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 2020.gadā Latvijai bija lielākais IKP 
kritums starp Baltijas valstīm. To 
noteica gan piesardzīgā fiskālā 
politika, gan tranzītbiznesa krīze. 

 Lietuvā saimnieciskās aktivitātes 
kritums bija vismazākais – valsts 
aktīvi stimulēja ekonomiku, šajā 
valstī nav lielu ar starptautiskiem 
pasažieru pārvadājumiem saistītu 
uzņēmumu, kādi Latvijā un Igaunijā 
ir attiecīgi AirBaltic un Tallink. Tās 
ekonomikā arī vislielāko daļu veido 
rūpniecība – pandēmijas samērā 
maz skarta nozare. 

 2021.gadā ekonomiku atgūšanās 
būs vājāka nekā prognozē analītiķu 
vairākums, jo pakalpojumu nozarēm 
noteikti ierobežojumi šobrīd ir 
smagāki nekā pandēmijas sākumā, 
tie vēl turpināsies samērā ilgi. 

 Turpretim 2022.gads Baltijas valstu 
ekonomikām būs izcils – izaugsmi 
vienlaikus spēcīgi stimuēs patēriņš, 
investīcijas un eksports.

Latvijai ir cerības atgūt zaudēto

Prognozes par Baltijas valstu IKP pieaugumu un nesenā vēsture, %
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 Eurostat dati vēsta, ka 
patēriņa kritums Latvijā pērn 
bija daudz straujāks nekā 
pārējās Baltijas valstīs. To ir 
grūti saprast, jo galvenajā 
patēriņa nozarē 
mazumtirdzniecībā Latvijas 
sniegums bija ļoti līdzīgs

 Iespējams, ka tā ir mērīšanas 
problēma, pērn Latvijā it kā 
bija ļoti straujš krājumu 
pieaugums, kas arī ir grūti 
saprotams. Iespējams, ka tas 
varētu būt «nepamanīts» 
patēriņš. 

Vai tiešām patēriņš pērn bija tik vājš?

Privātā patēriņa izmaiņas Baltijā kopš 2014.gada, % 

Avots: Eurostat dati un Luminor prognozes
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 Pandēmijas sākumā 
bažījāmies, ka investīcijas 
pērn saruks, jo uzņēmumos 
valdīs bažas par nākotni.

 Taču nenoteiktība strauji 
samazinājās, prognozes 
uzlabojās, valstis aktīvi 
stimulēja celtniecību. 

 Igaunijā straujo investīciju 
kāpumu palīdzēja nodrošināt 
lieli ārvalstu uzņēmumu 
intelektuālā īpašuma 
ieguldījumi IT nozarē

Investīcijas bija apbrīnojami noturīgas
Ieguldījumi pamatlīdzekļos, izmaiņas, %
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 Eksports kopumā 
samazinājās nedaudz, taču 
tas ietver veiksmīgu preču 
eksportu un ievērojami 
sarūkošu pakalpojumu 
eksportu.

 Baltijas valstīm palīdzēja to 
veiksmīgā eksporta struktūra 
– maz tūrisma, daudz biznesa 
pakalpojumu, koksnes un 
pārtikas.

Eksports kopumā izskatās labi

Preču un pakalpojumu eksports reālā izteiksmē, izmaiņas, %
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 Preču eksports pērn Baltijā bija 
ļoti noturīgs – pasaulē joprojām 
visiem vajadzēja pārtiku. 
Kokapstrāde guva labumu no 
aktīvās privātmāju būvniecības, 
remontiem. 

 Latvijā bija lielas veiksmes 
produktu līmenī nozaru ietvaros 
– sakaru iekārtas elektronikā, 
maza autobūves piegāžu daļa 
mašīnbūvē.

 Latvijas pakalpojumu 
eksportam klājās diezgan slikti, 
jo pandēmijas iespaidu 
pastiprināja tranzīta norieta 
ietekme.

Preces izrādījās izturīgākas par pakalpojumiem
Preču un pakalpojumu eksporta izmaiņas ES valstīs 2020.gadā, %
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 Kā Latvijas ekonomikā sāk 
notikt kaut kas labs, statistiķi to 
noslēpj (joks). Ir zināms, ka labi 
klājas arī elektronikai un 
farmācijai, kuru dati ir kļuvuši 
konfidenciāli.

