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Ievads
Daunis Auers & Vjačeslavs Dombrovskis

Vai glāze ir puspilna
vai pustukša?
Kā klājas Latvijai 2015. gadā?
Latvijas ekonomikā nenoliedzami pastāv
izaugsmei nepieciešamie priekšnosacījumi.
Makroekonomiskie rādītāji ir stabili.
Latvijas IKP no 2010. līdz 2014. gadam
ir palielinājies par 17,4%, padarot Latviju
par ātrāk augošo Eiropas Savienības (ES)
dalībvalsti. Ikgadējais IKP pieaugums
2015. gada otrajā ceturksnī bija 2,7%,

inflācija – zem 1%, bezdarba līmenis –
krities līdz 9,8%, kas ir zemākais rādītājs
kopš 2008. gada. Eksports 2015. gada
pirmajā pusgadā pieauga par 2,7%,
sasniedzot rekordlielumu (skat. 1. att.),
un Latvijai vēl joprojām ir ceturtais
zemākais valsts parāda attiecības pret
IKP rādītājs ES.1

Latvijas eksporta kumulatīvais pieaugums 2000.-2014.gadā2

1. attēls
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Taču tajā pašā laikā Latvija ar IKP uz
vienu iedzīvotāju, kas ir apmēram 70% no
ES vidējā rādītāja, vēl joprojām ir viena
no nabadzīgākajām ES valstīm.3 Turklāt
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Latvijas iedzīvotāju skaits turpina sarukt.
2015. gada 1. janvārī pirmo reizi kopš
20.gadsimta 30. gadiem Latvijas iedzīvotāju
skaits ir mazāks par 2 miljoniem.4

Finanšu ministrija. 2015.
Eurostat. 2015.
Ir vērts pieminēt, ka 2004. gadā, iestājoties ES, Latvijas IKP uz iedzīvotāju bija mazāks par 50% no ES vidējā.
Eurostat. 2015.
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Šo kraso demogrāfisko kritumu izraisījuši
divi faktori. Pirmkārt, ilgstoši zema
dzimstība, kas ir Latvijas (un lielas daļas
Eiropas valstu) raksturīga iezīme kopš
20.gadsimta 70.gadiem. Diemžēl nav
īpaši daudz iespēju, lai varētu šo situāciju
mainīt. Par Latviju daudz bagātākas
valstis ir veikušas nozīmīgus ieguldījumus
maternitātes, paternitātes un bērnu
aprūpes pabalstos, informācijas kampaņās,
pat patriotiskās dziesmās un ikgadējos
“bērnu radīšanas un ģimenes pieauguma
popularizēšanas” pasākumos.5
Otrkārt, pēc 2004.gada – imigrācijas
apjoms uz Īriju, Lielbritāniju un citām ES
valstīm. Atvērtās robežas ar ievērojami
bagātākajām Eiropas Savienības valstīm
nozīmē, ka šī tendence, visticamāk,
turpināsies arī nākotnē. Tādējādi Latvijas
uzdevums ir novērst ne vien ienākumu
nevienlīdzību valsts robežās, bet arī
to, kura pastāv starp Latviju un šīm
emigrācijas virziena valstīm. Ja Latvija
neuzlabos ekonomiskās izaugsmes

rādītājus, jauni un mērķtiecīgi cilvēki
turpinās pamest valsti.
Iedzīvotāju skaita samazināšanās
neizbēgami radīs negatīvu ilgtermiņa
ietekmi uz Latvijas ekonomiku – darbaspēka
samazināšanos, pieaugot pensiju un
veselības aprūpes izmaksām, kas saistīts
ar pensionāru skaita palielināšanos. Tāpat
tas nozīmē, ka gados jauni cilvēki, kuri ir
produktīvāki un lielākā mērā nekā vecākās
paaudzes darbinieki apveltīti ar inovatīvu,
tehnoloģisku domāšanu, veidos aizvien
mazāku darba tirgus daļu.
Turklāt strauji sarūkošais iedzīvotāju skaits,
kā arī demogrāfiskās izmaiņas valsts
robežās – cilvēki pamet mazus ciemus un
pilsētas un pārvietojas uz Rīgas reģionu –
apdraud daudzu Latvijas novadu ilgtermiņa
ekonomisko dzīvotspēju. Nesenās Krievijas
sankcijas dažus no šiem reģioniem skārušas
īpaši smagi, izraisot ekonomisko problēmu
saasināšanos un paātrinot migrāciju uz
Rīgas reģionu vai ārzemēm.

Vecumatkarības koeficients (cilvēku, kas ir vecāki par 65 gadiem, skaits uz 100 cilvēkiem
vecumā no 15 līdz 64 gadiem)6

2. attēls
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Adema, W., N.Ali and O. Thevenon. 2014. ‘Changes in family policies and outcomes: Is there convergence?’
OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 157, OECD Publishing.
Eurostat. 2015.
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Šīs divas tendences rada papildu slogu
Latvijas sociālās labklājības sistēmai.
Pensijas turpinās stagnēt, un veselības
aprūpes pakalpojumu skaits (kvalitāte)
samazināsies, jo ekonomiski aktīvo
nodokļu maksātāju skaita sarukuma
rezultāts ir pieaugošs pensionāru skaits.
Kā redzams 2. attēlā, Latvijā ir lielāks,
turklāt pieaugošs, vecumatkarības
koeficients nekā Igaunijā, Lietuvā un
vidēji Eiropas Savienībā. Šo augošo

slogu īpaši izjutīs tā iedzīvotāju trešdaļa,
kas nodarbināta privātajā sektorā,
nodrošinot gados vecus cilvēkus,
bērnus, bezdarbniekus un valsts sektora
darbiniekus – sākot ar skolotājiem
līdz militārpersonām, kā arī maksājot
par plašas publiskās infrastruktūras
uzturēšanu, kas ietver ceļus, skolas un
slimnīcas.
Šāda situācija nav ilgtspējīga.

Kādēļ Certus?

3. attēls

Uzņēmēji

Mēs ticam, ka ekonomiskā izaugsme ir
vienīgais pareizais Latvijas demogrāfisko,
darba un labklājības problēmu ilgtermiņa
risinājums.
Ekonomiskā izaugsme nav automātiska.
Valstij ir jāizveido juridiskā bāze un fiziskā
infrastruktūra, lai konkurētspējīgām
nacionālajām nozarēm nodrošinātu
sekmīgas attīstības iespējas. Latvijai
pieejamie Eiropas fondu līdzekļi 4,4 mljrd.
EUR apmērā 2014.-2020.g. periodā var
kalpot kā spēcīgs ekonomikas stimuls.
Taču nepastāv standartizēti priekšraksti,
kas būtu piemēroti visām valstīm. Ne
ikviena Eiropas Savienības iniciatīva,
lai cik vērtīga tā būtu, nāks Latvijai
par labu. Dažādām valstīm ir dažādas
konkurētspējas priekšrocības. Ekspertu
debates un dažādu pieejamu politikas
variantu apspriešana ir būtiska, lai atklātu
Latvijas konkurētspējas priekšrocības.
Taču uz izpēti un pierādījumiem balstītas
politiskās debates nav Latvijas stiprā
puse. Latvijā ir tikai daži vietējie politikas
inovāciju avoti. Saeima ir vienīgais
likumdevējs Baltijas jūras reģionā,
kam nav izpētes nodaļas deputātu
un politisko partiju likumdošanas un
politikas veidošanas darba atbalstam.
Ministrijām trūkst resursu, un pētījumi,
ja tādi notiek, parasti tiek finansēti no
Eiropas Savienības struktūrfondiem.
Latvijas politiskās partijas ir mazas,

Stratēģiskās
sadarbības
modelis
Valsts

tām nav personāla vai finanšu resursu,
kas nepieciešami, lai attīstītu un
institucionalizētu pētniecisko kapacitāti.
Latvijas aktīvākās domnīcas un
akadēmiskie pētniecības centri orientējas
uz piedalīšanos valsts un Eiropas
Savienības pētniecības līgumu konkursos
vai veic Latvijas nacionālo pētījumu daļu
plašāka mēroga salīdzinošo pētījumu
projektu ietvaros. Tas ir gan vērtīgi, gan
nozīmīgi, tomēr vienlaikus nozīmē arī to,
ka šīm institūcijām nereti trūkst vienota
un plašāka Latvijas attīstības redzējuma.
Certus – neatkarīgas, bezpartejiskas
ideju laboratorijas – mērķis ir fokusēties
uz stratēģijām, kurām ir nākotnes
perspektīva, lai attīstītu gan Latvijas
rūpniecības konkurētspēju, gan Latvijas
ekonomiku kopumā.

Pētnieki

Domnīca Certus
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Mēs izmantojam procesu, ko Hārvardas
profesors Deniju Rodriks (Dani Rodrik)
dēvēja par stratēģisku sadarbību
starp valsts un privāto sektoru (skat.
3. attēlu). Mēs pulcinām vienuviet
Latvijas ekonomistus un pētniekus kopā
ar vadošajiem uzņēmējiem un politikas
veidotājiem, un mūsu mērķis ir atklāt,
kā uzlabot konkurētspēju un izveidot
īstenojamas programmas katrai nozarei.
Dziļš, strukturēts un nepārtraukts dialogs
radīs idejas un politikas iniciatīvas, lai
virzītu Latviju uz strauju ekonomisko
izaugsmi.
Stratēģiskās sadarbības procesa centrā
ir ikgadējais Latvijas Konkurētspējas
Ziņojums. Tajā sniegta aktuālo Latvijas
ekonomikas problēmu un izaicinājumu
izpēte, ekonomikas sektoru analīze, kā
arī piedāvātas politikas iniciatīvas valsts
konkurētspējas paaugstināšanai. Papildus
ikgadējam ziņojumam Certus reizi mēnesī
publicēs īsu politikas pārskatu, kurā tiks
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sniegts apskats gan par jau esošiem, gan
potenciālajiem izaugsmes veicinātājiem
dažādās nozarēs, kā arī iekļauta aktuālo
notikumu analīze.
Certus nav pirmā institūcija, kas publicē
pārskatu par Latvijas konkurētspēju.
Papildus Pasaules ekonomikas foruma
ikgadējam valsts pārskatam par Latviju
Baltijas Starptautiskais Ekonomikas
politikas studiju centrs (BICEPS) 2012.
gadā arī publicēja valsts konkurētspējas
pārskatu. Tā ir visaptveroša un vērtīga
publikācija, kas sniedz būtisku ieskatu
par Latvijas konkurētspēju dažādos
aspektos, ieskaitot izglītību, nodokļu
sistēmu un demogrāfiju. Daudzējādā
ziņā mēs balstāmies uz šo izcilo pirmo
pārskatu. Taču mēs esam sašaurinājuši
pieeju, fokusējoties tikai uz diviem
galvenajiem pārnozaru izaicinājumiem
un piecām nozarēm. Mēs esam centušies
izveidot precīzākas, uz politiku vērstas un
izpildāmas rekomendācijas.

Latvijas 2015. gada
konkurētspējas ziņojums
Pirmā Certus konkurētspējas ziņojuma
veidošanā piedalījās liels skaits pētnieku
un speciālistu no Latvijas vadošajām
universitātēm, biznesa skolām un
pētniecības centriem. Vasaras laikā
viņi intensīvi sadarbojās ar nozaru
asociāciju, uzņēmumu, valdības, valsts
sektora ekspertiem un konsultantiem.
Viņi intervēja, pētīja, apsvēra, apsprieda
un izstrādāja inovatīvus Latvijas
konkurētspējas problēmu risinājumus.
Ziņojums skar horizontālos izaicinājumus,
kas aptver visus Latvijas ekonomikas

aspektus – depopulāciju un reģionu
attīstību, MVU piekļuvi finansējumam,
kā arī Latvijas ekonomikas piecu sektoru
ar lielu izaugsmes potenciālu analīzi.
Rekomendācijas ir fiskāli pamatotas.
Ziņojumā netiek piedāvātas papildus
izmaksas, nenorādot, iespējamos
finansējuma avotus. Dažreiz tas var
būt Eiropas Savienības struktūrfondu
finansējums, citkārt – budžeta līdzekļu
pārvirzīšana no vienas jomas uz citu,
bet dažos gadījumos nav nepieciešamas
nekādas tiešās izmaksas.

Šis izdevums ir 2015. gada Latvijas Konkurētspējas Ziņojuma kopsavilkums.
Plašāks un detalizētāks ziņojuma izklāsts atrodams tīmekļa vietnē: www.certusdomnica.lv
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Vai Latvijas
izaugsmes
modelis ir
ilgtspējīgs?
Daunis Auers & Vjačeslavs Dombrovskis

Kāds īsti ir Latvijas izaugsmes modelis?
Vai tas ir ietverts Nacionālajā attīstības
plānā (NAP)? Varbūt Nacionālais attīstības
plāns tika sarakstīts steigšus, jo Eiropas
Komisija bija uzsvērusi, ka tā pastāvēšana
ir priekšnoteikums, lai 2014.–2020.
gada plānošanas periodā saņemtu ES
struktūrfondu atbalstu? Viedokļi par šo
jautājumu, protams, atšķiras. Mūsuprāt,
politikas plānošanu līdz šim veidojuši trīs
pamatelementi:
1. Pirmkārt, jau kopš neatkarības
atjaunošanas tālejošs politikas
mērķis ir bijusi maksimāla integrācija
Rietumeiropas lēmumu pieņemšanas
struktūrās un valstu savienībās.
Mērķis pats par sevi ir politisks, bet,
lai izpildītu dalībvalstīm noteiktās
prasības, katrā gadījumā nācās veikt
zināmas ekonomiskas reformas.
Šādi Latvija pievienojās Pasaules
Tirdzniecības organizācijai (1999.
gadā), NATO (2004. gadā), Eiropas
Savienībai (2004. gadā), eirozonai
(2014. gadā), kā arī 2016. gadā
gatavojas kļūt par OECD dalībvalsti.
2. Kopš 20. gadsimta 90. gadiem Latvija
visaktīvāk realizējusi principus,
ko paredz tā dēvētā Vašingtonas
vienošanās (jeb Vašingtonas konsenss),
1

ko pazīst arī kā pāreju no plānveida
ekonomikas uz tirgus ekonomiku,
ievērojot pieeju stabilizēt, liberalizēt,
privatizēt.
3. Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā
2004. gadā un integrācijas Eiropas
lēmumu pieņemšanas struktūrās,
Latvijas pieeju ekonomiskās politikas
veidošanā aizvien spēcīgāk ietekmē
Briseles norādījumi.
Vai šāda pieeja ekonomikas politikas
veidošanā ir ilgtspējīga? Vai mēs,
neraugoties uz šīs politikas līdzšinējiem
rezultātiem, varam pamatoti cerēt, ka
tā arī turpmāk nodrošinās pastāvīgu
un spēcīgu ekonomisko izaugsmi, kas
strauji celtu dzīves līmeni līdz Eiropas
Savienības vidējam rādītājam un apturētu
ekonomisko emigrāciju? Mūsuprāt, uz šo
jautājumu jāatbild noraidoši.
Ir acīmredzams, ka iestāšanās kā
motivācija politikas plānošanā vairs nav
ilgtspējīga. Tā ir kļuvusi pati par savas
veiksmes upuri, jo šīs politikas ieviešana
ir izvērtusies tik veiksmīga, ka vairs nav
prestižu organizāciju, kurās iestāties.
Kas ir Vašingtonas vienošanās?1
20. gadsimta 90. gadu sākumā, kad

Termins pirmoreiz minēts: John Williamson. 1990. Latin American adjustment. How much has happened?
Washington: Institute for International Economics.
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rietumvalstis saskārās ar nepieciešamību
palīdzēt postkomunistiskajām valstīm
pāriet no centralizēti plānotas
ekonomikas uz tirgus ekonomiku, šādu
nosaukumu ieguva virkne principu,
kuri definēja ekonomiskās izaugsmes
ietvaru. Sākotnēji tajā bija desmit
principi, kas noteica fiskālo disciplīnu,
konkurētspējīgas valūtas, tirgus un
finanšu liberalizāciju, privatizāciju un
ierobežojumu atcelšanu. Kopš tā laika
saraksts ir būtiski paplašināts, uzsverot
labu pārvaldību un cīņu ar korupciju.
Vašingtonas vienošanās ir bijusi
ietekmīgākais ekonomiskās attīstības
mehānisms ne tikai Latvijā, bet arī visās
jaunattīstības valstīs pēc 20. gadsimta
90. gadiem.
Latvijas panākumi Vašingtonas
vienošanās īstenošanā ir pelnījuši
daudz uzslavu. Jau ilgāku laiku Latvija
ievēro atbildīgu fiskālo politiku, tai ir
saprātīgi sabalansēts valsts budžets,
zems valsts parāds, zema inflācija, kā
arī uz privātīpašumu un konkurenci
balstīta ekonomiskā sistēma, kurā relatīvi
augstā līmenī tiek aizsargātas tiesības uz

Domnīca Certus

īpašumu. Tas ir liels sasniegums.
Latvijas valdības viena pēc otras ir
ieguldījušas lielu darbu, lai izveidotu
biznesam labvēlīgu vidi (arī to paredz
Vašingtonas vienošanās). Šajā jomā ir
panākts būtisks progress. Latvija Pasaules
Bankas veidotajā autoritatīvajā Doing
Business datubāzes reitingā no 34. vietas
2006. gadā ir pakāpusies uz 23. vietu
2015. gadā. Salīdzinājumam var minēt, ka
Igaunija šajā laikā nemainīgi saglabājusi
17. vietu, bet Lietuva no 15. vietas
noslīdējusi uz 24. vietu.2
Protams, iespējas izaugsmei vienmēr
pastāv – vienmēr var pielikt papildu
pūles, lai uzlabotu biznesa vidi un tiesu
sistēmas kvalitāti, padarītu fiskālo
politiku vēl atbildīgāku un veidotu
budžetus ar vēl mazāku deficītu. Tomēr
nākamie Vašingtonas vienošanās ietvaros
panāktie uzlabojumi diez vai nesīs
būtisku ekonomiskās izaugsmes kāpumu.
Centieniem uzlabot Latvijas vietu Doing
Business reitingā būtu jāturpinās, bet par
galveno politikas prioritāti nevajadzētu
izvirzīt pacelšanos tajā uz, piemēram, 20.
vai 15. vietu.

Igaunija, Latvija, Lietuva un Polija. Kopējais IKP 1995.-2004. gadā (1995=100)3

1.1. attēls
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Igaunija, Latvija, Lietuva un Polija. Kopējais IKP 2004.-2013. gadā (2004=100)

1.2. attēls
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Ir svarīgi vēlreiz uzsvērt – mēs
neapgalvojam, ka Vašingtonas vienošanās
pieeja ekonomikas politikas veidošanā
būtu nepareiza. Tas, ko mēs apgalvojam,
ir, ka sasniegts pietiekami labs progress
un pats modelis kā tāds ir zaudējis
aktualitāti. Būtībā Latvija Vašingtonas
vienošanās mērķi varētu būt sasniegusi
jau laikā, kad tā pievienojās Eiropas
Savienībai. Šeit uzskatāmai ilustrācijai
var salīdzināt Latviju un Poliju. Desmit
gadu laikā līdz 2004. gadam, kad
notika iestāšanās Eiropas Savienībā,
Latvijas ekonomiskā izaugsme bija daudz
straujāka nekā Polijai. Latvijas IKP, rēķinot
nemainīgās cenās, laikā no 1995. līdz
2004. gadam pieauga par 76 procentiem.
Šajā pašā laikposmā Polijas IKP
palielinājās par 46 procentiem. Turpretī
desmit Eiropas Savienībā pavadītajos
gados situācija ir bijusi diametrāli pretēja.
Polijas IKP laikā no 2004. līdz 2013.
gadam ir pieaudzis vēl par 41 procentu,
kamēr Latvijas – tikai par 22 procentiem.4
Gan Savienotajās Valstīs, gan citur
pasaulē, pieaug ietekmīgu ekspertu

4
5

2012

2013

skaits, kuri apšauba gan Vašingtonas
vienošanās politikas līdzšinējos
rezultātus, gan tās piemērotību nākotnei.
Hārvarda universitātes starptautiskās
politekonomijas profesors Denijs
Rodriks (Dani Rodrik) norāda, ka „tikai
retais ir pārliecināts, ka liberalizācija,
deregulācija un privatizācija pašas par
sevi ir atslēga uz ekonomisko izaugsmes
attīstību”.5 D. Rodrika veiktā ekonomiskās
attīstības analīze rāda, ka tikai nelielam
skaitam attīstības valstu laikā no
1960. līdz 2004. gadam izdevies stabili
pietuvoties attīstīto valstu līmenim.
Vienīgais izņēmums ir Austrumāzijas
un Dienvidaustrumāzijas valstis, kuras
neievēroja parastos ieteikumus un gandrīz
visas būtiski atkāpās no valdošajiem
uzskatiem. Piemēram, Dienvidkoreja
noraidoši izturējās pret tiešajām ārvalstu
investīcijām, bet Ķīna neieviesa tiesības
uz privātīpašumu. Dienvidkorejas un
Taivānas valdības neuzklausīja ierastos
padomus tieši nejaukties uzņēmumu
darbībā un aktīvi centās koordinēt
privātās investīcijas noteiktos ekonomikas
sektoros.

Eurostat. 2015.
Rodrik, D. 2007. One economics, many recipes: Globalization, institutions and economic growth. Princeton:
Princeton University Press. p.55.
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„Ekonomiskā izaugsme
nav dabiskā lietu kārtība,
ar taisnīgu un vienlīdzīgu
apstākļu nodrošināšanu
var nebūt diezgan, lai
stimulētu produktīvu
dinamismu.”6
Sākot ar 2004. gadu, trešais valdošā
izaugsmes modeļa elements ir bijusi
nostāja „neko nedarīt, stāvēt malā un
ieviest visu, ko liek Brisele”. Briseles
norādījumi tolaik kļuva par dominējošo
faktoru Latvijas ekonomiskajā politikā.
Ir skaidrs, ka dalība Eiropas Savienībā
Latvijai nozīmē milzu iespējas. Latvijas
ražotājiem tā ļauj iekļūt pasaulē lielākajā
un turīgākajā vienotajā tirgū, kurā ir
500 miljoni patērētāju. Eiropas Savienības
struktūrfondi faktiski ir kļuvuši ja ne par
vienīgo, tad katrā ziņā lielāko Latvijas
valsts investīciju programmu. Vienlaikus
Latvijas pieeja Briselē notiekošajai
politikas veidošanai ir bijusi labākajā
gadījumā nepārdomāta, bet sliktākajā –
acīmredzami naiva.
Eiropas Savienības politikas plānošana
ir tapusi, balstoties uz principu “viens
izmērs visiem”. Briselē parasti tiek
apstiprināta politika, kas ir sarežģīta
kompromisa rezultāts un vidējais
aritmētiskais, ko iegūst, izvērtējot visu
dalībvalstu ekonomiskās intereses.
Iespējams, šāda pieeja bija saprātīga laikā,
kad Eiropas Savienību veidoja, augstākais,
piecpadsmit valstis ar aptuveni līdzīgu
ekonomiskās attīstības līmeni, tātad –
līdzīgiem ekonomiskajiem izaicinājumiem.
Ir pamats šaubīties, vai princips „viens
izmērs visiem” ir piemērots 28 savstarpēji
tik atšķirīgu valstu savienībai. Vai
grūtības, ar kurām saskaras Vācija,
Lielbritānija un Francija, ir tās pašas,
kas uztrauc Latviju? Redzams – pastāv
risks, ka vidējā aritmētiskā pieeja nav

6
7
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īsti piemērota katras valsts specifiskajai
situācijai, it īpaši tas attiecas uz valstīm,
kas ir tālu no vidējā Eiropas rādītāja.
Latvija pavisam noteikti ir starp valstīm,
kas atrodas vistālāk no ES vidējā līmeņa.

“Mācīties no citu valstu
pieredzes vienmēr ir
noderīgi – tas pat ir
nepieciešams. Taču,
ja politikas aizgūšana
notiek mehāniski, pilnībā
neizprotot apstākļus,
kādēļ tā izrādījusies
sekmīga, tas sola lielas
nepatikšanas.”7
Enerģētikas politikas nozare ir labākais
piemērs, kad tikusi ieviesta citu valstu
ieteikta politika, pilnībā neizprotot tās
kontekstu un ietekmi. Bez šaubām,
klimata pārmaiņas ir nopietns
pārbaudījums, tādēļ saprotams, ka
šis jautājums ir attīstīto valstu darba
kārtības galvgalī. Īpaši tas attiecas uz
Eiropu. Tiekšanās pēc atjaunojamās
enerģijas, kā arī energoefektivitātes un
CO2 izmešu samazināšanas, ir viens no
nozīmīgākajiem politikas līdzekļiem, lai
reaģētu uz klimata pārmaiņām. Vienlaikus
ir pašsaprotams, ka no jaunattīstības
valstu viedokļa klimata pārmaiņas nav
tik prioritārs jautājums, kā attīstītajās
valstīs. Latvija ir uzskatāma par samērā
zaļu valsti, kuras darbībām uz klimata
pārmaiņām būtiskas ietekmes nav. Tomēr,
pilnībā apņemoties realizēt klimata
pārmaiņu politikas kopumu, vairākas
Latvijas valdības padarījušas klimata
pārmaiņas par faktisku Latvijas politikas
prioritāti, līdz galam neapzinoties,
kādas izmaksas un sekas šīs politikas dēļ
piedzīvos ekonomika.
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Tiekšanās pēc atjaunojamiem energoresursiem
Pāreja uz atjaunojamo enerģijas avotu
(piemēram, vēja, saules un ūdens
enerģijas) izmantošanu ir viens no
paņēmieniem, kā mazināt klimata
pārmaiņu ietekmi. Mērķis ir mazināt
atkarību no fosilās enerģijas – fosilā
kurināmā, piemēram, ogļu, naftas un
dabasgāzes, dedzināšanas elektrības
ieguves nolūkā. Latvija ir apņēmusies
ievērot Eiropas Parlamenta 2009.
gada aprīlī apstiprināto Direktīvu
2009/28/EK par atjaunojamo
energoresursu izmantošanas veicināšanu,
kurā Latvijai noteikts individuālais
mērķis – panākt, lai atjaunojamā enerģija
2020. gadā veidotu 40% no kopējā bruto
enerģijas galapatēriņa.
Cik lielā mērā Latvijai pa īstam bija
aktuāla šāda politikas prioritāte,
salīdzinot, piemēram, ar bezdarba
mazināšanu un ekonomiskās izaugsmes
veicināšanu? Latvija fosilo kurināmo
tolaik neizmantoja enerģijas ieguvei plašā
mērogā. 2005. gadā no atjaunojamajiem
resursiem iegūtās enerģijas īpatsvars
Latvijā bija 32,5 procenti, kas bija otrs
augstākais rādītājs Eiropas Savienībā.
Salīdzinājumam – Vācijā tas bija 5,8
procenti, Apvienotajā Karalistē – 1,3
procenti, bet Francijā – 10,3 procenti.8
Neraugoties uz to, Latvija nešauboties
piekrita vēl vairāk palielināt atjaunojamo
energoresursu īpatsvaru. Protams, tam

8
9

bija nepieciešamas valsts subsīdijas. Tika
pieņemts lēmums finansēt subsīdijas
nevis no valsts budžeta, bet tā dēvētās
obligātā iepirkuma komponentes (OIK)
veidā. Tas principā nozīmēja to, ka
subsīdiju izmaksas jāsedz elektroenerģijas
patērētājiem, kam pieaug enerģijas tarifi.
Tāpat tika nolemts, ka subsīdijas jāfinansē
visiem elektroenerģijas patērētājiem – kā
privātpersonām, tā uzņēmumiem –
proporcionāli to enerģijas patēriņam. Tā
kā lielāko daļu no kopējā elektroenerģijas
patēriņa rada rūpnieciskie ražotāji, tiem
būtiski pieauga enerģijas izmaksas.
Relatīvi energoietilpīgākie ražotāji,
piemēram, Lauma Fabrics, AS KVV
Liepājas metalurgs, AS Valmieras stikla
šķiedra, AS Cemex un AS Latvijas Finieris
no pieauguma cieta visvairāk.
Sekas nebija ilgi jāgaida. Strauja
elektroenerģijas cenu celšanās bija viens
no galvenajiem iemesliem, kādēļ Liepājas
metalurgs iesniedza maksātnespējas
pieteikumu. Viens no Eiropas lielākajiem
stikla šķiedras ražotājiem – Valmieras
stikla šķiedra – jauno investīciju projektu
realizē Džordžijas štatā ASV, kā vienu
no galvenajiem iemesliem, kādēļ
investīcijas veiktas tur, nevis Latvijā,
minot būtiski zemākās energoresursu
izmaksas. Sagaidāms, ka piecu gadu laikā
uzņēmums ieguldīs aptuveni 14 milj. EUR
un radīs 150 jaunas darbavietas,9 taču šīs
investīcijas neiegūs Latvija.

