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

samazinājusies dzimstība, apgādājamo
skaits valstī aug, bet darbspējīgo –
sarūk. Nonākšana Eiropas Savienībā
līdzās labklājības valstīm nebūt nav
pašsaprotama labklājības garantija
arī Latvijai. Tāpēc ir jāspēj vienoties
par to, kāda valsts vēlamies būt. Kas
būs Latvija? Lauksaimnieku zeme?
Inženieru? Dabaszinātnieku un ārstu?
Programmētāju? Baņķieru un juristu?

Latvijas valstiskuma atjaunošana,
iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO,
ekonomisko krīžu pārvarēšana – tie
visi ir bijuši lieli mērķi. Taču brīdī, kad
vieni mērķi sasniegti, ir būtiski ieraudzīt
nākamos un rast atbildi uz jautājumu,
kurp un kā doties tālāk. Pasaule strauji
mainās, un mums jāspēj tai mainīties
līdzi. Mākslīgā intelekta un mašīnmācības
attīstība, robotizācija un lietu internets –
tās ir tikai dažas nozares, kas jau
pavisam drīzā nākotnē var izmainīt
mūsu priekšstatus par to, kā apgūstam
zināšanas, kā strādājam, kā pavadām
brīvo laiku. Tieši tāpēc par nākotni domāt
ir svarīgi jau tagad, jo ieguvēji būs tie,
kas pareizo virzienu tās virzienā būs
atraduši pirmie.
Kopīgu mērķu un rīcības plāna
neesamības sekas diemžēl esam bijuši
spiesti sajust paši uz savas ādas. Turpinās
Latvijas iedzīvotāju aizceļošana, ir

Ko mēs Latvijā spējam? Kā mums rīkoties?
Ko no jauna radīt? Un no kā atteikties? Ko
mēs varam dot pasaulei? Un ko – pasaule
mums? Laikā, kuru raksturo dažādība un
mainība, vienas pareizas atbildes nav.
Nākotne, kuras pamatā ir tikai viena
prioritāte, ir nedroša un var aizvest
virzienā, kas ir tāls no nospraustā mērķa.
Četri pieci gadi, kas mūs šķir no
2022. gada, tikai šķietami ir neliels
laika sprīdis. Ja paraugāmies nesenā
pagātnē, šādā laika posmā pasaulē ir
notikušas milzu pārmaiņas. 2022. gads
būs Latvijai nozīmīgs un simbolisks, jo
apritēs 100 gadi kopš Latvijas Republikas
konstitucionālā pamatlikuma jeb
Satversmes pieņemšanas. Turklāt tas būs
arī Saeimas vēlēšanu gads.
Domnīcas CERTUS 2017. gada forums
pirmoreiz veltīts prioritāšu dažādošanai.
Tas rosinās domāt par valsts nākotni
nevis kā vienu visaptverošu mērķi, bet
gan kā par dažādu mērķu kopumu.
Katra atsevišķā mērķa sasniegšanai
var būt atšķirīgi ceļi, taču rezultātam
jau pārskatāmā nākotnē ir jābūt
novērtējamam un izmērāmam.
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Prioritāšu dažādošana nozīmē līdzsvaru
starp tradīcijām un ambīcijām. Pie
tradicionālajiem virzieniem pieder tādas
nozares kā bioekonomika, tranzīts
un rūpniecība. Pie ambiciozajiem –
informācijas tehnoloģijas, Rīga kā
savienotājpilsēta (gateway city),
augstākās izglītības un veselības
pakalpojumu eksports.
Šogad forumā sāksim šo mērķu
nospraušanu un meklēsim ceļus, kā tos
sasniegt.
Prioritāšu dažādošana nozīmē arī
atbildības dažādošanu. Valsts stratēģiski
svarīgo mērķu sasniegšana vairs
nevar būt vienīgi tikai valsts vai tikai
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privātuzņēmēju pienākums. Mērķu
sasniegšanai ir nepieciešama sekmīga
publiskā un privātā partnerība.
Šodien mēs sākam veidot attīstības vīziju
Latvija 2022. Mēs esam iezīmējuši sešus
galvenos Latvijas attīstības virzienus.
Taču pie darāmo darbu ceļa kartes vēl
jāstrādā. Dažos virzienos tā jau ir skaidri
iezīmēta, citos – darbs vēl tikai sācies.
Mēs ticam, ka kopīgiem spēkiem mums
Latvijas simtgadei ir jāuzdāvina pārliecība
gan par kopīgiem mērķiem, gan
virzieniem, kā tos sasniegt.
Nākotne nesāksies pēc stundas, rīt,
aizparīt vai pēc gada. Nākotne sākas brīdī,
kad mēs par to sākam domāt. Tagad.

Domnīcas “Certus”
valdes priekšsēdētājs
Vjačeslavs Dombrovskis
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1.

IKT NOZARE:
IZRĀVIENA SCENĀRIJS
Uldis Spuriņš un Emīls Sjundjukovs

Domnīca Certus

Kopsavilkums: IKT nozare Latvijā un pasaulē
Infrastruktūra

Globālais IKT pakalpojumu tirgus

Latvijas IKT infrastruktūra ir starp labākajām pasaulē. Savukārt esošās
infrastruktūras izmantošanas intensitāte vairākos segmentos varētu būt
augstāka, tādējādi radot vairāk iespēju jaunu produktu un pakalpojumu
attīstībai.

Globālo IT kompāniju klienti pārsvarā atrodas attīstītajā Eiropā, Āzijā,
Ziemeļamerikā un Austrālijā. Latvija ārpakalpojumu sniedzējiem ir
pievilcīga, pateicoties darbaspēka prasmēm un salīdzinoši zemajām
izmaksām. Savukārt uz citu Latvijas tautsaimniecības nozaru fona IKT
pakalpojumi ir labi apmaksāti un ar salīdzinoši augstu pievienoto vērtību.

91%
mājsaimniecību ir iespēja
pieslēgties nākamās paaudzes
piekļuves tīkliem (vismaz
30 Mbit/s lejupielādes ātrums)

5Gb
vidējā mobilo datu plūsma
uz vienu pieslēgumu mēnesī

16,6
Mbit/s

vidējais IPv4
pieslēguma ātrums

8%

25 219
Latvijas IKT pakalpojumu
industrijā nodarbinātie

19 700
Latvijā nodarbinātie
IKT profesionāļi 2016. gadā

984

656
IT pamatstudiju programmu
absolventi 2016. gadā

13,8

no 2016. gadā atvērtajiem
jaunajiem ārpakalpojumu
centriem atrodas tuvējā Eiropā
(pārsvarā Polijā, Īrijā un Rumānijā)

EUR/stundā

31%

vidējā samaksa IKT sektorā
Latvijā 2016. gadā

vidējā darba samaksa Latvijā
salīdzinājumā ar Vāciju

IKT studiju programmu
absolventi gadā nepieciešami, lai
nodrošinātu IKT nozares attīstību
un apmierinātu citu nozaru
pieprasījumu pēc IKT speciālistiem

162%
vidējā alga IKT pakalpojumu
nozarē % no vidējās algas
tautsaimniecībā 2016. gadā

Jaunuzņēmumi
Jaunuzņēmumi ir viena no karjeras attīstības iespējām IKT speciālistiem,
kuri izvēlas koncentrēties uz jaunu produktu radīšanu un uzņēmumu
veidošanu. Svarīgi, lai valstī būtu izveidota labi funkcionējoša
jaunuzņēmumu ekosistēma, kas ļautu perspektīvākajiem prātiem attīstīt
savas biznesa idejas un palielinātu iespējas sabiedrībai kopumā gūt
labumu no šo speciālistu zināšanām un ekspertīzes.

prognozētais IKT speciālistu
iztrūkums ES 2020. gadā

no IT jomā studijas
uzsākušajiem tiek atskaitīti
pirmā studiju gada laikā

globālā IT ārpakalpojumu
tirgus vērtība 2016. gadā

3 000

IKT speciālisti ir pieprasīti visā pasaulē. Latvijas augstskolas IKT studiju
programmās uzņēmušas studentus gandrīz tikai no Latvijas.

45%

mljrd. USD

32%

Latvijas uzņēmumu pērk
mākoņpakalpojumus

Cilvēkkapitāls

500 000

283,5

maksimālais
IT pamatstudiju
programmu absolventu
skaits 2022. gadā, ja
kāpinām tikai vietējo
iedzīvotāju iesaisti nozarē

77

darījumi un

240

44,2

Latvijas
jaunuzņēmumi

vērti ieguldījumi Latvijas
jaunuzņēmumos 2016. gadā

60

milj. EUR

15

milj. EUR

milj. EUR

paredzamie ieguldījumi no
ES finansētajiem riska kapitāla
fondiem šajā plānošanas periodā

paredzamie ieguldījumi no
ES finansētajiem akcelerācijas
fondiem šajā plānošanas periodā
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Ievads
Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
(IKT) ir joma, ar kuras progresu saistītas
daudzu pasaules valstu attīstības
stratēģijas. Turklāt IKT potenciālu saskata
gan valstis ar augstiem ienākumiem, gan
tās, kuru attīstība līdz šim nav bijusi tik

veiksmīga. Nodaļa iezīmē būtiskākos IKT
nozares darbībai nepieciešamos resursus
un apskata galvenos biznesa modeļus,
pozicionējot šajā resursu un aktivitāšu
telpā Latvijas IKT nozares piedāvājumu un
salīdzinot to ar situāciju citās valstīs.

Globālās attīstības tendences
Nenoliedzami, pēc digitālās revolūcijas
pēdējo piecdesmit gadu laikā IKT ir būtiski
progresējušas un izmainījušas gan cilvēku
ikdienas dzīvi un uzņēmumu darbību, gan
padarījušas iespējamus jaunus biznesa
modeļus. Taču to, kā IKT nozare attīstīsies
nākotnē un kāda būs tās ietekme uz
produktivitāti, nodarbinātību un cilvēku
dzīves kvalitāti, prognozēt ir grūtāk.
Tehnoloģiju optimisti uzskata, ka
mēs dzīvojam otrā mašīnu laikmeta
sākumposmā un ka funkcionāla un reāli
pielietojama mākslīgā intelekta izveide
kombinācijā ar lielākās daļas pasaules
iedzīvotāju sasaisti vienotā digitālā
tīklā ir radījušas priekšnosacījumus
izgudrojumiem, kas tuvākajā laikā
lielu daļu zinātniskās fantastikas ideju
pārvērtīs ikdienas realitātē.1 Taču
izskatās, ka līdzšinējais IKT progress
ir salīdzinoši minimāli ietekmējis
produktivitātes rādītājus, un apstrādes
rūpniecības nozarēs, kas intensīvāk
izmanto IKT risinājumus, produktivitāte
nepieaug ātrāk kā pārējās.2 Pamatojoties
uz šiem novērojumiem, skeptiķi apgalvo,
ka IKT balstītās inovācijas sevi jau ir
izsmēlušas un pēc to ietekmes nav
salīdzināmas ar iepriekš radītajiem

1

2

3

4

izgudrojumiem (it īpaši iekšdedzes dzinēju
un elektrifikāciju), kuri produktivitāti
kāpināja līdz pat 1970. gadiem.3
Skeptiķi uzskata, ka kopš 1970. gadiem
tehnoloģiskie uzlabojumi koncentrējušies
izklaides, komunikāciju un informācijas
apstrādes jomās, minimāli ietekmējot
ekonomiku ārpus šīm aktivitātēm.
Savukārt optimisti norāda uz dažādiem
potenciālajiem iemesliem produktivitātes
pieauguma iztrūkumam, sākot no
neprecizitātēm mērījumos un beidzot ar
grūti novēršamiem kavēkļiem atsevišķos
ražošanas procesa posmos, kas ierobežo
iespējas gūt labumu no tehnoloģiskajiem
uzlabojumiem citviet. Taču visi piekrīt, ka
IKT mūsdienās ne tikai papildina un ļauj
labāk izpausties atsevišķām darbinieku
prasmēm un iemaņām, bet arvien vairāk
arī aizstāj darbiniekus noteiktu uzdevumu
izpildē.4 Lai gan tehnoloģiju attīstību
prognozēt ir sarežģīti un jo tālāk nākotnē
skatāmies, jo vairāk pārsteigumu varam
sagaidīt, attēlā apkopotas būtiskākās
IKT nozares attīstības tendences,
fokusējoties uz tehnoloģijām, kuras
jau maina pastāvošo lietu kārtību un
kuru pielietojums varētu būtiski pieaugt
tuvākajā laikā.

Brynjolfsson, E. and McAfee, A. 2014. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of
Brilliant Technologies. New York: W.W. Norton & Company.
Acemoglu, D., Autor, D., Dorn, D., Hanson, G. and Price, B. 2014. Return of the Solow Paradox? IT, Productivity,
and Employment in US Manufacturing. American Economic Review: Papers & Proceedings, 104(5), 394–399.
Gordon, R. 2016. The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living since the Civil War.
Princeton, NJ: Princeton University Press.
Frey, C. B. and Osborne, M. 2013. The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?
University of Oxford; Arntz, M., Gregory, T. and Zierahn, U. 2016. The Risk of Automation for Jobs in OECD
Countries: A Comparative Analysis. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189.
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IKT nozares attīstības tendences5

1.1. attēls

Virtuālā un paplašinātā realitāte
Kvalitatīvi sensoru uzlabojumi un ar tiem aprīkotas vienotā
tīklā saslēgtas ierīces (lietu internets) ir radījušas iespējas
apkārtējās fiziskās vides un digitāli radītās vides integrācijai.
Šobrīd galvenais uzsvars ir uz vizuālo saplūšanu, bet nākotnē
paplašinātā realitāte aptvers visas cilvēka maņas.

Mākslīgais intelekts
Sasniegumi mašīnmācīšanās jomā
kombinācijā ar mākoņdatošanu un datu
ievākšanu caur internetu ir padarījuši
daudzu mākslīgo intelektu izmantojošu
tehnoloģiju pielietošanu jau šobrīd
komerciāli izdevīgu.

Programmatūra kā
pakalpojums (SaaS)
Mākoņdatošanas attīstības rezultātā
uzņēmumiem ir radusies iespēja samazināt
IKT izmaksas, pielietojot programmatūru, kuras
darbība tiek nodrošināta, izmantojot serverus,
kas atrodas ārpus uzņēmuma. Uzņēmumi arvien
vairāk šīs iespējas izmanto, un paredzams, ka šī
tendence saglabāsies.

Lielie dati un
tumšo datu analīze
Liela apmēra, ātra, izmaksu ziņā efektīva un
inovatīva datu analīze turpinās būt aktuāla un
piesaistīt kā intelektuālos, tā finanšu ieguldījumus.
Pārsvarā digitālā informācija ir nestrukturizēta, un
šobrīd uzņēmumi analīzē izmanto tikai niecīgu daļu
no ievāktajiem un uzkrātajiem digitālajiem datiem.
Paredzams, ka līdz 2020. gadam noderīgi būs jau
37% no uzkrātās digitālās informācijas.

Digitālās tehnoloģiju platformas
Blokķēde (Blockchain)
Bitcoin kriptovalūtas pamatā esošā blokķēdes tipa dalītā
datubāze iegūs arvien jaunus pielietojuma veidus. Ekonomikā, kas
darbojas uz sadarbības un savstarpējās uzticēšanās principiem,
blokķēde varētu darboties kā vārtu sargs, kas ļaus nekļūdīgi
identificēt dalībniekus un nodrošinās visiem piekļuvi dalībnieku
reputāciju veidojošam hronoloģiskam rīcību katalogam.

Pateicoties pakalpojumu, preču un biznesa procesu digitalizācijai,
platformu tipa uzņēmumi (Apple, Amazon, Google, Facebook u.c.)
arvien paplašina savu darbību, radot un pārņemot jaunus tirgus
segmentus, neizbēgami konkurējot savā starpā. Paredzams, ka
nākamo trīs gadu laikā platformu konkurence pastiprināsies
lietu interneta, mākslīgā intelekta un komunikāciju sistēmu
tirgus segmentos. Taču pieaugs arī pieprasījums pēc elastīgas
standartizētas savietošanas arhitektūras.

IKT attīstības tendenču nozīmība Latvijā
IKT attīstības tendences viennozīmīgi
norāda uz jaunām iespējām, taču
tehnoloģiju attīstība rada arī papildu
slogu publiskajiem spēlētājiem – sākot
ar publiskajiem iepirkumiem un beidzot

5

ar datu aizsardzību. Lai izmantotu
jaunradītās iespējas un nodrošinātu
potenciālo ieguvumu vienmērīgu sadali,
Latvijā kā valstij, tā arī pašvaldībām būs
jāpaaugstina IKT kompetences līmenis.

Stone, P. et al. 2016. Artificial Intelligence and Life in 2030. One Hundred Year Study on Artificial Intelligence:
Report of the 2015-2016; Briggs, B. Ed. 2017. Tech Trends 2017. The Kinetic Enterprise. Westlake, TX:
Deloitte University Press; Carley, D. 2016. Gartner’s Top 10 Strategic Technology Trends For 2017; Evans, P. and
Gawer, A. 2016. The Rise of the Platform Enterprise. A Global Survey. New York: The Center of Global Enterprise.
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Lai veiksmīgi iepirktu un pielāgotu
dažādus IKT risinājumus, pircējam ir
jāspēj orientēties piedāvājumā un precīzi
komunicēt savas vajadzības. Šobrīd
Latvijas publiskās institūcijas nav starp
digitalizācijas pionieriem, un vairāku
publiskā sektora IKT projektu ietvaros
ir radīti produkti, kas nav vajadzīgi vai
slikti darbojas. Tāpat var paredzēt, ka,
līdzīgi kā Uber piedāvājums transporta
pārvadājumu tirgū, uz IKT balstīti
risinājumi izjauks pastāvošos biznesa
modeļus arī citos tirgos un publiskajiem
spēlētājiem būs jāspēj atšķirt, kādos
gadījumos esošo kārtību graujošie
risinājumi kalpo visas sabiedrības
labklājības celšanai un kādos tie dod
labumu tikai to ieviesējiem. Turklāt
atšķirībā no publiskajiem iepirkumiem
regulatoru kompetenci nevarēs
koncentrēt kādā vienā aģentūrā, un
tā būs jāpalielina visām uzraugošajām
institūcijām – būvniecības, pārtikas,
konkurences un citiem uzraugiem.
Visbeidzot publisko spēlētāju pārraudzībā
ir liela daļa potenciāli izmantojamu datu,
kas līdz ar datu analīzes attīstību paver
iespējas sabiedrības labklājību uzlabojošu
risinājumu izstrādei, bet uzliek arī
atbildību nodrošināt to, ka ieguvumi tiek
taisnīgi sadalīti starp datu īpašniekiem,
risinājumu izstrādātājiem un sabiedrību
kopumā. Šajā jomā progress Latvijā līdz
šim bijis lēns un nepietiekams.6
Lai arī ar aizkavēšanos, taču
automatizācija ietekmēs arī Latvijas
darbaspēka tirgu. Vislielākais
automatizācijas potenciāls ir paredzamām
fiziskām darbībām un dažādu iekārtu un
mašīnu ekspluatācijai – tiek vērtēts, ka
tehniski šobrīd ir iespējams automatizēt
81% no laika, kas tiek veltīts šādu darbību
veikšanai. Tāpat liels automatizācijas
potenciāls ir datu ievākšanai (64%) un
apstrādei (69%), bet viszemākais – cilvēku

6

7
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vadībai un attīstībai. Savukārt, ja salīdzina
nozares, tad šobrīd visplašākās tehnisko
risinājumu iespējas dažādu aktivitāšu
automatizācijai ir izmitināšanas un
ēdināšanas pakalpojumu, apstrādes
rūpniecības un transporta un
uzglabāšanas nozarēs, salīdzinoši mazāk –
izglītībā, uzņēmumu vadībā un veselības
aprūpē. Protams, tehniskās iespējas
vēl nenozīmē to, ka automatizācija tiek
īstenota. Modelējot dažādus scenārijus
pašreiz pieejamo tehnoloģiju ieviešanai,
jāsecina, ka laika ziņā iespējamas
būtiskas nobīdes. Pastāvot dažādiem
priekšnosacījumiem (tehniskiem,
ekonomiskiem, juridiskiem u.c.), pilnīga
esošo risinājumu ieviešana varētu notikt
līdz 2055. gadam, bet varētu ieilgt vēl
vismaz par 20 gadiem. Arī atšķirīgās
darbaspēka izmaksas nosaka to, ka
automatizācija vispirms tiks ieviesta
ekonomiski attīstītākajās valstīs.7
Taču, vērtējot ekonomikas attīstības
iespējas valstiskā līmenī, automatizācijas
potenciāls ir jāņem vērā, un valsts
ierobežotie resursi jāiegulda tur, kur
tiem paredzama vislielākā un ilglaicīgākā
atdeve. Visticamāk, automatizācijas
potenciāls nerada ierobežojumus nozaru
griezumā, tomēr vajadzētu izvairīties no
potenciāli aizstājamu tehnoloģiju ieviešanas
un cilvēkkapitāla akumulācijas aktivitātēs,
kurām piemīt liels automatizācijas
potenciāls. Savukārt daļai strādājošo,
kuru darbības tiks automatizētas, būs
jāpārkvalificējas. Tādēļ laicīgi ir jāizveido
jaunu zināšanu un prakšu iegūšanas
ceļa kartes un jāieskicē iespējamās karjeras
maiņas trajektorijas, apzinoties, ka tādas
darba tirgū pieprasītas prasmes kā,
piemēram, starpdisciplināra plānošana,
radošu risinājumu meklēšana un efektīvu
lēmumu pieņemšana nav tās, kas varētu
tikt ātri iemācītas pārkvalificējamajiem
darbiniekiem.

LR Valsts kontrole. 2017. Lietderības revīzijas ziņojums “Vai valsts pārvalde efektīvi rīkojas ar uzkrāto
informāciju?” Revīzijas uzdevums Nr. 2.4.1-12/2016.
McKinsey Global Institute. 2017. A Future That Works: Automation, Employment and Productivity.
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Lai arī IKT risinājumi samazina attāluma
nozīmību, tie drīzāk veicina globāli
dominējošos urbanizācijas un iedzīvotāju
koncentrācijas procesus, nevis tos
bremzē. Liela daļa IKT risinājumu
saistīti tieši ar pilsētvidi un, nodrošinot
replikācijas iespējas, tiem ir arī potenciāli
liels globāls noieta tirgus. Vienlaicīgi
jaunu risinājumu izstrādei būtiska ir
iespēja eksperimentēt ierobežotā vietējā
tirgū. Latvijas kontekstā tas piedāvā
Rīgai iespēju kļūt par testēšanas un
eksperimentēšanas centru, kas ir
pievilcīgs ne tikai vietējiem, bet arī
ārvalstu IKT uzņēmumiem. Protams,
šādas iespējas ir arī citām pilsētām,
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un daudzas tās arī izmanto. Tādēļ šīs
iespējas īstenošana lielā mērā atkarīga no
konkurētspējīgas normatīvās un fiziskās
vides radīšanas, kas, no vienas puses,
būtu pievilcīga uzņēmumiem, bet, no
otras puses, garantētu arī iedzīvotāju
drošību un privātumu.
Uzņēmumu līmenī iezīmētās IKT attīstības
tendences paver plašas specializācijas
iespējas, un atsevišķi Latvijas uzņēmumi
atrodas starp līderiem savos nišas tirgos.
Šajā ziņā ir svarīgi kultivēt tādu vietējo
ekosistēmu, kas spētu atražoties un augt,
veiksmīgajiem industrijas pārstāvjiem
palīdzot daudzsološajiem jaunpienācējiem.

1.1. Infrastruktūra
Šajā sadaļā īsumā aprakstīti paredzamie
IKT infrastruktūras attīstības projekti un

valstu griezumā salīdzinātas dažādas IKT
infrastruktūras komponentes.

Starptautiskie un nacionālie mērķi
Modernas, pieejamas un kvalitatīvas
IKT infrastruktūras esamība ir viens
no priekšnosacījumiem IKT sektora un
arī visas mūsdienu globāli sasaistītās
ekonomikas dinamiskai attīstībai.
IKT infrastruktūras nozīmību akcentē
gan starptautiskās organizācijas, gan
nacionālās valdības, izvirzot dažādus
mērķus starptautiski konkurētspējīgas IKT
infrastruktūras izveidei. Piemēram, viena
no ES izaugsmes stratēģijas Eiropa 2020
pamatiniciatīvām ir Digitālā programma
Eiropai, kuras ietvaros ES darbojas, lai
Eiropas mājsaimniecībām un uzņēmumiem
tiktu nodrošināta pieeja ātrai un
kvalitatīvai savienojamībai. 2016. gadā
Eiropas Komisija izvirzīja mērķus līdz
2025. gadam nodrošināt:

8

1 Gb savienojamību visām nozīmīgajām
publiskajām institūcijām (skolām,
publisko pakalpojumu sniedzējiem,
transporta mezgliem utt.) un
privātajiem komersantiem (biznesa
parkiem, IKT pakalpojumus intensīvi
izmantojošiem uzņēmumiem utt.);
nepārtrauktu 5G pārklājumu visās
pilsētu teritorijās un gar visām
sauszemes transporta maģistrālēm;
pieeju interneta pieslēgumam ar
vismaz 100 Mbit/s lejuplīnijas ātrumu
visām ES mājsaimniecībām.8

European Commission Communication “Connectivity for a Competitive Digital Single Market - Towards a
European Gigabit Society”, 14 September 2016, COM 587.
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Savukārt pētnieki norāda uz IKT
infrastruktūras izveides pozitīvo
ietekmi uz dažādiem ekonomiskajiem
un sociālajiem rādītājiem. Piemēram,
platjoslas tīkla attīstības projekti, līdzīgi
kā klasiskie elektrifikācijas vai ceļu
infrastruktūras būvniecības projekti, rada
gan pievienoto vērtību un jaunas darba
vietas, kas saistītas ar infrastruktūras
objektu izveidi, gan stimulē ekonomisko
attīstību netieši, paverot iespējas jaunu
pakalpojumu izveidei un uzlabojot esošo
uzņēmumu darbības efektivitāti. Tādēļ
pēdējās ekonomiskās krīzes laikā virkne
valstu (Singapūra, Somija, Portugāle,
ASV, Austrālija, Vācija u.c.) veica vairāku
miljardu USD vērtus ieguldījumus
platjoslas tīkla attīstībā.10
Latvijas nākamās paaudzes platjoslas
tīklu attīstības stratēģija paredz
līdz 2020. gadam nodrošināt visām
mājsaimniecībām iespēju saņemt interneta
piekļuves pakalpojumu ar vismaz
30 Mbit/s lejupielādes ātrumu un panākt
to, ka vairāk kā 50% mājsaimniecību
ir abonējušas interneta piekļuves
pakalpojumus ar vismaz 100 Mbit/s
lejupielādes ātrumu.11 Lai īstenotu šo
mērķi, Latvija ir izvēlējusies koncentrēties
uz ātra interneta pieejamības
nodrošināšanu no galvaspilsētas
attālinātos reģionos, pamatā izbūvējot
elektronisko sakaru optisko tīklu un
optiskā tīkla piekļuves punktus teritorijās,
kur interneta pakalpojumus nesniedz
neviens elektronisko sakaru komersants.
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Tādejādi maģistrālie tīkli tiek sasaistīti
ar potenciālajām abonentlīnijām
(pēdējo jūdzi), kuru izveide savukārt
jānodrošina elektronisko sakaru
komersantiem. Projektu īsteno Latvijas
Valsts radio un televīzijas centrs, un tā
pirmās kārtas ietvaros laika periodā no
2012. līdz 2015. gadam tika izbūvēts
1813 km optiskā tīkla un izveidoti
177 piekļuves punkti. Kopumā pirmā
kārta izmaksāja 26,4 milj. EUR, no kuriem
87,18% bija ES fondu finansējums.
Projekta otrajā kārtā, kuru paredzēts
realizēt līdz 2020. gadam, tiks izbūvēti
vēl 3000 km optiskā tīkla un izveidoti
220 piekļuves punkti potenciālajām
abonentu līnijām. Otrās kārtas
paredzamās izmaksas ir 46,7 milj. EUR, no
tām 85% tiks finansēti no ES fondiem.12
Tajā pašā laikā vairāki elektronisko
sakaru komersanti ir izveidojuši lietu
interneta tīklus. Piemēram, Lattelecom
2017. gada vasarā pabeidza specializētā
lietu interneta tīkla izbūvi Rīgā. Tas
ir mazjaudas plaša apgabala tīkls
(LPWAN), ko var izmantot attālinātai un
automātiskai pilsētas infrastruktūras
pārvaldei.13 Savukārt mobilo sakaru
operatori strādā pie savu 5G tīklu
attīstības, kas Latvijā varētu parādīties
2020. gadā. Piemēram, LMT kopā ar
telekomunikāciju tīkla infrastruktūras
ražotāju Nokia attīsta aprīkojumu 5G tīkla
ieviešanai, un šobrīd tas ir prototipu un
standartu izstrādes stadijā.14

