Zaharjina kunga "vīziju". 
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Un tas vēl būtu ja paveicas, daudziem perspektīva ir strādāt pie sīkas bodītes “saimnieka”, 
saņemot dažus simtus latu aploksnē. Perspektīvu trūkums ir ļoti svarīgs zemās dzimstības 
iemesls - paplašinot perspektīvas uz citu valstu rēķina dotu grūdienu dzimstībai. 

Zinu, ka daudzi teiks: “kā tad tā, ražosim cilvēkus emigrācijai?!” Nē, tas, ka gatavo 
konkurencei pasaulē, nebūt nenozīmē, negatīvu ietekmi uz demogrāfisko situāciju. Pirmkārt, 
dēļ lielākas drošības par bērnu likteni, dzims vairāk bērnu. Otrkārt, ja cilvēks ir sagatavots 
strādāt jebkur pasaulē, viņš ir arī brīvāks riskēt un kaut ko darīt Latvijā, nekā, ja viņa vienīgā 
iespēja dzīvē ir strādāt pie vietējā feodāļ-uzņēmēja. Paskatīsimies ekstrēma piemēra - Īrijas - 
virzienā. Tā ir angliski runājoša valsts, no kuras it kā visiem sen jau bija jābūt izbraukušiem, 
taču tā vietā mēs redzam valsti, kura pagātnē raksturojās ar ievērojamu reemigrāciju un arī 
tagad ir valsts ar augstāko dzimstību Eiropā.  

Neskatoties uz uzsvaru uz svešvalodām, šāds mērķis var tikt realizēts arī veidā, kurš stiprina 
latvietību. Pašlaik lielas daļas Latvijas izglītības sistēmas problēmu avots patiesībā ir 
attiecības ģimenē. Ja vēlamies sistēmu uzlabot, skolām ir jāspēlē lielāka loma, ne tikai 
formāli mācot, bet ļaujot bērniem skolā uzaugt kā pilsoņiem (attiecīgi pavadot skolā lielāko 
dienas daļu un apgūstot tur arī pilsoniskas iemaņas). Tādā veidā pagarinot skolas dienu būtu 
iespēja beidzot ieviest arī “neobligātus” priekšmetus, kuri īstenībā ir varbūt pat svarīgāki par 
tiem, ko mācam tagad. Piemēram, ļoti pat vēlama būtu kora dziedāšanas mācīšana skolās. 
Kori ir ne tikai logs uz latvisko un t.s. nopietno kultūru, bet arī audzina sadarbībai un apziņai 
par sevi kā neatņemamu daļu no sabiedrības. 

1.2 Daba un pieejams nekustamais īpašums (atbilde uz mazas valsts izaicinājumu C). 
Pašreiz valdošais uzskats, ka latviešiem pienākas dzīvot daudzstāvu padomju geto tipa 
graustos, bet garā pludmales līnija gar Baltijas jūru ir jāatstāj ārzemniekiem, spekulantiem 
un kaijām, man nav saprotams. Nē, šis dabas aktīvs ir jāizdala cilvēkiem! Zemais iedzīvotāju 
blīvums ir Latvijas attīstību kavējošs faktors, taču, ja gribam, tā var būt arī mūsu 
priekšrocība, tikai tā ir jānoved līdz cilvēkiem. Nekustamā īpašuma tirgū dominējošam 
spēkam ir jābūt valstij un, izmantojot tai pieejamos instrumentus (regulācija, nodokļi, 
nodokļu atlaides, esošie aktīvi, būvniecība), tai ir jārealizē politika ar konkrētiem mērķiem: 
pirmkārt, uzlabot darbaspēka mobilitāti valsts iekšienē un, otrkārt, uzlabot dzīves apstākļus 
vidēju ienākumu Latvijas iedzīvotājiem. Ja kādi investori grib arī šajā sektorā ko darīt, viņiem 
noteikti būtu jābūt iespējai to darīt, ja vien viņi dod ieguldījumu iepriekš minēto mērķu 
sasniegšanā.4 

1.3 Iesaiste politiskajā dzīve (atbilde uz izaicinājumu A). Virzība uz priekšu var notikt tikai, 
ja sabiedrība uzticas savai vadībai – parlamentam, valdībai un ierēdniecībai. Demokrātijas 
apstākļos to var panākt nodrošinot masveidīgu iedzīvotāju iesaisti politiskajās partijās un 
nevalstiskajās organizācijās (par to sīkāk esmu rakstījis “Pārdomas par Latviju pēc Daron 
Acemoglu grāmatas "Why nations fail" izlasīšanas”, 2. daļa). 

                                                 
4
 Tas nav nekas unikāls, tādi principi ir visur Eiropas ziemeļos. Vācija 2004-2008 gados nepiedzīvoja burbuli 

galvenokārt tāpēc, ka valsts balstās uz īres tirgu, kurš, savukārt, ir tik populārs tāpēc, ka raksturojas ar augstu 

valsts regulācijas pakāpi un plašu valsts iejaukšanos sektorā, attiecīgi nodrošinot stabilitāti un drošību kā 

īrniekiem, tā izīrētājiem. 
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Šīs trīs lietas mēs reāli varētu izdarīt. Pārējo visu mēs dažādu iemeslu dēļ nekontrolējam, vai 
tas ir ārpus mūsu sasniegšanas spējām. Par augstāko izglītību jau piemēru minēju. Cits 
piemērs: Latvijā uzskata, ka ekonomiku var attīstīt ar nodokļu atlaižu palīdzību R&D, 
klasteriem vai tml. Pirmkārt, ne finansiāli, ne kādā citā ziņā mūsu iespējas atbalstīt 
uzņēmējus nav salīdzināmas ar to, ko var lielvalstis, kurām ir milzīgas iespējas subsidēt 
uzņēmumus gan tieši, gan netieši (kaut vai caur R&D subsīdijām), gan arī ir perfekta 
infrastruktūra, kas to visu atbalsta (par to skat. “Daži vārdi par rūpniecības attīstīšanu”). Un, 
pat ja mēs pēkšņi atrastu naftu un sāktu finansēt zinātni Ķīnas apmērā, arī nekas mums 
nesanāktu, jo mums vienkārši nav raksturīga tāda uz precizitāti, inovācijām un tehnoloģijām 
vērsta kultūra kā Vācijā vai Japānā.5 

Šie trīs punkti ir tas pamats, uz kuriem fokusējoties, Latvijas valstij ir uzplaukuma 
perspektīvas. Bet kā ar visu pārējo? Es iedomājos satraukumu par kultūras svarīgumu, ceļu 
infrastruktūru utt. Jā, vajadzību ir daudz, taču neko no tā visa mēs nespējam pacelt tādā 
līmenī, lai tas varētu būt valsts selling point. Piemēram, transporta un ceļu infrastruktūra 
Latvijā vienmēr būs sliktāka nekā lielu nāciju metropolēs. Tas pats attiecas uz zinātni, 
veselības aizsardzības sistēmu, augstākās izglītības sistēmu utt. Augstākminētie trīs punkti 
nav vienīgās lietas, kas jāfinansē, taču tie ir selling points - kaut kas, ko mēs tiešām reālistiski 
varam izveidot labāku nekā citiem un kas visai tautai - kā mazāk, tā vairāk izglītotajiem - 
liktos nozīmīgs un pievilcīgs. 

Taču nekas nav pa brīvu, tālāk trīs lietas, ko iedzīvotājiem būtu jādod pretī.  

 

2. KO TU VARI DOT LATVIJAS VALSTIJ 

2.1 Pieņemt valsts uzspiestu demokrātismu savstarpējās attiecībās (atbilde uz 
izaicinājumu A). Šis punkts vairāk attiecas uz eliti. Latviešu nepatika pret izrādīšanos un 
greznumlietām īstenībā nav nekāda skaudība, bet racionāls un diezgan precīzs cilvēku 
vērtējums. Ir kaut kas ētiski netīrs smalka Mercedes papildaprīkojuma izvēlē, kurš maksātu 
pensionāra gada ienākumus, it sevišķi, ja tas, kas plātās ar šādām lietām, nav godīgi pats to 
visu nopelnījis. Nav jāsoda bagātība, bet tās izrādīšana ir neētiska attiecībā pret tiem, 
kuriem ir zemi ienākumi. Valstij ir pamats šādu izrādīšanos apgrūtināt ar nodokļiem un 
nodevām, it sevišķi, ja tas attiecas uz importa precēm. Tas ir liekulīgs princips, jo attiecas uz 
to, kas tiek izrādīts, nevis uz faktisko labklājības atšķirību, taču svarīgāk ir tas, ka šāds 
princips strādā! Ir pamats, kāpēc ļoti daudzās dārgās un prestižās skolās pasaulē skolēni 
valkā formas. To pašu principu ir jāpielieto sabiedrībai kopumā. Šī liekulība nodrošina daudz 
veselīgāku atmosfēru sabiedrībā, demokrātiskākas attiecības un, attiecīgi, lielāku 
sabiedrības līdzdalību. 

2.2 Augsts piespiesto uzkrājumu līmenis un augsti patēriņa nodokļi (atbilde uz 
globalizācijas izaicinājumu D). Augstāk apzīmēto principu realizācijai, kā arī pārējo valsts 
funkciju nodrošināšanai ir nepieciešama nauda un tā var nākt tikai no diviem avotiem: 

                                                 
5
 To var redzēt, ar kādām grūtībām naftas valstis cenšas un viņiem neizdodas kļūt par augstas pievienotās 

vērtības eksportētājiem. Var nopirkt daudzus inženierus un tehnoloģijas, taču tāpat viņiem Saudi Arābija būs 

tāda pieturvieta, kur pastrādāt un doties prom, un kompānijas sanāk tādi no vietējiem nodalīti geto. 
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privātiem uzkrājumiem, kuri var būt arī piespiedu kārtā veidoti, un nodokļiem. Piemēram, 
pensiju sistēma var būt pilnīgi uz uzkrājumiem balstīta. Izslavētajā Singapūrā arī veselības 
aizsardzības sistēma, kas ir viena no labākajām pasaulē, balstās uz piespiedu uzkrājumu 
kontiem. Jāapzinās, ka sistēma, kas balstās uz pašu uzkrājumiem, nozīmētu arī zināmas 
monetāras nevienlīdzības akceptēšanu. Attiecībā uz nodokļiem, uzskats, ka varam būt zemu 
nodokļu valsts un reizē saņemt saprātīgas kvalitātes pakalpojumus no valsts, ir ilūzija. 
Patēriņa nodokļiem, it sevišķi tajās jomās, kur patērējam tikai importa preces, ir jābūt 
augstiem.6 

Jāatzīmē uzreiz, ka šim principam ir jēga tikai tad, ja tas tiek ieviests kopā ar trīs punktiem 
“Ko valsts var dot Tev?” Pagaidām iedzīvotāju skepticisms attiecībā uz nodokļu maksāšanu ir 
visumā pamatots, jo līdzšinējā pieredze liecina, ka valsts neinteresējas par valsts sniegto 
pakalpojumu izmaksu efektivitāti un kvalitāti. Iedzīvotāji būs noskaņoti pozitīvāk, ja zinās, ka 
par samaksātajiem nodokļiem valsts viņiem kaut ko arī vismaz cenšas piedāvāt. 

2.3 Akceptēt Ierēdņu Valsts principu (atbilde uz izaicinājumu A). Problēma ir apstāklī, ka, 
iepriekš minētie mēri nozīmē ievērojamu valsts iejaukšanos ekonomikā. Kas savukārt ir 
saistīts ar neefektivitāti un kļūdām. To, ka valsts nevar būt labāks menedžeris par privāto 
sektoru, mēs redzējām PSRS. Taču, no otras puses, visi līdz šim piedzīvotie straujas catch-up 
izaugsmes gadījumi ir notikuši tikai pateicoties stiprai valsts lomai (mazliet vairāk par to 
“Daži vārdi par rūpniecības attīstīšanu”). Kā šīs divas patiesības sabalansēt? Manuprāt, 
mums ir jāriskē un jāiet valsts iejaukšanās ceļu, jo cita ceļa nav. Taču tad ir pēc iespējas 
jāsamazina muļķīgu un korumpētu lēmumu risku, jo jebko no augstāk rakstītā var viegli 
pārvērst naudas šķiešanā vai valstij kaitīgā ekonomikas kropļošanā. Piemēram, to, ko rakstu 
augstāk par nekustamo īpašumu, var ļoti viegli aizlaist kārtējā burbulī un milzīgos tekošā 
konta deficītos (ar neizbēgamu krīzi beigās). Izstūrēt valsti tā, lai mēs virzītos uz priekšu savā 
attīstībā un tajā pašā laikā nenonāktu jaunā burbulī, nesastrīdētos ar visu pasauli vai 
nepārkāptu ES vai citus starptautiskos spēles noteikumus, prasa izcilu prātu un zināšanas. 
Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama super-kvalitatīva un attiecīgi arī ļoti labi apmaksāta 
ierēdniecība (vēl mazliet par to “Cilvēks pirmajā vietā”). Tāda apmēram 250 cilvēku 
ierēdniecība, kura būtu atlasīta spēcīgā konkurencē, kuru ekspertīzes līmenis būtu pasaules 
līmenī un atalgojums konkurētu ar starptautiskām institūcijām (attiecīgi, svarīgi ir stiprināt 
arī politiskās partijas, skat. “Pārdomas par Latviju pēc Daron Acemoglu grāmatas Why 
nations fail izlasīšanas”, 2. daļa). Ja tas netiek darīts, tad labāk palikt pie status quo, jo ar 
vāju ierēdniecību un lielu valsts lomu mēs dabūsim tikai jaunus pareksus, liepājas 
metalurgus, air baltic utt. 

Šī ideja nemaz nav tik ekstravaganta kā liekas no pirmā acu uzmetiena. Visas valstis, kurām 
ir izdevies izrauties (Ziemeļvalstis pēc kara, Dienvidkoreja, Singapūra), ir pēc būtības spēcīgu 
politiķu un ierēdņu veidojums un straujas attīstības fāzē raksturojās ar kvalitatīvu 
ierēdniecību, ļoti stingru plānošanu un pamatīgu iejaukšanos biznesā. Lai cik tas paradoksāli 
neizklausītos, bet visur, kur ir notikusi strauja catch-up izaugsme, tā ir notikusi pateicoties 
spēcīgiem politiķiem un ierēdņiem, kuri veidoja nacionālos uzņēmējus pēc savas gribas. 

                                                 
6
 Nav nejaušība, ka Dānijā, pērkot jaunu auto, gandrīz tikpat lielu summu ir jāsamaksā dažādos nodokļos. 
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Bet kas tad īsti tiek prasīts no mums un kāpēc šis punkts ir zem “Ko Tu vari dot pretī Latvijas 
valstij”? Tāpēc, ka prasīts tiek apvaldīt savu netaisnības izjūtu. Saprotu, ka nevienam 
nepatiktu, ja ierēdnis saņemtu no nodokļiem n reizes vairāk nekā vidējā alga Latvijā. Taču tā 
taisni būtu šī sociālā kontrakta daļa: mēs šo it kā netaisnību pieciešam, jo mums to vajag un 
bez tā mēs nekādi nevaram nodrošināt attīstību. 

 

3. PIE KĀDIEM PRINCIPIEM PIETURĒTIES VALSTIJ 

Šī nodaļa ir pa to, kā valstij attiekties pret saviem iedzīvotājiem. 

3.1 Caurspīdīgums (atbilde uz izaicinājumu A). Attīstība nav iespējama, ja nav savstarpējas 
uzticības sabiedrībā. Savukārt, tā nav iespējama, ja nav pietiekama atklātība un 
caurspīdīgums par to, kas ir kas. Bez tā mēs varam tik turpināt ar muļķīgo "visi zagļi". Tas 
attiecas ne tikai uz valdību vai parlamentu, bet caurspīdīgumam ir jābūt arī attiecībā uz 
katru no mums: nekas slikts nenotiks, ja pārējie sabiedrības locekļi varēs uzzināt, cik mēs 
maksājam nodokļus un kā atmaksājam parādus. Caurspīdīguma jēga ir noņemt neskaidrību 
par citu sabiedrības locekļu īpašībām (godīgumu, spējām, attieksmi pret darbu) - vienalga, 
vai tas attiektos uz ierēdņiem, privātpersonām vai uzņēmumiem. Jāatzīmē, ka 
caurspīdīgums nenozīmē vienkāršu dokumentu publicēšanu, bet ir aktīva un mērķtiecīga 
valsts darbība, ja kādā jomā redzams, ka esošais informācijas apjoms nenodrošina 
pietiekamu sabiedrības informētību (sīkāk par to "Par caurspīdīgumu"). Lai izvairītos no 
neauglīgas diskusijas par tēmu “cik daudz caurspīdīguma?” iesaku ieviest vienkāršu principu: 
jebkura veida informācijai, kura kaut vienā attīstītā valstī ir atklāta, ir jābūt atklātai arī pie 
mums. Protams, visas valstis var kļūdīties, taču risks no šādas kļūdas parasti ir visai zems, 
salīdzinot ar to negatīvo puvumu, ko rada vispārēja informācijas slēpšana vai ko var radīt 
neauglīgas diskusijas un bezdarbība. 

3.2 Moderns merkantilisms (atbilde uz izaicinājumu B). Visas valsts politikas jomas ir 
jācaurauž mērķim atbalstīt tos, kuri spēj radīt augsti apmaksātas darba vietas eksporta 
sektorā. Kurš to spēj, tas ir godā ceļams, kurš nē - zemāk liekams. Konkurētspēja nav kaut 
kas ārējs - tā ir iekšēja aktivitāte: tas, kā mēs ar relatīvo algu palīdzību iekšēji pārdalām savus 
talantīgos cilvēkus. Valstij ir jāatbalsta un mērķtiecīgi jāpalielina algas un rentes eksporta 
sektoros, kuri spēj radīt augsti apmaksātas darba vietas, kamēr, cik iespējams, jāsamazina 
citos. Kāds teiks: “bet mēs jau tagad atbalstām, lūk mēs subsidējam ražošanu ar augstu 
pievienoto vērtību!”. Nē, neatbalstām. Lai palīdzētu eksportam, kvantitatīvajam mērķim ir 
jābūt paaugstināt eksporta sektora relatīvo reālo algu un nodarbinātību pret algu un 
nodarbinātību uz iekšējo tirgu vērstās profesijās (arhitekti, juristi, ārsti, nekustamā īpašuma 
tirgotāji, maz- un vairumtirdzniecības sektorā strādājošie, importētāji, vietējā tirgū 
strādājoši būvnieki utt.), t.i. panākt to, ka eksporta sektors ir pievilcīgāks jauniešiem un tajā 
ir darba vietas. Tagad nekas tāds darīts netiek un kaut kādas dažu miljonu subsīdijas šajā 
relatīvo algu ainā neko nemaina. Šis princips nodrošina ārēju enkuru tam, lai pārējos 
punktos, it sevišķi punktā 2.3 ("Ierēdņu valsts") minetās darbības tiktu veiktas veidā, kurš ir 
ilgtspējīgs. 



12 

 

 

3.3 Sadarbība un kooperācija (atbilde uz izaicinājumu A). Dažas “latviskās” vērtības 
noveco, un viena tāda novecojusi vērtība ir viensētnieciskums. Nespēja vienoties vienam 
mērķim un sadarboties ir problēma, kas kavē mūsu izaugsmi. Dažkārt var apbrīnot, cik ātri 
Latvijā cilvēki apvainojas, pāriet uz ad hominem argumentiem, sastrīdas, kļūst rupji. Un tas 
nav tikai interneta komentāru vidē - sadzīvē redzam to pašu. Valstij būtu mākslīgi jāveicina 
dažādas sadarbības un pašorganizācijas formas visās jomās. Nav svarīgi, kurās jomās, bet ir 
nepieciešams trenēt cilvēkus, ko nozīmē sadarboties un panākt kompromisus. To darot 
jāatceras, ka sadarbība neizslēdz konkurenci. Katram kādā dzīves posmā katram ir jāiet cauri 
konkurences filtram (normālā situācijā tās būtu augstskolas, kas veic šādas filtra funkcijas). 

Tas arī viss. Trīs lietas, ko valsts var dot tev, trīs, ko tu vari dot valstij, un trīs principi, kā 
valsts darbojas. Un mēs kā cilvēki, kuri kaļ sevi konkurences karam visā pasaulē. Ar mērķi, lai 
Berlīnē kā lielas kompānijas vadītājs, tā arī čaklais un daudz pelnošais santehniķis būtu 
latvietis un viņiem abiem “vilktu atpakaļ uz Latviju”. Latvija kā globāls klubs, kurš piedāvā 
noteiktus pakalpojumus un aicina vienmēr atgriezties. Tāds Club Latvia. 
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2. MALDUGUNIS 

• "Atņemsim bagātajiem un pārdalīsim visu" nevar nodrošināt konkurences 
priekšrocības attiecībā pret citām valstīm. Pati par sevi lielāka pārdale nekā šodien, ir 
vēlama, it sevišķi, ja tas nodrošina līdzvērtīgākas iespējas dažādu ienākumu jaunatnei 
(piemēram, ja no nodokļu ieņēmumiem tiek finansēta labāka izglītības sistēma vai 
pieejamāka veselības aizsardzības sistēma). Tomēr tā nerada konkurences priekšrocības 
attiecībā pret citām valstīm, t.i., ja pareizi ieviesta, pareiza pārdale izaugsmi ietekmē 
pozitīvi, taču ne izšķiroši, jo gandrīz visā pasaulē situācija ir labāka. Tajā pašā laikā jāapzinās, 
ka nekas nav par brīvu. Globalizācijas apstākļos to, kas spēj konkurēt augstākajā līgā, ir maz 
un mēs, pārējie, īstenībā dzīvojam uz viņu rēķina. Mēģinājumi nolikt tiešām talantīgus 
cilvēkus uz "lai strādā par ideju!" 500 latu algu, pārējo radīto vērtību pārdalot, novedīs tikai 
pie tālāka brain drain. Tas arī ir galvenais iemesls, kāpēc vienlīdzība Ziemeļvalstīs vai Vācijā 
vairs nav tik izteikta kā agrāk. Modelis, kas kādreiz labi strādāja, šodien vairs nestrādā. 
Cilvēki, it sevišķi augsti kvalificētie, ir kļuvuši mobilāki. Tāpēc par šo tēmu ir jādomā tikai 
kontekstā ar jautājumu "ko tad mēs tiem starptautiski konkurētspējīgiem inženieriem 
piedāvāsim vietā?", jo, ja mēs nepiedāvājam neko - viņi bēgs, un tad nebūs arī ko pārdalīt. 
Piedevām, nevajag dzīvot ilūzijās, ka pāris latiņu piemešana var nodrošināt sociālo saskaņu 
sabiedrībā. Valstis Ziemeļāfrikā dalījās ar iedzīvotājiem vairāk kā jebkad iepriekš. Taču šie 
daži latiņi agri vai vēlu tiek uztverti kā vienkārši pazemojums, ja aiza iespēju ziņā paliek tāda 
pati. To es ieteiktu likt aiz auss tiem, kas cer, ka vēlēšanās "lumpenus" var vienkārši nopirkt. 
Var jau būt, ka kādu laiku var, tikai līdz zināmam brīdim... 

