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Atpakaļ nākotnē?
Rīga kā savienotājpilsēta
Daunis Auers un Vjačeslavs Dombrovskis

Kopsavilkums
Pilsētas ir mūsdienu ekonomiskās
izaugsmes un valsts konkurētspējas
galvenais virzītājspēks

Rīgas pārtapšanā par reģionālo
metropoli izšķirošu lomu spēlēja
pieci faktori
Ekonomiskā ģeogrāfija

laba
pārvaldība
atvērtība
un dzīves
kvalitāte
Puse pasaules
iedzīvotāju,
tostarp trīs
ceturtdaļas eiropiešu,
jau dzīvo pilsētās

Pilsētas šobrīd rada
divas trešdaļas no
pasaules IKP

21. gadsimtā trīs
ceturtdaļas pilsētu
ir augušas straujāk
nekā attiecīgo valstu
ekonomika kopumā
ANO lēš, ka
2050. gadā divas
trešdaļas pasaules
iedzīvotāju dzīvos
pilsētā

Latvijas ekonomiskā attīstība ir
cieši saistīta ar Rīgas starptautisko
konkurētspēju

cilvēkkapitāls
finanšu pakalpojumi

Pirmā pasaules kara priekšvakarā, Rīga
bija vēl rosīga, plaukstoša, starptautiska
metropole:

1900 gadā Krievijas impērijas Latvijas provincēs
rūpniecībā bija nodarbināti 62 300 strādnieku,
salīdzinot ar 24 000 Igaunijā un 18 500 Lietuvā

Trīs ceturtdaļas Rīgas pilsētas
rūpniecības produkcijas tika
eksportēta uz Krievijas iekšējo
tirgu vai uz Eiropu

Rīgas osta bija Krievijas
impērijas lielākā eksportosta,
apsteidzot Sanktpēterburgu
un Odesu

Rīgai ir visi vajadzīgie priekšnosacījumi,
lai atkal kļūtu par nozīmīgu
savienotājpilsētu

2016.g.

50,5%
Latvijas iedzīvotāju dzīvoja
Rīgas aglomerācijā ar

67,5%

īpatsvaru valsts IKP.

Strauju attīstību varētu panākt,
Īstermiņā orientējoties uz ārpakalpojumu sniegto
uzņēmumu kopīgo pakalpojumu centru pārvietošanu uz
Rīgu un atbalstot augstākās izglītības eksportu, un
vidējā termiņā plānot konferenču centru (MICE) un
medicīnas pakalpojumu eksportu attīstību Rīgā, un
skaidri atbalstot un attīstot Rīgas esošās reģionālās
priekšrocības (tūrisms, lidosta, brīvosta, un finanšu
pakalpojumi) kā galvenajai "droša patvēruma" un
savienotājpilsētai Baltijas valstīs.
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“19. gs. bija impēriju laikmets, 20. gs. – nacionālo valstu
laikmets, bet 21.gs. ir pilsētu laikmets”

Ievads
Pilsētas ir mūsdienu ekonomiskās
izaugsmes un konkurētspējas galvenais
virzītājspēks. Cilvēkus aizvien vairāk
piesaista urbānās vides piedāvātās
profesionālās un izglītības iespējas,
dinamisks dzīvesveids un kontaktu
veidošanas (social networking) iespējas.
Puse pasaules iedzīvotāju, tostarp
trīs ceturtdaļas eiropiešu, jau dzīvo
pilsētās. Pilsētas šobrīd rada apmēram
divas trešdaļas no pasaules IKP, un tām
ir būtiska loma valstu ekonomiskās
labklājības veidošanā. Piemēram, saskaņā
ar Lielbritānijas Nacionālā statistikas
biroja jaunākajiem datiem londonieši
ik gadu nodokļu ieņēmumos nomaksā
gandrīz par 3 000 EUR vairāk, nekā
saņem publiskā sektora maksājumu veidā,
bet starpība tiek novirzīta uz mazāk
turīgiem reģioniem.2
Pilsētu nozīme un ietekme nākotnē
turpinās pieaugt. Apvienoto Nāciju
Organizācija lēš, ka 2050. gadā divas
trešdaļas pasaules iedzīvotāju dzīvos
pilsētās, jo globālais pilsētu iedzīvotāju
skaits ik gadu pieaug par 60 miljoniem
(jeb 17 Berlīnēm). Rezultātā Latvijas
ekonomiskā nākotne ir cieši saistīta
ar Rīgas starptautisko konkurētspēju,
it īpaši salīdzinājumā ar reģionālajiem
konkurentiem Viļņu un Tallinu.
Tomēr pilsētu konkurētspējas
veidošana ir sarežģīts process.
Pasaules konkurētspējīgākās pilsētas

1
2

3

gūst panākumus izteikta Mateja efekta
(Matthew Effect) rezultātā.3 Lielajām
pilsētām, tādām kā Londona, Parīze
un Berlīne, raksturīga aglomerāciju
ekonomika, proti, tās piesaista arvien
lielākas starptautiskās investīcijas un
aizvien vairāk talantīga cilvēkkapitāla
tieši tādēļ, ka tajās jau pastāv plašāks
piedāvāto karjeras un izklaides iespēju
klāsts, augstāka produktivitāte un
atalgojums. Tas ir loks, kuru grūti pārraut.
Tomēr tas nav neiespējami.
Šobrīd ir vērts pieminēt, ka tikai pirms
100 gadiem, Pirmā pasaules kara
priekšvakarā, Rīga bija rosīga, plaukstoša,
starptautiska metropole – Ziemeļeiropas
Ņujorka. Iedzīvotāju skaita (482 000
jeb par 100 000 vairāk nekā tā laika
Stokholmā) un ietekmes ziņā tā bija
otrā lielākā pilsēta Baltijas reģionā aiz
Sanktpēterburgas. Turklāt Rīgas izaugsme
par reģionālas nozīmes pilsētu bija
notikusi ļoti strauji – 1867. gadā pilsētas
iedzīvotāju skaits bija vien 100 000.
Rīga, kura pasaule iepazina pēc Pirmā
pasaules kara, bija pavisam savādāka.
Metropole, kas reiz bija dinamisks
un inovatīvs rūpnieciskās ražošanas
un finanšu centrs, bija kļuvusi par
snaudošu jaundibinātās Latvijas valsts
administratīvo galvaspilsētu. Padomju
laikā Rīgas reģionālā milža statuss
turpināja sarukt. Kaut arī padomju varas
iestādes veica ieguldījumus pilsētas

Hattenstone, S. 2017. Sadiq Khan: ‘I’m not sure what Donald Trump’s beef is with me.’ The Guardian. 29 July 2017.
Office for National Statistics. 2017. Country and regional public-sector finances: Financial year ending March
2016. https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/publicsectorfinance/articles/
countryandregionalpublicsectorfinances/2015to2016
Mateja efekts (Matthew Effect) ir jēdziens, kas izskaidro uzkrāto priekšrocību ietekmi. Dažkārt īsumā tas tiek
formulēts šādi: "bagātie kļūst arvien bagātāki, bet nabadzīgie – nabadzīgāki". Kā piemēru var minēt ASV Efeju
līgas (Ivy League) universitātes – vislabākās universitātes piesaista vislabākos studentus un zinātniekus, palielina
finansējumu un tādējādi vēl vairāk nostiprina savas pozīcijas
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Domnīca Certus

Nākotnes mērķi, tagadnes virzieni. Latvija 2022

Rīgas iedzīvotāju skaits 1867.-1913.gadā4

111

4.1. attēls

481 950

255 879
169 329
102 590

1867

1881

1897

1913

rūpnieciskajā kapacitātē, infrastruktūrā
un dzīvojamajā fondā, tomēr vienlaikus
notiekošā politiskās varas centralizācija
Maskavā un izolācija no starptautiskās
tirdzniecības procesiem nozīmēja to,
ka globālās un reģionālās saiknes
turpināja izzust, un Rīgas starptautiskā
konkurētspēja aizvien gāja mazumā.
Pēc Padomju Savienības sabrukuma
1991. gadā ceturtdaļgadsimta laikā
Latvija un Rīga atkal ir parādījusies
starptautiskajā apritē. Neskatoties uz
to, mūsdienu Rīga joprojām tikai attāli
atgādina to reģiona centru, kāda tā bija
1913. gadā. Tik tiešām, uz Baltijas valstu
galvenās metropoles statusu šobrīd
pretendē Viļņa, kuras mērķis ir desmit
gadu laikā kļūt par lielāko reģiona pilsētu
iedzīvotāju skaita ziņā. Pretstatā Rīgai
Viļņas iedzīvotāju skaits pēdējā gadsimta
ceturksnī ir nepārtraukti audzis, pēdējo
gadu laikā pilsēta ir veiksmīgi piesaistījusi
vairākus lielus starptautiskos uzņēmumus,
piemēram, Barclays Bank, kas ir
pārvietojuši savus kopīgo pakalpojumu
centrus uz Viļņu.
Šajā nodaļā aplūkotas Rīgas iespējas
atkal pieteikt sevi kā dominējošo reģiona
metropoli Baltijas ziemeļaustrumos,
atdzimt kā dinamiskai, plaukstošai
pilsētai, kura pastāvēja pirms

4

gadsimta – pilsētai, kuras panākumi
tika balstīti ekonomiskās ģeogrāfijas
priekšrocībās – starp Eiropu un Krievijas
impēriju novietots tirdzniecības portāls
(hub) ar mērķi piesaistīt būtiskus
ieguldījumus rūpniecībā, aizvien palielinot
tirdzniecības plūsmas. Tolaik publiskie
un privātie spēlētāji nepārtraukti
investēja komunikāciju, komunālo
pakalpojumu un izglītības infrastruktūrā,
lai saglabātu pilsētas konkurētspēju,
uzsvēra baltvācu administratoru un
vadītāju labu pārvaldību (tas veidoja
Rīgu par drošu vietu starptautiskajiem
investoriem), un pakāpeniski Rīga ar tās
bulvāriem, parkiem un jūgendstila ēkām
kļuva par pilsētu ar vislabvēlīgākajiem
dzīves apstākļiem visā Krievijas impērijā.
Caru Nikolaju II tik ļoti iespaidoja Rīgas
apmeklējuma laikā redzētais, ka viņš
izteica priekšlikumu baltvācu-skotu
izcelsmes Rīgas pilsētas mēram Georgam
Armitstedam (George Armitstead) ieņemt
Sanktpēterburgas galvas amatu.
Nodaļas sākumā tiek pētīta Rīgas kā
reģiona centra attīstība 19. gadsimta
beigās, definējot un izskaidrojot pilsētas
augošās konkurētspējas virzītājspēkus
caristes laikmeta beigās. Pārsteidzošs
ir fakts, ka galvenie Rīgas izaugsmes
virzītājspēki pirms vairāk nekā 100 gadiem
– ekonomiskā ģeogrāfija, laba pārvaldība,
cilvēkkapitāls, finanšu sistēma, kā arī
atvērtība un dzīves apstākļi (skat. nākamo
sadaļu) – ir tie paši indikatori, kas nosaka
pilsētu konkurētspēju mūsdienās. Otrajā
sadaļā īsumā tiek analizēta pilsētu loma
nacionālās konkurētspējas veicināšanā,
un tiek aplūkots, kā galvenie elementi, kas
veicina mūsdienu pilsētu panākumus (un
neveiksmes) ir pakāpeniski mainījušies
gadsimta laikā. Pēdējā sadaļā tiek
analizētas Rīgas mūsdienu konkurētspējas
stiprās un vājās puses, tiek apskatītas
nākotnes iespējas un draudi, un iezīmēta
stratēģija, kas atdotu Rīgai galvenās
savienotājpilsētas statusu, kurš tai
piederēja pirms vairāk nekā simts gadiem.

