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IEVADS
1. attēls

“Ir grūti prognozēt.
It īpaši nākotni.”

IKP uz vienu iedzīvotāju 2016. gadā
(ES 28=100)

Jogi Berra (Yogi Berra),
amerikāņu beisbolists, 1947

74%
Igaunija

21. gadsimta pirmās divas desmitgades ir bijušas
pārbaudījums Latvijas izturībai.
Valsts kapacitātei pārbaudījums bija pievienošanās
un dalība Eiropas Savienībā (ES), iedzīvotāju skaita
samazināšanās, sabiedrības novecošana un iedzīvotāju
pārcelšanās uz pilsētām, tai pašā laikā pieprasot gan
zemākus nodokļus, gan vairāk sabiedrisko labumu.
Ekonomikas uzplaukums 2000. gadu sākumā raisīja, bet
pēc tam arī samazināja cerības uz strauju ekonomisko
konverģenci ar vecākajām ES dalībvalstīm. Lai arī Latvija
ir atgriezusies pie izaugsmes, kaimiņvalstis pakāpeniski
un konsekventi to ir apsteigušas.
Kopš Krievijas īstenotās Krimas aneksijas, kas krasi
saasināja drošības apdraudējumu, šī gadsimta otrajā
desmitgadē ir dominējuši ārējie draudi, kas, līdz ar
Krievijas atbildes sankcijām un pakāpenisku tranzīta
plūsmu aizvirzīšanu no Latvijas ostām, ir īpaši smagi
skāruši tranzīta un pārtikas rūpniecības nozares, izraisot
arī informācijas kara uzliesmojumu.
Rietumos jauna nenoteiktība parādījās līdz ar amerikāņu
prezidenta ievēlēšanu, kurš vairākkārt ir apstrīdējis divus
Latvijas ārpolitikas pamatprincipus, apšaubot NATO
nozīmi un apgalvojot, ka ES ir “katastrofa”. Lielbritānijas
Brexit process jeb izstāšanās no ES tikai stiprina sajūtu, ka
rietumu zeitgeist jeb laikmeta elpa ir radikāli mainījusies.
Nākamie pieci gadi, visticamāk, būs ne mazāk sarežģīti.
Dotais politikas pārskats ieskicē galvenās globālās
pārmaiņu tendences, kā arī iekšējās problēmas jeb
izaicinājumus un iespējas, kas ietekmēs Latviju nākamos
piecus gadus. Šīs tendences ir izkristalizējušās divās apaļā
galda diskusijās un debatēs, kurās piedalījās dažādu
nozaru speciālistu grupa, pārstāvot valsts, privāto un
nevalstisko sektoru.1

1

65%
Latvija

75%
Lietuva

Avots: Eurostat. 2017

2022. gadā Latvija būs zaļāka un pārticīgāka, bet ar
mazāka skaita, gados vecāku un vairāk urbanizētu
sabiedrību. Lielāka daļa valsts budžeta tiks tērēta
pensijām, veselības aprūpei, labklājībai, lauku
reģionu subsidēšanai un, iespējams, arī aizsardzībai.
Automatizācija un digitalizācija apdraudēs aizvien vairāk
darbavietu un profesiju. Nepastāvēs iespiestie dienas
laikraksti, bet digitālie ziņu mediji arvien vairāk būs
atkarīgi no valdības atbalsta. Šīs tendences padarīs
Latviju arvien vairāk atkarīgu no ES fondu investīcijām
infrastruktūrā un attīstībā. Politiskais konflikts starp Rīgas
pašvaldību un nacionālo valdību, kas atspoguļojas starp
Latviju un Krieviju notiekošajā aukstajā karā, nozīmē, ka
Rīgas kā galvenās centrmezgla pilsētas statusu Baltijas
valstīs joprojām apstrīdēs Tallina, bet jo īpaši Viļņa.
Protams, šeit aprakstītās tendences var mainīties valdības
rīcības rezultātā vai tās var pārtraukt kādi neparedzēti
notikumi. Neskatoties uz to, dotais ziņojums ieskicē
virzienu, kurā Latvija dodas, kā arī izaicinājumus – un līdz
ar to arī iespējas – ar kurām valsts saskaras.

Pateicība Ivaram Ījabam, Arnim Kaktiņam, Vjačeslavam Kaščejevam, Mārtiņam Kazākam, Robertam Ķīlim, Annai Kononovai, Mārtiņam Krieviņam,
Mārim Mednim, Vismandam Menjokam, Arnim Rītupam, Andrim Rubīnam un Pēterim Strautiņam, kuri pievienojās Certus pētnieku komandai –
Vjačeslavam Dombrovskim, Daunim Aueram, Sergejam Gubinam un Uldim Spuriņam, lai diskutētu par šiem izaicinājumiem.
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KOPSAVILKUMS
PIECI GLOBĀLIE PĀRMAIŅAS FAKTORI

1.

Pasaules demogrāfijas
izmaiņas

2.

Industriālā revolūcija 4.0

Nākamo piecu gadu laikā mēs pieredzēsim, ka pasaules
iedzīvotāju skaits pieaugs par apmēram 380 miljoniem.
Tai pašā laikā Eiropas iedzīvotāju skaits paliks nemainīgs,
bet kontinenta austrumu daļa piedzīvos gan iedzīvotāju
skaita samazināšanos, gan sabiedrības novecošanos.
Politisko spēku nosvēršanās uz labējo pusi un aizvien
pieaugošā opozīcija pret imigrāciju nozīmē, ka Eiropas
iedzīvotāju skaits divdesmit pirmā gadsimta gaitā
turpinās samazināties.

Tehnoloģiskās iespējas pieaug bezprecedenta tempā,
jo ekonomika arvien vairāk tiek digitalizēta un
automatizēta. Tā rezultātā atsevišķiem uzņēmumiem
izdodads fundamentāli mainīt nozarei raksturīgo
uzņēmējdarbības modeli. Vairums tehnoloģisko
uzlabojumu un to radīto produktivitātes ieguvumu
apmērs gan ir mazāks. Savukārt labumu no tiem var gūt
nevis tikai atsevišķi, bet lielākā daļa uzņēmumu. Līdz ar
to ir palielinājies pieprasījums pēc kompetencēm tādās
jomās kā mākslīgais intelekts, mašīnmācīšanās, kognitīvā
analītika u.c. gan privātajā, gan sabiedriskajā sektorā.

3.

4.

Globāla demokrātijas krīze

2017. gadā jau vienpadsmito gadu pēc kārtas
Freedom House ziņoja par brīvības samazināšanos visā
pasaulē.2 Nepieredzēti zems sabiedrības uzticības līmenis
galvenajām politiskās pārstāvības institūcijām, kā arī
aizvien pieaugošais atbalsts autoritārām partijām un
līderiem visā pasaulē 2017. gadā norāda, ka šī tendence,
iespējams, turpināsies līdz pat 2022. gadam

5.

Ķīnas uzplaukums…
un jauna pasaules kārtība

Pēdējā desmitgadē Ķīna ir turpinājusi savu ekonomisko,
politisko un kultūras izaugsmi. Globālā vara virzās uz
austrumiem, un Eiropas anēmiskā ekonomiskā izaugsme,
salīdzinoši lēnais inovāciju temps un sabiedrības
novecošana liecina, ka kontinents pakāpeniski zaudēs
ietekmi.

Vides pārmaiņas

136 gadu laikā, kopš tiek reģistrēti laika apstākļu
novērojumi, sešpadsmit no septiņpadsmitajiem
siltākajiem gadiem ir reģistrēti, sākot ar 2001. gadu,
turklāt 2016. gads bijis vissiltākais laika novērojumu
vēsturē.3 Globālā sasilšana maina cilvēku un dzīvnieku
dabīgo dzīves vidi, veicina slimību ātrāku izplatīšanos un
var izraisīt politisku konfliktu par pieeju tīram ūdenim un
citiem aizvien vairāk izzūdošiem resursiem.

2

3

Freedom House. 2017. Freedom in the World 2017. Populists and Autocrats: The Dual Threat to Global Democracy.
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2017
NASA. 2017. NASA, NOAA data show 2016 as the warmest year on record globally.
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-noaa-data-show-2016-warmest-year-on-record-globally
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DESMIT IZAICINĀJUMI LATVIJAI

1.

Rīga un reģioni

2.

Bet…
Rīgas salīdzinošā lejupslīde?

Rīgas aglomerācija, un it īpaši tās piepilsētas, ir vienīgais
Latvijas reģions, kas pēdējo desmit gadu laikā ir audzis
iedzīvotāju skaita ziņā, turklāt tā IKP pieaug ātrāk
nekā visā Latvijā kopumā. Paredzams, ka nākotnē šis
pieaugums turpināsies, un Rīga radīs arvien lielāku
īpatsvaru no Latvijas IKP, tādējādi padziļinot sociālās,
politiskās un ekonomiskās atšķirības starp dinamisko
galvaspilsētu un salīdzinoši izmirstošajiem reģioniem.

Tai pašā laikā OECD apgalvo, ka Rīga nav pilnībā
īstenojusi savu ekonomisko potenciālu un kā valsts, tā arī
pašvaldības iestādēm nepieciešams pielikt daudz vairāk
pūļu, lai izmantotu pilsētas ekonomisko potenciālu.
Faktiski Rīgas pilsēta (atšķirībā no Rīgas aglomerācijas)
ir piedzīvojusi lielāku iedzīvotāju skaita samazināšanos
nekā jebkura cita ES galvaspilsēta 21.gadsimtā.4

3.

4.

Budžeta ierobežojumi

Kāda ir kohēzijas
politikas nākotne?

