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 SITUĀCIJAS NOVĒRTĒJUMS 

Līdzīgi daudzām pasaules valstīm, kuras šodien veido savu nākotni, arī Latvijas 
valdība par savu uzdevumu ir izvirzījusi uz zināšanām balstītas ekonomikas jeb 
vienkārši zināšanu ekonomikas veidošanu. Tikai dažu valstu – Čīles, Korejas, 
Malaizijas un Taivānas pozitīvā pieredze ir veicinājusi zināšanu ekonomikas nozīmes 
atzīšanu visā pasaulē. Zināšanu iegūšanu vai papildināšanu bieži uztver kā universālu 
līdzekli, ar kura palīdzību valstis ar ierobežotiem dabas resursiem var panākt 
izaugsmi, bet citas var dažādot attīstību nodrošinošos avotus. Šodien ekonomisko 
attīstību bieži traktē kā tehnoloģisku parādību; attiecībā uz atpalikušu tautsaimniecību 
ekonomiskā attīstība ir līdzeklis, kas ļaus attīstībā panākt tehnoloģiski progresīvās 
valstis. Tomēr jāievēro tas, ka iespējas ģenerēt zināšanas ir koncentrētas salīdzinoši 
maz valstīs un kompānijās, tādējādi zināšanu apgūšana ir apgrūtināta un kļūst par 
izaicinājumu, īpaši tādai valstij kāda ir Latvija.  

Šajā pētījumā aplūkoti pasākumi, kurus Latvijas valdība var veikt tuvāko gadu laikā, 
lai pārkārtotu Latvijas tautsaimniecību uz zināšanu pamatiem. Stratēģija, kuru piedāvā 
FIAS, balstās uz diviem pamatelementiem - uzņēmējdarbības jeb biznesa vides 
sakārtošanu un saiknes stiprināšanu starp vietējām firmām, ārvalstu sadarbības 
partneriem un klientiem, un tas būtu veids, kādā sekmēt jaunāko tehnoloģiju 
pārņemšanu un ieviešanu. Šādi stratēģijas virzieni palīdzētu attīstīt privāto sektoru un 
pieaugtu ārvalstu firmu un vietējo mazo un vidējo uzņēmumu līdzdarbība, kuru 
pieņemts uzskatīt par galveno avotu tehnoloģiju ieviešanā un attīstībā. Šādi uzņēmumi 
un to integrācija pasaules ekonomikā nodrošināja panākumus Čīlē, Īrijā un lielākajā 
daļā Austrumāzijas valstu pēdējo desmit gadu laikā.  

Pētījums papildinās jau veikto un pieejamo analīzi, un tajā nav iekļauti atsevišķi 
svarīgi jautājumi, kuru vieta ir valdības kopējā stratēģijā. Tajā nav apskatīta izglītības 
sistēma un nav risināts jautājums par jaunrades iniciatīvu finansēšanu, jo šiem 
jautājumiem ir veltīti citi pētījumi. 

Šobrīd Latvija vēl nav valsts ar zināšanās balstītu tautsaimniecību. Svarīgākie 
zināšanas prasošie sektori - informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, elektronika, 
materiālu zinātnes, koksnes ķīmija, biotehnoloģija un farmakoloģija - Latvijas 
ekonomikā vēl arvien ir kritiskā stāvoklī. Piemēram, ir atzīts, ka augsto tehnoloģiju 
jomā ir nodarbināti tikai 2% no kopējā Latvijas darbaspēka, un tas ir zemāks rādītājs 
par vidēji 3,5% esošajās un topošajās ES dalībvalstīs. Tas pats sakāms arī par tiešo 
ārvalstu investīciju un eksporta plūsmām, kas ir Latvijai līdzīgo pārejas ekonomikas 
valstu svarīgi tehnoloģiju iegūšanas un ieviešanas kanāli.  

Salīdzinoši kritiskā zināšanu ekonomikas sektoru loma Latvijas tautsaimniecībā 
varētu būt pārsteigums politiķiem. Patiesībā tam jākļūst par galveno motivāciju, 
valdībām atjauninot savu stratēģiju. Šāds secinājums balstās uz Latvijas salīdzinoši 
zemo reitingu Eiropas valstu vidū, ieskaitot arī topošās ES dalībvalstis, pēc Pasaules 
Bankas institūta izstrādātās zināšanu ekonomikas novērtēšanas četrdimensiju 
metodikas. Visumā Latviju var vērtēt līdzīgi Lietuvai un Polijai, ierindojot to tūlīt aiz 
Igaunijas un Čehijas, bet tālu aiz Francijas, Vācijas un Lielbritānijas. Šāds 
salīdzinājums starp valstīm norāda uz ierobežoto privātā sektora darbību Latvijas 
zināšanu ekonomikā. Tas nozīmē, ka tikai atsevišķas privātās firmas ir tieši iesaistītas 
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zināšanas prasošu sektoru darbībā un arī to, ka privātā sektora zinātniski pētnieciskā 
darba finansējums ir starp zemākajiem Eiropā, veidojot tikai 0,2% no IKP, un tas ir 
aptuveni sešas reizes mazāk kā vidēji ES valstīs.  

Uzņēmējdarbības klimata uzlabošana 

Kā liecina valstu rādītāju savstarpējais salīdzinājums, ko izmanto starptautiskā praksē, 
biznesa vide Latvijā dažu pēdējo gadu laikā ir ievērojami uzlabojusies. Neskatoties uz 
to, arī turpmāk vispārējam investīciju klimatam ir jābūt valdības prioritāšu skaitā, jo 
parasti zināšanu ģenerēšanas un izplatīšanas galvenais avots ir firmas, kuras visasāk 
reaģē uz biznesa vides kvalitāti. Ārzemju firmām ir iespēja izvēlēties savu darbības 
vietu daudzās dažādās valstīs, bet mazie un vidējie uzņēmumi var atlikt savu projektu 
īstenošanu vai darboties neoficiāli, tādējādi kavējot paši savu tehnoloģisko attīstību. 

 Pamatojoties uz klātienes intervijām ar valdības pārstāvjiem, apsekojot vairāk nekā 
400 firmas Latvijā un izmantojot savu pasaules praksi, FIAS ir noteicis vairākus 
svarīgākos investīciju klimata problēmjautājumus: 

• Latvijā nav vietēja organizācija, kura ir atbildīga par nacionālās zināšanu 
ekonomikas veidošanu. 

• Eksportētāji un mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) cieš no 
neobjektivitātes, kas izpaužas kā ar importa/eksporta darbībām saistīti 
pārāk lieli administratīvie izdevumi, kvalitātes standartu trūkums un 
nodokļu sistēmas nepilnības. 

• Kvalificēts darbaspēks ir grūti pieejams, uz to norāda 88% no FIAS 
aptaujātām firmām, kuras ir norūpējušās par rūkošo vietējā darbaspēka 
tehnisko kapacitāti, īpaši jau datorprogrammu jomā. 

• Privātais sektors maz tiek iesaistīts zinātniski pētnieciskā darbībā un uz 
izglītību un zināšanām balstītās jomās.  

• Starp valsts zinātniski pētnieciskajām iestādēm un uzņēmumiem ir 
ierobežoti sakari un sadarbība; tam par iemeslu ir vājš institucionālais 
pamats un kontaktu trūkums. Vairākas neskaidrības tiesiskajā pamatojumā 
ir izraisījušas daudzu kompāniju un zinātnieku bažas. 

 
Kas būtu darāms šo problēmu risinājuma meklējumos? FIAS piedāvā virkni 
rekomendāciju, kuras apkopotas 1.tabulā 
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1.tabula. Svarīgāko rekomendāciju kopsavilkums   
Kas darāms Rekomendācijas 
 Kā jādara Kā nav jādara 
Noteikt 
institucionāli 
svarīgāko 
uzdevumu 

• Sekojot sekmīgu valstu – Igaunijas, 
Somijas piemēram, nodibināt tehnoloģiju 
padomi, kas būtu piesaistīta augstākajam 
politiskajam līmenim un kurā darbotos arī 
privātā sektora pārstāvji 

• Nav jāizmanto „lāpīšanas” 
pieeja, kurai raksturīgs 
koordinācijas trūkums starp 
valsts un privātā sektora 
darbībām, kā arī pašā valsts 
sektorā 

Likvidēt 
esošās 
barjeras 
eksportētājiem 
un MVU 

• Vienkāršot administratīvo procedūru 
eksportētājiem un MVU, īpaši saīsinot 
importa/eksporta procedūru kārtošanas 
laiku un aizkavējumus 

• Sekmēt un atbalstīt kvalitātes standartu 
ieviešanu, sniedzot nepieciešamo 
informāciju un arī finansiālu atbalstu, 
īpaši MVU 

• Nav jāatbalsta nodokļu 
sistēmas nepilnības un 
fiskālie stimuli: 
o Piešķirot nodokļu 

atlaides lielām 
investīcijām 

o Aizkavējot PVN 
atmaksāšanu 
eksportētājiem 

Veicināt 
kvalificēta 
darbaspēka 
pieejamību 

• Īstenot atbilstošu grantu programmas, 
kuras paredz, ka firmas nodrošina 
apmācību, īpašu uzmanību pievēršot:  
o Darba devēja atbildībai 
o Programmu izstrādei konkursa 

kārtībā  
o Stingri plānojot finansējumu 
o Nodrošinot atbalstu mazākiem 

uzņēmumiem 
• Veicināt ārvalstu strādnieku algošanu 

īpašas vajadzības jomās, paātrinot 
imigrācijas procedūru kārtošanu noteiktas 
specializācijas vai jomas darbiniekiem 
(zemāk par vadības līmeni) 

• Nav jāatbalsta nodokļu 
atlaides apmācības 
izdevumiem, jo tie ir 
mazefektīvāki par 
atbilstošiem grantiem un tiem 
ir tendence darboties lielu 
firmu labā. 

Veicināt 
privāto 
zinātniski 
pētniecisko 
darbību 

• Nostiprinot tiesu sistēmu, sekmēt 
intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu un 
īstenošanu. 

 

• Nevar paļauties uz nodokļu 
stimuliem, ko piemēro R&D 
izdevumiem, un kas Latvijas 
esošajā nodokļu sistēmā ir 
plaši izplatīti 

• Nevajag rūpīgi izvērtēt 
atbilstošo grantu plānus, 
vismaz plašā nozīmē, jo ir 
grūti noteikt pieaugošo jeb 
nākotnes R&D izdevumu 
vērtību un šādi izdevumi nav 
tik efektīvi kā līdzīgas 
darbaspēka apmācības 
programmas. 

 
Nostiprināt 
saikni starp 
uzņēmumiem 
un pētniecības 
iestādēm 

• Pārskatīt intelektuālā īpašuma tiesību 
normatīvos aktus, lai sekmētu pētnieku un 
institūtu darbību patentu un 
komercializācijas jomā 

• Koordinēt un veicināt informācijas 
apmaiņu (plūsmas), nostiprinot nozaru 
apvienību lomu (un/vai Latvijas Attīstības 
aģentūras darbu) un attīstot sadarbību ar 
ārvalstu partneriem/klientiem/tirgiem 

• Nevajag izmantot nodokļu 
stimulus, kuru mērķis ir 
veicināt plašākus kopējos 
pētījumus. 
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Šie ieteikumi būtu jāaplūko kā priekšlikumi diskusijai ar Latvijas valdību. Patiešām, 
pārvaldes struktūras var izdarīt izvēli no daudzskaitlīgām iespējām – sākot ar īpašiem 
nodokļu režīmiem līdz pat apmācības subsīdijām un finansiālai palīdzībai. Latvijas 
politiķiem nevajadzētu ignorēt labu darba iemaņu un apmācības iespēju nozīmi 
privātajā sektorā. Jaunākā starptautiskā pieredze liecina, ka valdības iejaukšanās šajos 
jautājumos ir visumā devusi nozīmīgus pozitīvus ieguvumus privātajām kompānijām 
gan tehnoloģiju, gan produktivitātes ziņā. Tāpēc galvenajā ziņojumā tiek aplūkoti 
vairāki varianti apmācības iespēju uzlabošanai darbavietās. Piedāvātie varianti, kuru 
pamatā ir labākā starptautiska pieredze, pelna Latvijas politiķu uzmanību laikā, kad 
kļūst pieejami ES strukturālie fondi. FIAS arī uzskata, ka ir jāpārskata un jāpārstrādā 
tiesiskais pamats, uzlabojot pētnieku stimulēšanas sistēmu, un jāveicina informācijas 
un marketinga stratēģiju izstrāde visos no zināšanām un izglītības atkarīgajos 
sektoros. 

Tomēr attiecībā uz īpašu nodokļu režīmu radīšanu R&D izdevumiem FIAS ir daudz 
piesardzīgāks. Notiek starptautiska diskusija par šādu shēmu efektivitāti, un Latvijas 
vispārējās nodokļu sistēmas apstākļos to ieviešana varētu būt lieka. Piemēram, Beļģijā 
un Japānā tiek noteikti nodokļu atvieglojumi R&D izdevumiem, tomēr iekļaujot šos 
izdevumus bilancē, uzņēmuma ienākuma nodoklis ir augstāks nekā Latvijā 
piemērojamais 19% apjomā patreiz un 15% apjomā tuvākā nākotnē (sākot ar nākošo 
gadu). 

Vietējo uzņēmumu integrācija pasaules ražošanas sistēmā 

Firmas, kuras vēlas modernizēt savas tehnoloģijas, var izmantot divus ceļus - tās var 
veidot pašas savu R&D kapacitāti vai tās var iegūt jaunas tehnoloģijas no citām 
firmām un sadarbības partneriem. Lielākajā daļā valstu, kas tikai tagad veido savu 
ekonomiku uz jauniem pamatiem, būtiska ir otrā iespēja, jo lielākajai daļai to vietējo 
firmu finanšu un cilvēku resursi ir ierobežoti. FIAS nesen veiktais aptuveni 400 
uzņēmumu apskats liecina, ka inovācijas galvenais avots Latvijā ir jauno tehnoloģiju 
iegūšana un apgūšana. Divas trešdaļas no aptaujātajām firmām norādīja, ka ir pēdējo 
gadu laikā daudz ieguvušas no tehnoloģiju ieviešanas, bet viena trešdaļa uzņēmumu 
ziņoja, ka izstrādājuši paši savu R&D jaudu. Šīs divas iespējas nav konkurējošas un 
viena otru neaizstāj; tās drīzāk papildina viena otru, jo tikai 14% Latvijas uzņēmumu 
īsteno R&D bez ārējas palīdzības tehnoloģiju ieviešanā. 

Raugoties no politikas pozīcijām, inovāciju straujā attīstība un no tām izrietošais 
produktivitātes pieaugums vēl vairāk sadārdzina iespējamo Latvijas uzņēmumu 
norobežošanos no starptautiskās tirdzniecības un investīcijām. Apskata dati liecina, ka 
vietējie eksportētāji un piegādātāji daudznacionālām jeb starptautiskām kompānijām 
un korporācijām (kuras darbojas gan Latvijā, gan ārvalstīs) visticamāk saņem 
tehnoloģijas no saviem ārvalstu klientiem (2.tabula). Šāda cieša sadarbība, šķiet, ir 
paaugstinājusi to konkurētspēju un par 50% arī to darbības efektivitāti salīdzinājumā 
ar citiem vietējiem uzņēmumiem. Turklāt, galvenie tehnoloģiju ieguves avoti ir bijuši 
iekārtu iepirkumi ārzemēs, kam seko galveno speciālistu pieņemšana darbā un līgumi 
ar starptautiskām kompānijām (piem., par licencēšanu, kopuzņēmumu veidošanu vai 
tehnoloģiju piegādēm). 
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2.tabula. Latvijas pieredze tehnoloģiju pārņemšanas veicināšanā ar 
starptautisko tirgu starpniecību  
Eksports 
 

Saikne ar starptautiskām kompānijām 

Eksportētāji gūs labumu no tehnoloģiju apmaiņas 
(70% norāda, ka tā rīkojas Latvijā, importējot 
iekārtas un licencējot tehnoloģijas).  

Aptuveni 80% no kopuzņēmumiem 
(daudznacionālām jeb starpvalstu kompānijām) 
atklāja, ka izmanto vietējo piegādātāju 
pakalpojumus pieejamības (mazāka attāluma), 
ērtākas norēķinu struktūras un izdevīgāku cenu 
dēļ. 

Zināšanas prasošos sektoros pārsvarā ir 
eksportētāji, jo ap 50% šo nozaru uzņēmumu, 
salīdzinot ar tikai 35% citos sektoros, eksportē 
savu produkciju uz starptautiskiem tirgiem. 
Lēmuma pieņemšana par produkcijas 
eksportēšanu notiek, balstoties uz kontaktiem ar 
ārvalstu sadarbības partneriem: 

• Izplatītāja meklējumi ārzemēs (to dara 
aptuveni 35% Latvijas eksportētāju) 

• Konsultācijas tehnoloģiju vai marketinga 
jautājumos (32%) 

• Preču realizācija ar ārzemju partnera 
firmas zīmi (27%) 

• Kļūstot par apakšuzņēmēju kādā ārzemju 
kompānijā (18%) 

Kopuzņēmumu klātbūtne vietējā ekonomikā 
nodrošina pozitīvu pieredzi vietējām firmām, un 
ieguvumi no tās ir sekojoši: 

a. Iespēja iegādāties kopfirmu 
ieguldītās vērtības (15%) 

b. Jauno tehnoloģiju apgūšana (15%) 
c. Kopēja tirgus stratēģija (10%) 
d. Darbinieku aprite (4%) 

 
 

 
Pamatojoties uz šādiem secinājumiem, Latvijas valdības darbības uzdevumi varētu 
būt pavisam vienkārši. Valdībai ir jāveicina uz eksportu vērsta saimnieciskā darbība 
un jānostiprina vietējo uzņēmumu kapacitāte tā, lai tās varētu kļūt par starptautisko 
kompāniju piegādātājām. Raugoties no šāda aspekta, lielākā daļa ieteikumu attiecībā 
uz biznesa vides uzlabošanu saglabā savu nozīmi. Turklāt valdība var apsvērt iespēju 
izstrādāt atbalsta programmu, kura veidotu saikni starp vietējiem piegādātājiem un 
starptautiskām firmām. Šādas programmas ir veiksmīgi radītas Čehijā, Īrijā, 
Malaizijā, Taivānā un Taizemē. Lai gan atbalsta programmu subjekti ir atšķirīgi 
(piemēram, visi MVU vai kāds īpašs sektors), tās visas pamatojas uz brīvprātīgu 
starptautisko un vietējo firmu līdzdalību. 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un elektronikas sektors 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) uzskata par jomu, kas izvirzāma par 
valdības prioritāti zināšanu ekonomikas veidošanā. Latvijas uzņēmumu potenciāla 
novērtēšana prasa labu izpratni par tiem tehnoloģiskajiem un menedžmenta 
notikumiem pasaulē, kas izraisīja lielākās daļas pagājušā gadsimta 80.gadu globālo un 
vertikāli integrēto kompāniju likvidāciju vai pārstrukturēšanu. Mūsdienās lielākā daļa 
starptautisko kompāniju, kas darbojas šajās jomās (IKT un elektronika), galveno 
uzmanību velta savai kompetencei, izmantojot sarežģītas un atvērtas piegādes ķēdes, 
kuru pamatā ir ne tikai produktu ražošanas process, bet arī sadarbība starp sākuma un 
beigu lietotājiem (klientiem) un atbalsta pakalpojumi.  

Starptautisku piegādātāju ķēdes veidošana IKT un elektronikas sektorā Latvijas 
uzņēmumiem ir reizē iespēja un izaicinājums. Iespēja tādēļ, ka aizvien lielāks skaits 
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jaunu piegādātāju cenšas savu produkciju pārdot vai izplatīt citām firmām; 
izaicinājums tādēļ, ka jāiztur tirgus konkurence. Savu izmaksu dēļ vairums šajos abos 
sektoros strādājošo Latvijas uzņēmumu nevar konkurēt vispār vai vismaz ar Āzijas un 
pat daļu NVS valstu uzņēmumu. Viņu iespējamā priekšrocība ir, pirmkārt, 
tehnoloģiskajās iespējās un arī centienos tās laiku pa laikam atjaunināt. 

Pamatojoties uz šādu vērtējumu, FIAS piedāvā vispārējā aspektā novērtēt, kuri 
uzņēmumi šajā sektorā jau veidojas un attīstās, bet pēc tam pielietot noteikumu „ja 
kaut kas virzās uz priekšu, piedod tam paātrinājumu”. Gandrīz nešaubīgi šādi 
uzņēmumi Latvijā ir un tie iekļaujami valstī atbalstāmo uzņēmumu sarakstā. Par 
visveiksmīgākajām Latvijas IKT un elektronikas jomas firmām uzskatāmas tās, kuras 
jau iekļāvušās globālajā ražošanas sistēmā, pateicoties tehnoloģiju pārņemšanai un 
savai R&D politikai. Šīs firmas ir ieguvušas no iekārtu un tehnoloģiju ievešanas 
(Siemens un ABB), apmācības (Exigen, Microlink) vai klientu tīkla (Alise, Dati, 
Exigen). 

Uz dažu veiksmīgi strādājošu valstu pieredzes fona tiek analizēta arī valdības un 
profesionālo asociāciju loma šajos sektoros, rosinot uz virkni ieteikumu, kuri ir 
aplūkoti galvenajā pētījuma daļā un īsumā var būt apkopoti šādi: 

• Apmācības programmas, kuru īstenošanā iesaistās privātais sektors (piem., 
LITTA), liek uzsvaru uz konkurenci pakalpojumu sniedzēju vidū un 
balstās uz saskaņotajiem grantiem (matching grants) valsts un privātajam 
sektoram. Daudzas šā sektora firmas ir sūdzējušās par kvalificēta 
darbaspēka trūkumu un augstām vietējo darbinieku jauno tehnoloģiju 
lietošanas apmācības izmaksām. 

• Saikne ar ārvalstu sadarbības partneriem, veicinot eksporta aktivitātes un 
saiknes ar ārzemju kompānijām ārvalstīs vai Latvijas teritorijā.  

• Gan Latvijā, gan ārpus tās izvietotu valsts un privāto uzņēmumu vai to 
grupu stratēģiju saskaņošana nolūkā veicināt IKT un elektronikas sektora 
attīstību. Spriežot pēc Īrijas un dažu citu mazāku valstu (vai reģionu) 
panākumiem, šādas stratēģijas palīdzēs risināt informācijas trūkuma 
problēmu , ko izjūt vairums Latvijas uzņēmumu, kuriem nav resursu vai 
kuri ir pārāk mazi, lai iekļūtu un darbotos starptautiskajā tirgū. 
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 IEVADS 

A. VĒSTURISKAIS APSKATS 

1. Pēc neliela panīkuma 90.gadu beigās Krievijas krīzes iespaidā Latvijas 
tautsaimniecības attīstība ir bijusi sekmīga. Valdība turpina īstenot taupības politiku, 
tirdzniecības liberalizācija un privatizācijas procesi ir gandrīz pabeigti un laikā no 
1999.gada līdz 2001.gadam IKP pieauguma temps bija vidēji 5% gadā. Neskatoties uz 
nelabvēlīgajiem ārējiem apstākļiem, pieauguma temps 2002.gadā sasniedza 6,1% , un 
tas bija viens no augstākajiem rādītājiem ES kandidātvalstu vidū. Pēdējā laikā 
inflācija ir zema un 2002.gadā bija zem 2% līmeņa. Tiek īstenota stingra fiskālā 
politika, kā rezultātā deficīta līmenis no 3,9% 1999.gadā pazeminājās līdz 2.5% no 
IKP 2002.gadā. Tekošā konta deficīts 2002.gada pieauga līdz aptuveni 8% no IKP un 
arī šodien turpina apdraudēt Latvijas starptautiskās pozīcijas. Ekonomiskais taupības 
režīms ir saskaņots ar starptautiskajām prasībām, un varas iestādes ir guvušas 
panākumus korupcijas apkarošanā.  

2. Tomēr Latvijas tautsaimniecības attīstībai ir vairāki svarīgi uzdevumi. 
Ekonomikas ministrija ir norādījusi, ka saglabājoties patreizējiem attīstības tempiem, 
Latvijai ir mazas izredzes pietuvoties ekonomiski attīstīto valstu līmenim.1 
Nepieciešams paātrināt attīstību, un, lai tuvāko dažu desmitu gadu laikā dzīves 
līmenis Latvijā pietuvotos Rietumeiropas kaimiņvalstīm, vēlamais izaugsmes temps 
būtu 7% līdz 8% gadā. 

3. Latvijas valdība paredz, ka pēc gada Latvija būs Eiropas Savienība dalībvalsts un 
ka zināšanu ietilpīgie tautsaimniecības sektori darbosies kā katalizatori šā mērķa 
sasniegšanā. Pārvaldes iestāžu galvenais arguments, attaisnojot savu redzējumu, ir, ka 
Latvija vienkārši nevar īstenot tradicionālo ekonomiskās attīstības modeli. „Ievērojot 
ierobežotos dabas resursus, mazās ekonomiskās jaudas un šauro tirgu, kā arī 
nelabvēlīgo demogrāfisko situāciju, visreālākais ekonomiskās attīstības ceļš, kas var 
nodrošināt nepieciešamo IKP pieauguma tempu, ir intensīvs zināšanu un augsto 
tehnoloģiju pielietojums, vienlaicīgi pārvietojot uzsvaru no plašu darbaspēku 
izmantojošas tautsaimniecības uz zināšanās bāzētu ekonomiku.”2 Šodien valdība 
stingri tic nepieciešamībai veicināt vietējo un ārvalstu uzņēmumu darbību zināšanās 
bāzētos tautsaimniecības sektoros – informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT), 
elektronikas, materiālu zinātņu, farmācijas un biomehānikas un koksnes ķīmijas 
jomās.  

B. ZIŅOJUMA MĒRĶI UN MĒROGI 

4. Šā pētījuma mērķis ir atbalstīt Latvijas valdību tās centienos izstrādāt ekonomisko 
politiku, kas sekmētu zināšanu ietilpīgu uzņēmējdarbības jomu attīstību. Tajā tiks 
izklāstītas īpašas problēmas un politikas satura varianti , kas tuvākajā laikā nodrošinās 
jaunākajos stratēģijas dokumentos noteikto uzdevumu izpildi. 

5. FIAS palīdzība ir daļa no valdības plašāka, starptautiska mēroga pasākuma , kuru 
atbalsta vairākas ieinteresētās puses. Valdībai jau ir izveidojušies pašas ieskati, kā 
                                                 
1 Avots: Ekonomikas ministrija, “Latvijas ilgtermiņa ekonomiskās attīstības stratēģija”, Rīga, 2001.g. 
maijs, 9.lp.  
2 Op cit (turpat), 4.lpp. 
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īstenot savu nākotnes redzējumu un tam liels palīgs bija nesenie Eiropas Savienības 
sponsorētie pētījumi.3 Pasaules Banka ir veikusi Latvijas izglītības sistēmas pētījumu 
un patreiz notiek darba tirgus situācijas izpēte; tiek veikti priekšdarbi arī globālai 
zināšanu ekonomikas analīzei. Tāpēc šajā pētījumā netiek aplūkotas dažas svarīgas 
jomas, kurām būtu jābūt ietvertām valdības vispārējās stratēģijas dokumentā. Tā, 
piemēram, netiks veikta izvērsta izglītības sistēmas analīze, lai gan Latvijas biznesa 
vides un tās izglītības sistēmas kopsakarības īsumā tiks aplūkotas; kopuzņēmumu 
finansēšanas vai jaunrades uzņēmumu jautājumi arī nav iekļauti. Lai arī šādi jautājumi 
ir būtiski nozīmīgi zināšanu ekonomikas attīstībā, tie jau ir vai būs nākotnē citu 
pētījumu priekšmets.  

6. Šā ziņojuma pamatmērķis ir biznesa vides pilnveidošana ar nolūku sekmēt 
zināšanu ietilpīgo sektoru attīstību. Šāda ievirze attaisnojas, jo biznesa vides kvalitāte 
ietekmē privātā sektora rīcību, kas attiecīgi nosaka tā vēlmi finansēt un veikt 
pētījumus un apmācību. Tā attaisnojas arī tāpēc, ka investīcijām labvēlīga biznesa 
vide piesaistīs ārvalstu kompānijas un [vietējos] MVU, kuri ir jūtīgi pret valsts 
politiku attiecībā uz uzņēmējdarbību. Ja apstākļi uzņēmējdarbībai nav labvēlīgi, 
ārvalstu kompānijas izvēlēsies citu darbības vietu, bet MVU turpinās veidot 
neformālo sektoru un to tehnoloģiskā attīstība būs nepilnvērtīga.  

1.teksta bloks. FDI kā tehnoloģiju avots  
 
FDI var nodrošināt tehnoloģiju pārņemšanu, ja vietējās firmas 
var kopēt un atdarināt tehnoloģijas, kuras lieto vietējā tirgū 
strādājošas ārzemju firmu filiāles, ja (atpakaļ vai uz priekšu 
ejošas) saiknes ar ārzemju firmām nodrošina tehnoloģiju 
atjaunošanu  (vertikālā ietekme) nozares ietvaros vai ja notiek 
darbaspēka aprite (apgrozījums). Malaizijā apmēram 40% no 
valstī strādājošām starptautiskām filiālēm ir izveidojušas 
atpakaļ ejošu saikni ar vietējiem piegādātājiem, tādējādi 
nodrošinot tehnoloģiju pārņemšanu un augstāku 
produktivitāti.1/ 
1/ Atsauce uz  G. Batra, J. Morisset, K. Saggi (2003), “Vertical 
Linkages between Multinationals and Domestic Suppliers: 
Whom Do they benefit and Why”, Pasaules Bankas  pavairots 
documents (mimeo). 

7. Visu ziņojumu caurvij īpaša uzmanība tiešajām ārvalstu investīcijām (FDI) un to 
nozīmei, vai, runājot vispārīgāk, vietējās ekonomikas nepieciešamībai integrēties 
pasaules ekonomiskajā sistēmā. Jaunākā starptautiskā pieredze liecina, ka tādām 
valstīm kā Latvija, kuras nav tehnoloģiju līderes, šāda integrācija ir izšķiroši svarīga 
(1.teksta bloks). Ir pierādīts, ka tiešās ārvalstu investīcijas bija izšķirošas Čīles, 
Malaizijas un Singapūras attīstības vēsturē. Arī eksportam, kas šajās zemēs radīja 
iespēju vietējai ekonomikai 
citādi neiespējamas importētās 
tehnoloģijas nomaiņai, bija 
milzīga nozīme. Piemēram, 
Dienvidkoreja 60. un 70.gados 
panāca izaugsmi daļēji 
pateicoties tam, ka atļāva 
licencēt stratēģiskas savienības 
ar starptautiskā biznesa 
līdzdalību. Dienvidkoreja bija 
ieguvēja no ASV un Japānas 
politikas, saskaņā ar kuru 
plašākas ģeopolitiskas stratēģijas 
ietvaros tai kļuva pieejamas 
tehnoloģijas, tāpēc 
Dienvidkoreja varēja uzsākt attīstības stratēģijas īstenošanu daudz agrāk pirms 
šodienas intelektuālo tiesību aizsardzības ēras sākuma. Šodien īstenot šāda veida 
stratēģiju varētu būt apgrūtinoši vai pat neiespējami.  

8. Neatkarīgi no tā, vai Latvijas attīstību paātrina ārvalstu investori vai vietējie 
sadarbības partneri, kas pārņem tehnoloģijas, pievilcīga investīciju klimata izveides 
procesam ir jāiet tajā pašā virzienā – integrējot vietējo tautsaimniecību starptautiskajā 
ražošanas procesā. Saiknes nostiprināšanai ar ārzemju sadarbības partneriem vai 
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3 PHARE, Support to Industrial Cluster Restructuring, 2002. 



ārējiem tirgiem, vai arī abās jomās, ir jākļūst par Latvijas attīstības stratēģijas 
stūrakmeni. 

9. Vispirms ziņojums pievēršas esošajai Latvijas tehnoloģiskās attīstības situācijai. 
2.nodaļā aplūkoti pasākumi, kurus Latvijas valdība var veikt, lai uzlabotu biznesa 
vidi, līdz ar to veicinot arī uz zināšanām balstītas aktivitātes. 3.nodaļa analizē ārvalstu 
un vietējā kapitāla mijiedarbību. Jaunākie starptautiskie pētījumi norāda, ka 
tehnoloģiju pārņemšana ir svarīgākais vietējo uzņēmumu avots savas tehnoloģiskās 
kapacitātes atjaunošanā. 4. un 5. nodaļa ir veltītas IKT un elektronikas nozarēm. Tā kā 
Latvija ir maza valsts ar ierobežotiem resursiem, valdības stratēģija ir līdzīga Čīles un 
Somijas valdību stratēģijām, kuras paredz prioritāti tikai nelielam skaitam nozaru 
(piem., IKT, elektronika, materiālu zinātnes, biotehnoloģija un koksnes ķīmija).  
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 1. nodaļa 
 

LATVIJAS VIETA. UZDEVUMI UN NĀKOTNES PERSPEKTĪVAS 

10. Latvijas valdība savā stratēģijā ir paredzējusi līdz 2010.gadam izveidot Latvijā 
zināšanu ekonomiku. Būtu lietderīgi sākt ar esošā tehnoloģiskā stāvokļa un attīstības 
potenciāla analīzi, šim nolūkam pievēršoties dažām raksturīgākajām iezīmēm, kuras 
apskata ekonomikas literatūra – darbaspēkam, izglītībai, tehnoloģiju infrastruktūrai, 
zinātniski pētnieciskajai darbībai un ekonomiskajai atvērtībai. Šāds novērtējums ļaus 
noteikt Latvijas valdības iespējas un uzdevumus. 

A. ZINĀŠANU IETILPĪGAS NOZARES LATVIJĀ 

11. Vispirms ir nepieciešams noteikt šādas nozares, neskatoties uz to, ka tas var būt 
problemātiski, jo ikviena ekonomiskā aktivitāte prasa noteikta līmeņa zināšanas. FIAS 
ir pieņēmis valdības definīciju, par zināšanu ietilpīgām atzīstot: a) IKT, b) 
elektroniku, c) materiālu zinātnes, d) koksnes ķīmiju un e) 
biotehnoloģiju/farmakoloģiju. 

