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Jau otro gadu žurnāls Kapitāls sadarbībā 
ar IBS Prudentia un Rīgas Fondu biržu veido 
Latvijas vērtīgāko uzņēmumu sarakstu. 
Atšķirībā no citiem līdzīgiem sarakstiem, 
šī TOP101 fokusā ir biznesa vērtība. 
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Latvijā – divi miljardieri

OLAFS ZVEJNIEKS, 
žurnāla Kapitāls galvenais redaktors

Šogad sarakstā ir trīs svarīgi jaunumi. 
Pirmkārt, valstī ir divi uzņēmumi, 
kuru vērtība pārsniedz miljardu eiro 

– tie ir Hansabanka un Parex banka. Otr-
kārt, šī gada sarakstā ir 44 jaunpienācēji 
– pusi no tiem veido bankas, bet pārējos 
sarūpējušas ekonomiskās pārmaiņas – at-
sevišķu uzņēmumu veiksmes un neveiks-
mes, kā arī kvalitatīvāka un plašāka sākot-
nējā uzņēmumu atlase. Trešais jaunums 
ir tāds, ka 2006. gadā vērtība visstraujāk 
augusi azartspēļu nozares uzņēmumiem, 
savukārt vislielākās grūtības piedzīvojusi 
rūpniecība – šie fakti var kalpot par tādu 
kā savdabīgu atskaites punktu atbildei uz 
jautājumu, cik sekmīgi ir valdības pūliņi 
ražošanas un eksporta veicināšanā. 

Tiktāl par jaunumiem, kuri sīkāk ko-
mentēti IBS Prudentia slejā. 

Biežāk uzdotie jautājumi
Ņemot vērā to, ka vērtīgāko uzņēmumu 

saraksts tiek veidots jau otro reizi un ir 
uzkrājušies vairāki tipiski jautājumi TOP 
sakarā, šķiet, ka šis ir piemērots brīdis, lai 
atbildētu arī uz tiem.

Pirmais un visbiežāk uzdotais jautājums 
– kādas ir šajā sarakstā norādīto uzņēmu-
mu vērtību attiecības ar skaudro dzīves 
realitāti. Visobjektīvākā, protams, būtu 
šo aplēsto vērtību pārbaude ar reāliem 
darījumiem, taču jāsaka, ka pagaidām tas 
nav iespējams. 2006. gada beigās un 2007. 
gada pirmajā pusē tika pārdoti 7 uzņēmu-
mi no tiem, kas ierindojās pagājušā gada 
TOP 101, bet diemžēl nevienā no situāci-
jām darījuma summa nav zināma. 

Mēs uzskatām, ka, lai iegūtu reālo uzņē-
mumu pirkšanas vai pārdošanas vērtību, 
šī gada TOP 101 norādītās vērtības būtu 

jākoriģē 15 – 25% apmērā atkarībā no 
nozares un uzņēmuma. Kāpēc rodas šāda 
starpība? Vērtējuma precizitāti ierobežo 
šādi faktori:

faktiski tiek fiksēta uzņēmumu vērtī-•	
ba uz 2007. gada 1. janvāri, bet gada laikā 
uzņēmumu vērtība mainās uzņēmumu 
darbības rezultātā;

aprēķinos neņem vērā uzņēmumu •	
publiski nepieejamo informāciju – nākot-
nes plānus, paredzētās investīcijas, apvie-
nošanās vai citu uzņēmumu pirkšanas pro-
jektus, kas var būtiski ietekmēt vērtību;

arī uzņēmumu pirkšanā pastāv sava •	
tirgus konjunktūra – noteiktā brīdī kādas 
nozares uzņēmumi var būt ļoti pieprasīti, 
bet citas jomas uzņēmumiem pircēji jā-
meklē ar uguni; 

šis faktors būtiski ietekmē vērtību. •	

Jāpiebilst, ka 90% gadījumu šī 15 – 25% 
lielā korekcija būtu jāveic vērtības palieli-
nājuma virzienā, jo lielākoties tā informā-
cija, kura nav iekļauta aprēķinos, uzņēmu-
ma vērtību paaugstina, nevis samazina. 
Tādēļ atbilde uz pirmo jautājumu varētu 
būt arī šāda – Kapitāla, IBS Prudentia un 
Rīgas Fondu biržas veidoto sarakstu varē-
tu nosaukt par ārkārtīgi konservatīvu un 
piesardzīgu uzņēmumu vērtības aprēķinu 
– uzņēmumi noteikti ir vērti to summu, 
kas norādīta tabulā, un visticamākais – vēl 
vērtīgāki.   

Otrais tipiskākais jautājums, ko saņē-
mām pēc pagājušā gada TOP101 – kur tad 
bankas un nekustamo īpašumu nozare? Kā 
redzēsiet, bankas šogad tiek iekļautas, jo 
ir atrisināts jautājums par to, kā vienā sa-
rakstā apvienot uzņēmumus, kuru vērtības 
tiek aprēķinātas pēc dažādām metodēm. 
Taču nekustamo īpašumu (NĪ) nozare 
nav iekļauta arī šoreiz un pārskatāmā nā-

kotnē diez vai būs – vismaz tik ilgi, kamēr 
saglabāsies pašreizējā saskaldītā nozares 
struktūra (milzīgs daudzums individu-
ālu nekustamo īpašumu brokeru, un tikai 
pašu lielāko nekustamā īpašumu uzņēmu-
mu galvenie grāmatveži var pateikt, kāds 
ir patiesais NĪ biznesa apjoms valstī). Jeb-
kurā gadījumā lielāko nekustamā īpašuma 
uzņēmumu oficiāli uzrādītais apgrozījums 
un peļņa ir tik smieklīgi mazi, ka tie ne-
ļautu šiem uzņēmumiem kvalificēties ne 
TOP 101, un pat ne TOP 202 sarakstam. 
Tas tomēr nenozīmē, ka no saraksta nav 
iespējams iegūt priekšstatu par nekustamo 
īpašumu biznesa apjomu. Vajag tikai atce-
rēties faktu, ka otra visvērienīgāk sarakstā 
pārstāvētā nozare pēc bankām ir būvniecī-
ba un būvmateriālu ražošana. 

Šis saraksts savā ziņā nu jau ir pagātne. 
Cerams, ka nākošajā gadā vērtīgāko uzņē-
mumu saraksts paplašināsies. Jau pašlaik 
vērtības fakstiski tiek aprēķinātas daudz 
lielākam uzņēmumu skaitam (šogad 
– 270), nekā tiek publicēts žurnālā. Šķiet, 
vairāk ievērības būtu pelnījusi arī saraksta 
lejasdaļa, kur atrodama ļoti interesanta in-
formācija. Jo nav taču jābūt īpaši viedam, 
lai prognozētu, ka Hansabanka, LMT un 
Latvenergo noteikti atradīsies vērtīgāko 
uzņēmumu pirmajā desmitniekā, toties 
jautājums par to, kādu vietu ieņems, pie-
mēram, Cido grupa, Staburadze vai Ogres 
jumis ir daudz intriģējošāka. Iespējams, 
nākošā gada novembrī jūs gaidīs TOP 151 
vai pat TOP 202. 

Jūsu priekšā ir šī gada vērtīgāko Latvijas uzņēmumu saraksts. 
Var jautāt – un kas tur īpašs? Dažādu reitingu, topu un sarak-
stu tagad saviesies kā biezs. Taisnība, tomēr jāatgādina, ka šis 
joprojām ir vienīgais vērtīgāko uzņēmumu saraksts, kurš ne-
tiek veidots, balstoties uz tādiem viegli uzpūšamiem skaitļiem 
kā apgrozījums vai tādiem manipulējamiem rādītājiem kā 
peļņa. Šis ir vienīgais uzņēmumu reitings, kura sastādīšanā 
tiek izmantota tāda pati metodika, kāda tiktu izmantota 
uzņēmumu novērtēšanā reālā pirkšanas vai pārdošanas 
darījumā. Vienīgā atšķirība – mēs izmantojam tikai publiski 
pieejamos datus. 
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Jau otro gadu IBS Prudentia sadar-
bībā ar žurnālu Kapitāls un Rīgas 
Fondu biržu publicē Latvijas vēr-

tīgāko uzņēmumu sarakstu. Atšķirībā no 
citiem līdzīgiem sarakstiem, IBS Pruden-
tia, žurnāla Kapitāls un Rīgas Fondu bir-
žas kopīgi veidotā Latvijas vērtīgāko uz-
ņēmumu TOP fokusā ir biznesa vērtība. 