Iedzīvotāju skaita aprēķina pamatā – četru tolaik veikto tautas skaitīšanu dati. Corrsin, Stephen. D. 1982.
The changing composition of the city of Riga, 1867-1913. Journal of Baltic Studies. 13(1). 19-39.
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4.1. No neliela administratīvā centra par ekonomikas
spēkstaciju: Rīga vēlīnās caristes laikmetā
1913. gadā 74% no visiem reģionā
rūpniecībā nodarbinātajiem strādāja Rīgā,
bet apmēram 3/4 pilsētas rūpniecības
produkcijas tika eksportēta uz Krievijas
iekšējo tirgu vai uz Eiropu. Par pilsētas
ekonomisko nozīmi liecina 17% īpatsvars
kopējā Krievijas impērijas starptautiskajā
tirdzniecībā tai laikā, kad Rīgas iedzīvotāju
skaits bija mazāk nekā 0,33% no 170
miljoniem Krievijas caristes iedzīvotāju.6
Šie kolosālie ekonomiskie panākumi nāca
relatīvi īsā laika periodā. No 1867. līdz
1913. gadam Rīgas iedzīvotāju skaits
pieauga piecas reizes – no 100 000 līdz
gandrīz pusmiljonam cilvēku. Tikai dažu
gadu desmitu laikā pilsēta pārvērtās par
nozīmīgu industriālo centru ar daudziem
lieliem rūpniecības uzņēmumiem virknē
nozaru ar augstu pievienoto vērtību,
tostarp ķimikātu, kuģu būves, mašīnbūves
un elektrotehnikas jomās. Piemēram,
Krievu - Baltijas vagonu rūpnīca no
1909. līdz 1915. gadam projektēja un
izgatavoja pasažieru un komerciālos
automobiļus, kā arī lidmašīnas.7 Tajā pašā
laikā Rīgas fabrika Provodnik ar 13 500
strādājošajiem, bija pasaulē otra lielākā
automobiļu riepu ražotāja.8
Rīgas osta, kas līdz 1901. gadam bija
kļuvusi par Krievijas impērijas lielāko
eksportostu, apsteidzot Sanktpēterburgu
un Odesu, bija nozīmīgs tirdzniecības
centrs (eksportējot galvenokārt
kokmateriālus un agrārās preces no
Krievijas centrālās daļas), bet Rīga
vienlaicīgi veidojās par reģiona banku
centru, gan attīstot vietējās bankas,
gan veicinot lielāko Krievijas banku
filiāļu atvēršanu pilsētā, gan piesaistot
5

6
7

8
9

ievērojamas investīcijas no Rietumeiropas.
Šīs saimnieciskās darbības rezultātā
Livonijas un Kurzemes provinces, bet jo
īpaši Rīga sānu pie sāna ar Maskavu un
Sanktpēterburgu sacentās par to, kurā
cariskās Krievijas pilsētā ir augstākie
ienākumiem uz vienu iedzīvotāju.9
Rīgas pārtapšanā par reģionālo metropoli
izšķirošu lomu spēlēja pieci faktori –
ekonomiskā ģeogrāfija, laba pārvaldība,
cilvēkkapitāls, attīstīta finanšu sistēma,
dzīves kvalitāte un atvērtība.
Pirmkārt, Rīgas stratēģiskā ģeogrāfiskā
atrašanās vieta jau izsenis bija padarījusi
to par tirdzniecības un komercijas
centru. Bīskaps Alberts nodibināja pilsētu
Daugavas, labi zināma tirdzniecības ceļa,
un Baltijas jūras krustpunktā, nodrošinot
tirgotājiem piekļuvi kontinentālajiem,
Eiropas un pasaules tirgiem. Dažus gadu
simteņus vēlāk viduslaiku Rīga kļuva par
vienu no galvenajām Hanzas savienības –
tirdzniecības pilsētu konfederācijas –
pilsētām. Te atradās viens no trim Hanzas
savienības reģionālajiem krēsliem –
Livonijas un Gotlandes pārstāvju sapulces
(Livonian-Gotlandic diet) krēsls. Pat
tajā laikā Rīgai bija izšķiroša loma
darījumu sarunās starp austrumiem un
rietumiem, tās liberālās tirdzniecības
politikas rezultātā 1498. gadā tika
noslēgts tirdzniecības līgums ar Anglijas
karali Henriju VII. 17. gadsimtā, zviedru
laikos, Rīga bija lielākā un ekonomiski
ietekmīgākā pilsēta zviedru teritorijās, bet
vēlāk – visnozīmīgākā cariskās Krievijas
saikne ar Eiropu. Izdevīga ģeogrāfiskā
atrašanās vieta nenoliedzami bija
priekšnoteikums Rīgas uzplaukumam.

Bērziņš, V. 2000. 20.gadsimta Latvijas Vēsture: I Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai
1900-1918. Rīga: Latvijas Vēstures Institūta Apgāds. 446.
Hamm, M.F. 1980. Riga’s 1913 city election. A study in Baltic urban politics. The Russian Review. 39(4). 442-461.
Bērziņš, V. 2000. 20.gadsimta Latvijas Vēsture: I Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai
1900-1918. Rīga: Latvijas Vēstures Institūta Apgāds. 444-9.
Hamm, M.F. 1980. Riga’s 1913 city election. A study in Baltic urban politics. The Russian Review. 39(4). 442-461.
Markevich, A. 2014. Economic Development of the Late Russian Empire in a Regional Perspective
(December 25, 2014). http://ssrn.com.ololo.sci-hub.cc/abstract=2555273
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Ekonomiskā
ģeogrāfija
laba
pārvaldība
atvērtība
un dzīves
kvalitāte

cilvēkkapitāls
finanšu
pakalpojumi

Otrkārt, Rīgas pašvaldības iestādēm,
it īpaši Tirdzniecības un ekonomiskās
attīstības komitejai (Riga Börsen-Comité),
kas tika izveidota 1816. gadā un
pārraudzīja pilsētas lielākās komerciālās
investīcijas, bija nozīmīga loma Rīgas kā
metropoles izveidē. Rīgas Tirdzniecības
un ekonomiskās attīstības komitejā
darbojās piecpadsmit ievērojami uzņēmēji
(galvenokārt Baltijas vācieši), komiteja
regulēja tirdzniecību, pārvaldīja Rīgas
ostu, Biržu, Rīgas Komercbanku, kā arī
pārraudzīja ievērojamas investīcijas pilsētas
infrastruktūrā (vēlāk – sadarbībā ar pilsētas
domi), tādējādi radot pievilcīgu ekonomisku
un dzīves apstākļiem labvēlīgu vidi, kas
piesaistīja starptautiskos investorus.

1852. gadā starp Rīgu un Bolderāju tika
atklāta cariskajā Krievijā pirmā telegrāfa
līnija, bet, kas ir vēl svarīgāk, 1861. gadā
tika uzbūvēta dzelzceļa līnija, kas savienoja
Rīgu ar Varšavu un Sanktpēterburgu.
1856. gadā ar cara atļauju tika nojaukti
vecie Rīgas nocietinājuma vaļņi, un līdz
ar to strauji sāka attīstīties pilsēta ārpus
vecpilsētas sienām (pašlaik – Rīgas centrs).
Rīgai augot un kļūstot bagātākai, atbilstoši
apjomā un mērogā auga arī publiskās
un privātās investīcijas. Pētījumā par
pašvaldības izdevumiem konstatēts, ka
Rīgā uz vienu iedzīvotāju infrastruktūrā,
komunālajos objektos un pakalpojumu sfērā
tika ieguldīts ievērojami vairāk līdzekļu nekā
jebkurā citā Krievijas impērijas provinces
pilsētā.10
Treškārt, pastāvīgu un strauju izaugsmi
nodrošināja arī pilsētas cilvēkkapitāla, it
īpaši izglītotu un apmācītu profesionāļu,
skaita pieaugums. Krievijas impērijas
Latvijas provincēs rūpniecībā 1900.
gadā bija nodarbināti 62 300 strādnieku
(galvenokārt migranti, kas ieradušies
Rīgā no Kurzemes un Livonijas lauku
teritorijām, kaut arī citās pilsētās bija
zināma rūpnieciskā jauda), salīdzinot ar
24 000 Igaunijā un 18 500 Lietuvā.11 Rīga
investēja arī augstākajā un profesionālajā
izglītībā, nodrošinot vienmērīgu inženieru,
menedžeru un citu speciālistu piedāvājumu.
Politehnikums (vēlāk tika pārdēvēts par
Politehnisko institūtu) – pirmā šāda veida
profesionālā mācību iestāde Krievijas
impērijā – uzsāka darbību 1862. gadā.12
Bez šaubām,

“Politehniskā institūta sešu fakultāšu – Inženierzinātņu, Ķīmijas un
lauksaimniecības, Mehānikas, Komercijas, Arhitektūras – absolventi kļuva par
Rīgas industriālā uzplaukuma un uzņēmējdarbības mugurkaulu”13
10

11

12

13

Rēķinot uz vienu iedzīvotāju, Rīga izdevumu ziņā divas reizes apsteidza Tallinu un trīs līdz četras reizes – Viļņu.
Tomēr jāuzsver, ka pastāvēja liela atšķirība starp vidusšķiras dzīvojamajiem rajoniem pilsētas centrālajā, pārticīgajā
daļā un attālajiem strādnieku rajoniem. Hamm, M.F. 1980. Riga’s 1913 city election. A study in Baltic urban
politics. The Russian Review. 39(4). 442-461.
Bērziņš, V. 2000. 20.gadsimta Latvijas Vēsture: I Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai
1900-1918. Rīga: Latvijas Vēstures Institūta Apgāds.
Leimanis, E. 1972. The polytechnical institute of Riga and its role in the development of science. Journal of Baltic
Studies. 3(2). 113-123.
Wezel, K. 2017. Transcending boundaries: Riga’s Baltic German entrepeneurs in an era of nationalism, revolution
and war.Journal of Baltic Studies. 48(1). 39-54.
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Tam laikam neraksturīgā veidā institūts
uzsāka arī pētījumus ciešā sadarbībā ar
privāto sektoru, tostarp kuģu būves un
gaisa kuģu dzinēju projektēšanas jomā.14
Arhitektūras programmas absolventi
atstājuši savu īpašu zīmi Rīgas jūgendstila
ēku plašajā klāstā, no kurām lielāko daļu
projektējuši institūta absolventi.15 Pilsēta
auga tik strauji, ka divus gadu desmitus
līdz Pirmā pasaules kara sākumam tā
faktiski bija būvlaukums.16
Ceturtkārt, ieguldījumi pilsētas attīstībā
piesaistīja papildu ārvalstu investīcijas,
galvenokārt no Sanktpēterburgas, bet
arī no Vācijas, Francijas un Apvienotās
Karalistes, jo starptautiskie uzņēmumi un
bankas meklēja drošu vietu investīcijām
cariskajā Krievijā, lai iegūtu beztarifu
pieeju augošajam tirgum impērijas
kontinentālajā daļā. Arnolds Aizsilnieks
savā monogrāfiskajā Latvijas ekonomikas
pētījumā rakstīja:

“Pirms Pirmā pasaules
kara Rīga bija kļuvusi par
ievērojamu banku centru
visā Baltijā”17
Plašs uzkrājumu un aizdevumu iestāžu
(1914. gadā – 222) un krājaizdevu
sabiedrību (1914. gadā – 41) tīkls
piedāvāja nelielus individuālos aizdevumus
privātpersonām. Aizdevumus lielām
ražošanas investīcijām izsniedza vai nu
(1) viena no piecām vietējām Baltvāciešu
īpašumā esošajām komercbankām
vai (2) lielāko Krievijas banku vietējās
filiāles (piemēram, Sanktpēterburgas
Starptautiskā banka finansēja KrievuBaltijas vagonu rūpnīcas attīstību), bet
(3) starptautiskie investori bieži vien
14
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19
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izmantoja aizdevumus no starptautiskām
bankām, piemēram, Societe Marsellaise
finansēja gumijas riepu rūpnīcas Provodnik
paplašināšanu.18 Kā starptautiskajam, tā
arī vietējam kapitālam bija izšķiroša nozīme
Rīgas rūpnieciskās kapacitātes attīstībā.
Visbeidzot, pilsētas veiksmes pamatā
bija Rīgas kā atvērta, starptautiska
savienojuma pilsētas statuss. Tā Rīgas
mērs pilsētas straujās attīstības un
ekonomiskās izaugsmes “zelta dekādes”
(1901-1912) laikā bija Georgs Armisteads,
dzimis skotu-baltvāciešu ģimenē, audzis
un izglītību ieguvis Rīgā. Saskaņā ar Rīgas
Börsen-Comité statūtiem vismaz vienam
no piecpadsmit komitejas locekļiem bija
jābūt ārzemniekam. Tautas skaitīšanas
dati liecina, ka 1913. gadā Rīgā dzīvoja
40% latviešu, 20% krievu, 14% vāciešu,
9% poļu, 7% lietuviešu un 7% ebreju.19 Šī
daudznacionālā dimensija atspoguļojās arī
Rīgas iestādēs. Piemēram, Politehnikums
bija starptautisks institūts, kurā sākotnēji
mācības notika vācu valodā, kas ļāva
pieņemt darbā akadēmisko personālu no
ārzemēm. 1886. gadā 10 no 17 institūta
profesoriem bija ārvalstu universitāšu
absolventi, kas guvuši izglītību ārpus
Krievijas impērijas. Skolu līmenī, piemēram,
Rīgas komercskolā, studentiem mācīja
krievu, vācu, angļu un franču valodu,
uzsverot komercijas starptautisko raksturu
tā laika Rīgā.
Rīga, kuru pasaule iepazina pēc Latvijas
neatkarības iegūšanas 1918. gadā, krietni
atšķīrās no 1913. gada metropoles.
Lielie rūpniecības uzņēmumi Pirmā
pasaules kara sākumā bija evakuēti uz
Krieviju, tie nekad vairs neatgriezās un
pakāpeniski tika aizstāti ar maziem un
vidējiem uzņēmumiem, kas apmierināja
Latvijas vietējā tirgus vajadzības,
nevis starptautisko eksportu. Rīgas

Bērziņš, V. 2000. 20.gadsimta Latvijas Vēsture: I Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai
1900-1918. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds. 305-6.
Krastiņš, J. 2006. Architecture and urban development of art nouveau – metropolis Riga. International Review
of Sociology. 16(2). 395-425.
Vāveris, G. 2014. Historiagrāfija par Rīgas pilsētas izbūvi laika posmā no 19.gs otrās puses līdz 1914.gadam.
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 3(92). 37-56.
Aizsilnieks, A. 1968. Latvijas saimniecības vēsture 1914-1945. Stokholma: Daugava.
Krūmiņš, G. 2017. Latvijas Tautsaimniecības Vēsture. Rīga: Jumava.
Corrsin, S.D. 1982. The changing composition of the city of Riga, 1867-1913. Journal of Baltic Studies. 13(1).
19-39.
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bankas 1915. gada jūlijā un augustā
ar visiem naudas noguldījumiem un
dokumentāciju tika evakuētas uz
Ņižņijnovgorodu. Ārvalstu uzņēmēji,
tostarp sen pastāvošā Baltijas vāciešu
kopiena, tika marginalizēta vai emigrēja.
Rīgas ostā laikā no 1914. gada vasaras
līdz 1917. gada vasarai nepietauvojās
neviens kuģis. 1920. un 1930. gados
Latvijā industriālās ekonomikas modeli
nomainīja agrārās ekonomikas modelis,
bet vēlāk – Ulmaņa laikā – arvien vairāk
valsts kontrolēta ekonomika. Latvija
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vairs neeksportēja rūpniecības preces uz
austrumiem un rietumiem, bet specializējās
uz lauksaimniecības eksportu (īpaši
bekonu un sviestu) uz Rietumeiropu.
Rīgas un citu Latvijas pilsētu ietekme
ekonomikā mazinājās. Šajā periodā lauku
iedzīvotāju īpatsvars Latvijā pieauga
no 59% līdz 66%.20 Padomju laikā visā
Latvijā palielinājās investīcijas rūpniecības
kapacitātē, it īpaši lielākajās pilsētās,
tomēr Rīga joprojām bija slēgta rietumu
tirgiem un nebija starptautiski nozīmīga
pilsēta.

