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Politika ir līdzeklis,
mērķis ir labklājība
– ne tikai politiskās
elites un tās
sponsoru, bet
visas sabiedrības
labklājība. Taču
sabiedrības
labklājība jeb – kā
tagad pieņemts
teikt – dzīves
kvalitāte ir atkarīga
no valsts
konkurētspējas,
bet valsts
konkurētspēja
vistiešākā veidā ir
atkarīga no tām
vērtībām, uz kurām
balstīta šīs valsts
iekšējā un ārējā
politika. Ir ievēlēta
desmitā Saeima.

Īstais brīdis, lai pārdomātu, vai franču revolūcijas reiz
pasludinātais ideāls "Brīvība, brālība, vienlīdzība" joprojām
ir aktuāls un ko tas nozīmē mūsdienu kontekstā konkrēti
Latvijai.

Nelaimju sakne

Neatkarība, demokrātija, tirgus ekonomika, integrācija
Eiropas un transatlantiskajās organizācijās – mērķi,
kurus pirms divdesmit gadiem izvirzīja atjaunotā Latvijas
Republika, ir sasniegti. Latvija ir iegājusi jaunā politiskajā
telpā, bet vai mēs, Latvijas pilsoņi, jūtamies gandarīti un
laimīgi? Vai varam būt lepni par savu valsti, ja zinām, ka
Latvija ir visnabadzīgākā valsts ES, ka mums ir zemākā
vidējā darba samaksa un mazākā minimālā mēnešalga,
lielākais pašnāvību skaits un zemākā dzimstība, mēs
esam otrā korumpētākā valsts ES un turklāt vēl ar
milzīgu ārējā parāda nastu? Latvijā joprojām nav
izveidota zinātnē un izglītībā pamatota industrija; netiek
stimulēta un attīstīta ekoloģiskā lauksaimniecība; tiek
runāts par nodokļu iekasēšanu, taču ne par nodokļu
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caurspīdīgu, racionālu un efektīvu tērēšanu.

Viens no turīgākajiem cilvēkiem Latvijā "Air Baltic"
prezidents Bertolds Fliks atzīst, ka "būt bagātam Latvijā
ir ļoti lēti, bet būt nabagam – ļoti dārgi, un tas ir
briesmīgi". Kur slēpjas mūsu nelaimju sakne, un kādi ir
risinājumi?

Jānis Ošlejs, ekonomists un uzņēmējs, SIA "Primeks"
valdes priekšsēdis: – Pārlieku nevienmērīgais ienākumu
sadalījums ir mūsu, Latvijas, lielākā problēma un
neveiksmju cēlonis. Pēdējos gadu desmitos visā pasaulē
veikts simtiem pētījumu, kas liecina: nevienlīdzīgas,
ekonomiski netaisnīgas sabiedrības izirst, un tajās visiem
klājas sliktāk. Arī bagātajiem. Tāpēc franču revolūcijas
ideāls joprojām ir aktuāls, jo brīvība no verdzības un
apspiestības ir pamats un priekšnoteikums attīstībai,
brālība rada stipru sociālo tīklu, kas ļauj veidot sekmīgu
sabiedrību, bet vienlīdzība nodrošina iespējas īstenot
brīvību un brālību. Latvijas īstais ceļš ir saprātīga
vienlīdzība, apvienota ar brīvību. Šādu ceļu ir izvēlējusies
lielākā daļa Rietumeiropas valstu.

Amerikāņu pētnieki Ričards Vilkinsons un Keita Piketa
darbā "Līmeņrādis jeb Kāpēc lielāka vienlīdzība dara
sabiedrību stiprāku", ko patlaban tulko un gatavo
publicēšanai apgāds "Zvaigzne", izanalizējot lielu skaitu
zinātnisku datu un sabiedriskās domas aptauju
materiālu, secina, ka nevienlīdzība izraisa mazvērtības
kompleksus, saīsina vidējo mūža ilgumu, mazina spēju
uzticēties, izraisa depresiju, alkoholismu un atkarību no
citām narkotiskajām vielām, turklāt tā grauj ekonomiku,
jo daļai iedzīvotāju ir dramatiski mazas patēriņa iespējas,
un ir arī galvenais korupcijas cēlonis. Vai tiešām
nevienlīdzības velns ir tik melns?