• Regulāras devalvācijas nav izaugsmes brīnumlīdzeklis. Man subjektīvi liekas, ka ir 
taisni otrādi. Stipra valūta liek reformēties pēc būtības, kamēr vāja ļauj ilgstoši saglabāt 
ekonomikas kroplību, slēpjot to ar regulārām devalvācijām: vēl aizvien konkurētspējīgākā 
valsts ir Vācija, kura ilgi dzīvoja ar stipru doičmarku, kamēr regulārie devalvētāji Eiropas 
dienvidos ir tur, kur ir. Protams, kauzalitāti noteikt šai gadījumā ir neiespējami (valūta ir 
stipra, jo ekonomika ir konkurētspējīga, vai ekonomika ir konkurētspējīga, jo valūta ir 
stipra?), taču tas nebūtu tik svarīgi, jo, ja pat šis paņēmiens tika lietots 50-tajos un 60-tajos 
gados, kad kapitāla kustība bija ierobežota, tas nav brīnumlīdzeklis šodien. Devalvācijas var 
veikt relatīvi nesāpīgi aizvērta kapitāla konta apstākļos, kad valsts būtībā ar varu piespiež 
savus iedzīvotājus uzkrāt, neļaujot veikt noguldījumus citās valstīs, un tad periodiski šos 
uzkrājumus aplaupa ar devalvācijas palīdzību. Tā tas strādāja daudzās valstīs pēc kara, taču 
patreiz globalizācijas apstākļos tas nestrādās. Mēs tikai ātri nonāksim pie Argentīnas 
scenārija, kur katram pārtikušam cilvēkam būs eiro konti Igaunijā un devalvācijas un 
neizbēgamā inflācija tikai aplaupīs nabadzīgāko iedzīvotāju daļu un darba ņēmējus. Šāds 
modelis tikai padziļinās plaisu starp nabadzīgajiem un bagātajiem valsts iedzīvotājiem un 
bremzēs izaugsmi. 

• Brīvais tirgus un atvērtība importam pati par sevi nenodrošinās izaugsmi. Atvērtība 
ārējai tirdzniecībai tiešām spiež konkurēt, un tas var veicināt izaugsmi. Taču atkal, konkrēti 
mums un konkrēti šodien - tas nav viss stāsts. Es būtu ar abām rokām par tirdzniecības 
liberālismu, ja es būtu ASV vai Vācijas pilsonis un manā valstī būtu daudzas firmas, kas ir 
globālie līderi. Savukārt, kad esi atpalicis (kā mēs), tirdzniecības liberālisms viens pats 
nepalīdzēs. Kāpēc? Jo nevienam nekad nav palīdzējis: visi straujas attīstības posmi vēsturē ir 
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bijuši valsts iejaukšanās rezultāts. Paļaušanās tikai uz brīvās tirdzniecības un brīvas kapitāla 
kustības spēkiem noved pie situācijas, kādā esam pašlaik - pakāpeniskas specializācijas 
nozarēs, kuras citi ir pametuši, jo neredz, kā tās viņu cilvēkiem var nodrošināt saprātīgus 
ienākumus. Protams, mums ir jāpieturas pie spēles noteikumiem un pēc iespējas vairāk 
jāintegrējas visās starpnacionālās struktūrās, kas pašlaik pasaulē ir (ES, PTO), jo izolēta 
ekonomika ir vēl sliktāka izvēle. Taču tajā pašā laikā, jāapzinās, ka ar to noteikti nepietiek. 

• Nepietiek ar to, ka veicam simboliskas uzņēmējdarbības vidi uzlabojošas darbības. 
Šī ir pašreizējā Latvijas Republikas ekonomiskās politikas filozofija: "pietiks, ja imitēsim 
darbību, piemēram, pasubsidēsim simboliski R&D vai uzrakstīsim labu plānu un viss 
nokārtosies". Šī uzskata piekritēji neapzinās to milzīgo aizu, kas mūs šķir no valstīm, kuras 
pašlaik ir R&D līderi (par to sīkāk "Daži vārdi par rūpniecības attīstīšanu"). Latvijas pašreizējā 
izglītības sistēma un pētniecības klasterizācijas pakāpe ir nesalīdzināmi vāja, salīdzinot ar 
tām, tradīcijām, zināšanām, finanšu un valsts sektoru atbalstu, ko bauda ar mums 
konkurējošas valstis. Es neredzu, kāpēc lai mūsu ekonomika daudz mainītos augstākas 
pievienotās vērtības virzienā. Tas nenozīmē, ka nebūs izaugsmes, būs - mūsu tehnoloģiskā 
atpalicība ir tāda, ka kādu laiku mēs vēl augsim, ieviešot relatīvi vienkāršus uzlabojumus, 
taču pēc tam mūs sagaida tas, ko ekonomistu žargonā sauc par middle income trap: 
izaugsme kļūs lēna, noturot mūs drošā attālumā no attīstītām valstīm. Lai augtu tālāk, mums 
ir jābūt gudrākiem, labākiem par citiem. Vai mēs esam? Nē. Esam tādi kā visi. Un kāpēc lai 
mēs tādi būtu nākotnē? Kā rakstīju “Izdari ko nozīmīgu!”, pašlaik mums lielākoties vajag 
nekvalificētus strādniekus un nākotnē diez vai viņi pārkvalificēsies par iPhone aplikāciju 
ražotājiem. Savukārt, tie, kuriem tādas spējas ir, izceļos. Tas nozīmē, ka šādi turpinot pēc 
gadiem 15 mēs būsim nevis gudrāki par visiem citiem, bet taisni otrādi. Īstenībā līdzīgs 
izaugsmes modelis ir mūsu ziemeļu kaimiņiem: somi un igauņi cer, ka mūžīgi spēs izsisties ar 
start-ups jaunās industrijās, kā kādreiz izdarīja Nokia. Taču tas nav ilglaicīgas izaugsmes 
modelis, jo nozīmē, ka gudrākiem par visu pasauli ir jābūt regulāri un mūžīgi. Tas nav 
iespējams. Maza nācija var izrādīties gudrāka par amerikāņiem, ķīniešiem, vāciešiem utt. 
vienreiz, bet nav iespējams nākt klajā ar gudrākām idejām visu laiku. Lielvalstu kompānijām 
ar viņu valsts un finanšu sektora atbalstu nav problēmu pārpirkt uzņēmumus ar visiem 
cilvēkiem un imitēt un pārpatentēt savos tirgos jebko. Kā redzējām ar Nokia, vari būt līderis 
uz kādu laiku, taču tad vai nu tiec izkonkurēts, vai pārpirkts, vai, ja gribi izdzīvot, pārcel savu 
uzņēmumu uz Sanfrancisko. Nokia kritums ir nevis izņēmums, bet likumsakarība, kas parāda 
šāda izaugsmes modeļa dzīvotnespēju. 

• Ungāru Orbana politika nav atbilde. Pēdējā laikā arī Latvijā ir novērojamas 
tendences šajā virzienā un plaša runāšana par "nacionālo kapitālu", "nacionālo zinātni" utt. 
Kā arī par to, cik nelietīgi citas valstis īstenībā šādu protekcionisma politiku piekopj. Ir 
kārdinājums norādīt uz esošās kārtības nepilnībām un bakstīt degunā lielvalstīm "redz, kādi 
jūs liekuļi!" Ir kārdinājums it kā "spēlēt kā viņi" - aizsargāt savas firmas, liekuļot, ja vajag, 
ieviest ierobežojošus likumus mērķējot uz ārzemniekiem. Tā būtu pilnīga bezatbildība un 
muļķība! Protams, ka visi cīnās par savām interesēm, protams, ka liekuļi! Taču krusta karu 
pret pasauli mēs varam tikai zaudēt. Mūsu uzdevums ir, pirmkārt, izprast spēles 
noteikumus, otrkārt, piemēroties tiem. Mēs nenosakām pasaules kārtību un mēs tikai 
fragmentāri un atsevišķās jomās nosakām, kas notiek Latvijā (jā, jā, tiem, kas domā savādāk, 
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der atcerēties vēsturi! Kā neatkarības iegūšanu, tā zaudēšanu, tā atgūšanu). Mēs varam būt 
cik ciniski gribam, taču tāpat ASV ir un paliks mūsu galvenais drošības balsts pasaulē. Mēs 
varam čīkstēt par ASV hegemoniju, taču latviešiem šī ir labākā hegemonija, kāda jebkad 
vēsturē bijusi. Ja kritīs ASV, nākamajā dienā izzudīsim mēs. Tāpat ar Eiropas Savienību. 
Ārpus Eiropas Savienības mums vispār nav nekādas ekonomiskās attīstības perspektīvas. 
Tāpēc, ja mums nepatīk kaut kas, kas nāk no Briseles, atbildei ir jābūt "mums ir jāmeklē 
sabiedrotie, kā ietekmēt Briseli", nevis jāpielieto strausa politika. 

• Mērķtiecīga valsts atbalsta politika beigsies ar valsts bankrotu, ja netiek īstenoti 
pārējie iepriekš minētie principi (it sevišķi ierēdniecības un politiskās sistēmas reforma). 
Mēģinājumi kaut ko fragmentāri un mazliet pamainīt novedīs tikai pie katastrofas. Līdzšinējā 
valsts garantiju pielietošana, dažādu too big to fail uzņēmumu glābšanas pieredze to 
uzskatāmi apliecina. 

• Latviešu valoda un kultūra kā vienīgais selling point ir nepietiekams. Zinu, ka cilvēki 
teiks “jāaudzina patriotisms un jāstiprina vietējā kultūra!” Ir jāaudzina, taču tas nav izšķiroši. 
Nevar mūsdienās vairs cilvēku iespundēt mucā. Latvieši diezgan spēj labi integrēties 
ārvalstīs, it sevišķi Eiropā un ASV. Un ar katru gadu arvien labāk, jo kultūras ir tuvas un 
vietējā sabiedrība, ņemot vērā, ka citi imigranti ir no attālākām kultūrām, nemaz tā vairs 
neatgrūž. Tajā pašā laikā, kas Latvijas kultūrā būs jaunatnei aizraujošāks kā pēdējais 
Holivudas grāvējs vai skandināvu detektīvs? “Latviskās kultūras magnētisma” tēze nozīmē 
to, ka vai nu mēs uzskatām sevi par ģēnijiem, kuri kā pusotra miljona nācija regulāri un visu 
laiku spējam radīt kaut ko pārāku par citiem, vai arī uzskatām latviešus par muļķiem, kuri 
latvietības vārdā sagremos jebkādus kultūras subproduktus. 

• Latvija kā "tilts starp Autrumiem un Rietumiem" ir nekas vairāk kā mirāža. 
Nevienam tāds tilts nav nepieciešams. Ja Krievija būtu ievērojami agresīvāka valsts un būtu 
dzelzs priekškars, - tad būtu nepieciešams, ja būtu pakāpi draudzīgāka valsts – arī tad šajā 
domā varētu "tiltam" būt zināms racionāls pamats. Patreizējā stadijā nekāds tilts nav 
vajadzīgs. Rietumu kompānijas, ja grib, var dibināt uzņēmumus Krievijā un ir pietiekami 
daudz "'isti" krievi, ko pieņemt darbā vai ar kuriem kopā veidot firmas.  Arī no Krievijas 
puses redzam izteiktu kustību protekcionisma un savu ostu un preču aizsardzības virzienā. 
Paļaušanās uz šādu "tilta" stratēģiju tikai novedīs pie liekas resursu šķiešanas 
bezperspektīvā virzienā. 
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3. SĪKĀK PAR TO PAŠU 

3.1. KĀPĒC MĒS NEESAM BAGĀTI, JA JAU ESAM TIK GUDRI 

publicēts www.delfi.lv, 20. decembris 2010 

I. daļa. Mazas nācijas lāsts 

Droši vien visi esam dzirdējuši šo amerikāņu kultūrā sakņoto jautājumu: "Ja jau esi tik gudrs, 
tad kāpēc tāds nabags?". Personiskā līmenī tas parasti ir mērenu diskomfortu izraisošs 
jautājums, kas liek apdomāt dzīves mērķus un pēc tam vismaz dažiem pajautāt sev: "Jā, 
tiešām, kāpēc tad es, neskatoties uz savu gudrību, neesmu miljonārs?". Un, iespējams, 
izdarīt sev neglaimojošus secinājumus. Taču individuālā līmenī mēs spējam atbrīvoties no 
diskomforta sajūtas, attaisnojoties ar to, ka mēs nemaz negribam būt bagāti, labāk izvēloties 
nevis materiāli, bet garīgi bagātu dzīvi. 

Taču valsts līmenī no šī jautājuma ir grūti izvairīties. Valsts iedzīvotāju labklājība parasti ir 
galvenais valsts mērķis. 2010. gada maijā apritēja 20 gadi kopš neatkarības deklarācijas 
pieņemšanas. Divas desmitgades ir pietiekams termiņš, lai secinātu, vai mums ir izdevies 
sasniegt tos mērķus, ko toreiz izvirzījām. Un šodien varam droši atbildēt - nē, nekas mums 
nesanāca. Pēc PSRS sabrukuma visas Austrumeiropas valstis nonāca vienā kategorijā 
"pārejas ekonomikas". Jau tolaik daudzi ekonomisti uzskatīja, ka ar laiku šī valstu grupa 
sadalīsies pa vēsturiski sev atbilstošām vietām. Tagad tas ir noticis: tādas valstis kā Čehija, 
Slovākija un Slovēnija (un pēdējā laikā arī Igaunija) tagad parasti tiek iedalītas attīstīto valstu 
grupā. Latvija parasti tiek iedalīta citā grupā: mūs apzīmē kā "attīstības tirgi" (emerging 
market) kopā ar daudzām Dienvidamerikas un Āfrikas valstīm. Runājot aukstā kara gadu 
terminoloģijā, mēs esam iekļāvušies "trešajā pasaulē". 

Latvijā būtu nepieciešama padziļināta diskusija, kāpēc tā ir noticis. Kur mēs kļūdījāmies? 
Diemžēl, tādas diskusijas nav. Tā vietā mūs katru dienu "apber" ar ziņām par nesvarīgām 
problēmām. Šo izkropļoto pasaules skatījumu pastiprina ES finansējums, kas, lai gan finansē 
atzīstamus mērķus, publiskajā telpā aizņem vietu, kas neatbilst šo problēmu svarīgumam 
Latvijā. ES prioritātēm ir bijusi visai negatīva ietekme arī uz cilvēkresursu atlasi: ir 
izveidojušās veselas kohortas ar zinātniekiem un ierēdņiem, kas nodarbojas ar dzimumu 
līdztiesības vai tolerances jautājumiem, jo tie tiek finansēti; tikmēr citi, iespējams, svarīgāki 
jautājumi, kā izglītības, nodokļu sistēmas vai tieslietu sistēmas kvalitāte paliek ārpus 
uzmanības loka un vispār netiek pētīta. Arī tādas institūcijas kā SVF skatās uz pasauli caur 
specifisku prizmu: SVF mandāts aptver visai ierobežotu jautājumu klāstu, kas pamatā saistīts 
ar monetāro ekonomikas pusi un krīžu īstermiņa seku novēršanu. 

Šī raksta mērķis ir izcelt svarīgākos Latvijas attīstības ierobežojumus. Pilnībā piekrītot 
uzstādījumam, ka jebkura teorija, kura nav paskaidrojama vienkāršiem vārdiem, visdrīzāk ir 
meli, centīšos skaidrot savu viedokli cik vien iespējams vienkārši. Tātad, ja kaut kas ir 
pārprasts vai ir palicis nesaprasts, vainu pilnībā uzņemos es. 

Galvenais mūsu nabadzības iemels ir tas, ka mēs esam pārāk maza nācija.  

Daudzu svarīgu problēmu cēlonis (kā ekonomiskā atpalicība, korupcija vai pat pašreizējā 
krīze) dziļākajā būtībā ir šā "mazas tautas lāsta" sekas. 
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Maza nācija cieš no sava izmēra. Globalizācija un ES tirgu pieejamība nevar aizstāt mājas 
tirgu. Mājas tirgus lielumam vēl aizvien ir tāda pati nozīme kā agrāk, it sevišķi tas attiecas uz 
maziem uzņēmumiem. Latvijas uzņēmumam sākt jaunu biznesu uzreiz Zviedrijas tirgū ir 
gandrīz tikpat neiespējami kā pirms 15 gadiem. 

Lai konkurētu ar lielām valstīm, mums jābūt gudrākiem par tām 

Mazs tirgus nozīmē to, ka vairāk jābalstās uz eksportu. Un, ja valstij nav īpaši daudz dabas 
resursu, tas nozīmē, ka ir jāmāk pārliecināt citu valstu iedzīvotāji, ka mūsu saražotā prece ir 
kādā veidā labāka par viņējo. Jeb, citiem vārdiem, jābūt gudrākiem par lielu valstu 
iedzīvotājiem. 

Bet vai vispār ir iespējams būt gudrākiem par lielvalstīm? Īsa atbilde ir "gandrīz nē". Lielām 
valstīm ir lielāka iespēja atlasīt talantus. 1.3 miljardu valstī Ķīnā gudru cilvēku noteikti ir 
vairāk nekā Latvijā. Pat ja mazā valstī talantu daļa populācijā ir tāda pati, iespēja, ka talants 
netiks izmantots atbilstoši spējām, ir daudz lielāka atbilstošas infrastruktūras trūkuma dēļ. 
Tā kā finansējuma apjomi lielās valstīs ir nesalīdzināmi lielāki par Latvijas rīcībā esošajiem 
resursiem, lielvalstis var nodrošināt zinātnes infrastruktūru daudz vairāk jomās. Tas savukārt 
ļauj ātri iekļauties jaunās straujas izaugsmes nozarēs. Somu Nokia mobilo komunikāciju tirgū 
varbūt bija brīnums, taču sekojošie tādu lielvalstu uzņēmumu kā Sony, Motorola un tagad 
Apple panākumi jau ir likumsakarība. Kvalitatīva augstākā izglītība ļauj piesaistīt zinātniekus 
no visas pasaules, kas nodrošina pilnu ražošanas vai izpētes ciklu, tādējādi ļaujot ātri uzsākt 
ražošanu jebkurā perspektīvā jomā. Latvijā zinātnieks ir lielākoties vientuļš un, neskatoties 
uz talantu, var tikai noskatīties kā lielās peļņas iespējas paslīd garām. 

Ilustrēšu ar piemēru. Pieņemsim, ka Latvijā ir radies izcils matemātiķa talants. Pirmkārt, 
Latvijas sistēmā viņam ir lielāka iespēja neizkulties cauri drošības un veselības sistēmai, 
mirstot jaunam. Tāpat ir diezgan liela iespēja, ka viņa vecāki emigrē. Pieņemsim, ka tas nav 
noticis. Ņemot vērā, ka pamata un vidējā izglītība Latvijā ir relatīvi kvalitatīva, visdrīzāk, viņa 
talants tiek atklāts vidusskolā. Taču tālāk viņš, visticamāk, izvēlas Latvijas kontekstā 
perspektīvāku ekonomista vai jurista profesiju, kas viņam dotu lielāku atdevi. Pieņemsim, 
gadījums viņu novērš no šī lēmuma. Taču neapšaubāmi kvalitatīvākas izglītības piedāvājums 
ārvalstīs palielina motivāciju emigrēt augstākās izglītības apguves laikā. Un faktiski ir izslēgts, 
ka pasaules līmeņa talants studē doktorantūrā Latvijā. Kāds ir rezultāts? Pat ja šis zinātnieks, 
noraidot virkni greznu piedāvājumu ārvalstīs, patriotisma vārdā atgriežas Latvijā, viņam ir 
grūti šeit veikt zinātnisko darbu, jo lielākoties viņš ir vienīgais, kas pārzina savu 
specializācijas jomu visā Baltijas reģionā. Un atbilstošas industrijas neesamības dēļ viņa 
spējas netiek reāli lietotas. Tā kā no šīm spējām Latvijas uzņēmumiem, kuru vairākums 
nodarbojas ar daudz zemāka līmeņa ražošanu, ir maza pievienotā vērtība, attiecīgi arī 
zinātnieka atalgojums ir nožēlojams. Emigrācija ir praktiski neizbēgama. 

Iespēja, ka dabas dotais talants tiek izmantots par visiem 100 procentiem mazā valstī ir tuva 
nullei. Pasaules uzbūvi raksturo centrtieces spēki, pret kuriem ir grūti cīnīties globalizācijas 
apstākļos. 