12. Latvijas ekonomikā šiem sektoriem lielākoties ir izšķiroša nozīme. Saskaņā ar 
jaunākiem Ekonomikas ministrijas atzinumiem zināšanu ietilpīgā ekonomikas daļa 
veido 17% no IKP.4 Lai gan FIAS nav izdevies rast apstiprinājumu šādam 
vērtējumam, rādītājs ir augsts, iespējams tāpēc, ka ietver arī privatizēto 
telekomunikāciju uzņēmumu. Uz nosacīti kritisko zināšanu ietilpīgo nozaru nozīmi 
norāda salīdzinoši zemais nodarbinātības līmenis augsto tehnoloģiju jomās, kurš tiek 
lēsts 2,2% apjomā no kopējā Latvijas darbaspēka pretstatā vidēji 3,6% esošajās un 
topošajās ES dalībvalstīs (1.attēls). 

                                                 
4 Ekonomikas ministrija , turpat, 22.lp. 
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I-1.attēls. Nodarbinātība augsto tehnoloģiju jomās (% no kopējā darbaspēka)  
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Avots: ES rezultātu tabulas. 
 
13. Lai gan šķiet, ka augsto tehnoloģiju nozares ir salīdzinoši kritiskas Latvijas 
ekonomikā, ir grūti izsekot, vai ir bijusi stingra vēlēšanās tās attīstīt. Izsekojot IKP 
pieaugumu laikā no 1995. līdz 2001.gadam, visdinamiskākā attīstība ir vērojama ar 
dabas resursiem saistītās nozarēs, piem., koksne un tās produkcija (koksnes un papīra 
ražošana palielinājās par 210%, kokapstrāde - par 176%). Tomēr svarīgi atzīmēt, ka 
arī vairākas zināšanu ietilpīgas nozares, piem., elektroiekārtu un aparātu ražošana, 
ierakstu izdošana, iespiešana un reproducēšana ir par 50% uzlabojušas darbību pēdējo 
piecu gadu laikā. 

14. Iepriekš dotie salīdzinājumi var būt maldinoši, jo balstās uz kopējiem rādītājiem. 
Ar ražošanu saistītām vērtībām nepieciešams laiks jaunu virzienu un tehnoloģiskā 
progresa apgūšanai. Tāpēc FDI ir viens no potenciāli visnozīmīgākajiem līdzekļiem, 
ar kura palīdzību Latvijā var ieplūdināt jaunas zināšanas un nostiprināt jau esošās. 
Turklāt paredzams, ka ārvalstu firmas būs pirmās, kas izmantos Latvijas jaunās 
liberālās ekonomikas zināšanu ietilpīgo nozaru piedāvātās iespējas.  
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 I-1.tabula. FDI apjomi zināšanu ietilpīgās nozarēs Latvijā 2001.g. 
  Miljonos latu No kopējām FDI (%) 
   
Poligrāfija, izdevniecība 1,4 0,1% 
Ķīmiskā produkcija 22,9 1,5% 
Gumijas, plastmasas produkti 4,3 0,3% 
Elektriskās un elektroniskās iekārtas 4,1 0,3% 
Augstas precizitātes instrumenti 1,1 0,1% 
Pasta/telekomunikāciju nozare 117,2 7,8% 
Datori 9,3 0,6% 
Zinātniskā pētniecība (R&D) 1,0 0,1% 
Izglītība 0,3 0,0% 
   
KOPĀ 161,6 10,8% 
Bez telekomunikācijas nozares 44,4 3,0% 
Avots: UNCTAD (Apvienoto Nāciju Tirdzniecības un attīstības konference) 

15. Pēdējo desmit gadu laikā kopējā FDI plūsma uz Latviju ir desmitkāršojusies, 
2000.gadā sasniedzot aptuveni 400 miljonu ASV dolāru vērtību. Vērtējot pēc FDI 
proporcijas pret IKP kā reģionālā salīdzinājuma rādītāju, ir redzams, ka Latvija 
ierindojas Centrāleiropas valstu vidū - vienā līmenī ar Poliju un Ungāriju, augstāk par 
Lietuvu, bet zemāk par Čehiju un Igauniju. Sīkāka sektoru izpēte liecina, ka FDI 
pamatmasa tiek novirzīta sektoros ar zemu tehnoloģisko līmeni (I-1.tabula). Tā 
2001.gadā, neskaitot telekomunikāciju nozari (kurā galvenokārt atspoguļojas 
telekomunikāciju uzņēmuma Lattelekom privatizācija), maz ārvalstu investīciju 
ieplūda Latvijas zināšanu ietilpīgajos sektoros un to apjoms bija tikai 3,0% no kopējā 
FDI apjoma.  

16. Zināšanas prasošo sektoru izšķirošā nozīme kļūst skaidra arī no eksporta datu 
analīzes. FIAS lēš, ka augsti tehnoloģiski attīstītās nozares Latvijā deva tikai 12,7%5 
no kopējā Latvijas eksporta 2001.gadā, un tas ir daudz mazāk nekā vidēji (30%-50%) 
no ES valstīm (I-2.tabula). Tomēr iepriecina tas, ka šo sektoru eksports pieauga 
apmēram divas reizes ātrāk nekā kopējais eksports laika posmā starp 1999. un 
2001.gadu; šo nozaru konkurētspēja pēdējos gados arī ir uzlabojusies. 

17. Šāds ātrs novērtējums liecina, ka Latvija vēl nav izveidojusies par zināšanu 
ekonomiku, tomēr zināšanas prasošās nozares piedāvā noteiktas priekšrocības, kuras 
tiks aplūkotas turpmākajās sadaļās. 

                                                 
5 Latvijas valdība uzskata, ka šis rādītājs ir zemāks un nepārsniedz 6% no kopējā eksporta. Skat. 
Nacionālo inovācijas koncepciju, 2.lpp. 
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 I-2.tabula. Latvijas augsti tehnoloģisko nozaru eksports 

 
2001.g. proporcija kopējā
eksportā (%) 

 2001.g. pieaugums 
(1999.g. = 100) 

Elektriskās iekārtas, aparāti 3,3 127,6 
Citas iekārtas, izņemot elektriskās  3,1 151,5 
Medicīnas un farmācijas preces 2,8 106,2 
Transporta iekārtas 1,7 175,3 
Ķīmiskie materiāli un preces 0,9 134,8 
Pētniecības un kontroles instrumenti 0,5 114,3 
Ķīmiskie elementi un vielas 0,4 115,5 
Sprāgstvielas un pirotehnikas preces 0,01 89,5 
KOPĀ 12,7 130,9 
Avots: Pasaules Banka 

B. ZINĀŠANU EKONOMIKA UN TĀS POTENCIĀLS 

18. Starptautiskā pieredze ir apstiprinājusi četrus galvenos zināšanu ekonomikas 
izveidošanas pīlārus - augsti izglītots darbaspēks, zinātnisko pētniecību veicinoša 
sistēma, viegli pieejamas informāciju tehnoloģijas, atvērta ekonomika, - kas nodrošina 
plašāku tirdzniecību un ārvalstu investīcijas.6 Latvijas nosacīto vietu zināšanu 
ekonomikas valstu vidū var noteikt ar Pasaules Bankas standarta līmeņa 
(benchmarking) metodikas palīdzību, kurā izmanto 70 kvantitatīvus un kvalitatīvus 
mainīgos lielumus. Novērtējuma galvenie rezultāti atspoguļoti A pielikumā.  

19. Latvijas ekonomika vēl nevar līdzināties attīstīto valstu ekonomikai (I-3.tabula). 
Piemēram, Francija un Vācija viennozīmīgi ierindojas augstāk nekā Latvija četru 
iepriekš minēto rangu jeb pīlāru tabulā. Saskaņā ar citu salīdzinājumu Īrijai un 
Malaizijai ir izdevies panākt tehnoloģiju attīstību, par ko liecina šo valstu augsto 
tehnoloģiju eksports, arī neieņemot vietu daudz augstāk virs Latvijas visos četros 
aspektos. Pieejamie piemēri liecina, ka var panākt ievērojamu zināšanu ietilpīgo 
nozaru attīstību nemaz neradot attīstībai vislabākos apstākļus visos četros aspektos. 
Pilnīgi pietiek, ja vispirms tiek panākts vidēji labs līmenis visos četros pīlāros, bet pēc 
tam salīdzinoša priekšroka tiek dota vienam no tiem. 

                                                 
6 Skatīt Kevin Cleaver, A Preliminary Study to Develop a Knowledge Economy in EU Accession 
Countries January 2002.  
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 I-3.tabula. Valstu rādītāju salīdzinājums 
 Izglītība R &D Komunikāciju 

tehnoloģijas 
Augsti 
tehnoloģiski 
attīstīto nozaru 
eksports 

Čehija 117 133 200 133 
Igaunija 167 100 233 233 
Francija 200 467 433 367 
Vācija 217 633 533 233 
Ungārija 100 100 167 300 
Īrija 150 200 267 800 
Latvija 100 100 100 100 
Lietuva 100 133 167 67 
Malaizija 450 33 467 867 
Polija 83 133 167 33 
Krievijas Fed. 150 300 300 200 
Apvienotā Karaliste 183 500 433 467 
Savienotās Valstis 317 1367 1000 567 
Avots: Pasaules Bankas un FIAS aprēķini. 

Piezīme: salīdzināšanas atvieglošanai, rādītāju vērtības ir noapaļotas. 

 
20. Tiek izmantots arī Latvijas salīdzinājums ar citām Baltijas valstīm. Kopumā 
attiecībā uz augsti tehnoloģiski attīstīto nozaru eksportu Latvija ir nedaudz labāk 
attīstīta nekā Lietuva, bet vājāka komunikāciju tehnoloģiju un R&D jomā. Igaunija 
izglītības un komunikāciju infrastruktūras, kā arī augsto tehnoloģiju sekmētā eksporta 
ziņā ieņem augstāku vietu par Latviju un Lietuvu. 

21. Līdz šim privātais sektors nav aktīvi piedalījies zināšanu ekonomikas izveidē. 
Turklāt Latvijas privātā sektora finansējums R&D pasākumiem 0,2% apjomā no IKP, 
salīdzinot ar vidēji 1,3% ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs, ir viszemākais Eiropā (I-
2.attēls). Reģistrēto patentu skaits – apmēram 2,5 patenti uz miljonu cilvēku 
2000.gadā Latvijā, salīdzinot ar 152,6 patentiem uz miljonu ES valstīs -, arī ir mazs. 
Patentu rādītājs attiecas uz jebkurām jaunām zināšanām, kas radušās uzņēmumā, ne 
tikai tā oficiālajā R&D laboratorijā. 
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I-2.attēls. R&D izdevumi Eiropā (% no IKP)  
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 2. nodaļa 
 

BIZNESA VIDES UZLABOŠANA ZINĀŠANU EKONOMIKAS VEIDOŠANAS 
VĀRDĀ 

22. Latvijas valdība paredz, ka zināšanu ekonomika būs valsts daudzveidīgas 
nākotnes attīstības dzinulis. Ievērojot Latvijas salīdzinošās šodienas priekšrocības, 
šāds uzskats daļēji attaisnojas, tomēr valdības iestādes saprot arī to, ka dotais nākotnes 
redzējums prasa labāku izglītības sistēmu, IKT infrastruktūru un institucionālo 
pamatu, lai attīstītos zinātne un pētnieciskā darbība. Privātajā sektorā veiktā 
zinātniskā pētniecība ir starp Eiropas valstīm zemākajā līmenī. Saiknes starp 
pētījumiem un ražotājiem veidojas reti, tādēļ privātā sektora nenozīmīgā dalība 
zināšanu ekonomikas veidošanā ir jautājums, kas jārisina jau tūlīt. 

23. Šajā nodaļā izvirzīts uzdevums analizēt šķēršļus, kuri kavē zināšanu ekonomikas 
attīstību. FIAS uzskata, ka privāto uzņēmumu kritiski neaktīvā dalība R&D un 
apmācības programmās daļēji izskaidrojama ar esošo biznesa klimatu. Tā, piemēram, 
daudzi investori ir norādījuši uz to, ka eksporta darbības apgrūtina administratīvie 
šķēršļi un nodokļu asimetrija. Turklāt kvalificēts darbaspēks nav pietiekami pieejams, 
jo trūkst apmācības programmu un pastāv ierobežojumi ārvalstnieku nodarbināšanai. 

A. KOPĒJAIS UZŅĒMĒJDARBĪBAS KLIMATS – VISPĀRĒJS 
VĒRTĒJUMS 

24. Dažu pēdējo gadu laikā Latvija ir guvusi ievērojamus panākumus 
makroekonomiskās situācijas stabilizēšanā, par to liecina arī jaunākie pētījumi.7 Ja 
izmantojam starptautiskajā biznesa sabiedrībā lietotos rādītājus (II-1.tabula), Latvija 
ierindojas augstākās pozīcijās nekā NVS valstis, līdzās Lietuvai un nedaudz zemāk 
par Igauniju, Ungāriju un Čehiju. Korupcija Latvijā ir spēcīgāka nekā visās citās mūsu 
pētījumā iekļautajās valstīs. Latvijas valdība ir ierosinājusi tiesiskās un institucionālās 
reformas, lai risinātu korupcijas problēmas.  

                                                 
7 Skatīt, piem.,  FIAS and Latvian Development Authority (LDA), Update of the Administrative Barrier 
Study, January 2003. 
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II-1.tabula. Investīciju klimatu raksturojošo rādītāju salīdzinājums 2001.g.  

Valsts 

Kopējais 
Economic 
Intelligence 
Unit rādītājs 

Kopējais  
Heritage 
Foundation 
ekonomiskās 
brīvības 
indekss 

Kopējā politiskā
stabilitāte (PB
Institūts) 

 
 

Korupcijas 
neesamības 
rādītājs (PB
Institūts) 

Čehija 33 3,8 62,8 21,1 
Igaunija 43 3,7 61,8 50,2 
Somija — 3,8 136,3 155,0 
Francija — 3,65 88,5 79,0 
Vācija — 3,8 102,5 95,0 
Ungārija 39 3,1 63,4 45,0 
Īrija — 4,1 105,2 80,1 
Latvija 53 3,3 42,5 2,3 
Lietuva 60 3,0 24,6 13,5 
Malaizija 33 3,4 25,9 8,8 
Polija 34 3,2 58,4 29,9 
Singapūra 13 4,6 122,3 147,2 
Apvienotā Karaliste — 4,2 93,6 128,6 
Savienotās Valstis — 4,2 100,0 100,0 
Piezīme: lielāka vērtība norāda uz labāku stāvokli, izņemot kopējo Economic Intellegence Unit 
rādītāju. 
 
25. Kopējā labvēlīgā uzņēmējdarbības vide jāsaglabā kā Latvijas valdības prioritāte, 
jo firmas, kuras visticamāk būs zināšanu attīstības un izplatības galvenie avoti, 
visasāk arī reaģē uz biznesa vides apstākļiem. Ārvalstu firmas var izvēlēties savu 
darbības vietu no daudzskaitlīgām iespējām un veidos savu biznesu valstī, kur 
iespējams gūt vislabāko peļņu ar vismazāko risku. Konkurence uzņēmējdarbībā ir 
īpaši asa tieši zināšanu ekonomikā, jo starptautiskās kompānijas ir samērā mobilas un 
var īsā laikā pārdislocēt savu biznesu.8 Mazas vietējās kompānijas, kuras rodas kā 
akadēmisko pētījumu centri vai kuru darbību sponsorē valdība, veido vēl vienu 
zināšanu avotu. Tās parasti ir slikti nodrošinātas, lai darbotos sarežģītajā investīciju 
vidē. Pārlieku apgrūtinošās administratīvās barjeras var tās atbaidīt un likt darboties 
neformālajā sektorā vai vienkārši atteikties no investīciju plāniem.  

26. Jaunākā pieredze liecina, ka valdībai ir jāiedrošina privātie uzņēmumi darbībai 
zināšanu ekonomikā. Valdības iesaistīšanās ārējo pozitīvo, ar tehnoloģiju inovācijām 
un pārņemšanu saistīto jautājumu risināšanā var kļūt par atsevišķu izpētes tematu (II-
1.teksta bloks). 

B. INVESTĪCIJU KLIMATA ŠĶĒRŠĻI, KAS KAVĒ ZINĀŠANU 
IETILPĪGO NOZARU ATTĪSTĪBU 

27. No intervijām ar privātajiem operatoriem un valdības amatpersonām FIAS ir 
noskaidrojis, ka pastāv divi jautājumi, kas risināmi investīciju klimata sakarā. Pirmais 
attiecas uz barjerām, kas kavē mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī ārvalstu firmu 
attīstību; otrais pievēršas privātā sektora atklātajām tirgus neveiksmēm, ieskaitot 
                                                 
8 Papildus informācija meklējama, piem.,  C. Fine, “Benchmarking the Fruit Flies: Clockspeed-Based 
Principles for Supply Chain Design,” MIT Sloan School; 1998. 
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koordinācijas trūkumu starp partneriem un valdības atbalsta trūkumu apmācības 
programmu un R&D izdevumu segšanā.  

1. Centrālās institūcijas trūkums  

13  

 II-1
 
Zi
n

28. Zināšanu ekonomikas 
veidošana prasa ilgstošus un 
daudzpusīgus pūliņus no 
daudzskaitlīgu partneru – 
valdības, zinātnisko institūtu, 
privāto un, iespējams, arī 
daudznacionālo organizāciju 
puses. Šādus vairāklīmeņu 
centienus ir grūti plānot un 
ilgstoši uzturēt. 

.teksta bloks. Tirgus neveiksmes tehnoloģiju jomā 

nāšanu apgūšanā un vadībā ir zināmas vairākas 
eveiksmes, kas bremzē privātā sektora investīcijas un 

centienus darboties; notiek diskusija par iejaukšanos tirgū 
lietderību. Argumenti parasti attiecas uz zināšanu noplūdi, 
risku un nepieciešamību veikt lielas sākotnējās investīcijas. 
 
Apskatīsim, piemēram, jaunas degvielas ieviešanu, kā
rezultātā samazināsies degvielas patēriņš.  Pilnīgi iespējams,
ka vairums privāto firmu nepāries uz jauno tehnoloģiju, jo
nespēs sabiedrībai atskaitīties par ieguvumiem no apkārtējās
vides stāvokļa uzlabošanas. Var izrādīties, ka valdības
subsīdijām firmām, kuras ievieš šādu jaunu tehnoloģiju, ir
racionāls pamats un dos sabiedrībai zināmu labumu.  
 
Atzinums, ka zināšanu iegūšanu un apriti apdraud tirgus 
neveiksmes, ir pievērsis uzmanību tam, ka nepieciešama 
valsts iejaukšanās, lai nodrošinātu sabiedriski optimālu 
inovāciju līmeni. 1/ 
 
1/ Papildus informācija darbā  “Closing the Gap in 
Education and Technology,” 7.nodaļa (Pasaules Banka, 
2002.g.).

29. Lai gan Latvija jau tagad var 
piedāvāt vairākus inovācijas 
sistēmu veidojošus elementus, 
ieskaitot augstākās mācību 
iestādes, valsts zinātniskos 
institūtus, biznesa sabiedrību, 
virkni institūciju, kuru mērķis ir 
atbalsts tehnoloģiju ieviešanai, 
tai līdz šim tomēr nav izdevies 
panākt, ka šie dažādie inovāciju 
infrastruktūras elementi 
konsekventi iekļautos un mijiedarbotos vienas loģiski organizētas un koordinētas 
sistēmas ietvaros, kura, savukārt, veido saikni starp zinātniskajā pētniecībā iesaistīto 
sabiedrības daļu un ražotājiem jeb uzņēmumiem. Tādā veidā Latvija atsakās no 
ievērojama potenciāla, kas zināšanas ļautu pārvērst komerciālās, bagātību ģenerējošās 
darbībās.  

30. Šodien privātais sektors sūdzas par tādas centrālās institūcijas trūkumu, kura spētu 
vadīt zināšanu ekonomikas veidošanos Latvijā. Nav skaidras izpratnes par to, 
kura/kāda institūcija varētu uzņemties vadību, kā arī par to, vai privātais sektors ir 
tieši iesaistīts procesā. Līdz šim jau ir pausti vairāki viedokļi un iniciatīvas, piem., par 
Tehnoloģiju vai Zinātnes parku,9 tomēr nav skaidrs, cik lielā mērā tās rezultēsies 
koordinētā un atbalstošā pieejā, kas vienos visas lielākās ieinteresētās puses Latvijā. 

2. Aizspriedumi pret MVU un eksportētājiem 

31. Mazie un vidējie uzņēmēji, kā arī eksportā iesaistītas firmas ir norādījušas uz 
vairākiem faktoriem, kuri ietekmē uzņēmējdarbības izmaksas Latvijā. Daudzi 
eksportētāji sūdzas par ilgu aizkavēšanu uz Krievijas robežas un par Krievijas 
muitnieku neatsaucību. Tāpat daudzas kompānijas norāda uz nepieciešamību uzlabot 
ceļu tīklu un modernizēt Rīgas ostu, kura vēl joprojām neatbilst modernas ostas 

                                                 
9 Skatīt, piemēram, Latvijas-Zviedrijas Phare ziņojumu par Latvijas Zinātnes parka koncepciju ar 
multimediju institūtu kā tā centrālo elementu. Šajā ziņojumā ir uzsvērta nepieciešamība uzlabot 
sadarbību starp uzņēmumiem un augstākās izglītības pārstāvjiem Latvijā.  



prasībām. Tuvākajā laikā Latvijas valdība var maz darīt, lai novērstu šādas nepilnības 
un esošā situācija pastiprina vajadzību risināt citus Latvijas privātā sektora rosinātus 
jautājumus. 

32. Ar importa un eksporta procedūru saistītās administratīvās problēmas ir pašas 
sāpīgākās. Jautājums ir bijis daudzu investoru uzmanības lokā un ir aplūkots 
jaunākajā FIAS ziņojumā par administratīvajiem šķēršļiem.10 Latvijā 
eksporta/importa procedūras aizņem pārāk ilgu laiku salīdzinājumā ar Skandināviju 
vai Austrumāziju. Savu darījumu rakstura dēļ, kas prasa līgumā paredzēto termiņu 
ievērošanu, zināšanu ietilpīgie sektori būs īpaši jūtīgi pret kavēkļiem. Privātie 
uzņēmēji arvien biežāk pieprasa ātrākus pakalpojumus, un atbildīgajām institūcijām 
(piem., muitai,  SBI, robežsargiem) ir jāapmierina viņu prasības, ja Latvija vēlas 
izmantot sava ģeopolitiskā stāvokļa priekšrocības un ekonomisko potenciālu. 
Ilustrācijai var kalpot Roterdamas ostas piemērs, kurā katrās sešās sekundēs tiek 
muitots konteiners, un Briseles lidosta, kurā katru nakti muita apstrādā 50 000 
ekspressūtījumus. 

33. Ar eksporta darījumiem ir saistīta arī samaksātā PVN atgūšanas procedūra, kas ir 
eksportētāju slogs, jo prasa pārlieku daudz laika. Pārvaldes institūcijas ir sapratušas, 
ka tie ir papildus izdevumi eksportētājiem un tagad piešķir PVN atlaides firmām, 
kuras Latvijā ieved iekārtas un kapitālpreces. Šāda atlaide patiešām samazina firmu 
izdevumus, tomēr rada subjektīvu attieksmi pret vietējas izcelsmes kapitālprecēm, 
kurām vēl joprojām tiek piemērots PVN.11 

34. FIAS aptaujājot apmēram 400 firmas Latvijā, daudzi eksportētāji sūdzējās par 
atpazīstamības trūkumu starptautiskajā tirgū un problēmām, kas attiecas uz 
informācijas pieejamību par globāliem tirgiem un iespējamiem partneriem tajos (II-
2.tabula). Šādu jautājumu risināšana, šķiet, ir svarīgāka par finansējuma pieejamības 
uzlabošanu vai tirdzniecības barjeru nojaukšanu. 

 II-2.tabula. Šķēršļi firmu ienākšanai Skandināvijas, ES un ASV tirgos vai 
eksporta paplašināšanai 
 Firmas, kuras attiecīgo faktoru 

uzskata par samērā vai ļoti 
nozīmīgu (%) 

Pieredzes un tirgus iemaņu trūkums 48,4 
Tirgus/tirgus potenciālo klientu informācijas trūkums  46,9 
Atzīta brenda (tirdzniecības zīmes) trūkums 43,2 
Nav pieejamas jaunākās tehnoloģijas 38,5 
Eksporta kredītu trūkums 37,5 
Tehniskie/sanitārijas standarti 31,8 
Mūsu produkta cena ir pārāk augsta 29,1 
Valstu noteiktās barjeras 28,3 

Avots: FIAS apskats. 
 
35. Vairums valdības amatpersonu atzīst sertifikācijas procesa svarīgumu firmu 
starptautiskās reputācijas veicināšanā; amatpersonas piekrīt, ka process ir salīdzinoši 

                                                 
10 Latvia: Self-Assessment: Update of Administrative Barriers. FIA and LDAS; 2003. 
11 Lai ierobežotu negatīvo ietekmi uz vietējām precēm, pārvaldes institūcijām ir jāapstiprina 
atvieglojumi pirms darījumiem un jau tagad ir norādītas preču grupas, kuras nepakļaujas atlaižu 
režīmam. 

14  



dārgs, īpaši mazajiem uzņēmumiem. Vairāki novērotāji atzīmē, ka lielākai daļai 
Latvijas uzņēmēju, šķiet, trūkst izpratnes par nepieciešamību sertificēt ražošanas 
procesus atbilstoši starptautiskajiem standartiem. Biznesa pasaulē atzītu kvalitātes 
standartu ievērošana ir ļoti svarīga prasība zināšanu ietilpīgiem sektoriem, jo tie 
sekmē lielāku uzticēšanos un labāku slavu starptautiskajos tirgos.  

36. MVU attīstību kavē vairāki šķēršļi, arī nodokļu sistēma. Nodokļu sistēma darbojas 
salīdzinoši efektīvi, un uzņēmumu ienākuma nodoklis ( no 2003.gada sākuma) ir 
noteikts 19% apjomā, tomēr lieliem projektiem (kas pārsniedz 15 miljonus ASV 
dolāru) tiek nodrošināti neproporcionāli nodokļu stimuli. FIAS uzskata, ka nav 
pamata labvēlībai pret lieliem projektiem, jo divi projekti, katrs 7,5 miljonu vērts, ir 
tik pat labi kā viens 15 miljonus vērts projekts.  

3. Kvalificēta darbaspēka pieejamība  

37. Lai gan kopējais izglītības līmenis Latvijā ir augsts, privātais sektors norāda uz 
trim potenciāliem draudiem zināšanu ietilpīga sektora attīstībai: 

• Lejupslīdoša tehniskā kapacitāte. Latvija Padomju Savienības sastāvā bija 
izveidojusi stabilas zinātniski pētnieciskās tradīcijas, kuru kapacitāte gadu 
gaitā strauji sarūk. Atsakoties no zinātniskas un tehniskas karjeras, 
mūsdienu jaunatne pievēršas daudz vilinošākajai jurista vai uzņēmēja 
darbībai.  

• Neapmierināts pieprasījums atsevišķos sektoros. Nesenā datorindustrijas 
uzplaukuma rezultātā inženieru un tehniķu algas ir ievērojami kāpušas. 
Vairākas vietējās un ārzemju firmas ir norūpējušās par to, ka vietējās algas 
vairs nav spējīgas konkurēt ar algām Baltkrievijā un Ukrainā, dažas no tām 
pat apsver iespēju pārvietot savu uzņēmējdarbību uz šīm valstīm.12 

• Valoda. Lai gan Latvijā dzīvo trīs Baltijas valstīs daudzskaitlīgākā 
krievvalodīgo minoritāte, jaunākā paaudze lieto krievu valodu arvien retāk 
un tas var radīt problēmas firmām, kuras vēlas paplašināt savu darbību 
bijušās PSRS tirgos. Tajā pat laikā angļu valoda, kura strauji nostiprinās 
jaunatnes vidū, vēl nav kļuvusi par strādājošo saziņas līdzekli. 

38. Vairāk nekā 88% no FIAS 2003.gada janvārī-maijā aptaujātajām firmām 
apstiprināja, ka ir problēmas vietējā tirgū atrast un algot augsti kvalificētu darbaspēku 
(II-1.attēls).13 Respondenti no zināšanu ietilpīgām nozarēm vairāk nekā citu nozaru 
pārstāvji bija satraukti par nespēju algot tehniskos darbiniekus, menedžerus un IT 
personālu. Apmēram trešā daļa firmu norādīja, ka tām ir problēmas ar svešvalodas 
zinošu speciālistu atrašanu.  

                                                 
12 Esošā zināšanu ietilpīgo nozaru ietekme uz darba tirgu atspoguļo pieaugošās dažu pēdējo gadu 
izmaiņas nodarbinātībā.  Var aprēķināt, ka 2000.-2001.gadā jauno darba vietu rašanās temps par 
aptuveni 4,6%  pārsniedza darbavietu likvidēšanas tempu ķīmijas nozarē un par 2,6% datortehnikas un 
saistītajās nozarēs.  Nodarbinātības izmaiņas visā ekonomikā kopumā savukārt bija tikai 0,3%. 
13 Apsekojuma rezultātus skatīt nākošajā nodaļā. 
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II-1.attēls. Kvalificēta personāla algošanas problēmas  
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Avots: FIAS apskats. 
 
39. Šie jautājumi būs jārisina izglītības politikas ietvaros; kā redzams no 
starptautiskās prakses, pastāv divi galvenie veidi, kā uzlabot situāciju. Pirmkārt, pašas 
firmas var nodrošināt vietējo darbinieku apmācību; otrkārt, var ievest kvalificētus 
strādniekus no ārzemēm. Latvijas uzņēmumiem ir jāsaprot, ka kvalifikācijas trūkumu 
vai nepietiekamību var likvidēt, tikai pašiem investējot izglītībā un apmācībā. Šodien 
tikai retais uzņēmums aktīvi iesaistās apmācības procesā. No tiem, piemēram, IKT 
firma Dati ir atvērusi tehnisko skolu inženieriem un programmatūras speciālistiem. 

40. Nedrīkst par zemu novērtēt starptautisko firmu lomu vietējo darbinieku apmācībā. 
Darbaspēkam pametot ārzemju firmu un pārejot darbā uz vietējo uzņēmumu vai 
uzsākot savu rūpalu, zināšanas nonāk apritē vietējā tirgū un tiek uzkrātas. Šādā 
nozīmē darba tirgus elastībai un finanšu tirgus efektivitātei ir izšķiroša nozīme 
zināšanu iekšējās aprites nodrošināšanā.  

41. Kopš 1999.gada iebraukšanas atļauju izsniegšanas procedūra ir ievērojami 
vienkāršota.14 Šķiet, ka šodien vairumam Latvijā strādājošu firmu ir salīdzinoši viegli 
nolīgt darbā ārvalstniekus, sevišķi vadības līmeņa darbiniekus. Tomēr atsevišķas 
kompānijas ir neapmierinātas ar to, ka pieņemt darbā strādājošos pat uz īsu laiku vēl 
arvien ir grūti, ja tie nav vadības līmeņa darbinieki. Šāda kārtība ir kā sods 
uzņēmējiem, jo tieši šā līmeņa darbinieki, iespējams, ir ar labāko pieredzi un var 
nodrošināt vietējo darbinieku sagatavošanu un apmācību. 

4. Privātā sektora ierobežotā darbība zinātniskajā pētniecībā (R&D)  

42. Latvijā tikai neliels skaits privāto firmu ir tieši iesaistītas R&D aktivitātēs. Tikai 
trešdaļa FIAS aptaujā iekļauto firmu (aptuveni 120) ir izveidojušas noteikta līmeņa 
iekšējo R&D kapacitāti. Dažu panākumi ir patiešam iepriecinoši. Tā, piemēram, 
Siemens ir izveidojis divus reģionālos izcilības centrus mikroviļņu datu pārraidei un 

                                                 
14 Šobrīd tiek gatavots jauns imigrācijas likums, kas stāsies 1992.gada likuma vietā un regulēs 
imigrāciajs kārtību , ieskaitot arī bezpavalstnieku nodarbināšanu un uzturēšanās jautājumus. 
Likumprojekts tiek izstrādāts Latvijas likumdošanas aktu saskaņošanas ar ES normatīvajiem aktiem 
kontekstā.  
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iekštelpu sakaru risinājumiem. Citi IKT un elektronikas nozares piemēri ir aplūkoti šā 
ziņojuma divās noslēdzošās nodaļās.  

 II-3.tabula. Kopējie R&D izdevumi. Latvijas un dažu citu valstu rādītāju 
atšķirības 
 Latvija ASV Vācija Šveice Čehija Somija 
Valsts R&D 1 3151 651 80 13 56 
Privātais 
R&D 

1 14122 2358 328 28 224 

Kopā R&D  1 7629 1348 181 19 125 
Avots: ES. 
Piezīme: R&D vērtības tika aprēķinātas ASV dolāros un tad Latvijas vajadzībām pielīdzinātas 1. Piem., 
izdevumi R&D valsts sektorā Vācijā bija 651 reizi lielāki kā Latvijā. 
  
43. Pētniecības darbs Latvijā saņem pārāk mazu finansējumu. Pat ievērojot salīdzinoši 
mazo ekonomikas daļu IKP, kopējie R&D izdevumi ir starp zemākajiem Eiropā, 
veidojot tikai 0,4% no IKP; pusi no kopējā finansējuma nodrošina privātais sektors. 
ES dalībvalstis vidēji tērē 2,0% no IKP kopējai zinātniski pētnieciskajai darbībai un 
1,3% privātās R&D darbības finansēšanai (4–6 reizes vairāk kā Latvija, izmantojot 
IKP salīdzinājumu). Ilustrējošs ir arī izdevumu absolūto vērtību salīdzinājums, jo 
daudzi eksperti uzskata, ka valstij ir jāsasniedz noteikts R&D izdevumu līmenis, lai 
kļūtu par kādas jomas dalībnieci, jo dalības maksa ir augsta. ASV dolāru izteiksmē 
tiek lēsts, ka Latvija R&D vajadzībām tērē ap 7 600 reizēm mazāk nekā ASV, kura ir 
pasaules R&D līdere. Mazāku valstu, piem., Somijas un Šveices izdevumi ir attiecīgi 
apmēram 181 un 130 reizes lielāki (absolūtās vērtībās) kā Latvijai. Reģionālā līmenī 
vērtējot, pat Čehija R&D izdevumiem piešķir aptuveni 19 reizes lielāku finansējumu 
nekā Latvija (gandrīz 30 reizes vairāk, ja salīdzinām privāti finansētos R&D 
izdevumus). 