Ja Latvijas iedzīvotāju kopējais skaits no 2017. līdz
2022. gadam samazināsies, tad pensijas vecuma
(65+) iedzīvotāju skaits pieaugs no 387 909 (2017.)
līdz 396 974 (2022.), kā rezultātā nenovēršami pieaugs
izdevumi pensijām un veselības aprūpei. Tai pašā
laikā Latvija kā viena no NATO robežvalstīm piedzīvos
spiedienu tērēt aizvien lielāku daļu budžeta līdzekļu
aizsardzībai, neskatoties uz to, ka 2018.gadā būs
sasniegta rekomendētā šīs budžeta pozīcijas robeža –
2% no IKP.

Brexit rezultātā ES zaudēs lielu dalībvalsti, kuras
ieguldījums ES kopbudžetā ir veidojis 15%. Tādējādi
ES atliek trīs iespējas: (1) pieņemt vispārēju budžeta
samazinājumu par 15% nākamajā 2021.-2027.gada
finanšu periodā, (2) aicināt dalībvalstis, un tieši neto
maksātājas, paaugstināt iemaksas ES budžetā par 15%,
lai sasniegtu pašreizējo budžeta līmeni vai (3) aicināt
visas dalībvalstis strauji paaugstināt iemaksas, lai
apmierinātu augošās ES budžeta prasības.

5.

6.

Paaudžu konflikts

Latvijas sabiedrība gan sarūk, gan noveco. Līdz
2022. gadam cilvēku skaita vecumā virs 65 gadiem
attiecība pret iedzīvotāju skaitu vecuma grupā no
15 līdz 45 gadiem palielināsies par 11 procentiem. Līdz
ar to kļūs grūtāka budžeta prioritāšu noteikšana, jo
vecāki cilvēki ir daudz disciplinētāki vēlētāji, un viņiem ir
noteiktas preferences attiecībā uz pensiju un veselības
aprūpes izdevumiem salīdzinājumā ar vecumā jaunākām
sabiedrības grupām, kas drīzāk atbalstīs izdevumus
profesionālo kvalifikāciju un izglītības iegūšanai.

4

Ideoloģiju krustceles

Ir beidzies starptautisko politisko nosacījumu
(conditionality) laikmets – īpašu reformu veikšana, lai
pievienotos starptautiskām organizācijām, piemēram,
ES vai OECD. Nākamajām Latvijas politiķu paaudzēm
būs daudz lielāka neatkarība politikas plānošanā. Tas
var veicināt pāreju no Latvijas pašreizējā attīstības
modeļa, kas balstīts uz minimālu iejaukšanos Latvijas
uzņēmējdarbībā un zema apjoma valsts izdevumiem
par plašu sabiedrisko preču un pakalpojumu grozu, uz
mērķtiecīgu valsts atbalstu viskonkurētspējīgākajām
ekonomikas nozarēm un augstākiem publiskā sektora
izdevumiem.

Eurostat. 2017. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=urb_cpop1&lang=en
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7.

Automatizācija
un digitalizācija

4

8.

Latvija un Krievija

Tehnoloģiju attīstība ne tikai papildina un uzlabo
strādājošo efektivitāti, bet aizvien vairāk ļauj tos
aizstāt noteiktos uzdevumos un darbavietās. Tomēr
sociālo, ekonomisko, juridisko un citu ierobežojumu dēļ
minēto automatizācijas tehnoloģiju pilnīga adaptācija
var aizņemt zināmu laiku. Tajā pašā laikā pastāv liels
pieprasījums pēc digitalizētājiem (IKT speciālistiem).
Patiesībā, lai nodrošinātu tālāko IKT nozares attīstību
Latvijā un apmierinātu pieprasījumu pēc IKT speciālistiem
citās tautsaimniecības nozarēs, būtu nepieciešami
3000 IKT studiju programmu absolventu ik gadu.

Latvijas un Krievijas attiecības nosaka trīs faktori.
Pirmkārt, Latvijai ir sen izveidojušās tirdzniecības
attiecības ar Krieviju, kas ir nozīmīgas Latvijas
ekonomikai. Tomēr šīs ekonomiskās attiecības jau
ilgu laiku apdraud sarežģītas divpusējās attiecības,
kuru dēļ Krievija pakāpeniski aizvirza tranzītu un citas
tirdzniecības plūsmas prom no Latvijas. Otrkārt, šīs
attiecības ir vēl vairāk sarežģījis retoriskais konflikts
starp Krieviju un Rietumiem pēc Krievijas īstenotās
Krimas okupācijas 2014. gadā. Treškārt, atšķirībā no
citām Eiropas valstīm Latvijā dzīvo ievērojama Krievijai
simpatizējoša etniskā minoritāte.

9.

10.

Aizvien zaļāka Latvija?

Cīņa ar klimata pārmaiņām ir bijusi ES prioritāte diezgan
ilgu laiku, un līdz 2022. gadam tā saglabās savu vietu
darba kārtības augšgalā. ES kopīgi nosaka visām
dalībvalstīm saistošus mērķus, tomēr vides politika
var būt dārgs pasākums, jo īpaši valstīm, kas jau ir
zaļas, bet kurām ir salīdzinoši zemi ienākumi. Latvijai
izmaksas no atjaunojamiem enerģijas avotiem saražotās
enerģijas īpatsvara palielināšanai no 32,8% 2004. gadā
līdz 37,6% 2015. gadā sedza ikgadējā slēptā nodokļa
likme enerģijas patērētājiem, kas 2016. gadā vien bija
91,9 miljoni EUR. Tuvākajā nākotnē Latvija saskarsies
ar vēl vērienīgākiem saistošiem mērķiem paaugstinātas
energoefektivitātes un siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanas jomā, kas, iespējams, nodokļu
maksātājiem izmaksās vēl vairāk.

Pārmaiņas mediju vidē

Latvijas mediju ainava mainās. Līdz 2022. gadam
visdrīzāk apgrozībā vairs nebūs iespiestu dienas
laikrakstu, kā arī nebūs daudz cilvēku, kas skatītos
vakara ziņu programmas. Cilvēki galvenokārt uzzinās
jaunāko informāciju internetā un sociālo mediju portālos.
Tas nozīmē būtiskas izmaiņas kvalitatīvās un pētnieciskās
žurnālistikas finansēšanā, iespējams, atvēlot lielāku lomu
valdībai, kas nodrošinātu, ka sabiedrība saņem ticamu
un kvalitatīvu informāciju – tik svarīgo demokrātijas
dimensiju.

1.

GLOBĀLIE
IZAICINĀJUMI
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1. Pasaules demogrāfiskās izmaiņas
2. attēls

ANO prognoze pasaules iedzīvotāju skaita pieaugumam
no 2017. līdz 2022.gadam

2017

Avots: ANO. 2015

2022

+350 milj.

Eiropa ir vienīgais kontinents, kurš pieredzēs iedzīvotāju
skaita dabisku samazinājumu atlikušā gadsimta gaitā,
savukārt nesenā bēgļu krīze Eiropā, kā arī Lielbritānijas
2016. gada Brexit referendums, ir nodemonstrējis
vēlētāju nevēlēšanos palielināt migrācijas plūsmu, kas
varētu kompensēt iedzīvotāju skaita samazināšanos.

195 Latvijas

5

Turklāt, neskatoties uz sagaidāmo iekšzemes
ekonomisko apstākļu uzlabošanos, tiek prognozēts, ka
Latvijas iedzīvotāju skaits no 2017. līdz 2022. gadam
samazināsies par 54 302, proti, par 30 cilvēkiem dienā
jeb par vienu Pāvilostu (900 iedzīvotāju) mēnesī.

3. attēls

Latvijas iedzīvotāju skaita samazinājuma prognoze
no 2017. līdz 2022.gadam

Pāvilosta

-30 cilvēku
dienā

-900 cilvēku
mēnesī

Avots: Certus. 2017

5

2017. gada 1. janvārī Latvijas iedzīvotāju skaits bija 1 950 116 (CSP. 2017. Iedzīvotāju skaits Latvijā turpina samazināties, Rīga vērojams pieaugums.
http://www.csb.gov.lv/notikumi/iedzivotaju-skaits-latvija-turpina-samazinaties-riga-verojams-pieaugums-45899.html). Certus izveidotais Latvijas
demogrāfiskais modelis prognozē, ka Latvijas iedzīvotāju skaits 2022.gadā būs 1 895 814 (Auers, D. un Gubins, S. 2017. Latvijas demogrāfiskais
portrets šodien … un rīt. Politikas pārskats 3/2017. Rīga: Domnīca Certus). Pāvilostas iedzīvotāju skaits 2017.gadā ir 908 (CSP. 2017. Demogrāfija.
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_11_demografija_2017_17_00_lv_en.pdf).
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4. attēls

Pasaules iedzīvotāju skaita prognozes (milj.)
Āzija

500
433

Ziemļamerika

Eiropa

396
358

4889

646

5267

707

4923

734

4393

738
2100

721

Latīņamerika

2050

4387

784

2030

721

2015

71

2478

57

1679

Āfrika

634

47

Okeānija

1186

39

Avots: ANO. 2015

Eiropa atpaliek no megapilsētu urbanizācijas tendences.
Vairāk nekā puse pasaules iedzīvotāju pašlaik dzīvo
pilsētās, un ANO lēš, ka līdz 2050. gadam šis skaits
palielināsies līdz 66%. Urbanizācijai līdzi nāk nozīmīgas
priekšrocības – tādu pakalpojumu kā transports,
mājokļi, izglītība un veselības aprūpe nodrošināšana

var kļūt efektīvāka, bet inovāciju klasteri aizvien vairāk
veicina digitālu urbāno ekonomiku veidošanos. Tomēr
neviena no 20 lielākajām pasaules pilsētām 2030. gadā
neatradīsies Eiropā, kas neizbēgami ietekmēs Eiropas
salīdzinošo konkurētspēju.

