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RŪPNIECĪBAS
ATTĪSTĪBAS DIMENSIJAS
Uldis Spuriņš

Kopsavilkums
Ārvalstu tiešās investīcijas

Apstrādes rūpniecība
un NAP
Saskaņā ar Nacionālo attīstības plānu, apstrādes
rūpniecībai vajadzētu kļūt par Latvijas tautsaimniecības
stūrakmeni. Tās īpatsvaram kopējā pievienotajā vērtībā
būtu jāpalielinās.

Ārvalstu tiešās investīcijas (ĀTI) darbojas ne tikai kā
kapitāla ieguldījumi, bet arī kā zināšanu un prasmju
pārneses avots, kas var palīdzēt pārvietoties uz
ienesīgākiem segmentiem globālajās pievienotās
vērtības ķēdēs.

51%
no IKP

20%

ĀTI uzkrājums Latvijā
2016. gada beigās

apstrādes rūpniecības īpatsvars kopējā
pievienotajā vērtībā 2020. gadā (NAP mērķis)

1660

13,4%
12,5%

Latvijā 2015. gadā radītās darbavietas,
pateicoties ĀTI projektiem

Apstrādes rūpniecības īpatsvars
kopējā pievienotajā vērtībā
(izmaiņas laika periodā no 2010. līdz 2016. gadam)

Cilvēkkapitāls
Cilvēkkapitāla akumulācija ir būtiska visām apstrādes
rūpniecības apakšnozarēm, taču apakšnozaru specifika
un līdz ar to vajadzības atšķiras.

21%
apstrādes rūpniecībā nodarbināto ir augstākā izglītība
(no 13% kokrūpniecības apakšnozarē līdz 45%
farmācijas apakšnozarē)

12%
no ĀTI

nonākušas apstrādes rūpniecībā

Inovācijas
Ilgtermiņā uzņēmumu un tautsaimniecības izaugsme
saistīta ar modernu tehnoloģiju ieviešanu un
produktivitātes palielināšanu. Valstis gūst labumu, ja
to uzņēmumi mācās no globālajiem līderiem un pielāgo
savām vajadzībām līderu ieviestās tehnoloģijas.

Latvijas inovācijas sistēma
ES vidējam atbilst par

57%

un no Lietuvas un Igaunijas
rādītājiem atpaliek par

20
procentpunktiem

38%
apstrādes rūpniecībā nodarbināto ir profesionālā vidējā
izglītība (no 23% farmācijas apakšnozarē līdz 43%
mēbeļu ražošanas apakšnozarē)

Apstrādes rūpniecības vadošo
starptautisko uzņēmumu
kopējā ražošanas faktoru
produktivitāte ir

4-5
reizes

augstāka nekā
nacionālajiem
līderiem.
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Ievads
Apstrādes rūpniecības attīstība un
tās nozīmīguma kāpināšana Latvijas
tautsaimniecībā ir viens no Nacionālā
attīstības plāna 2014.-2020. gadam
centrālajiem elementiem. Diemžēl kopš
2010. gada apstrādes rūpniecības
īpatsvars kopējā pievienotajā vērtībā
ir nevis palielinājies un pietuvojies 20%
mērķim, bet samazinājies. Izmantojot
Certus pēdējo divu gadu laikā veikto
apstrādes rūpniecības apakšnozaru
(kokrūpniecības, mašīnbūves un
metālapstrādes, pārtikas ražošanu

reprezentējošās piena apstrādes un
farmācijas) analīzi, nodaļā iezīmētas
nozares turpmākās izaugsmes iespējas.
Pirmkārt, ir aprakstīta ārvalstu tiešo
investīciju un globālo piegādes ķēžu
nozīmība dažādajās apstrādes nozares
apakšnozarēs. Otrkārt, ir salīdzināta
situācija apstrādes rūpniecības
apakšnozaru darbaspēka tirgos un
novērtētas cilvēkkapitāla akumulēšanas
iespējas. Treškārt, ir apkopota
informācija par inovāciju potenciālu kā
produktivitātes kāpināšanas avotu.

3.1. Rūpniecība, Nacionālais attīstības
plāns un valsts politika
Vēsturiski rūpniecība ir bijusi nozare,
līdz ar kuras attīstību ir cēlies valstu
labklājības līmenis. Arī mūsdienās,
piemēram, ES saredz rūpniecību kā
neatņemamu ekonomikas sastāvdaļu,
pievienotās vērtības kāpināšanas
un jaunu darbavietu avotu.1
Latvijā rūpniecība ir pieminēta gan
hierarhiski augstāk esošajā Latvijas

ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz
2030. gadam, gan detalizētāk analizēta
nozares plānošanas dokumentā –
Nacionālās industriālās politikas
pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam,
taču tautsaimniecības attīstības
kontekstā rūpniecības vieta visprecīzāk
iezīmēta Nacionālajā attīstības plānā
2014.-2020. gadam (NAP).

NAP pārskats
NAP ar tautsaimniecības un līdz ar to
arī apstrādes rūpniecības attīstību
galvenokārt saistīta pirmā prioritāte.
Tās mērķis ir ilgtspējīga Latvijas
ekonomikas izaugsme ar pieaugošu valsts
konkurētspēju starptautiskajos tirgos.
Lai šo mērķi sasniegtu, NAP paredz, ka

1

līdz 2020. gadam noteiktas vērtības
jāsasniedz pieciem rezultatīvajiem
rādītājiem. Spriežot pēc tā, kādi rādītāji ir
izvēlēti, jāsecina, ka ekonomikas izaugsmi
ir paredzēts panākt, koncentrējoties uz
apstrādes rūpniecību.

European Commission Communication "For a European Industrial Renaissance", 22 January 2014, COM (2014) 14.
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Saskaņā ar NAP līdz 2020. gadam
apstrādes rūpniecības īpatsvaram kopējā
pievienotajā vērtībā vajadzētu pieaugt
līdz 20%, bet nozarē nodarbināto
produktivitātei palielināties par gandrīz
50%. Kā galvenais produktivitātes
palielinājuma avots plānoti ieguldījumi
pētniecībā un attīstībā, kam līdz 2020.
gadam jāpalielinās līdz 1,5% no IKP.
Papildus ekonomikas izaugsmes iespējas
tiek saistītas ar eksporta palielinājumu
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(70% no IKP) un efektīvāku dabas
resursu izmantošanu (60% pieaugums
pievienotajai vērtībai no vienas ražošanā
izmantotās resursu tonnas). Tāpat
citās NAP prioritātēs atzīmēta arī
nepieciešamība akumulēt cilvēkkapitālu.
Kopumā NAP paredz ekonomikas
struktūras izmaiņu par labu apstrādes
rūpniecībai, kam vajadzētu nodrošināt
ekonomikas izaugsmi un augstāku
konkurētspēju starptautiskajos tirgos.

Nacionālās attīstības plāns
NAP LR Saeimā tika apstiprināts
2012. gada decembrī, un tas paredz
koncentrēties uz trīs prioritātēm –
“tautas saimniecības izaugsmi”,
“cilvēka drošumspēju” un “izaugsmi
atbalstošām teritorijām”. Katrai
prioritātei ir noteikti rīcības virzieni,
kuriem savukārt ir norādīti veicamie
uzdevumi. Tātad kopumā – trīs
hierarhijas līmeņi, kas nosaka, kā
valsts plāno tērēt savu investīciju
budžetu. Katram rīcības virzienam ir
iezīmēts indikatīvais finansējums no
četriem finanšu avotiem – valsts un
pašvaldību budžetiem, ES fondiem,
citiem ārvalstu finanšu instrumentiem
un privātajiem līdzekļiem. Galvenais
finanšu avots ir ES fondi. Savukārt
valsts, pašvaldību un privātie finanšu
līdzekļi galvenokārt parādās kā
līdzfinansējums.

NAP nosaka arī mērķus, ko valsts plāno
sasniegt, un rezultatīvos rādītājus,
kas tiks izmantoti, lai izvērtētu mērķu
sasniegšanas pakāpi. Hierarhiski
augstākie ir trīs stratēģiskie rādītāji –
IKP uz vienu iedzīvotāju, ienākumu
nevienlīdzības indekss un iedzīvotāju
skaita dabiskais pieaugums. Tiem seko
katras prioritātes un rīcības virzienu
rezultatīvie rādītāji. Rezultatīvie rādītāji
ir salīdzinoši dažādi, un indikatori,
kas parāda darbību tiešos rezultātus,
netiek nošķirti no indikatoriem
sagaidāmās netiešās ietekmes
novērtēšanai. Tāpat loģiskās ietekmes
ķēdes nav precīzi atrunātas un var tikt
interpretētas dažādi.
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Prioritātes “Tautas saimniecības izaugsme” mērķa sasniegšanas rādītāji
Apstrādes rūpniecības
pievienotā vērtība, % no kopējās

3.1. attēls

Preču un pakalpojumu eksports,
% no IKP

20

Ieguldījumi pētniecībā un attīstībā,
% no IKP

70

1,5

66

1,2

18
16

12,5

13,4
12,3

63

1,1 pp

61,3

0,8
0,7

10

58

0,26 pp

7,6 pp
0,44

5
53,7
0

2010
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14

16

18

2020

50

2010

Produktivitāte apstrādes rūpniecībā,
2010. gada cenās, tūkst. EUR uz vienu
nodarbināto
36

12

14

16

18

2020

Dabas resursu produktivitāte,
EUR no vienas resursu tonnas

0

2010

12

14

76

24

388
359
300

20,8

20,9
18,4

13%

70

369

65

65

8%
60

12 pp

53

200

10

2020

75
74

540
480

18

IKP uz vienu iedzīvotāju, pēc pirktspējas
paritātes standarta, % no ES-28 vidējā
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0

2010

12

14

16

18

2020

0

2010

Faktiskā vērtība

12
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NAP prognoze

16
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Latvija

2020

Lietuva

40

2010

Igaunija

Datu avoti: Eurostat, Centrālā statistikas pārvalde, NAP

Līdz šim ekonomikas struktūras
izmaiņas nav notikušas. Visi rezultatīvie
rādītāji atpaliek no NAP prognozēm,
un apstrādes rūpniecības īpatsvars ir
pat sarucis. Uzlabojumi darbaspēka un
dabas resursu produktivitātē ir bijuši
minimāli, bet ieguldījumi pētniecībā ir
samazinājušies. 2011. un 2012. gadā
samērā strauji pieauga eksporta īpatsvars
IKP, taču pēdējos gados arī tam ir bijusi
tendence samazināties. Kritums būtu
vēl izteiktāks, ja pēdējo gadu laikā to
neatsvērtu IKP pieaugumu apsteidzošs
pakalpojumu eksporta pieaugums. NAP

rezultatīvais rādītājs ietver kā preču, tā
arī pakalpojumu eksportu, lai gan kopumā
tautsaimniecības attīstības prioritāte
ir apstrādes rūpniecība. Interesanti, ka
galvenās kopējo pakalpojumu eksportu
paaugstinošās pakalpojumu grupas
pēdējo gadu laikā ir bijušas informācijas
tehnoloģijas un telekomunikācijas, kas
saskaņā ar Certus redzējumu ir starp
tām nedaudzajām tautsaimniecības
nozarēm, kas līdzās apstrādes rūpniecībai
varētu kļūt par Latvijas tautsaimniecības
stūrakmeņiem.

12

14

16

18

2020
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Preču un pakalpojumu eksporta īpatsvaru ietekmējošie rādītāji
Nominālais IKP,
izmaiņas % pret iepriekšējo gadu

3.2. attēls

Pakalpojumu eksporta sadalījums pa grupām,
milj. EUR

25

1 789,2

20
15

13,2

10

Transporta pakalpojumi
7,8
4,1

5

3,7

3,1

0
-5

1 525,1

2,7

1 380,9
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nominālais preču eksports,
izmaiņas % pret iepriekšējo gadu
25

24,7

20

16,2

15
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5

1,7

1

0
-5
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25

5

Braucieni
460,6

484,3

445,0
334,3

332,1

13,8

Datorpakalpojumi un informācijas pakalpojumi

8,5
4,8

3,5

5,1

-1,2

209,4
163,2

Telesakaru pakalpojumi
99,7
66,1

0
-5

632,3

Finanšu pakalpojumi

20

10

783,4

Citi pakalpojumi

-0,5

Nominālais pakalpojumu eksports,
izmaiņas % pret iepriekšējo gadu
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4,1
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Būvniecības pakalpojumi
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Datu avoti: Latvijas Banka, Centrālā statistikas pārvalde

Jāatzīmē, ka jaunā plānošanas perioda ES
fondu ieguldījumi, kam saskaņā ar NAP
vajadzēja sākties 2014. gadā, aizkavējās,
un pirmie būtiskie projekti tika uzsākti
tikai 2016. gadā. Līdz ar to, no vienas
puses, pieticīgie rezultatīvie rādītāji
nevarētu būt pārsteigums, taču, no otras
puses, arī šobrīd NAP nesniedz atbildi, kā
ES fondu ieguldījumi nodrošinās apstrādes
rūpniecībā nodarbināto produktivitātes
pieaugumu un vai plānotais ambiciozais
apstrādes rūpniecības īpatsvara
pieaugums ir samērojams ar globālajām
tirgus tendencēm un pieejamo attīstības
finansējumu.