Mazām valstu "izsišanās" uz augstas labklājības valstu grupu ir izņēmums, nevis 
likumsakarība 
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Ekonomiskās attīstības kontekstā small is beautiful ir vienkārši meli. Arī vēsturei ir nozīme: 
ja palūkojamies apkārt, nav pārāk daudz piemēru, kad bijušās kolonijas (kas, pēc būtības, ir 
arī Latvija) spētu pārcelties uz attīstīto valstu grupu. Mierinājums un cerība mums var būt ir 
tas, ka viena no retajām valstīm ar līdzīgu kvazi-kolonijas vēsturi, kas ir "izsitusies", ir tepat 
netālu - Somija. Tāpēc tālāk par to, ko mēs varētu darīt, lai šo mazas nācija "lāstu" mazinātu. 

II. daļa. Kas jādara lai mazinātu mazas nācijas "lāstu" 

Pirmkārt, mazām valstīm ir jāspecializējas vairāk nekā lielām 

Mazām valstīm ir jākoncentrē līdzekļi un jāatbalsta tikai tās nozares, kurās ir iespējams 
sasniegt rezultātus starptautiskā līmenī ar pēc iespējas mazākām izmaksām. Jebkurā nozarē 
pastāv minimālais slieksnis nepieciešamajam finansējumam un pētniecības aktivitātēm, lai 
nozare vispār spētu pastāvēt. Ir nepieciešama vide un infrastruktūra, kas pētniekiem ļauj 
radoši lietot savas zināšanas. 

Tāpēc ir jāvirza prioritāras nozares, kuras būtu nepieciešams vairāk atbalstīt. Un tas ir jādara 
nevis tāpēc, ka tādā veidā būtu iespējams "izvilkt lielo lozi", bet tāpēc, ka visu nozaru 
atbalstīšanai mums vienkārši nepietiek naudas. Būtu ļoti labi, ja Latvijas sabiedrība spētu 
visaugstākajā līmenī atbalstīt visu nozaru pētniecības infrastruktūru. Tas dotu iespēju ātri 
"ielēkt" jebkurā nozarē, kur notiek tehnoloģisks izrāviens. Tādu stratēģiju var piekopt ASV 
vai Ķīna. Maza valsts to nevar atļauties. Mēģinot dalīt ierobežotus līdzekļus vienmērīgā slānī 
visu nozaru atbalstam (piemēram, pētniecības finansējumam, nodokļu atlaidēm), nauda tiek 
kaisīta vējā. 

Nepieciešamība pēc specializācijas nozīmē arī to, ka iesaistīšanās starptautiskās institūcijās 
un starptautiskā kooperācija ir mūsu interesēs. Mēs nekad nevarēsim apmaksāt augsta 
līmeņa speciālistus ierēdniecībā un dārgu pētījumu veikšanu, izvērtējot alternatīvas 
likumdošanas iniciatīvas. Latvijā ir paveicies, ka šīs izmaksas mēs lielā mērā varam 
pāradresēt citām Eiropas valstīm, veidojot kopējo ES likumdošanu. Ja tādas ES nebūtu, 
mums, iespējams, būtu vienpusēji jāpārņem kādas lielākas valsts likumdošanas ietvaru. Šī 
paša iemesla dēļ mums nākotnē ir nepieciešama kooperācija ar citām valstīm zinātnē. 
Daudzās jomās mums būs lētāk apmaksāt studijas ārzemēs mūsu studentiem, nevis uzturēt 
kvalitatīvu izglītības sistēmu attiecīgajā nozarē, tāpēc svarīgi ir uzlabot kooperāciju Baltijas 
valstu augstskolu un ierēdniecību starpā un vēlāk šo kooperāciju paplašināt uz 
Ziemeļvalstīm. 

Mazām valstīm ir jāizmanto savus cilvēkresursus efektīvāk nekā lielām valstīm. 

Mazai valstij ir daudz grūtāk noturēt savu intelektuālo potenciālu un, pat ja tas kādā nozarē 
izdodas, ir grūti sasniegt pietiekamu nozares lielumu, lai tam būtu atdeve. Taču mēs neesam 
vienīgā mazā valsts pasaulē, un citas valstis ir atradušas veidus kā mazināt mazas valsts 
"lāsta" ietekmi. Viena pieeja ir efektīvāk izmantot savus cilvēkresursus. 

Tā nav sagadīšanās, ka tieši mazas un pārtikušas valstis raksturo vislielākā vienlīdzība un 
vislielākās iespējas kāpt pa sabiedrības kāpnēm. Tas vienkārši ir izdzīvošanas jautājums. 
Mazas valstis nevar un nedrīkst atļauties savus cilvēkresursus šķiest, dodot kādam lielākas 
iespējas tikai tāpēc, ka viņš kādam svarīgam cilvēkam ir dēls vai draugs. 
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Kā piemēru varam palūkoties uz sporta pasauli un salīdzināt, kāda tā ir Dānijā un Latvijā. 
Kāpēc mazā Dānija spēj konkurēt pasaules populārākajā sporta veidā - futbolā, bieži uzvarot 
daudzreiz lielākas nācijas, kurās arī šis sporta veids ir kulta līmenī? Lielām nācijām noteikti ir 
lielāks skaits dabas dotu talantu. Atbilde ir sabiedrības efektivitāte. Kamēr lielas valstis kā 
Brazīlija var atļauties bezrūpīgi attiekties pret saviem talantiem, Dānijā nav iespējama 
situācija, ka talants paliek nepamanīts un vēlāk neattīstīts. Klubu sistēmas ietvaros, kur 
praktiski visi dāņi ir iesaistīti kādā sporta klubā, tiek notestētas visu bērnu spējas. Vēlākai 
talanta attīstībai nav nekādu izcelsmes vai līdzekļu ierobežojumu. Pārvietojoties pa 
Skandināviju, viens no pārsteigumiem ir milzīgais kvalitatīvu futbola laukumu skaits, kur 
bērni var brīvi spēlēt futbolu, kad to grib. Ja vēl ņemam vērā, ka futbols ir demokrātisks un 
lēts sporta veids, tad nav brīnums, ka valsts vēl aizvien spēj konkurēt ar futbola grandiem. 
Uz līdzīgiem principiem darbojas visu Skandināvijas valstu ekonomikas. Caur kvalitatīvas 
izglītības sistēmas filtru atlasās labākie, kas spēj sasniegt pasaules līmeņa rezultātus. Un tā 
nav iegriba vai tradīcija - tas vienkārši ir vienīgais ceļš kā izdzīvot. 

Kā ir Latvijā? Mūsu sabiedrību atspoguļo mūsu nacionālais sporta veids - hokejs. Elitārs 
sporta veids, ar ko var nodarboties relatīvi pārtikušu vecāku atvases, un liela daļa no 
jauniešu izlasēm sastāv no sponsoru dēliem. Kādus rezultātus mēs varam sagaidīt no šādas 
"pārtikušo un radinieku" atlases? Domājams, neko daudz. Līdzīgi neefektīvi strādā arī visa 
ekonomika: nekvalitatīva augstākās izglītības sistēma dod neskaidru priekšstatu par 
studentu patiesajām spējām. Tādējādi pat saprātīgi uzņēmēji ir spiesti paļauties uz 
pazīšanos, nemaz nerunājot par to, ka tas rada sistēmu, kurā jebkura persona teorētiski var 
nonākt jebkurā amatā valsts sektorā (kaut kādu diplomu jau var dabūt jebkurš). Rezultātus 
mēs redzam - pilnīga konkurētnespēja gandrīz visās jomās. 

Mazās valstīs patēriņš ir jāapliek ar lielākiem nodokļiem nekā lielās 

Ekonomika ir vienkārša. Latvijas pamatproblēma ir, kā nodrošināt pietiekamu eksportu, kas 
segtu mūsu attīstībai nepieciešamā importa vajadzības. Eksports un imports ir saistīti 
jēdzieni - to mums šī krīze beidzot ir labi iemācījusi. 

Mazām valstīm, lai konkurētu ar lielām, ir lielāka nepieciešamība pēc importa. Iedomāsimies 
teorētisku piemēru. Pieņemsim, ka ir 100 preces, bez kurām valsts attīstība nav iedomājama 
(piemēram, datorprogrammas, celtņi, ražotņu tehnoloģijas, grāmatas, zinātnes žurnālu 
abonementi, utt.). Lielā valstī - kā ASV - no šīm 100 precēm, domājams, tiek ražotas 95. 
Pārējās piecas ir jāimportē. Līdz ar to, lai sabalansētu importa/eksporta bilanci, eksports ir 
nepieciešams tikai tik, cik maksā šīs atlikušās piecas preces. Tātad tikai nelielai sabiedrības 
daļai ir jābūt starptautiski konkurētspējīgai. Mazā valstī, iespējams, pašu mājās ražo tikai 5 
no šīm 100 precēm. Tas nozīmē, ka eksporta apjoms, kas nepieciešams, lai tās iegādātos, ir 
daudz lielāks. Pēc būtības tas nozīmē, ka visai sabiedrībai ar savām darbībām ir jāspēj 
pārliecināt ārvalstniekus par to, ka viņi kaut ko dara labāk. 

Bet ko darīt, ja nemākam saražot preces pietiekamā apjomā, kas spētu nosegt mūsu 
importa vajadzības? Atbilde: lai sabalansētu eksporta un importa bilanci, ar nodokļiem (ar 
PVN, akcīzes nodokli un citām nodevām) ir jāapliek nevajadzīgais patēriņš , kas attiecīgi 
samazinātu šo preču importu. 
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Vai tā ir sagadīšanās, ka tajās Ziemeļvalstīs, kurās neražo automašīnas, transportlīdzekļu 
nodokļi ir drakoniski? Vai tā ir sagadīšanās, ka Skandināvijas valstīs arī PVN ir vieni no 
augstākajiem pasaulē? Dānijā automašīnas ir vairāk sagrabējušas nekā Latvijā, savukārt 
eksporta/importa bilance gandrīz vienmēr pēdējos gados ir bijusi pozitīva. 

Neobligātu patēriņa preču aplikšana ar nodokļiem, tajā pašā laikā piemērojot nodokļu 
atlaides attīstībai svarīgām jomām, ļauj valstij sabalansēt ārējo bilanci. Tādējādi ienākumi, 
skaitot eiro, ir samērā augsti, taču par šiem ienākumiem nopirkt jaunas automašīnas vai 
citus nevajadzīgus "grabuļus" dāņi nevar. Tajā pašā laikā dāņu studenti var nopirkt jaunākās 
grāmatas, kuras maksā 60 latus vai iegādāties jaunākās datorprogrammas. Ar saprātīgām 
nodokļu atlaidēm un attīstībai nevajadzīgās patēriņa daļas aplikšanu ar nodokļiem tiek 
nodrošināta vieglāka pieeja zināšanām un tehnoloģijām jomās, kurās tas ir vitāli 
nepieciešamas valsts attīstībai. 

Patēriņa aplikšanai ar nodokļiem ir arī otra pozitīva ietekme: tā veicina nozaru orientāciju uz 
eksportu. Uzņēmumu iekšienē svarīgākas kļūst vajadzības, kuras ir saistītas ar eksportu. Šo 
procesu mēs lielā mērā varējām novērot Latvijā: viena no krīzes pozitīvajām sekām bija tas, 
ka uzņēmumi, vietējam tirgum sašaurinoties, sāka beidzot interesēties par eksportu. Pirms 
tam, burbuļa apstākļos, tendence bija pretēja: straujā vietējā tirgus izaugsme "pārsita" 
jebkurus eksporta rādītājus un veicināja aizvien lielāku resursu novirzi par labu vietējam 
tirgum. 

Pašreizējos krīzes apstākļos jebkura nodokļu celšana nebūtu vēlama. Tomēr, ja tas tiks 
izdarīts un PVN būs pacelts, no tā nebūtu lietderīgi viegli atteikties, tikko krīze būs garām. 

Mazās valstīs ir jāveido lielāki uzkrājumi 

Iestājoties ES, Latvija ir apņēmusies agri vai vēlu ieviest eiro, kas pēc būtības ir stingri fiksēts 
kurss. Fiksēta kursa apstākļos, kas mazām valstīm ir piemērots, ir tikai viena iespēja 
mīkstināt ekonomisko krīžu ietekmi: krīžu laikā izlietot uzkrājumus. Galvenais iemesls, kāpēc 
Igaunija vieglāk par Latviju pārdzīvoja krīzi, bija uzkrājumu esamība. Tas arī ir galvenais 
iemesls, kāpēc Āzijas valstis šo krīzi pārdzīvoja vieglāk; viņi bija mācījušies "1997. gada klasē" 
(1997. gadā notika Āzijas krīze). Mazas valstis nevar cerēt uz veiksmīgu krīžu pārvarēšanu 
bez valsts uzkrājumiem. 

Un, jo mazāka valsts, jo relatīvi (pret IKP) lielākus uzkrājumus vajag. Lielas valstis ir mazāk 
atkarīgas no ārējiem tirgiem, tāpēc vieglāk pārdzīvo krīzes, bet mazām valstīm, kas ir 
atkarīgas no eksporta, krīzes parasti ir ar daudz nepatīkamākām sekām. Latvijas gadījumā 
būtu jāmērķē uz uzkrājumu līmeni vismaz 20 procentu no IKP apjomā. Ņemot vērā, ka no šīs 
krīzes mēs iziesim ar parādu aptuveni 50 procentu no IKP līmenī, atbildīga politika nozīmēs 
daudzus valsts budžeta pārpalikuma gadus nākotnē. Jā, tas ir grūti, taču kāda ir alternatīva? 
Dzīvošana bez uzkrājumiem nozīmē to, ka mēs nodotu savas valsts likteni bezatbildīgu 
finanšu spekulantu rokās, kuri jebkurā brīdī var izdomāt jaunu stāstu par to, kuras valstis viņi 
uzskata par drošām un kuras nē. Latvija to jau ir piedzīvojusi. Mēs mācījāmies "2008. gada 
klasē". Vai vēlreiz gribam piedzīvot šādu situāciju? 

Mazām valstīm ir jāatceras, kā ir būt pieticīgiem 
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Vēl 20 gadus atpakaļ mēs ticējām, ka Latvija ir laba vieta investīcijām, kur ir "relatīvi izglītots 
darbaspēks". Tā sen vairs nav! Un ne jau mēs esam kļuvuši dumjāki, bet gan pasaule virzās 
straujiem soļiem uz priekšu. 19. gadsimta beigās vidzemnieki un kurzemnieki ar savu nullei 
tuvo analfabētisma līmeni un eliti, kas vācu valodu zināja labāk par latviešu, tiešām bija izcili 
konkurētspējīga sabiedrība. 

Ar to visu mēs varam lepoties vēl tagad, taču jāapzinās, ka tagad mūsu relatīvā vieta pasaulē 
ir pasliktinājusies. Vispārējā izglītība pasaulē vairs nav nekas unikāls, savukārt augstākās 
izglītības kvalitāte Latvijā jau atpaliek no daudzām valstīm, uz kurām nez kāpēc kādreiz 
noraugāmies no augšas. Lai cik skeptiska būtu mūsu attieksme pret dažādiem reitingiem, 
Latvijas Universitāte parasti reitingos ir ne tikai aiz labākajām Austrumeiropas valstu, bet arī 
Kostarikas, Malaizijas un Čīles universitātēm, nemaz nerunājot par lielākām valstīm kā 
Indija, Brazīlija, Argentīna, Taizeme, kuru universitātes jau spēj sacensties ar labākajām 
Rietumu augstskolām. Daudzu "attīstības valstu" līderi lepojas ar doktora grādiem ASV elites 
universitātēs un plašu starptautisku pieredzi. Latvijas zinātniskā elite lielākoties patiesi labā 
līmenī pārzina tikai krievu valodu. Šīs zināšanas ir nenoliedzami noderīgas, tomēr to ietekme 
uz sabiedrības un tehnoloģiju attīstību noteikti ir mazāk pozitīva nekā vācu valodas ietekme 
19. un 20. gs. sākumā. 19. gadsimts ir palicis aiz muguras, mums ir jāpaskatās spogulī un ar 
pieticību un latviešiem raksturīgo vēlmi mācīties jāsāk kārpīties tajā stikla kalnā atkal augšā. 

 

3.2. SLAZDĀ 

publicēts www.delfi.lv, 19. jūlijs 2011 

Latvijai ir dota fantastiska iespēja: mēs varam ieskatīties nākotnē. Tas ir diezgan vienkārši, jo 
mūsu nākotne noris dažus tūkstošus kilometrus uz dienvidiem no mums – Grieķijā. Tomēr 
mums vēl ir laiks un iespēja izvēlēties... Viena iespēja ir iet Grieķijas pēdās un vēl kādus 
desmit gadus turpināt izlikties, ka viss ir kārtībā. Kā Grieķija 90. gados izlikās, ka "veicina 
izaugsmi" (patiesībā attīstoties uz parāda rēķina) un būvēja autostrādes, tā mēs varam 
turpināt tādā pašā garā, lai tad pie 170 procentu no IKP parāda atgrieztos sākuma punktā - 
pie "sasistas siles". 

Latvija kļūdījās pašā valsts būvniecības sākumā. Atšķirībā no mūsu ziemeļu kaimiņa, kurš 
būvēja mūra māju uz pamatīgiem pamatiem, mēs neizbūvējām sabiedrības pamatus, 
uzskatot, ka tā salmu būdiņa, ko taisāmies būvēt, bez pamatiem var iztikt. Pašlaik brīnāmies, 
ka tam, ko esam uzbūvējuši 20 gados, grūti kaut ko vairs piebūvēt klāt (lasi - attīstīties). Mēs 
tērējam laiku, stiprinot salmu sienas ar kartona konstrukcijām, labi apzinoties, ka pie pirmā 
"ļaunā vilka" (lasi, krīzes) uzbrukuma, tas viss tiks iznīcināts. Bet jaukt nost salmu būdiņu un 
būvēt pamatīgāku māju mums negribas, jo tā tomēr ir kaut kāda pajumte, un negribas atkal 
pa lietu un aukstumu sākt visu no sākuma... 

Izaugsmes ekonomikā to sauc par nabadzības slazdu, par ko arī būs šis raksts. 

Kas ir nabadzības slazds? Latvijas gadījumā tā ir mijiedarbība starp valsts institūcijām: 
izglītības sistēmu, tiesu varu un ierēdniecību, no vienas puses, un pārējo sabiedrību, no 
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otras, kuras rezultāts ir zema izaugsme un attiecīgi zemi ienākumi. Visvienkāršāk to ir 
paskaidrot ar augstākās izglītības piemēru. 

Augstākās izglītības sistēma ir svarīgākā modernas sabiedrības sastāvdaļa - pēc būtības, 
sabiedrības smadzenes, kas ģenerē idejas, ko un kā darīt, analizē organisma slimības un 
izsver, kādās cīņās iesaistīties un kurām netērēt spēkus. It kā liekas acīmredzami, ka mēģināt 
pacelt izglītības sistēmu līdz līmenim, kas būtu augstāks nekā konkurentvalstīm, būtu viens 
no galvenajiem jebkuras sabiedrības mērķiem. Taču Latvijā izskatās, ka tas nevienam īsti nav 
vajadzīgs. It kā visi saprot, ka "kaut kas ir jādara", taču galu galā jebkuras izmaiņas un 
reformas iestieg agnostisku jautājumu un spriedelējumu purvā par tēmām "kas ir kvalitāte?" 
un "kā definēt vārdu 'sasniegums'?" un beidzas ar spriedumu, ka kaut mazākās izmaiņas 
sistēmā nav paveicamas. 

Kāpēc? 

Problēma ir apstāklī, ka ne tikai tie, kas tieši iegūst no izglītības sistēmas neefektivitātes 
(pasniedzēji, skolotāji, izglītības sistēmas ierēdņi), bet arī liela daļa no pārējās sabiedrības 
ir tieši vai pastarpināti ieinteresēta, lai izglītības sektors paliktu esošajā 
konkurētnespējīgajā līmenī. 

Izglītības sistēma valstī pilda divas galvenās funkcijas. 

1.  Atlases funkciju. Izglītības sistēmas uzdevums ir dot vērtējumu cilvēka kvalitātei. 
Degradēta izglītības sistēma šādu vērtējumu nevar dot. Vismaz līdz šim ne Latvijas, ne 
ārvalstu darba devēji Latvijas augstskolās iegūtos grādus neredz kā atlases funkcijas 
pildošus. 

2.  Ekspertīzi. Izglītības sistēmai ir jāpiegādā uzņēmumiem cilvēkus, kas spēj radīt 
konkurētspējīgas preces. Savukārt sociālo zinātņu jomā izglītības sistēmai būtu jāģenerē 
neatkarīga ekspertīze un priekšlikumi par to, kā uzlabot sabiedrības uzbūvi. Arī šo funkciju 
Latvijas augstskolas veic visai vāji. 

I. Nabadzības slazda uzbūve 

Diez vai ir nepieciešams skaidrot, kādā veidā nekvalitatīva izglītības sistēma, neveicot savas 
funkcijas, bremzē ekonomikas attīstību. Taču nabadzības slazda īpašība ir tas, ka pastāv arī 
atgriezeniskā saite: pārējā sabiedrībā nemaz negrib, lai tiktu uzlabota izglītības sistēma, jo 
tas prasītu no viņiem zināmu upurēšanos. 
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Pārmaiņas negrib neviens: tās negrib uzņēmēji, arī politiķiem tas nebūtu izdevīgi, un galu 
galā lielai daļai pārējās sabiedrības tas būtu riskants lēciens nezināmajā. Konkurētnespējīga 
izglītības sistēma ir izdevīga visiem. 

Pirmā atgriezeniskā saite: Vāja izglītības sistēma nabadzīgās valstīs ir izdevīga 
dominējošajai uzņēmēju kategorijai. 

Nabadzīgās valstīs, arī Latvijā, parasti dominē trīs uzņēmumu kategorijas: a) tās, kas balstās 
uz zemām darbaspēka izmaksām; b) "siles uzņēmumi", kuri barojas no politiskiem sakariem; 
c) uz vietējo tirgu vērsti uzņēmumi un resursu eksportētāji. 

