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Lai našķētos un
veselīgi paēstu.
Pupiņu zupa
pamatēdienā,
makarūni un
kēkss – uz kārā
zoba Ēdieni
«Kapitālais remonts»

Ar lielu līdzi jušanas potenciālu. ASV neatkarīgo filmu
festivāls ar sešiem dažādiem stāstiem trīs dienās.
Pārsteigums visiem, kam
ASV kino asociējas vienīgi ar Holivudas produkciju 16. lpp.

Franču skūpsts
mūža garumā.
Vīrietis un sieviete ir
atkal kopā
Papīra blāķu vietā būs
viedierīces
Pēc gadiem ilgām diskusijām vienojas ieviest tiešsaistes Vēlētāju reģistru, saglabājot
iespēju par Saeimu balsot jebkurā iecirknī.

Kā pēdējā gada laikā ir mainījusies jūs apkalpojošās bankas

6. lpp.

vai pēdējā gada laikā ieviestās prasības šķiet jēgpilnas?
Vai tas uzlabos Latvijas starptautisko reputāciju?

Ar tehnoloģijām aizstāj
pārdevēja darbu
Ivars Mirošnikovs un Andris Lūkins ir pārliecināti, ka nākotnē modernās tehnoloģijas radīs būtiskas pārmaiņas mūsu ikdienas ieradumos.

8. lpp.

Labo domu bruģis ceļā uz
elli?
0 Pētījums rāda, ka aptuveni puse uzņēmēju un iedzīvotāju uzskata, ka sabiedrībai dziļākajā būtībā no «kapitālā remonta» nav
nekāda labuma. Jā, ir arī tādi, kas tam nepiekrīt, bet tie paliek acīmredzamā mazākumā – stāsta SKDS direktors Arnis Kaktiņš.

«Remonts», kas
motivē emigrēt
17% uzņēmēju saistībā ar pastiprinātajām Latvijas
banku klientu uzraudzības prasībām pēdējā gada laikā
apsvēruši iespēju atvērt kontus citu valstu bankās
ārpus Latvijas – konstatējis Arnis Kaktiņš 4. lpp.

Politiķu steigā virzītie grozījumi Atkritumu
apsaimniekošanas likumā panāks publiski
definētajam mērķim pretēju efektu un sadārdzinās atkritumu izvešanu.

13. lpp.

Merkeles CDU sāk vētīt
potenciālos vadītājus
Populārākais ir konservatīvo spārnu pārstāvošais Frīdrihs Mercs.

10. lpp.