 Pat it kā «vecmodīgas» 
nozares var augt, kā poligrāfija, 
ražošanai pārceļoties no citām 
valstīm. 

 Cieta nozares, kuru 
pieprasījums vājš. Remonta un 
iekārtu uzstādīšanas nozari 
gremdē tranzīta krīze. Cilvēki 
mazāk pērk apģērbu, jo veikali 
slēgti, dzīvo mājās.

Arī preču nozaru ietvaros bija lieli kontrasti

Latvijas apstrādes rūpniecības nozaru izlaides izmaiņas 2020. gadā, %
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 «Balto apkaklīšu» pakalpojumu 
eksports 2020.gadā turpināja 
augt, tikai lēnāk nekā 
iepriekšējos gados.

 Tranzīta pakalpojumu eksporta 
ienākumi ir nokrituši jau pat zem 
celtniecības pakalpojumu 
līmeņa. Labā ziņa tie – turpmāk 
Latvijas ekonomiku daudz vairs 
daudz neietekmēs.

 Liela negatīva ietekme bija 
tūrisma pakalpojumiem, bet par 
to atjaunošanos nākotnē nav 
nekādu šaubu. 

Taču vistrakāko kontrastu zeme
pērn bija pakalpojumu eksports
Latvijas pakalpojumu eksporta izmaiņas 2020.gadā, %
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 Bezdarbs 2020.gadā pārvērtās 
no ekonomiska par politisku 
rādītāju. Valsts sniegtais 
atbalsts uzņēmumiem lielā mērā 
noteica, cik cilvēkus atlaidīs

 Ja nebūtu dīkstāves pabalstu un 
citu instrumentu, bezdarbs 
2020. gada vasarā Latvijā varēja 
būt par ~3 procentpunktiem 
augstāks

 Darba meklētāju īpatsvars šī 
gada vasarā sāks strauji 
samazināties, taču gada vidējais 
rādītājs vēl būs augstāks nekā 
pērn.

 Atbalsta pasākumu uzlabošana 
Latvijā palīdzēs stabilizēt darba 
tirgu

Darba tirgus pērn bija diezgan labi 
«izolēts» no ekonomikas

Bezdarba līmenis Baltijā, fakts un prognozes, %
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 Ceturkšņu griezumā vairākās 
nozarēs būs ļoti lieli kritumi un 
kāpumi, taču gada kopējais 
rezultāts būs līdzīgs pērnajam

 Nākamgad aina būs pilnīgi 
pretēja – pārmaiņas ceturkšņu 
griezumā vairs nebūs tik 
krasas. Taču, tā kā nākamais 
gads jau sāksies no diezgan 
augsta punkta, tad kāpums 
gadā kopumā pret 2021. gadu 
būs ļoti spēcīgs. 

Šogad nozaru rādītāji diezgan līdzīgi,
bet nākamgad būs īsta uguņošana
Prognozes par nozaru pieaugumu šogad un nākamgad
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Iemesli optimismam un pesimismam Latvijā
T



Ekonomikas attīstību šogad bremzējošie faktori
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 Izskatās, ka stingri ierobežojumi būs vismaz līdz maija vidum vai beigām – līdz tam imunitātes līmenis
būs diezgan zems

 Runas par atkārtotu viļņu riskiem pat valstīs ar diezgan sekmīgu vakcināciju liek domāt, ka diezgan nozīmīgi 
ierobežojumi būs pēc tam vēl vairākus mēnešus
 Piemēram – restorāni tiek atvērti, bet ar distancēšanās ierobežojumiem

 Masu pasākumi – diez vai ātrāk par gada beigām

 Fiskālā politika ļoti aktīva, taču nauda ir «bloķēta», mājsaimniecībām viegli krāt, grūti tērēt

 Pandēmija ir bijusi ilga, mainījusies uztvere optimisma līmenis visdrīzāk atjaunosies pakāpeniski

 Preču eksporta pieprasījums ir spēcīgs, bet jaudas jau ir diezgan noslogotas, ražošanu strauji kāpināt grūti

 Daudzu pakalpojumu nozaru uzņēmumu bilances ir ļoti novājinātas

 Gada 2.pusē gaidāms spēcīgs pieaugums ceturkšņu griezumā, taču tas nepaspēs «izglābt» gada IKP 

Kāpēc esam skeptiski par Latviju šogad
Atrodoties tunelī, tā garumu noteikt ir grūti



Kāpēc esam optimistiski par Latviju nākamgad
Laime nenāk viena!

