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Par priekšlikumiem Latvijas
Nacionālajam
attīstības
plānam 2021.-2027.gadam
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai (turpmāk – LTRK),
iepazīstoties ar Pārresoru koordinācijas centra izstrādāto Latvijas Nacionālā
attīstības plāna 2021.-2027.gadam (turpmāk – NAP2027) kodola un prioritāšu
projektu, ir šādi priekšlikumi:
1. Fokuss. Spēkā esošajā NAPā būtiskākie trūkumi bija fokusa trūkums un
mērķu kaskādes trūkums. NAP2027 šie jautājumi ja izskatās labāk, tomēr vēl
aizvien kā būtiskākais trūkums pēc LTRK ieskata ir fokusa trūkums, proti, darbības
virzieni un prioritātes ir tik daudz, ka palīdz “legalizēt” praktiski jebkuru darbību,
un šāda stratēģija ierobežotu resursu apstākļos var izrādīties neefektīva.
NAP2027 vajadzētu būt vienojošam dokumentam, lai ikviens Latvijas iedzīvotājs
(vai tas būtu politiķis, ierēdnis vai parasts iedzīvotājs) saprastu, kurp virzās Latvija
un kāds no tā būs labums Latvijas sabiedrībai. Šajā sakarā mulsina un faktiski
pretējo efektu rada iedalījums valsts prioritātēs un cilvēka prioritātēs, jo
iedzīvotāji ir valsts sastāvdaļa.
2. Rezultatīvie rādītāji. Rezultatīvo rādītāju sistēma, mūsuprāt, ir pārāk
sarežģīta un nav tieši salīdzināma ar citām valstīm. Rekomendējam izvēlēties
tikai dažus starptautiski salīdzināmus rādītājus kopējo stratēģisko mērķu
sasniegšanas mērīšanai, piemēram, a) IKP uz iedzīvotāju pēc pirktspējas
paritātes, 2) iedzīvotāju migrācijas bilance, 3) dzimstības – mirstības bilance.
3. Stratēģija. Mūsuprāt, ir svarīgi, lai no NAP2027 ikvienam skaidri un
saprotami “nolasās” stratēģija – kāda ir vīzija, izmērāmie mērķi un iekšējā loģika,
kā mērķus plānots sasniegt. Pēc LTRK ieskata, Latvijas šā brīža attīstības situācijā,
pareizi būtu fokusēties uz preču un pakalpojumu eksporta kā arī produktivitātes

būtisku pieaugumu, jo tikai tā būs iespējams ekonomiski pamatoti celt algas
iedzīvotājiem, lai tādējādi risinātu migrācijas, iedzīvotāju labklājības un
nepietiekošo valsts budžeta līdzekļu problēmas. Ņemot vērā minēto, labs
stratēģiskais mērķis būtu piemēram līdz 2027.gadam par 5000 palielināt tādu
uzņēmumu skaitu, kuri: a) pamatā nodarbojas ar preču vai pakalpojumu
eksportu, b) ir ar noteiktu produktivitātes līmeni.
Piemēra pēc pielikumā atrodamas LTRK Padomes 2018.gada 14.jūnijā
apstiprinātās un politiskajām organizācijām nosūtītās rekomendācijas partiju
programmām 2018-2022.gadam, kas cita starpā satur kompakti formulētu
attīstības stratēģiju. Aicinām stratēģiju būvēt pēc šāda parauga.
Pielikumā: LTRK Padomes 2018.gada 14.jūnijā apstiprinātās un politiskajām
organizācijām nosūtītās rekomendācijas partiju programmām 2018-2022.gadam
uz 4 lapām.
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