Uzņēmumiem, kas balstās uz zemām darbaspēka izmaksām, nav nepieciešams augsti 
kvalificēts darbaspēks un tātad arī kvalitatīva izglītības sistēma. Vai priekš zemo izmaksu 
veikalu ķēdēm strādājošai šūšanas darbnīcai ir nepieciešams augstas klases speciālists ar 
starptautiski konkurētspējīgām zināšanām? Pat nerunāsim par ļoti augsti kvalificētiem 
darbiniekiem, taču pieņemsim, ka šūšanas darbnīcai ir iespēja izvēlēties starp tādu šuvēju, 
kurš zina tikai un vienīgi latviešu valodu, un tādu, kurš papildus latviešu valodai pārzina arī 
angļu valodu. Kurš no šiem darbiniekiem būtu gatavs strādāt par zemāku algu? Loģiski, ka 
pirmais. Ilgtermiņā uz zemām darbaspēka izmaksām balstītiem uzņēmumiem parasti ir 
izdevīgs uzcītīgs, bet dumjš strādnieks. 

Vai otrai nabadzīgu valstu uzņēmēju kategorijai - no valsts budžeta dzīvojošiem "siles 
uzņēmumiem" - ir nepieciešama kvalitatīva izglītības sistēma un attiecīgi, neatkarīga 
ekspertīze, kas analizētu, kāpēc tiek pieņemti tādi likumi un ne citādi un kāpēc izmaksas 
līdzīgiem darbiem pie mums ir augstākas nekā citur? Vai viņiem būtu nepieciešams, ka kāds 
labi izglītots ierēdnis kompetenti un valstij izdevīgā veidā vadītu valsts iepirkumus? Protams, 
ka nē. 

http://gundarsdavidsons.files.wordpress.com/2012/08/image002.png
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Un galu galā arī uz pakalpojumiem vai resursu eksportu vērstiem uzņēmumiem, lai gan tiem 
nav tieša ieinteresētība izglītības sistēmas degradācijā, ir maza vajadzība pēc tā, lai rastos 
konkurējošs eksporta sektors, kas samazinātu viņu ietekmi. 

Tāpēc es esmu diezgan skeptisks, kad tiek runāts, ka izglītības sistēmai ir jābūt vairāk 
saistītai ar uzņēmējdarbību. Protams, būtu pārspīlēti teikt, ka uzņēmēji apzināti cīnās par 
neizglītotāku tautu, taču tikpat muļķīgi būtu uzskatīt, ka savam makam nav nekāda nozīme, 
piemēram, nosakot prioritātes, ko lobēt. 

Attīstītās valstīs šo sektoru intereses līdzsvaro augstas pievienotās vērtības eksporta sektors 
- tā ir spēcīga lobistu grupa, kuriem interesē konkurētspējīga izglītības sistēma un pozitīvs 
valsts tēls. Nabadzīgās valstīs tāda vienkārši nav. 

Otrā atgriezeniskā saite: vājā izglītības sistēmā netieši ir ieinteresētas arī daudzas citas 
"labi iekārtojušās" sabiedrības grupas. 

Mēs visi šajos 20 gados esam kaut kā iekārtojušies: citam ir lieki īpašumi, cits ir izveidojis 
spēcīgu likumdošanas aizsargmūri ap savu profesiju vai uzņēmējdarbības nozari. Nevienam, 
kurš ir iekārtojies no konkurences aizsargātā profesijā, nav vēlēšanās, lai viņa koptais 
ienākumu dārziņš pēkšņi tiktu pakļauts analīzei ar mērķi izveidot efektīvāku sistēmu, kas 
parasti nozīmē lielāku konkurenci. Vai skolotājiem interesētu objektīvs un regulārs viņu 
kvalifikācijas izvērtējums? Vai daudzu zemesgabalu un auto īpašniekiem interesētu 
saprātīgāka nodokļu politika? Pat studentiem sen vairs neinteresē studiju kvalitāte. 20 
gadus ilgusī standartu degradācija ir veikusi savu dabiskās atlases darbu, un students 
lielākoties vairs neuzskata, ka ir vērts uz pilnu slodzi un uzcītīgi mācīties, bet redz mācības 
augstskolā kā kaut ko līdzīgu automašīnas tiesību iegūšanas kursiem: formalitāte, kas 
nokārtojama pa vakariem. Kvalitātes standartu paaugstināšana līdz saprātīgam līmenim, 
visdrīzāk nozīmētu to, ka vairākumam pašreizējo studentu būtu jāsamierinās ar 
pieticīgākiem dzīves mērķiem, apgūstot profesionālo izglītību. 

 Galu galā izrādās, ka gandrīz katram no tiem, kam ir kādas iespējas publiski kaut ko teikt un 
arī tikt uzklausītam, ir kāda "maza interesīte", lai nekas nemainītos. 

Trešā atgriezeniskā saite. Arī sabiedrības izvēlētiem politiķiem nav nekāda vajadzība pēc 
kvalitatīvas izglītības sistēmas. 

Politika ir sabiedrības spogulis, nekas vairāk. Atbilstoša mūsu izglītības līmenim ir arī mūsu 
politiķu kvalitāte. Taču ir arī atgriezeniskā saite. Nerunāsim par krimināli sodāmām 
darbībām, kas saistītas ar korupciju, bet priekš kā politiķiem, it sevišķi tiem, kas nav pārāk 
talantīgi, būtu nepieciešami neatkarīgi un gudri eksperti? 

Līdzīgas attiecības darbojas arī pārējās svarīgākajās valsts institūcijās - tiesu varā un 
ierēdniecībā. Neatkarīgai un labi apmaksātai ierēdniecībai sabiedrībā ir tā pati loma, kas 
izglītības sistēmai: tā nodrošina ekspertīzi. Taču Latvijā nav pārāk daudz sabiedrības grupu, 
kam tas būtu vajadzīgs. Lielākā daļa no sabiedrības ir labi iekārtojusies pie pašreizējās 
sistēmas, kad likumi tiek daudzkārt apzināti izstrādāti ar "caurumiem". 

Tāpat kā studenti paradoksālā veidā ir ieinteresēti iegūt nekvalitatīvu izglītību, arī daudzi 
ierēdņi un izglītības sistēmas darbinieki ir ieinteresēti, lai viņiem maz maksātu. Viņi labi 
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saprot, ka, ja tiktu maksātas normālas algas, attiecīgi spēcīgāka būtu konkurence un 
augstākas prasības, kurām viņu spējas, visdrīzāk, neatbilstu. 

Tāpēc arī reformas ir tik grūti veicamas - no tiem, kam ir kāda teikšana, daudziem tās 
noteikti nav vajadzīgas, un gandrīz nevienam tās īsti nav vajadzīgas. 

Situācija mazliet atgādina Agatas Kristi "Austrumu ekspresi". Visi izskatās aizdomīgi, kāds 
noteikti ir vainīgs... Katram ir kāds noslēpums, taču galu galā, dziļāk papētot, izrādās, ka nav 
viens vainīgais, jo katrs ir piedalījies slepkavībā ar savu dūrienu. Tā arī mēs katrs ar savu 
"mazo interesīti" lielākoties klusējam un gaidām, ka varbūt kaut kas sakārtosies pats no 
sevis. Jo galu galā mēs jau dzīvojam relatīvi labi, kāpēc lai kaut ko mainītu? 

 

II. Šīs mijiedarbības sekas: stagnācija 

Vāja izglītības sistēma, vāja ierēdniecība un tiesu sistēma, nekvalitatīvs politikas process un 
konkurētnespējīgi uzņēmēji ir kā aklie, kas ved viens otru un valsts ekonomiku uz priekšu. 
Kaut kā jau uz priekšu kulties var, taču uzvarēt konkurences cīņā kādu citu valsti un 
nodrošināt spēcīgu izaugsmi nav nekādu izredžu. 

Ja starptautiskie tirgi ļaus, varbūt mums izdosies šo vārgo izaugsmi tuvākajos gados noslēpt 
zem nākamā burbuļa. Ja neļaus, mēs mēģināsim noslēpt stagnāciju ar slēptu valsts parāda 
pieaugumu publiskās-privātās partnerības un valsts garantiju veidolā. Tas dos vēl dažus 
gadus cienījamas izaugsmes, taču, ja tagad netiks veiktas radikālas reformas, galarezultāts 
no šiem vingrinājumiem nemainīsies: apmēram 10-15 gadu laikā mēs piedzīvosim parāda 
pieaugumu un atjēgsimies pie sasistas siles kā šodien Grieķija. 

Jebkurā gadījumā - tagad vai pēc desmit gadiem - mums būs jāsāk no tā, no kā vajadzēja 
sākt jau 1992. gadā - no sabiedrības pamatu būvniecības. Ir jābūvē neatkarīga, starptautiski 
konkurētspējīga izglītības sistēma, spēcīga tiesu vara un kompetenta un neatkarīga 
ierēdniecība. Tas nebūt nenozīmē revolūciju, pārmaiņas var būt arī pakāpeniskas, bet 
galamērķim tiešām ir jābūt revolucionāram. 

Turpinot līdzību ar "Austrumu ekspresi", rodas jautājums, kurš tad bija upuris ar tām 
daudzajām nāvējošu naža dūrienu brūcēm? Varbūt neviens? Nav tik vienkārši. Ir, ir tomēr arī 
upuris - mūsu bērni, tā paaudze, kas tagad iet skolā, kurus mēs ziedojam dažādo šodienas 
"mazo interešu" vārdā. Tie ir viņi, kuriem mēs atstāsim ilgstošas zemas izaugsmes un 
emigrācijas nomocītu nabadzīgu valsti ar lieliem parādiem un bez spēcīgiem uzņēmumiem. 
Un arī ar joprojām vienīgo perspektīvu pēc nākamajiem 20 gadiem - ar Latvijas diplomu 
kabatā meklēt sēņu lasīšanas darbu ārzemēs. Te nu jāatzīst, ka vēstures procesos ir zināms 
taisnīgums un nāciju līmenī katrs tiešām saņem pēc nopelniem: savtīgas un upurēties 
nespējīgas nācijas ir lemtas izmiršanai. 

 

3.3. IZDARI KO NOZĪMĪGU! 

2013. gada 12. janvārī 
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Tātad. Man patīk šī valdība. Man liekas, ka viņi saprot, ko dara un ko grib sasniegt. Un viņu 
pūles ir vērstas pareizā virzienā. Kaut kā neērti pat izrunāt šos vārdus, bet uzskatu arī, ka 
Saeimas patreizējie deputāti tiešām cenšas un strādā Latvijas tautas labā. Jā, es tā nopietni 
uzskatu. Manuprāt, šī arī ir labākā Saeima un valdība, kāda Latvijā ir bijusi kopš neatkarības 
atgūšanas. Tomēr... 

 Too little, too late - tā varētu raksturot šīs valdības un Saeimas darbību, kaut izdarīts nav 
maz. Svarīgākie darbi, ko uzreiz tā varu iedomāties - nulles deklarāciju ieviešana, 
priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežošana, budžeta deficīta samazināšana bez ārēja spiediena, 
siles likvidācija biodegvielas "uzņēmējiem". Noteikti daudz ko aizmirsu. 

 Taču daudz svarīgāks jautājums par “kas ir izdarīts?” ir “vai izdarītais ir adekvāts 
izaicinājumiem?”  

Teiksim tā, ja uzdevums ir pārlēkt aizai, vai ir jēga, ka spējam aizlēkt tālāk, ja tāpat otru malu 
nesasniedzam? Visas šīs darbības varētu būt adekvātas 1991. gadā vai pat 2003. gadā, tad 
tas varbūt atbilstu tā laika izaicinājumiem. Taču tagad tā nav, jo, kamēr mēs 20 pēc-
neatkarības gadus atražojam padomju sistēmu nu jau nākamajā paaudzē, pārējā pasaule ir 
virzījusies straujiem soļiem uz priekšu. Kad ieguvām neatkarību, atceraties, Ķīnas preces 
tiešām bija nekvalitatīvi draņķi un attīstības valstu līderi parasti runāja ar tulka palīdzību. Tie 
laiki ir pagājuši, tagad viņu (mūsu konkurentu) līderi ir mācījušies labās Rietumu 
universitātēs un runā perfektā angļu valodā kā līdzīgs ar līdzīgu ar Rietumu līderiem, un 
ķīniešiem jau ir virkne kvalitatīvu zīmolu, kuri konkurē Rietumu tirgos. Laiks ir gājis uz 
priekšu, tikai mūsu risinājumi kavējas par gadiem 10. 

 Bet kādi tad ir tie izaicinājumi, par kuriem mums tiešām būtu jādomā? Tie ir sekojoši: 

Galvenais izaicinājums: tikt galā ar time inconsistency mūsu attīstības plānos. Tās 
iemaņas/spējas, kuras ir priekšnoteikums mūsu attīstībai vēlākās attīstības stadijās, 
pašlaik nav vajadzīgas. Savukārt, pašlaik nepieciešamās iemaņas ilgtermiņā var nodrošināt 
tikai stagnāciju.  

Teiksim, ja mums ir jāveic 40 gadus ilgs konverģences ceļš, tad iemaņas, kuras ir 
nepieciešamas, lai pārvarētu pēdējo 20 gadu posmu, ir pavisam citas nekā tās, kuras 
nepieciešamas pirmajā, "pakaļdzīšanās", dekādē. Pašlaik lielākoties ir nepieciešams 
nekvalificēts darbaspēks, līdz ar to tie, kuru spējas ļauj cerēt uz ko vairāk, redz labāku 
pielietojumu savām spējām un emigrē. Tomēr tad, kad mēs attīstībā nonāksim līdz posmam, 
kad pieprasījums pēc talantīgiem un augsti kvalificētiem darbiniekiem palielināsies, viņu 
mums vairs nebūs. Šo situāciju mainīt nav viegi, tāpēc nav nekāds brīnums, ka pašlaik ar 
reformām iet tik grūti. Daudzas no reformām, ko valdība pašlaik cenšas realizēt, ir vērstas uz 
valsts ilgtermiņa interesēm, taču nevienam no patreizējiem insaideriem tās nevajag (sīkāk 
skatīt manu rakstu “Slazdā”). Starp tiem pašiem deputātiem, par kuriem visumā esmu 
pozitīvās domās, lielākajai daļai ir kaut kāda labi iekārtota un grūti izcīnīta vietiņa "sistēmā". 
No tās īsti negribas atteikties, pat ja saprotam, ka tā īsti nav nopelnīta. Tā sakot “varbūt 
pamazām... aiziešu pensijā, tad lai reformē!”. Par nožēlošanu, tad būs par vēlu. 

Kas notiks, ja nekas netiks darīts? Mūsu attīstība apstāsies, tas var notikt pēc 10 vai 15 
gadiem, bet tas droši notiks, nesasniedzot to vēlamo "Vācijas līmeni". Piedevām, šī situācija 
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nebūs labojama. Gudro prātu emigrācija iecērt neaizpildāmu robu genofondā. Intelekts 
iedzimst - tas ir zinātniski pierādīts. Katrs starptautiski novērtēts zinātnieks, kurš aizbrauc, ir 
zudums Latvijai ne tikai savas dzīves laikā, bet arī nākamajām paaudzēm. 

Viltīgs apstāklis šajā situācijā ir tas, ka šo noasiņošanu mēs nemaz neievērosim, jo dzīvosim 
zem straujas izaugsmes anestēzijas. Dēļ patreizējās tehnoloģiskās atpalicības kādus gadus 
desmit mums izaugsme ir nodrošināta, jo panākt pamatīgu produktivitātes pieaugumu 
Latvijā ir vienkārši ļoti daudzās jomās. Pajautājiet kādam, kurš ir mēģinājis Latvijā celt māju – 
tajā procesā ir milzīgas iespējas efektivitātes uzlabojumam, kaut pielietojot minimālu veselo 
saprātu. Tā pagaidām ir daudzās jomās, kā valsts, tā privātajā sektorā un visi šie 
"acīmredzamie uzlabojumi", visdrīzāk, tiks izdarīti tuvākās desmitgades laikā, tādejādi 
nodrošinot pietiekamu izaugsmi. 

Pēc tam, vēl esot tālu no "Vācijas līmeņa", iestāsies stagnācija, jo tālāki uzlabojumi prasīs 
starptautiski konkurētspējīgus prātus, bet tādu valstī vairs nebūs.7 Piedevām, situācija nebūs 
stabila, bet pakāpeniski pasliktināsies (relatīvi pret tehnoloģiski attīstītām valstīm), jo 
stagnācija padarīs emigrāciju pievilcīgāku arī vienkārši strādāt spējīgiem vidusslāņa 
cilvēkiem, emigrēs aizvien jaunas kohortas ne tikai no “gudrā gala” bet arī no "čaklā gala". 
Vietējā zinātne un izglītības sistēma, savukārt, turpinās deģenerēties, arvien vairāk mēģinot 
noslēpties "latviskās zinātnes" čaulā.8 

Vienīgais veids, kā tad atjaunot izaugsmi, būs sākt aicināt ārvalstu speciālistus. Taču, kad tas 
tiks darīts, rezultāts nebūs patīkams. Tā kā latviski nekas vērtīgs tāpat netiks radīts un 
latviskā vide būs drīzāk degradējoša nekā iedvesmojoša, šie speciālisti neuzskatīs par 
nepieciešamu integrēties, bet paliks angliskajā vidē. Rezultātā - latviešu valoda un nācija 
nostiprināsies kalpu statusā. Grūti iedomāties, kā no tādas situācijas nācija vispār var 
atgūties... T.i., dažu patreizējā cīņa par "latvisko zinātni", "latvisko uzņēmēju" utt. dēļ 
smadzeņu aizplūdes patiesībā novedīs pie pilnīgi pretējām sekām. 

 Ar to nepietiek, vēl trīs apstākļi stāv nelabvēlīgās dinamikas sardzē: 

 1. "Mazas nācijas lāsts". Par šo arī esmu jau rakstījis iepriekš (šeit): mūsu situāciju 
apgrūtina nācijas izmērs. Tā nav problēma pati par sevi, bet drīzāk pastiprina pirmā 
izaicinājuma nopietnību. Dēļ izmēriem mums nepietiek, ja izdarām tikpat cik poļi vai krievi, 
mums vienmēr būs jāizdara kaut kas vairāk un gudrāk. 

 2. Pirmā dzimtbūšanas slimība: uzticēšanās deficīta izraisīta nespēja pašorganizēties. 

 Problēma ir apstāklī, ka, lai adekvāti risinātu augstāk aprakstīto valsts pamatizaicinājumu, ir 
nepieciešama daudz lielāka valsts iejaukšanās ekonomikā. Parlamentāras demokrātijas 

                                                 
7
 Kad 2001. gadā mācijos Dānijā, Latvijā runāja par e-paraksta ieviešanu kā nez kādu "tīģerlēcienu". Dānijā 

noskaidroju, ka visi man vajadzīgie pakalpojumi no valsts tur ir ērti pieejami internetā. Pēc desmit gadiem mēs 

vēl aizvien cenšamies un mums neizdodas normāli ieviest e-parakstu... Varbūt vienkārši valstī atlikusī 

intelektuālā kapacitāte jau tagad ir par vāju šāda lieluma un sarežģītības projektiem? Tāpat, es ļoti, ļoti ceru, ka 

mūsu mazais gudro skolēnu skaits, ko uzrāda PISA, ir nekvalitatīvas izglītības sistēmas rezultāts, jo alternatīvs 

skaidrojums ir pagalam depresīvs. 
8
 Dažreiz baidos, ka arī šis process jau ir sācies. Vai man vienīgajam liekas, ka Latvijas zinātnes un izglītības 

organizācijās vecā elite – kādreiz konkurētspējīgi, bet no konfliktiem bailīgi fiziķi un ķīmiķi - pamazām dod 

vietu nekonkurētspējīgiem sociālo zinātņu pārstāvjiem, kuriem vienīgais patvērums ir “latviskajā zinātnē. 
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apstākļos tas nozīmētu, ka ir nepieciešams ne tikai sper-kompetents civildienests un pārējās 
valsts iestādes, bet tikpat stiprs parlaments. Bet tādu nav iespējams izveidot neuzticēšanās 
gaisotnē. Neuzticēšanās ir tieša attīstības “bremze”, taču mēs ne vienmēr to apzināmies. 
Piemēram, kāpēc mums ir vāja/nekvalitatīva likumdošana un tā tiek daudzreiz ieviestā 
pārlieku birokrātiskā veidā? Pamatā tāpēc, ka mums ir zemu apmaksāts civildienests. Kāpēc 
tā? Vienkārši: tā kā mēs neticam, ka civildienests var būt kompetents un strādāt tautas labā, 
mēs cenšamies viņiem maksāt pēc iespējas mazāk (interneta standartkomentārs: "lai strādā 
par 200 LVL"). Rezultātā sanāk tas, ko ekonomisti sauc par self-fulfilling prophesy: mūsu 
aizdomas apstiprinās - tiešām par zemām algām strādā lielākoties tie, kuriem citas iespējas 
dzīvē nav, kā arī tie, kuriem ir tendence uz korupciju. Kāpēc mums trūkst naudas ceļiem un 
pārējai infrastruktūrai? Jo nodokļus mēs maksājam maz. Kāpēc tā? Atkal tāpēc, ka neticam, 
ka nodokļu naudu valsts spēj normāli izmantot. Un atkal tā izrādās self-fulfilling prophesy, jo 
tiešām necik kompetenta jau valsts nevar būt nodokļu naudas apsaimniekošanā, ņemot 
vērā, cik maksājam civildienestam. Kāpēc mums ir zems uzkrājumu līmenis? Arī tāpēc, ka 
neticam, ka netiksim aplaupīti. Praktiski visās jomās uzticības trūkums bremzē mūsu 
attīstību tiešā veidā. Tā nav tāda lieta, kuru "būtu vēlams uzlabot" un kura "cerams, 
uzlabosies".  

Savstarpēja uzticēšanās ir priekšnoteikums attīstībai un tās trūkums ir problēma, kuru ir 
aktīvi jārisina. 