4.2. Pilsētas kā mūsdienu ekonomiskās
izaugsmes virzītājspēks
Latvijas kā neatkarīgas valsts atjaunošanās
1991. gadā sakrita ar pieaugošu
starptautiska mēroga interesi par pilsētām
kā nozīmīgām nacionālās ekonomiskās
izaugsmes veicinātājām, to lomu un
funkcijām. Vairāku gadu desmitu laikā
pēc Otrā pasaules kara beigām bija
vērojama pilsētu lejupslīde, jo ASV un
Eiropā vidusšķiras iedzīvotāji pārcēlās
uz priekšpilsētām, un pilsētās dislocētās
darbavietas ražošanā, kas pēckara laikā
sākotnēji veicināja ekonomikas attīstītību,
sāka sarukt. Lielajās pilsētās, tādās kā
Londona un Ņujorka, kā arī mazākās, tādās
kā Liverpūle un Detroita, bija vērojama
nabadzības un noziedzības līmeņa
paaugstināšanās, kā rezultātā – sabiedrisko
pakalpojumu samazināšanās, kas daudzos
gadījumos, iedzīvotājiem un uzņēmumiem
pārvietojoties prom no pilsētām, noveda
pie atkārtotiem lejupslīdes cikliem.
1980. gados politikas veidotāji visā
pasaulē, apvienojot publiskas un/
vai privātas iniciatīvas un investīcijas,
sāka reaģēt uz pilsētu lejupslīdi un
degradēšanos. Vienlaikus straujā
pakalpojumu sektora izaugsme, jo īpaši
20
21

finanšu un profesionālo pakalpojumu
jomā, arvien vairāk veicināja jaunu
darbavietu veidošanos pilsētās, jo
īpaši tādās centrālajās metropolēs kā
Londona un Ņujorka. Tas uzsāka jaunu
pilsētu reģenerācijas ciklu, un pēdējās
desmitgadēs ir pieredzēta talantīgu,
motivētu jauniešu plūsma uz pilsētām,
tiecoties pēc izglītības, profesionālajām
iespējām un urbāna dzīvesveida.
21. gadsimtā 3/4 pilsētu ir augušas
straujāk nekā attiecīgo valstu ekonomika
kopumā.21 Turklāt, tāpat kā pakalpojumu
nozare, digitalizācija un automatizācija
arvien vairāk ir veicinājusi pasaules
ekonomikas attīstību, arī pilsētu radošie
un intelektuālie klasteri kļuvuši ekonomiski
arvien nozīmīgāki. Naudai un cilvēkiem
plūstot atpakaļ uz pilsētām, vecāku pilsētu,
tādu kā Londona, Ņujorka, infrastruktūra
ir tikusi atjaunināta, bet citas pilsētas,
tādas kā Šanhaja vai Guandžu Ķīnā,
piedzīvojušas strauju attīstību. Ārvalstu
tiešo investīciju piesaistē, vietējo
uzņēmumu attīstībā, talantu piesaistē un
nacionālās konkurētspējas uzturēšanā
šobrīd pilsētām ir tikpat būtiska loma kā
valstīm (skat. 4.3. attēlu).

Kasekamp. A. 2010. A History of the Baltic States. Basingstoke: Palgrave Mcmillan. 115.
World Bank. 2015. Competitive Cities for Jobs and Growth. Washington DC: World Bank.
http://documents.worldbank.org/curated/en/902411467990995484/pdf/101546-REVISED-CompetitiveCities-for-Jobs-and-Growth.pdf
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Pilsētu ekonomiskās nozīmes pieaugumu
ir pavadījis pētījumu vilnis par pilsētu
pašreizējo un nākotnes konkurētspēju.
Daudzos un dažādos ziņojumos pētītas
kā atsevišķas konkurētspējas dimensijas,
piemēram, finanšu nozare vai dzīves
apstākļi, tā arī vispārīgāki rādītāji, kas
salīdzina un novērtē pilsētas kopumā.
Trīs nozīmīgākie mūsdienu indeksi, kuri
piedāvā vispārējās pilsētu konkurētspējas
salīdzinājumu:

Atsevišķu Ziemeļeiropas pilsētu devums
nacionālajā IKP, %, 2016.g.

Kopenhāgena

40,8

4.3. attēls

Tallina

34,6

Rīga

67,5
60,0
43,5

	Globālā menedžmenta konsultinga
kompānija AT Kearny reizi gadā
sastāda Globālo pilsētu indeksu
(Global Cities Index) un Globālo pilsētu
pārskatu (Global Cities Outlook),
piedāvājot pilsētu pašreizējās un
nākotnes konkurētspējas novērtējumu
un reitingu;
Pricewaterhouse Coopers (PwC)
veidotais Iespēju pilsētu indekss
(Cities of Opportunity Index)
salīdzina 30 lielāko pasaules pilsētu
sniegumu trīs lielās rādītāju grupās:
konkurētspējas „instrumenti”, dzīves
kvalitāte un ekonomiskie sasniegumi;
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Viļņa

50,5

Helsinki

Stokholma

22,4
27,4
38,5

37,5

29,1

31,1

Iedzīvotāju skaits, % no valsts kopējā iedzīvotāju skaita
Īpatsvars IKP, %
Avots: European Commission. 2016. The state of European cities 2016. Luxembourg:
Publications Office of the European Union.

Pilsētu konkurētspējas vērtēšanas metodoloģiju salīdzinājums

Esošās konkurētspējas indeksi
Globālo pilsētu indekss
(AT Kearney) (2016)
Uzņēmējdarbības aktivitāte
Cilvēkkapitāls
Informācijas apmaiņa
Kultūras pieredze
Politiskā iesaistīšanās

Iespējas pilsētu indekss
(PWC) (2016)
“Instrumenti”
mainīgajai pasaulei
• Intelektuālais kapitāls un
inovācija
• Tehnoloģiju gatavība
• Globālā atvērtība
Dzīves kvalitāte
• Transports un infrastruktūra
• Veselība, drošums un drošība
• Ilgtspēja un dabiskā vide
• Demogrāfija un dzīves
apstākļi
Ekonomiskais potenciāls
• Ekonomiskā ietekme
• Uzņēmējdarbības veikšanas
vienkāršība
• Izmaksas

4.1. tabula

Uz nākotni vērstie indeksi
Globālo pilsētu pārskats
(AT Kearney) (2016)

EIU Hotspots 2025
(2013)

Individuālā labklājība

Ekonomiskais spēks

Ekonomika

Fiziskais kapitāls

Inovācija

Finansiālais briedums

Pārvaldība

Iestāžu efektivitāte
Sociālā un kultūras vide
Cilvēkkapitāls
Vide un dabas apdraudējumi
Globālā pievilcība
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2013. gadā Citibank pilnvaroja
britu uzņēmuma The Economist
Group analītikas nodaļu Economist
Intelligence Unit (EIU) veikt pētījumu
un sastādīt ziņojumu par pasaules
pilsētu konkurētspēju, kas tiek definēta
kā pilsētas spēja piesaistīt kapitālu,
uzņēmumus, talantus un viesus,
2013. gadā un veikt konkurētspējas
prognozi 2025. gadam.
Minētajos indeksos pilsētu salīdzināšanai
izmantoto metodoloģiju īss apskats (skat.
4.1. tab.) atklāj, ka piecas Rīgas veiksmes
atslēgas, kas nodrošināja panākumus
pirms vairāk nekā simts gadiem, joprojām
ir nozīmīgākie faktori gan pilsētu
pašreizējai, gan nākotnes konkurētspējai.
Piemēram, AT Kearney Globālo pilsētu
indeksā tiek vērtēti pieci faktori, no tiem

visi pieci ir 4.2. attēlā norādītie Rīgas
panākumu elementi – uzņēmējdarbība
(apvienojumā ar ekonomisko ģeogrāfiju,
piemēram, tirdzniecības aktivitāti, kā
arī finanšu pakalpojumu izsmalcinātība),
cilvēkkapitāls, informācijas apmaiņa un
kultūras pieredze (atvērtība un dzīves
apstākļi), savukārt politiskā iesaiste ir
viena no labas pārvaldības dimensijām.
Tas pats attiecas uz citos indeksos
izmantotajiem rādītājiem. Aplūkotajos
konkurētspējas reitingos parasti dominē
vienas un tās pašas pilsētas. Londona
un Ņujorka atrodas visu četru indeksu
pirmajā desmitniekā, Parīze, Honkonga
un Singapūra – triju indeksu pirmajos
desmitniekos, savukārt Tokija, Stokholma,
Amsterdama un Sidneja – divu indeksu
augšgalā (skat. 4.2. tab.).22

Top 10 pilsētas četros jaunākajos konkurētspējas ziņojumos

4.2. tabula

Esošās konkurētspējas reitings
Globālo pilsētu indekss
(AT Kearney) (2016)

Iespējas pilsētu indekss
(PWC) (2016)

Uz nākotni vērstais reitings
Globālo pilsētu pārskats
(AT Kearney) (2016)

EIU Hotspots 202523
(2013)

1.

Londona

1.

Londona

1.

Sanfrancisko

1.

Ņujorka

2.

Ņujorka

2.

Singapūra

2.

Ņujorka

2.

Londona

3.

Parīze

3.

Toronto

3.

Bostona

3.

Singapūra

4.

Tokija

4.

Parīze

4.

Londona

4.

Honkonga

5.

Honkonga

5.

Amsterdama

5.

Hjūstona

5.

Tokija

6.

Losandželosa

6.

Ņujorka

6.

Atlanta

6.

Sidneja

7.

Čikāga

7.

Stokholma

7.

Stokholma

7.

Parīze

8.

Singapūra

8.

Sanfrancisko

8.

Amsterdama

8.

Stokholma

9.

Pekina

9.

Honkonga

9.

Minhene

9.

Čikāga

10. Sidneja

10. Vašingtona DC

10. Cīrihe

Kur atrodas Rīga? Ar mazāk nekā 700 000
iedzīvotājiem Rīga (tāpat kā kaimiņos esošā
Tallina un Viļņa) ir pārāk maza pilsēta,

22

23
24

10. Toronto

lai iekļūtu šajos indeksos (2017. gadā
Ķīnā vien ir vairāk nekā 100 pilsētu ar
iedzīvotāju skaitu virs 1 milj.24).

Atšķirības reitingu detaļās izskaidrojamas ar dažādiem datu avotiem un dažādām rādītāju svarīguma pakāpēm,
kas tiek piešķirtas katram reitinga indikatoram.
Tā ir prognoze par to, kuras pilsētas būs viskonkurētspējīgākās 2025. gadā.
The Guardian. 2017. More than 100 Chinese cities now above 1 million people.
https://www.theguardian.com/cities/2017/mar/20/china-100-cities-populations-bigger-liverpool
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Tāpat Rīga nav iekļauta arī starptautiskā
nekustamo īpašumu uzņēmuma JLL un
konsultāciju grupas Business of Cities
2015. gada ziņojumā Globalizācija un
konkurence: jaunā pilsētu pasaule, kurā
tiek izmantota vēl detalizētāka pieeja
pilsētu analīzē.25 Ziņojumā tiek piedāvāta
pilsētu tipoloģija, kas iedala tās trīs
grupās:
Pasaules atzinību guvušās pilsētas
(Established World Cities) ir visvairāk
globalizētās un starptautiski
konkurētspējīgākās pilsētas – Londona
un Ņujorka, Honkonga un Singapūra
(tās, kuras nemainīgi parādās iepriekš
minēto indeksu augšgalā);
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Pasaules pilsētas, kas piedzīvo attīstību
(Emerging World Cities) ir lielas vai
vidējas galvaspilsētas, kuras kalpo kā
savienojumi (gateways) investīcijām
vai tirdzniecībai – Šanhaja, Stambula,
Dubaija u.c.
Pasaules jaunās pilsētas
(New World Cities) ir mazas vai vidēji
lielas, ar augstu dzīves kvalitāti,
pievilcīgu infrastruktūru un, pateicoties
mazākiem mērogiem, parasti fokusējas
uz konkrētām nišām – piemēram,
Vankūvera, Barselona, Oslo.
Lai gan Rīgas iedzīvotāju skaits drīzāk
ierindo to trešajā kategorijā, tās
ekonomiskā ģeogrāfija un vēsture norāda,
ka to varētu uzskatīt par savienotājpilsētu
(gateway city).