Latvijas un ES ekonomiku konverģence
gan notiek ātrāk nekā paredzēts NAP –
Latvijas IKP uz vienu iedzīvotāju 2016.
gadā sasniedza 65% no ES vidējā, kas ir
labs rādītājs attiecībā pret 70% mērķi,
kas saskaņā ar NAP jāsasniedz līdz
2020. gadam. Te gan jāņem vērā, ka to
daļēji izdevies nodrošināt, pateicoties
iedzīvotāju skaita samazinājumam. Tāpat
Latvijas konverģences temps būtiski
atpaliek no Igaunijas un arī no Lietuvas,
kur abās jau 2015. gadā IKP uz vienu
iedzīvotāju bija 75% no ES vidējā.

Nākotnes mērķi, tagadnes virzieni. Latvija 2022
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NAP piedāvājuma nepamatotība
Vēsturiskie piemēri un dati liecina, ka
ekonomikas, kurās būtisku lomu spēlē
apstrādes rūpniecība, ir ieguvējas.
Tas lielā mērā saistīts ar apstrādes
rūpniecībai raksturīgo augsto pētniecības
un līdz ar to arī inovāciju intensitāti
(ES vidēji 70-80% no ieguldījumiem
pētniecībā un attīstībā veic apstrādes
rūpniecības uzņēmumi). Tas parasti
nodrošina arī augstāku produktivitāti.
Tāpat apstrādes rūpniecība vairāk nekā
citas nozares ir globāli integrēta, un
produkcija ir starptautiski tirgojama, kas
paver plašas saražoto preču eksporta
iespējas.2 Taču globāli apstrādes
rūpniecības sektora izaugsme atpaliek
no pakalpojumu sektora izaugsmes, kā
rezultātā apstrādes rūpniecības daļai
IKP ir tendence samazināties praktiski
visās valstīs ar augstiem un vidējiem
ienākumiem uz vienu iedzīvotāju. Arī
apstrādes rūpniecības īpatsvaram
nodarbinātībā ir tendence samazināties.
Protams, ir arī izņēmumi. Piemēram,
laika periodā no 1990. gadu vidus līdz
2000. gadu vidum, pateicoties lielākam
apstrādes rūpniecības apakšnozaru ar
augstu pievienoto vērtību īpatsvaram
un vairuma apakšnozaru globālajai
konkurētspējai, Zviedrijai izdevās
saglabāt apstrādes rūpniecības attiecību
pret IKP 20% apmērā. Šobrīd gan arī
Zviedrijā apstrādes rūpniecības īpatsvars
ir samazinājies līdz 17%. Savukārt,
pateicoties veiksmīgai integrācijai
automobiļu ražošanas globālajās
pievienotās vērtības ķēdēs, atsevišķām
Centrālās un Austrumeiropas (CAE)
valstīm kopš 1990. gadu vidus apstrādes
rūpniecības īpatsvaru ir izdevies pat
palielināt – Čehijā tas ir pieaudzis no
23,7% 1995. gadā līdz 27% 2015. gadā.
Šie piemēri liecina, ka apstrādes
rūpniecībā ir iespējas attīstībai un
izaugsmei, taču par šīm iespējām ir jāspēj
konkurēt. Nodrošināt sektora īpatsvara
pieaugumu kopējā pievienotajā vērtībā
līdz 20% ir iespējams, bet to nevarēs

2

panākt mehāniski nosakot vēlamos makro
līmeņa mērķa rādītājus, lai cik pamatoti
tie arī būtu.

Pievienotā vērtība un nodarbinātība apstrādes rūpniecībā
valstīs ar augstiem ienākumiem

3.3. attēls

27,9
7,3 pp

22,3
20,6

18,4

4,2 pp
14,7

14,3
1997
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Nodarbinātiba, % no kopējās

2009

Pievienotā vērtība, % no IKP

Datu avots: World Bank

Apstrādes rūpniecība gan pasaulē, gan
Latvijā ietver ļoti dažādus segmentus.
Salīdzinot kaut vai tikai darbaspēka
produktivitātes līmeņus, redzams,
ka Latvijas apstrādes rūpniecības
apakšnozaru rādītāji būtiski atšķiras.
Ir apakšnozares, kur darbaspēka
produktivitātes līmenis ir salīdzinoši
augsts (piemēram, elektronikas un
farmācijas apakšnozarēs), savukārt citās
tas ir ievērojami zemāks (piemēram,
tekstilrūpniecībā un mēbeļu ražošanā).
Tāpat atšķiras arī darbaspēka
produktivitātes izaugsmes potenciāls, uz
ko netieši norāda atšķirīgie produktivitātes
līmeņi apstrādes rūpniecības
apakšnozarēs ekonomiski attīstītākajās
valstīs, piemēram, Vācijā, ko var uzskatīt
par Eiropas rūpniecības flagmani.
Līdz ar to arī pētniecības un attīstības
ieguldījumu atdeve apakšnozarēs nav
līdzvērtīga, un izaugsmes potenciāla

McKinsey Global Institute. 2012. Manufacturing the future: the next era of global growth and innovation.

2012

2015
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aktivizēšana prasa detalizētāku izpratni
par apakšnozaru pamatstruktūru un
attīstību visvairāk bremzējošajiem
faktoriem. Potenciāli uzlabojumus
varētu meklēt arī mikro līmenī – resursu
pārvietošanā apakšnozaru ietvaros no
uzņēmumiem, kuriem raksturīga zema
produktivitāte, uz uzņēmumiem ar
salīdzinoši augstu produktivitāti. Taču

Latvijas Bankas aprēķini liecina, ka resursu
izvietojuma efektivitāte Latvijā būtiski
ir uzlabojusies ekonomikas krīzes laikā
un šobrīd ir tuvu labākajiem ES valstu
rādītājiem.3 Tādēļ ilgtermiņā izaugsmes
potenciāls meklējams katras apakšnozares
vidējās produktivitātes kāpināšanas
iespējās, nevis resursu pārdalē
apakšnozaru iekšienē.

Darbaspēka produktivitāte apstrādes rūpniecības apakšnozarēs 2014. gadā: pievienotā vērtība
(pēc pirktspējas paritātes) uz vienu nodarbināto personu (pilna laika ekvivalents), tūkst. EUR
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Datu avoti: Eurostat, Centrālā statistikas pārvaldes, autora aprēķini

3

Bēms, R. un Beņkovskis, K. 2014. Latvijas uzņēmumu produktivitāte – krustcelēs. http://ej.uz/1kiz
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Apstrādes rūpniecības apakšnozaru dalījums
Latvijas apstrādes rūpniecības lielākā
apakšnozare ir kokapstrāde. Apvienojot
kokapstrādi ar saistītajām mēbeļu un
papīra ražošanu, iegūstam 28% no Latvijā
radītās apstrādes rūpniecības pievienotās
vērtības un nodarbinātības. Tai seko
pārtikas un dzērienu ražošana un plaši
definēta mašīnbūves un metālapstrādes
apakšnozare, kuras katra rada 19%
no apstrādes rūpniecības pievienotās
vērtības un nodarbina aptuveni 20% no
nozarē strādājošajiem. Starp pārējām
apakšnozarēm vēl var izcelt nemetālisko
minerālu (cementa, stikla un to
izstrādājumu) ražošanu, kā arī ķīmijas
un farmācijas apakšnozari. Savukārt
elektronikas apakšnozarē (datoru un
citu biroja iekārtu ražošana) tiek radīti
5% no apstrādes rūpniecības pievienotās
vērtības, bet apakšnozare nodarbina
salīdzinoši maz darbinieku. Gluži pretēji
tekstilrūpniecībā darbavietu ir atraduši
11% apstrādes rūpniecībā nodarbināto,
bet apakšnozares radītā pievienotā vērtība
ir ievērojami mazāka (skat. 3.5. attēlu).
Apstrādes rūpniecības apakšnozares
var grupēt arī, ņemot vērā to izmaksu
struktūru, inovāciju potenciālu un
starptautiskās tirdzniecības nozīmību.
Balstoties uz šiem faktoriem, izdala piecus
apstrādes rūpniecības segmentus.
Pirmajā segmentā ietilpst apstrādes
rūpniecības apakšnozares, kuru
konkurētspēja atkarīga no spējas
ieviest dažādus jauninājumus un attīstīt
jaunus produktus (skat. 3.6. attēlu).
Līdz ar to pelnošākajiem segmenta
uzņēmumiem būtiskākās izmaksas ir
saistītas ar pētniecību un attīstību
(P&A). Segmenta apakšnozares caur
piegādes ķēdēm ir globāli integrētas,
taču gala ražošana bieži tiek veikta
reģionā, kur produkcija tiek realizēta.

4
5

6

Nereti tas saistīts ar normatīvo regulējumu,
kas paredz, ka noteiktu daļu ražošanas
procesa uzņēmumiem jāveic lokāli. Šis ir
arī segments, kur salīdzinoši lielu lomu
spēlē valsts, ne tikai veidojot specifisku
normatīvo vidi, bet arī, atbalstot un
stimulējot nozares uzņēmumus, iesaistoties
pētniecībā utt. No Certus analizētajām
apakšnozarēm šajā segmentā ietilpst
farmācija4 un automobiļu ražošana.5
Globāli tās ir nozares ar ļoti augstu
pievienoto vērtību. Latvijas uzņēmumi
pārsvarā ir iesaistīti globālo pievienotās
vērtības ķēžu mazāk ienesīgajos
segmentos, bet ar potenciālu pakāpeniski
situāciju uzlabot. Īpaši var izcelt Organiskās
sintēzes institūtu, kas gan pats izstrādā
jaunus medikamentus, gan kā līdzvērtīgs
partneris darbojas starptautiskos pētnieku
konsorcijos.
Otrajā segmentā ietilpst apstrādes
rūpniecības apakšnozares, kuru attīstībai
nepieciešama gan piekļuve materiāliem,
gan noieta tirgiem. Savukārt pētniecība
un attīstība ir mazāk nozīmīga. Tāpat
vairumam šī segmenta produktu
starptautiskās tirdzniecības intensitāte ir
salīdzinoši zema. Tas saistīts ar augstajām
transporta izmaksām un sarežģīto
loģistiku metālizstrādājumu gadījumā un
ar produktu īso uzglabāšanas laiku un
reģionālajiem patērētāju gaumes un garšas
ieradumiem pārtikas produktu gadījumā.
Certus pētījumos ir analizēta situācija
Latvijas piena ražošanā6 un metālapstrādes
sektorā. Atšķirībā no segmenta
globālajām iezīmēm Latvijā darbojošos
uzņēmumu attīstības potenciāls saistīts
ar eksportu gan reģionālā mērogā (uz ES
dalībvalstīm), gan uz citiem reģioniem.
Līdz ar to konkurētspējas paaugstināšanai
uzņēmumiem jārod risinājumi
ierobežojumiem, kam segmenta uzņēmumi
tradicionāli pievērš mazāk uzmanības.

Spuriņš, U. 2017. Latvijas Konkurētspējas ziņojums 2016. Farmācijas nozare. Rīga: Domnīca Certus.
Strautiņš, P. 2017. Latvijas Konkurētspējas ziņojums 2016. Mašīnbūve un metālapstrāde Latvijā.
Rīga: Domnīca Certus.
Miglavs, A. 2015. Latvijas Konkurētspējas ziņojums 2015. Piena nozare. Rīga: Domnīca Certus.

Domnīca Certus

Domnīca Certus

Nākotnes mērķi, tagadnes virzieni. Latvija 2022

85

Pievienotās vērtības un nodarbināto personu sadalījums Latvijā pa apstrādes rūpniecības
apakšnozarēm 2015. gadā, % no apstrādes rūpniecības

3.5. attēls

Tekstils
Koki

Apģērbi 3%

24% Kokapstrāde

Citi 2%
Farmācija un ķīmija

1% Papīrs

5%

Farmācija 3%

3% Mēbeles

5%

5%

28%

Ķīmija 2%

3% Piens

Elektronika

3% Dzērieni

Elektronika 5%
Nemetāliskie minerāli

Pārtika un dzērieni
12% Cita pārtika

7%

Pievienotā
vērtība

11%

Nemetāliskie minerāli 7%

Mašīnbūve un metālapstrāde
8% Metālizstrādājumi
3% Iekārtas
19%

Citi

3% Elektriskās iekārtas
2% Automobīļi

19%

Remonts 4%
Poligrāfija un ieraksti 3%

1% Kuģi u.c.