Laikam būtu pienākums dot dažus priekšlikumus šajā jomā, ja jau esmu sācis runāt. 
Principiāla korupcijas apkarošana, protams, ir ļoti svarīga un izskatās, ka šai jomā ir 
novērojams progress. Arī izmaiņas partiju finansēšanas sistēmā un vēlēšanu aģitācijas 
kārtībā ir solis pareizā virzienā. Taču vai tas viss ir nozīmīgi mainījis tautas viedokli? Aptaujas 
rāda, ka nē. Būtisku izmaiņu rezultāts būtu, piemēram, dalības masveidīguma panākšana 
Latvijas partijās - tā, lai katrs jaunietis un pieaugušais būtu kādā partijā un liela daļa tur 
aktīvi darbotos (vēl dažas izdejas izteicu šeit komentārā). 

Vēl viena ideja, kā palielināt uzticēšanos, ir absolūta caurspīdīguma ieviešana kā valsts 
pamatprincips (overarching principle). Norvēģijā un Somijā visu valsts pilsoņu maksāto 
nodokļu skaitļi ir publiski pieejami. Mums šāda pieeja būtu daudz, daudz vairāk 
nepieciešama nekā norvēģiem, jo ne jau viņi, bet mēs ciešam no uzticēšanās deficīta. 
Neredzu iemeslu, kāpēc lai nepublicētu internetā pilnīgi visu fizisko personu nodokļu 
maksājumus. Lielai daļai Latvijas iedzīvotāju jau tagad ienākumi ir publiski (valsts sektorā), 
nekāda traģēdija no tā nav notikusi. Sabiedrībai ir jāzina, kurš cik dod kopējā katlā un kurš, 
savukārt, dzīvo uz citu rēķina. Un kāpēc valsts sektors nepublicē atskaites par izdevumiem 
līdz pēdējam čekam, man vispār nav skaidrs. Atkal, varbūt 20 gadus atpakaļ tas bija tehniski 
sarežģīti, bet tagad... 

 3. Otra dzimtbūšanas slimība: spēja veikt upura lomai atbilstošas darbības, bet nespēja 
veikt nozīmīgas un fokusētas darbības ar mērķi uzvarēt citus 

 Ir atšķirības zaudētāju un uzvarētāju nāciju domāšanā. Uzvarētāji vienmēr domā, kā pakļaut 
savai gribai un apspēlēt citus. Zaudētāji, pateicoties ilgstošai zaudējumu pieredzei, ir 
izstrādājuši psiholoģisku pašaizsardzības mehānismu - tā kā uzvarēt viņi nespēj, viņi saredz 
sasniegumu pašā upurī. Pietiek ar to, ka esam cietuši lielus zaudējumus kaujā, lai kaujas 
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iznākums liktos cieņas vērts (tā arī interneta vidē nespēju atrast, kādi īsti bija vācu 
zaudējumi Ziemassvētku kaujās pretī mūsu 9000 kritušajiem strēlniekiem, acīmredzot nav 
svarīgi). Tā vide, kur visi cīnās pret visiem un katram ir jākoncentrē spēkus gudrā spēlē, 
mums nav pazīstama. No tās ir pat bail. Mēs spējam vienoties, ka krīzē "katrs upurēsim 30 
procentus ienākumu, jo kungs prasa", bet vienoties samest tos pašus 30 procentus, lai par 
to nopirktu labākus ieročus mūsu “labākajam kareivim” (teiksim, laboratoriju zinātniekiem), 
mēs vairs nespējam. Jo "kāpēc lai viņš tagad grezni dzīvotu? Lai strādā par 200 LVL!" Mēs īsti 
neredzam sevi kā sabiedrību un pārējos sabiedrības locekļus kā cilvēkus, kuri varētu nest 
labumu visiem. Tāpēc loģiski ir visu ieņemto naudu ātri izdalīt uz galviņām un notērēt. Nav 
brīnums, ka mēs notrallinām miljonus uz ne pārāk svarīgām lietām, kur kaut ko sadalām 
visiem (kā IIN samazināšanu), bet izglītības reforma nav saņēmusi ne santīmu. 

Neplēsīsim matus, šī ir tipiska slimība valstīs, kur personiskā brīvība ir relatīvi nesen ieviesta 
(Krievijā vai Ukrainā tas ir redzams vēl izteiktāk), bet tas nenozīmē, ka tā nav jāārstē. 

Un te nu nonākam pie šodienas. Nenozīmība ir raksturīga visiem 2012. gadā pieņemtajiem 
lēmumiem, sākot no NAP un beidzot ar izmaiņām priekšvēlēšanu aģitācijas kārtībā. Tie visi ir 
lēmumi pareizā virzienā. Salīdzinot ar tiem, kuri pieņemti pēdējos 20 gados, tos varbūt pat 
var nosaukt par ļoti nozīmīgiem. Taču pareizā koordinātu sistēmā - attiecībā pret mūsu 
izaicinājumiem augstāk - tie ir, atvainojiet, nenozīmīgi. 

Un nobeigumā: nebūt nav teikts, ka daļējas reformas ir labākas par nekā nedarīšanu.  

Ja jāpārlec pāri bezdibenim, tas, ka spēsim uztaisīt cienījamu lēcienu un kāds pat paslavēs 
"jā, labi tālu māki lēkt" būs visai nenozīmīgs fakts, ja pretējo malu nesasniegsim.Tulkojums 
politikas valodā būtu: nepilnīgas reformas nesīs vilšanos, ja cilvēki neredzēs reālas un 
nozīmīgas izmaiņas. Tad reformas nebūs noturīgas un tiks pagrieztas atpakaļ. Tādā veidā 
daļējas/kompromisa reformas pat labāk nostiprina “status quo” nekā reformu neīstenošana 
vispār. Tāpēc novēlēšu visiem mums šogad: izdarīsim visi kopā beidzot kaut ko tiešām 
nozīmīgu! 

 

3.4. PĀRDOMAS PAR LATVIJU PĒC DARON ACEMOGLU GRĀMATAS "WHY 

NATIONS FAIL" IZLASĪŠANAS (1. DAĻA) 

2013. gada 12. janvārī 

Daži ievadvārdi. Pirmkārt, kaut gan pārdomas zemāk būs par D.Acemoglu grāmatu "Why 
nations fail", jums nav jābūt izlasījušam grāmatu, lai saprastu, par ko ir runa. Daron 
Acemoglu pašlaik ir viens no lielākajiem "izaugsmes teorijas" spīdekļiem, tāpēc viņa grāmata 
ir uzmanības vērta jebkurā gadījumā. Tiesa, ir ciniķi (piemēram, "The Financial Times" 
aizvakar), kuri atzīmē, ka konkrēti šīs grāmatas popularitāti labi skaidro sociālajām zinātnēm 
vienmēr tik svarīgā spēja pamatot, kāpēc esošā sistēma ir vislabākā un attiecīgi ir mūžīga. 

Bet par pašu grāmatu: tā ir laba, bet nepērciet to! Tā ir viena no tām grāmatām, kurā ir 
apkopoti daudzi visiem zināmi vēstures stāstiņi, bet interesantas domas ir uz vienas A4 lapas 
apkopojamas. Un šīs domas ir sekojošas: 



30 

 

 

1) to, kāpēc dažas valstis ir bagātas un citas nē, nosaka politiskās un 
ekonomikas institūcijas: iekļaujošas (inclusive) institūcijas nodrošina 
izaugsmi, kamēr ekstraktīvas (extractive) institūcijas noved pie stagnācijas. 
Dažas definīcijas (D. Acemoglu teksts): Iekļaujošas ekonomikas institūcijas: 
"Inclusive economic institutions are those that allow and encourage 
participation by the great mass of people in economic activities that make 
best use of their talents and skills and that enable individuals to make the 
choices they wish. To be inclusive, economic instututions should feature 
secure property rights, an unbiased system of law, and a provision of public 
services that provides a level playing field in which people can exchange and 
contract; it also must permit the entry of new businesses and  allow people to 
choose their carriers." Iekļaujošas politiskās institūcijas: Inclusive political 
institutions make power broadly distributed in society and constrain its 
arbitrary exercise. Such political institutions also make it harder for others to 
usurp power and undermine the foundations of inclusive institutions. 
Ekstraktīvas politiskās un ekonomikas institūcijas attiecīgi ir pretējas. Tās 
raksturojas ar ne-iekļaujošu vadību, kurā dominē šauru interešu grupu vara, 
vāju likuma varu, augstām barjerām ieejai un izejai tirgos un profesijās, 
vienlīdzīgu iespēju neesamību un insaiderus sargājošām monopoltiesībām 
daudzos sektoros. 

2) Politiskās institūcijas ir primāras attiecībā pret ekonomikas institūcijām. T.i. 
no iekļaujošas politiskās sistēmas izriet iekļaujošas ekonomikas institūcijas. 
No iekļaujošām ekonomikas institūcijām, savukārt rodas izaugsme. 

3) Inclusive ar extractive nav savienojams, t.i. iekļaujošas politiskās institūcijas 
nevar ilgstoši sadzīvot ar ekstraktīvām ekonomikas institūcijām un 
ekstraktīvas politiskās institūcijas nevar sadzīvot ar iekļaujošām ekonomikas 
institūcijām. 

4) Iekļaujošas ekonomikas institūcijas stiprina politiskās institūcijas un otrādi 
veidojas stiprinoša dinamika, kas var būt kā pozitīva tā negatīva. Kad abas ir 
ekstraktīvas tad veidojas vicious cycle, t.i. dziļāk ekstractive attiecībās vedoša 
dinamika, ja abas ir iekļaujošas - veidojas virtuous cycle, iekļaujošas attiecības 
stiprinoša dinamika. 

5) Izaugsme var būt arī pie ekstraktīvām institūcijām, bet tā nebūs ilgstoša. 
Agri vai vēlu tā beigsies, savukārt, ar iekļaujošām institūcijām tā būs ilglaicīga. 

6) Kāpēc kādas valsts institūcijas vispār kļūst iekļaujošas? Ir critical junctures, 
kad notiek kaut kādi svarīgi notikumi, var būt arī nejauši gadījumi, vai kādas 
izmaiņas tehnoloģijās, kuras tad vēlāk, saskaņā ar 4) punktu pastiprinās un 
izveidojas vai un iekļaujoša vai ekstraktīva sistēma. 

Tas arī viss. Pēc autora izpratnes viss, kas bijis pirms Anglijas "revolūcijas" 17. gs beigās ir 
bijis ekstraktīvs, savukārt no nesenākas vēstures tikai Rietumu demokrātijas kvalificējas kā 
iekļaujošas, PSRS nebija, arī Ķīna nav. 

Mazliet kritikas 

Argumentācijas vājākais punkts ir tas, ka 
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a) nav skaidrs galvenais jautājums: kas ir tie critical junctures un nejauši notikumi (random 
events), kāpēc tie veidojas. Ja darbojas dinamiku stiprinoši virtuous un vicious cycles, kāpēc 
dažreiz nostrādā kaut kāds nejaušs, it kā nesvarīgs, notikums, izmainot dinamiku pretējā 
virzienā, citreiz atkal nē? T.i. kā tas nākas, ka ekstraktīvu sistēmu, kura vicious cycle rezultātā 
ir stiprinājusies gadsimtiem, pēkšņi it kā maznozīmīgi notikumi pagriež visu pretējā virzienā? 

Vēl pāris nesvarīgāki iebildumi: 

b) Ņemot vērā, ka ekstraktīvas izrādās praktiski visas impērijas pagātnē, kā arī tādi attīstības 
brīnumi kā 19. gs. Vācija, šodienas Ķīna un Dienvidkoreja svarīgākajā savā attīstības posmā 
(līdz 70ajiem gadiem), pārlieku optimistisks un nepierādīts šķiet uzskats, ka mūsdienu 
demokrātija, kas lielākoties ir stipri nesens jaunievedums un pašlaik daudz kur plīst pa 
šuvēm, ir ilgtspējīga, bet viss pārejais nav; 

c) Acemoglu uzsver politiskās sistēmas prioritāti, taču tas ir zināmā pretrunā ar to, ka eksistē 
virtuous un vicious cycles. Ja teiksim valsts ir stipri dziļi vicious cycle, ja notiek mazas 
politiskas pārmaiņas inkluzīvākas sistēmas virzienā, saskaņā ar vicious cycle šīs politiskās 
pārmaiņas nebūs diez ko primāras, bet tiks izdzēstas. Veidojas vistas-olas problēma: grūti 
noteikt, kas ir primārs. 

Apkopojot, visumā var piekrist Acemoglu teiktajam, taču diez vai tas ir viss stāsts, t.i. 
svarīgākais jautājums "kāpēc dažas valstis ir bagātas, bet citas nē" paliek tikpat neskaidrs kā 
iepriekš. Institūcijas ir nepieciešamais priekšnoteikums attīstībai. Tā tas ir, taču tas ir bijis 
izaugsmes teorijas mainstream ka tik ne pēdējos 50 gadus. Vairākums zinātnieku mēģina iet 
dziļāk un jautāt "kāpēc vienā valstī ir kvalitatīvas, inkluzīvas institūcijas, bet citā nē?" un tur 
nu atrast atbildi ir ļoti grūti. Acemoglu te var salīdzināt ar tādu pustraku autovadītāju, kurš 
autoservisa remontētājiem stāsta un mēģina tos pamācīt: "skatieties uz svecēm! Dzirkstele 
no svecēm ir tas, kas dzen auto uz priekšu, bez svecēm un dzirksteles tas auto uz priekšu 
neies!". Nu, taisnība jau viņam ir. Visdrīzāk, arī statistiski šāda hipotēze ir pierādāma labāk 
nekā jebkura cita, jo, ja sveces nestrādā, tad auto tiešām nekustēsies, 100% sakarība...  
Tomēr, neskatoties uz šo patiesību, diez vai kāds "sveces dzen uz priekšu auto"  uzskatīs par 
izsmeļošu skaidrojumu, kāpēc automašīnas kustas uz priekšu. Institūcijas ir nepieciešamais 
priekšnoteikums attīstībai, taču nu nekādi nav pierādīts, ka tās ir izsmeļošs un visaptverošs 
skaidrojums. 

Bet kas tad ir skaidrojums? Kas nosaka to, kāpēc viena sabiedrība izveido inkluzīvas 
institūcijas, bet cita nē? Manuprat, tā pati kultūra vien ir (Acemoglu to noliedz kā 
skaidrojumu). Kultūra plašā izpratnē kā sabiedrības uzskatu kopums par to, kas ir 
pieņemams un kas nē. Dažas sabiedrības akceptē ekstraktīvu politisko un ekonomisko 
sistēmu un tāpēc ar tādu arī sadzīvo. Uzskats "lai ir zaglis, bet vismaz dalās" ir tipisks 
domāšanas (kultūras) piemērs, kurš balsta un baro ekstraktīvu sistēmu. Piemēram, 
Berluskoni tādā Dānijā būtu noslaucīts no politiskās skatuves jau vairākas vēlēšanas atpakaļ, 
taču Itālijā viņs var atgriezties ar uzvaru. Grieķijā ir problēmas cīņā ar krīzi, jo politiskā elite 
nav nomainījusies... Nu nemainās viņa ja tiek visu laiku pārvēlēta. Ja tauta grib ekstraktīvu 
sistēmu, - viņi to arī iegūst. Un tas notiek kā demokrātijā, tā citās sistēmās. 
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Ar random events vien ir pagrūti izskaidrot, kāpēc anglosakši visās savās kolonijās ir 
izveidojuši vienādi iekļaujošas ekonomikas un politikas sistēmas (priekš sevis, ne 
aborigēniem), kamēr spāņi - nekur. Acemogolu savā grāmatā ļoti interesanti raksta par 
daudzajiem elites mēģinājumiem ASV veidošanās sākumā izveidot ekstraktīvas institūcijas 
Virdžīnijā un citos ASV štatos. Visi tie bija neveiksmīgi. Tikmēr Latīņamerikā izdevās uzreiz. 
Pagrūti ir to izskaidrot ar nejaušību. Tā ir kultūra: Virdžīnijā jaunajiem kolonistiem 
ekstraktīva sistēma bija nepieņemama un viņi no tās bēga, kas savukārt, valdošajiem lika 
uzlabot sistēmu un padarīt iekļaujošāku. 

Sajūsmas saucieni un kā tas viss attiecas uz mums 

Tie visi iebildumi augstāk ir vairāk par to, ka autors, manuprāt, cenšas ambiciozi, bet 
nepamatoti apgalvot, ka ir atklājis pamatteorēmu, kāpēc citas valstis ir bagātas, bet citas nē. 
Taču who cares par to? Acemoglu grāmata varbūt nav labākais skaidrojums jautājumam 
why nations fail?, taču tā ir labākais skaidrojums konkrēti Latvijas šodienas situācijai, jo mēs 
pašlaik tiešām atrodamies tādā critical juncture punktā, kad varam nosvērties iekļaujošu vai 
ekstraktīvu institūciju virzienā. 

Kopš 1992. gada neatkarības atgūšanas Latvija stabili izveidojās par valsti ar ekstraktīvām 
politiskām un ekonomikas institūcijām, tāds dzimtbūšanas variants, kur korumpēta, šauras 
intereses apkalpojoša, politika mijiedarbojās ar darbaspēku par vergiem uzskatošu 
uzņēmējdarbību. Visu izmainīja iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā un galvenais, brīva 
darbaspēka kustība. Var pat teikt, ka Latviju glāba emigrācijas iespēja. Kā ASV Virdžīnijā 
kādreiz, emigrācijas iespēja grāva pašus ekstraktīvās sistēmas pamatus. Arī mūsu gadījumā 
cilvēki pakoja somas, jo ir Eiropā vietas, kur ir institūcijas ir iekļaujošākas. 2004. - 2008. gadu 
burbulis bija tipisks piemērs kā ekstraktīva politiskā sistēma, nevēloties dalīties, bet 
nespējot iet pret savām interesēm un veidot ko labāku, izmisumā centās pirkt vēlētājus. Tas 
arī izdevās kādu laiku, bet tā kā (taisnība D. Acemoglu) šāda sistēma nevar būt efektīva un 
izaugsme nevar būt noturīga, tas viss beidzās ar katastrofu 2008. gadā, kas daļēji iznīcināja 
kā ekstraktīvās politiskās, tā arī ekonomikas institūcijas. 

Tagad mums vēl aizvien ir ekstraktīva ekonomikas sistēma (uz mazapmaksātu darbu balstīta 
uzņēmējdarbība, monopoli, vājas tiesu un izglītības sistēmas), arī kultūra daļai no 
populācijas ir ekstraktīvu sistēmu atbalstoša ("īsts politiķis zog, bet dalās"). Savukārt, otrai 
daļai, pateicoties ilgstošai tuvāku un tālāku ziemeļu un rietumu kaimiņvalstu ietekmei, tas 
neliekas pieņemami, par ko liecina tas, ka pie mums Berluskoni līdzīga "atgriešanās" tomēr 
neizdevās. Mums tagad ir daļa politiskās institūcijas - valdība, parlaments u.c. kuras tiecas 
iekļaujošākas sistēmas virzienā, kamēr to, ko Acemoglu apraksta kā ekonomiskas institūcijas 
(izglītības, tiesu sistēma, uzņēmumi) ir lielā mērā tie paši vecie. 

Vērtīgākā Acemoglu grāmatas atziņa ir tas, ka tāda sistēma nav stabila ( 3) punkts augstāk): 
extractive/inclusive maisītas sistēmas nevar pastāvēt, kaut kas mainīsies: vai nu iekļaujošos 
politisko institūciju fragmentus "noēdīs" ekstraktīvo ekonomikas institūciju kopa, vai arī 
iekļaujošas politiskās institūcijas tiks izveidotas līdz galam un pārveidos ekonomikas 
institūcijas. Pašlaik Latvija balansē uz naža asmens: vai nu mums izdosies lauzt sistēmu 
vairāk iekļaujošas virzienā vai arī mēs atkritīsim atpakal ekstraktīvajā dūksnājā. Ir pamats 
optimismam, jo ārējie spēki spiež uz pirmo variantu: grūti iedomāties, kā, paliekot ES, 
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ekstraktīva sistēma varētu ilgstoši eksistēt, jo cilvēki vienkārši turpinās bēgt. Mūsu nākotne 
ir ekstrēmi: vai nu kaut kas līdzīgs Ziemeļvalstu iekļaujošam sabiedrības modelim vai arī 
izstāšanās no ES un tāda Baltkrievijas noslēgtība. Kaut kas pa vidu ilgstoši eksistēt nevar.  

 

3.5. PĀRDOMAS PAR LATVIJU PĒC DARON ACEMOGLU GRĀMATAS "WHY 

NATIONS FAIL" IZLASĪŠANAS (2. DAĻA) 

2013. gada 3. marts 

(turpinājums vakardienas domām par Latviju pēc Daron Acemoglu grāmatas) 

Pēdējos gados minētas daudzas un dažādas "steidzami veicamas" reformas un neatliekami 
darbi: cīņa ar ēnu ekonomiku, reformas izglītības sistēmā, infrastruktūras uzlabojumi. IZM 
pūlas ar augstākās izglītības sistēmu, ārzemju uzņēmēji norāda uz maksātnespējas procesu 
un tiesu sistēmas zemo kvalitāti. Liekas, jādara ir viss. Un tā arī ir - tiešām ir jādara viss.  