WWW.DIENA.LV Seko līdzi jaunākajām ziņām ne tikai portālā, bet arī sociālajos tīklos, piedalies konkursos un laimē ielūgumus uz dažādiem koncertiem!
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«Kapitālais remonts» aizbaida no valsts
Ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS direktoru Arni Kaktiņu sarunājas Romāns Meļņiks
SKDS nupat veica pētījumu par uzņēmēju un plašākas sabiedrības attieksmi
pret to, ko premjers Kariņš
dēvē par finanšu sistēmas
kapitālo remontu. Kādi secinājumi?
Jā, mērķis bija no dažādiem
aspektiem saprast, kā jūtas,
ko, saskaroties ar šo «kapitālo
remontu», domā iedzīvotāji
un uzņēmēji. Jo vairāk tāpēc,
ka uzsāktās pārmaiņas ir lielas, būtiskas un tā vien šķiet,
ka tās tieši vai netieši skar
mūs visus.
Kādā ziņā? Arī paši par to
esat rakstījuši – IKP pie mums
vairs tā neaug, lai gan Lietuvā
un Igaunijā izaugsme vēl turas citā līmenī. Pat allaž optimistiskie banku ekonomisti
jau sāk runāt, ka varbūt mēs
aiziešot mīnusos utt. Protams, «kapitālais remonts» ir
viens no būtiskiem faktoriem,
kas to ietekmē, lai arī nebūt
ne vienīgais, jo tam paralēli
vajadzēja ostas «nacionalizēt»
vai kā to labāk nosaukt un vēl
citas lietas mainīt.
Kas pētījumā atklājas?
Vispirms mums bija vairāki
jautājumi uzņēmējiem par cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un izplatību
Latvijā. Lielākā daļa sliecas
piekrist tam, ka tas ir valsts
reputācijas un prestiža jautājums, tas ir sabiedrības un
valsts drošības jautājums un
ka problēmu nenovēršana, to
ignorējot, neko nedarot, kā
tas izskatījās pagājušā gada
rudenī, var negatīvi ietekmēt
aizdevumu likmes gan valstij,
gan uzņēmējiem, gan privātpersonām.
Ir pašsaprotami, ka jācīnās pret šīm negācijām.
Jā. Bet, ja ejam tēmā dziļāk,
vaicājam – varbūt tas ir vajadzīgs ne tik daudz Latvijai kā
Eiropas Savienībai un ASV? –,
tad atklājas, ka Latvijas uzņēmēji vairs nav tik viennozīmīgi savos spriedumos. Salīdzinoši daudzi, aptuveni 42%,
sliecas piekrist, ka jā, tā nav
Latvijas lieta, ar ko mēs te šobrīd nodarbojamies. Tiesa,
mēs redzam, ka tikpat daudzi, pat mazliet vairāk tiecas
šādai tēzei nepiekrist. Vai, piemēram, kad piedāvājam citu
apgalvojumu – «Tā ir problēma, kas izdomāta, lai ietekmētu Latviju», redzam, ka
tam piekrīt vairāk nekā 37% –
tātad katrs trešais uzskata, ka
tā ir izdomāta problēma, tas
nav stāsts par mums, kamēr
mazliet vairāk, gandrīz puse,
ir to, kas nepiekrīt šādai tēzei.
Tātad deklaratīvā līmenī
problēmu atzīst teju visi, bet,
kad jautājam, vai tā ir mūsu
lieta, attieksmes ir daudz atšķirīgākas.
Un kā vērtē reformas praktiskās izpausmes?
Ja prasām, vai pēdējā gada
laikā ieviestās jaunās prasības, ar kurām saskaras banku
klienti, vienmēr šķiet jēgpilnas, lietderīgas izvirzītā mērķa sasniegšanai, redzam, ka
absolūti lielākā daļa uzņēmēju tam nepiekrīt. Tāpat saka,
ka tās ir apgrūtinošas, kaiti-
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0Arnis Kaktiņš: cilvēki atzīst, ka sakārtot finanšu sistēmu vajag, taču arī redz, ka «kapitālā remonta» izpildījums ir
saistīts ar daudzām ļoti nepatīkamām blaknēm, kas savukārt liek skatīties, vai no šejienes nemukt prom.
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Apmēram
katrs trešais
uzskata, ka šīs
jaunās banku
prasības ir pat
personas
brīvību
ierobežojošas
nošas, pārspīlētas. Krietni
maz to, kas saka pretējo.
Ja paskatāmies, ko šajos
pašos jautājumos saka iedzīvotāji, dabūjam ļoti līdzīgu
bildi. Deklaratīvā līmenī – jā,
tas ir svarīgi, bet, kad jautājam, vai tā ir mūsu lieta, attieksme vairs nav viennozīmīga, «jā» un «nē» dalās apmēram puse uz pusi. Ja jautājam, vai viss, ar ko jāsaskaras
banku klientiem, nav vienmēr lietderīgi, ir pārspīlēti,
apgrūtinoši, kaitinoši, atbildes gan nav tik pārliecinošas
kā uzņēmējiem, kas ar bankām vairāk saskaras, bet tāpat
vairāk ir tādu, kas saka: jā,
prasības nav lietderīgas, ir
pārspīlētas, apgrūtinošas, nekā tie, kas saka, ka to tā neuztver.
Pētījums arī rāda, ka aptuveni puse gan uzņēmēju, gan
iedzīvotāju atzīst, ka sabiedrībai dziļākā būtībā no «kapitālā remonta» nav nekāda labuma. Jā, ir arī tādi, kas tam nepiekrīt, bet tie paliek acīmredzamā mazākumā. Tas ir sevišķi redzams starp uzņēmējiem. Pārsvarā valda uzskats,
ka tas ir dažu banku interesēs.
Tad «kapitālo remontu»
tomēr nevajadzēja?
Kad jautājam, vai sen bija
laiks to darīt, gan uzņēmēji,
gan iedzīvotāji biežāk saka: jā
– tas bija jādara. Tas norāda,