5. Vāja saikne starp valsts zinātnisko pētniecību un uzņēmējdarbību  

44. Zinātniskajā darbībā salīdzinoši maza ir ne tikai privātā sektora daļa; daudzi 
novērotāji atzīmē arī gandrīz neesošu saikni starp akadēmiskajām un biznesa 
aprindām. Šobrīd privātais investors, kurš vēlētos finansēt pētījumus, nevar atrast 
saskarsmes punktu ar kādu noteiktu biznesa jomu. Privātie investori vienprātīgi 
norāda, ka zinātniskās darbības uzsākšana, veikšana un finansēšana ir finansiāli grūta, 
jo privātām firmām rodas lieli saistītie izdevumi. Ir grūti, piemēram, atrast piemērotus 
kādas noteiktas tehnoloģijas piegādātājus. Ar piegādātāju atrašanu saistītie izdevumi 
var izrādīties tik lieli, ka faktiski kalpo par šķērsli jaunas tehnoloģijas iegādē. Turklāt 
arī informācija par iecerētās tehnoloģijas kvalitāti vai saistītiem riskiem bieži nav 
pieejama vai ir nepilnīga. 

45. Ar šādiem šķēršļiem ir spiesta sadurties ne tikai Latvija. To dēļ daudzas valstis ir 
izveidojušas īpašu institūciju vai tīklu, kuru uzdevums ir uzlabot pētniecības darba 
koordināciju un zināšanu apmaiņu. Latvijā šāda organizatoriskā pamata vēl nav. 
Darbības koordinēšanas trūkuma rezultātā pētnieki vai zinātniskie institūti nav 
ieinteresēti savu izgudrojumu ieviešanā, jo trūkst stimulu to darīt. Faktiski visi 
augstākajās mācību iestādēs veiktie pētījumi tiek finansēti no valsts budžeta, parasti 
novirzot līdzekļus kā vienreizēju izmaksu. Tie tālāk tiek sadalīti departamentiem, 
parasti balstoties uz vēsturiski veidotām normām (tradicionāli atkarībā no studentu 
skaita un iepriekšējā finansējuma apjoma). Finansējums parasti nonāk institūtu un 
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nevis pētnieku rokās un bieži tiek ieguldīts infrastruktūrā. Šāda finansēšanas kārtība 
mazina augstskolu atsaucību rūpniecības vajadzībām. Turklāt esošajos zinātniskajos 
institūtos ir nepietiekama vadības kapacitāte. Tā rezultātā nav izdevies pilnībā un 
efektīvi ieviest inovācijas, piesaistīt finansējumu no nevalstiskiem avotiem un veicināt 
komerciāli dzīvotspējīgo praktisko jeb pielietojamo pētniecību. 

46. Neskatoties uz normatīvo aktu saskaņošanu, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma 
tiesību aizsardzību, daudzi uzņēmēji un pētnieki neredz šādas aizsardzības jēgu. 
Ierobežotas patentu lietošanas tiesības, kuras pētniecības institūti izmanto reti, ir viens 
no piemēriem. Latvijas rezidenti gadā vidēji reģistrē 160 patentus pretstatā 600 
patentiem Čehijā un 800 Ungārijā.15 Vēl arvien ir neskaidrība par valdības finansētu 
attīstības projektu un pētniecības darba intelektuālo tiesību subjektu. Līdzīgā kārtā 
zinātnisko institūtu pārstāvjiem nav skaidrības par to, kas ir atbildīgs par izgudrojumu 
patentēšanu un to iespējamo izmantošanu komerciālos nolūkos. Šāda neskaidra 
situācija īpašumtiesību jomā kavē komercializāciju (patentēšanu) un aiztur potenciālo 
ārvalstu investīciju ieplūšanu Latvijas intelektuālajos resursos.  

C. IETEIKUMI INVESTĪCIJU KLIMATA UZLABOŠANAI 

47. Kas darāms, lai pieaugtu privātā sektora dalība Latvijas zināšanu ekonomikas 
veidošanā? Provizoriskus vadības norādījumus var iegūt no privātā sektora apskata 
rezultātiem (II-4.tabula).16 Tie ir norādoši, bet ne visaptveroši ieteikumi, jo 
atspoguļotas tiek tikai privāto firmu intereses, kas ne vienmēr pārstāv visas 
tautsaimniecības viedokli. Visvairāk tas izpaužas privātfirmu prasībā piešķirt lielākus 
nodokļu stimulus, kas, protams, ir izdevīgi pašai firmai, bet var būt neizdevīgi valstij, 
jo saistās ar fiskāliem zaudējumiem un ekonomikas izkropļojumiem. 

II-4. tabula. Privātā sektora viedokļi un valdības rīcība 

 
Zināšanu 
ietilpīgās jomas* 

Pārējie 
sektori* 

Radīt nodokļu stimulus R&D 56 45 
Pazemināt starpieguldījumu tarifus  46 45 
Subsidēt piedalīšanos starptautiskos gadatirgos 44 45 
Piedāvāt grantus tehnoloģiju iegādei 44 57 
Sniegt finansiālu atbalstu ISO sertifikācijas iziešanai 44 46 
Piedāvāt grantus R&D 41 37 
Subsidēt darbinieku apmācību 41 47 
Sniegt finansiālu palīdzību patentu iegūšanai ārzemēs 38 26 
Sniegt finansiālu palīdzību patentu iegūšanai Latvijā 36 24 

Avots: FIAS apskats. 
*Procentuāls skaits vietējo firmu, kas izteikušas vēlēšanos saņemt attiecīgo atbalstu 
 

 
48. II-5.tabulā ir apkopotas svarīgākās rekomendācijas biznesa vides uzlabošanai 
Latvijā, kuras jāuzskata par priekšlikumiem turpmākai diskusijai. Balstoties uz 
starptautisko pieredzi, FIAS ir izstrādājis vairākus ieteikumu variantus, kuros uzsvars 
likts uz izdevumiem un ar tiem saistītiem ieguvumiem. Kad ES strukturālo fondu 
līdzekļi veidos nozīmīgu zināšanu ekonomikas finansējuma avotu, politiķiem nāksies 
vadīt ekonomiskās politikas izstrādi un īstenošanu. FIAS ierosina, lai šo fondu 

                                                 
15 Latvija ierindojas augstāk par Igauniju un Lietuvu. 
16 Sīkāku informāciju par apskatu skatīt 3.nodaļā. 
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līdzekļi vispirms tiktu novirzīti apmācības programmu finansēšanai darbavietās, jo to 
trūkums ir būtiska valdības stratēģijas nepilnība. 

II-5.tabula. Svarīgāko rekomendāciju kopsavilkums 
Nepieciešams veikt Ieteikums izpildei 
Izveidot institucionālo centru • Izveidot tehnoloģiju padomi 
Atcelt barjeras eksportētājiem un 
MVU 

• Racionalizēt (vienkāršot) administratīvo 
procedūru eksportētājiem un MVU 

• Likvidēt nodokļu un fiskālās stimulēšanas 
sistēmas kropļojumus 

• Atbalstīt kvalitātes standartu apstiprināšanu 
Sekmēt kvalificēta darbaspēka 
pieejamību 

• Atbalstīt firmu apmācību programmas 
• Sekmēt ārvalstu speciālistu nodarbināšanu 

noteiktās jomās un amatos 
Stimulēt privāto R&D darbību • Nostiprināt intelektuālā īpašuma tiesību 

normatīvo aktu ievērošanu  
• Izvairīties no nodokļu stimulu izmantošanas 
• Piesardzīgi izturēties pret plašiem saskaņoto 

grantu projektiem 
Nostiprināt saikni starp firmām un 
pētniecību 

• Saskaņot un sekmēt informācijas apriti 
• Pārskatīt intelektuālā īpašuma tiesību 

normatīvos aktus, lai rosinātu pētniekus un 
zinātniskos institūtus iegūt patentus un 
ieviest dzīvē atklājumus 

• Izvairīties no nodokļu stimulu izmantošanas 
 
49. Lai gan pasaules prakse liecina, ka daudzu valstu valdības iesaistās zināšanu un 
tehnoloģisko inovāciju aprites veicināšanā, FIAS saglabā piesardzību šādas lomas 
piedēvēšanā Latvijas valdībai. Pirmkārt, inovācijas nedrīkst vēl vairāk sarežģīt jau tā 
komplicēto esošo sistēmu, kā arī vairot korupcijas zelšanas iespējas privātajā un valsts 
sektorā. Ja valdība cenšas samazināt korupcijas izplatību valstī, šo apsvērumu nedrīkst 
ignorēt. Otrkārt, valsts rīcībā ir daudzveidīgas iespējas un līdzekļi, sākot ar nodokļu 
atlaidēm un apmācības subsidēšanu līdz pat finansiālam atbalstam. Cik daudzveidīgas 
ir iespējas, tik atšķirīgi to rezultāti, tāpēc politiķiem tās rūpīgi jāapsver. FIAS ļoti 
nopietni rekomendē Latvijai sākt ar savu pilsoņu apmācības un iemaņu uzlabošanu 
vairāku iemeslu dēļ, un šie iemesli tiks izklāstīti nodaļas turpmākajā daļā. 

1. Institucionālā centra izveide 

1. rekomendācija. Radīt padomi, kas vada zināšanu ekonomikas veidošanas procesus, 
kurā plaši pārstāvēts privātais sektors un kurai ir skaidri noteikta institucionālā 
piesaiste augstākajam politiskajam līmenim. 
 
50. Lai sekmīgāk saskaņotu zināšanu ekonomikas veidošanas pasākumus, Latvijā 
nepieciešams izveidot īpašu institūciju. Lai gan jau šobrīd procesā ir iesaistījušās 
vairākas ieinteresētās puses no dažādām jomām, neviena centrālā jeb stratēģiskā 
institūcija nav uzņēmusies galveno lomu zināšanu ekonomikas programmu un 
pasākumu izstrādē un īstenošanā. 
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51. Valdība apsver iespēju īstenot nacionālo inovāciju programmu Ekonomikas 
ministrijas vai Izglītības un zinātnes ministrijas vadībā.17 FIAS uzskata, ka, ja arī šīs 
abas ministrijas kļūs par galvenajiem procesa dalībniekiem, vadību tomēr ir 
jāuzņemas citai īpaši veidotai institūcijai. Zināšanu ekonomikas veidošanā jāiesaista 
liels skaits ministriju un aģentūru gan no privātā sektora, gan akadēmiskajām 
aprindām, un to darbības vadīšana izvirza augstākstāvošas institūcijas nepieciešamību. 

52. Lielākajā daļā Eiropas valstu ir radītas nacionālās zinātnes un tehnoloģijas 
padomes, kas sniedz padomus ministru prezidentam, parlamentam vai valdībai 
kopumā stratēģiskos jautājumos, kuri saistīti ar zinātni un pētniecisko darbību jeb 
nacionālo inovāciju sistēmu (II-2.teksta bloks). Vairumā valstu zinātnes un 
tehnoloģijas padomes darbība ir bijusi efektīva, izstrādājot inovāciju plānus, 
priekšlikumus un atskaites augstākajam politiskajam līmenim. Padomju darbība ir 
vērsta uz inovāciju programmas izpratnes un atbalsta veidošanu svarīgākajos 
jautājumos, zinātnieku un uzņēmēju sadarbības veicināšanu un informētības par 
inovācijas lomu paplašināšanu. 

53. FIAS rekomendē Latvijā izveidot Nacionālo zinātnes un tehnoloģijas padomi 
(National Science and Technology Council) un tādējādi apliecināt uzņēmējiem un 
akadēmiskajām aprindām valdības apņemšanos valstī nostiprināt zināšanu 
ekonomiku. Tā kā padome darbosies kā saskarsmes punkts lielam skaitam iesaistīto 
pušu, tā jāveido no valsts pārvaldes sistēmas, uzņēmēju un zinātnieku aprindu 
pārstāvjiem. Privātā sektora dalībnieki ir jāpieaicina iesaistīties aģentūras darbā ne 
tikai zināšanu un pakalpojumu izmantotāju statusā, bet arī kā līdzīpašnieki, finansētāji 
un pētnieciskās darbības atbalstītāji.  

54. Premjerministram ir jākļūst par padomes vadītāju, tās sastāvā jāiekļauj to 
ministriju pārstāvji, kuru loma R&D un inovāciju procesā ir vislielākā (piem., 
Izglītības un zinātnes, Ekonomikas, Finanšu, Iekšlietu ministrija). Ministriju un 
iestāžu augstākā līmeņa pārstāvju klātbūtne nodrošinās valdības lēmumu svaru. Tā kā 
stratēģijas īstenošanā būs iesaistītas vairākas ministrijas un iestādes, sākot no 
tautsaimniecības līdz pat izglītībai, ļoti svarīgi, lai padomes priekšsēdētājs ir 
pietiekami augsta ranga amatpersona, kas vada lēmumu pieņemšanu. 

                                                 
17 “Nacionālā inovāciju koncepcija”, 7.lpp. Ir apspriesta arī Inovāciju foruma veidošanas ideja; dažas 
FIAS norādītās funkcijas varētu būt nodotas tā kompetencē. 
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 II-2.teksta bloks. Tehnoloģijas padomju pieredze  

Daudzās pasaules valstīs jau darbojas tehnoloģijas padomes. Tā, piemēram, Austrijā ir izveidota Zinātnes un 
tehnoloģiskās attīstības padome,  Beļģijā ir sava Zinātnes politikas padome, Dānijā darbojas Zinātnes politikas 
padome, Somijā nodibināta Zinātnes un tehnoloģiju politikas padome, Francija ir izveidojusi Zinātnes un tehnoloģiju 
augsto padomi,  Zinātnes padome ir Vācijā, Zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas padome darbojas Īrijā, Nīderlandes 
Konsultatīvā zinātnes un tehnoloģijas padome strādā Holandē, bet Britu Zinātnes un tehnoloģijas padomes mājvieta 
ir Lielbritānija. 

Somija 

Somijai ir pozitīva Zinātnes un tehnoloģiju politikas padomes darbības pieredze. Padome ir dibināta 
20.gs. 60.gados un reorganizēta 80.gadu beigās. To vada ministru prezidents un tā konsultē valdību un 
ministrijas zinātnes un tehnoloģiju jautājumos. Padome ir atbildīga par Somijas zinātnes un tehnoloģiju 
politikas stratēģisko izstrādi un koordinēšanu, kā arī par kopējās nacionālās inovāciju sistēmas izveidi. 
Tajā darbojas septiņi ministriju pārstāvji un vēl desmit citi locekļi, kuri labi pārzin zinātnes un 
tehnoloģiju jomu. Valsts padome ieceļ šīs padomes locekļus uz trim gadiem. Padomes sekretariātā pilnu 
laiku ir nodarbināti divi atbildīgie plānošanas speciālisti.  

Padome ir panākusi, ka R&D un inovāciju jautājums ierindoti starp politikas prioritātēm, tiem garantēta 
nepārtraukta valdības uzmanība (pat valdību maiņas periodos); padome ir palīdzējusi panākt vienprātību 
stratēģiskajās vadlīnijās, kas attiecas uz attīstību un R&D resursu izmantošanu. Tā nodrošina plaši 
atbalstītu uzticību pieņemtajiem stratēģiskajiem lēmumiem. Pēc Somijas ekonomiskās stagnācijas 
perioda 90.gadu sākumā padome 1996.gadā ierosināja paaugstināt valdības investīcijas R&D laika 
periodam no 1997.–1999.gadam kopā par  250 miljoniem ASV dolāru, un tā rezultātā par apmēram 25% 
salīdzinājumā ar 1997.gada līmeni pieauga valsts budžeta gada asignējumi zinātnei. Nepieciešamos 
līdzekļus šādam papildus finansējumam ieguva no valsts uzņēmumu daļējas privatizācijas.  

Igaunija 
 
Igaunijas Zinātnes un attīstības padome (TAN) tika nesen reorganizēta. Reorganizācijas mērķis bija 
izveidot ļoti ciešu saikni ar Ekonomisko lietu ministriju un Izglītības ministriju, līdzīgi Zinātnes un 
tehnoloģijas politikas padomei Somijā.  Abām lielajām ministrijām ir savas R&D konsultatīvās 
struktūras.  Padomi vada ministru prezidents un tajā darbojas ministri un augsta līmeņa eksperti.  
2001.gada decembrī Igaunijas parlaments apstiprināja Igaunijas R&D stratēģiju 2002.–2006.gadam. 
Ievērojot Zinātnes un attīstības padomes ieteikumus, valdība reizi trīs gados analizē un papildina 
stratēģiju. Tas nozīmē, ka padome ir kļuvusi par galveno dalībnieku Igaunijas inovāciju sistēmas 
veidošanā. 
 
 
 

 

2. Barjeru likvidēšana MVU un eksportētājiem 

55. Lai novērstu šķēršļus, kuri apgrūtina eksportējošo un mazo un vidējo uzņēmumu 
iespējas paplašināt investīcijas un iesaistīties zināšanu ekonomikas veidošanā, FIAS 
ierosina veikt trīs pasākumus. 

2.rekomendācija. Samazināt administratīvās barjeras, lai novērstu importa/eksporta 
darījumu sarežģījumus un aizkavēšanos. 

56. FIAS rekomendē paātrināt ar importēšanas un eksportēšanas darbībām saistīto 
procedūru norisi. Sakarā ar uzņēmumu straujāku iesaistīšanos pasaules tirgus 
konkurencē, lielākas prasības tiek izvirzītas muitas iestādēm. Uzņēmumu pāreja uz 
lielāka skaita avotu izmantošanu savā darbībā un tūlītējas nepieciešamības inventāra 
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iegādi prasa ātru un precīzu muitošanu uz robežas. Muitas iestāžu uzdevums ir radīt 
vidi, kura veicina investīcijas un tirdzniecību, vienlaicīgi efektīvi risinot arī augošās 
kontrabandas problēmu.  

57. FIAS apzinās, ka Latvija pēdējo divu gadu laikā ir veikusi būtisku importa un 
eksporta procedūras sakārtošanu, un tas noticis pateicoties Latvijas Ārvalstu investoru 
padomes muitas grupas, Latvijas Muitas brokeru asociācijas un Latvijas 
Tranzītbiznesa asociācijas darbībai. Normatīvo aktu izmaiņu un procedūras 
vienkāršošanas rezultātā ir veikta virkne reformu. 

• Pēdējā laikā pieņemtie ar muitas darbību saistītie noteikumi atbilst ES 
prasībām. 

• Muitas kontroles punktos ir ieviesta UNCTAD ASYCUDA++ elektroniskā 
deklarēšanas un informācijas apstrādes sistēma. 

• Ir uzlabota robežas šķērsošana pārvadātājiem, vienkāršojot procedūru un 
samazinot Latvijas robežas šķērsošanas laiku (kas agrāk bieži bija 3–4 
stundas), un tas lielā mērā noticis, konkrēti nosakot valsts iestāžu (piem., 
muitas, robežapsardzes, sanitārās robežinspekcijas) pienākumus un tiesības 
uz robežas. 

• Muitošanas kārtība ir vienkāršota un ir sagatavotas un uzņēmējiem 
pieejamas muitas procedūras rokas grāmatas.  

 
 

58. Jaunākais pētījums par administratīvajām barjerām investīciju ieplūšanai Latvijā18 
liecina, ka valsts iestādēm būtu jācenšas panākt lielāku muitas procedūru atbilstību 
vislabākajiem standartiem. Šādā kontekstā muitas administrācijai būtu uzsvars 
jāpārliek uz labprātīgu noteikumu izpildi, ieskaitot periodiskas pārbaudes un auditus. 
Rekomendāciju kopsavilkums dots II-6.tabulā. 

 II-6.tabula. Rekomendācijas administratīvo barjeru likvidēšanai. 

• Muitas administrācijai jāturpina ieviest vienkāršota muitas procedūra, sākumā 
izmantojot izmēģinājuma jeb pilotprojektus, vēlāk pārejot uz procedūras 
ieviešanu uz robežas. Tai nepārtraukti ir jāseko līdz un jārisina visi tiesiskie, 
tehniskie, organizatoriskie muitas jautājumi un problēmas, kas rodas 
vienkāršotas procedūras ieviešanas un piemērošanas dēļ. 

• Pēc iespējas ātrāk jāpabeidz ASYCUDA sistēmas ieviešana, kā arī laikus 
jārisina ar to saistītās problēmas. Pietiekami liela uzmanība jāvelta pilnīgai 
muitas deklarāciju datorizētās apstrādes sistēmas ieviešanai.  

• Muitas administrācijai jāturpina palielināt visu procedūru atklātums jeb 
caurskatāmība, tas attiecas arī uz noteikumiem, administrācijas vadlīnijām, 
piemērojamām procedūrām un rīkojumiem, lai uzņēmējiem būtu pieejami visi 
materiāli savas uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanai uz standartizētas, 
precīzas, konsekventas un labvēlīgas informācijas pamata.  

• Muitas pārvaldei un sanitārajai robežinspekcijai jāapsver elektroniska biļetena 
izveide lietotājiem, kur smelties informāciju par procedūras, prasību un citu 
tirgotājus interesējošu jautājumu izmaiņām. Tādējādi valsts iestādes demonstrēs 
savu aktīvo un labvēlīgo attieksmi pret uzņēmējiem. 

                                                 
18 FIAS/LDA, op.cit. 
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• Lai izsekotu visbiežāk atkārtotos gadījumus un pieņemtu pareizos lēmumus, 
būtu vēlama atteikumu klasificēšana. Sanitārās robežinspekcijas pieredze tam ir 
labs piemērs un to varētu pārņemt arī muita. 

• Muitas administrācijā jāievieš skaidri definēti lēmumu pārsūdzēšanas 
noteikumi, lai uzņēmēji, izmantojot standartizētu mehānismu, atklāti, patstāvīgi 
un ātrā laikā varētu apstrīdēt tos muitas lēmumus, kurus tie uzskata par 
kļūdainiem vai netaisnīgiem. 

• Valsts muitas pārvaldei līdzīgi sanitārās robežinspekcijas radītajam 
mehānismam jāizstrādā un jāievieš dažādu sūdzību un apelāciju reģistrēšanas 
un klasifikācijas kārtība. Tāpat jāapstiprina skaidra lēmumu pieņemšanas 
procedūra, par kuru jāinformē plaša sabiedrība.  

• Varbūt ir nepieciešams veikt neatkarīgu muitošanas laikā piemērojamā dabas 
resursu nodokļa normatīvo aktu pārskatīšanu un izstrādāt priekšlikumus 
izmaiņām attiecīgajā likumdošanā. Starptautiskās donoru organizācijas varētu 
sniegt atbalstu šā uzdevuma īstenošanā. 

• Valsts muitas pārvaldei ar nozares atbalstu vajadzētu izpētīt un kritiski novērtēt 
apstākļus, kas kavē Baltijas tranzīta līguma noteikumu izpildi, un sagatavot 
priekšlikumus labojumiem pašā līgumā, tā darbību un īstenošanu regulējošos 
normatīvos aktos un procedūrās vai abās attiecīgo dokumentu kopās.  

Avots: FIAS/LAA. 
 
3.rekomendācija. Vienkāršot nodokļu sistēmu, racionalizējot stimulēšanas režīmus, 
kas tiek piešķirti lieliem projektiem un eksporta produkcijas ražotājiem, tādējādi 
atceļot PVN atvieglojumus importētajām kapitālprecēm un paātrinot iemaksātā PVN 
atmaksāšanu eksportētājiem. 

59. Lai gan kopumā Latvijas nodokļu sistēma ir labvēlīga un uzņēmumu ienākuma 
nodoklis ir noteikts 19% apmērā, valdība uzņēmumiem piemēro dažādus nodokļu 
režīmus atkarībā no investīciju un eksporta produkcijas apjoma. 

• Uzņēmumi, kuru investētie līdzekļi pārsniedz 10 miljonus latu, bauda 
nodokļu atlaidi 40% apjomā no ieguldītajām investīcijām; šā režīma 
piemērošana prasa valdības apstiprinājumu. 

• Uzņēmumiem, kas atrodas īpašajās ekonomiskajās zonās un savu 
produkciju eksportē (vismaz 80% no kopējā produkcijas apjoma), tiek 
piemērots cits īpašs nodokļu režīms. 

60. FIAS ierosina apturēt šo divu nodokļu režīmu piemērošanu, jo tie veicina sistēmas 
sarežģītību, neradot skaidri izteiktu pozitīvu ietekmi uz investīcijām. Vairums 
pētījumu liecina, ka uzņēmējus vairāk interesē vienkārša un prognozējama nodokļu 
sistēma nevis dāsnas nodokļu atlaides.19 Sakarā ar to un ievērojot zemo uzņēmuma 
ienākuma nodokļa likmi, FIAS apšauba šādu nodokļu režīmu nozīmīgu ietekmi uz 
lielākās daļas uzņēmumu investīciju lēmumiem. Nodokļu atlaižu likvidēšanu lieliem 

                                                 
19 Skatīt, piemēram, “Investment in Emerging Markets: A Survey of the Strategic Investment of Global 
1000 Companies.” Ņujorka, Ernst & Young, 1994.g. 
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investīciju apjomiem šķiet var attaisnot arī ar to, ka nav īsta iemesla, kāpēc uz mazo 
projektu rēķina piešķirt priekšrocības lielajiem projektiem.  

61. Vēl viens solis nodokļu sistēmas tālākā vienkāršošanā ir PVN atlaižu atcelšana 
importētajām kapitālprecēm. Lai gan šāda nodokļu atlaide nodrošina naudas plūsmas 
priekšrocību eksportētājiem (vai iesācējiem), ar to saistītie izdevumi pēc muitas 
administrācijas atzinuma ir ievērojami. PVN atlaižu piemērošana importētajām 
precēm prasa milzīgu administratīvo kontroli un noteikti nostāda šādu preču 
potenciālos vietējos ražotājus sliktākā stāvoklī.  

62. Vienlaicīgi jāpaātrina samaksātā PVN atmaksāšana eksportētājiem. Privātais 
sektors atzīst, ka nodokļu iestādes ir panākušas nozīmīgu progresu, tomēr atsevišķi 
uzņēmumi un operācijas vēl joprojām cieš no šķēršļiem un aizkavēšanās nodokļu 
sistēmā. Ir pārbaudīts, ka tādā zemē kā Kanāda vairāk nekā 90% no visiem 
pieprasījumiem tiek apstrādāti īsākā laikā par 30 dienām. Latvijas nodokļu 
administrācijai vajadzētu izvirzīt šo rādītāju par savu mērķi. 

4. rekomendācija. Uzlabot uzņēmuma reputāciju, veicinot kvalitātes standartu 
pieņemšanu. 

63. Atzītu starptautisko standartu pieņemšana ir izšķiroši svarīga zināšanu ietilpīgu 
sektoru attīstībā Latvijā. Ārvalstu pircēji, meklējot sadarbības partnerus jaunattīstības 
valstīs, atsauksies uz šādiem standartiem. Vairums vietējo Latvijas uzņēmumu, īpaši 
paši mazākie, sastopas ar divējādu problēmu. Pirmkārt, tie nezin, kāda ir 
kvalifikācijas procedūra. Otrkārt, tiem nav nedz cilvēku, nedz finanšu resursi, lai 
izietu kvalifikācijas procedūru. 
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 II-3.teksta bloks. Dienvidāfrikas pieredze standartu jomā  
 

envidāfrikas Standartu birojam (SABS) ir izšķiroša nozīme, īpaši to firmu
īvē, kuras orientējas uz starptautisko tirgu.  Preces tiek pārbaudītas,

testētas un analizētas atbilstībai obligātajām specifikācijām, kā arī saskaņā ar
daudzām starptautiskām testēšanas metodēm. Atsevišķi uzņēmumi var
izstrādāt savus standartus, pēc kuriem SABS var testēt produktus. Preces,
kuras neatbilst noteiktajām prasībām, tiek noraidītas un pat iznīcinātas.
SABS testēšana un sertifikācija arvien biežāk tiek uzskatīta par caurlaidi
Dienvidāfrikas uzņēmumu produkcijas eksportēšanai, un SABS un daudzu
automobiļu industrijas firmu sadarbība ir pozitīvi ietekmējusi nozares
iespējas konkurēt starptautiskajos tirgos. 

SABS un autoindustrijas sadarbības rezultātā ir radušās vairākas jaunas
testēšanas un sertificēšanas iespējas. Kā piemēru var minēt  EuroType Test
Centre (Pty) Ltd, kas ir moderna laboratorija, kurā veic auto izplūdes gāzu
testēšanu saskaņā ar visaugstākajām Eiropas, Amerikas un Japānas vides
institūciju prasībām. 

Di
dz

64. Latvijas valdībai vajadzētu apsvērt savas darbības aktivizēšanu, ejot 
Dienvidāfrikas pēdās (II-3.teksta bloks). Institucionālajam atbalstam un izvēles 
intervencei politikas programmās ir bijusi svarīga loma starptautiski konkurētspējīgas 
automobiļu 
industrijas attīstībā 
Dienvidāfrikā. Šīm 
programmām ir 
bijusi īpaša loma 
starptautiskā tirgus 
standartu ieviešanā 
un kvalitātes 
konkurences 
veicināšanā. 
Automobiļu 
industrijas 
konkurētspējas 
uzlabošanā noteikta 
loma ir bijusi tādām 
struktūrām kā 
Dienvidāfrikas 
Standartu birojs, 
Tirdzniecības un 
rūpniecības departaments, dažādi zinātniski un akadēmiski institūti. 



3. Kvalificēta darbaspēka algošanas iespēju uzlabošana 

65. Tehnoloģiju ieviešanas un attīstības pamatā ir darba iemaņu uzlabošana. 
Uzņēmumiem ir divas iespējas. Vispirms tie var radīt paši savu darbinieku apmācības 
jaudu; otrkārt, tie var izmantot ārvalstnieku pagaidu pakalpojumus. Šis pētījums 
neanalizē šādas opcijas, jo tām ir veltīti citi ziņojumi. 

5.rekomendācija. Ar finansiāla atbalsta palīdzību sekmēt apmācību uzņēmumā. 

66. Starptautiskā pieredze liecina, ka privātais sektors spēlē izšķirošu lomu vietējā 
darbaspēka iemaņu pilnveidošanā un dara to sadarbībā ar izglītības sistēmu, kā arī 
veidojot savu apmācības kapacitāti vai arī uzlabojot iespējas darbiniekiem pilnveidot 
savas iemaņas darba vietā. Visos gadījumos aktīvi jāiesaistās arī valdībai, jo apmācība 
nāk par labu ne tikai pašiem mācībās iesaistītajiem, bet arī pārējiem strādājošiem un 
tālāk citiem uzņēmumiem, kas iepazīst jaunu praksi un apgūst apritē esošās zināšanas. 
Apmācība patiešām ir sabiedriska prece, kas dod labumu visai sabiedrībai. Bez 
valdības līdzdalības ir iespējams, ka uzņēmums apmācībā neinvestēs visu optimālo 
līdzekļu apjomu.20 

67. Latvijas valdība pagaidām vēl nav izšķīrusies par to, kā uzlabot apmācību darba 
vietās (ja neskaita subsīdijas bezdarbnieku apmācībai). Valda uzskats, ka šādam 
daļējam valdības līdzdalības trūkumam ir negatīva ietekme gan uz zināšanu apguvi un 
apriti, gan uz uzņēmumu darba ražību. Daži jaunākie pētījumi ir pierādījuši, ka 
apmācībai ir labvēlīga un izšķiroša nozīme un ietekme uz abiem minētajiem 
rādītājiem(II-4.teksta bloks).  

II-4.teksta bloks. Apmācība darba vietā nodrošina 
augstāku produktivitāti  

Jaunākie pētījumi rāda, ka apmācība uzņēmumā 
paaugstina iekšējo darba ražību.  Piemēram, Kolumbijā 
un Malaizijā firmās, kuras apmāca savus strādniekus, 
darba ražība ir par 25% lielāka kā firmās, kurās 
apmācība nenotiek. Nabadzīgākās valstīs kā, piemēram, 
Nikaragvā un Indonēzijā, ir panākti uzlabojumi pat par 
45%. 
Vairākumā gadījumu augstāku darba ražības līmeni 
privātos uzņēmumos ir nodrošinājusi apmācība privātās 
mācību iestādēs un īstenojot pašu uzņēmumu apmācības 
programmas.  Pretstatā tam apmācība, kuru nodrošināja 
valsts mācību iestādes, nedeva ievērojamus ražības 
līmeņa uzlabojumus. 

68. FIAS silti iesaka valdībai 
uzmanīgi izanalizēt savas 
iespējas privātā sektora atbalstam 
labāku apmācības variantu 
sagatavošanā. Tai ir jānovērtē 
apmācības programmu izmaksas 
un ieguvumi no tām, kā arī 
skaidri jānodefinē iemesli, kāpēc 
privātais sektors neiesaistās 
apmācībā. Politikas instrumenta 
izvēlei stingri jāatbilst tirgus 
neveiksmes raksturam. Ja, 
piemēram, cēlonis ir 
nepietiekama informētība, 
pareizā reakcija būtu apmācības pieredzes labāko piemēru publicēšana un 
informācijas sniegšana par apmācības pieejamību un izmaksām. Liela darbaspēka 
migrācija var liecināt par to, ka uzņēmumi nespēj iekšēji izmantot apmācības sniegtās 
priekšrocības un tāpēc apmācību jau izgājušus darbiniekus nolīgst citas firmas un 
iestājas nepietiekamu investīciju cikls.  
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20 Sīkāks apraksts darbā “Malaysia: Enterprise Training, Technology and Productivity.” Pasaules 
Banka, 1997. 