Gumija un plastmasa 2%

1% Metāli

Cita ražošana 2%

Elektronika
Koki

Elektronika 2%

21% Kokapstrāde
Farmācija un ķīmija
Farmācija 2%

6% Mēbeles

4% 2%

5%

Ķīmija 2%

1% Papīrs
28%

11%

Pārtika un dzērieni
16% Cita pārtika

Nemetāliskie minerāli
Nemetāliskie minerāli 5%

3% Piens
2% Dzērieni

Tekstils
Apģērbi 8%

12%

Citi 3%

Nodarbinātās
personas

Mašīnbūve un metālapstrāde
9% Metālizstrādājumi
3% Iekārtas

Citi
Remonts 5%

20%
19%

2% Elektriskās iekārtas
2% Kuģi u.c.

Poligrāfija un ieraksti 3%

2% Automobīļi

Gumija un plastmasa 3%

1% Metāli

Cita ražošana 2%

Datu avoti: Eurostat, Centrālā statistikas pārvalde
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Globālās apstrādes rūpniecības segmenti

3.6. attēls

SEGMENTS

IEZĪMES

VAJADZĪBAS

APAKŠNOZARU PIEMĒRI

Globālās inovācijas
vietējam tirgum

• Konkurētspējas pamatā
inovācijas un kvalitāte
• Augstas P&A izmaksas
• Attīstīta starpproduktu un
sastāvdaļu starptautiskā
tirdzniecība
• Gala produkcijas ražošana
pārsvarā tuvu patērētājiem

• Piekļuve globālajām piegādes
ķēdēm
• Piekļuve noieta tirgiem
• Valsts atbalsts, normatīvais
regulējums
• Cilvēkkapitāls un spēja inovēt
• Tiešlaika piegāžu sistēma

• Ķīmija un farmācija
• Automobiļu, citu
transportlīdzekļu un to detaļu
ražošana
• Iekārtas, mehānismi, elektriskās
iekārtas un ierīces

• Zema starptautiskās
tirdzniecības intensitāte
• Kompleksa un dārga loģistika
• Reģionālās gaumes iezīmes
• Zema P&A intensitāte, augsts
automatizācijas potenciāls

• Piekļuve noieta tirgiem
• Piekļuve izejvielām un
piegādātājiem
• Infrastruktūra un labi sakārtota
loģistika

•
•
•
•

• Gala produkti ir izejvielas citām
nozarēm
• Ierobežotas starptautiskās
tirdzniecības iespējas
• Augsta resursu un
energoietilpība
• Cenu konkurence un ierobežotas
diversifikācijas iespējas

•
•
•
•

•
•
•
•

• Konkurētspējas pamatā
modernās tehnoloģijas un
inovācijas
• Augstas P&A izmaksas
• Attīstīta starpproduktu un
gala produktu starptautiskā
tirdzniecība

• Cilvēkkapitāls un spēja inovēt
• Darbaspēka izmaksas
• Piekļuve globālajām piegādes
ķēdēm

• Datori un biroju tehnika
• Pusvadītāji un elektronika
• Medicīnas, precīzijas un optiskie
instrumenti

• Augsta darbaspēka iesaiste
ražošanā
• Cenu konkurence
• Globāla tirdzniecība

• Darbaspēka izmaksas
• Tehniskās prasmes un ātra
pasūtījumu izpilde

• Tekstilizstrādājumi, apģērbi un
ādas izstrādājumi
• Mēbeles, juvelierizstrādājumi un
rotaļlietas

34%
29%

Reģionālā ražošana
28%
26%

Resursu un
energoietilpīgi produkti
22%
17%

Globālās tehnoloģiju
industrijas
9%
7%

Darbietilpīga ražošana,
globāli tirgojami produkti
7%

Enerģijas piegāde un izmaksas
Piekļuve izejvielām
Piekļuve noieta tirgiem
Transportēšanas izmaksas

Kokrūpniecība
Papīra izstrādājumi
Metālu ražošana
Nemetāliskie minerālu
izstrādājumi
• Koksa un naftas pārstrāde

20%
Segmenta īpatsvars apstrādes rūpniecības globālajā pievienotajā vērtībā
Segmenta īpatsvars apstrādes rūpniecības globālajā nodarbinātībā
Avots: McKinsey Global Institute. 2012.

Piemēram, piena ražošanas apakšnozarei,
lai radītu eksportspējīgus produktus,
nepieciešams vairāk ieguldīt pētniecībā
un attīstībā, pilnveidot darbinieku
profesionālo kvalifikāciju.
Trešā segmenta raksturīgākās iezīmes
ir tajā ietilpstošo apakšnozaru

atkarība no piekļuves izejvielām un
augstā energoietilpība. Starptautiskās
tirdzniecības intensitāte ir salīdzinoši
zema, kas saistīts ar produktu zemo
pievienoto vērtību attiecībā pret to
svaru. Tāpat apakšnozaru ietvaros ir
ierobežotas diversifikācijas iespējas un
uzņēmumi pārsvarā konkurē, piedāvājot

Pārtika un dzērieni
Poligrāfija un ieraksti
Gumija un plastmasa
Gatavie metālizstrādājumi
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produkciju par zemākām cenām. No
Certus analizētajām apakšnozarēm
šajā segmentā ietilpst kokrūpniecība7
un metālu ražošana. Ja kokrūpniecības
attīstība saistīta ar efektīvāku koksnes
resursu izmantošanu, tālākapstrādes
un Latvijā radītās pievienotās vērtības
palielināšanu, tad metālu ražošana
līdz ar Liepājas Metalurga darbības
pārtraukšanu ir būtiski samazinājusies,
un apakšnozares izlaides apjomu
kāpināšanas iespējas tuvākajā nākotnē ir
minimālas.
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Ceturtā un piektā segmenta apstrādes
rūpniecības apakšnozarēm raksturīga
augsta starptautiskās tirdzniecības
intensitāte. Tikai ceturtā segmenta
globālās tehnoloģiju industrijas balstās
uz inovācijām un ieguldījumiem P&A, bet
piektajā segmentā ietilpst apakšnozares,
kam raksturīga darbietilpīga ražošana.
Minētajos segmentos ietilpstošās
apakšnozares Certus līdz šim detalizēti
nav pētījis, taču Latvijā ir pārstāvēti abi
šie segmenti, un to specifika lielā mērā
atbilst globālajām iezīmēm.

Uzņēmumu ekosistēmas un valsts loma
Apakšnozaru segmentēšana dod vispārīgu
ieskatu apstrādes rūpniecības produktu
telpā un izgaismo dažus vienojošus
uzņēmumu konkurētspēju noteicošos
faktorus. Taču tā neizskaidro to, cik
būtiski ir dažādie faktori un kā uzņēmumi
pieņem lēmumus par to, kur lokalizēt
ražošanas procesu. Savukārt valstis, kas
iesaistās un mēģina ietekmēt ekonomikas
attīstības procesus, dara visu iespējamo,
lai panāktu, ka tajās bāzētie uzņēmumi
un darbaspēks ir konkurētspējīgi
starptautiskajā tirgū. Varētu pat teikt,
ka valsts līmenī viens no būtiskākajiem
ekonomiskās politikas mērķiem ir izveidot
starptautiski grūti pārvietojamu un grūti
aizstājamu savstarpēji saistītu ražošanas
faktoru kopumu, kas ir starptautiski
konkurētspējīgs un ienesīgs gan peļņas,
gan algu ziņā.
Lai labāk saprastu lēmumu pieņemšanas
procesu, ražošanas lokalizācijas izvēli
var skatīt caur globālo piegādes ķēžu
prizmu. Tādējādi ražošana tiek analizēta
paplašinātā kontekstā, kur būtiski
apskatīt, kā uzņēmumi atrisina izejvielu
un resursu jautājumus, kā tiek attīstīti
produkti un veidots ražošanas process un
kā produkcija tiek realizēta noieta tirgū.

7
8

Savukārt katrai no šīm saitēm – starp
ražošanu un piegādēm, starp ražošanu
un attīstību, kā arī starp ražošanu
un noieta tirgu – ir būtiski novērtēt
trīs sasaisti raksturojošus aspektus.
Pirmkārt, jāsaprot, cik cieša ir sasaiste
starp sistēmas elementiem un vai tie
spēj darboties neatkarīgi viens no otra.
Cieša sasaiste raksturīga integrētām
sistēmām, kur, piemēram, piegādātāja
produkcija ir paredzēta konkrētam
ražotājam. Otrkārt, nozīmīgs ir elementu
specifiskums un to aizstāšanas iespējas.
Situācijās, kur attiecības starp sistēmas
elementiem nosaka tirgus, specifikācijas
līmenis ir zems. Turpretī gadījumos,
kad piegādātājiem vai pētniecības
institūcijām ir jāveic lieli ieguldījumi, lai
nodrošinātu sadarbību ar kādu konkrētu
ražotāju, specifikācijas līmenis ir augsts,
un elementu aizstāšanas iespējas ļoti
ierobežotas. Treškārt, būtiska ir attiecību
formalizācijas pakāpe. Ja aktivitātes ir
kodificētas, to formalizācijas pakāpe
ir augsta, un, piemēram, piegādātāju
nomaiņa lētāka. Savukārt zema
formalizācija pakāpe saistīta ar ražošanu
vai pat produktu izstrādi pēc pasūtījuma.8

Ozoliņš, J. 2017. Latvijas Konkurētspējas ziņojums 2016. Kokrūpniecības nozare. Rīga: Domnīca Certus.
Ketokivi, M., Turkulainen, V., Seppälä, T., Rouvinen, P., Ali-Yrkkö, J. 2017. Why locate manufacturing in
a high-cost country? A case study of 35 production location decisions. Journal of Operations Management,
Vol. 49-51, 20-30.
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Ja lēmumi dažādos piegādes ķēdes
posmos tiek pieņemti neatkarīgi,
ja specifikācijas līmenis ir zems un
formalizācijas pakāpe augsta, tad
ražošanas lokalizāciju pilnībā noteiks
izmaksas. Šādas piegādes ķēdes parasti ir
atvērtas, taču konkurēt tajās ir sarežģīti
un ne pārāk ienesīgi, it īpaši, ja salīdzina
visu ražošanas faktoru ienesīgumu kopā.
Ražošanas lokalizācija ir nenoturīga, un,
parādoties izdevīgākam piedāvājumam,
ražošanu var viegli pārvietot. Spektra
otrā galā ir piegādes ķēdes, kurās lēmumu
pieņemšana dažādos ķēdes posmos ir
savstarpēji saistīta, specifikācijas līmenis
ir augsts un formalizācijas pakāpe zema.
Šādas piegādes ķēdes darbojas kā
uzņēmumu tīklojumi jeb ekosistēmas, kur
elementu attīstība ir cieši saistīta un kur
nepietiekami rezultāti kādā no posmiem
negatīvi ietekmē pārējos ķēdes elementus.
Ekosistēmas ir grūti replicēt un pārvietot,
tādēļ to vērtība ir lielāka kā no tirgus, tā
arī no tautsaimniecības skatu punkta.
Certus nozaru pētījumos pieminētā
piena ražošana un kokrūpniecība
Latvijā attīstījušās, pateicoties pieejai
izejvielām un dabas resursiem. Līdz ar
to piegādes un ražošanas ķēdes posmi
ir samērā cieši saistīti. Savukārt ienesīgu
ekosistēmu tālāka attīstība ārpus Latvijas
robežām iespējama, integrējoties vai
pārņemot daļu no citu valstu vai reģionu
ekosistēmām. Šeit būtiska ir gan pieeja
ārvalstu tirgiem, gan produktu attīstība,
kas atbilstu apgūstamo reģionu specifikai,
gaumei un ieradumiem.
Farmācijas nozares analīze norāda
uz atsevišķu ekosistēmas elementu
klātesamību. Latvijā darbojas vietējie
ražotāji ar ilggadējām tradīcijām, atsevišķi
jaunuzņēmumi un globāli konkurētspējīgi
pētniecības institūti. Lai arī galvenokārt
tikai pacientu un slimnīcu līmenī, Latvija
ir aktīvi iesaistīta klīnisko pētījumu
veikšanā. Diemžēl elementu savstarpējā
integrācija ir vāja, un intensīvākas
sadarbības veicināšana caur, piemēram,
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Piegādes ķēžu sistēma
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3.7. attēls

Produktu
un procesa
P&A

Ražošana

Piegādātāji

Avots: Ketokivi et al. 2017.

koplietojamas infrastruktūras izveidi
varētu būt produktīva.
Savukārt automobiļu un to detaļu
ražošanas nozari, kas Latvijā salīdzinoši
strauji augusi pēc 2000. gada, lielā
mērā veido ārvalstu uzņēmumu filiāles,
kas pārsvarā ražo dažādas detaļas un
komponentes (radiatorus, šasiju daļas,
smago automobiļu virsbūves, izpūtējus,
trokšņu slāpētājus utt.). Līdz ar to šie
uzņēmumi vairāk saistīti ar ārvalstu
ekosistēmām, kurās tie darbojas kā
piegādātāji gala produktu ražotājiem.
Pozitīvi, ka šie uzņēmumi specializējas
sērijveida salīdzinoši sarežģītu detaļu,
nevis masveida produkcijas ražošanā.
Tādejādi Latvijā tiek uzkrāta kompetence,
kas nākotnē varētu ļaut izveidot noturīgas
attiecības ar gala ražotājiem, kam
raksturīgs arvien augstāks specifikācijas
līmenis un zemāka formalizācijas pakāpe.