Annex 1 to Directive 2009/28/EC. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
Delfi. 2014. “Valmieras stikla šķiedra ražotnē ASV investēs 20 miljonus dolāru”.
http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/valmieras-stikla-skiedra-razotne-asv-investes-20-miljonusdolaru.d?id=44782412

Latvijas Konkurētspējas Ziņojums 2015

14

2.

piemērs

Virzība uz energoefektivitāti
2012. gada oktobrī Latvija uzņēmās
vēl kādu politikas pasākumu
kopumu, kas vērsts uz to, lai risinātu
ar klimata pārmaiņām saistītus
jautājumus – Direktīvu 2012/27/ES
par energoefektivitāti. Šī direktīva
paredzēja Latvijai pienākumu līdz 2020.
gadam sasniegt noteiktu kvantitatīvās
energoefektivitātes mērķi.
2014.–2020. gada ES fondu investīciju
plānošanas periodā Ekonomikas ministrija
paredz aptuveni 333 milj. EUR lielas
investīcijas energoefektivitātē. Tā ir
ievērojama daļa (44%) no kopējiem
ministrijai atvēlētajiem līdzekļiem. Šie
līdzekļi netiks ieguldīti, lai uzlabotu
piekļuvi kapitālam, inovācijām utt.
Neraugoties uz to, 2013. gada decembrī
ministrija informēja valdību, ka pat ar
šiem ievērojamajiem līdzekļiem pietiks
vienīgi, lai izpildītu tikai 19% no tām
Latvijas saistībām, ko tā uzņēmusies
saskaņā ar Energoefektivitātes
direktīvu.10 Atbildīgā ministrija norādījusi,
ka kopējās investīcijas direktīvā noteikto
mērķu sasniegšanai var sasniegt
2,1 mljrd. EUR.

Lai iegūtu nepieciešamos līdzekļus,
2013. gada decembrī valdība pieņēma
lēmumu izveidot Energoefektivitātes
fondu, kurā iemaksas veiktu enerģijas
tirgotāji un izplatītāji. Citiem vārdiem
sakot, piedāvātais risinājums būtībā
līdzinās maksāšanai par atjaunojamajiem
energoresursiem (kā minēts iepriekš),
jo izmaksas faktiski būs jāsedz
privātpersonām un uzņēmējiem, kas
patērē elektroenerģiju, jo tiem pieaugs
tarifi par elektroenerģiju un siltumapgādi.
Augstāku enerģijas cenu dēļ pieaugs
uzņēmējdarbības izmaksas, kas vēl vairāk
mazinās uzņēmumu konkurētspēju.
2015. gada maijā Saeimā tika iesniegts
Energoefektivitātes likuma projekts,
kas paredz Energoefektivitātes fonda
izveidošanu.

Ir skaidrs, ka Latvijai vajadzīgs jauns
ekonomiskās izaugsmes modelis, kas
būtu vērsts uz konkurētspējīgu nacionālu
nozaru attīstību.

10

Koncepcija par Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīvas 2012/27/ES Par
energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un
2006/32/EK, prasību pārņemšanu normatīvajos aktos.
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Ar skatu uz
jaunu Latvijas
izaugsmes modeli
Vjačeslavs Dombrovskis & Daunis Auers

Spēcīgas ekonomiskās izaugsmes
sasniegšana Latvijā ir saistīta ne tikai ar
darbavietu radīšanu, cilvēku atbrīvošanu
no nabadzības un dzīves līmeņa celšanu.
Šā mērķa sasniegšanai ir jānovērš
gaidāmā katastrofa, ko var izraisīt
šādi faktori: (i) ekonomiskā emigrācija,
(ii) iedzīvotāju novecošana un (iii) plašas
reģionālās infrastruktūras uzturēšanas
slogs ātri sarūkošam cilvēku skaitam.
Skaidrs ir viens – cilvēku aizbraukšanu
no Latvijas var apturēt, tikai samazinot
ienākumu atšķirības ar citām Eiropas
valstīm. Matemātika ir ļoti vienkārša. Lai
desmit gadu laikā sasniegtu 90 procentus
no Eiropas vidējā IKP uz vienu cilvēku,
faktiskajam IKP pieaugumam gadā jābūt
5,5 procentu apmērā.1 Tas ir jādara, un to
var izdarīt.
Tomēr, lai to paveiktu, ir nepieciešams
vairāk nekā noteikt izaugsmi par
politiskās dienas kārtības galveno
prioritāti. Mums ir nepieciešams domāt
tālāk un plašāk par esošo priekšstatu
par to, kā sasniegt ekonomikas attīstību.
Mums jāuztver Vašingtonas vienošanās
(Washington Consensus) pamatprincipi
tikai kā pamats turpmākajam darbam,
nevis pilnībā jāpaļaujas uz tiem.
Mums jāsaprot, ka straujas izaugsmes
sasniegšanai nepieciešams vairāk.

1

Nepieciešama pragmatiska pieeja sarunās
ar citām Eiropas valstīm, kas balstīta uz
skaidru izpratni par Latvijas nacionālajām
interesēm. Nepieciešams veidot alianses
un panākt savstarpēju saprašanos ar
citām līdzīgi domājošām Eiropas valstīm.
Jo 28 valstu Eiropa var nesadzirdēt vienas
periferiālas valsts balsi. Īpaši spilgts
piemērs tam ir Polija, kura ir bijusi daudz
gudrāks un veiksmīgāks spēlētājs Eiropas
Savienībā nekā Latvija. Kopā ar citām
Centrāleiropas valstīm Polija izveidoja
Višegradas grupu (Visegrad Group), kas ir
kļuvusi par ietekmīgu aliansi ES politikas
veidošanas procesā. Turpretī Latvija
bieži vien ir ar grūtībām centusies rast
kopsaucēju pat ar abām pārējām Baltijas
valstīm.
Latvijas valstij ir jāuzņemas aktīvāka
loma ekonomikas izaugsmes radīšanā.
Lielās valstis var atļauties minimālu valsts
iesaisti, liekot valstij atkāpties un ļaujot
tirgus spēkiem noteikt to, kas tiks ražots.
Mazās ekonomikas attīstības valstis
nevar atļauties šādu greznību. Mums ir
jāsaprot, kur slēpjas mūsu salīdzinošās
priekšrocības, kādas ir mūsu iespējas,
un kuras nozares paver ceļu uz Latvijas
ilgtspējīgu izaugsmi un labklājību.

Pieņemot, ka pārējo Eiropas valstu vidējā reālā izaugsme būs 2 procenti gadā.
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Valstij nepieciešama arī fokusēšanās.
Latvijai ir uzdots īstenot neskaitāmas
reformas, un no mums sagaida, ka
mēs neaizdomājoties un nekavējoties
pārņemsim ikvienu augsti attīstītām
valstīm raksturīgu iezīmi, sākot no
uzņēmumu ieguldījumiem pētniecībā
un attīstībā līdz valsts finansējumam
nevalstiskajām organizācijām. Taču
Latvija joprojām ir daudz nabadzīgāka
par saviem Rietumeiropas partneriem,
un valsts pārvaldes institūcijām trūkst
kapacitātes, lai uzreiz uzņemtos visas šīs
pieprasītās strukturālās reformas. Latvijai
drīzāk būtu jākoncentrējas uz dažām
konkrētām jomām, kurās pārdomātu un
finansētu reformu īstenošana nodrošinātu
visaugstāko ieguldījumu ekonomikas
izaugsmē.
Visbūtiskākais izaugsmes
priekšnosacījums ir privātā un publiskā
sektora stratēģiska sadarbība. Daudzus
gadus pastāvēja nerakstīts likums, ka
politikai jādarbojas rokas stiepiena
attālumā no uzņēmējdarbības. Šo likumu
radīja bažas par to, ka saskarsme starp
uzņēmējdarbību un politiku nenovēršami
novedīs pie korupcijas. Šīs bažas sakņojas
vēsturē, jo vairākas jaunattīstības valstis
pagajušā gadsimta laikā eksperimentēja
ar valsts vadīto attīstības politiku.
Tomēr dažas Austrumāzijas valstis
nolēma necelt sienu starp politiku un
uzņēmējdarbību. Tieši tajās valstīs notika
tā sauktie ekonomiskie brīnumi. Mums
jāsaprot, ko tieši Latvija var iemācīties
no šiem veiksmes stāstiem un ko – no
valstīm, kuru centieni bijuši neveiksmīgi,
kā rezultātā tās kļuvušas par zemas
izaugsmes valstīm ar augstu korupcijas
līmeni.

2
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Ekonomikas attīstība daudzējādā ziņā
ir kāpšana pa produkcijas kāpnēm,
proti, jaunu un sarežģītāku produktu
ražošana vai šādu produktu ražošanas
pārņemšana no attīstītajām valstīm,
kas to jau sen iemācījušās darīt.
Harvarda Universitātes profesors Denijs
Rodriks (Dani Rodrik) šo procesu sauc
par strukturālo transformāciju.3 Taču
jaunu produktu radīšana bieži atšķiras
no tā, ko nozīmē to ražošana lielākos
apjomos. Šai situācijā valstis, kuras
atrodas ekonomikas attīstības procesā,
saskaras ar neskaitāmām problēmām.
Piemēram, uzņēmēji, kuri pirmie uzsāk
jaunus darbības virzienus, nevar pilnībā
izbaudīt ienākumus no jaunu preču
ražošanas, jo informācija par viņu
veiksmēm vai neveiksmēm ātri nonāk
pie citiem uzņēmējiem. Šiem uzņēmējiem
nav patenta aizsardzības priekšrocību, jo
tas, kas ir jauns viņu valstīs, nav nekas
jauns pasaulē. Līdz ar to jaunajā darbības
virzienā netiek veiktas pietiekamas
investīcijas, un rodas tas, ko Rodriks un
viņa kolēģi ir nosaukuši par pašatklāsmes
problēmu. Problemātiski ir arī tas, ka
valsts var iestrēgt savā attīstības līmenī,
jo strukturālajai transformācijai bieži vien
nepieciešama darbaspēka un cita nozares
infrastruktūras kritiskā masa.
Stratēģiskā partnerība nozīmē regulāru
dialogu ar privāto sektoru, lai saprastu,
kas ir strukturālās transformācijas šķēršļi,
un veicinātu pašatklāsmes procesu.
Šādai informācijai nepieciešamas precīzas
zināšanas par to, kas notiek šeit un
tagad nozares līmenī. Šādu informāciju
ir iespējams iegūt un uz tās pamata
izstrādāt politikas risinājumus, tikai
uzturot ciešu saskari ar konkrētās nozares

Dombrovskis, V. 2010. Vai Latvijai ir nepieciešama industriālā politika? Rīga: Prezidenta Stratēģiskā Analīzes
Komisija.
Rodriks, D. 2007. Viena ekonomika, daudzas receptes. Globalizācija, institūcijas un ekonomiskā izaugsme. (One
economics, many recipes: Globalization, institutions and economic growth). Prinstona (Princeton): Princeton
University Press.
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pārstāvjiem. Šajā nepārtrauktā dialoga
procesā radīsies idejas par to, kā sekmēt
dzīvotspējīgu ekonomisko izaugsmi
dažādos tautsaimniecības sektoros.
Jaunais izaugsmes modelis nozīmē to,
ka mums jāpārtrauc uztvert ekonomisko
izaugsmi kā kaut ko pašsaprotamu un
jāsāk domāt patstāvīgi. Dāsnie padomi,
ko saņemam no Eiropas Komisijas
un Pasaules bankas ekspertiem, kuri
periodiski mūs apciemo, bez šaubām,
sniedz noderīgu Latvijas problēmu un
izaicinājumu redzējumu. Tomēr tas
ir salīdzinoši šaurs vietējās situācijas
redzējums, kas veikts no attāluma.
Smagākais darbs jāveic pašiem.
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Depopulācijas
izaicinājumi un
reģionu attīstība
Kārlis Krēsliņš, Andris Miglavs & Uldis Spuriņš

Depopulācija ir Latvijas galvenā problēma
un izaicinājums. Turklāt depopulācijas
problēmas visvairāk skar tieši Latvijas
reģionu nākotni. Tikai pēdējo desmit gadu
laikā (2004.-2014. g.) Latvijas iedzīvotāju
skaits ir samazinājies par 12 procentiem.
Nākotnes prognozes nav iepriecinošas.
Tiek lēsts, ka līdz 2025. gadam
iedzīvotāju skaits samazināsies vēl par 12
procentiem un sasniegs 1,75 miljonus.
Būtiski mainīsies arī iedzīvotāju struktūra.1
Pensijas vecuma (>65 gadi) iedzīvotāju
skaits palielināsies par 4 procentiem,
bet darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits
samazināsies par 16 procentiem. Šīs
pārmaiņas būtiski palielinās pensionāru
uzturēšanas slogu strādājošajiem.
Tomēr vissmagāk šīs pārmaiņas skars tieši
Latvijas reģionus. Jau pēdējo piecpadsmit
gadu laikā tieši reģioni, it īpaši Latgale,
vissmagāk cietuši no iedzīvotāju skaita
samazināšanās (3.1. attēls). Šai tendencei
saglabājoties, tiek lēsts, ka 2030. gadā
lielākajā daļā Latvijas reģionu iedzīvotāju
skaits samazināsies gandrīz par trešdaļu
(3.2. attēls).1 Skaidrs, ka darbaspējīgo
iedzīvotāju skaita samazināšanās būs
vēl lielāka. Nav skaidrs, cik lielā mērā
palikušie iedzīvotāji spēs segt pašvaldību
infrastruktūras uzturēšanas izmaksas.
Diemžēl pārāk bieži domāšanā par
reģionu attīstību prevalējusi guļamrajona

1

mentalitāte, it īpaši pašvaldību līmenī.
Ievērojamas investīcijas tiek ieguldītas
skolās, sporta hallēs, kultūras namos un
līdzīgā infrastruktūrā. Salīdzinoši maz
uzmanības tiek pievērsts uzņēmējdarbības
un investīciju veicināšanai. Šāda
attieksme, visticamāk, ir izskaidrojama
galvenokārt ar pašvaldību motivācijas
struktūru. Galvenais pašvaldību ienākumu
avots ir tajās pēc dzīvesvietas deklarēto
iedzīvotāju ienākumi. Pašvaldību ienākumi
tiešā veidā nav atkarīgi no tā, cik cilvēku
strādā šo pašvaldību teritorijā.
Mēs analizējam reģionu attīstības
vienādojuma ekonomisko pusi. Labas
skolas, bērnudārzi, sporta centri un
sakārtoti ceļi, nenoliedzami, ir svarīgas
dzīves sastāvdaļas. Bet cilvēki nepaliks
tur, kur nav darba vietu ar pienācīgu
atalgojumu. Lauku teritoriju dzīvotspēja
balstās uz trim ekonomiskajiem
pamatiem – lauksaimniecība,
mežsaimniecība un kokapstrāde, lauku
tūrisms. Šīs nozares neprasa ievērojamu
iedzīvotāju koncentrāciju. Lauku teritoriju
attīstība ir un būs cieši saistīta ar šo
nozaru attīstības tendencēm. Tomēr arī
tas nevar nodrošināt darbavietas visiem
reģiona iedzīvotājiem.
Nodrošinājums ar darba vietām ir viens
no galvenajiem faktoriem iedzīvotāju
piesaistīšanai reģioniem, savukārt

Karšu izdevniecība Jāņa sēta un Grupa 93. 2014. “Publisko individuālo pakalpojumu klāsta izvērtē-jums atbilstoši
apdzīvojumam”. 1. starpatskaite. Demogrāfisko izmaiņu raksturojums un prognozes. Rīga: VARAM.
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viena izveidota darba vieta apstrādes
rupniecībā rada papildu 3 darba vietas,
kas saistītas ar darbaspēka izglītošanu un
citu pakalpojumu sniegšanu. Reģionālo
centru turpmākā pastāvēšana un attīstība
ir cieši saistīta ar apstrādes rūpniecības
attīstības iespējām. Savukārt ārvalstu
investīciju piesaiste apstrādes rūpniecībai
ir visperspektīvākais attīstības virziens
darba vietu radīšanai reģionālajos

Domnīca Certus

attīstības centros. Tomēr ārvalstu
investoru piesaistīšanai ir nepieciešamas
investīcijas un daudz nopietnāka
attieksme. Citu valstu un arī Latvijas
pieredzes analīze liecina, ka investīciju
piesaistes stratēģija apstrādes rūpniecībā
jābūvē uz trim pamatiem: reģionālās
industriālās zonas, elastīgi profesionālās
izglītības centri un ātrās reaģēšanas
fonds.

Iedzīvotāju skaita pārmaiņas statistiskajos reģionos 2000.-2015. g.2

3.1. attēls

Pierīga

9 510

Zemgale

-51 117

Vidzeme

-57 060

Kurzeme

-67 499

Latgale
Rīga

-104 179
-125 374

Prognozējamās iedzīvotāju skaita pārmaiņas Latvijas pilsētās un pagastos 2030. g. (% pret 2011. gadu)*

-32

2

-24

-16

-8

Centrālā statistikas pārvalde. 2015.

0

+8

+16

+24

+32

3.2. attēls

* Prognoze veikta, pieņemot, ka
iedzīvotāju skaita samazinājuma
vai pieauguma vidējais temps
konkrētajā pilsētā un pagastā
būtiski neatšķirsies no šī rādītāja
laika posmā starp 2000. un 2011.
gada tautas skaitīšanām. Minētais
periods aptver gan ekonomiskā
uzplaukuma, gan lejupslīdes
laiku, ietekmējot kā migrācijas,
tā dzimstības svārstības valstī.
Iedzīvotāju skaita gala aprēķins
veikts, piemērojot iedzīvotāju
skaita dinamikas pārmaiņu
koeficientu 2030. gadam, kas
iegūts, analizējot informāciju
par izmaiņu tempu Latvijas un
Austrumeiropas iedzīvotāju
dzimumvecumstruktūrā,
dzimstībā, fertilitātē, mirstībā
(t.sk. zīdaiņu mirstībā), migrācijā
u.c., kā arī ekonomiskās
izaugsmes prognozēs.
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3.1. Industriālās zonas
Ārvalstu tiešajās investīcijās balstīti
projekti ir nozīmīga iespēja Latvijas
reģionu attīstībai. Empīriskie pētījumi
liecina, ka lielu rūpnīcu piesaistīšana
konkrētām teritorijām var mainīt
teritoriju attīstības tendences. Piemēram,
salīdzinot teritorijas, kurām izdevies
panākt, ka uzņēmums tās izvēlas
ražošanas uzsākšanai, ar teritorijām,
kuras arī iesaistījušās šajā konkurencē,
bet zaudējušas, redzams, ka teritorijās,
kas nosacītajā vairāksolīšanā uzvarējušas,
būtiski palielinās nekustamo īpašumu
vērtība, ko var uzskatīt par netiešu
labklājības līmeņa izmaiņas raksturojošu
rādītāju.3

Risinājums reģionu ilgtspējīgai attīstībai
ir industriālo zonu izveide. Minimālie
komponenti, kas nepieciešami biznesaindustriālās zonas izveidei, ir zeme,
transporta infrastruktūra, tostarp
pievedceļi, enerģija, ūdens un kanalizācija,
darbaspēka potenciāls gan kvantitatīvā,
gan kvalitatīvā nozīmē. Gan Latvijas, gan
citu valstu pieredze liecina, ka industriālo
zonu esamība ir absolūts priekšnosacījums
investoru interesei apstrādes rūpniecības
jomā.

Kirde-Eesti industriālā zona
Kirde-Eesti ir veiksmīgs Igaunijas
industriālās zonas piemērs, kas
ietver vairākus industriālos parkus
un ir orientēts uz eksportu. Par
ekonomikas izaugsmi industriālās
zonas un industriālo parku ietekmē
liecina reģionālā eksporta kāpums
no 260 milj. EUR 2004. gadā līdz
410 milj. EUR 2012. gadā.
Lai arī industriālās zonas izveide
sākās pēc 2000. gada, vērā
ņemamas investīcijas Kirde-Eesti tika
ieguldītas 2010.-2012. gadā, it īpaši

3

4

termoelektrostacijās un degslānekļa
ieguves rūpniecībā; salīdzinājumam –
2010. gadā – 220 milj. EUR, bet
2011. gadā – 411 milj. EUR.4
Vidējais laika periods infrastruktūras
nodrošināšanai un rūpnīcas
uzbūvēšanai bija 3-4 gadi. Liela
nozīme ir Kirde-Eesti ietilpstošajiem
industriālajiem parkiem, piemēram,
Intec-Nakro, kurā 2014. gadā darbojās
42 uzņēmumi ar kopējo apgrozījumu
66 milj. EUR gadā, kopumā nodarbinot
1200 strādājošos.

Greenstone, M., & Moretti, E. 2004. Bidding for Industrial Plants:
Does Winning a ‘Million Dollar Plant’ Increase Welfare? NBER Working Paper No. 9844.
Zimin, D. 2014. Kirde-Eesti, Estonia: Patterns of Socio-Economic Development - Case Study Report.
GRINCOH Working Paper Series.
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Industriālās zonas Latvijā
Latvijas industriālo zonu attīstībā var
minēt divus veiksmīgus piemērus –
Jelgavas industriālo zonu un
Ventspils industriālo zonu, kuru attīsta

Ventspils brīvostas pārvalde sadarbībā
ar Ventspils pilsētas pašvaldību (3.3.
attēls).

Piemērs investīciju apjomam Ventspils industriālās zonas ražošanas uzņēmumos (2002.-2013. g.)
Darbinieku skaits
SIA “Diānas sveces”

Dānija

SIA “Baltic Forest Trading”

Zviedrija

SIA “Malmar Sheet Metal”

Beļģija

SIA “EUROLCDS”

Zviedrija/ Latvija

Kopumā Ventspils industriālā
zona ir piesaistījusi 10 ražošanas
uzņēmumus ar kopējo investīciju
apjomu 35,7 milj. EUR, nodrošinot
darba vietas 700 strādājošajiem.
Pamatojoties uz intervijām ar Ventspils
industriālajā zonā izveidoto uzņēmumu
un Ventspils brīvostas pārvaldes
pārstāvjiem, 3.1. infografikā apkopoti

Investīciju apjoms (milj, EUR)

166

1,57

9

~0,29

90

~3,57

7

~0,23

80

~7,90

SIA “Baltic Woodpower Energy” Zviedrija

investīciju piesaisti stimulējošie un
kavējošie faktori. Jāatzīmē, ka Ventspils
industriālajā zonā galvenokārt
notiek koncentrēšanās uz ražošanas
uzņēmumiem inženierzinātnēs, tostarp
elektronikā, elektrotehnikā, mašīnbūves
un metālapstrādes jomās. Galvenās
mērķvalstis investoru piesaistei ir Vācija,
Skandināvijas un Beniluksa valstis.

Stimulējošie un kavējošie faktori investīciju piesaistei Ventspils industriālajai zonai

Stimulējošie
faktori

Problemātiskie
faktori

3.3. attēls

Loģistika –
prāmju
transports

Nekustamais
īpašums – zeme

Cilvēkresursi –
arodskola,
augstskola

Ražotnes
uzbūvēšana –
īrēšana ar
iespēju izpirkt

Likumdošanas
elastīgums

Lidostas
trūkums

Gāzes
pieejamība

Neatbilstošs
arodizglītības
līmenis

Nepietiekams
ražošanas
uzņēmumu
skaits

Ierobežotas
izklaides
iespējas

3.1. infografika

Pašvaldības
un brīvostas
pārvaldes
atbalsts
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Kā galvenos faktorus industriālo zonu
izvēlei no ārvalstu investoru viedokļa
ir jāmin transporta un loģistikas
infrastruktūra, telekomunikāciju un IT
infrastruktūra, politiskās, juridiskās un
tiesiski regulējošās vides stabilitāte un
caurspīdīgums, potenciālais uzņēmuma
produktivitātes kāpums, vietējā
darbaspēka prasmju līmenis, darbaspēka
izmaksas, valsts un reģiona vietējais
tirgus.
Industriālo zonu izveidei nepieciešamas
investīcijas (3.2. infografika). Pieņemot,
ka tiek izveidota jauna industriālā zona ar
5 ražotnēm, kur katrā atrodas 2000 m2

ražošanas telpas un 750 m2 biroju telpas,
turklāt nepieciešams izbūvēt 1 km
pievedceļa, 500 m elektrolīnijas, 500 m2
ūdensvada un kanalizācijas sistēmas,
200 m sadalošā gāzes vada, kā arī
nepieciešams maksāt nomas maksu par
zemi, kuras kopējā platība ir 5 ha, tad
kopējās izmaksas būtu aptuveni 7,5 milj.
EUR. Savukārt, pieņemot, ka industriālajai
zonai nepieciešamā infrastruktūra ir
izbūvēta (kā, piemēram, Daugavpilī,
Valmierā), bet nepieciešams nodrošināt
4-5 ražotņu būvniecību, kas ietver
ražošanas telpas 3000 m2 un biroju telpas
1000 m2 platībā, kopējās izmaksas arī
būtu aptuveni 11 milj. EUR.