Kas ir centrmezgla pilsēta (hub city)?
Centrmezgls (hub) ir stratēģiski izvietota
teritorija, kurā vienkop saplūst un
savienojas preces, pakalpojumi un tirgus
spēlētāji. Piemēram, tādas lidostas
kā Amsterdamas Šiphola vai Čikāgas
O'Hāra ir īpaši transporta centrmezgli
(transport hubs), kuros veidojas
apjomradīti ietaupījumi, koncentrējot
aviolīnijas, lidojumu darbības un
pasažierus vienuviet.
Centrmezgla pilsētas (hub cities) attīstās
līdzīgā veidā, lai gan daudz plašākā
mērogā. Centrmezgla pilsētas var
specializēties šaurās jomās, piemēram,
augstākajā izglītībā (Kembridža
un Filadelfija), finansēs (Cīrihe un
Luksemburga) vai arī, ja tās ir lielpilsētas
kā, piemēram, Ņujorka, Londona vai
Tokija, tās var izmantot savu mērogu un
plašo cilvēku, finanšu un cita kapitāla
koncentrāciju, lai darbotos kā globālie
centrmezgli (global hubs) vairākās jomās.
Mazākas pilsētas ar izdevīgu ģeogrāfisko
atrašanās vietu var kļūt par reģionāliem

25

centrmezgliem (regional hubs)
(piemēram, Sidneja Āzijas un Klusā okeāna
reģionā vai Dubaija Vidējos austrumos).

Centrmezglu tipoloģija

4.4. attēls

Globālie centrmezgli
(global hubs)

Specializētie centrmezgli
(specialised hubs)

Londona, Ņujorka, Tokija

Izglītībā – Kembridža, Filadelfija
Finansēs – Cīrihe, Luksemburga

Reģionālie centrmezgli
(regional hubs)

Savienojuma centrmezgli /
Savienotājpilsētas
(gateway hubs / cities)

Sidneja, Dubaija

Honkonga, Singapūra… Rīga?

Cities Research Center. 2015. Globalisation and Competition: The New World of Cities.
http://www.jll.com/research/158/jll-globalisation-and-competition-the-new-world-of-cities
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Savukārt savienotājpilsēta (gateway city)
kā, piemēram, Rīga pirms Pirmā pasaules
kara, nozīme ir daudz plašāka – pilsēta,
kas izmanto savu ģeogrāfiskās
atrašanās priekšrocību, lai kalpotu kā
vārti, savienojums, izeja uz lielākām
kaimiņvalstu ekonomikām. Zināmā
mērā kā savienotājpilsētas darbojas arī
lielākas pilsētas. Piemēram, Ņujorka
starptautiskiem uzņēmumiem ilgstoši ir
bijusi finanšu un komerciāla savienojuma
pilsēta, izeja uz plašāku ASV ekonomiku,
savukārt Londona sākotnēji bija centrs

Pirmais piemērs:

119

ekonomiskajiem sakariem ar britu
kolonijām, bet vēlāk – atspēriena punkts
virzībai uz Eiropas Savienību. Tomēr šīs
divas pilsētas par globālās ietekmes
pilsētām kļuva pakāpeniski, pēc ilgiem
Lielbritānijas un ASV globālās ekonomiskās
dominances periodiem. Rīgai piemērotāks
ir salīdzinājums ar Honkongas speciālo
administratīvo reģionu (Hong Kong SAR)
un Singapūru – divām pilsētām, kas
izmantojušas savu ekonomiskās ģeogrāfijas
priekšrocību kā tramplīnu, lai kļūtu par
savienotājpilsētām.

Singapūra un Honkonga26

Singapūra un
Honkongas speciālais
administratīvais
reģions (SAR)

Singapūra

27

Honkonga SAR

5 600 000

297 mljrd.

7 300 000

327 mljrd.

Iedzīvotāju skaits
(2016)

IKP faktiskajās cenās,
USD (2016)

Iedzīvotāju skaits
(2016)

IKP faktiskajās cenās,
USD (2016)

Honkonga un Singapūra kā galvenie
savienotājpilsētas parādījās vienlaicīgi
1960. gados. Līdzīgi Rīgas attīstībai
19. gadsimta beigās tie paši pieci
faktori bija par pamatu Honkongas un
Singapūras izaugsmei. Abas pilsētas
izmantoja ieguvumus, ko sniedza
stabila pārvaldes un tiesiskuma (t.i.,
labas pārvaldības) sistēma, kas bija
nostiprinājusies vairāk nekā gadsimtu
ilgās Lielbritānijas hegemonijas laikā.
Singapūra tika dibināta 1819. gadā kā
kompānijas British East India Trading
Company tirdzniecības centrs, tā
kļuva par britu koloniju 1826. gadā un
1867. gadā – par britu aizjūras teritoriju
(Crown Colony).27 Arī Honkonga
bija britu aizjūras teritorija līdz pat
1997. gadam, kad beidzās 99 gadus
ilgais jauno Honkongas teritoriju nomas
līgums un Apvienotās Karalistes valdība

26

4.5. attēls

piekrita atdot Honkongu Ķīnai, kura
bijušās kolonijas vietā izveidoja jaunu
speciālu administratīvo reģionu (SAR).
Abas pilsētas 19. gadsimtā veidojās kā
starptautiskās tranzīta un tirdzniecības
centri. Apvienotā Karaliste kolonizēja
šīs teritorijas tieši ostu stratēģisko
atrašanās vietu dēļ, jo tās apkalpoja
specifiskus tirgus. Līdz 19. gadsimta
vidum Honkonga bija lielākais
tirdzniecības centrs Ziemeļāzijā, jo īpaši
Ķīnā, ar Eiropas, Ziemeļamerikas un
Āzijas uzņēmumiem un uzņēmējiem,
kas pilsētā dibināja reģionālos birojus.
Singapūra veica līdzīgu funkciju Āzijas
dienvidu daļā. Tādējādi jau 19. gadsimtā
abas pilsētas bija centrmezgli, kuros
saplūda Āzijas un starptautiskais
kapitāls, un abas bija saistītas ar
augošo globālo ekonomiku.

World Bank. 2017. Databank.
Karalistes kolonijas jeb Britu aizjūras teritorijas likumdošana un pārvalde bija tiešā gubernatora vai cita, valdības
ierosināta un britu monarha iecelta, pārstāvja kontrolē. Tā rezultātā tika ieviests Anglijas likums un tiesiskās
tradīcijas.
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Neapšaubāmi ģeogrāfija bija galvenais
faktors Singapūras finanšu nozares
darbības uzsākšanai, jo pilsētas
veiksmīgā atrašanās vieta globālajā
laika zonā ļāva tai aizpildīt plaisu
pasaules tirdzniecības stundās starp
ASV un Eiropas tirgiem. Tam sekoja
Āzijas dolāra tirgus izveidošanās
1968. gadā.
20. gadsimta otrajā pusē kā Singapūra,
tā Honkonga fokusējās uz finanšu
pakalpojumu attīstību, kas ir svarīga
dimensija tirdzniecības plūsmas
diversifikācijai un izaugsmei. Singapūras
gadījumā pilsēta attīstīja finanšu nozari,
daļēji lai finansētu tās tālejošos plānus,
kas bija vērsti uz iekšzemes ražošanas
jaudas palielināšanu. Tā 1960. gados
Singapūrā bija vērojams pārsteidzošs
vidējais gada IKP pieaugums par 10%,
kas 1970. gados pieauga līdz 14,3%, ko
pavadīja zema inflācija (1960. gados vien 1,2% gadā), pateicoties Singapūras
ekonomikas dažādošanai no “tranzīta
tirdzniecībā un britu militārajos
pakalpojumos balstītas ekonomikas
uz ražošanas, transporta un sakaru,
kā arī finanšu un uzņēmējdarbības
pakalpojumu eksportu”.28
1980. un 1990. gados abas pilsētas
pieņēma stratēģiju, kas mainīja fokusu
no ražošanas uz pakalpojumiem.
Honkonga sāka piedzīvot īpaši strauju
ražošanas kritumu pēc Ķīnas robežu
atvēršanas un ražošanas pārcelšanas
uz Šeņdžeņu. Tajā pašā laikā Ķīnas
ekonomikas atvēršana 1978. gadā
bija izšķiroša Honkongas attīstībai,
jo pilsēta kļuva par Ķīnas finanšu

28
29
30

31

32
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savienotājpilsētu. Tā kā Honkonga
bija Ziemeļāzijas finanšu centrs, tā
sāka apkalpot arī Dienvidkorejas
ekspansiju, savukārt Singapūra kļuva
par Dienvidaustrumu Āzijas reģionālo
finanšu centru. Kā Honkonga, tā arī
Singapūra globālajos reitingos šobrīd
pastāvīgi tiek ierindotas starp pieciem
lielākajiem pasaules starptautiskajiem
finanšu centriem (saskaņā ar
2017. gada indeksu – Singapūra
3. vietā un Honkonga – 4. vietā).29
Abas pilsētas ir guvušas labumu
mūsdienīgas labas pārvaldības
rezultātā, kas ir valsts virzīts
ekonomiskas izaugsmes redzējums,
saskaņā ar kuru Singapūras gadījumā
finanšu nozare tika identificēta kā
potenciāls ekonomiskās izaugsmes
virzītājspēks un tika veikti
nepieciešamie pasākumi nozares
attīstības virzienā.30 Nenoliedzami,
Singapūras valdība turpina ieguldīt
milzu laiku un pūles, plānojot nākotnes
ekonomiku, pamatojoties uz esošo
stipro pušu un spēju racionālu
novērtējumu.31
Singapūras un Honkongas valdības
rūpējas arī par ieguldījumiem
cilvēkkapitālā. OECD PISA skolu
izglītības pētījumā (kas vērtē nacionālās
izglītības kvalitāti, taisnīgumu un
efektivitāti) Singapūra ierindojās
pirmajā vietā, bet Singapūras
Nacionālā universitāte bija visaugstāk
novērtētā Āzijas universitāte
2016. gada QS universitāšu reitingā
(Nanjangas Tehnoloģiju universitāte
ieņēma 3. vietu).32

Lim, L. 1983. Singapore’s success: the myth of the free market economy. Asian Survey 23(6), 752-64.
CDI and Z/Yen. 2017. The Global Financial Centres Index 21.
Vairāk par šo tēmu: Jun Jie, W. 2017. Singapore’s transfoprmation into a global financial hub. Singapore: Lee
Kuan Yew School of Public Policy.
Jaunākos datus skat.: Committee on the Future Economy. February 2017. Report on the Committee on the
Future Economy. Singapore: Government of Singapore. https://www.gov.sg/~/media/cfe/downloads/cfe%20
report.pdf?la=en
OECD. 2016. Singapore tops latest OECD PISA global education survey. http://www.oecd.org/education/
singapore-tops-latest-oecd-pisa-global-education-survey.htm. Par Singapūras izglītības sistēmas sekmīgajām
reformām skat.: OECD. 2010. Singapore: Rapid improvement followed by strong performance. In: Strong
Performers and Successful Reformers in Education: Lessons from PISA for the United States. https://www.
oecd.org/countries/singapore/46581101.pdf. The QS University rankings for Asia can be found here: https://
www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2016
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Honkongas izglītības sistēma netiek
iekļauta PISA pētījumā (Ķīna nav
OECD dalībvalsts), tomēr 2016. gadā
Āzijas universitāšu reitingā iekļautās
universitātes – 2. vieta (Honkongas
Universitāte), 4. vieta (Honkongas
Zinātnes un tehnoloģiju universitāte),
7. vieta (Honkongas pilsētas
universitāte) un 8. vieta (Honkongas
Ķīnas universitāte) – atrodas
Honkongā. Papildus tam, ka te
atrodas reģiona vadošās izglītības
sistēmas, gan Singapūra, gan
Honkonga ir īstenojušas pasākumus,
lai novērstu iespējamo cilvēkkapitāla
trūkumu, piesaistot augsti
kvalificētus darbiniekus, izmantojot
mērķtiecīgas vīzu programmas, kā
arī īstenojot liberālu politiku attiecībā
uz darba atļauju saņemšanu, kas
starptautiskiem uzņēmumiem ir ļāvis
piesaistīt starptautisko personālu un
pārvietot savus birojus uz šo reģionu.
Abas ir starp tām pasaules pilsētām,
kurās ir dzīvošanai vislabvēlīgākie
apstākļi. Žurnāla Monocle 2017. gada
Pilsētu dzīves kvalitātes aptaujā

Kā Singapūras un Honkongas SAR
piemēri liecina, pieci panākumu faktori
konkurētspējīgas savienotājpilsētas

33
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Singapūra ierindota 21., bet
Honkonga – 15. vietā, lai gan katra
no tām īsteno dažādas attīstības
stratēģijas – Singapūrā pilsētas
plānošana un politika kopš 1970. gadu
Li Guanjao (Lee Kuan Yew) pieņemtā
Dārza pilsētas (City in a Garden)
koncepta ir stingrā valdības kontrolē,
savukārt Honkongas lielpilsētas šarms
ir saistīts ar tās zināmā mērā anarhisko
un nekontrolēto attīstību.
Šie divi piemēri liecina, ka visi pieci
galvenie faktori, kas bija pamatā Rīgas
uzplaukumam 19. gadsimta beigās, ir
vērojami arī Singapūras un Honkongas
gadījumā. Ekonomiskā ģeogrāfija (kas
balstīta uz nozīmīga tirdzniecības
punkta, piemēram, ostas esamību),
laba pārvaldība (valsts un/vai vietējā
administratīvajā līmenī), akcents uz
cilvēkkapitāla attīstību, attīstīti finanšu
pakalpojumi, atvērtība un dzīves
apstākļi.33 Visi pieci punkti ir bijuši
nozīmīgi vēstures gaitā (arī Ņujorkas un
Londonas uzplaukuma un panākumu
pamatā) un, visticamāk, paliks tikpat
nozīmīgi nākotnē.

izveidei paliek nemainīgi. Kādi ir Rīgas
rādītāji šajās piecās dimensijās?