69. FIAS nav izdevies noteikt tos īpašos iemeslus, kāpēc privātie uzņēmumi Latvijā 
kavējas izveidot savu no ražošanas neatrautu darbinieku apmācības sistēmu,21 tomēr 
mēs aplūkosim divus instrumentus, kurus izmanto visā pasaulē, lai veicinātu 
investīcijas apmācībā. Pirmais ir algas fonda atskaitījumu apmācības fonds, bet otrais 
– nodokļu atlaides darba devēja apmaksātai (sponsorētai) darbinieku apmācībai. FIAS 
Latvijai iesaka pirmo mehānismu, kas šķiet visefektīvākais.  

70. Algas fonda atskaitījumu grantu sistēma. Algas nodokļi (atskaitījumi no algu 
fonda) gan attīstītajās, gan attīstības valstīs tiek parasti izmantoti, lai pārvarētu 
apmācībām paredzēto investīciju zemo līmeni (II-5.teksta bloks). Darba devēja 
plānotajām apmācības programmām var būt vairākas formas: 1) atskaitījumu-grantu 
plāns, saskaņā ar kuru fonda administratori izmanto iezīmētu nodokļu daļu darba 
devēju grantiem apstiprinātu apmācības programmu finansēšanai, kā tas notiek 
Singapūrā un nesenā pagātnē arī Lielbritānijā; 2) apmācības izdevumu atmaksāšanas 
plāns, saskaņā ar kuru darba devējs saņem atpakaļ noteiktu daļu algas nodokļu par 
apstiprinātu apmācības programmu finansēšanu no algu fonda, kā tas notiek Malaizijā 
un Nīderlandē; 3) nodokļu atlaižu plāns, saskaņā ar kuru darba devējs saņem nodokļu 
atlaides. 

71. Neskatoties uz izmantotā plāna veidu, starptautiskā pieredze sniedz vairākas 
mācības, kuras Latvijas politiķi varētu izmantot kā vadlīnijas un no kurā ir 
izkristalizējušies pieci principi, kas aplūkoti turpmāk (skatīt arī piemērus II-5.teksta 
blokā).  
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21 asaules Banka veic pētījumu, lai labāk izzinātu un izprastu šos cēloņus. Viens no tiem varētu būt 
lie 001.gadā darba vietu mainības līmenis bija 15%. 

 P
lā kadru mainība daudzos uzņēmumos; 2

 II-5.teksta bloks. Pareizi veidoti atskaitījumu-grantu plāni var motivēt uzņēmumus veikt apmācību
Lai stimulētu uzņēmumus iesaistīties darbinieku apmācībā, vairākas Austrumāzijas valstis izmanto 
apstiprinātas apmācības izdevumu tiešo atmaksāšanas plānus, kas ir elastīgi, tiem pamatā ir pieprasījums 
un tos bieži papildina informācijas pasākumi un tehniskā palīdzība mazākiem uzņēmumiem.  
 
Šāda plāna īstenošana Taivanā (Ķīnā) panāca milzīgu apmācības bumu, kas turpinājās pat pēc projekta 
beigām 70.gados. Singapūrā, savukārt, izmanto atskaitījumus no nekvalificētu strādnieku algām, kuri caur 
Iemaņu un prasmju attīstības fondu tiek novirzīti strādājošo prasmju uzlabošanai. Fonda aktīvā darbība ar 
mērķi paaugstināt informētību par apmācības nozīmi starp firmām, sniegt atbalstu apmācības programmu 
izstrādāšanā un nostiprināt profesionālo asociāciju atbalsta kapacitāti ir izraisījusi strauju apmācības 
procesa kāpumu, īpaši iesaistoties mazākiem uzņēmumiem. Tomēr apmācības plāni, ja tie tiek pārlieku 
stingri administrēti, var radīt pretēju reakciju, kā tas notika Korejā, kur bija noteikts, ka apmācībai jānorit 
vismaz sešus mēnešus; ja šo noteikumu neievēroja, firmai bija jāmaksā sods. Daudzi uzņēmumi izvēlējās 
samaksāt soda naudu un neizpildīja šo noteikumu. Bez tam fonds nodrošina grantus mācību plānu 
izstrādei, organizē reģionālus kursus apmācības nepieciešamības novērtēšanā un pārvalda virkni subsidētu 
plānu mazo uzņēmumu vajadzībām. Nesen veiktā situācijas analīze liecina, ka ar šādu attieksmi ir panākta 
apmācības paplašināšana. 
 
Malaizijā HRD fonds (HRDF) tika dibināts 1993.gadā, piešķirot saskaņoto valdības grantu (matching 
grant – grāmatvedības terminoloģija). Tas aizstāja apmācības nodokļa stimulu plānu (divkāršo atskaitījumu 
stimulēšanas sistēmu apmācības vajadzībām), kas tika ieviests 1987.gadā un kuru uzskatīja par salīdzinoši 
neefektīvu. Ar likumu tika izveidota HRD padome (HRDC), kurā darbojās privātā sektora un valdības 
aģentūru pārstāvji, kā arī sekretariāts HRDF programmu administrēšanai.  Darba devējiem, kuru 
uzņēmumā strādā vismaz 50 darbinieki, jāiemaksā HRDF 1% no algas fonda. Tie, kas šādas iemaksas ir 
veikuši vismaz sešus mēnešus, ir tiesīgi no fonda pieprasīt pieļaujamo apmācības izdevumu daļu, kura 
nevar pārsniegt attiecīgā gada atskaitījumu apjomu. HRDC nosaka līdzekļu atmaksas apjomu, kas ir 
mainīgs atkarībā no apmācības veida un parasti ir zemāks lielajiem uzņēmumiem. 
 
Avots: Pasaules Banka, 1997.g., op. cit. 



 
 
• Prasīt atbildību no darba devēja. Nozarēm ir jāpārvalda nodokļu 

atskaitījumi. Ja vēlamies, lai atskaitījumu grantu sistēma darbotos sekmīgi, 
iesaistītajām pusēm ir jāpiedalās nodokļu pārvaldīšanā. Jaunākā pieredze 
liecina, ka, prasot atbildību par apmācības procesa vadību no sociāliem 
sadarbības partneriem (uzņēmumiem, arodorganizācijām), var ievērojami 
uzlabot apmācības kvalitāti, nozīmi un elastību – apmācības process iegūst 
daudzpusīgākas saknes un pielietojumu, ieskaitot arī neformālo sektoru. 
Daudzās valstīs (arī Eiropas Savienībā) šādu fondu pārvaldīšana ir nodota 
nozares pārziņā. Šāda decentralizācija ir bijusi efektīva divu galveno 
iemeslu dēļ – tā paaugstina atbildību par programmām un ir iespējams 
precīzāk definēt uzņēmumu un darbinieku vajadzības, tādējādi paaugstinot 
programmu efektivitāti.22 Lielbritānija ir uzticējusi atskaitījumu 
pārvaldīšanu ražošanas nozaru struktūrām un to varētu ieteikt arī Latvijai 
(skatīt 4. un 5. nodaļu par IKT un elektronikas sektoru). 

 
• Izmantot saskaņoto grantu programmu. Lai paaugstinātu atbildību (gan 

darba devēju, gan ņēmēju) un lai samazinātu risku, ka finansējums tiks 
izsniegts programmai, kuru realizētu jebkurā gadījumā, vairums valstu 
izvēlas saskaņoto grantu plānus. Singapūras Prasmju un iemaņu attīstības 
fonds tika izveidots un vēlāk veiksmīgi pārveidots, lai stimulētu 
uzņēmumus paaugstināt darbinieku algas un kvalifikācijas līmeni, 
balstoties uz efektīvu saskaņoto grantu plānu.  

• Plānot konkurences paaugstināšanu starp apmācības pakalpojumu 
sniedzējiem. Atskaitījumu fondi neatmaksājas, ja tiek izlietoti tikai 
valsts/valdības apmācības sniedzēju atbalstam. Lai no tā izvairītos, Kanāda 
ir izveidojusi programmu, kurā kā apmācības sniedzēji var piedalīties 
neatkarīgas privātās firmas, koledžas un universitātes, profesionālās 
asociācijas un sabiedriskās organizācijas. Arī citas valstis, piemēram, 
Somija un Lielbritānija, ir pārņēmušas šo stratēģiju. Lai sekmētu 
konkurenci starp pakalpojumu sniedzējiem, dažās valstīs līdzekļi 
apmācībai tiek izsolīti atklātos konkursos, kuros valsts darbojas drīzāk kā 
pasūtītājs, nevis apmācības nodrošinātājs (Austrālija, Čīle). Savukārt citas 
valstis izmanto sertifikātu (voucher) shēmas, kādi ir, piemēram, 
Lielbritānijas apmācības kredītu plāni (Training Credits Schemes). 

• Stingri noteikt finansējuma mērķi. Finansējumu ir vienkāršāk nodrošināt 
ar atskaitījumiem nekā ar valsts grantiem, kam ir tendence samazināties 
budžeta ieņēmumu lejupslīdes gadījumā. Tomēr ar atskaitījumiem iegūtos 
līdzekļus nedrīkst izmantot citu valsts izdevumu segšanai, kā tas notika 
Kostarikā. 

• Sniegt atbalstu mazākiem uzņēmumiem. Raksturīgi, ka apmācību plāni 
un shēmas labi darbojas lielos uzņēmumos un kompānijās, kur jau tāpat ir 
augsta prasmju un iemaņu bāze. Savukārt mazie un vidējie uzņēmumi ne 
vienmēr veiksmīgi darbojas šajā ziņā. Meksikas Integrētā kvalitātes un 

                                                 
22 Šāda IKT un elektroniskā sektora līdzdalība aplūkota divās pēdēkjās nodaļās. 
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modernizācijas programma (Integral Quality and Modernization Program) 
ir koncentrēta uz mazo uzņēmumu efektivitāti, izmantojot gan privātos 
konsultantus, gan valsts un privātos mācību institūtus (II-6.teksta bloks). 
Līdzīgi piemēri rodami Austrijā un Vācijā. 

72. Nodokļu stimuli. Tiem var būtu vairāki veidi, ieskaitot nodokļu atlaides firmām, 
kas zināmu algas fonda daļu izlieto apmācībai, kā tas notiek Francijā, Korejā un 
Marokā, un nodokļu stimuli apstiprinātas apmācības finansēšanai no kopējiem 
ieņēmumiem, kā tas notiek Čīlē un nesenā pagātnē arī Malaizijā.  

 

II-6.teksta bloks. Meksikas nākotnē vērstā attieksme pret atbalstu maziem un vidējiem 
uzņēmumiem  

Integrētā kvalitātes un modernizācijas programma (CIMO), kuru 1988.gadā izstrādāja Meksikas Darba 
ministrija, ir efektīvi ietekmējusi mazos un vidējos uzņēmumus un palīdzējusi tiem uzlabot savu 
darbinieku kvalifikāciju, darba kvalitāti un darba ražīgumu. Sākotnēji iecerēta kā pilotprojekts MVU 
apmācības programmu subsidēšanai, CIMO strauji attīstījās tāpēc, ka kļuva skaidrs, ka zināšanu un 
apmācības trūkums ir tikai viens no daudziem faktoriem, kas ietekmē darba ražību. Līdz 2000.gadam 
CIMO ietvaros bija nodrošināta integrēta apmācības un ražošanas paplašināšanas pakete vairāk nekā  
80 000 MVU katru gadu un 200 000 darbinieku apmācība. Tas izraisīja privātā sektora interesi un 
šodien pretstatā 72 biznesa asociācijām 1988.gadā  CIMO darbojās vairāk nekā 300. 
Katrā pavalstī un Meksikas Federālajā apgabalā ir vismaz viena CIMO struktūra ar 3–4 darbiniekiem; 
vairums no tām ir atradušas mājvietu biznesa asociāciju pajumtē, kuras nodrošina biroja telpas un 
nepieciešamo infrastruktūru. Darbinieki organizē seminārus par apmācības un tehniskās palīdzības 
pakalpojumiem, meklē potenciālos vietējos un reģionālos apmācības sniedzējus un konsultantus, kā arī 
aktīvi nosaka to MVU loku, kam sniegt palīdzību uz kopfinansēšanas bāzes. Norit darbs ar 
ieinteresētiem MVU, lai veiktu sākotnējo uzņēmuma novērtējumu apmācības programmas un 
konsultatīvo pakalpojumu izvēlei. CIMO izvērš savu darbību divos virzienos – palīdzot MVU grupām 
īpašu sektora jautājumu risināšanā un nodrošinot integrētu pakalpojumu paketi, kura ietver arī 
informāciju par tehnoloģijām, jauniem ražošanas procesiem, kvalitātes kontroles metodēm un 
marketingu, kā arī apmācības subsidēšanu. 
Saskaņā ar pētījumiem (1995.g. un 1997.g.) CIMO programma ir atzīta par ekonomiski izdevīgu veidu, 
kādā sniegt atbalstu MVU. Pētījumi aptvēra divas MVU grupas un to darbību trīs gadu laikā. Vienā 
grupā bija iekļautas firmas, kuras 1991.g. vai 1992.g. saņēma atbalstu CIMO ietvaros; otra bija plaši 
pārstāvēta uzņēmumu kontrolgrupa, kuras dalībnieki nebija izmantojuši CIMO programmas palīdzību. 
Sākotnēji pirms iesaistīšanās programmā CIMO uzņēmumu rādītāji bija zemāki nekā kontrolgrupas 
firmām, bet jau 1993.gadā darba ražīguma ziņā kontrolgrupas uzņēmumi bija panākti un pat apsteigti. 
Arī citu darbības rādītāju dinamika bija līdzīga – pieauga ienesīgums, tirdzniecības apjomi, jaudu 
izmantošana, algas un nodarbinātība, bet samazinājās strādājošo migrācija, darba kavējumi un brāķētās 
produkcijas apjoms. Visiespaidīgākos panākumus CIMO intervences rezultātā guva tieši 
mikrouzņēmumi un mazās firmas. 
 
Avoti: STPS (1999), Tan (2000). 

73. Daudzi eksperti uzskata, ka tieši grantu plāni, nevis nodokļu stimuli veicina 
apmācību darbavietās. Nodokļu stimulu plāni nav ieteicami Latvijai pirmkārt jau 
tāpēc, ka apmācības izdevumu nodokļus parasti atskaita no uzņēmuma ienākuma 
nodokļa tikai tādā gadījumā, ja uzņēmums strādā ar peļņu. Nodokļu stimulus parasti 
izmanto lieli, stabili uzņēmumi, nevis jaunie un mazie. Piemēram, Malaizijā tikai 7% 
no mazajiem uzņēmumiem izmantoja nodokļu stimulu plānus. Brazīlijā un Čīlē 
izrādījās, ka nodokļu stimuli nevajadzīgi tika izmantoti stabilu un labi organizētu 
firmu subsidēšanai, kuras jau pašas nodrošināja apmācību, savukārt slikti pārvaldītas 
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firmas vai nu nenodrošināja savu darbinieku apmācību vai rīkoja apmācības sesijas 
galvenokārt ar nolūku palielināt finansiālos ieguvumus, nevis strādājošo kvalifikāciju. 

6.rekomendācija. Sekmēt ārvalstu strādājošo nodarbināšanu, panākot elastīgu 
procedūru zemāka līmeņa personāla nodarbināšanai. 

74. Ja vietējie uzņēmumi saskata darbaspēka kvalifikācijas nepietiekamību, tie var 
organizēt apmācību vai ievest darbaspēku no citām valstīm. Jāatzīmē, ka apmācība un 
ārvalstu strādājošo nodarbināšana nav savstarpēji izslēdzoši lielumi, jo ārvalstu 
darbaspēks var tikai uz laiku atrisināt darbaspēka nepietiekamības problēmu. 
Salīdzinājumā ar citām zemēm Latvijā ārvalstu strādnieku nodarbināšanas politika 
šķiet samērā liberāla (piem., ir ieviesta elastīga procedūra ārvalstu investoriem un 
uzņēmumu vadītājiem). Ļoti iespējams, ka šāda elastīga attieksme nostiprināsies līdz 
ar iestāšanos Eiropas Savienībā. 

75. Tomēr attiecībā uz zemāka līmeņa strādājošiem pastāv imigrācijas ierobežojumi. 
Vairāki uzņēmumi norāda uz grūtībām algot ārvalstu ekspertus pat uz salīdzinoši īsu 
laiku. Administratīvās procedūras parasti ir sarežģītas un to izpildes laiks pārāk garš. 
Tāpēc rekomendējam vienkāršot ārvalstnieku īslaicīgas nodarbināšanas procedūru. To 
varētu panākt, paātrinot darbā pieņemšanas procedūru noteiktām profesijām 
(treneriem, ekspertiem, instruktoriem u.t.t.), īpaši zināšanu ietilpīgos sektoros, kuros ir 
atklāts zems vietējā darbaspēka kvalifikācijas līmenis. Tas ļautu likvidēt prasmju un 
iemaņu atšķirības, atsevišķās profesijās nevēršoties pret vietējiem strādājošiem. 

4. Privāto R&D iniciatīvu veicināšana 

76. Lai sekmētu zinātnisko pētniecību, daudzu valstu valdības izstrādā uz nākotni 
vērstus politikas dokumentus, kas paredz stimulus privātā sektora investīcijām 
zinātniskajā darbībā un pētniecībā. Valdības iejaukšanos parasti attaisno ar to, ka 
R&D attīstība ir labvēlīga gan uzņēmumam, kurš iesaistās pētnieciskajā darbā, gan 
tautsaimniecībai vispār, kas var izmantot zinātnieku pētījumu rezultātus.  

77. Latvijas privātā sektora struktūras ir devušas salīdzinoši mazu ieguldījumu R&D 
attīstībā. Latvijas valdība varētu vēlēties sekot jaunākajai OECD (Organization for 
Economic Cooperation and Development, ESAO) valstu tendencei un pārņemt vienu 
no divām privātā sektora R&D aktivitāšu stiprināšanas programmām. Pirmā no tām 
paredz nostiprināt intelektuālo tiesību aizsardzības likumīgo pamatu; saskaņā ar otro 
jāpaplašina finanšu instrumentu – grantu un nodokļu stimulu darbības joma. FIAS 
nopietni rekomendē izmantot pirmo variantu, jo stingra tiesiska aizsardzības sistēma 
samazina zinātnisko pētījumu rezultātu piesavināšanās vai informācijas noplūdes 
risku un motivēs uzņēmumus uzsākt pētījumus un ieviest dzīvē to rezultātus.23 
Pretstatā tam fiskālie instrumenti ir saistīti ar izdevumiem un to ietekme ir ierobežota. 
FIAS neiesaka tos izmantot Latvijā.  

                                                 
23 Daži spriež, ka, ja stabiles intelektuālā īpašuma tiesības sekmē privāto firmu inovāciju rašanos, tās 
var arī bremzēt inovāciju apriti un izplatību vietējā ekonomikā.  
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7.rekomendācija. Veicināt esošās intelektuālo tiesību normatīvās bāzes realizāciju ar 
tiesu sistēmas nostiprināšanas palīdzību. 

78.  Latvijas intelektuālo tiesību normatīvo aktu sistēma atbilst starptautiskajiem 
standartiem. Arī FIAS aptaujātie uzņēmumi uzskata, ka šim jautājumam nav jāvelta 
uzmanība.24 Viņus vairāk satrauc zemais tiesu sistēmas prestižs un uzticamība, kā arī 
tas, ka strīdi tiek izskatīti lēni. Valdībai ir iespēja parādīt savu gribu risināt šo 
jautājumu, piešķirot finansējumu tiesnešu apmācībai. Šādi lēmumi jāiekļauj globālajā 
tiesiskās sistēmas reformā un korupcijas apkarošanas dienaskārtībā.  

8.rekomendācija. Turpināt ierobežot nodokļu stimulu vai finansu grantu izmantošanu.  

79. Nodokļu stimulu izmantošana pasaulē norit atšķirīgi (II-7.teksta bloks). 
Piemēram, Lielbritānijas un ASV valdības finansē R&D tieši, kā arī piedāvā labvēlīgu 
nodokļu režīmu; Itālija un Jaunzēlande finansē biznesa R&D, bet nenodrošina 
diferencētu nodokļu režīmu. Pretstatā Austrālija, Kanāda, Portugāle un Spānija 
piemēro dāsnus fiskālos stimulus, bet tiešais valsts finansējums ir mazāks.  

II-7.teksta bloks. Starptautiskā nodokļu stimulu pieredze  
Valdības var izmantot neskaitāmas iespējas, lai veicinātu kapitālieguldījumus (capital expenditures) 
R&D: 
 

• Paātrināti amortizācijas tempi (izmanto 13 OECD valstis, arī 4, kuras nodrošina tūlītēju 100%  
norakstīšanu [Kanāda, Dānija, Īrija, Lielbritānija]). 

• Nodokļu kreditēšana (Kanāda, Francija, Īrija, Itālija, Japāna, Koreja, Taivāna, Savienotās 
Valstis). 

• Investīciju kreditēšana (Austrālija, Beļģija, Dānija, Norvēģija, Lielbritānija u.c.) ar lielām 
variācijām no 13% Beļģijā līdz 125% Lielbritānijā, parasti tiek noteikts augšējais limits. 

Daudzās valstīs (Beļģijā, Kanādā, Itālijā, Japānā, Korejā, Norvēģijā, Nīderlandē, Lilebritānijā) plānotie 
nodokļu stimuli ir domāti tieši MVU, kuri, iespējams, ieguldīs mazāk līdzekļus R&D finanšu, tehnisko, 
informācijas un citu ierobežojumu dēļ. Tā 2002.gadā Norvēģija ieviesa MVU nodokļu kreditēšanu 
R&D mērķiem, ieskaitot arī R&D pakalpojumu pirkšanu no ārpuses (no universitātēm un valsts 
zinātniskiem institūtiem), kā arī paša uzņēmuma veiktai pētniecībai. Citas valstis mazajiem 
uzņēmumiem piemēro labvēlīgākus R&D nodokļu noteikumus nekā lielajiem (Kanāda, Japāna, Koreja, 
Nīderlande). 
 
Avots: Tax Incentives for Research and Development Trends and Issues. Parīze, OECD, 2002.g. 
25.septembris. 

 
80. Salīdzinot ar citu valstu – gan attīstības, gan attīstīto – stimulu klāstu, Latvijas 
nodokļu stimuli ir salīdzinoši pieticīgi. Līdzīgi vairumam OECD valstu Latvija atļauj 
atskaitīt tekošos R&D izdevumus no ar nodokli apliekamiem ienākumiem gadā, kad 
tie izdarīti kā darbības izdevumi. Šāda izdevumu aprēķināšana ir paātrinātas 
amortizācijas forma, jo tekošie R&D izdevumi var dot ienākumus gan nākotnē, gan 
tagadnē. Šis stimulēšanas veids nav maznozīmīgs, jo tiek lēsts, ka 90% no katra R&D 
ieguldītā dolāra OECD valstīs sedz tekošos izdevumus. Pretstatā tam 
kapitālizdevumiem R&D vajadzībām netiek piemērots labvēlīgs nodokļu režīms. 
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24 Lai gan turpmāk aplūkots detalizētāk, viens no likumdošanas jautājumiem attiecas uz stimulu 
trūkumu pētniekiem un mācību spēkiem komercializēt (licencēt) savus atklājumus. 



81. FIAS iesaka Latvijas valdībai turpināt nodokļu stimulēšanas kārtību R&D 
vajadzībām ar piesardzību. Pirmais arguments attiecas uz stimulu efektivitāti, kura 
nav bijusi pietiekama vairumā valstu; turklāt stimulēšana ir daudz neefektīvāka kā citi 
instrumenti, kurus izmanto apmācības kapacitātes uzlabošanai. Empīriskie dati 
neapliecina, vai šāda veida stimulēšana ir sekmējusi privāto uzņēmumu papildus 
līdzekļu ieplūdi R&D izdevumos virs apjomiem, kuri tiktu investēti bez šādas 
stimulēšanas kārtības (II-8.teksta bloks). Gan Somijā, gan Zviedrijā ir pietiekami 
augsts privāto R&D izdevumu līmenis, bet neviena no tām nav izmantojusi lielu tiešo 
vai netiešo finansējumu.  

 II-8.teksta bloks. Nodokļu stimulu ierobežotā efektivitāte  
 
Par nodokļu stimulu lietderību privāto R&D iniciatīvu veicināšanai notiek diskusija, kura daļēji 
saistīta ar to, ka ir grūti noteikt, cik plaša R&D darbība būtu veikta bez stimulēšanas. Nesen 
veiktais OECD apskats liecina, ka ar nodokļu stimuliem panāktais 10% R&D izdevumu 
samazinājums īsā termiņā deva R&D pieaugumu tikai par 1%, bet ilgākā termiņā – nedaudz mazāk 
par 10%. Tomēr, ja salīdzinam šos ieguvumus ar fiskāliem zaudējumiem, nav īsti skaidrs, vai 
kopējais ar nodokļu stimuliem saistītais lietderības koeficients saglabā pozitīvu vērtību. Turklāt ir 
veikti pētījumi, kuri pierāda, ka nodokļu stimuli neatstāj nozīmīgu iespaidu uz kopējo zināšanu 
ietilpīgo nozaru uzņēmumu R&D stratēģiju. 

82. Otrs arguments attiecas uz nodokļu stimulu nepieciešamību. Tā kā visumā 
Latvijas nodokļu sistēma ir salīdzinoši labvēlīga, nodokļu stimuli, šķiet, ir lieki. 
Uzņēmumu ienākuma nodokļa 19% likme ir pietiekami pievilcīga, lai nebūtu 
nepieciešams piemērot nodokļu atlaides vai citus līdzīgus instrumentus. Daudzas 
valstis tomēr piedāvā fiskālos stimulus, jo tādā veidā var samazināt nodokļu slogu un 
apliecināt valdības rūpes par privātā sektora attīstību. Šeit vietā ir sekojošs 
salīdzinājums. Ienākuma nodokļa likme ir 19% Latvijā, 42,0% Japānā un 33,9% 
Beļģijā. Pēdējās divas valstis piedāvā nodokļu kreditēšanu 10% apjomā (Japāna) un 
nodokļu atvieglojumus13,5% apjomā (Beļģija), kas samazina reālo nodokļu likmi 
attiecīgi līdz 32% un 29%. Un tomēr šo valstu nodokļu tarifi ir augstāki par Latvijā 
piemērotajiem.25 

83. Nākošais arguments attiecas uz fiskālo stimulu ekonomisko efektu. Latvijā 
fiskālos stimulus vajadzētu ierobežot sakarā ar to visumā sarežģīto administrēšanu. 
Vairums valstu cenšas definēt, kādas aktivitātes ietilpst R&D. Piemēram, vai nodokļu 
stimuli būtu piemērojami fundamentālās un pielietojamās zinātniskās pētniecības 
darbībām vai tikai vienam no to veidiem? Vai tie piemērojami mašīnbūvē un iekārtu 
ražošanā vai arī celtniecībā? Cita problēma saistīta ar to, vai nodokļu stimuli 
piemērojami visiem R&D izdevumiem vai tikai to pieaugumam.26 Tiek pausts 
viedoklis, ka nodokļu stimuli būtu jāpiešķir tikai MVU, jo tie, šķiet, vairāk nekā lielās 

                                                 
25 Virkne citu valstu, piem., Kanāda un Lielbritānija, nodokļu stimulu ziņā ir daudz augstsirdīgākas. 
Latvijas 19% nodokļu likme ir gandrīz līdzīga nodokļiem Korejā un Nīderlandē pēc R&D  
kreditēšanas. 
26 Nodokļu atvieglojumu atkarībai no kopējiem R&D izdevumiem vai no izdevumu palielinājuma ir 
gan plusi, gan mīnusi. Kopējā apjoma shēmas ir vienkāršākas gan uzņēmumiem, gan valdībai. 
Turpretim palielinājuma shēmām ir tendence sekmēt jaunus zinātniskus atklājumus un radīt augstāku 
vērtību par papildus ieguldītiem līdzekļiem. Ja aplūkojam OECD valstis, tad redzam, ka kopējā apjoma 
shēmas izmanto Kanāda, Itālija, Koreja un Lielbritānija, bet pieauguma shēma ir populārāka Francijā, 
Japānā, Meksikā un ASV. Atsevišķās valstīs, piem., Austrālijā, Ungārijā un Spānijā izmanto abas 
shēmas. 
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firmas ir pakļauti tirgus neveiksmēm. Daudzas OECD valstis, piemēram, Beļģija, 
Kanāda, Itālija, Japāna, Koreja, Nīderlande, Norvēģija un Lielbritānija piemēro 
nodokļu stimulus tikai mazajiem uzņēmumiem. 

84. Līdzīgi citiem nodokļu stimuliem arī apmācībai domātie nes valdībai fiskālos 
zaudējumus – vismaz īslaicīgus. Lai novērstu nodokļu kārtības ļaunprātīgu 
izmantošanu, pārvaldes institūcijām ir jāveido kontroles sistēma uzņēmumu darbības 
pārbaudei ilgākā laikā. Vācija 90.gadu vidū atteicās no R&D nodokļu kreditēšanas 
tieši tās ļaunprātīgas izmantošanas dēļ; Īrija nesen likvidēja R&D nodokļu atlaides. 
Ķeroties pie korupcijas līmeņa samazināšanas, arī Latvijai nāksies apsvērt, vai šādi 
papildus izdevumi ir nepieciešami.  

9.rekomendācija. Piesardzīgi apsvērt saskaņoto grantu plāna piemērošanu R&D 
izdevumiem, jo tie, lai arī efektīvi, ir dārgi fiskālo zaudējumu izteiksmē un vairo 
korupcijas iespējas. 

85. Dažu valstu valdības ir izmantojušas saskaņotos grantus, lai veicinātu uzņēmēju 
izdevumus R&D. Korejas un Meksikas salīdzinājums kalpo par ilustrāciju R&D 
izdevumu segšanai paredzēto saskaņoto grantu prognozētajiem rezultātiem. Koreja 
sniedza finansiālu palīdzību privātiem uzņēmumiem, lai tie varētu veidot pētniecības 
centrus un iesaistīties vairāku uzņēmumu kopprojektos; 1995.gadā Korejas privātajā 
sektorā darbojās vairāk nekā 2 200 pētniecības institūti un vairāk nekā 60 zinātnieku 
apvienības. Pretstatā tam Meksikas valdība nepiedāvā ne R&D finansējumu, ne 
stimulus privātā sektora R&D aktivitātēm, izņemot valsts kompāniju PEMEX un 
elektroenerģijas apgādi. Šis salīdzinājums neattiecas uz R&D aktivitāšu daļu, kādas 
būtu veiktas, ja abās valstīs nebūtu piedāvāta grantu programma, tomēr skaitļi ir 
pārsteidzoši – Korejā uzņēmumu R&D aktivitāšu daļa bija 70%, bet Meksikā tikai 
25%. 

86. Korejas un Meksikas salīdzinājums liecina, ka saskaņoto grantu programmas var 
ietekmēt uzņēmumu R&D izdevumus un principā var būt uzlūkotas par tuvākos trīs 
gados paredzēto ES strukturālo fondu izmantošanas kanālu. Tomēr valdībai ir 
jāapzinās, ka ar šīm programmām ir saistīti noteikti nenovēršami izdevumi (II-
7.tabula). 

 II-7.tabula. Saskaņoto grantu plusi un mīnusi  
Priekšrocības  
 

Koordinēti valsts 
un privātā sektora 
izdevumi R&D 
aktivitātēm 

Principā var tikt 
izmantoti jomās, kurās 
ir lielas atšķirības starp 
sabiedrisko un privāto 
ienesīguma līmeni 

 

Trūkumi Nepieciešamība 
valdībai izvēlēties 
tehnoloģijas 

Prasība panākt 
taustāmu pozitīvu 
rezultātu var novest pie 
tādu projektu 
finansēšanas, kuriem ir 
liels privātais 
ienesīgums, un tādējādi 
tiek izspiests privātais 
finansējums 

Nepieciešamība ievērot 
pārvaldes principus - 
atklātību, stimulēšanu 
un grantu konkursus 

Avots: Closing the Gap in Education and Knowledge. Pasaules Banka, 2002.g. 
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87. Latvijas valdībai vispirms ir jāapzinās, ka šādas programmas ir dārgas un to 
īstenošanai ir jāiegulda valsts līdzekļi, turklāt atdeve nākotnē ir neskaidra. Lūk, kādēļ 
tās sākotnēji izmantoja tikai OECD valstis, jo tajās budžeta ierobežojumi nav tik lieli. 
ES strukturālo fondu pieejamība atvieglos budžeta situāciju Latvijā, tomēr valdībai 
pašai nāksies noteikt prioritātes, izvēloties starp alternatīvām programmām. FIAS 
uzskata, ka strukturālie fondi vispirms jānovirza apmācības programmām jau iepriekš 
apskatīto iemeslu dēļ. 

88. Pret saskaņotajiem grantiem R&D izdevumu segšanai var iebilst tāpēc, ka tos ir 
grūti administrēt un ir nepieciešama ievērojama pieredze. Pat ja līdzekļu pārvaldi 
decentralizē un nodod nozaru asociāciju vai izglītotu ekspertu pārziņā (kā 
rekomendēts darbapmācības programmām), liela pieredze būs nepieciešama katra 
pieteikuma nākotnes vērtības novērtēšanai. Pieredze un zināšanas ir nenoturīgs 
lielums, jo laika gaitā strauji mainās. Līdzekļu pareizai piešķiršanai būs nepieciešami 
noteikumi un spēcīgs kontroles mehānisms. Nepietiek, ja projektu tikai apstiprina, ir 
jānodrošina, ka projekti tiek virzīti saskaņā ar iepriekš panāktu vienošanos. 