Salīdzinājumi
Aplūkojot plašāk, IKT infrastruktūru
var definēt kā iekārtu, tīklu, protokolu
un procedūru kopumu, kas nodrošina
iesaistīto dalībnieku savienojamību,
taču izpratne par to, kādas ir IKT

10
11

12

13
14

infrastruktūras būtiskākās komponentes
un kā tās vislabāk novērtēt, pastāvīgi
mainās. Pirmkārt, attīstoties tehnoloģijām
daži IKT infrastruktūras elementi tiek
aizstāti ar citiem. Līdz ar to, lai saprastu,

Katz, R. L. and Berry, T. A. 2014. Driving Demand for Broadband Networks and Services. Cham: Springer.
LR Satiksmes ministrija. "Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepcija
2013. - 2020. gadam". Apstiprināta ar Ministru kabineta 2012. gada 7. decembra rīkojumu Nr. 589.
LR Satiksmes ministrija. "Informatīvais ziņojums par "Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu
attīstības koncepcijas 2013. - 2020. gadam" izpildes gaitu". Publicēts 2016. gada 27. jūlijā.
Labs of Latvia. 2017. Lattelecom Rīgā izbūvējis specializēto lietu interneta tīklu. http://ej.uz/6i45
Dienas bizness. 2017. Binde: 5G Latvijā varētu parādīties jau 2020.gadā. http://ej.uz/r2hm
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kā šīs izmaiņas ietekmē IKT infrastruktūru
nereti jāmaina uzskaites principi,
ieviešot jaunus vai precizējot jau esošos
indikatorus. Otrkārt, IKT infrastruktūras
novērtēšanā valstu un reģionu līmenī
ir iesaistītas dažādas organizācijas, kas
savos ziņojumos izgaismo dažādus IKT
infrastruktūru raksturojošus aspektus,
bieži pārklājoties, bet arī, viena otru
papildinot.
IKT infrastruktūrai ir arī privātā un
publiskā komponente. Lai izveidotu
pieslēgumus, lietotājiem parasti
ir nepieciešama iekārta vai ierīce
(piemēram, mobilais telefons vai dators),
par kuras esamību un piemērojamību ir
atbildīgs pats lietotājs, bet kuru kopums
zināmā mērā raksturo arī nacionālā
līmeņa IKT infrastruktūru. Savukārt
publiskā komponente mūsdienās vairāk
saistīta nevis ar IKT infrastruktūru, kas
atrodas valsts vai pašvaldību un to
pakļautībā esošo institūciju īpašumā, bet
ar to IKT infrastruktūras daļu, kurai ir
publiska piekļuve un kurai, neskatoties
uz to, kam tā pieder, jebkurš lietotājs
parasti par attiecīgu samaksu var
pieslēgties. Turpmāk tekstā sniegtie
salīdzinājumi pārsvarā saistīti ar IKT
infrastruktūras publisko komponenti.
Kopš 1990. gadiem Apvienoto
Nāciju Organizācijas paspārnē esošā
Starptautiskā telekomunikāciju savienība
(International Telecommunication Union
(ITU)) uztur IKT sektora indikatoru datu
bāzi, kas periodiski tiek atjaunināta
un papildināta. Viens no ITU mērķiem
ir starptautiskā līmenī harmonizēt IKT
sektoru raksturojošo datu uzskaiti, un
to var uzskatīt par visaptverošāko ar IKT
saistīto datu avotu pasaulē. ITU ik gadu
publicē globālo IKT attīstības indeksu,
kura aprēķinos tiek izmantoti arī vairāki
IKT infrastruktūru raksturojošie indikatori.
Latvija valstu rangā 2016. gadā ieņēma
40. vietu, kas bija par 3 vietām zemāk
nekā gadu iepriekš. Latvijas indeksa
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vērtība gan palielinājās, taču atsevišķās
rangā tuvu esošās valstīs (piemēram,
Grieķijā un Barbadosā) IKT sektors
attīstījās straujāk. Kopumā Latvija
atpaliek no attīstītajām Rietumeiropas
valstīm un nedaudz – arī no tuvākajiem
kaimiņiem (Lietuvas un Igaunijas), bet
apsteidz vairākus tiešos konkurentus
Centrālajā un Austrumeiropā (Slovākiju,
Ungāriju, Poliju, Rumāniju, Ukrainu
u.c.). ITU izmantotie IKT infrastruktūru
raksturojošie rādītāji galvenokārt saistīti
ar dažādu tīkla tehnoloģiju abonentu
īpatsvaru. Šajā ziņā situācija Latvijā
pēdējo gadu laikā ir uzlabojusies –
abonentu skaits attiecībā pret iedzīvotāju
skaitu ir palielinājies.15 Savukārt Eurostat
dati par Latvijas relatīvajām pozīcijām
reitingos attiecībā uz mājsaimniecību
un uzņēmumu abonentiem norāda,
ka Latvijā situācija ir nevienmērīga.
Piemēram, 2016. gadā Latvijā 75%
mājsaimniecību bija platjoslas interneta
pieslēgumi, taču tas bija tikai 23. labākais
rādītājs Eiropā. Tajā pašā laikā gandrīz
30% Latvijas mājsaimniecību bija īpaši
ātri platjoslas interneta pieslēgumi (ar
vismaz 100 Mbit/s lejupielādes ātrumu),
kas ir 5. labākais rādītājs Eiropā. Tāpat
39% Latvijas uzņēmumu bija ātrgaitas
fiksētie platjoslas interneta pieslēgumi
(ar vismaz 30 Mbit/s lejupielādes
ātrumu), un šajā ziņā situācija ir labāka
tikai 11 Eiropas valstīs (skat. indikatoru
apkopojumu attēlā).
Abonentu skaits gan infrastruktūru
raksturo netieši, un lietotāju lēmumu
pieslēgties tīkliem ietekmē dažādi faktori.
Infrastruktūras kontekstā nozīmīgi
ir tīklu pārklājumi. Eiropas Komisijas
apkopotie dati liecina, ka tīklu pārklājums
Latvijā ir salīdzinoši labs – vairumam
mājsaimniecību ir nodrošināta iespēja
pieslēgties nākamās paaudzes piekļuves
(NGA) fiksētajiem un 4G (LTE) mobilajiem
tīkliem, bet optiskās šķiedras kabeļu
(FTTP) pārklājums ir pat viens no
visaptverošākajiem ES.16

ITU. 2016. Measuring the Information Society Report 2016. Geneva: ITU.
IFS Markit. 2017. Broadband Coverage in Europe 2016.
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Latvijas IKT infrastruktūras salīdzinošie rādītāji

Gads

Vieta
rangā

Izmaiņas
rangā

Valstis

Vērtība

[min; max]

Mājsaimniecības ar iespēju pieslēgties nākamās
paaudzes piekļuves tīkliem (NGAN) (%)*

2016

10

-

31

91

[45; 100]

Mājsaimniecības ar iespēju pieslēgties optiskās
šķiedras kabelim (FTTP) (%)**

2016

2

-

31

85

[0,4; 86]

4G (LTE) mobila tīkla pārklājums
(% no pārklājuma teritorijā esošajām
mājsaimniecībām)***

2016

15

-

31

91

[45; 100]

Fiksēto platjoslas pieslēgumu
(≥ 256 Kbit/s) abonenti (uz 100 iedzīvotājiem)

2016

49

+2

205

25,64

[<0,01; 46,27]

Mobilo telefonu abonenti
(uz 100 iedzīvotājiem)

2016

50

+9

201

131,16

[7,29; 233,99]

Aktīvie mobilo platjoslas pieslēgumu
(≥ 256 Kbit/s) abonenti (uz 100 iedzīvotājiem)

2016

19

+1

37

84,12

[42,62; 146,44]

Mājsaimniecības ar platjoslas
interneta pieslēgumu (≥ 256 Kbit/s) (%)

2016

23

-1

31

75

[63; 97]

Mājsaimniecības ar īpaši ātru platjoslas
interneta pieslēgumu (≥ 100 Mbit/s) (%)

2016

5

-2

31

29

[<0,1; 36]

Uzņēmumi ar ātrdarbīgu fiksēto platjoslas
interneta pieslēgumu (≥ 30 Mbit/s) (%)

2016

12

+3

31

38,6

[14,4; 63,6]

Unikālās IPv4 adreses
(uz 100 iedzīvotājiem)

2017

14

74

45,42

[0,12; 61,9]

Starptautiskās interneta joslas platums
(bit/s uz 1 interneta lietotāju)

2015

38

-1

175

111 881

[28; 421 237]

Vidējais IPv4 pieslēguma ātrums
(Mbit/s)

2017

17

-2

149

16,6

[<4; 28,6]

Vidējā mobilo datu plūsma
(Gb uz vienu pieslēgumu mēnesī)

2016

3

33

5

[0,5; 8,3]

Indikators
Pārklājums

Abonenti

-

Citi indikatori

-

Datu avots: ITU, OECD, Communications Committee (COCOM), Eurostat, Akamai, Tefficient, IHS Markit.
Piezīmes: Valstu sadalījumi atspoguļo rangus, nevis indikatoru vērtības. Sadalījumos norādīta valsts ar augstāko un zemāko indikatora vērtību.
Īpaši izcelta Latvija un salīdzinājumam - arī Polija un Nīderlande.
*
Nākamās paaudzes piekļuves tīkli (Next Generation Access Network) iekļauj dažādas tehnoloģijas, kas var nodrošināt pieslēgumus ar vismaz
30 Mbit/s lejupielādes ātrumu.
**
FTTP (Fibre to the Premises) ir optiskā tīkla arhitektūra, kur optiskais kabelis ir izbūvēts līdz klienta teritorijai, izveidojot optisko piekļuves punktu.
***
4G LTE ir 4. paaudzes (Long Term Evolution) bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tehnoloģija.
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1.2. attēls

Sadalījums

Datu avots

Grieķija

Malta

IHS Markit

Grieķija

Portugāle

IHS Markit

Dānija

IHS Markit

Šveice

ITU

Honkonga

ITU

Rumānija

Kongo

Eritreja

Ungārija

Bulgārija

Grieķija

Kipra

Japāna

Luksemburga

Rumānija

Dānija

Zviedrija

Nigērija

Dienvidsudāna

Beļģija

OECD

Eurostat

COCOM

Eurostat

Akamai

Luksemburga

ITU

Dienvidkoreja

Akamai

Somija

Tefficient
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Abonentu skaitu ietekmē arī citi rādītāji,
īpaši cenas. Taču arī šajā ziņā situācija
Latvijā ir salīdzinoši laba – 2016. gada
rudenī lētākā fiksētā platjoslas (ar
vismaz 12 Mbit/s lejupielādes ātrumu)
pieslēguma cena Latvijā bija 12,82 EUR
(pēc pirktspējas paritātes) mēnesī.
Salīdzinājumam – lētākais piedāvājums
bija Zviedrijā (11 EUR), bet Eiropas
vidējais rādītājs bija 21,33 EUR.17 Saskaņā
ar 2016. gada novērtējumu arī mobilo
platjoslas pieslēgumu cenas Latvijā ir
ievērojami zemākas nekā vidēji Eiropā –
14 EUR (pēc pirktspējas paritātes)
par 1 Gb datu un 300 zvanu minūšu
komplektu Latvijā salīdzinājumā ar vidēji
30 EUR Eiropā.18
Būtiski IKT infrastruktūru raksturojoši
rādītāji ir arī pieslēgumu ātrums
un kvalitāte. Mākoņdatošanas un
digitālā satura piegādes kompānija
Akamai Technologies, izmantojot tās
apkopotos interneta pārraides datus,
regulāri publicē vidējo pieslēgumu ātrumu
novērtējumus dažādās pasaules valstīs.
Saskaņā ar šiem datiem 2017. gada
pirmajā ceturksnī vidējais IPv4 pieslēguma
ātrums Latvijā bija 16,6 Mbit/s, kas ir par
0,6 Mbit/s lēnāks nekā 2016. gada pēdējā
ceturksnī, bet vēl arvien – 17. labākais
rādītājs pasaulē 149 analizēto valstu
vidū.19 Savukārt savienojumu kvalitātes
rādītāji dažādos tīklos starptautiski nav
harmonizēti un ir grūtāk salīdzināmi.
Latvijā elektronisko sakaru pakalpojumu
kvalitāti uzrauga Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija (SPRK). SPRK
pārskats par 2016. gadu liecina, ka
regulatora noteiktajām un komersantu
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deklarētajām kvalitātes parametru
(nesekmīgo savienojumu īpatsvars,
vidējais savienošanas laiks, tīklu bojājumu
novēršanas laiks u. c.) vērtībām atbilst
gandrīz visi SPRK un komersantu veiktie
kontroles mērījumi.20
Visbeidzot infrastruktūru zināmā mērā
raksturo arī tās pielietojums. Šajā ziņā
Latvijas rādītāji atšķiras. Piemēram, vidējā
mobilo datu plūsma uz vienu pieslēgumu
ir starp lielākajām pasaulē. 2016. gadā
apsekotajās valstīs intensīvāka mobilo
datu plūsma nekā Latvijas 5 Gb uz
pieslēgumu mēnesī bija tikai Somijā
un Taivānā.21 Tāpat 78% Latvijas
iedzīvotāju ir izmantojuši internetbankas
pakalpojumus, kas ir 6. labākais rādītājs
ES. Tajā pašā laikā tikai 6% no Latvijas
uzņēmumiem pirka mākoņpakalpojumus,
kas ir viens no zemākajiem rādītājiem
Eiropā un krietni zem ES vidējā (13%).
Savukārt Latvijas valdība nav izveidojusi
atvērto datu portālu, un atvērto datu
izmantošanas jomā Latvija būtiski atpaliek
no citām ES valstīm.22
Kopumā var secināt, ka Latvijas
IKT infrastruktūra ir starptautiski
konkurētspējīga un nodrošina labu
starptautisko savienojamību. Pati par sevi
tā globālos IKT pakalpojumu uzņēmumus
nepiesaistīs, bet arī neradīs ierobežojumus
tiem, kas Latvijā darbojas vai izvēlēsies to
darīt tuvākajā nākotnē. Savukārt esošās
infrastruktūras izmantošanas intensitāte
vairumā segmentu varētu būt augstāka,
tādejādi radot vairāk iespēju jaunu
produktu un pakalpojumu attīstībai.

Empirica. 2016. Fixed Broadband Prices in Europe.
Van Dijk. 2016. Mobile Broadband Prices.
Akamai. 2017. State of the Internet Q1 2017 Report.
SPRK. 2017. Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskats par 2016. gadu. Rīga: SPRK
Tefficient. 2017. Mobile Data Industry Analysis 2016.
European Commission Staff Working Document “Europe’s Digital Progress Report 2017”, 10 May 2017,
SWD 2017 160.
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1.2. Jaunuzņēmumi
IKT ir joma, kurā pēdējo piecdesmit
gadu laikā atsevišķiem uzņēmumiem ir
izdevies sasniegt milzīgu izaugsmi un no
jaunuzņēmumiem pārtapt par vairākus
miljardus vērtām globālām kompānijām.
Tādēļ IKT nozare piesaista daudzus
jaunus un ambiciozus uzņēmējus. Taču
uz jaunuzņēmumiem var paskatīties
arī kā uz karjeras attīstības iespēju
jaunajiem IKT speciālistiem, kas izvēlas
koncentrēties uz jaunu produktu radīšanu
un uzņēmumu veidošanu. Tādēļ ir svarīgi,
lai valstī būtu izveidota labi funkcionējoša
jaunuzņēmumu ekosistēma, kas, no vienas

puses, ļautu perspektīvākajiem prātiem
attīstīt savas biznesa idejas, bet, no otras
puses, palielinātu iespējas sabiedrībai
kopumā gūt labumu no šo speciālistu
zināšanām un ekspertīzes. Savukārt
dinamiska jaunuzņēmumu kopiena var ne
tikai palīdzēt konkrētiem uzņēmumiem,
bet radīt arī pozitīvus blakusefektus
(piemēram, intensīva zināšanu apmaiņa
un pārnese vai uzlabojumi prasmju un
vajadzību savietojamībā darbaspēka
tirgū), no kuriem netieši labumu gūst visa
ekonomika.

Situācija Latvijā
Jaunuzņēmumus raksturo vairākas iezīmes
vai to kopums – inovatīvi risinājumi,
ierobežoti resursi to realizēšanai,
straujas izaugsmes potenciāls, iespējas
sākotnējo biznesa modeli pielāgot
palielinātam apgrozījumam u. c. Daudzi
jaunuzņēmumu dibinātāji norāda, ka
visa pamatā ir uzņēmumā iesaistīto
cilvēku attieksme, pārliecība un gatavība
atteikties no nosacītas stabilitātes, tā
vietā izvēloties milzīgas izaugsmes iespēju
un gandarījumu, ko sniedz darbs pie
produkta, kas izmainīs pastāvošo lietu
kārtību. Sākot ar 2017. gadu, Latvijā ir
spēkā Jaunuzņēmumu darbības atbalsta
likums, kas jaunuzņēmumus definē kā
“kapitālsabiedrības ar augstas izaugsmes
potenciālu, kuru pamatdarbība ir saistīta
ar mērogojamu biznesa modeļu un
inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu vai
attīstību”.
Saskaņā ar Latvijas start-up uzņēmumu
asociācijas datiem Latvijā ir aptuveni
240 šādi uzņēmumi.23 2016. gadā
77 darījumos Latvijas jaunuzņēmos
tika ieguldīti 44,2 milj. EUR, no kuriem

23
24

vairāk nekā 75% bija no ārvalstu
investoriem. Lielākā daļa darījumu ir
saistīti ar investīcijām, kuru apjoms
nepārsniedz 1 milj. EUR. Straujais kritums
darījumu skaita ziņā 2017. gada pirmajā
pusē saistīts ar to, ka vietējiem riska
kapitāla fondiem ir beigušies investīciju
periodi, un šobrīd tiek izvēlēti nākamā
perioda agrīnās stadijas un izaugsmes
ieguldījumiem paredzētā ES finansējuma
pārvaldītāji. Absolūtais līderis publiski
zināmā piesaistītā finansējuma ziņā
ir pasaulē lielākais Bitcoin un citu
kriptovalūtu rakšanai paredzēto
specializēto mikroshēmu (ASIC), serveru
un datu centru ražotājs un uzturētājs
BitFury, kas jau pašreiz tirgū pozicionējas
kā pilna servisa blokķēdes (blockchain)
tehnoloģiju kompānija. BitFury vadītājs un
viens no dibinātājiem ir savu profesionālo
karjeru Rīgā uzsākušais Valērijs Vavilovs.
Šobrīd BitFury ir globāla kompānija ar
centrālo ofisu Sanfrancisko, Kalifornijas
štatā ASV, kuras apgrozījums sasniedz
gandrīz 100 milj. USD gadā un kura
kopš 2014. gada kapitālieguldījumos
piesaistījusi vismaz 90 milj. USD.24

Startin.LV. 2017. Latvian Start-up Magazine. February, 2017.
Coindesk 2017. Think Bitcoin Is Small Business? Bitfury Is Making Almost $100 Million Annually.
http://ej.uz/8sm4 ; Forbes (2017). Valerij Vavilov. BitFury Group. Blokchain - industrija na trilioni dollarov.
http://ej.uz/amoh
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Vairāk par 1 milj. EUR investīcijās izdevies
piesaistīt vēl desmit jaunuzņēmumiem,
bet astoņus var klasificēt kā tādus, kuri
no jaunuzņēmuma statusa veiksmīgi ir
izauguši un pārdoti. Salīdzinājumam situācija Lietuvā ir nedaudz sliktāka nekā

Domnīca Certus

Latvijā – noslēgts mazāk darījumu un
piesaistīts mazāks finansējums. Savukārt
Igaunija apsteidz abas pārējās Baltijas
valstis, īpaši to uzņēmumu skaita ziņā,
kuriem izdevies piesaistīt investīcijas, kas
pārsniedz 1 milj. EUR.

Baltijas valstu jaunuzņēmumu noslēgto darījumu skaits un piesaistītais finansējums, milj. EUR

Latvija
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1.3. attēls
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Datu avots: Attiecīgo valstu jaunuzņēmumu kopienu dati, kas iegūti, apkopojot uzņēmumu publiskos paziņojumus
(Latvija: http://ej.uz/vqnm ; Lietuva: http://ej.uz/1xjh ; Igaunija: http://ej.uz/cqkb).
Piezīme: 2017. gada dati par laika posmu no janvāra līdz augustam.

Pēdējo gadu laikā jaunuzņēmumu
ekosistēmas izveidē aktīvāk iesaistījusies
arī valsts. 2016. gadā pieņemtais
Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums
paredz, ka, gada laikā piesaistot 30 tūkst.
EUR riska kapitāla investoru ieguldījumus,
jaunuzņēmums var saņemt nodokļu
atlaides – par uzņēmumā nodarbinātajiem
jāveic tikai fiksēts maksājums valsts
sociālās apdrošināšanas nodrošināšanai
(šobrīd gandrīz 260 EUR mēnesī) un darba
ņēmēja pensijas maksājumi, bet netiek
iekasēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis
un uzņēmumu ienākuma nodoklis.
2017. gadā pēc Ekonomikas ministrija
iniciatīvas ir veiktas izmaiņas Imigrācijas
likumā, kas atvieglo ieceļošanas
nosacījumus augsti kvalificētiem

darbiniekiem un jaunuzņēmumu
dibinātājiem. Šobrīd uzņēmumiem ir
iespēja pieteikties līdz 25 tūkst. EUR
vērtiem inovāciju vaučeriem – 60% valsts
līdzfinansējumam jaunu tehnoloģiju vai
produktu attīstības izmaksu segšanai.
Tāpat, ja uzņēmumam izdevies piesaistīt
biznesa eņģeļu ieguldījumu, bet trūkst
līdzfinansējuma projekta īstenošanai,
ir iespējams saņemt valsts attīstības
finanšu institūcijas ALTUM aizdevumu
līdz 60% apmērā no projekta izmaksām,
bet parasti ne vairāk kā 150 tūkst. EUR.
Savukārt 2017. gada vasarā tika
izvēlēti pārvaldnieki trim akcelerācijas
fondiem, kuriem būs iespēja sadalīt
15 milj. EUR pirmssēklas ieguldījumos
(līdz 50 tūkst. EUR uzņēmumam)

16,2

5,9 8,0
2014

2016
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un sēklasnaudas ieguldījumos (līdz
250 tūkst. EUR uzņēmumam pie
nosacījuma, ka tas veiksmīgi izgājis
pirmssēklas ieguldījuma posmu).
Akcelerācijas fondi varēs veikt
ieguldījumus uzņēmumu pašu kapitālā
un kvazikapitālā, kā arī izsniegt
aizdevumus. Paredzēts, ka 2017. gadā
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tiks izvēlēti pārvaldnieki arī riska kapitāla
fondiem, kuriem tiks novirzīts ES fondu
finansējums 60 milj. EUR apmērā. No šiem
fondiem varēs veikt gan agrīnās stadijas
investīcijas, gan izaugsmes kapitāla
ieguldījumus. Tiek plānots, ka atbalstu
šādā veidā varēs saņemt aptuveni
80 projekti.

Potenciālie ieguvumi
Jaunuzņēmumi darbojas kā
uzņēmējdarbības eksperimenti. Jārēķinās,
ka liela daļa no šiem eksperimentiem
nebūs veiksmīgi. Piemēram, ASV ik gadu
tikai aptuveni 1 no 500 jaunuzņēmumiem
spēj piesaistīt pirmās kārtas riska
kapitāla finansējumu, un arī no tiem tikai
pavisam nedaudzi gala rezultātā kļūst par
ārkārtīgi veiksmīgiem uzņēmumiem kā,
piemēram, Google. Neveicot ieguldījumus,
gan nav iespējams pateikt, kuri projekti
izrādīsies veiksmīgi. Tādēļ vairāku kārtu
finansēšanas sistēma darbojas kā siets,
kas palīdz atsijāt mazāk perspektīvos
ieguldījumu virzienus.25
Latvija institucionāli šajā jaunuzņēmumu
izaugsmes sistēmā ir iesaistīta tikai
sākotnējā stadijā. Lai arī, turpinot
attīstīt vietējo ekosistēmu, pielāgojot
normatīvo vidi utt., Latvijas pozīcijas
ir iespējams uzlabot, jāsaprot, ka tas
prasīs laiku. Igaunija aktīvu darbību
jaunuzņēmumu vides uzlabošanai
uzsāka vismaz pirms pieciem gadiem
un šobrīd uzrāda labākus rezultātus
nekā pārējās Baltijas valstis, taču arī
Igaunijas jaunuzņēmumu ekosistēma vēl
būtiski atpaliek no 20 pievilcīgākajām
jaunuzņēmumu lokācijām pasaulē.26 Pie
tam sistēma pēc savas būtības ir globāla,
un perspektīvo uzņēmumu darbību nevar
un nevajag kaut kādā veidā nacionāli
ierobežot. Jau pieminētā BitFury saistība

25

26
27

ar Latviju šobrīd ir drīzāk simboliska.
Uzņēmuma datu centri atrodas Islandē un
Gruzijā, bet pārstāvniecības Amsterdamā,
Londonā un citur pasaulē. Var priecāties
par Draugiem Group ietilpstošā drukas
ārpakalpojumu uzņēmuma Printful
izvēli savu Eiropas ražošanas centru
(1 milj. EUR investīcijas ar 150 plānotām
darba vietām) izvietot Latvijā, bet
nevajag to uztvert kā pašsaprotamu.27
Līdz ar to no valsts perspektīvas ir svarīgi
saprast, kā maksimizēt jaunuzņēmumu
radītos ieguvumus, neskatoties uz to, cik
tālu esam spējuši attīstīt jaunuzņēmumu
vidi kopumā. Jaunuzņēmumi, to
darbinieki, investori, akseleratori,
asociācijas utt. veido savstarpēji saistītus
tīklojumus. Šajos tīklojumos var izdalīt
divus saišu veidus, kuriem jāpievērš
īpaša uzmanība. Pirmkārt, jo lielākā
mērā jaunuzņēmumu vide būs sasaistīta
ar pārējo tautsaimniecību, jo lielāki
ieguvumi būs tautsaimniecībai kopumā.
Jaunuzņēmumu galvenā vērtība ir tajos
iesaistītie cilvēki ar savām zināšanām,
kompetenci, uzņēmību un radošumu.
Cik lielu labumu no šiem aktīviem
gūst sabiedrība, atkarīgs no tā, kādos
projektos jaunuzņēmumu darbinieki ir
iesaistīti un kādas problēmas tie mēģina
atrisināt. Šajā ziņā apsveicamas ir Latvijas
telekomunikāciju uzņēmumu iniciatīvas.

Nanda, R. and Rhodes-Kropf, M. 2015. Financing Entrepreneurial Experimentation. NBER Working Paper Series.
No. 21278.
Startup Genome. 2017. Global Startup Ecosystem Report 2017. http://ej.uz/3n42
Dienas bizness. 2017. Printful atver ražotni Latvijā. http://ej.uz/5w25
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Lattelecom, kas 2016. gadā sadarbībā
ar Startup Wise Guys realizēja pirmo
B2B akseleratora programmu Latvijā,
šogad kopā ar Dānijas partneriem ir
ieguvis tiesības pārvaldīt vienu no
jaunajiem ES finansētajiem akcelerācijas
fondiem. Lattelecom apgalvo, ka,
sadarbojoties ar jaunuzņēmumiem, tas
maina savu domāšanas veidu un vidi,
kurā strādā.28 Savukārt LMT ir izvēlējies
selektīvāku pieeju un jaunās inovāciju un
attīstību partnerības ietvaros sadarbojas
ar konkrētiem jaunuzņēmumiem.
Piemēram, 2017. gada pavasarī
uzņēmums paziņoja par sadarbības
uzsākšanu ar mašīnredzes tehnoloģiju
jaunuzņēmumu 4SmartStreets, lai
izstrādātu mākslīgā intelekta stāvvietu
meklēšanas risinājuma prototipu.29
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Telekomunikāciju uzņēmumiem sasaistes
izveide ar jaunuzņēmumiem zināmā mērā
ir dabiska, taču inovatīvu IKT risinājumu
ieviešana var būt ļoti ienesīga arī citās
tautsaimniecības nozarēs, tādēļ no līdzīgu
saišu izveides, pat ja tās nerezultējas
jaunās, uzreiz realizējamās ieņēmumu
plūsmās, iegūtu liela daļa Latvijas
uzņēmumu.
Līdzīgus sasaistes ieguvumus varētu
panākt ne tikai privātie uzņēmumi, bet
arī publiskā sektora spēlētāji. Saskaņā
ar IUB datiem laika periodā no 2010.
līdz 2016. gadam valsts un pašvaldības
institūcijas vidēji veica 480 IKT iepirkumu
gadā, ik gadu tam atvēlot vidēji
62 milj. EUR.