Industriālo zonu infrastruktūras izmaksas (EUR)5

3.2. infografika

~35,00

~4,00-5,00

Pievedceļa izbūve, m2

Zemes noma, m2

~100,00

650

Elektrolīnijas izbūve (6-20 kV
izolēto vadu elektrolīnija), m

Ražotnes telpas, m2

~100,00

300

Ūdensvada un
kanalizācijas izbūve, m2

Biroja telpas, m2

50,00-60,00
Sadalošā gāzes vada
būvniecība, m

Pieņemot, ka industriālajām zonām
pieejamais finansējums ir aptuveni
311 milj. EUR, iespējams izveidot 4-5
jaunas industriālās zonas, kurās būtu
nodrošināta nepieciešamā infrastruktūra,
kā arī 10 ražotnes ar biroju telpām.

5

Savukārt atlikušos līdzekļus, kuru apjoms
būtu aptuveni 80-90 milj. EUR, varētu
izlietot 6-7 mazāka mēroga biznesaindustriālo zonu attīstībai, pieņemot, ka
tajās jau ir izveidota nepieciešamā bāzes
infrastruktūra.

Autoru veikti aprēķini, pamatojoties uz fokusa grupu intervijām ar Bucher Municipal un Ventspils brīvostas
pārvaldes pārstāvjiem, kā arī uz uzņēmumu Latvijas Gāze un Latvenergo mājas lapās pieejamo informāciju.
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3.2. Industriālo zonu atbalsta
sistēma: darbaspēka apmācība
Lai konkrētām teritorijām piesaistītu
ražojošus uzņēmumus, valstis un
pašvaldības ne tikai iegulda fiziskajā
infrastruktūrā, bet arī nodrošina efektīvu
atbalsta sistēmu, piedāvājot dažādus
sabiedriskos labumus un veidojot atvērtu
sadarbības platformu uzņēmumiem,
iedzīvotājiem un valsts un pašvaldību
struktūrām.
Dažādos atbalsta sistēmas elementus
var iedalīt sešās nosacītās grupās (3.3.
infografika). Dzīves kvalitāte un atbalsts
jaunajiem uzņēmumiem ražotājus

ietekmē netieši, paplašinot nepieciešamo
darbinieku un potenciālo sadarbības
partneru atrašanas iespējas. Reģionālajā
līmenī būtiski atrast mērogu, kurā minētos
publiskos pasākumus būtu iespējams
nodrošināt iedzīvotājus un uzņēmumus
apmierinošā kvalitātē. Savukārt pārējās
četrās grupās apkopoti pasākumi,
kas tieši vērsti uz ražojošā uzņēmuma
izmaksu samazināšanu vai produktivitātes
paaugstināšanu. Darbaspēka apmācība,
kā arī efektīva un nebirokrātiska
kontrole ir lietas, ko var atrisināt arī ar
ierobežotiem finanšu līdzekļiem.

Ražojošo uzņēmumu atbalsta sistēma

dARBINIEKU
APMĀCĪBA

3.3. infografika

Atbalsts jaunajiem
uzņēmumiem

Efektīva un
NEBIROKRĀTISKA
KONTROLE

FINANŠU
STIMULS

pĒTNIECĪBAS
INFRASTRUKTŪRA

dZĪVES
KVALITĀTE
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Ārvalstu investoru un vietējo ražotāju
piesaiste ir viena no jomām, kur spēja ātri
un elastīgi reaģēt uz partneru vajadzībām
ir īpaši nozīmīga. Lai to nodrošinātu,
jāizveido ātrās reaģēšanas fonds, kurā
vienkopus būtu koncentrēta autoritāte,
ekspertīze un finansējums ražotāju
problēmu risināšanai. Ar šāda fonda
palīdzību varētu, piemēram, sagatavot
uzņēmumam nepieciešamos darbiniekus.
Lielākajai daļai ražošanas uzņēmumos
strādājošo būs nepieciešama profesionālā
izglītība, par kuru Latvijā ir atbildīga
Izglītības un zinātnes ministrija. Saskaņā
ar Izglītības attīstības pamatnostādnēm
līdz 2020. gadam ir plānots palielināt
profesionālās izglītības pievilcību un
vairāk sadarboties ar darba devējiem,
iesaistot tos gan profesionālās
izglītības satura reformā, gan apmācību
īstenošanā, izmantojot kvalifikācijas
prakses un darba vidē balstītas mācības.
2015. gada pavasarī Saeima apstiprināja
izmaiņas Profesionālās izglītības likumā,
kas paredz izveidot nozaru ekspertu
padomes. To darbību koordinēs Darba
devēju konfederācija, un to sastāvā
darbosies darba devēju, nozaru
asociāciju, darba ņēmēju, arodbiedrību,
valsts un pašvaldību pārstāvji. Nozares
ekspertu padomju kompetencē ietilps
nozaru pieprasījuma formulēšana
(nepieciešamās profesijas, specializācijas
un izglītojamo skaits), profesionālās
izglītības programmu plānošana, kā
arī profesionālās izglītības iestāžu un
programmu licencēšana un akreditācija.6
Savukārt kopš 2010. gada Izglītības un
zinātnes ministrija veic profesionālās
izglītības iestāžu optimizāciju, samazinot
to skaitu un intensīvāk ieguldot
atlikušajās. Šobrīd ir izveidoti un darbojas
15 profesionālās izglītības kompetences
centri.

6
7

8
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Kopumā valsts politika ir vērsta uz darba
devēju intensīvāku iesaisti un tādas
profesionālās izglītības sistēmas izveidi,
kas ļauj darba devējiem darbaspēka tirgū
brīvi atrast nepieciešamās kvalifikācijas
speciālistus, bet neparedz konkrētu darba
devēju pieprasījumu izpildi. Vairāki nesen
veikti pētījumi norāda uz to, ka Latvijas
uzņēmumi nav gana aktīvi darba vidē
balstītu mācību īstenotāji un ir salīdzinoši
maz uzņēmumu, kas piedāvā vai plāno
piedāvāt prakses vietas.7 2015. gadā
prakses vietas nodrošināt bija gatava
tikai viena trešā daļa Latvijas uzņēmumu,
tomēr šādu uzņēmumu īpatsvaram ir
tendence samazināties. Daļa uzņēmumu,
kas piedāvā prakses vietas, dara to, lai
iegūtu lētu darbaspēku un apmācībās
īpašus ieguldījumus neveic.8 Citiem
vārdiem sakot, profesionālās izglītības
sistēmā ir uzsāktas nozīmīgas reformas,
bet kopumā sistēma vēl nedarbojas
pietiekami efektīvi, lai nodrošinātu
darba devējus ar nepieciešamajiem
darbiniekiem.
Šādā situācijā nevar paļauties uz
to, ka industriālajās zonās ienākošie
uzņēmumi varēs atrast sev nepieciešamos
darbiniekus darba tirgū bez proaktīvas
publisko spēlētāju iesaistes. Tāpēc ir
jāparedz finansējums un jāizstrādā
procedūru kopums, kas ļautu salīdzinoši
īsā laika periodā – no lēmuma par
ražotnes izveidi līdz tās darbības
uzsākšanai – sagatavot uzņēmumam
nepieciešamos darbiniekus.

Profesionālās izglītības likums, “Latvijas Vēstnesis”, 213/215 (1637/1675) (1999. gada 10. jūnijs).
AC Konsultācijas. 2015. “Par darba devēju motivāciju iesaistīties darba vidē balstītu mācību ieviešanā”.
Integrētais ziņojums. Rīga: LR Ekonomikas ministrija.
Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK). (2015). Pētījums par prakšu pieejamību un kvalitāti Latvijā.
Noslēguma ziņojums. Rīga: LDDK.
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3.3. Ārējie finanšu avoti: ES fondi
Reģionālās attīstības jautājumi ir būtiska
tēma visos valsts politikas plānošanas
līmeņos. Industriālo zonu attīstība atbilst
pašreizējai reģionālajai politikai un ES
fondu pieejamajiem līdzekļiem.
ES fondu ieguldījumu darbības
programma nosaka deviņus ieguldījumu
prioritāros virzienus (PV), kur katram
pakārtotas vairākas ieguldījumu

prioritātes ar atbilstošiem specifiskiem
atbalsta mērķiem (SAM) (3.4. attēls).
Reģionālā attīstība un industriālās zonas
nav izdalītas kā atsevišķs ieguldījumu
prioritārais virziens, bet daļa ieguldījumu
ir paredzēta noteiktām administratīvām
un funkcionālām teritorijām, kā arī
nacionālā līmeņa pasākumos atsevišķas
teritorijas ir izceltas kā prioritāras,
izmantojot projektu atlases kritērijus.9

ES fondu ieguldījumu sadalījums pa ieguldījumu prioritārajiem virzieniem10

PV6
Ilgtspējīga transporta sistēma
(1160 milj. EUR)

3.4. attēls

PV4
Pāreja uz ekonomiku ar zemu
oglekļa emisijas līmeni
visās nozarēs
(481 milj. EUR)

PV3
Mazo un vidējo
komersantu
konkurētspēja
(314 milj. EUR)

4.2.2.
3.3.1.(1)

PV5
Vides aizsardzība
un resursu
izmantošanas
efektivitāte
(623 milj. EUR)

5.6.2. (1)

PV8
Izglītība, prasmes
un mūžizglītība
(516 milj. EUR)

PV2

IKT pieejamība,
e-pārvalde un
pakalpojumi

PV7

PV9
Sociālā iekļaušana un
nabadzības apkarošana
(419 milj. EUR)
8.1.2.1.

3.3.1.5.
3.3.1.(2)

(173 milj. EUR)

5.6.2. (2)

5.6.2. (3)

3.3.1. (3)

PV1
Pētniecībaa, tehnoloģiju
attīstība un inovācijas
(468 milj. EUR)

8.1.3.

Nodarbinātība un
darbaspēka mobilitāte

(135 milj. EUR)
PV10

9.3.1.1.

Tehniskā palīdzība

(101 milj. EUR)

Industriālo
zonu attīstība
(311 milj. EUR)
PV - prioritārais virziens
SAM - specifiskais atbalsta mērķis

Integrētās teritoriālās investīcijas
(231 milj. EUR)

Piezīme: Attēlā redzamās summas
norāda prioritāro virzienu kopējo
ES fondu finansējumu, iekļaujot arī
atsevišķi izdalītos SAM un pasākumus

LR Finanšu ministrija. 2014. Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”. Rīga: LR Finanšu ministrija un
LR Finanšu ministrija. 2015. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājums. Rīga: LR Finanšu
ministrija.
10
LR Finanšu ministrija. 2015.
9
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Līdz ar to ieguldījumiem, kurus potenciāli
varēs novirzīt industriālo zonu attīstībai,
būs dažādi priekšnosacījumi (atšķirsies
teritorijas, pretendenti, attiecināmās
izmaksas un termiņi). Tos administrēs
dažādas valsts institūcijas, un, tos
apgūstot, būs jādomā ne tikai par
industriālo zonu attīstību, bet arī
par dažādiem vairāk vai mazāk ar
industriālajām zonām nesaistītiem
mērķa rādītājiem. Tieši industriālo zonu
attīstībai būs iespējams piesaistīt līdzekļus
no pasākumiem, kas tiks organizēti
trīs dažādu pasākumu ietvaros. Vides

aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija (VARAM) paredzējusi ieguldīt
ES fondu līdzekļus degradēto teritoriju
revitalizācijā un uzņēmējdarbības
attīstībā. Šo ieguldījumu saņēmēji būs
pašvaldības. Savukārt Ekonomikas
ministrija plāno sekmēt mazo un vidējo
komersantu (MVK) attīstību, atbalstot
ieguldījumus ražošanas telpās un
infrastruktūrā, un šo ieguldījumu mērķa
grupa ir komersanti. Kopumā minētajos
pasākumos būs pieejami ES fondu līdzekļi
311 milj. EUR apmērā (skat. 3.4. attēls un
3.5. attēls).

Industriālajām zonām un integrētajām teritoriālajām investīcijām paredzētais finansējums11
ES finansējums (milj. EUR)

SAM /
Nosaukums
pasākums

Kategorija

5.6.2.

Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības
programmām

IZ, ITI / IZ / IZ

92

3.3.1.

Palielināt privāto investīciju apjomu
reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju vajadzībām

IZ, ITI / IZ / IZ

11 11 37

8.1.2.1.

Uzlabot vispārējās vidējās izglītības
iestāžu mācību vidi

ITI

58

8.1.3.

Palielināt modernizēto profesionālās
izglītības iestāžu skaitu

ITI

39

3.1.1.5.

Atbalsts ieguldījumiem ražošanas
telpu un infrastruktūras izveidei vai
rekonstrukcijai

IZ

25

4.2.2.

Atbilstoši pašvaldības integrētajām
atttīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paagustināšanu un
AER izmantošanu pašvaldību ēkās

ITI

16

Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru
bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un
personu ar invaliditāti neatkarīgai
dzīvei un integrācijai sabiedrībā

ITI

9.3.1.1.

11

3.5. attēls

92

52

ITI - integrētās teritoriālās investīcijas
IZ - industriālās zonas
SAM - specifiskais atbalsta mērķis

LR Finanšu ministrija.

15

1. kārta
2. kārta
3. kārta
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Kopumā gan nacionālas, gan reģionālas
nozīmes attīstības centros paredzēts
ieguldīt vismaz vienu trešo daļu
no industriālo zonu attīstībai tieši
piesaistāmajiem ES fondu līdzekļiem jeb
103 milj. EUR katrā pašvaldību grupā.
Savukārt teritorijās ārpus nacionālās un

reģionālās nozīmes attīstības centriem
vajadzētu nonākt vismaz 12% jeb
37 milj. EUR (skat. 3.6. attēls). Turklāt
katrā pašvaldību grupā ieguldījumi
visticamāk tiks sadalīti proporcionāli
starp attiecīgajām pašvaldībām.

Industriālajām zonām tieši piesaistāmo ES fondu ieguldījumu reģionālais sadalījums (milj. EUR; %)12

8%
12%

32%

16%

25 milj. EUR
Bez teritoriālā ierobežojuma (komersantiem)
37 milj. EUR
Novadu pašvaldības ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes centriem
52 milj. EUR
Latgales reģions
103 milj. EUR
Reģionālas nozīmes attīstības centri

32%

Darbības programma paredz, ka
nacionālās nozīmes attīstības centros
daļa ieguldījumu tiks veikti, izmantojot
integrētās teritoriālās investīcijas (ITI),
t.i., kombinējot ieguldījumus no dažādiem
pasākumiem noteiktu teritoriju ietvaros.
Papildus abiem VARAM pārziņā esošajiem
pasākumiem, kuru finansējumu var
novirzīt industriālo zonu attīstībai, ITI
pieeju paredzēts izmantot arī daļai
ieguldījumu vidējā izglītībā, profesionālajā
izglītībā, energoefektivitātes
paaugstināšanā un bērnu un personu
ar invaliditāti deinstitucionalizācijā –

12

LR Finanšu ministrija. 2015.
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103 milj. EUR
Nacionālas nozīmes attīstības centri

kopumā ar ITI palīdzību ieguldot 231 milj.
EUR (skat. 3.5. attēls un 3.6. attēls).
ITI tiks veiktas saskaņā ar nacionālās
nozīmes attīstības centru integrētajām
attīstības programmām, vadošajai
iestādei ar slēdzot deleģēšanas līgumu
ar pašvaldībām un pašvaldībām pašām
īstenojot projektu atlasi. ITI zināmā mērā
norāda uz visvieglāk piesaistāmajiem
papildus ieguldījumiem, ko varētu
izmantot, lai nodrošinātu industriālo
zonu efektīvu darbību, taču ieguldījumu
kombinēšana ir iespējama, izmantojot arī
citos pasākumos pieejamo finansējumu.

3.6. attēls
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3.4. Vietējie finanšu avoti:
iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Kopumā nozīmīgākais pašvaldību
ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma
nodoklis (3.7. attēls). Veidojot valsts
budžetu, plānotie iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksājumi tiek sadalīti
starp pašvaldību un valsts budžetiem
(pēdējos četrus gadus proporcija ir bijusi
80%:20%), un pašvaldībām paredzētā
daļa tiek ieskaitīta maksātāja deklarētās
dzīvesvietas pašvaldības budžetā.13 Līdz
ar to pašvaldības iegūst, ja to teritoriju
kā dzīvesvietu deklarē iedzīvotāji
ar augstiem ienākumiem. Turpretī
uzņēmumi pašvaldību ieņēmumus ietekmē

galvenokārt tikai netieši, piemēram, ar
uzņēmuma darbinieku starpniecību. Te
gan arī būtiska ir uzņēmuma darbinieku
deklarētā dzīvesvieta, nevis darbavieta.
Izvēle par labu dzīvesvietai kā sadales
kritērijam nebūtu tik nozīmīga, ja vairums
iedzīvotāju dzīvotu un strādātu vienā
un tai pašā pašvaldībā. Diemžēl Latvijas
teritoriālā struktūra ir ļoti sadrumstalota,
un dati par iedzīvotāju ienākuma nodokļa
maksājumu plūsmām norāda, ka vairums
nacionālās nozīmes attīstības centru
nodrošina darba vietas lielai daļai apkārt
esošo pašvaldību iedzīvotāju.14

Pašvaldību ieņēmumu sadalījums 2014. g. (%)15

3.7. attēls

2,3%
5,6%

0,1%
49,5%

33,2%

Ārvalstu finanšu palīdzība

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Nenodokļu ieņēmumi

Nekustamā īpašuma nodoklis

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Dabas resursu nodoklis

Transferi

Azartspēļu nodoklis

0,3%

0,4%

8,5%

Pašvaldību autonomās funkcijas ietver
pakalpojumu sniegšanu, kas orientēti gan
uz iedzīvotājiem, gan uz uzņēmumiem,
tai skaitā vispārīgu saimnieciskās
darbības sekmēšanu.16 Taču funkciju
veikšanai pieejamais finansējums vienmēr

13
14

15
16

ir ierobežots, un pašreizējā sistēmā,
lai nodrošinātu līdzekļus šī uzdevuma
īstenošanai, pašvaldībām, pirmkārt,
ir jādomā par iedzīvotāju piesaisti,
uzņēmumu intereses atstājot otrajā plānā.
Šāda situācija ne vienmēr ir optimāla.

LR Likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, “Latvijas Vēstnesis”, 32. 1993. gada 1. jūnijs.
Excolo Latvia. 2013. „Attīstības centru ietekmes areālu noteikšana un analīze. Plānošanas reģionu, republikas
pilsētu un novadu pašvaldību attīstības raksturojums”. Pētījuma noslēguma ziņojums. Rīga: VRAA.
Valsts kase. 2015.
LR Likums „Par pašvaldībām”, “Latvijas Vēstnesis”, 61 (192). 1994. gada 24. maijā.
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Sadarbība ar uzņēmumu, kurš ilgtermiņā
palielinās teritorijas ekonomisko
aktivitāti un nodrošinās jaunas darba
vietas, pašvaldībai un tās iedzīvotājiem
kopumā var būt nozīmīgāka par atsevišķu
iedzīvotāju īstermiņa interesēm. Tādēļ
sistēmā vajadzētu būt stimuliem, kas
šādās situācijās ļautu pašvaldībām

izmantot sadarbības iespējas, nezaudējot
pieejamo finansējumu. Viena iespēja,
kā to panākt, ir iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksājumus starp pašvaldībām
dalīt ne tikai pēc maksātāju deklarētajām
dzīvesvietām, bet arī uzņēmumu
norādītajām attiecīgo maksātāju
darbavietām.

Rekomendācijas
1.

rekomendācija

Industriālās zonas
Lai nodrošinātu reģionu ilgtspējīgu
attīstību, piesaistot ārvalstu investīcijas
un piedāvājot jaunas darba vietas,
nepieciešams izveidot industriālās zonas.
Industriālo zonu eventuālais skaits,
izvietojums un izmaksas būs atkarīgas no
reģionālo centru infrastruktūras stāvokļa.
Tomēr iespējamo industriālo zonu skaits,
visticamāk, būs samērā mazs. Piemēram,
pamatojoties uz eventuāli pieejamajiem
ES fondu līdzekļiem industriālo zonu
attīstībai, kas kopumā ir 311 milj. EUR,
iespējams izveidot 5-6 industriālās
zonas, kas ietver gan nepieciešamās
infrastruktūras, tostarp pievedceļu, ūdens
un kanalizācijas sistēmas, energosistēmas,
telekomunikāciju, izbūvi, gan 10 ražotņu
būvniecību, kas ietvertu arī biroju telpas.
ES fondu ieguldījums nodrošinātu arī
6-7 industriālo zonu attīstību, kurās ir
izveidota pamata infrastruktūra, bet
nepieciešams būvēt ražotnes un biroju
ēkas.
2.

rekomendācija

Ātrās reaģēšanas fonda izveide
Lai varētu ātri un elastīgi reaģēt uz
potenciālo ārvalstu investoru un ražošanu
attīstošo uzņēmumu vajadzībām,
nepieciešams izveidot ātrās reaģēšanas
fondu, kurā vienkopus būtu koncentrēta
autoritāte, ekspertīze un finansējums

ražotāju problēmu risināšanai. Fondu
varētu izmantot, lai, piemēram,
sagatavotu uzņēmumam nepieciešamos
darbiniekus. Procesā visticamāk vajadzētu
iesaistīties vairākām valsts, pašvaldību un
nevalstiskajām institūcijām, kas nozīmē,
ka tām savstarpēji būtu jāsadarbojas,
turklāt tas jādara ierobežotā laika
grafikā. Lai nodrošinātu procesa virzību,
kādai no iesaistītajām pusēm – vislabāk
tai, kura ir tiešais potenciālā ražotāja
sadarbības partneris – būs jāuzņemas
procesa vadība. Procesa mērķis būtu
nodrošināt ieinteresētos uzņēmumus ar
darbiniekiem, bet risinājumi konkrētos
gadījumos varētu atšķirties. Pirmkārt,
jāpārliecinās, vai nepieciešamos
darbiniekus ir iespējams sagatavot
Latvijas profesionālās izglītības sistēmas
ietvaros – rekrutējot tos, kas dotajā
brīdī jau studē, vai piesaistot jaunus
studentus. Daļai apmācāmo vecums
varētu atšķirties no profesionālo izglītību
apgūstošo jauniešu vidējā vecuma, tādēļ
jānodrošina, lai rekrutēšanas procesā
nebūtu nedz formāli, nedz neformāli
vecuma ierobežojumi. Iespējams, ka
uzņēmumu vajadzību apmierināšanai būs
nepieciešamas izmaiņas profesionālās
izglītības programmās. Sistēmai ir jābūt
tādai, lai šīs izmaiņas varētu īstenot
samērā ātri un lai paralēli varētu
uzsākt nākamo darbinieku apmācību.
Dažos gadījumos līdz ar profesionālās
izglītības iestādēm apmācībā varētu
iesaistīties arī reģionālās augstskolas,
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tādēļ jāizveido mehānisms, kas ļautu
dažādu izglītības līmeņu institūcijām
sadarboties un kopā nodrošināt
kopienas izglītības bāzi. Otrkārt, daļa no
vajadzīgajām prasmēm un iemaņām bieži
būs apgūstama tikai, strādājot prakses
uzņēmumos. Šeit jāparedz iespēja, ka
studenti nepieciešamības gadījumā var
doties praksē uz mātes uzņēmumiem
ārpus Latvijas. Treškārt, paralēli mācību
procesam jālūkojas arī uz iespējām
atrast darbiniekus vietējā, bet jo īpaši
ES darbaspēka tirgū, koncentrējoties uz
latviešu diasporu ārvalstīs un izmantojot
reemigrācijas atbalsta pasākumus.
Visbeidzot jāatceras, ka publiskie
spēlētāji izglītības pakalpojumu sniegšanā
iesaistās, pārstāvot sabiedrības intereses.
Tādēļ jāraugās, lai valsts apmaksāto
darbinieku apmācību rezultātā iegūtās
prasmes būtu pielietojamas arī citos
nozares uzņēmumos un lai gadījumā, ja
ilgtermiņa periodā apmācītie darbinieki
izvēlētos pamest Latvijas darbaspēka
tirgu, valsts varētu atgūt veiktos
ieguldījumus.
3.

rekomendācija

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
daļēja piesaiste darba vietai
Lai palielinātu pašvaldību motivāciju
sadarboties ar uzņēmējiem un tādejādi
sekmētu saimnieciskās darbības attīstību
to teritorijās, ierosinām daļu iedzīvotāju
ienākuma nodokļa maksājumu novirzīt
tām pašvaldībām, kurās atrodas
maksātāju darbavietas. Novirzāmā
maksājumu daļa sākotnēji varētu būt
neliela, bet vēlāk pieaugt. Būtiski
sistēmu veidot tā, lai minimizētu izmaiņu
radītās administratīvās izmaksas un lai
ieguvumi no pašvaldību un uzņēmumu
sadarbības būtu lielāki nekā radītās
izmaksas. Uzņēmumos strādājošo
darbavietu deklarācija uzņēmējiem varētu
būt brīvprātīga. Tādejādi pašvaldībām
tiktu radīta motivācija nodrošināt
esošajiem un potenciālajiem jaunajiem
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uzņēmumiem, kas darbojas to teritorijā,
tādu pakalpojumu kvalitāti, lai uzņēmumi
deklarētu savus darbiniekus, tajā pašā
laikā izvēli par deklarēšanu atstājot
uzņēmumu ziņā. Uzņēmumi tad varētu
izvērtēt, vai ieguvumi no uzlabojumiem
pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitātē
ir pietiekami, lai nosegtu papildus
administratīvās izmaksas, kas saistītas
ar deklarāciju sagatavošanu. Darbavietu
deklarācija būtu iespējama tikai tādās
vietās, kur uzņēmumam ir reģistrēts
īpašums, pārstāvniecība vai filiāle. Būtu
ieteicams noteikt arī minimālo laiku, kas
darbiniekam būtu jānostrādā konkrētajā
darbavietā (piemēram, viens mēnesis),
lai deklarācijas netiktu aizpildītas par
īslaicīgām darba attiecībām. Visbeidzot,
kontroles mehānismu, lai uzņēmumi
nedeklarētu fiktīvus darbiniekus, varētu
daļēji uzticēt iedzīvotājiem, kuriem,
izmantojot vienotu elektronisko sistēmu
(piemēram, portālu latvija.lv), būtu
pieejama informācija par to, kur darba
devējs ir deklarējis viņu darbavietu, un
iespēja šo informāciju apstrīdēt vai mainīt.
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Finanšu pieejamība
Andrejs Jakobsons & William Schaub
Ramona Rupeika-Apoga & Irina Solovjova

Katrai ekonomikai ir trīs potenciāli
izaugsmes avoti:
Skaitlisks darbaspēka pieaugums un/vai
advancētākas darba prasmes;
Investīcijas attīstītākās ražošanas
iekārtās;
Inovācijas, jeb jaunu produktu radīšana
ar esošo darbaspēku un ražošanas
iekārtām.
Jau vairākus gadus inovācijas ir Eiropas
Savienības jaunā „mantra”. Latvija ir pilnībā
pārņēmusi ideju inovāciju programmu
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Lielākā daļa Latvijas uzņēmumu nav
uzskatāmi par tiešiem ASV vai citu
Eiropas Savienības dalībvalstu kompāniju
konkurentiem pasaules tehnoloģiskajā
sfērā. Drīzāk Latvijas industrijas
izaicinājums ir mācīties ražot to, ko
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kā ekonomiskās politikas virsmērķi, par
ko liecina Nacionālais attīstības plāns.
Tā rezultātā netiek pievērsta pietiekama
uzmanība citām izaugsmes veicināšanas
iespējām, it īpaši vienam no svarīgākajiem
Latvijas konkrētajiem apstākļiem – kapitāla
uzkrāšanai.
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attīstītākās valstis jau ir ražojušas un
izgudrojušas, un virzīties tālāk pa produkta
sarežģītības kāpnēm. Investīcijas fiziskajā
kapitālā ir šī procesa būtiska sastāvdaļa.
Investīcijas Latvijā sasniedza savu
augstāko kāpumu 2007. gadā un tad krasi

Domnīca Certus

samazinājās līdz 19% no IKP 2010. gadā,
bet 2012. gadā pieauga līdz 25%. Tomēr
2013. un 2014. gadā investīciju apjoms
būtiski samazinājās. Arī ārvalstu investīciju
apjoms jau trīs gadus uzrāda negatīvu
tendenci.