Mūsuprāt, tieši biznesa vērtība dod ie-
skatu Latvijas uzņēmumu radītajā pievie-
notajā vērtībā, monetārā izteiksmē, kas 
savukārt liecina par tendencēm attiecī-
gajās nozarēs, kā arī ekonomikā kopumā. 
Turklāt biznesa vērtība ļauj objektīvi no-
vērtēt uzņēmuma darbības efektivitāti no-
zares un ekonomikas griezumā 2007. gada 
sākumā, tādējādi sniedzot ieskatu par uz-
ņēmumu spēku samēriem. (Jāatgādina, 
ka biznesa vērtība var būtiski atšķirties 
no uzņēmuma 100% kapitāldaļu vērtības, 
jo finanšu aktīvi vai finanšu saistības tieši 
ietekmē monetāro apjomu, kādu būtu ga-
tavs maksāt potenciālais investors. Ja uz-
ņēmumam nav finanšu aktīvu un finanšu 
saistību, tad biznesa vērtība ir vienāda ar 
uzņēmuma kapitāldaļu vērtību.)

Ņemot vērā faktu, ka TOPs tiek vei-
dots otro gadu pēc kārtas, šī gada saraksts 
sniedz ieskatu uzņēmuma vērtību attīstī-
bā iepriekšējā gada laikā. Kas savukārt ļauj 
novērtēt, cik veiksmīgs vai neveiksmīgs 
gads ir bijis attiecīgās nozares galvenajiem 
spēlētājiem, tādējādi sniedzot ieskatu eko-
nomikas salikuma izmaiņās un turpmā-
kajās attīstības tendencēs.

Šogad arī finansisti
Būtiskākais jaunievedums Latvijas vērtī-

gāko uzņēmumu TOPā šogad ir banku un 
finanšu pakalpojumus sniedzošo uzņēmu-
mu novērtējums. Iekļaujot sarakstā ban-
kas, ir pavērusies iespēja nopietni izvērtēt 
Latvijas lielāko banku radīto pievienoto 
vērtību samēru ar Latvijas lielāko uzņēmu-
mu radītajām pievienotājām vērtībām. 

Lielākā daļa ekonomiskās izaugsmes ir 
finansēta ar aizņēmumiem no finanšu in-
stitūcijām, gan uzņēmumu, gan patērētāju 
perspektīvā, tādēļ gandrīz visas Latvijas 
bankas ir iekļuvušas TOPā. Tāpēc finan-
šu sektors veido vairāk kā 40% no kopējās 
TOP vērtības. Kā papildu faktors banku 
un citu finanšu institūciju izaugsmei ir jā-
min salīdzinoši lielais nerezidentu skaits 
Latvijas bankās, kas veido būtisku daļu no 
mazāko Latvijas banku ienākumiem.

Pagājušais gads – 
labs gads

Kopumā var secināt, ka 2006. gads ir 
bijis labvēlīgs biznesa videi, tas arī atspo-
guļojas uzņēmumu vērtību pieaugumā un 
korelē ar strauji pieaugošajām uzņēmumu 
operacionālās peļņas rezultātiem. Tomēr 
arī novērojama tendence, ka uzņēmu-
miem ar mazāku pievienoto vērtību un 
lielu ekspozīciju darbaspēka tirgū ir ten-

dence uz vērtības samazināšanos. 2006. 
finanšu gadā pozitīvas tendences bija no-
vērojamas uzņēmumiem, kuru darbība 
ir balstīta uz iekšējo patēriņu vai augstas 
pievienotās vērtības eksportu.

Azartspēļu uzņēmumiem 
visstraujākais vērtības 
kāpums

Īpaši zīmīgs vērtības kāpums ir vēro-
jams ar azartspēļu organizēšanu saistīta-
jiem uzņēmumiem. Pirmkārt, viens no ie-
mesliem, kas ietekmēja azartspēļu straujo 
izaugsmi, bija cilvēku pirktspējas palieli-
nāšanās un, otrkārt, salīdzinoši vienkārša 
likumdošana veicināja strauju azartspēļu 
uzņēmumu ekspansiju.  

Izmaksas aug – 
vērtība krītas

No otras puses, daļai ražotāju iepriek-
šējais gads nav bijis veiksmīgs, jo līdz ar 
strauji pieaugošajām darbaspēka izmak-
sām uzņēmumiem ir arvien grūtāk sagla-
bāt konkurētspējīgu cenu līmeni. It sevišķi 
šī tendence ir aktuāla eksporta uzņēmu-
miem, kuri ir orientēti produkcijas ražo-
šanai ar zemu pievieno vērtību, kuriem ir 
ļoti būtiski saglabāt zemu cenu līmeni, lai 
veiksmīgi spētu konkurēt. 

Vērtējot uzņēmumu, 
galvenais ir biznesa vērtība

REINIS MARTINSONS, investīciju baņķieru 
sabiedrības Prudentia asociētais direktors

TOP 101 KAndIdĀTU ATLASe
Uzņēmumu izvēle notika, izmantojot iepriekšējā 

gada Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOPa sarakstu. 
Atlasē vērā ņemta peļņa pirms procentu un nodokļu 
maksājumiem (EBIT), kā arī izmantota novērtējuma 
koeficientu analīze. Uzņēmumu meitas struktūras 
netika vērtētas atsevišķi, ja bija pieejami konsolidētie 
gada pārskati. Latvijas lielākās bankas un apdrošinā-
šanas uzņēmumi tika vērtēti atsevišķi pēc speciālas 
metodoloģijas. Atlases procesā tika izvērtēti vairāk kā 
270 potenciālie vērtīgākie uzņēmumi. 

VĒRTĒŠAnA PĒc dISKOnTĒTĀS nAUdAS 
PLūSMAS MeTOdeS

Nākamajā fāzē tika noteikta biznesa vērtība, ko 
rada uzņēmums, izmantojot uzņēmumā esošos 
materiālos, nemateriālos un intelektuālos resursus. 
Diskontētās naudas plūsmas metode (DCF) definē 
uzņēmuma kapitāla vērtību pēc tā spējas nākotnē 
radīt peļņu – turpmākajos piecos gados ģenerētajām 
brīvās naudas plūsmām, kas tiek diskontētas, lai no-
teiktu to tagadnes vērtību. 

Vērtējumu precizēšana notika, balstoties uz nozaru 
ekspertu izteiktajām prognozēm par specifiskās in-
dustrijas attīstību, rentabilitāti un citiem faktoriem.

BAnKU nOVĒRTĒJUMS
Banku novērtējumā tika izmantota salīdzinošo 

darījumu analīze. Salīdzinošie darījumi tika analizēti 
Centrālās un Austrumeiropas reģionā. Šajā gadījumā 
lieti noderēja arī Prudentia partneru pieredze un pie-
eja datu bāzēm Global M&A investīciju banku tīklā. 
Iegūtie salīdzinošo darījumu rādītāji tika koriģēti in-
dividuāli katrai no vērtētajām bankām, analizējot to 
ienākumu struktūru, kapitāla atdevi, kā arī korpora-
tīvās pārvaldības principus. Bankām finanšu aktīvi un 
finanšu saistības ir neto apgrozāmais kapitāls, tādēļ 
to biznesa vērtība ir ļoti tuva akciju vērtībai. 