IKT publisko iepirkumu skaits un apjoms, milj. EUR

1.4. attēls
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Datu avots: Iepirkumu uzraudzības birojs.
Piezīme: IKT nozarē ietilpst IT konsultēšanas, programmatūras izstrādes, interneta un atbalsta pakalpojumi (CPV kods 72000000-5).

28
29

Dienas bizness. 2017. Sadarbība ar start-up palīdz mainīt domāšanas veidu. http://ej.uz/bt4w
Labs of Latvia. 2017. Latvijas startup uzņēmuma 4SmartStreets mašīnredzes risinājums brīvo stāvvietu
meklēšanai. http://ej.uz/jpfn
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IKT nozares kopējais apgrozījumus ir
ievērojami lielāks, taču publiskie iepirkumi
ir nozīmīga tirgus sastāvdaļa. 2015. gadā
šauri definētas IKT nozares apgrozījums
bija 550 milj. EUR. Salīdzinājumam – IKT
publiskie iepirkumi attiecīgajā laika
periodā bija 78 milj. EUR, kas ir 14% no
kopējā nozares apgrozījuma. Līdz ar to
valsts un pašvaldības ir būtiski tirgus
spēlētāji. Publisko iepirkumu rezultāti gan
Latvijā līdz šim bieži nav bijuši veiksmīgi.
Publiskie spēlētāji nereti kļūdās, iepērkot
neizmantojamas vai slikti funkcionējošas
IKT, ievērojami pārmaksājot par to
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izstrādi. Lai mainītu pastāvošo lietu
kārtību, atsevišķus publiskos iepirkumus
varētu konstruēt kā inovāciju un
industriālās politikas sastāvdaļu, iesaistot
to realizācijā jaunuzņēmumus. Šāda
pieeja nebūtu efektīva visos iepirkumu
gadījumos30, taču atsevišķās jomās, kur
jau ir izveidojusies vietējo jaunuzņēmumu
kritiskā masa, tā varētu nostrādāt.
Publiskais sektors iegūtu inovatīvus
sadarbības partnerus, bet jaunuzņēmumi
– papildu atbalsta instrumentu, uz kuru
neattiektos ES noteiktie de minimis
atbalsta ierobežojumi.

IKT nozares apgrozījums un publiskie iepirkumi 2015. gadā, milj. EUR

1.5. attēls

Apgrozījums
550,4 milj. EUR

14%

Publiskie iepirkumi
78,2 milj. EUR

Datu avoti: Centrālā statistikas pārvalde, Iepirkumu uzraudzības birojs.
Piezīmes: IKT nozares apgrozījums ir par datorprogrammēšanas, konsultēšanas un saistīto darbību pakalpojumiem (NACE apakšgrupa J62),
bet publiskie iepirkumi - par IT konsultēšanas, programmatūras izstrādes, interneta un atbalsta pakalpojumiem (CPV kods 72000000-5).

Otra tipa sasaiste, kam jāpievērš īpaša
uzmanība, ir starptautiskā. Lai vietējie
jaunuzņēmumi varētu veiksmīgi realizēt
savu potenciālu, tiem ir nepieciešama
piekļuve globālajām zināšanu, padomu un
finanšu plūsmām. Vietējai ekosistēmai ir
jābūt pēc iespējas sasaistītai ar līdzīgiem
mikrokosmiem citviet pasaulē.31 Būtiska
loma tajā ir jaunuzņēmumu īpašniekiem
un darbiniekiem, kuri jau spējuši konkurēt
starptautiski un vietējo ekosistēmu

30

31

32

33

pametuši. Tā vietā, lai sūkstītos par
smadzeņu aizplūšanu, uz viņiem
jāskatās kā uz mūsdienu argonautiem
un jāmēģina maksimāli izmantot tās
sasaistes iespējas, ko viņi potenciāli var
piedāvāt.32 Publiskajiem spēlētājiem
būtu jāstrādā pie šādu sasaistes iespēju
radīšanas un jāsniedz atbalsts, ja kāds
no šiem jaunajiem argonautiem ir gatavs
veltīt enerģiju globālo saišu veidošanai un
stiprināšanai.33

Cepilovs, A. 2013. Public Procurement for Innovation in Small States. The Case of Latvia.
Rivista di Politica Economica, 2, 99-136.
Andersson, M. and Wernberg, J. 2016. State of the Digital Region 2016: Cities Connecting the Digital Economy
in the Baltic See Region. Copenhagen: Baltic Development Forum
Saxenian, A. 2007. The New Argonauts: Regional Advantage in A Global Economy. Cambridge: Harvard
University Press.
Leitarts, U. 2017. Ko Latvijai darīt Silīcija ielejā? http://ej.uz/qm14
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1.3. Ārpakalpojumu sniedzēji
Lielu daļu no IKT nozares veido uzņēmumi,
kas darbojas kā ārpakalpojumu sniedzēji
citiem uzņēmumiem. Šajā sadaļā īsumā

aprakstīta situācija IKT ārpakalpojumu
tirgū un iezīmēti būtiskākie
konkurētspējas avoti.

IT ārpakalpojumu tirgus
Globālā IT ārpakalpojumu tirgus
vērtība 2016. gadā pieauga par
4,6% un sasniedza 283,5 mljrd.
USD.34 Savukārt ārvalstīs (t.i., ārpus
attīstītajām Rietumeiropas valstīm,
ASV, Japānas, Austrālijas utt.) realizēto
IT ārpakalpojumu vērtība bija aptuveni
67 - 69 mljrd. USD.35 Ar IT ārpakalpojumu
sniegšanu nodarbojas tādi starptautiskie
spēlētāji kā IBM, Accenture, Cognizant,
HP Enterprise u.c., kas uztur globālus
ģeogrāfiski diversificētus pārstāvniecību
tīklojumus, lai pēc iespējas lētāk un
efektīvāk apmierinātu klientu vajadzības.
Šo uzņēmumu klienti pārsvarā atrodas
attīstītajā Eiropā, Āzijā, Ziemeļamerikā
un Austrālijā, bet pasūtījumu izpildē
tiek iesaistīti uzņēmumu darbinieki visā
pasaulē, izmantojot dažādo ģeogrāfisko
novietojumu radītās priekšrocības
pakalpojumu sniegšanas izmaksu
un atbilstoši kvalificēta darbaspēka
pieejamības ziņā. Līdzīgus pārstāvniecību
tīklojumus uztur arī globālie IKT un
saistīto nozaru uzņēmumi, kas ar savām

IT pakalpojumu vajadzībām vairumā
gadījumu tiek galā paši (piemēram,
Microsoft, SAP, Siemens, Morgan Stanley,
ExxonMobil u.c.).
Populārākās un visvairāk izmantotās
vietas IT ārpakalpojumu sniegšanai
ārvalstīs atrodas Āzijā un Klusā okeāna
reģionā (Indijā, Filipīnās, Ķīnā u.c.).
Šī reģiona tirgus daļa ir aptuveni
60-70% no ārvalstīs sniegtajiem IT
ārpakalpojumiem. Taču pēdējo gadu
laikā arvien palielinās tā sauktās tuvējās
Eiropas (Īrijas, Ziemeļīrijas, Skotijas,
Portugāles, Centrālās un Austrumeiropas
valstu) tirgus daļa. Piemēram, 32%
no 2016. gadā atvērtajiem jaunajiem
ārpakalpojumu centriem atrodas
tuvējā Eiropā (pārsvarā Polijā, Īrijā un
Rumānijā), kas ir ievērojami vairāk nekā
pirms pieciem gadiem, kad šajā reģionā
jaunatvērto centru īpatsvars bija tikai
17%. Kopumā tuvējās Eiropas tirgus
daļa no visiem ārvalstīs sniegtajiem IT
ārpakalpojumiem ir aptuveni 12-17%.36

Savstarpējā konkurence
Analizējot dažādu valstu un vietu
pievilcību no ārpakalpojumu sniedzēju
perspektīvas, parasti tiek salīdzinātas
izmaksas (īpaši darbaspēka izmaksas,
kas veido lielāko daļu darbības izmaksu),
darbaspēka pieejamība un kvalifikācija,
kā arī vispārējā biznesa vide. Saskaņā
ar A.T.Kearney novērtējumu 2016. gadā

34
35

36

globālajā ārpakalpojumu tirgū Latvija
ieņēma 18. vietu, kas ir par 5 vietām
augstāk nekā 2014. gadā. Salīdzinot ar
tiešajiem konkurentiem tuvējā Eiropā,
Latvijas galvenās priekšrocības saistītas
ar zemajām izmaksām, jo vēl lielākus
ietaupījumus uzņēmumiem var piedāvāt
tikai Ukraina, Bulgārija un Rumānija.

Gartner. 2017. Market Share Analysis: IT Outsourcing Services, Worldwide, 2016. http://ej.uz/o34j
Everest Group. 2017. Demand for Digital Technologies Will Fuel Continued Growth of IT Services in 2017.
http://ej.uz/8f1z
Everest Group. 2016. Global Locations Annual Report 2016 (Preview Deck). http://ej.uz/dxgg ; Everest Group.
2016. Asia Pacific Share of Global Delivery Center Set-ups Continues Its Decline. http://ej.uz/aiyg
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Savukārt Latvijā pieejamais darbaspēks
un biznesa vide tiek vērtēti zemāk.
Arī Latvijas kāpums rangā, salīdzinot
ar 2014. gadu, saistīts ar izteiktākām
priekšrocībām izmaksu ziņā, kamēr
pārējo indeksa komponenšu novērtējums

ir samazinājies. Kopš 2014. gada
salīdzinošās izmaksas krasi samazinājušās
Ukrainā, kas ļāvis tai rangā pakāpties par
17 vietām. Savukārt Lietuvas, Igaunijas un
Slovākijas kritums rangā saistīts ar visu
komponenšu novērtējumu samazinājumu.

Globālais ārpakalpojumu sniedzēju novietojuma indekss 2016. gadā

1.6. attēls

Valsts

Izmaiņas
Vieta
salīdzinājumā
rangā ar 2014. gadu

Izmaksu
priekšrocība

Darbinieku prasmes
un pieejamība

Biznesa
vide

Polija

10

+1

2,41

1,37

1,90

5,68

Bulgārija

12

-3

2,99

0,94

1,66

5,60

Rumānija

13

+5

2,79

1,16

1,64

5,59

Latvija

18

+5

2,70

0,99

1,64

5,33

Ukraina

24

+ 17

3,03

1,14

1,12

5,29

Čehija

26

+7

2,19

1,14

1,94

5,27

Lietuva

27

- 12

2,59

0,93

1,73

5,24

Ungārija

32

-1

2,28

1,14

1,71

5,14

Igaunija

33

- 11

2,29

0,94

1,87

5,09

Slovākija

49

- 14

2,03

0,97

1,74

4,74

Kopējais
novērtējums

Datu avots: A.T.Kearney (2016). Global Services Location Index: On the Eve of Disruption.
Piezīme: Kopējā novērtējuma vērtība tiek aprēķināta, izmantojot 38 indikatorus, kas veido trīs indeksa komponentes. “Izmaksu priekšrocību” svars
kopējā novērtējumā ir 40%, bet “Darbinieku prasmju un pieejamības” un “Biznesa vides” komponente katra sastāda 30% no kopējā novērtējuma.

Ja aplūko konkrētas vietas CAE reģionā,
kur starptautiskie IT un saistīto nozaru
ārpakalpojumu sniedzēji izvēlējušies
izvietoties, uz citu valstu fona var
izdalīt Poliju. Tur ir izveidojušies pirmā
līmeņa centri Varšavā un Krakovā,
kas šobrīd piedāvā konkurētspējīgāko
izmaksu, darbaspēka un biznesa vides
komplektu. Tikmēr Lodzā, Vroclavā
un vienotajā Gdaņskas, Gdiņas un
Sopotas aglomerācijā ir izveidojušies

otrā līmeņa centri, kur, salīdzinot ar
Varšavu un Krakovu, ir ierobežotāks
darbaspēka piedāvājums, bet lētākas
darbības izmaksas. Parējās apskatītajās
valstīs vairums ārpakalpojumu sniedzēju
izvietojušies galvaspilsētās, un būtiskiem
otrā līmeņa centriem līdz šim attīstīties
nav izdevies. Kā vietas ar nākotnes
potenciālu atsevišķos gadījumos tiek
minētas Brno un Ostrava Čehijā, kā arī
Kluža-Napoka Rumānijā.
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Atsevišķu starptautisko pakalpojumu sniedzēju izvietojums

ABB
Accenture
Asseco
Atos
Capita
Comarch
Cybercom
DCX technology
Ericpol
Ericsson
Fujitsu Technology Center
GFT Technologies
Infosys
Sii
UniCredit Business Integrated Solutions

Atos
BLStream
Capgemini
Cogniance
Comarch
Credit Suisse
EUVIC
EY Global Delivery Services
GlobalLogic
IBM
IT Kontrakt
Luxoft
Nokia Solutions and Networks
Sii
Tieto

Accenture
Amazon
Barclays
CEMEX
Clearstream
DXC Technology
EPAM systems
ExxonMobil
HCL Technologies
Honeywell
IBM
Infosys
Merck Sharpe Dome
Microsoft
Monster Technologies Prague

Datu avots: LIAA, ABSL, SARIO un DOU.

Accenture
Atos
BLStream
Capgemini
Citibank
Comarch
Comp
Demant Technology Center
EUVIC
Fujitsu Technology
Solutions
Goldman Sachs
Hicron
IT Kontrakt
Roche Global IT Solutions
Sii

Acxiom
ADVA Optical Networking
Asseco
Atos
Comarch
Intel
INTITEK
IT Kontrakt
Jappensen Poland
Luxoft
Nordea Bank
Seargin
Sii
Thomson and Reuters
Wipro

Trojmiasto

Varšava
Lodza
Vroclava

Prāga

Akamai Technologies
Asseco
Capgemini
Cisco
Comarch
Electrolux
Ericpol
Ericsson
HCL
IBM
IT Kontrakt
Luxoft
Motorola Solutions
Nokia
SiiUBS

Accenture
Alcatel Lucent
Asseco
AT&T
Atos
Capgemini
DXC technologies
Epicor Software
ERNI
Erste Group
First Data
IBM International Service Office
O2
Yangfeng

Krakova

Bratislava
Budapešta
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1.7. attēls

Tallina

Rīga

Viļņa

Accenture
Atos
British Telecom
Capgemini
Citi Service Center
Cognizant
DXC Technology
Genpact
IT Services Hungary Kft.
Morgan Stanley
Nokia Solutions and Networks
SAP Global Support Center
TCS
T-Systems Hungary
Unisys
Wipro

Bukareste

Sofija

Accenture
Adform
Affecto
Asseco
ATEA
Barclays Bank (SSC-IT) and Barclays
Technology Center
Charlie Oscar
Cognizant
Danske Bank
DXC Technology
IBM
Microsoft
Tieto
Virtustream
VISMA
Western Union Processing Lithuania
WiX

KIJEVA

Cogniance
DataArt
EPAM
GlobalLogic
Infopulse
ISD Group
Lohika Systems
Luxoft
Miratech
NetCracker
S&T
SAP

Accenture
Artezio
ATEA
Cabot Latvia
Cytec
Darugiem Group
DEAC (deac.eu)
EVRY Latvia
Exigen Services Latvia
IBM
Intrum Justitia Software
Development Center
Microsoft
Scandiweb
Tele 2 SSC
Tieto Latvia
VISMA

Accenture
Atos
Capgemini
Deutsche Bank GTC
Deutsche Telecom
DXC Technology
Electronic Arts
Endava
Genpact
Huawei Technologies
Romania
IBM
Intel
Microsoft
Stefanini
Telus International
Wipro

American President Lines
ATEA
BrancTec
Cloudmore
Ericsson Eesti
Fortumo
Fujitsu
IBM
Microsoft
Nato Cooperative Cyber Defence
Center of Excellence
Nortal
OpusCapita
Skype Technology
Testilo
Tieto
Top Connect

Atos
DXC Technology
Endava
EPAM
IBM
LLP Dynamics
Luxoft
Microsoft
Natek
Playtech
SAP
Siemens IT Solutions and Services
Socia Group Oracle
Softserve
Telenor Group
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Darbaspēka izmaksas
Galvenais dzinulis IT un citu
ārpakalpojumu centru izveidei ārzemēs ir
un paliek salīdzinoši zemās darbaspēka
izmaksas. Ārpakalpojumu sniedzēji gan
bieži norāda uz tirgus attīstību, kas arvien
vairāk spiež tos darboties kā stratēģiskos
partnerus, piedāvājot uzņēmumiem
ne tikai izmaksu samazinājumu, bet
arī organizatoriskus uzlabojumus
un pienesumu jaunu produktu un
pakalpojumu radīšanā.37 Taču uzņēmumu
aptaujas liecina, ka tieši ar stratēģisko
partnerību ārpakalpojumu sniedzējiem
līdz šim nav veicies tik labi un 48% no
pasūtītājiem ir palikuši neapmierināti ar
ārpakalpojumu sniedzēju veikumu.38
Eurostat dati liecina, ka 2016. gadā
lielākos ietaupījumus vidējās darba
samaksas ziņā CAE reģionā piedāvāja
Bulgārija un Rumānija. Salīdzinājumam
šajās valstīs vidējais atalgojums IKT

sektorā bija attiecīgi par 77% un 75%
zemāks nekā Vācijā. Savukārt Latvijā
vidējā darba samaksa bija par 69%
zemāka. Vidējā atalgojuma salīdzinājums
gan sniedz tikai vispārīgu novērtējumu,
jo netiek ņemti vērā atšķirīgie
produktivitātes un pirktspējas līmeņi, kā
arī atalgojuma struktūra, kas raksturīga
tieši starptautiski konkurējošiem IT
ārpakalpojumu sniedzējiem. Taču
kopējās tendences sakrīt ar A.T. Kearney
novērtējumiem. Izmaksu ietaupījumu
ziņā līderi ir Bulgārija un Rumānija (un
noteikti arī Ukraina, par kuru Eurostat
dati nav pieejami). Slovākijas, Čehijas
un Igaunijas darba samaksas līmenis IKT
sektorā salīdzinājumā ar Rietumeiropas
valstīm arī ir zems, bet salīdzinājumā
ar citām CAE reģiona valstīm izmaksu
ziņā ārpakalpojumu sniedzējiem šeit
ietaupījumi ir mazāki.

Vidējā samaksa IKT sektorā 2016. gadā, EUR stundā

Bulgārija

9,90

Rumānija

11,00

Lietuva

13,10

Latvija

13,80

Ungārija

14,50

Polija

14,70

Čehija

18,10

Igaunija

18,90

Slovākija

18,90

Vācija

43,90

Algas

Sociālie un citi darba devēja veiktie maksājumi

Datu avots: Eurostat

37
38

Peck, J. 2017. Offshore: Exploring the Worlds of Global Outsourcing. Oxford: Oxford University Press.
Everest Group 2017. Nearly Half of All Sourcing Investments Leave Enterprises Unsatisfied. http://ej.uz/2paw
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Savukārt Polijā vidējais samaksas
līmenis slēpj atšķirības starp pirmā un
otrā līmeņa pakalpojumu centriem.
2017. gadā publicēts pētījums par
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ārpakalpojumu industriju Polijā norāda, ka
programmatūras izstrādātāja ar 3 gadu
pieredzi darba samaksa Varšavā varētu
būt par aptuveni 20% lielāka kā Lodzā.39

Darbaspēka pieejamība
Lai novērtētu darbaspēka pieejamību,
parasti skatās uz bakalaura līmeņa studiju
programmu absolventu skaitu. Primārie
kandidāti darbam uzņēmumos, kas sniedz
ārpakalpojumus, protams, būs no IKT
studiju programmu absolventu vidus,
taču darbaspēka tirgus analīze liecina, ka
aptuveni trešdaļa IKT darbinieku izglītību
ieguvuši saistītajās inženierzinātņu un
dabaszinātņu studiju programmās. Šajā
ziņā ievērojamas priekšrocības ir Polijas
ārpakalpojumu sniegšanas centriem,
kuriem, neskatoties uz vairāku līmeņu
struktūru, ir ievērojami lielākas jauno

darbinieku izvēles iespējas nekā citās
CAE valstīs. Proporcionāli pirmā līmeņa
centru augstskolas Varšavā un Krakovā
kopā sagatavo aptuveni vienu trešo daļu
no visiem absolventiem, un darbaspēks
ir pietiekami mobils, lai nodrošinātu
atbilstošu piedāvājumu pieminētajos
pirmā un otrā līmeņa centros. Turpretī
Baltijas valstīs, neskatoties uz salīdzinoši
augsto bakalaura līmeņa IKT studiju
programmu absolventu skaitu attiecībā
pret kopējo iedzīvotāju skaitu, absolūtos
skaitļos darba tirgū ik gadu nonāk
salīdzinoši mazāk jauno darbinieku.

Bakalaura līmeņa absolventu skaits CAE valstīs 2015. gadā

Polija

61 396

4 855

Rumānija

18 195

2 271

Čehija

9 615

1 081

Ungārija

9 215

1 222

Bulgārija

6 083

1 054

Slovākija

5 012

442

Lietuva

5 151

364

Latvija

1 509

359

Igaunija

1 215

11 795

IKT

Inženierzinātnes un dabaszinātnes

Datu avots: Eurostat

39

ABSL. 2017. Business Services Sector in Poland 2017.
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1.4. Cilvēkkapitāls un izglītība
IKT nozare un tās komponente
saistītajās nozarēs ir salīdzinoši atvērta
jaunpienācējiem – valstis, uzņēmumi
un indivīdi, kas grib iesaistīties, var
atrast ienesīgas nišas, kuru apguvei
nav nepieciešami nesamērīgi lieli
kapitālieguldījumi, pieeja dabas resursiem
vai konkrēta lokalizācija. Zināmu lomu

spēlē publiskā infrastruktūra. Kad tā
atbilst starptautiski pieņemamiem
standartiem, galvenais nozares
konkurētspējas dzinulis ir cilvēkkapitāls.
Šajā sadaļā tiek analizēta cilvēkkapitāla
pieejamība Latvijas IKT nozarē un
izvērtētas iespējas tā tālākai akumulācijai.

Pieprasījums pēc IKT prasmēm
Digitalizācija un IKT maina mūsu ikdienu
un rada jaunas iespējas gan uzņēmējiem,
gan darba ņēmējiem, taču, lai tās
izmantotu, ir nepieciešamas specifiskas
prasmes un iemaņas. Nesen veiktie OECD
pētījumi liecina, ka digitālo prasmju
apgūšana atmaksājas un tiek novērtēta
darbaspēka tirgū. Piemēram, atšķirīgās
darbinieku IKT prasmes palīdz izskaidrot
dažādos atalgojuma līmeņus, bet
uzlabotas IKT prasmes ļauj atrast labāk
atalgotas darba vietas.40
Palielinās arī pieprasījums pēc
IKT profesionāļiem. ES prognozes
liecina, ka līdz 2020. gadam IKT
speciālistu iztrūkums ES varētu sasniegt
500 tūkstošus darbinieku.41 Saglabājoties
pašreizējai situācijai, paredzams, ka vienīgi
Somija, Igaunija, Portugāle un Grieķija būs
spējīgas sagatavot pietiekami daudz jaunu
IKT speciālistu, lai apmierinātu augošo
pieprasījumu.42 Latvijā kopš 2008. gada
nodarbinātība IKT pakalpojumu nozarē
ir palielinājusies par 84%. Savukārt
tautsaimniecībā kopumā nodarbināto IKT
profesionāļu skaits ir pieaudzis par 46%.
2016. gadā IKT pakalpojumu nozarē bija
nodarbināti 25,2 tūkstoši darbinieku, no
tiem lielākā daļa - datorprogrammēšanas,
konsultāciju sniegšanas un ar to saistītās
jomās, bet tautsaimniecībā kopumā

40
41
42

nodarbināto IKT speciālistu skaits
sasniedza 19,7 tūkstošus strādājošo.
Šie divi rādītāji pārklājas un kopā raksturo
nodarbinātību IKT sektorā.

Nodarbinātība IKT nozarē 2008.-2016. gadā,
% pret 2008. gadu (2008 = 100%)
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200
IKT pakalpojumu
industrija

180

184%
25 219

nodarbinātie

IKT profesionāļi

160

19 700

nodarbinātie

146%

140

120

100

80

2008

2009

2010

2011

2012

IKT pakalpojumu industrija

2013

2014

2015

2016

IKT speciālisti

Datu avots: Eurostat, Centrālā statistikas pārvalde.
Piezīme: IKT pakalpojumu industrijā ietilpst telekomunikāciju, datorprogrammēšanas
un informācijas pakalpojumi (NACE apakšgrupas J61-J63); IKT speciālisti saskaņā
ar Eurostat definīciju ir IKT jomas vadītāji, vecākie speciālisti un tehniķi (ISCO-08
apakšgrupas 133, 25 un 35), kā arī citi profesionāļi, kuru darbības rezultāts pamatā ir
IKT pakalpojumi (atsevišķas ISCO-08 četrzīmju apakšgrupas).

Falck, O., Heimisch, A., Wiederhold, S. 2016. Returns to ICT Skills. OECD Education Working Papers, No. 134
Empirica. 2017. High-Tech Leadership Skills for Europe: Towards an Agenda for 2020 and beyond.
Cedefop skills forecasts. 2016.
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Reālā alga attiecībā pret produktivitāti IKT nozarē
un tautsaimniecībā kopumā 2008.-2014. gadā,
% pret 2008. gadu (2008 = 100%)
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140
132%

130
120
110
100
94%

90
80

2008
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IKT pakalpojumu industrijā

2012

2013

2014

IKT nozares uzņēmumi jau vairākus gadus
norāda uz saspīlējumu darbaspēka tirgū
un sūdzas par grūtībām, ar ko sastopas,
meklējot jaunus darbiniekus. Šajā ziņā gan
IKT nozare nav atšķirīga no pārējām, jo
jebkuras nozares darba devēji vēlas, lai
tirgū varētu viegli atrast nepieciešamajai
kvalifikācijai atbilstošu salīdzinoši lētu
darbaspēku. Taču statistikas dati liecina,
ka reālā atalgojuma attiecība pret
produktivitāti IKT pakalpojumu sektorā
laika periodā no 2008. līdz 2014. gadam ir
pieaugusi par 32%. Tajā pašā laikā privātā
sektora uzņēmumos kopumā minētā
attiecība ir samazinājusies par 6%. Līdz ar
to var apgalvot, ka situācija IKT nozares
darbaspēka tirgū patiešām ir saspringta,
un ierobežo nozares tālāku attīstību.

Uzņēmumos kopā

Datu avots: Eurostat, Centrālā statistikas pārvalde.
Piezīme: IKT pakalpojumu industrijā ietilpst telekomunikāciju, datorprogrammēšanas un
informācijas pakalpojumi (NACE apakšgrupas J61-J63).