Wajcik, Knight and Pazitka. 2015. What turns cities into international financial centres? Working Paper
085/2015. Centre for International Finance and Regulation.
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4.3. Rīgas konkurētspējas dimensijas:
stiprās un vājās puses
Mūsdienu pilsētām ir dažādas stiprās un
vājās puses. Argentīnas galvaspilsētu
Buenosairesu raksturo augsti dzīves
apstākļu kvalitātes rādītāji, tur
atrodas lieliskas ostas un savienojumi,
kas papildina pilsētas ģeogrāfiskās
priekšrocības. Tomēr finanšu sistēmas
nepilnības (90.vieta 92 pilsētu konkurencē
Starptautiskajā finanšu centru indeksā)
ir šķērslis tās tālākai attīstībai.34 Tai pašā
laikā Dubaija kā priekšrocību izmanto labu
pārvaldību, kam pateicoties, ir izveidojusies

tās finanšu sistēma (pakāpjoties par
7 vietām līdz 18.vietai Pasaules finanšu
centru indeksā), bet atrašanās vieta
Persijas līča teritorijā nosaka skarbus
klimatiskos apstākļus, kas ietekmē pilsētas
novērtējumu dzīves apstākļu kvalitātes
ziņā (74.vietā 149 pilsētu konkurencē
Economist Intelligence Unit veidotājā
Dzīves apstākļu reitingā).35
Tāpat arī Rīgai ir savas stiprās un
vājās puses.

Piecas veiksmes atslēgas konkurētspējīgas savienotājpilsētas attīstībai

Ekonomiskā
ģeogrāfija

laba
pārvaldība

cilvēkkapitāls

4.6. attēls

finanšu
pakalpojumi

Ekonomiskā ģeogrāfija 2.0
Ģeogrāfijai joprojām ir nozīme.
Neskatoties uz jaunās digitālās
ekonomikas milzīgo pieaugumu pēdējo
divdesmit gadu laikā, savienotājpilsētas
joprojām ir faktiskās saimnieciskās
darbības vietas vai nu tajā pašā valstī,
kurā atrodas pilsēta (Ņujorka vai
Tokija), vai kā izejas, portāli uz lielākiem
kaimiņu tirgiem (Honkonga, Singapūra
un, iespējams, Latvija). Mūsdienu
savienotājpilsētas parasti ir vēsturiskās
ostas pilsētas, kas attīstījušās kā finanšu
centri tieši tāpēc, ka to fiziskā atrašanās

34
35
36

vieta bijusi tuvu svarīgiem tirdzniecības
ceļiem, apvienojot indivīdu, uzņēmumu un
iestāžu sadarbības tīklus.36
Rīgai, protams, ir visi ģeogrāfiskie
savienotājpilsētai nepieciešamie
priekšnoteikumi, proti, atrašanās galvenā
tirdzniecības ceļa krustpunktā (pie
Daugavas ieteces Baltijas jūrā) un, pretēji
Viļņai, liela osta, kas tradicionāli ir tikusi
izmantota kā savienojums starp Krieviju
austrumos un Eiropas vai pat pasaules
tirgiem rietumos.

Z/Yen. 2017. The Global Financial Centers Index 22. http://www.longfinance.net/images/GFCI22_Report.pdf
Economist Intelligence Unit. 2017. The Global Liveability Report 2017. London: EIU.
Tas veido to, ko Pasaules Ekonomikas forums sauc par soft connectivity – pretstatā ostu, ceļu, sliežu un optisko
šķiedru kabeļu tīklu radītājai hard connectivity.

atvērtība un dzīves
kvalitāte
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Pēdējā desmitgadē Rīgas osta ir
atjaunojusi savu statusu kā lielākā Baltijas
reģiona osta kravu apgrozījuma ziņā.
Tallinas prāmju ostā ir daudz vairāk

Kravu apgrozījums gadā Rīgas un
Tallinas ostās, milj. tonnu

4.7. attēls

45

pasažieru, bet tas galvenokārt ir saistīts
ar intensīvu prāmju satiksmi starp Tallinu
un Helsinkiem (sk. 4.7. att.).

Pasažieru skaits Rīgas un
Tallinas ostās, tūkst.

4.8. attēls
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Kravu apgrozījums Rīgas, Tallinas un
Viļņas lidostās, milj. tonnu

4.9. attēls
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Avots: Starptautiskā Lidostu padome. 2017. Satiksmes datu gada
pārskati. http://www.aci.aero/Data-Centre

AirBaltic ir arī svarīgs instruments Rīgas
dominējošā stāvokļa uzturēšanai. Augoša
pasaules klases lidosta, kuru apkalpo
nacionālā aviokompānija, var nodrošināt
regulārus savienojumus ar galvenajiem
pasaules galamērķiem, kas nepieciešami
savienotājpilsētai.

Rīgas, Tallinas un Viļņas lidostās
apkalpoto pasažieru skaits, milj.
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Avots: Latvijas un Igaunijas statistikas pārvaldes

Rīgā atrodas arī reģiona vadošā lidosta
gan kravas tonnāžas, gan pasažieru skaita
ziņā (lai gan Viļņas lidostas pasažieru
skaits strauji pieaug), un, apkalpojot
44% no visiem gaisa pasažieriem Baltijas
valstīs 2016. gadā, tā nenoliedzami ir
reģionālais gaisa satiksmes centrmezgls.
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Avots: Latvijas un Igaunijas statistikas pārvaldes
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Avots: Starptautiskā Lidostu padome. 2017. Satiksmes datu gada
pārskati. http://www.aci.aero/Data-Centre
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Lai arī ģeogrāfijai joprojām ir svarīga
loma, ne mazāk nozīmīga ir digitālā
savienojamība. Interneta pieejamība un
ātrums tagad ir tikpat svarīgi kā ceļš,
dzelzceļš un ostas pirms gadsimta.
Standarta IT infrastruktūras kvalitātes
rādītājs ir vidējais pieslēguma ātrums (ko
mēra valsts, nevis pilsētas līmenī). Akamai
2017. gada (pirmā ceturkšņa) ziņojums

Domnīca Certus

State of the Internet liecina, ka Latvijā
ir vislielākais vidējais interneta ātrums
Baltijas valstīs, kas nodrošina 17. vietu
pasaulē (4.11.attēls). Vērtējot par
mobilo datu ātrumu, 2017. gada sākumā
Latvija sasniedza septiņpadsmito vietu
87 valstu konkurencē, apsteidzot Igauniju,
Apvienoto Karalisti, Vāciju un Honkongu
(lai gan Lietuva bija astotajā vietā).37

Vidējais pieslēguma ātrums Baltijas valstīs 2017. gada 1. ceturksnī

4.11. attēls

Eiropas/ pasaules rangs
10

Vidēji Mbps
17
16,6

Latvija
17

28
14,6

Lietuva
26

46
11,6

Igaunija
Eiropas rangs

Pasaules rangs

Avots: Akamai. 2017. Ziņojums par interneta stāvokli 1. ceturksnī.

Biznesa ceļotājiem nepieciešami viesnīcu
un lidostas pakalpojumi. Visu triju valstu
lidostās pieaug pasažieru skaits, un
tās ir ieguldījušas līdzekļus kapacitātes

paplašināšanā. Rīgā un Tallinā ir aptuveni
par 50% vairāk viesnīcu numuru nekā
Viļņā. Tajā pašā laikā Viļņā ir vairāk
5 zvaigžņu viesnīcu (sk. 4.12. attēlu).

Viesnīcu kapacitāte Baltijas valstu galvaspilsētās

4.12. attēls

5-zvaigžņu viesnīcu
numuru skaits

Viesnīcu numuru skaits

Rīga

6 746

430

Viļņa

4 520

557

Tallina

6 563

414

Avots: Colliers International. 2017. Izpētes un prognozes ziņojums. Latvija. Lietuva. Igaunija.

37

Latvijas vidējais 4G savienojuma ātrums bija 18,4 mbps, kamēr pasaules vidējais ātrums 17,4 mbps, tomēr
jāatzīmē, ka tas ir ievērojami lēnāks nekā ātrākais savienojuma ātrums pasaulē - Dienvidkorejā ātrums ir
47,5 mbps, Norvēģijā - 34,8 mbps, Ungārijā - 31 mbps un Singapūrā - 30 mbps. Open Signal. 2017. Global state
of the mobile network. https://opensignal.com/reports/2017/02/global-state-of-the-mobile-network
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Ir viena joma, kur Rīga tomēr atpaliek no
kaimiņiem. Uzņēmumiem, kas pārvietojas
uz jaunu pilsētu nenoliedzami ir vajadzīgas
arī biroja telpas. Šai ziņā ir vērojama
liela plaisa starp Rīgu un pārējām divām
Baltijas valstu galvaspilsētām. 2016. gadā
Rīgā tika pabeigts vai tika būvēts uz pusi
mazāks biroju telpu kvadrātmetru skaits
nekā Tallinā un Viļņā. Paturot prātā, ka
Rīgā ir arī daudz zemāks vakanču skaits

125

nekā kaimiņvalstīs, tas ir jautājums, kas
jāņem vērā pilsētplānotājiem, kā arī tas, ka
trūkst plašu konferenču telpu, kas varētu
nodrošināt ienesīgu sanāksmju, pasākumu,
konferenču un izstāžu (meetings,
incentives, conferences and exhibitions MICE) tirgu, kas Singapūras gadījumā
nodrošina pienesumu gandrīz 4 miljardi
ASV dolāru gadā jeb nedaudz vairāk par
1% no Singapūras IKP.

Biroju telpas Baltijas valstu galvaspilsētās

4.13. attēls

Jauni biroju telpu būvniecību
projekti 2016. gadā (m2)

Pabeigti biroju telpu
projekti 2016. gadā (m2)

Vakanču koeficients
2016. gada beigās

Rīga

12 300

65 600

4,5%

Viļņa

80 530

99 190

6,3%

Tallina

45 000

123 800

7,9%

Avots: Colliers International. 2017. Izpētes un prognožu ziņojums. Latvija. Lietuva. Igaunija.

Laba pārvaldība
Ir divas labas pilsētas pārvaldības
dimensijas. Pirmkārt, nacionālais
administratīvais un tiesiskais ietvars, kas
veicina kontraktu izpildi un nodrošina
tiesiskumu. Savienotājpilsētas Honkonga
un Singapūra piesaistīja cilvēkkapitālu
un investīcijas, pateicoties savam “droša
patvēruma” (safe haven) statusam.
Otrkārt, politiskās un administratīvās
sadarbības starp valsts un pašvaldības
iestādēm mehānisms, kas attīsta pilsētas
konkurētspēju.
Latvijas dalība nozīmīgākajās
starptautiskajās un reģiona organizācijās
(ES, PTO, EP, OECD) sniedz ārēju garantu
tiesiskuma nodrošināšanai un iespēju
vērsties starptautiskās tiesās nesaskaņu
gadījumā. Bertelsmann Stiftung’s

38
39

Transformation Index, kas tiek veidots
reizi divos gados, kopš 2006.gada vērtē
129 valstu politiskās pārvaldes aspektus
(valsts politikas viedotāju un lēmumu
pieņemšanas procesa kvalitāti). Pēdējā
reitingā šai indeksā Igaunija ierindojās
4., Lietuva 6. un Latvija 7.vietā (Krievija
81.vietā).38 Līdzīgā veidā World Bank
Doing Business aptauja, kas vērtē
190 valstu ekonomiku, 2017.gada
ierindoja Igauniju 12., Latviju 14. un
Lietuvu 21.vietā (Singapūra 2., Honkonga
4., bet Krievijas Federācija 40.vietā).39
Neskatoties uz gaušanos vietējā mērogā,
objektīvi Latvija līdz ar pārējām Baltijas
valstīm piedāvā pilnvērtīgu administratīvu
un tiesisku ietvaru investīcijām, salīdzinot
ar kaimiņvalsti Krieviju.