5. attēls

Divdesmit pasaules lielākās pilsētas
un Eiropas pilsētas ar iedzīvotāju skaitu virs 5 milj. 2030. gadā

Londona
Ņujorka
ASV

Madride

Deli
Indija

Stambula
Turcija
Parīze

Mehiko
Meksika

Karači
Pakistāna
Mumbaja
Indija

Daka

Bangladeša

Kalkuta Guandonga
Ķīna
Indija

Lagosa
Nigērija
Kinšasa
Kongo

Sanpaulu
Brazīlija

37 milj.

Buenosairesa
Argentīna

Globālās urbanizācijas tendences.
Pasaules iedzīvotāji, kas dzīvo pilsētās, %

15 milj.
6 milj.

Avots: ANO. 2014

Šanhaja
Ķīna

Čuncjina
Ķīna

Barselona
Kaira
Ēģipte

Pekina
Ķīna

30%

54%

66%

1950

2014

2050

Tokija
Japāna
Osaka
Japāna
Manila
Filipīnas
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2. Industriālā revolūcija 4.0

Tehnoloģiju optimisti uzskata, ka mēs dzīvojam otrā
mašīnu laikmeta sākumā un ka funkcionāla un pielietojama
mākslīgā intelekta izveide apvienojumā ar to, ka liela daļa
pasaules iedzīvotāju ir savienota vienā digitālā tīklā, ir
radījusi priekšnoteikumus inovācijai, kas drīzumā padarīs
zinātniskās fantāzijas par ikdienas realitāti.6
2004. gadā divi MIT zinātnieki apgalvoja, ka kravas
automašīnu vadīšana ir pārāk sarežģīta profesija, lai to
varētu aizvietot datori.7 Bet 2016. gadā ducis dažādu
autonomu kravas automašīnu no trim dažādām bāzes
vietām veica braucienus uz Roterdamas ostu (viena no tām
nobrauca vairāk nekā 2000 km, šķērsojot četru Eiropas
valstu robežas).8 Tādējādi digitālās attīstības un pārmaiņu
temps ir grūti prognozējams.
Līdz 2020. gadam digitālā universa izmērs sasniegs 44
zetabaitus (44×1021 baiti), un tajā būs gandrīz tikpat
daudz digitālo bitu, cik zvaigžņu visumā. Šobrīd līdz 90%
datu nav strukturēti, un uzņēmumi, ievācot un uzglabājot
informāciju, izmanto tikai sīku daļu no digitālajiem datiem.
Paredzams, ka tas mainīsies, līdz ar attīstību datorizētās

redzes, paraugu atpazīšanas un kognitīvās analītikas jomā,
radot iespējas netradicionālai datu analīzei. Līdz 2020.
gadam būs radīta tehnoloģija, kas apstrādās un izmantos
vismaz 37% no mūsu rīcībā esošajiem digitālajiem datiem.9
Uzņēmumi, kas var produktīvi analizēt datus, paaugstinās
savu konkurētspēju un, iespējams, mainīs veselu nozaru
uzņēmējdarbības modeļus. Tomēr lielākā daļa attīstības
sasniegumu uzņēmumu līmenī būs pakāpeniski, un tie
būs atkarīgi no ārpakalpojumu sniedzējiem. Gartner lēš,
ka 2016. gadā pasaules IT ārpakalpojumu tirgus bija
sasniedzis 283,5 mljrd. USD apjomu, kas ir par 4,6% vairāk
nekā iepriekšējā gadā.10 No tiem IT pakalpojumus gandrīz
70 miljardu USD apmērā sniedza ārzonas un tuvo ārzemju
(nearshore) uzņēmumi. Paredzams, ka šis IT nozares
sektors strauji augs nākamo piecu gadu laikā.11
Tomēr joprojām pastāv ievērojama atšķirība starp
pieprasītajām un piedāvātajām kvalifikācijām, jo daudzas
attīstītās valstis, īpaši Eiropas valstis, nespēj sagatavot
pietiekoši daudz IKT speciālistu, ko pieprasa jaunā
ekonomika.
6. attēls

No 2020. līdz 2035. gadam
visā pasaulē tiks pārdoti

129 milj.

Ar cilvēku pieļautām
kļūdām ir saistīti

90%

IKT darba vakances
Eiropā 2020. gadā

autonomo transportlīdzekļu.

visu satiksmes negadījumu,
kuru rezultātā ik gadu ES iet
bojā vairāk nekā 40 000 un tiek
ievainoti ap 1,5 milj. satiksmes
dalībnieku.

Avots: Empirica. 2017

Avots: Navigant Research. 2017

Avots: Eiropas Parlaments. 2016

500 000

Tas nenozīmē, ka IKT attīstības rezultāts būs vienīgi
likvidētas darbavietas. Tieši pretēji, IT uzņēmumi ir radījuši
jaunas darbavietas ātrākā tempā nekā jebkad agrāk.12
2016. gadā Amazon kļuva par pirmo uzņēmumu, kas,
uzsākot savu akciju kotēšanu biržā, 20 gadu laikā spējis
nodrošināt darbavietas vairāk nekā 300 000 darbinieku.

Tehnoloģiskā attīstība būtiski ietekmēs pasaules
sabiedrisko dzīvi. Līdz 2022. gadam visā Eiropā tiks
izmantoti automobiļi ar visaptverošu autonomas vadīšanas
(self-driving) aprīkojumu, kas būs liels ieguvums veselības
un drošības jomā. Visām valstīm būs jāsagatavo normatīvie
akti, kas reglamentēs autonomos transportlīdzekļus.

Brynjolfsson, E. and McAfee, A. 2014. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. New York: W.W. Norton & Company.
Levy, F. and R. Murnane. 2004. The New Division of Labour: How computers are creating the next job market. Princeton NJ: Princeton University Press.
8
Wong, J.I. 2016. A fleet of trucks just drove themselves across Europe. Quartz. https://qz.com/656104/a-fleet-of-trucks-just-drove-themselves-across-europe/
9
Kambies, T., Mittal, N., Roma, P. and Sandeep, K. S. 2017. Dark analytics. In Briggs, B. (Ed.) Tech Trends 2017. The Kinetic Enterprise. Westlake, TX:
Deloitte University Press.
10
Gartner. 2017. Market Share Analysis: IT Outsourcing Services, Worldwide, 2016. http://ej.uz/o34j
11
Everest Group. 2017. Demand for Digital Technologies Will Fuel Continued Growth of IT Services in 2017. http://ej.uz/8f1z
12
Mandel, M. 2017. A historical perspective on tech job growth. Washington DC: Progressive Policy Institute.
6
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3. Globāla demokrātijas krīze?

“Kā elektorālo, tā arī liberālo demokrātiju skaits
sāka samazināties pēc 2006. gada, bet pēc
tam izlīdzinājās... kopš tā laika pasaule atrodas
vieglā, bet ilgstošā demokrātijas krīzē... pieaug
risks, ka krīze varētu padziļināties un pavērsties
uz kaut ko daudz sliktāku.”
Prof. Lerijs Daimonds (Larry Diamond),
Stenforda universitāte, 2015

7. attēls

Demokrātisko valstu īpatsvars pasaulē (Freedom House)

1986

47%

41%

34%

45%

1996

2006

2016

Bažas par demokrātijas krīzi pastāv jau pusi gadsimta,
lai gan ar īsu pārtraukumu 1990. gadu sākumā, kas bija
saistīts ar sociālistisko valstu sabrukumu.13 Tai laikā
Francis Fukujama (Francis Fukuyama) publicē slaveno
rakstu, kurā apgalvo, ka vēsture ir beigusies un mēs
ieejam globālas liberālās demokrātijas laikmetā.
Tomēr pēdējā desmitgadē ir vērojama acīmredzama
demokrātisko valstu skaita samazināšanās pasaulē, tā arī
demokrātiskās pārvaldes kvalitātes lejupslīde. Mūsdienu
demokrātija papildus cieš no leģitimitātes problēmām,
kas saistītas ar zemu uzticēšanos svarīgākajiem
politiskajiem spēkiem (partijām un politiķiem) un
iestādēm (likumdevējiem un izpildītājiem), kā arī
būtisku demokrātijas vērtību izzušanu. Donalda Trampa
uzvaru vēlēšanās ASV, Marinas Lepēnas otro vietu
Francijas 2017. gada prezidenta vēlēšanās, kā arī
Brexit referenduma rezultātus 2016. gadā lielākoties
var uzskatīt par balsojumu pret pastāvošo politisko
status quo.

14

Demokrātija ir izdilusi arī Eiropas Savienībā un tās
apkārtnē. Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans
koncentrē arvien vairāk varas prezidenta birojā. Savukārt
tepat Eiropas Savienībā Ungārijas “stingrā roka” Viktors
Orbāns raksturo savu valsti kā “neliberālu demokrātiju”
un slavē Krievijas autoritāro prezidentu Vladimiru
Putinu. Polijā partija “Likums un taisnīgums” (PiS) līdz ar
nākšanu pie varas 2015. gadā ir vājinājusi demokrātiskas
kontroles un līdzsvara mehānismus.14 Demokrātiskās
pārvaldības raksturs pasaulē mainās. Nākamie pieci gadi
varētu būt izšķiroši.
8. attēls

Avots: Freedom House. 2017

13

Demokrātijas izplatīšanās ir apstājusies visā pasaulē.
Tai pašā laikā autoritāras valstis, piemēram, Ķīna un
Singapūra, pierāda sevi gan ar stabilu valdību, gan
ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi un arvien biežāk
tiek minētas kā piemērs dzīvotspējīgām demokrātijas
alternatīvām.