Saskaņā ar Certus aplēsēm, lai
nodrošinātu IKT nozares attīstību un
apmierinātu citu nozaru pieprasījumu
pēc IKT speciālistiem, tuvākajos gados
būtu nepieciešams palielināt IKT studiju
programmu absolventu skaitu līdz
3 000 gadā.43

Iespējas IKT speciālistu skaita palielināšanai
Lai palielinātu IKT speciālistu skaitu,
valstis izmanto dažādas stratēģijas.
Ilgtermiņa risinājumi saistīti ar IT
kompetenču attīstību jau skolas vecumā,
piemēram, ieviešot datorikas pamatu
apmācību no 1. klases.44 Savukārt
īstermiņa periodā var mēģināt piesaistīt
ārvalstu IKT speciālistus. Piemēram,
Singapūrā, kas ir viena no IKT jomas
lielvalstīm, šobrīd vairāk nekā viena
trešdaļa no IKT industrijā nodarbinātajiem
ir iebraucēji.45 Eiropā gan dominējošā IKT
speciālistu migrācijas plūsma ir no CAE
valstīm uz attīstītajām Rietumeiropas
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valstīm, un maz ticams, ka tuvāko gadu
laikā tā mainīsies.46 Tādēļ Latvijai jārēķinās,
ka IKT speciālisti būs jāgatavo pašiem.
Nenoliedzami atraktīva iespēja ir
darbinieku pārkvalifikācija – no vienas
puses, valstis cīnās ar dažādu strukturālu
pārmaiņu radītu bezdarbu, no otras puses,
IKT nozare būtu gatava nodarbināt vairāk
speciālistu. Diemžēl IKT profesionālo
prasmju apguve prasa noteiktu
sagatavotības līmeni un priekšzināšanas,
kas reti piemīt pārkvalificējamajām
iedzīvotāju grupām.

Rozīte, K. 2017. Latvijas Konkurētspējas Ziņojums 2016. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare
Latvijā. Rīga: Domnīca Certus.
Izglītības projekts „Start IT”. https://startit.lv/about
Tan, K. S. and Tang, J. 2016. New Skills at Work: Managing Skills Challenges in Asean-5. http://ej.uz/xb4b
Barslund, M. and Busse, M. 2016. How Mobile is Tech Talent? A Case Study of IT Professionals Based on Data
from LinkedIn. CEPS Special Report, No. 140.
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Bieži veiksmīgu pārkvalifikācijas
programmu pamatā ir pārdomāts
studentu atlases process. Piemēram,
ASV programmēšanas treniņnometnēs
(coding boot camps) tiek apmācīti
18 tūkst. cilvēku gadā, un dati liecina,
ka programmas absolventu ienākumi
pēc apmācību pabeigšanas palielinās par
64% jeb aptuveni par 26 tūkstoši USD
gadā. Programmas gan ir par maksu –
13 nedēļu kursi vienam dalībniekam
izmaksā 11,5 tūkstoši USD.47 Līdz ar
to programmu studentiem ir augsta
motivācija apgūt jaunas darba tirgū
pieprasītas prasmes un iemaņas.
Savukārt Sietlā (ASV) bāzētā Ada
Developers Academy, kas specializējas
uz sieviešu apmācību programmatūras
izstrādē, lepojas ar to, ka 97% no
programmas beidzējām studiju laikā
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vai pēc tām atrod darbu IKT nozarē.
Taču programmā neuzņem visas
studētgribētājas. Uzņemšana notiek trīs
etapos, un pamatprogrammā apmācības
uzsāk tikai 8% no interesi izrādījušajām
sievietēm.48 Šie piemēri, norāda uz to, ka
pārkvalifikācijas programmas vislabāk
darbosies, ja to organizatori iepriekš
rūpīgi apdomās un atlasīs, kas tajās
piedalīsies. Piemēram, reformējot Latvijas
skolu tīklu, varētu piedāvāt valsts un
IKT nozares atbalstītu pārkvalifikācijas
programmu skolotājiem. Tāpat
iespējai pārkvalificēties par dažādiem
IKT speciālistiem vajadzētu būt arī
Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem.
Taču jāapzinās, ka ne visi dažādu profesiju
pārstāvji, kuru prasmes darba tirgū ir
mazāk pieprasītas, vēlēsies un būs spējīgi
iziet pārkvalifikācijas procesu.

Augstākā izglītība IT jomā
Lielākajai daļai IKT jomā nodarbināto
speciālistu ir augstākā izglītība (ES vidēji
61%). Tādēļ nav pārsteigums, ka, domājot
par nozares nākotni, valstis īpašu nozīmi
pievērš tieši augstākās izglītības studiju
programmām.
Kopš 1960. gadiem Skaitļošanas tehnikas
asociācija (Association for Computing
Machinery (ACM)), kurā apvienojušies IKT
nozares profesionāļi, pētnieki un mācību
spēki, izstrādā standartus un ieteicamās
mācību programmas IT studiju jomā.
ACM šobrīd izdala piecus studiju virzienus,
no kuriem detalizētāk salīdzināsim
divus: datorzinātni un programmatūras
inženieriju.49 Datorzinātnes mācību
programma ir vispārīga. Tajā ietilpst
visu veida programmatūras izstrādes
metodes un tehnoloģijas, bet fokuss
ir vairāk uz teorētiskiem aspektiem,
mazāk pielietojumu un programmatūras

47
48
49

izstrādes praksi. Savukārt ACM
piedāvājums programmatūras inženieru
studiju programmai paredz nākamos
programmatūras izstrādātājus apmācīt
kā inženierus, nevis kā zinātniekus.
Tādēļ tā vairāk līdzinās klasiskajām
inženierzinātnes programmām kā,
piemēram, elektrotehnika, nevis
dabaszinātnes programmām kā,
piemēram, fizika. Inženieri tiek sagatavoti,
lai radītu un apkalpotu produktus, kas
nepieciešami sabiedrībai, kamēr zinātnieku
uzdevums ir apšaubīt, pārbaudīt un
paplašināt zināšanu kopumu, ko var
izmantot produktu radīšanai. Šīs atšķirīgās
lomas arī nosaka atšķirības izglītības
saturā un procesā. Abas programmas
paredz, ka iegūtajai izglītībai ir ne vien
jānodrošina teorētiskā zināšanu bāze,
bet arī jāsagatavo studenti darbam
industrijā. Tādēļ paralēli teorētiskajām
studijām studentiem nepieciešama prakse.

Course Report. 2016. 2016 Course Report Alumni Outcomes & Demographics Study. http://ej.uz/29hr
Ada Developers Academy. https://adadevelopersacademy.org/
Pārējie trīs ACM apskatītie studiju virzieni ir datoru inženierija, informāciju sistēmas un informāciju tehnoloģijas.
Datoru inženierijas studiju programma koncentrējas uz datortehnikas izstrādi. Savukārt informāciju sistēmu un
tehnoloģiju studiju programmas vairāk specializējas uz attiecīgi organizatoriskiem aspektiem un IT pielietojumu.
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Attiecībā uz studiju procesu eksperti
iesaka programmatūras inženieru
apmācības pēc iespējas tuvināt
programmatūras izstrādes projektiem,
ko jaunajiem speciālistiem būs jāīsteno
pēc studiju beigšanas. Studentiem

vajadzētu dot iespējas piedalīties projektu
realizācijā, ļaujot darboties grupās un
iejusties dažādās ar programmatūras
izstrādi saistītās lomās (piemēram,
prasību analītiķa, projekta vadītāja,
programmētāja, testētāja u.c.).50

Studiju programmu beidzēju lokalizācija IT jomas analizējamo problēmu
telpā un darba tirgū

1.12. attēls
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Datu avots: ACM. Piezīmes: Horizontālā dimensija norāda uz atšķirībām starp IT jomas teorētiskajiem
un praktiskajiem aspektiem. Savukārt vertikālā dimensija parāda, cik liela nozīme attiecīgajās IT jomas
specializācijas iespējās ir iekārtām un cilvēkiem.

Izglītības satura definēšanā aktīvi
iesaistās arī uzņēmumi. Piemēram,
Google ir publicējis vadlīnijas datorzinātņu
studentiem, kas nākotnē plāno šajā
uzņēmumā praktizēties vai strādāt.
Vadlīnijas sniedz ieteikumus un piedāvā
akadēmiskus un neakadēmiskus resursus
nepieciešamo tehnisko prasmju attīstīšanai
pašmācības ceļā. Google sagaida, ka
topošie programmatūras izstrādātāji
apgūs objektorientētas programmēšanas
paradigmu, izmantojot kādu no
programmēšanas valodām (piemēram, Java,
C++, Python). Tāpat Google iesaka apgūt
vismaz vēl vienu programmēšanas valodu,
kā arī iegūt praktiskās zināšanas mobilo un

50

51

tīmekļa lietotņu izstrādē, programmatūras
testēšanā un atkļūdošanā. Google uzskata,
ka paralēli programmēšanas valodu un
tehnoloģiju studijām, potenciālajiem
darbiniekiem nepieciešams attīstīt
loģisko domāšanu, izveidot zināšanu
bāzi diskrētajā matemātikā, izprast
algoritmus un datu struktūras, kā arī iegūt
pamatzināšanas par virtuālo realitāti,
mašīnmācīšanos, kriptogrāfiju un citām
ar IT saistītām jomām. Visbeidzot, Google
norāda, ka nākamajiem programmatūras
izstrādātājiem ir svarīgi iegūt prasmes
darbam komandā, sadarbojoties ar
citiem programmētājiem un praktizējoties
uzņēmumos.51

ACM. 2005. Computing Curricula 2005; ACM. 2013. Computer Science Curricula 2013; ACM. 2015.
Software Engineering 2014.
Google. 2017. Technical Development Guide. http://ej.uz/9ei5
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Lai iegūtu priekšstatu par datorzinātņu
bakalaura līmeņa studiju programmu saturu,
šajā sadaļā ir salīdzināti vairāku ārvalstu un
Latvijas augstskolu piedāvājumi. Kembridžas
universitāte, Stenfordas universitāte un
Singapūras Valsts universitātes, kā arī
Šveices Federālais tehnoloģiju institūts Cīrihē
(ETH Zürich) ir izvēlētas analīzei, jo tās bieži
tiek minētas starp vadošajām augstākās
izglītības iestādēm IKT jomā. Savukārt
De Monforta Universitāte Lielbritānijā
izlasē iekļauta, jo tā atšķirībā no iepriekš
minētajām ārvalstu augstskolām pārsvarā
koncentrējas uz vietējo jauniešu apmācību
un starptautiskā līmenī nekonkurē.
Apskatītas arī atsevišķu kaimiņvalstu
augstskolu (Viļņas Universitātes un Tallinas
Tehniskā universitātes (TTU)) un pēc IT
studentu skaita lielāko Latvijas augstskolu
(Latvijas Universitātes (LU), Rīgas Tehniskās
universitātes (RTU) un Transporta un
sakaru institūta (TSI)) piedāvātās studiju
programmas.

Visu salīdzināto studiju programmu
struktūra ir līdzīga. Nākamajiem IKT
speciālistiem lielākā daļa laika jāpavada,
apgūstot datorzinātnes un matemātikas
kursus. Tāpat visās apskatītajās studiju
programmās iekļauti vispārizglītojošie
studiju kursi, un lielākā daļa augstskolu
studentiem piedāvā prakses iespējas.
Atšķiras studiju ilgums. Daļa no studiju
programmām ir trīsgadīgas, bet citas –
četrgadīgas. Stenfordas un Singapūras
Valsts universitātes, kas piedāvā
četrgadīgās studiju programmas, dod
studentiem vairāk iespēju noklausīties
ar datorzinātni nesaistītus kursus.
Singapūras Valsts universitāte izceļas ar
to, ka tās piedāvātie vispārizglītojošie
kursi ir izteikti starpdisciplināri. Savukārt
ASV izglītības sistēmas ietvaros brīvās
izvēles kursus var izmantot, lai turpinātu
padziļinātu datorzinātnes apguvi vai
attīstītu kompetenci kādā citā jomā.

Datorzinātnes bakalaura studiju programmu struktūra (kredītpunktu sadalījums)

Datorzinātne

Domnīca Certus

VispārizglĪtojošie
Matemātika studiju kursi

1.13. attēls
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Datu avots: augstākās izglītības iestādes.
Piezīme: Kredītpunkti norādīti ECTS sistēmā, kur viena akadēmiskā gada laikā tiek iegūti 60 kredītpunkti.
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Alternatīvās apmācību programmas
Vairums IT jomas vadošo universitāšu
datorzinātnes kursi šobrīd ir brīvi
pieejami internetā, tādēļ apmācības
tiešsaistes režīmā ir reāla alternatīva
IKT profesionālo prasmju iegūšanai un
uzlabošanai. Apliecinājumi sertifikātu
veidā par šādu kursu veiksmīgu
apgūšanu parasti gan ir par maksu, un
liela daļa klausītāju apmācības tā arī
nepabeidz. Daži industrijas pārstāvji
uzskata, ka kursu beidzēju īpatsvaru
varētu uzlabot, piesaistot kompanjonus
un padomdevējus, kas motivētu un
palīdzētu turpināt iesākto apmācību,
taču pagaidām interneta kursi visticamāk
darbosies specifiskos gadījumos, bet ne
kā pamatelements jauno IKT speciālistu
sagatavošanā.
Arvien lielāku popularitāti iegūst arī
dažādas citas privātās iniciatīvas
jauno IT speciālistu sagatavošanai.
Viens no spilgtākajiem piemēriem ir
Francijā izveidotā programmēšanas
skola “42”. Tās darbības pamatā ir
vienādranga apmācība – skolā nav
pasniedzēju, studenti tehnoloģijas un
programmēšanu apgūst pašmācības
ceļā, risinot praktiskos uzdevumus,
komunicējot savā starpā, daloties ar
zināšanām. Kandidātiem ir jābūt vecumā
no 18 līdz 30 gadiem. Programmēšanas
zināšanas nav nepieciešamas, un
uzņemšanas komisiju neinteresē
reflektantu vidusskolas eksāmenu
rezultāti. Kandidātu atlase notiek četras
nedēļas ilgu loģikas un programmēšanas
uzdevumu maratona laikā. Pārbaudījumus
izturējušajiem apmācības ir par brīvu,

52

53

un studiju laikā ir iespējams saņemt arī
stipendiju. Paredzamais studiju ilgums
ir 3 - 5 gadi, kuru laikā studenti iegūst
prasmes, kas nepieciešamas veiksmīga
programmatūras inženiera karjerai.
Atverot jaunu filiāli ASV, skola nākamo
5 gadu laikā plāno apmācīt 10 000
studentu.52
Tā kā liela daļa IKT profesionālo prasmju
ātri zaudē aktualitāti, tās ir pastāvīgi
jāatjauno. Šī iemesla dēļ vairums IKT
uzņēmumu ir zināmā mērā iesaistīti savu
darbinieku apmācībā. Pirmkārt, uzņēmumi
var izmantot savas zināšanas, lai veidotu
mācību saturu un tādejādi nodrošinātu,
ka jauno IKT speciālistu prasmes vairāk
atbilstu uzņēmumu vajadzībām. Taču
daļu prasmju ir izdevīgāk apgūt tieši
uzņēmumā, tādēļ uzņēmumi bieži piedāvā
mācekļu un praktikantu vietas. Valsts var
iesaistīties šādas mācekļu-praktikantu
apmācības sistēmas līdzfinansēšanā,
daļēji pārceļot publiski atbalstīto un
sabiedrībai kopumā noderīgo apmācību
procesu no izglītības iestādēm uz
atsevišķiem uzņēmumiem, kuri attīsta
studējošo kompetenci attiecīgajā jomā un
izmanto to gan savu, gan citu uzņēmumu
jauno speciālistu apmācībā. Piemēram,
Lielbritānijā IKT jomā ir apstiprināti
18 IKT jomas mācekļu apmācības
standarti (programmatūras izstrādātājs,
sistēmas tīkla inženieris, datu analītiķis,
kiberdrošības speciālists u.c.). To ietvaros
katru gadu apmācības uzsāk aptuveni
15,5 tūkstoši mācekļu, no kuriem 55%
apmācības arī pabeidz, saņemot attiecīgu
sertifikāciju.53

Crunchbase. 2016. Coding school 42 plans to educate 10,000 students in Silicon Valley for free.
http://ej.uz/2h95
UK Further Education Data Library: Apprenticeships. http://ej.uz/h5nr
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IT speciālistu sagatavošana Latvijā
Pēdējo 10 gadu laikā iedzīvotāju skaits
Latvijā ir būtiski samazinājies. Certus
prognozes liecina, ka šī tendence
turpināsies arī laika periodā līdz 2022.
gadam. Turklāt vidēji Latvijas iedzīvotāji
kļūst vecāki, bet augstskolās studēt
izvēlas pārsvarā jauni cilvēki. Gandrīz 75%
no visiem Latvijas augstskolu studentiem
ir jaunāki par 29 gadiem. Šīs vecuma
grupas iedzīvotāju skaits ir samazinājies
un turpināsies samazināties straujāk
nekā kopējais iedzīvotāju skaits. Lai arī
jaunuzņemto studentu skaitu ietekmē
dažādi faktori, lielā mērā demogrāfisko
tendenču rezultātā 2016. gadā studijas
Latvijas augstākās izglītības iestādēs
uzsāka par 38% mazāk studentu
nekā 2006. gadā.

Tajā pašā laikā augstāko izglītību ieguvušo
cilvēku īpatsvars Latvijā ir palielinājies,
un statistikas dati liecina, ka 2016. gadā
iedzīvotāju grupā no 30 līdz 40 gadiem
bija 43% personas ar augstāko izglītību.
Tas ir labāk nekā vidēji ES (39%), un
pārsniedz arī stratēģijas Eiropa 2020
nosprausto mērķi (40%). Līdz ar to
šajā jomā Latvija ir starp vadošajām ES
valstīm, un studējošo skaita īpatsvaru
krasi palielināt varētu būt problemātiski.
Tādēļ, pieņemot, ka imatrikulēto studentu
vecuma struktūra nemainās, varam
sagaidīt, ka arī imatrikulēto studentu
skaits turpinās samazināties.

Iedzīvotāju skaita un pamatstudijās uzņemto studentu skaita izmaiņas (indekss, 2006 = 100)
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Datu avots: CSB, IZM, Certus aprēķini.
Piezīme: Pamatstudiju programmas ietver koledžu, profesionālās pamatstudiju un bakalaura studiju programmas
(Latvijas izglītības klasifikācijas otrā līmeņa kodi: 41, 42 un 43).

2020

2022

Domnīca Certus

Nākotnes mērķi, tagadnes virzieni. Latvija 2022

35

IT pamatstudiju programmās uzņemtie
studenti un absolventi
IT pamatstudiju programmas
2016./2017. studiju gadā piedāvāja
19 Latvijas augstākās izglītības iestādes,
un studenti varēja izvēlēties starp 33 pilna
laika studiju programmām. Vadošās
augstskolas IT jomā ir valsts dibinātās LU
un RTU, kā arī privātais TSI. 2016. gadā
tās kopā uzņēma 66% no visiem jaunajiem
IT jomas studentiem un izsniedza 63% no
visiem Latvijā izsniegtajiem pamatstudiju
diplomiem IT jomā.
Atšķirībā no kopējā jaunuzņemto studentu
skaita samazinājuma, IT pamatstudiju
programmās studēt gribošo jauniešu
skaits nav samazinājies, un pēdējo
10 gadu laikā jaunuzņemto studentu
skaits pat ir nedaudz pieaudzis.
2016. gadā IT studiju programmās
uzņemto studentu īpatsvars bija 8,2%
no kopējā jaunuzņemto studentu skaita,
kas bija par gandrīz 4 procentpunktiem
vairāk nekā 2006. gadā. Vai šī tendence
turpināsies, lielā mērā atkarīgs no jomas
salīdzinošās popularitātes un jauniešu
sagatavotības uzsākt studijas IT jomā.
Šobrīd konkurss uz budžeta vietām IT
studiju programmās ir tikai LU un RTU, kas
varētu liecināt par nosacītu ar IT jomas
popularitāti saistītā entuziasma apsīkumu.
Arī matemātikas centralizētā eksāmena
rezultātiem pēdējos gados ir tendence
pasliktināties, līdz ar to ir mazāk jauniešu,
kuru zināšanu līmenis ļauj uzsākt studijas
IT programmās. Visbeidzot, Eiropas
datorzinātnes pētniecības un augstākās
izglītības iestāžu asociācijas Informatics
Europe aplēses liecina, ka Latvijā

54

55

jaunuzņemto IT studentu skaits uz miljons
iedzīvotājiem ir viens no augstākajiem
Eiropā54, kas norāda uz potenciāliem
ierobežojumiem turpmākam jaunuzņemto
IT studentu skaita palielinājumam. Līdz
ar to, pieņemot, ka IT studentu īpatsvars
kopējo studentu skaitā nemainās,
varam sagaidīt, ka arī šis studiju virziens
piedzīvos studentu skaita samazinājumu.
Ikgadējais IT pamatstudiju programmu
absolventu skaits nepalielinās
proporcionāli jaunuzņemto studentu
skaitam. Pirmkārt, tas saistīts ar dažādu
studiju programmu ilgumu, kas svārstās
no divgadīgām koledžas līmeņa studiju
programmām līdz pat vismaz piecgadīgām
nepilna laika studiju bakalaura līmeņa
programmām. Ņemot vērā programmu
ilgumu, izmaiņas jaunuzņemto studentu
skaitā izskaidro apmēram 70% absolventu
skaita izmaiņu. Taču absolventu daudzumu
ietekmē arī studijas pametušo studentu
skaits, kas savukārt atkarīgs no studentu
sagatavotības līmeņa un citiem faktoriem.
Lai prognozētu kopējo absolventu
skaitu, tika analizēti katras studiju
programmas līdzšinējie rezultāti, kā arī
izmantotas prognozes par jaunuzņemto
studentu skaitu ar nosacījumu, ka IT
studentu īpatsvars paliek 8,2% līmenī.
Balstoties uz šiem novērtējumiem un
pieņemot, ka izglītības process paliek
nemainīgs, var prognozēt, ka augstākās
izglītības iestāžu izsniegto diplomu
skaits IT jomā samazināsies no 656
diplomiem 2016. gadā līdz 622 diplomiem
2022. gadā.55

Informatics Europe. 2016. Informatics Education in Europe: Institutions, Degrees, Students, Positions, Salaries.
Key Data 2010 – 2015. Zurich: Informatics Europe.
Jāatzīmē gan, ka izsniegto diplomu skaits ir lielāks nekā tirgū nonākušo jauno speciālistu skaits, jo daļa studentu
saņem koledžas (1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības) diplomu un tad turpina studijas bakalaura līmeņa
studiju programmā. Piemēram, LU ik gadu koledžas līmeņa programmā uzņem aptuveni 40 studentus, bet
izsniedz apmēram 100 koledžas diplomus, kas izskaidrojams ar to, ka koledžas diplomu izvēlas saņemt arī daļa
no bakalaura līmeņa studentiem, kuri pēcāk turpina studijas un saņem arī bakalaura diplomu.
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Datu avots: IZM, Certus aprēķini. Piezīme: IT studiju jomā ietilpst Latvijas izglītības klasifikācijas ceturtā līmeņa kods 48 (Datorika) un daļa
no piektā līmeņa kodiem 523 (Elektronika un automātika) un 526 (Citas inženierzinātnes).

Absolventu skaita palielināšanas iespējas
Lai palielinātu absolventu skaitu, jāaplūko
divas mērķa grupas. Pirmkārt, absolventu
skaitu var palielināt, samazinot studijas
nepabeigušo studentu skaitu. Otrkārt,
var palielināt to cilvēku skaitu, kas izvēlas
studēt IKT studiju programmās – no kuriem
vismaz daļa vēlāk studijas arī pabeigtu,
tādejādi palielinot absolventu skaitu.
Esošo studentu mērķa grupa ir
daudzsološāka, jo ietver cilvēkus, kas jau
izdarījuši izvēli un ieguldījuši pūles, lai izietu
atlases procesu. Tādēļ ar šo grupu var
strādāt pastiprināti un veiksmes gadījumā
gūt rezultātus jau īstermiņa periodā. Daļa
studējošo studijas nepabeidz personīgu
apstākļu dēļ, un vienotu risinājumu šādos
gadījumos visticamāk identificēt nebūs
iespējams. Taču lielākā daļa tiek atskaitīti
jau pēc pirmās sesijas, un šie gadījumi
galvenokārt saistīti ar nepietiekamu
sagatavotību studiju procesam un studiju
programmas izvēles maiņu.

Dažādie valsts izglītības sistēmas līmeņi
ir pakārtoti viens otram, un par jauno
studentu sagatavotības pakāpi liela daļa
atbildības jāuzņemas vidējās izglītības
iestādēm. Dati liecina, ka vairumu nākamo
IT studentu sagatavo neliels skaits skolu
un tehnikumu, tādejādi ierobežojot
iespējas jaunu IT jomas speciālistu skaita
palielināšanai.
LU Datorikas fakultāte ir apkopojusi
datus par vidējās izglītības iestādēm,
no kurām nāk LU IT pamatstudiju
programmās uzņemtie studenti. Laika
periodā no 2007. līdz 2013. gadam vidēji
57% jaunuzņemto studentu ik gadu bija
no Rīgas, 11% - no lielajām pilsētām
(Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas,
Liepājas, Rēzeknes, Valmieras un
Ventspils) un 32% - no pārējās Latvijas.
Ārvalstu studentu skaits bija nenozīmīgs.
Uz pārējo skolu fona izceļas Rīgas Valsts
1. ģimnāzija, no kuras abiturientiem
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vidēji gadā LU IT pamatstudiju
programmās tiek uzņemts 21 students jeb
8% no kopējā uzņemto studentu skaita.
Salīdzinoši labi rezultāti ir arī vairākām
citām Rīgas lielajām skolām, bet no
skolām, kas atrodas ārpus Rīgas, jāatzīmē
Cēsu un Siguldas Valsts ģimnāzijas. Taču
katru gadu ir liela daļa skolu, no kurām
LU Datorikas fakultātē neiestājas neviens
abiturients. Daļēji situāciju var izskaidrot
ar skolu specializāciju un potenciālo IT
studentu pāreju uz Valsts ģimnāzijām pēc
6. klases, taču daļēji šie dati arī liecina
par izglītības kvalitāti un skolu spēju
sagatavot jauniešus, kas būtu spējīgi
turpināt studijas IT jomā.

Diemžēl situāciju šajā jomā īstermiņa
laika periodā atrisināt nav iespējams.
Šeit būtu nepieciešamas izmaiņas gan
skolu tīklā, gan IT studijām nepieciešamo
kompetenču apmācībā. Taču, pat ja šādas
izmaiņas tiktu ieviestas salīdzinoši ātri
(piemēram, viena mācību gada laikā),
atdevi tās dotu tikai ilgtermiņā. Īstermiņa
rezultātiem visvairāk varētu palīdzēt
uzlabojumi vidusskolēnu matemātikas
apmācībā, kas samazinātu slodzi pirmajā
studiju gadā, kad daudziem jaunajiem
studentiem jāveltī laiks vidusskolas
matemātikas vielas atkārtošanai vai
apgūšanai no jauna.

Vidējo izglītības iestāžu vidēji gadā sagatavotie nākamie LU IT pamatstudiju programmu
studenti laika periodā no 2007. līdz 2013. gadam

1.16. attēls
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Augstskolas apzinās, ka liela daļa IT jomā
studijas uzsākušo studentu tās nepabeidz.
IZM dati liecina, ka laika periodā no 2006.
līdz 2016. gadam vidējais absolventu
īpatsvars attiecībā pret bakalaura
līmeņa IT programmās jaunuzņemtajiem
studentiem lielākajās IT speciālistus
sagatavojošajās Latvijas augstskolās bija
no 31% līdz 45%. Labākā situācija bija

TSI, bet sliktākā – RTU. Ne visi studenti,
kas neiegūst bakalaura grādu IT jomā, ir
nozarei zuduši. Daļa no studentiem, kas
studijas pārtrauc pēdējos studiju gados,
to dara, lai pilnībā koncentrētos darbam
vai projektiem IT jomā. Šāda izvēle var
negatīvi ietekmēt jauniešu tālāko karjeru,
bet viņi, visticamāk, paliks un turpinās
strādāt IT nozarē.