Pirmajos 20 neatkarības gados mēs izveidojām un nostiprinājām ekstraktīvas politiskās un 
ekonomikas institūcijas, tāpēc tā tiešām ir taisnība: nav tādas nozares, kur nebūtu puvuma 
pazīmju un kurās nebūtu nepieciešami radikāli uzlabojumi. Un tās arī liekas vienlīdz svarīgas, 
jo šīs institūcijas veido apburto apli, kas ir grūti pārraujams. Tomēr tas ir pārraujams, un kā 
jebkura šāds aplis, ir pārraujams jebkurā posmā. Lielākoties izmaiņas iepriekšminētajās 
jomās, ja tās spētu noturēt ilgākā termiņā, tiešām izraisītu izmaiņas visā sabiedrībā. 
Piemēram, ja augstākās izglītības sistēmu izdotos izmainīt no ekstraktīvas uz iekļaujošu9) un 
noturēt šo situāciju 20 gadu garumā, tā izmainītu arī politiskās institūcijas un ekonomiku 
(ilgstoši apgādājot valsti kvalificētiem un labi atlasītiem cilvēkiem, nav iespējams, ka viss 
paliktu kā iepriekš). Līdzīgi, ja tiesu sistēmu izdotos pārveidot par kvalitatīvu un iekļaujošu, 
arī šāda izmaiņa ilgākā termiņā mainītu politiskās un ekonomikas institūcijas. T.i. "Slazda" 
dinamiku, par ko pats kādreiz esmu rakstījis, var lauzt jebkurā tā posmā. Izaicinājums ir to 
noturēt ilgā laika periodā, jo pirmos 20 gadus izveidotā iekļaujošā institūcija nevienam īsti 
nav nepieciešama, bet daudziem noteikti ir traucējoša. 

Tas arī ir iemesls, kāpēc reformas praktiski visās jomās ir "uzkārušās". Īsti nevienam no 
"nozarēm" tās nevajag. Ko īsti darīt, lai veiksmīgāk virzītos uz priekšu? 

Un te nu mēs varam smelties idejas no Daro Acemoglu. 

Ir svarīgi veikt reformas pareizā kārtībā un sākt ar politiskām institūcijām, konkrēti, 
ierēdniecību un parlamentu. 

                                                 
9
 Piem. augstākās izglītības sistēmas gadījumā iekļaujoša sistēma būtu tāda, kas nodrošina level playing field, 

t.i. vienādas iespējas visiem. Pašlaik tā tāda nav, elite pamatā savus bērnus izglīto ārzemēs. Cilvēkiem, kuriem 

nav ienākumu, lai sūtītu bērnus ārvalstu skolās, jāmācās vietējās augstskolās, kuras daudzkārt ir prasts 

"uzmetiens" (grūti savādāk nosaukt diplomus, kuri ved uz ļoti zemu ienākumu pusvergu darbiem). Pa jokam 

varu sazvērestību teoriju cienītājiem piedāvāt pat ideju, ka vietējās izglītības sistēmas mērķis pamatā ir noturēt 

tautu kalpības stāvoklī. Tu, cilvēciņš, izmācies par teiksim "komunikāciju speciālistu", bet tad izrādās, ka nekur 

citur pasaulē tavu diplomu īsti nopietni neņem un rezultātā dodies vien kalpot "nacionālajai buržuāzijai" par 

pārsimt latiem cepjot slavasrakstus. 
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Acemoglu uzskata, ka politiskās institūcijas ir "sākums visam". Tās tālāk veido ekonomikas 
institūcijas un ekonomikas institūcijas, savukārtm nosaka izaugsmi. Nezinu, vai tā ir, taču 
noteikti politiskās institūcijas ir ar lielāko un tiešāko ietekmi visā sistēmā. Piemēram, 
izmainot tiesu sistēmu, pozitīvā ietekme lēnām un pamazām pilētu pārējā sabiedrībā. No 
politisko institūciju izmaiņām ietekme ir tūlītēja, un salīdzinot ar pārējo sistēmu, ar milzīgu 
value-for-money. 

Ar pēdējām izmaiņām vēlēšanu aģitācijas kārtībā jau mazliet mazāk, bet Latvijas politiskā 
sistēma ar kampaņām, kurās tiek tērēti miljoni, un 200 cilvēku partijām ir tipiski ekstraktīva, 
izveidota ar mērķi noturēt šauru grupu varu. Ja vēlamies izrauties no sava nabadzības 
slazda, jāpadara politiskās institūcijas iekļaujošākas: t.i. jānodrošina, ka ir lielāka cilvēku 
iesaiste un ir mazāka iespēja, ka kāds šaurs spēks var sagrābt varu 

Daži konkrēti priekšlikumi, kā padarīt partijas iekļaujošākas  

A. Nozīmīgi jāpalielina finansējums partijām. Teiksim, kādas čertas reizes. Šāds finansējuma 
pieaugums tāpat uz Latvijas budžeta fona būtu santīmi, bet pozitīvā ietekme uz valsti būtu 
milzīga. Lielāks finansējums samazina atkarību no ekstarktīvās ekonomikas. Jo lielāki partiju 
budžeti, jo mazāka vara visādiem "kasieriem". Pilnīgi muļķīgs ir uzskats, ka "cilvēkam nekad 
nepietiek". Ja neskaita atsevišķus labi zināmus gadījumus, godīgums ir eksponenciāli 
atkarīgs no ienākumiem (badā mēs visi visdrīzāk zagtu, bet pie samērīgi lielas algas vairāk 
baidītos par darba zaudēšanas risku). Ir arī jāstiprina partiju kapacitāte, lai partijas varētu 
uzturēt pastāvīgu ekspertu pool. Tas uzlabotu ekspertīzes pārmantojamību. Partijās būtu 
jābūt cilvēkiem, kuri specializējas kādā nozarē gadiem. Mazliet ciniskāk - "partiju ekspertu" 
vietas nodrošinātu arī pakāpenisku "izeju" politiķiem, kuri ir kļuvuši nepopulāri. Jo ja 
zaudējums vēlēšanās draud ar badu - būs, kas pārdos dvēseli jebkuram "uzņēmējam". Arī 
par to kā civilizēti atvieglot entry & exit politiskajā vidē, tā lai tas attiecīgo cilvēku ģimenēm 
nedraudētu ar maksātnespēju pēc politiķa karjeras beigām būtu vērts padomāt. 

B. Jāizveido finansiāls stimuls iesaistīt vairāk cilvēkus partiju ikdienas darbā. Finansējums 
daļēji jāsasaista ar aktīvo biedru skaitu (piemēram, ar biedru skaitu, kuri balso kongresos 
izšķirošos lēmumos vai piedalās kaut kādā citādā veidā partiju ikdienas darbā, vai regulāri 
maksā biedra naudas). 

C. Jāpadara vēlēšanu aģitāciju atkarīgu no iesaistīto cilvēku skaita, bet jāmazina atkarība 
no ieguldītās naudas  

a) Jāpadara priekšvēlēšanu kampaņas mazāk naudas ietilpīgas. Konkrēti, to var izdarīt 
aizliedzot jebkādu augstu izmaksu darbaspēka ne-ietilpīgu reklāmu: vides reklāmu, TV, 
presē, radio. Uzreiz man teiks: "tāpat būs slēptā reklāma". Jā, būs, bet aizliegums 
kombinācijā ar pamatīgiem sodiem tāpat liek apdomāt stratēģiju un to, vai krāpjoties varēs 
uzvarēt pastāvīgi, pat ja "nupat tas izdevās". Tas spēlē labu profilaktisku lomu.  

b) Jāpadara vēlēšanu kampaņas darbaspēka ietilpīgas. Neierobežoti atļaut un veicināt tos 
reklāmas veidus, kas ir darbietilpīgi, piemēram, standartizmēra plakātu izplatīšanu (t.i. 
atļaut vides reklāmu kā standartizmēra relatīvi mazus plakātus, kurus var izvietot jebkur par 
brīvu), door-to-door reklāmu, tikšanās ar vēlētājiem (valsts varētu pat subsidēt telpu īri 
šādām vajadzībām). 
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c) Partijas jāfinansē tikai no budžeta, jāaizliedz privāts finansējums. Manuprāt, tas ir 
acīmredzami, ka pēdējos 20 gados nekāds labums no visas šīs ziedojumu sistemas nav bijis. 
Pamatā tās loma ir bijusi negatīva. 

D. Jāstimulē pilsoņu iesaistīšanās partijās. Valsts caur partiju sistēmu varētu finansēt pat 
visai vāji ar politiku saistītas darbības kā ceļošanu, vasaras nometnes (no Breivīka sāgas mani 
pārsteidza arī tas, ka norvēģu partijai nebūt ne slikta nometnes vieta bija), kursus 
(piemēram, diskusiju kultūru), korus, sporta spēles, varētu būt arī nodokļu atlaides uz 
maksātajām biedranaudām un valsts apmaksāta brīvdiena uz partiju kongresiem utt. 

E. Jāveido sistēma, lai lēmumi netiktu pieņemti pēc winner takes all, bet konsensusa 
principa. Būtu jāveicina sadarbība starp partijām, piemēram 

a) daudzi D punktā minētie pasākumi varētu būt starppartiju. Varbūt jādomā, kā mākslīgi 
izveidot kaut ko līdzīgu ASV primaries diskusijas; 

b) vēlēšanu sistēmā izveidot iespēju ietekmēt citu partiju sarakstus, t.i., ir primārais 
vēlēšanu biļetens, taču ar otro biļetenu vēlētājs, gan ne izšķiroši, tomēr varētu ietekmēt 
personību izkārtojumu citu partiju listēs (apmēram kā tagad savā listē ar +/-). Kaut kas 
līdzīgs ir Vācijā. Tas ir ļoti svarīgs faktors, lai vēlāk deputāti spētu parlamentā konstruktīvi 
sadarboties un pamazām tas izslēgtu radikālākos kadrus. 

F. Japieņem konkrēti mēri, kuri vairotu savstarpējo uzticēšanos sabiedrībā, konkrēti, 
jāizvirza caurspīdīgums kā valsts darbības pamatprincips. Norvēģijā visi iedzīvotāji jebkurā 
brīdī var noskaidrot, cik nodokļos ir samaksājis jebkurš cits Norvēģijas iedzīvotājs. Cik 
saprotu, tas ir iespējams arī pārējās Ziemeļvalstīs. Kāpēc lai tā nebūtu pie mums? Ne jau 
norvēģi cieš no savstarpējas neuzticēšanās, bet mēs! Vēlētājiem ir jāredz cik kurš dod kopējā 
katlā. Pasakas par to, kā tas "sagraus uzņēmējdarbību" labāk nestāstīt, Ziemeļvalstīs nekas 
nav sabrucis, arī pie mums visi valsts sektorā strādājošo ienākumi ir publiski, nekas traģisks 
nav noticis. Noteikti tas uzlabos nodokļu iekasēšanu, tas gan. 

Galvenais, jāatceras, ka par vēlēšanu sistēmas izmaiņas nav jāspriež konstitucionālo tiesību 
vai kādiem citiem tiesību ekspertiem, bet gan matemātiķiem un vadības zinātnes 
ekspertiem ar izpratni par spēļu teoriju. Tas nav tiesību zinātnes, bet gan vadības zinātnes 
jautājums: kā izveidot visiem pareizos stimulus. 

Daži konkrēti priekšlikumi, kā padarīt civildienestu kvalitatīvāku un sabiedrības intereses 
labāk aizstāvošu 

Civildienesta uzdevums ir stāvēt sardzē, lai atsevišķas grupas nesagrābtu varu un 
neizmantotu to savās interesēs, ja pēkšņi tāda vēlme rastos.  

Ir jābūt politiskam lēmumam, ka mums ir nepieciešams neatkarīgs civildienests.  

Ja ir šī griba, izveidot tādu nav dārgi un ir relatīvi vienkārši. Varu piedāvāt pāris soļus: 

1) izmest atkritumos pašreizējo valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepciju. 
Koncepcijā ir viena laba doma: izveidot kodola 250 personu civildienestu. Problēma ir, ka šā 
kodola atlase izskatās vairāk pēc esošo amatos sēdošo pozīciju nostiprināšanas, t.i. kārtējais 
insaideru monopoltiesību sagrābšanas manevrs, kādus mēs esam redzējuši ļoti daudzās 
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jomās. Ar šo koncepciju mēs civildienestu stūrējam virzienā, kur pašlaik ir augstākās 
izglītības sektors: reāli stiprinām ekstraktīvās sistēmas insaiderus, kuri nekad nav izgājuši 
īstu atlasi, bet daži ir izgājuši drīzāk adverse selection. Nākotnē tas radīs pamatīgas 
problēmas.  

2) izlemt, ka pamazām (10 gadu laikā) veidojam 250 cilvēku lielu elites ierēdņu dienestu, 
kurā darba samaksa būtu ļoti augsta, pielīdzināma tam, ko viņi saņemtu starptautiskās 
institūcijās. Pieteikties uz testiem un tml., lai tiktu šajā "kastā", varētu jebkurš, tajā skaitā 
patreizējie ierēdņi. Šo ierēdņu uzdevums būtu kalpot parlamentam: būt kvalitatīvam 
darbarīkam Saeimas rokās. 

3) izveidot augsti apmaksātu Augstākā Ierēdņa amatu (līdzekļus ņemt no tiem, kas bija 
plānoti koncepcijas realizācijai), kurš vienpersoniski lemj par visām ierēdņu amatu 
pārbīdēm civildienestā. Ministri vai Saeima ierēdņus nomainīt nevar. Šis Augstākais Ierēdnis 
kopā ar, teiksim, valsts Prezidentu lemj par to, vai kāda persona ir uzņemama 250 elites 
ierēdņu skaitā (pēc tam, kad ir izieta stingra testēšana) un arī, visdrīzāk ar Prezidenta 
palīdzību, risina konfliktus starp ministriem un ierēdņiem. Tādu Augstāko Ierēdni Saeima 
ieceļ kā Latvijas Bankas prezidentu, bez tiesībām nomainīt uz visu termiņu (kāpēc ne 10 
gadiem?) ar skaidru uzdevumu vadīt civildienestu un apgādāt to ar svaigām augstas 
kvalitātes asinīm. Varu pat pateikt, ka redzu šajā amatā tāda tipa personu kā Vita Matīsa, ar 
starptautisku rūdījumu, vēlmi kalpot tautai un varbūt pat dažreiz pārspīlētām prasībām pret 
sevi un citiem. 

4) šis viss ir jāsavieno ar politisko partiju kapacitātes stiprināšanu (skat. A punktu 
augstāk), lai neveidotu kvalifikācijas asimetriju. 

Šīs darbības ir priekšnoteikums tam, lai reformas jebkurā citā sektorā, piemēram, augstākās 
izglītības sektorā, būtu noturīgas. Jau stādos priekšā, ja šo lasītu kāds politiķis, tad uzreiz 
teiktu "Ha, visi gudri runāt, bet pamēģini kaut ko izdarīt!". Nē! Tā nav! Protams, ir grūti veikt 
reformas augstākajā izglītībā, kur vairākums mācībspēku labi saprot, ka viņi neatbilst 
normālām kvalitātes prasībām; ir grūti samazināt pašvaldību skaitu vai atņemt izdienas 
pensijas kādam. Jā, tas ir grūti, jo tur kādam ir jāatņem, augstāk minētie pasākumi, savukārt, 
nav grūti. Šie priekšlikumi pamatā nozīmē, ka politiķi izdara ko labu sev, nevienam neko 
neatņemot. Izmaksā tas salīdzinoši santīmus. Tas galīgi nav grūti... ja vien neuzskatām, ka 
iekļaujošas politiskas institūcijas mums nav vajadzīgas... 

 

3.6. DAŽI VĀRDI PAR RŪPNIECĪBAS ATTĪSTĪŠANU 

3.septembris 2011 

Dažkārt ziņās parādās jaunumi, kas tik ļoti izskatās pēc uzskatāmas „gadījuma analīzes” 
(angl. case study), ka vienkārši ir jāraksta. Šoreiz tas ir par tēmu “rūpniecības 
attīstība”/”industrializācijas nepieciešamība”/”valsts uzņēmumu veidošana”. Šīs tēmas, 
liekas, ir guvušas universālu atbalstu Latvijas sabiedrībā un politiķu aprindās, tāpēc domāju 
ir vērts teikt par tiem pāris vārdus. 
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Pirmkārt, pozitīvais: par šo jomu ir vērts rakstīt, jo šīs industriālās politikas idejas tiešām ir 
saprātīgas. Cik es esmu lasījis vēsturi un gadījuma analīzes, ir taisnība tam, ko apgalvo Ģ. 
Rungainis un politiķi, kuru vārdus uzreiz neatceros – vēsturiski lielākā daļa industriālās 
politikas mēģinājumi “izrauties” beidzas ar neveiksmi, taču, no otras puses, tiešām nav 
iespējams atrast nevienu veiksmes piemēru, kurš nebūtu noticis bez pamatīgas valsts 
iejaukšanās ekonomikā (ir, protams, vairāki pundurvalstu un naudas atmazgātāju valstu 
izņēmumi). Tātad: ja mēģināsim – visdrīzāk piedzīvosim neveiksmi, taču, ja nemēģināsim – 
noteikti piedzīvosim neveiksmi. Tiktāl pozitīvā ziņa. Tagad – šaubas. 

Iemesls šā raksta tapšanai ir ziņa Reuters („Solar company that Obama visited will shut 
down”, saite http://www.reuters.com/article/2011/08/31/us-solyndra-
idUSTRE77U5K420110831). Ziņa man likās komiska, jo bankrotējusi izrādijās saules bateriju 
ražotājfirma, ko ASV prezidents Obama kādreiz apmeklēja kā ASV zaļās enerģijas flagmani. 
Šis flagmanis bankrotēja, neskatoties uz 535 miljonu dolāru federālās valdības garantijām. 
Šājā sakarā man radās pārdomas attiecībā uz Latvijas “rūpniecības atjaunošanas” diskusiju. 
Konkrēti - pārdomas par risku. Latvija gadījumā 535 miljoni būtu 2.2 procenti no IKP, bet 
ASV - 0.0036 procenti no IKP, apmēram 600 reizes mazāk. Tātad, ja ASV un Latvija būtu 
vienādi stipra vēlme konkurēt zaļo tehnoloģiju biznesā, ASV ar garantijām varētu atbalstīt 
600 uzņēmumus, kamēr Latvija – vienu. Ja pieņemam, ka uzvarētājs nozarē paliek viens, tad 
apmēram tāda pati (1:600) ir arī mūsu veiksmes varbūtība. Mēģiniet iztēloties: 600 valdības 
subsidētas, ar jaunākajiem zinātnes sasniegumiem bruņotas, ASV rūpnīcas un pretī mūsu 
varonīgais, neskaidriem ofšoriem piederošais, uzņēmums... 

 Te mēs nonākam pie raksta galvenās domas: rūpniecības attīstības politikas diskusijās 
vairāk kā jebkurā citā jomā ir svarīgi, ja pateikts A, tad pateikt arī B. Tātad, ja tiek runāts, ka 
“nepieciešams attīstīt rūpniecību” pateikt arī kā un ko attīstīt. Ir jāatbild vismaz uz 
jautājumiem; a) cik liels ir nepieciešamais finansējums; b) kādi būs finansējuma avoti; c) 
kuras nozares attīstīt; un d) galvenais, kas pirks mūsu ražojumus. 

Ja tā nav, tad vispār nav vērts vērt muti vaļā, jo to, ka “vajag attīstīt”, tiešām apzinās visas 
valstis, bet “kā” īsti nezina neviens. Pat ASV, kā redzējām piemērā. Ko precīzi mēs sāksim 
ražot ar valsts atbalstu: solāros paneļus? iPad? Cik tas viss maksās un kurš to visu pirks? 

Man ir tāda nepatīkama nojauta, ka pat no vēstures mēs šajā ziņā visai maz varam mācīties. 
Daudzi labi zināmi veiksmīgas industriālās politikas piemēri ir drīzāk konkrēto vēsturisko 
apstākļu rezultāts. Piemēram, ļoti svarīgs (ja ne svarīgākais) Dienvidkorejas attīstības 
izrāviena elements bija “labi draugi”: valstis, kuras atvēra savus tirgus un ļāva korejiešu 
dempinga ražojumiem iznīcināt pašmāju uzņēmumus un darbavietas. Tās bija ne tikai ASV 
un Japāna, bet arī sarunās pie alus kausa ar norvēģiem un dāņiem var dzirdēt skumjus 
stāstus par to, kā dēļ Dienvidkorejas dempinga iznīka viņu kuģubūve. Kāpēc tas tika 
pieļauts? Grūti pateikt, taču noteikti ļoti svarīgs apsvērums bija tas, ka Dienvidkorejas 
attīstība bija ļoti svarīga Aukstā Kara kontekstā. Vai mums tagad ir tik stipri draugi, kuri 
vēlētos mūsu dempinga produkcijai dot brīvu pieeju viņu tirgiem? Šaubos. Līdzīgi 
neatkārtojams ir Īrijas piemērs. Veids, kā šie veiksmīgie piemēri tika realizēti, bija pareiza 
ideja konkrētajā vēstures posmā, taču galīgi neesmu pārliecināts, ka mēs tos varam atkārtot. 
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Ko no tā varam secināt? Pirmkārt un galvenokārt: ja gribam nozīmīgi atbalstīt rūpniecību, 
nevis imitēt darbību, riski ir milzīgi un mazās valstīs daudz augstāki kā lielās: katrs neizdevies 
projekts mazas valsts gadījumā draud ar pamatīgām fiskālām sekām, un, kad šādas 
neveiksmes uzkrājas, notiek parādu krīze un tai seko ilgstoša stagnācija. Mazās valstīs 
dažkārt pietiek ar vienu nevieksmīgu lēmumu izsniegt garantijas kādam uzņēmumam vai 
nepietiekami izkontrolēt kādu valsts uzņēmumu, lai novestu valsti līdz bankrotam. Tomēr, 
no otras puses, izvēles nespēlēt šo krievu ruleti mums nav, spēcīga industriālā politika ir 
nepieciešama attīstībai. 