Jauniešos ir mazāk entuziasma
attiecībā uz demokrātijas vērtībām.
Cik svarīgi ir dzīvot demokrātiskā valstī?
Atbilžu sadalījums pēc dzimšanas desmitgades
(izvēlētais atbildes variants “svarīgi”, %)

1930. gadi

72%

52%

1950. gadi

58%

58%

1980. gadi

31%

43%

ASV

Eiropa

Avots: Foa and Mounck. 2016

1975. gadā ASV miljardiera Deivida Rokfellera izveidotā “trīspusējas komisijas” domnīca iesniedza detalizētu pētījumu par demokrātijas krīzi
Ziemeļamerikā, Eiropā un ASV, apgalvojot, ka demokrātijas pārpilnība ASV ir paralizējusi politisko sistēmu. Crozier, M.J., S.P. Huntington
and J. Watanuki. 1975. The crisis of democracy. Report on the governability of democracies to the trilateral commission. New York:
New York University Press.
2017.gadā Polijā tika pieņemts likums, kas atļauj valdībai atlaist no darba konstitucionālās tiesas tiesnešus.
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4. Ķīnas uzplaukums… un jaunā pasaules kārtība
9. attēls

“Amerika ir zaudējusi. Esmu pārkārtojies
atbilstoši jūsu ideoloģiskajam
virzienam.”15

OECD ilgtermiņa kopējā IKP prognoze
2016.-2022.gadam, trilj. USD
19,43

Rodrigo Duterte,
Filipīnu prezidents, apmeklējot Ķīnu. 2016

Ilgtermiņa strukturālās pārmaiņas pasaules ekonomikā
un politikā liecina, ka ASV globālā līderība un ietekme
pakāpeniski samazinās, kamēr Ķīnas ietekme pieaug.
Kaut arī ASV dolārs joprojām ir pasaules rezerves valūta,
un ASV aizsardzības izdevumi ir ievērojami lielāki kā
citām valstīm, liberālā pasaules kārtība, kuru ASV ir
atbalstījusi kopš Otrā pasaules kara beigām, arvien
vairāk top izaicināta ekonomiskajā, militārajā un kultūras
ziņā. Tas būtiski ietekmēs pasauli nākamā pusgadsimta
laikā, Ķīnai panākot un apsteidzot ASV, un kļūstot par
pasaules ekonomikas lielvalsti.
Ekonomiskie panākumi pēdējo desmit gadu laikā ļāvuši
Ķīnai dubultot aizsardzības izdevumus, kamēr ASV un
Lielbritānija faktiski ir samazinājusi reālos izdevumus.16
Nākamajos piecos gados mēs pieredzēsim, ka šī atšķirība
aizsardzības izdevumu ziņā arvien turpinās samazināties.

ASV

17,74

18,64

15,93

Ķīna
14,22

2020

2016

2022

Avots: OECD. 2017

Lai gan Ķīnai būs nepieciešamas vēl dažas desmitgades,
lai sasniegtu paritāti ar ASV attiecībā uz kopējiem
izdevumiem, tomēr paredzams, ka līdz 2022. gadam Ķīna
pārspēs ASV militāro pārākumu Āzijā.
10. attēls

Ķīnas, ASV un Lielbritānijas izdevumi aizsardzībai
(2015.gada salīdzināmajās cenās), USD
2007

2016

104 mljrd.

637 mljrd.

62 mljrd.

Ķīna

ASV

Lielbritānija

226 mljrd.

611 mljrd.

54 mljrd.

Avots: Stockholm International Peace Research Institute. 2017

15

16

CNN. 2016. In China, Duterte announces split with US: ‘America has lost’.
http://edition.cnn.com/2016/10/20/asia/china-philippines-duterte-visit/index.html
Stockholm International Peace Research Institute. 2017. Military expenditure by country, in constant 2015 US dollars.
https://sipri.org/sites/default/files/Milex-constant-2015-USD.pdf

Domnīca Certus
Latvija 2022. Izaicinājumi un iespējas

11

11. attēls

ASV un Ķīnas militārie resursi
(2015)

Bruņotie
spēki

Artilērijas
vienības

Tanki

Zemūdenes

Iznīcinātāji

Kaujas
lidmašīnas

1,4 milj.

7 429

2 785

73

62

3 680

2,3 milj.

13 790

6 540

70

17

2 571

Avots: International Institute for Strategic Studies. 2015

Ķīna ir investējusi arī maigās varas instrumentos,
uzlabojot starptautisko tēlu un veicinot mandarīnu un

citu ķīniešu valodu zināšanu apguvi.17

12. attēls

“Mums jāpaplašina Ķīnas maigā vara, piedāvājot pozitīvu
Ķīnas stāstu un efektīvāk komunicējot Ķīnas vēstījumu.”
Sji Dzjiņpins, Ķīnas prezidents. 2014.18

500

Konfūcija institūtu,
kas popularizē Ķīnas kultūru
pasaulē

400 000

ārvalstu studentu
studē Ķīnā 2015.gadā

200

Ķīnas valdības ziņu
aģentūrai Sjiņhua (Xinhua) ir
160 ārvalstu biroji, to skaits līdz
2020.gadam pieaugs līdz 200.

Avots: Council on Foreign Relations. 2017

17
18

Council on Foreign Relations. 2017. China’s big bet on soft power. https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-big-bet-soft-power
Reuters. 2014. China’s Xi strikes conciliatory note, broadens diplomatic focus. http://www.reuters.com/article/us-china-southchinasea/
chinas-xi-strikes-conciliatory-note-broadens-diplomatic-focus-idUSKCN0JE04J20141130
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5. Globālās vides pārmaiņas
13. attēls

Vairs nav nekādu šaubu, ka pasaule sasilst.
Aģentūra NASA ziņo:

1,1 C°

2001-17

20 cm

10-15%

Kopš 19. gadsimta
vidējā zemes virsmas
temperatūra ir pieaugusi
par 1,1 C°

Sešpadsmit siltākie gadi
kopš 1880. gada, kad
tiek veikti laika apstākļu
novērojumi, ir bijuši,
sākot no 2001. gada

Pasaules jūras līmenis
pēdējā gadsimta laikā ir
pieaudzis par 20 cm

Grenlandes un
Antarktīdas ledus
slāņi ir samazinājušies
par 10-15% kopš
21. gadsimta sākuma

Avots: NASA. 2017

14. attēls

Zinātnieki ir vienisprātis, ka globālās klimata pārmaiņas
ir saistītas ar cilvēka darbību, galvenokārt siltumnīcas
efekta gāzu emisijām. Alternatīvie faktori nevar
izskaidrot vairāk kā 10 procentus no globālās sasilšnas
20. gadsimtā.19 Vairāk sausuma un karstuma viļņu,
stiprāka vēju intensitāte, kā arī nokrišņu daudzuma
izmaiņas ietekmē gan cilvēkus, gan dabu.

Vidējās globālās temperatūras
laika periodā no 1880. līdz 2015. gadam
salīdzinājumā ar vidējo temperatūru
no 1971. līdz 2000. gadam.
1,5

Temperatūras paaugstināšanās pasaulē samazinās vidējo
produkcijas apjomu uz vienu iedzīvotāju, samazinoties
darba ražīgumam, pieaugot mirstībai un īstenojot
dārgākus pasākumus, lai pielāgotos klimata pārmaiņām.

1,0
0,5
0

ES plāno nākotnē ievērojami samazināt emisijas.
Līdz 2030. gadam Eiropas Savienībā:
(i)

emisiju līmenis tiks samazināts par 40%, salīdzinot ar
1990.gadu rādītājiem;
(ii) atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvars tiks
paaugstināts vismaz līdz 27% no ES kopējā enerģijas
patēriņa;
(iii) 20 procenti no ES budžeta jāiegulda klimata
aizsardzībā.
Neskatoties uz to, ievērojama globāla siltumnīcas
efekta gāzu emisija un temperatūras paaugstināšanās
turpināsies arī nākotnē.

19

NASA. 2017. https://climate.nasa.gov/causes.

-0,5
-1,0
-1,5
1880

2015
95% ticamības intervāls
Ikgadējā anomālija

Avots: National Oceanic and Atmospheric Administration. 2016
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1. Rīga un reģioni
15. attēls

Prognozējamās iedzīvotāju skaita izmaiņas
2022.gadā salīdzinājumā ar 2017.gadu, %
Rīgas aglomerācija

-12

-7

-2

+7

+2

+12

Rūjienas nov.

-9%

+0,5%

Alojas nov.

Mazsalacas
nov.

-6%
Dundagas nov.

Salacgrīvas
nov.

-8%
Ventspils

Ventspils nov.

-6%

-5%

-2%
Kuldīgas nov.

-6%

-6%
Skrundas nov.

+1%

-5%

Krimuldas nov.

Pārgaujas nov.

-3%
+2%

Mērsraga nov.

-6%

+1%
Inčukalna nov.

Kandavas nov.

-15%
Valmiera

Jūrmala

Rīga

Stopiņu nov.

Ādažu nov.

-11%
Beverīnas nov.

-6%
Priekuļu nov.

-4%
Līgatnes nov.

Smiltenes nov.

-4%

-8%
Cesvaines nov.

-5%

0%
Garkalnes nov.

-8%

+10%
Ropažu nov.

-9%
Vecpiebalgas
nov.

-7%
Pļaviņu nov.

Mālpils nov.

-6%
Jaunpiebalgas
nov.

Grobiņas nov.

-6%
Durbes nov.

-6%

-7%

-9%
Brocēnu nov.

-5%

-5%
Jaunpils nov.

-1%
Tukuma nov.

-3%

0%
Babītes nov.

-6%

Mārupes nov.

+13%
Jelgava

Liepāja

Vaiņodes nov.

Saldus nov.

Dobeles nov.

-1%

+22%
Ozolnieku nov.

Nīcas nov.

-8%
Priekules nov.

-6%

-4%

Olaines nov.

+1%
Ķekavas nov.

+14%
Salaspils nov.

+11%
Ikšķiles nov.

+4%
Iecavas nov.

-7%

Ogres nov.

+17%
Baldones nov.

+4%

+9%

-9%

-3%

-6%

Jelgavas nov.

-4%

-5%

Viļakas nov.

-5%
Amatas nov.

Rundāles nov.