Noieta tirgus
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3.2. Ārvalstu tiešās investīcijas
Ārvalstu tiešās investīcijas (ĀTI)
tradicionāli tiek uzlūkotas ne tikai kā
kapitāla ieguldījumi, bet arī kā zināšanu
un prasmju pārneses avots. Šajā sadaļā

analizēti gan vispārīgie dati par ĀTI
apjomiem Latvijā un citās CAE valstīs, gan
apskatīta to nozīme dažādās apstrādes
rūpniecības apakšnozarēs.

ĀTI plūsmas
Lai salīdzinātu ĀTI apjomu dažāda lieluma
ekonomikās, to parasti aprēķina attiecībā
pret valstu IKP. CAE reģionā 2016. gada
beigās lielākās uzkrātās ĀTI bija Igaunijā,
kur tās veidoja 83% no IKP. Salīdzinoši
augsti rādītāji bija arī Bulgārijā un Serbijā
(80% no IKP). Latvijā 2016. gada beigās
uzkrāto ĀTI attiecība pret IKP bija 51%,
kas ir viduvējs rādītājs – aptuveni tikpat,
cik Horvātijā (55%) un Ukrainā (52%).
Ja aplūko ĀTI plūsmas, redzams, ka
globāli 2016. gadā ĀTI ieplūde bija 1,75
trilj. USD un lielākā daļa no ĀTI (60%)
nonāca attīstīto valstu ekonomikās. Lai
gan 2016. gadā ĀTI plūsma nedaudz
samazinājās (-2%), kopumā pēckrīzes
periodā tai ir bijusi tendence palielināties.
Tāpat tiek prognozēts, ka pieaugoša ĀTI
tendence saglabāsies arī 2017. gadā.
CAE reģionā pēckrīzes gados ĀTI ieplūde
ir gan bijusi gausāka, un 2016. gadā
reģionā ienākušās ĀTI sastādīja vien
aptuveni vienu trešo daļu no pirmskrīzes
virsotnes rādītāja 10 gadus iepriekš. Lai
arī ikgadējos reģiona rādītājus būtiski
ietekmē atsevišķu valstu sniegums un
pat atsevišķi darījumi, novērojamas arī
kopējas tendences. Pēdējo gadu laikā
pieaudzis darījumu skaits, kuru ietvaros
starptautiskie uzņēmumi pārdod savas
daļas reģionā bāzētajos uzņēmumos
vietējiem investoriem. Daļēji tas saistīts
ar valstu politiku. Piemēram, Ungārijā un
Polijā valdības apzināti palielināja vietējā
kapitāla īpatsvaru finanšu sektorā, kā

9

rezultātā aktīvus šajās valstīs pārdeva
BayernLB, GE Capital, UniCredit, Nordea
u.c. Savukārt citu darījumu pamatā ir
tirgus procesi un vietējo investīciju fondu
aktivitāte.9
ĀTI ieplūdi konkrētā valstī viena gada
laikā lielā mērā var noteikt atsevišķi
darījumi. Lai mazinātu šo ietekmi un
salīdzinātu ilglaicīgākas ĀTI piesaistes
tendences, ir salīdzināti ĀTI trīs gadu
slīdošie vidējie. Piemēram, 2016. gada ĀTI
ieplūdes vērtības visās apskatītajās valstīs
norāda uz vidējo ĀTI ieplūdi attiecībā
pret IKP laika periodā no 2014. līdz
2016. gadam. Savukārt 2015. gada
novērtējums aptver laika periodu no
2013. līdz 2015. gadam utt. Salīdzinot
valstis, pirmkārt, redzams, ka pēdējo
5 – 8 gadu laikā ĀTI ieplūdei attiecībā
pret IKP ir bijusi tendence samazināties.
Pēdējos gados dažās valstīs ĀTI plūsma
bijusi pat negatīva (piemēram, Ungārijā
un Slovākijā). Otrkārt, atsevišķās valstīs
ir bijuši periodi ar salīdzinoši augstu
ĀTI piesaistes intensitāti (piemēram,
Bulgārijā, Slovākijā, Igaunijā un Serbijā),
kad trīs gadu periodā ĀTI ieplūde attiecībā
pret IKP vidēji sasniegusi 10 – 20% gadā.
Citās valstīs ĀTI ieplūde tādus apmērus
nav sasniegusi, bet bijusi vienmērīgāka.
Šai grupā ietilpst arī Latvija, kur kopš
2000. gada vislielākā ĀTI ieplūde bijusi
laika periodā no 2005. līdz 2007. gadam,
kad tā attiecībā pret IKP sasniedza vidēji
6,5% gadā.

UNCTAD. 2017. World Investment Report 2017. Geneva: United Nations
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ĀTI uzkrājums 2016. gada beigās, % no IKP

ĀTI ieplūdes, trīs gadu slīdošais vidējais, % no IKP
Igaunija
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Datu avots: World Investment Report 2017 (UNCTAD)
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ĀTI gan ir summārs visu ekonomiku
raksturojošs rādītājs un līdzīgi kā IKP bieži
nesniedz pilnīgu informāciju par pamatā
esošajiem ekonomikas procesiem, ko
ĀTI nereti piedēvē. Piemēram, Somijas
centrālās bankas ekonomisti, balstoties uz
uzņēmumu līmeņa datu analīzi, secina, ka
ĀTI neprecīzi raksturo uzņēmumu reālās
investīcijas, kam uzņēmumi bez ĀTI nereti
izmanto arī citus finanšu instrumentus.
Tāpat ikgadējās ĀTI plūsmas bieži lielā
mērā ietekmē atsevišķi darījumi, kas
saistīti ar starptautisku uzņēmumu
apvienošanu vai pārņemšanu, bet
minimāli ietekmē uzņēmumu darbību.10

IBM Institute for Business Value katru
gadu sagatavo ziņojumu par globālajām
tendencēm dažādu ražotņu ģeogrāfiskajā
izvietojumā, analizējot datus par ĀTI
rezultātā radītajām darbavietām.
Saskaņā ar pēdējiem pieejamajiem
datiem par 2015. gadu situācija CAE
reģionā ir labāka, nekā varētu domāt,
apskatot tikai ĀTI plūsmu datus. Desmit
no Top 20 valstīm pēc ĀTI rezultātā
radītajām darbavietām uz 1 miljonu
iedzīvotāju atrodas CAE reģionā.
Atsevišķas Rietumbalkānu valstis pēdējos
gados kļuvušas pievilcīgas apstrādes
rūpniecības uzņēmumiem, bet Baltijas
valstis piesaistījušas nodarbinātības ziņā
produktīvus projektus IKT jomā.11

Top 20 valstis pēc ārvalstu investīciju projektu rezultātā radītajām
darbavietām uz 1 milj. iedzīvotāju 2015. gadā
0
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500

1 000
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2 000
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2 500

3 000

Apvienotie Arābu Emirāti 2 358
Īrija

2 265

Ungārija

1 799

Slovākija

1 493

Čehija

1 369

Bahreina

1 355

Nikaragva

1 265

Lietuva

1 238

Singapūra

1 229

Igaunija

1 223

Bosnija un Hercogovina

1 177

Salvadora

965

Jamaika

950

Saūda Arābija

874

Latvija

838

Kostarika

798

Bulgārija

764

Meksika

667

Datu avots: IBM

10

11

Leino, T. and Ali-Yrkkö, J. 2014. How well does foreign direct investment measure real investment by
foreign-owned companies? – Firm-level analysis. Bank of Finland Research Discussion Papers No. 12/2014
IBM Institute for Business Value. 2016. Global Location Trends 2016 Annual Report. Somers, NY: IBM.

Nākotnes mērķi, tagadnes virzieni. Latvija 2022

92

Ja Latvijas uzkrātās ĀTI apskata
detalizētāk, redzams, ka lielākā daļa
ieguldīta finanšu sektorā. Savukārt
apstrādes rūpniecības nozare saņēmusi
tikai 12% no kopējām uzkrātajām ĀTI.
Salīdzinājumam tādās valstīs kā Čehijā,
Slovākijā un Polijā uzkrātās ĀTI apstrādes
rūpniecībā pārsniedz 30% no kopējām
uzkrātajām ĀTI.

ĀTI piesaistes apjomi nav bijuši pietiekami,
lai kāpinātu apstrādes rūpniecības
īpatsvaru Latvijas tautsaimniecībā.

Latvijā uzkrāto ārvalstu tiešo investīciju sadalījums
pa darbības veidiem 2016. gada beigās, %

Ja apskata, kā Latvijā uzkrātās ĀTI
apstrādes rūpniecībā mainījušās
laika gaitā, redzams, ka par spīti
neveiksmīgajam 2016. gadam kopumā
to apjoms pieaug. Turklāt uzkrātās ĀTI
apstrādes rūpniecībā ir augušas arī
ekonomiskās krīzes laikā, kas netieši
norāda, ka to piesaistes pamatā,
visticamāk, bijuši arī faktori, kas nav
saistīti ar nekustamā īpašuma burbuli
un ekonomikas pārkaršanu. Diemžēl
atšķirībā no vairākām Centrāleiropas
valstīm (piemēram, Čehijas un Ungārijas)

25%

26%

9%

Vairumtirdzniecība un
mazumtirdzniecība;
Automobīļu un motociklu
remonts

15%
12%

Apstrādes rūpniecība
Citas darbības jomas

Datu avots: Latvijas Banka
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Datu avots: Latvijas Banka

Operācijas ar nekustamo
īpašumu
Neklasificēta darbība

13%

1 651

2004
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Finanšu un apdrošināšanas
darbības

Latvijā uzkrātās ārvalstu tiešās investīcijas apstrādes rūpniecībā, milj. EUR
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ĀTI un globālās piegādes ķēdes
ĀTI ir cieši saistītas ar globālo pievienotās
vērtības ķēžu darbību, un tiek sagaidīts,
ka tās palīdzēs tautsaimniecībai
pārorientēties uz augstas pievienotās
vērtības produktu ražošanu. Taču
mūsdienu globālajā pasaulē ražošanas
faktori, tehnoloģijas, zināšanas utt. var
salīdzinoši brīvi pārvietoties, un vairums
globālajās pievienotās vērtības radīšanas
ķēdēs iesaistīto uzņēmumu darbojas
savās šaurajās nišās, reaģējot uz tirgus
situāciju, nevis izvēloties ienesīgākos
produktu izstrādes segmentus. Ja

apskata starptautiskās tirdzniecības
datus, pārsvarā valstu robežas šķērso
nevis gala produkcija, bet starpprodukti.
Eiropas Savienībā starpprodukti veido
65% eksporta un 66% importa. Latvijā
starpproduktu īpatsvars eksportā ir
nedaudz augstāks (67%) nekā ES, bet
importā – zemāks (58%). Šie dati liecina,
ka Latvija ir aktīvi iesaistīta globālajās
piegādes ķēdēs. Diemžēl apstrādes
rūpniecības nozaru analīze rāda, ka
visbiežāk tas ir segmentos ar salīdzinoši
zemu pievienoto vērtību.