Lai gan reālā uzņēmuma vērtība var atšķirties no 
norādītās (ņemot vērā materiālo līdzekļu vērtības, uz-
ņēmuma individuālo risku un tamlīdzīgus faktorus), 
TOPs tomēr sniedz būtisku ieskatu, kādi uzņēmumi 
dominē Latvijā saskaņā ar starptautiskajiem vērtēša-
nas kritērijiem.

Metodoloģija TOP 101 izveidei
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Piedaloties “Latvijas vērtīgāko uz-
ņēmumu TOP 101” veidošanā, 
Rīgas Fondu birža vērtēja uzņē-

mumu korporatīvo pārvaldību (corpo-
rate governance). Iemesls – uzņēmuma 
korporatīvā pārvaldības kvalitāte ir ie-
vērojams nemateriālais aktīvs, kas bū-
tiski iespaido uzņēmuma vērtību. 

Labs piemērs šajā ziņā ir Latvijas vēr-
tīgais uzņēmums – Hansabanka – kas 
saņēma vienu no augstākajiem korpora-
tīvā pārvaldības novērtējumiem banku 
un finanšu pakalpojumu nozarē. Naudas 
izteiksmē tas veido 157 milj. latu.

Visos gadījumos, kad ir runa par akciju 
pārdošanu, neatkarīgi no tā, vai kompā-
nijas lielie akcionāri pārdod savas akcijas 
vai emitē jaunas, ir vērts zināt – lēti pirkt –  
dārgi pārdot – nav galvenais princips, pēc 
kura vadās institucionālie finanšu investo-
ri. Tieši pretēji. Šo investoru rīcība drīzāk 
līdzinās Premium vai Luksusa klases preču 
pircējiem, kas par nevainojamas kvalitātes 
un reputācijas preci maksā daudz vairāk. 

Kā akcionāri nopelna 
“liekus” 10 miljonus

Iedomājieties situāciju: liela finanšu in-
stitūcija pārvalda savus un klientu līdzek-
ļus un meklē, kur tos izvietot. Jāpieņem 
lēmums par investīcijām divos uzņēmu-
mos. Rodas jautājums, cik vērtas ir šo uz-
ņēmumu akcijas? Abi uzņēmumi veiksmī-
gi strādā vienā sfērā, tiem ir līdzīgi finanšu 
rādītāji, būtiski atšķiras tikai uzņēmumu 
pārvaldība. Pirmā uzņēmuma akcionāri ir 
zināmi, uzņēmumu vada no akcionāriem 
pietiekami neatkarīga menedžmenta ko-
manda un nav šaubu par katra tās locekļa 
profesionalitāti. Reizi pusgadā uzņēmums 
apkopo un dara zināmus galvenos finanšu 
rādītājus, bet uzņēmuma gada pārskats, 
kas sagatavots saskaņā ar Starptautiska-

jiem grāmatvedības standartiem, sniedz 
pietiekamu priekšstatu par uzņēmuma 
finansiālo stāvokli un risku vadību. Ot-
ram uzņēmumam akcionārus noskaid-
rot nav iespējams. Baumo, ka uzņēmums 
pastarpināti pieder kādam politiķim, kas 
nodrošina uzņēmuma biznesam labvēlī-
gus lēmumus. Citi uzskata, ka uzņēmuma 
patiesais īpašnieks ir tā ilggadējais valdes 
priekšsēdētājs, kas aiz māņticīgiem ap-
svērumiem nevēlas afišēt savu materiā-
lo stāvokli un „slēpjas” ārzonā. Valdes 
priekšsēdētājs ir neapšaubāms savas no-
zares profesionālis un uzņēmuma motors, 
par pārējiem valdes locekļiem spriest ir 
grūtāk. Uzņēmuma gada pārskatā infor-
mācija ir visai skopa, un raisa vēl vairāk 
jautājumus – par izmantotajām novērtēju-
ma metodēm un riskiem, darījumiem ar 
saistītajām personām, lieliem kredītiem, 
to nodrošinājumu, vienlaikus lieliem aiz-
devumiem.

Kā redzams, būtiska atšķirība ir tikai 
abu uzņēmumu korporatīvajā pārvaldī-
bā. Cik daudz minētais investors maksās 
par šo uzņēmumu akcijām? Atkarībā no 
valsts investori ir gatavi maksāt no 12% 
(Rietumeiropa) līdz 41% (Ziemeļāfrika) 
lielāku cenu par akcijām uzņēmumos ar 
labu korporatīvo pārvaldību. Attiecībā 
uz investīcijām Latvijas uzņēmumos šī 
prēmija ir ap 20%. Ja minētajā piemērā 
otrais uzņēmums maksā 50 milj. latu, tad 
pirmais, pateicoties labai korporatīvajai 
pārvaldībai, jau 60 milj. latu. 

novērtējums svarīgs 
visiem

Augstāks uzņēmuma novērtējums vien-
mēr ir esošo akcionāru interesēs, taču, lai 
cik paradoksāli pirmajā brīdī tas liktos, lie-
lāka cena nav pretrunā ar daudzu investo-
ru interesēm. Ir divas tipiskākās prēmijas 
jeb piemaksas, ko par uzņēmuma akcijām 
maksā finanšu investori. Pirmā ir prēmija 
par labu korporatīvo pārvaldību. Otrā ir 
prēmija par ieguldījumu likviditāti, ko no-
drošina kompānijas akciju kotācija biržā 
un iespēja investoram bez būtiskām cenas 
izmaiņām biržā pirkt vai pārdot lielāku 
kompānijas akciju skaitu. Abi faktori var 
palielināt uzņēmuma vērtību par 40% un 
vairāk.

Labu uzņēmuma korporatīvo pārval-
dību visaugstāk novērtē institucionālie 
investori – bankas, apdrošinātāji, pensiju 
foni, atklātie ieguldījumu fondi. Parasti 
tos interesē iegādāties nelielu daļu bir-

žā kotēta uzņēmuma akciju (līdz 5%) un 
aktīvi nepiedalīties uzņēmuma pārvaldī-
šanā. Šie investori darbojas atšķirīgi no 
privātā kapitāla fondiem vai stratēģiska-
jiem investoriem, kuriem nereti mērķis 
ir iegādāties kontrolpaketi uzņēmumos 
ar ne tik augstu korporatīvās pārvaldības 
līmeni, aktīvi piedalīties uzņēmuma pār-
valdīšanā, uzlabot tā darbības rezultātus, 
pārvaldības līmeni un tad tālāk pārdot to 
citas kategorijas investoram. 

Korporatīvā pārvaldība var nest labumu 
ne tikai akciju pirkšanas vai pārdošanas 
darījumos. 2004. gada nogalē Fitchratings 
un Standard&Poors paaugstināja Rumāni-
jas bankas BCR kredītreitingu, kā galveno 
iemeslu minot uzlabojumus bankas kor-
poratīvajā pārvaldībā un risku menedž-
mentā. BRC tas samazināja turpmākās 
aizņemšanās izmaksas. 

Vērtēšanas kritēriji 
TOP 101 veidošanā

Lai izvērtētu uzņēmumu korporatīvās 
pārvaldības līmeni, tie tika sadalīti četrās 
grupās – biržas uzņēmumi, valsts un paš-
valdību kontrolētie uzņēmumi, bankas un 
apdrošinātāji, arī slēgtās akciju sabiedrī-
bas un SIA, kas neietilpst iepriekš minē-
tajās grupās. Katrai grupai tika izmantota 
nedaudz atšķirīga novērtēšanas metodo-
loģija. Galvenie izmantotie kritēriji:

Iespēja noskaidrot uzņēmuma īpaš-•	
niekus – patiesā labuma guvējus;

Valdes neatkarība no lielākajiem ak-•	
cionāriem; 

Finanšu pārskatu kvalitāte un stan-•	
darti;

Publiski pieejama ētikas vai korpora-•	
tīvās pārvaldības kodeksa esamība (tikai 
finanšu un biržas uzņēmumiem);

Informācijas pieejamība publiskajā •	
telpā par uzņēmuma finanšu rādītājiem, 
vadību, pašu uzņēmumu;

Politiskais risks (valsts un pašvaldī-•	
bas uzņēmumiem);

FKTK pārraudzības statuss;•	
Vēl citi, detalizētāki kritēriji (biržas •	

uzņēmumiem). 