2022. gadā būs unikāls izaugsmei labvēlīgu apstākļu salikums
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Patēriņš atbrīvosies no ierobežojumu sloga
 Mājsaimniecības ir uzkrājušas daudz naudas
 Fiskālā politika joprojām būs aktīva. Kad Latvijā būs nākamās Saeimas vēlēšanās? 

Eksporta preču pieprasījums būs spēcīgs
 Daļai rūpniecības nozaru jau klājas labi, bet ierobežojumu atcelšana radīs iespējas citām, piemēram, vieglajai rūpniecībai
 Klimata politika var pastiprināt pieprasījumu pēc koksnes izstrādājumiem, iekārtām

Pakalpojumu eksports
 Atjaunosies tūrisms
 «Balto apkaklīšu» eksports var gūt labumu no attālinātā darba kultūras attīstības

Pandēmijas laikā aktivizējās jauno mājokļu tirgus. Ir priekšnosacījumi tālākai izaugsmei

Investīcijas
 Atveseļošanās un noturības mehānisms, kā arī RailBaltica
 Tiek pieteikti vērienīgi privātā sektora projekti – biroji Rīgā, rūpnīcas Liepājā
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 Skaidrs, ka var tikai ļoti aptuveni 
nojaust, kā mainīsies 
pakalpojumu eksports nākotnē, 
taču tuvākās nākotnes aprišu 
iekļaušana grafikā sniedz 
svarīgus ieskatus.

 Pat tad, ja biznesa un IT 
pakalpojumu pieaugums būs 
lēnāks nekā bijis kopš 2000. vai 
2010 gada - viencipara skaitļos 
mērāms, tā dominance 
pakalpojumu eksportā 
nostiprināsies.

 Autotransporta attīstību varētu 
kaitēt Rietumeiropas 
protekcionisma pasākumi

 Tranzīta nākotne izskatās 
diezgan bēdīga

Šeit dzimst jaunā Latvijas ekonomika

Pakalpojumu eksports miljonos eiro, fakts un prognozes
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Pakalpojumu eksporta
struktūra mainās
Galvenie pakalpojumu eksporta veidi, % 2007
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 Vēl diezgan nesen rūpniecībā 
dominēja pārtikas pārstrāde, 
kuras attīstības perspektīvas 
acīmredzot nebija labas. 

 Metālapstrāde un mašīnbūve 
kopš ~2016.gada ir strauji 
attīstās, tas turpināsies –
veidojas klāsteru efekti, 
pilsētas iemācās piesaistīt šo 
nozaru uzņēmumus

 Ir cerības, ka pārtikas 
dinamika būs labāka nekā 
līdz šim, jo pieaug ambiciozu 
nozaru līderu – Dobeles 
Dzirnavnieks, Food Union, 
Karavela īpatsvars

Būs episka cīņa starp kokiem un mašīnām
Rūpniecības nozaru pievienotā vērtība, miljonos eiro 
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Rūpniecības struktūras 
maiņa ir lēnāka, bet 
«lielais» nozaru dalījums 
neatklāj visu
Rūpniecības nozaru struktūra, %
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 Luminor reģionu eksporta 
pētījums eksportētāju devumu 
mēra pēc to darba algu fonda, 
ko atspoguļo valsts sociālās 
apdrošināšanās obligātās 
iemaksas. 

 Tas rāda, ka meža nozarē 
pieaug to nozaru īpatsvars, 
kuras ražo gala produktus, 
nevis starppatēriņa produktus 
un rada lielāku pievienoto 
vērtību uz koksnes kubikmetru. 

 Īpaši cerīga ir būvgaldniecības 
straujā attīstība, tā rada 
priekšnoteikumus māju un 
mēbeļu ražošanas attīstībai.

Piemērs nozaru iekšējā skaistuma 
uzplaukumam – meža nozare
Meža nozares struktūra un produktu segmentu attīstība, Luminor pētījums

Avots: Luminor pētījums
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 Pērn Latvija turpināja 
samazināt gadsimta pirmajā 
desmitgadē uzkrāto lielo neto 
ārējo parādu, kas bija 
galvenokārt banku (netieši – arī 
mājsaimniecību) un uzņēmumu 
parāds pret pārējo pasauli.