Bertelsmann Stiftung. 2017. Transformation Index 2016. https://www.bti-project.org/en/index/
World Bank. 2017. Doing Business 2017: Equal opportunity for all. http://www.doingbusiness.org/~/media/
WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Full-Report.pdf
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Otrais piemērs:

Apvienotie Arābu Emirāti jau ilgu laiku
uzrādīja relatīvi sliktus rezultātus
starptautiskajā labas pārvaldības
rangā, un tas tika uzskatīts par
ieguldījumus kavējošu faktoru.40 Tā
rezultātā Dubaijas emirāts 2004. gadā
izveidoja Dubaijas Starptautisko
finanšu centru (DSFC), kam ir atsevišķa
ģeogrāfiska un tiesiska jurisdikcija
Dubaijas teritorijā. DSFC darbību regulē
neatkarīgi DSFC likumi, kas rakstīti
angļu valodā un lielā mērā balstās uz

Lielbritānijas tiesībām. Tos pārrauga
tiesneši – nerezidenti, kuri parasti
tiek pieņemti darbā no Apvienotās
Karalistes, Honkongas, Singapūras
un citām cienījamām vispārējo tiesību
jurisdikcijām.41 Šādā veidā tika apieta
Apvienoto Arābu Emirātu sliktās
pārvaldības reputācija, un ātri izveidots
pievilcīgs savienotājpilsēta turpmākām
investīcijām Vidējos Austrumos. Tagad
tajā strādā gandrīz 22 000 cilvēku.42

Valsts un pašvaldību politiskā sadarbība
ir otrs labas pārvaldības priekšnoteikums
savienotājpilsētas izveidei. Valsts līmenī
tas nozīmē dalību globālajā tirdzniecības
sistēmā. Šanhaja stagnēja vairākus gadu
desmitus pēc Otrā pasaules kara pēc tam,
kad pie varas nāca Ķīnas komunistiskā
partija un pieņēma centralizētas plānveida
ekonomikas maoistu versiju. Tikai pēc
tirgus reformu uzsākšanas 1978. gadā
Ķīna atkal pievienojās globālajai
ekonomikai, pateicoties pakāpeniskām
reformām, kas savukārt paredzēja
strauju Šanhajas paplašināšanos, jo kopš
1992. gada (izņemot 2008. un 2009.
gada globālās lejupslīdes gadus) tajā tika
reģistrēta divciparu ekonomiskā izaugsme
katru gadu.

modernizējot pilsētas infrastruktūru.43
Līdzīgi arī Rīgas ekspansiju
deviņpadsmitajā gadsimtā noteica
baltvācu lieltirgotāji, kas darbojās Rīgas
Tirdzniecības un ekonomiskās attīstības
komitejā, kur rūpīgi plānoja un realizēja
pašvaldības ieguldījumus, piemēram,
infrastruktūrā un izglītībā.

Pašvaldību atbalsts un redzējums ir
vienlīdz svarīgi. Par ASV dominējošo
savienotājpilsētu kļuva Ņujorka, nevis
Bostonas vai Baltimoras līdzvērtīgi
izveidotās ostas, pateicoties publisko
un privāto dalībnieku saskaņotiem
centieniem paaugstināt Ņujorkas
konkurētspēju, piesaistot cilvēkkapitālu
un ieguldījumus, kā arī pastāvīgi

40

41

42
43

Pašvaldībām ir nepieciešams pienācīgs
budžets un efektīva, institucionalizēta
sadarbība ar valsts iestādēm (kuru
palīdzība varētu būt nepieciešama
lielām investīcijām un ES kohēzijas fonda
investīciju stratēģiskai plānošanai), kas
var absorbēt un mīkstināt iespējamos
valsts un pašvaldību konfliktus, kad
amatus dažādos administratīvos līmeņos
ieņem konkurējošu partiju pārstāvji.
Aptuvenu skatījumu par to, cik lielā mērā
Baltijas valstu valdības atbalsta savu
galvaspilsētu attīstību, ir plānošanas
dokumenti “2020”, kuros izklāstītas
politikas prioritātes un pasākumi, lai
palielinātu nacionālo konkurētspēju
2014.-2020. gada Eiropas Savienības
finansējuma periodā.

Piemēram, 2016. gadā Apvienotie Arābu Emirāti reitingā BTI Management Index joprojām bija tikai 50.vietā
129 valstu starpā, bet Pasaules Bankas uzņēmējdarbības indeksā World Bank Doing Business Index ieņēma
34. vietu (lai gan 2017. gadā tā pacēlās indeksā par astoņām pozīcijām līdz 26.vietai).
International Monetary Fund. 2007. United Arab Emirates – Dubai International Financial Centre.
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2007/cr07365.pdf
Dubai International Financial Centre. 2017. https://www.difc.ae/
Kindleberger, C.P. 1974. The formation of financial centers: A study in comparative economic history.
Princeton Studies in International Finance 8. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Dubaijas
Starptautiskais
finanšu centrs
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Lietuvas galvenajā plānošanas
dokumentā nav konkrētu atsauču uz
Viļņas (vai citu nozīmīgāko Lietuvas
pilsētu) konkurētspējas paaugstināšanu.44
Igaunija 2020 arī skaidri nenosaka
Tallinas attīstību, tomēr tajā ir minēta
augstākās izglītības internacionalizācija
kā līdzeklis jauno talantu piesaistīšanai
darba tirgum, atbalsta mehānismu izveide
ārvalstu investoru piesaistīšanai un
starptautisko sakaru padziļināšanai; tam
visam ir svarīga loma savienotājpilsētas
konkurētspējas palielināšanai.45 Savukārt
Latvijas-2020 plānošanas dokumentos
skaidri minēts mērķis attīstīt Rīgu "par
atzītu Baltijas reģiona kultūras un biznesa
centru", kā arī daudzi saistīti projekti,
piemēram, augstākās izglītības nozares
eksporta attīstība un kravu un pasažieru
plūsmu palielināšana caur Rīgas ostām.46
Tādējādi atšķirībā no Igaunijas un Lietuvas
Latvijas nacionālo plānošanas dokumentu
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veidotāji ir atzinuši Rīgas kā ekonomiskās
izaugsmes virzītājspēka potenciālu Latvijā.
Politiskās atšķirības starp valsts valdību
un Rīgas pašvaldību tomēr nozīmē, ka
nav izstrādāts saskaņots Rīgas attīstības
plāns, kas būtu balstīts nacionālajos,
Eiropas, kā arī pašvaldību avotos. Šis
aukstais karš starp Rīgu un valsts valdību
neizbēgami bremzē Rīgas attīstību. Vēl
viens šķērslis Rīgas kā savienotājpilsētas
attīstībai ir starptautiskajā līmenī, kur
pastāvošā spriedze starp Krievijas
Federāciju un Latviju un tās sabiedrotajiem
ES un NATO ir izraisījusi virkni sankciju
no abām pusēm, kā arī Krievijas lēmumu
pārvirzīt tranzītu no Latvijas ostām, kas
ir skārušas vietējo pārtikas ražošanu,
transportu un lauksaimniecības nozares.
Darba attiecības ar kaimiņiem, pat ja ne
vienmēr tās ir labas, ir priekšnoteikums
savienotājpilsētas attīstībai.

Cilvēkkapitāls
Savienotājpilsētai ir vajadzīgs liels
atbilstoši kvalificētu speciālistu kopums,
kā arī plašs un vienmērīgs darbaspēka
piedāvājums. Pašreizējā urbanizācijas
demogrāfiskā tendence nodrošina
darbaspēka piedāvājumu Rīgai. Kā
redzams 4.14. attēlā, Rīga joprojām
ir lielākā Baltijas reģiona pilsēta. Ja
kopskaitā tiek iekļauti arī Pierīga
(suburbanizācijas tendence nozīmē, ka
daudzi Rīgā strādājošie ir pārcēlušies uz
priekšpilsētām), tad iedzīvotāju skaits
pieaug līdz 1 miljonam. Rīga piesaista
vairāk vietējo talantu nekā Viļņa vai
Tallina, jo gan Lietuvai, gan Igaunijai
ir otras lielākās pilsētas – Tartu (kas
joprojām ir vadošā universitātes pilsēta
Igaunijā) un Kauņa, Lietuvas starpkaru
laikmeta galvaspilsēta, kā arī Klaipēdas

44
45

46
47

48

osta; savukārt visas Latvijas lielākās
universitātes (Latvijas Universitāte, Rīgas
Tehniskā universitāte un Rīgas Stradiņa
universitāte), kā arī visdažādākās
valsts un privātās iestādes atrodas
Rīgā. Latvijas darbaspēks ir salīdzinoši
labi izglītots. 2016. gadā 43% Latvijas
iedzīvotāju vecumā no 30 līdz 34 gadiem
bija ieguvuši augstāko izglītību, kas ir
krietni virs ES-28 vidējā līmeņa (39%).47
Saskaņā ar Latvijas centrālās statistikas
pārvaldes datiem 95% Latvijas iedzīvotāju
papildus dzimtajai valodai runā vēl vismaz
vienā valodā (36% runā vienā valodā,
46% - divās un 13% - trīs). 57% runā
krieviski, 49% angliski un 18% vāciski,
turklāt 98% skolēnu mācās angļu valodu
(2013. gada dati).48

Republic of Lithuania. 2014. Operation programme for the European Union funds’ investments in 2014-2020.
National Reform Programme Estonia 2020. 2011. https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/
Failid/national_reform_programme_estonia_2020_2011.pdf
National Development Plan of Latvia. 2012. http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/ilgtsp_att/?doc=13858
Eurostat. 2017. Europe 2020 indicators – education. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php/Europe_2020_indicators_-_education
CSB. 2013. 85% skolēnu mācās svešvalodas; 95% pieaugušo zina vismaz vienu svešvalodu. http://www.csb.
gov.lv/notikumi/85-skolenu-macas-svesvalodas-95-pieauguso-zina-vismaz-vienu-svesvalodu-39154.html
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Cilvēkkapitāla rādītāji Viļņā, Rīgā un Tallinā

4.14. attēls

Iedzīvotāju skaits (2017)
641 423

42

1,7

Viļņa

545 280

38

1,3

Tallina

426 538

39

1,8

Avots: Eiropas Komisija. 2017. Pilsētu audits 2016.

Tomēr Latvijai ir viens nepārprotams
trūkums – iedzīvotāju skaita
samazināšanās un novecošana.
2017. gadā Latvijas darbspējas vecuma
(15-64 gadi) iedzīvotāju skaits ir
1 262 813, bet līdz 2022. gadam tas
provizoriski saruks līdz 1 189 573
(samazinājums par 73 324 cilvēkiem
jeb par 5,8%, salīdzinot ar 2017. gadu).
Certus prognozē, ka līdz 2030. gadam tas
samazināsies par 138 486 cilvēkiem (jeb
par 11%, salīdzinot ar 2017. gadu). Rīgas

49

50

Vidējais svešvalodu skaits,
ko apgūst viens skolēns

Vidējais vecums (2017)

Rīga

Rīga strauji ir kļuvusi par augstākās
izglītības eksporta centru. 2016/2017.
akadēmiskajā gadā 7,6% (6 300)
no visiem pilna laika studējošajiem
Latvijā bija ārzemju studenti, radot
1700 darbavietas un nodrošinot
84 miljonus eiro pienesumu Latvijas
ekonomikā. Lai gan Igaunijā procentuāli
ir līdzīgs starptautisko studentu skaits,
daži no viņiem izvēlas studēt Tallinā,
citi – Tartu, bet Lietuva ievērojami
atpaliek ārzemju studentu uzņemšanas
ziņā.49 Daugavas kreisais krasts kļūst
par augstākās izglītības centrmezglu,
kurā ietilpst Latvijas Universitāte, Rīgas
Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa
universitāte un citas augstskolas, kuru
teritorijas atrodas tajā pašā upes krastā.

Domnīca Certus

reģionā (Rīgas un apkārtējo priekšpilsētu)
darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits
2017. gadā ir 646 417, bet 2022. gadā
tas samazināsies līdz 628 488
(samazinājums par 2,77% salīdzinājumā
ar 2017. gadu), bet nedaudz palielināsies
2030. gadā (līdz 630 777). Jauniešu skaits
jeb nākotnes darba tirgus apjoma arī ir
svarīgs. Certus dati liecina, ka jauniešu
skaits Rīgā pieaug, jo Latvijā joprojām
pastāv urbānās migrācijas (pārcelšanās
no laukiem uz pilsētu) tendence –
2017. gadā Rīgas reģionā dzīvo 81 541
jaunieši (10-18 gadi), tiek prognozēts,
ka 2022. gadā to skaits būs 97 215
(pieaugums par 19,22% salīdzinājumā ar
2017. gadu), bet 2030. gadā – 108 469
(pieaugums par 33,02%, salīdzinot ar
2017. gadu).50
Rezumējot, Rīgas darbaspēks ir izglītots,
pateicoties Rīgā esošo augstskolu
un citu izglītības iestāžu tīklam. Kā
Latvijas talantu magnēts Rīga mazākā
mērā piedzīvos darbaspēka skaita
samazinājumu, salīdzinot ar Latviju
kopumā, tomēr bažas rada fakts, ka
Rīgā ir visaugstākais vidējais iedzīvotāju
vecums, salīdzinot ar pārējām Baltijas
valstu galvaspilsētām.