-6%

-8%
Lubānas nov.

-3%
Ērgļu nov.

-10%
Rugāju nov.

-6%
Madonas nov.

-10%
Bal�navas nov.

-10%
Balvu nov.

-7%

-6%

-10%

Kārsavas nov.

-10%

-4%

-3%
Lielvārdes nov.

-10%

Skrīveru nov.

-5%

Aizkraukles
nov.

-8%

Jēkabpils

-5%

-6%

Krustpils nov.

+5%

Varakļānu nov.

Rēzeknes nov.

-9%

-1%

Ciblas nov.

-8%

Ķeguma nov.

+5%

-6%

Jaunjelgavas
nov.

-1%

Bauskas nov.
Tērvetes nov.

-5%
-8%

-2%

Auces nov.

-1%
-8%

+8%

Alūksnes nov.

Kokneses nov.

-6%
-1%

Apes nov.

Gulbenes nov.

0%
Raunas nov.

Cēsu nov.

-8%

Engures nov.

Valkas nov.

Siguldas nov.

-6%
+12%

Aizputes nov.

-6%
Burtnieku nov.

Strenču nov.

Sējas nov.

-8%
Talsu nov.

Carnikavas
nov.

Pāvilostas nov.

-10%
Kocēnu nov.

-6%

Rojas nov.
Saulkrastu nov.

Alsungas nov.

Limbažu nov.

Naukšēnu nov.

Vecumnieku
nov.

-6%

Salas nov.

Jēkabpils nov.

-5%
Neretas nov.

Līvānu nov.

-5%
Viesītes nov.

-7%

-9%
Aknīstes nov.

-7%

Rucavas nov.

-5%

Vārkavas nov.

-7%
Preiļu nov.

-7%
Ilūkstes nov.

-10%

-6%

Viļānu nov.

-9%
Riebiņu nov.

-8%
Daugavpils

-11%

Rēzekne

-11%
Aglonas nov.

-10%
Krāslavas nov.

-12%

Ludzas nov.

-10%
Zilupes nov.

-10%
Dagdas nov.

-9%

Daugavpils
nov.

Avots: Centrālā statistikas pārvalde, Certus prognoze. 2017

Globālā urbanizācijas tendence ir skārusi arī Latviju, jo
Rīgas aglomerācija turpina piesaistīt cilvēkus no citām
Latvijas vietām, pateicoties dinamiskākai dzīves videi
un lielākām izglītības un profesionālajām iespējām.
Tas, bez šaubām, ap Rīgu augošajām pilsētām un
piepilsētām rada transporta, mājokļu un sociālās

-12%

izlīdzināšanas problēmas. Tajā pašā laikā Latvijas lauku
ciemati un pilsētas saskaras ar aizvien dramatiskākiem
izaicinājumiem – iedzīvotāju skaita samazināšanās,
sabiedrības novecošana un ar to saistīti sāpīgi lēmumi
attiecībā uz izglītības, veselības aprūpes, transporta un
citu pakalpojumu samazināšanu.
16. attēls

No otras puses, daudzās mazajās pašvaldībās Latvijas reģionos ir tikai daži nozīmīgi privātie
darba devēji, un lielāko daļu darbavietu nodrošina valsts un vietējās pārvaldes iestādes

24

38

24 pašvaldībās nav
38 pašvaldībās vairāk nekā
privātu uzņēmumu, kuri vienu trešdaļu darbavietu
nodarbinātu vairāk nekā nodrošina pašvaldības un
50 darba ņēmēju
valsts iestādes

39
39 pašvaldībās dzīvo mazāk nekā 4 000 iedzīvotāju,
kas saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likumu ir minimālais skaits pašvaldības
pastāvēšanai
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17. attēls

Salīdzinošais IKP uz vienu iedzīvotāju,
rēķinot pēc pirktspējas paritātes (PPP) starptautiskajos dolāros
43 425

25 710
20 771

19 648

16 325

Rīga

Pierīga

15 639

Vidzeme

Kurzeme

12 990

Zemgale

Latgale

LATVIJA

% no IKP uz vienu iedzīvotāju Latvijā
168%

81%

64%

76%

61%

51%

100%

Valstis ar līdzīgu IKP uz vienu iedzīvotāju
Lielbritānija

Bulgārija

Melnkalne

Argentīna

Ķīna

Dienvidāfrika

Kazahstāna

Avots: Centrālā statistikas pārvalde, Starptautiskais valūtas fonds.

2018. gadā Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā
iemaksas veiks 15 no 119 Latvijas pašvaldībām,

no tām 14 – Rīgas aglomerācijas pašvaldības.
18. attēls

Iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā,
milj. EUR
35,6
28,5

Valsts

89,6

Rīga

28,7

35,4

100,5

98,5
86,9

78,3

68,2

121,2

35,7

35,8

127,2

127,8

91,8

91,6

72,8

Pašvaldības
kopā
2013
Avots: Finanšu ministrija. 2017

2014

2015

2016

2017

2018
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2. Rīgas salīdzinošā lejupslīde…?
19. attēls

Vien nedaudz vairāk kā pirms gadsimta
Rīga bija visdinamiskākā Baltijas jūras
reģiona pilsēta. Piecdesmit gados pirms
Pirmā pasaules kara tās iedzīvotāju skaits
pieauga par 500%, un pilsēta kļuva
pazīstama kā droša vieta starptautiskajām
investīcijām Krievijas impērijā, pakāpeniski
kļūstot par lielāko tirdzniecības centru,
kur būtiskākās investīcijas tika veiktas
automobiļu, aviācijas un banku nozarēs.

Rīgas iedzīvotāju skaits
1867.-1913. gadā
481 950

255 879
169 329

102 590
Diemžēl Pirmais pasaules karš visu mainīja.
Valdība evakuēja rūpnīcas, bankas un
cilvēkus uz Krievijas iekšzemi. Ja liela daļa
1867
1881
1897
1913
iedzīvotāju atgriezās, tad rūpnīcas un
Avots: Corrsin. 1982
kapitāls palika Krievijā (vēlāk – Padomju
Savienībā). Starpkaru laikmetam
raksturīgā autarkijas politika un vēlāk
– padomju laika slēgtās robežas nozīmēja, ka vairāk
Lai gan pēdējā gadsimta ceturksnī Rīgas starptautiskā
nekā pusgadsimtu Rīga bija izolēta no saviem bijušajiem
biznesa un tirdzniecības sakari ir auguši un attīstījušies,
tirdzniecības partneriem. Šī plaisa laikā ļāva Stokholmai
pēdējā desmitgadē ir vērojama lielākā iedzīvotāju skaita
kļūt par ietekmīgāko pilsētu Baltijas jūras reģionā ārpus
samazināšanās, salīdzinot ar jebkuru Baltijas jūras reģiona
Krievijas, pavisam nedaudz apsteidzot Helsinkus.
galvaspilsētu.
20. attēls

Baltijas jūras reģiona valstu galvaspilsētu iedzīvotāju skaita izmaiņas
2007.-2015. gadā

+9,2%

+15,5%

1 689 952

1 492 778

620 715

568 531

-11,3%

722 485

641 007

Helsinki

+3,7%
399 141

Rīga

Tallina

413 782

-2,1%

554 409

Stokholma
Avots: Eiropas Komisija. 2017

Viļņa

542 626
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21. attēls

Politiskie konflikti starp sociāldemokrātiskās Saskaņas
vadīto Rīgas pašvaldību un vienai otru aizvietojošām
centriskajām Latvijas valdības koalīcijām nav ļāvuši
izmantot Rīgas pilnu ekonomisko potenciālu, saskaņojot
Rīgas attīstības plānu, izmantojot nacionālos, Eiropas, kā
arī pašvaldības resursus. OECD 2017. gada ziņojumā par
Latviju ir uzsvērts:

Baltijas valstu galvaspilsētas
IKP pirktspējas paritātes standartos
(PPS) uz vienu iedzīvotāju,
% no ES vidējā (2014)

108%

“Rīgas starptautiskā konkurētspēja
atpaliek no līdzīgām Baltijas jūras
reģiona pilsētām. Piemēram, IKP uz
vienu iedzīvotāju vidēji ir aptuveni 70%
no tā, kāds tas ir citās galvaspilsētās.”20
Neskatoties uz dabiskajām ģeogrāfiskajām
priekšrocībām, piemēram, ostu (salīdzinājumā ar
iekšzemē esošo Viļņu) un arhitektoniski nozīmīgo
pilsētas centru, kas nav salīdzināms ar Tallinu un
Viļņu, Rīga nespēj izmantot šīs priekšrocības. Tādējādi,
neskatoties uz to, ka pilsēta nenoliedzami ir Baltijas
valstu finanšu centrs (2015. gadā banku aktīvu attiecība
pret IKP Latvijā bija 131%, salīdzinot ar 113% Igaunijā

Põhja-Eesti
(Tallinas
reģions)

107%
Rīga

109%
Viļņas reģions
Avots: Eurostat. 2017

un tikai 67% Lietuvā), Viļņa ir piesaistījusi vairāk finanšu
nozares kopējo pakalpojumu centru nekā Rīga.21 Varbūt
tas arī nepārsteidz, jo Viļņa (un Tallina) ir attīstījušas
pieejamo biroja telpu platību daudz ātrāk nekā Rīga.
22. attēls

Biroja telpu platība Baltijas valstu galvaspilsētās
2016. gadā

Viļņa

Rīga

Tallina

Celtniecības
procesā esošie
biroju projekti (m2)

80 530

12 300

45 000

Pabeigtie biroju
projekti (m2)

99 190

65 000

123 800

6,3%

4,5%

7,9%

Gada beigās
brīvo biroja telpu
daudzums
Avots: Colliers International. 2017

20

21

OECD. 2017. Economic Survey of Latvia. http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/
oecd-economic-surveys-latvia-2017_eco_surveys-lva-2017-en#page113
KPMG. 2016. Estimated macroeconomic impact of the banking industry, including the international customer banking segment, in Latvia.
Riga: KPMG; Leklēra, M. 2017. Brexit un tā ietekme Latvijā. Draudi vai iespējas. Rīga: Domnīca Certus. http://certusdomnica.lv/agenda/
brexit-un-ta-ietekme-latvija-draudi-vai-iespejas/
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3. Budžeta ierobežojumi
23. attēls

Pēdējā desmitgadē Latvija ir pieredzējusi skarbus budžeta
taupības pasākumus, īstenojot nozīmīgus izdevumu
samazinājumus, kas nākotnē kļūs arvien lielāki, Latvijas
iedzīvotājiem novecojot, pensionējoties, bet darbspējīgā
vecuma iedzīvotājiem pārceļoties uz pilsētām un arī
samazinoties skaita ziņā. Liela daļa šo ierobežojumu būs
īpaši jūtami Latvijas lauku reģionos, kur aizvien mazākai
darbaspējas vecuma iedzīvotāju grupai būs jānodrošina
esošie sabiedriskie pakalpojumi.

