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MBA koncepts daudz kur 
pasaulē ir dabūjis pa ausīm 
Biznesa skolu ab
solventiem būs 
jāizstrebj savārītās 
ziepes 

«Biznesa skolu labākie beidzē
ji bija tie, kas izdomā ja jaunos 
finanšu instrumentus,>> sa
ka RTU Rigas Biznesa skolas 
direktors Jānis Grēviņš par 
krīzes ietekmi uz MBA. To
mēr viņš prognozē, ka MBA 
(Master ofBussinessAdministra
tion) absolventi būs pieprasīti 
arī tagad, lai izstrēbtu ziepes, 
kuras jaunie finanšu instru
menti ir ievārījuši. 
Intervijas formālais iemesls 
ir RTU Rigas Biznesa skolas 
(RBS) 15. izlaidums, bet saruna 
ar skolas direktoruJāni Grēvi
ņu nejauši sākas par pasnie
dzēju piesaisti - uz direktora 
galda ir vairākas spēles, kas 
pavisam nesen izmantotas 
pasniedzēju atlases procesā. 
«Latvijā pieņem, ka uztaisīs 
doktora programmu un viss 
notiksies, bet ir skaidri jāsa
prot, ka šodien uztaisīt kva
litatīvu doktora programmu 
- tas ir milzīgi dārgi. Zinā
mā veidā tas parādās pasaulē 
pasniedzēju atlasē: dažādos 
veidos tiek meklēti tie, kas ir 
beiguši laba lirneņa skolas, jo 
viņi ir produktīvāki. 

Tad, jūsuprāt, būtu labāk 
ieguldīt nevis doktora prog
rammās Latvijā, bet sūtīt 
mācīties. 

Tas Latvijai būtu krietni lē
tāk. Pēdējos 10 gados sakarā ar 
ekonomisko attisuou pasaulē 
doktorantūras programmās 
bija kritums. Cilvēki teica: 
«Mēs negribam iet mācīties. 
Mēs strādājam biznesā. Tur 
var nopelnīt vairāk.>> Otra lie
ta, pēdējā desrnitgadē ir at
tīstījusies Ķīna un Indija, un 
viņu stratēģija ir atpirkt dok
toru no Amerikas. Kīnas un 
Indijas profesori, k�s pirms 
gadiem 10 -15 palika Amerikā 
vai atbrauca uz Rietumeiropu, 
tagad to vairs nedara. šis pro
cess labi atspoguļojas pasaules 
universitāšu un biznesa skolu 
reitingos. Jau tagad 5 -10% top 

� Mēs sevi pozicionējam, ka ši ir skola, kas sagatavo vidējā un 
augstākā līmeņa vadītājus, un ka absolventi arī šajos līmeņos 
strādā, saka RBS direktorsļānis Grēviņš. Foro:v.sriPNIEKs.os 

universitāšu atrodas Āzijā. 
Ja jūs man jautātu, vai Lat

vijai ir izdevigāk sūtīt uz ārze
mēm studēt doktorantūrā? Es 
teiktu «jā>>. Somija tādā veidā 
60. gados uzbūvēja savu ģe
nialitāti, par valdības naudu 
aizsūtot uz Ameriku un Rie
tumeiropu ap 3000 cilvēku. 
šodien to dara, piemēram, 
Kazahstāna. 

Ja esam sākuši runāt par pa
saulestendencēm, tadgn1Ju 
jautāt-kā maināsMBAkon
cepts pašlaik? 

Jāatzīst, ka daudz kur pre
sē MBA koncepts ir dabūjis 
pa ausīm, jo, kas bija tie, kas 
izdomāja jaunos finanšu ins
trumentus?, - biznesa skolu 
labākie beidzēji. GMAC (Gra
duate Management Admission 
Council) šī gada marta aptauja 
rāda, ka pasaulē samazinās 
pieprasījums pēc specializē
tajām, Latvijas terminolo
ģijā «akadēmiskajām>> MBA 
programmām, piem., finanšu 
MBA, kur cilvēki fokusējās uz 
šauru jomu. Pats mazākais 
kritums ir vispārējām MBA 
programmām, jo tad, kad viss 
iet - kā lai to pasaka? - ne tā kā 

vajag, tad ir vajadzīgi cilvēki, 
kas var pārredzēt plašu lauku 
un pieņemt !ēmumus. 