4.1. Uzņēmumu kreditēšana
Kopējās tendences, raugoties no banku
sistēmas viedokļa, parāda, ka kopš 2008.
gada ir būtiski samazinājies izsniegto
kredītu apjoms (no 21 mljrd. EUR
2008. gada beigās līdz 12,5 mljrd. EUR
2015. gada vidū). Tendences ir līdzīgas
uzņēmumu kreditēšanas jomā. Izsniegto
kredītu kopējais apjoms pēdējo 6 gadu
laikā ir pakāpeniski samazinājies, kas
ietekmē arī veikto investīciju apjomu.

4.2. attēlā apkopota informācija par
kopējo investīciju apjomu Latvijā, kā arī
par uzņēmumiem izsniegto banku kredītu
atlikumiem. Lielākajā daļā apskatīto
nozaru vērojams izsniegto kredītu
apjomu samazinājums. Kā izņēmumus
varētu minēt vienīgi elektroenerģijas,
gāzes un ūdens apgādes nozari, kur
izsniegto kredītu atlikums ir pat pieaudzis,
salīdzinot ar 2007.-2008. gada līmeni, kā

Banku izsniegto kredītu atlikumi atsevišķās tautsaimniecības nozarēs 2005.-2014. g. (mljrd. EUR)2
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CSP 2015., FKTK 2015. Nav iekļauti dati par nekustāmā īpašuma nozari, jo tās apjomu kritums un tendences pēc
kreditēšanas „buma” beigām neļautu adekvāti novērtēt citu nozaru kreditēšanas apjomus un tendences.
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No jauna izsniegtie kredīti uzņēmumiem un investīcijas,
to sadalījums pa nozarēm 2011.-2014. g. (milj. EUR)2

4.3. attēls
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arī lauksaimniecības, mežsaimniecības un
zivsaimniecības nozari, kur kreditēšanas
apjomi ir saglabājušies samērā stabilā
līmenī pēdējo 10 gadu laikā. Izslēdzot
šīs nozares, varam secināt, ka izsniegto
kredītu apjoma tendences ir visai
nelabvēlīgas.

2014

Situācija ir pretrunīga. Bankām ir finanšu
resursi, procentu likmes ir rekordzemas,
bet banku kredītportfelis samazinās. Vai
uzņēmumi nevēlas investēt, vai arī bankas
nevēlas aizdot?

4.2. Kas notiek banku kreditēšanas jomā?
Pētījumā tika izmantoti trīs instrumenti,
lai noskaidrotu, kas notiek banku
kreditēšanas jomā. Pirmkārt, unikāla
datu kopa, kuru izstrādājis Vjačeslavs
Dombrovskis un viņa kolēģi Rīgas
Ekonomikas augstskolas TeliaSonera
institūtā 2008.-2011. gadā. Aptauja
par inovatīvu biznesu Latvijā (SIBiL) seko
2

līdzi vairāk nekā 1200 mazo un vidējo
uzņēmumu (MVU) attīstībai ražošanas
jomā no 2008. līdz 2015. gadam. Otrkārt,
padziļinātas intervijas ar četru lielāko
Latvijas banku valdes locekļiem. Treškārt,
padziļināta analīze par pieredzi koksnes
apstrādes rūpniecībā attiecībā uz piekļuvi
finansējumam.

CSP 2015., FKTK 2015. Nav iekļauti dati par nekustāmā īpašuma nozari, jo tās apjomu kritums un tendences pēc
kreditēšanas „buma” beigām neļautu adekvāti novērtēt citu nozaru kreditēšanas apjomus un tendences.
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SIBiL dati
Lai izprastu tendences, kas novērojamas
Latvijā kopš 2008. gada, aplūkojām
uzņēmumu grupas, kas atbilst noteiktām
kategorijām pēc uzņēmuma lieluma un

finansēšanas avotiem. Uzņēmumi tika
iedalīti 2 kategorijās pēc darbinieku
skaita un 3 kategorijās pēc kredītu
pieprasīšanas/saņemšanas statusa.

Pašu kapitāla dinamika un apgrozījuma pieaugums 2009.-2014.g. (vidēji gadā)
Mikrouzņēmumi (mazāk par 10 darbiniekiem)

4.4. attēls
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13%
56%

Domnīca Certus

Latvijas Konkurētspējas Ziņojums 2015

39

Secinājumi
Liela daļa mikrouzņēmumu (63%)
un MVU (49%) neprasa kredītus
un nav ieinteresēti saņemt banku
aizdevumus3;

Uzņēmumi, kam bija pieejami
kredītlīdzekļi, attīstījās straujāk
salīdzinājumā ar uzņēmumiem, kam
kredītresursi nebija pieejami. No 2009.
līdz 2014.gadam mikrouzņēmumu
apgrozījums pieauga vidēji par 9%
gadā, un MVU apgrozījums – vidēji
par 5% gadā. Salīdzinājumam –
uzņēmumi, kuri neizrādīja interesi par
banku aizdevumiem, uzrādīja daudz
mazāku apgrozījuma pieaugumu:
mikrouzņēmumi – tikai 1% gadā, un
MVU – 3% gadā.

Lielākā daļa no uzņēmumiem (65%
mikrouzņēmumu un 70% MVU), kas
prasīja kredītu, to arī saņēma;
Uzņēmumi, kam bija pieejami
kredītlīdzekļi, strauji palielināja savu
pašu kapitālu;

Intervijas ar Latvijas bankām
Diskusijās ar banku pārstāvjiem tika
akcentēta virkne plašāku problēmu, ar
kurām saskaras bankas un uzņēmēji:
Banku redzējumā tirgū ir samērā vājš
pieprasījums pēc kredītresursiem, ar to
saprotot situāciju, kurā uzņēmumiem
nav pietiekoši daudz kapitāla, lai
kvalificētos izvirzītajām prasībām.
Problēmas bieži sagādā situācija,
kad uzņēmums, kura finanšu rādītāji
ir stabilizējušies pēc krīzes, tomēr
nekvalificējas aizdevumam, jo riska
līmeni vēl arvien negatīvi ietekmē krīzes
laikā piedzīvotais rādītāju kritums;
Lēmumi par korporatīvajiem kredītiem
ir ļoti centralizēti, un vērtējums tiek
sniegts, pamatojoties uz iesniegtajiem
finanšu datiem un kompānijas vēsturi.
Vismaz attiecībā uz MVU situācija reti
tiek vērtēta uz vietas, it īpaši reģionos.
Ja uzņēmuma reālā situācija atšķiras
no oficiālajās atskaitēs atspoguļotā,
piemēram, ja uzņēmums izvairās
no nodokļu maksāšanas, tas netiek
ņemts vērā;

3

Tai pašā laikā konkurence starp bankām
100 Latvijas lielāko uzņēmumu grupā
ir ļoti augsta, kas ļauj minētās grupas
uzņēmumiem samērā viegli un izdevīgi
piekļūt finanšu resursiem, salīdzinot ar
MVU un mikrouzņēmumiem. Latvijas
Finiera, viena no lielākajiem un
veiksmīgākajiem Latvijas uzņēmumiem,
piemērs ilustrē šo situāciju (skat. 4.1.
gadījuma analīzi);
Bankas uzskata, ka to loma
uzņēmējdarbības uzsākšanas
kreditēšanā ir samērā maza, jo šajā
jomā ir praktiski neiespējami novērtēt
risku un iespējamo ieguldījuma atdevi,
tāpēc šajā segmentā svarīgāka nozīme
arī turpmāk būs citiem finansējuma
avotiem;
	Ēnu ekonomika, kas samazina
uzņēmumu legālo naudas plūsmu, uz
kuras pamata tiek pieņemti lēmumi par
kredītu izsniegšanu vai neizsniegšanu;
Maksātnespējas procesa problēmas, kā
arī lēnā un sarežģītā lietu izskatīšana
tiesās, kas paaugstina kreditēšanas
risku un līdz ar to palielina kredītresursu
reālo cenu uzņēmējiem.

Turklāt, kad kompānijām tika vaicāts, vai tām pēdējā laikā ir gadījusies situācija, kad būtu nepieciešams kredīts, bet tās nav pieteikušās aizdevumam,
jo baidījušās, ka saņems bankas atraidījumu, tikai 12% no MVU, kas kredītu nav prasījuši, sniedza apstiprinošu atbildi. Vairāk apstiprinošu atbilžu
uz šo jautājumu sniedza mikrouzņēmumi (17%). Ņemot vērā iepriekš minēto, var apgalvot, ka 49% no visiem SIBiL MVU respondentiem un 63% no
aptaujātajiem mikrouzņēmumiem nav ieinteresēti banku aizdevumos.
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Jānis Ozoliņš

Latvijas Finieris ir vadošais Latvijas
kokapstrādes koncerns, kura
galvenā specializācija ir saplākšņa
ražošana. Koncerna uzņēmumos ir
2,4 tūkst. darbinieku jeb aptuveni 8%
kokrūpniecībā nodarbināto. Latvijas
Finiera konsolidētais apgrozījums
2012. gadā sasniedza 194 milj. EUR
un kopš 2013. gada ir pieaudzis
par aptuveni 5%. Kopš 2005. gada
apgrozījuma pieaugums ir 40%, kas
pierāda, ka Latvijas Finiera finanšu
rādītāji ir izcili un ir vērojama stabila
izaugsme ilgtermiņā. Šādi finanšu
rādītāji viennozīmīgi padara Latvijas
Finiera par pievilcīgu klientu bankām.

DNB banka, taču atsevišķi aizņēmumi
ir saņemti no Swedbank un SEB banka.
Kopš 2009. gada sasniegtā maksimālā
aizņēmuma summa no kredītiestādēm
ik gadu ir samazinājusies vidēji par
14%, uzņēmumam strauji dzēšot
parādsaistības.
2014. gada finanšu pārskata vadības
ziņojumā izvirzītā prioritāte ir kāpināt
saplākšņa ražošanas apjomu, kā arī
palielināt produktu vērtību un darba
efektivitāti. Šo mērķu sasniegšanai
Latvijas Finieris līdz 2020. gadam
plāno investēt 280 milj. EUR.

Latvijas Finiera pamatlīdzekļu vērtība
bilancē no 2005. līdz 2014. gadam
pieauga 2,3 reizes, sasniedzot 181 milj.
EUR. Uzņēmums pamatlīdzekļu izveidē
izmantoja savus finanšu resursus.

Lai Latvijas Finieris īstenotu plānus,
ir nepieciešami banku aizdevumi,
tomēr pat Latvijas Finierim bankas
atturas piešķirt aizdevumus ar
fiksētiem nosacījumiem uz termiņu, kas
pārsniedz 3 gadus.

Savukārt no 2006. līdz 2008.
gadam koncerns strauji palielināja
pamatlīdzekļu bilances vērtību (2,4
reizes), kas tika finansēts ar banku
aizdevumiem (kredītiestāžu aizņēmumu
vērtība bilancē pieauga 7,3 reizes,
pārsniedzot 90 milj. EUR). Galvenais
ilgtermiņa ieguldījumu finansētājs ir

Savukārt, bankas kā galveno iemeslu
min garās naudas problēmu. Galvenais
banku finansējuma avots ir noguldījumi
ar īsiem atmaksas termiņiem,
kurus tālāk izmanto uzņēmumu
finansēšanai. Nelielu daļu garās naudas
bankas izmanto hipotekārā kredīta
finansēšanā.
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Anna Feldmane

Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ
bankas ir kļuvušas atturīgākas kredītu
izsniegšanā, viennozīmīgi ir saistīts ar
slikto kredītu ietekmi. Savukārt kredītu
atmaksāšanas nespējas gadījumā
būtisku lomu spēlē maksātnespējas
procesa administratori. Viens no
spilgtākajiem gadījumiem ir Norvik
Bankas pieredze maksātnespējas
procesā, kurš, bankas redzējumā,
ļāva Uzņēmumu Grupai (SIA WINERGY
un tās meitas sabiedrības) īstenot
mahināciju, kas nodarīja vairāk nekā
10 milj. EUR lielu zaudējumu bankai.
Banka piešķīra aizdevumus dažādām
kapitālsabiedrībām vēja ģeneratoru
iegādei un citiem mērķiem. Uz aizdomu
pamata tika uzsākta izmeklēšana par
naudas izmantošanu, kā rezultātā
tika konstatēts, ka finansējums netiek
izmantots noteiktajam mērķim.
Norvik banka uzsāka centienus
atgūt līdzekļus, bet saskārās ar labi
izstrādātu krāpšanas shēmu, kas
ietvēra šādus soļus:

Jāsecina, ka kredītu pieejamības
problēma pastāv galvenokārt attiecībā
uz mazo un vidējo uzņēmumu investīciju
finansēšanu. Galvenie cēloņi ir
uzņēmumu ēnu ekonomikas aktivitātes
(kas mazina finanšu datu uzticamību),
pārāk lielas iespējas neatmaksāt
uzņemtās parādsaistības (izmantojot
maksātnespējas procesu) un pārāk lēna
un neefektīva slikto kredītu atgūšana
(lēna lietu izskatīšana tiesās).

Uzņēmumu Grupa uzņemas
fiktīvas kredītsaistības 35 milj. EUR
apmērā, pirms tiek uzsākti
nepamatoti tiesiskās aizsardzības un
maksātnespējas procesi, kuros par
Uzņēmumu Grupas mantu lēmumu
pieņem pašizvēlēts maksātnespējas
administrators;
Uzņēmumu Grupa sniedz maldinošu
informāciju, viltotus grāmatvedības
ierakstus, parakstus;
Tiek palielināts aizņēmēja
pamatkapitāls, tādējādi samazinot
bankas kapitāldaļas līdz 7%;
Tiek izveidotas jaunas sabiedrības
SIA Arsenal un SIA Ošmaļi,
kurām nodod Uzņēmumu Grupas
vērtīgākos aktīvus un obligācijas,
uzsākot jaunizveidoto sabiedrību
maksātnespējas procesu;
Ignorējot Uzņēmumu Grupai uzliktos
arestus, uz jaunajiem īpašumiem
tiek reģistrētas kreditoru ķīlas, lai
virzītu finanšu plūsmu.

Mūsu vērtējumā varbūtība, ka tuvākajos
gados ir iespējams būtisks un straujš
progress ēnu ekonomikas apkarošanas
un tiesu jomā, ir zema. Tāpēc esam
pievērsušies risinājumiem, kuri ir reāli
īstenojami tuvāko divu gadu laikā un reāli
uzlabos finanšu pieejamību uzņēmumiem.
Tiek piedāvāti trīs rīcības virzieni.

Latvijas Konkurētspējas Ziņojums 2015

42

1.

rīcības virziens

Reinvestētās peļņas izmantošana MVU
Uzņēmumu peļņas izmantošana
investīcijām var uzlabot uzņēmuma
konkurētspēju, ļaujot tam sasniegt
labākus rezultātus ilgtermiņā. Latvijā
pašlaik pastāv vairāki uzņēmumu
ienākuma nodokļa atvieglojumi, kas
netieši stimulē uzņēmuma efektivitātes
uzlabošanos, taču daļa no tiem lielākoties
ir orientēti uz lielākiem uzņēmumiem.
Tieši MVU, un īpaši mikrouzņēmumiem,
varētu būt problēmas ar piekļuvi
finansējumam. Acīmredzot biežāk
izmantotais finansēšanas avots ir pašu
peļņa. Valsts var stimulēt investīcijas,
neapliekot ar uzņēmumu ienākuma
nodokli (UIN) tieši mikrouzņēmumu un
mazo un vidējo uzņēmumu reinvestēto
peļņu.
Igaunijā šāda sistēma veiksmīgi darbojas
jau kopš 2000. gada. Likums ir saprotams
un viegli administrējams. Reinvestētajai
peļņai tiek piemērota 0% uzņēmumu
ienākuma nodokļa likme. Pēc 0% likmes
ieviešanas strauji pieaudzis iekasētais
uzņēmumu ienākuma nodokļa apjoms –
no 0,72% no IKP 2001. gadā līdz 1,78%
no IKP 2004. gadā.4
Mazo un vidējo uzņēmumu reinvestētās
peļņas atbrīvošana no UIN uzlabos
pieejamību banku kredītiem, jo
uzņēmumiem zudīs motivācija manipulēt

2.

ar peļņas deklarēšanu, lai izvairītos no
nodokļu maksāšanas. Latvijā šī problēma
ir īpaši aktuāla mazajiem uzņēmumiem
UIN avansa aprēķināšanas modeļa dēļ.
Peļņas uzrādīšana paaugstinās atskaišu
kvalitāti un uzticamību un šādi uzlabos
piekļuvi banku kredītiem.
Latvijā pastāv uzskats, ka pašreizējās to
uzņēmumu, kuri investē pamatlīdzekļos,
priekšrocības ir pietiekamas, lai
stimulētu investīcijas. Valstī darbojas
paātrinātu ražošanas tehnoloģisko
iekārtu norakstīšanas sistēma,
izmantojot koeficientu 1,5 (šāda norma
spēkā esošajā likumā paredzēta līdz
2020. gadam). Tomēr šāda sistēma palīdz
tiem uzņēmumiem, kuriem investīciju
līdzekļi jau ir pieejami. Paātrinātas
amortizācijas sistēma arī nesamazina
motivāciju neuzradīt peļņu, lai izvairītos
no nodokļu maksāšanas.
Reinvestētās peļņas neaplikšana ar
uzņēmumu ienākuma nodokli varētu
risināt tieši MVU problēmu, kas saistīta ar
šo uzņēmumu ierobežoto pieeju investīciju
finansējumam. Risinājums būtu attiecināt
šo atvieglojumu uz mazajiem un vidējiem
uzņēmumiem, vienlaikus saglabājot
pieejamās uzņēmumu ienākuma nodokļa
atlaides lielāka apjoma investīcijām. Šāda
pieeja būs fiskāli neitrāla, pat palielinot šo
ieņēmumu pozīciju vidējā termiņā.

rīcības virziens

Finansēšana ar vērtspapīru tirgus starpniecību
Uzņēmums var piesaistīt resursus arī
ar vērtspapīru tirgus starpniecību,
piemēram, izlaižot akcijas un obligācijas.
Emitējot publiski tirgojamus vērtspapīrus,

4

Eesti Statistika. 2015.

uzņēmums vienlaikus apņemas publiskot
detalizētus savas darbības pārskatus
saskaņā ar spēkā esošajiem nosacījumiem.
Ir bijuši tikai atsevišķi gadījumi, kad
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Latvijas uzņēmumi ir piesaistījuši
finansējumu, emitējot akcijas biržā. Kā
vienu no piemēriem var minēt uzņēmuma
SAF Tehnika 2004. gada akciju emisiju.
Ar biržas starpniecību uzņēmums var
izlaist arī publiski tirgojamas obligācijas. Ir
daži Latvijas uzņēmumi, kas šo procedūru
sekmīgi īstenojuši. Pēdējā laika spilgtākais
piemērs ir Latvenergo, kurš kopumā šādā
veidā ir piesaistījis līdzekļus 180 milj. EUR
apmērā. Lielāko obligāciju apjomu vairāk
nekā 640 milj. EUR vērtībā ir emitējusi
ABLV Banka. Obligācijas ir izlaidušas
arī citas bankas, piemēram, Rietumu
banka, Baltic International Bank, kā arī
ar ātro kredītu nozari saistītie uzņēmumi.
Obligāciju izlaišana nav izplatīta, jo ar to
saistītās izmaksas ir samērā augstas.
Finansējuma piesaiste ar vērtspapīru
tirgus starpniecību ir izplatīta ASV un
citās valstīs ar attīstītu vērtspapīru
tirgu. Pēdējos gados Eiropas Savienībā
ir sperti soļi lai veicinātu vērtspapīru
aktīvāku izmantošanu. Piemēram, Eiropas
Centrālā Banka 2014. gada beigās uzsāka
programmu, kuras ietvaros notiks ar
aktīviem garantētu vērtspapīru pirkšana5
ar mērķi diversificēt banku līdzekļu avotus
un stimulēt jaunu vērtspapīru izlaišanu. Tā
ir iespēja veicināt Latvijas mazo un vidējo
uzņēmumu kreditēšanu.

3.
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Lai to īstenotu, tiek izmantota tā saucamā
vērtspapīrošanas pieeja. Vērtspapīrošana
var notikt attiecībā uz noteiktu kredītu
portfeli, ko aizdevējs pārdod tālāk
īpaši izveidotai komercsabiedrībai6, kas
savukārt emitē vērtspapīrus, kurus tā
pārdod investoriem. Parasti tiek izvēlēti
aizdevumi ar homogēnu raksturu, kas ļauj
precīzāk novērtēt risku. Vērtspapīrošanas
rezultātā vērtspapīru izdevējs (emitents)
piesaista kapitālu un arī atbrīvo savu
spēju no jauna aizņemties līdzekļus.
Kredītrisks šīs darbības rezultātā tiek
nodots investoriem, kuri par to saņem
atlīdzību.
Apvienojot vērtspapīrošanu un ar
aktīviem garantēto vērtspapīru ideju,
ir iespējams vērtspapīrot aizdevumus
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem,
vienlaikus pielietojot arī vērtspapīru
garantēšanu ar šo uzņēmumu aktīviem,
kas samazinātu investoru risku. Šāda
pieeja ļautu samazināt procentu likmes,
par kurām pieejami kredītresursi mazajiem
un vidējiem uzņēmumiem. Savukārt
vērtspapīri varētu tikt pārdoti pensiju
fondiem un citiem investoriem.

rīcības virziens

Krājaizdevu sabiedrības
Kreditēšanas pieejamību kavē aizdevēju
uzticības deficīts, jo tiek uzskatīts, ka
aizņēmējiem ir iespējas neatmaksāt
parādu, piemēram, izmantojot
maksātnespējas procesu. Arī lietu
izskatīšana tiesās notiek ļoti lēni. Latvijas
komercbankas pēdējo gadu laikā ir
centušās optimizēt savu darbību arī
Latvijas reģionos, faktiski centralizējot

5
6

lēmumu pieņemšanu. Bet pastāv
risinājums, kurš varētu nodrošināt lielāku
aizdevēju uzticību aizņēmējiem. Tas ir
reģionālo krājaizdevu sabiedrību modelis.
Krājaizdevu sabiedrības daudzās
valstīs veido alternatīvu norēķinu un
finanšu pakalpojumu sniegšanas tīklu,
orientējoties uz kooperācijas principiem

Angļu val. – asset-backed securities purchase programme (ABSPP).
Angļu val. – special purpose vehicle jeb SPV.
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un sniedzot pakalpojumus, kas ir svarīgi
šo sabiedrību biedriem. Parasti tās
veidojušās kā alternatīva banku nozarei,
tomēr laika gaitā virknē valstu tās ir
iekarojušas nozīmīgu vietu valsts finanšu
sistēmās. Piemēram, ASV un Kanādā
krājaizdevu sabiedrību biedru skaits ir līdz
pat 40-50% no ekonomiski aktīvajiem
iedzīvotājiem.7
Krājaizdevu sabiedrībām ir divas
potenciālas priekšrocības, salīdzinot ar
komercbankām:
1) kredītu ņēmējiem reģionos būtu daudz
grūtāk uzmest krājaizdevu biedrus –
bieži savus vai ārzemju kaimiņus;
2) aizdevumu izsniegšanas jomā
krājaizdevu lēmuma pieņemšanā tām
ir detalizētāks priekšstats ne tikai
par aizdevuma saņēmēja finanšu
rādītājiem, bet arī par konkrētā
reģiona uzņēmējdarbības un attīstības
specifiku.
Krājaizdevu sabiedrību regulējums parasti
ir visai elastīgs, ļaujot tās veidot pilsētās
vai mazpilsētās, vai pat noteiktās interešu
grupās. Piemēram, trimdas latvieši
veidojuši vairākas krājaizdevu sabiedrības
ASV un Kanādā pēc Otrā pasaules kara,
veicinot naudas apriti kopienu iekšienē.8
Saskaņā ar FKTK datiem Latvijā 2015.
gada 1. ceturkšņa beigās darbojās 32
krājaizdevu sabiedrības.9 Kopējais aktīvu
un izsniegto aizdevumu apjoms, salīdzinot
ar citiem tirgus dalībniekiem, ir niecīgs.
Krājaizdevu sabiedrību aktīvu apjoms
Latvijā 2015. gada 2. ceturkšņa beigās
bija 24 milj. EUR, savukārt izsniegto
aizdevumu apjoms bija tikai 17,2 milj.
EUR. Salīdzinājumam – kopējie banku
aktīvi 2015. gadā pārsniedza 30 mljrd.
EUR, tatad procentu izteiksmē tas ir
mazāk nekā 0,1%.