Kā pelnīt ar korporatīvo 
pārvaldību?

DAIgA AUZIņA-MELALKSNE,
Rīgas Fondu biržas valdes priekšsēdētāja

Rīgas Fondu birža pateicas Rīgas 
Ekonomikas augstskolas studentiem 
Maijai gutkei, Agnijai Rogulei, Ingai 

Onzulei par darbu pie kompāniju 
korporatīvās pārvaldības izvērtēšanas.
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Uzņēmējiem attiecīgi jāpielāgo savas 
prognozes, nevajag rīkoties pēc principa 
– ja tas ir strādājis līdz šim, strādās arī nā-
kotnē. Nav pamata teikt, ka iekšējā piepra-
sījuma nozares gaidītu traģisks liktenis, 
taču pēc līdzšinējiem straujā pieauguma 
gadiem tikai tendences maiņa vien dau-
dziem liks vilties. Varbūt ekonomikas pie-
zemēšanās būs mīksta, tomēr daudziem 
uzņēmumiem un darbiniekiem būs sajū-
ta, ka viņi nonākuši aukstā ūdenī. Taču 
norūdīšanās nostiprina veselību, vai ne? 
Lielas Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu 
daļas priekšstati par nākotnes izredzēm 
bija stipri attālinājušies no realitātes un 
daži nepatīkami pārsteigumi tāpēc ir ne-
izbēgami. Ne jau viss pavērsīsies uz slik-

to pusi, taču situācija ekonomikā būs ļoti 
kontrastaina. 

Nav šaubu, ka nākamajos piecos gados 
dzirdēsim daudz spožu veiksmes stāstu, 
par kuriem šobrīd pat nenojaušam. Iekš-
zemes pieprasījuma atvēsināšanās dos sti-
mulu eksportam, un tā radīto ienākumu 
pieaugums piecu gadu perioda ietvaros 
var būt pietiekams, lai labie laiki atgriez-
tos arī iekšējā pieprasījuma sektorā. Latvi-
jas ekonomikas attīstības ilgtermiņa izre-
dzes ir labas, taču tuvākā gada, divu gadu 
laikā par to priecāties būs grūtāk nekā līdz 
šim. 

Ienākumi var sarukt
Gaidāmo vilšanos iemesls ir ļoti vien-

kāršs – iekšējā pieprasījuma strauja pie-
auguma iespējas ir izsmeltas, bet eksporta 
sektors vismaz tuvākajā laikā nespēs attīs-

tīties tik strauji, lai darbinieku reālie ienā-
kumi vidēji tautsaimniecībā arī turpmāk 
augtu par vairāk nekā 20% gadā. Inflācijas 
samazināšanas plāna un banku kredītpo-
litikas maiņas ietekmē naudas ieplūde pa-
tēriņam 2007. gada otrajā pusē ir strauji 
samazinājusies, bet ilgstošas nesabalansē-
tas attīstības nospiestais eksporta sektors 
nevarēs attīstīties tik strauji, lai noturētu 
līdzšinējo IKP pieauguma tempu. Šis pro-
cess vismaz sākotnēji varētu samazināt 
arī ārvalstu tiešo investīciju ieplūdi, kuras 
šobrīd nonāk galvenokārt iekšzemes pie-
prasījuma sektoros. Šī gada otrā ceturkšņa 
beigās no uzkrāto tiešo investīciju sum-
mas vien 9,9% bija nonākuši apstrādes 
rūpniecības uzņēmumos, lielā mērā uz 
pakalpojumu eksportu vērstajā transportā 
– vēl 6,8%.

Skolotāji un ārsti šobrīd protestē pret 
algu pieauguma tempu samazināšanu. 
Taču viņi vismaz droši zina, ka algas pie-
augs. Ir nozares, kurās strādājošo ienā-
kumi var pat samazināties, te, pirmkārt, 
jāmin nekustamo īpašumu nozare. Pa-
matalgu samazināšana dzīvē notiek reti, 
taču ienākumi var kristies, samazinoties 
to mainīgajai daļai – prēmijām un pārdo-
šanas komisijām. Tāpat šķiet ļoti ticami, 
ka vismaz daļai nozares censoņu nāksies 
meklēt sev jaunas darbavietas. 

nekustamo īpašumu 
nozarei jāatgūst elpa

Tieši nekustamo īpašumu cenu celša-
nās un ar to saistītie procesi Latvijas eko-
nomikas dinamiku kopš pievienošanās 
ES ir ietekmējusi visspēcīgāk. Šī sektora 
attīstība ir bijusi gandrīz neticami strau-
ja. Īpašumus pārdodot realizētais kapitāla 
pieaugums, fantastisks ienākumu lēciens 
visiem īpašumu attīstīšanas procesa da-
lībniekiem – arhitektiem, būvmateriālu 
tirgotājiem, celtniekiem, finansistiem, 
pat notāriem – tas viss ir licis ekonomikas 

ritenim griezties galvu reibinošā ātrumā. 
Daži šo nozaru uzņēmumi spēs labāk 
pārorientēties uz eksportu un ekspor-
tējošo uzņēmumu apkalpošanu, citiem 
ies grūtāk. Skaidrs, ka Latvijā vēl jābūvē 
daudz, taču nekustamo īpašumu nozare 
vismaz tuvāko pāris gadu laikā nevarēs 
vilkt ekonomiku uz priekšu, tai vispirms 
būs jāatgūst elpa. Skaidrs, ka ar pārliecī-
bu, ka iedzīvotāji pelnījuši labākus dzīves 
apstākļus, vairs nepietiks, lai celtniekiem 
būtu darbs. Cilvēku vēlmes ir neierobežo-
tas atšķirībā no to piepildīšanas iespējām. 
Celtniecības nozares lielā cerība šobrīd ir 
ES fondu efekts un gaidāmie valsts iegul-
dījumi lielajās kultūras celtnēs un infra-
struktūrā. Līdz ar vispārējo ekonomikas 
pārorientēšanos uz ārējo sektoru nākotnē 
var augt pieprasījums arī pēc industriāla-
jām ēkām. 

Ar naudu bruģēts ceļš
Nav šaubu, ka labi klāsies ceļu būves 

nozarei, bet par šādu prognožu izteikša-
nu pie Nobela prēmijas netikt. Rodas pat 
bažas par to, vai šī līdz šim finansējuma 
vārdzinātā nozare spēs apgūt visu strauji 
augošo naudas plūsmu. Nākamgad finan-
sējums ceļu būvei un rekonstrukcijai kāps 
no 300 līdz 500 miljoniem eiro, kaut arī 
jau līdz šim atsevišķos gadījumos projektu 
konkursi ir noslēgušies bez rezultātiem. 

Nozaru perspektīvas ka    rstajā makro mērcē 

PēTERIS STRAUTIņŠ, Hansabankas vadošais 
sociālekonomikas eksperts

Ir nozares, kurās strādājošo 
ienākumi var pat samazināties, 
te, pirmkārt, jāmin nekustamo 

īpašumu nozare.

Dažādu nozaru uzņēmēju pašsajūtu 
makroekonomiskās situācijas pārmaiņas tuvākajos 
piecos gados ietekmēs ļoti krasi. Kopš Latvi-
jas pievienošanās ES strauji auguši iekšzemes 
pieprasījumam strādājošie tautsaimniecības sektori. 
Nākotnē tendence būs tieši pretēja. 