Starpproduktu īpatsvars kopējā eksportā un importā 2011. gadā, %
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Latvija

58

67
EU-28

66

65

Imports

Eksports

Datu avots: World Input-Output Database (WIOD)

Potenciāli nozaru piegādes ķēdes var
izmantot, lai pārvietotos uz augstākiem
pievienotās vērtības segmentiem.
Piemēram, Latvijas kokrūpniecības
sektors eksportē gandrīz vai tikai
starpproduktus. Līdzīga situācija ir arī
ar mežiem bagātajā Zviedrijā un Somijā,
taču to eksportā lielāks ir produkcijas ar
augstāku tālākapstrādes līmeni īpatsvars,
kas ļauj lielāku pievienotās vērtības daļu
radīt iekšzemē. Bieži gan augstākas
pievienotas vērtības produktu ražošanu

kokrūpniecības vai saistītajās nozarēs
nepieciešams veikt tirgū, kurā produkcija
tiks realizēta, kas zināmā mērā ierobežo
attīstības iespējas.
Iespēju iesaistīties kokrūpniecības
piegādes ķēdēs lielā mērā nosaka
izejvielu (koksnes) pieejamība un
piekļuve gala produktu patēriņa tirgum.
Citāda situācija ir mašīnbūves nozarē,
kur piegādes ķēžu attīstību pamatā
nosaka vadošie mašīnbūves uzņēmumi.
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Piemēram, laika periodā no 1995.
līdz 2008. gadam Vācijas automobiļu
rūpniecības iekšzemē radītās pievienotās
vērtības daļa samazinājās par
12,8 procentpunktiem. Aptuveni vienu
ceturto daļu no iekšzemes ražošanas
samazinājuma vācu automobiļu ražotāji
pārvietoja uz CAE. Lielā mērā pateicoties
šim procesam, vairākām CAE valstīm
izdevās būtiski palielināt savu daļu
kopējā automobiļu ražošanas tirgū, kas
cita starpā laika periodā no 1995. līdz
2011. gadam salīdzināmās cenās pieauga
par 57%.
Ja Vācijas automobiļu ražotāju iekšzemes
pievienotās vērtības daļas samazinājumu
sadala pa ražošanas faktoriem,
redzams, ka lielākie zaudētāji bija Vācijas
vidējās kvalifikācijas darbinieki, kuru
pievienotās vērtības daļa samazinājās
par 9,1 procentpunktu. Savukārt valstīs,
uz kurām tika pārvietota ražošana,
palielinājumi ražošanas faktoru
saņemtajās pievienotās vērtības daļās
nebija proporcionāli zaudējumiem.
Piemēram, Vācijā kapitāla daļa
palielinājās par 7,1 procentpunktu,
vidējas un augstas kvalifikācijas
darbinieku daļas par attiecīgi 2,9 un 2,8
procentpunktiem, bet zemas kvalifikācijas
darbinieku pievienotās vērtības daļa
palika nemainīga. Šī disproporcija,
visticamāk, izskaidrojama gan ar
salīdzinoši zemāko algu līmeni jaunajās
mītnes valstīs, gan ar automatizācijas
pieaugumu.
Rezumējot, automobiļu ražošanas
attīstība CAE valstīs saistīta nevis
ar nacionālu vertikāli integrētu
autorūpniecības sektora konkurētspējas
pieaugumu, bet gan ar iekļaušanos
globālajās piegādes ķēdēs. Sākums šim
procesam meklējams jau padomju laikā,
kad 1960. un 1970. gados vairākās
CAE valstīs, kur nebija izveidojušās
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CAE valstu ienākumu daļa no globālajām automobiļu
ražošanas pievienotās vērtības ķēdēm, %
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Polija
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Rumānija
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0,06
Slovākija

2011

Datu avots: : Timmer, M. P., Dietzenbacher, E., Los, B., Stehrer, R. and de Vries,
G. J. 2015. An Illustrated User Guide to the World Input–Output Database: the Case
of Global Automotive Production. Review of International Economics, 23(3), 575–605

automobiļu ražošanas tradīcijas, tika
uzsākta vieglo automobiļu ražošana
sadarbībā ar Rietumeiropas uzņēmumiem
(Fiat, Renault, Citroen). Šī stratēģija
tika izvēlēta, lai pārvarētu zināšanu un
nepieciešamo tehnoloģiju iztrūkumu un
pēc iespējas ātrāk uzsāktu ražošanu. Šādi
izveidotās rūpnīcas bija pirmās, kas pēc
padomju sistēmas sabrukuma piesaistīja
sadarbības uzņēmumu investīcijas
un samērā ātri nonāca to īpašumā.
Uzņēmums Fiat pārņēma Bielska-Biala un
Tychy rūpnīcas Polijā. Renault kļuva par
vienu no Novo Mesto rūpnīcas Slovēnijā
akcionāriem, bet vēlāk – par vienīgo
īpašnieku. 1990. gadu beigās, Renault
iegādājās arī Dacia rūpnīcu Pitešti,
Rumānijā.
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Vieglo automobiļu ražotnes Centrālajā un Austrumeiropā

Ražotājs
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Vieta

Ražošanas
uzsākšanas Nodabinātie,
gads
2015. gadā

Ražošanas
kapacitāte,
2016. gadā
(tūkst.)

Kaļiņingrada

1996

3 500

100

Minska

2003

800

20

Krievija
Avtotor
(komplektācija)
Baltkrievija
Unison
(komplektācija)
Polija
Fiat Chrysler

Tihi

1991

3 270

600

VW Group

Poznaņa

1994

7 765

175

General Motors

Glivice

1998

2 890

207

VW Group

Vžesņa

2016

3 000*

100

Čehija
KRIEVIJA

BALTKRIEVIJA
POLIJA

VW Group (Skoda)

Mlada Boļeslava 1991

21 299

600

VW Group (Skoda)

Kvasini

1991

3 374

180

PSA/Peugeot
Citroen & Toyota

Kolīna

2005

3 464

300

Hyundai-Kia

Nošovice

2008

3 440

350

Slovākija
VW Group

UKRAINA

ČEHIJA

Bratislava

9 762

400

2006

3 500

360

Hyundai-Kia

Žilina

2005

3 646

360

Jaguar Land Rover

Nitra

2018

2 800*

300

Solomonova

2001

n/a

50

Ukraina

SLOVĀKIJA

Evrocar
(komplektācija)
Ungārija

UNGĀRIJA
RUMĀNIJA

SLOVĒNIJA

1991

PSA/Peugeot Citroen Trnava

HORVĀTIJA

Suzuki

Estergoma

1992

3 100

300

VW Group

Ģēra

1998

11 411

160

Daimler

Kečkemēta

2012

4 000

180

Rumānija

SERBIJA

Renault (Dacia)

Pitešti

1999

11 108

450

Ford

Krajova

2009

4 002

300

Novo Mesto

1989

3 178

210

Žitnjaka

2012

n/a

n/a

Krajuvaca

2009

3 100

200

Bahovica

2012

150

50

Slovēnija
BULGĀRIJA

Renault
Horvātija
DOK-ING
Serbija
Fiat Chrysler
Bulgārija
Great Wall Motor
(komplektācija)

*

Datu avots: Automotive News Europe; Jacobs, A. J. 2017. Automotive FDI in Emerging
Europe Shifting Locales in the Motor Vehicle Industry. London: Palgrave Macmillan
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Savukārt uzņēmums VW, kas līdz
1990. gadiem CAE savu darbību nebija
izvērsis, pārņēma tradīcijām bagātākos
reģiona autobūves uzņēmumus: Trabant
rūpnīcu bijušajā VDR un Skoda rūpnīcas
Čehijā. Tāpat 1990. gados, nopērkot
esošās un izveidojot jaunas ražotnes, CAE
reģionā aktīvi darbojās GM, Ford, Suzuki
un Daewoo. Kopumā līdz 1999. gadam
reģionā tika pārņemtas vai no jauna
atvērtas 20 vieglo automašīnu rūpnīcas.12
CAE reģiona automobiļu ražošanas
attīstības pirmajā fāzē pēc padomju
sistēmas sabrukuma ārvalstu uzņēmumi
reģionā ieguldīja galvenokārt salīdzinoši
lētā, bet labi kvalificētā darbaspēka un
vietējā tirgus attīstības potenciāla dēļ.
Diemžēl Latvija īsti nevarēja piedāvāt
ne vienu, ne otru. Jelgavā bāzētais RAF
pēc būtības nodarbojās ar citur ražotu
komponenšu komplektāciju, saskaroties
ar kvalitātes kontroles problēmām.
Savukārt Latvija pati par sevi ir niecīgs
tirgus, bet RAF produkcijas pasūtītāji
bijušajā PSRS vismaz 1990. gadu sākumā
nebija maksātspējīgi un līdz ar to ārvalstu
investoriem ne īpaši pievilcīgi.
Nākamajā attīstības posmā pēc
2000. gada, CAE valstīm integrējoties
ES, no vienas puses, pieauga izdevīgums
ražošanas apjomus reģionā paplašināt,
bet, no otras puses, palielinājās arī
valstu savstarpējā konkurence par
ārvalstu investīciju piesaisti. Piemēram,
2000. gadu sākumā Dienvidkorejas
automobiļu ražotājs Hyundai-Kia
apsvēra iespējas CAE reģionā uzsākt
Eiropas tirgū arvien vairāk pieprasīto Kia
automašīnu ražošanu. Dienvidkorejas
investori galvenokārt orientējās uz
Višegradas grupas valstīm un 2003. gada
septembrī it kā bija sašaurinājuši izvēli
līdz Ungārijai un Čehijai. Tā paša gada
novembrī Slovākijas ekonomikas ministrs

12
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Pāvels Rusko (Pavol Rusko) apmeklēja
Dienvidkoreju, lai mēģinātu pārliecināt
Hyundai-Kia pārstāvjus mainīt savu
lēmumu, kas viņam gala rezultātā
arī izdevās. ES atbalsta noteikumi
zināmā mērā ierobežo valstu potenciāli
piedāvājamo subsīdiju apjomu, taču
papildus tiešajām subsīdijām valstis
var sniegt arī dažāda veida netiešu
atbalstu. Slovākijas piedāvājums
ietvēra tiešās subsīdijas 170 milj. EUR
apmērā, aptuveni 700 milj. EUR
vērtus ieguldījumus publiskās ceļu
infrastruktūras izbūvē Žilinas reģionā,
40 milj. EUR vērta dzīvojamā kompleksa
būvniecību Hyundai-Kia menedžmenta
vajadzībām, vietējās lidostas, dzelzceļa
termināla un slimnīcas modernizāciju,
apņemšanos nodrošināt topošās
rūpnīcas darbinieku bērniem apmācības
angļu valodā un sadarbības iespējas
pētniecības un apmācību jomā ar Žilinas
Tehnisko universitāti, kas specializējas
autotransporta inženierijā. Jāatzīmē gan,
ka lokāli Slovākijas valdība saņēma asu
kritiku par pārāk lielu pretimnākšanu
Dienvidkorejas investoriem.13
Ja apskata pašreizējo automobiļu ražotņu
izvietojumu CAE reģionā, redzams, ka šie
uzņēmumi atrodas ļoti tuvu Rietumeiropai,
kas ir galvenais šobrīd CAE valstīs ražoto
automobiļu noieta tirgus. Izvietojumu
lielā mērā var izskaidrot ar loģistikas
izmaksām, kas ir būtiska kopējo izmaksu
komponente – gala ražošanai ir jāatrodas
pēc iespējas tuvāk labi sasniedzamiem
noieta tirgiem, kā arī detaļu un
komponenšu piegādātājiem, kas arī
pārsvarā izvietojušies ap Rietumeiropas
un CAE robežu. Vistālāk esošajās gala
produkcijas ražotnēs Kaļiņingradā un
Minskā notiek tikai dažādu ārvalstu
automobiļu modeļu, kas paredzēti
attiecīgi Krievijas un Baltkrievijas tirgiem,
komplektācija no gatavām komponentēm.

Jacobs, A. J. 2017. ibid; Pavlinek, P. 2001. Restructuring the Central and Eastern European Automobile Industry:
Legacies, Trends, and Effects of Foreign Direct Investment. Post-Soviet Geography and Economics, Vol. 42 (8),
614-649.
Jakubiak, M., Kolesar, P., Izvorski, I. and Kurekova, L. 2008. The Automotive Industry in the Slovak Republic:
Recent Developments and Impact on Growth. Commission on Growth and Development Working Paper Series,
No. 29.
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Rīgas autobusu fabrikas (RAF)
darbības pārtraukšana
Rūpnīcas RAF pirmsākumi meklējami
1949. gadā, kad Rīgas 2. autoremonta
rūpnīcā tika sākta autobusu virsbūvju
ražošana. Rūpnīca 1955. gadā
tika pārdēvēta par Rīgas Autobusu
fabriku (RAF). 1976. gadā RAF
darbība tika paplašināta, atverot
ražotni Jelgavā, kurā tika plānots
izgatavot 17 tūkstošus auto gadā.
Savos labākajos pastāvēšanas gados
uzņēmums ražoja apmēram 15 000
mikroautobusu gadā, nodarbinot
ap 5 000 strādājošo. 1990. gadu
sākumā rūpnīca pārtapa par akciju
sabiedrību, kurā 51% akciju piederēja
rūpnīcai RAF (darba kolektīvam) un
pa 24,5% - LR Ministru Padomei
un attiecīgajai nozares ministrijai.
Uzņēmums turklāt tika sadalīts
trīs atsevišķās daļās – RAF-Avia
(nodarbojās ar kravu pārvadājumiem),
RAF-ITC (nodarbojās ar inženieriju) un
RAF-Jelgava (turpināja nodarboties ar
autorūpniecību; turpmāk informācija
ir par šo uzņēmumu). Tomēr PSRS
sabrukuma rezultātā 1990. gados
RAF nonāca sarežģītos apstākļos,
tādēļ ka simtiem apakšuzņēmēju
atradās dažādās valstīs. Ražošanas
apjoma kritums bija straujš, un
1997. gadā ražošana tika pārtraukta
pavisam. Rūpnīca beidza pastāvēšanu
1998. gadā, kad tajā strādāja vien
130 darbinieki un kopējais parāds
bija apmēram 16 milj. USD. Šobrīd
darbojas vairs tikai RAF-Avia, bet RAFJelgava teritorijā iekārtots industriālais
parks, ko pārvalda SIA NP Jelgavas
Biznesa Parks.
Pēc padomju sistēmas sabrukuma
vairākas rūpnīcas CAE reģionā
tika pārpirktas. 1990. gados, arī
pēc bankrota, RAF aktīvi meklēja