Latvijas darbspējas vecuma
iedzīvotāju skaits,
% no iedzīvotāju kopskaita

24. attēls

Lūdzu nosauciet trīs uzdevumus,
kurus Latvijas valdībai, pēc Jūsu
domām, būtu jāveic vispirms?
(2017. gada septembris)

15%
13%

2012

2017

2022

68%

67%

65%

63%

Avots: Centrālā statistikas pārvalde, Certus prognoze. 2017

Uzlabot un
sakārtot veselības
aprūpes sistēmu

26%

2007

Tajā pašā laikā, darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaitam
ilgstoši samazinoties, Latvijas valdība ir pakļauta
sabiedrības spiedienam, kas pieprasa palielināt izdevumus
sabiedriskajiem pakalpojumiem, jo īpaši veselības aprūpei
(kas ir saprotams, jo pensionāru skaits ir pieaudzis, bet
darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaits – samazinājies)
un pensijām. Patiešām, Latvija veselības aprūpei tērē
ievērojami mazāk līdzekļu nekā jebkura cita Ziemeļeiropas
reģiona valsts, tomēr straujš izdevumu pieaugums ļautu
Latvijai rādītāju ziņā panākt vien kaimiņus, bet nekādā
veidā ne sasniegt Ziemeļvalstu augsto izmaksu līmeni.

Palielināt pensijas
un pabalstus

Uzlabot izglītības
kvalitāti
Avots: SKDS. 2017

25. attēls

Veselības aprūpes izdevumi Ziemeļeiropas valstīs 2014. gadā
% no IKP

Somija

9,5%

Zviedrija

Igaunija

11,1%

6,1%

Dānija

10,4%
Vācija
Avots: Eurostat. 2017

5,5%

Polija

11%

Latvija

6,2%
6,3%

Lietuva

Domnīca Certus
Latvija 2022. Izaicinājumi un iespējas

19

Krievijas īstenotās Krimas aneksijas rezultātā valdība
apņēmās palielināt aizsardzības izdevumus līdz 2%
no IKP, šis rādītājs tiks sasniegts 2018. gadā. Tomēr
tas nenozīmē, ka ārējais spiediens uz Latvijas budžetu

kļūs mazāks – tā kā Latvija ir NATO robežvalsts, var
paredzēt, ka Latvijai nāksies palielināt aizsardzības
izdevumus vēl vairāk.

26. attēls

Latvijas aizsardzības budžets 2014.-2019.gadā
milj. EUR

Avots: Aizsardzības ministrija. 2017

223

258

368

450

559

2014

2015

2016

2017

2018

?
...

2022
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4. ES FONDU NĀKOTNE

Kohēzijas fondi kopš 2004. gada ir bijuši būtiski
reģionālajai attīstībai un investīcijām Latvijā.
27. attēls

Kohēzijas fondu finansējuma
rezultātā Latvijas IKP audzis par

2,1% gadā

Eiropas Savienības budžets, kas ir nedaudz lielāks par 1%
no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālā kopienākuma,
ir izsmelts, turklāt tas ir neelastīgs. Gan ES iestādes,
gan dažas no lielākajām dalībvalstīm ir apspriedušas
jautājumu par finansējuma pārdalīšanu no reģionālās
attīstības jomas uz tādām jaunām prioritātēm kā drošība,
aizsardzība un robežkontrole.

gadā laikposmā
no 2007. līdz 2013. gadam.
Avots: Eiropas Komisija. 2014

Vēl vairāk šo problēmu saasinājis Brexit referendums, jo
dalībvalstīm un Eiropas Komisijai nu ir vai nu (1) jāpieņem,
ka ES budžets samazināsies par 15%, jo ES zaudē valsti,
kas līdz šim ir bijusi otra lielākā neto budžeta iemaksu
veicēja (turklāt – dedzīga kohēzijas fondu atbalstītāja),
vai arī (2) jālemj par to, ka dalībvalstis, kas veic neto
iemaksas ES budžetā, palielina to apjomu, lai ES budžets
absolūtajos skaitļos tiktu saglabāts 2014.-2020. gada
līmenī. Trešā iespēja, ka dalībvalstis varētu vienoties par
vispārēju kopēju budžeta palielinājumu, lai saglabātu
kohēzijas izdevumus patreizējā līmenī un finansētu jaunas
iniciatīvas, ir maz ticama.

Kohēzijas fondu finansējuma
īpatsvars veidojis

60% gadā
Latvijas publisko investīciju
2015.-2017.gadā
Avots: Eiropas Komisija. 2017

28. attēls

ES fondi Latvijā.
Vakar. Šodien. Rīt?
2007-2013

4 530 447 634 EUR

2014-2020

4 418 233 214 EUR

2021-2027

3 755 498 232 EUR…?
(ar 15% samazinājumu)

22

23

Tomēr ES kohēzijas politikas nākotne pēc 2020. gada
joprojām ir neskaidra. Plašsaziņas līdzekļu stāsti par to,
ka Latvijai pēc 2020. gada kohēzijas fondu līdzekļi vairs
nebūs pieejami, nav pavisam patiesi, taču tie atspoguļo
pastāvošo neskaidrību šajā jautājumā. Tikai 3% Latvijas
iedzīvotāju tic, ka valdībai ir plāns, kā rīkoties pēc
kohēzijas fondu līdzekļu izbeigšanās 2020. gadā.22

Vislielākā iespējamība ir pašreizējo apstākļu saglabāšana
gan absolūtā budžeta apjoma, gan kohēzijas finansējuma
ziņā. 2017. gada oktobrī reģionālās politikas komisāre
Korina Krecu (Corina Creţu) iezīmēja kohēzijas politikas
nākotnes redzējumu, kas atspoguļo status quo
saglabāšanu:

“Mūsu Savienībai nepieciešama
lielāka izlīdzināšanās. Lai gan krīze ir
beigusies, tā ir atstājusi acīmredzamas
rētas daudzos reģionos. Tiem būs
nepieciešama kohēzijas politika, lai
apmierinātu šodienas un rītdienas
izaicinājumus.”23

Baltic International Bank. 2016. Latvijas Barometrs. Eiropas Fondi. 2016.g. septembris.
https://www.bib.eu/uploads/2017/02/2016.09.Eiropas_Savienibas_Fondi_Baltic_International_Bank_Latvijas_barometrs.pdf
European Commission. 2017. Seventh report on economic, social and territorial cohesion.
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/
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5. Paaudžu konflikts

Latvijas iedzīvotāju skaits turpinās samazināties, un
sabiedrība turpinās novecot, un šī procesa smagums būs

īpaši jūtams attālajos lauku reģionos.

29. attēls

Latvijas elektorāta vecuma struktūras izmaiņas no 2017. līdz 2022. gadam
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Avots: Centrālā statistikas pārvalde, Certus prognoze 2017.

Tūlītēju ietekmi sajutīs darbspējīgā vecuma iedzīvotāji, jo
strādājošo skaita samazināšanās radīs lielāku nodokļu
slogu, lai nodrošinātu pensijas un veselības aprūpes
izmaksas arvien pieaugošajam pensionāru skaitam.

1990. gadā 5,5 darbspējas vecuma cilvēki uzturēja vienu
pensijas vecuma iedzīvotāju, 2022. gadā tie būs mazāk
nekā 3 strādājošie uz vienu pensionāru, bet 2030. gadā –
vien 2,3 strādājošie uz vienu pensionāru.
30. attēls

Vecumatkarības rādītājs 1990.-2030.gadā

5,5 : 1

1990. gadā

4,6 : 1

2000. gadā

Avots: Centrālā statistikas pārvalde, Certus prognoze 2017.

3,7 : 1

2010. gadā

3:1

2020. gadā

2,7 : 1

2030. gadā
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31. attēls

Vecāki cilvēki prasīs lielākas pensijas, labāku veselības aprūpi un vairāk labumu no politiķiem. Turklāt,
visticamāk, lielākā daļa viņu prasību tiks apmierinātas, jo viņu priekšrocība ir gan lielāks skaitliskais
īpatsvars, gan arī fakts, ka vecāki cilvēki ir disciplinētāki vēlētāji:

Efektīvais elektorāts

Vēlēšanās piedalīsies

21%

47%

5 no 10

8 no 10

18-35 gadi

virs 55 gadi

līdz 25 gadi

virs 55 gadi

Cilvēki vecumā virs 55 gadiem
jau šobrīd veido 47% pašreizējā
efektīvā elektorāta (tie, kuri
balsos); tai pašā laikā vecuma
grupa no 18 līdz 35 gadiem veido
vien 21% efektīvā elektorāta.

Vecuma grupā pāri par 55 gadiem
visticamāk vēlēšanās piedalīsies
8 no 10 cilvēkiem, savukārt
vecuma grupā līdz 25 gadiem –
vien 5 no 10.