Certus demogrāfiskā prognoze. 2017. Metodoloģijas aprakstu skatīt: Auers, D., Gubins, S. 2017. Latvijas
demogrāfiskais portrets šodien… un rīt. Rīga: Domnīca Certus.
Cassis, Y. 2010. Capitals of Capital: the Rise and Fall of International Financial Centres 1780-2009. Cambridge:
Cambridge University Press.
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Finanšu pakalpojumi
Liela banku un citu finanšu starpnieku
institūciju koncentrācija, kā arī plašs
profesionālo pakalpojumu klāsts liecina
par savienotājpilsētas konkurētspēju.
Jusefs Kāsiss (Youssef Cassis) skaidro,
ko finanšu nozare sniedz pilsētām:

"Tirgus likviditāti un efektivitāti; finanšu
darbību daudzveidību un papildināmību;
profesionālus pakalpojumus (galvenokārt
juridiskus un grāmatvedības pakalpojumus);
tehnoloģiju ekspertīzi; darbaspēka prasmes;
neapšaubāmi un vispirms – piekļuvi augstas
kvalitātes informācijai”51

Latvijā ir lielākais finanšu pakalpojumu
sektors Baltijas valstīs. Tas veido lielu
daļu tautsaimniecības, 2015. gadā
nodrošinot 4,2% no visa eksporta
apjoma (un 15% no pakalpojumu
eksporta) un nomaksājot nodokļos

150 milj. EUR (1,75% no visiem valsts
ieņēmumiem).
Finanšu pakalpojumu nozares nozīmi
Latvijā var vērot gan attiecībā uz
aktīviem, kas novērtēti attiecība pret IKP
2015. gada beigās (skat. 4.15. attēlu),
gan arī faktu, ka 2015. gadā gandrīz
81% no visiem starptautiskajiem
noguldījumiem trijās Baltijas valstīs tika
glabāti Latvijas bankās.52 Turklāt Rīga jau
ir nostiprinājusies kā galvenais finanšu
pakalpojumu centrs, apkalpojot Krievijas
austrumu-rietumu tirdzniecību un citu
NVS valstu tirgus. Šai nozarei ir arī
ievērojams izaugsmes potenciāls, ņemot
vērā starptautiskiem klientiem piedāvāto
bankas pakalpojumu apjomu un klāstu.
4.15. attēlā redzams, ka, lai gan Latvija
ir reģionālais līderis, banku aktīvi
pret IKP joprojām atpaliek ne tikai no
galvenajiem finanšu centriem, piemēram,
Apvienotās Karalistes un Luksemburgas,
bet arī no mazāk zināmiem centriem,
piemēram, Dānijas.

Banku aktīvi atsevišķās ES valstīs attiecībā pret
IKP 2015. gada beigās
2 000

4.15. attēls

1 924%

1 500

1 000

500

0

385%

Luksemburga Dānija

364%

Apvienotā
Karaliste

252%

ES-28
mediāna

131%

113%

67%

Latvija

Igaunija

Lietuva

Avots: KPMG. 2016. Estimated macroeconomic impact of the banking industry, including the international
customer banking segment, in Latvia. Riga: KPMG.

51

52

Cassis, Y. 2010. Capitals of Capital: the Rise and Fall of International Financial Centres 1780-2009. Cambridge:
Cambridge University Press.
KPMG. 2016. Estimated macroeconomic impact of the banking industry, including the international customer
banking segment, in Latvia. Riga: KPMG.
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Atvērtība un dzīves apstākļi
Savienotājpilsētas nevar būt slēgtas
apkārtējai pasaulei. Atvērtība – cilvēku,
preču, pakalpojumu un ideju spēja brīvi
pārvietoties – ir būtiska, lai izveidotu
vairākus starptautiskus tīklus, kas virza
savienotājpilsētas ekonomiku. Sociālisma
laikmeta izolācija bija liktenīga Berlīnei,
kura pēc Otrā pasaules kara zaudēja
savu Vācijas finanšu centra statusu
par labu Frankfurtei, un, ņemot vērā
finanšu iestāžu talāku migrāciju uz
Frankfurti, maz ticams, ka šis statuss
tiks atgūts. Dzīves apstākļi ir cieši
saistīti ar atvērtību. Padomju Savienības
un sociālistiskās Austrumeiropas
pilsētas bija slēgtas, neuzkrītošas
un nepievilcīgas, un atpalika no
Rietumeiropas pilsētām dzīves apstākļu
ziņā.
Atvērtība ir īpaši nozīmīga, lai piesaistītu
un noturētu gan vietējos, gan
starptautiskos talantus. Singapūra jau
sen ir centusies piesaistīt starptautiskus
uzņēmumus, jo īpaši to reģionālos Āzijas
centrālos birojus, aicinot tos pārcelties
uz šo pilsētvalsti, tādējādi padarot to par
globālo vērtību ķēžu centru, piesaistot
daudzveidīgu palīgpakalpojumu spektru.
Ir piemēri arī tuvāk Latvijai, piemēram,
Polijā vidēja mēroga kopējo pakalpojumu
centrs savā profesionālajā darbībā
izmanto astoņas dažādas valodas (un
dažviet līdz pat trīsdesmit valodām), un
starptautiskais personāls veido apmēram
9% no nozarē strādājošajiem.
Dalība Eiropas Savienībā nodrošina
atvērtības pamatstruktūru caur četrām
vienotā tirgus brīvībām.53 Visas trīs
Baltijas valstis ir dedzīgākās kustības

53
54
55

56

brīvības atbalstītājas Eiropas Savienībā.
2017. gada Eirobarometra aptaujā tika
konstatēts, ka 94% latviešu, lietuviešu
un igauņu atbalsta “ES pilsoņu brīvu
pārvietošanos, lai dzīvotu, strādātu,
mācītos un veiktu uzņēmējdarbību ES”,
kas ir visaugstākais atbalsta rādītājs
visās 28 dalībvalstīs.54
Eiropas Komisijas Pilsētu audits
(Urban Audit) konstatē, ka Rīga ir tikai
aiz Luksemburgas un Briseles ārzemēs
dzimušo iedzīvotāju īpatsvara ziņā.
Luksemburgas un Briseles gadījumā
lielākā daļa no šiem iedzīvotājiem ir
dzimuši ES dalībvalstīs (viens no trim
Luksemburgas gadījumā), bet 18,1%
Rīgas iedzīvotāju ir dzimuši ārpus ES
(pārsvarā Krievijā vai citā NVS valstī).55
Ārvalstīs dzimušo Rīgas iedzīvotāju skaits
2016. gadā, salīdzinot ar 2011. gada
Pilsētu auditu, ir samazinājies
galvenokārt tādēļ, ka padomju laikā uz
Rīgu migrējušie iedzīvotāji mirst ātrāk,
nekā ierodas jaunie migranti.
Cik “dzīvīgas” (liveable) jeb dzīvei
piemērotas ir šīs pilsētas? Vai tās
ir talantu magnēts? The Economist
Intelligence Unit izmanto piecus
dažādus dzīves kvalitātes rādītājus,
sastādot gadskārtējo dzīves apstākļu
novērtējumu: stabilitāte (drošība),
veselības aprūpe, kultūra un vide,
izglītība un infrastruktūra.
Dalība NATO un Eiropas Savienībā
nodrošina starptautisko drošību, tomēr
Rīgā lielāko Eiropas pilsētu vidū ir otrs
lielākais slepkavību skaits. 2012. gadā
tas bija pat augstāks nekā Maskavā.56

Preču, kapitāla, pakalpojumu un darbaspēka brīva kustība.
European Commission. 2017. Standard Eurobarometer 87.
European Commission. 2017. Urban Audit 2016.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7596823/KS-01-16-691-EN-N.
pdf/0abf140c-ccc7-4a7f-b236-682effcde10f
United Nations Office on Drugs and Crime. 2017. Global study on homicide. Vienna: UNODC.
https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf
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Līdzīgi 2016. gada Eiropas Veselības
aprūpes patērētāju indeksā (Euro
Health Consumer Index), kurā analizēta
un salīdzināta publiski finansētās
veselības aprūpes nozares darbība
Eiropas valstīs, Latvija ieņēma 29. vietu
35 Eiropas valstu vidū.57 Tomēr Latvijā
ir liela un augoša privātā veselības
aprūpes nozare, kas pārsvarā atrodas
Rīgā, nodrošinot veselības aprūpi gan
vietējiem, gan starptautiskiem pacientiem

(2015. gadā starptautisko pacientu skaits
sasniedza gandrīz 9000).58
Rīga nodrošina arī pilnu kultūras
pieredzes piedāvājumu – teātri, muzeji,
restorāni – lai gan datu trūkums nozīmē,
ka tā ir viena no nedaudzajām lielajām
pilsētām, kas nav iekļautas Eiropas
Komisijas Kultūras un radošo pilsētu
novērtējumā (Cultural and Creative
Cities Monitor).59

Starptautisko studentu skaits Latvijā

4.16. attēls
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Pēdējo gadu laikā Rīga ir pieredzējusi
strauju izglītības sistēmas
internacionalizāciju. Skolu līmenī Rīgā un
PieRīgā atrodas vairākas starptautiskas
skolas (Latvijas Starptautiskā skola,
Rīgas Starptautiskā skola, Kings College
Latvia, Ekziperī Francijas starptautiskā
skola), turklāt Rīgā ir īpaši straujš
ārvalstu studentu skaita pieaugums

57

58

59

(skat. 4.16. att., šajā skaitā nav
iekļauti vairāk kā 1000 Erasmus un citu
starptautisko apmaiņas programmu
studentu, kas katru gadu studē Latvijā,
pārsvarā Rīgā). Ārvalstu studentiem
pieejamais plašais universitāšu klāsts
ir veicinājis Rīgas kreisā krasta kā de
facto studentu pilsētiņas attīstību
(skat. 4. 17. att.).

Bjornbergh, A. 2017. Euro Health Consumer Index 2016.
https://healthpowerhouse.com/files/EHCI_2016/EHCI_2016_report.pdf
Circene. I. 2017. Medicīnas eksports – valtsiski nozīmīgs ekonomikas attīstības
process. Delfi. 16.04.2017. http://www.delfi.lv/news/comment/comment/
ingrida-circene-medicinas-eksports-valstiski-nozimigs-ekonomikas-attistibas-process.d?id=48732799
European Commission. 2017. The Cultural and Creative Cities Monitor. Luxembourg. European Commission.
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/media/c3monitor2017.pdf
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Rīgā studējošo ārvalstu studentu aptauja
2016. gadā sniedz vērtīgus norādījumus
par Rīgas pilsētas infrastruktūras kvalitāti
no starptautiska skatupunkta. Tikai 6% no
848 respondentiem bija neapmierināti ar
dzīves kvalitāti (un tikai 10% neapmierināti
ar studiju kvalitāti). Līdzīgi tikai 15% bija
neapmierināti ar restorānu un kafejnīcu
kvalitāti, 17% – ar lielveikaliem un tirgiem
un 18% – ar sabiedrisko transportu, tomēr
viens no pieciem (20% respondentu)
uzskatīja, ka pilsētas plašāku vispārējo vidē
esot tolerances trūkums attiecībā pret
ārzemniekiem.60
Rezumējot iepriekšminēto, Rīgai, tāpat kā
jebkurai pilsētai, ir savas stiprās un vājās
puses. Dažus trūkumus, piemēram, biroja
telpas deficīts, var pārvarēt salīdzinoši ātri,
tomēr politiskie jautājumi, piemēram, valsts
un pašvaldību attiecības vai attiecības
ar Austrumiem, ir daudz sarežģītāki, bet
vienlīdz svarīgi pilsētas attīstībai.
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Universitāšu teritorijas Pārdaugavā, Rīgā
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Ķīpsalā
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BAT Studentu
Pilsētiņa

Avots: Auers, D. 2016. Augstākās izglītības nozare Latvijā: Strauja izaugsme,
augsts potenciāls. Latvijas konkurētspējas ziņojums 2016. Rīga: Domnīca Certus.

jāatbild uz to radītiem izaicinājumiem, ir arī
nozīmīgas iespējas.

1. izaicinājums. Izmaiņas starptautiskajā finanšu sistēmā
Finanšu iestādes ir būtiskas
savienotājpilsētas attīstībai, un Latvijā ir
vislielākais finanšu pakalpojumu sektors
Baltijas valstīs. Tomēr finanšu iestāžu
starptautiskā vide pēdējo 15 gadu
laikā ir mainījusies, jo starptautiskie
regulatori arvien biežāk ir pievērsuši
pastiprinātu uzmanību diviem banku
pārrobežu aktivitāšu aspektiem:
klientu konfidencialitātei un nodokļu
optimizācijai. Piemēram, 2010. gadā
ASV prezidents Baraks Obama parakstīja
Ārvalstu kontu nodokļu atbilstības likumu

60
61

4.17. attēls

RISEBA
(Durbes iela 4)

4.4. Izaicinājumi un iespējas
Rīgai ir labas iespējas palielināt savu
konkurētspēju. Kaut arī jāpārvar
starptautiska mēroga problēmas un

Domnīca Certus

(Foreign Account Tax Compliance Act),
kas uzliek par pienākumu ārvalstu
bankām ik gadu atklāt ASV nodokļu
maksātāju ASV kontus ASV nodokļu
iestādēm. Tā rezultātā bankas datu
apmaiņa starp valstīm kļūst par jaunu
starptautisko normu. Tas būtiski
ietekmēs starptautisko banku praksi,
kā arī klientu rīcību, jo 2013. gadā
tika lēsts, ka nodokļu paradīzēs tika
uzglabāti apmēram 8% no visas pasaules
mājsaimniecību līdzekļiem (aptuveni
7,6 triljoni ASV dolāru).61

SKDS. 2016. Ārvalstu studentu aptauja par studijām un dzīvi Latvijā. Rīga: SKDS.
Zucman, G. 2014. Taxing across borders: Tracking personal wealth and corporate profits. Journal of Economic
Perspectives. 28(4).121-148.
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Pasaules ārzonu finanšu līdzekļi 2014. gadā

4.18. attēls

Ārzonu līdzekļi,
mljrd. ASV dolāru

Finanšu līdzekļu daļa,
kas glabājas ārzonās

Nodokļu ieņēmumu
zaudējumi, mljrd. ASV dolāru

Eiropa

2 600

10%

75

ASV

1 200

4%

36

Āzija

1 300

4%

35

Latīņamerika

700

22%

21

Āfrika

500

30%

15

Kanāda

300

9%

6

Krievija

200

50%

1

Persijas līča valstis

800

57%

0

7 600

8%

190

Kopā

Avots: Zucman, G. 2014. Taxing across borders: Tracking personal wealth and corporate profits. Journal of Economic Perspectives. 28(4).121-148.