7

8

9
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Igaunijā un Lietuvā krājaizdevu sabiedrību
attīstības tendences ir atšķirīgas. Igaunijā
pastāv vairāk nekā 20 krājaizdevu
sabiedrības, tomēr to kopējo aktīvu
apjoms ir neliels – 2015. gada vidū tas
nedaudz pārsniedza 45 milj. EUR. Kaut arī
pēdējos gados aktīvu apjoma pieaugums
ir samērā straujš, krājaizdevu sabiedrību
izplatība un nozīme Igaunijā arī ir maza,
salīdzinot ar banku kopējiem aktīviem
(22 mljrd. EUR 2015. gada vidū).
Lietuvā krājaizdevu sabiedrības ir
attīstījušās ievērojami straujāk nekā
Igaunijā. 2015. gada 1. ceturkšņa beigās
Lietuvas krājaizdevu sabiedrību kopējie
aktīvi sasniedza apmēram 630 milj. EUR
jeb 2,8% no kopējiem banku aktīviem.
Krājaizdevu sabiedrību tīkls ir ticis
izmantots projekta “Uzņēmējdarbības
attīstība” realizēšanā, ar kura palīdzību
tika īstenota INVEGA (Investīciju un
garantiju programma noteiktām mērķa
grupām – jauni cilvēki vecumā līdz 29
gadiem, vecāki cilvēki vecumā pāri
50 gadiem, bezdarbnieki, personas ar
invaliditāti). Šāda pieeja var kalpot kā
viens no veidiem krājaizdevu sabiedrību
attīstības veicināšanai, izmantojot
svarīgākās krājaizdevu sabiedrību
priekšrocības – ciešāka sadarbība ar
biedriem, ieinteresētība kopējo mērķu
sasniegšanā.
Krājaizdevu sabiedrību darbības
aktivizēšana Latvijā dos ieguldījumu
reģionālajā attīstībā, uzlabojot pieeju
neliela apjoma aizdevumiem, kas nav
izdevīgi no citu aizdevēju viedokļa.
Krājaizdevu sabiedrību potenciālā
priekšrocība varētu būt arī labāka
informētība par kredīta ņēmēju, kas
vienlaikus ir arī šīs sabiedrības biedrs.

World Council of Credit Unions. 2014. Statistical Report.
http://www.woccu.org/documents/2014_Statistical_Report
Piemēram, Latvian Heritage Federal Credit Union (ASV).
http://www.latvianheritage.org/ un Latvian Credit Union (Kanāda) http://www.latviancreditunion.ca
FKTK. 2015.
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Par krājaizdevu sabiedrībām10

4.1. infografika

Krājaizdevu sabiedrību aktīvi un kredīti salīdzinājumā ar banku aktīviem un kredītiem
Latvija

Lietuva

Igaunija

AKTĪVI

0,1%

2,7%

0,2%

KREDĪTI

0,1%

1,4%

0,2%

Krājaizdevu sabiedrību skaits un izplatība atsevišķās valstīs
ASV

Kanāda
47,6%

Lietuva
43,2%

6399

694

Latvija
5,9%

Igaunija
1,7%

53

31

0,7%
22

Rekomendācijas
1.

rekomendācija

Izmantojot ECB ABSPP programmu,
kā arī EIF garantiju programmu,
jāveic aizdevumu vērtspapīrošana
un pārdošana ECB šīs programmas
ietvaros;

Reinvestētās peļņas neaplikšana
ar uzņēmumu ienākuma nodokli
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem,
saglabājot esošo paātrinātas
amortizācijas modeli lielajiem
uzņēmumiem
2.

rekomendācija

Ar aktīviem garantētu vērtspapīru
izlaišana uz MVU izsniegto kredītu
portfeļa bāzes:
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Altum
un FKTK jāizveido mehānisms prasībām
atbilstošu aizdevumu uzpirkšanai no
kredītiestādēm;

10

Jāmaina finanšu vērtspapīrsabiedrību
nosacījumi, atbalstot MVU aizdevumu
vērtspapīrošanu, lai tie varētu tikt
tirgoti biržā vai pārdoti investoriem.
3.

rekomendācija

Sekmēt krājaizdevu sabiedrību
attīstību un iesaistīšanos
mikrokreditēšanā Latvijas reģionos,
IESAISTOT pašvaldības un piesaistot
Eiropas Fondu finansējumu

Izplatība aprēķināta, dalot krājaizdevu sabiedrību biedru skaitu ar ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitu vecuma
grupā no 15 līdz 64 gadiem.
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Farmācijas
rūpniecība
Uldis Spuriņš

Globālā farmācijas tirgus apjoms 2012.
gadā bija 965 mljrd. $, un tiek prognozēts,
ka 2017. gadā tas varētu sasniegt
1200 mljrd. $.1 Taču farmācijas nozarei
raksturīgas arī ļoti augstas pētniecības
un attīstības izmaksas. Jaunākie
farmaceitisko kompāniju aprēķini rāda,
ka jaunu zāļu atklāšana un reģistrācijas
saņemšana ražošanas uzsākšanai vidēji
izmaksā vairāk kā 2 mljrd. EUR.2 Reālās
izmaksas varētu būt arī zemākas, bet ir
pilnīgi skaidrs, ka Latvija globālajā tirgū
ir niecīgs spēlētājs (5.1. attēls). Tomēr
nozarei ir potenciāls veiksmīgi darboties
dažādos tirgus nišu segmentos.
Farmaceitisko vielu ražošanas tiešais
ieguldījums Latvijas tautsaimniecības
pievienotajā vērtībā sastāda apmēram

0,5% no IKP jeb 96 milj. EUR (2012. gada
dati). Līdzīgi kā citām nozarēm arī
farmācijas nozarei ir netieša ietekme uz
pievienoto vērtību saistītajās nozarēs.
Aprēķini rāda, ka tādejādi tiek radīti
produkti un pakalpojumi vēl aptuveni
60 milj. EUR vērtībā.3 2013. gadā nozarē
darbojās 27 uzņēmumi, kas nodarbināja
nedaudz vairāk kā 2000 darbinieku.
Nozares vidējā alga bija 1075 EUR,
kas sastādīja 150% no vidējās algas
tautsaimniecībā. Pēc krīzes nozarei bija
raksturīgs stabils izaugsmes temps,
taču tā piedzīvoja apgrozījuma kritumu
2013. gadā (5.2. attēls). Zāļu valsts
aģentūras (ZVA) provizoriskie dati norāda,
ka arī 2014. gadā vietējo zāļu ražotāju
pārdošanas apjomi turpināja kristies,
samazinoties vēl par 9%.

Izmaksu salīdzinājums (milj. EUR)4

Jaunu zāļu radīšanas un reģistrēšanas
vidējās izmaksas 2014. gadā

5.1. attēls

2080

Kopējais finansējums zinātniski
pētnieciskajam darbam Latvijā 2013. gadā

139

Latvijas farmaceitisko uzņēmumu plānotie
ieguldījumi jaunu produktu izstrādē
nākamo 5 gadu laikā

8

1

2

3

4

IMS Institute for Healthcare Informatics. 2013.
The Global Use of Medicines: Outlook through 2017. Parsippany, NJ: IMS.
Tufts Center for the Study of Drug Development (CSDD). 2014.
Cost of developing a new drug. Boston, Mass.: CSDD.
Aprēķiniem izmantoti multiplikatori no PricewaterhouseCoopers (PwC). 2013.
Farmācijas nozares ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā. Rīga: PwC.
CSP, CSDD 2014, LAKIFA 2015.
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Farmaceitisko pamatvielu un preparātu ražotāju neto apgrozījums (milj. EUR)5

5.2. attēls
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Divu lielāko nozares uzņēmumu – Grindex
un Olainfarm – apgrozījums sastāda
vairāk kā 90% no nozares kopējā
apgrozījuma. Bez tam Olainfarm pilnībā
pieder trešais lielākais vietējais farmācijas
uzņēmums Silvanols. Trīs būtiskie nozares
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spēlētāji ir izvietojušies Rīgā (Grindex
un Organiskās sintēzes institūts (OSI))
un Olainē (Olainfarm), un visa nozare
ir koncentrējusies Rīgas aglomerācijā.
(5.3. attēls)

Latvijas farmaceitisko uzņēmumu izvietojums

Rīga

5.3. attēls
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5

CSP. 2015.
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5.1. Nozares izaicinājumi
Pētniecība un jaunu zāļu atklāšana
Globāli farmācijas nozares ieguldījumi
pētniecībā ir vieni no lielākajiem visas
tautsaimniecības griezumā. Pēdējo
piecdesmit gadu laikā, īpaši kopš 21.
gadsimta sākuma, pētniecības izmaksas
ir būtiski palielinājušās. Laika periodā
no 2001. līdz 2011. gadam 500
pasaules lielāko farmaceitisko kompāniju
gadskārtējie pētniecības izdevumi vairāk
kā dubultojās, sasniedzot 131 mljrd. $.6
Empīriskie dati rāda, ka starptautiskajos
sadarbības tīklojumos dominē
nacionālie puduri, piemēram, dāņu Novo
Nordisk pārsvarā sadarbojas ar dāņu
universitātēm un institūtiem, amerikāņu
Eli Lilly – ar amerikāņu pētniekiem utt.
Ir atsevišķi pētniecības institūti, kuru
darbība ir patiesi starptautiska un kuri
sadarbojas ar vairumu lielo farmaceitisko
kompāniju, bet nacionālās pētniecības

sistēmas veidojas ap kompānijām nevis ap
pētniecības institūtiem.7
Tomēr lielās kompānijas pēdējo gadu
laikā ir slēgušas daudzus pētniecības
institūtus, samazinājušas ieguldījumus
sākotnējos pētniecības etapos un
atteikušās no klīnisko pētījumu lauka
darba (rekrutēšanas, datu vākšanas utt.),
tā vietā izmantojot ārpakalpojumus.8
Šī tendence rada iespējas Latvijas
pētniecības institūcijām (īpaši
starptautisko atzinību guvušajam OSI),
kurām, ņemot vērā lielās pētniecības
izmaksas, pašām nodrošināt visu jauno
medikamentu attīstības, testēšanas
un reģistrēšanas procesu varētu būt
pārāk dārgi, bet ir iespēja iesaistīties
starptautiskajā tīklojumā, veicot
specifiskus uzdevumus vai pašām
izmantojot ārpakalpojumu sniedzējus.

Klīniskie pētījumi
Klīnisko pētījumu izpildes nodošana
ārpakalpojumu sniedzējiem un to
globalizācija ir vēl viena izmaiņa, kas
pēdējo gadu laikā skārusi farmācijas
nozari.9 Šajā procesā tieši Centrālās un
Austrumeiropas valstis ir bijušas tās,
kurās klīnisko pētījumu apjoms pieaudzis
īpaši strauji, dažās valstīs (piemēram,
Čehijā) gandrīz sasniedzot vadošo
attīstīto valstu intensitātes līmeni.10
Latvijā atļaujas veikt klīniskos pētījumus
izsniedz ZVA. Pagājušajā gadā ZVA
izsniedza atļaujas 53 klīnisko pētījumu

uzsākšanai, un Latvijā kopumā noritēja
267 pētījumi. Kā redzams 5.4. attēlā,
pētījumu skaitam ir tendence palielināties.
Tos pārsvarā sponsorē ārvalstu
farmaceitiskās kompānijas, un organizē
šo kompāniju pilnvarotās ārvalstu
pētniecības līgumorganizācijas (Amber
CRO, Quintiles u.c.). Lielākie klīnisko
pētījumi centri ir P. Stradiņa Klīniskā
universitātes slimnīca (29 pētījumi
2014. gadā) un Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca (21), bet kopumā
klīniskos pētījumus veic vēl 75 klīnisko
pētījumu centri.

A.T. Kearny. (2013). Unleashing Pharma from the R&D Value Chain. Chicago, Il: A.T. Kearny.
Rafols, I., Hopkins, M. M., Hoekman, J., Siepel, J., O’Hare, A., Perianes-Rodriguez, A., & Nightingale, P. (2014).
Big Pharma, little science? A bibliometric perspective on Big Pharma’s R&D decline. Technological Forecasting &
Social Change, 81, 22-38.
8
Hirschler, B., & Kelland, K. (2010). Big Pharma, Small R&D. London: Reuters.
9
Petryna, A. (2009). When Experiments Travel: Clinical Trials and the Global Search for Human Subjects.
Princeton and Oxford: Princeton University Press.
10
Thiers, F. A., Sinskey, A. J., & Berndt, E. R. (2008). Trends in the globalization of clinical trials. Nature Reviews.
Drug Discovery, 7(1), 13-14.
6
7
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Latvijā notiekošo zāļu klīnisko pētījumu skaits11

5.4. attēls
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Kopumā klīnisko pētījumu organizācija ir
būtiska farmācijas biznesa sastāvdaļa.

2006
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Latvija tajā ir iesaistīta piegādes ķēdes
apakšdaļā – pacientu un slimnīcu līmenī.

Ražošana un patentbrīvās zāles
Arī farmācijas produktu ražošanu pasaules
lielās kompānijas arvien vairāk uztic
sadarbības partneriem. Ārpakalpojumu
sniedzēji galvenokārt koncentrējas uz
aktīvo farmaceitisko vielu ražošanu un
sertificētu, starptautiskiem standartiem
atbilstošu ražotņu izīrēšanu citu kompāniju
produkcijas ražošanai, taču arvien vairāk
iesaistās arī pievienoto vērtību palielinošās
aktivitātēs, kā ražošanas procesa
izstrāde, dizaina radīšana, reģistrācijas
dokumentācijas sagatavošana u.c.
Kopumā farmācijas nozarē ražošanas
līgumorganizācijas saražo aptuveni vienu
trešdaļu no kopējā ražošanas apjoma.12
Ražošanas nodošana sadarbības
partneriem ir cieši saistīta ar patentbrīvo
jeb ģenērisko medikamentu ražošanu. To
ražošanas apjomi un kopējā pārdošanas
vērtība no gada uz gadu pieaug. 2012.

11
12
13

gadā patentbrīvo medikamentu tirgus
sastādīja 27% no globālā tirgus, un tā
vērtība bija 260 mljrd. $. Līdz 2017.
gadam paredzams, ka patentbrīvo
medikamentu tirgus daļa pieaugs līdz 36%
un tā vērtība būs jau 432 mljrd. $.13
Patentbrīvo medikamentu tirgus
vērtība pieaugs, jo lielai daļai
oriģinālo medikamentu patenti ir
beigušies vai beigsies nākamo piecu
gadu laikā. 2014. gadā trīspadsmit
lielākās farmaceitiskās kompānijas
bija zaudējušas patentu piešķirtās
izņēmuma tiesības uz medikamentiem,
kuru realizācija nodrošināja vairāk kā
trešdaļu no kompāniju kopējā 2013. gada
apgrozījuma. Šo potenciāli kopējamo
medikamentu vērtība bija lielāka nekā viss
ASV patentbrīvo zāļu tirgus 2013. gadā.
(5.5. attēls)

Zāļu valsts aģentūra.
CEPTON Strategies. 2008. Strategic outsourcing across the pharmaceuticals value chain. Munchen: CEPTON.
IMS Institute for Healthcare Informatics. 2013. The Global Use of Medicines: Outlook through 2017.
Parsippany, NJ: IMS.

2012

2013

2014
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Patentbrīvo zāļu tirgus potenciāls (mljrd. $)14

$ 300
mljrd. $

123 mljrd. $

5.5. attēls

Top 13 farmācijas kompāniju
apgrozījums 2013.g.
70 mljrd. $

Apgrozījuma daļa, kura 2014.g.
vairs nebija aizsargāta ar patentiem
Patentbrīvo zāļu ASV tirgus 2014.g.

Latvijas uzņēmumiem, kuriem patentbrīvo
medikamentu un aktīvo farmaceitisko
vielu ražošana ir būtiska biznesa
sastāvdaļa, izmaiņas farmācijas tirgū
paver dažādas attīstības iespējas.
Izskatās, ka kopumā specializācija
medikamentu izstrādes un ražošanas

procesā palielina efektivitāti. Taču
specializācija rada arī vairāk vai mazāk
ienesīgus vērtības radīšanas ķēdes
posmus. Latvijas farmācijas nozare vairāk
reaģē uz izmaiņām, nevis kontrolē un
izvēlas, kur šajā vērtības radīšanas ķēdē
atrasties.

Cilvēkresursi
Viens no būtiskākajiem attīstību
ierobežojošajiem šķēršļiem ir akūts
kvalificēta darbaspēka trūkums.
Demogrāfiskās situācijas rezultātā
studentu ir mazāk, un paredzams, ka
nākotnē to skaits saruks vēl vairāk,
savukārt nozarē strādājošie noveco un

arī emigrē, lai iekļautos starptautiskajā
zināšanu apritē un nodrošinātu
profesionālo izaugsmi. Nozarē ir
problēmas arī ar jauno speciālistu iegūtās
izglītības kvalitāti, it īpaši dabas zinātņu
jomā vispārējā izglītībā.15

Medikamentu reģistrēšana
Latvijā kā ES dalībvalstī zāļu reģistrācija
notiek Eiropas valstu zāļu aģentūru
kopējās sistēmas ietvaros. Latvijas
kompetentā iestāde šajā sistēmā ir
ZVA. Nozare nav apmierināta ar zāļu
reģistrācijai nepieciešamo laiku, kas
dažreiz pat būtiski pārsniedz likumdošanā
noteiktos termiņus. Būtiska problēma
ir arī tas, ka starp nozari un ZVA nav
izveidojušas labas partnerattiecības.
Pārāk bieži novērojama savstarpējā

14
15

neapmierinātība un pārmetumi. Ražotāji
sūdzas par ZVA atbalsta trūkumu un tā
zemo kvalitāti. ZVA pārmet ražotājiem
iesniegšanai sagatavotās dokumentācijas
dažkārt zemo kvalitāti, kas pagarina
reģistrācijas laiku. Tomēr nozarē pastāv
vienprātība attiecībā uz to, ka ZVA var
kļūt par nopietnu nozares sadarbības
partneri un ka ZVA kapacitātes celšana
var veicināt visas nozares attīstību.
Tomēr ir nepieciešama attieksmes maiņa.

Munos, 2015
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācija (LAKIFA). (2015). Latvijas Ķīmijas un farmācijas industrijas
inovatīvās izaugsmes stratēģija. Rīga: LAKIFA.
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ZVA nepieciešams attīstīt zinātniskā
padoma pakalpojumu, kas ietvertu
zinātniskas konsultācijas un palīdzību
dažādu ar zāļu reģistrāciju saistītu
procedūru izpildē. ZVA var palīdzēt
arī ar zāļu klīnisko un bioekvivalences
pētījumu dizaina izstrādi, metožu
un testu izvēli pirmsklīniskajā un
klīniskajā izpētes procesā, reģistrācijas

Domnīca Certus

dokumentācijas sagatavošanu un citiem
jautājumiem. Svarīgi nodrošināt, lai ZVA
neveidotos interešu konflikts, vienlaikus
sagatavojot un izvērtējot zāļu reģistrācijas
dokumentāciju. Iespējams, ka zinātniskā
padoma pakalpojumu var lielā mēra
sniegt kā ārpakalpojumu sadarbībā
ar vietējo augstākās izglītības iestāžu
ekspertiem.

Tirgus diversifikācija
Lielākie farmācijas produktu patērētāji
ir attīstītās valstis, kurās medikamentu
patēriņš ir augsts, bet paredzams,
ka nākotnē tā izaugsme būs neliela
(5.6.attēlā – tumši sarkanas krāsas
apļi). Savukārt nozīmīgākais izaugsmes
potenciāls ir virknei jauno tirgus
ekonomikas valstu (5.6.attēlā – oranžas
krāsas apļi). Otrā līmeņa jaunie tirgi ietver

dažādas valstis, kurām arī ir potenciāls
kļūt par nozīmīgiem medikamentu
tirgiem, balstoties uz to iedzīvotāju skaitu
vai līdzšinējiem izaugsmes tempiem.
(5.6.attēlā – dzeltenas krāsas apļi)
Visbeidzot, attīstītākie ir Āfrikas tirgi,
kuros ir samērā liels iedzīvotāju skaits, bet
medikamentu patēriņš – pagaidām zems.
(5.6.attēlā – pelēkas krāsas apļi).16

Nacionālo farmācijas tirgu vērtība 2012. gadā (mljrd. $) un izaugsme 2011.-2012. gadā (%)17

5.6. attēls
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Latvijas uzņēmumiem nozīmīgie Krievijas un Ukrainas tirgi pēc 2012. gada uzrādījuši negatīvas tendences.
Booz & Company. 2013.
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Attīstītie tirgi ir labi strukturēti un
paredzami. Tajos ir neliels galveno
ieinteresēto pušu skaits, un to lomas
ir visiem zināmas. Turpretī jaunie tirgi
ir komplicētāki, un tie atšķiras ne tikai
nacionālajā līmenī, bet arī reģionālajā,
lielpilsētu un lauku līmenī.18 Papildus
piekļuves apgrūtinājumus rada daudzu
jauno tirgu nosacījumi, kas ārvalstu
farmaceitiskajām kompānijām ļauj izplatīt
savus medikamentus tikai gadījumā, ja
tās veic tiešos ieguldījumus un uzsāk
vietējo ražošanu.19 Mazajiem un vidējiem
farmaceitiskajiem uzņēmumiem šādos
apstākļos pirmā stratēģiskā izvēle ir par
to, vai piesaistīt sadarbības partneri vai
mēģināt iekļūt jaunajā tirgū pašiem.20
Latvijas farmācijas nozare ir lielā mērā
orientēta uz eksportu, tādēļ ārvalstu tirgu
attīstība tai ir īpaši nozīmīga. Būtiskākie
noieta tirgi ir Krievija un pārējās NVS
bloka valstis. 2014. gadā Olainfarm uz
NVS valstīm eksportēja vairāk kā divas

18

19
20

21

22
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trešdaļas no saražotās produkcijas, bet
Grindex NVS valstīs realizēja 76% no sava
gatavo zāļu kopējā pārdošanas apjoma.21
Nozīmīgi Latvijas farmaceitisko kompāniju
eksporta tirgi ir arī Baltijas kaimiņvalstis
un citas ES dalībvalstis. Turpretī uz lielāko
medikamentu patēriņa tirgu ASV un
jaunajiem Ķīnas un Indijas tirgiem Latvijas
uzņēmumi eksportē minimāli.
Tieši nelabvēlīgā situācija Krievijā
un Ukrainā un to valūtu vērtības
samazināšanās ir galvenie iemesli
pagājušā gada finanšu rādītāju lejupslīdei.
Skaidrs, ka tirgus diversifikācija ir viens
no nozares galvenajiem izaicinājumiem.
Nozares attīstības stratēģija paredz
veicināt pārdošanas apjoma palielināšanu
jaunajos attīstības tirgos Āzijā un Tuvajos
Austrumos, izmantojot uzņēmumu
zināšanas par NVS valstu attīstības
tirgiem un palielinot jauno attīstības tirgu
īpatsvaru līdz pat 50%.22

Yadav, P., & Smith, L. 2014. Pharmaceutical Company Strategies and Distribution Systems in Emerging
Markets. In A. J. Culyer, Encyclopedia of Health Economics (Vol. 3, pp. 1-8). San Diego: Elsevier.
World Economic Forum (WEF). 2013. Enabling Trade. Valuing Growth Opportunities. Geneva: WEF.
Quintiles. 2015. Emerging markets: Four entry strategies for small and midsized companies. Durham, NC:
Quintiles.
Grindex. 2015. Gada grāmata 2014. Rīga: Grindex un Olainfarm. 2015. AS “Olainfarm” konsolidētais un
kocerna mātes uzņēmuma 2014. gada pārskats. Olaine: Olainfarm.
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācija (LAKIFA). 2015. Latvijas Ķīmijas un farmācijas industrijas
inovatīvās izaugsmes stratēģija. Rīga: LAKIFA.
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Rekomendācijas
1.

rekomendācija

PharmaHub: sadarbība,
specializācija un nišas produkti
Latvijas farmācijas uzņēmumi un
speciālisti darbojas dažādos medikamentu
vērtības radīšanas posmos – oriģinālo
zāļu izstrādē, klīniskajos pētījumos, aktīvo
farmaceitisko vielu un farmaceitisko
produktu ražošanā, patentbrīvo zāļu
attīstībā u.c. Iegūt kontroli pār visu
vērtības radīšanas ķēdi nozare visticamāk
šobrīd nav gatava. Taču daudzos
specializācijas virzienos var mēģināt
pārvietoties uz augstākas pievienotās
vērtības radīšanas nišām. Šīs iespējas
jāīsteno, tīklojoties un izmantojot
partneru zināšanas un priekšrocības.
Lai nodrošinātu tīklošanās iespējas uz
OSI bāzes, jāizveido kopēji izmantojama
tehnoloģiju pārneses infrastruktūra
(PharmaHub), kurā ietilptu gatavo zāļu
formu laboratorija un pilotražotne.
Aplēses rāda, ka, ieguldot PharmaHub
izveidē 8-12 milj. EUR, būtu iespējams
radīt sistēmu, kurā gan esošajiem
spēlētājiem, gan potenciālajiem jaunajiem
uzņēmumiem (start-ups) būs iespējas ne
tikai atklāt jaunas aktīvās farmaceitiskās
vielas, bet arī izstrādāt jaunas gatavo
zāļu formas.