 Kopš tā laika uzņēmumi un 
mājsaimniecības ir 
samazinājuši savus parādus un 
palielinājuši uzkrājumus tik 
strauji, ka tas ar uzviju 
kompensējis valsts parāda 
pieaugumu.

 Tas notika arī pērn, neto ārējais 
parāds samazinājās no 18,9% 
līdz 14,3% no IKP

Enerģijas rezerves – neto ārējais parāds
Neto ārējais parāds un ārējo investīciju bilance, % no IKP
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Avots: Latvijas Bankas dati



21

 Mājsaimniecību hipotekāro 
parādsaistību līmenis attiecībā 
pret IKP Latvijā ir zemākais 
Eirozonā. 

 Tā ir vienlaikus neizmantota 
izaugsmes iespēja līdz šim un 
arī enerģijas rezerve nākotnei. 

Ekonomikas enerģijas rezerve –
mājsaimniecību parādu līmenis
Mājsaimniecībām izsniegtie hipotekārie kredīti, % no IKP, eirozonas valstis, 06.2000
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 Galvenokārt OIK radītais 
elektrības cenu 
sadārdzinājums bija nozīmīgs 
šķērslis rūpniecības attīstībai 
iepriekšējā desmitgadē. 

 Tagad elektrības cenas Latvijā 
atkal ir konkurētspējīgas ES, 
kaut arī vairākās patēriņa 
grupās joprojām augstākas 
nekā Igaunijā un Ziemeļvalstīs

 Piebildīsim, elektrības cenas 
ražotājiem joprojām 
sadārdzina nepamatotas 
sadales izmaksu 
šķērssubsīdijas, kas liek tiem 
subsidēt mājsaimniecības. Šī 
politika ir jāmaina, jo 
mājsaimniecības tāpat par 
visu galu galā samaksā, šajā 
gadījumā – neradītu 
darbavietu un nesaņemtu algu 
veidā. Turklāt visdrīzāk 
samaksā ar uzviju. 

Vēl viens iemesls optimismam

Elektrības cenas uzņēmumiem, % no ES vidējā līmeņa, patēriņa grupās
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 Šeit ir ietvertas nozares, kuru 
izaugsmes potenciāls varētu 
būt augstāks nekā ekonomikai 
kopumā:

 Apstrādes rūpniecības 
nozares – ķīmija un farmācija, 
metālapstrāde un mašīnbūve, 
elektronika

 Pakalpojumu nozares –
aviopārvadājumi, informācija 
un sakari, finanses, 
profesionālie pakalpojumi, 
māksla un izklaide

Iespēja – tehnoloģiju nozaru daļa 
ekonomikā aug
Vidējo un augsto tehnoloģiju, zināšanu un radošo nozaru daļa Baltijā,
% no kopējās pievienotās vērtības
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 Liepājas rūpniecības politika un 
tās rezultāti guvuši lielu un 
pelnītu ievērību pēdējā laikā, 
bet tā nav vienīgā veiksmīgā 
rūpniecības pilsēta.

 Šie piemēri pierāda – Latvijas 
nodokļu, enerģētikas politika un 
citi nacionālā līmeņa faktori, kas 
ietekmē rūpniecību, ir tālu no 
pilnības, taču laba vietējā 
pārvaldība var mainīt ļoti daudz. 

 Attīstības politikai ir jābalstās uz 
vietējām īpatnībām. Rīgā un tās 
tuvākajā apkārtnē eksportu 
virzīs pirmkārt pakalpojumi, bet 
pārējā Latvijā vairākumā 
gadījumu tā būs rūpniecība. 

Labklājības izcelsme ir vietēja
Jaunu rūpnīcu būve un plānošana Liepājā 2017. – 2021. gadā

Avots: Liepājas dome



Ekonomika augs, bet kur pieņems lēmumus par to?