Latvijas starptautisko banku sektoru
raksturo divas galvenās aktivitātes:
(1) starptautiskās austrumu-rietumu
tirdzniecības apakalpošana un (2)
kapitāla aizplūdes (capital flight)
galvenokārt no Krievijas un NVS valstīm
apkalpošana. Kā redzams 4.18. attēlā,
kapitāla aizplūde (naudas līdzekļu
aizplūde no valsts, kuras pamatā ir

nelabvēlīgi apstākļi valsts ekonomiskajā,
politiskajā vai sociālajā vidē, kā arī
nodokļu optimizācijas vai izvairīšanās
iemeslu dēļ) ir starptautiska parādība,
jo eiropiešiem vien ir vairāk nekā 2600
miljardi ASV dolāru ārzonās 2014. gadā.
Līdzekļu pārrobežu kustība turpināsies, lai
gan tā būs daudz regulētāka.

2. izaicinājums. Viļņa kā Baltijas savienotājpilsēta?
Pastāv reāls drauds, ka Viļņa varētu kļūt
par Baltijas reģiona savienotājpilsētu. Lai
gan Rīga saglabā savas Baltijas jūras ostas
ģeogrāfiskās priekšrocības, kā arī Baltijas
valstu urbānā centra vēsturi, Lietuvas
valdība un Viļņas pašvaldības iestādes
aktīvi darbojas, lai attīstītu Viļņu kā

Baltijas valstu reģiona centru. Piemēram,
ir paaugstināta Viļņas lidostas kapacitāte,
paplašināta infrastruktūra, pilsētā strauji
aug uzņēmējdarbības infrastruktūra, jo
īpaši pieejamās biroja telpas. 4.19. attēls
vizuāli ataino pilsētas pārmaiņas.
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Viļņa 1991. gadā un tagad62

1991

Šo mērķtiecīgo uzņēmējdarbību var
uzskatīt par veidu, kā Lietuvas valsts
un privātie spēlētāji ir sekojuši Polijas
modelim, veicinot Viļņas kā Kopīgu
pakalpojumu centra (Shared Service
Centre – SSC) galamērķi finanšu iestādēm.
Saskaņā ar Lietuvas Attīstības aģentūras
InvestinLithuania datiem 2016.gadā
pilsētā jau bija vairāk ar finansēm saistītu
SSC, nekā Latvijā un Igaunijā kopā – 36%
no kopskaita. Viļņas lielākais veiksmes
stāsts ir Barclays Bank, kas darbojas
kopš 2009. gada un nodarbina 1300
cilvēku. Gadu gaitā, sadarbojoties ar
Barclays, pilsētas vadība un valsts valdība
ieguva nozīmīgu pieredzi un izpratni par
galvenajiem jautājumiem un prasībām, kas
saistītas ar globālo finanšu institūciju SSC
organizēšanu.

4.19. attēls

2017

Lielu finanšu iestāžu piesaiste prasa gan
centienus, gan koncesijas no dalībniekiem,
kas ienāk jaunā konkurences jomā.
Lietuva piedāvā nodrošināt līdzekļus
personāla apmācībai (līdz 50% no
izmaksām) un līdz 15% no algu izmaksām
jaunizveidotajiem SSC.63 2016. gada
augustā Lietuvas Eiropas Parlamenta
deputāts radīja sev uzmanību Eiropas
medijos, nosūtot vēstuli vairākām lielām
Londonas bankām, aicinot tās pārcelties
uz Lietuvu. 2017. gadā Centrālās un
Austrumeiropas Kopējo pakalpojumu
konferencē Varšavā Viļņa tika raksturota
kā pilsēta ar visdinamiskāko attīstību, kas
piemērota kopējiem pakalpojumiem.64

1. iespēja: Rīga kā drošs patvērums
Latvija ir ES, NATO un OECD dalībniece.
Tai ir labi pārvaldības rādītāji, attīstīts
finanšu sektors, iedzīvotāji izcili pārvalda
angļu, krievu un citas svešvalodas,
kvalificēts darbaspēks, ilggadēja pieredze
darbā ar Krieviju un NVS valstīm. Rīgas
ekonomiskā ģeogrāfija un zināšanas

62
63

64
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par reģionu padara to par pievilcīgu
vietu multinacionāliem uzņēmumiem,
kuri meklē reģiona galveno mītnes vietu
drošā pilsētā, kas kalpo kā vārti Eiropas
uzņēmumiem uz Krieviju vai Krievijas
uzņēmumiem uz Eiropu. Nesen viens
investors paziņoja:

Bildes: http://ej.uz/pb98 un http://www.legendarytravels.se/teman/spa/litauen/vilnius
Invest Lithuania. 2016. Shared Service Centres Industry overview. Vilnius: Invest Lithuania.
http://www.investlithuania.com/wp-content/uploads/2016/08/Business-Services-Sector-Handbook.pdf
CEE Shared Services and Outsourcing Awards. 2017. 25 winners at 5th annual CEE shared services awards.
http://ceeoutsourcingawards.com/2017/winners.html
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“Tā kā Rīgā ap 40% iedzīvotāju pārvalda krievu valodu, tā ir lieliska iespēja
uzņēmumam izplesties Krievijas tirgū, kā mītnes vietu izvēloties ES un
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalsti
Latviju. Tas sakrīt ar uzņēmuma stratēģiskajiem plāniem izplesties
ģeogrāfiski un paplašināt uzņēmuma ekspertīzi.”65

2. iespēja. Nepārtraukta ārpakalpojumu izaugsme
Rīga atrodas īpaši izdevīgā pozīcijā,
lai piesaistītu multinacionālus kopējo
pakalpojumu centrus, kas pēdējā
desmitgadē pārvietojas arvien straujāk.
Kopš 2008. gada finanšu krīzes Eiropas
finanšu iestādes, jo īpaši bankas, ir
cīnījušās ar samazinātu rentabilitātes
līmeni. Viens no veidiem, kā šī problēma
tiek risināta, ir administratīvā atbalsta
biroju (back office) darbību konsolidācija
kopējo pakalpojumu struktūrvienībās.
Izmaksu ietaupījums, kas saistīts ar
iekšējo dienestu funkciju centralizēšanu
vienā vietā (dēvēti par kopīgiem

Kopējo pakalpojumu centrs (SSC, Shared Services Center)
ir uzņēmējdarbības vienība organizācijas ietvaros, kura veic
back-office operācijas dažādām organizācijas struktūrvienībām.
Kopējo pakalpojumu centri parasti strukturēti kā izmaksu centri,
un to mērķis ir panākt izmaksu ietaupījumu, palielinot darbības
efektivitāti, izmantojot apjomradītus ietaupījumus un procesu
standartizāciju. Sākotnēji paredzēti, lai samazinātu transakciju
un ar IT saistīto atbalsta funkciju izmaksas, šobrīd kopējo
pakalpojumu centri paplašina darbību, iekļaujot darbības ar
augstāku pievienoto vērtību, piemēram, cilvēkresursu vadība,
datu analīze, komplicēts klientu atbalsts un normatīvais atbalsts
(finanšu iestādēm). Paredzams, ka digitalizācija un mākslīgais
intelekts vairos standartizācijas sniegtos ieguvumus, kā
rezultātā kopīgo pakalpojumu centralizācijas tendence turpinās
paplašināties. Saskaņā ar nesen veikto Accenture, Cap Gemini
un Atos veikto pētījumu laika periodā no 2016. līdz 2020. gadam
paredzama izaugsme par 14%+ un vairāk.66

65

66

67

pakalpojumiem), var svārstīties no
15% līdz 60% no sākotnējām darbības
izmaksām, atkarībā no procesu
industrializācijas, automatizācijas līmeņa
un centra atrašanās vietas. Vairumā
globālo organizāciju (ne tikai finanšu
iestādēs) kopīgie pakalpojumi ir kļuvuši
par nozares standartu un ierastu praksi.
Mūsdienās, meklējot papildu izmaksu
priekšrocības, organizācijas izmanto
ārzonas (pārvietojot globālos SSC uz
tādām attālām vietām kā Indija) vai
tuvzonas (izveidojot SSC kā reģionālos
centrus, tuvāk reģionālajām darbībām un
klientiem, piemēram, Viļņā vai Rīgā).
Dublina, iespējams, ir bijusi vislielākā
ārpakalpojumu SSC procesa ieguvēja,
jo tai bija labums no ārpakalpojumu
sniegšanas Londonai un Ņujorkai (lielā
mērā pateicoties tam, ka angļu valoda
ir Īrijas darba valoda). Tomēr pēdējos
gados finanšu iestādes ir skatījušas arī uz
Austrumeiropas pusi, kur no šī procesa
labumu guva Varšava un Gdaņska.
Centrāleiropas un Austrumeiropas
valstu vidū Polija ir bijusi visveiksmīgākā
ekspertīzes un reputācijas veidošanā.
2017. gadā Polijā atrodas gandrīz 50%
Centrāleiropas un Austrumeiropas
SSC (1 078), nodrošinot 244 000
darbavietu. Astoņdesmit no šiem SSC
pieder Fortune 500 uzņēmumiem. 47 SSC
nodarbina vairāk nekā 1000 cilvēku
un septiņos ir vairāk nekā 10 000
darbinieku.67

Petrāne, L. 2017. Globālais uzņēmums Webhelp Latvijā investēs miljonu eiro. Dienas Bizness.
2017.g. 15. augusts.
Capgemini Consulting. 2015. Shared Services: what global companies do. Key trends and perspectives.
Paris: Capgemini consulting.https://www.fr.capgemini-consulting.com
ABSL. 2017. Business Services Sector in Poland 2017. Poland: Association of Business Service Leaders (ABSL).
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Rīgas kā savienotājpilsētas attīstības stratēģija
Rīgas kā savienotājpilsētas attīstība
nenotiks vienā dienā. Savienotājpilsētas
attīstās pakāpeniski ilgā laika periodā.
Mūsdienās Ņujorka un Londona joprojām
ir vadošie globālo finanšu centri tāpat, kā
tas bija vairāk nekā pirms simts gadiem, jo
viņu "lielāks – labāks" priekšrocība ir plaša
fiziskās infrastruktūras un cilvēkkapitāla
koncentrācija, kas saglabā tās kā pilsētas
lielam biznesam.68 19. gadsimta beigās
Rīgai bija nepieciešami pieci gadu desmiti,
lai 20.gadsimta sākumā tā uzplauktu
kā Ziemeļeiropas Ņujorka. Tomēr ar
pašreizējām jūras ostām, dzelzceļu un
autoceļiem, ātru interneta savienojumu,
starptautisko skolu kopumu un aizvien
vairāk internacionalizētām augstākās
izglītības iestādēm, daudzvalodīgiem
iedzīvotājiem, kā arī kompleksiem finanšu
pakalpojumiem un dzīvošanai piemērotu
pilsētu, šoreiz Rīga varētu attīstīties
daudz ātrāk.

Strauju attīstību varētu panākt, (1)
orientējoties uz ārpakalpojumu sniegto
uzņēmumu kopīgo pakalpojumu centru
pārvietošanu uz Rīgu un atbalstot Rīgu, kā
augstākās izglītības eksporta centru, un (2)
skaidri attīstot esošās priekšrocības, kas ir
Rīgai, salīdzinot ar kaimiņiem, kā galvenajai
"droša patvēruma" un savienotājpilsētai
Baltijas valstīs. Pilsētai ir vēsturiskā un
kultūras izpratne, infrastruktūra, izveidoti
biznesa tīkli un saites, kā arī valodas
zināšanas, lai kalpotu par savienotājpilsētu
gan Eiropas, gan Krievijas/NVS tirgiem,
tāpat kā Honkonga un Singapūra apkalpo
Ķīnas un Dienvidāzijas tirgu. Tomēr to
var panākt tikai ar saskaņotām valsts,
pašvaldības un privāto spēlētāju pūlēm,
noliekot malā politiskās atšķirības un
strādājot kopā, veidojot skaidru redzējumu,
kas uzlabotu ne tikai Rīgas, bet arī visas
Latvijas ekonomiku kopumā. Demogrāfiskās
tendences visā pasaulē liecina, ka
pieaugoša urbanizācija ir neizbēgama. Tas
drīzāk ir jāuztver kā iespēja, nevis kā risks.

Medicīnas
pakalpojumu
eksports

Atslegu nozares
Rīgai-savienotājpilsētai
Esošās konkurētspējīgās nozares,
kuras ir pamats savienotājpilsētai
Prioritārās nozares ar augstu
izaugsmes potenciālu kuras
atbalstāmas īstermiņā

Augstākās
izglītības
eksports

Rīga
brīvosta

Nozares, kas atbalstāmas
vidējā termiņā

Finanšu
pakalpojumu
eksports

Rīgas
lidosta
Tūrisms

Kopējo
pakalpojumu
eksports
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