Nākotnes mērķi, tagadnes virzieni. Latvija 2022
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Atsevišķu Latvijas augstskolu bakalaura līmeņa IT studiju programmas:
jaunuzņemtie, studējošie, absolventi un atskaitītie no 2006./2007. līdz 2016./2017. m. g.
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Vidējais absolventu īpatsvars attiecībā pret jaunuzņemtajiem studentiem
Datu avots: LR IZM
Piezīme: atskaitītie n mācību gadā tiek aprēķināti kā atskaitītien = studējošien- absolventin + imatrikulētie(n+1) - studējošie(n+1)

Situācija atšķiras, ja studijas tiek pamestas
pirmā studiju gada laikā. LU dati liecina,
ka pēc pirmā semestra tiek atskaitīti
apmēram 30% no LU IT pamatstudiju
programmās uzņemtajiem studentiem.
Atskaitītie savukārt sadalās aptuveni
trīs vienāda lieluma grupās – studijas
neuzsākušajos, izlīdzinošo pārbaudījumu
matemātikā neizturējušos un pirmo ievada
kursu (algebra un programmēšana)
pārbaudījumus neizturējušajos. Pēc otrā
semestra tiek atskaitīti vēl aptuveni
15% studentu.56 Līdz ar to 45% no LU
studijas uzsākušajiem studentiem studiju
56

procesā visticamāk ir ieguvuši minimālas
prasmes un iemaņas, kas būtu noderīgas
IKT nozarei, un sastāda to mērķa grupu,
kuru samazinot, varētu palielināt jauno
IKT speciālistu skaitu. Diemžēl nav
pieejami dati par pirmā studiju gada laikā
atskaitītajiem studentiem citās Latvijas
augstskolās, bet dati par visā studiju
periodā atskaitītajiem studentiem liecina,
ka citās augstskolās situācija ir līdzīga.
Augstskolas ir mēģinājušas rast dažādus
risinājumus, lai situāciju uzlabotu, taču tie
ne vienmēr bijuši veiksmīgi.

Borzovs, J., Niedrite, J. un Solodovnikova, D. 2015. Factors Affecting Attrition among First Year Computer
Science Students: The Case of University of Latvia. Environment. Technology. Resources. Vol. III, 36-42.
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LU pirmā kursa studentiem piedāvā
mentoru un kuratoru atbalsta programmu,
kuras ietvaros ar jaunajiem studentiem
papildus strādā vecāko kursu studenti
un fakultātes mācībspēki. Bez tam
apmēram puse pirmā kursa studentu
apmeklē izlīdzinošo kursu matemātikā,
kas paredzēts, lai palīdzētu tiem, kuru
matemātikas zināšanas atpaliek no studiju
turpināšanai nepieciešamā līmeņa. Daļai
studentu kurss palīdz, taču daļa slodzi
nespēj izturēt un, uzkrājot parādus,
studijas pamet.
Studijas neuzsākušo studentu skaitu
universitāšu līmenī, iespējams, var
samazināt, izveidojot alternatīvo
kandidātu sarakstu, taču maz ticams, ka
tas būtiski ietekmēs absolventu skaitu
valstī kopumā. Savukārt, lai palīdzētu
studentiem, kas neiztur pārbaudījumus,
varētu piedāvāt elastīgākus sākotnējā
posma apmācību variantus. Pirmkārt,
studenti, kuru sagatavotības līmenis
atpaliek, izlīdzinošos apmācības kursus
varētu uzsākt jau vasarā. Otrkārt,
studenti, kuri mācību procesam nespēj tikt
līdz, pēc pirmās sesijas varētu izvēlēties
iespēju izlīdzinošajiem kursiem veltīt visu
pirmo gadu. Tādejādi apmācību process
būtu elastīgāks un varētu studentiem dot
iespējas vismaz sākotnējā posmā turpināt
studijas dažādos tempos. Lai šis risinājums
darbotos, īpaša uzmanība jāpievērš
nepietiekami sagatavoto studentu
progresam. Mentoru programmu ietvaros,
iesaistot augstākā līmeņa studentus,
varētu izveidot nelielu grupu (2-3 studenti)
vai individuālu apmācību programmu,
kuras ietvaros studentiem regulāri būtu
jāapmeklē individuālas mācību sesijas un
katru nedēļu tiktu sekots līdzi studentu
progresam. Protams, daļa studentu
studijas nepabeigs un nozarē nepaliks
jebkurā gadījumā. Tērēt līdzekļus tikai
tādēļ, lai šo procesu paildzinātu, nebūtu
lietderīgi. Tāpēc atbalsta programmām,
no vienas puses, jāsniedz dažādas papildu
iespējas, bet, no otras puses, jākontrolē
studentu individuālais progress.
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Ar studentiem, kuru sagatavotības līmenis
ir pietiekams, bet kuri studijas pamet, lai
studētu kaut ko citu, ir problemātiskāk.
Taču arī te ir iespējams daļu no
zaudētajiem studentiem saglabāt, regulāri
izgaismojot karjeras iespējas un ar dažādu
pasākumu palīdzību iesaistot studentus
neformālajā nozares kopienā.
Nozares kopienas iesaiste ir nozīmīga
arī, lai studijām piesaistītu cilvēkus, kuri
dažādu iemeslu dēļ studēt IT jomā šobrīd
neizvēlas. Pirmkārt, ar nozares speciālistu
palīdzību var uzrunāt cilvēkus, kuriem IT
joma liekas pārāk tehniska, piemēram,
pievēršot uzmanību atraktīvajiem
gala produktiem.
Šeit gan jāapzinās, ka būs jāpieliek
papildu pūles, lai nodrošinātu potenciāli
tehniski nepietiekami sagatavoto
studentu progresu un studiju pabeigšanu.
Tāpat zināšanas IT jomā var pozicionēt
kā neatņemamu sastāvdaļu vai pat
priekšnosacījumu lielai daļai mūsdienu
profesiju un darbavietu, tādejādi piesaistot
studentus, kuri galējo profesijas izvēli grib
uz laiku atlikt. Abi šie darbības virzieni
būtu galvenokārt saistīti ar IT studiju
programmu popularizēšanu vidusskolēnu
auditorijā.
IT zināšanu nepieciešamību plašam
nākotnes speciālistu lokam var izmantot
arī, lai studijām IT jomā pievērstu
studentus, kas sākotnēji izvēlējušies citas
studiju programmas. Šeit lieti noderētu
labs ievadkurss datorzinātnē, kas
fokusētos uz abstraktās un algoritmiskās
domāšanas attīstību, datu strukturēšanu
un programmēšanu un kuru noklausīties
tiktu aicināti visi augstskolās studējošie.
Stenforda universitātē šādu kursu izvēlas
90% no visiem universitātes studentiem,
un daudzās citās ASV universitātēs –
vismaz 50% studentu.57 Noklausoties
šādu labi sagatavotu kursu, daļa studentu
varētu mainīt studiju programmu,
izvēloties IT jomu.

Lohr, S. 2017. Get with the Programming. New York Times, Late Edition. 9 Apr 2017: ED.20.
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Visbeidzot īpašu uzmanību var pievērst
iedzīvotāju grupām, kas IT studiju
programmas izvēlas salīdzinoši reti.
Pirmkārt, IT jomā ir maz sieviešu.
2016. gadā ES sievietes sastādīja tikai
17% no nodarbinātajiem IT speciālistiem,
un IT speciālista karjera tiek vairāk
saistīta ar vīriešiem nekā sievietēm.
Piemēram, Lielbritānijā meiteņu īpatsvars,
kuru zināšanas atbilst IKT speciālista
karjerai nepieciešamajai kvalifikācijai,
krasi samazinās, meitenēm uzsākot
formālo izglītības procesu, līdz bakalaura
līmeņa reflektantu vidū vairs ir tikai 15%
meiteņu. Interesanti, ka skolas gadu laikā
(no 9 līdz 18 gadu vecumam) meitenēm
izveidojas nepatika tieši pret IKT apmācību
procesu, bet palielinās viņu interese par
ar IT saistītiem jautājumiem, piemēram,
programmēšanu. Latvijā 2016. gadā
no IT pamatstudiju programmās
imatrikulētajiem studentiem tikai 18% bija
sievietes, lai gan sieviešu īpatsvars visās
studiju programmās kopā imatrikulēto
skaitā pārsniedza 50%. Savukārt IT
pamatstudiju absolventu vidū 2015.
gadā sievietes bija nedaudz vairāk – 21%,
kas, iespējams, norāda uz viņu labāku
sagatavotību studiju procesam.
ASV, lai palielinātu meiteņu interesi
par tehnoloģijām, komūna Girls Who
Code organizē 7 nedēļas garu vasaras
apmācības programmu vidusskolniecēm.
Programma ietver programmēšanas
kursu, kā arī praksi tādos uzņēmumos kā
Accenture, IBM, Facebook, Pixar, Pfizer,
Microsoft u.c. Dalībniecēm tiek piesaistīta
IT speciāliste no attiecīgā uzņēmuma, kura
veic mentora lomu un turpina sadarboties
ar meitenēm arī pēc vasaras prakses.
Pēc apmācībām 93% meiteņu atzīmē, ka,
pateicoties komūnas iniciatīvai, viņām
ir vēlme izvēlēties datorzinātni kā savu
nākotnes studiju programmu. Līdzīgu
programmu varētu ieviest arī Latvijā.
Apkopojot augstāk minēto, var izdalīt
trīs būtiskus virzienus, kuros darbojoties
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un mērķtiecīgi ieviešot noteiktu
pasākumu kopumu, ir iespējams palielināt
IT pamatstudiju absolventu skaitu.
Pirmkārt, jāmēģina palielināt jauniešu
skaitu, kas izvēlas IT studiju programmas.
Ja varētu saglabāt IT studentu īpatsvara
pieauguma tendenci un līdz 2022. gadam
palielināt to līdz 11,1%, tad jaunuzņemto
IT studentu skaits absolūtos skaitļos
2022. gadā sasniegtu 2088 studentus,
bet absolventu skaits nevis samazinātos,
bet pakāptos līdz 739. Šādu pieaugumu
var sasniegt tikai, veicot nozīmīgus
ieguldījumus nozares popularizēšanā,
un arī tādā gadījumā, ņemot vērā jau tā
salīdzinoši augsto IT studentu īpatsvaru,
tas būs sarežģīti.
Otrkārt, varētu izmantot pozitīvas
diskriminācijas tipa instrumentus attiecībā
uz sievietēm. Ar mentoru un finansiālu
atbalstu IT studiju programmām varētu
piesaistīt un, individuāli atbalstot
studiju laikā, panākt, ka IT studiju
programmas pabeidz papildu 50 sievietes
gadā (5 procentpunktu pieaugums
absolventu skaitā).

IKT pamatstudiju programmu absolventu palielināšanas iespējas

1.18. attēls

984

Atbirušo
samazinājums
par 10 pp (+195)

789

Meitenes (+50)

739

Pieaugošs IT
studentu īpatsvars
līdz 11,1% (+117)

IKT
pamatstudiju
absolventi

656
622
2016

Kori, K., Pedaste, M., Tõnisson, E., Palts, T., Altin, H., Rantsus, R., Sell, R., Murtazin, K. and Rüütmann, T. 2015.
First-year Dropout in ICT Studies. Proceedings of 2015 IEEE Global Engineering Education Conference, 437-445.
Higher Education Authority. 2016. A Study of Progression in Irish Higher Education. http://ej.uz/e3v7

2022

Nemainīgs IT
studentu īpatsvars
8,2% (-34)
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Jāatzīst, ka jauno studentu skaita
palielinājums studijām pārsvarā piesaistīs
jauniešus, kas vidēji būs sliktāk sagatavoti
studiju procesam nekā pašreizējie
studenti. Tādēļ absolventu skaita
palielināšana lielā mērā būs atkarīga no
spējas samazināt to studentu skaitu,
kas studijas pamet. Šajā ziņā Latvijas
rādītāji atpaliek no, piemēram, Igaunijas,
kur pirmo divu semestru laikā no IT
pamatstudiju programmām tiek atskaitīti
32% jaunuzņemto studentu.58 Līdzīga
situācija ir arī Īrijā, kur vidēji viena trešā
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daļa IT jomas bakalaura līmeņa studentu
tiek atskaitīti pirmā studiju gada laikā.59
Ja Latvijas augstskolām izdotos pirmā
gada laikā atbirušo studentu īpatsvaru
samazināt par 10 procentpunktiem
(tas LU ļautu sasniegt Igaunijas un Īrijas
rādītājus), tad valsts līmenī varētu iegūt
papildu 195 absolventus.
Līdz ar to kopumā labākajā gadījumā līdz
2022. gadam IT absolventu skaitu no
vietējiem kandidātiem varētu palielināt
līdz 984 absolventiem.

Kaimiņvalstu piedāvājums un Latvijas iespējas
Apskatot Latvijas augstskolu
piedāvājumu un jaunuzņemto studentu
skaita dinamiku, kā arī, ņemot vērā
demogrāfiskās tendences, var secināt, ka,
izmantojot tikai iekšējos cilvēkresursus,
palielināt pamatstudiju programmu
beidzēju skaitu IT jomā līdz 3 000 gadā

nebūs iespējams. Viena no iespējām
situācijas uzlabošanai ir attīstīt izglītības
eksportu un piesaistīt IKT studentus
no kaimiņvalstīm. Šajā sadaļā īsumā
raksturota situācija IKT izglītības jomā
tuvākajās Latvijas kaimiņvalstīs, kas
neietilpst ES.

Krievijas Federācija
IT industrija ir viena no daudzsološākajām
Krievijas ekonomikas nozarēm. Saskaņā
ar statistikas datiem IT nozarē Krievijā
strādā aptuveni 350-400 tūkstoši IT
speciālistu. Neskatoties uz to, valsts
saskaras ar IT speciālistu trūkumu, kas
ierobežo IT nozares attīstību. 2016. gadā
Krievijas Sakaru un plašsaziņas līdzekļu
ministrija nāca klajā ar paziņojumu,
ka valsts IT industrijas veiksmīgai
attīstībai nepieciešams, lai 2018. gadā
programmētāju skaits valstī sasniegtu
1 miljonu. Lai tuvinātos šim mērķim,
Krievija ir palielinājusi budžeta vietu
skaitu jaunajiem IT jomas studentiem
līdz 42,5 tūkstošiem gadā, finansē
pārkvalifikācijas kursus citu jomu
speciālistiem un veic ieguldījumus bērnu
intereses veicināšanā par ar IT saistītiem
jautājumiem.60

60

61

Paralēli valsts iniciatīvām nozīmīgu lomu
jauno speciālistu sagatavošanā spēlē arī
IT industrija. Tādas kompānijas kā Yandex,
Mail.ru, Kaspersky Lab, 1C, Microsoft,
Intel un Acronis uzņem praktikantus,
apmāca, rīko konkursus un sacensības
IT sfēras popularizēšanai. Īpašu interesi
rada tiešsaistes apmācību platformas.
Piemēram, apmācību platforma
Geekbrains apgalvo, ka tās reģistrēto
lietotāju skaits 2017. gadā sasniedza
2 miljonus un piedāvāto 2 nedēļu
bezmaksas ievadkursu programmēšanā
pabeiguši jau 885 tūkstoši cilvēku.
Platformas kursu saturs ir tapis sadarbībā
ar IT kompānijām. Pašlaik platforma
piedāvā 59 specializētos kursus, kuros
studiju maksa ir aptuveni 180 EUR
mēnesī. Maksas kursus ik gadu pabeidz
aptuveni 4000 studentu.61

Tjournal. 2016. S uma s IT: budut li v Rossii vostrebovony programmisty v blizhajshee desjatiletie.
http://ej.uz/b6hs
Sīkāk par GreekBrains skatīt greekbrains.ru/company
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Ukraina
Arī Ukrainā IT nozari uzskata par vienu
no dinamiskākajām un inovatīvākajām
nacionālās ekonomikas sfērām. IT nozares
speciālistu skaits Ukrainā ir viens no
lielākajiem Eiropā un 2020. gadā varētu
sasniegt 200 tūkstošus. 2014. gadā
IT specialitātēs augstskolās iestājās
11,5 tūkstoši jauniešu. Tas gan ir
nepietiekami, jo saskaņā ar novērtējumiem
jau 2015. gadā IT speciālistu deficīts
sasniedza 100 tūkstošus cilvēku, bet
darbaspēka tirgū ik gadu nonāk tikai

aptuveni 15,5 tūkstoši jauno speciālistu.62
Ukrainas valdība ir dubultojusi
valsts pasūtījumu jauno speciālistu
sagatavošanai, bet vairākās augstskolās
ir grūti palielināt studējošo skaitu
pasniedzēju trūkuma dēļ. Līdzīgi kā Krievijā
IT speciālistu apmācības procesā iesaistās
arī IT industrija, paralēli augstskolām
rīkojot programmēšanas skolas un
kursus. 2015. gadā Ukrainā šāda tipa
programmēšanas kursus pabeidza gandrīz
30 tūkstoši jauno speciālistu.63

Baltkrievija
2013. gadā Baltkrievijas IKT sektorā
strādāja aptuveni 34 tūkstoši speciālistu.
Valstī ir 55 universitātes, kas sagatavo
jaunos IT nozares speciālistus un kuras
ik gadu pabeidz no 2,5 līdz 4 tūkstošiem
studentu.64 Līdzīgi kaimiņvalstīm arī
Baltkrievija saskaras ar profesionāļu
deficītu. Valdība kopš 2011. gada

īsteno IT sfēras attīstības stratēģiju ar
mērķi palielināt IT speciālistu skaitu un
nozares pienesumu valsts IKP.65 Viens
no stratēģiskajiem soļiem bija izveidot
Augsto tehnoloģiju parku, kas vienuviet
koncentrē Baltkrievijas IT uzņēmumus
un kopā ar universitātēm piedalās jauno
speciālistu sagatavošanas procesā.66

Latvijas augstskolu iespējas piesaistīt studentus no kaimiņvalstīm
Neskatoties uz Krievijas, Ukrainas un
Baltkrievijas valdību un IT industrijas
ieguldījumiem studējošo un jauno
speciālistu skaita palielināšanā, arvien
vairāk studentu no šīm valstīm vēlas
studēt ārvalstīs. Pēc UNESCO datiem
vairāk nekā 60 000 studentu no Ukrainas
un aptuveni 56 000 no Krievijas studē
ārzemēs, bet Baltkrievijas studentu skaits
ārvalstīs sasniedz 30 000. Līdz ar to
kaimiņvalstu studenti ir pietiekami mobili,
un iespējas panākt, ka viņi izvēlas studēt
Latvijā, atkarīgas no vietējo augstskolu
piedāvājuma. Šobrīd populārākās valstis,

62

63

64

65
66
67

kurās Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas
studenti izvēlas studēt, ir Vācija, Polija,
ASV, Francija, Čehija, Itālija, Ungārija,
Austrija un Lielbritānija.67
Visticamāk, piesaistot kaimiņvalstu
studentus, Latvijas augstskolām
primāri ir jāorientējas uz studentiem
no Baltkrievijas, Ukrainas un Krievijas
pierobežas rajoniem. Krievijas studentus,
īpaši no Maskavas un Pēterburgas,
piesaistīt varētu būt sarežģītāk, jo tur
salīdzinoši konkurētspējīgi ir vairāku
vietējo augstskolu piedāvājumi.

Shubnaja E. V., Pechenaja T. A. 2016. Sovremennie problemy i perspektivy razvitija IT-otrasli v Ukranie.
Nauchnij Vestnik DGMA. No. 2 (20E), 203-209.
DOU. 2016. Rynok IT-obrazovanija: kursy i uchebnie centry podgotovili pochti 30 tysjach studentov v
2015 godu. https://dou.ua/lenta/articles/it-schools-rankings-2015/
UDF. 2013. Nesmotrja na vysokie zarplaty, v Belarusi serjeznij deficit kvalificirovannih IT-specialistov.
http://ej.uz/ys45 ; BELBIZ (2012). IT-rynok v Belarusi: kadrovij golod budet narastatj. http://ej.uz/k5r9
Sīkāk par stratēģiju skatīt it-strana.by
UNITER (2014). IT-rynok. http://www.investinbelarus.by/docs/-21948.pdf
Sīkāk skatīt UNESCO datubāzi Global Flow of Tertiary-Level Students. http://ej.uz/adus
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Tāpat Maskavā un Pēterburgā savu
darbību plaši izvērtušas arī vairākas
vadošās globālās IT kompānijas
(piemēram, Intel, Samsung un Microsoft),
kā arī vietējie IT industrijas līderi Yandex
un Mail.ru, kas jaunajiem IT speciālistiem
piedāvā plašas prakses un karjeras
iespējas.
Līdz ar to Latvijas augstskolu spēju
piesaistīt ārvalstu studentus lielā mērā
ietekmēs stāsts par to, kā Latvijā iegūtā
izglītība sekmēs jauno IT speciālistu
karjeras attīstību, vai tā nodrošinās
darbavietas un vai IT industrijas pārstāvji
to atzīs par atbilstošu tirgus prasībām.
Vienlīdz būtisks augstskolu konkurētspēju
ietekmējošs faktors ir studiju maksa.
Piemēram, Polijā šobrīd studiju maksa ir
800 – 3000 EUR, savukārt Čehijas valsts
augstskolas piedāvā bezmaksas studijas.
Par studijām nav jāmaksā arī Vācijā
un Skandināvijas valstīs. Taču Vācijā
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studijas pārsvarā notiek vācu valodā, bet
Skandināvijas valstīs ir salīdzinoši augstas
dzīvošanas izmaksas. Savukārt vadošās
ASV un Lielbritānijas augstskolas konkurē
par talantīgākajiem jaunajiem studentiem,
piedāvājot stipendijas. Tās ir arī pieejamas
maksātspējīgākajiem kandidātiem, bet
lielai daļai reģiona jauniešu tās varētu
būt par dārgu. Latvijas augstskolu niša
visticamāk saistīta ar salīdzinoši zemu
mācību maksu, un to tiešie konkurenti būs
citas Centrālās un Austrumeiropas valstis.
Domājot par potenciālajiem ārvalstu
studentiem no Krievijas, Ukrainas un
Baltkrievijas, viena no Latvijas augstskolu
priekšrocībām varētu būt iespēja
studijas uzsākt krievu valodā. Tas būtiski
atvieglotu sākotnējo studiju procesu
daļai kandidātu, un ļautu konkurēt
par studentiem, kas slikto svešvalodas
zināšanu dēļ līdz šim iespējas studēt
ārvalstīs neapsvēra.

Datorzinātnes studiju programma ārvalstu
studentu piesaistei
Izanalizējot IT speciālistu apmācību labās
prakses piemērus, kā arī ņemot vērā
ACM izstrādātās vadlīnijas bakalaura
līmeņa studiju programmu saturam
datorzinātnēs, esam sagatavojuši
ieteicamo IT studiju programmas saturu.
Programma strukturēta, studiju kursus
apvienojot vairākos studiju moduļos.
Pirmkārt, tiek izdalīti matemātikas
un teorētiskās datorzinātnes moduļu
kursi, kuru uzdevums ir izveidot
pamatzināšanu bāzi. Lai samazinātu
atbirumu, studentiem, kuriem ir
nepietiekams sagatavotības līmenis,
studiju programmā tiek iekļauts
izlīdzinošais kurss matemātikā, kā arī
ievadkurss datorzinātnēs. Tāpat tiek
piedāvāta iespēja studijas uzsākt krievu
valodā un nodrošināta valodu apmācība,

kas vēlākajos gados ļauj studijas turpināt
latviešu un/vai angļu valodā.
Savukārt praktiskās datorzinātnes kursi
ietver sevī programmēšanas pamatus,
sistēmu modelēšanu un analīzi, kā
arī citus kursus, kas nepieciešami
profesionālai karjerai IKT nozarē.
Praktiskās datorzinātnes kursi tiek
īstenoti sadarbībā ar industriju – kursu
satura izstrādes procesā ir iesaistīti
nozares profesionāļi un praktiskie
darbi notiek uzņēmumos. Tas dod
augstākās izglītības iestādēm iespēju
atjaunināt kursa saturu atbilstoši
pēdējām industrijas attīstības tendencēm
un prasībām, iekļaujot mācību
procesā jaunākās tehnoloģijas un
programmatūru.

Nākotnes mērķi, tagadnes virzieni. Latvija 2022
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Pirmo divu gadu laikā studentiem tiek
paredzētas prakses iespējas, turklāt šajā
laika periodā studentiem jābūt iespējai
iegūt profesionālo kvalifikāciju, kas ļautu
iesaistīties darba tirgū kā jaunākajiem
speciālistiem. Savukārt trešajā un
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ceturtajā gadā daļa studiju laika tiek
veltīta specializācijai – kompetences
attīstībai kādā IT apakšnozarē vai
noteiktas tehnoloģijas pielietošanā – kas
nepieciešama zinātniskā darba izstrādei
un bakalaura grāda saņemšanai.

Ieteicamais IT studiju programmas struktūras modelis

1.19. attēls

1. kurss

Teorētiskā datorzinātne
+ Matemātika

Praktiskā
datorzinātne
Teorētiskā datorzinātne
+ Matemātika

2. kurss
Prakse

Kvalifikācijas
iegūšana

Praktiskā
datorzinātne

Prakse
3. kurss

Teorētiskā datorzinātne
+ Matemātika

Praktiskā
datorzinātne
Teorētiskā datorzinātne
+ Matemātika

4. kurss
Specializācijas
kursi
Bakalaura grāds
datorzinātnēs

Praktiskā
datorzinātne

Specializācijas
kursi

Zinātniskā darba
izstrāde
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Stratēģija

3 000 absolventu
programma

Pasaules klases IKT
infrastruktūra

Lai nodrošinātu IKT nozares attīstību un
apmierinātu citu nozaru pieprasījumu pēc
IKT speciālistiem, nepieciešami 3 000 IKT
studiju programmu absolventi gadā.

Valstij, pašvaldībām un IKT pakalpojumu
sniedzējiem jāturpina ieguldījumi IKT
infrastruktūrā, lai Latvijas piedāvājums
arī turpmāk būtu viens no labākajiem
pasaulē.

1 000 no vietējiem kandidātiem:
IKT studiju popularizēšana, pozitīvā
diskriminācija sieviešu īpatsvara
palielināšanai, mentorings un
individuālās apmācības nesekmīgajiem
studentiem.
2 000 no ārvalstu studentiem: darba
tirgum piemērota, finansiāli izdevīga
un pretimnākoša studiju programma.

IKT jaunuzņēmumi
vietējai tautsaimniecībai
Jo vairāk IKT jaunuzņēmumi sadarbosies
ar citām vietējās tautsaimniecības
nozarēm, tai skaitā publisko sektoru,
jo lielāka varbūtība, ka tie radīs vietējo
uzņēmumu konkurētspēju palielinošus
produktus.
Sadarbību veicinošas ekosistēmas
pilnveidošana.

2.

Tranzīts:
Izaicinājumi un Iespējas
Sergejs Gubins

Kopsavilkums
Latvijas tranzīta nozare ir nozīmīga
Latvijas tautsaimniecības sastāvdaļa
Stiprās puses

2

mljrd.
EUR

jeb

9%

no Latvijas kopējās
pievienotās vērtības

83
000
strādājošo
jeb

9,3%

Latvijas darbaspēka

Latvijas dzelzceļš ir viens no
Latvijas lielākajiem uzņēmumiem
2016. gadā dzelzceļa eksporta
pakalpojumi nodrošināja

Lielākais tranzīta sektors Baltijas valstīs
Liels augstas pievienotās vērtības
tranzīta īpatsvars
Projekts Rail Baltica paver iespēju
tirdzniecības ceļa attīstībai
austrumu - rietumu virzienā
Zemākas izmaksas salīdzinājumā ar
Krievijas maršrutiem

2016. gadā nodokļos
nomaksāti

Iespējas

333
mlj. EUR

mlj. EUR

ienākumu, kas veido

veidojot

7,8%

Latvijas pakalpojumu eksporta

2016. gadā
nodarbināti

95

1,2%

Jaunais zīda ceļš (ar izeju uz
Rietumeiropu, izmantojot
savienojumu Rail Baltica)
Ziemeļu-Dienvidu koridora
attīstība sadarbībā ar strauji
augošo Indijas tirgu
Minerālmēslu tranzīta
pārvadājumu paplašināšana

Citi jauni tirdzniecības maršruti:
Ziemeļu-Dienvidu koridors ar Indiju un
augļu tranzīts no Centrālāzijas
Mēslošanas līdzekļu tranzīta attīstība

kopējo valsts nodokļu ieņēmumu

11
782
strādājošie

Nākotnes stratēģijas virzieni
Jaunu tirgu meklējumi:

Tirdzniecība ar Ķīnu
(Jaunais zīda ceļš)

Dzelzceļa nozares
konkurētspējas
nostiprināšana un
veicināšana:

Vājās puses
Kravu pārvadājumi ir mazāk diversificēta
salīdzinājumā ar Igauniju un Lietuvu
Zems iekšējo pārvadājumu
(pasažieru un kravu) īpatsvars
Politiski saspīlētas attiecības ar lielāko
tranzīta partneri - Krieviju

Dzelzceļa tīkla elektrifikācija;
Meža un kokapstrādes
produkcijas iekšzemes
dzelzceļa pārvadājumu
paplašināšanas iespēju izpēte;
Akcīzes nodokļa dzelzceļa
nozarē izmantojamajai
degvielai un naftas
produktiem pārskatīšana.