Nevienlīdzība un nācijas veselība

"Ļoti svarīgi ir apzināties, ka sabiedrības kopējā bagātība
mirstības un veselības līmeni ietekmē mazāk nekā
vienmērīgs šīs bagātības sadalījums. Jo vienmērīgāk
bagātība ir sadalīta, jo labāka ir sabiedrības veselība." Tā,
apkopojot Pasaules veselības organizācijas sniegtos
pārskatus, secina "British Medical Journal".

Šo atziņu lieliski ilustrē konkrēts vēsturisks piemērs: lai
sekmētu biedriskumu un vairotu pleca sajūtu, Lielbritānijā
gan Pirmā, gan Otrā pasaules kara sākumā valdība
drastiski mainīja nodokļu politiku, tā ka strādnieku šķiras
ienākumi pieauga par deviņiem procentiem, bet
vidusšķiras ienākumi kritās par septiņiem procentiem.
Izlīdzinoties pavalstnieku ienākumiem, relatīvā nabadzība
tika samazināta uz pusi.

Kāds no tā bija ieguvums valstij? Kara apstākļos ne tikai
uzlabojās nācijas vispārējie veselības rādītāji, bet arī
vidējais mūža ilgums pagarinājās par sešiem līdz
septiņiem gadiem.
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Oksfordas universitātes zinātnieki Staklers, Kings un
Makī, pētot Austrumeiropas bloka valstu pāreju uz tirgus
ekonomiku, secina, ka valstīs, kurās pārmaiņas notika
strauji un mežonīgi, proporcionāli bezdarba pieaugumam
pieauga arī iedzīvotāju, īpaši vīriešu, mirstība.
Visaugstākais vīriešu mirstības pieauguma procents – līdz
pat 42 – bija Kazahstānā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un
Krievijā.

Arī garīgo saslimšanu skaits nevienlīdzīgās valstīs ir līdz
pat trim reizēm lielāks nekā tajās, kurās iedzīvotāju
ienākumi ir vairāk izlīdzināti.

Nevienlīdzība un spēja uzticēties

Pēc vērtību aptauju datiem, Latvijas iedzīvotājiem ir
raksturīgs zems uzticības līmenis.

Stāsta Tālis Tīsenkopfs, socioloģijas doktors, Latvijas
Universitātes profesors: – Pasaules neatkarīgās sociologu
organizācijas "World Values Survey", kā arī dažādu
Eiropas vērtību pētījumu institūciju veiktās aptaujas
liecina, ka Latvijas iedzīvotāji neuzticas politiskajām
partijām, tiesu varai, policijai un muitai, uzskatot, ka to
lēmumi ir pērkami. Iedzīvotāji kritiski vērtē gandrīz visas
sabiedriski politiskās dzīves jomas – par augsti
korumpētiem tiek uzskatīta ne tikai biznesa vide, bet arī
medicīna un ieņēmumu dienests. Visām Latvijā
aptaujātajām iedzīvotāju grupām gan politiskā, gan
administratīvā korupcija šķiet vienlīdz nozīmīgas. Turklāt
visnotaļ zems ir arī respondentu savstarpējās uzticības
līmenis.

Vai aizdomīgums būtu saistāms ar mūsu mentalitāti?

Uz "World Values Survey" jautājumu, vai cilvēkiem var
uzticēties, Zviedrijā pozitīvu atbildi sniedza 66 procenti
respondentu, bet Portugālē un Grieķijā – tikai desmit.
Visas trīs tās ir ES valstis, Zviedrija – viena no
ekonomiski vienlīdzīgākajām, bet Grieķija un Portugāle –
visnevienlīdzīgākās Rietumeiropā. Vai arī grieķiem un
portugāļiem būtu raksturīgs aizdomīgums? Nebūt ne!
Amerikas Savienotajās Valstīs, ko apdzīvo viena nācija,
aptauju rezultāti dažādos štatos ir atšķirīgi:
Ziemeļdakotā, kur ienākumi ir sabalansēti, spēju
uzticēties pauž 67 procenti aptaujāto, bet Misisipi, vienā
no visnevienlīdzīgākajiem štatiem, – tikai 17 procenti.