2.

rekomendācija

Valsts kā sadarbības partneris
Farmācijas tirgus ir globāls, un tam
raksturīgs augsts konkurences līmenis.
Šādā vidē bieži konkurē ne tikai privātie
uzņēmumi, bet arī nacionālās institūcijas
un inovāciju sistēmas. Latvijas farmācijas
uzņēmumi ir izvirzījuši mērķi attīstīt
spējas radīt, sertificēt un laist ražošanā
jaunas patentbrīvās zāles trīs gadu
laikā un kāpināt pārdošanas apjomus
jaunajos attīstības tirgos Āzijā un
Tuvajos Austrumos. Lai to varētu izdarīt,
nepieciešams būtiski palielināt ZVA
kapacitāti:
attīstot zinātniskā padoma funkciju;
nodrošinot ZVA kompetenci Latvijas
farmaceitisko uzņēmumu darbības
jomās;
veicinot ZVA kā atsauces valsts
izmantošanu ES decentralizētajā
reģistrācijas procedūrā;
noslēdzot jaunas divpusējas vienošanās
par savstarpējo reģistrācijas atzīšanu
ārpus ES.
Zinātniskā padoma funkcijas procesa
izveidei un 12 - 18 ārštata ekspertu
piesaistei ZVA būtu nepieciešams
600 tūkst. EUR finansējums. Turklāt
ekspertu pieejamības un kompetences
paaugstināšanai būtu nepieciešams
attīstīt un paplašināt klīniskās farmācijas
programmas Latvijas augstākās
izglītības iestādēs.
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3.

rekomendācija

Cilvēkresursi
Lai Latvijas farmācijas uzņēmumus
nodrošinātu ar nepieciešamajiem
cilvēkresursiem, nozarei pašai aktīvāk
jāuzņemas atbildība par jauno speciālistu
apmācību. Taču to ir grūti izdarīt bez
labas bāzes infrastruktūras. Augstākās
izglītības jomā būtu jāattīsta rūpnieciskās
farmācijas programma, nodrošinot
finansējumu vismaz 30 studiju vietām un
atbalstot ārzemju pasniedzēju piesaisti.
Savukārt profesionālās izglītības jomā
farmācijas nozarei nav sava profesionālās
izglītības kompetences centra, tādēļ
nepieciešams veikt ieguldījumus Olaines
Mehānikas un tehnoloģijas koledžā,
izveidojot to par nozares ekselences
centru.
4.

rekomendācija

Tirgus diversifikācija
Atbalstīt nozares centienus diversificēt un
pārstrukturēt produkcijas pārdošanu un
realizāciju uz (i) Eiropas Savienības valstīm
ar lielāku uzsvaru uz Rietumeiropas un
Balkānu valstīm (Bosnija un Hercegovina,
Turcija u.c.); (ii) Āzijas reģionu ar uzsvaru
uz Dievidaustrumāziju (Vjetnama,
Indonēzija, Filipīnas u.c.); (iii) Tuvajiem
Austrumiem (Ēģipte, Tunisija u.c.).
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Tirdzniecība
un finanšu
pakalpojumi
Andrejs Jakobsons & William Schaub

Latvijas stratēģiskā ģeogrāfiskā atrašanās
vieta, lielās ostas un reģiona vadošās
bankas ļauj Latvijai būt par nozīmīgu
tirdzniecības punktu starp Eiropas un
Austrumu tirgiem. 2013. gadā Latvijas
ostās tika apgrozīts tikpat daudz kravas,
cik Igaunijas un Lietuvas ostās kopā (skat.
6.1.infografika).1 Tajā pašā laikā Latvijas

finanšu pakalpojumu un banku sektors
ir kļuvis par būtisku Latvijas ekonomikas
segmentu ar lielu pievienoto vērtību.
2014. gadā banku sektors ģenerēja
2,44% IKP (585,9 milj. EUR) ar 2,81%
pievienotās vērtības ekonomikai un
nodarbināja apmēram 9400 strādājošo.2

Uz/no Baltijas valstu galvenajām ostām transportēto preču bruto svars 2013.gadā (tūkst. t)3

Latvija

Lietuva

Igaunija

56 302

31 315

28 318

Jau šobrīd pastāv cieša sadarbība starp
ostām un finanšu institūcijām. Bankas
sniedz tirdzniecības finanšu pakalpojumus
tirgotājiem, kas darbojas Latvijas
ostās, kā arī privātus finanšu vadības
pakalpojumus. Papildus konkurētspējīgām
ostām un bankām, Latvija piedāvā

1
2

3

6.1. infografika

arī unikālu angļu un krievu valodas
prasmju kombināciju, kā arī vēsturiskas
un kultūras saites, stabilu biznesa
un politisko vidi, pieredzējušu un labi
apmācītu darbaspēku un, kas ir būtiski,
virkni noslēgtu līgumu par nodokļu
dubultās uzlikšanas novēršanu.

Masane-Ose, J. 2014. Competitive position of the Baltic ports. KPMG. Transbaltica 2014 Conference.
KPMG. 2015. Estimated macroeconomic impact of the banking sector, including the international customers
banking segment in Latvia. Riga. KPMG.
Eurostat. 2015.
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Tirdzniecības infrastruktūras un banku
stratēģiska un harmonizēta attīstība
nolūkā veidot Latviju kā tirdzniecības
centru varētu rosināt arvien pieaugošu
skaitu mazo un vidējo tirdzniecības
uzņēmumu (MVU) pārvietoties uz Latviju,
kas savukārt sniegtu izaugsmes iespēju
abiem sektoriem. 2012. gada KPMG
atskaite par starptautiskajām preču

tirdzniecības kompānijām liecināja,
ka tirdzniecības uzņēmumi izvēlas
atrašanās vietu, balstoties uz attīstītām
finanšu pakalpojumu infrastruktūrām un
stratēģisku tuvību tirgum (Latvijā ir abi šie
nosacījumi), kā arī investīcijām draudzīgu
valdības politiku un nodokļu izcenojumus
(šai jomā Latvijai ir iespējas uzlabot tās
konkurētspēju).4

6.1. Tirdzniecības centri
Tirdzniecības centri piedāvā tirgotājiem
transportu, loģistiku un plašu finanšu
pakalpojumu spektru, izmantojot vietējās
piekļuves ostas. Vairākas mazās valstis –
piemēram, Nīderlande un Singapūra – ir
speciāli izveidojušas tirdzniecības centrus
kā daļu no to ekonomiskās attīstības
stratēģijām.
Roterdama Nīderlandē ir vienpadsmitā
lielākā pasaules osta un kalpo kā nozīmīgs
ieejas un izejas punkts kontinentālajā
Eiropas tirgū. Nīderlandes valdība ir ar
likumu noteikusi unikālu biznesa modeli –
trasta pakalpojumus – starptautiskiem
uzņēmumiem, lai optimizētu to nodokļu
slogu un saglabātu konkurētspēju. Šis
modelis stimulē lielos importētājus
un eksportētājus veidot speciālas
holdinga kompānijas, kas atrodas
Nīderlandē, ko vada administratīvo
pakalpojumu uzņēmumi ciešā sadarbībā
ar likumdošanas, nodokļu, juridiskajām
un banku sistēmām, lai strukturētu
darījumus.

4, 5

Singapūra, kuras iedzīvotāju skaits tikai
nedaudz pārsniedz 5 miljonus, ir pasaules
aktīvākā osta transportētās tonnāžas
ziņā. Tai lielu ieguvumu sniedz angļu un
ķīniešu valodu pielietojums ikdienā, kas
atver gan Indijas un Ķīnas, gan Rietumu
tirgus. Tās tirdzniecības centra modeļa
pamatā ir darbaspēka politika, kas
nosaka beznodokļu personīgo ienākumu
statusu tirgotājiem-nerezidentiem
un starpniekiem-nerezidentiem, tai
pašā laikā nodokļiem pakļautajiem
iedzīvotājiem, kuru pārvietošanās saistīta
ar starptautiskiem ceļojumiem, nodokļi
var tikt vēl samazināti no jau tā zemās
20% maksimālās ienākuma nodokļa
likmes.5
Latvijai ir iespēja piesaistīt tirdzniecības
kompānijas un panākt to pārvietošanos
uz Latviju, īstenojot holandiešu trasta
pakalpojumu modeli un reformējot
pamata nodokļu politiku ārvalstu
biznesa īpašniekiem. Galvenie šo sektoru
attīstībai nepieciešamie komponenti –
lielas ostas, loģistikas pakalpojumi un
attīstītas bankas un finanšu pakalpojumu
kompānijas – Latvijā jau pastāv.

KPMG. 2012. Commodity Trading Companies. KPMG. Netherlands.
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Atsevišķu valstu monetāro finanšu iestāžu, kas nav centrālā banka, aktīvi 2014.gadā (% no IKP)6
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Latvijai ir izteiktas konkurētspējas
priekšrocības salīdzinājumā ar tās
kaimiņiem – aktīvākas ostas un augošas
bankas, kas jau šobrīd piesaista 78% no
visiem starptautiskajiem noguldījumiem,
kas plūst caur reģionu. 2014. gada
decembrī Latvijas banku aktīvu
attiecība pret IKP bija 117%, salīdzinot
ar Igauniju (112%) un Lietuvu (63%).7
Taču, salīdzinot ar EU-28 vidējo rādītāju
246% no IKP 2014. gadā, redzams, ka
Latvijai ir iespējas ievērojami paplašināt
tās banku pakalpojumu piedāvājumu
starptautiskajiem klientiem. Bankas ir arī
labi kapitalizētas (krietni virs Basel III 8%
prasības) un augstā mērā likvīdas.

6, 7, 8

Latvijas starptautiskās bankas jau
apkalpo MVU, kuru īpašnieki parasti ir no
NVS valstīm, kā arī indivīdus ar augstu
neto vērtību, kas parasti vada šādus
biznesus. Šīs starptautiskās bankas veido
Latvijas banku industrijas straujāk augošo
sektoru. Papildus depozītiem tās piedāvā
maksājumu un karšu pakalpojumus,
aizdevumus, īpašuma vadību, brokerēšanu
un tirdzniecības finansēšanu. 2014. gadā
starptautiskās bankas Latvijā radījušas
1,34% pievienotās vērtības, kas atbilst
1,17% Latvijas IKP un apmēram 65 milj.
EUR, kas samaksāti nodokļos.8

KPMG. 2015. Estimated macroeconomic impact of the banking sector, including the international customers
banking segment in Latvia. Riga. KPMG.
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Nerezidentu noguldījumi ES valstīs 2012. gada beigās9
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Tomēr starptautiskā banku sektora loma
Latvijas ekonomikā ir vēl nozīmīgāka,
ja apsver tā multiplikatora efektu –
papildus pakalpojumus, ko iegādājas
klienti starptautiskajā banku segmentā.
2014. gadā tas palielināja starptautisko
banku absolūto ietekmi uz Latvijas
ekonomiku par 2,16%.
2015. gada 30. jūnijā nerezidentu
noguldījumi Latvijas bankās bija
11,4 mljrd. EUR, rezidentu – 10,9 mljrd.
EUR.10 Starptautiskos noguldījumus
parasti neizmanto vietējām aizdevumu
operācijām dažādu iemeslu dēļ,
piemēram, valūtas un termiņa
neatbilstība, grūtības aizdevumu
piešķiršanā ārzemju jurisdikcijā. Šie
depozīti tiek izmantoti likvīdajiem
ieguldījumiem. Tā rezultātā starptautisko
banku likviditātes koeficients ir aptuveni
80%, kas ir krietni virs likumā noteiktā
minimuma – 30%.

10
11

Tādējādi Latvijas ostu un banku sektori
ir piemēroti, lai veicinātu tirdzniecības
centra turpmāku attīstību. Vēl jo vairāk,
lai veicinātu uzņēmumu pārvietošanos
uz Latviju, bankām tikai jāpiesaista
to esošie darījumu klienti, izmantojot
pievilcīgu pakalpojumu un stimulu paketi.
Nesen veiktā 30 nerezidentu banku
klientu aptauja par to saimniecisko
darbību un gatavību pārcelties uz Latviju
sniedza interesantus rezultātus. Klientu
vidējais apgrozījums bija 57 milj. $,
11% pārdošanas apjoma – ES valstīs.
Kopumā aptaujātie atzina, ka apsvērtu
pārcelšanos uz Latviju, ja uzņēmumu
ienākuma nodokļa likme būtu 5%, un būtu
gatavi pārvietot uz Latviju apmēram 4
darbiniekus.11

FKTK. www.ftkt.lv
Konfidenciāli dati, ko sniegusi starptautiska banka intervijā ziņojuma autoriem.
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6.2. Problēmas un risinājumi
Latvijā jau ir likumi, kas nodrošina stabilu
pamatu tirdzniecības centru darbības
attīstībai. Likums par akciju sabiedrībām
pieļauj beznodokļu dividenžu sadalījumu
uzņēmumiem, kā arī dod tiesības ārvalstu
pilsoņiem ieņemt akciju sabiedrības
vadītāja amatu.12
Turpmāk likumdošana varētu vēl vairāk
stiprināt Latvijas kā tirdzniecības
centra statusu. Varētu tikt izstrādāti
dažāda veida instrumenti, piemēram,
nodokļu atlaides, cita veida atbalsts,
kam, protams, jābūt saskaņā ar ES
Valstu atbalsta noteikumiem. Lietuvas
INVEST-LT+ programma veiksmīgi
izveidojusi uzņēmumu back office
apstrādes operāciju piedāvājumu
(ko sniedz Barclay Bank un Western
Union), sniedzot lielajām kompānijām,
kas pārceļas uz Lietuvu, dažāda veida
finansiālu atbalstu un stimulus.13
Uzņēmumiem, kas pārvietojas uz Latviju,
varētu izveidot noteiktas nodokļu
priekšrocības. pamatojoties uz Singapūras
pieredzi. Pirmkārt, kompānijām, kas
pārvietojas uz Latviju vismaz uz pieciem
gadiem un kuru darbība paredz nozīmīgu
tirdzniecību ārpus ES, varētu atļaut
Latvijas uzņēmumu ienākuma nodokļa
aprēķinā neiekļaut ienākumus, kas gūti no
tirdzniecības ārpus ES, līdz pat nodokļa
slieksnim – 2% no kopējiem apliekamajiem
ienākumiem. Šajos uzņēmumos
nodarbinātajiem Latvijas pilsoņiem būtu
jāpiedāvā atalgojums, kas ir vismaz divreiz
lielāks par Latvijas vidējo.14

12

13
14

Otrkārt, uzņēmumiem, kas šobrīd
reģistrēti citā valstī un apsver
pārvietošanos uz Latviju un kuru
apgrozījums ir mazāks par 50 milj. EUR,
varētu piedāvāt divu gadu uzņēmuma
ienākuma nodokļa brīvdienas līdz
200,000 EUR. Arī tādā gadījumā
uzņēmumam būtu jāpiekrīt reģistrēties
Latvijā un darboties šeit vismaz 5 gadus,
kā arī pieņemt darbā Latvijas pilsoņus,
piedāvājot atalgojumu, kas ir vismaz
divreiz lielāks par vidējo Latvijā.
Latvija iegūtu jaunu nozīmīgu nodokļu
plūsmu, augsti atalgotas jaunas
darbavietas (vidēji 3 vienā uzņēmumā),
kas kopumā atbilst ES valsts atbalsta
likumdošanai.
Ārzemju saimnieciskās darbības veicēju
pārcelšanos var veicināt arī, atbrīvojot
tās sociālās apdrošināšanas iemaksu
pensiju daļas uz laiku līdz 5 gadiem. Valsts
ieņēmumu dienestam vajadzētu atbalstīt
starptautiskos uzņēmumus, kas tiek
pārvietoti uz Latviju, nodrošinot oficiālo
komunikāciju un atskaišu pieņemšanu
angļu valodā.
Pieaugošais tirdzniecības uzņēmumu
skaits veicinātu pieprasījumu pēc lielāka
produktu un pakalpojumu piedāvājuma
banku privāto līdzekļu pārvaldības
funkciju nodrošināšanai.

Tas ir izdevīgi protekcionistu noteikumiem, piemēram, Nīderlandē, kur trasta pakalpojumu biznesa direktoriem
jābūt pilsoņiem.
Invest Lithuania. www.investlithuania.com
Deloitte. 2013. Taxation and Investment in Latvia. Riga.
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Rekomendācijas
1.

rekomendācija

NODOKĻU ATVIEGLOJUMI SAIMNIECISKĀS
DARBĪBAS AKTIVITĀTĒM (TIRDZNIECĪBAI)
ĀRPUS ES
Uzņēmējiem, kas pārceļas uz Latviju
vismaz uz pieciem gadiem, dibinot
uzņēmumu Latvijā, kura darbība paredz
nozīmīgu tirdzniecību ārpus ES, vajadzētu
atļaut Latvijas uzņēmumu ienākuma
nodokļa aprēķinā neiekļaut ienākumus,
kuri ir gūti no tirdzniecības ārpus ES,
līdz nodokļa slieksnim – 2% no kopējiem
apliekamajiem ienākumiem.
2.

rekomendācija

NODOKĻU BRĪVDIENAS
Maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas
šobrīd ir reģistrēti citā valstī un apsver
pārcelšanos uz Latviju (dibinot meitas
uzņēmumu Latvijā) un kuru apgrozījums ir
līdz 50 milj. EUR gadā, piedāvāt divu gadu
uzņēmumu ienākuma nodokļa brīvdienas
līdz 200,000 EUR. Tādā gadījumā
uzņēmumam būtu jāapņemas reģistrēties
Latvijā, atrasties šeit vismaz 5. gadus, kā
arī vismaz 5. gadus nodarbināt vismaz
divus vietējos darbiniekus, piedāvājot
algu, kura ir vismaz divreiz lielāka par
vidējo Latvijā.

3.

rekomendācija

SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠ ANAS IEMAKSU
ATVIEGLOJUMI
Ārzemju uzņēmēji, kuri uzsāk darbību
Latvijā, būtu jāatbrīvo no sociālās
apdrošināšanas iemaksu pensiju daļas uz
laiku līdz pat 5. gadiem.
4.

rekomendācija

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA ATBALSTS
Valsts ieņēmumu dienestam vajadzētu
atbalstīt starptautiskus uzņēmumus,
kas tiek pārvietoti uz Latviju, nodrošinot
oficiālo komunikāciju un atskaišu
pieņemšanu angļu valodā, kā arī atļaut
pārskatu sagatavošanai piemērot
Starptautiskus finanšu pārskata
standartus (SFPS).
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Informācijas un
komunikāciju
tehnoloģijas
Kārlis Krēsliņš un Sanita Meijere

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
(IKT) attīstība un IKT infrastruktūra

ir nozīmīgi ekonomiskās izaugsmes
veicinātāji visā pasaulē.1

Latvijas IKT skaitļos un faktos2

7.1. attēls

IKT procentos no VID administrētajiem nodokļu ieņēmumiem

3.7%
IKT procentos no IKP
(2013. gads)

5.4%

5.9%

2014. g. 1. ceturksnis

2015. g. 1. ceturksnis

60% jeb par 1 902

6.4%

23 577

IKT uzņēmumu skaita pieaugums 2010.-2013. gadā

IKT nozares
apgrozījuma
pieaugums
2013.-2014. gadā

Nozarē
nodarbinātie
kopumā
(2013. gads)

36% jeb par 6 216
Nodarbināto skaita pieaugums 2010.-2013. gadā

10%

3 960

70

Eksporta pieaugums
2015. g.1. ceturksnis

IT risinājumu un aplikāciju
uzņēmumi (2015. gads)

IKT eksports milj. EUR
(2015.g. 1.ceturksnis)

1

2

World Economic Forum, INSEAD. 2013. The Global Information Technology Report 2013. Ženēva: World
Economic Forum. Pieejams: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdf
Centrālā statistikas pārvalde (CSP). 2013. IKT sektora statistika. CSP. Pieejams: http://data.csb.gov.lv/pxweb/
en/zin/zin__datoriz__ikt_sektors/?tablelist=true&rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0
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7.1. Informācijas tehnoloģiju risinājumu
un aplikāciju izstrāde pasaulē un Latvijā
Igaunija ir IT nozares līderis Baltijas
valstīs. IT ir Igaunijas prioritārais eksporta
virziens, ko apliecina starptautiskie IKT
reitingi, Igaunijas universitāšu sadarbība
ar Silīcija ielejas centriem, spēja piesaistīt
venture capital finansējumu 10–20 milj.
EUR apmērā projektam (Latvijas start–up
uzņēmumi spēj piesaistīt 1–2 milj. EUR
projektam). 2013. gadā Igaunijā IKT
sastādīja 6,8% no IKP, kamēr Latvijā
tikai 3,7%. Igaunijas augstākās valsts
amatpersonas ir labi informētas par IKT
nozarē notiekošo un uzsver Igaunijas IT
pieredzi ārvalstu vizītēs; tas ļāvis Igaunijas
IT nozarei iegūt atpazīstamību pasaules
līmenī.

Latvijas IKT tirgus ir ierobežots, lielākie
pasūtītāji ir valsts un pašvaldības, kurām
nepieciešami specifiski risinājumi, kas nav
replicējami vismaz Latvijas ietvaros. 90%
no aplikāciju biznesa ir programmēšanas
pakalpojumi starptautiskajiem
uzņēmumiem. Trūkst IT speciālistu, kas
spētu radīt jaunus produktus.
Tomēr Latvijā ir ari sekmīgi start-up
projekti, piemēram, gudrā adrešu
grāmata Cobook5; infografikas
(infogr.am); e-komercijas platforma
digitālajiem izdevējiem (Fastr Books);
spēļu platformas tiešsaistes spēlēm
(Amber Games).6

Lielākie IKT nozares uzņēmumi Latvijā 2013. gadā7

3

4

5
6
7

Uzņēmums

Pakalpojumi

Accenture
Latvia Branch

IT stratēģija un konsultācijas,
digitālie pakalpojumi

DPA

IT infrastruktūra, drošība, t.sk., biometrija,
IT risinājumu izstrāde un testēšana,
programmatūras resursu pārvaldība
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Apgrozījums, milj. EUR

Darbinieki

24,5

551

15

75

Exigen
Services
Latvia

IT risinājumu un mobilo aplikāciju izstrāde, CRM,
14,4
HRM, NAIS, Digitālā bibliotēka, ĢIS, Flotes pārvaldības,
interneta un mobilās bankas, Point of Sales,
programmatūras testēšana, R&D, datu migrācija

326

Tieto Latvia

IT risinājumu izstrāde, uzturēšana, BI, DMS,
aplikācijas maksājumu karšu datu apstrādei, ERP

44,4

734

Tilde

Mašīntulkošana, tiešsaites terminoloģijas pakalpojumi,
mobilās tulkošanas aplikācijas, lokalizācija,
grāmatvedības uzskaites risinājumi

4,2

82

Fokusa grupa. 2015. Rīga. (Fokusa grupā ietilpts šādas IKT asociācijas un uzņēmumi: Latvijas informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju asociācija (LIKTA), IT Klasteris, Accenture Latvia Branch, DPA, Exigen Services Latvia,
Lattelecom, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC), TechHub Riga un Tilde)
Estonian Association of Information Technology and Telecommunication (EAITT). 2013. Statistics Estonia. EAITT.
Pieejams: http://www.itl.ee/eng
http://www.fold.lv/en/2014/02/springboard-for-technology/
LIAA. 2013. Information and Communication Technology Industry in Latvia. LIAA. 5.lpp.
LIAA. 2013. Information and Communication Technology Industry in Latvia. LIAA. 12.-37.lpp.
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7.2. IT risinājumu un aplikāciju
izstrādes nozares izaicinājumi
Latvijas IKT nozares lielākie izaicinājumi
ir darbaspēka nepietiekamība un
kvalifikācija, finanšu līdzekļi investīcijām
pētniecībā un attīstībā (R&D) un
atpazīstamības veicināšana eksporta
tirgos.
Pieprasījums pēc IT speciālistiem 2020.
gadā pārsniegs piedāvājumu par 26%;
kopumā Baltijas jūras reģionā trūks ap
100 000 programmētāju.8 Pašreizējās
izglītības programmas nenodrošina
pienācīgu kvalitāti un elastību.
Grūtības sagādā ne tikai IT speciālistu
atrašana, bet arī augsti kvalificētu
atbalstošo funkciju speciālistu trūkums.9
Potenciālajam darbaspēkam ir teorētiskas
zināšanas, bet maz starpdisciplīnu
zināšanu, maz prasmju, kas nav tiešā
veidā saistītas ar apgūto profesiju. Šādi
absolventi der kodēšanai, nevis inovatīvu
risinājumu radīšanai.
Azerbaidžāna un Kazahstāna cenšas
dažādot ekonomiku un veicināt
inovācijas – naftas resursu finansējums
ļāvis izveidot tehnoloģiju centrus,
piesaistot globālos IKT nozares
uzņēmumus un augsti kvalificētus
ārvalstu speciālistus.
Lai Latvijas IKT nozare turpinātu
attīstīties, ir jānodrošina cilvēkresursu
pietiekamība un kvalifikācija. Jāpiesaista
ārvalstu studenti ar motivāciju pēc studiju
beigšanas palikt Latvijā un iekļauties
Latvijas IKT darba tirgū.
Maksimāli efektīvi izmantojot pieejamo

8

9

starptautisko finansējumu izglītības
pilnveidei, varētu izveidot IKT Izcilības
skolu kā nākamo līmeni pēc bakalaura
grāda iegūšanas. IKT Izcilības skola
nodrošinātu studiju kursus modernajās
IKT disciplīnās, sasaistot tās ar biznesa
vadības disciplīnām, piesaistot ārvalstu
pasniedzējus. Gada izmaksas šādai
pasaules līmeņa izglītības programmai
būtu 1,5 – 2 milj. EUR atkarībā no
kursu un pasniedzēju skaita (5-7 augsti
kvalificēti IKT nozares profesori no ASV
un Latvijas augstskolu un uzņēmumu
mācībspēki). Projekta ilgtspējīgai attīstībai
nepieciešama sadarbība ar IKT nozares
uzņēmumiem, nodrošinot tiem R&D
platformu un piedāvājot ārpakalpojumu –
esošo IKT uzņēmumu darbinieku
apmācību tajās ar IKT saistītajās prasmēs,
kuru apgūšanai uzņēmumi šobrīd paši
organizē savu darbinieku apmācības.
Cilvēkresursu bāzes radīšana ir
priekšnoteikums pasaules lielo IKT
uzņēmumu centru ienākšanai Latvijā,
kas dotu papildus stimulu ekonomikas
izaugsmei.
Akciju piešķiršana (opcijas, angļu val. –
options) ir plaši izmantots atlīdzības
mehānisms jauniem, perspektīviem
start-up uzņēmumiem ar ierobežotu
kapitālu. Šajā gadījumā būtiski ir
nodrošināt labvēlīgu nodokļu politiku
opciju piešķiršanai un izmantošanai, kā arī
izveidot vienkāršu un saprotamu juridisko
mehānismu sabiedrībām akciju izlaišanai
un turēšanai opciju izmantošanas
gadījumā.

Ekonomikas ministrija (EM). 2014. Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm. EM.
Pieejams: https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/EMZino_150814.pdf
Fokusa grupa. 2015. Rīga
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7.3. IT infrastruktūras raksturojums
un attīstība pasaulē un Latvijā
Paralēli tradicionālajiem infrastruktūras
elementiem, t.i., dzelzceļiem, autoceļiem,
ostām un lidostām, kā arī enerģijas
nodrošinājumam, 21. gadsimtā izšķiroša
loma ir visaptverošiem telekomunikāciju
tīkliem, kas nodrošina ātru datu un
informācijas plūsmu, tādējādi palielinot
ekonomikas efektivitāti kopumā.
Telekomunikāciju infrastruktūra ietver
fiksētos un mobilos tīklus un atbilstošos
tīklu elementus.
Fiksēto telekomunikāciju tīklu nozarē
Eiropā līdz 1998. gadam katrā valstī
pārsvarā bija viens operators, kam

piederēja tīkls. Kopš 1998. gada
pēc tirgus liberalizācijas daudzās
Eiropas valstīs strauji pieauga fiksēto
pakalpojumu sniedzēju skaits, kas kopā
ar esošajiem fiksēto tīklu operatoriem
ieguldīja investīcijas tīkla modernizācijā.10
Lai veicinātu fiksēto tīklu infrastruktūras
attīstību Eiropā, Nīderlandes, Portugāles,
Spānijas, Šveices un vairāku citu valstu
operatori veic kopīgas investīcijas optisko
tīklu attīstībā, kā arī kopīgi tos izmanto.
Mobilo operatoru skaits katrā ES valstī
atšķiras, tomēr vidēji tie ir 3-4 mobilo
tīklu operatori.