sadarbības partnerus, tomēr
neveiksmīgi. Notika sarunas par
sadarbību gan ar VW, kas sadarbību
tomēr atteica Baltijas nestabilitātes
dēļ, gan ar GM, ar kuru tika noslēgts
sadarbības līgums par sanitāro
automašīnu būvniecību. Notika sarunas
par sadarbību ar GAZ speciālu GAZel
modeļu ražošanai, bet līgumu bloķēja
Latvijas valdība. Jelgavas pašvaldība bija
pieteikusies BMW izsludinātajā aptaujā
par rūpnīcas celšanu, tomēr Leipciga
spēja piedāvāt labvēlīgākus apstākļus
investoriem (BMW saņēma valdības
subsīdijas 700 milj. DEM (200 milj.
LVL) apmērā). Uzņēmuma likvidācijas
laikā bija runas par iespējamo Krievijas
mašīnbūves uzņēmuma ZIL ienākšanu
RAF rūpnīcas telpās. Pirms uzņēmuma
maksātnespējas pasludināšanas presē
izskanēja runas, ka uzņēmuma bankrota
gadījumā interesi par tā pirkšanu
izrādījis skandināvu koncerns Detroit
Group. Jautājums par to, vai šķērslis
ZIL ienākšanai bija RAF mašīnbūves
preču pārdošana izsolē un izvešana
uz Irānu, paliek atklāts, bet jebkurā
gadījumā iekārtas, kas ilgstoši nebija
lietotas, visdrīzāk, bez remonta nebija
darbināmas.
Kopumā, vērtējot RAF konkurētspēju
un izdzīvošanas izredzes 1990. gadu
beigās, jāpieskaras vairākiem
aspektiem. Viena no priekšrocībām
varētu būt izveidotās attiecības un
sadarbība ar partneriem bijušās PSRS
valstīs, tomēr jāmin, ka bijušās PSRS
valstis vairs īsti nespēja atļauties RAF
ražojumus, bet ar Rietumu autobūves
uzņēmumiem RAF konkurēt nespēja,
līdz ar to atvieglota ieeja austrumu
tirgos nebija īsti vērtīga, bet ieeja
rietumu tirgos – diezgan sarežģīta.
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Dokumentālajā filmā “Bleķis” (2003)
viens no uzņēmuma bijušajiem
darbiniekiem pauž viedokli, ka
RAF kvalitāte nebija tā labākā;
cits darbinieks stāsta, ka rūpnīcā
strādājošajiem esot licies, ka RAF ir
vislabākais, tomēr tagad, raugoties
atpakaļ, jāatzīst, ka viņi nav spējuši
kritiski novērtēt savu darbu un
veikumu, kas demonstrē to, ka
jaunajos tirgus ekonomikas apstākļos
RAF ražojumi nebija nedz gana
kvalitatīvi, nedz lēti, lai spētu ilgāk
pastāvēt tirgū. Uz to norāda arī pēdējo
divu izstrādāto modeļu (Roksana un
Stils) nespēja piesaistīt investorus.
Kā vēl viena potenciāla priekšrocība
auto ražošanas turpināšanai Latvijā
varētu tikt minēts nozarē pieredzējis,
kvalificēts un salīdzinoši lēts
darbaspēks. Lai gan nevar noliegt,
ka RAF strādāja labi dizaineri un
inženierijas speciālisti, kā arī labākajos
uzņēmuma darbības gados tajā bija
nodarbināti ap 5000 strādājošo,
daži fakti liek domāt, ka kopumā,

Protams, ražotņu izvietojumu nosaka
ne tikai loģistikas izmaksas. Taču, lai
piesaistītu gala produkcijas ražotājus
attālākām CAE vietām, piemēram,
Baltijas valstīm, pārējām piedāvājuma
sastāvdaļām būtu jākompensē attāluma
radītie zaudējumi. Hipotētiskai ražotnei
ar 300 tūkstošu automobiļu ražošanas
kapacitāti un 3000 darbiniekiem,
pirmkārt, būtu nepieciešama 180-200
hektāru platība industriālai darbībai
pielāgotā zonā. Valdībai kopā ar
pašvaldību būtu jānodrošina un
uzņēmumu vajadzībām jāpielāgo publiskā
infrastruktūra (elektrības un ūdens
padeve, ceļi, savienojumi ar dzelzceļu,
ostu un lidostu utt.) atbilstoši uzņēmuma
izvēlētajam loģistikas risinājumam.
Otrkārt, potenciālajam investoram

iespējams, arī šajā ziņā ražošanas
turpināšanai apstākļi nebija ideāli.
1990. gadu sākumā uzņēmuma direktors
N. Samodurovs kādā intervijā iesaka
atlaistajiem darbiniekiem pārkvalificēties,
jo preču cehā pastāvīgi trūkstot ap
100 darbinieku, arī montāžas un
pārklājumu cehos trūkstot darbinieku,
radusies vajadzība meklēt speciālistus
pat no ārzemēm. Tas, ka pietrūkst
dažādu darbinieku samērā maza
apgrozījuma Latvijas autoražošanas
uzņēmumā, norāda uz to, ka, iespējams,
ar šādu problēmu, tikai lielākos apmēros,
ienākot tirgū, saskartos arī Rietumu
autobūves kompānijas, kas varētu
būt kalpojis par šķērsli RAF investoru
piesaistei. Par darbaspēka radītām
priekšrocībām skeptiski bija arī pasaules
auto tirgotāju un auto ražotāju ģenerālās
asamblejas dalībnieki, kas 2001. gadā
Rīgā notikušajā saietā norādīja, ka
Baltijas valstu tirgus esot pārāk mazs
ietilpības ziņā, lai spētu piesaistīt tik
lielas investīcijas, kādas nepieciešamas,
piemēram, BMW vai VW rūpnīcas
uzcelšanai.

vietējā darbaspēka tirgū būtu jāspēj
nokomplektēt produktivitātes un izmaksu
ziņā konkurētspējīgs darba kolektīvs.
Savukārt publiskajiem spēlētājiem būtu
jāiesaistās nepieciešamā darbaspēka
apmācību finansēšanā. Treškārt, vietējiem
publiskajiem spēlētājiem būtu jānodrošina
starptautiski konkurētspējīgs nodokļu
režīms, jāpiedāvā tiešās subsīdijas 15%
apmērā no paredzamajām ārvalstu
tiešajām investīcijām (vismaz 2000 EUR
par vienu potenciāli jaunradīto darbavietu)
un jāizveido atraktīvs netiešo atbalsta
pasākumu klāsts (pētniecības iespējas,
mājokļi darbiniekiem, skolas, veselības
aprūpe utt.). Visbeidzot, līdzīgi stimuli
būtu jāpiedāvā potenciālo investoru
piegādātājiem, kam attiecīgajā vietā būtu
jāizveido noliktavas vai ražotnes.
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Globālajā automobiļu ražošanas
pievienotās vērtības ķēdē var izdalīt
sešas galvenās stadijas. Lai uzsāktu
kāda automobiļa masveida ražošanu,
pirmkārt, ir nepieciešams izveidot tā
konceptuālo dizainu, kas pamatā ir
māksliniecisks ārējā izskata atveidojums.
Dizaina process pārsvarā norit lielajos
automobiļu ražošanas uzņēmumos, lai
gan ir atsevišķas neatkarīgas auto dizaina
studijas, kas sadarbojas ar vairākiem
ražotājiem. Tad konceptuālais dizains
tiek pārveidots detaļu un sistēmas bloku
kopumā, kuru ražošanu var uzticēt
dažādiem ražotājiem un, kuras integrējot,
tiek veikta gala ražošana. Šis process
ir samērā komplicēts, netiek nodots
ārpakalpojumu sniedzējiem un tiek
veikts vadošo uzņēmumu galveno mītņu
tuvumā (Detroitā, Volfsburgā, Štutgartē,
Parīzē, Nagojā un dažās citās vietās).

Arvien vairāk automobiļu izstrādes
procesā iesaistās arī lielākie pirmā līmeņa
piegādātāji, kas līdz ar jauno automobiļu
izstrādi pārveido un uzlabo tiem uzticētos
piegādes ķēdes posmus. Tie ir uzņēmumi,
kas specializējušies noteiktu automobiļa
sistēmu jeb moduļu (šasiju, transmisiju,
elektronisko sistēmu, iekšējā interjera utt.)
ražošanā un kas pārsvarā izvietojušies
tuvu gala produkcijas ražotnēm. Pirmā
līmeņa piegādātāju tirgū pēdējo 20 gadu
laikā notikusi ievērojama konsolidācija, un
vadošo uzņēmumu (tādu kā Robert Bosch,
Magna, Denso u.c.) apgrozījums pārsniedz
vairākus desmitus miljardu eiro. Savukārt
otrā līmeņa piegādātāji pārsvarā ir mazie
un vidējie uzņēmumi, kas ražo detaļas vai
komponentes konkrētam pasūtītājam,
taču arī šajā līmenī ir uzņēmumi, kas
ir pārstāvēti starptautiskā līmenī un
sadarbojas ar vairākiem pasūtītājiem.

Automobiļu ražošanas globālā pievienotās vērtības ķēde

Dizains un
attīstība

3.15. attēls

Detaļas un
komponentes

Sistēmas
moduļi

Sistēmu
integrācija
(gala ražošana)

Mārketings
un pārdošana

Rezerves daļas,
remonts un
pārstrāde

Avots: Sturgeon, T., Daly, J., Frederick, S., Bamber, P. and Gereffi, G. 2016. The Philippines in the Automotive Global Value Chain.
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Sistēmu integrāciju jeb gala ražošanu
gandrīz vienmēr veic vadošais uzņēmums
un parasti pēc iespējas tuvāk galvenajiem
noieta tirgiem. Var izšķirt divus ražošanas
modeļus. Attālos, salīdzinoši nelielos
tirgos, kas tiek aizsargāti ar tarifiem
un kuros ar likumu noteikts, ka daļu
ražošanas nepieciešams veikt vietējā
tirgū, automobiļi tiek ražoti no pilnībā
vai daļēji demontētiem komplektiem
(complete or partial knock down
production model), kas nokomplektēti
uzņēmumu galvenajās ražotnēs ar
augstu apgrozījumu. CAE ražošana no
komplektiem notiek Solomonovā, Minskā
un Kaļiņingradā. Savukārt lielākā daļa
automobiļu tiek ražota centralizētās
ražotnēs, no kurām gatavā produkcija tiek
nosūtīta uz noieta tirgiem (completely
built up production model). Pilnīgi
nokomplektētas gala produkcijas ražotnes
parasti saražo vismaz 350 tūkstošus
automobiļu gadā.
Visbeidzot mārketingu un pārdošanu
parasti organizē vadošie uzņēmumi,
bet tehniskā apkope un remonts, kā arī
nolietoto automobiļu pārstrāde ir vietējo
uzņēmumu kompetence.
Višegradas valstu integrācija globālajā
automobiļu ražošanas pievienotās
vērtības ķēdē notika, pateicoties vadošo
autobūves uzņēmumu lēmumiem
pārvietot gala ražošanu uz šīm valstīm.
Tam par pamatu bija gan Višegradas
valstu izdevīgais novietojums tuvu
Rietumeiropas noieta tirgum, gan
salīdzinoši zemās darbaspēka izmaksas.
Līdz ar gala ražošanas paplašināšanos,
palielinājās arī pirmā un otrā līmeņa
piegādātāju darbība reģionā. Līdzīgi
šobrīd reģionālajā ražošanas klasterī
integrējas Serbija, Rumānija un Bulgārija,
kas, salīdzinot ar, piemēram, Čehiju, var
piedāvāt vēl lētāku darbaspēku.
Attālākām vietām, tādām kā Baltijas
valstis, šāda iespēja gan, visticamāk,
nav pieejama, un potenciāls integrēties