Kāpēc sabiedrības locekļu savstarpēja uzticēšanās ir tik
svarīga?

– Uzticēšanās ir kā attiecību ieeļļošana, kas visus
procesus padara vieglākus un raitākus, sākot no
ekonomikas, beidzot ar sadzīvi, – skaidro profesors
Tīsenkopfs. – Tās valstis, kas augstu vērtē kopējo
sabiedrisko labumu, funkcionē sekmīgāk, jo spēja
sadarboties ir cieši saistīta ar vienlīdzīgumu. Latvijai, kas
ir krasi nevienlīdzīga valsts, tas būtu jāņem vērā.
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Nevienlīdzība un ekonomika

Ekonomisti ir atzinuši, ka Latvijā patlaban ir regresīva
nodokļu sistēma, proti, lielākus nodokļus maksā
mazturīgie, bet turīgie un bagātie – mazākus. Vai tas ir
ekonomiski izdevīgi?

Vilis Vītols, uzņēmējs:

– Latvijas nodokļu politika ir ļoti nepareiza. Tas, ka visus
šos gadus dividendes un banku procenti, kā arī ienākumi
no darījumiem ar nekustamiem īpašumiem netika aplikti
ar nodokļiem, bija noziegums pret tautu. Un arī nesen
šiem ienākumiem uzliktie desmit procenti joprojām ir
netaisnīgi, jo tiem, kas strādā, no algas atvelk daudz
lielākus procentus.

Līdzīgās domās ir arī Ošlejs: – Latvijā daudzi politiķi
joprojām uzskata, ka nedrīkst ieviest progresīvo nodokli,
jo tas samazinātu kopējo ekonomikas izmēru, taču jau
pieminētais Vilkinsona un Piketas pētījums ar faktiem,
skaitļiem un līknēm pierāda, ka viss ir gluži pretēji – ja tas
netiek darīts, valsts piedzīvo ekonomisku krahu.
Sabiedrības ienākumu līdzsvarošana, kad visiem tiek dota
iespēja tērēt un nopelnīt, ir vienīgais ceļš, kā palielināt
ekonomiku, ļaujot ikvienam dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi.

Svarīgi ir saprast, ka nauda, ko pensionārs samaksā par
kūku un kafiju, ir ne tikai viņa izdevumi, bet arī kafejnīcas
turētāja ienākumi. Īsāk sakot: ja valsts samazina
pensijas par 400 miljoniem latu, tad par 400 miljoniem
latu tiek samazināta arī uzņēmēju peļņa un valsts kases
nodokļu ieņēmumi sarūk aptuveni par 150 miljoniem latu.
Tāpēc progresīvais nodoklis valstij ir izdevīgāks nekā
pensiju apcirpšana.

– Arī es esmu par to, lai tiktu ieviests progresīvais
nodoklis, – atzīst Vilis Vītols, taču tūdaļ brīdina: –
Protams, nedrīkst iekrist otrā galējībā. Kad slavenajam
zviedru režisoram Ingmaram Bergmanam vienu gadu
nodoklis tika aprēķināts lielāks par 100 procentiem, viņš
aizbrauca no Zviedrijas. Manuprāt, nodokļi nedrīkstētu
pārsniegt 40 procentus, jo lielāku nodokli cilvēki sajūt kā
netaisnību un nereti sāk blēdīties, pat ja par to draud
cietumsods.

Diemžēl Latvijā patlaban iedzīvotāju ienākumu un
sociālais nodoklis kopsummā ir lielāks par 40 procentiem.
Tāpēc Latvijā "ēnu ekonomikas" īpatsvars ir 32% no
iekšzemes kopprodukta, kas Eiropas mērogā ir sestais
lielākais. Tādus secinājumus pauda ārvalstu eksperti
"pelēkajai ekonomikai" veltītā konferencē, kas 29.
septembrī notika Rīgā.