Vēlētāju īpatsvars

18-35 gadi

virs 55 gadi

2022. gadā būs pieaudzis
vēlētāju īpatsvars vecuma grupā
virs 55 gadiem, bet samazinājies –
vecuma grupā no 18 līdz
35 gadiem.

32. attēls

Potenciālo vēlētāju skaita izmaiņas
41
0
7
42 17
2
65
6
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6
1
26 39
0
43
2

26
6
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25
2
3
05
0
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2

nebalsos

27
9

balsos
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3
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0

26
1
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3
8
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2
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3

2022

73
2

2017

28
2

Gads:

80
2

2017.-2022.gadā

Vecums:

18-24

25-34

35-44

45-54

55-63

64+

79%

78,3%

Balsošanas varbūtība
49,9%

58,7%

Avots: Centrālā vēlēšanu komisija, Certus prognoze. 2017

64,1%

73,7%
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6. Ideoloģijas krustceles

Kādu Latviju mēs piedzīvosim 2022. gadā? Vai Latvijas
sociālekonomiskais modelis attīstīsies no pašreizējā,
kuru raksturo zems vispārējo valsts izdevumu līmenis
par plašu sociālo pakalpojumu grozu, un pārtaps par
Ziemeļvalstu modeli, kam raksturīga lielāka pārdale un

augstāki sociālie izdevumi? Vai Vašingtonas konsensa
“neredzamo roku” aizstās aktīvāka un niansētāka
pieeja, kas paredz un veicina valsts un ekonomikas
konkurētspējīgāko nozaru straujāku attīstību?
33. attēls

Vispārējie valstu izdevumi
2015.gadā, % no IKP
60
50,2

50
37 37,6

40

40,1

Valstu izdevumi sociālajā
jomā 2016.gadā, % no IKP

54,8 57

42,8

30
20

14,5

19,3 21,5

30,8
27,1 28,7

10

Avots: OECD. 2017
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34. attēls

Latvijas attīstības modeli pēc 1991. gada lielā mērā noteica
starptautiskie nosacījumi, nevis konkurējošas politiskās
ideoloģijas. Attīstību 1990. gados un 2000. gados noteica
Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) un Pasaules Bankas
ieteikto “Vašingtonas konsensa” reformu īstenošana,
kā arī galvenais mērķis – iestāties Eiropas Savienībā un
pievienoties NATO. Pēc šo mērķu sasniegšanas sekoja
četru gadu periods, kad Latvijas politiķi varēja darboties ar
pavisam nedaudziem starptautiskiem ierobežojumiem, bet
tas beidzās ar 2008.-2010. gada dziļo ekonomisko krīzi,
kad Latvijas politika atkal nokļuva “starptautisko aizdevēju”
(galvenokārt ES un SVF) uzraudzībā. Tam sekoja īsi periodi,
kurus noteica nosacījumi saistībā ar pievienošanos eiro
zonai un OECD. Nu nosacījumu ēra ir beigusies. Vairs nav
neviena starptautiska klubiņa, kam pievienoties.
Tomēr ticību Vašingtonas konsensa modelim ir satricinājusi
finanšu krīze Eiropā, kā arī Ķīnas un citu Āzijas valstu
pārliecinošā ekonomiskā izaugsme, pielāgojoties
kapitālismam, bet vienlaikus saglabājot nedemokrātisku
pārvaldes režīmu. Tā kā globālās ietekmes centrs turpina
pārvietoties uz Āziju, pastāvošās sociāli ekonomiskās
paradigmas tiks pārskatītas kā Latvijā, tā arī citviet pasaulē.

IKP pieaugums gadā no 2004. līdz 2016.gadam, %
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Avots: Pasaules Banka. 2017
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7. Automatizācija un digitalizācija

Roboti, kas pilnībā aizvieto cilvēku un kuru dēļ izzūd
daļa darbavietu, tiek plaši apspriesti gan Latvijā, gan
ārzemēs.24 Iespējams, ka visspilgtāk to ilustrē straujais
pašapkalpošanās kasu skaita pieaugums Latvijas
lielveikalos.
Kāds populārs pētījums liecina, ka 65% bērnu, kas
šobrīd sāk mācīties pamatskolā, strādās darbavietās un
profesijās, kuras pašlaik pat nepastāv.25 Visaugstākais
automatizācijas potenciāls parādās paredzamās fiziskās
aktivitātes un iekārtu darbībās – tehniski pašlaik būtu
iespējams, automatizējot šīs darbības, ietaupīt 81% laika,
kas tiek pavadīts, tās veicot. Augsts automatizācijas
potenciāls ir atrodams arī datu vākšanā (64%) un

apstrādē (69%), grūtāk ir automatizēt cilvēku vadības
un attīstības uzdevumus (9%). Nozaru analīze liecina,
ka vislielākās automatizācija iespējas ir izmitināšanas
un ēdināšanas pakalpojumu, ražošanas, transporta un
uzglabāšanas nozarēs, bet salīdzinoši mazāk – izglītības
pakalpojumu, uzņēmumu vadības un veselības aprūpes
nozarēs. Tomēr, ņemot vērā sociālos, ekonomiskos,
juridiskos un citus ierobežojumus, šobrīd pieejamo
automatizācijas tehnoloģiju pilnīga pielāgošana
var ilgt līdz 2055. gadam.26 Atšķirīgo darbaspēka
izmaksu dēļ automatizācija vispirms notiks ekonomiski
visattīstītākajās valstīs, kas nozīmē, ka Latvijai būs laiks
pielāgoties.

35. attēls

Darbavietas ar augstu un zemu automatizācijas potenciālu
(automatizācijas iespējamība, %)
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Avots: Frey un Osborne. 2013
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26

Vilūns, R. (2016). Vai roboti drīzumā aizstās darbiniekus? http://ej.uz/5c9c ;Ir (2017). Vai roboti atnesīs 1500 eiro algas? http://ej.uz/26va; Latvijas
Radio (2017). Diskusijas sarunu festivālā “Lampa”. Vai darbinieku aizstās robots? http://ej.uz/861t
WEF (2016). The Future of Jobs. http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/
McKinsey Global Institute. 2017. A Future That Works: Automation, Employment and Productivity. http://ej.uz/xkne

Domnīca Certus
Latvija 2022. Izaicinājumi un iespējas

25

Dažas nodarbes izzūd, bet ekonomika regulāri rada
arī jaunas darbavietas. Profesiju nomaiņas līmenis (kas
tiek aprēķināts summējot jaunradīto darbavietu skaitu
profesijās, kurās nodarbinātība pieaug, un zudušo

darbavietu skaitu profesijās, kurās nodarbinātība
samazinās) pēdējos gados ir bijis relatīvi zems. Profesiju
nomaiņas temps ASV kopš 2000. gada nav pārsniedzis
15%, un pēdējo piecu gadu laikā Latvijā tas ir bijis 20%.27
36. attēls

Desmit profesijas, kurās no 2015. gada janvāra līdz 2017. gada
janvārim mēneša darba stundu skaits Latvijā mainījies visvairāk
un vismazāk, tūkstošos stundu
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mazāk stundu

Kasieri
Virtuves strādnieki
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Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas darbinieki
Kravas automobiļu vadītāji
Citur neklasificēti strādnieki

Ēku būvnieki
Bankas kasieri
Vidējās izglītības pedagogi
Zivju pārstrādātāji
Sētnieki
Izglītības jomas vadītāji
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Augstskolu akadēmiskais personāls
Būvelektriķi
Apsargi

vairāk stundu

+125
+128
+140
+142
+142
+174
+193
+267
+274
+297

Avots: Valsts ieņēmumu dienests. 2017

Valsts ieņēmumu dienesta dati liecina, ka profesijās,
kurās ir vislielākais darba stundu skaita samazinājums,
visticamāk, tikai banku kasieru gadījumā tas ir saistīts ar
darba automatizāciju, bet pat to, šķiet, kompensē klientu
apkalpošanas darbinieku un kasieru sniegto pakalpojumu
pieprasījuma pieaugums. Protams, šādas iespējas reiz
beigsies, un cilvēkiem būs nepieciešama pārkvalificēšana.

27

28

No otras puses, nepārprotami palielinās pieprasījums
pēc programmētājiem un speciālistiem ar IT saistītajās
profesijās. Patiesībā, lai nodrošinātu IKT nozares
turpmāku attīstību Latvijā un apmierinātu pieprasījumu
pēc IKT speciālistiem citās tautsaimniecības nozarēs,
katru gadu ir nepieciešami 3 000 IKT studiju programmu
absolventi. Apmēram 1000 no tiem var sagatavot no
vietējiem studentiem, bet papildu 2000 būs jāsagatavo
no ārvalstu studentu vidus.28

ASV indikatori ir no Atkinson, R. D. and Wu, J. 2017. False Alarmism: Technological Disruption and the U.S. Labor Market, 1850–2015.
http://ej.uz/xu2b Autori norāda, ka profesiju nomaiņas temps bija ievērojami augstāks 1850.gados (gandrīz 60%) un pat 1950.gados (aptuveni 35%).
Mūsu aprēķini par Latviju balstās uz Valsts ieņēmumu dienesta datiem, un tie liecina, ka profesiju nomaiņu temps laika posmā no 2015. gada līdz
2017. gadam bija 8%, t.i., aptuveni 20% salīdzinošajā piecu gadu periodā.
Spuriņš, U un Sjundjukovs, E. 2017. IKT Nozare: Izrāviena scenārijs. Rīga: Domnīca Certus http://certusdomnica.lv/agenda/
ikt-nozare-izraviena-scenarijs/
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8. Latvijas un Krievijas attiecības

Krievija ir viens no Latvijas nozīmīgākajiem tirdzniecības
partneriem un trešais lielākais Latvijas eksporta

galamērķis. Ne mazāk svarīga ir tranzīta, finanšu un
tūrisma pakalpojumu sniegšana.
37. attēls

