H

hile Latvian public figures and even government documents pay
lip-service to the ideas of pluralism, individual engagement and shared
governance, in reality state paternalism, fear of pluralism and centralized
decision-making continue to be the modus operandi of Latvian
political and intellectual elites. The essays included in this collection
demonstrate the variety of ways in which Latvia’s society is thus failing
to act in a pluralist way or even appreciate the value of pluralism and
heterogeneity of perspectives, choices and cultural contexts. Covering
a wide range of topics such as media, medical doctors’ professional
organizations, informal economy and parliamentary debates on welfare,
the book offers a comprehensive evidence and analysis of this problem.
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would describe the problem-space of this book as follows:
how to foster people’s engagement in or contribution to public,
political, or associational life beyond their immediate kin
or friendship-based circles in political conditions when unity
is generally valued over pluralism.

DACE DZENOVSKA, University of Oxford

ow could a resident of Latvia become happy? Is it even achievable?
And how could Latvia become a welfare state? The authors make
a convincing case that country governance demands changing
the path – from depolitization to assuming political responsibility,
from constructing a monocultural reality to acknowledging
the actual diversity.
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Lielas konkurences apstākļos uzņēmumiem ir jāspēj rasts inovatīvi
risinājumi, lai būtu soli priekšā pārējiem. Gudra uzņēmumu vadīšana
mūsdienās, lai veicinātu konkurētspēju nav iedomājam arī bez
sociālā kapitāla vai darbinieku finansiālās līdzdalības. Lai Latvija
pierādītu savu vietu globālajā konkurētspējas indeksā svarīga
ir katra uzņēmuma spēja radīt inovācijas. Sociālā kapitāla nozīme
ir būtiska inovatīvo ideju attīstībā, kas ir pamats ilgtspējīgai valsts
attīstībai. Savukārt darbinieku līdzdalība uzņēmuma kapitālā
ir inovatīva ekonomiskās demokrātijas izpausme. Pētījumā
sniegts būtisks ieguldījums strukturizējot sociālā kapitāla veidus
un skaidrojot tā ietekmi uz uzņēmuma attīstību un darbinieku
līdzdalības uzņēmumu kapitālā labās prakses pasaulē izpētē,
skaidrojot darbinieku līdzdalības uzņēmuma kapitālā attīstības
iespējas Latvijā, ņemot vērā Latvijas normatīvo regulējumu.
MAIJA ŠENFELDE, Rīgas Tehniskā universitāte
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e often see innovations narrowly – as conceptually new products
or developments that can only take place in high technology
sector. Project results provide a broad and comprehensive
National
insight into social innovation processes by assessing ways
Research
in which socio-cultural factors can foster innovation processes
Program
EKOSOC-LV
in Latvian enterprises.
Additionally, a valuable discussion on the impact of social
capital – social networks, cooperation and their supporting
values – has been developed. Is social capital is just a public
benefit, or rather an ability to add business value, which also
benefits the public. Social innovation is part of corporate
social responsibility, while at the same time it can also provide
significant competitive advantages for companies that are able
to find new, better solutions to existing products, services
and methods.
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Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pētnieku — sociologu, ekonomistu, psihologu,
filozofu, sociālantropologu un komunikācijas speciālistu veidotas, dienasgaismu
27. septembrī ieraudzīja divas jaunas grāmatas: “Nemiers ar plurālismu. Sociālā rīcība
Latvijā” (red. RSU profesors Sergejs Kruks)
un “Sociālais kapitāls un darbinieku finansiālā līdzdalība uzņēmuma konkurētspējas
un inovāciju veicināšanā” (red. RSU prof.
Inna Dovladbekova un Latvijas Universitātes
prof. Ērika Šumilo).
Sabiedrības pasivitāti un personiskās iniciatīvas trūkumu parasti nosauc kā galvenos
šķēršļus Latvijas izaugsmes ceļā. Kā risinājumu valdība piedāvā cilvēka rakstura mainīšanas programmu, kas paredz piederības
sajūtas, tiesiskuma izpratnes, vērtību apziņas
audzināšanu. RSU zinātnieki nepiekrīt šādai pieejai, un viņu argumenti, kas ir balstīti
empīriskos pētījumos, apkopoti nupat RSU

5/14/18 12:17 PM

izdevniecībā iznākušajās grāmatās. Analizējot aptauju un interviju datus, pētnieki secina, ka sociālajā rīcībā vērtības un attieksmi
nosaka un veido nevis indivīdu raksturs, bet
gan tā loma un resursi, ko indivīdiem piešķir
sociālā struktūra. Tā, piemēram, cilvēki, kuri
paši rada darba vietas (darba devēji, ģimenes
biznesa radītāji, pašnodarbinātie), ir atvērti
pārmaiņām, gatavi riskēt un uzņemties atbildību, taču rīcību kavē institūcijas un procedūras, kuras viņi nevar kontrolēt. Zinātnieki
analizē vairākus normatīvos aktus, kuru neskaidrie, pretrunīgie un argumentos nebalstītie formulējumi faktiski bremzē indivīdu sabiedrisko aktivitāti.
Latvijas sabiedrība ir daudzveidīga (un etniskā piederība nebūt nav galvenais atšķirību
avots), taču institūciju uzbūve un neprasme
vest sarunu neļauj risināt šīs atšķirības. Indivīdi
vairās paust iniciatīvu, darboties kopīgi, jo nav
garantiju, ka visus ieguvumus no šīs darbības
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nepiesavināsies atšķirīgais cits. Tas arī ir būtiskākais uzticības trūkuma cēlonis — izdevumā
par sociālo rīcību Latvijā secina pētnieki.
Uzņēmējdarbības attīstība Latvijā, jaunu uzņēmumu rašanās un esošo uzņēmumu
konkurētspējas veicināšana ir cieši saistīta ar
inovācijām, kuru veidošanā nozīme ir ne vien
uzņēmumu īpašniekiem, bet arī darbiniekiem.
Tāpēc sociālā kapitāla ieguldījums un darbinieku iesaiste uzņēmuma mērķu īstenošanā
ir svarīgi uzņēmuma veiktspējas paaugstināšanā. Pētnieki noskaidrojuši sociālā kapitāla
un darbinieku finansiālās līdzdalības nozīmi
uzņēmuma konkurētspējas un inovāciju veicināšanā, skatot sociālo kapitālu galvenokārt
uzņēmumu līmenī. Izaugsmi veicinātu tas,
ja vairāk iedzīvotāju kļūtu par īpašniekiem,
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bet darbinieki ņemtu līdzdalību uzņēmuma
kapitālā. Pētījums liecina, ka labvēlīgas
politikas apstākļos darbinieki būtu vairāk
ieinteresēti ieguldīt līdzekļus vērtspapīros. Ar
darbinieku finansiālās līdzdalības starpniecību ir iespējams pozitīvi mainīt attieksmi pret
darbu — sekmēt identificēšanos ar uzņēmumu, lojalitāti un darba motivāciju, pastiprināt
darbinieku interesi par uzņēmuma darbības
rādītājiem, iesaistīt lēmumu pieņemšanā. Lai
akciju sabiedrību darbinieki iegūtu pilntiesīgu
akcionāru statusu ar atbilstīgām privilēģijām,
ir nepieciešams institucionālais ietvars, proti,
tiesiskais regulējums un atbalsta mehānismi.
Abi izdevumi tapuši valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV zinātniskā projekta
ietvaros.