14

KPMG. 2017. Global Automotive Executive Survey 2017.
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globālajā pievienotās vērtības ķēdē
saistīts ar alternatīviem scenārijiem.
Pirmkārt, nozares eksperti norāda, ka
arvien vairāk otrā līmeņa detaļu un
komponenšu piegādātāji ir nevis vietējie
uzņēmumi, bet savā nišā konkurētspēju
ieguvušas starptautiskas firmas, kas
savu produkciju eksportē vairākiem
piegādātājiem un veido globālu
depozitāriju sistēmu, kas apgādā pirmā
līmeņa piegādātājus un gala ražotājus.
Šeit tad potenciāli ir iespēja sākt ar
tehnoloģiski vienkāršākiem pasūtījumiem
un pamazām, kāpinot kompetenci,
pārvietoties uz sarežģītākiem, bet arī
ienesīgākiem pievienotās vērtības ķēdes
posmiem. Process zināmā mērā jau
ir aizsācies, Latvijā ražošanu uzsākot
un attīstot tādiem uzņēmumiem kā
AKG Termotechnik, Leax, Dinex Latvia,
Malmar Sheet Metal u.c. Šie uzņēmumi
specializējas dažādu auto detaļu un
komponenšu, kas paredzētas smagajiem
transportlīdzekļiem, celtniecības,
lauksaimniecības un kalnrūpniecības
tehnikai, ražošanā.
Otra iespēja integrēties globālajā
pievienotās vērtības ķēdē saistīta
ar automobiļu dizainu un prototipu
izstrādi, kas tradicionāli bijusi vadošo
uzņēmumu kompetence. Taču nozares
eksperti uzskata, ka tuvākajā laikā
nozarē iespējamas būtiskas pārmaiņas.
KPMG aptaujas dati liecina, ka 83%
nozares vadošo darbinieku sagaida,
ka automobiļu ražošanas nozare
piedzīvos būtiskas biznesa modeļa
izmaiņas.14 Šī sentimenta pamatā ir
elektroautomobiļu attīstība, iespējamās
izmaiņas iedzīvotāju pārvietošanās
paradumos un citi aspekti. Automobiļu
dizaina jomā Latvijā darbojas gan Andris
Dambis un OSC, kas būvē elektriskās
eO un OSCar sacīkšu automašīnas, gan
Dartz, kas pēc individuālā pasūtījuma
ražo luksus klases bruņotos automobiļus.
Taču šie uzņēmumi ir salīdzinoši nelieli un
pagaidām specializējas uz ļoti šauras nišas
produktiem.
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Būtisku biznesa modeļa izmaiņu iespējamība automobiļu ražošanas nozarē

3.16. attēls

Samērā
neispējamas
Pilnīgi
neiespējamas
2015 3%

2017 3%

9%

13%

1%

Nezinu / Grūti pateikt

Samērā iespējamas

Ļoti
iespējamas

32%

43%

14%

52%

31%

Avots: KPMG. 2017. (n = 953)

3.3. Cilvēkkapitāls
Šajā sadaļā salīdzināts Certus analizētajās
apstrādes rūpniecības apakšnozarēs
nodarbināto izglītības līmenis un
vecuma struktūra, kā arī īsumā iezīmēti

apakšnozaru ziņojumos identificētie
darbības virzieni cilvēkkapitāla
akumulēšanas atbalstam.

Darbinieku izglītība un vecums
Darbinieku izglītības līmenis sniedz
vispārīgu priekšstatu par apstrādes
rūpniecības apakšnozarēs akumulēto
cilvēkkapitālu. Veicot salīdzinājumus,
jāņem vērā, ka apakšnozaru specifika
atšķiras, un dažās apakšnozarēs
nepieciešamās prasmes un iemaņas
ir apgūstamas augstskolās, bet citās
apakšnozarēs nepieciešamās prasmes
un iemaņas – profesionālajās izglītības
iestādēs. Apskatot Certus analizētās
apakšnozares, redzams, ka vislielākais
darbinieku ar augstāko izglītību skaits
ir farmācijas apakšnozarē, kur tas
pārsniedz apstrādes rūpniecības vidējo
rādītāju par 24 procentpunktiem.

Proporcionāli farmācijas apakšnozare
arī nodarbina vismazāk strādājošo,
kuri ieguvuši tikai pamatizglītību vai
vēl zemāku izglītības līmeni – 5% no
apakšnozarē nodarbinātajiem, salīdzinot
ar 11% vidēji apstrādes rūpniecībā.
Savukārt augstākās un pamatizglītības
rādītāji vispieticīgākie ir kokrūpniecībā
un ar to saistītajā mēbeļu ražošanā. Taču
šīs apakšnozares atšķirībā no pārējām ir
spējušas panākt, ka tajās nodarbināto
profesionālo vidējo izglītību ieguvušo
darbinieku īpatsvars ievērojami (vairāk
nekā par 10 procentpunktiem) pārsniedz
vispārējo vidējo izglītību ieguvušo
darbinieku īpatsvaru.

Nākotnes mērķi, tagadnes virzieni. Latvija 2022
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Darbinieku sadalījums pa darbības veidiem un izglītības līmeņiem 2014. gadā, %

3.17. attēls

Farmācija

45

23

27

5

Automobīļi

20

33

40

7

Pārtikas rūpniecība

16

35

35

14

Mēbeles

16

43

33

7

Kokrūpniecība

13

40

25

24

Apstrādes rūpniecība

21

38

29

11

Augstākā

Profesionālā vidējā

  Vispārējā vidējā   

Pamatizglītība vai zemāka

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Darbinieku sadalījumu pa izglītības
līmeņiem papildina dalījums pa vecuma
grupām. Ja izglītības līmenis netieši norāda
uz akumulētā cilvēkkapitāla daudzumu,
tad darbinieku vecuma struktūra sniedz
priekšstatu par to, kā cilvēkkapitāls

apstrādes rūpniecības apakšnozarēs varētu
mainīties tuvāko gadu laikā. Salīdzinoši
vecāka gadagājuma cilvēki ir nodarbināti
farmācijā un pārtikas rūpniecībā. Šajās
apakšnozarēs ir vairāk darbinieku vecumā
no 50 līdz 64 gadiem un virs 64 gadiem.

Darbinieku sadalījums pa darbības veidiem un vecuma grupām 2014. gadā, %

3.18. attēls

Farmācija

9

36

18

32

5

Pārtikas rūpniecība

7

29

25

36

3

Kokrūpniecība

8

40

26

26

2

Mēbeles

10

36

25

26

3

Automobīļi

13

40

20

27

8

36

24

29

Tautsaimniecība

  15-24    
Avots: Centrālā statistikas pārvalde

  25-39    

  40-49   

  50-64   

65+
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Farmācijas apakšnozarē ir salīdzinoši
mazāk pusmūža darbinieku (18% vecumā
no 40 līdz 49 gadiem), tai pašā laikā
tautsaimniecībā kopumā šī vecuma grupa
veido 24%. Savukārt pārtikas rūpniecības
uzņēmumi nav spējuši piesaistīt jaunus
cilvēkus vecumā no 15 līdz 24 gadiem
un no 25 līdz 39 gadiem. Šajās vecuma
grupās uz citu apakšnozaru fona izceļas
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automobiļu un to detaļu ražošana, kurā
darbinieku līdz 40 gadiem īpatsvars ir
53%, kas ir par 9 procentpunktiem vairāk
nekā tautsaimniecībā kopumā. Visumā
jāsecina, ka visās apskatītajās apstrādes
rūpniecības apakšnozarēs tuvāko gadu
laikā būs jāaizstāj daļa no ilggadējiem
darbiniekiem.

Apakšnozaru vajadzības
Specifiskas ar darbinieku apmācību
un cilvēkkapitāla akumulāciju saistītas
problēmas parādās gandrīz visās Certus
analizētajās apstrādes rūpniecības
apakšnozarēs, taču īpaši aktuālas
tās ir apakšnozarēs, kurās nav dabīgi
izveidojušos priekšrocību un cilvēkkapitāls
ir noteicošais konkurētspējas avots.
Tajā pašā laikā cilvēkresursu attīstība
ir viena no jomām, kur valsts iesaiste
ir ekonomiski pamatota un izdevīga
ne tikai uzņēmumiem, bet visai
sabiedrībai kopumā, tādēļ šī ir joma,
kur publiskie spēlētāji var iesaistīties un
kur tiem ir aktīvi jāiesaistās. Valsts ir
atbalstījusi STEM (zinātnes, tehnoloģiju,
inženierzinātnes un matemātikas) studiju
virzienus, taču studentu interese un
sagatavotība ir sagādājusi vilšanos.
Farmācijas nozares pārstāvji norāda,
ka uzņēmumiem ir grūtības atrast gan
speciālistus uzņēmumu pamatdarbības
nodrošināšanai, gan apkalpojošo
personālu. Problēmas ir arī ar jauno
speciālistu iegūtās izglītības kvalitāti;
dabaszinātņu apmācībā būtu nepieciešami
uzlabojumi, sākot jau ar pamatskolas
līmeni. Farmācijas nozarei nav sava
profesionālās izglītības kompetences
centra, bet vienīgā izglītības iestāde, kas
gatavo profesionāla līmeņa darbiniekus,
ir Olaines Mehānikas un tehnoloģijas
koledža, kam vitāli nepieciešami
infrastruktūras uzlabojumi. Savukārt
augstākā līmeņa augstskolu studiju
programmām ir problēmas ar studentu
piesaisti. Piemēram, Rīgas Stradiņa

universitāte jau trešo gadu uzņem
maģistrantus rūpnieciskās farmācijas
programmā. Potenciālo studentu interese
gan nav īpaši liela, kas, iespējams, ir
saistīts ar nepietiekamu informāciju
par potenciālajām darba iespējām pēc
studiju beigšanas. Programmā uzņem
reflektantus ar farmaceita grādu, kuri
darba tirgū (aptiekās, ārvalstīs ražoto zāļu
izplatītāju vidū u.c.) ir pieprasīti arī bez
papildus kvalifikācijas iegūšanas, tādēļ
svarīgi precīzi iezīmēt karjeras attīstības
iespējas, studiju programmu beidzot.
Savukārt automobiļu un to detaļu
ražošanas apakšnozarei un plašāk
definētajai mašīnbūvei un metālapstrādei
būtiski turpināt veiksmīgi aizsākto
profesionālās izglītības iestāžu un
uzņēmumu sadarbību jauno darbinieku
un speciālistu apmācībā. Vairāki nozīmīgi
nozares ārvalstu investori darbaspēka
kvalifikācijas un izmaksu attiecību min
kā svarīgu salīdzinošo priekšrocību.
Viens no virzieniem, pie kura varētu
strādāt, ir izglītības iestāžu un nozares
uzņēmumu tālāka tuvināšana. Saskaņā
ar uzņēmēju viedokli joprojām liels
trūkums ir izglītības iestāžu pasniedzēju
nepietiekamās zināšanas par jaunākajām
ražošanā izmantojamajām tehnoloģijām
un ražošanas organizēšanas principiem.
Jau iesāktais duālās izglītības process
būtu jāpiemēro ne tikai profesionālo
skolu audzēkņiem, bet arī pasniedzējiem,
nosakot pienākumu stažēties uzņēmumos.
Tāpat uzņēmumu pārstāvji ir plašāk
jāiesaista studentu apmācību procesā.

Nākotnes mērķi, tagadnes virzieni. Latvija 2022
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Lai kāpinātu pievienotās vērtības
pieaugumu piena nozarē, nepieciešams
izveidot darbinieku kvalifikācijas
izaugsmes sistēmu, pilnveidojot
apmācību un pārkvalificēšanās iespējas
ražošanas vadītājiem, pienrūpniecības
tehnologiem un strādniekiem. Ražošanas
vadīšanas speciālistus varētu apmācīt
kādā no augstskolām, izveidojot
izglītības programmu biznesa vadībā jau
strādājošiem speciālistiem, kam trūkst
specifisku zināšanu par lielāku ražošanas

sistēmu vadību, kā arī par produktu
attīstību un virzību eksporta tirgos.
Savukārt darbinieku kvalifikācijas celšanai
varētu izmantot esošos profesionālās
izglītības kompetences centrus, tajos
atverot pienrūpniecības tehnologa, kā
arī pienrūpniecības un piensaimniecības
strādnieka mācību programmas,
ko varētu apgūt gan kā pilna laika
programmas, gan kā kvalifikācijas
paaugstināšanas programmas (apmācību
moduļus).