89. Jaunākā starptautiskā pieredze rāda, ka saskaņoto grantu programmas sniedz 
neproporcionāli lielas priekšrocības lieliem uzņēmumiem vai tiem, kam jau ir lietā 
liekami cilvēku un finanšu resursi un iespējas vadīt šādas programmas. Citiem 
vārdiem sakot, programmas galvenokārt izmanto uzņēmumi, kuriem nav īstas 
vajadzības pēc finansiāla atbalsta. Lai gan saskaņoto grantu plāni ir piemērojami 
MVU vajadzībām, var iebilst, ka citi politikas instrumenti var izrādīties efektīvāki. 
Piemēram, FIAS ierosina, lai intelektuālo tiesību aizsardzības bāze tiktu uzlabota tā, 
lai tajā iekļautu arī materiālos stimulus pētniekiem. 

90. Noslēgumā FIAS rekomendē Latvijas pārvaldes iestādēm rūpīgi izvērtēt saskaņoto 
grantu programmas, vismaz tās, kuras tiks īstenotas lielā mērogā. Vēlreiz jāuzsver, ka, 
lai gan grantu programmas var ievērojami stimulēt privātos uzņēmumus, īpaši tos, 
kurus ierobežo finanšu trūkums, tās grūti pakļaujas administrēšanai. Tām 
nepieciešami ne tikai vienkārši un skaidri noteikumi; to ietekme uz budžeta 
ieņēmumiem var būt negatīva. 

5. Pētniecības un privātā biznesa saiknes nostiprināšana 

91. Viens no izaicinājumiem Latvijas valdībai ir palielināt pieprasījumu un stiprināt 
saiknes starp ražošanu un zinātniekiem un pētnieciskajiem institūtiem. FIAS piedāvā 
divvirzienu pieeju šādu saikņu veicināšanai, kuras pamatā būtu sekojošas aktivitātes: 
a) pastiprināt informācijas apriti un koordināciju starp pētniekiem un privātiem 
uzņēmumiem un b) radīt apstākļus pētnieku inovāciju ieviešanai dzīvē. Kā jau 
iepriekš norādīts attiecībā uz izdevumiem R&D, nodokļu stimulu iedarbības joma 
Latvijas situācijā var būt pārāk ierobežota, lai sekmētu saikņu veidošanos starp 
uzņēmumiem un zinātniskiem institūtiem. 

10.rekomendācija. Koordinēt un veicināt informācijas plūsmas starp uzņēmumiem un 
zinātniskajiem institūtiem. 

92. Viens no šķēršļiem tehnoloģiju apritē rodas piegādātāju un pasūtītāju rīcībā esošās 
informācijas neatbilstības dēļ (ģeogrāfiskā stāvokļa un aģentu veida ziņā). Sev 
vajadzīgo tehnoloģiju un piegādātāja atrašana MVU var izmaksāt dārgi. Piegādātāju 
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un pasūtītāju rīcībā ir atšķirīga informācija par produktu kvalitāti un tehnoloģijas 
pielietojumu. 

93. Lai to novērstu, atsevišķas valstis ir nodibinājušas centrus vai aģentūras 
zinātnieku un uzņēmēju attiecību koordinēšanai. Arī Latvijas valdība ir centusies iet 
šo ceļu, nodibinot Latvijas Attīstības aģentūru. Runājot par nozarēm, informācijas un 
telekomunikāciju sektorā ar šādu uzdevumu ir izveidota Latvijas Informācijas 
tehnoloģiju un telekomunikāciju asociācija (LITTA), kuras darbības panākumi 
diemžēl līdz šim ir bijuši ierobežoti (skatīt 4.nodaļu). 

94. Šāda politika aplūkota II-9.teksta blokā par Lielbritānijas valdības centieniem 
izveidot centralizētu informācijas tehnoloģiju iegūšanas un aprites sistēmu. Arī Indijas 
valdība 1988.gadā nodibināja Tehnoloģiju un informācijas prognozēšanas un 
novērtēšanas padomi (TIFAC), kas ir neatkarīga organizācija Zinātnes un tehnoloģijas 
departamenta paspārnē. Tās uzdevums ir veikt tehnoloģiju novērtēšanas un 
prognozēšanas pētījumus, veicināt tehnoloģiju informācijas apriti, veikt analīzi un 
sekot pasaules notikumiem tehnoloģiju jomā. Tā kalpo par informācijas apstrādes 
centru, nodrošina tehnisko un komerciālo informāciju par biznesa iespējām, īpaši 
uzņēmējiem un biznesa plānotājiem. Tā sekmīgi apkalpo ādas apstrādes, ķīmiskās 
industrijas un gaisa telpas tehnoloģiju jomas. 

95. Veidojot sistēmu, vajadzētu pievērst uzmanību ne tikai attiecībām starp 
zinātniekiem un uzņēmējiem vietējā mērogā, bet arī nostiprināt saiknes un dalību 
R&D aktivitātēs ES līmenī (ieskaitot EUREKA, COST u.c. vadību vietējā līmenī). 
Zinātnieku un uzņēmēju nodrošināšanai ar informāciju par šīm programmām jākļūst 
par šādu aģentūru darbības prioritāti. 

96. Divas pēdējās šī pētījuma nodaļas, kuras veltītas informācijas tehnoloģiju un 
elektronikas nozarēm, sniedz sīkākus datus par informācijas aprites paplašināšanu. 
Lai patiešām panāktu efektivitāti, darbā jāiesaista savas nozares eksperti. Ja tā 
nenotiks, pastāv risks, ka ideja negūs uzņēmēju uzticību – ne vietējā, ne starptautiskā 
līmenī.  
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II-9.teksta bloks. Supernet Lielbritānijā  
 
Tā kā vairums MVU nevar realizēt savas vajadzības pēc tehnoloģijām un informācijas par tehnoloģiju 
iespējām, valdībai paveras vēl viens darbības lauks – ar savu iejaukšanos veicināt tehnoloģiju apriti 
MVU vidū. Lai pareizi veidotu politiku tirgus nepilnību likvidēšanai, politiķi izmanto radošu 
konsultantu pakalpojumus, dibina informāciju centrus vai izmanto finansiālus stimulus, lai sekmētu 
tehnoloģiju ieviešanas centienus un uzņēmumu apvienību jeb klasteru veidošanos. 
 
Tehnoloģiju pārņemšanas jeb ieviešanas politika Lielbritānijā ir laika gaitā mainījusies. Sākotnēji tās 
pamatā bija finansiāls atbalsts R&D pasākumiem. Vēlāk tās uzmanības centrā bija uzdevums 
paaugstināt informētību par tehnoloģiju progresu un sniegt padomus tehnoloģiju jautājumos. Pēdējā 
laikā Lielbritānijas tehnoloģiju politikā uzsvērta reģionālo tehnoloģiju tīklu jeb tā saukto biznesa saikņu 
nozīme (business links), atbalstot  MVU  biznesa attīstīšanas procesu. Lielbritānijā ir divas grupas 
speciālistu – tehnoloģiju padomnieki un dizaina padomnieki - , kuri iesaistīti tehnoloģiju aprites 
nodrošināšanā.  

Supernet bija eksperiments, kuru Lielbritānijas valdība veica, lai sekmētu tehnoloģiju apriti MVU vidū.  
1994.–1997.gada laikā Supernet darbojās kā tehnoloģiju tīkls, kas saskaņoja tehnoloģiju vajadzības ar 
tehnoloģiju avotu iespējām. MVU savas vajadzības darīja zināmas Supernet komandai, kas tās tālāk 
novirzīja vispiemērotākajam tehnoloģiju avotam.  

Supernet darbība bija vidēji sekmīga. Lietotāju skaits bija ierobežots, un analīze rāda, ka tikai 20% no 
visiem pieteikumiem tika apmierināti vai starp MVU un tehnoloģiju nozari izveidojās kontakti; vēl 
zemāks bija peļņu nesošu projektu rādītājs. Lielbritānijas piemērs ļauj secināt, ka sekmīga tehnoloģiju 
tīkla (tāda, kuru izmanto un kas palīdz atrisināt lietotāja problēmas) priekšnoteikumi ir sekojoši:  

• Tīkls, kas ir plaši pieejams gan ģeogrāfiskā, gan tehnoloģiju klāsta ziņā; 
• Tīkla darbības vadība labā kvalitātē; 
• Viegla tīkla lietošana un pieejamība, veidojot integrētu vietējo aģentu tīklu un biznesa saiknes. 

11. rekomendācija. Uzlabojot intelektuālo tiesību aizsardzības normatīvo aktu 
sistēmu, paaugstināt pētnieku motivāciju. 

97. Esošā intelektuālo tiesību aizsardzības normatīvo aktu sistēma ir neskaidra 
attiecībā uz pētniekiem un zinātniski pētnieciskajiem institūtiem, kuri vēlas pārdot un 
gūt ienākumu (komercializēt) no saviem inovāciju projektiem. Šo nepilnību ir 
atklājuši vairāki eksperti un tā ir aplūkota dažos pētījumos, arī ES pētījumā par 
biznesa klasteriem. 
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98. Latvijas valdībai ir jāapsver iespējas pārskatīt šos likumus, ieviešot papildus 
stimulus zinātniekiem. Šajā darbībā par piemēru varētu būt ASV likumi, kuru īss 
apskats dots II-10.teksta blokā.  

 II-10.teksta bloks. ASV likums par tehnoloģiju apriti (1986)  

1986.gada Federālais tehnoloģiju aprites likums (The Federal Technology Transfer Act ,FTTA)
nosaka, ka federālās (valsts) laboratorijas var slēgt kooperatīvu pētījumu līgumus ar privātiem
uzņēmumiem, universitātēm, citām ieinteresētām pusēm. Likums skaidri nosaka laboratoriju tiesības
slēgt šādus līgumus un tādējādi sekmēt tehnoloģiju apriti – to pāreju no federālajām laboratorijām pie
privātām struktūrām. Saskaņā ar šo likumu var noslēgt un īstenot kopējas izpētes un attīstības līgumu,
kas aizsargā informācijas īpašumtiesības, piešķir tiesības uz patentu, izsniedz lietotāju licences
uzņēmumiem, vienlaicīgi ļaujot valsts rīcībā esošo pieredzi un iekārtas izmantot privātā sektora
interesēs. Svarīgākie ieguvumi ir sekojoši.1) Zinātnieki un inženieri tagad ir atbildīgi par to, lai
inovācija izietu ārpus laboratorijas un nonāktu apritē un viņu spēja to panākt tiek novērtēta. 2) Ir
izvirzīta prasība izgudrotājiem no valsts īpašumā un pārvaldē esošām laboratorijām piešķirt vismaz
15% no autorhonorāra, kas iegūts par patentiem un licencēm. 3) Ja nerodas interešu konflikts, valsts
darbinieki, gan bijušie, gan aktīvie, drīkst piedalīties komerciālos projektos. 4) Ar likumu ir noteikti
un izstrādāti noteikumi Federālo laboratoriju konsorcijam tehnoloģiju aprites jautājumos (Federal
Laboratory Consortium for Technology Transfer), kurš atbild par virkni darbību , ieskaitot mācību
kursus, un sniedz konsultācijas un palīdzību tehnoloģiju aprites programmām; faktiski tas darbojas kā
tehniskās palīdzības centrs.  

 
99. Lai radītu lielākus stimulus zinātniskai darbībai, Latvijas valdībai (Patentu biroja 
personā) un privātajam sektoram (Uzņēmēju asociācijas personā) jāapkopo materiāli 
un informācija par intelektuālā īpašuma tiesībām un izgudrojumu patentēšanas 
nepieciešamību. Ir jānosaka valsts zinātnisko iestāžu loma un vieta, kā arī jāizveido 
stimulēšanas sistēma inovāciju ieviešanai dzīvē.  

 
12.rekomendācija. Kopēju pasākumu veicināšanā izvairīties no nodokļu stimulu 
izmantošanas.  

100. Vairākas valstis izmanto nodokļu stimulus ražošanas sektora un zinātnisko 
institūtu/universitāšu kopdarbības veicināšanai. Piemēram, Japānai, Norvēģijai, 
Spānijai un Lielbritānijai ir labvēlīgāka nodokļu politika ražošanas sektora R&D 
projektiem, par kuriem līgumi slēgti ar augstākām mācību iestādēm un valsts 
zinātniskajiem institūtiem. Lielbritānijā 2002.gada aprīlī ieviestā nodokļu kreditēšana 
visām kompānijām vairāk attiecas uz tām, kuras ir iesaistītas R&D, nevis to finansē, 
izņemot gadījumus, kad projekti top kopdarbībā ar universitātēm vai pētniecības 
iestādēm.  

101. FIAS iesaka Latvijas valdībai neizmantot nodokļu stimulus kopdarbības 
veicināšanai. Pateicoties zemām nodokļu likmēm, jau tagad nodokļu sistēma ir 
labvēlīga biznesa un zinātniskai darbībai. Turklāt nodokļu stimulu sistēmu ir grūti 
administrēt un tā rada labvēlīgu augsni korupcijai gan valsts, gan privātā sektorā. 
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 3. nodaļa  
 

LATVIJAS UZŅĒMUMU INTEGRĒŠANA GLOBĀLAJĀ EKONOMIKĀ 

102. Globālā ekonomiskā darbība mainās tik ātri, ka spēcīgi iespaido attītības 
valstu konkurences iespējas. Iegūt un saglabāt konkurētspēju nav viegli un nepietiek 
tikai ar pasīvu atvērtību brīvajam tirgum. Pieredze liecina, ka konkurences avotu 
izzināšana ir pa spēkam tikai tehnoloģiski augsti attīstītām firmām, kuras spēj 
iesaistīties pasaules ražošanas sistēmā.  

 III-1.teksta bloks. Latvijas uzņēmumu apskats  
 

Šīs nodaļas analīze balstās uz 407 Latvijā strādājošu 
uzņēmumu apskatu. Klātienes intervijas latviešu un 
krievu valodā veica kāda Latvijas socioloģisko aptauju 
firma. No aptaujātajiem  uzņēmumiem 52% atrodas 
Rīgā, pārējie citviet Latvijas teritorijā; 67% bija privāti 
uzņēmumi, 19% bija privatizēti valsts uzņēmumi, 2% 
(jeb 9 uzņēmumi) pieder valstij un 11% (jeb 45 
aptaujātie uzņēmumi) ir daļēji vai pilnīgi ārvalstu 
īpašnieku rokās. Vairums uzņēmumu ir mazi, ar 50 vai 
mazāk strādājošiem (56%). Nedaudz vairāk kā 1/5 ir ar 
51–100 strādājošiem (tie ir vidējie uzņēmumi). Septītā 
daļa no visiem aptaujātajiem ir lielie uzņēmumi ar 101–
250 darbiniekiem, bet 17 firmas (4%) nodarbina vairāk 
nekā  250 strādājošo. Četrdesmit deviņi uzņēmumi 
darbojas zināšanu ietilpīgos sektoros. 
Zināšanu ietilpīgajā sektorā ar nolūku tika iekļauts 
lielāks skaits respondentu – uzņēmumi ar ārvalstu 
kapitālu un eksportētāji, tādējādi uzņēmumu sastāvs un 
proporcija aptaujā precīzi neatspoguļo stāvokli Latvijas 
tautsaimniecībā. Palielinot minēto uzņēmumu proprociju 
aptaujas modelī, iespējams iegūt lielāku priekšstatu par 
to raksturlielumiem, panākumiem un izaicinājumiem 
ikdienas darbībā, tomēr līdz ar to nedauda izkropļojot 
datus par visu valsti kopumā. 

103. Firmas, kuras vēlas pilnveidot savu tehnoloģisko jaudu, var izmantot divus 
galvenos ceļus.  Pirmkārt, tās var 
veidot pašas savu R&D jaudu. 
Otrkārt, tās var iegūt tehnoloģijas no 
citām firmām vai sadarbības 
partneriem valstī vai ārvalstīs. 
Sakarā ar jaunajām valstīm 
raksturīgo ierobežoto finanšu un 
cilvēkresursu apjomu otrā iespēja 
tām ir daudz piemērotāka. Inovāciju 
attīstības straujais temps un no tā 
izrietošais ražības pieaugums prasa 
arvien augstāku cenu par 
norobežošanos no starptautiskās 
tirdzniecības un investīcijām.27  
Čīles, Īrijas, Korejas un Malaizijas 
tautsaimniecību panākumi saistāmi 
tieši ar veiksmīgu sadarbību ar 
partneriem ārvalstīs. 

104. Izmantojot nesen veiktas 
aptaujas datus (III-1.teksta bloks), šī 
nodaļa izskaidro, kāpēc Latvijas 
uzņēmumi vairumā gadījumu 
izmanto otro iespēju – pārņemt 
tehnoloģijas no citiem uzņēmumiem 
vai sadarbības partneriem. Ir pierādīts, ka uzņēmumi, kuri izceļas ar ļoti augstu darba 
ražību, ir guvuši labumu no sadarbības ar ārvalstu partneriem vai iesaistīšanās 
globālajos tirgos. Šādiem atklājumiem jābūt izšķirošiem, lai Latvijas politiķi 1) atceltu 
eksporta darbību ierobežojošos faktorus, 2) veicinātu vietējo uzņēmumu apmācības 
jaudas un 3) palielinātu informācijas apmaiņu starp vietējām un ārzemju firmām.  

A. ZINĀŠANU APRITES VEIDOŠANA LATVIJĀ  

105. Saskaņā ar jaunāko OECD un Austrumāzijas valstu pieredzi galvenais Latvijas 
ekonomikas konkurētspējas paaugstināšanas dzinulis ir uzņēmumu spēja uzlabot 
savas tehnoloģijas un iekārtas. Apmēram divas trešdaļas no Latvijā dibinātiem 
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uzņēmumiem to ir panākuši, iesaistoties tehnoloģiju apritē, kamēr viena trešdaļa 
uzņēmumu ir paši veidojuši savu R&D kapacitāti. Daudzām Latvijas firmām šie abi 
konkurētspējas uzlabošanas veidi viens otru papildina, jo apmēram 86% no 
uzņēmumiem, kuri veic savu R&D darbību, gūst labumu arī no tehnoloģiju aprites. 

106. Latvijas uzņēmumu aptaujas rezultāti liecina, Latvijas ekonomiskās vides 
apstākļos tehnoloģiju imports ir primārais variants, ar kura palīdzību uzņēmumi var 
pilnveidot savu darbību (III-1.attēls). Uzņēmuma lielums arī ir nozīmīgs faktors jaunu 
tehnoloģiju iegādei. Ja nospiedošais vairākums (80%) lielo uzņēmumu iegādājās 
tehnoloģijas, tad attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem šis rādītājs bija tikai 
nedaudz pāri pusei (58%). Attiecībā uz ārvalstu un vietējiem uzņēmumiem vai valsts, 
privatizētiem un privātiem uzņēmumiem atšķirības bija nenozīmīgas.  

 III-1.attēls. Tehnoloģiju apritē iesaistītie uzņēmumi (%)  
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107. FIAS aptauja sniedz informāciju arī par veidiem, kādos Latvijas uzņēmumi 
iegūst tehnoloģojas (III-1.tabula). Lielākā daļa uzņēmumu, šķiet, iegūst tehnoloģijas, 
pateicoties starptautiskai tirdzniecībai un kontaktiem ar ārvalstu uzņēmumiem. Tiek 
lēsts, ka apmēram  34% uzņēmumu importē pamatlīdzekļu iekārtas un mašīnas, bet 
apmēram 9% no visas tehnoloģiju aprites nodrošina licenču līgumi ar ārvalstu 
partneriem, tehnoloģiju pārņemšana no partneriem un kopuzņēmumi. Latvijas 
uzņēmumi izmanto vēl divus citus ceļus – tehnoloģiju iegādi no citiem Latvijas 
uzņēmumiem (24%) un pamatpersonāla nolīgšanu (13%). Ir svarīgi uzsvērt, ka 
zināšanu ietilpīgo nozaru uzņēmumi biežāk izmanto skaidri formulētus līgumus ar 
ārvalstu kompānijām, nevis pamatkapitāla (iekārtu) iegādi. Apmēram 14% šajos 
sektoros strādājošo firmu ir slēgušas licencēšanas līgumus un veidojušas 
kopuzņēmumus ar ārvalstu partneriem. 
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 III-1.tabula.  Tehnoloģiju ieguves ceļi  

 Visas 
firmas 

ZI* 
sektori 

Pārējie  
sektori 

Mazie un 
vidējie uzņ.  

Lielie 
uzņ. 

IMPORTA VEIDS 34 24 35 61 46 
Iekārtu iegāde Latvijā 24 20 25 48 23 
Pamatpersonāla algošana 13 10 13 24 16 
Licencēšana ārzemēs 6 8 6 11 4 
Licencēšana Latvijā 5 4 5 8 11 
Ieguvums no ārvalstu sadarbības 
uzņēmuma/ārzemju klienta 3 6 3 6 5 

Kopuzņēmums 1 0 1 1 4 
Cita uzņēmuma pārņemšana 1 0 1 0 2 
      
Uzņēmumu skaits grupā 407 49 358 315 57 
      

Avots: FIAS aptauja. 
*Zināšanu ietilpīgs. 
 
108. Apmēram viena trešdaļa no uzņēmumiem attīstīja paši savu R&D kapacitāti 
(III-2.attēls). Lai gan atspoguļots tiek šodienas stāvoklis, tas neatklāj šādu darbību 
kvalitāti un apjomus. Nav pārsteidzoši, ka tieši uzņēmumi, kuri darbojas zināšanu 
ietilpīgās nozarēs, visbiežāk iesaistās R&D pasākumos; ja citos sektoros ceturtā daļa 
uzņēmumu attīsta savu R&D kapacitāti, tad zināšanu ietilpīgās nozares attiecīgais 
rādītājs saskaņā ar Latvijas valdības vērtējumu ir ap 50%. 

 III-2.attēls. R&D darbībā iesaistītās firmas (%)  
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109. Uzņēmumu gatavība iesaistīties R&D ir atkarīga arī no to lieluma un 
īpašumtiesību formas. Lielumam patiešām ir nozīme, un to apliecina 25% mazo 
uzņēmumu proporcija pret 32% lielo uzņēmu, kuri attīsta R&D darbību. Šis rādītājs 
liecina, ka zinātniskā darbība ir dārga, bet tās atdeve kā priekšrocība lielām firmām 
arvien pieaug. Aptauja arī liecina, ka Latvijas uzņēmumi ar ārvalstu kapitāla daļu 
vairāk iesaistās R&D aktivitātēs. Runājot par vietējiem uzņēmumiem, R&D darbībā 
biežāk iesaistās bijušie valsts uzņēmumi, īpaši zināšanu ietilpīgos sektoros (75% 
salīdzinājumā ar 46% cita veida uzņēmumiem). 
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B. TEHNOLOĢIJU APRITES KANĀLI  

110. Iepriekšējais izklāsts liecina, ka lielākā daļa Latvijas uzņēmumu iegūst 
tehnoloģijas no saviem partneriem un neattīsta R&D darbību. Šāds atklājums nav 
pārsteidzošs un liecina, ka uzņēmumiem trūkst finanšu un cilvēku resursu, lai 
patstāvīgi nodarbotos ar zinātnisko pētniecību. Uzsvars uz importu un tehnoloģiju 
pārņemšanu ir pierasta lieta, un daudzi eksperti to uzskata par visu pasaules jauno 
valstu panākumu atslēgu. 

111. Lūk, kāpēc nākošais svarīgais jautājums ir noteikt faktorus, kuri var palīdzēt 
sekmēt tehnoloģiju apriti Latvijā. Jaunākie pētījumi pierāda, ka tehnoloģiju aprite ir 
labvēlīgāka uzņēmumiem, kuriem ir kontakti ar ārvalstu firmām un kuri savu 
produkciju eksportē.28 Arī Latvijā pastāv šāda tendence. III-2.tabula parāda, ka 
eksportētāji un starptautisko firmu piegādātāji ir saņēmuši lielāku tehnisko palīdzību 
no daudznacionālām kompānijām nekā no citām firmām (37% pret 15%). Turklāt 
FIAS sākotnējā empīriskā analīze rāda, ka šīs firmas strādā daudz efektīvāk nekā 
pārējās. Piemēram, daudznacionālo kompāniju piegādātāji strādā ar 50% lielāku 
efektivitāti nekā aptaujā iekļautās firmas kopumā (III-3.attēls).29 Šie rādītāji saskan ar 
citās valstīs - Ungārijā, Lietuvā, Malaizijā un Taivānā iegūtajiem rezultātiem.30 

III-2.tabula. Latvijas starptautisko kompāniju vai ārvalstu klientu sniegtā 
palīdzība  

 Visi 
uzņēmumiEksportētājiNeeksportētāji PiegādātājiPiegādēs 

neiesaistītie 
Uzņēmumi, kuri saņēma palīdzību (%) 22,1 39,2 12,5 35,5 16,3 
Uzņēmumi, kuri nesaņēma palīdzību (%) 77,9 60,8 87,5 64,5 83,7 
      
Kopā 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Avots: FIAS aptauja  

                                                 
28  Literatūras apskatu skatīt K. Saggi, Trade, Foreign Direct Investment, and International Technology 
Transfer: A Survey. World Bank Observer; 2002.g. 
29 Eksportētāju rezultāti nav tik pārliecinoši, iespējams, atspoguļojot daudzu firmu tirdzniecību 
Krievijas un NVS valstu tirgos, kur ražība nav izšķirošais faktors (izklāsts turpmāk tekstā). 
30 Ietekmes apliecinājumi redzami Ungārijā un Lietuvā. Skatīt, piemēram,  B. Smarzynska, Does 
Foreign Direct Investment Increase the Productivity of Domestic Firms? In: Search of Spillovers 
through Backward Linkages. World Bank Policy Research Paper 2923, 2002.g. oktobris. 
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 III-3.attēls. Darba ražība (pievienotā vērtība/nodarbinātie)  
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Piezīme: Darba ražības vērtības visai grupai pieņemtas par 100. MNC (MNK) apzīmē 
daudznacionālas jeb starptautiskās kompānijas. 

 
112. Ņemot vērā šos rezultātus, Latvijas valdība nevar nenovērtēt eksporta nozīmi 
un to, cik svarīgi ir dibināt ciešus kontaktus ar daudznacionālām kompānijām, īpaši ja 
to mērķis ir vietējo firmu tehnoloģiskā potenciāla veidošana un to integrācija pasaules 
ekonomikā. Turpmāk analizēti apstākļi, kas Latvijā var sekmēt šo iespēju attīstību. 

Eksportējošie uzņēmumi 
 
113. Attīstīto valstu kompānijas bieži sniedz ievērojamu tehnisko palīdzību saviem 
piegādātājiem no attīstības valstīm. Latvijas gadījumā mūsu aptauja apliecina 
tehnoloģiju ieguves nozīmi eksporta darījumos; eksportā iesaistītie uzņēmumi 
iegādājās un apguva jaunas tehnoloģijas biežāk nekā pārējie. Pēdējo trīs gadu laikā 
70% eksportētāju uzņēmumu ieguva jaunas tehnoloģijas, bet attiecībā uz 
neeksportētājiem uzņēmumiem šis rādītājs bija 60%; eksportētāji ieveda iekārtas par 
50% vairāk nekā eksportā neiesaistīti uzņēmumi, 2 reizes biežāk licencēja 
tehnoloģijas un 3 reizes biežāk pārņēma tehnoloģijas no mātes uzņēmuma nekā 
eksportā neiesaistītie uzņēmumi.  

114. Pozitīvi ir tas, ka eksporta darbības vairāk dominē tieši zināšanu ietilpīgās 
nozarēs nekā citur. Gandrīz puse (ap 50%) no aptaujātajiem uzņēmumiem, kuri 
darbojas tajās, apstiprināja ievērojamu eksporta darījumu apjomu (t.i., vairāk nekā 
20% produkcijas izvešanu uz ārvalstīm) pretstatā 35% uzņēmumu citās nozarēs. 

115. Arī starp uzņēmumu lielumu un vēlēšanos eksportēt pastāv cieša pozitīva 
sakarība. Ja uzņēmumi vēlas ražot eksportam, ir jāpieliek lielas pūles, lai investētu 
produktu uzlabošanā, marketingā un jaunu tirgu izzināšanā. Tāpēc nav brīnums, ka 
lielie uzņēmumi atrodas labākā stāvokli un biežāk ražo eksporta produkciju. Pētījums 
arī liecina, ka uzņēmumi ar ārzemju kapitālu divas reizes biežāk nekā vietējie 
uzņēmumi iesaistīsies eksportā. Ir pierādīts, ka daudzās pārejas ekonomikās ārvalstu 
firmu filiāles biežāk nekā vietējie uzņēmumi ir eksportētājas (piem., Lietuvā, Polijā 
un Slovākijā) un to iekļaušanās ārējos tirgos norit vieglāk. Ārvalstu kompāniju filiāles 

41  



vai meitas uzņēmumi var izmantot mātes uzņēmumu radīto sadales sistēmu.31 Arī 
privātie vai privatizētie uzņēmumi cenšas eksportēt vairāk nekā valsts īpašumā esošie. 

116. Papildus uzņēmumus raksturojošiem lielumiem (apmēri/strādājošo skaits, 
nozare, īpašumtiesību forma) aptauja atklāja arī ciešu sakarību starp lēmumu 
eksportēt produkciju un kontaktiem ar ārvalstu sadarbības partneriem vai klientiem. 
III-3.tabulā atspoguļota to firmu proporcija, kuras virkni faktoru vērtē kā daļēji 
svarīgus, svarīgus vai ļoti svarīgus, pieņemot lēmumus attiecībā uz eksportu. Rietumu 
tirgu dalībnieku vidū (piem., Skandināvijā, Eiropas Savienībā, ASV) vairāk nekā trešā 
daļa kompāniju norādīja, ka ārvalstu izplatītāju palīdzība līgumu slēgšanā bija viens 
no svarīgākajiem eksporta darbību veicinošiem faktoriem. Vismaz trešā daļā firmu 
uzskatīja, ka no ārvalstu klienta vai sadarbības partnera saņemtās konsultācijas 
marketinga vai tehnoloģiju jautājumos ir otrs svarīgākais nosacījums. Spēja pārdot ar 
ārvalstu partnera firmas zīmi vai kļūt par ārvalstu kompānijas līgumslēdzēju pusi tiek 
uzskatīts par trešo svarīgo faktoru. 

III-3.tabula. Faktori, kas noteica firmu dalību pasaules tirgos 

Avots: FIAS aptauja. 

    Rietumu tirgi* 
Krievija/NVS
* Citi* 

Ārvalstu izplatītājs, kas palīdz noslēgt līgumu 34,7 24,1 25,6 
Ārvalstu klienta/partnera konsultācijas 
tehnoloģiju/marketinga jautājumos 32,0 17,2 21,1 
Pārdošana, darbojoties ar ārvalstu partnera firmas zīmi 26,5 9,5 12,8 
Ārvalstu kompānijas līgumslēdzēja puse 17,7 8,6 11,3 
Ārvalstu investīciju saņēmējs 15,6 10,3 10,5 
Attiecības ar klientiem no PSRS laikiem 8,8 27,6 20,3 
Firmas zīmes atzīšana no PSRS laikiem 5,4 20,7 15,0 
  

*Firmas tika lūgtas dot novērtējumu 1–5 skalā (1 = vispār nesvarīgi; 5 = ļoti svarīgi). Procenti norāda, 
ka faktors tika vērtēts no „daļēji svarīga” līdz „ļoti svarīgam”. 
 
117. Austrumu tirgus (Krievija un NVS) novērtējums bija gluži citāds. Visaugstāk 
vērtētais faktors, kas deva iespēju firmai darboties ārzemju tirgos, bija attiecības ar 
ārvalstu klientiem no PSRS laikiem, bet kā trešais svarīgākais tika minēts firmas 
zīmes faktors. Līdzīgi kā attiecībā uz Rietumu tirgiem otro vietu ieņēma ārzemju 
izplatītāja (distributora) atrašana. Šāds izkārtojums norāda uz divām eksportētāju 
grupām Latvijā. Vieni cenšas iekļūt ārējā - rietumu pasaules tirgū, lielā mērā 
pateicoties savai spējai iesaistīties starptautiskajā ražošanā un distributoru sistēmā, 
cieši sadarbojoties ar saviem ārvalstu klientiem, saņemot no tiem konsultācijas 
marketingā un tehnoloģijās, izmantojot ārvalstu firmu zīmes savos produktos vai 
kļūstot par apakšuzņēmēju starptautisko kompāniju slēgtos līgumos. Otru grupu veido 
uzņēmumi, kuri gūst labumu no zināšanām par jau iepriekš iepazīto bijušās PSRS 
tirgu. 

                                                 
31 Piemēram, 2000.gadā 61% Slovākijas eksporta  (2001.gadā – 52%) nodrošināja kompānijas ar 
ārvalstu kapitālu (skatīt Hoskova, Adela, Impact of Foreign Direct Investment on the Economy of 
Slovakia, National Bank of Slovakia, Institute of Monetary and Financial Studies, Bratislava; 2001). 
Attiecīgais Lietuvas rādītājs bija 56,5% in 2000.g. (Smarzynska , 2002, op. cit.). 
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118. Ir saprotams, ka Austrumeiropas tirgi ir svarīgi Latvijas eksportētājiem, kuri 
labāk par potenciāliem konkurentiem no citām pasaules daļām bauda valodas 
zināšanu priekšrocības, pazīst NVS pircēju vajadzības un izprot biznesa situāciju; 
tomēr nav skaidrs, cik ilgi šādas priekšrocības saglabāsies. Palielinoties Krievijas un 
NVS valstu tirgu atvērtībai, Latvijas uzņēmumiem būs jāiztur arvien augoša 
konkurence ar starptautiskām firmām, kuras iegulda milzu līdzekļus R&D un 
marketingā, kā arī izmanto lētu darbaspēku attīstības valstīs. Lai gan Austrumeiropas 
tirgu nedrīkst noniecināt, Latvijas uzņēmumiem jācenšas celt savu konkurētspēju, lai 
varētu darboties arī rietumu tirgos. 