– Tā ir kliedzoša netaisnība, ja skolotājam, kam alga ir
divi vai trīs simti latu, ir jāmaksā daudzkārt lielāks
nodoklis nekā tiem, kas procentos no bankas
noguldījuma saņem divus vai trīs tūkstošus, – turpina
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Vītols. – Netaisnība ir destruktīva, tā nomāc un izraisa
nelāgas sekas. Otra lielā netaisnība ir tā, ka Latvijā par
nodokļu nemaksāšanu neiestājas kriminālatbildība.
Amerikas Savienotajās Valstīs par izvairīšanos no
nodokļu nomaksas pat ļoti slaveni cilvēki ir nonākuši
cietumā, jo tas, kas nemaksā nodokļus, apzog valsti.
Daži saka – tad jau pie mums 30 procenti iedzīvotāju būs
jāliek cietumā. Kad pirmie desmit būs ielikti, pārējie sāks
domāt. Vēl varu piebilst, ka ar nodokļiem es apliktu tikai
to pelņas daļu, kas tiek izmaksāta dividendēs, bet ne to,
kas tiek ieguldīta uzņēmuma izaugsmē. Sociālais
taisnīgums ir izdevīgs visiem. Tajās valstīs, kurās ir
izlīdzsvaroti ienākumi, visi dzīvo labāk.

Protams, tas nenozīmē, ka sociālais izlīdzinājums tiek
pretstatīts konkurencei, nebūt ne, tikai konkurencei ir
jārisinās citā līmenī. Lai cilvēki sacenstos nevis par to,
kurš vairāk izšķērdēs sev pieejamos latus, nopērkot
smalkāku pulksteni, auto vai lidmašīnu, bet gan mērotos
izcilībā, liekot lietā savas zinības, prasmes, spējas un
talantus.

Turklāt jāņem vērā arī tas, ka materiālā labklājība, kas
iegūta bez piepūles, var izrādīties degradējoša.
Piemēram, ASV Aļaska ir štats, kurā ir vislabāk izlīdzināts
ienākumu līmenis, taču vienlaikus augsta noziedzība,
pusaudžu grūtniecība, alkoholisms. Tas tādēļ, ka šeit
iegūst daudz naftas un valdība visiem iedzīvotājiem
vienkārši izdala lielas piemaksas un pabalstus. Indivīdam,
lai tiktu pie pārticības, ir jāstrādā, bet valstij ir jārūpējas,
lai visiem būtu līdzvērtīgas iespējas.

– Mūsu uzdevums ir uzbūvēt konkurējošu, bet brīvu
valsti, kas nelīdzinātos ne Aļaskai, ne Latīņamerikai, –
uzsver Jānis Ošlejs. – Lai katrs, kas strādā, var nonākt
pie bagātības, kā tas bija 30. gadu Latvijā. Tāpēc mums
ir jāizveido tāda nodokļu sistēma, kurā mazāk maksā tie,
kas strādā, jo mēs vēlamies veicināt darbu, un vairāk tie,
kas dīki pelna, piemēram, augļotāji un nekustamo
īpašumu spekulanti. Un vēl arī tie, kas pārlieku tērē, īpaši
par svešzemju mantām.

Kam vajadzīgi mērķi

un ideāli

Pat maza uzņēmuma uzplaukums nav iespējams bez
vīzijas, stratēģijas un uzņēmuma filozofijas. Tie mobilizē
un iedvesmo darbiniekus. Bet kā ir ar valsti?

– Ideāli ir nepieciešami, – ir pārliecināts Tālis Tīsenkopfs.
– Visām sekmīgajām sabiedrībām tādi ir bijuši un ir.
Skandināvijas valstīs tie ir egalitāri ideāli, proti, tādi, kas
atzīst principu, ka visiem cilvēkiem jādod vienādas
tiesības un iespējas. Šie ideāli ir aizgūti no vecās franču
revolūcijas un laika gaitā papildināti ar pilsoniskas
atbildības un savstarpējas palīdzības principiem. Latviskie
ideāli varētu ietvert valstisku neatkarību, taisnīgumu,
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vienlīdzību un cerību uz augšupeju, uz labāku,
pilnvērtīgāku dzīvi.

Gatis Kokins, ekonomists, SIA "Lattelecom" valdes
priekšsēdis: – Aizvadītajos gados ir kļuvis skaidrs, ka
bagātība nevar kļūt par virsmērķi, jo tirgus ekonomikā tā
īsti bagāti vienmēr būs nedaudzi. Bagātība turklāt ir tāds
viltus dievs, mamons, ko pielūgt neklājas arī kristīgās
kultūras kontekstā.