Tāpēc mūsu mērķim drīzāk būtu jābūt minimizēt industriālās politikas riskus sabiedrībai. Un 
manuprāt, riski sabiedrībai ir vismazākie, ja rūpniecības politika tiek veikta atbalstot 
izglītības sistēmu, zinātni un pētniecību (R&D). Subsīdija vienmēr ir “tirgus signālu 
kropļojums” un veicina noteiktu aktivitāti. Piemēram, termiņuzturēšanās atļauju tirgošana 
veicina tādu uzņēmumu interesi, kuras specializējas nekustamā īpašuma tirdzniecībā, 
kredītprocentu likmes subsīdija vienmēr veicina pārmērīgu riska uzņemšanos utt. No visiem 
atbalsta veidiem izglītības un R&D subsīdija vislabāk mērķē uz patiesi inovatīviem 
uzņēmumiem, un, galvenais – tas būtu “tirgus kropļojums”, kas sabiedrībai būtu 
pieņemams: pat neveiksmes gadījumā tā nav zemē nomesta nauda, jo cilvēki un zināšanas 
jau paliek. Es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc lai uzņēmumu atbalsta sistēma Latvijā netiktu 
veidota pamatā kā zinātnes un izglītības atbalsts. Vai varbūt viens iemesls tomēr ir? Varbūt 
dominējošam uzņēmumu veidam Latvijā tāds R&D budžets nemaz nav? 

 

3.7. CILVĒKS PIRMAJĀ VIETĀ 

3.janvāris 2012 

"Kadri izšķir visu” bija virsraksts, ko sākotnēji gribēju likt. Bet citāts tiek piedēvēts Staļinam 
un citēt tirānu īpaši negribējās. Tāpēc virsrakstam izmantoju frāzi no kāda Latvijas 
stratēģiska dokumenta, kurš (kas to būtu domājis!) pašlaik nosaka mūsu dzīvi. 

Šīs krīzes laikā dažkārt pārsteidzoša liekas ASV blogeru un žurnālistu pašapmierinātība. ASV 
parāds ir lielāks kā eirozonai, tekošā konta un budžeta deficīti ir milzīgi. Milzīgais finanšu 
sektors un priekš ASV nepieredzēti augsta valsts iejaukšanās ekonomikā ir iedragājusi valsts 
konkurētspēju un, attiecīgi, spēju eksportēt... Tomēr, neskatoties uz to, tiek uzskatīts, ka “ar 
Ameriku viss būs kārtībā”. 

Un es tam piekrītu! Kāpēc? Galvenokārt tāpēc, ka ASV vairāk kā jebkur citur pasaulē ir stipra 
ticība nevis papīriem un koncepcijām, bet cilvēkiem. Lai cik tas paradoksāli neliktos, 
“mežonīgā kapitālisma” citadelē cilvēks IR “pirmajā vietā”.  

Jo cilvēks tiek uztverts kā galvenais jebkādas darbības nesējs. Valda stipra ticība tam, ka, ja 
vien pareizie cilvēki būs pareizajās vietās, viss būs kārtībā. Jo tiešām viss ekonomikā – 
inovācijas, konkurētspēja, izaugsme, dziļākajā būtībā ir atkarīgs no tā, vai īstie cilvēki atrodas 
vietās, kur viņu spējas tiek maksimāli izmantotas. Un tas strādā! 
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Latvijā savukārt, kadru kvalitātei nepievērš uzmanību – tāpēc arī nav rezultāti. Tā vietā ir 
tāda maģiska ticība nevis cilvēkiem, bet rakstītā vārda spēkam: atliek tikai apdrukāt papīru 
(stratēģiju vai likumu) un tas izpildīsies. Tāda kā burvestība. 

Lasu jebkuru pēdējos 20 gados pieņemtu stratēģisku dokumentu un esmu sajūsmā par to, 
kas ir uzdrukāts uz papīra: vienas vienīgas labas idejas. Tomēr kaut kā īsti nav sanācis. 
Kāpēc? Nesens piemērs. Izglītības sistēmas reforma. Žurnāls “Times” jau pavecā rakstā par 
Somijas izglītības sistēmu atšifrē sistēmas noslēpumu: “Somijas [izglītības sistēmas] 
panākumu iemels ir lielā mērā pateicoties vienam lielam un ne-tik-slepenam ierocim: viņu 
skolotājiem."10 

Nav jēga domāt par pedagoģijas teorijām vai izglītības sistēmas uzbūvi, jo galvenais tāpat ir 
cilvēku atlase. Un ne jau tāpēc, ka teorijām nebūtu nozīme, bet tāpēc, ka cilvēks, kurš ir 
starp 9.8 procentiem labāko, ne tikai ātri apgūs pedagoģijas modernākās un ne tik 
modernās teorijas, bet arī ļoti labi zinās, ko un kā pielietot. Viņš visdrīzāk arī neizmaksās 
pārāk dārgi, jo, lai gan šādam skolotājam būtu jāmaksā daudz, nebūtu nepieciešamība viņu 
īpaši kontrolēt un pieskatīt. Latvijā ir daudzi izcili skolotāji, taču kādus rezultātus mēs 
sagaidām no tās skolotāju daļas, kuri pedagoģiju gāja studēt, jo “nekur citur netika”? Un 
tādu skolotāju nav mazums. 

Tas ir tikai viens piemērs, bet lasītājs var pats padomāt, kā tas darbojas citās jomās, kur 
valsts maksā algu. 

Šo pašu ticību apdrukāta papīra spēkam valsts projicē arī uz privāto sektoru. Kopš 
neatkarības atgūšanas mēs regulāri dažādās koncepcijās rakstām, ka vēlamies ražot “preces 
ar augstu pievienoto vērtību”. Kad kārtējo reizi dzirdu šo frāzi vienmēr pie sevis nodomāju 
“...jauki, bet es nekādas preces ar augstu pievienoto vērtību netaisos ražot ne šogad, ne 
vispār jebkad savā dzīvē”. Tad palūkojos apkārt un rodas nākamais jautājums “Kurš no 
mums te īsti taisās?”. Nav mūsu valstī nemaz tik daudz to cilvēku, kuriem ir ko teikt 
starptautiskā līmenī jebkurā jomā. 

Tālāk – četras hipotēzes par šo tēmu. 

 1) Vistu nevar izmācīt par ērgli 

Nevar!...neskatoties uz vistas apmācībā ieguldīto naudas apjomu. Katra cilvēka spējas ir 
ierobežotas un uzlabojums ir iespējams tikai zināmās robežās. Lai vai kā gribētos, es neceru, 
ka pēkšņi man atklāsies vijolnieka talants vai arī kļūšu par pasaules klases gleznotāju. Tieši 
tāpat es neceru, ka augstskolas mācībspēks, kuram 20 gadu laikā nav bijusi neviena 
saprātīga zinātniska publikācija vai patents, pēkšņi nāks klajā ar tādiem rīt. Bet mūsu 
stratēģiskie dokumenti uz to cer... Tāpat kā cer, ka studenti, kuri Eiropas universitātēs būtu 
kaut kur vidējā līmenī, Latvijā iegūstot doktora grādu pēkšņi varēs sasniegt Rietumu 
universitāšu doktorantiem līdzīgus rezultātus. 

                                                 
10

 “But Finland's sweeping success is largely due to one big, not-so-secret weapon: its teachers… In 2008, the 

latest year for which figures are available, 1,258 undergrads applied for training to become elementary-school 

teachers. Only 123, or 9.8%, were accepted into the five-year teaching program. “ 

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2062465,00.html#ixzz1fJrCcFR4 
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 2) Izveidojot jaunu vistu apakšvienību ērglis neveidojas. Arī labāk koordinējot vistu darbību 
iegūt ērgļa spējas neizdosies 

Latvijā vārdu virknējums “administratīvās kapacitātes stiprināšana” parasti nozīmē vai nu a) 
“pieņemsim papildu cilvēkus” vai b) “sūtīsim apmācīt”. Abas ir kļūdainas pieejas, kuras 
parasti tikai pasliktina situāciju. Pirmajā gadījumā parasti tiek izveidotas liekas iestādes ar 
līdzīgām funkcijām, kas tikai noved pie starpinstitūciju konfliktiem un uzblīdušas valsts 
pārvaldes. Otrā pieeja cieš no neizpratnes par to, ka apmācības vai naudas apjoms neko 
nerisina: kā teicu iepriekš, no vistām ērgļus uztrenēt nevar. Iemesls šādām kļūdainām 
pieejām ir parastais Latvijā – bailes no konflikta. Nespēja pateikt: “neskatoties uz to, ka esi 
no manas partijas un labs čoms, mums vajag ko labāku par tevi”. 

 3) Ērgļiem ir jāmaksā 

Par kvalitatīviem kadriem ir jāmaksā. Un jāmaksā daudz. Viena no Latvijā tik izplatītās 
“uzmetēju filosofijas” īpatnībām ir uzskats “visi lai strādā par 200 LVL mēnesī un pateicībā 
par to lai piegādā mums pasaules līmeņa servisu”. Parasti šādas domāšanas piekritēji saņem 
to, ko pelnījuši, un maksā daudz un bieži caur nodokļiem, kad izrādās, ka “pa lēto” nopirktā 
valsts pakalpojuma kvalitāte diez vai ir vērta pat to pāris simts latus. Piemērus no nesenās 
vēstures, kad nodokļu maksātāji ir apmaksājuši dažādus glābšanas pasākumus, atstāsim 
lasītāja paša ziņā. 

Bet kā lai apmaksā tos dārgos speciālistus, ja skaidrs, ka nekāda liela papildu nauda mūsu 
budžetos tuvākajā laikā nespīd? Labā ziņa ir tāda, ka var gadīties, ka laba darbinieka darba 
ražīgums atsver veselus departamentus. Tātad ne vienmēr maksājot daudz tas sanāk vairāk. 
Piemēram. Vai jūs zinājāt, ka sarunās ar Latviju no Starptautiskā Valūtas Fonda puses fiskālo 
sektoru (visu, kas saistīts ar valsts budžetu, ieskaitot ministriju un pašvaldību budžetus) 
“nosedz” viens cilvēks? Protams, tas nav īsti korekts salīdzinājums, jo viņa funkcijas ir 
ierobežotākas kā ierēdņu – nav jāraksta likumus, nav arī jāiedziļinās grāmatvedības sīkumos 
vai jādomā par jautājumiem, kur viss ir kārtībā. Tomēr iedomājieties... viens cilvēks... 

 4) Latvijai specifiska problēma: ērgļu trūkums 

Divu iemeslu dēļ kvalitatīvu kadru Latvijā trūkst tagad un turpinās trūkt arī nākotnē: i) Vāja 
vai pat negatīva atlase. Esam iesprūduši draņķīga līdzsvara stāvoklī, kur sistēma jau atražo 
sevi, t.i. labs darbinieks valsts sektorā jau dažkārt tiek uztverts kā traucēklis vai drauds (skat. 
“Slazdā”); ii) “mazas valsts lāsts” pat pie perfektas atlases diez vai mēs spējam producēt 
pietiekami lielu skaitu ar augstas kvalitātes profesionāļus. 

Tā bija problēmas nostādne. Risinājumi jau ir atsevišķa raksta vērta tēma. Īsumā: manuprāt, 
visa sākums ir civildienesta reforma un īstermiņā arī liekas, ka nevaram iztikt bez dārga 
darbaspēka importa (visdrīzāk no Igaunijas un Lietuvas) un angļu valodas lietojuma 
paplašināšanas valsts pārvaldē. Par pēdējo - SVF/EK programma parādīja, ka tas nemaz 
nebūtu grūti. Tāpat, nezinu, vai tas ir tehniski iespējams, bet manuprāt būtu tikai 
apsveicami, ja mēs lūgtu ES institūciju tehnisko palīdzību un visu Latvijas augstākā līmeņa 
valsts darbinieku, piemēram, augstāko ierēdņu, tiesnešu, sākotnējo atlasi veiktu Eiropas 
Komisijas personāla atlases birojs. Protams, galējo lēmumu pieņemot Latvijā. 
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Taču pagaidām ir vērts apdomāt šo pašu aksiomu: visu patiešām izšķir kadri. Tirāna idejai 
var tikai piebilst, ka “... nekas cits kā kadri”. 

 

3.8. PAR CAURSPĪDĪGUMU 

3.janvāris 2012 

Pavasari daudzās ASV ģimenēs nāk ar lieliem satraukumiem. 6-8 gadus veco bērnu vecāki ar 
trīcošām rokām ver vaļā pasta kastes un aploksnes, gaidot no pašvaldības informaciju par 
kādu lēmumu. Gandrīz nekam bērnu turpmākajā dzīvē vairs nebūs tāda nozīme kā šim 
vienam lēmumam: vai bērns ir uzņemts Advanced Placement plūsmā skolā. Daudzās ASV 
pašvaldībās, kurās vecāki nav tik turīgi, lai sūtītu savas atvases dārgās privātskolās, skolas 
piedāvā t.s. Advanced Placement plūsmas, t.i. atsevišķu novirzienu ar more challenging 
saturu. Dažādās vietās šīs plūsmas sākas citā vecumā, bet parasti tas notiek 1. vai 2. klasē. 
Tā kā, lai tiktu šajās plūsmās, ir jāiziet atlase, pirmajos skolas gados visu bērnu intelektuālās 
spējas un spējas mācīties tiek "svērtas un vērtētas". Tas notiek, izmantojot kā standartizētus 
IQ testus un mācīšanās spēju testus (internetā var uzmeklēt, kas ir CogAT vai NNAT2), tā arī 
skolotāju novērojumus. Šīs vērtēšanas rezultāts ir bērnu sadalīšana, teiksim kā ir, "kastās": 
tie, kuri ir virs noteikta sliekšņa, turpmākos gadus pavadīs mācoties kopā ar līdzīgiem 
sarežģītāka satura priekšmetus, tie, kuri paliek zem - arī mācīsies kopā ar līdzīgiem standarta 
vielu. Pēc būtības jau šajā 6-8 gadu vecumā, pašiem bērniem vēl īsti to neapzinoties, viņu 
liktenis ir izlemts. Netikšana Advanced Placement klasēs ir īsta traģēdija vecākiem, jo ja 
ienākumi nav augsti, labā koledžā tikt būs grūti, kas, savukārt, nozīmē zemāku sociālo 
statusu un ienākumus. 

Latvijā šāda bērnu sadalīšanas kastās tik agrā vecumā var likties šokējoša, bet īstenībā tā 
balstās uz ASV sabiedrības sociālā kontrakta vienu no pamatprincipiem: meritokrātiju, kura, 
savukārt, ir būvēta uz caurspīdīgumu. Caurspīdīgums nav tikai tāda skandināvu izklaide, bet 
visa attīstītā pasaule, ieskaitot Koreju un Japānu, caurspīdīgumu (kas attiecas uz cilvēku 
spējām un zināšanām) liek savas sabiedrības pamatā. Jau no ļoti agra vecuma amerikāņi 
zina, kādas ir viņu un visu apkārtējo spējas, jo to parāda CV. Piemēram, PhD selektīvā 
augstskolā norāda uz iziešanu cauri pamatīgai filtru sistēmai ne tikai attiecībā uz IQ, bet arī 
uz darbaspējām. Attiecīgi darba devējs ļoti precīzi redz, ko viņš saņem. Var teikt, ka tas ir 
standartizēts produkts, taču tas ir produkts, kas atbilst viņa vajadzībām. Un labākais, ka šie 
vērtējumi sakrīt: arī darba ņēmējs zina savu spēju robežas. Caurspīdīgums atvieglo līguma 
noslēgšanas procesu un nodrošina to, ka ir iespējams sadalīt cilvēkus atbilstoši viņu spējām. 
ASV visi jau no agras jaunības apzinās, vai viņiem ir dotības mācīties augstskolā, vai labāk 
izvēlēties armiju, policiju, vai arī vienīgā iespēja ir sports. 

Attīstītās valstīs caurspīdīgums kā sabiedrības princips neattiecas tikai uz izglītības sistēmu, 
bet uz visām attiecībām sabiedrībā. 

Caurspīdīgums ir nepieciešamais priekšnoteikums attīstībai jebkurā jomā. 

Daži piemēri kā tas strādā: 
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ASV darbaspēka mobilitātes pamatā ir ļoti likvīds nekustamo īpašumu tirgus. Taču tas nav 
iespējams, ja nav caurspīdības attiecībā uz cenām (ja tirgus nav caurspīdīgs, tad daudz laika 
un enerģijas tiek notērēts, tirgojoties un turot augstas cenas) un nav izveidota motivācija 
īpašumus neturēt. Par to, lai tā būtu, ar likumdošanas palīdzību, rūpējas valsts. 

Līdzīgi darbojas kredītreitingi, kuri ir pieejami ļoti plašam personu lokam (praktiski visiem, 
kuri slēgtu ar jums kādu ilgtermiņa līgumu). Arī tiesu sistēmas nozīmīgā loma valsts attīstībā 
ir tieši caurspīdīgums: cik lielā mērā tā nodrošina skaidrību par iespējamām izmaksām, ja 
darījums nesanāk. 

Latvijā caurspīdīguma trūkums ir kā tāda svaru bumba pie kājas, kas velk mūsu attīstību 
visās jomās. Daži caurspīdīguma pleķīši tiek uzspiesti no ārpuses: kā PISA salīdzinājumi vai 
starptautiskie augstskolu reitingi. Un tie mums laiku pa laikam izraisa problēmas un plašu 
taisnošanās kampaņu. Bet citādi akciju tirgus mums neattīstās, jo gadiem var uzspļaut uz 
mazajiem akcionāriem; tiesas ir vāji prognozējamas; pat bērnus skolā sūtot nav īsti skaidrs, 
uz ko mēs parakstāmies, jo vājie PISA rezultāti netiek uzskatīti par problēmu. Arī viens no 
emigrācijas iemesliem ir izglītības sistēmas degradācija un nespēja "atklāt" cilvēku kvalitāti. 
Daudzi, kuru spējas patiesībā vairāk atbilst arodskolas prasībām ieguva "divas augstākās", 
attiecīgi sagaidot līdzīgu vērtējumu no pasaules. Kad izrādījās, ka darba tirgus šos diplomus 
nopietni neuztver, dabiskais veids, kā pārvarēt psiholoģisko traumu, bija nolādēt “šo valsti” 
un dodoties uz ārzemēm strādāt nekvalificētu darbu. Jo, protams, sēdēt ar “divām 
augstākajām” dzimtās mazpilsētas RIMI kasē ir pazemojoši. 

Latvijā izpratne par caurspīdīgumu ir ierobežota, daudzreiz ar to domājot dažādu 
dokumentu publicēšanu bez jebkāda mērķa, vai arī bulvārpreses ņemšanos ap politiķiem. Tā 
ir kļūda: caurspīdīguma jēga ir noņemt neskaidrību par citu sabiedrības locekļu īpašībām 
(godīgumu, spējām, attieksmi pret darbu utt.), vienalga, vai tas attiektos uz privātpersonām 
un uzņēmumiem, vai valsts sniegtajiem pakalpojumiem. 

Tātad - katram sabiedrības loceklim, runājot ar citu vai kontaktējoties ar kādu uzņēmumu, 
būtu jābūt pieejamai svarīgākajai informācijai par pretējo darījuma pusi. 

Protams, ir lietas, kuras prasa ilgāku laiku, piemēram, tiesu caurspīdība (prognozējamība) 
diez vai ir panākama uzreiz, taču ir virkne jomu, kur tiešām nesaprotu, kā interesēs ir slēpt 
informāciju. Piemēram, Norvēģijā, Somijā, un gan jau pārējās ziemeļvalstīs, katram valsts 
iedzīvotājam ir pieejama informācija par visu citu iedzīvotāju individuāli nomaksātajiem 
nodokļiem. Tāda atklātība, pirmkārt, dod ieguldījumu savstarpējas uzticēšanās kultūras 
nostiprināšanā un noteikti uzlabo nodokļu maksāšanas kultūru. Abas ir akūtas Latvijas 
problēmas. Kāpēc mums ir tik grūti publiskot šādu informāciju? Lai slēptu to ienākumus, kuri 
nemaksā nodokļus? 

Caurspīdīgums vienmēr ir godīgo interesēs. Es neticu, ka Latvijā vairākums cilvēku un 
politiķu ir krāpnieki. Atzīšos, es ar nepacietību gaidu, kad bankas beidzot izveidos normālu 
personu kredītreitingu un maksājumu disciplīnas datu bāzi, jo es ceru, ka tad saņemšu 
labāku attieksmi nekā situācijā, kad banka nevar noteikt, vai esmu krāpnieks vai nē. Arī 
politikā, ja telpā ir 100 dažādi politiķi, protams, ka vislielākajam zaglim būs vislielākā 
interese, lai publika viņus nespētu atšķirt un uztvertu kā kaut kādu vidēju "visi zog" tipu, 
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savukārt tam, kas ir godīgs, caurspīdīgums ļautu sevi nodalīt no zagļu gala. Necaurspīdīgums 
ir zagļu, muļķu un krāpnieku interesēs - jo lielāks zaglis esi, jo lielāks konfidencialitātes un 
“komercnoslēpumu” piekritējs būsi. Caurspīdīgums, savukārt, atalgo gudros, čaklos un 
godīgos: jo godīgāks un kompetentāks esi, jo lielāks ieguvums. 

Ko praktiski darīt? 

Es jau zinu, ka politikas zinātnieki, kuri karjeru ir būvējuši uz "caurspīdīguma robežu 
analīzes", man uzreiz iebildīs, ka "caurspīdīgums ne vienmēr ir labs". Protams, ka nav. 
Tipisks piemērs it tiešraides no MK sēdēm. Ko īsti mēs ar to panākam: vai tā dod pilnīgu 
priekšstatu par to, kas un kā tiek lemts? Nē, nedod, jo ir arī Saeimas frakcijas un Koalīcijas 
padome, tajā pašā laikā šai populistiskajai darbībai ir arī izmaksas: vēl mazāk diskusijas pēc 
būtības MK un vēl mazāk atklātības. Tātad, neko īpaši neiegūstot caurspīdīguma ziņā, mēs 
esam zaudējuši vietu, kur ministri varētu atklāti diskutēt. Vēlreiz uzsveru: caurspīdīgums ir 
līdzeklis parādīt svarīgāko. 

