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vēstījumu,

ka
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lauksaimniecības un zivsaimniecības produkcijas importa aizliegums no Eiropas Savienības,
Austrālijas, ASV un citām valstīm, reaģējot uz Rietumu sankcijām, kas sekoja Krievijas
iebrukumam Krimā 2014. gadā, ir atstājis postošu ietekmi uz Latvijas ekonomiku.
20. oktobrī Krievijas laikraksts Izvestia publicēja interviju ar bijušo Latvijas ārlietu ministru
Jāni Jurkānu, kurš ir atklāts Kremļa politikas atbalstītājs. Jurkāns uzsvēra, ka Krievijas īstenotās
sankcijas ir smagi skārušas Latvijas ekonomiku. Viņš arī apgalvoja, ka „daudzi [Latvijas]
uzņēmēji cer, ka sankcijas tiks atceltas un valstī atgriezīsies Krievijas investīcijas.” Līdzīgu
viedokli izteica arī Latvijas Eiropas Parlamenta deputāts Andrejs Mamikins. Interneta vietnē
Sputnik publicētajā rakstā Mamikins norādīja, ka Krievijas pretsankciju rezultātā Latvija zaudē
„vismaz miljardu eiro gadā”. Lai arī viņa viedoklis netika pamatots ar pārbaudāmiem avotiem,
vairāki Latvijas plašsaziņas līdzekļi to pārpublicēja.
Faktiskie dati atklāj Jurkāna un Mamikina apgalvojumu maldinošo dabu. Kopumā tie atspēko
Krievijas politiķu un propagandas izdevumu izplatīto vēstījumu par neveiksmīgo Latvijas
ekonomiku. 2015. gadā Latvijas Ārlietu ministrija paziņoja, ka Krievijas pārtikas embargo
radītie zaudējumi sasniedza 70 miljonus eiro jeb 0.25 procentus no IKP. Latvijas eksporta uz
Krieviju apjoma kritums 2015. gadā daļēji tika saistīts ar Krievijas smago lejupslīdi un būtisku
Krievijas nacionālās valūtas vērtības kritumu. Latvijas ekonomisti norāda, ka Krievijas
embargo ietekme samazinājās 2016. gadā, turklāt Latvijas Bankas Makroekonomikas attīstības
ziņojumā lasāms, ka salīdzinājumā ar 2016. gada rādītājiem Latvijas eksports uz Krieviju 2017.
gadā varētu nedaudz palielināties. Tomēr vienlaikus Latvijas Banka mudina Latvijas
eksportētājus meklēt citus noieta tirgus, jo tā uzskata Krieviju par trauslu uzņēmējdarbības vidi,
kas cieši atkarīga no mainīgiem politiskiem faktoriem.
Lai arī Krievijas noteiktais embargo nav būtiski ietekmējis Latvijas ekonomiku, saskaņā ar
Latvijas vadošās sabiedriskās domas pētījumu kompānijas SKDS datiem 77 procenti Latvijas
iedzīvotāju uzskata, ka valsts Krievijas pretsankciju dēļ cieš ievērojamus zaudējumus.
Sabiedrības viedoklis, attiecībā uz jautājumiem par Eiropas Savienības ekonomisko sankciju
piemērošanu konkrētām Krievijas ekonomikas nozarēm līdz 2018. gada 31. janvārim, nav tik
saliedēts. Termiņa pagarināšanu atbalsta 34 procenti etnisko latviešu, taču tikai 4 procenti
Latvijas krievvalodīgo. Šāds salīdzinoši zems atbalsts Eiropas Savienības sankciju leģitimitātei
Latvijā un citviet liecina paver Krievijai iespēju logu, lai likvidēt vai vājinātu t. s. Rietumu
sankcijas.
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Sputnik raksts, kas izklāsta Mamikina izteikumus, atsaucas arī uz 2018. gada Eiropas
Savienības budžeta ziņojumu, kas 11. oktobrī tika iesniegts Eiropas Parlamenta Budžeta
komitejā. Ziņojumā teikts, ka „Krievijas embargo nav atcelts un tam ir nopietnas negatīvas
sekas, it īpaši augļu, dārzeņu un piena produktu nozarē”, un tas aicināja ES „sniegt efektīvu
atbalstu nozarēm, kuras skar šī krīze”. Sputnik norādīja, ka saskaņā ar šo ziņojumu, ES
speciālisti uzskata, ka „Eiropas Savienības lauksaimniecības nozare pašlaik cieš no
nenoteiktības perioda, kas saistīts ar sankcijām pret Krieviju un Maskavas īstenotajiem
pretpasākumiem”.
Minētais raksts, kas daļēji tika balstīts uz RT publikāciju, ignorēja Eiropas Savienības Ministru
padomes sanāksmi, kas bija norisinājusies divas dienas iepriekš. Šajā sanāksmē ES Padome,
kura ir atbildīga par sankciju paplašināšanu, secināja, ka kopš pēdējo atbalsta pasākumu
ieviešanas un īstenošanas „lielākajā daļā [ES] tirgu situācija ir uzlabojusies”. Tas ilustrē, kādā
veidā Sputnik akcentēja pierādījumus, kas apliecina Krievijas noteiktā embargo negatīvo
ietekmi uz ES, vienlaikus noklusējot faktu, ka ES dalībvalstis uzskata atbalsta pasākumus par
efektīvu veidu, kā pārvarēt Krievijas īstenotās pretsankcijas.
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