ka, pēc iedzīvotāju un uzņēmēju domām, laikam jau tajā
jomā ir kaut kādas būtiskas
problēmas sakrājušās un nemaz nav tik slikti, ka kaut ko
pielabo.
Problēmas ir, bet tās ir citur? Risinājumi skar ne tos?
Kad jautājam, cik svarīgi ir
Latvijas finanšu sektorā risināt jautājumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, terorisma finansēšanas un izplatības ierobežošanu – tas ir tas vārdu
lietojums, kā «kapitālais remonts» tiek pasniegts publiskā telpā –, tad skaidrs, ka tam
piekrīt, jo nav šaubu, ka ar
noziedzniekiem un teroristiem ir jācīnās. Iegansts tātad
tiek akceptēts.
Taču paskatīsimies, kā ir ar
personisko pieredzi. Jautājām: «Kā pēdējā gada laikā ir
mainījusies jūs apkalpojošās
bankas klientu apkalpošanas
kvalitāte un sadarbība ar jums
kā klientu?» Aptuveni 14% uzņēmēju saka, ka varētu būt
uzlabojusies, taču vairāk – aptuveni 20% – saka, ka ir pasliktinājusies. Lielāka daļa
gan saka, ka nav pamanījuši
izmaiņas, tomēr, ja skatāmies
bilanci, vairāk ir tādu uzņēmēju, kuriem šķiet, ka pēdējā
gada laikā lietas gājušas uz leju. Nav tā, ka tas būtu dramatiski, bet signāls nav iepriecinošs.
Iedzīvotāju atbildes uz šo ir
mazliet atšķirīgas – mazliet
vairāk bijis to, kam šķiet, ka
klientu apkalpošanas kvalitāte uzlabojas.
Atšķirība varētu būt skaidrojama ar to, ka iedzīvotājiem mazāk ir bankā risināmu jautājumu.
Iedzīvotājiem detalizētāk prasījām par dažādiem banku
prasību radītiem apgrūtinājumiem. Aptauja rāda, ka apmēram 40% vispār neko tādu
nav manījuši, kas mani mazliet pārsteidz, jo, šķiet, visiem

ir ticis prasīts, vai ir politiski
nozīmīgas personas. Acīmredzot vienās bankās uz to atbildēt bijis tik viegli un teju
vai automātiski, ka tikpat ātri
arī aizmirsts, kamēr citās varbūt bijusi piņķerīgāka dažādu
anketu aizpildīšana. Taču tikai 40% neko nav manījuši,
tātad vairums ir manījis. Turklāt 3,4% iedzīvotāju saka, ka
viņiem bijušas pat nopietnas
neērtības un apgrūtinājumi,
vēl apmēram 12% saka, ka tas
radījis sīkas grūtības. Saliekam kopā – apmēram 15% sabiedrības. Tātad, ja skatāmies
no privātpersonu skatu punkta, varbūt situācija nav traģiska, bet tomēr arī 15% vairāk vai mazāk neapmierināto
– tas nav maz.
Un ko saka uzņēmēji?
Mēs īpaši atlasījām no respondentiem tos uzņēmējus,
kuri pēdējā gada laikā ņēmuši
kredītus vai ar bankām slēguši līgumus par līzinga pakalpojumiem. Prasījām, vai piekrīt tēzēm, kas dzirdētas, ka
bankas izvirza aizvien augstākas prasības. Aptuveni 67%
no tiem uzņēmējiem, kas ņēmuši aizdevumu, tātad var
vērtēt no personiskās pieredzes, saka: prasības (piemēram, pret ienākumiem, to
avotiem, uzņēmuma bilanci,
sadarbības partneriem) paliek aizvien augstākas. Tas nozīmē, ka arvien grūtāk ir bankās aizņemties naudu. Kreditēšanas noteikumi kļuvuši
daudz stingrāki nekā iepriekš
– to atzīst gandrīz puse no
tiem, kas ar to saskārušies. To,
ka nekas nav mainījies pēdējā
gada laikā, tātad kopš ir «kapitālais remonts», atzīst tikai
apmēram katrs piektais. Tas
nozīmē, ka četras piektdaļas
uzņēmēju, kas ņem aizdevumu, ir pamanījuši pārmaiņas,
kas vismaz no viņu skatu
punkta nav bijušas uz labu.
Kad jautājām, vai pēdējā
gada laikā uzņēmējs ir saskā-

