
EKONOMIKAS IZAUGSME UN PRIORITĀTES

Arvils Ašeradens

Ministru prezidenta biedrs, 

ekonomikas ministrs

Decembris, 2016



Ekonomikas izaugsme ir, bet lēna

Igaunija – Latvija – Lietuva
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Noteikti 
neapmierinoši!

Avots: Hansen.M, 2016, Nordic-Baltic economic outlook: Boring yet difficult



Zema banku kreditēšana

Monetārās politikas atvieglošana, 
bet vāja izaugsme Eiro zonā

Sankcijas un pret-sankcijas
- sliktas pašas par sevi, bet arī 
veido nogaidošu attieksmi Krievijas valūtas vājināšanās –

no 40 RUB/EUR uz 70 RUB/EUR

BREXIT radītā nenoteiktība

Jauns kurss attiecībās ar ASV



IKP uz iedzīvotāju
Baltija un Krievija, 2016
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DOING BUSINESS 2017
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Uzņēmējdarbības uzsākšana

Būvatļaujas saņemšana

Elektrības pieslēgums

Nekustamā īpašuma
reģistrācija

Kredītu reģists

Investoru tiesību aizsardzība

Nodokļu nomaksa

Pārrobežu tirdzniecība

Līgumsaistību izpilde

Uzņēmējdarbības izbeigšana

Kopējā vieta: 14

Avots: Pasaules banka, Doing Business 2017



Ir labs brīdis, lai šo risinātu…

… jo nesaskaramies ar nopietnām īstermiņa problēmām un 
draudiem:

 Lēna izaugsme, nav recesijas

 Nav inflācijas

 Ekonomika nepārkarst; darba tirgus ir OK

 Samērīga fiskālā politika

Problēmas ilgtermiņā

Avots: Hansen.M, 2016, Nordic-Baltic economic outlook: Boring yet difficult
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IKP pieauguma temps ar celtniecību 
un bez tās
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ES fondu plūsmas svārstības ir «norāvušas» 
ieguldījumus pamatlīdzekļos, taču drīz tas 

darbosies pretējā virzienā
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Patērētājiem un nozaru vairākumam 
noskaņojums ir virs vidējā
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Algu/IKP attiecība turpina augt
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Finanšu ministrijas ekonomiskās aktivitātes 
indekss turpina sūtīt pozitīvus signālus



1
2

Prognozes galvenajām ekonomikas 
nozarēm 2016.gadā
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Eksporta nozares – apstrādes rūpniecība
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«Jauno» pakalpojumu eksporta 
pieaugums nostiprinās
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Latvija ir noķērusi Igauniju IT pakalpojumu 
eksportā 

(bet vēl ne uz vienu iedzīvotāju rēķinot), 
bet Lietuva mūs iedzen biznesa pakalpojumos
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Nodarbinātības izmaiņas ilgākā laika 
posmā iezīmē strauju strukturālo 

pārmaiņu procesu



Mēs beidzot izejam no parādu 
samazināšanas fāzes
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Cilvēki visumā ir labvēlīgi noskaņoti 
pret ieguldījumiem mājokļos



• M. Kučinska valdības mērķis – veicināt 
ilgtspējīgas un konkurētspējīgas 
ekonomikas attīstību,  vidējā termiņā 
sasniegt sabalansētu ikgadēju IKP 
pieaugumu par 5%

• Ekonomikas ministrijas prioritātes:

• Cilvēkkapitāla attīstība

• Inovāciju un tehnoloģiju pārnese

• Investīcijas infrastruktūrā

• Uzņēmējdarbības vides attīstība

Mērķis un prioritātes



Stratēģija, lai mazinātu darba tirgus 
disproporcijas

Darbinieku pārpalikums Absolventi Darbinieku iztrūkums

Neturpina mācības 

pēc pamata un 

vidējās vispārējās 

izglītības  

4 ‘700

Vidējā 

profesionālā 

izglītība

8 ‘200

Sociālās un 

humanitārās 

zinātnes

8 ‘400

STEM augstākā 

izglītība

3 ‘400

+10 ‘000

- 16 

’000

- 30 

‘000

+82 ‘000

Pārējā augstākā 

izglītība 

5 ‘300

Darba vietas 

Darba spēks
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Risinājumi: 
Formāla izglītība – ilgtermiņa 
pieaugušo izglītība –
īstermiņa un vidus termiņa

Galvenā mērķauditorija:

 Jaunieši
 Zemu kvalificēti darbinieki 
 Bezdarbnieki
 Pirms pensijas vecuma 

darbinieki

Mērķis:
 Apstādināt zemu kvalificētu/ zemu apmaksātu darbinieku radīšanu caur 

izglītības sistēmu 
 Samazināt zemu kvalificētu darbinieku skaitu
 Radīt starptautiski konkurētspējīgu darba spēku nozīmīgākajās nozarēs

Avots: LR Ekonomikas ministrija



Inovāciju un tehnoloģiju pārnese

Inovāciju sistēmu vadības modelis progresā

 Veicinās inovāciju, konkurētspēju, un 
produktivitāti

 Uzlabota sadarbība starp zinātni, nozarēm un 
valsti

Tehnoloģiju aģentūra

Start-up ekosistēma

 Latvija – start-up izvēle nr.1 Baltijā



Investīcijas infrastruktūrā

Enerģijas sloga mazināšana
 Atbalsts rūpniecībai;
 Efektīvāka elektrības pārvades sistēma; 
 OIK segmentācija pa lietotājiem;
 OIK iepirkuma modeļa pārveide – peļņas 

limita ieviešana;
 Gāzes tirgus liberalizācija

E-pārvaldība
 Uzlabota digitālā infrastruktūra; 
 Ir būtiski nodrošināt vienotību valsts 

piedāvātajos e-pakalpojumos



Uzņēmējdarbības vides attīstība

Uz klientu orientēta valsts 
pārvalde

 «Konsultē vispirms» 
princips

 «0» birokrātija

Valsts pakalpojumu 
digitalizācija

 Attīstīta e-pārvaldība

 VID, EDS, BIS

Tiesiskums/likuma vara

 Pilnveidots 
maksātnespējas process

 Ēnu ekonomikas 
apkarošana

 Ekonomisko noziegumu 
efektīva izmeklēšana

Uzņēmējdarbības vides 
atvērtība

 Pakalpojumi angļu valodā 
(VID un UR)

Nodokļu sistēmas 
konkurētspēja

 0% re-investētai peļņai

 Progresīvs ienākumu 
nodoklis vs. Solidaritātes 
nodoklis

 Start-up likums

 Uzņēmējdarbības uzsākšana 
& lifestyle nodokļu režīms



ES fondu atbalsts uzņēmējdarbībai



Paldies!

Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519

Tālrunis: +371 6 7013 100
Fakss: +371 6 7280 882
E-pasts: pasts@em.gov.lv
Mājaslapa: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

mailto:pasts@em.gov.lv
http://www.em.gov.lv/
http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