Nozaru perspektīvas ka    rstajā makro mērcē 
Lētāk vai dārgāk, bet 
ēdīsim

Šobrīd starp nozarēm vislielāko pievie-
notās vērtības daļu Latvijas ekonomikā 
veido mazumtirdzniecība, tās reālā pie-
auguma tempi kopš 2005. gada svārstī-
jušies ap 20% atzīmi. Šie laiki noteikti ir 
beigušies un tik drīz vairs neatgriezīsies. 
Mazumtirdzniecības ietvaros būs ļoti lie-
li kontrasti tās apakšnozaru vidū. Cilvēki 
nevar atlikt pārtikas iegādi, un tas mijie-
darbībā ar strauju pasaules cenu pieaugu-
mu nodrošinās, ka šogad un nākamgad 
nominālais apgrozījums ievērojami augs, 
pat „fiziskajam” apjomam daudz nemai-
noties. Ja augstāko cenu un lēnāka ienā-
kumu pieauguma ietekmē cilvēki pāries 
uz lētākiem produktiem, tad apgrozījuma 
pieaugums varētu būt mazliet zemāks par 
pārtikas cenu inflāciju. Taču nekādi lieli 
satricinājumi te nav gaidāmi. Nākamgad 
cenas varbūt kritīsies, ja augstās cenas būs 
pamudinājušas lauksaimniekus apstrādāt 
lielākas platības. Vai cenu kritums tajā brī-
dī spēs pamudināt patērētājus pirkt smal-
kākus produktus, būs atkarīgs no vispārē-
jās ekonomiskās situācijas tajā brīdī. 

Amerikāņu kalniņi auto 
tirgum

Ir ļoti grūti pateikt, kas notiks ar auto 
tirdzniecību, ir pamats domāt, ka tajā 
strādājošie uzņēmumi tuvākajā nākotnē 

jutīsies kā amerikāņu kalniņos. Līdz šim 
viņiem ir klājies vienkārši brīnišķīgi. Daži 
nozares pārstāvji nevēlas atmosties no 
sapņa, apgalvojot, ka apgrozījums 2008.
gadā pieaugs vēl par 30% tikai tāpēc, ka 
pārdoto auto skaits uz 100 000 vai vien-
alga cik iedzīvotājiem ir zemāks par ES 
vidējo. Diemžēl arī ES vidējā darba ražī-
guma līmeņa sasniegšana Latvijā nav ne 
tuvākajos piecos, ne desmit gados sasnie-
dzams mērķis. Kļūstot dārgākai pārtikai 
un apkurei un zūdot ilūzijām par strauju 
ES viduslīmeņa algu drīzu sasniegšanu, 
cilvēki ilgtermiņa lietošanas precēm nau-
du tērēs daudz uzmanīgāk. Turklāt jauno 
auto tirgotājiem dzīvi var sarežģīt neiz-
bēgamā daļas pēdējā laikā sapirkto jauno 
auto pāragra nonākšana otrreizējā tirgū. 

Taupības faktors
Makroekonomikas šūpoles pārbaudīs 

nervus ne tikai auto tirgotājiem. Pirmajā 
ceturksnī sadzīves elektropreču, mēbeļu, 
būvmateriālu un tamlīdzīgu produktu ap-
grozījums vēl auga par vairāk nekā 60% 
gadā. Ja apgrozījums 2008. un 2009. gadā 
augs, tad tikai ļoti mēreni. Auto, televizo-
ru un citu ilglietošanas preču tirgotājiem 
ir labas izredzes, ka pēc pieciem gadiem 
viņu apgrozījums būs ievērojami pieau-
dzis, salīdzinot ar 2007. gadu, taču neviens 
viņiem to nevar garantēt. Viss ir atkarīgs 
no tā, kā attīstīsies eksporta nozares un tā-
tad – vai Latvijā ieplūdīs nopelnīta, nevis 
aizdota nauda.

Pieauguma temps noteikti samazinā-

sies arī Latvijas uzņēmumiem sniegtajiem 
biznesa pakalpojumiem informācijas teh-
noloģiju, sabiedrisko attiecību un citās 
jomās. Grūti spriest par apmācību nozari, 
to tradicionāli uzskata par anticiklisku, 
pieprasījums pēc tās pakalpojumiem lē-
nākas izaugsmes laikos pat ceļas, jo tad 
cilvēkiem ir vairāk brīva laika un apjēgas, 
ka jāuzlabo savas prasmes. Vienlaikus pa-
stāv risks, ka daļa uzņēmumu nepatīka-
mo pārsteigumu iespaidā atvēlēs mazāk 
naudas darbinieku mācībām, kas diez vai 
būtu pareiza stratēģija. Vieglā pieauguma 
laiki noteikti ir garām krāšņi sazēlušajam 
sadzīves pakalpojumu klāstam, jo īpaši to 
„smalkajam galam” skaistumkopšanas sa-
lonu un līdzīgu pakalpojumu izskatā. 

eksportam ir visas 
iespējas augt 

Atslābstot saspringumam darbaspēka 
tirgū, labvēlīgāka kļūs vide vairāk uz eks-
portu vērstajiem sektoriem, pirmkārt, ap-
strādes rūpniecībai, arī lauksaimniecībai 
un mežsaimniecībai, kā arī pakalpojumu 
eksportētājiem, jo tiem vairs nebūs tik 
asi un nevienlīdzīgi jākonkurē par darba-
spēku ar iekšzemes pieprasījuma sektoru. 
Darba ražīgumam neatbilstoši straujais 
algu kāpums nebija liela problēma Latvi-
jas patērētājus apkalpojošajiem uzņēmu-
miem, jo viņu konkurenti strādā tajā pašā 
darba tirgū. Daudz grūtāk ir klājies eks-
portētājiem, jo inflācija viņu galvenajos 
noieta tirgos ir daudz zemāka. 
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3. oktobrī notikušajās Hansabankas 
analītiskajās diskusijās prezentējām ban-
kas ekspertu skatījumu uz Latvijas ilg-
termiņa attīstības iespējām (http://www.
hansabanka.lv/lib/lv/Petijums.pdf). Cita 
starpā, tajā uzsvērts, ka nedrīkst nenovēr-
tēt „tradicionālo”, tai skaitā zemes resursu 
izmantošanā balstīto nozaru – lauksaim-
niecības un mežsaimniecības nozīmi. 
Latvijā nav daudz derīgo izrakteņu, taču 
tā ir visai dāsni apveltīta ar pašu neaizstā-
jamāko resursu – auglīgu zemi, kuras trū-
kums nākotnes pasaulē būs izjūtams ar-
vien asāk. Šogad notikušais graudu cenu 
lēciens parāda, ka te runa nav tikai par 
tālas nākotnes tendencēm. Domāju, ka 
lauksaimniecībā pievienotās vērtības īpat-
svars ekonomikā turpmāko piecu gadu 
laikā varētu pieaugt. Arī mežsaimniecības 
ilgtermiņa attīstības tendences ir labas, 
taču šobrīd Latvija ir tuvu pieļaujamajam 
ciršanas maksimumam. 

MežSAIMnIecīBA kopā ar tai „lejup 
pa straumei” esošo kokapstrādi, lielāko 
eksporta produktu ražotāju, veido visla-
bāk attīstīto Latvijas biznesa puduri jeb 
klāsteri. Tam ir pilns pudura „atribūtu 
komplekts” – izejvielu ieguve, to dažādu 
līmeņu pārstrāde, konkurētspējīgs gala 
produktu klāsts, mācību un pētniecības 

iestādes. Iepriecina nozares līderu stratē-
ģiskā domāšana, viņi skaidri apzinās sevi 
kā vienotas sistēmas daļu un respektē savu 
sadarbības partneru ilgtermiņa intereses. 
Nozare ir apņēmusies piecos gados divkār-
šot pievienoto vērtību uz vienu nocirstās 
koksnes kubikmetru. Tas šķiet ambiciozi, 
taču, ņemot vērā, ka šobrīd šis rādītājs ir 

vien ceturtā daļa no Austrijas līmeņa, tas 
varētu būt paveicams. Koksnes produktu 
noiets Latvijā celtniecības buma laikā ir 
strauji audzis, taču nebūtu grūti tos atkal 
novirzīt ārējiem tirgiem. Kaut arī šo no-
zari nereti ekonomikas procesu komen-
tētāji nešķirojot sabāž „zemas pievienotās 
vērtības” maisā, tajā ir ļoti lieli iekšējie 
kontrasti. Sagaidāms, ka turpmākajos ga-
dos labāk pārvaldītie uzņēmumi turpinās 
„uzsūkt” resursus no pārējiem nozares 
spēlētājiem, kā jau tam attīstības procesā 

jānotiek. Šajā nozarē ir divi no lielākajiem 
2007. gadā realizētajiem investīciju pro-
jektiem rūpniecībā – jaunā kokšķiedras 
plātņu rūpnīca Bolderājā un investīcijas 
Latvijas finiera meitasuzņēmumā Verems 
Rēzeknes rajonā. 