Latvijas fiksēto un mobilo operatoru darbības galvenie rādītāji 2012. gadā
Operators

Veids

Apgrozījums/Peļņa, milj. EUR

fiksētais

~210,2

mobilais

~184,2

mobilais

~118

mobilais

~60

Telekomunikāciju nozarē Latvijā 2013.
gadā apgrozījums bija 550 milj. EUR, bet
ieņēmumi no balss telekomunikācijas
sastādīja 196 milj. EUR. Fiksēto
telekomunikāciju līderis ir Lattelecom, kas
aizņem 80% kopējā tirgus. Lattelecom
ir arī optiskās šķiedras kabeļa galvenais
nodrošinātājs, piedāvājot ātrgaitas
internetu līdz pat 500 Mb/s. 2010. gadā
pilnībā tika pabeigta pāreja no analogās

10

7.3. attēls

Darbinieki
~31,4

~37,1

~41 (EBIDTA)

~7,37

uz ciparu televīziju, tādējādi atbrīvojot
800 MHz frekvenču joslas spektru
mobilajiem pakalpojumiem.
Mobilo telekomunikāciju jomā darbojas
trīs mobilie operatori – LMT, Tele2 un
Bite Latvija, kur LMT un Tele2 katrs
aizņem aptuveni 37% no kopējā tirgus
abonentu skaita ziņā. 2013. gada beigās
Latvijā bija 2,558 milj. mobilo abonentu.

Grijpink F. et al. 2012. A New Deal: Driving investment in Europe’s telecoms infrastructure.
McKinsey & Company, 33.lp.

2 113

469

299

170
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Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas rangi starptautiskajos publicētajos
ar IT infrastruktūru saistītajos rādītājos
Publicētie indeksi

1

5

10

15

20

7.4. attēls

25

30

4

Global Competitiveness
Index 2014/2015 (144 valstis)

29

9

Doing Business Index 2015
(189 valstis)

17

23

2

The Networked Readiness Index
2015 (143 valstis)

8

31

21

29

9

20

4

Global Innovation Index 2014
(143 valstis)

10

8

34

41

42

34

39

Vidējais pieslēguma ātrums maksimālās slodzes laikā –
10. vieta pasaulē

Platjoslas (>10 Mbps) pieslēgumi –
8. vieta pasaulē

Mājsaimniecību lejupielādes indekss:
12/188

Mājsaimniecību augšupielādes indekss:
10/188

Mājsaimniecību kvalitātes indekss:
28/46

Mājsaimniecību vērtības indekss:
36/64

Latvija

Lietuva

Igaunija

Līdzšinējās investīcijas telekomunikāciju
infrastruktūras attīstībā ir nodrošinājušas
tās konkurētspēju pasaules līmenī. Saskaņā
ar Pasaules ekonomikas foruma datiem
2014.-2015. gadā Latvija 144 valstu
vidū ieņem 35. vietu mobilās telefonijas
abonentu uz 100 cilvēkiem skaita ziņā, 28.
vietu fiksētā platjoslas interneta abonentu
uz 100 cilvēkiem skaita ziņā, 28. vietu
individuālo interneta lietotāju skaita ziņā,
38. vietu starptautiskā interneta datu
pārraides ātruma (kb/s uz lietotāju) ziņā.

11

40

Vidējais pieslēguma ātrums –
7. vieta pasaulē

Internet Speed and
Connectivity Rankings
(2015. g. 17. maijs)

Net Index
(2014. g. 10. janvāris)

42

33

29

24

7

45

41

33

2

World e-government rankings
2012 (193 valstis)

40

24

22

ICT Development Index 2014
(166 valstis)
IT Industry Competitiveness
Report 2011 (66 valstis)

35

Fokusa grupa. 2015. Rīga

Somija

Tomēr esošā telekomunikāciju
infrastruktūra nebūs ilgtspējīga, ja tajā
netiks ieguldītas papildu investīcijas, kas
nodrošinātu pētniecību un attīstību jaunu
produktu un pakalpojumu izstrādei un
to virzīšanai tirgū. Attiecīgajām valsts
iestādēm stingrāk jāvēršas pret tiem
mazajiem telekomunikāciju uzņēmumiem,
kas izveidojuši savu infrastruktūru
(pārsvarā vadu un kabeļu tīklu) bez
saskaņošanas ar atbildīgajām institūcijām,
tādējādi veidojot ēnu ekonomiku.11

Latvijas Konkurētspējas Ziņojums 2015

70

Domnīca Certus

7.4. Galvenie telekomunikāciju nozares
izaicinājumi Eiropā un Latvijā
Lai saglabātu pozīcijas tirgū, piedāvājot
gan minētos jaunos pakalpojumus,
gan komplektus, kuros ietilpst TV,
platjoslas internets, fiksētie un mobilie
balss pakalpojumi, pasaulē un Eiropā

notiek telekomunikāciju operatoru
konverģence.12 Pēdējo gadu laikā var
minēt vairākus mobilo-mobilo un fiksētomobilo operatoru apvienošanās gadījumus
Eiropā (7.5. attēls).

2015. gads

2014. gads

Telekomunikāciju operatoru apvienošanās gadījumi (notikušie/plānotie)

Īrija

Three Ireland
(mobilais)

O2
(mobilais)

Vācija

Telefonica
Deutschland
(mobilais)

E-PLUS
(mobilais)

Igaunija

Elion
(fiksētais)

EMT
(mobilais)

Norvēģija

TELE2
(mobilais)

TELIASONERA
(fiksētais)

ORANGE SA
(mobilais)

JAZZTEL
(fiksētais)

Apvienotā
Karaliste

BT
(fiksētais)

EE
(mobilais)

Portugāle

ALTICE
(mobilais)

PT PORTUGAL
(fiksētais)

2015./2016. gads

Spānija

12

Standard and Poor’s Rating Services. 2015. European Telecoms Operators Jockey for Position As M&A Surges
Forward. 3.lpp.

7.5. attēls

Izveido
Eesti Telekom
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Eiropas Komisija minētos apvienošanās
procesus ir akceptējusi, atsevišķos
gadījumos izvirzot papildu nosacījumus.
Piemēram, 780 milj. EUR vērtajā 3Ireland
un O2 apvienošanās gadījumā EK izvirzīja
nosacījumu – apvienotajam operatoram ir
pienākums palīdzēt izveidot divus jaunus
mobilos operatorus Īrijā.13 Savukārt
Telefonica Deutschland un E-Plus
8,6 mljrd. EUR vērtajā apvienošanās
gadījumā EK norādīja, ka Telefonica
ir jāvienojas par 20% apvienotā tīkla
kapacitātes pārdošanu virtuālajam mobilā
tīkla operatoram Drillisch.14
Zināmu izaicinājumu telekomunikāciju
jomā rada arī Eiropas Parlamenta,
Padomes un Komisijas vienošanās par
mobilo sakaru viesabonēšanas maksas
atcelšanu ES no 2017. gada jūnija.
Vienošanās īstenošanas rezultātā varētu
samazināties mobilo operatoru peļņa,
turklāt lietotāji varētu negodīgi izmantot
regulas sniegtās priekšrocības, piemēram,
izmantojot mobilo sakaru pakalpojumus
valstī, kur tie ir lētāki, pašiem turpinot
uzturēties savā mītnes zemē. Tomēr
vienošanās paredz šādu gadījumu
iespējamību, un mobilo pakalpojumu
sniedzēji “ilgstošiem viesabonētājiem” ir
tiesīgi piemērot nelielu papildu maksu.15

13

14

15
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Minētie izaicinājumi un tendences
telekomunikāciju jomā pasaulē un Eiropā
visnotaļ attiecas arī uz Latvijas fiksētajiem
un mobilajiem operatoriem. Lielapjoma
datu pārraidei, kas skar arī vertikālās
nozares, piemēram, medicīnu, finanses,
M2M un OTT, ir nepieciešami lielātruma
platjoslas tīkli un mobilo sakaru tīkli.
Eiropas Vienotā digitālā tirgus koncepcijas
īstenošanai tiešsaistes darījumu veikšanai
starp valstīm nepieciešami tīkli, kas spēj
nodrošināt lielu datu pārraides apjomu un
ātrumu.
Viena no telekomunikāciju nozares
aktualitātēm Latvijā, kas ilgāku laiku
tiek apspriesta plašsaziņas līdzekļos, ir
fiksēto pakalpojumu sniedzēja Lattelecom
turpmākā attīstība.
Lattelecom varētu apsvērt iespēju
iegādāties kādu no mobilo sakaru
operatoriem. Lai īstenotu šādu
konverģenci, Lattelecom nav
nepieciešams saņemt akceptu no Eiropas
Komisijas, jo EK pārbauda to uzņēmumu
konverģenci, kuru gada apgrozījums
pārsniedz 250 milj. EUR. Uzņēmumiem
būtu nepieciešams saņemt akceptu no
Latvijas Konkurences padomes, kas
šādu apstiprinājumu varētu sniegt, ja
uzņēmumi darbojas dažādos tirgos.

Weckler A. 2015. 3 Ireland finally completes acquisition of O2 for €780m. Pieejams: http://www.independent.
ie/business/3-ireland-finally-completes-acquisition-of-o2-for-780m-30433999.html
Filtz M. 2014. Telefonica Deutschland closes €8.6 bn acquisition of E-Plus. Pieejams: http://www.zdnet.com/
article/telefonica-deutschland-closes-eur8-6bn-acquisition-of-e-plus/
European Commission. 2015. Roaming charges and open internet. Pieejams: http://europa.eu/rapid/
press-release_MEMO-15-5275_en.htm
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Rekomendācijas
1.

rekomendācija

INTERESES VEICINĀŠANA UN IZGLĪTĪBA
Lai nodrošinātu pietiekošu un kvalificētu
darbaspēku, atraktīvā veidā jāveicina
interese par IKT jau no sākumskolas.
Jāizmanto starptautiskais finansējums
izglītības pilnveidei, izveidojot IKT Izcilības
skolu, kurā varētu apgūt studiju kursus
modernajās IKT disciplīnās.
2.

rekomendācija

ERAF FINANSĒJUMA APGŪŠANA
Jāveicina finansējuma apgūšana IKT
nozarē, izmantojot ERAF pieejamo
finansējumu Horizont 2020 projektu
sagatavošanai.
3.

rekomendācija

4.

rekomendācija

ĒNU EKONOMIKAS NOVĒRŠANAS
PASĀKUMI
Latvijā ir daudz mazo un vidējo
telekomunikāciju uzņēmumu, kas
izveidojuši tīklus, nesaskaņojot to ar
atbilstošām institūcijām. Lai novērstu
ēnu ekonomiku telekomunikāciju nozarē,
Ekonomisko noziegumu apkarošanas
pārvaldei jāidentificē un jāpārbauda visi
telekomunikāciju uzņēmumi, to izveidotā
infrastruktūra (galvenokārt, virszemes
vadi un kabeļi), turklāt šī kontrole jāīsteno
sadarbībā ar vadošajiem telekomunikāciju
uzņēmumiem, kuriem būtu jāveic
pārvaldes darbinieku apmācība un
konsultēšana.
5.

rekomendācija

JURIDISKIE MEHĀNISMI OPCIJU
PIEŠĶIRŠANAI

TELEKOMUNIKĀCIJAS OPERATORU
KONVERĢENCES IETEKMES ANALĪZE

Ieviest Komerclikumā nepieciešamos
juridiskos mehānismus, lai SIA un AS
varētu izlaist un turēt daļas/akcijas opciju
īstenošanas vajadzībām, un atvieglot
nodokļu slogu opciju piešķiršanai start-up
uzņēmumu darbiniekiem, samazinot
akciju pirkuma tiesību turēšanas periodu,
kas šobrīd ir 36 mēneši, uz 12 vai 18
mēnešiem.

Latvijā ilgāku laiku notiek diskusijas par
iespējamo telekomunikāciju operatoru
konverģenci. Valstij ir jānoformulē pozīcija
šajā jautājumā. Tomēr visu “par” un “pret”
analīze ir samērā sarežģīta, īpaši attiecībā
uz iespējamās konverģences ietekmi
uz konkurenci un patērētāju cenām. Ir
nepieciešama papildus izpēte.

Domnīca Certus

Domnīca Certus

Latvijas Konkurētspējas Ziņojums 2015

73

Domnīca Certus

8.

Latvijas Konkurētspējas Ziņojums 2015

75

Kokrūpniecības
nozare
Jānis Ozoliņš & Aleksejs Nipers

Mežs ir viens no galvenajiem Latvijas
stratēģiskajiem resursiem. Mežainuma
ziņā Latvija ir viena no sešām
bagātākajām ES valstīm, jo mežu kopējā
platība veido 50% valsts teritorijas.
Turklāt klimats un augsnes ir piemēroti
tam, lai nodrošinātu konkurētspējīgu
ātraudzības un kvalitātes kombināciju
starptautiskā līmenī. Koksnes krāja mežā
2013. gadā sasniedza 667 milj. m3,
bet ikgadējais pieaugums pārsniedz
25 milj. m3. Ikgadējie ciršanas apjomi
ir aptuveni 63% no krājas pieauguma
(salīdzinājumam: Somijā – 70% bet
Zviedrijā – 85%) un nodrošina koksnes
ieguvi 11 -12 milj. m3 līmenī gadā. Svarīgi,
ka 49% meža Latvijā pieder valstij, kas,
to plānveidīgi apsaimniekojot, stabilizē
kokapstrādes izejvielu plūsmu.

1
2

Meža resursi ir cieši saistīti ar valsts
identitāti un ir ne vien lauku, bet
visas valsts ekonomikai nozīmīgās
meža nozares attīstības pamats. Meža
nozari veido mežsaimniecība1 un
kokrūpniecība2. Veidojot IKP, tā rada
gandrīz trešdaļu Latvijas primāro un
sekundāro sektoru pievienotās vērtības,
bet 9% valstī nodarbināto tā ir ienākumu
avots. Savukārt meža nozarē ekonomiski
nozīmīgākā ir kokrūpniecība, jo tās
pienesuma daļa nozares pievienotajā
vērtībā ir 70%, bet nodarbināto
kopskaitā – 65%.
Viens no centrālajiem kokrūpniecības
tautsaimnieciskajiem efektiem ir tās
ārējās tirdzniecības bilances stūrakmens
statuss. Kokrūpniecības produktu ārējās
tirdzniecības bilance ir vispozitīvākā.
2014. gadā eksports pārsniedza importu
par 1,43 mljrd. EUR.

NACE 2. red. A02 (mežsaimniecība un mežizstrāde).
NACE 2. red. C16 (koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu
ražošana) un C31 (mēbeļu ražošana).
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Uzņēmējdarbības rādītāji Latvijas kokrūpniecībā 2013. g.3

8.1. attēls

NACE 2. red. klase

Kopējā pievienotā
vērtība uz nodarbināto,
tūkst. EUR

Nodarbināto
skaits, tūkst.

Produkcijas vērtība,
milj. EUR

Zāģēšana, ēvelēšana un
impregnēšana (C1610)

938

13

14

Finiera lokšņu un koka paneļu
ražošana (C1621)

426

3

45

Namdaru un galdniecības
izstrādājumu ražošana (C1623)

157

4

11

Pārējo koka izstrādājumu
ražošana; korķa, salmu un pīto
izstrādājumu ražošana (C1629)

196

2

21

45

1

12

9

0.4

6

Biroju un veikalu mēbeļu
ražošana (C3101)
Virtuves mēbeļu ražošana
(C3102)

Tālākapstrāde veido 54% Latvijas
kokrūpniecības produkcijas vērtības un
63% kopējās pievienotās vērtības, un tās
īpatsvars nozarē nodarbināto kopskaitā
bija 58%. Tālākapstrādē izcilāko sniegumu
nodrošina finiera lokšņu un koka paneļu
ražošanas apakšnozare, kas viena pati

veido 28% kokapstrādes pievienotās
vērtības un kurā ir augstākā pievienotās
vērtības un produkcijas vērtības attiecība.
Jāpiemin arī namdaru un galdniecības
izstrādājumu ražošana, kurā pieaug
gan nodarbināto skaits, gan pievienotā
vērtība uz nodarbināto.

Kokrūpniecības pievienotās vērtības rādītāji starpvalstu salīdzinājumā, 2013. g.4
Apakšnozare

4

Igaunija

Lietuva

Somija

Zviedrija

C16.1 Zāģēšana, ēvelēšana un
impregnēšana

15

26

9

57

56

C16.2 Koka, korķa, salmu un
pīto izstrādājumu ražošana

22

21

10

43

59

9

15

12

45

61

C31 Mēbeļu ražošana

3

Latvija

8.2. attēls

LR CSP. Rādītāja dinamikas tendence 2008.-2013. g.: - augoša; - dilstoša;
parketa paneļu ražošanu un koka taras ražošanu
Eurostat. Pievienotā vērtība faktorizmaksās uz nodarbināto, tūkst. EUR

- nav izteikta; nav datu par
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8.1. Galvenie kokrūpniecības
izaicinājumi un iespējamie risinājumi
Salīdzinājums ar Somiju un Zviedriju,
kuras ir vēl mežainākas nekā Latvija, bet
kurās kokrūpniecība ir ilgstoši attīstījusies
tirgus ekonomikas apstākļos, ir lietderīgs
nozares problēmu un nākotnes uzdevumu
noteikšanai. Ziemeļvalstīs kokrūpniecībā
radītā pievienotā vērtība uz nodarbināto
ir līdz pat 10 reizēm augstāka nekā
Baltijas valstīs (8.2. attēls). Piemēram,

Zviedrijā 11 800 pirmapstrādē
nodarbināto saražo produkciju
5,1 mljrd. EUR vērtībā, turpretim Latvijā
12 500 nodarbināto saražo produkciju
vien 875 milj. EUR vērtībā. Jau daudz
ir paveikts, taču interviju rezultāti ar
uzņēmumu vadītājiem Latvijā norāda uz
ražošanas automatizācijas potenciālu.

Koksnes resursu efektīvāka izmantošana pievienotās
vērtības radīšanai Latvijā
Latvijas meža nozares eksporta vērtībā
joprojām samērā liels ir tās produkcijas
īpatsvars, kurai ir iespējams veikt
dziļāku tālākapstrādi, radot lielāku
pievienotās vērtības apjomu. 2014. gadā
apaļie kokmateriāli un zāģmateriāli
veidoja 37% eksportētās produkcijas
vērtības. Apstrādājot šos izejmateriālus
tālākapstrādē, uz vienu realizētās
produkcijas eiro Latvijā papildus varēja
radīt vēl 0,28 eiro pievienotās vērtības.
2014. gadā Latvijas kokrūpniecība
eksportēja skujkoku papīrmalku aptuveni
1,9 milj. m3 apjomā. Ja šī papīrmalka
tiktu tālāk apstrādāta Latvijā, līdzīgi
kā Kronospan ražojot plātnes, tad
saskaņā ar aprēķiniem nozarē radītā
pievienotā vērtība pieaugtu par aptuveni

72 milj. EUR, tiktu radītas aptuveni 400
jaunas darbavietas, bet produktivitāte
kokrūpniecībā kopumā pieaugtu par
14%. Lai minēto tautsaimniecisko efektu
sasniegtu salīdzinoši īsā laikposmā,
LIAA ar citu valsts institūciju atbalstu ir
ieteicams piesaistīt kā investorus pasaules
vai reģionāla mēroga tālākapstrādes
uzņēmumus ar nozīmīgiem apgūtiem
realizācijas tirgiem.
No kokrūpniecības investoru skatpunkta
Latvijas priekšrocības ir tālākapstrādei
piemērotu kokmateriālu pieejamība
un zemākas darbaspēka izmaksas.
No uzņēmuma īpašnieku viedokļa
salīdzinājumā ar Latviju, Skandināvijas
valstīs pievienotā vērtība tiek lielā mērā
zaudēta augstajās personāla izmaksās.
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Kokrūpniecības izstrādājumu patēriņa
paaugstināšana Latvijā
Latvijas kokrūpniecības apakšnozarēm
būtu noderīgs vietējā kokmateriālu
un koka izstrādājumu tirgus apjoma
pieaugums.
Viena no zemā koksnes patēriņa
izpausmēm, piemēram, ir zemais
pieprasījums pēc koka mājām Latvijā.
Salīdzinājumam – Somijā koka mājas ir
ļoti populāras, tādēļ šīs valsts ražotāji
82% produkcijas realizē vietējā tirgū.
Savukārt Latvijas koka māju ražotāji,
galvenokārt mazie un vidējie uzņēmumi,
uzreiz sastopas ar izaicinājumu pārdot šos
samērā komplicētos produktus ārvalstu
tirgū.
Nav iespējams gaidīt ievērojamu
kokmateriālu un koka izstrādājumu
izmantošanas pieaugumu būvniecībā,
jo to ierobežo ES regulu izmantošanai
nepieciešamo Latvijas būvnormatīvu
nepilnības. Saskaņā ar aptaujāto
arhitektu viedokli Latvijas būvnormatīvos
noteiktās prasības attiecībā uz
ugunsdrošību ierobežo koka izmantošanu,
kaut gan vairākās valstīs, piemērām,
Norvēģijā, no koka tiek būvētas pat visām
drošības prasībām atbilstošas daudzstāvu

koka ēkas. Latvijas būvnormatīvi ir
pieņemti 2015. gadā ar atrunām.
Ekonomikas ministrija tos ieplānojusi
pakāpeniski pārskatīt, tostarp, cerams,
novēršot koka izmantošanu kavējošās
nepilnības. Kokrūpniecības attīstībai ir
svarīga būvnormatīvu izmaiņu ātrāka un
korektāka norise, tomēr tas ir resursu un
kompetences ietilpīgs process.
Neraugoties uz šiem apstākļiem, Latvijā
ir īstenoti būvniecības projekti, kuros
kā nozīmīgs vai galvenais būvmateriāls
izmantots koks, piemēram, dzīvojamo
māju ciemats Amatciems. Publiskā sektora
organizāciju un kokrūpnieku sadarbības
rezultātā ar publisko atbalstu ir realizēts
zīmīgs paraugprojekts inženierbūvju
jomā – koka gājēju tilts pār autoceļu.
Šādi paraugprojekti ir ļoti nepieciešami,
lai demonstrētu koka pielietojuma
plašās iespējas, noturību, ekonomisko
izdevīgumu, drošību un vides aspektus.
Publisko pasūtījumu izmantošanas
potenciāls šādu paraugprojektu attīstībā
ir ievērojams – sabiedrības vajadzību
risināšanai ir iespējams projektēt un būvēt
no koka, šādi radot pozitīvus piemērus.

Kapitāla akumulācija Latvijas kokrūpniecībā
Latvijas personāla izmaksu tuvošanās
ES vidējiem rādītājiem tiek uzskatīta
par objektīvu procesu. Darbaspēka
izmaksu pieauguma apstākļos Latvijas
kokrūpnieki varēs saglabāt un uzlabot
konkurētspēju, paaugstinot produktivitāti
un modernizējot ražotnes. Somijā
un Zviedrijā, salīdzinot ar Latviju,
produktivitāte kokapstrādē ir vidēji 3-7
reizes augstāka – uz šādu līmeni jātiecas
arī Latvijai. Tomēr svarīgi atzīmēt,
ka minēto kaimiņvalstu uzņēmumi
pēc saražotās produkcijas vērtības ir
lielāki, piemēram, pirmapstrādē – 3-4

reizes. Tādējādi, lai sasniegtu līdzīgu
produktivitātes līmeni, daudziem Latvijas
kokrūpniecības uzņēmumiem būtu
vairākkārt jāpalielina darbības apjoms,
kas prasa kapitālieguldījumus ražošanas
attīstībā, investīcijas pamatlīdzekļos, kā
arī kompetenci strādāt lielākā mērogā.
Salīdzinot ar 2008. gadu, 2013. gadā
Latvijas kokapstrādes uzņēmumu
pamatlīdzekļu vērtība bilancē bija līdzīga,
savukārt mēbeļu ražošanā tā bija sarukusi
par 34%. Spēcīgākie nozares uzņēmumi,
piemēram, Latvijas Finieris realizē
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apjomīgas investīciju programmas, tajā
pašā laikā kapitāla akumulācijas ātrums
nozarē kopumā ir lēns, ieguldījumu
apjoma dinamika pamatlīdzekļos neliecina
par strauju nozares izaugsmi.
Tika veikta atšķirīgu kokrūpniecības
uzņēmumu analīze. Ekonomiski spēcīgi un
perspektīvi kokrūpniecības uzņēmumi ir
spējīgi piesaistīt ārējos finanšu resursus
vajadzīgajā apjomā, tomēr kredītiestādes
bez ieplānotas noteikumu pārskatīšanas
atturas piešķirt līdzekļus vairāk nekā uz 3
gadiem. Daļai kokrūpniecības uzņēmumu
izvēlētais darbības modelis un iekšējie
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faktori nodrošina vājus rezultātus, tādēļ
tie nav pievilcīgi privāto vai publisko
finanšu resursu ieguldīšanai. Lēno
kapitāla akumulācijas tempu nosaka
dažādi attīstības ierobežojumi: produkta
veidam nekonkurētspējīgs ražotāja
lielums, tirgus apgūšanai nepieciešamais
periods izveidoto jaudu noslogošanai,
grūtības pārdot mārketinga intensīvā
nozarē, ierobežota finanšu resursu
pieejamība.
Kapitāla akumulācijas izaicinājums ir
plašāk skatīts ceturtajā nodaļā (finanšu
pieejamība).