Izaicinājumi
Krievijas tranzīta pārvadājumu
novirzīšana uz Krievijas ostām
Ogļu pieprasījuma samazinājums
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Ievads
Tranzīts Latvijas teritorijā ir bijusi viena
no nozīmīgākajām ekonomiskajām
aktivitātēm gadsimtiem ilgi. Skandināvu
vikingi kuģoja pa Daugavu ceļā uz
Bizantijas impēriju, viduslaiku tirgoņi
izveidoja Rīgu par ietekmīgu Hanzas
savienības pilsētu, bet Rīgas osta kļuva
par noslogotāko cariskās Krievijas ostu
20. gadsimta sākumā. Tam par pamatu
vienmēr ir bijis Latvijas izšķirošais
ģeogrāfiskais novietojums – tranzīta ceļā
starp austrumiem un rietumiem. Tranzīta
plūsmas strauji attīstījās 19. gadsimta
beigās. To veicināja dzelzceļa līniju izbūve,
kas savienoja Rīgu ar Krievijas Impērijas
galvenajiem tirdzniecības centriem,
sākot ar 1861. gadu. Pirmā dzelzceļa
līnija Latvijas teritorijā tika uzbūvēta
1861. gadā starp Rīgu un Daugavpili.
Neskatoties uz vēsturi un dabiskajām
ģeogrāfiskajām priekšrocībām, ideja par
Latviju kā tranzīta tiltu pēdējos 25 gadus
tikusi politiski apstrīdēta. Daži politiskie
spēlētāji ir akcentējuši ekonomiskos
ieguvumus, ko Latvijai sniedz tranzīta
bizness ar Krieviju un ar citām bijušajām
padomju republikām, tai pašā laikā
oponenti uzsver attiecību ar Rietumiem
nozīmību un norāda uz politiskajiem
riskiem, kas saistīti ar ekonomisko saišu
stiprināšanu ar Austrumiem.

Tomēr pēdējo desmit gadu laikā ir
notikušas vērā ņemamas izmaiņas
Krievijas tranzīta politikā attiecībā uz
Baltijas valstīm, un dzelzceļa plūsmas
apgrozījums no iepriekš minētā augstākā
punkta ir krities par 30% - līdz 120 milj.
tonnu 2016. gadā (skat. 2.1. att.). Iemesls
meklējams tajā, ka pirms 15 gadiem
Krievijas valdība, drīzāk politisku nekā
ekonomisku motīvu vadīta, sāka būvēt
jaunas lielas ostas Ustjlugā, Primorskā un
Visockā, kas pakāpeniski aizvirzīja kravas
plūsmas prom no Baltijas valstu ostām.

Dzelzceļa kravu pārvadājumu apgrozījums
Baltijas valstīs, milj. t
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Neskatoties uz šīm debatēm, tranzīta
nozare aizvien ir Latvijas tautsaimniecības
stūrakmens. Nenoliedzami, pateicoties
Eiropas augošajam pieprasījumam pēc
dabas resursiem un Krievijas bagātīgajam
piedāvājumam, kā arī, pieaugot preču
tirdzniecībai, dzelzceļa plūsmu apjoms
Baltijas valstīs pieauga no 94 milj.
tonnu 1994. gadā līdz 175 milj. tonnu
2005. gadā (skat. 2.1. att.). Tobrīd
šķiet, Rīga bija gatava kļūt par reģionālo
tirdzniecības un loģistikas centru –
Baltijas Roterdamu.

2.1. attēls

Igaunija

Lietuva

Avots: Latvijas dzelzceļš, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas statistikas pārvaldes.

Neskatoties uz to, transporta nozare vēl
aizvien saglabā nozīmīgu vietu Latvijas
ekonomikā. Tās īpatsvars ir 2 mljrd. EUR
jeb 9% no kopējās Latvijas pievienotās
vērtības, nozarē ir nodarbināti 83 tūkst.
strādājošo jeb 9,3% Latvijas darbaspēka.
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Viens no Latvijas ekonomikas
nozīmīgākajiem spēlētājiem ir Latvijas
dzelzceļš. 2016. gadā uzņēmumā
strādāja 11 782 darbinieki, un dzelzceļa
pakalpojumu eksports nodrošināja
uzņēmumam 333 milj. EUR ienākumus,
kas ir 7,8% no 4,2 mljrd. EUR jeb no
visu Latvijas uzņēmumu pakalpojumu
eksporta.1 Lielākā daļa kravu – vairāk
nekā 80% – tiek transportēta uz Latvijas
jūras ostām Rīgā, Ventspilī un Liepājā.
2016. gadā kopējie ieņēmumi par
jūras kravu pārvadājumu pakalpojumu
eksportu sasniedza 405 milj. EUR, kas ir,
rēķinot katru ienākošās kravas tonnu,
18 EUR tiešo ieņēmumu par tonnu. OECD
aplēses liecina, ka transporta nozares
ekonomiskais multiplikators ir 2,662,
kas nozīmē, ka katrs 1 EUR, kas tiek
iztērēts nozarē, rada papildus 2,662 EUR
ieņēmumus tautsaimniecībā.2 Turklāt
jāpiemin, ka Latvijas dzelzceļš 2016. gadā
samaksāja nodokļos 95 milj. EUR, kas
veido 1,2% no kopējiem valsts nodokļu
ieņēmumiem.
Dzelzceļš ir īpaši svarīgs Latvijas
kravu pārvadājumu nozarei, ņemot
vērā, ka 80% kopējo iekšzemes kravu
pārvadājumu (tonnkilometru skaita ziņā)
ir dzelzceļa pārvadājumi.3 Tas ir krietni
virs 18%, kas ir Eiropas Savienības (ES)
dalībvalstu vidējais rādītājs. Vairāk nekā
85% no šiem dzelzceļa pārvadājumiem ir
tranzīts.
Latvijas ģeogrāfiskais izvietojums
starp ES un Krieviju, tās attīstītā
dzelzceļa un ostu infrastruktūra, kā arī
Krievijas un Eiropas tirgu pārzināšana
vēl aizvien nodrošina Latvijai iespēju
izmantot tranzīta tirdzniecības plūsmas

1
2
3
4
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ieguvumus. No vienas puses ES ir gan
aktīva preču ražotāja, gan patērētāja –
2016. gadā ES ārējās tirdzniecības
apjoms sasniedza 3,5 trilj. EUR, kas ir
par 40% vairāk nekā 2007. gadā. No
otras puses otrpus ES robežai nozīmīgs
dabas resursu eksportētājs un Eiropas
preču patērētājs joprojām ir Krievija –
tirdzniecība ar Krieviju veido 5,5%
kopējā ES ārējās tirdzniecības apjoma.4
Turklāt Baltkrievija, tāpat kā tālākās
(Centrālās) Āzijas valstis, pat Ķīna un
Indija var veiksmīgi izmantot Latvijas
tranzīta infrastruktūru, jo īpaši preču
piegādei uz Ziemeļeiropu un no tās, kā arī
kopš nesena laika – arī uz Rietumeiropu
un no tās.
Šajā nodaļā tiek analizēta Latvijas
tranzīta nozares nākotnes konkurētspēja.
Pirmajā sadaļā ieskicētas nozares
stiprās un vājās puses. Otrajā sadaļā
tiek identificēti gan nākotnē sagaidāmie
izaicinājumi, gan iespējas. Pamatojoties
uz četru faktoru analīzi, trešajā sadaļā
tiek definēta stratēģija, kas veicinās
tranzīta nozares konkurētspēju nākotnē.
Stratēģijas izstrāde ir nepieciešama, jo
Latvijai ir spēcīgi un spējīgi konkurenti
tranzīta jomā. Gan Baltkrievija, gan
Lietuva ir identificējušas un novērtējušas
tranzīta nozares attīstības tendences,
un spērušas nozīmīgus soļus, piemēram,
izmantojot Jaunā zīda ceļa nākotnes
priekšrocības. Tomēr Latvija vēl aizvien
saglabā dabiskā ģeogrāfiskā novietojuma
priekšrocību, kuras dēļ vikingi kuģoja pa
Daugavu, bet Hanzas tirgotāji iekļāva
Rīgu Hanzas savienībā. Tam būtu jākļūst
par atspēriena punktu, lai turpinātu gūt
panākumus tranzīta nozarē arī nākotnē.

Latvijas Banka. 2017. Statistika. https://statdb.bank.lv.
OECD. 2017. Input-Output Tables. http://stats.oecd.org.
Eurostat dati par faktiskajām transporta plūsmām valsts iekšienē.
Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāts. 2017. Statistikas pārskats.
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2.1. Latvijas tranzīta sektors:
stiprās un vājās puses
Šajā sadaļā analizētas Latvijas tranzīta
nozares stiprās un vājās puses, salīdzinot
ar Igauniju un Lietuvu. Vispirms tiek
analizēti pārvadājumu veidi, pēc
tam – īsumā raksturotas preces, kas

tiek transportētas cauri reģionam, un
iezīmētas atsevišķu preču grupu nākotnes
tendences, kā arī ietekme, ko atstāj
Krievijas tranzīta pārorientēšanās uz
Krievijas iekšējām ostām.

Transporta plūsmu salīdzinājums
Kravu struktūra Baltijas valstīs pēc
pārvadājamo preču izcelsmes un to veidiem
būtiski atšķiras. Latvija ir piesaistījusi
daudz vairāk starptautisko kravu
plūsmu, savukārt Latvijas kaimiņvalstīs
ir lielākas iekšējās transportēšanas
plūsmas – Lietuvā ir attīstīta naftas
produktu un minerālmēslu, bet Igaunijā
vietējā degslānekļa pārvadājumi.
Lietuvas gadījumā pastāv arī ievērojams
tranzīta satiksmes apjoms no Krievijas uz
Kaļiņingradas eksklāvu.
2.2. attēlā redzams Baltijas dzelzceļa
uzņēmumu apgrozījums (miljonos tonnu),
neskaitot iekšzemes pārvadājumus (kad
gan sākumpunkts, gan galamērķis ir
Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā) un eksporta
pārvadājumus (kad sākumpunkts ir
Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā, bet galamērķis
– ārvalstīs). Apgrozījuma aplēses ietver
tranzīta satiksmi (sākumpunkts ir ārvalstīs,
galamērķis – vai nu vietējās jūras ostas
(tranzīts ar augstu pievienoto vērtību),
vai ārvalstīs (tranzīts ar zemu pievienoto
vērtību)). Kopš 2012. gada Latvijā ir
lielākas starptautiskā tranzīta plūsmas
nekā Igaunijā un Lietuvā kopā.
Toties Latvijā, salīdzinot ar Baltijas
kaimiņvalstīm, ir ievērojami mazāki
iekšzemes dzelzceļa pārvadājumi. Ja
Lietuvā un Igaunijā tie veido attiecīgi
1/3 un 2/3 no kopējā dzelzceļa
kravu apgrozījuma, tad Latvijā tie ir
mazāk nekā 5%. Igaunijas gadījumā

Starptautisko kravas pārvadājumu apjoms
Baltijas valstīs 2009.-2016.gadā, milj. t
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Iekšzemes dzelzceļa kravu pārvadājumu
apjoms Baltijas valstīs, milj. t
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Avots: Latvijas, Igaunijas un Lietuvas statistikas pārvaldes.
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tas galvenokārt ir saistīts ar vietējo
degslānekli, ko plaši izmanto
elektroenerģijas un siltuma ražošanā
un kas 2016. gadā veidoja pusi no
Igaunijas degvielas patēriņa. Lietuvas
vietējie kravas pārvadājumi galvenokārt
sastāv no Mažeiķu naftas (puse no
kopējiem iekšzemes pārvadājumiem) un

Baltijas valstu eksporta dzelzceļa kravu apgrozījums, milj. t

2.4. attēls
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Avots: Latvijas, Igaunijas un Lietuvas statistikas pārvaldes.

Zemas pievienotās vērtības dzelzceļa kravu tranzīta apjoms
Baltijas valstīs, milj. t

2.5. attēls
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Eksports kā kopējā dzelzceļa kravu
apgrozījuma daļa ir salīdzinoši neliels –
8% Lietuvā (2/3 no tā veido koksa ogles un
naftas pārstrādes produkti), 5% Latvijā un
mazāk nekā 1% Igaunijā (skat. 2.4. att.).
Baltijas valstīs pastāv divi dzelzceļa kravu
tranzīta veidi:
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minerālmēslojuma. Aptuveni 20% no
vietējiem kravu pārvadājumiem ietver
minerālmēslojums. 2.3. attēlā atspoguļoti
iekšzemes kravu pārvadājumi Baltijas
valstīs pēdējo gadu laikā.
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Avots: Latvijas, Igaunijas un Lietuvas statistikas pārvaldes.
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zemas pievienotās vērtības tranzīts
ietver preču apriti caur valsti bez
jebkādas kravas apstrādes, kam
nepieciešama tikai sliežu ceļu
infrastruktūra un lokomotīves;
augstas pievienotās vērtības tranzīts
uz ostām vai loģistikas centriem ietver
kravas izkraušanu, uzglabāšanu,
inventarizāciju un pārkraušanu.
Augstas pievienotās vērtības tranzīta
attīstība un izaugsme nodrošina vairāk
ekonomisko ieguvumu nodarbinātības
un nodokļu ieņēmumu un vispārējās
ekonomiskās aktivitātes ziņā.
Lietuvā atšķirībā no pārējām divām Baltijas
valstīm ir ievērojama zemas pievienotās
vērtības tranzīta plūsma no Krievijas uz
Kaļiņingradas anklāvu, kas robežojas
ar Poliju un Lietuvu. Nesenais tranzīta
plūsmas samazināšanās uz Kaļiņingradu
atspoguļo Kaļiņingradas ostas apgrozījuma
kritumu, kas laika periodā no 2013. līdz
2016. gadam samazinājies no 13,7 milj. t
līdz 11,7 milj. t. Savukārt Igaunijā
nemaz nav līdzīgas tranzīta plūsmas,
bet Latvijā zemas pievienotās vērtības
tranzīta īpatsvars ir neliels – aptuveni 5%.
2.5. attēlā redzama zemas pievienotās
vērtības tranzīta dinamika Baltijas valstīs.
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Nenoliedzami lielākais kravas
pārvadājumu avots Latvijā ir augstas
pievienotās vērtības tranzīts, kura
lielākā daļa virzās caur Rīgas, Ventspils
un Liepājas ostām. 2.6. attēlā redzams,
ka Latvijas apgrozījums ir divas reizes
lielāks nekā Lietuvā, savukārt Igaunija ir
zaudējusi kravu tranzītu 2007. gadā pēc
incidenta ar padomju karavīra pieminekļa
pārvietošanu (Bronzas kareivis).
Šis lielais kravu pārvadājumu apjoms, kas
veido 80% no Latvijas dzelzceļa kopējā
apgrozījuma 2016. gadā, ir ļoti labvēlīgs
Latvijas ekonomikai, taču tas var radīt
problēmas nozarē gadījumā, ja Krievija
turpina politiku, kas vērsta uz to, lai
pārorientētu satiksmi prom no Baltijas
valstīm virzienā uz Krievijas ostām.
Salīdzinot trīs Baltijas valstis, Latvijā ir
viszemākais satiksmes diversifikācijas
līmenis, gandrīz nav vietējo dzelzceļa
kravas pārvadājumu, ir niecīgs zemas
pievienotās vērtības tranzīta un eksporta
tranzīta pārvadājumu apjoms. Tādējādi

Domnīca Certus

Latvijas dzelzceļa tranzīta stiprā
puse – tā starptautiskā konkurētspēja,
piesaistot augstas pievienotās vērtības
starptautisko pārvadājumu plūsmas vienlaikus var izrādīties arī tā vājā puse.

Augstas pievienotās vērtības dzelzceļa kravu
tranzīta un importa apjoms Baltijas valstīs, milj. t

2.6. attēls
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Avots: Latvijas, Igaunijas un Lietuvas statistikas pārvaldes.

Tranzīta preces
Latvijas dzelzceļa tīklā visbiežāk
pārvadātās preces ir akmeņogles, nafta
un minerālmēsli. 2.7. attēlā redzams, ka
akmeņogļu īpatsvars dzelzceļa tranzīta
plūsmā pēdējo 15 gadu laikā ir izaudzis no
nulles līdz vairāk nekā 40%, tai pašā laikā
naftas apjoms ir palicis nemainīgs. Pēdējo
10 gadu laikā minerālmēslu īpatsvars ir
pieaudzis, ieņemot trešo vietu apgrozījumā.
Citas kravas, piemēram, kokrūpniecības,
metālapstrādes, labības produkti, kopā
veido tikai 20% no kopējā apgrozījuma.
Latvijas tranzītā dominē dabas resursi
(ogles un nafta) un ar tiem saistītās
preces, piemēram, minerālmēsli. Nākamajā
sadaļā analizēti ar ogļu un naftas tranzītu
saistītie riski. Pastāv divu veidu iespējamās
problēmas. Pirmkārt, dabas resursu plūsmu
globālās attīstības tendences un, otrkārt,
Krievijas tranzīta pārorientēšana uz savām
ostām Baltijas jūrā.

Pa dzelzceļu pārvadāto kravu īpatsvars Latvijā
pēdējo 15 gadu laikā

2.7. attēls

100%
80%
60%
40%
20%
0%

2000

2002

2004
Nafta

2006

2008

Minerālmēsli

Avots: Latvijas Centrālā statistikas pārvalde.

2010

2012

Ogles

Cits

2014

2016

Domnīca Certus

Nākotnes mērķi, tagadnes virzieni. Latvija 2022

53

Caur Baltijas valstu ostām pārvadājamo dabas
resursu globālās tendences
Sadaļā tiek aplūkoti faktori, kas ietekmē
Latvijas dzelzceļa tranzīta galveno preču
piedāvājumu un pieprasījumu.

Ogles
Krievija ir vienīgais ogļu pārvadājumu
avots Latvijā. Ogļu kravas tiek virzītas
tālāk uz Rietumeiropas galamērķiem,
caur jūras ostām Rīgā (80% kopējā ogļu
pārvadājumu apjoma Latvijā 2016. gadā),
Ventspilī (18%) un Liepājā (2%), turklāt
visās trijās ostās ir specializētas ogļu
pārkraušanas iekārtas.
Ogles, tāpat kā gāze un nafta ir galvenās
Krievijas eksporta preces. 2015. gadā
tās veidoja 3% jeb 10 mljrd. USD no
kopējā Krievijas eksporta apjoma.

Krievijā ir ievērojams daudzums zināmo
ogļu rezervju – aptuveni 193 mljrd. t.
Kopējais ogļu ražošanas apjoms Krievijā
2016. gadā bija 390 milj. t, no kurām
155 milj. t tika eksportētas. 2.8. attēlā
redzams kopējais ogļu apjoms naudas
izteiksmē, ko Krievija kopš 1995. gada
eksportējusi uz dažādām pasaules daļām.
2015. gadā pirmo reizi eksports uz Āziju
pārsniedza eksporta apjomu uz Eiropu.
Neskatoties uz to, Eiropas tirgus veido
apmēram 40% jeb 64 milj. t visa Krievijas
ogļu eksporta.

Krievijas ogļu eksports 1995.-2015.gadā, mljrd. USD
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Avots: Masačūsetsas Tehnoloģiskā institūta Ekonomiskās kompleksitātes novērojumu centrs
(The Observatory of Economic Complexity).
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Neraugoties uz neseno ogļu patēriņa
pieaugumu pasaulē, it īpaši Indijā un Ķīnā,
ogles vēl aizvien ir „netīrs kurināmais,
kura ietekme samazinās”5. Patiesi,
2.9. hattēlā redzams, ka ogļu patēriņš
pēdējo 30 gadu laikā Eiropas OECD valstīs
ir pakāpeniski samazinājies, jo ES ievieš
aizvien stingrākus vides aizsardzības

noteikumus. Tehnoloģijas oglekļa izmešu
mazināšanai atmosfērā, kuru pielietošana
varētu nodrošināt videi draudzīgāku
un „tīrāku” ogļu ražošanu, joprojām ir
pārmērīgi dārgas bez valsts subsīdijām, un
daudzi izsaka šaubas, ka tādas jebkad tiks
piešķirtas.6

Ogļu ekvivalenta patēriņš Eiropas OECD valstīs

2.9. attēls

Ogļu ekvivalenta patēriņš, t uz 1 iedzīvotāju

Ogļu ekvivalenta patēriņš, mljrd. t

1,5

1,5

1,3

1,3

0,9

0,9

0,6

0,6

0,3

0,3

0

1980

1985

1990

1995

2000

Patēriņš uz 1 iedzīvotāju

2005
Kopējais patēriņš

2010

2015

Pašreizējās tendences Eiropā liecina, ka
līdz 2030. gadam kopējais ogļu patēriņš
samazināsies līdz 542 milj. t, no 692 milj. t
2015. gadā (par 10 milj. t gadā).
Šī prognoze lielā mērā saskan ar
OECD aplēsēm, kas paredz 62 milj. t
samazinājumu laikposmā no 2015. gada
līdz 2021. gadam jeb par aptuveni
10 milj. t gadā.7 Tik tiešām – Lielbritānija,
Francija, Portugāle, Somija un Austrija
plāno samazināt ogļu patēriņu līdz nullei
tuvāko 10 gadu laikā.
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Kopējais patēriņš (prognoze)

Avots: Starptautiskā Enerģētikas aģentūra (International Energy Agency).
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Krievija ir galvenais ogļu piegādātājs
Eiropas tirgū, pārējie lielākie importētāji
ir Kolumbija, Dienvidāfrika un ASV
(skat. 2.10. att.). Pēdējo desmit gadu
laikā aptuveni 30% ES ogļu importa
nodrošinājusi Krievija. Akmeņogļu tirgus
stabilitāte, kas saglabājusies laika gaitā,
norāda uz to, ka iespējamās izmaiņas
ogļu pieprasījumā neradīs ievērojamas
tirgus daļu īpatsvara izmaiņas starp
piegādātājiem. Tādējādi kopējais ogļu
patēriņa kritums nākotnē visticamāk skars
visus importētājus līdzīgā mērā.

Clouse, C. 4 December 2016. Donald Trump supports clean coal – but does it have a
future? The Guardian. https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/dec/04/
trump-supports-clean-coal-but-does-it-really-have-a-future.
Bloomberg View. 10 October 2016. ‘Clean coal’ is far from real. Bloomberg news.
https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-10-10/-clean-coal-is-far-from-real.
OECD. 2016. The Medium-Term Coal Market Report 2016.
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Akmeņogļu importētāju īpatsvars Rietumeiropas valstīs 2015. gadā, %

2.10. attēls

29%

28%
Krievija
11%

ASV
Kolumbija

4%
13%

Indonēzija

12%
Dienvidāfrika
Avots: OECD/IEA.

Premium koksa ogļu cenas, USD/ t

2.11. attēls
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Sākot no 2016. gada vidus, ogļu cena
pasaulē ievērojami palielinājās; tam par
iemeslu bija Ķīnas politiskais lēmums
samazināt akmeņogļu ražošanu valstī
un atbalstīt videi draudzīgākus enerģijas
avotus. Tas izraisīja strauju cenu kāpumu

0

3%

01.10.2012

Avots: OECD/IEA.

8

01.10.2014

01.10.2016

pasaules tirgū (skat. 2.11. att.) un
Krievijas tranzīta plūsmas pieaugumu, jo
valsts, izmantojot tirgus situāciju, centās
gūt peļņu, eksportējot pēc iespējas vairāk
ogļu, pielietojot visas pieejamās jaudas.
2017. gada pirmā ceturkšņa dati liecina,
ka caur Latvijas ostām pārvesto ogļu
daudzums dotajā periodā palielinājās
par 41,4% jeb līdz 5,78 milj. t, salīdzinot
ar 4,09 milj. t 2016. gada pirmajā
ceturksnī. Tomēr KPMG vidēja termiņa
konsensus prognoze liecina, ka nākamo
divu gadu laikā ogļu cena samazināsies
par 40%.8 Tā rezultātā, visticamāk,
Krievijas ogļu pārvadājumi samazināsies
vai atgriezīsies normas robežās.
Vidējā laika posmā un ilgtermiņā
(2022.-2030.) Latvijas tranzīta
plūsma, visticamāk, samazināsies
par 0,3-0,2 milj. t gadā, ņemot vērā
vispārējās ES ogļu patēriņa negatīvās
tendences. Tas varētu izraisīt kritumu
no 15,9 milj. tonnu 2016. gadā līdz
14,3 milj. tonnu 2022. gadā un līdz
12,3 milj. tonnu 2030. gadā, tas ir,
samazinoties par 1,8% gadā.

KPMG. 2017. Coal prices and FX consensus forecasts June/July 2017.
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Nafta
Paredzams, ka nākamo 20 gadu laikā
naftas patēriņš pasaulē sekos globālās
ekonomikas izaugsmes tendencēm,
kas nozīmē pieaugumu par aptuveni
3,5% gadā, un enerģijas pieprasījuma
palielināšanos par 30%.9 Tomēr šī
prognoze nav tiešā veidā attiecināma
uz ES tirgu, kur kopš 2000. gada
naftas patēriņš uz vienu iedzīvotāju
pakāpeniski samazinājies par 2,5%
gadā (skat. 2.12. att.). Pieņemot,
ka šī tendence saglabāsies, kopējais
ES patēriņš paliks pašreizējā līmenī,
jo patēriņa samazināšanos uz vienu
iedzīvotāju kompensēs neliels iedzīvotāju
skaita pieaugums. Šī prognoze atbilst
OPEC prognozei, kas liecina, ka naftas
pieprasījums nākamo 25 gadu laikā
saglabāsies pašreizējā līmenī.10

ES naftas patēriņš uz vienu iedzīvotāju
1991.-2015.gadā, tūkst. t

1,5

1,0

0,5

0
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1994

1997
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2003

Avots: ES komisijas enerģētikas nozares dati.

46% no Krievijas kopējā eksporta apjoma.
2016. gadā 229 milj. tonnu jeb 2/3 no visa
Krievijas naftas eksporta nonāca Eiropas
tirgū, savukārt 30% tika transportēti uz
Āziju (skat. 2.13. att.). Eiropas valstis, kas
ir galvenās Krievijas naftas importētājas, ir
Nīderlande, Vācija, Polija un Lielbritānija.

Latvijas galvenais naftas tranzīta avots
ir Krievija. Nafta, gan jēlnafta, gan
naftas pārstrādes produkti, ir Krievijas
lielākā eksporta prece, kuras apjoms
2015. gadā sasniedza 147 mljrd. USD jeb

Krievijas naftas produktu eksporta sadalījums pasaulē

2.13. attēls
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Avots: Masačūsetsas Tehnoloģiskā institūta Ekonomiskās kompleksitātes novērojumu centrs
(The Observatory of Economic Complexity).

BP Energy Outlook 2017. https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/energy-outlook-2017/
bp-energy-outlook-2017.pdf.
10
World Oil Outlook 2016. http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/
WOO%202016.pdf.
9

2.12. attēls
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Kā redzams 2.14. attēlā, Krievijas īpatsvars
ES naftas importā pēdējo 10 gadu laikā ir
saglabājies 30% līmenī (tas ir svārstījies
no 27% līdz 31%). Krievijas tirgus daļas
stabilitāte liecina, ka visticamāk kopējais
Krievijas naftas pārvadājumu apjoms
saglabāsies nemainīgs arī nākotnē.
Caurmērā caur Latvijas jūras ostām

pārvadātās naftas apjoms pēdējo 16 gadu
laikā ir bijis aptuveni 19 milj. tonnu jeb
10% no Krievijas naftas pārvadājumiem
uz ES. Vidējā laika posmā un ilgtermiņā,
neņemot vērā nozīmīgus politiskos
faktorus, potenciālās tranzīta plūsmas, kas
šķērso Latviju, varētu saglabāt apjomu, kas
ir 18-20 milj. tonnu gadā.

ES importētās naftas īpatsvars
(bPS – bijusī Padomju Savienība, izņemot Krieviju)

2.14. attēls
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Avots: Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorāts.