Otra nozīmīgākā eksporta nozare ir 
MeTāLAPSTRāde, kurā situācija ir ļoti 
kontrastaina. Nozares milzis Liepājas me-
talurgs līdz 2010. gadam veiks vērienīgus 
rekonstrukcijas darbus. Diemžēl daļa no-
zares uzņēmumu ir pārāk baudījuši labu-
mus, kurus tiem deva savulaik privatizēto 
lielo nekustamo īpašumu vērtības pieau-
gums, un nav pietiekoši domājuši par jau-
nu produktu attīstību un investīcijām. 

Svarīga eksporta nozare ir arī pārtikas 
pārstrāde. Tai visdrīzāk nav jābīstas no 
būtiskiem satricinājumiem, bet izaug-
smes iespējas jāvērtē divu svarīgu noieta 
tirgu – Igaunijas un Lietuvas kontekstā. 
Kaimiņvalstu ekonomika, līdzīgi mūsējai, 
pēdējos gados bija kļuvusi pārāk atkarīga 
no iekšzemes pieprasījuma un tā nav laba 
zīme nākotnei.

Lielākās cerības „tipisku” augsto tehno-
loģiju produktu jomā saistās ar FARMā-
cIJu. Šīs nozares lielajiem uzņēmumiem 
– Grindeks un Olainfarm – ir tālredzīgi 
vadītāji, kuri gatavi paciesties šobrīd, lai 
vairāk pelnītu nākotnē. Cerams, ka tas arī 
nākotnē nodrošinās nozares strauju attīs-
tību. 

Līdzās rūpniecībai nozīmīgu eksporta 
ienākumu daļu Latvijai veido arī PAkAL-
POJuMI. Iekšzemes pieprasījuma kāpuma 
tempu sarukums var nākt par labu tranzīta 
nozarei, kura tāpat nopietni cietusi no dar-
baspēka trūkuma, jo īpaši autopārvadātāji. 
Krievijas straujā attīstība palielinās pie-
prasījumu pēc tranzīta „dārgā gala” – kon-
teinerkravu pārvadājumiem. Protams, šai 
nozarei risks ir un būs kaimiņvalsts poli-
tiskie untumi. Ir labas cerības, ka pieaugs 
biznesa ārpakalpojumu eksports. Cerams, 
ka tā vai citādi atrisināsies jomas flagmaņa 
Lattelecom privatizācijas jautājums un uz-
ņēmuma vadība varēs atkal visu uzmanību 
veltīt biznesa attīstīšanai.

Rezumējot jāsaka, ka turpmākie pieci 
gadi Latvijas ekonomikai būs ļoti intere-
sants, iespējām bagāts laiks, taču IKP pie-
auguma skaitļi vairs negriezīsies tik viegli 
kā pēdējos trīs gados kopš pievienošanās 
ES. Labāk klāsies tiem uzņēmumiem, kuri 
spēs piedāvāt globāli konkurētspējīgas 
preces un pakalpojumus. Varbūt gaidījāt 
optimistiskāku toni no šī raksta, taču ti-
kai precīza risku un iespēju apzināšanās 
var palīdzēt pieņemt lēmumus, kas ļauj 
vislabāk izmantot katra darbinieka un uz-
ņēmuma potenciālu. 

Latvijā nav derīgo izrakteņu, taču 
tā ir visai dāsni apveltīta ar pašu 

neaizstājamāko resursu – auglīgu 
zemi, kuras trūkums nākotnē būs 

izjūtams arvien asāk.

Cilvēki nevar atlikt pārtikas iegādi, bet tās cena var tikai 
pieaugt. Iespējams, nākotnē tiks pirkti lētākie produkti
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Latvijas vērtīgākie uzņēmumi
Vieta nosaukums

Uzņēmuma vērtība 
uz 01.01.2007, 

miljonos LVL

Uzņēmuma vērtība 
uz 01.01.2006, 

miljonos LVL

Vērtības 
izmaiņas nozare

1 AS “HANSABANKA” 1 142.91  jauns  jauns Bankas un finanšu 
pakalpojumi

2 AS “PAREX BANKA” 731.17  jauns  jauns Bankas un finanšu 
pakalpojumi

3 AS “SEB LATVIJAS UNIBANKA” 656.19  jauns  jauns Bankas un finanšu 
pakalpojumi

4 SIA “LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS” 630.64 315.09 100% Telekomunikācijas un 
sakari

5 AS “LATVENERGO” 579.17 456.66 27% Enerģētika

6 VAS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” 469.76 297.62 58% Mežsaimniecība un 
kokrūpniecība

7 SIA “TELE2” 370.19 230.77 60% Telekomunikācijas un 
sakari

8 AS “RIETUMU BANKA” 344.03  jauns  jauns Bankas un finanšu 
pakalpojumi

9 AS “LATVIJAS GĀZE” 329.95 270.84 22% Enerģētika

10 SIA “LATTELECOM” 302.19 212.17 42% Telekomunikācijas un 
sakari

11 AS “DnB NORD BANKA” 250.36  jauns  jauns Bankas un finanšu 
pakalpojumi

12 AS “VENTSPILS NAFTA” 284.64 204.92 21% Transports, tranzīts, 
loģistika

13 AS “AIZKRAUKLES BANKA” 243.95  jauns  jauns Bankas un finanšu 
pakalpojumi

14 AS “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” 222.83 177.92 25% Transports, tranzīts, 
loģistika

15 SIA “ALFOR” 195.76 55.55 252% Azartspēles

16 VAS “LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES 
BANKA” 191.02  jauns  jauns Bankas un finanšu 

pakalpojumi

17 VAS “LATVIJAS DZELZCEĻŠ” 167.93 147.02 14% Transports, tranzīts, 
loģistika

18 AS “UNICREDIT BANK” 161.72  jauns  jauns Bankas un finanšu 
pakalpojumi

19 AS “ELKO GRUPA” 138.15 83.96 65% Informācijas tehnoloģijas

20 AS “LIEPĀJAS METALURGS” 124.81 48.64 157% Rūoniecība

21 SIA “KNAUF” 120.76 102.60 18% Būvmateriāli, būvniecība

22 AS “LATVIJAS FINIERIS” 115.31 105.57 9% Mežsaimniecība un 
kokrūpniecība

23 AS “NORVIK BANKA” 111.21  jauns  jauns Bankas un finanšu 
pakalpojumi

24 AS “GRINDEKS” 107.16 86.17 24% Farmācija

25 AS “BALTIC TRUST BANK” 104.63  jauns  jauns Bankas un finanšu 
pakalpojumi

26 SIA “VP GROUP LATVIA” 104.11 75.97 37% Tirdzniecība
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Vieta nosaukums
Uzņēmuma vērtība 