ries ar vēl kādām jaunām prasībām vai atteikumiem, tad
vairāk nekā 23% saka, ka apkalpojošā banka pieprasījusi
sniegt informāciju par sadarbības partneriem – gan pasūtītājiem, gan piegādātājiem.
Par to tātad nācies skaidroties, taisnoties gandrīz katram ceturtajam. Aptuveni
16% uzņēmēju saka, ka apkalpojošā banka pieprasījusi
iesniegt darījumu apstiprinošu dokumentāciju un/vai paskaidrojumus par veiktajām
transakcijām. Es teiktu – 16%
ir ļoti daudz. Tajā pašā laikā
4% saka, ka banka viņiem vispār atteikusi noteiktu darījumu veikšanu, bet mazliet vairāk par 3% – ka banka viņiem
atteikusi atvērt kontu, kas jau
ir lielāks darbības ierobežojums. Kopumā 28–29% uzņēmēju saka, ka pēdējā gada laikā viņi ir saskārušies ar kaut
kādiem šādiem reāliem apgrūtinājumiem.
Un ir sakarība – jo ir lielāks
uzņēmums, ar plašāku darbību, lielāku skaitu nodarbināto, jo lielāka varbūtība, ka viņš
būs saskāries ar kādiem apgrūtinājumiem.
Kā uzņēmēji vērtē šo jauno prasību lietderību?
Vairāk nekā puse uzskata, ka
tās aizņem pārāk daudz laika,
kurš citādi būtu veltīts citām
ar biznesu saistītām nodarbēm. Puse saka, ka, viņuprāt,
šīs banku prasības ir pārspīlētas un nepamatotas. Apmēram katrs trešais uzskata, ka
šīs jaunās banku prasības ir
pat personas brīvību ierobežojošas, jau zināmā mērā cilvēkus pazemojošas.
Tas neko labu neliecina
par pēdējā laika uzņēmējdarbības vidi...
Tā ir – 17% uzņēmēju saka, ka
saistībā ar pastiprinātajām
Latvijas banku klientu uzraudzības prasībām pēdējā gada
laikā apsvēruši iespēju atvērt
kontus citu valstu bankās ār-

pus Latvijas. 17% no visiem
Latvijas uzņēmējiem –, es
teiktu, tas ir ļoti liels skaits,
kas rāda, ka uzņēmēji arvien
vairāk skatās, vai nav jāpārceļas kur citur. Labi, nav vēl
teikts, ka viņi to izdarīs, taču
no sākuma vienmēr ir doma
un tikai tad darbība – te mēs
redzam, ka 17% šo domu jau
sākuši domāt, pirmo soli spēruši. Ja paliks sliktāk vai ja nepaliks labāk, viņi var sākt rīkoties. Un arī šeit ir sakarība
ar uzņēmuma lielumu – tieši
lielākie uzņēmumi biežāk
(katrs trešais!) ir domājuši par
banku citās valstīs izmantošanu. Pie tam nepilns procents uzņēmēju teica: mums
jau ir konts bankā ārzemēs.
Nav gan teikts, ka viņi to atvēruši pēdējā gada laikā, bet
tāds ir. Ir pat tādi, kas saka, ka
ārzemēs esošā ir pamata banka.
Un kā šajā ziņā ar iedzīvotājiem?
5% saka, ka viņiem ir kādā ārvalstu bankā konti. Un apmēram 1% ārvalstīs ir viņu pamata banka. Tas varētu būt
saistīts ar darbaspēka mobilitāti. Bet tā būtiskā lieta, ko zinām jau no migrācijas pētījumiem, – ja privātpersonām
vai uzņēmējiem ir pozitīva
pieredze ārzemēs, viņi to neslēpj – redzot, ka citiem ir
problēmas, saka: nav taču jāmokās, var kārtot naudas jautājumus arī bankās ārzemēs,
īpaši mūsdienās, kad norēķini tāpat ir caur internetu. Tātad ieraugs ir, ja būs atbilstoši
apstākļi, tas augs lielāks.
Man gan grūti te ko mūsu
bankām pārmest. Ja valsts institūcijas bankām liek miljonu soda naudas, ja kaut kas
nav izpildīts tikai tāpēc, lai
varētu atskaitīties pārrobežu
kontrolējošām
iestādēm,
skaidrs, ka bankas nemaz nevar nepārcensties ar prasībām klientiem šādā situācijā.
Mēs arī prasījām, kā uzņēmējiem un iedzīvotājiem
šķiet, kuri ir galvenie varas
centri, kas nosaka banku politiku Latvijā. Skaitļi rāda, ka
publika par to ir ļoti apjukusi.
Atbildes ļoti atšķiras. Salīdzinoši biežāk nosauc FKTK, Eiropas Savienības institūcijas
un ASV, taču nevienu no tām
nav nosaukusi puse aptaujāto. Tālāk seko Latvijas Banka,
pašas bankas, Ministru kabinets, arī daudz piesauktais
Moneyval. Redzams, ka Saeimai sabiedrības un uzņēmēju
skatījumā banku politikas
jautājumā ir visai maza teikšana. Taču galvenais secinājums ir tāds, ka sabiedrībā
nav daudzmaz vienotas izpratnes par to, kas aiz visa notiekošā stāv un no kā būtu jāprasa atbildība vai kam jādala
ordeņi par labu darbu – dažādiem cilvēkiem ir atšķirīgas
versijas.
Uz tā fona runāšana par
investīciju piesaisti...
Kāda investīciju piesaistīšana
te var būt!? «Kapitālā remonta» atmosfēras apstākļos drīzāk jāskatās, kā nepieļaut, nobremzēt kaut kādus biznesa
mukšanas procesus!5
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