Krievijas jūras ostu izaugsme
Galvenais Latvijas dzelzceļa tranzīta
nozares izaicinājums ir Krievijas valdības
politika, kuras mērķis ir pakāpeniski
pārvirzīt kravu plūsmas no Latvijas ostām
uz Krievijas jūras ostām. Tas ir drauds
ilgākā laika posmā, jo Krievijas jūras ostu
esošā jauda nepieļauj tūlītēju pārvadājumu
maršruta maiņu. Tomēr nepārtraukti
ieguldījumi iekārtu un telpu uzlabošanā
ir svarīgs nākotnes tranzīta dinamikas
indikators, it īpaši Krievijā, kur tranzīta
tehniskā bāze daudzviet ir valsts īpašumā
un tiešā vai netiešā veidā tiek atbalstīta no
valdības līdzekļiem.

11

1. kartē redzams 2016. gadā uz
lielākajām Krievijas jūras ostām pa
dzelzceļu nogādāto kravu sadalījums pēc
preču veidiem. Baltijas valstu diagrammas
atspoguļo kopējo pārvadājumu apjomu.11
Nafta, ogles, minerālmēslojums tiek
piegādāti pa dzelzceļu, savukārt
autotransports galvenokārt tiek
izmantots lauksaimniecības preču,
kokmateriālu un metālizstrādājumu
pārvadājumiem.

Nafta, ogles un minerālmēsli tiek piegādāti pa dzelzceļu. Konteineri un ro-ro (ritošās) kravas tiek piegādātas pa
autoceļiem.
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Kravu pārvadājumu sadalījums pēc preču kategorijām lielākajās Krievijas jūras ostās
(dzelzceļa pārvadājumi) un Baltijas valstu jūras ostās (kopējie pārvadājumi) 2016. gadā
Kandalakša

1. karte

Murmanska

+5,18%

+12,97%

Akmeņogles un kokss

0,8

19,9

Visocka
-0,83%

Rīga

Ventspils
-16,5%

Liepāja

-55,94%

Tallina

-7,45%

-10,41%

14,8

Koksne un kokapstrādes
produkti

0,7
Viborga

20,1

-4,94%

1,1

Labība un labības
izstrādājumi

Sanktpēterburga
-8,22%

13,7

18,8

Metāli
Minerālmēsli un
ķimikālijas

21,0

Ustluga

+1,22%

Rūda

Primorska

-6,00%

37,1

Nafta un naftas
produkti

Arhangeļska

+6,28%

Saldētās kravas

5,7

Sašķidrinātā gāze

Butinge

53,5

+7,34%

Ro-Ro kravas
Rostova
uz Donas

9,3
Taganroga

Kaļiņingrada
+4,29%

-37,18%

Eiska

-16,56%

Klaipēda

+48,07%

1,4

Tamaņa
+13,87%

Kavkaz

40,1

+17,67%

Konteineri
Citas preces

+102,94%

0,4

0,9

Novorosijska
+7,37%

Azova

1,7

-9,29%

9,6

0,8

3,8

33,5
Tuapse
+0,08%

Temrjuka
+13,49%

15,0

1,5

Avots: Informatīvais portāls Railways transfers (http://cargo-report.info), Lietuvas, Latvijas un Igaunijas statistikas pārvaldes. Skaitļi baltā krāsā norāda apgrozījumu,
milj. t.. Skaitļi sarkanā krāsā – izmaiņas, salīdzinot ar 2015. gada pārvadājumiem, procentos. Zvaigznīšu krāsa norāda uz atšķirīgiem procentuālās izaugsmes tempiem laika
posmā no 2006. līdz 2016. gadam (pelēka: <0%, sarkana: 0% -50%, gaiši zila: 50% -100%, rozā: 100% -500%, zaļa: 500% -1000 %, tirkīza:> 2000%).

Baltijas valstu un Krievijas lielāko Baltijas jūras ostu apgrozījums 2003.-2016.gadā

2.15. attēls
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2.15. attēlā redzams kopējais kravu
apjoms, kas nogādāts Baltijas jūras ostās
pa dzelzceļu, autoceļiem un cauruļvadiem.
Pēdējo desmit gadu laikā Krievijas Baltijas
jūras ostās apkalpoto kravu īpatsvars ir
pieaudzis no 40% 2003. gadā līdz 64%
2016. gadā. Attiecīgi Baltijas valstu
jūras ostu apgrozījuma īpatsvars ir

59

krities gandrīz uz pusi – no 60% līdz 36%.
2.16. attēlā redzamās fotogrāfijas
atspoguļo šo pārmaiņu dinamiku. No
gandrīz neapdzīvotām vietām Ustjluga,
Primorska un Visocka 15 gadu laikā ir
pārvērtušās par nozīmīgiem transporta
centriem.

Krievijas ostu Ustjlugas, Primorskas un Visockas pārvērtības pēdējo 15 gadu laikā

Primorska
2007

Ustjluga
2004, 2006

2.16. attēls

Visocka
2006

Bilde: https://www.ptmap.ru/transport/16/
photos/95#_photo

Bildes: http://infranews.ru/novosti/
politika/3702-foto-s-vertoletnogo-obletaporta-primorsk-sergeem-ivanovym/

2017

Bilde: ust-luga.ru
http://investa.spb.ru/i/act_i/84/alexander_
goloviznin_ust-luga_company.pdf

2017

2017

Bilde: sdelanounas.ru

Bildes: sdelanounas.ru

Bilde: http://www.transstroy.ru/activity/
projects/zheleznye-dorogi/kompleksnefteproduktov-vysotsk.html
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Tirdzniecības pārorientācija uz Krievijas
ostām ir tiešā veidā ietekmējusi
tranzīta plūsmu caur Latvijas ostām.
Vislabāk to ilustrē hipotētiska projekcija

Domnīca Certus

(skat. 2.17 attēlu), kura iezīmē, kāds būtu
kravas plūsmu apjoms Latvijas ostās, ja
Krievija nebūtu uzbūvējusi Primorskas,
Ustjlugas un Visockas ostas.

Prognozējamās kravas pārvadājumu plūsmas Latvijas ostās, ja Krievijā nebūtu uzbūvētas
Primorskas, Ustjlugas un Visockas ostas, mlj. t

95

124

121

34

62

68
33

53

5 4

23
6 5

19
6 5

37

40

17

19

18
41

7 5

26

35
29

36
30

5

34
28
2

4

30
25
2

30
27

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ventspils osta

Latvijas ostas kopā

Nākamajā sadaļā tiek analizēts, kāda ir
Krievijas tranzīta pārorientācijas ietekme

2
4

2005

2
4

2004

2
4

30
29

26
31

4

25
29
2

24
30

2
5

24
28
4 1

2003

Rīgas osta

Liepājas osta

Papildus kravas

Latvijajs ostas + papildus kravas kopā

uz atsevišķām galvenajām tranzīta
precēm.

Ogles
Krievijas ogļu pārvadājumi galvenokārt
notiek caur jūras ostām, lai gan Krievija
eksportē akmeņogles arī pa dzelzceļu caur
Baltkrieviju. 2.18. un 2.19. attēlā redzama
galveno tranzīta plūsmu dinamika pēdējo
gadu laikā, kas parāda, ka Latvija joprojām
ir lielākā Krievijas ogļu tranzīta valsts ceļā
uz Eiropu. Tomēr kopš 2012. gada, līdz
ar Krievijas jūras ostu izaugsmi, skaidri ir
parādījusies lejupslīdes tendence.
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2.17. attēls

Divās Krievijas jūras ostās – Visockā un
Ustjugā – ir ievērojams ogļu pārvadājumu
apjoms. Visockas osta darbību uzsāka
1995. gadā. Līdz 2020. gadam paredzēts
divkāršot tās jaudu no pašreizējiem 6 milj.
tonnu līdz 12 milj. tonnu gadā.13 Investīciju
plāns paredz papildu dzelzceļa sliežu ceļu
izbūvi un kravas izkraušanai paredzēto
tehnisko iekārtu un telpu izbūvi. Investori
nepārprotami norāda, ka viens no

Rossiyskiy ugol. 2017. https://www.rosugol.ru/news/articles.php?ELEMENT_ID=23076.
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No Krievijas uz Eiropas tirgiem transportēto ogļu apjoms, milj. t

2.18. attēls
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Avots: Informatīvais portāls Railways transfers (http://cargo-report.info).

Caur Baltijas valstu jūras ostām transportēto ogļu apjoms, milj. t

2.19. attēls
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Avots: Latvijas Centrālā statistikas pārvalde, Eurostat, Krievijas Baltijas jūras ostu pārvalde.

papildu kravu avotiem būs ogles, kuras
pašlaik tiek transportētas caur Rīgas
jūras ostu. Ustjlugas ostā, kas atrodas
Somu līcī, 30 km attālumā no Igaunijas
robežas, 2016. gadā kopējais apgrozījums
pārsniedza 93 milj. tonnu, no tiem 62 milj.
tonnu tika piegādāts pa dzelzceļu.
Laikā no 2017. gada janvāra līdz aprīlim
ogļu tranzīts pieauga par 41%, bet vidējā
termiņa plāns ir sasniegt 120-150 milj.

tonnu apgrozījumu līdz 2025. gadam,
ieskaitot līdz pat 90 milj. tonnu ogļu, kas
tiks piegādātas pa dzelzceļu.
Tā kā pieprasījums pēc akmeņoglēm
samazinās un Krievija arvien vairāk
novirza kravas plūsmas uz savām ostām,
tad nākamajos 10 gados ogļu īpatsvars
Latvijas tranzīta pārvadājumos turpinās
sarukt.
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Nafta
Krievija ir galvenais jēlnaftas un naftas
pārstrādes produktu tranzīta avots
Latvijā. Pēdējo 16 gadu laikā vidējais
naftas pārvadājumu apjoms Latvijas
jūras ostās bija aptuveni 19 milj. tonnu,
kas atbilst aptuveni 10% no kopējiem
Krievijas kravu pārvadājumiem uz ES
(skat. 2.20. att.).
Naftas produkti veido lielu daļu Latvijas
kopējās tranzīta plūsmas (apmēram 40%
no kopējās tranzīta plūsmas jeb 20 milj.
tonnu). Neraugoties uz Latvijas jūras ostu
izdevīgo ģeogrāfisko atrašanās vietu un
atbilstošo infrastruktūru, Krievijas valdība
ir paziņojusi par plāniem mainīt naftas
plūsmu tranzīta maršrutu, novirzot to uz
Krievijas jūras ostām.
Tomēr pašreizējā tranzīta plūsma ir
pārāk liela, lai to varētu novirzīt ātri un
nekavējoties. Turklāt, pastāvot augstām
naftas cenām, Krievija, iespējams, vēlētos
izmantot Latvijas tranzīta jaudas kā
rezerves transporta savienojumu, lai gūtu
labumu no izdevīgiem tirgus apstākļiem,
kā tas notika ogļu tirgū. Tajā pašā laikā,
ja eksporta kravu plūsmu apjoms būs
zems, Krievijas ostām visticamāk tiks
dota priekšroka. Ilgtermiņā sagaidāmas
lielākas tranzīta naftas plūsmu caur
Latviju svārstības, kam būs raksturīgs
lielāks tranzīta apjoms ziemas sezonā un
salīdzinoši zems – vasarā.
Ustjluga, Primorska un Visocka ir lielākās
naftas tranzīta jūras ostas, kas visdrīzāk
būs ieguvējas Krievijas pārvadājumu
maršrutu maiņas politikas rezultātā.
Primorska specializējas vienīgi uz jēlnaftas
un naftas pārstrādes produktu eksportu.
Osta ir pieredzējusi ārkārtīgi strauju
attīstību – tā tika uzbūvēta dažu gadu
laikā galvenokārt valsts īpašumā esošā

14

Naftas produktu pārvadājumu īpatsvars caur Baltijas
valstu un Krievijas jūras ostām Ziemeļu Ledus okeānā,
Melnajā jūrā un Baltijas jūrā 2015. gadā

18%

9%
9%

Krievijas
Baltijas jūra
(dzelzsceļš)

Latvija

Lietuva

51%

13%

naftas uzņēmuma Transneft eksporta
vajadzībām. Līdz 2025. gadam Transneft
plāno palielināt pašreizējo naftas
pārstrādes produktu transportēšanas
jaudu no 14 milj. tonnu līdz 25 milj.
tonnu.14 Visocka salā izvietotais
lielais Lukoil naftas terminālis atrodas
pāris kilometru attālumā no Visockas
akmeņogļu termināļa. Naftas terminālis
sāka darboties 2004. gadā, tā jauda ir
vairākkārt uzlabota, un šobrīd tas spēj
apkalpot 12 milj. tonnu naftas, kas
tiek piegādāta pa dzelzceļu, un 3 milj.
tonnu – pa cauruļvadu. Tiek plānots, ka
līdz 2018. gadam cauruļvada jauda būs
5 milj. tonnu.

Būvniecības laikā nafta no Primorskas ostas tiks daļēji novirzīta uz Ustjlugas ostu Baltijas jūrā un Novorosijskas
ostu Melnajā jūrā (http://www.argus.ru/news/2017/20170328-crude-export/).

Krievijas
Baltijas jūra
(cauruļvadi)

Melnā
jūra

2.20. attēls
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Visticamāk, Latvijas naftas pārvadājumi
samazināsies, Krievijai novirzot visu
pārvadājumu plūsmu uz savām jūras
ostām. Tomēr Krievijas jūras ostu plānotā
jaudas palielināšana tik un tā nebūs

pietiekoša, lai pilnībā slēgtu pārvadājumus
caur Latviju, lai gan kopējais pārvadājumu
apjoms Latvijā līdz 2030. gadam
samazināsies no 17 milj. tonnu līdz
6 milj. tonnu.

Minerālmēsli
2.21. attēlā redzams minerālmēslu
tirdzniecības plūsmu sadalījums Baltijas
jūras ostās un Krievijas Melnās jūras un
Ziemeļu Ledus okeāna ostās. 2016. gadā
Klaipēda ir lielākā jūras osta minerālmēslu
apgrozījuma ziņā (12,3 milj. tonnu, no
kuriem 92% sausais un 8% – šķidrais
mēslojums). Šis lielais minerālmēslu
apjoms Klaipēdā galvenokārt tiek ievests
no Baltkrievijas. Krievija minerālmēslus

Minerālmēslu tranzīta sadalījums pēc apgrozījuma
dažādās Baltijas jūras ostās un Krievijas Ziemeļu Ledus
okeāna un Melnās jūras ostās

9%

1%

Tallina
Ventspils

2.21. attēls

Ziemeļu ledus
okeāns

Viborga

5%

3%

22%
8%

Rīga

8%

Sanktpēterburga

Ustjluga

Klaipēda
35%

9%
Avots: Railways Transfers, 2017.

15

Melnā
jūra

galvenokārt eksportē caur savām Baltijas
jūras ostām. Minerālmēslu apgrozījums
Sanktpēterburgas un Ustjlugas ostās
2016. gadā bija attiecīgi 7,8 milj. t un
3 milj. t.
Sanktpēterburga ir lielākā jūras osta, kas
apkalpo minerālmēslu kravas Krievijā,
savukārt Klaipēda ir tranzīta osta
Baltkrievijas minerālmēsliem. Primorskā
plānots palielināt ostu kapacitāti
un uzbūvēt jaunu termināli labībai,
minerālmēslojumam un konteineriem,
kura apgrozījuma jauda būs 15 milj.
tonnu.15 Plānotās investīcijas, ko
vietējās varas iestādes apstiprinājušas
2017. gada martā, tiek lēstas 1,2 mljrd.
EUR apmērā (pirmās būvniecības kārtas
ieguldījums – 0,8 mljrd. EUR). Investīciju
projekta laika grafiks paredz uzsākt
būvniecību 2019. gadā, līdz 2022. gadam
pabeigt pirmo posmu, līdz 2026. gadam –
īstenot pēdējo posmu. Tiek prognozēts,
ka Klaipēdas osta pieredzēs strauju
Baltkrievijas minerālmēslu kravas
plūsmas palielināšanos, tādēļ ostas
piestātne, kas līdz šim tika atvēlēta
saldēto kravu pārvadājumiem, tiks
pārveidota minerālmēslu kravu apstrādes
vajadzībām.
Ņemot vērā pasaulē augošo pieprasījumu
pēc minerālmēsliem, konkurentu ietekme
būs ierobežota, un kopējais Latvijas ostu
apgrozījums, visticamāk, saglabāsies
3,2 milj. t un 3,5 milj. t apjomā (attiecīgi
2022. un 2030. gadā).

Valeria Lebedeva. 2017. V portu Primorsk poyavitsja novij terminal stojmostju 77 mlrd rublej.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/31/683541-portu-novii-terminal.
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Kopējās kravu pārvadājumu plūsmas apjoma Latvijā
2016., 2022. un 2030. gadā pesimistiskā prognoze, milj. t

Nafta
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Apgrozījuma prognoze, ņemot vērā pieprasījumu

2.22. attēlā redzams, ka kopējais
galveno kravu kategoriju (ogles,
nafta, minerālmēsli) apjoms līdz
2022. gadam samazināsies par 27% un
līdz 2030. gadam – par 67%. Kopējais
kritums būs 21% 2022. gadā un 51%
2030. gadā, pieņemot, ka pārējo kravu
kategoriju (kokmateriāli, metāli u.c.)
apjoms nemainīsies. Šobrīd apmēram
70% Latvijas dzelzceļa ieņēmumu
veido kravu pārvadājumi. Tranzīta
plūsmu samazināšanās būtiski ietekmēs
uzņēmuma finanšu rādītājus. Kopējais

Apgrozījuma samazinājums konkurences rezultātā

apgrozījums no 193 milj. EUR 2015. gadā
samazināsies līdz 162 milj. EUR (par 16%)
2022. gadā un līdz 122 milj. EUR
(par 38%) 2030. gadā.
Noslēdzot šo sadaļu, jāsecina, ka
Krievijas īstenotās tranzīta satiksmes
pārvirzīšanas, kā arī naftas, ogļu un
minerālmēslu patēriņa starptautisko
tendenču rezultātā pašreizējās augstas
pievienotās vērtības tranzīta plūsmas
caur Latvijas ostām turpinās sarukt līdz
pat 2030. gadam.

-14
Kopējais apgrozījums
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2.2. Iespēju izvērtējums
Esošās tranzīta plūsmas var samazināties
vai tikt pārvirzītas citur. Tomēr pastāv
vairākas iespējas, kā paplašināt esošos

vai apgūt jaunus dzelzceļa tranzīta tirgus.
Šīs iespējas tiek aplūkotas nākamajā
sadaļā.

Jaunās tirgus iespējas: Jaunais zīda ceļš un Rail Baltica
PTO dati liecina, ka pasaules preču
tiedzniecības apjoma pieauguma temps
līdz 1990. gadiem bija aptuveni 1,5 reizes
ātrāks nekā pasaules IKP pieauguma
temps, bet kopš 1990. gadiem – divreiz
ātrāks. Pēc finanšu krīzes tirdzniecības un
IKP pieauguma attiecība samazinājās līdz
aptuveni 1:1, bet pēc 2015. gada atkal
pieauga. Šobrīd PTO paredz, ka 2017. gadā
pasaules tirdzniecības apjoms pieaugs par
2,4 procentiem.
70% pasaules tirdzniecības apjoma veido
rūpniecības preces, no tām lielākā daļa
tiek pārvadāta konteineros, no kuriem

90 procenti ir jūras pārvadājumi.16
Pasaules ostās apkalpoto konteineru
apjoms ir vairāk nekā trīskāršojies – no
225 milj. TEU 2000. gadā līdz 679 milj. TEU
2014. gadā. Vidējais pieauguma temps ir
bijis 8,4 procenti gadā. Latvijā konteineru
pārvadājumu apjoms pēdējo 9 gadu laikā
ir audzis vidēji par 9% gadā, sasniedzot
0,4 milj. TEU 2016. gadā. Mazāk nekā
7 000 TEU tiek transportēts pa dzelzceļu,
pārējie – ar autotransportu. Lai arī
dzelzceļa pārvadājumu apjoms ir gandrīz
divkāršojies pēdējo gadu laikā, absolūtos
skaitļos tas joprojām ir neliels: 3 475 TEU
2015. gadā un 6 777 TEU 2016. gadā.

Jaunais zīda ceļš17
Jaunais zīda ceļš, kas Ķīnā zināms kā
Joslas un ceļa iniciatīva (The Belt and
Road Initiative), ir Ķīnas valdības rosinātu
ekonomisku un politisku pasākumu
kopums, lai veicinātu labvēlīgu attieksmi
pret Ķīnas tirdzniecību visā Eirāzijā. Šie
pasākumi attiecas gan uz sauszemes,
gan jūras tirdzniecības ceļiem. Jūras
zīda ceļš (Maritime Silk Road) vērsts uz
sadarbību starp Dienvidaustrumu Āzijas,
Dienvidāfrikas un Dienvideiropas valstīm.
Zīda ceļa ekonomiskās joslas mērķis ir
palielināt vilcienu tranzīta satiksmes
biežumu uz Eiropu nolūkā (i) samazināt
transporta izmaksas apjomradītu ieguvumu
rezultātā, (ii) atbalstīt ražošanu ekonomiski
atpalikušajos Ķīnas rietumu reģionos un
(iii) palielināt Ķīnas ģeopolitisko ietekmi
Centrālāzijas kaimiņvalstīs.

16
17

Dzelzceļa pārvadājumi no Eiropas uz
Ķīnu ilgst 10-15 dienas, savukārt jūras
pārvadājumi – apmēram 30-45 dienas.
Īpaši svarīgs šis aspekts ir precēm, kurām
ir būtiska ātra piegāde (piemēram,
elektronika un augstas klases patēriņa
preces). Latvijas maršruts ir īpaši
izdevīgs preču piegādei uz Zviedriju
un Norvēģiju, jo Latvijas jūras ostas ir
ģeogrāfiski piemērotas, lai apkalpotu
konteinerus, kuri tiek sūtīti uz Stokholmu
vai citām Ziemeļvalstu ostām. Lai no
Ķīnas rietumu provinces Sjindzjanas
(Xinjiang) galvaspilsētas Urumči (Urumqi)
(3 milj. iedzīvotāju) pa dzelzceļu sasniegtu
Tjandžinu (Tianjin), jāpārvar aptuveni
3 300 km, lai sasniegtu Šanhaju –
4 000 km, Honkongu – 4 660 km.

Lauksaimniecības preces – 10%. Pārējie 20% - degviela un kalnrūpniecības produkti.
Sadaļā izmantots ziņojums: Gubins, S. 2017. Jaunais Zīda ceļš: Latvijas posms. Riga: Domnīca Certus.
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Tajā pašā laikā Rīga ir tikai 5 700 km
attālumā no Urumči, izmantojot dzelzceļa
maršrutu caur Ķīnas-Kazahstānas
robežšķērsošanas punktu Dostikā
(Dostyk) un caur Maskavu. Funkcionējošs
sauszemes maršruts eksportētājiem no
Ķīnas rietumu rajoniem ļautu atteikties no
šobrīd nepieciešamā nedēļu garā ceļojuma
austrumu virzienā, lai tikai sasniegtu Ķīnas
piekrastes zonas ostas.
Tomēr pašreizējais dzelzceļa kravu
plūsmas apjoms no Ķīnas uz Skandināviju
ir neliels. 2015. gadā eksports uz Zviedriju
un Norvēģiju veidoja 3% jeb aptuveni
10 mljrd. USD no kopējā Ķīnas eksporta
uz Eiropu. Vēl 2% (6 mljrd. USD) preču
tika transportēts uz Dāniju, tātad kopumā
Zviedrijai, Norvēģijai un Dānijai – 5%.18
2015. gadā aptuveni 50 000 TEU no Ķīnas
tika transportēti uz Eiropu pa dzelzceļu.
Pieņemot, ka 5% šīs kravas bija paredzēti
Skandināvijas tirgiem, pašreizējais
iespējamais papildu TEU konteineru
apjoms uz Latviju būtu 2 500 gadā. Tas ir
mazāk nekā 1% no 400 000 konteineriem,
kuri tika pārvadāti caur Latvijas jūras
ostām 2015. gadā.
Tomēr ilgtermiņā situācija varētu būt
optimistiskāka, jo Jaunā zīda ceļa mērķis
ir palielināt efektīvu dzelzceļa kravu
pārvadājumu transportu un tādējādi
samazināt izmaksas. Ir dažādas prognozes
par to, kāds ilgtermiņā varētu būt
dzelzceļa kravu īpatsvars Ķīnas eksportā.
OECD prognozē, ka 0,5-1 milj. TEU
konteineru jeb aptuveni 2,5-5% no kopējā
eksporta apjoma, kas ir 20 milj. TEU gadā,
varētu tikt pārvadāti pa dzelzceļu
20 gadu laika periodā.19 Šajās aplēsēs gan
netiek ņemtas vērā iespējamās papildu
plūsmas, kas būtu saistītas ar projektu

18
19
20

21
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Lielais akmens vai citiem līdzīgiem
centieniem, kuru mērķis ir panākt, lai
Ķīnas ražošanas uzņēmumu gala montāžas
darbu process nonāktu tuvāk Eiropai.20
Ģeogrāfiskais novietojums nosaka, ka
Latvijas tranzīta nozare nevar dažādot
potenciālos dzelzceļa satiksmes
maršrutus no Ķīnas. Tie iet vai nu vienīgi
caur Krieviju, vai, iespējams, arī caur
Kazahstānu un Baltkrieviju. Pašreizējā
Krievijas transporta politika veicina
Krievijas ostu Baltijas jūrā attīstību un ir
vērsta uz to, lai tranzīta plūsmas tiktu
pārvirzītas no Baltijas valstu ostām uz
Krieviju. Tas rada bažas, ka Krievija varētu
nevēlēties sadarboties ar Latvijas tranzīta
nozari un pilnībā liegt piekļuvi Ķīnas
tranzīta plūsmām. Tomēr ir pamatoti
ekonomiski iemesli, lai uzskatītu, ka tā
nenotiks:
pirmkārt, spēcīga konkurence
Centrāleiropas valstu starpā rada
stimulu sadarbībai starp Krieviju un
Latviju, jo pastāv draudi, ka Ķīnas
tranzīta plūsma varētu aizvirzīties uz
dienvidiem (caur Kaukāzu un Turciju)
vai pa jūras ceļiem, tādējādi apejot
Krieviju vispār (skat. 1. tab.);21
otrkārt, Latvija kā Eiropas Savienības
dalībvalsts var nodrošināt efektīvāku
muitošanu un lielāku izmaksu lietderību
(value-for-money) nekā Krievija;
treškārt, tas mazinātu sarežģītību un
veicina vienkāršotu tranzīta loģistiku
ar mazāku robežu šķērsošanas skaitu
un sliežu platuma maiņu. Rezultātā
konteiners no Urumči Ķīnā līdz Rīgas
ostai ar vilcienu varētu nokļūt vien
8 dienu laikā.