uz 01.01.2007, 
miljonos LVL

Uzņēmuma vērtība 
uz 01.01.2006, 

miljonos LVL

Vērtības 
izmaiņas nozare

27 RP SIA “RĪGAS SATIKSME” 99.24 35.53 179% Transports, tranzīts, 
loģistika

28 SIA “RIMI LATVIA”* 97.38 125.37 -22% Tirdzniecība

29 AS “UPB” 93.71 40.30 133% Būvniecība un 
būvmateriāli

30 AS “LATVIJAS KRĀJBANKA” 83.57  jauns  jauns Bankas un finanšu 
pakalpojumi

31 AS “A.C.B.” 74.82 39.15 91% Būvniecība un 
būvmateriāli

32 AS “AIR BALTIC CORPORATION” 73.00 68.18 7% Transports, tranzīts, 
loģistika

33 AS “LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS 
BANKA” 71.35  jauns  jauns Bankas un finanšu 

pakalpojumi

34 AS “VENTBUNKERS” 66.16 168.28 -61% Transports, tranzīts, 
loģistika

35 AS “ALDARIS” 64.68 39.39 64% Alkoholiskie dzērieni

36 SIA “LATVIJA STATOIL” 63.38 45.49 39% Degvielas tirdzniecība

37 AS “GE MONEY” 63.12  jauns  jauns Bankas un finanšu 
pakalpojumi

38 AS “TRASTA KOMERCBANKA” 59.40  jauns  jauns Bankas un finanšu 
pakalpojumi

39 AS “LATVIJAS BIZNESA BANKA” 58.12  jauns  jauns Bankas un finanšu 
pakalpojumi

40 SIA “NESTE LATVIJA” 55.84 24.90 124% Degvielas tirdzniecība

41 SIA “ARIS BALTIJA” 50.18  jauns  jauns Degvielas tirdzniecība

42 AS “SENTOR FARM APTIEKAS” 47.68  jauns  jauns Farmācija

43 SIA “ITERA LATVIJA” 47.48 22.21 114% Enerģētika

44 SIA “OLYMPIC CASINO LATVIA” 47.17  jauns  jauns Azartspēles

45 SIA “VIKA WOOD” 45.13 45.48 -1% Mežsaimniecība un 
kokrūpniecība

46 AS “RECIPE PLUS” 44.11 19.24 129% Farmācija

47 SIA “STREK” 44.10 24.19 82% Transports, tranzīts, 
loģistika

48 AS “DROGAS” 43.89 41.72 5% Tirdzniecība

49 CEĻU BŪVES FIRMA SIA “BINDERS” 43.60  jauns  jauns Būvniecība un 
būvmateriāli

50 SIA “NELSS” 43.47 32.61 33% Būvniecība un 
būvmateriāli

51 SIA “MIKROTĪKLS” 42.88  jauns  jauns Informācijas tehnoloģijas

52 AS “LATVIJAS BALZAMS” 42.62 18.11 135% Alkoholiskie dzērieni

53 SIA “BALTIC CONTAINER TERMINAL” 42.36  jauns  jauns Transports, tranzīts, 
loģistika
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Vieta nosaukums
Uzņēmuma vērtība 

uz 01.01.2007, 
miljonos LVL

Uzņēmuma vērtība 
uz 01.01.2006, 

miljonos LVL

Vērtības 
izmaiņas nozare

54 SIA “VK TRANZITS” 41.78 20.88 100% Transports, tranzīts, 
loģistika

55 AS “RĪGAS SILTUMS” 40.89 20.49 100% Komunālie pakalpojumi

56 SIA “INSERVISS GROUP” 40.53  jauns  jauns Bankas un finanšu 
pakalpojumi

57 SIA “GAUJAS KOKS” 39.01 21.45 82% Mežsaimniecība un 
kokrūpniecība

58 SIA “FURORS” 38.98 17.04 129% Azartspēles

59 SIA “STOCKMANN” 37.05  jauns  jauns Tirdzniecība

60 AS “RI-OS” 35.72 45.99 -22% Tūrisms un viesnīcu 
darbība

61 SIA “SIS BIZNESA SERVISS” 35.35 21.46 65% Tirdzniecība

62 SIA “DOMENIKSS” 35.15 23.38 50% Auto tirdzniecība

63 VAS “STARPTAUTISKĀ LIDOSTA 
“RĪGA”” 34.68 25.21 38% Transports, tranzīts, 

loģistika

64 AS “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS”* 34.20 40.79 -16% Pārtikas ražošana

65 AS “ADMIRĀĻU KLUBS” 33.85 14.34 136% Azartspēles

66 AS “SEVERSTAĻLAT” 33.80 20.12 68% Rūpniecība

67 SIA “PERI” 33.43  jauns  jauns Būvniecība un 
būvmateriāli

68 SIA “POST-NEVADA” 33.00 14.95 121% Azartspēles

69 AS “BALTIC INTERNATIONAL BANK” 32.35  jauns  jauns Bankas un finanšu 
pakalpojumi

70 SIA “RĪGAS ŪDENS” 32.15  jauns  jauns Komunālie pakalpojumi

71 AS “WESS” 31.67 36.52 -13% Auto tirdzniecība

72 SIA “RETTENMEIER TIMBER BALTIC” 31.38  jauns  jauns Mežsaimniecība un 
kokrūpniecība

73 AS “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 31.12 41.67 -25% Rūpniecība

74 AKCIJU KOMERCBANKA 
“BALTIKUMS” 31.01  jauns  jauns 

Bankas un finanšu 
pakalpojumi. 
Apdrošināšana

75 SIA “TAMRO” 30.66 26.62 15% Farmācija

76 AS “SAMPO BANKA” 29.79  jauns  jauns Bankas un finanšu 
pakalpojumi

77 SIA “JOKER LTD” 29.78  jauns  jauns Azartspēles

78 AS “STORA ENSO TIMBER” 29.60 48.78 -39% Mežsaimniecība un 
kokrūpniecība

79 SIA “POLAR BEK DAUGAVA” 29.00 32.77 -11% Tūrisms un viesnīcu 
darbība

80 SIA “TILTS” 28.48  jauns  jauns Būvniecība un 
būvmateriāli
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Vieta nosaukums
Uzņēmuma vērtība 