Piemērs – daži nesen izziņoti vai jau šobrīd īstenoti lieil nekustamo īpašumu attīstības projekti

Latvijas uzņēmumiem ir vājas pozīcijas arī nozarēs, kur kaimiņvalstu uzņēmumi ir stipri

Projekts EURm M2 Attīstītājs Valsts

Preses nama kvartāls – visas kārtas 200 Lords LB Special Fund V Lietuva

Business Garden 41 000 Vastint Zviedrija

High Tech Campus Lielirbes ielā 120 000 Urban Inventors Lietuva

Verde 45 000 Capitalica Asset Management Igaunija

Lucavsala un Zaķusala 260 Merks Igaunija

Balasta dambis 30 20 000 Direct Invest Group Igaunija

Noliktavu parki pie lidostas 75 000 Piche Latvija

Industriālais parks Rumbulā 45 80 000 Sirin Development Lietuva

Elemental Skanste 45 000 Kapitel Igaunija
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 No vienas puses, varētu teikt –
viss kārtībā, cīņa par 
darbiniekiem veicina labklājības 
plašāku sadali, bruto 
rentabilitāte bija ļoti augsta, 
tagad tā ir tuva ES vidējam.

 No otras puses, uzņēmumiem 
būs mazāk resursu izaugsmes 
finansēšanai, iespējams, ka 
Latvijas ekonomikas izaugsmē 
arvien lielāku lomu spēlēs 
ārvalstu uzņēmumi. 

Par problēmām uzņēmumu konkurētspēju
un stratēģiju liecina rentabilitātes kritums 
Uzņēmumu bruto rentabilitāte, %
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Baltijas pastarīte?Latvijas pārbaudījumu gadi



IKP pieaugums Baltijā kopā un uz iedzīvotāju 2014-2020

IKP pieaugums ES un Baltijā kopš 2014.gada, %

Rēķinot uz vienu iedzīvotāju, izskatāmies labāk, bet tas ir vājš mierinājums
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Latvijas konverģence
un tās pauzes
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Vai vaina ir balto apkaklīšu pakalpojumos?
Laikā līdz 2019.gadam turējāmies braši, vismaz attiecībā pret Lietuvu izskatāmies OK, bet 2020.gadā
viņi panāca milzu uzrāvienu IT pakalpojumos. LV finanšu pakalpojumu eksports krasi saruka politisku lēmumu rezultātā.
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Transporta pakalpojumos – noteikti!
Te gan jāpiebilst, ka Lietuvas dati ir grūti interpretējami,jo autopārvadājumu eksporta devums Lietuvas 
iedzīvotāju ienākumos ir samērā mazs
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Laikā no 2014. līdz 2020. gadam rūpniecības pievienotās vērtības kāpums Lietuvā bija pārliecinoši lielāks nekā Latvijā
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Nevarētu teikt, ka mēs līdz šim būtu bijuši izcilnieki rūpniecībā
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Rūpniecības pievienotās vērtības kāpums uz 
iedzīvotāju faktiskajās cenās 2014-2020
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Pasaules
makro konteksts



OECD prognozes par pasaules ekonomiku
OECD martā krasi uzlaboja prognozi salīdzinājumā ar decembri, taču jaunākie pandēmijnotikumi var likt to atkal pārvērtēt

Valsts 2020 2021 2022

Pasaule -3.4 5.6 4.0

Eirozona -6.8 3.9 3.8

... Vācija -5.3 3.0 3.7

... Francija -8.2 5.9 3.8

ASV -3.5 6.5 4.0

Japāna -4.8 2.7 1.8

Lielbritānija -9.9 5.1 4.7

Ķīna 2.3 7.8 4.9

Krievija -3.6 2.7 2.6

Indija -7.4 12.6 5.4
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 Šie indeksi mēra, cik 
ļoti faktiskie notikumi 
atšķiras no 
iepriekšējām 
ekonomistu 
prognozēm. 

 Pārsteigumu 
diapazons šīs krīzes 
laikā ir bijis vēsturiski 
nepieredzēts. 

Pasaule ir trakomāja
Citibank ekonomisko pārsteigumu indeksi piecu gadu laikā
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 Iepirkuma vadītāju
indeksi parasti tiek 
uzskatīti par labiem 
ekonomikas tendenču 
mērītājiem.

 Taču šobrīd 
svārstības ir tik 
krasas, ka 
ekonomikas 
praktiķiem sāk jukt 
atskaites punkti.

 Indeksu 
prognozēšanas spēja 
pandēmijas laikā nav 
bijusi ļoti laba.

Praktiskie vīri un sievas Eiropā
ir skeptiski
PMI indeksi kopš 2019. gada oktobra
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Taču ražotāji ir optimistiski
pat Eiropā
Rūpniecības un pakalpojumu indeksi ASV un Eiropā
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Pārejošas dzīves grūtības vajag uztvert filozofiski!
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Paldies!