Tad kā tehniski atšķirt svarīgo no nesvarīgā? Varu ieteikt vienkāršu principu, kā nepazust 
kārtējā murmināšanā par "nepieciešama dziļāka analīze" un "vajag diskutēt". Mēs varam 
pieņemt vienkāršu principu: jebkas, kas kādā attīstītā valstī ir atklāts, var būt atklāts arī pie 
mums. 

Vadoties pēc šāda principa mēs varam kļūdīties, jo arī citas valstis kļūdās, taču šo kļūdu 
izmaksas sabiedrībai būtu niecīgas salīdzinot ar to ļaunumu, ko nodara vispārēja 
informācijas slēpšana (vai vēl jo vairāk, ilgstoša "pētīšana" un "diskutēšana"). Arī augstāk 
minēto MK tiešraižu gadijumā...labi, tas varbūt īpaši neuzlabo caurspīdīgumu, var teikt, ka tā 
pat ir kļūda, taču no otras puses, diez vai šīs tiešraides nodarīs kādu īpaši lielu ļaunumu. 

Caurspīdīgums nav panaceja pati par sevi, bet tā ir kā vilkme skurstenī. Ja šīs vilkmes nav, 
tad neko vairāk kā piedūmotu istabu nevar iegūt, bet, ja tā ir, tad, dažkārt pārsteidzoši ātri, 
it kā pati no sevis, aizdegas liela un silta ekonomikas attīstības liesma. 
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4. CITIEM VĀRDIEM PAR TO PAŠU 

4.1. LĒCIENS PRETĪ LAIMEI 

Rīgas Laiks, 08. maijs 2012 00:23 

"Ja aizvadītajā nedēļā lasījāt presi un internetu, tad noteikti samanījāt ziņu par 
nelaimīgajiem latviešiem." Nils Sakss, puaro.lv, 15. aprīlī 

Mēs esam tik nelaimīgi! Vismaz saskaņā ar Pasaules laimes ziņojumu, kurā Latvija ierindojas 
106. vietā. Savukārt vislaimīgākā nācija ir dāņi, un arī pārējās ziemeļvalstu tautas atrodas tai 
blakus. Pats ziņojums gan vairāk izskatās pēc daļas no autora Džefrija Saksa sabiedrisko 
attiecību kampaņas, kuru viņš izvērsa, mēģinot kļūt par Pasaules Bankas prezidentu. 
Godkārīgie plāni nerealizējās, un Obamas administrācija, laikam jau tāpēc, ka Sakss ir arī 
neviennozīmīgi uzņemtās "šoka terapijas" tēvs, izvēlējās mazāk pretrunīgi vērtētu 
kandidātu. 

Kā norādīts ziņojumā, noskaidrojies, ka ienākumi ir svarīgs laimes sajūtu ietekmējošs 
faktors, taču vēl svarīgāki ir sociālie faktori - darbs, relatīvie ienākumi, brīvība, sabiedrības 
vērtības (piemēram, reliģiozu sabiedrību locekļi parasti ir laimīgāki), korupcijas neesamība. 
Apkopojot vienā vārdā - cieņa ir tā, kas dod laimes sajūtu. 

 Cieņa ir visai abstrakts jēdziens, taču tās mēraukla sabiedrībā ir vienkārša - nauda. Mēs 
maksājam par to, ko cienām, savukārt negribam maksāt par to, ko īpaši necienām. Katra 
darbība ar naudu un naudas sadale sabiedrībā ir tās vērtību atspoguļojums. 

Piemēram, Somijas sabiedrībā ciena skolotājus, tāpēc tie tur ir salīdzinoši labi atalgoti. 
Latvijas sabiedrība, kā to redzam pēc algas, par neaizstājamu vērtību uzskata tiesu 
izpildītājus un notārus. Kad jūs veikalā sniedzaties pēc Tommy Hilfiger jaciņas, pārmaksājot 
par ķīniešu ieguldīto šūšanas darbu vairākkārt, jūs paziņojat visai pasaulei par savām 
vērtībām - jūs augstu vērtējat to, ko šī sarkanbaltā uzšuvīte piešķirs jūsu personībai. 
Gaidāmais atalgojums, ko var saņemt ar Latvijas augstskolas diplomu kabatā, ir tiešs mērs 
tam, cik augstu mēs vērtējam savu bērnu nākotni. 

No otras puses, mēs arī neatdodam savus ienākumus labdarībai vai baznīcai, bet iztērējam 
tos par dārgām vīnu kolekcijām. Tāpat mēs nemaksājam skolotājam vai profesoram, kurš 
māca mūsu bērnus, bet pērkam vācu auto. Ir vērts padomāt, ko īsti mēs sakām, stāstot, ka 
valstij vai kādam sponsoram būtu jāatbalsta kāds kultūras notikums vai nozare? Varbūt to, 
ka mēs nevēlamies maksāt pilnu cenu par biļeti, bet vēlamies, lai kāds cits, kuru attiecīgais 
kultūras veids galīgi neinteresē, piemaksā par mūsu "mākslas baudīšanu"? 

Mūsu uzņēmēji neatpaliek un arī turpina latviešu patērētāju uzskatīt par muļķi, atcerēsimies 
kaut vai izmisīgās cīņas pret "krējuma produkta" apzīmējumu un transtaukskābju skandālu, 
kur mūsējie visiem spēkiem cīnījās par to, lai saglabātu iespēju iekrāpt savējam patērētājam 
veselībai kaitīgus produktus. Patērētāji atbild ar tādu pašu necieņu. Lojalitāte Latvijas 
produktam ir vāja - cilvēki ātri pārslēdzas uz lietuviešu pienu, kad tā cena ir pāris santīmu 
zemāka. 
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 Īsāk sakot - mēs īsti neticam, ka mums apkārt esošie līdzcilvēki spēj kaut ko jēdzīgu radīt. 
Un, ja padomājam par precēm, ko mums izdodas eksportēt, arī citas tautas nav pārāk 
augstās domās par mūsu spējām. 

Šis cieņas trūkums arī ir iemesls mūsu relatīvi zemajam ienākumu līmenim (ekonomisti 
teiktu - iekšzemes kopproduktam) salīdzinājumā ar rietumvalstīm un arī nevienlīdzīgam 
ienākumu sadalījumam sabiedrības iekšienē, kur, kā dažkārt liekas, dominē tie, kuri uz īsu 
brīdi ir uzmetuši pārējos. 

Bez pašcieņas, kura izriet no relatīvi vienlīdzīgas ienākumu sadales, nevar notikt arī importa 
aizstāšana ar vietējiem produktiem vai pastāvēt kaut cik nozīmīgs vietējais tirgus. Tā kā 
mazas nācijas uzņēmumi vienmēr pasaules līmenī būs neefektīvāki ražotāji un ražos dārgāk, 
tautas pašcieņa (t.i., augsts sevis un savu līdzcilvēku, tajā skaitā uzņēmēju, vērtējums) ir 
nepieciešamais priekšnoteikums vietējās ekonomikas attīstībai un importa aizstāšanai. 
Skandināvijas "sociālais līgums", uz kā turas viņu sabiedrība un arī ekonomika, lielā mērā 
balstīts uz to, ka daudz kas pieder kooperatīviem, valstij, pensiju fondiem un uzņēmējiem, 
kuri cenšas sevi pierādīt kā sociāli atbildīgu sabiedrības daļu. Pērkot vietējo pienu, katrs 
dānis apzinās, ka uzņēmumu peļņa caur kooperatīvu sistēmu tiek zemniekiem, nevis kaut 
kādiem puskrimināliem īpašniekiem Bentley iegādei, tāpēc vienmēr izvēlas Dānijas preci, pat 
ja tā ir dārgāka. Relatīvā ienākumu vienlīdzība dod sajūtu, ka "viss ir taisnīgi", arī nododot 
naudu superbagātnieka Ingvara Kamprada rokās, jo zināms, ka viņa princips ir vidējam 
zviedram saprotamais "IKEA cilvēki nebrauc ar grezniem auto un nenakšņo luksusa 
viesnīcās" un IKEA ir milzīgs eksportētājs un nodarbinātības avots Zviedrijā. 

 Relatīvi vienlīdzīga ienākumu sadale ir patriotisma pamats. Izklaidei mēs, protams, varam 
spriedelēt par ekonomiskās politikas labējumu un kreisumu, bet reāli ceļš uz priekšu ir tikai 
viens: kaut kas, kas izskatās pēc labklājības valsts (ja to interpretē kā vienlīdzīgāku ienākumu 
sadalījumu un vienlīdzīgas iespējas). 

Latvijā tik populārais labējās ekonomiskās politikas modelis vienkārši nespēj radīt 
pietiekamu uzticības un cieņas atmosfēru sabiedrībā, lai nodrošinātu attīstību. Bet tā kā 
pamatīga ienākumu pārdale rada neefektivitāti ekonomikā, kreisais labklājības valsts 
modelis var strādāt tikai ekstrēmas ziemeļvalstu tipa meritokrātijas apstākļos, kura 
kompensē šo neefektivitāti. Vienkārši izsakoties, kā mazai valstij mums nav īpašas izvēles - 
mūsu ceļš uz priekšu ir ziemeļvalstu iemītajās pēdās. 

Starp citu, augstais uzticības līmenis ziemeļvalstu sabiedrībās nav nemaz tik sens fenomens. 
Arī Skandināvijas valstis 19. gadsimtā un pat 20. gadsimta sākumā raksturoja iekšēja sociālā 
spriedze, ienākumu nevienlīdzība, neticība valstij un, tāpat kā mums tagad, masveida 
emigrācija. Taču tagad šīs valstis ar iespējami vienlīdzīgu ienākumu sadalījumu ir laimīgākās 
pasaulē. Tātad, šis nelaimīgums nav kaut kas iedzimts. Mēs neesam nolemti šim "Mērnieku 
laiku" sabiedrības modelim (tāpat jau, ilgi "izvilkt" šādā režīmā mazas nācijas nevar). Bet 
pārmaiņas nozīmē jaunu sociālo līgumu, citiem vārdiem sakot, jaunus principus, kā strādā 
gan politiskās partijas, gan arī uzņēmēji un visi pārējie. Jautājums ir, vai sabiedrība spēs 
izdarīt šādu leap of faith? 
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4.2. POZITĪVĀ ZIŅA 

Rīgas Laiks, delfi, 25. oktobris 2011 

"Pasaules Ekonomikas foruma jaunākajā pasaules valstu konkurētspējas reitingā pirmo vietu 
saglabā Šveice, bet Latvija reitingā pakāpusies par sešām pozīcijām uz 64. vietu." LETA, 7. 
septembris 

Pirmā doma, ko nodomāju, lasot šo ziņu, bija: "Kāds mums ar to sakars?" Mēs, protams, 
uzskatām sevi par pasaules nabu, bet patiesībā pat tajos retajos brīžos, kad pasaule it kā 
runā par mums, tā parasti runā par sevi. Ja ekonomists Pols Krugmans raksta par Latviju, tad 
100 % gadījumu viņš runā nevis par Latviju, bet par ASV, un rakstu mērķis ir ietekmēt 
politisko diskusiju tur. Tas pats attiecas uz šādiem "konkurētspējas novērtējumiem". Pamatā 
tie atspoguļo globālus procesus, kuriem ir visai maz sakara ar mums. 

 Pirmkārt, pasaule PR-izējas 

Šī konkurētspējas indeksa jēga un mērķis kādreiz bija uzlabot Pasaules Ekonomikas foruma 
(PEF) reputāciju. Elitārais "tusiņš" Davosā acīmredzot arī pašiem foruma organizētājiem 
2000. gadu sākumā sāka šķist kā dzīvs pierādījums antiglobālistu uzskatiem par 
multinacionālo korporāciju un politiskās varas saaugšanu. Tāpēc tika uzsākta virkne jaunu 
projektu, starp kuriem bija arī šis konkurētspējas indekss. 

Protams, tādam pasākumam jāpiesaista zināmi vārdi, kā šajā gadījumā Havjers Sala-i-
Martins (Xavier Sala-i-Martin), no kura grāmatām (visu cieņu) vairākas ekonomistu paaudzes 
ir augstskolās mācījušās izaugsmes ekonomiku. 

Ar izaugsmes un konkurētspējas pētniecību gan ir viena problēma. Šī ekonomikas zinātnes 
nozare nonāca strupceļā jau pirms 40 gadiem un tur atrodas līdz pat šai dienai, tā arī 
nespējot pārliecinoši tikt galā ar problēmu, ka datus var izskaidrot praktiski ar jebkuru 
modeli, bet statistiski nozīmīgi pierādīt nevar neko. Ekonomikas zinātnē eksperiments nav 
iespējams, bet pieejamās datu rindas ir īsas un nekvalitatīvas. Liela daļa valstu uz pasaules 
kartes parādījusies tikai pēdējās desmitgadēs un datu kvalitāte šajās valstīs dažkārt ir ļoti 
vāja. Tā rezultātā atrast kādu korelāciju ir grūti, bet pierādīt kāda pasaules skaidrojuma 
(modeļa) pārākumu pār citiem - praktiski neiespējami. Piemēram, vairākums zinātnieku ir 
puslīdz vienojušies, ka kvalitatīvu institūciju (tiesu, izglītības sistēmas, ierēdniecības, utt.) 
esamība ir saistīta ar izaugsmi, taču tā arī nav noskaidrojies, vai tās ir kvalitatīvas institūcijas, 
kas veicina izaugsmi, vai arī tā ir izaugsme, kas veicina kvalitatīvu institūciju izveidošanos, vai 
galu galā kā institūcijas, tā arī izaugsmi ietekmē kaut kas cits, piemēram, kultūra vai vēsture. 

Tas gan PEF neinteresē. Viņiem patīk, ka par viņiem runā un viņus citē pat tādos tālos 
pasaules nostūros kā Latvija. Un nav grūti izveidot 113 rādītāju kombināciju, lai iegūtu 
ranžējumu, kas aptuveni atbilstu mūsu intuīcijai par to, kuras valstis ir konkurētspējīgas un 
kuras - nav. Pat, ja tas neko neizsaka un nav skaidrs, kā šī vietu rinda ir izveidota. 

Otrkārt, pasaule holivudizējas 

Gadi, kas pavadīti politkorektuma un Holivudas filmu gaisotnē, ir atstājuši savu iespaidu, un 
ir skaidrs, ka bez pozitīvās ziņas zinātnieki vienkārši tiks izsvilpti. Par nelaimi, vēsture nav 
sevišķi dāsna ar pozitīvām ziņām, it sevišķi izaugsmes ekonomikas nozarē. Ar pāris 
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izņēmumiem tās nācijas, kas bija bagātas pirms simt gadiem, tādas ir vēl tagad. Jo 
nepatīkamāk ir tas, ka imigrācijas valstīs Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā un Austrālijā 
attīstības līmenis vēl aizvien ir cieši saistīts ar to valstu attīstības līmeni, no kurienes pirms 
vairākiem simtiem gadu dominējošās imigrantu grupas ieradās. 

Taču tas nav šķērslis, lai šādos indeksos tiktu radīts maldīgs iespaids, ka pastāv "attīstības 
stadijas" un valstis plūstoši pāriet no vienas stadijas otrā. Latvija, redziet, ir pavirzījusies uz 
augšu par sešām pozīcijām. Pieņemu, var atrast cilvēkus, kas parēķina: "Oho! Tātad pēc 
nieka 10 gadiem būsim starp labākajiem." Kaut gan, pat pavirši apskatot šī pētījuma 
sarakstu ar valstīm, kas atrodas augstākajā attīstības stadijā jeb t.s. "inovāciju ekonomikas" 
pakāpē, redzam, ka tās pamatā ir tās pašas valstis, kas tur atrastos pirms simt, divsimt vai 
pat pirms 400 gadiem. 

Kopumā visa šī indeksu padarīšana mazliet līdzinās sliktā gala ASV skolām, kur visi bērni ir 
"fantastiski" un "labākie klasē", un, ja viņi vēl mazliet pamācīsies, tad visiem nākotnē būs visi 
vārti vaļā. Bet vēlāk reālo dzīvi viņi spēj sagremot tikai ar antidepresantu palīdzību. 

 Pasaules būtība ir tā pati, kas vienmēr: cīņa 

Nepieciešamība pēc pozitīvās ziņas liek virzīt ideju, ka "visi kopā kļūsim bagāti". Jā, kāpēc 
gan nevarētu būt tā, ka iekšzemes kopprodukts pieaug visur un mēs visi kļūstam bagāti? 
Var. Taču kā IKP, tā nauda ir jaukas teorētiskas konstrukcijas, bet vara, tajā skaitā 
ekonomiskā, vienmēr ir zero sum game. Ja kāds boksa cimds ir pacelts gaisā, kādam ir jābūt 
uz zemes nokautā. Kam to vēl labāk zināt nekā mums? 

Visus pēdējos gadus mēs esam zaudējuši cīņā par mūsu jauno cilvēku sirdīm, kuri izvēlas 
aizbraukt. Un tas - neskatoties uz pārliecinošiem (un patiesiem!) apgalvojumiem, ka tagad 
taču mēs dzīvojam "labāk nekā jebkad" un "labāk nekā lielākā daļa pārējās pasaules". Tam 
visam, izrādās, nav nekādas nozīmes, jo Īrijā tomēr ir labāk. 

Bet, ja nolobām politkorektuma un sabiedrisko attiecību čaulu, situācija izrādās draņķīga un 
cerības izsisties - mazas. Latvija globālajā darba dalīšanā ir ilgstošs bezdarbnieks, kas 
lielākoties pārtiek no pabalstiem (ES naudām) un gadījuma darbiem, kurus neviens cits 
negrib darīt (nozarēm, ko citi ir atstājuši kā pārāk mazapmaksātas un bez izaugsmes 
perspektīvām). Ilgstoši deklasēts stāvoklis ir atstājis savas pēdas psihē - mēs vairs nespējam 
adekvāti uztvert realitāti un nevis mēģinām pielāgoties pasaulei, kāda tā ir, un konkurēt, bet 
pavadām laiku, žēlojot paši sevi. Labi onkuļi nodarbinātības dienestā (dažādi eksperti un ES 
politiķi) mūs laiku pa laikam uzslavē par sasniegumiem, tā sakot, "skat', kā smuki 
nomazgājies šoreiz, arī dzēris nav ilgāku laiku, izskatās daudz labāk nekā 1991. gadā," 
piedāvājot mazu pabalstiņu, kas ļauj mums nenosprāgt badā. Skumjākais ir tas, ka cīņu par 
pabalstiņa apjomu mēs esam sākuši uzskatīt par dzīves jēgu. 

Nezinu, kā jūs, bet es nepiekrītu, ka tā ir mūsu vieta. Mums nav jāturpina dzīvot šajā 
antidepresantu un pabalstu pasaulē, kurā mēs esam priecīgi par to, ka esam apsteiguši paši 
sevi, "uzrādot milzīgu progresu, salīdzinot ar 1991. gadu". Piedevām, lai cik labi nodomi būtu 
gudriem onkuļiem, mums neder viņu pamācības, jo situācija, kādā esam mēs (Eiropas 
Savienības valsts brīvas darbaspēka un kapitāla kustības apstākļos), vēsturē ir unikāla. Ne 
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ekonomikas zinātnes guru, ne Pasaules Banka, ne SVF mums neko nevarēs pateikt. Jāmēģina 
paļauties uz to, kas mums vēl ir: savu veselo saprātu. 

 Un nav cita mēroga kā tikai pasaules mērogs 

Par laimi vai nelaimi, bet pati dzīve rāda, ko darīt. Mūsu galvenā problēma, bez kuras 
atrisināšanas nekāda izaugsme nav iespējama, ir acīmredzama: tā ir apjomīgā emigrācija 
pēdējos piecus gadus, un brain drain jau divas desmitgades, ja ne divus gadsimtus. Vienīgais, 
par ko būtu jādomā, ir: ko varam piedāvāt, lai noturētu Latvijā cilvēkus no vidusskolas 
beigšanas līdz brīdim, kad viņi vairs negrib braukt prom (jo "bērniem ir draugi skolā"). Tātad, 
ko mēs varam piedāvāt cilvēkiem vecumā, kad viņi ir ļoti mobili: no 18 gadiem līdz apmēram 
40. Pāris latiņu pabalsti te neko nemaina, mums ir jāpiedāvā kaut kas Nozīmīgs Un Liels. 
Kaut kas tik nozīmīgs, kas dzīvi Latvijā padarītu pievilcīgāku nekā citur. 

Un atkal mums ir paveicies, ka laiks ilgstošās pārdomās un diskusijās nav jāpavada - valstīs 
uz ziemeļiem no mums tāds komplekts jau tiek piedāvāts un balstās uz trim vaļiem. 1. 
Jauniešiem bez ģimenēm tiek piedāvāta iespēja mācīties augstskolās, kas ir starp labākajām 
100 pasaulē. 2. Jaunām ģimenēm tiek nodrošināta mājokļa pieejamība. 3. Jau brieduma 
gadu ģimenēm - to bērniem - tiek piedāvātas vienas no labākajām skolām pasaulē. Kurš 
bēgs no tāda piedāvājuma? Latvijas gadījumā tas neprasītu pat lielu papildu finansējumu. 
Vienīgais ierobežojums - pašu gribas vājums un bailes no konflikta. 

Nav nožēlojami būt ilgstošam bezdarbniekam, bet ir nožēlojami negribēt neko vairāk. Es 
nevēlos mūs redzēt, dzīvojošus uz pabalstiem un "apgūstot ES fondus", bet vēlos lasīt 
žēlabas Zviedrijas laikrakstos, kā viņus ar gudriem mārketinga trikiem un inovācijām 
izkonkurē Latvijas firmas. Es gribu dzirdēt gaudas no kolēģiem Igaunijā par to, ka 
novērojama zinātnieku brain drain Latvijas virzienā. Vienkāršiem vārdiem sakot, es gribu 
redzēt, ka kāds cits ir uz grīdas nokautēts un spļauj asinis, bet mūsu cimds ir pacelts augstu 
gaisā. Un tad, kad mēs to izdarīsim, gan jau uzlabosies arī visādi indeksi. 
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