Neoliberālā politika 90. gados Latviju gan izvilka no
komunisma grāvja, bet strauji ievēla otrā grāvī – ļoti
nevienlīdzīgas un antagonistiskas sabiedrības virzienā.

Nevienlīdzība Latvijā ir radījusi ne vien morālas
problēmas, bet arī ekonomisku neizdevīgumu. Tāpēc,
iespējams, pienācis laiks Latvijai izvirzīt jaunu virsmērķi –
uzcelt labklājības valsti.

Vilis Vītols, runājot par mērķiem un ideāliem, ir vēl
konkrētāks: – Valsts mērķis numur viens – mums ir
jāievieš eiro, jo tikai tad Latvija patiešām būs pilntiesīga
ES locekle. Otrs mērķis un uzdevums – pieņemt tādus
likumus, kas veicinātu dzimstību. Ir jāievieš pabalsti,
nodokļu atlaides, prēmijas un dažādi pagodinājumi
cilvēkiem, kas uzņemas lielo darbu – audzināt bērnus.
Pretējā gadījumā 2060. gadā Latvijā būs 700 000
latviešu, bet 2100. gadā – tikai 300 000. Demogrāfs
Ilmārs Mežs to pierāda ar faktiem. Trešā Latvijas lielā
problēma, kas prasās risināma, ir alkoholisms. Jāpieliek
visas pūles un enerģija, lai ar to cīnītos valsts mērogā.

Latvijā ir talantīgi un zinīgi cilvēki, jā, arī pašaizliedzīgi un
turklāt ideālisti, tāpēc tagad mums visiem kopā ir jāceļ
sava valsts, jāceļ gudri un tālredzīgi, ņemot vērā zinātnes
jaunākās atziņas. Tās skaidri apliecina: tikai tad, ja valstī
tiks saprātīgi izlīdzināti iedzīvotāju ienākumi, mums
izdosies uzveikt korupciju, iedēstīt labklājību un izveidot
veselu un laimīgu sabiedrību.

***

Statistikas dati liecina, ka krasas materiālā nodrošinājuma
atšķirības sabiedrībā rada psiholoģisku diskomfortu,
saīsina vidējo mūža ilgumu, mazina spēju uzticēties,
izraisa depresiju, alkoholismu un atkarību no citām
narkotiskām vielām, kā arī grauj ekonomiku un ir
galvenais korupcijas cēlonis.

***

Centrālās statistikas pārvaldes veiktais apsekojums par
ienākumiem un dzīves apstākļiem liecina, ka Latvijā
pēdējo gadu laikā pieaudzis un joprojām saglabājas
augsts nabadzības risks jeb to personu īpatsvars, kuru
ienākumi ir zemāki par nabadzības slieksni. Nabadzības
riska indekss pēdējos gados Latvijā ir 26%, tas nozīmē,
ka nedaudz vairāk par 500 000 vai ceturtā daļa Latvijas
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Izdrukas datums: 13.10.2010 Izdrukāts no www.la.lv

iedzīvotāju ir pakļauti nabadzības riskam.

***

ES statistikas biroja "Eurostat" dati liecina, ka 2008.
gadā (jaunākie salīdzināmie dati) nevienlīdzība ienākumu
sadalē Latvijā bija augstākā starp visām ES dalībvalstīm,
proti, 0,37. Latvijai sekoja Bulgārija, Rumānija un
Portugāle, kurās Džini koeficients bija 0,36. Pēc ienākumu
sadales visvienlīdzīgākie iedzīvotāji 2008. gadā bijuši
bagātākajā Austrumeiropas valstī Slovēnijā, kur Džini
koeficients bija 0,23.

***

• Džini koeficients – starptautiski atzīts rādītājs, kas
raksturo nevienlīdzības un noslāņošanās procesu
sabiedrībā, parādot materiālo labumu sadalījuma
vienmērīgumu starp sabiedrības locekļiem. Šis rādītājs
variē no 0 līdz 1. Jo Džini koeficienta vērtība ir tuvāka 0,
jo vienlīdzīgāki ir sabiedrības locekļi, un otrādi.

• Pasaulē Džini koeficients svārstās aptuveni no 0,23
Slovēnijā līdz 0,707 Namībijā.

• Latvijā Džini koeficients 2009. gadā bija 0,37.
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