Saikne ar starptautiskām (multinacionālām) kompānijām 
 
119. Eksports ir tikai viens no veidiem, kā Latvijai iesaistīties pasaules ekonomikā. 
Otrs zīmīgs ceļš ir vietējo ražotāju piesaiste pasaules multinacionālo korporāciju 
ražošanas un tirgus tīklam. Šādi Latvija iegūs vairākas priekšrocības, jo attiecības ar 
multinacionālu kompāniju papildina tehnoloģiju aprite un vadības prasmju apgūšana. 
Saites ar multinacionālām korporācijām varētu pavērt plašāku tirgu Latvijas 
uzņēmējiem un tādējādi ļaut baudīt paplašinātas ražošanas piedāvātos labumus. Tas 
varētu palielināt eksporta apjomu bez papildus izdevumiem vietējām firmām, kā arī 
stabilizēt ienākumus, pateicoties mātes uzņēmuma starptautiskajiem sakariem. 
Tirdzniecības paplašināšanās veicinātu ražošanas efektivitāti un nacionālās 
ekonomikas integrāciju pasaules tirgos.32 

120. Aptuveni trešā daļā no aptaujā iesaistītajiem uzņēmumiem norādīja, ka ir 
ieguvēji no Latvijā strādājošo starptautisko (multinacionālo) kompāniju klātbūtnes 
attiecīgajā nozarē (III-4.tabula). 14,5% uzņēmumu apguva jaunas tehnoloģijas, 9,3% 
iepazinās ar jaunu marketinga stratēģiju, 4% izmantoja iespēju nolīgt darbā ārvalstu 
firmu apmācītus darbiniekus. Kopumā ap 20% no visiem aptaujātajiem uzņēmumiem 
ir algojuši kādreiz Latvijā izvietotas ārvalstu firmas nodarbinātus strādājošos. Turklāt 
vairāk nekā divas trešdaļas aptaujāto multinacionālu kompāniju norādīja, ka 
darbinieki, kuri izšķīrušies pamest viņu firmas, tūlīt atrada darbu Latvijas 
uzņēmumos. 

 III-4.tabula. Vai esat ieguvis no ārvalstu kompāniju darbības jūsu nozarē?  
Procentos no aptaujātiem                                           % no respondentiem 
Jā 32.7 
 
Iegādājoties no tām ieguldījumus 15.5 
Apgūstot jaunās tehnoloģijas 14.5 
Uzzinot par jaunākām marketinga stratēģijām 9.3 
Kļūstot par piegādātāju 8.8 
Pieņemot darbā multinacionālo kompāniju 
apmācītus darbiniekus 3.9 
Izmantojot tās par eksporta kanāliem 2.2 

Avots: FIAS aptauja 

121. Visbiežāk sastopamais attiecību veids starp multinacionālu un Latvijas vietējo 
kompāniju ir vertikālās vai atpakaļejošās saiknes – preču un pakalpojumu iegāde to 
tālākai iekļaušanai ražošanas procesā. Ap 82% aptaujāto starptautisko 
                                                 
32 Detalizētāku izklāstu skatīt Global Economic Prospects, Pasaules Banka, 2003.g. 
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(multinacionālo) firmu apliecināja, ka tām ir vismaz viens Latvijas piegādātājs, ar 
kuru tās ilgstoši sadarbojas (III-5.tabula).33 Par pozitīvu jāuzskata arī tas, ka 
daudznacionālo kompāniju vietējos uzņēmumos iepludinātie ieguldījumi ir 
procentuāli augstā līmenī un veido ap 20% no to kopējiem pastarpinātiem 
ieguldījumiem. Bez tam vietējie uzņēmumi biežāk par ārvalstu kompānijām tiek 
izmantoti arī par piegādātājiem. Tomēr jāņem vērā, ka daudzas multinacionālās 
kompānijas norādīja, ka tuvāko 2-3 gadu laikā var notikt Latvijas piegādātāju daļas 
samazināšanās. Saskaņā ar dažu FIAS aptaujā iekļauto uzņēmumu teikto to var 
izskaidrot ar iespējamām mazākām vietējā darbaspēka izmaksām NVS valstīs. 

III-5.tabula. Daudznacionālo kompāniju un vietējo Latvijas piegādātāju 
vertikālās saiknes 

  Procenti Vidējā starppiegādes daļa* 
Daudznacionālās kompānijas ar:  pašlaik Pēc 2–3 gadiem 
Latvijas piegādātājiem 82 47 42 
ES/ASV/citiem piegādātājiem 42 34 35 
Ārvalstu piegādātājiem Latvijā 38 11 11 
Krievijas/NVS piegādātājiem 22 6 8 
 

*  Vidējais ietver firmas bez vietējām saiknēm 

 
122. Aptaujā par piegādēm no Latvijas uzņēmumiem, starptautiskās kompānijas 
parasti par iemeslu min nelielo attālumu, kas ļauj veidot labākus kontaktus ar 
piegādātājiem, ērtāku norēķinu sistēmu, izdevīgākas cenas un ietaupītos transporta un 
importēšanas izdevumus. Turpat 10% uzteica arī Latvijas produkcijas kvalitāti. 
Jāievēro, ka faktori, kas ietekmē piegādātāja izvēli un tie, kuri nosaka vietējo firmu 
iepirkuma izvēli ir novērtēti vienādi (III-6.tabula). 

III-6.tabula. Faktori, kuri nosaka Latvijas uzņēmumu izvēli 

  
MNK 
(%) 

Vietējās 
firmas 
(%) 

Tuvums 58 49 
Ērtāka norēķinu sistēma 40 42 
Transportēšanas izdevumu ietaupījums 38 44 
Izdevīgākas cenas 36 47 
Nav jāmaksā ar importēšanu saistītie tarifi 18 35 
Piegādātāja tehniskā palīdzība 18 17 
Labāka produktu kvalitāte 7 16 
Iekšzemes prasību nosacījumi 7 16 
Produkti ES netiek aplikti ar muitas nodokli 4 4 
Nodokļu atlaides 3 5 

Avots: FIAS aptauja. MNK apzīmē multinacionālās jeb starptautiskās kompānijas. 
 

C. REKOMENDĀCIJAS 

123. Tehnoloģiju aprite ir galvenais veids, kā Latvijas firmas daudz lielākā mērā 
nekā attīstot pašas R&D darbību var uzlabot savas tehniskās iespējas un jaudu. FIAS 
pētījums atklāja, ka abi iepriekšminētie veidi drīzāk viens otru papildina, ne aizvieto. 

                                                 
33 Jāņem vērā, ka pakalpojumu nodrošinātāji, piem., pārtikas un tīrīšanas, nav iekļauti analīzē. 
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Tikai ap 10% Latvijas uzņēmumu apliecināja, ka attīsta paši savu R&D kapacitāti, 
nesaņemot tehnoloģijas no sadarbības partneriem vai klientiem.  

124. Šāds novērtējums nosaka, ka rekomendācijas daudz neatšķiras no jau iepriekš 
izteiktajām. To galvenais mērķis ir nostiprināt eksportētāju attiecības ar starptautisko 
kompāniju piegādātājiem, kuriem ir lielākas iespējas gūt labumu no piedāvātās 
tehniskās palīdzības kā citiem uzņēmumiem. Iepriekš piedāvāto pasākumu komplekts 
bija virzīts tikai uz eksporta stimulēšanu, samazinot administratīvās barjeras un 
veicinot starptautisko standartu piemērošanu un ievērošanu. Citi priekšlikumi uzsvēra 
nepieciešamību uzlabot informācijas apriti starp uzņēmumiem un atbalstīt iekļūšanu 
pasaules tirgos. Ar šiem pasākumiem varētu stimulēt Latvijas uzņēmumu eksporta 
potenciālu un tā rezultātā arī nostiprināt tehnoloģisko kapacitāti. Turpmākajās divās 
nodaļās aplūkosim vissekmīgāko informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un 
elektronikas nozares uzņēmumu darbību un noskaidrosim, kuri no tiem ir izveidojuši 
ciešus kontaktus ar ārvalstu partneriem vai klientiem. 

125. FIAS arī iesaka nostiprināt vietējo uzņēmumu kapacitāti, lai radītu lielākas 
iespējas tiem kļūt par multinacionālo kompāniju piegādātājiem, neskatoties uz to, vai 
tās atrodas Latvijā vai ārpus tās robežām. Uz šo mērķi bija vērstas jau iepriekšējā 
nodaļā izteiktās rekomendācijas, arī tās, kas attiecas uz apmācības procesa izvēršanu 
darbavietā un daļēji tās, kuras norāda uz vietējo uzņēmumu reputācijas uzlabošanu. 
FIAS uzskata, ka šādi rīkojoties var automātiski atrisināt dažus svarīgus 
ierobežojumus, ar kuriem sastopas multinacionālās kompānijas, kuras vēlas pārcelt uz 
Latviju daļu sava ražošanas procesa (III-7.tabula). Ja vietējo uzņēmumu tehnoloģiskās 
iespējas un kvalitātes standarti uzlabosies, tie daudzām multinacionālām kompānijām 
kļūs ievērojami pievilcīgāki. 

III-7.tabula. Ierobežojumi sadarbībai ar Latvijas uzņēmumiem multinacionālo 
kompāniju un vietējo firmu skatījumā  

 

Multinacionālās 
kompānijas 
MNK(%) 

Vietējās 
firmas (%) 

Maza ražošanas jauda 24 18 
Zems tehnoloģiju līmenis 24 25 
Nepietiekama kvalitātes kontrole 18 18 
Atbilstoši apmācītu darbinieku
trūkums 11 10 
Sliktas tehniskās iespējas 11 14 
Nespēja piegādes veikt laikā 11 14 
Kvalitātes sertifikātu trūkums   6 14 

 
126. Latvijas valdība varētu apsvērt vēl vienu aspektu – programmu vietējo 
piegādātāju un multinacionālo kompāniju sasaistei. Ar zināmiem panākumiem šāda 
programma pēdējo desmit gadu laikā ir īstenota Čehijā, Īrijā, Filipīnās, Taizemē. Lai 
gan saikne var atšķirties aptverto uzņēmumu skaita ziņā, visam pamatā ir abu pušu 
brīvprātīga līdzdalība. Valdības uzdevums ir sniegt atbalsta pakalpojumus un 
koordinēt abu partneru darbību. Latvija varētu sekot Malaizijas piemēram un izmantot 
tā saukto „globālo piegādātāju programmu”  (III-2.teksta bloks).34 

                                                 
34 Dažu programmu aprakstu var lasīt  FIAS Occasional Paper, Suppliers to Multinationals: Linkage 
Programs to Strengthen Local Companies in Developing Countries; 1996.g., No. 6. 
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III-2.teksta bloks. Malaizija - globālā piegādātāju programma  III-2.teksta bloks. Malaizija - globālā piegādātāju programma  
  

Nākotnes skatījums (vīzija) Nākotnes skatījums (vīzija) 
Vietējās kompānijas veidojas par pasaules klases pakalpojumu sniedzējiem un materiālu 
piegādātājiem. 
Vietējās kompānijas veidojas par pasaules klases pakalpojumu sniedzējiem un materiālu 
piegādātājiem. 
  
Uzdevums (misija) Uzdevums (misija) 
Attīstīt un atjaunināt vietējo kompāniju iespējas, izmantojot apmācību un partnerattiecības ar 
multinacionālām kompānijām. 
Attīstīt un atjaunināt vietējo kompāniju iespējas, izmantojot apmācību un partnerattiecības ar 
multinacionālām kompānijām. 
Globālajā piegādātāju programmā ir divi posmi. Pirmais paredz ražošanas un materiālu piegāžu 
veicēju apmācību visnepieciešamākajās iemaņās, pirmkārt jau jauno tehnoloģiju iegūšanā un 
izmantošanā. Uzmanības centrā atrodas kvalitāte un ražība. Apmācībai ir trīs līmeņi: 

Globālajā piegādātāju programmā ir divi posmi. Pirmais paredz ražošanas un materiālu piegāžu 
veicēju apmācību visnepieciešamākajās iemaņās, pirmkārt jau jauno tehnoloģiju iegūšanā un 
izmantošanā. Uzmanības centrā atrodas kvalitāte un ražība. Apmācībai ir trīs līmeņi: 
  

• Pirmais jeb pamatiemaņu līmenis (Core Com) aptver 9,5 mācību dienas  4 mēnešu laikā 
un sastāv no 13 kursiem jeb priekšmetiem. Malaizija cer, ka Core Com kļūs par visu 
piegādātāju pamatstandartu. 

• Pirmais jeb pamatiemaņu līmenis (Core Com) aptver 9,5 mācību dienas  4 mēnešu laikā 
un sastāv no 13 kursiem jeb priekšmetiem. Malaizija cer, ka Core Com kļūs par visu 
piegādātāju pamatstandartu. 

• Otrais nosaukts par vidējo jeb starpsistēmu (Intermediate Systems, IS 2) un sastāv no 7,5 
mācību dienām  4 mēnešos. 

• Otrais nosaukts par vidējo jeb starpsistēmu (Intermediate Systems, IS 2) un sastāv no 7,5 
mācību dienām  4 mēnešos. 

• Trešais līmenis jeb augstākās sistēmas (Advanced Systems, AS 3) ļauj prognozēt MVU 
darbību un prasa lielas invsetīcijas un atdevi gan no tirgotāju, gan pircēju puses. 

• Trešais līmenis jeb augstākās sistēmas (Advanced Systems, AS 3) ļauj prognozēt MVU 
darbību un prasa lielas invsetīcijas un atdevi gan no tirgotāju, gan pircēju puses. 

Otrais posms ir saiknes programma, kas paredz, ka multinacionāla kompānija izvēlas vietējos 
uzņēmumus un “ved aiz rociņas”, lai paaugstinātu to vadības iemaņas un tehnoloģiju. Šī 
iniciatīva prasa laika ieguldījumu un stingru lielo korporāciju un MVU apņēmību. Saiknes 
programmas panākumi būs jūtami tad, kad piegādātāji paaugstinās savas konmpetences līmeni 
un paši būs kļuvuši par globālās ekonomikas dalībniekiem

Otrais posms ir saiknes programma, kas paredz, ka multinacionāla kompānija izvēlas vietējos 
uzņēmumus un “ved aiz rociņas”, lai paaugstinātu to vadības iemaņas un tehnoloģiju. Šī 
iniciatīva prasa laika ieguldījumu un stingru lielo korporāciju un MVU apņēmību. Saiknes 
programmas panākumi būs jūtami tad, kad piegādātāji paaugstinās savas konmpetences līmeni 
un paši būs kļuvuši par globālās ekonomikas dalībniekiem.  
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 4.nodaļa 
 

IKT SEKTORA ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA 

127. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares attīstība ir viena no Latvijas 
valdības prioritātēm ceļā uz zināšanu ekonomiku tuvāko desmit gadu laikā. Šīs 
nodaļas uzdevums nav novērtēt un pamatot šādas prioritātes izvēli (tā jau ir iekļauta 
nacionālajā inovāciju stratēģijā). Uzdevums drīzāk ir izpētīt, cik lielā mērā ar šo 
procesu var nostiprināt privātā sektora lomu. Pirmkārt, tiks izpētīts, kādi politikas 
pasākumi īstenojami, lai uzlabotu biznesa vidi un veicinātu šā sektora attīstību. 
Otrkārt, tiks aplūkota nepieciešamība integrēt vietējos uzņēmumus globālajā 
ekonomikā. Lasītājs redzēs, ka veiksmīgāk strādājoši Latvijas uzņēmumi savā darbībā 
jau orientējas uz integrāciju. 

A. IKT SEKTORA GLOBĀLĀ ATTĪSTĪBAS TENDENCE 

128. Lai izprastu Latvijas nostāju IKT jomas attīstībā, īsumā jāaplūko šīs nozares 
izaugsme starptautiskā mērogā. Tas būs lietderīgi, jo sektorā pēdējo desmit gadu laikā 
notikušas vairākas nozīmīgas un savstarpēji saistītas pārmaiņas, kuras ne tikai 
ietekmēja kompāniju darbību visā pasaulē, bet arī būtu iekļaujamas Latvijas valdības 
šā sektora attīstības stratēģijā. 

129. Pēdējās desmitgades nozīmīgākie notikumi tehnoloģiju un vadības jomā ir 
izraisījuši pārmaiņās IKT sektorā visā pasaulē. Mazo formu ieviešana, informācijas 
apstrādes un saglabāšanas pieaugošā jauda, kā arī tehnoloģiju un lietotāju iespēju 
integrācija ir visnozīmīgākie tehnoloģiskie sasniegumi. Piemēram, tagad mēs vērojam 
mobilā telefona – jaunākā balss komunikācijas attīstības piemēra savienošanu ar 
internetu un attēlu tehnoloģijām. Iepriekšējās desmitgadēs tik populārās „vienas 
pieturas” ražošanas struktūras šodien vairs nevar pastāvēt, jo datortehnikas un 
programmatūras nišas piedāvā arvien jaunas un jaunas pielietojuma iespējas. Tā 
rezultātā 80.gados un 90.gadu sākumā šajā sektorā dominējušās globālās un vertikāli 
integrētās kompānijas ir gandrīz izzudušas vai ir pamatīgi restrukturētas (piem., IBM, 
Dell, Motorola, Ericsson), (skatīt IV-1.teksta bloku). 

130. Lielākā daļa IKT sektora uzņēmumu pakāpeniski ir pārgājuši tikai uz galveno 
pamatfunkciju veikšanu; tās izkristalizējušās ražošanas un piegādes procesa dažādos 
posmos. Šīs kompānijas tagad vieno sarežģītas pārrobežu piegāžu shēmas un to katrā 
attiecīgā posmā iesaistās liels skaits dažādu klientu un speciālistu. Tas attiecas ne tikai 
uz produktu ražošanu, bet arī uz kontaktiem ar sākuma klientu un atbalsta 
pakalpojumiem. 
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IV-1.teksta bloks. Jaunas tehnoloģijas ieviešana  

 
 Apple Computer ražotāji ir raksturīgs darbības pārorientācijas piemērs. Laikā no 1980.gada līdz 
90.gadu beigām kompānija izveidoja plašu un veiksmīgi strādājošu ražošanas bāzi Īrijā visa  
EMEA reģiona tirgus vajadzību apmierināšanai. 
 
Tika nodarbināti vairāk nekā 1 000 cilvēku, galvenokārt ražošanā un ar to saistītajās jomās. Bija 
laiks, kad Apple ražoja ne tikai galda datorus, bet arī tastatūras, printerus, peles. Visa produktu 
projektēšana notika uz vietas un bija kompānijas īpašums.  
 
Arī šodien ražotnē nodarbināti tie paši 1 000 darbinieku, tomēr viņu pienākumi ir citi -  klientu 
apkalpošana, sistēmu izstrāde un integrācija, tehniskā apkope. Otršķirīgas nozīmes iekārtas, 
piemēram, tastatūras, tiek iepirktas no citiem uzņēmumiem. Datorus ar Apple firmas zīmi ražo un 
komplektē galvenokārt patstāvīgi līgumražotāji reģionos ar lētu darbaspēku. Apple datori ir 
apgādāti ar Microsoft programmatūru. Produktu izplatīšanu un vietējo atbalstu nodrošina neatkarīgi 
distributori un loģistikas pakalpojumu sniedzēji. 
 
Apple skaidri apzinās, ka konkurētspējas saglabāšanas vārdā risinājumu piegādātājs nevar 
nodrošināt visas procesa daļas. Nozare mainās pārāk strauji, lai uzņēmums nodrošinātu “visu 
visiem”. 
 
Mēs agriežamies pie senajiem specializācijas laikiem. Uzmanības centrā atkal ir tikai vissvarīgākās 
pamatfunkcijas. 

 
131. IV-1.attēls parāda vispārējo IKT jomai raksturīgo struktūru. Tāda struktūra ir 
izveidojusies tikai dažu pēdējo gadu laikā un paredzama tās tālāka attīstība, turklāt tā 
neattiecas uz visiem produktiem un ražotājiem. 
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IV-1. shēma.  

IKT nozares piegādes ķēdē iesaistītie blakus sektori 

 

 

 

                                          

 

(a)                                                                               

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klients 
(gala liet. vai 

et. distrvi .) Pasūtījumu 
apstrāde 

Spec. 
programmatūra 
(aplikācija & 
uzlabojumi) 

Tehniskā palīdzība 

Pasūtījumu izpilde  
(var būt  neatk. loģistikas nodrošinātājs)

Primārais jeb oriģinālais  tehnoloģiju nodoršinātājs (Original economic manufacturer) 
Dizains /izstrāde /gala komplektācija & konfigurācija / Operētājsistēmas / Korporatīvo klientu 

lsts / tirgus izveatba ide 

Ieguldījumu centrs  
 (pagaidu glabāšana /konfigurācija/komplektēšana /piegādātāja krājumu 
kontrole)

2.līmeņa 
piegādātāji 

Piepras. 
Progn. 

2.līmeņa 
piegādātāji 

2.līmeņa 
piegādātāji 

Ārējā (nodotā)
administrēšana 

2.līmeņa 
piegādātāji 

G 
R 
U 
P 
A 
 
1 

Gr. 
 
2 

G 
R 
U 
P 
A 
 
3 

Gr. 
 
4 3.līmeņa 

piegādātāji 
3.līmeņa 
piegādātāji 

3. līmeņa 
piegādātāji 

3.līmeņa 
piegādātāji 

3.līmeņa 
piegādātāji 

 

132. IV-1.attēla izkārtojums norāda uz četrām uzņēmumu grupām. Katras grupas 
galvenās pazīmes raksturotas turpmāk tekstā, bet darbību un katras grupas firmu 
raksturojums dots IV-1.tabulā. 

133. 1.grupā pārstāvēta piegādes ķēdes sākuma vai klientu daļa, ieskaitot 
pakalpojumu sniedzējus – kontaktcentrus, pasūtījumu apstrādi un tehnisko palīdzību. 
Tajā pašā līmenī atrodas pasūtījumu izpildes centrs, kas ir loģistikas centra 
apvienojums ar pasūtījumu izvēles un konfigurācijas funkcijām. 1.grupā ietvertas 
mazas un vidējas kompānijas – datoru programmatūras izstrādātāji, kas tradicionāli 
atbalstīs ražotāju ar vietējiem vai citādā veidā klientam specifiskiem programmu 
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risinājumiem. Tie sniegs līdzīgu programmu nodrošinājumu arī ārpus galvenajiem 
piegādes ķēdes posmiem (tas ir, tieši distributoram vai gala lietotājam). 

134. 2.grupā ir produktu oriģinālie (sākotnējie, primārie) ražotāji jeb piegādātāji 
(original economic manufaturers, OEMs), produktu izstrādātāji un preču zīmes 
īpašnieki, kuri savu darbību un investīcijas tagad virza uz tehnoloģiju risinājumu 
izstrādi un pamattehnikas un programmatūras komponentu pakešu veidošanu. Bieži 
šīs ir lielas kompānijas ar daudzskaitlīgu darbaspēku un apjomīgām investīcijām 
vienlaicīgi vairākās valstīs. Tās parasti ir centrālās piegādes ķēdes daļas, kuras var 
uzskatīt par citu līmeņu neatkarīgu piegādātāju un atbalsta kompāniju lēmumu 
noteicošo faktoru jeb dzinuli. 

 IV-1.tabula. IKT sektora organizācija 
1.grupa 2.grupa 3.grupa 4.grupa 

• Klientu 
pēcpārdošanas 
atbalsta centri 

• Loģistikas 
centri un 
pasūtījumu 
apstrāde 

• Tehniskā 
palīdzība 

• Datorprogram
mu 
izmantošana 
un izstrāde 

• Prešu zīmes 
īpašnieki (piem., 
Nokia, IBM, 
Apple) 

• Komplektētāji 

• Sistēmu 
nodrošinātāji 

• Produktu 
izstrādātāji 

• Sākotnējie 
(oriģinālie) 
tehnoloģiju 
nodrošinātāji 

• Administrēšana 
(finansiālā, 
biroja) 

• Glabāšana un 
loģistika  

• Līgumražotāji 
(piem., 
Flextronics, 
Cesestica). 

• Svarīgāko daļu 
piegādātāji 

Daļu piegādātāji 
(piem., metāla, 
plastmasas, 
elektroniskie 
komponenti) 

 

135. 3.grupā iekļauti svarīgākie datortehnikas un saistīto pakalpojumu piegādātāji 
galveno tehnoloģiju brendu īpašniekiem un iekārtu komplektētājiem. Tieši šīs grupas 
uzņēmumos notiek ražošana un materiālo resursu vadība un ir vislielākā 
nodarbinātība. Šeit ir divu līmeņu struktūras, kurām būtu jāatrodas iespējami tuvākā 
attālumā vienai no otras. Pirmais ir tāds „ieguldījumu centrs”, kura radītāji bija kravu 
pārvadātāji, kas sāka piedāvāt arī augstas pievienotās vērtības pakalpojumus. Tagad 
tie organizē detaļu piegādes no atzītiem preču piegādes avotiem, nodrošina 
starpposma glabāšanu, katru dienu iesaiņo un izsaiņo pasūtījumus un nogādā tos 
pieprasījuma vietās – bieži vien pēc pieprasījuma tieši uz ražošanas līnijām. Šajā 
līmenī arvien vairāk iesaistās neatkarīgie pakalpojumu sniedzēji, kas veic tādas 
deleģētās funkcijas kā finanšu un savstarpējo attiecību vadība. Otrais līmenis, 
savukārt, ir ieguldījumu centrs, kas apvieno visus galvenos komponentu un 
komplektācijas sastāvdaļu ražotājus. Šīs grupas kompānijas ir specializējušās liela 
apjoma zemu izmaksu ražošanā un tām ir vairākas ražotnes katrā kontinentā. To 
kapitālie ieguldījumi ir apjomīgi, tomēr, ja nepieciešams, tās ir ļoti mobilas. Tās atrod 
mājvietu tur, kur nepieciešams oriģinālajam ekonomiskajam ražotājam; ja tirgus 
apstākļi vai izmaksas to prasa, tās bieži pārvietojas uz citu vietu. Piemēram, tās var 
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pārvietoties uz kādu valsti, lai atbalstītu noteikta globālā klienta darbību. Ja klients 
pārvietojas vai izvēlas citu piegādātāju, ražotne var tikt slēgta un atlikusī biznesa daļa 
tiek pārcelta uz citu vietu. Visas 3.grupas funkcijas tiek veiktas oriģinālajam 
ekonomiskajam ražotājam pēc iespējas tuvākā vietā, dažos gadījumos pat no tā īrētās 
telpās. 

136. Piegādes ķēdi noslēdz 4.grupa, kurā ietilpst 3.līmeņa struktūras – preču jeb 
mazvērtīgo komponentu piegādātāji. Parasti un galvenokārt tikai ar dažiem 
izņēmumiem šīs ražotnes atrodas Ķīnā un Āzijas dienvidaustrumu daļā. 

137. FIAS uzskata, ka šis izklāsts ļaus Latvijai labāk izprast tautsaimniecības 
iespējas sekmēt IKT sektora darbību valstī. Pamatā Latvijas galvenās priekšrocības 
jau tagad ir ar 1.grupu saistītās aktivitātes un daļēji arī atsevišķas 3.grupas nišas. Tajā 
pat laikā ir jāatzīmē, ka struktūra turpinās attīstīties, radot Latvijai jaunas iespējas un 
izvirzot jaunus uzdevumus. Ir ļoti svarīgi, lai Latvijas varas iestādes un IKT nozare 
cieši sekotu šī dinamiskā sektora tendencēm starptautiskā mērogā. 

B. LATVIJAS IKT NOZARES PLUSI UN MĪNUSI 

138. Latvijas IKT nozarei raksturīgas trejādas priekšrocības. Pirmkārt, valsts 
izdevīgi izvietota centrā starp ES, Skandināvijas un NVS valstīm. Otrkārt, nozares 
organizācijas (loģistikas) infrastruktūra, kas nepieciešama darbības izvēršanai, kaut 
arī ne pati modernākā, piedāvā spēcīgu potenciālu. Rīgas un Ventspils jūras ostas, 
abas ar salīdzinoši labi attīstītu ostai pieguļošo teritoriju, sniedz labas iespējas attīstīt 
loģistikas centrus ar pievienotās vērtības radītāju atzariem. Esošās digitālās telefonu 
centrāles ir pamats, uz kura tālāk attīstīties (ieskaitot aptuveni 70% pārklājumu visā 
valstī un 100% Rīgā), īpaši ņemot vērā tīklu liberalizāciju, kas paredzēta 2003.gadā. 
Bez tam optiskās šķiedras kabeļa „mugurkauls” ar plašu diapazonu un savienojumu ar 
Krieviju un Zviedriju ir jau uzstādīts. Trešā Latvijas priekšrocība ir kvalificēts 
darbaspēks. Datorzinībās izglītotas sabiedrības veidošana notiek intensīvi, visas 
skolas nodrošinot ar datoriem un interneta pieslēgumu. Skolotāju masveida apmācība 
IKT jomā ievērojami veicinās studentu ieplūdi zināšanu ietilpīgās jomās nākotnē. 
Valdība to ļoti labi apzinās un 1997.gadā radīja Latvijas Izglītības informatizācijas 
sistēmu (LIIS). 

139. Šādas globālās priekšrocības var uzskatīt par vissvarīgākām Latvijas zināšanu 
ekonomikas vīzijā. Kā norādīts 2.nodaļā, Latvijā jau tagad ir dažas priekšrocības 
zināšanu ekonomikas veidošanai, tomēr nav zīmīgu atšķirību no apstākļiem 
kaimiņvalstīs vai ES dalībvalstīs. Atsevišķu pozīciju ziņā Latvijas situācija pat 
pielīdzināma ES kandidātvalstu saraksta lejasgalam. Šķiet, ka šādu globālu 
novērtējumu var attiecināt arī uz IKT nozari. Nesenā Pasaules ekonomiskā foruma un 
Pasaules Bankas grupas publikācija pauž, ka pēc IKT nozares attīstības jeb gatavības 
Latvija ieņem 32.vietu starp 82.valstīm.35 Sīkāka situācijas analīze rāda, ka Latvija 
atrodas vienā līmenī ar Poliju (39.vieta) un Slovēniju (33.vieta), ierindojas augstāk par 
Krieviju (69.vieta) un Lietuvu (46.vieta), bet tiek vērtēta zemāk par Igauniju 
(24.vieta), Ungāriju (30.vieta) un Čehiju (28.vieta). 

                                                 
35Globālās informāciju tehnoloģijas ziņojums 2002.-2003.g.: Gatavība tīklā saistītai pasaulei.( Global 
Information Technology Report 2002–2003: Readiness for the Networked World).  
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140. Tomēr šķiet, ka IKT nozare ieņem salīdzinoši svarīgu vietu Latvijas 
tautsaimniecībā - vismaz saskaņā ar Eiropas standartiem (IV-1.attēls). ES statistiskie 
dati liecina, ka ar preču un pakalpojumu ražošanu saistītā ekonomiskā darbība IKT 
sektorā 2001.gadā deva 7,9% no IKP. Telekomunikāciju uzņēmums Lattelekom, 
kuram pieder aptuveni trešā daļa visa IKT sektora, nosaka IKT tirgus struktūru.  

IV-1. attēls. IKT sektora izdevumi (% no IKP)  
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141. Turpmāk sniegta četru galveno IKT sektora darbību analīze. Ne visu izpildei 
Latvijā ir vienāds potenciāls. Analizētās priekšrocības un trūkumi balstās uz 
starptautiskā līmeņa firmu prasībām. Šis ir tikai provizorisks novērtējums, tomēr var 
palīdzēt saskatīt atšķirības un darbības jomas nozares politikas līmenī.  

1. Iekārtu ražotāji un piegādātāji  

142. Līdz šim neviens liels IKT tehnikas ražotājs, izņemot Somijas Sonera 
Holdings, iegādājoties valsts telekomunikāciju uzņēmumu Lattelekom, nav uzsācis 
darbību Latvijā. Tas nav pārsteigums, ja ņem vērā šo kompāniju prasības. Lielākā 
daļa kompāniju vēlas darboties inovāciju centru tuvumā, ražošanas procesam 
jānodrošina izdevumu samazināšanās plašākas ražošanas apstākļos un jābūt labiem 
sakariem ar izplatītājiem un piegādātājiem. Latvijas apstākļos šādas prasības nav 
viegli izpildāmas. Austrijā, Īrijā un Skotijā, kur pirms tam IKT sektors piesaistīja 
lielas tiešās ārvalstu investīcijas (FDI), pēdējos gados ir slēgti daudzi uzņēmumi daļēji 
pieprasījuma samazināšanās, kā arī augošās konkurences dēļ. Pat tādas valstis kā 
Čehija un Ungārija, kuras pirms dažiem gadiem slavēja par ievērojamiem investīciju 
sasniegumiem, piedzīvoja uzņēmumu slēgšanu. Latvija labākajā gadījumā izmaksu un 
ekonomiski izdevīga ražošanas procesa ziņā ieņem vidus pozīcijas un tai ir niecīgs 
iekšējais tirgus.  

143. Latvijas jau tā ierobežotās iespējas izvirzīties lielo tirgus dalībnieku vidū vēl 
vairāk samazina tas, ka lielas starptautiskas kompānijas ir nostiprinājušas savu 
klātbūtni lielākajās ES valstīs, arī Centrāleiropā. Tā kā vietējais tirgus ir ārkārtīgi 
mazs, Latvija nevar kļūt par iekārojamu mērķa tirgu citiem. Lielākā daļa ekspertu 
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uzskata, ka ar laiku Krievijas tirgu ar precēm apgādās pati Krievija un 
Dienvidaustrumu Āzijas valstis.  

144. Līdzīgu secinājumu var izdarīt arī par komplektētājiem un tehnisko iekārtu 
ražotāju lielajiem piegādātājiem. Tādas darbības kā elektronisko komponentu 
ražošana, izdrukas shēmas plates komplektēšana, strāvas padeves, diskdziņu, metāla 
daļu, plastikātu un kabeļu ražošana prasa organizēt liela apjoma ražošanas procesu ar 
zemiem izdevumiem un ievērojamu peļņu tāpēc, lai izturētu konkurenci. 

 
IV-2.tabula. Datortehnikas ražotāji IKT sektorā 2003.g.  
 

