Latvijas Zinātņu akadēmijas
KĀRĻA ULMAŅA VĀRDBALVA 2022

DR. ARNIS SAUKA
Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts 2022. gada 18. janvārī piešķīra Kārļa
Ulmaņa vārdbalvu tautsaimniecībā LZA korespondētājloceklim Dr. Arnim
Saukam par pētījumu “Ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstīs 2009.-2020.
gadā”.
Salīdzinošais pētījums “Ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstīs 2009.-2020.
gadā”, kas publicēts 2021. gada 16. jūnijā 11. ikgadējā Ēnu ekonomikas
konferencē, vainago darbu kopu – ilggadīgus un starptautiski atzītus
ikgadējus un salīdzinošus pētījumus par ēnu ekonomikas izplatību Latvijā,
Baltijas valstīs un citur (piemēram, Krievijā, salīdzinot ar ēnu ekonomikas
izplatību Ukrainā, Kirgīzijā, Kosovā, Moldāvijā, Rumānijā, Baltijas valstīs un
Polijā laika posmā no 2017. līdz 2018. gadam). Pētījums parāda ēnu
ekonomikas izplatību Baltijas valstīs kopš 2009. gada, kad sākti ēnu
ekonomikas pētījumi trīs Baltijas valstīs (pirms tam tie veikti tikai Latvijā), un
tiek atjaunots katru gadu (2021. gada dati vēl nav iegūti un apstrādāti). Ēnu
ekonomikas pētījumus paredzēts turpināt arī turpmākajos gados.
Dr. Arnis Sauka ir Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE in Riga) profesors un
Ilgtspējīgā biznesa centra direktors, kā arī asociētais pētnieks IfM Bonn
pētniecības grupā uzņēmējdarbībā un mazajā biznesā. Doktora grādu Arnis
ieguva Zīgenas Universitātē (Vācija), strādājis kā viespētnieks Jenčepingas
Starptautiskajā Biznesa skolā (Zviedrija) un Londonas Universitātes koledžā
(Lielbritānija). Viņa pētniecības interešu jomas ietver ēnu ekonomiku,
produktīvo un neproduktīvo uzņēmējdarbību, uzņēmējdarbības politikas
veidošanu un konkurētspēju, kā arī uzņēmējdarbības procesu attīstību
dažādās institucionālajās vidēs. Balstoties uz saviem akadēmiskajiem
pētījumiem, kas ir publicēti vadošajos zinātniski recenzētos žurnālos, t.sk.
Strategic Entrepreneurship Journal, Journal of Business Ethics, International
Small Business Journal, Journal of Comparative Economics, grāmatās un
grāmatu nodaļās (izdevēji: Routledge, Springer, Edward Elgar, IGI Global,
Blackwell, Peter Lang), viņš aktīvi piedalās arī lietišķajā izpētē. Darbība
lietišķajā izpētē iekļauj regulāru pētījumu izstrādi un konsultācijas pēc
starptautisku organizāciju, piemēram, OECD, Eiropas Komisijas un
Eurofound, pasūtījumiem, kā arī dažādu nozaru asociāciju pieprasījuma
Latvijā un ārvalstīs.
Arnis Sauka ir līdzautors ikgadējam SSE Riga Ēnu ekonomikas indeksam
Baltijas valstīs, autors ikgadējam Ārvalstu investīciju vides indeksam, autors
pētījumam par ēnu ekonomiku Latvijas būvniecības nozarē, autors
pētījumam par neuztverto ekonomiku, naudas atmazgāšanu un korupciju
publiskajā sektorā, kā arī metodoloģijas autors SEB Pensometra pētījumam.
Viņš ir piedalījies un vadījis dažādus ES finansētus starptautiskus projektus.
Dr. Arnis Sauka nodarbojas ar vadības un konsultācijas aktivitātēm, kopš
2018. gada, Arnis ir ārvalstu investoru padomes Latvijā valdes loceklis, kopš
2015. gada: biedrības BASE (uzņēmēji pret ēnu ekonomiku) valdes loceklis,
kopš 2011. gada: Latvijas Zinātnes padomes eksperts vadību zinātnē un
ekonomikā, kopš 2012. gada: biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas
RISEBA promocijas padomes vadībzinātnē loceklis.

Kārlis Ulmanis (1877–1942) —
tautsaimnieks un valstsvīrs,
Latvijas Republikas pirmais
Ministru prezidents. Balva par
Latvijas tautsaimniecības un
valsts vēstures problēmu izpēti
un risinājumiem. Balva iedibināta
2003. gadā pēc LZA goda
doktora prof. J. Labsvīra
ierosinājuma.