Saskaņā ar ANO datubāzi Comtrade. http://comtrade.un.org.
Transcontinental infrastructure needs 2030/2050. Paris: OECD, 2011.
Industriālajā parkā Lielais Akmens (Minska, Baltkrievija) 92 km2 platībā tiks izbūvētas ražošanas un dzīvojamās
telpas, biroju un tirdzniecības centri, finanšu pakalpojumu un pētniecības centri ar uzsvaru uz augstajām
tehnoloģijām un konkurētspējīgu inovatīvu produkciju ar augstu eksporta potenciālu. 30 Ķīnas un Baltkrievijas
uzņēmumi apspriež līgumu nosacījumus. Atbildīgās iestādes ir noteikušas minimālo investīciju apjomu katram
investoram – 5 milj. USD (4,4 milj. EUR).
Transkaukāza maršruts loģistikas ziņā gan ir sarežģītāks, jo tajā šķērsojamas vairāku valstu robežas. Tā kā
prāmju satiksme lielākā mērā nekā dzelzceļa transports ir atkarīga no laika apstākļiem, tā ir mazāk droša kopējā
ceļā patērētā laika ziņā.
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Potenciālie Jaunā zīda ceļa dzelzceļa maršruti no Pekinas uz Eiropu
Aptuvenais
ilgums dienās

Maršruts no Pekinas
Transsibīrijas
maršruts

1. tabula

Iesaistītās valstis

Sliežu platuma maiņas punkts
ceļā līdz jūras ostai

Ķīna, Krievija

Zabaikaļska, šķērsojot
Krievijas-Ķīnas robežu

Latvijas atzars (Rīga)

11

+ Latvija

Neviens papildus līdz Zabaikaļskai

Vācijas atzars (Dīsburga)

17

+ Baltkrievija, Polija, Vācija

+ Bresta, šķērsojot Baltkrievijas-Polijas
robežu

Lietuvas atzars (Klaipēda)

14

+ Baltkrievija, Lietuva

Neviens līdz Zabaikaļskai

Ķīna, Kazahstāna, Krievija

Dostika, šķērsojot
Ķīnas-Kazahstānas robežu

Transāzijas
maršruts
Latvijas atzars (Rīga)

11

+ Latvija

Neviens papildus līdz Dostikai

Vācijas atzars (Dīsburga)

22

+ Baltkrievija, Polija, Vācija

+ Bresta, šķērsojot
Baltkrievijas-Polijas robežu

Lietuvas atzars (Klaipēda)

14

+ Baltkrievija, Lietuva

Neviens papildus līdz Dostikai

Ķīna, Kazahstāna

Horgosa, šķērsojot
Ķīnas-Kazahstānas robežu

TRACECA maršruts
(Eiropas-Kaukāza-Āzijas transporta
koridors)
Poti (Gruzija) caur Turkmenbaši
(Turkmenistāna)

14

+ Uzbekistāna, Turkmenistāna,
Azerbaidžāna, Gruzija

Prāmis Turkmenbaši

Poti (Gruzija) caur Aktau (Kazahstāna)

12

+ Azerbaidžāna, Gruzija

Prāmis Aktau

Behrens R., Burgess A., Roggenkamp M., Roest Crollius A., Wagener N. 2012. Potential for Eurasia land bridge
corridors & logistics developments along the corridors. F-23032012, Retrack.

Turklāt savienojuma Rail Baltica
būvniecība nākamajā desmitgadē pavērs
iespēju tranzītpārvadājumiem no Latvijas

uz Rietumeiropu un padarīs Latviju par
vēl pievilcīgāku galamērķi Ķīnas dzelzceļa
pārvadājumu tranzītam.

Savienojums Rail Baltica
Rail Baltica ir standarta sliežu platuma
ātrgaitas dzelzceļa līnija, kas 2026. gadā
savienos Tallinu un Pērnavu Igaunijā,
Rīgu Latvijā, Paņevežu un Kauņu Lietuvā
ar Belostoku un Varšavu Polijā. Šī līnija
padarīs iespējamus ātrgaitas pasažieru
un kravu pārvadājumus pa dzelzceļu uz
citām ES valstīm (Vācija, Čehija u.c.).
Paredzamās kopējās būvniecības izmaksas
5,8 mljrd. EUR apmērā galvenokārt tiek
finansētas no ES fondiem. Ernst & Young
veiktā izmaksu un ieguvumu analīze
liecina, ka lielākie projekta ieguvumi ir
ieguvumi vides jomā (gaisa piesārņojuma
samazināšana un ieguvumi no klimata
pārmaiņu mazināšanas), kā arī laika

ietaupījums pasažieru un kravu
pārvadājumos.
Pašreizējā dzelzceļa satiksme no Krievijas
(un caur Krieviju) uz ES notiek caur
Baltkrieviju, jo politisku iemeslu dēļ
maršruti caur Ukrainu ir slēgti. Rail Baltica
un jo īpaši Latvija potenciāli var piedāvāt
alternatīvu Baltkrievijas maršrutam. Jauns
loģistikas terminālis netālu no Rīgas –
Salaspilī – ļaus pārlikt kravas no Krievijas
dzelzceļa platuma sliedēm uz standarta
dzelzceļa platuma sliedēm. Šī pārlikšana
pašlaik tiek veikta pie Baltkrievijas –
Polijas robežas, taču nākotnē tā varētu
notikt Salaspilī.
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Jauni preču tirgi: Indija un Centrālā Āzija
Ir arī citas iespējas, kuras ir vērts apsvērt
saistībā ar straujo attīstību Āzijas reģionā –

tranzīts uz Indiju un no tās, kā arī augļu
tranzīts no Centrālāzijas.

Tranzīta pārvadājumi no Indijas
Indija ar vairāk nekā 1,3 miljardiem
iedzīvotāju ir viena no pasaules lielākajām
ekonomikām pēc IKP apjoma. ANO
prognozē, ka Indija līdz 2024. gadam
apsteigs Ķīnu kā pasaules lielāko
valsti pēc iedzīvotāju skaita.22 Vidējais
IKP pieauguma temps Indijā pēdējo
20 gadu laikā bija virs 7%. Tomēr IKP
uz vienu iedzīvotāju 2016. gadā bija
1 710 USD, kas ir 8 reizes mazāks rādītājs
salīdzinājumā ar Latvijas 14 118 USD uz
vienu iedzīvotāju. Tas daļēji izskaidro,
kāpēc 2016. gadā tirdzniecības apjoms

starp Indiju un ES (78 mljrd. EUR) bija
6 reizes mazāks nekā starp turīgāko Ķīnu
un ES (514 mljrd. EUR). Neskatoties uz to,
Indijas īpatsvars ES tirdzniecībā ir 2,2%
un arvien pieaug, ievietojot to 9. vietā ES
tirdzniecības partneru sarakstā.
Pa dzelzceļu kravu piegāde būtu ātrāka
nekā pa jūras ceļiem un daudz lētāka nekā
aviotransports. 2000. gadu sākumā Indija
piedāvāja izveidot jaunu tirdzniecības
ceļu uz Eiropu, nosaucot to par
Ziemeļu-Dienvidu transporta koridoru.

Esošais kravu pārvadājumu maršruts no Indijas uz Eiropu un piedāvātais
Ziemeļu-dienvidu transporta koridors

2. karte

Sanktpēterburga

Esošais kravu pārvadājumu
maršruts Indija-Eiropa
Ziemeļu-dienvidu transporta
koridors

KRIEVIJA

Maskava

Ziemeļjūra

Astrahaņa
Melnā jūra

Baku

Azerbaidžāna

Vidusjūra

Bandar-Abas
INDIJA

Mumbaja
Avots: Russia and India Report. 2017.

22

United Nations. 2017. The World Population Prospects: The 2017 Revision.
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2. kartē attēlots Ziemeļu-dienvidu
transporta koridors – kombinēts jūras ceļu,
autoceļu un dzelzceļa sliežu tīkls 7 200
km garumā. Koridors sākas Indijas rietumu
krastā, tālāk savienojas ar ostām Irānas
dienvidos, no kurienes krava caur Baku
Azerbaidžānā var tikt transportēta pa
dzelzceļu uz ziemeļiem līdz Maskavai Krievijā.
No turienes tā savukārt var nonākt Eiropas
tirgos vai nu pa dzelzceļu caur Baltkrieviju,
vai pa jūru caur Baltijas jūras ostām. Saskaņā
ar visoptimistiskākajām aplēsēm iespējamais
izmaksu samazinājums, salīdzinot ar
maršrutiem, kas iet caur Suecas kanālu un
Vidusjūru, varētu būt pat 30-40%. Savukārt
laika ietaupījums varētu būt līdz pat 50%
salīdzinājumā ar jūras pārvadājumiem.
Vilciens no Bandar Abbas ostas Irānā varētu
sasniegt Maskavu 14 dienu laikā.
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Lai arī pašlaik šajā maršrutā nav
satiksmes, ir vairākas preču kategorijas,
kas varētu gūt labumu no dzelzceļa
tranzīta. 2016. gadā lielāko īpatsvaru
Indijas eksportā uz ES veidoja
tekstilizstrādājumi (21%). Tiem sekoja
ķīmijas izstrādājumi (17%) un dažādi
pusfabrikāti (14%). Lielāko daļu ES
eksporta uz Indiju veido neelektriskās
ierīces (non-electrical machinery) (16%)
un ķīmijas izstrādājumi (14%). 2016. gadā
Indijas kopējais tirdzniecības apjoms
ar ES tika lēsts 77 mljrd. EUR apmērā, no
kuriem 39 mljrd. EUR veidoja eksports
uz ES, bet 38 mljrd. EUR – imports no ES.23
Tas ir strauji augošs tirgus ar ievērojamu
tranzīta tirdzniecības pieauguma
potenciālu.

Centrālāzijas augļi
Katru gadu pasaulē tiek pārdots vairāk
nekā 110 milj. tonnu augļu un dārzeņu.24
2014. gadā piecas Centrālāzijas valstis
saražoja 10,1 milj. tonnu augļu25, no
tiem – 37% arbūzu, 20% vīnogu un 16%
ābolu. Parējās lielākās preču kategorijas
bija aprikozes, melones, persiki un
nektarīni, citrusaugļi, plūmes un citi.
Centrālāzijas valstis tirgojas ar
kaimiņvalstīm Krieviju un Ķīnu, bet
tirdzniecības darījumu īpatsvars ar ES
valstīm 2012. gadā bija aptuveni 13-15%
Kazahstānā un 2-3% Uzbekistānā. Tas
lielā mērā ir tādēļ, ka lauksaimniecības
preču cenas un svara (price-to-weight)
attiecība ir zema, turklāt svaigi augļi un
dārzeņi ir prece, kas ātri bojājas, un to
transportēšanas izmaksas ir augstas,
tāpēc tos nevar pārvadāt lielos attālumos.
Pastāv arī problēmas, kas saistītas

23
24
25

26

27

ar importa licenču noteikumiem, kas
jāievēro augļu importētājiem, piemēram,
ierobežota pesticīdu izmantošana,
dažāda veida oficiālie produktu kontroles
pasākumi, marketinga standarti,
marķēšanas un iepakošanas noteikumi un
citi regulējumi, kas sarežģī procesu.
Pārtikas produktu tirdzniecības starp ES
un Centrālāzijas valstīm kopējais apjoms
ir salīdzinoši neliels salīdzinājumā ar citām
produktu grupām – lauksaimniecības
produktu importa no Centrālāzijas uz
ES vērtība 2016. gadā bija aptuveni
200 milj. EUR, kas ir tikai 1% kopējās no
Centrālāzijas importēto preču vērtības.26
2016. gadā ES ieveda augļus 17 milj.
EUR vērtībā no Uzbekistānas, tikai 3 milj.
EUR vērtībā no Kirgizstānas, 1 milj. EUR
vērtībā no Kazahstānas, un nemaz – no
Turkmenistānas un Tadžikistānas.27

European Commission. 2017. EU trade with India, 2017.
Augļi – 75 milj. tonnu, dārzeņi – 35 milj. tonnu.
Food and Agriculture orangization of the United Nations. Statistical Data.
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC.
European Union, Trade in goods with Central Asia 5. 2017. European Commission. Directorate-General
for Trade. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/november/tradoc_151896.pdf.
AGRI – Food trade statistical factsheet 2017. European Commission. Directorate-General for Agriculture
and Rural Development. https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/
outside-eu/countries/agrifood-kyrgyz-republic_en.pdf.
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Ir skaidri saskatāmas iespējas šīs
tirdzniecības paplašināšanai, lai arī tam
būs nepieciešama sadarbība starp valstu
valdībām, lauksaimniecības ražotājiem un

eksportētājiem. Tomēr, ja kāds uzņemtos
šādu proaktīvu rīcību, tas radītu pavisam
jaunu dzelzceļa tranzīta tirgu.

Minerālmēsli
Minerālmēsli, kas nodrošina
nepieciešamās ķīmiskās vielas augu
kultivēšanai, lielākoties tiek ražoti beramu
cietvielu, piemēram, granulu vai pulvera
veidā (90%) vai šķidrā veidā. Ilgtermiņa
globālā pieprasījuma prognoze ir pozitīva,
jo stabils pasaules iedzīvotāju skaita
pieaugums un pieaugošā labklājība
nozīmē to, ka pieaugs arī pārtikas
patēriņš. Starptautiskā Mēslošanas
līdzekļu nozares apvienība (International

Fertilizer Industry Association, IFA)
prognozē, ka līdz 2021. gadam
globālais pieprasījums pēc mēslošanas
līdzekļiem ik gadu pieaugs par 1,6%.28
2.23. attēlā skatāma nesenā augšupejošā
tendence – prognozētais kopējais patēriņš
2019. gadā sasniegs 199 milj. tonnu.
Slāpekļa, fosfora un kālija pieprasījums
veidos attiecīgi 60%, 23% un 17% no
kopējā pieprasījuma, un šis īpatsvars laika
gaitā pamatā nemainās.

Minerālmēslu globālais patēriņš un tā prognoze 2018. un
2019. gadam, milj. t

2.23. attēls
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Avots: ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO), 2016.

2.24. attēlā redzams, ka fosfora
mēslojuma cenas pēc lielām cenu
svārstībām nesenās finanšu krīzes laikā ir
stabilizējušās, savukārt slāpekļa un kālija
cenas pakāpeniski samazinās piegādes
jaudas kāpuma dēļ.

28

Galvenie minerālmēslu ražotāji ir Kanāda,
Ķīna, Krievija, ASV un Indija, turpretim
reģioni un valstis ar lauksaimniecībai
piemērotu klimatu, piemēram, Dienvidāzija,
Latīņamerika, Indija un Ķīna, ir lielākie
minerālmēslu patērētāji. 3. kartē attēlots
mēslošanas līdzekļu tirdzniecības globālās
tendences.

Fertilizer Outlook 2016 – 2020. 2016. International Fertilizer Industry Association. Rome, Italy.

Domnīca Certus

Domnīca Certus

Nākotnes mērķi, tagadnes virzieni. Latvija 2022

Minerālmēslu (slāpeklis, fosfors un kālijs)
cenas par tonnu, USD
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2.24. attēls
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Avots: Pasaules Banka, 2017.

Atšķirībā no ogļu un naftas tirgiem,
minerālmēslu tirgus ir daudzveidīgāks
ar salīdzinoši daudziem patērētājiem un
izplatītājiem. Ne Krievija, ne Baltkrievija
nav lielā mērā atkarīga no ES tirgus.

Krievija piegādā 15% no importētajiem
minerālmēsliem, kas tiek patērēti ES, kas
nav daudz salīdzinājumā ar Krievijas 30%
īpatsvaru kā ES naftas, tā ogļu tirgos.29
Krievijas galvenie tirdzniecības partneri
ir Brazīlija, Ķīna un ASV, uz kurām tā
attiecīgi eksportē 18%, 14% un 9% no
kopējā minerālmēslu eksporta apjoma.30
Tas pats attiecas arī uz Baltkrieviju, kura
mazāk nekā 15% no kālija minerālmēsliem
eksportē uz ES, savukārt uz Āziju – 60%
(24% uz Ķīnu, 10% uz Indiju). Tas var
nomierināt minerālmēslu ražotājus Krievijā
un Baltkrievijā, kā arī tranzīta pakalpojumu
sniedzējus, jo ES ievieš arvien vairāk
ierobežojumu minerālmēslu izmantošanai,
kas negatīvi ietekmēs slāpekļa mēslojuma
patēriņu. Paredzams, ka līdz 2025.
gadam slāpekļa mēslojuma patēriņš ES
samazināsies par 5%, lai gan pieprasījums
pēc kālija un fosfāta minerālmēsliem
pieaugs attiecīgi par 1,8% un 0,5%.
Viszemākais minerālmēslu pieprasījuma
pieaugums ir Eiropā, bet visaugstākais –
Latīņamerikā (3,3%) un Subsahāras
Āfrikā (4,7%).

Dažāda veida minerālmēslu tirdzniecības maršruti 2014. gadā

Avots: Starptautiskā Mēslošanas līdzekļu nozares apvienība (IFA), 2017.

29

30

Masačūsetsas Tehnoloģiskā institūta Ekonomiskās kompleksitātes novērojumu centrs
(The Observatory of Economic Complexity). 2017.
Dati par 2016. gada pirmo pusi. Avots: http://www.ved-stat.ru/analiz/238-export-fertilizers.

3. karte
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Baltijas jūras reģionā divas no lielākajām
kālija eksportētājvalstīm ir Krievija un
Baltkrievija, kuru īpatsvars 2014. gadā
bija attiecīgi 22% un 19% no pasaules
ražošanas apjoma. Kanādas īpatsvars bija

Domnīca Certus

32%, Ķīnas – 14%. Lietuva ražo apmēram
2 milj. tonnu slāpekļa mēslojuma.
2.25. attēlā redzama Lietuvas,
Baltkrievijas un Krievijas mēslošanas
līdzekļu eksporta dinamika pēdējos gados.

Krievijas, Baltkrievijas un Lietuvas minerālmēslu eksports 2008.-2016. gadā, milj. t

2.25. attēls
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Avots: UN Comtrade, 2017.

Baltkrievijas un Krievijas minerālmēslu
eksporta izaugsmes dinamika liecina,
ka tuvāko gadu laikā eksporta apjoms
palielināsies. Paredzams, ka Baltkrievijas
un Krievijas minerālmēslu eksports
no pašreizējā, attiecīgi 11,3 milj. t un
31,5 milj. t apjoma līdz 2030. gadam
(2022. gadam) sasniegs attiecīgi
14,1 milj. t (12,4 milj. t) un 39,3 milj. t

(34,6 milj. t) apjomu. Latvijas tranzīta
nozare 2016. gadā apkalpoja 3,9 milj.
tonnu minerālmēslu. Pieņemot, ka
proporcionāli pieaugs arī tranzīta
apjoms, līdz 2022. gadam (2030. gadam)
minerālmēslu tranzīta plūsmas Latvijā
caurmērā varētu pieaugt līdz 4,3 milj. t
(4,8 milj. t).
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Kāda ir tranzīta nozares stratēģija?

Stiprās puses
Lielākais tranzīta sektors
Baltijas valstīs
Liels augstas pievienotās vērtības
tranzīta īpatsvars
Zemākas izmaksas salīdzinājumā ar
Krievijas maršrutiem

Iespējas
Tirdzniecība ar Ķīnu (Jaunais zīda ceļš)
Citi jauni tirdzniecības maršruti:
Ziemeļu-Dienvidu koridors ar Indiju un
augļu tranzīts no Centrālāzijas
Minerālmēslu tranzīta attīstība
Projekts Rail Baltica paver iespēju
tirdzniecības ceļa attīstībai
austumu - rietumu virzienā

Šajā nodaļā apskatītās ilgtermiņa
tendences liecina, ka Latvijas tranzīta
partneri, maršruti un preces atrodas
mainīgā stāvoklī. Lai tik svarīgā tranzīta
nozare saglabātu konkurētspēju,
publiskajiem un privātajiem partneriem
būtu jāapsver divi virzieni nozares

Vājās puses
Dzelzseļa pārvadājumi ir mazāk
diversificēta salīdzinājumā ar Igauniju
un Lietuvu
Zems iekšējo pārvadājumu (pasažieru
un kravu) īpatsvars
Politiski saspīlētas attiecības ar
lielāko tranzīta partneri - Krieviju

Izaicinājumi
Krievijas tranzīta pārvadājumu
novirzīšana uz Krievijas ostām
Prognozējamais ogļu pieprasījuma
samazinājums

attīstības politikā. Pirmkārt, nepieciešams
identificēt un apgūt jaunus tirgus.
Otrkārt, vienlaikus jāveic pasākumi, lai
stiprinātu dzelzceļa tranzīta sektoru, lai
tas nākotnē saglabātu konkurētspēju
infrastruktūras un pakalpojumu cenu un
kvalitātes ziņā.
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Jauni tirgi
Jaunais zīda ceļš
Loģistikas centru izveide dzelzceļa
līniju ziemeļu-dienvidu un austrumurietumu virzienā, lai izmantotu
priekšrocības, ko sniedz Rail Baltica
attiecībā uz Rietumeiropas tirgu

Jaunas preces un tirgi
Attīstīt piegādes un
vairumtirdzniecības tirgu pieaugošajam
augļu tranzītam no Centrālāzijas
valstīm
Veidot partnerattiecības ar Indijas
dzelzceļa uzņēmumiem jauna tranzīta
ceļa caur Latviju attīstībai
Paplašināt tranzītu augošajā
minerālmēslojumu nozarē

Latvijas dzelzceļa nozares konkurētspējas
nostiprināšana un uzlabošana
Dzelzceļa tranzīta maršruts caur Krieviju
ir garāks un, iespējams, jauno ostu
būvniecības augsto izmaksu rezultātā
tas būs arī dārgāks nekā maršruts caur
Latviju. Ilgtermiņā Latvijas tranzīta
nozarei būtu jāspēj konkurēt ar Krieviju
cenu un pakalpojumu kvalitātes ziņā.
Rezultātā ir vērts apsvērt nostiprināšanas
stratēģiju. Tai ir trīs elementi.
Elektrifikācija. Nesen apstiprinātais
dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekts
maršrutā no Rēzeknes un Daugavpils
uz Rīgu (67% izmaksu finansē
ES fondi), visticamāk, samazinās
kopējās transporta izmaksas Latvijā.
E&Y aprēķini liecina, ka pie 50 milj.
tonnu kravu plūsmas, dzelzceļa
elektrifikācija radītu ikgadējus
ieguvumus 10,5 milj. EUR apmērā. Ja
kravu plūsma samazinātos līdz 40 vai
30 milj. tonnu, tad ieguvumi būtu
attiecīgi 6,4 milj. EUR vai 2,2 milj. EUR.

31

Iekšzemes pārvadājumu paplašināšana,
iekļaujot meža un kokapstrādes
produktus, kuru eksporta vērtība
2016. gadā pārsniedza 2 mljrd. EUR un
kas ir Latvijas lielākā eksporta prece.
Dzelzceļš ir rentabls un videi nekaitīgs
kokmateriālu transportēšanas veids,
lai gan rentabilitāte ir atkarīga arī
no attāluma starp uzglabāšanas
vietu autoceļa malā līdz dzelzceļa
terminālim, kas spēj apkalpot koksnes
produktus.
Trešā iespēja ir akcīzes nodokļa
samazināšana dzelzceļa transporta
degvielai. Pašlaik dzelzceļa transporta
degvielas patēriņš Latvijā ir mazāk
nekā 5% (0,07 milj. t) no visa degvielas
patēriņa valstī. 2017. gadā vienotais
akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai, kas ir
341 EUR par 1 000 litriem degvielas,
attiecas uz gandrīz visu patērēto
degvielu.31 Kopējie valsts ieņēmumi no

Vienīgais izņēmums ir degviela, kas tiek izmantota lauksaimniecības, kravu un apkures vajadzībām.
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akcīzes nodokļa degvielai, ko izmanto
dzelzceļš, ir 22,5 milj. EUR. Latvijā
nepastāv nekādas atlaides dzelzceļa
nozarē izmantojamajai degvielai.
Tomēr 12 ES valstis piemēro akcīzes
nodokļa samazinājumu dzelzceļa
transportam. Beļģija, Luksemburga,
Zviedrija un Ungārija efektīvi piemēro
nulles likmes akcīzes nodokli dzelzceļa
nozarē izmantojamajai degvielai.
2.26 attēlā redzams pašreizējais
regulārā un samazinātā akcīzes
nodokļa likme transporta degvielai.
Ir vairāki argumenti šāda priekšlikuma
aizstāvībai. Dzelzceļa transports ir
pasažieru un kravas autotransporta
aizvietotājs, tas ir videi draudzīgāks nekā
autotransports. Turklāt, ja ieņēmumi
no šī nodokļa finansē tikai autoceļu

infrastruktūras uzturēšanu, tad veidojas
situācija, ka ceļu infrastruktūra tiek
subsidētā divkārt – arī no dzelzceļa
nozares līdzekļiem. Viens no veidiem,
kā atbalstīt dzelzceļa nozari, veicināt
videi draudzīgu ceļošanu un pārtraukt
autotransporta subsidēšanu no dzelzceļa
ieņēmumiem, ir akcīzes nodokļa likmes
samazināšana dzelzceļa pārvadājumos
izmantojamajai degvielai.
Valsts ieņēmumi no akcīzes nodokļa
degvielai, ko izmanto dzelzceļš, Latvijā
ir 22,5 milj. EUR. Tas nozīmē, ka akcīzes
nodokļa samazinājums par 50% dzelzceļa
transportam samazinās valsts ieņēmumus
par 11,3 milj. EUR. 83% nodokļa atlaide,
kas ir vidējā atlaides likme (skat.
2.26. attēlu.), novestu pie ieņēmumu
samazināšanās par 18,7 miljoniem EUR.

Standarta un samazinātā akcīzes nodokļa likme dīzeļdegvielai, kas tiek izmantota dzelzceļa
transporta vajadzībām dažādās ES valstīs 2017. gadā
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2.26. attēls

3.

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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16
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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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Faktiskā vērtība
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NAP prognoze

16
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2020

Lietuva

40
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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
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1,7

1

0
-5
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25

5
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460,6
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445,0
334,3

332,1

13,8

Datorpakalpojumi un informācijas pakalpojumi

8,5
4,8

3,5

5,1

-1,2

209,4
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66,1

0
-5

632,3

Finanšu pakalpojumi
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783,4

Citi pakalpojumi

-0,5

Nominālais pakalpojumu eksports,
izmaiņas % pret iepriekšējo gadu
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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.
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82

Domnīca Certus

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

46

Elektronika

66

36

Farmācija

110

36

Cements u.c.

57

31

Nemetāliskie
Stikla izstrādājumi
minerāli

50

27

Cementa izstrādājumi

53

30

Dzērieni

64

28

Auto

3.4. attēls

85

Transports
15

Kuģi u.c.

73
26

Papīrs
Koki

57

20

Kokapstrāde

42

11

Mēbeles

42
18

Metālapstrāde

50

15

Pārtika

38

12

Citi

42

Tekstils
8

Apģērbi

55
21

Elektriskās iekārtas
Poligrāfija un ieraksti
Iekārtas
Citi

64

20

42

19

Ķīmija

18

Remonts

17

Gumija un plastmasa

62
89
51

16

Cita ražošana

49

13
0

51
25

50

75

100
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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.
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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

Igaunija

83

Bulgārija

80

Ungārija

62

Čehija

Bulgārija
23,0
6,5

12,7
7,5

Latvija

51

Slovākija

46

Polija

40

3,3
-3,6

2000

55

04

08

12

2016

2000

04

Čehija

Rumānija

38

Lietuva

32

Slovēnija

29

6,5

6,6
2,2

60

Horvātija

Ungārija

08

12

12

2016

2000

3,0
04

Slovākija

08

08

12

2016

Latvija

2,1
08

04

7,3

4,8

04

2000

Horvātija

7,8 9,0

2000

2016

12

2016

6,5

4,6

2000

1,8
04

Polija

08

12

2016

Rumānija

15,8
6,7

Serbija

80

7,8
4,5

Moldova

53

Ukraina

52

3,9

2,6

3,5

2016

2000

2,1

-0,4
2000

04

08

12

2016
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04

Lietuva

08

12

04

Slovēnija

08

12
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Serbija

Baltkrievija 39

10,9
5,3

2000

5,6

5,1

04

08

12

0,5

0,7

2016

2000

3,2
04

Moldova

2,7
08

12

2016

0,7
2000

Ukraina

04

08

12
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10,5
6,9

5,8

2000

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

Maķedonija

2 907

Serbija

2 553

500

1 000

1 500

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.
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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, %

3.12. attēls

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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0,91

0,68

0,33

0,32

0,36

0,23
0,18

Polija

Čehija

0,11

0,10

Ungārija

Rumānija

1995

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

3.14. attēls

Vieta

Ražošanas
uzsākšanas Nodabinātie,
gads
2015. gadā

Ražošanas
kapacitāte,
2016. gadā
(tūkst.)

Kaļiņingrada

1996

3 500

100

Minska

2003

800

20

600

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

Tihi

1991

3 270

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

Bratislava

400

Slovākija
VW Group

UKRAINA

ČEHIJA

9 762

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

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

Rumānija

SERBIJA

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

13
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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.

Domnīca Certus

Domnīca Certus

Nākotnes mērķi, tagadnes virzieni. Latvija 2022

97

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+

3
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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
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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.

4.

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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Sadiks Kāns (Sadiq Khan),
Londonas mērs
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Rīgas iedzīvotāju skaits 1867.-1913.gadā4
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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

15

16

17
18
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:
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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
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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
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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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Avots: Auers, D. 2016. Augstākās izglītības nozare Latvijā: Strauja izaugsme, augsts potenciāls.
Latvijas konkurētspējas ziņojums 2016. Rīga: Domnīca Certus.

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
RISEBA (Meža iela 3)
LU Akadēmiskais Centrs
Torņakalnā

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