(2) Prasības (1) Ierobežojumi/problēmas

• Nav bāzes, jāsāk no nulles 
tehnoloģiju un 
kapitālieguldījumu ziņā 

• Ierobežotas iespējas nodrošināt 
ražotnes ar  2000+ 
komplektētājiem 

• Spēcīga konkurence Āzijā un jau 
stabilos Eiropas centrālās un 
austrumu daļas reģionos 

• Nav  izdevīgs novietojums pret 
gala lietotājiem

• Augsta līmeņa iespējas un 
infrastruktūra 

• Atzīta pieredze un zināšanas  
• Tehnoloģiju līderis ar labu 

reputāciju 
• Zemas izmaksas un liela mobilitāte
• Tuvumā pieejams darbaspēks 

 

 

 

 

 

 

 
 
145. Latvijas ekspertiem nevajadzētu būt pārsteigtiem par šādu vērtējumu. Tas ir 
salīdzinoši labi zināms un ir daļēji iekļauts Nacionālajā inovāciju stratēģijā. FIAS 
uzskata, ka tomēr ir nepieciešams dot reālu situācijas raksturojumu, lai valdībai 
nerastos nepamatotas ilūzijas. 

146. IV-2.tabula raksturo esošās Latvijas struktūras, iespējas un problēmas IKT 
ražošanas jomā; dotie modeļi balstās uz paplašinātas ražošanas principu un 
pamatspecializāciju. Tomēr pastāv dažas nišas, kuras piedāvā struktūrā neietvertas 
iespējas. Tās var nepiedāvāt daudz jaunu darbavietu, tomēr ievērojamas pievienotās 
vērtības radīšanas iespējas pastāv. Piemēram, tā kā Baltijas un Krievijas tirgi 
attīstīsies, reģionā pieaugs nepieciešamība pēc datortehnikas un iekārtām kļūdu 
analīzei, pēcgarantijas servisam un remontam. Šeit ļoti cieši pievienojas sarežģītais un 
stingri regulētais jautājums par nolietotās tehnikas izjaukšanu un iznīcināšanu. 
Lielajiem telekomunikāciju un informācijas apstrādes iekārtu ražotājiem būtu jāievēro 
valsts ideālais ģeogrāfiskais stāvoklis šādu darbību veikšanai. Viens no ieteikumiem ir 
meklēt trešās puses starptautiskā arēnā un iesaistīt šādu pakalpoju nodrošināšanā. Tā 
kā sektors ir samērā fragmentārs, nepieciešama īpaša prasību un iespēju izpēte. 

2. Programmatūras projektēšana un ražošana  

147. Latvijas datorprogrammu industrijas apgrozījums 2001.gadā bija 28 miljoni 
ASV dolāru. Aptuveni 100 uzņēmumu nodarbojas ar programmu izstrādi; vairums no 
tiem ir MVU grupas firmas ar 15 vai mazāk darbiniekiem. Ir grūti precīzi noteikt 
kopējo pilna laika programmu izstrādātāju skaitu, jo uz nepilnu laiku projektos 
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iesaistās daudz studentu un akadēmiskais personāls. Tomēr tiek lēsts, ka industrijā 
strādājošo skaits pārsniedz 3 000. 

148. Latvijas datorprogrammu industrija ir jauna un augoša, tomēr jau tagad ir 
pieejamas liecības par datorprogrammu izstrādes panākumiem. Tas arī rosina 
iegādāties vietēja ražojuma tehnoloģijas. Tās dažas firmas, kuras ir izgājušas 
starptautiskā arēnā, ir guvušas ievērojamu labumu, piesaistot investīcijas, ir 
piedzīvojušas nozīmīgu ieņēmumu pieaugumu un ieguvušas jaunas zināšanas un 
pieredzi. 

149. Latvijas datortehnikas priekšrocības un trūkumi atbilstoši starptautisku 
kompāniju prasībām ir atspoguļoti IV-3.tabulā. 

150. Privātiem uzņēmumiem arvien grūtāk ir atrast kvalificētu darbaspēku. Arī 
Latvijas izdevumi programmētāju algošanai un programmu izstrādei pieaug, 
galvenokārt sakarā ar sarežģītajiem piedāvājuma un pieprasījuma jautājumiem. Par 
parastu un saprotamu kļūst uzskats, ka programmētājiem bez oficiālās algas pienākas 
papildus samaksa. Salīdzinājumā ar Baltkrieviju un daudzām vietām Krievijā 
programmētāju izmaksas sliecas kļūt mazāk konkurētspējīgas. Kāda no FIAS aptaujā 
iekļautajām kompānijām šo algas jautājumu cenšas risināt, pieņemot ārštata 
darbiniekus, bet savās rokās paturot kopējo projektu vadību. Tas dod tai kontrolētu 
pieeju plašākam iemaņu klāstam par zemāku cenu. 

IV-3.tabula. Programmatūras izstrādātāji un ražotāji 2003.g.  

Prasības Problēmas Priekšrocības 

• Kompetence un 
nepārtraukta inženieru ar 
maģistra un doktora 
grādu attiecīgā jomā 
pieejamība 

• Nepārtraukts apmācības 
process 

• Pieeja globāliem tirgiem 

• Ilgstoša atvērtība 
starptautiskai darbībai 

• Finansējums lieliem 
attīstības cikliem 

• Izmaksu konkurētspēja 
(programmatūra nav 
atkarīga no vietas; to 
elektroniski var pārvietot 
no ražotāja lietotājam) 

• Atvērtība starptautiskai 
sadarbībai, ieskaitot 
ārvalstu investīciju jomā 

• Izmaksas aug un nav 
starp mazākajām reģionā 

• Inženieru sagatavošana 
neskaidra 

• Nepietiekamas 
pēcdiploma studiju 
iespējas un mazskaitlīgi 
izglītotu darbinieku kadri 

• Izolācija no tirgiem un 
FDI iespējām 

• Slikta apmācības un 
pārprofilēšanas sistēma  

• Starptautiskā tirgus 
darbības iemaņu un paša 
tirgus trūkums 

 

• Jauns programmatūras 
sektors ar attīstības 
potenciālu 

• Labs ģeogrāfiskais 
novietojums starp 
Krievijas un rietumu 
tirgiem, kas nodrošina 
unikālu iespēju veikt 
darījumus ar abām 
pusēm 

• Jau gūti atsevišķi 
panākumi 

• Izveidota Latvijas 
Informācijas un 
telekomunikāciju 
tehnoloģiju asociācija 
(LITTA) ar stabilu 
sākotnējo stratēģiju 
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151. Bažas rada arī tas, ka tikai daži uzņēmumi ir spējuši integrēties globālajā 
ekonomikā. Tā kā Latvijas tirgus ir ierobežots, šādai integrācijai ir izšķiroša nozīme, 
ja vēlamies panākt programmatūras industrijas dzīvotspēju. No apmēram 100 
datorprogrammu firmām tikai saujiņai ir izdevies iespiesties starptautiskajā tirgū, lai 
eksportētu, vai piesaistīt projektus vai investīcijas. Firmas, kam tas ir izdevies, 
piemēram, Dati Grupa, Alise, Exigen un Tieto, ir pieredzējušas lielu izaugsmi un 
kļuvušas atvērtas starptautiskajam tirgum un tehnoloģijām. Turpmākajā sadaļā ir 
aplūkotas divas problēmas – saikne ar ārvalstu partneriem un kvalificēta darbaspēka 
pieejamība uz izdevīgiem noteikumiem, kā arī tas, kā vienkāršot problēmu 
risinājumu. 

3. Pakalpojumi klientiem  

152. Lai gan Latvijas tautsaimniecība ir maza, tās ģeogrāfiskais stāvoklis ir 
labvēlīgs, lai valsts veidotu multireģionālo kontaktu centru, kas varētu saistīt Baltijas 
valstis, Krieviju un Rietumeiropu. Šāda prognoze jau eksistē sen un, šķiet, attaisno 
valdības un daudzu speciālistu interesi par klientu pakalpojumu attīstīšanu. 

153. Iepriekš īsi raksturotā pieredze (1.grupa IV-1.attēlā) liecina, ka pakalpojumi 
IKT sektoram un klientiem ir deleģēti specializētām kompānijām. Tās parasti sauc par 
izsaukumu centriem un/vai uzziņu centriem, no kuriem pirmie saņem vai uztur 
kontaktu tikai ar skaņu (balsi), bet otrie izmanto balss pastu, elektronisko pastu, 
internetu, faksu. Papildus pakalpojumu sniegšanai IKT nozarei šie centri apkalpo arī 
citas nozares un uzņēmumus. Kontaktcentrs var būt domāts un piederēt tikai vienam 
lietotājam, vai arī var sniegt plašu pakalpojumu klāstu daudziem klientiem. 

154. Daži kontaktcentra funkcijās iekļaujami pakalpojumi: 

 Kontakti ar klientiem 
 Klientu uzziņas (piem., par rēķiniem) 
 Kredīta kontrole 
 Tehniskā palīdzība 
 Pasūtījumu pieņemšana 
 Ceļojumu rezervēšana 
 Viesnīcu, mašīnu pasūtīšana 
 On-line iepirkšanās 
 Palīdzības līnijas 
 Telefona banka 
 Finanšu pakalpojumi 
 Televeikals 
 Teletirgus 

 
 

155. Novērtējot kontaktcentru darbības apjomu Eiropā, ir atklāts, ka to aktivitātes 
pieaugums ir daudz straujāks nekā apkalpoto nozaru attīstība (IV-2.teksta bloks). 
Sagaidāms, ka centru skaits Eiropā palielināsies no 12 000 vienību 2001.gadā līdz 17 
000 vienību 2003.gadā. Lielbritānijā ir 5 000 centru, Vācijā 4 000, Zviedrijā 1 200 un 
Īrijā 100 (no kuriem 70 ir starptautiskie centri). Tirgus ir sadalīts un tajā darbojas gan 
vietējās, gan multinacionālās kompānijas. Vairākas ļoti lielas starptautiskas 
pakalpojumu sniedzējas organizācijas darbojas vairākos reģionos. 
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IV-2.teksta bloks. Ceļrādis? Īrijas pieredze  

Īrijas pieredze var kalpot par lietderīgu norādi uz šās jomas potenciālu.  Īrijai un Latvijai ir vairākas 
līdzības. Var salīdzināt iedzīvotāju skaitu un atsevišķas demogrāfiskas īpatnības, un neviena no abām 
valstīm neatrodas aktīva IKT tirgus reģiona centrā. 1993.gadā Īrijai nebija paneiropeisku  
kontaktcentru. Valdība sāka apzināties draudošās iespējas zaudēt lielus ražošanas projektus Ķīnai un 
Centrālajai un Austrumeiropai; arī telekomunikāciju izmaksas bija pārāk augstas. Tika panākta 
stratēģiska vienošanās starp Rūpniecības attīstības pārvaldi (Industrial Development Authority), 
valdību un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem par to, ka jāpaaugstina Īrijas konkurētspēja 
ienākošo brīvo telefona sarunu jomā. Šīs vienošanās rezultāts kopā ar nopietniem marketinga 
pasākumiem, kurus veica Starptautiskā attīstības asociācija (International Development Association), 
ir redzams šodien – vairāk nekā  6 500 cilvēku ir nodarbināti 100 kompānijās. Tuvāko trīs gadu laikā 
paredzama šī skaita divkāršošanās.  Vairāk nekā 30%  ASV sarunu centra investīciju Eiropā kopš 
2000.gada ir nonākušas Īrijā dažādu sektoru – viesnīcu, autonomas, aviolīniju, apdrošināšanas, IKT 
pakalpojumu sniedzēju, biroja funkciju u.c. rīcībā.

 
156. Latvija kā sarunu centra mājvieta var izmantot Krievijas tirgus potenciālu. Lai 
gan Krievijai pašai ir simtiem šādu centru (2001.gada beigās – 258), tomēr tie pamatā 
ir vietēji, mazi un uz iekšējo tirgu orientēti centri. Apjoma ziņā sarunu centri Krievijā 
ar mazāk kā 30 aģentiem aizņem 58,6% tirgus.36 Zviedrijas sektors ir daudz labāk 
attīstīts, un daudzi no esošajiem centriem nodarbina vairākus simtus aģentu. Latvijas 
iedzīvotāju krievu valodas zināšanas var būt labs pamats paplašināšanai un to 
Zviedrijas centru aizvietošanai, kuri vēlas darboties Krievijas tirgū. Salīdzinoši lielā 
drošība, nelielais attālums un darījumu vienkāršība Latvijā var mazināt ārvalstu 
kompāniju vajadzību uzsākt darbību Krievijas teritorijā. Nozīmīga loma šajā scenārijā 
var būt nesen izbūvētajai optiskās šķiedras līnijai no Latvijas uz Gotlandi Zviedrijā. 
Jāņem vērā, ka Krievijai ir labi attīstīta komunikāciju infrastruktūra, īpaši ap Maskavu 
un Pēterburgu, un Latvijai nāksies konkurēt cenu un tehnoloģiju ziņā ar šiem 
alternatīvajiem izvietojumiem. 
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IV-4.tabula. Klientu serviss 2003.g. IV-4.tabula. Klientu serviss 2003.g. 

Prasības Prasības Problēmas Problēmas Priekšrocības Priekšrocības 

• Moderna 
telekomunikāciju 
infrastruktūra, arī 
digitāliem un 
platfrekvenču sakariem 

• Vairāku valodu 
zināšanas 

• Ģeogrāfiskais 
izvietojums, kas veicina 
starptautisko speciālistu 
piesaisti 

• Labs tehniskās 
sagatavotības līmenis 
jaunatnes vidū 

 
• Lēti sakari, īpaši 

ienākošām 
starptautiskām sarunām 

• Augstas 
telekomunikāciju 
izmaksas 
 

• Neatpazīstamība 
(reputācijas trūkums) 

 
• Valdības iespēja ietekmēt 

pakalpojumus un cenas 
privatizētajā 
komunikāciju sektorā 

• Bāzes telekomunikāciju 
infrastruktūra ir jau 
izbūvēta 

• Salīdzinoši labas 
austrumu un rietumu 
valstu valodu prasmes 

• Daudzkultūru zeme 

• Labs ģeogrāfiskais 
stāvoklis informāciju 
tehnoloģiju izmantošanai 
pakalpojumos 

 

 

157. Pirms apsvērt izvēli par Latviju kā sarunu centra vai kontaktcentra bāzes vietu, 
kompānijas izvirza vairākas prasības. Galvenās no tām ir apkopotas IV-4.tabulā. Bez 
pamatinfrastruktūras, kura jau faktiski ir pieejama, kompānijas uzsver vajadzību pēc 
kvalificēta darbaspēka un tā pārvietošanās elastības; no darbiniekiem tiek prasītas arī 
vairāku valodu zināšanas, tehniskās iemaņas informācijas un finanšu tehnoloģijās. 

4. Pievienotās vērtības pakalpojumu centri 

IV-3. teksta bloks. Nīderlandes panākumu 
vēsture  

 
Vairāk nekā  60 ASV un 30 Japānas kompānijas 
izmanto Nīderlandi savu Eiropas distributoru centru 
(EDC) izvietošanai. Līdz ar lielām ienākošām 
kravām, glabāšanu un diskrētu pasūtījumu sadali, 
centru distributoru funkcija kā likums ietver arī 
produktu lokalizāciju, testēšanu, kvalitātes kontroli, 
iesaiņošanu, marķēšanu, galīgo komplektēšanu, 
remontu un pēciegādes servisu. Centri ir patstāvīgu 
(26%) un trešo pušu (74%) piegādātāju sajaukums. 
Visumā ap 500+ EDC Nīderlandē pārstāv vairāk 
nekā 50% no kopējās Eiropas centru bāzes.  
 
Avots: Buck Consultants International, 1997.g. 

158. Šodien lielākā daļa IKT produktu ir pakļauti modes prasībām jeb tirgus 
atkarībai, un arvien zinošāku klientu bāze prasa plašas produktu konfigurācijas 
iespējas. Ražošanai ir tendence kļūt centralizētākai un plašākai apmēros, izvēršoties 
zemu izmaksu valstīs; ir radusies 
nepieciešamība pēc reģionāliem 
pievienotās vērtības loģistikas 
centriem (VAL), kuri spētu veidot 
saikni starp ražotājiem un klientu ātri 
un ekonomiski izdevīgā veidā.  

159. Laiks līdz tirgum un 
ekonomiskais izdevīgums ir kļuvuši 
par būtiskiem faktoriem uzņēmuma 
lēmuma pieņemšanā par savas 
darbības pārdislocēšanu. Tādas valstis 
kā Nīderlande un Singapūra ir spējušas 
izveidoties par reģionāliem centriem, 
pateicoties savam ģeogrāfiskam 
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stāvoklim un infrastruktūras kvalitātei (transportam, glabāšanai un komunikācijām), 
(IV-3.teksta bloks). 

160. Vēsturiski Latvija allaž ir guvusi labumu no savas pozīcijas Baltijas valstu 
centrā un nelielā attāluma no Skandināvijas un Krievijas, kalpojot par plaša preču 
klāsta pārsūtīšanas punktu. Gaisa un jūras infrastruktūra, kā arī tranzīta iespējas 
Latvijā ir samērā labas, un tas izskaidro Latvijas valdības un ārvalstu kompāniju 
interesi veidot Latviju par pievienotās vērtības pakalpojumu centru. Kā piemērus var 
minēt kravu sūtījumus no dažādām vietām, glabāšanas un komunikāciju 
pakalpojumus, komponentu komplektu sagatavošanu nosūtīšanai (piem., displeji, 
datori, klaviatūras no dažādām vietām), lielu pasūtījumu pārsaiņošanu (piem., 
glabāšana, nosūtīšana pēc pasūtījuma, testēšana, modificēšana, lokalizācija u.c.), 
pasūtījumu apstrādi, rēķinu sagatavošanu un brokeru pakalpojumus. 

161. Latvijai ir jārisina vairākas problēmas, lai piesaistītu investorus šim sektoram 
(IV-5.tabula). Eksporta un importa administrēšanas procedūras vēl nav pietiekami 
raitas, lai tiktu uzskatītas par priekšrocību Latvijas izvēlei par darbības vietu. 
Transporta infrastruktūra, lai gan konkurētspējīga citu Baltijas valstu vidū un daudz 
attīstītāka nekā NVS valstīs, tomēr nav tik stabila un efektīva kā Skandināvijā. 
Daudzas kompānijas ir norādījušas uz atšķirībām Helsinku un Rīgas ostas darbībā. 
Daļēji to var izskaidrot ar apgrozījuma trūkumu Rīgas ostā, kas mazina ekonomisko 
efektu, tomēr vainojamas ir arī vadības un administratīvās problēmas. Līdzīgas 
problēmas pastāv arī glabāšanas un noliktavu jomā. 

IV-5.tabula. Pievienotās vērtības pakalpojumi 2003.g.  

Prasības Problēmas Priekšrocības 

• Lielas kapacitātes 
jūras/gaisa/sauszemes 
piekļuves ceļi 

• Vienkārši 
importa/eksporta 
noteikumi 

• Lieljaudas pārvadātāji 
ikdienas pārvadājumu 
pakalpojumu 
nodrošināšanai 

• Iekšzemes izmaksām 
jābūt konkurētspējīgām 
ar izmaksām Helsinkos 
un Pēterburgā 

• Glabāšanas iespējas 

• Noteikumi nav labvēlīgi 
ātrai preču 
ievešanai/izvešanai 

• Krievijas muita 

• Šķēru ekonomika 
(paplašināta ražošana ar 
mazākām izmaksām) 

• Latvijā nav spēcīgu jūras 
vai gaisa pārvadātāju 

• Nav vietējo piemēru  

• Divas jūras ostas ar 
attīstības potenciālu 

• Starptautiska lidosta, nav 
svarīgs kravu 
pārvadājumu centrs 

• Robežas ar milzīgajiem 
Krievijas tirgiem un 
viegla piekļuve 
Skandināvijai 
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C. IKT SEKTORA ATTĪSTĪBAS IEROBEŽOJUMU LIKVIDĒŠANA  

162. FIAS ir konstatējis divus galvenos ierobežojumus, kuri kavē Latvijas IKT 
sektora attīstību. Tie ir līdzīgi jau iepriekš pētījumā aplūkotajiem ierobežojumiem. 
Pirmais attiecas uz Latvijas uzņēmumu un ārējo tirgu savstarpējo sakarību trūkumu. 
Tikai atsevišķas ārvalstu firmas ir izrādījušas interesi investēt Latvijas IKT sektorā un 
tikai dažiem vietējiem uzņēmumiem ir izdevies attīstīt nozīmīgu sadarbību ar 
partneriem ārvalstīs. Otrs ierobežojums ir darbaspēks, jo arvien grūtāk ir atrast 
kvalificētus strādājošos par konkurētspējīgām cenām. Tas ir cieši saistīts ar apmācības 
programmām darbavietās, pat neskatoties uz aktīviem izglītības plāniem datorprasmju 
apgūšanā. 

163. Šīs abas problēmas nav vienīgās, tomēr tās politiķi var atrisināt īsākā laika 
posmā. Tālākā perspektīvā raugoties, ir svarīgi, lai Latvijas IKT sektora 
konkurētspējas nostiprināšanu papildinātu arī atbilstoša līmeņa izglītības sistēma un 
infrastruktūras modernizēšana. Piemēram, ir svarīgi, lai kontaktcentriem ir pieeja lētai 
digitālo komunikāciju infrastruktūrai ar plašu frekvenci. 

1. Saiknes ar ārvalstu partneriem nostiprināšana  

164. Latvijai ir būtiski nostiprināt IKT sektora vietējo un ārvalstu firmu attiecības. 
Tām attīstoties, Latvijas uzņēmumi gūs iespēju vieglāk pieņemt un pielāgot esošās 
tehnoloģijas jomās, kurās vēl trūkst pamatīgu zināšanu un pieredzes. Latvijai jau 
tagad ir zināms klientu un pievienotās vērtības pakalpojumu nodrošināšanas 
potenciāls, tomēr tai nav starptautiskās pieredzes un vārda, lai to īstenotu. Citās 
jomās, piem., datorprogrammu izstrādē, ir uzkrāta vietējā pieredze, tāpēc saikne ar 
partneriem ārvalstīs ir būtisks ārējā tirgus iekarošanas instruments (darbība ārējā tirgū 
sekmē jaunu produktu attīstību, stimulē un finansē pētījumus). Šķiet, ka IKT sektora 
uzņēmumi Latvijā apzinās starptautiskās sadarbības nozīmi, un kontaktu dibināšana ar 
partneriem citās valstīs atrodas uzmanības centrā (IV-6.tabula). 

 IV-6.tabula. IKT sektora aptauja  
Kas visvairāk sekmē IKT sektora izaugsmi? Piekrīt (%) 
Sadarbība ar ārvalstu partneriem un investoriem 47 
Pakalpojumu infrastruktūra 30 
Izglītības programmas 24 
Komunikāciju infrastruktūra 19 
Normatīvie akti 4 
Nodokļi 3 

Avots: Latvijas Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju asociācija. 

165. Vietēji uzņēmumi iet dažādus ceļus, veidojot attiecības ar ārvalstu partneriem 
un investoriem. Vistiešākais no tiem ir FDI – tiešās ārvalstu investīcijas, ar kuru 
starpniecību ārvalstu sadarbības partneris uzņemas daļu vadības atbildības, piedaloties 
uzņēmuma pamatkapitālā ar saviem līdzekļiem. Tiek lēsts, ka Latvijas IKT sektorā 
akumulējas apmēram 1/10 no visām FDI Latvijai, no kurām, savukārt, lielākā daļa 
saistīta ar valsts telekomunikāciju uzņēmuma privatizāciju. Pēdējo gadu laikā lielākie 
sadarbības partneri ir bijuši Somijas kompānija Tieto, Exygen no ASV un Microlink 
no Igaunijas. Par potenciālo atsevišķu starptautisko kompāniju interesi liecina arī tas, 
ka dažas - Alcatel (Francija), Exigen, IBM, Microsoft, Sybase (visas no ASV), 
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Marconi un Nomad Software (Lielbritānija) un TietoEnator (Somija/Zviedrija) – Rīgā 
ir izvietojušas savus reģionālos birojus. 

166. Latvijas un ārvalstu firmas var izveidot pašas savus alternatīvos sadarbības 
kanālus un instrumentus – kopīgas apmācību programmas, marketingu, piegādes 
ķēdes u.tml. Daži no piemēriem, apsekojot ierobežotu Latvijas uzņēmumu skaitu, 
apkopoti turpmāk. Piemēros iekļautas visdinamiskākās Latvijas IKT sektora firmas 
vai tās, kuras pieteicās piedalīties FIAS aptaujā. 

167. IV-7.tabulā iekļautās sešas firmas nodrošina lielāko daļu no informācijas 
tehnoloģiju un elektronikas nozares eksporta, kas 2001.gadā bija 75 miljonu ASV 
dolāru apjomā, ar vērtības sadalījumu datortehnikas un datorprogrammu starpā 
attiecīgi 49 miljoni un 26 miljoni dolāru. Lielākie ārvalstu pasūtījumi bija no Vācijas, 
Īrijas, Zviedrijas un ASV. Latvijas IKT sektora uzņēmumi ar savu produkciju 
apgādāja daudznacionālas kompānijas ārpus Latvijas. Četras no sešām firmām veica 
piegādes lielām kompānijām ārzemēs; cita starpā tika izpildīti lieli IBM, Siemens, 
Nixdorf, Hewlett-Packard, Unisys, Nokia, LTU, Citibank un Daimler-Chrysler 
pasūtījumi. Dažas firmas, piemēram, Dati, Exigen un Tieto, sadarbojās ar ārvalstu 
firmām ar nolūku iekļūt ārējā tirgū vai nosūtīt savus darbiniekus apmācībā.  

IV-7.tabula. Vietējā un ārvalstu IKT sektora kompāniju saiknes  

 IBM Alise Dati Exigen Microlink 
Tieto 
Enator 

Marketinga tīkls  X X X  X 
Apmācība ārvalstīs X   X X  
Tiešās ārvalstu investīcijas X   X X X 
Starptautiskas kompānijas 
aizdevums vai subsīdija       
Piegādes ārzemēs dibinātai 
ārvalstu kompānijai  X X X  X 
Piegādes starptautiskai 
Latvijā dibinātai kompānijai X X X X X X 
 
168. Šo firmu darbības panākumi ir cieši saistīti ar kontaktiem, kas izveidojušies ar 
ārvalstu sadarbības partneriem, kuri nodrošina Latvijas uzņēmumiem vārdu un 
reputāciju, tirgus nišu un tehniskās iemaņas. Visveiksmīgākajām firmām ir izdevies ar 
vienu projektu iegūt partneru uzticību un pēc tam piesaistīt ārvalstu investīcijas. 

2. Kvalificēts darbaspēks un apmācība  

169. Lai spētu iespiesties starptautiskajos tirgos un pievērst sev tā dalībnieku 
uzmanību, vairums IKT firmu izprot kvalificēta, par konkurētspējīgām cenām nolīgta 
darbaspēka nozīmi. 

170. Ir dažas pazīmes, kas norāda uz inženieru un programmu izstrādātāju trūkumu 
Latvijā. Tās gan ir izpaudušās atsevišķās diskusijās ar firmām un ekspertiem un tāpēc 
jāpārbauda, veicot sistemātisku analīzi. Šāda analīze ir svarīga tāpēc, ka jācenšas 
novērst jebkuru trūkumu, jo cilvēku apmācība IKT sektora specifiskajiem 
uzdevumiem prasa laiku. 
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D. REKOMENDĀCIJAS  

171. Vēl nesen Īrija, Skotija un Velsa tērēja lielus līdzekļus, lai piesaistītu atzītus 
IKT preču piegādātājus un pakalpojumu sniedzējus. Šo valstu gūtie panākumi liecina, 
ka, neskatoties uz salīdzinoši lielām šo valstu priekšrocībām, ir svarīgi attīstīt sakarus 
ar ārvalstu kompānijām un noieta tirgiem, kā arī rast pieeju kvalificētam 
darbaspēkam.  

172. Rekomendāciju pamatā ir tādi paši principi kā iepriekšējās nodaļās. FIAS 
norāda uz četrām savstarpēji saistītām darbībām: a) apmācība ar uzsvaru uz b) saikni 
ar ārvalstu partneriem; c) R&D un d) informācija un marketings. 

173. Apmācība. Lai gan iemaņu un prasmju veidošana ir jāiekļauj Latvijas valdības 
izglītības stratēģijā, arī tūlīt var veikt dažus pasākumus. Kā jau norādīts 2.nodaļā, 
firmas neaizraujas ar strādājošo apmācību darbavietās. Apmācība ir nozīmīga tāpēc, 
ka ļauj firmām pašām iemācīt darbiniekiem vajadzīgās iemaņas un reaģēt uz 
straujajām tehnoloģiskajām inovācijām sektorā. Katrai firmai droši vien ir izstrādāti 
savi principi un iekšējā procedūra, kas darbiniekiem jāapgūst salīdzinoši īsā laikā. 
Iekšējā apmācība IKT sektora firmās ir pierasta lieta un vairums firmu to uzskata par 
nepieciešamību.  

IV-4.teksta bloks. IKT apmācības programmas  
 
 70.gados Īrijas Republika uzsāka plašu profesionālās 
apmācības programmu . Rūpniecības attīstības pārvalde 
(Industrial Development Authority) izmanto strukturētus un 
vietējiem apstākļiem piemērotus apmācības plānus, lai 
piesaistītu FDI. 
IKT sektora veidošanas laikā tika pieaicināti profesionāli 
instruktori no citām valstīm. Tos pirms apmācības sākuma 
apstiprināja izglītības struktūra (Fás). 
Ja kāda kompānija iesniedza saskaņotu pieteikumu, izmantoja 
iepriekš apstiprinātu mācību plānu un instruktorus, tā varēja 
saņemt atpakaļ līdz pat 50% no saviem tēriņiem darbinieku 
apmācībai ārpus uzņēmuma. Šādas programmas tika plaši 
izmantotas un to finansēšanai tika atskaitīta nodeva 1% apmērā 
no algu fonda. Tāpēc kompānijas varēja izvēlēties tieši savām 
vajadzībām piemērotu apmācību. Atsevišķos gadījumos 
subsidēšanai varēja izmantot arī iekšējo (kompānijas 
izstrādāto) mācību plānu ar noteikumu, ka tas pilnība atb
visiem patstāvīgo kurus kritērij

ilst 
iem. 

Pēdējā laikā  Fás uzmanības centrā vairāk ir darbaspēka tirgus 
(piedāvājuma) kropļojumu novēršana. 

174. FIAS uzskata, ka valdībai jāuzņemas daudz aktīvāka loma. Līdz šim Latvijā 
nav izstrādāta politika, kā atbalstīt izglītošanas kapacitātes veidošanu firmās. Tā kā 
izglītošanas rezultāti 
visticamāk nonāks arī citās 
firmās, privāto sektoru 
vajadzētu nodrošināt ar 
subsīdijām vai nodokļu 
atlaidēm, par kurām jau tika 
klāstīts iepriekšējās nodaļās. 
IV-4.teksta blokā ir dots 
starptautisks piemērs. 

175. Nozaru asociāciju, 
piem., LITTA, darbība var būt 
paplašināta un tām var uzticēt 
sastādīt un īstenot nacionālu 
plānu, kas paredz ar laiku 
apmierināt nozares prasības un 
vajadzības pēc darbaspēka un 
R&D pasākumiem. LITTA 
vajadzēs koordinēt 
nepārtrauktu kvalificētu 
inženieru sagatavošanas 
procesu, rūpēties par inženieru kvalifikācijas saglabāšanu un piedalīties pieredzes 
bagātu inženieru specializācijas procesā. Lai gan daļu no izmaksām nāksies segt 
ieinteresētajām firmām, ir jāapsver subsidēšanas plāns, kurā izmanto apmācības 
grantus (kā norādīts 2.nodaļā). 

176. Saikne ar ārzemju sadarbības partneriem. Rūpniecība var nobriest un 
attīstīties, tikai darbojoties starptautiskajā tirgū. Tas prasa starptautiskās tirdzniecības 
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un marketinga iemaņas, kā arī sarežģītu projektu vadības prasmi, kas pagaidām nav 
iegūstama Latvijā. Turklāt šķiet, ka trešā līmeņa izglītības sistēmā netiek atzīts šādu 
prasmju un iemaņu deficīts.  

177. Viens no pirmajiem ieteikumiem Latvijai ir sākt ar starptautisku pārdošanas un 
marketinga apmācības speciālistu aicināšanu atvērt biroju Latvijā. Darbība būtu jāvērš 
uz izpildvadības apmācīšanu, lai attīstītu vietējo kapacitāti. Zināmas subsīdijas 
sekmētu apmācības sniedzēju piesaisti. 

178. Zinātniskā pētniecība (R&D). Saskaņoti vadot un komercializējot R&D 
aktivitātes, ir iespējams panākt oriģinālu produktu un risinājumu rašanos Latvijas IKT 
sektorā. Komerciālie pētījumi ir privātā sektora valstība, tomēr arvien biežāk 
attīstītajās zemēs veidojas formālas attiecības un saikne starp akadēmisko pētījumu 
centriem un ražošanu. Pierasts arī, ka ir izveidotas struktūras un pieejams 
finansējums, lai komerciāli izdevīgo pētījumu dzīvotspējīgie rezultāti sasniegtu 
privātu uzņēmumu. 

179. Informācija un marketings. Mazām un jaunām datorprogrammu firmām nav 
iespējams darboties vairāku valstu (starptautiskos) tirgos. Tomēr tas būtu ļoti vēlams, 
lai veidotos kontakti ar piemērotiem partneriem un klientiem. To var panākt tieši vai 
arī izmantojot partnerus izvēles tirgos.  

180. Ir jāapsver jautājums par vairāku nozares speciālistu nosūtīšanu uz noteiktu 
valstu tirgiem. Sākuma izvēle varētu krist uz Vāciju, Īriju, Lielbritāniju un ASV. 
Speciālistu izvēlei jābūt attiecīgās valdības struktūras un nozares vadības kompetencē. 
FIAS iesaka izmantot kopēju nozares/valdības pieeju kompetentu 
speciālistu/profesionāļu atlasē darbībai starptautiskajos tirgos; šiem speciālistiem būs 
jānosaka sadarbības kanāli un jāveido saikne ar dzimtenē esošiem piegādātājiem. 