3.4. Produktivitāte un inovācijas
Ilgtermiņā uzņēmumu un tautsaimniecības
izaugsme saistās ar modernu
tehnoloģiju ieviešanu un produktivitātes
palielināšanu. Šajā kontekstā valstu
līmenī nereti tiek vērtētas un salīdzinātas
nacionālās inovāciju sistēmas. Piemēram,
Eiropas Komisija katru gadu publicē
Eiropas inovāciju rezultātu pārskatu.
Pārskata ietvaros inovāciju sistēmas tiek
salīdzinātas, izmantojot astoņas inovāciju
dimensijas un 27 dažādus indikatorus
(publiskie un privātie ieguldījumi
pētniecībā, patentu pieteikumi, iespēju
virzīta iesaistīšanās uzņēmējdarbībā,
inovatīvu mazo un vidējo uzņēmumu
savstarpējā sadarbība utt.). Latvijas
sniegums ir krietni zem ES vidējā, un
Latvija ir starp 14 ES valstīm, kuru
inovāciju sistēmas tiek vērtētas kā
mēreni inovatīvas. Vienīgie indikatori,
kuri Latvijā ir ievērojami labāki nekā vidēji
ES, ir iedzīvotāju ar augstāko izglītību
proporcija un pieeja platjoslas interneta
pieslēgumam. Salīdzinot ar 2010. gadu,
situācija Latvijā ir nedaudz uzlabojusies un
pietuvojusies ES vidējai. Taču zemāk par
Latviju tiek novērtētas vien četru valstu
(Rumānija, Bulgārija, Horvātija un Polija)
inovāciju sistēmas, bet salīdzinājumā
ar tuvākajām kaimiņvalstīm Lietuvu un
Igauniju Latvijas novērtējums atpaliek

15

par vairāk nekā 20 procentpunktiem –
Latvijas inovācijas sistēma ES vidējam
atbilst par 57%, kamēr kaimiņvalstu
sistēmu novērtējumi sastāda 79% no ES
vidējā.15
Latvijas uzņēmumu produktivitāti gan
pārsvarā ietekmē nevis Latvijā, bet
gan visā pasaulē radītas inovācijas.
OECD aprēķini liecina, ka uzņēmumu –
attiecīgo nozaru globālo līderu – kopējā
ražošanas faktoru produktivitāte ir vidēji
4 - 5 reizes augstāka, bet darbaspēka
produktivitāte pat vairāk kā 10 reizes
augstāka nekā pārējiem uzņēmumiem.
Globālo līderu priekšrocībām turklāt
ir tendence pieaugt. Šie uzņēmumi
parasti ir starptautiski un aktīvi
iesaistās globālajās piegāžu ķēdēs. Tie
pastiprināti iegulda uz zināšanām balstītā
kapitālā (P&A, intelektuālajā īpašumā,
uzņēmumam nepieciešamu specifisku
prasmju uzkrāšanā utt.) un grūti tālāk
nododamu zināšanu radīšanā. Valstis
gūst labumu, ja to uzņēmumi mācās no
globālajiem līderiem un pielāgo savām
vajadzībām līderu ieviestās tehnoloģijas.
Savukārt uzņēmumi šīs spējas attīsta,
ja jūt starptautisku konkurenci, kā
arī ieguvumus no savas darbības
paplašināšanas starptautiskā līmenī.

European Commission. 2017. European Innovation Scoreboard 2017.
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OECD akcentē, ka publisko spēlētāju
uzdevums ir nodrošināt, lai uzņēmumi
pilnībā varētu izmantot ieguvumus no
ražošanas faktoru brīvas starptautiskas
kustības (piemēram, neapgrūtinot augsti
kvalificētu ārvalstu speciālistu piesaisti).
Tāpat būtiski ir uzturēt pētniecības
kapacitāti nacionālajā līmenī (piemēram,
atbalstot privātā un publiskā sektora P&A
sadarbības projektus) un ar laika ziņā
terminētu iniciatīvu palīdzību atbalstīt
uzņēmumus, kuri riskē un iegulda nozarei
un sabiedrībai kopumā būtisku inovāciju
ieviešanā un pielāgošanā (piemēram,
atbalstot riska kapitāla programmas un
piedāvājot nodokļu atvieglojumus).16
No Certus analizētajām apstrādes
rūpniecības apakšnozarēm globāli
visnozīmīgākie P&A izdevumi ir farmācijas
nozarē. Farmaceitiskās kompānijas
pētniecībā attiecībā pret apgrozījumu
iegulda līdz pat piecas reizes vairāk
nekā vidējais apstrādes rūpniecības
uzņēmums.17 Latvijas uzņēmumi gan
vairāk līdzinās patentbrīvo medikamentu
ražotājiem, kas pētniecībai atvēl
salīdzinoši mazāk līdzekļu. Uzņēmumu
pieprasījums un spēja komercializēt esošās
pētnieciskās iestrādes ir nepietiekama,
lai kalpotu par vietējās inovāciju sistēmas
dzinējspēku. Lai kāpinātu Latvijas
pētniecisko institūciju spēju īstenot
arvien plašāku ar jaunu medikamentu
radīšanu saistītu pētniecības pakalpojumu
klāstu un vienlaicīgi paplašinātu jauno
un pieredzējušo apakšnozares spēlētāju
iespējas sadarboties, valsts varētu
ieguldīt kopīgi izmantojamas atvērta tipa
tehnoloģiju pārneses infrastruktūras
(PharmaHub) attīstībā. Piemēram, Rīgas
Stradiņa universitātes paspārnē varētu
veidot gatavo zāļu formu laboratoriju un
pilotražotni, kur farmācijas uzņēmumiem,
pētniekiem, mācībspēkiem un citiem
nozares pārstāvjiem būtu iespējas
izstrādāt jaunas zāļu formas un to

16
17
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ražošanas procesu. Paralēli PharmaHub
varētu kļūt arī par mācību bāzi gatavo
zāļu tehnoloģijas un rūpniecisko farmāciju
apgūstošajiem studentiem.
Certus analīze liecina, ka ievērojams
produktu attīstības potenciāls ir arī piena
ražošanā. Salīdzinājumā ar farmāciju
piena nozarē pētniecības intensitāte ir
ievērojami zemāka, taču Latvijas piena
ražotāji ir koncentrējušies uz zemas
pievienotās vērtības masveida produktu
ražošanu un eksportu, kas ierobežo
to ienākumu bāzi un tālāku attīstību.
Tādēļ no līdzīgas zināšanu pārneses un
produktu attīstības infrastruktūras iegūtu
arī piena rūpniecības nozare. Balstoties
uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes
uzkrāto zināšanu un tehnoloģiju
potenciālu, varētu izveidot pētniecības
centru, kas strādātu pie eksportspējīgu
piena pārstrādes industrijas produktu
radīšanas un ieviešanas ražošanā. Centra
finansēšanai varētu izmantot publisko
un privāto partnerību, un, ik gadu
ieguldot finanšu resursus 0,5 milj. EUR
apmērā, jau 2-3 gadu laikā tam vajadzētu
sniegt pirmos produktīvos rezultātus.
Svarīgākais šai procesā ir atzīt minēto
darbību mērķtiecību un izveidot publiskā
finansējuma kompleksu risinājumu,
apvienojot valsts finansējumu ar ES
Lauksaimniecības un lauku attīstības
fonda resursiem un papildinot tos ar citu
ES fondu resursiem.
Savukārt kokrūpniecības apakšnozares
tuvināšanās globālajiem līderiem
saistīta ar koksnes resursu efektīvāku
izmantošanu un tālākapstrādes jomas
attīstību, veidojot jaunus un paplašinot
esošos uzņēmumus, kas pēc ražošanas
apjoma būtu līdzvērtīgi vadošajiem
ārvalstu uzņēmumiem. Produktivitātes
celšanai būtiska ir gan stratēģisko
investoru piesaiste, gan kokrūpniecības
pētniecības attīstība.

OECD. 2015. The Future of Productivity. Paris: OECD.
Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA). 2015. 2015 Biopharmaceutical Research
Industry Profile. Washington, DC: PhRMA.
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Kopumā Latvijas kokrūpniecības
apakšnozares pētniecības sektors
ir labi organizēts, un Latvija varētu
mēģināt pozicionēties kā reģionālais
līderis meža un kokrūpniecības
fundamentālās un lietišķās pētniecības
jomā, tādejādi veicinot arī investoru
piesaisti tālākapstrādei. Latvijas
zinātnisko institūciju vidū salīdzinoši
zems novērtējums ir LLU Meža fakultātei,
kurai līdzās nākamo kokrūpniecības
nozares praktiķu apmācībai būtu vairāk
jākoncentrējas uz nākamo nozares
pētnieku sagatavošanu.
Analizējot mašīnbūves apakšnozari,
jāsecina, ka visi Latvijas uzņēmumi ir
mazi uz globālo tirgus līderu fona un
vairākums no tiem ir arī pārāk mazi
tirgus nišās, kurās tie darbojas. Tādēļ
apakšnozares tālākas attīstības iespējas
lielā mērā ir saistītas ar darbības
mēroga pieaugumu. Savukārt ražošanas
apjomu kāpināšana parasti ir saistīta ar
jaunu tehnoloģiju un iekārtu ieviešanu.
Modernās metālapstrādes iekārtas ir ne
vien dārgas, bet arī tik daudzveidīgas,
sarežģītas un specifiskas, ka topošajiem
uzņēmējiem nav iespēju izvērtēt, kas tieši
būs nepieciešams, turklāt trūkst zināšanu
par tehnoloģiju iespējām. Lai šo problēmu
risinātu, nozares asociācijas paspārnē
sadarbībā ar augstskolām un pētniecības
institūtiem varētu veidot specializētu
mašīnbūves inkubatoru, kurš palīdzētu
uzņēmumiem izvēlēties piemērotāko
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tehnoloģiju, sniegtu ieteikumus ražošanas
procesu organizācijas uzlabošanai un
produktu pilnveidošanai.
Visbeidzot, visās apstrādes rūpniecības
apakšnozaru inovāciju sistēmās arvien
lielāku lomu spēlē digitalizācija. Daži
nozares pārstāvji pat uzskata, ka visiem
industriālajiem uzņēmumiem ar laiku
nāksies specializēties arī informācijas
tehnoloģijās un datu analīzē.18 Savukārt
patentu datu analīze liecina, ka kopš
1980. gadiem ne tikai elektronikas
ražošanas apakšnozarē, bet arī apstrādes
rūpniecībā kopumā uzlabojumi ražošanas
procesā un produktu attīstībā ir arvien
vairāk saistīti ar programmatūras
pielietojumu, mazāk – ar tradicionālajiem
mehāniskajiem vai ķīmiskajiem
jaunievedumiem. Uzņēmumi, kuru vadība
bijusi atvērtāka digitalizācijai un kuriem ir
bijusi brīvāka piekļuve IKT speciālistiem,
ir bijuši veiksmīgāki novatori, iegūstot
salīdzinoši vairāk patentu un augstāku
P&A investīciju novērtējumu uzņēmumu
akciju vērtības izteiksmē.19 Latvijas
IKT pakalpojumu nozares attīstība
pēdējo gadu laikā ir bijusi salīdzinoši
veiksmīga, un paredzams, ka tā būs
arvien nozīmīgāka apstrādes rūpniecības
konkurētspējas palielināšanai. Tādēļ,
domājot par apstrādes rūpniecības
inovāciju sistēmas attīstību, īpaša
uzmanība jāpievērš IKT, un jāveicina šo
tautsaimniecības nozaru integrācija.

Charlie Rose. A conversation with Jeff Immelt, chairman and C.E.O. of General Electric. June 15, 2015.
https://charlierose.com/videos/29135
Branstetter, L. G., Drev, M., Kwon, N. 2015. Get with the Program: Software-Driven Innovation in Traditional
Manufacturing. NBER Working Paper Series, No. 21752.
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Stratēģija

Rūpniecība kā attīstības
scenārijs reģioniem
Ieguldījumi apstrādes rūpniecības nozarē
pēc iespējas jāsaista ar reģionu attīstību
ārpus Rīgas teritorijas.
Infrastruktūra un publiskie
pakalpojumi jāpakārto privātajiem
ieguldījumiem, piedāvājot izvietojumu
industriālajās zonās un līdzfinansējot
uzņēmumu izvēlētos loģistikas
risinājumus.

Apakšnozaru vajadzības
un proaktīva konkurence
Apstrādes rūpniecības apakšnozaru
vajadzības atšķiras, un starptautiski
nereti konkurē ne tikai uzņēmumi, bet
nacionālās ekosistēmas. Šādos apstākļos
horizontālie atbalsta mehānismi bieži vien
ir nepietiekami, lai sasniegtu kvalitatīvu
vai kvantitatīvu lēcienu attīstībā.
NAP mērķis – 20% apstrādes
rūpniecības īpatsvars IKP – pārskatāmā
nākotnē ir nesasniedzams, bet tam
var tuvināties ar uz apakšnozarēm
orientētām politikas inciatīvām,
kas palīdzētu uzņēmumiem apgūt
ienesīgākus pievienotās vērtības
segmentus globālajās piegāžu ķēdēs.

Digitalizācija
Globālā līmenī apstrādes rūpniecība
transformējas, arvien lielāku lomu
spēlējot automatizācijai un uz IKT
balstītiem jaunievedumiem.
Nodarbinātība apstrādes rūpniecībā
ir samazinājusies un turpinās
samazināties tuvākajā nākotnē, taču
digitalizācija rada jaunas iespējas
gan tirgus segmentu apgūšanā,
gan kvalitatīvi atšķirīgu darbavietu
radīšanā.
Apstrādes rūpniecības un IKT
nozaru integrāciju sekmē progresīva
uzņēmumu vadība un brīva piekļuve
IKT speciālistiem, kas, palielinot
IKT studiju programmu absolventu
skaitu, varētu izvērsties par Latvijas
salīdzinošo priekšrocību.