Latvijas ekonomiskā sadarbība ar Krieviju

793

80

milj. EUR

280

milj. EUR

preču eksports uz
Krieviju 2016. gadā

ienākumi no Krievijas
tūristiem 2016. gadā

309

milj. EUR

milj. EUR

dzelzceļa pakalpojumu
eksporta 2016. gadā

finanšu pakalpojumu
eksporta 2015. gadā

Avots: CSP. 2017, KPMG. 2015, Certus. 2017

Ekonomiskās attiecības šajās nozarēs tomēr ir
piedzīvojušas ievērojamu lejupslīdi, piemēram, Krievija ir
veikusi ieguldījumus savu ostu un tranzīta infrastruktūras
veidošanā Baltijas jūras reģionā, aizvirzot tranzīta

plūsmas projām no Latvijas. Ja trīs jaunās Krievijas ostas
(Ustjluga, Primorska, Visocka) nebūtu izveidotas, tad
apkalpoto kravu apjoms katrā Latvijas ostā šobrīd būtu
divreiz lielāks.
38. attēls
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Prognozējamās kravas pārvadājumu plūsmas Latvijas ostās,
ja Krievijā nebūtu uzbūvētas Primorskas, Ustjlugas un Visockas ostas, mlj. t
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Attiecības starp Rietumu pasauli un Krieviju ir
pasliktinājušās pēc Krimas aneksijas, abas puses ir
ilgstoša retoriska konflikta situācijā. Situāciju Latvijā
sarežģī lielas krieviski runājošas minoritātes klātbūtne.

Salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm Latvijā ir daudz
lielāka sabiedrības daļa, kurai ir pozitīva attieksme
pret Krieviju. 2017. gadā 76 procentiem Latvijas
krievvalodīgo bija pozitīvs viedoklis par Krieviju.
39. attēls

Labvēlīga attieksme pret Krieviju un ASV 2017. gadā, %
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Avoti: Pew. 2017, SKDS. 2017

Šis dalījums etnisko latviešu un krievvalodīgo attieksmē atspoguļojas arī balsošanas modeļos.
40. attēls

603 000

Krievvalodīgo iedzīvotāju
skaits Latvijā 2017. gadā

53,2%

Krievvalodīgo iedzīvotāju
īpatsvars Rīgā 2017. gadā

91%

balstiesīgie krievvalodīgie
iedzīvotāji 2017. gada Rīgas
pašvaldību vēlēšanās balsoja
par sociāldemokrātisko partiju
“Saskaņa”

Avoti: CSP. 2017, LSM. 2017

Šo trīs elementu – retoriskais starptautiskais konflikts,
stipras ekonomiskās saites, nozīmīga Krievijai

simpatizējoša minoritāte – saskaņošana turpinās radīt
milzu izaicinājumu Latvijas politikas veidotājiem.
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9. Aizvien zaļāka Latvija

Cīņa ar klimata pārmaiņām ir viena no vissvarīgākajām
Eiropas Savienības politikas prioritātēm. Galvenās
politikas jomas ir veicināt atjaunojamās enerģijas
izmantošanu, uzlabot energoefektivitāti un

samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Progress
ir sasniegts, nosakot visām dalībvalstīm saistošus
kvantitatīvus mērķus.

41. attēls

2030. gada klimata un enerģētikas politikas satvarā
nosaka trīs galvenos mērķus 2030. gadam:
Siltumnīcas efekta gāzu emisiju
samazināšana vismaz par 40%
(no 1990. gada līmeņa)

Vismaz 27% atjaunojamo
enerģijas avotu īpatsvars

Energoefektivitātes uzlabošana
vismaz par 27%

91,9 miljoni eiro

?

?

2016. gadā

42. attēls

Cīņa ar klimata pārmaiņām izmaksā dārgi.
Laikposmā no 2011. gada līdz 2030.
gadam paredzams, ka vidējie ikgadējie
papildu ieguldījumi ES kopumā sasniegs
38 miljardus eiro.29
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Avots: Eiropas Komisija. 2017
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Neraugoties uz to, ka Latvija dalībvalstu
vidū bija otrajā vietā (32,8%) atjaunojamo
enerģijas resursu ziņā 2004. gadā, Latvijai
tika noteikts ambiciozais 40% mērķis.
Līdz šim mērķa sasniegšanas izdevumi
bija 91,9 miljoni eiro 2016. gadā vien,
slēpjot nodokli enerģijas patērētājiem
elektroenerģijas tarifā.30

(% no bruto enerģijas gala patēriņa)

La
tv
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Nosakot jaunus klimata politikas mērķus,
ES politikas procesā nav pietiekami
ņemtas vērā dalībvalstu finansiālās
un institucionālās iespējas īstenot šīs
politikas, ne arī tas, cik šīs valstis jau ir
“zaļas”.

No atjaunojamiem enerģijas avotiem
iegūstamās enerģijas īpatsvars

Eiropas Komisija. 2017. 2030 climate & energy framework. https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
Ekonomikas ministrijas dati.
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Šis nodoklis (OIK) ir arī pasliktinājis energoietilpīgu
ražošanas uzņēmumu konkurētspēju.

Saistošās enerģijas un siltumnīcas efekta gāzu emisijas
mērķu sasniegšanas izmaksas pašlaik nav zināmas,
tomēr nav šaubu, ka tās radīs ievērojamas problēmas
gan valsts, gan privātajā sektorā.
43. attēls

Siltumnīcas efekta gāzu emisijas uz vienu iedzīvotāju
GHG emisijas uz vienu cilvēku (t CO2 eq. uz vienu iedzīvotāju)
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10. Pārmaiņas mediju vidē

Tradicionālie ziņu mediji – drukāti laikraksti un televīzijas
ziņas – Latvijā atrodas uz iznīkšanas robežas. Līdz
2022. gadam drukāti laikraksti būs izzuduši pavisam, un
tos aizstās digitālās platformas.
2017. gada septembrī ziņu portālu delfi.lv apmeklēja
vidēji 317 563 lasītāju dienā (katrs no tiem portālā
pavadīja apmēram 24 minūtes) – tas ir krietni lielāks
skaits nekā visu sešu nacionālo dienas laikrakstu kopējā
tirāža (2016. gadā).31 Kad cilvēki tika aicināti nosaukt
trīs plašsaziņas līdzekļu avotus, ko viņi visbiežāk izmanto,
lai iegūtu informāciju par Latvijas politiku, visaugstāk
reitingā esošo laikrakstu Diena minēja tikai 2% aptaujāto
44. attēls

Latvijas iedzīvotāji
vecumā no 16-74
gadiem, kuri regulāri
lieto internetu

LTV Panorāmas
(Sestdiena)
vidējais skatītāju
skaits

(22% nosauca delfi.lv, un 10% - LTV Panorāmu).32
Salīdzinājumā ar 2004. gadu lielākā LTV vakara ziņu
programma Panorāma ir zaudējusi divas trešdaļas skatītāju.
Jaunāka tendence ir ziņu iegūšana sociālajos plašsaziņas
līdzekļos, piemēram, Facebook un Twitter.
45. attēls

67%

2017. gadā
amerikāņu
iegūst ziņas sociālajos medijos

11%
Twitter

45%

Facebook

18%
YouTube

Avots: Pew. 2017

Šī tendence ir sasniegusi arī Latviju. 2017. gadā 58%
Latvijas iedzīvotāju izvēlējās mediju avotu, sekojot saitēm
sociālajos medijos.33

63%

2010. gadā

79%

361 900

2004. gada septembrī

119 100

2017. gadā

2017. gada septembrī

Avots: CSP. 2017

Avots: Gemius. 2017
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nacionālie dienas laikraksti ar kopējo
dienas tirāžu 1 489 215 eksemlāru
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6

nacionālie dienas laikraksti ar kopējo
dienas tirāžu 124 260 eksemlāru
2022

0

drukāto dienas laikrakstu tirāža
(saskaņā ar Ruperta Mērdoka 2009. gadā
izteikto prognozi)
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Ziņu patēriņa izmaiņas ir svarīgas divu iemeslu dēļ.
Pirmkārt, ziņu saņemšana no uzticamiem, drošiem avotiem
ir demokrātijas pamatprincips. Tā kā tradicionālās un
uzticamās televīzijas un drukāto laikrakstu platformas izzūd
un sociālie mediji rada iespējas neuzticamiem avotiem,
viltus ziņas var iedragāt demokrātijas sistēmu. 2017. gada
aptaujā 85% Latvijas iedzīvotāju apgalvoja, ka viņiem ir
svarīgi piekļūt plašsaziņas līdzekļiem, kas ir uzticami un bez
propagandas.34
Otrkārt, kvalitatīvai žurnālistikai būs grūti nodrošināt
finansējumu. Digitālā reklāma rada ievērojami mazāk
ieņēmumu nekā drukātā reklāma un laikrakstu tirdzniecība.
Lielāko daļu žurnālistikas ienākumu tagad pārņem
platformas, kas nevis veido, bet tikai pasniedz ziņas.
Kvalitatīvā žurnālistika, jo īpaši pētnieciskā žurnālistika,
kļūs arvien lielākā mērā atkarīga no fondu, it īpaši valsts
fondu, finansējuma un dotācijām. 2017. gadā Latvijas
Valsts kultūrkapitāla fonds izmaksāja 490 000 EUR
sešpadsmit mediju projektu finansēšanai. Iespējams, ka
2022. gadā valdība varētu tērēt ievērojami vairāk līdzekļu
Latvijas mediju atbalstam.

Gemius. 2017.
Latvijas Fakti. 2017. Latvijas iedzīvotāju medijpratība. https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/mediju_politika/petijumi/Medijpratiba_
petijuma%20rezultati_Latvijas%20Fakti_18_07_2017.pdf

32, 33, 34
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