181. Starptautiskais marketings. Par Latviju kā informācijas tehnoloģiju 
kompetences avotu ārzemēs nav vēl izveidojies stabils priekšstats. Neskatoties uz to, 
Latvija var konkurēt vairākās šā sektora jomās. Jautājums ir par nepietiekamu vai 
neatbilstošu marketinga stratēģiju. Par to norūpējušās ir arī tās nedaudzās kompānijas, 
kurām ir izdevies gūt panākumus starptautiskajā arēnā. Spējai atrast galvenos noieta 
tirgus un izstrādāt attiecīgo stratēģiju, veikt konkurētspējas analīzi un iegūt 
starptautisko klientu uzticību ir nepārvērtējama nozīme. Jāuzsāk nekavējoša esošā 
marketinga vadības potenciāla un studējošo novērtēšana, lai šādas spējas attīstītu. Jau 
esošo vadošo darbinieku apmācību, kā jau minēts iepriekš, varētu nodrošināt kāda no 
valsts mācību iestādēm vai izglītības struktūrām. FIAS ierosina, ka arī LITTA varētu 
vismaz daļēji koordinēt kādu dalībfirmu apmācības starpposmu. 

182. Ir veikti pētījumi arī par Zinātnes un tehnoloģiju parka projektu Rīgā. Ja 
koncepcija tiks pilnībā īstenota, tā lielā mērā veicinās FDI piesaisti augsto tehnoloģiju 
jomā. Šajā sakarā gan jāņem vēra daži iepriekš ziņojumā aplūkoti jautājumi, kā arī ar 
šādu iniciatīvu saistītās institucionālās un administratīvās prasības. 
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 5.nodaļa  
 

ELEKTRONIKAS SEKTORA APSKATS 

183. Par zināšanu ekonomikas attīstības stratēģijas prioritāti Latvijas valdība ir 
izvēlējusies elektronikas sektoru. Šāda izvēle daļēji sakņojas nozarei pievērstajā 
uzmanībā jau padomju varas laikā, kā rezultātā izveidojās vietējie elektronikas 
uzņēmumi un salīdzinoši nozīmīgs kvalificētu strādnieku kopums. Tomēr situācija 
sektorā šodien ir samērā kritiska, jo lielākā daļa pagātnē veidoto uzņēmumu ir 
pārtraukuši darbību vai ievērojami samazinājuši darbības apjomus sakarā ar nespēju 
konkurēt starptautiskajā arēnā.  

184. Pārejas periodā uz atvērto jeb tirgus ekonomiku izveidojās tikai neliels skaits 
jaunu firmu. Arī IKT sektorā sekmīgi strādājošās firmas raksturo divi rādītāji. 
Pirmkārt, tās spēja izmantot Latvijā pieejamo salīdzinoši augsti kvalificēto 
darbaspēku un necentās paplašināt ražošanas mērogus. Otrkārt, tās piedzīvoja 
izaugsmi, pateicoties kontaktiem ar ārvalstu partneriem un darbībai pasaules tirgos. 
Šādām firmām izdevās integrēties globālajā ekonomikā. Uz viņu pieredzes balstās 
virkne rekomendāciju. 

 

A. LATVIJAS ELEKTRONIKAS SEKTORA VISPĀRĒJAIS 
RAKSTUROJUMS  

185. Elektronikas sektors ietver apakšsistēmu, komponentu, pusvadītāju, pakešu un 
patērētāju elektronikas jomas. Visā pasaulē šajā sektorā darbojas ap 5 000 kompānijas 
un lielāko, tādu ir ap 500, gada apgrozījums ir pāri 10 miljoniem ASV dolāru. 
Vairums kompāniju atrodas ASV, tomēr ilgtermiņa lielākais nozares izaugsmes 
potenciāls ir Eiropai. Lielākās, pamatā amerikāņu kompānijas ir SCI (ar 6,5 miljardu 
lielu gada ieņēmumu apjomu), Solectron (6,1 miljards ASV dolāru), Celestica (3,2 
miljardi ASV dolāru), NatSteel (Singapūra, 1,5 miljardi ASV dolāru). 

186. Pēdējo desmit gadu laikā elektronikas nozare attīstījās strauji un agresīvi 
(rādītāju raksturojums V-1.teksta blokā).37 Līdzīgi kā IKT sektora pārmaiņu 
raksturojumā (skatīt iepriekšējo nodaļu) lielo un vertikāli integrēto firmu vietā radās 
piegādes ķēdes struktūras, kas apvienoja daudzveidīgas un daudzskaitlīgas uzņēmumu 
grupas. Funkciju nodošana ļāva galvenajiem produktu piegādātājiem pāriet no 
fiksētiem ienākumiem uz mainīgiem, pazemināt pārdošanas izmaksas, samazināt 
inventāra nolietojumu un izbrīvēt naudas līdzekļus. Tas viss noveda pie industrijas 
nostiprināšanās un izaugsmes. 

187. Pēdējo gadu notikumi izraisīja būtiskas elektronikas sektora klientu bāzes 
pārmaiņas. Šodien redzams, ka galvenie nozares klienti ir citas nozares – īpaši plaši 

                                                 
37 Pilnīgs apraksts dots darbā  Francois Auclert and Tina Mack, Electronics Contract Manufacturing 
Industry, IFC Industry Net, Interneta adrese: 
http://ifcnet.ifc.org/tech/industrynet/pdfs/Electronics%20Contract%20Manufactur.pdf 
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IKT un automobiļu rūpniecība. Pretstatā tam, individuālie patērētāji veido tikai 30% 
no tiešo pārdošanas darījumu apjoma. 

V-1.teksta bloks. Elektronikas sektora pārmaiņu 
veicinātāji  

 
Turpmāk aplūkoti neseno pārmaiņu dzinuļi elektronikas 
nozarē.  

azākas izmaksas. Piegādes ķēžu veidošanās ļauj 
azināt darbaspēka izdevumus un administratīvās 

izmaksas. Piegādātāji var samazināt materiālu piegādes, 
inventāra, nosūtīšanas, apdrošināšanas un citas izmaksas.  

Samazināts kapitālinvestīciju apjoms.  Produktu ražotāji 
var izmantot globālos ražošanas tīklus, samazinot savas  
OEM vajadzības investēt strauji augošā tehnoloģiju 
ražošanā un testēšanā un tā vietā novirzīt līdzekļus savu 
pamatfunkciju – produktu dizaina, marketinga, zinātnisko 
pētījumu, kontaktu veidošanas – īstenošanai. 
 
Īsāks laiks līdz tirgum. Jaunās firmas ir specializējušās 
un var spēlēt lielu lomu jaunu produktu projektēšanas 
posmā  (prototipu izmantošana, projektēšana, izmantojot 
esošās ražošanas iekārtas), kā arī straujāk virzīt tālāk 

atavo produkciju. Parastais kravas nosūtīšanas laiks ir 
viena vai divas nedēļas, bet pilnam ciklam –sešas līdz
astoņas n

 
M
sam

 

188. Latvijas elektronikas nozare  
nav atradusies izolācijā. Padomju 
varas gados tai bija svarīga vieta ne 
tikai sabiedrībai svarīgās ražošanas 
nozarēs, bet arī padomju militārā 
kompleksa uzturēšanā. Latvijas 
elektronikas sektora mugurkaulu 
veidoja pieci specializēti pīlāri: VEF, 
Alfa, Rīgas Radiotehniskā rūpnīca 
(RRR), Komutators un Elar. 
Elektronikas sektorā tika nodarbināti 
30 000 speciālistu. Nozares darbību 
atbalstīja zinātniskie institūti, kas 
nodarbojās ar rūpniecisko pētniecību 
un kuros strādāja 10 000 zinātnieku un 
pētnieku. Industrijai bija arī lieli 
institūti, kuros padomju speciālisti 
atdarināja rietumu tehnoloģijas. 

g189. Šobrīd pavisam noteikti 
elektronika ir otršķirīgas nozīmes 
nozare Latvijā. Pretēji Igaunijai 
(Elcoteq) un Lietuvai (Vilniaus Vingis 
un Ekranas), neviens liels uzņēmums nav spējis integrēt piegādes ķēdi starptautiskā 
mērogā (V-2. un V-3.teksta bloks). Latvijas elektronikas un elektrobūves sektoru 
veido 50–60 uzņēmumi, kuros kopā nodarbināti 5 500–6 000 cilvēku.38 2001.gadā 
industrijas produkcija veidoja 1,2% no IKP un tās apgrozījums bija 97,1 miljons eiro.  
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 V-2.teksta bloks. Vilniaus Vingis  

Vilniaus Vingis (VV) ir Lietuvas kompānija un piemērs tam, kā ar apakšlīgumu palīdzību var 
sekmīgi integrēties globālajā ekonomikā un izplatītāju tīklā. VV ir viens no lielākajiem 
elektronisko komponentu ražotājiem Centrālajā un Austrumeiropā, kā arī lielākais melnbalto un 
krāsaino kineskopu nolieces spoļu ražotājs ar vairāk nekā 40 gadu darbības pieredzi. Uzņēmuma 
produkcijas klāstā ir arī transformācijas iekārtas televizoriem, monitori, video vadības iekārtas, 
spirāļu mašīnas un mājsaimniecības preces. Savienotājelementi veido apmēram 85% no kopējās 
produkcijas. 

37% no VV ražotajiem savienotājiem iepērk Samsung, kas tos izmanto TV kineskopu ražošanā, 
kuri savukārt ir Samsung un Philips komplektēto televizoru sastāvdaļa. 30% savienotāju tiek 
pārdoti Lietuvas uzņēmumam Ekranas, kur tos izmanto pārdošanai ārzemēs domātu televizoru 
komplektācijā. Ekranas nodrošina 4% no kopējā Lietuvas eksporta uz Rietumeiropu; 10% VV 
produkcijas tiek eksportēti uz Philips ražotni Barselonā, bet 7% uz Philips ražotni Anglijā. Vēl 
10% produkcijas tiek sūtīti uz Thomson Polkolor Polijā, kur savienotājelementi tiek iestrādāti 
kineskopos, kurus ar Thomson distributoru starpniecību pārdod visā pasaulē.

 
edēļas. 

                                                
 

 
38 Letera veido 9 lielas kompānijas ar vairāk nekā  250 darbiniekiem, 12 vidējie uzņēmumi (50–249 
darbinieki) un 29 mazas firmas (mazāk par  49 strādājošiem). 



V-3.teksta bloks. Ekranas  
 

Ekranas darbojas Lietuvā un ir viena no desmit nozīmīgākajām 
Eiropas krāsaino televizoru kineskopu ražotājām.  Uzņēmums izlaiž 
arī stikla produkciju. 1999.gadā ap 85% produkcijas tika eksportēta 
uz Turciju, Itāliju, Franciju, Lielbritāniju, Poliju un Vāciju. Ekranas
sadarbojas ar Thomson un dažām Japānas firmām jaunu produktu 
izstrādāšanā un ir posms to piegādes ķēdēs. 1999.gadā uzņēmums 
ieviesa ISO 9001 kvalitātes kontroles sistēmu, un tā produkcija tiek 
sertificēta atbilstoši Krievijas GOST, britu BSI un Vācijas VDE 
standartiem. 

190. Neskatoties uz kopējo elektronikas nozares lielumu, pēdējo gadu laikā Latvijā 
ir izveidojušās tikai dažas jaunas firmas. FIAS darbinieki tikās ar deviņu augsto 
tehnoloģiju uzņēmumu 
darbiniekiem. Šiem 
uzņēmumiem ir 
izdevies izdzīvot tāpēc, 
ka tie tika pamatīgi 
restrukturizēti, 
pārņemot visus pirms 
1990.gada eksistējušos 
labākos tehnoloģiju un 
cilvēku resursus un 
izmantojot savas 
zināšanas arī citās specifiskās jomās (piem., elektronika medicīnā, elektronika ķīmijā 
u.c.). 

191. Sekojot vispārējai likumībai pētīt Latvijas elektronikas sektorā augošās 
kompānijas, var izveidot provizorisku firmu raksturlielumu sarakstu. Investoriem 
izdarot izvēli, vajadzētu ievērot principu "ja kaut kas notiek jeb kustas, piedod tam 
paātrinājumu jeb atbalsti to". Šādā kontekstā mēs īsi izklāstīsim, ar ko dažas firmas 
nodarbojas , jo tā var gūt norādes par potenciālām nišām Latvijas elektronikas 
nozarei: 

• JOT Automation— Igaunijā bāzētas kompānijas R&D nodaļa  

• ELMI—medicīnisko iekārtu ražotājs lielos apjomos, Krievijas kompānijas 
filiāle 

• Sidrabe—speciālo pārklājumu iekārtu ražotājs, augsto tehnoloģiju 
uzņēmums, ASV kompānijas filiāle, stabils uzņēmums ar pasaules mēroga 
slavu savā nozarē. 

• Microlink—Igaunijas kompānijas filiāle Latvijā ar augstu tehnoloģisko 
līmeni un labu izaugsmes un eksporta tirgus apguves potenciālu. 

192. Latvijas elektronikas nozarei raksturīgas divas veiksmīgas darbības pazīmes: 
a) uzņēmumi piedāvā diezgan augsta līmeņa tehnoloģijas, kas ļauj tiem integrēties 
globālajā ražošanas sistēmā un b) tie izmanto salīdzinoši mazas ražošanas jaudas. 

193. Latvijas uzņēmumi ir strādājuši sekmīgi, jo ir pietiekami konkurētspējīgi, lai 
izietu ārpus iekšzemes tirgus, kurš vēl joprojām ir sevišķi mazs. Ir aprēķināts, ka 
apmēram 70% elektronikas nozares produkcijas 2001.gadā tika eksportēta un vairāk 
kā puse no eksporta nonāca rietumu tirgos. Galvenās eksporta zemes bija Zviedrija 
(19%), Igaunija (18%), Krievija (18%), Vācija (15%), Lietuva (13%) un Somija (7%). 
Galvenās eksporta preces bija elektroniskās iekārtas (28%), testēšanas instrumenti 
(19%), radio un telefonijas ierīces (14%), automobiļu daļas (10%), integrētās ķēdes 
(8%) un skaļruņi (5%). 

194. Uzņēmumu panākumus var izskaidrot drīzāk ar sasniegto tehnoloģiju attīstības 
līmeni, nevis ar spēju konkurēt, piedāvājot zemākas izmaksas. Ražošanas izmaksas ir 
mazākas nekā lielākajā daļā Rietumeiropas valstu, bet augstākas nekā kaimiņzemēs 
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Baltkrievijā, Ukrainā vai Āzijas reģionā. Visu panākumu pamatā ir tehnoloģiskās 
priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentu iespējām un orientēšanās klientu 
vajadzībās (īpaši ārējā tirgū). Visas aptaujātās firmas bija ļoti labi informētas par 
jaunākiem tehniskiem notikumiem reģionā. Salīdzinoši augsto tehnoloģiju līmeni 
Latvijā apliecina divi reģionālie izcilības centri, kurus ir atvēris Siemens mikroviļņu 
datu pārraidei un iekštelpu tīkla risinājumiem. 1997.gadā ES apbalvoja Latvijas 
Elektronikas un datorzinātņu institūtu par digitālo signālu pētījumiem. Vietējā 
kompānija SIDRABE ir izstrādājusi ļoti specifisku, no militārām struktūrām 
pārmantotu tehnoloģiju, panākusi ļoti augstu attīstības līmeni un eksportē savus 
produktus uz visas pasaules tirgiem. 

195. Augsta līmeņa tehnoloģiju zināšanas un pieredze ir pamatā Latvijas 
elektronikas sektora uzņēmumiem, kurus FIAS izdevās apsekot. Uzņēmumos ir ne 
tikai bagāta tehnoloģiju pieredze, bet arī augsts vispārējais vadības profesionālisma 
līmenis, kas ir analogs vai salīdzināms ar situāciju Eiropas vai attīstītajās valstīs.  

196. Mūsu vizītes gaitā vairāki vadošie darbinieki sūdzējās par grūtībām atrast 
kvalificētu darbaspēku; speciālistu un kvalificētu darbinieku pieprasījums ir pat radījis 
zināmu spriedzi vietējā darba tirgū. Līdzīgā kārtā bažas rada arī inženieru trūkums, 
kas var likt dažiem uzņēmumiem meklēt darbiniekus citur (vai pārvietot ražošanu). 
Lai gan spiedienu uz darba tirgu var novērst ar pareizu izglītības politiku, tās rezultāti 
būs jūtami tikai vidējā termiņā vai pat tālākā nākotnē. Faktiski pieaugošais spiediens 
uz vietējo darba tirgu liecina par ierobežotiem darbaspēka resursiem Latvijā. 
Provizoriski aprēķini rāda, ka Latvijā ir ap 1,3 miljoniem strādājošo, no kuriem 0,21 
miljonam ir terciārā izglītība, kas, savukārt, nozīmē, ka valstī ir tikai 50 000 
zinātnieku un inženieru. Šie skaitļi nozīmē, ka pat ar salīdzinoši lielu izglītotu cilvēku 
un ekspertu proporciju, absolūtie kvalificēta darbaspēka skaitļi būs ierobežoti sakarā 
ar nelielo kopējo iedzīvotāju skaitu. 

197. Ierobežotie kvalificēta darbaspēka resursi ir iemesls, kāpēc panākumus 
lielākoties gūst kompānijas ar salīdzinoši nelielu kvalificētu darbinieku skaitu. Neliela 
strādājošo skaita pietiekamība ir ļāvusi uzņēmumiem nepalielināt spiedienu uz darba 
tirgu. Plaša mēroga operācijas elektronikas komplektēšanā, piemēram, tādas kā 
Igaunijas uzņēmumā Elcoteq, nenovēršami izraisītu algu paaugstinājumu un 
samazinātu Latvijas spēju konkurēt ar tādām valstīm kā Baltkrievija un Ukraina. 

B. PROBLĒMU RISINĀJUMI 

198. Pateicoties atsevišķu uzņēmumu sekmīgai darbībai šauri specializētās nišās, 
Latvijas elektronikas sektors dažos pēdējos gados ir kļuvis perspektīvs. Panākumi 
norāda uz to, ka sekmīga sektora attīstība ir iespējama, ja tiks likvidēti divi 
ierobežojumi. Pirmais no tiem attiecas uz kontaktiem ar ārvalstu partneriem un 
tirgiem, kas ir salīdzinoši neattīstīti un šauri, neskatoties uz iepriekš minētajiem 
panākumiem; otrs ierobežojums izpaužas salīdzinoši augstās MVU un eksportētāju 
izmaksās sakarā ar administratīvām un procedūras barjerām, kuras nepieciešams 
likvidēt. 

Ārvalstu sadarbības kanālu paplašināšana 

199. Eksportam elektronikas sektorā ir ļoti liela nozīme, jo īpaši tāpēc, ka lieli 
eksporta apjomi ir panākti, pateicoties ciešiem kontaktiem ar ārvalstu partneriem. 
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Piemēram, sekmīgām elektronikas un elektrokompānijām ir cienījami sadarbības 
partneri - ABB, Siemens, Nokia, AEG, ELGA, Bayer, Agfa, Bio Tek, LT Industries, 
Telia, Sonera, Tele Denmark un NetCom. 

200. Arī Latvijā attiecību nostiprināšana ar ārvalstu partneriem ir bijusi ļoti auglīga 
elektronikas nozares uzņēmumiem ar tūlītēju ietekmi uz eksporta apjomu. Ir 
pierādījumi, ka vietējās elektronikas sektora kompānijas ir varējušas apmierināt 
vairākas svarīgas vajadzības, tieši pateicoties ar ārvalstu partneriem kopīgi veiktiem 
darījumiem, starp kuriem kā visveiksmīgākie ir apmācība, pētījumu kopfinansēšana, 
tehnoloģiju un iekārtu imports u.c. (IV-8.tabula).  

V-1.tabula. Saikne starp vietējām un ārvalstu elektronikas kompānijām  
Veids Piemērs 
Apmācība (kopēja) ABB un Siemens 
Kopfinansējums R&D, ko nodrošina 
starptautiska kompānija vai ārvalstu partneris 

JOT Automation 

Tiešās ārvalstu investīcijas (Greenfield On-line* 
vai kopuzņēmums) 

ELMI, ABB, Siemens, Sidrabe, 
Microlink  

Materiālu/iekārtu imports ABB, Siemens 
Piegādātājs ārvalstu kompānijām ārzemēm 
(eksports) 

Sidrabe, Microlink, Elmi 

Piegādātājs Latvijā dibinātām ārvalstu 
kompānijām 

ABB, Siemens 

*Greenfield On-line ir zinātnisko pētījumu risinājumu organizācija 

201. Lai gan tabulā doto kompāniju panākumi ir nozīmīgi, savstarpējās saiknes 
vietējo uzņēmumu (un pētniecisko centru) un ārvalstu partneru starpā ir ierobežotas. 
Tam var rast vairākus iemeslus: a) kvalitātes trūkums, jo standartizācija šajā sektorā ir 
bijusi minimāla, b) marketinga trūkums, c) stimulu trūkums pētniekiem (nav tiesības 
komercializēt/pārdot). 

Eksporta barjeru novēršana 
 
202. Tā kā Latvijas uzņēmumu integrācija globālajā ekonomikā ir svarīga, ir 
nepieciešams nekavējoties atcelt visus šķēršļus, kuri eksportētājiem traucē darboties 
Latvijā. Vispārējs šādu šķēršļu apskats tika dots 2.nodaļā un tas gandrīz pilnībā 
attiecas arī uz elektronikas sektoru. Vairākas administratīvās procedūras (piem., preču 
muitošana) vēl arvien ir pārāk sarežģītas un kavē raitu eksportētāju darbību. Daudzas 
kompānijas sūdzas par slikto infrastruktūru, īpaši ostu darbību un ceļiem, kuri 
pagaidām neatbilst starptautiskiem standartiem. Dažām kompānijām apgrūtinoša šķiet 
PVN nodokļu atmaksāšanas aizkavēšanās. Šie šķēršļi ir visiem labi zināmi un 
rekomendācijas to pārvarēšanai sniegtas 2.nodaļā. Runājot par elektronikas nozari, 
darbs jāuzsāk nekavējoties, jo eksports ir tās vienīgā iespēja attīstīties un gūt 
panākumus. 

203. Minēto barjeru likvidēšana un saiknes veidošana ar ārvalstu partneriem ir ļoti 
nozīmīga arī tajā ziņā, ka Latvijai salīdzinājumā ar tās kaimiņvalstīm nav citu lielu 
priekšrocību.  
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C. REKOMENDĀCIJAS  

204. Elektronikas sektora izaugsmes veicināšana ir izaicinājums Latvijai. 
Darbaspēka izmaksas ir augstas un kvalificētu darbinieku skaits ir nepietiekams, lai 
uzsāktu plaša mēroga ekonomisko darbību. Vajadzību nodrošināt pārliecinošas 
priekšrocības salīdzinājumā ar citiem šā sektora dalībniekiem pastiprina arī šaurais 
vietējais tirgus. 

205. Jāatzīmē, ka pēdējo gadu laikā vairākām kompānijām ir izdevies panākt 
uzplaukumu, izmantojot savas tehnoloģiskās priekšrocības vairākās tirgus nišās. Tas 
notika, pateicoties integrācijai globālajās sistēmās, kas pavēra ceļu uz pasaules tirgu 
un atsevišķiem uzņēmumiem arī uz finansējumu un apmācības iespējām. Mācība, ko 
gūstam no viņu pieredzes, norāda, ka valdībai ir jānostiprina attiecības ar ārvalstu 
sadarbības partneriem ārējā tirgū.  

206. FIAS piedāvā trīs ieteikumus šādu attiecību veidošanai un nostiprināšanai: 

• Uzlabot vietējo ražojumu kvalitāti un reputāciju ārzemēs. 

• Atcelt barjeras eksportam un eksportētājiem. 

• Panākt mārketinga un informācijas apmaiņu. 

V-4.teksta bloks. Reģionālie un nacionālie 
standarti.  

 
Vācijas Elektroenerģijas, elektronikas un informācijas 
tehnoloģiju komiteja (DKE) ir atbildīga par standartu 
un drošības noteikumu izstrādi visai elektroenerģijas 
nozarei. Tā veido vienotu organizāciju kopā ar  
Vācijas Standartu institūtu (DIN) un  Elektroenerģijas, 
elektronikas un informācijas tehnoloģiju asociāciju 
(VDE). DKE vadība ir VDE kompetencē.  
 
CENELEC (Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas 
komiteja) nodibināja nacionālās, reģionālās un 
privātās elektroenerģijas un elektronikas produktu 
testēšanas un sertificēšanas sistēmu harmonizēšanai. 
Tā nodarbojas ar IEC (International Electrotechnical 
Commission, Starptautiskā Elektrotehniskā komiteja) 
standartizācijas rezultātu piemērošanu Eiropas 
standartiem; gandrīz  85% Eiropas standartu pamatā ir 
IEC darba rezultāti. Turklāt CENELEC gatavo savus 
uz Eiropas prasībām orientētus standartus. Bez tam, 
CENELEC uzdevums ir veidot saikni starp 
standartizāciju un likumdošanu patērētāju un nozares 
interesēs. 

207. Divi pirmie ieteikumi saskan ar jau 2.nodaļā izvirzītajām rekomendācijām un 
zināmā mērā arī ar rekomendācijām elektronikas sektoram. Atbalsts privātā sektora 
uzņēmumiem, īpaši mazajām  
firmām ar ierobežotiem finanšu 
resursiem, ir nepieciešams, lai tās 
varētu tuvoties pasaules kvalitātes 
standartiem. Lai gan ne visi 
standarti ir obligāti ievērojami, 
atbilstība tiem ļoti sekmēs 
produktu realizācijas iespējas un 
būs izšķiroša firmas 
atpazīstamības un reputācijas 
uzlabošanā, kas savukārt, palīdzēs 
iegūt jaunus sadarbības partnerus 
ārzemēs. Viens no 
starptautiskajiem standartiem, 
kuru Latvija var ieviest, ir jaunais 
ISO 9001:2000 – kvalitātes 
vadības sistēma, kas nodrošina 
produktu integritāti. Šī standarta 
sertifikāts kalpos kā starptautiskās 
atzinības zīmogs. Otrs, iespējami 
lētāks variants ir iziet reģionālo un 
nacionālo standartu sertifikāciju 
(V-4.teksta bloks) – arī tā var panākt lielāku produktu atbilstību pasaules standartiem 
un palielināt pārdošanas iespējas.  
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208. Sertifikācijas standartu ievērošanas procesā Latvijai nav jādarbojas vienai. Ir 
pietiekami daudz konsultatīvo un servisa firmu, kuras var palīdzēt izpildīt dažādas 
regulējošas, drošības un menedžmenta prasības, lai izietu sertifikāciju.  

209. Kā jau norādīts 2.nodaļā, ir jāpaaugstina zinātnieku un pētnieku motivācija 
ieviest dzīvē savu pētījumu un atklājumu rezultātus. Viens no soļiem, kā to panākt, ir 
intelektuālo tiesību normatīvo aktu pārskatīšana un izmaiņu ieviešana tajos. 

210. Tā kā elektronikas nozares privātām kompānijām ir jāeksportē ievērojama 
produkcijas daļa uz ārzemēm, barjeras eksportam ir jālikvidē. Ieteikumi tam, kā to 
panākt, izklāstīti iepriekšējā nodaļā.  

211. Latvijai kā konkurētspējīgam elektronikas produktu avotam vēl arvien nav 
spēcīgas atpazīstamības un pozitīva tēla ārzemēs. Tomēr nesenā pagātnē gūtie 
panākumi var kalpot par sākumposmu stratēģiskā mārketinga/sabiedrisko attiecību 
kampaņai. Milzīga nozīme ir spējai atrast galvenos noieta tirgus, izstrādāt atbilstošu 
stratēģiju, veikt profesionālu analīzi un iegūt starptautisko investoru un klientu 
uzticību. 

212. Latvijas dalība elektronikas sektora gadatirgos ir viens no veidiem, kā vairot 
Latvijas uzņēmumu atpazīstamību pasaulē. Šāda veida gadskārtējos pasākumos var ne 
tikai reklamēt savus produktus augsta līmeņa starptautiskās auditorijas priekšā , bet arī 
iepazīt starptautiskos nozares partnerus. (V-5.teksta bloks). 

213. Uzņēmumu un to produkcijas atpazīstamību var veicināt, nodibinot kontaktus 
ar nozares asociācijām un tirdzniecības palātām dažādās valstīs, piemēram, 
Bundesverband der Deutchen Industrie (BDI) Vācijā un Groupement des 
Fournisseurs de l’Industrie Electronique (GFIE) Francijā. Kontakti ar šādām 
organizācijām būs lietderīgi Latvijas uzņēmumiem, jo tirdzniecības palātu un 
profesionālo asociāciju funkcijas ietver sākuma attiecību veidošanu ārvalstu un 
vietējo uzņēmumu starpā un atbalstu potenciālo biznesa iespēju veicināšanai. Var 
ieteikt izmantot arī profesionālo asociāciju apmācības programmas un seminārus. 
Latvijai sadarbojoties ar vēstniecībām un konsulātiem vajadzētu izmantot savu 
elektronikas nozares asociāciju, lai atrastu iespējamos sadarbības partnerus un 
reklamētu savu uzņēmumu un produkciju.  

V-5.teksta bloks. Productronica 2003  
 
PRODUCTRONICA ir vienīgais tirdzniecības gadatirgus, kas visā pilnībā veltīts pasaules 
elektronikas industrijai. Tā eksponāti aptver ļoti plašu apmlitūdu no produktu izstrādes un ražošanas 
līdz pakalpojumiem. Produktu grupas tiek organizētas kategorijās atbilstoši loģiskai ražošanas 
procesa gaitai un tirgus prasībām. Šī gada tirgū būs apskatāmi produkti no inovatīvām ievietošanas 
metodēm līdz jaunākajiem saules moduļiem, kā arī virkne gluži oriģinālu, pat revolucionāru 
ražojumu. Ja esam pietuvojušies visa ražošanas procesa posmu saslēgšanai vienotā ķēdē, tad pasaules 
mēroga gadatirgus ir tam ideāla vieta. Elektronikas ražošanas pasaulē PRODUCTRONICA jau izsenis 
ir bijis svarīgākais industrijas milžu pulcēšanās forums. 15.starptautiskais pasaules elektronikas 
produktu gadatirgus notiks minhenes jaunajā gadatirgu centrā  2003.gada 11.–14. novembrim. 
 
Avots: http://www.productronica.de 
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214. Reklāmu ievietošana žurnālos arī var kalpot par efektīvu līdzekli savas nišas 
atrašanai starptautiskajā elektronikas tirgū. Piemēram, Vācijas Productronica (V-
5.teksta bloks) un Markt & Technik (Tirgus un tehnoloģija) dalībnieku skaits ir 
attiecīgi 11 000 un 36 000. Par citiem rezultatīviem mārketinga paņēmieniem IKT 
sektorā bija iespējams uzzināt iepriekšējās nodaļas noslēguma daļā.  
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 A. pielikums 
 

PASAULES BANKAS INSTITŪTA METODIKA LATVIJĀ 

Katrai no četrām dimensijām tika piemeklēta virkne kvalitatīvo un strukturālo 
indikatoru.39 Metodikas pamatā ir 100 valstu sarindošana 10 punktu rangu tabulā (10 
–augstākais, 0 – zemākais novērtējums) un katras valsts iekļaušana atbilstošajā 
desmitniekā. Kopējais indikators – zināšanu ekonomikas indekss tika iegūts, 
aprēķinot trīs reprezentatīvu mainīgo lielumu vidējo vērtību katrai no četrām zināšanu 
dimensijām (izglītībai, inovāciju un informācijas sabiedrībai, ekonomiskam ietveram 
un institucionālai struktūrai). 

Saskaņā ar šo metodiku Latvijas pozīcijas zināšanu revolūcijas izmantošanai savā labā 
ir salīdzinoši cerīgas – tai ir labi apmācīts darbaspēks, ievērojamas zinātnes un 
tehnoloģiju jaudas, salīdzinoši labi attīstītas komunikācijas, arvien lielāka atvērtība 
tirdzniecībai ar citām valstīm un FDI plūsmas. Raugoties no cita aspekta un salīdzinot 
ar ES valstīm vai kaimiņzemēm, Latvijā R&D izdevumi ir augsti, trešā līmeņa 
izglītības iespējas trūcīgas, datoru un interneta izmantošanas jaudas mazas. Laikā no 
1995.gada līdz mūsdienām (tas ir, no 2000.gada līdz 2002.gadam) Latvija ir 
progresējusi un paaugstinājusi novērtējumu no apmēram 4,2 līdz 5,7; tā atrodas 
priekšā Krievijai un Turcijai, ir apmēram līdzvērtīga Lietuvai un Polijai, bet atrodas 
zem ES vidējā līmeņa, aiz Čīles, Čehijas, Igaunijas, Slovākijas un Slovēnijas.40 

A-1 Attēls: Zināšanu ekonomikas indeks 

Source: World Bank Institute, KAM 2002 
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Latvijas progress dažādās zināšanu ekonomikas jomās lielā mērā attiecas uz periodu 
starp 1995. un 2002.gadu, atkarībā no pieejamiem datiem; šajā laikā panākumi gūti 
ekonomiskā un institucionālā režīma noregulēšanā un informācijas un komunikāciju 
                                                 
39 Skatīt arī Pasaules Bankas institūta “Zināšanu novērtēšanas metodiku”: 
www1.worldbank.org/gdln/kam.htm 
 
40 Skatīt arī prezentāciju Alfred Watkins, Knowledge Economy and Global Competitiveness: 
Implications for Latvia, 2003.gada 14.februārī. 
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tehnoloģiju infrastruktūras uzlabošanā (sakarā ar datoru ieviešanu un interneta 
pieslēgumu līdzīgi panākumi reģistrēti visās ES kandidātvalstīs). Salīdzinoši 
visvājākie sasniegumi reģistrēti izglītības sistēmā, kaut gan jau 1995.gadā izglītības 
līmenis un tās iegūšanas iespējas tika augsti novērtēti. Šķiet, ka īpaši slikti Latvijai 
veicies zināšanu ekonomikas inovāciju dimensijas aspektā.41 

M.Feghali 

July 1, 2003 11:10 AM 
 

 
41 Šim aspektam būs veltīts nākošais PB pētījums par zināšanu ekonomiku Latvijā.  
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