Ko krize ir mainījusi RBS? 
Darba ir vairāk. Esam sāku

ši vairākus projektus, kas ir 
saistīti ar mūsu attīstību ne 
tikai Latvijā, bet arī ārzemēs; 
mums ir jāpārskata, kā mēs 
varam strādāt efektīvāk. Lai 
gan, ienākot krīzē, mums ir 
mazākais darbinieku skaits 
pēdējos 10 gados. 

cik darbinieku jums ir? 
Administrācijā 13, kas sa

līdzinājumā ar daudziem kon
kurentiem ir diezgan maz. 
Pasniedzēju- ar dažādām slo
dzēm un statusiem - ir ap 50. 
Turpinot par to, ko krīze mai
na RBS, man kā direktoram 
ir daudz aktīvāk jāskatās, kur 
mēs dabūjam naudu. 

Ir arī jāsaprot, ka mēs esam 
tajā līmenī, ka konkurējam ar 
ārvalstu skolām. 

Cik atceros, jūs pirms ga
diem trim mēģinājāt pie
saistit studentus no Krievi
jas, Baltkrievijas. Kādī bija 
rezultāti? 

Varbūt tiešā veidā tā tas ne
sanāca, bet domāju, ka daļa no 
aktivitātēm, ko darām šodien, 
ir to darbību rezultāts, ko mēs 
darījām toreiz. 

Ja Latvijā tiktu veidots biz
nesa skolu reitings, kādās 
vietās un pēc kādīem rādī
tājiem būtu RBS, kā jums 
šķiet? 

(Smejas.) Labs jautājums. 
Domāju, ka pēc algām mēs 
noteikti būtu starp pirmajām 
vietām. Pēc atpazīstamības 
starp darba devējiem konku
rēsim ar Stokholmas skolu 
(Rigas Ekonomikas augstsko
lu - SSE Riga). 

Neapšaubāmi tas, ka RBS ir 
maza skola, un tādās lietās, 
kur ir atpazīstarmoas spēle, 
mēs pārāk augstu nebūtu. 
Sabiedrībā mūs tik daudz ne
zina, cik mēs varbūt gribētu. 
Tomēr RBS jau ir 800 absol
ventu un es teiktu, ka 400 uz
ņēmumos no Top 500 Latvijā 
vadošos amatos strādā kāds 
mūsu absolvents. 

Pasaules reitingā par 1000 

labākajām biznesa skolām 
mēs bijām viena no trim Lat
vijas skolām- RSEBAA, Banku 
augstskola, un mēs. REA neti
ka, jo dažu reitingu veidotāji 
šo skolu uzskata par Stokhol
mas biznesa skolas filiāli, to
mēr REA mamma Stokholmas 
biznesa skola ir Eiropā vado
šajās vietās Financial Times 
reitingā. 

Reitingā pēc tā, cik ātri 
absolventiem atmaksājas ie
guldījumi šajās studijās, mēs 
esam krietni labāki par vidējo 
pasaulē; uz algas pieauguma 
rēķina ieguldījumi atpelnās 
nepilnā gadā, liecina martā 
veiktā GMAC aptauja. 

Tagad tas varētu kristies. 
Varbūt nedaudz, bet es ne

domāju, ka RBS absolventu 
algu pieaugums kritīsies zem 
vidējā līmeņa pasaulē. Var
būt tas pieaugums nebūs tik 
straujš kā agrāk, bet vienalga 
mūsu absolventi ir starp tiem, 
kam ir augstas algas. 
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