Rekomendācijas
1.

rekomendācija

Koksnes resursu efektīvāka
izmantošana pievienotās vērtības
radīšanai Latvijā
Piesaistīt stratēģiskos investorus liela
mēroga ražotņu izveides projektiem
perspektīvās tālākapstrādes jomās,
piemēram, plātņu ražošanas apakšnozarē
(uzdevums LIAA, Ekonomikas ministrijai
un Ārlietu ministrijai): jāizstrādā
konkurētspējīgs stratēģisko investīciju
projektu piedāvājums un proaktīvi jāmeklē
iespējamais investors, tostarp ar augstāko
valsts amatpersonu un diplomātiskā
korpusa atbalstu.
2.

rekomendācija

Kokrūpniecības izstrādājumu
patēriņa paaugstināšanai Latvijā
Prioritāri pārskatīt un pārstrādāt Latvijas
būvnormatīvu saturu, papildinot un
pilnveidojot to prasības, ņemot vērā
inovācijas un tehnoloģiju izaugsmi
ES koka namdaru un galdniecības
izstrādājumu izmantošanas jomā, lai
novērstu šķēršļus kokmateriālu plašākam

pielietojumam Latvijas būvniecībā
(uzdevums Ekonomikas ministrijai). Valsts
un pašvaldību pasūtījumu ietvaros īstenot
koka konstrukciju paraugprojektus (ēkas
un inženierbūves), kuri demonstrē koka
pielietojuma iespējas un efektivitāti
Latvijā (uzdevums publiskā sektora
organizācijām).
3.

rekomendācija

Kapitāla akumulācija Latvijas
kokrūpniecībā
Nepārtraukti nodrošināt publisko
atbalstu ārējo tirgu apgūšanai – dalībai
izstādēs, tirdzniecības misijās, ražotņu
un to produktu atbilstības novērtēšanai
(uzdevums Ekonomikas ministrijai un
Finanšu ministrijai) un aktīvi sniegt
politisko atbalstu ārējo ekonomisko
sakaru veidošanā valsts prezidenta vizīšu
ietvaros (Prezidents). Paaugstināt ar
publisko atbalstu starptautiska līmeņa
vadības konsultāciju pakalpojumu
pieejamību augstākās vadības kapacitātes
atbalstam kokrūpniecības nozarē
(uzdevums Ekonomikas ministrijai un
Finanšu ministrijai).
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Piena nozare
Andris Miglavs

Piena ražošana Latvijas agrobiznesa
sektorā ir viena no nozīmīgākajām
nozarēm gan lauksaimniecības, gan arī
pārtikas rūpniecības struktūrās. Turklāt
tā ir nozare ar lielu fizisko ražošanas

potenciālu. Nodrošinot gandrīz ceturtdaļu
no kopējās lauksaimniecības produkcijas
izlaides, tā ir otrā lielākā lauksaimniecības
apakšnozare.

Piena nozares nozīmīgums lauksaimniecības un pārtikas ražošanā, % no izlaides 2013. g.1

22%

9.1. attēls

25%
Piena ražošana

42%

Piena pārstrāde

Laukkopība

Pārējā pārtikas
rūpniecība

Pārējā
lauksaimniecība
36%

75%

Latvijā vēl ir pieejami ievērojami piena
ražošanai piemēroti zemes resursi,
kas varētu nozīmīgi palielināt gan
lauksaimniecības, gan arī pārtikas
ražošanas izlaidi un šajos sektoros
saražotās pievienotās vērtības apjomus.
2013. gada lauksaimniecības zemes
izmantošanas struktūra parāda, ka 59%
jeb 1 154 000 ha no kopējās izmantotās
lauksaimniecības zemes bija aizņemti
praktiski tikai ar zālēdāju dzīvnieku
barībā izmantojamu produktu sniedzošām
lopbarības kultūrām. Pieņemot pat ļoti

1

ekstensīvu zemes izmantošanas līmeni
(2 ha zemes uz 1 liellopu vienību),
šis ir resurss vismaz 550 000 liellopu
audzēšanai, bet 2014. gada beigās
kopējais liellopu skaits bija tikai 422 000,
no kuriem slaucamās govis bija 166 000.
Tas nozīmē, ka, saglabājoties pašreizējai
lauksaimniecības zemes izmantošanas
struktūrai un ekstensifikācijas pakāpei,
izmantojot esošo zāles lopbarības bāzi,
ir iespēja iesaistīt lopkopības produkcijas
ražošanā vēl vismaz 130 000 liellopu
vienības.

Autoru aprēķini pēc ZM Lauksaimniecības gada ziņojuma datiem,
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/45/84/
LAUKSAIMNIECIBASZINOJUMS_2014.pdf
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Latvijas piena nozares darbības pamatrādītāji 2013. g.2

9.1. infografika

165 000

262,2

Slaucamo govju
skaits

Piens kā daļa no lauksaimniecības
nozares izlaides, milj. EUR

21 800

237,8

Piena ražošanas
saimniecību skaits

Piena produkti kā daļa no pārstrādes
rūpniecības izlaides, milj. EUR

391 000

222,2

Apsaimniekotā zemes
platība, ha

Piena un piena produktu
eksports, milj. EUR

64

52

Piena pircēju un pārstrādātāju
skaits

Piena nozares uzņēmumu skaits
(ražošana)

3 122 (0.35%)

54,4 (0.23%)

Nozarē nodarbinātie (ražošana)
(% no visiem nodarbinātiem)

Pievienotā vērtība, milj. EUR (% no IKP)3

Kaut arī Latvijā piena ražošanas
produktivitātes rādītāji būtiski atpaliek
no ES vidējiem rādītājiem, pēdējos
gados sasniegtais progress izslaukumu
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paaugstināšanā no govs ir ļāvis ne vien
saglabāt, bet pat palielināt Latvijas tirgus
daļu ES kopējā piena ražošanas apjomā,
neraugoties uz maz mainīgo govju skaitu.

Latvijas daļa ES piena ražošanā 1995.-2013. g.4
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LR ZM Lauksaimniecības gada ziņojums. 2014. gads un EUROSTAT dati. 2015.
Ražošana, factor cost.
Autoru aprēķini.
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Latvija, pateicoties salīdzinoši
labvēlīgajiem piena ražošanas apstākļiem,
ir piena neto eksportētāja valsts. Vērtējot
pēc proficīta uz 1 iedzīvotāju, Latvija
2012. gadā bija septītā ES dalībvalsts
ar piena ražošanas apjomu, kas ir par
~200 kg uz 1 iedzīvotāju lielāks par
iekšzemes patēriņu, kamēr ES-27 vidējais
rādītājs bija 60 kg uz vienu iedzīvotāju.5
Tas nosaka Latvijas (kā arī visu Baltijas
valstu, jo Igaunijā un Lietuvā stāvoklis
ir līdzīgs) piena ražošanas sektora
labklājības salīdzinoši lielāko atkarību
no tā eksportspējas, paturot prātā, ka
produkta eksporta struktūrā var dominēt
vai nu pārstrādāta piena produkti (ja
pārstrādes industrija ir konkurētspējīga)
vai svaigpiens (ja šī industrija zaudē
citvalstu konkurentiem). Latvijas gadījumā
lielākā pārdotā piena apjoma daļa (65%)

tiek eksportēta nepārstrādāta vai arī
mazapstrādāta (koncentrēta vājpiena un
krējuma formā).
Tomēr Latvijas piena sektora kopapjoms
ES mērogā ir ļoti mazs – tikai 0,6%
no ES kopējā piena ražošanas apjoma
2013. gadā, kamēr Vācija un Francija ar
attiecīgi 28,6% un 23,4 % veido vairāk
nekā pusi no kopējā ES piena tirgus, bet
kopā ar Lielbritāniju – 2/3 no kopējā ES
piena ražošanas apjoma.
Tas nozīmē, ka Latvijas piena sektora
mazais apjoms ļauj cerēt eksporta tirgu
atrast ne tikai ārpus ES robežām, bet
arī tās iekšienē, pozicionējoties vai nu
kā relatīvi lētāka produkta, vai īpašas
kvalitātes nišas produkta piegādātājiem
ES koptirgū vai kādā tā segmentā.

Piena ražošanas pamatrādītāju attīstība Latvijā 2004.-2014. g.6
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EU agriculture, Statistical and economic information, 2013
(http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/2013/index_en.htm);
FAOSTAT http://faostat.fao.org/site/610/DesktopDefault.aspx?PageID=610#ancor.
Autoru aprēķini pēc CSP. 2015.
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Šajā laikā notikušais piena ražošanas
apjoma pieaugums par 18% panākts
uz govju produktivitātes palielināšanas
rēķina, pakāpeniski tuvinot to ES vidējam
rādītājam – Latvijā 10 gadu laikā tas
palielinājies par 42% un 2014. gadā
bija 5 780 kg no govs, salīdzinot ar ES
vidējo rādītāju 6 600 kg 2012. gadā.
Tajā pašā laikā piena sausnes (tauki un
olbaltumvielas) rādītāju izaugsme pēdējo
sešu gadu laikā pilnībā apstājusies ~7,6 %
līmenī.7
Latvijā piena ražošana ir ļoti
sadrumstalota – 2015. gada sākumā tā
tika veikta 21 800 saimniecībās. Kaut arī
pienu ražojošo saimniecību skaits desmit
gadu laikā no 61 200 ir samazinājies
gandrīz 3 reizes, joprojām ir daudzas
saimniecības ar govju skaitu līdz 10, kuras
varam dēvēt par hobijsaimniecībām – to
skaits 2015. gadā ir 18 700 ar 41 000
slaucamām govīm, kā arī saimniecības ar
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govju skaitu no 10-50, kuras varam dēvēt
par palīgsaimniecībām – tādas ir 2 520
saimniecības ar 50 000 slaucamo govju.
No šodienas tehnoloģiskajām iespējām
izrietošais tirgorientēto saimniecību
lielums nav mazāks par 50 slaucamām
govīm. Tādu saimniecību skaits 2015.
gada sākumā ir tikai pustūkstotis ar ~43%
slaucamo govju, līdzīgi kā Lietuvā ar 34%.
Vienlaikus, piemēram, Igaunijā šis rādītājs
2013. gadā bija 86%.
Ir gaidāma tālāka piena ganāmpulku
skaita samazināšanās turpmāko 10 gadu
laikā, vienlaikus vidējam tirgorientētas
piena ražošanas saimniecības
ganāmpulka lielumam pārsniedzot 100
slaucamas govis. Tas prasīs būtisku
jaunu kvalificētu darbaspēka resursu
iepludināšanu nozarē vairāk kā 1000 šādu
saimniecību izveidošanai un darbībai,
radot izaicinājumu profesionālās izglītības
un tālākizglītības sistēmām.

Piena kopējā ganāmpulka struktūra Baltijas valstīs pēc govju skaita saimniecībā 2013.g.8

17%
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Sadrumstalotā piena saimniecību
struktūra ir viens no papildus faktoriem,
kas nosaka salīdzinoši zemo piena nozares

7
8

efektivitāti Latvijā kā piena saimniecību,
tā arī piena pārstrādes industrijas līmenī.

Autoru aprēķini.
Autoru aprēķini pēc EE Statistikas un LDC datiem.
Piezīme: Latvijā un Igaunijā 2013. gadā, Lietuvā - 2010. gadā
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2010. gadā veiktais pētījums liecināja,
ka Latvijā bija viszemākie pievienotās
vērtības uz vienu nodarbināto rādītāji
gan piena ražošanas saimniecībās, gan
pārstrādes rūpniecībā. Vērtējot no tirgus
gūto pievienoto vērtību, Latvijā piena
saimniecību līmenī tā vidēji bija 4 000
EUR uz vienu gada darba vienību, bet
piena pārstrādes industrijā šis rādītājs bija
15 000 EUR. Igaunijā šie rādītāji attiecīgi
bija 11 000 EUR un 21 000 EUR, bet ES
vidēji – 32 000 EUR un 56 000 EUR.9
Iespējams, tieši mazais saimniecību tirgus
spēks ir bijis viens no faktoriem, kas
noteicis to, ka Latvijā tāpat kā Lietuvā
kopš iestāšanās brīža ES ir bijušas
zemākās piena iepirkuma cenas visā ES
tirgus koptelpā. Tajā pašā laikā Īrijā, kas
ir pienu eksportējošākā valsts, piena
iepirkuma cenas pēdējā desmitgadē ir
bijušas aptuveni ES-15 vidējā līmenī, tāpat
kā Vācijā, kas ir lielākā piena ražošanas
zeme ES koptelpā.

Kaut arī šajos gados notikusi neliela
tuvināšanās ES-15 vidējam iepirkuma
cenas līmenim, starpība līdz tam tikai
dažos mēnešos bijusi mazāka par 5 EUR/t.
Turklāt katra ES piena tirgus lejupslīde
izraisījusi salīdzinoši dziļāku svaigpiena
tirgus kritumu Latvijā. Kopš 2008.-2009.
gada tirgus krīzes Igaunijā atjaunošanās
notikusi ātrāk, un cenas, salīdzinot ar
Latviju, stabilizējušās augstākā līmenī.
Latvijas piena nozari raksturo
paaugstināts jutīgums attiecībā uz
neizbēgamajām pasaules piena produktu
tirgus krīzēm, kas zemās konkurētspējas
un tirgus spēka ietekmē izraisa dziļākos
piena pārdošanas cenu kritumus visā ES
koptelpā. Tas būtiski ietekmē nozares
attīstības stimulus, kredītiestāžu acīs
šo nozari padarot par ieguldījumu riska
zonu, neraugoties uz vispārējām pasaules
piena tirgus stabilizācijas prognozēm, kas,
pastāvot konkurētspējīgai saimniecības
ražošanas struktūrai un organizācijai,
spētu nodrošināt pietiekamu ieguldījumu
atmaksāšanās līmeni.

Vidējās piena iepirkuma cenas izmaiņas 2003.-2014. g.,
slīdošs 6 mēnešu vidējais, EUR/t.10
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Krieviņa, A. 2010. Impact of Capital Investments on Value Added in Dairy Sector. Proceedings of the
International Scientific Conference “Research for Rural Development 2010”.
10
Autoru aprēķini.
9
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Latvijas piena ražošanas sektora vājumu
raksturo arī atkarība no Lietuvas piena
pārstrādes industrijas. Ik gadu 200 000
un vairāk tonnu svaigpiena tiek izvesti
uz Lietuvas uzņēmumiem pārstrādei
tirgū pārdodamos produktos. Dziļo abu
valstu svaigpiena tirgu integrāciju un
piena ražotāju salīdzinoši mazo tirgus
spēku kopš 2010. gada raksturo arī
piena iepirkuma cenu praktiski vienādais
un no Igaunijas atšķirīgais līmenis abās
kaimiņvalstīs.

Domnīca Certus

pārdošanā izmantojot piena kopējas
pārdošanas un pārstrādes kooperatīvus
un līdz nesenai pagātnei gūstot šajā
procesā pat labus panākumus, bet arī
Baltijas piena pārstrādes industrijas
kopējā konkurētnespēja ES koptirgū.
Baltijas, tāpat kā Polijas, Slovākijas un
Īrijas pārstrādes industriju ES raksturo
faktiski mazākais vērtības pievienošanas
apjoms katrai pārstrādātajai piena
izejvielas tonnai. Tajā pašā laikā Latvijā,
salīdzinot ar minētajām valstīm, ir lielākās
starppatēriņa izmaksas pašā pārstrādes
procesā. Tas valsts piena pārstrādes
industrijai piešķir raksturojumu – zemas
cenas produktu ražošana ar salīdzinoši
augstām pārstrādes izmaksām
(9.7. attēlā).

Salīdzinoši zemāko piena iepirkuma
cenu līmeni nosaka ne tikai piena
ražotāju mazais tirgus spēks, kuru piena
ražotājas saimniecības kopš 2002. gada
centušās palielināt, dibinot un piena

ES valstu piena sektoru raksturojums pēc 1 kg nosacītā piena pārdošanas cenas gatavo
produktu tirgū, vidēji 2006.-2008. g.11

9.6. attēls
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Rekomendācijas
1.

rekomendācija

Tuvināt Latvijas piena iepirkuma
cenas vismaz ES vidējam līmenim
Piena ražotāju kooperācijas attīstība
efektīvas loģistikas, svaigpiena
kvalitātes uzlabošanas un piena
ražotāju tirgus spēka vairošanai;
Ieguldījumu koncentrācija eksporta
orientētajos uzņēmumos. Valsts
investīciju atbalsts sniedzams tikai
eksportspējīgas produkcijas ražošanas
projektiem ar nozīmīgu potenciālo
tirgus spēku, kuru biznesa plāni pieļauj
vismaz ES vidējās piena iepirkuma
cenas izmaksu kvalitatīvas piena
izejvielas piegādātājiem.
2.

rekomendācija

Mīkstināt īslaicīgo piena tirgus
kritumu ietekmes dziļumu uz
Latvijas piena nozari, līdz ar to
saglabājot investoru un finanšu
institūciju ieinteresētību nozares
attīstības virzībā
Sistēmas izveide ienākumu
apdrošināšanai pret dziļām
īslaicīgām tirgus krīzēm. Šajā sistēmā
apvienojami risinājumi, ko piedāvā ES
lauksaimniecības un lauku attīstības
fonda iespējas, ar privāti veidotu
iemaksu sistēmu, kuru veidotu un
vadītu privātas apdrošināšanas
sabiedrības īpaši veidota produkta
ietvaros vai nozares pašas veidota
pašpalīdzības sistēma, atbilstoši
pielāgojot tiesisko regulējumu.

3.

rekomendācija

Vairot efektīvas piena nozares
attīstības dalībniekU – produktu
attīstītājU, saimniecību vadītājU,
darbiniekU - ZINĀŠANAS
Produktu attīstības un zināšanu
pārneses centru izveide piena
pārstrādes industrijai eksportspējīgu
produktu izveidei un to ieviešanai
ražošanā;
Profesionālās kvalifikācijas izaugsmes
sistēmas stiprināšana jaunveidojamo
un attīstāmo tirgorientēto
piena ražošanas saimniecību
nodrošināšanai ar:
ražošanas vadīšanas
speciālistiem,
kvalificētiem darbiniekiem;
Profesionālās kvalifikācijas
izaugsmes sistēmas izveide attīstāmo
eksportorientēto piena pārstrādes
industrijas uzņēmumu nodrošināšanai
ar starptautiska līmeņa tehnoloģiskās
vadības speciālistiem.
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Autori
Dr. Vjačeslavs Dombrovskis
direktors, Rīgas Ekonomikas Augstskolas docents, Baltic International Centre for Economic Policy Studies (BICEPS) vadošais pētnieks

Ilggadēja akadēmiskā darba pieredze Rīgas Ekonomikas Augstskolā un docents Baltic International Centre for Economic Policy
Studies. Bijis 11.saeimas deputāts no Reformu partijas saraksta, vadījis Tautsaimniecības komisiju un Reformu partijas frakciju.
Ievēlēts 12.Saeimā no partijas Vienotība saraksta. Politiskās karjeras laikā guvis ievērojamu pieredzi, strādājot valdībā – bijis Izglītības
un zinātnes ministrs Valda Dombrovska valdībā, Ekonomikas ministrs Laimdotas Straujumas valdībā.

Dr. Daunis Auers
Domnīcas Certus pētnieciskais direktors, Latvijas Universitātes (LU) asociētais profesors un
LU Sociālo un Politisko Pētijumu Institūta (SPPI) vadošais pētnieks

D. Auers ir studējis Londonas Ekonomikas Augstkolā (LSE) un Londonas Universitātes Koledžā (UCL) Apvienotajā Karalistē. 2005.2006.gadā bijis ASV Fulbraita programmas pētnieks Kalifornijas Universitātē Berklijā un 2014. gadā – Baltijas-Amerikas Brīvības
fonda pētnieks Wayne State Universitātē, Detroitā. 2015. gadā Palgrave MacMillan izdevniecībā Londonā un Ņujorkā tika izdota
D.Auera grāmata “Comparative Politics and Government of the Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania in the 21st Century”
(Baltijas valstu politika un pārvaldība: Igaunija, Latvija un Lietuva 21. gadsimtā).

Andrejs Jakobsons
RTU Rīgas Biznesa skolas pasniedzējs

Ekonomista izglītību ieguvis Latvijas Universitātē un Indianas Universitātē (ASV). Strādājis par ekonomistu Pasaules Bankā,
specializējoties sadarbībā ar Baltijas un Austrumeiropas valstīm. Papildus akadēmiskajam darbam sniedz konsultācijas darbaspēka
tirgus un fiskālās politikas jautājumos.

Dr. Kārlis Krēsliņš
Ventspils Augstskolas (VeA) mācību prorektors un docents, kā arī VeA Uzņēmējdarbības,
inovāciju un reģionālās attīstības centra (UIRAC) vadošais pētnieks un direktora p.i.

K. Krēsliņš ir studējis Loughborough University Apvienotajā Karalistē, kur ieguvis maģistra grādu informācijas studijās un doktora
grādu (PhD). Viņš ir piedalījies ar ziņojumiem daudzās starptautiskās konferencēs, kā arī darbojies dažādos ar reģionālo attīstību,
viedajām tehnoloģijām un inovācijām saistītos pētniecības projektos. Šobrīd K. Krēsliņš piedalās valsts pētījumu programmā par lauku
un reģionālās ekonomikas attīstību un strādā pie vairāku publikāciju sagatavošanas.

Dr. Aleksejs Nipers
LLU Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta vadošais pētnieks

Savas zinātnieka gaitas ir uzsācis 2004. gadā Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtā, vēlāk strādājis RISEBA Ekonomikas un
biznesa institūtā, bet kopš 2014. gada ir LLU Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta vadošais pētnieks. Viņa zinātniskās
intereses ir saistītas ar politikas ietekmes novērtējumu mikro un makro līmenī, īpaši bioekonomikas sektoru kontekstā. Pēdējo 7 gadu
laikā A.Nipers ir vadījis vai kā vadošais pētnieks piedalījies vairāk nekā 15 zinātniskajos projektos.

Dr. Jānis Ozoliņš
SIA „Uzņēmumu vadības ekspertu birojs” valdes priekšsēdētājs

Studējis Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Latvijas Universitātē un Misūri-Kolumbijas universitātē (University of MissouriColumbia) ASV. Sniedz vadības konsultāciju pakalpojumus galvenokārt pārtikas rūpniecības, kokapstrādes, mašīnbūves, ķīmiskās
rūpniecības un pakalpojumu nozares uzņēmumiem, kā arī piedalās pētniecības projektos. Galvenās pētījumu tēmas – ES fondu
atbalsta ietekmes novērtēšana un apstrādes rūpniecības apakšnozaru attīstības iespēju izpēte.

Sanita Meijere
RTU Rīgas Biznesa skolas pasniedzēja, RTU doktorante

Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) Inženierzinātņu un vadības fakultātē doktorantūras studiju ietvaros pēta Informācijas tehnoloģiju
(IT) vadības novitātes pasaulē un labās prakses pārņemšanu Latvijā. S.Meijere docē kursus Starptautiskais bizness un Computer Lab
RTU Rīgas Biznesa skolā, kur pati ieguvusi maģistra grādu Executive MBA programmā. Ieguvusi bakalaura grādu Latvijas Universitātē
Tiesību zinātnēs, šobrīd studē maģistratūrā. Kopš 2003. gada Sanita Meijere darbojas ciešā saskarē ar IT industriju, ir strādājusi
Microsoft Latvia un 4 gadus vadījusi vienas no lielākajām Latvijas IT kompānijām - DPA - filiāli Gruzijā.
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Dr. Andris Miglavs
Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūta vadošais pētnieks

Dr. Ramona Rupeika-Apoga
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes asociētā profesore, Finanšu katedras
vadītāja, Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikā un vadībzinātnē.

R.Rupeika-Apoga ir vairāku mācību līdzekļu un vairāk nekā 50 starptautisko zinātnisko publikāciju autore finanšu jomā. R. RupeikaApoga ir stažējusies un pasniegusi ārvalstu augstskolās Vācijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Krievijā, Turcijā un Norvēğijā.

Viljams Šaubs (William Schaub)
Rīgas Biznesa skolas pasniedzējs

Māca organizāciju uzvedības modeļus bakalaura programmas studentiem un līderību un riska vadību maģistra programmas
studentiem. V.Šaubs ir bijis uzņēmumu augstākā līmeņa vadītājs ASV, Austrumeiropā un Tuvajos Austrumos, viņa darba pieredzē
ietilpst uzņēmumu vadība, pārdošanas un riska vadība, kā arī kapitāla tirgus attīstība. V.Šaubs ir strādājis tādās kompānijās kā
Merrill Lynch, Morgan Stanley, General Electric un Deutsche Bank. Latvijā V.Šaubs ir bijis Baltijas-Amerikas uzņēmējdarbības
fonda izpilddirektors, GE Money Bank Latvia padomes priekšsēdētājs, Amerikas Tirdzniecības palātas viceprezidents, un Latvijas
Starptautiskās skolas (ISL) valdes priekšsēdētājs un finansists. V.Šaubs ir ieguvis bakalaura grādu biznesa administrācijā Fērfīldas
universitātē ASV un maģistra grādu biznesa administrācijā Ziemeļfloridas universitātē ASV. Viņš ir Konektikutas akreditēto
grāmatvežu biedrības loceklis. 2014. gadā Šaubs bija līdzautors pētījumam par Latvijas banku sektora pašreizējo konkurētspēju un
nākotnes perspektīvām.

Dr. Irina Solovjova
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes (LU EVF) Ekonomikas un vadības institūta asociētā profesore un pētniece

Galvenie pētījumu virzieni: komercbanku sistēmas stabilitātes un komercbankas drošības novērtēšanas problēma, makroekonomiskās
vides ietekme uz komercbanku sistēmas stabilitāti, uzņēmumu un banku riski. I.Solovjovai ir 15 gadu pedagoģiskā pieredze, docējot
7 studiju kursus LU EVF. Divu zinātnisko monogrāfiju un vairāk nekā 30 rakstu zinātniskajos žurnālos un konferenču rakstu krājumos
autore, piedalījusies 20 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, kā arī 10 ESF un LZP projektos.

Uldis Spuriņš
Uzņēmuma Excolo Latvia vadošais pētnieks

Studējis Fordhamas Universitātē (Fordham University), Dienvidu Dānijas Universitātē (Syddansk Universitet) un
Latvijas Universitātē, strādājis par ekonomikas pasniedzēju City University of New York (CUNY) un Fordhamas
Universitātē. Pēc atgriešanās Latvijā piedalījies Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam izstrādē
un sagatavojis ekonomiskos pētījumus dažādiem uzņēmumiem, valsts un nevalstiskām organizācijām. U.Spuriņa
pētnieciskās intereses ir attīstības ekonomika, tīklojumu teorija, sociālais kapitāls un eksperimentālā ekonomika.

Vjačeslavs Šuhtins
Rīgas Ekonomikas Augstskola

Anna Feldmane
Rīgas Biznesa skola

asistēja un piedalījās zinātniskā pētījuma veidošanā.

90

Mūsu atbalstītāji

Latvijas Konkurētspējas Ziņojums 2015

Domnīca Certus

Latvijas Konkurētspējas Ziņojums 2015
Kopsavilkums
Rīga. Domnīca Certus. 2015.
Redaktori: Daunis Auers & Vjačeslavs Dombrovskis
Maketu & vāka dizainu veidojis: Aivis Lizums

© Domnīca Certus. 2015
ISBN 978-9934-8558-0-1

Kopsavilkums
|
Latvijas Konkurētspējas Ziņojums 2015
Domnīca Certus

Latvijas ekonomisko izaugsmi var tikai panākt ar kopīgiem
spēkiem. Domnīca Certus veicina dialogu ar uzņēmējiem,
zinātniekiem un publiskā sektora lēmumu pieņēmējiem
lai radītu attīstības idejas, kas balstītas zināšanās un
pieredzē. Idejas, kas var virzīt Latviju pa mērķtiecīgas
izaugsmes ceļu, sabalansējot liberālas tirgus ekonomikas
attīstības principus ar pārdomātu un fokusētu valsts
atbalstu Latvijas tautsaimniecības nozaru attīstībai.
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