uz 01.01.2007, 
miljonos LVL

Uzņēmuma vērtība 
uz 01.01.2006, 

miljonos LVL

Vērtības 
izmaiņas nozare

81 AS “REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU 
BANKA” 27.96  jauns  jauns Bankas un finanšu 

pakalpojumi

82 SIA “SKONTO BŪVE” 27.89  jauns  jauns Būvniecība un 
būvmateriāli

83 SIA “LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS” 26.79 27.47 -2% Būvniecība un 
būvmateriāli

84 AS “BMGS” 26.71 24.28 10% Būvniecība un 
būvmateriāli

85 SIA “CIDO GRUPA” 26.60 16.02 66% Pārtikas ražošana

86 AS “8 CBR” 26.19  jauns  jauns Būvniecība un 
būvmateriāli

87 AS “MULTIBANKA” 25.51  jauns  jauns Bankas un finanšu 
pakalpojumi

88 SIA “L’OREAL BALTIC” 24.39 12.48 95% Tirdzniecība

89 SIA “RĪGAS PIENSAIMNIEKS” 24.11 20.11 20% Pārtikas ražošana

90 SIA “INTRAC LATVIJA” 24.05 12.15 98% Mežsaimniecība un 
kokrūpniecība

91 SIA “TV 3 LATVIA” 23.96  jauns  jauns Mediji

92 AS “KOLONNA” 23.74  jauns  jauns Tirdzniecība

93 AS “PRIVATBANK” 23.67  jauns  jauns Bankas un finanšu 
pakalpojumi

94 SIA “RAMITEH” 23.64  jauns  jauns Būvniecība un 
būvmateriāli

95 AS “OLAINFARM” 23.27 11.31 106% Farmācija

96 AS “STABURADZE” 22.91  jauns  jauns Pārtikas ražošana

97 SIA “RD ELEKTRONIKS” 22.86 18.11 26% Tirdzniecība

98 VAS “CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS 
DIREKCIJA” 22.57  jauns  jauns Valsts pakalpojumi

99 SIA “JYSK LINNEN’N FURNITURE” 22.36 9.66 132% Tirdzniecība

100 AS “CEĻU PĀRVALDE” 22.32  jauns  jauns Būvniecība un 
būvmateriāli

101 SIA “OGRES JUMIS” 22.11  jauns  jauns Būvniecība un 
būvmateriāli

TOP 101 Pieņēmumi un Paskaidrojumi

1. Topā netika iekļauta nekustamo īpašumu nozare (uzņēmumi, kas attīsta projektus vai iesaistīti spekulatīvos darījumos). Vairākumam šīs industrijas uzņēmumu nav konstantu naudas 
plūsmu, to vērtību rada nekustamais īpašums. Esošajā tirgus un ekonomiskajā situācijā vērtējums varētu atšķirties no patiesās vērtības, turklāt nozarē ļoti grūti sniegt prognozes nākamajiem 
pieciem gadiem.
2. Uzņēmumu vērtēšanā tika izmantots konsolidētais gada pārskats (ja bija pieejams). Holdingkompānijas tika vērtētas tikai gadījumā, ja bija pieejams konsolidētais gada pārskats.
3. Gadījumā, ja nebija pieejams 2006. gada pārskats, tika izmantots 2005. gada pārskats.
4. Dažu kompāniju pilnvērtīgu datu nepieejamības gadījumā, konsultējoties ar ekspertiem, tika izvērtēts, vai kompānija varētu iekļauties TOP101. (Kompānijas vērtība šādā gadījumā tika 
izvērtēta pēc salīdzināmā novērtējuma koeficienta metodes).
5. Gadījumā, ja bija aizdomas, ka kompānija varētu būt kādas finanšu shēmas sastāvdaļa, topā tā netika iekļauta.
6. Uzņēmuma individuālais risks netika vērtēts, jo vērtēšana tika balstīta tikai uz gada pārskatos sniegto informāciju. Lai izvērtētu kompānijas specifisko risku, nepieciešama informācija, kas 
ne vienmēr publiski ir pieejama.   
7. Kompānijas, kas pēc topa veidotāju domām atbilst ļoti augsta riska profilam, topā netika iekļautas.
8. Bankas tika vērtētas kā grupas, iekļaujot visus meitas uzņēmumus.
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Notiek 
vertikālā integrācija

Alkoholisko dzērienu ražošanas un 
tirdzniecības nozarē svarīgākais notieko-
šais process šobrīd ir nozares vertikālā in-
tegrācija – ražotāji mēģina palielināt savu 

ietekmi dzērienu distribūcijā, jo ir sapra-
tuši, ka ar ražošanu vien nepietiek. Otra 
nozīmīgākā tendence ir šo distribūcijas 
ķēžu reģionālā konsolidācija. Piemēri šā-
diem procesiem ir vairāki – S.P.I. Group 
ir nopirkusi lielāko Lietuvas alkohola 
importētāju Bennet, MG grupa Lietuvā 
– rūpnīcu Stumbras, igauņu Liviko nesen 
nopirka Latvijas vairumtirgotāju L.I.O.N. 
& Co. Domāju, ka tuvākajā laikā gaidāmi 
arī citi šādi darījumi (oktobrī SPI Group 
saņēma Konkurences padomes atļauju 
apvienot kompānijas AV&D un Interlat, 
kuru kapitāla daļas bija iegādājusies S.P.I. 
Group meitaskompānija S.P.I. Worldwide 
Trade Limited – red. piez.). Trešā tendence 
ir alkoholisko dzērienu cenu pieaugums, 
jo pasaulē aug cenas visām barības izej-
vielām. Lielā mērā tas saistīts ar lauksaim-
nieku pievēršanos biodegvielas kultūru 
audzēšanai.  

 Alkoholisko dzērienu tirgus Latvijā 
šogad audzis apmēram par 30%. Šo pie-
augumu nodrošina trīs svarīgākie procesi 
– pirmkārt, ārvalstu tūristu skaita palie-
lināšanās, otrkārt, cilvēki arvien retāk iz-
vēlas dzert nelegālo alkoholu un, treškārt, 
patērētājiem ir vairāk naudas un viņi ar-

vien biežāk izvēlas dārgākus un kvalitatī-
vus dzērienus. Joprojām strauji aug vieglā 
alkohola patēriņš, jāatzīmē, ka ražotāji tajā 
arī vairāk investē – gan reklāmā, gan arī 
ražošanas jaudās. Būtu vērts atzīmēt, ka 
tuvākajos gados tiks likts lielāks uzsvars 
uz alkohola ražotāju sociālo atbildību un 
atbildīgas dzeršanas kampaņām. 

Šie aprakstītie procesi – konsolidācija 
un pārēja uz vieglākiem dzērieniem – tur-
pināsies arī tuvākajā nākotnē. Gaidāma 
arī mazo ražotāju apvienošanās, ja vien to 
rīcībā nav unikālu produktu, kas nodroši-
nātu turpmāko eksistenci tirgū. Varētu vēl 
piebilst, ka tuvākajā laikā gandrīz neizbē-
gami ir gaidāma poļu ražotāju ienākšana 
Baltijas tirgū. Latvijas ražotāju galvenās 
eksporta iespējas nākotnē saistāmas ar re-
ģionālajiem tirgiem, jo lielajiem pasaules 
tirgiem esam par sīku un mūsu produk-
tiem īpaša eksporta potenciāla nav.  

Nozarē nav būtisku risku (izņemot ie-
spēju, ka atkal tiks palielināts nodokļu 
slogs) un nav vērienīgu attīstības iespēju, 
tādēļ nekādi dramatiski notikumi tuvā-
kajos gados nav gaidāmi. Tomēr alkohola 
patēriņa samazināšanās nav gaidāma, tā-
dēļ nozare attīstīsies pozitīvi.

JURIS gULBIS, Lattelecom finanšu direktors, 
bijušais S.P.I. Group valdes priekšsēdētājs

Bankas viedoklis

Tā kā absolūtā alkohola patēriņš uz 
vienu iedzīvotāju Latvijā jau ir diezgan 
augsts (2005. gadā tie bija 8,7 litri uz 
katru iedzīvotāju, kas vecāks par 15 ga-
diem), izdzertā apjoma pieaugums nav 
galvenais nozares virzītājspēks. Pirm-
kārt, nozares apgrozījuma pieaugumu 

veicina straujais iedzīvotāju ienākumu 
pieaugums, kā rezultātā Latvijā samazi-
nās nelegālā alkohola īpatsvars un palie-
linās pieprasījums pēc dārgākiem dzē-
rieniem. Otrkārt, plašas iespējas paver 
eksporta tirgi.

Sprunguļus alkohola nozares ceļā gan 
varētu mest likuma kalpi, kas var lemt 
par akcīzes nodokļa palielināšanu. Jā-
atzīmē, ka ES akcīzes nodokļa minimā-

lā likme nav celta kopš 1992. gada, un, 
visticamāk, tās pacelšana ir neizbēgams 
process.

Tā kā alkohola ražotāja licences iegū-
šana ir visai dārgs prieks, īpašas izmaiņas 
starp lielākajiem nozares dalībniekiem, 
visticamāk, neredzēsim. Savukārt apgro-
zījuma pieaugums būs ap 10%, bet neto 
peļņas marža varētu svārstīties starp 3% 
un 5%.

Nozares attīstības prognoze: POZITĪVA

ALKOHOLISKIE DZēRIENI
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Vieta nosaukums Uzņēmuma vērtība, 
01.01.2007, miljoni Ls

Uzņēmuma vērtība 
01.01.2006, miljoni Ls 

Vērtības 
izmaiņas nozare

35 AS “ALDARIS” 64,68 39,39 64%
Alkoholiskie 
dzērieni

52 AS “LATVIJAS BALZAMS” 42,62 18,11 135%
Alkoholiskie 
dzērieni

JāNIS PRAņēVIčS,
Parex Asset  
Management Finanšu 
tirgus analītiķis
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Šī brīža situācija vēl ir 
tikai negatīvā scenārija 
iedīgļi

Nenoliedzami, ka inflācijas apkarošanas 
plāns un vispārējās ekonomiskās krīzes 
gaidas Latvijā ir ietekmējušas auto tirdz-
niecību – 2007. gada augustā un septem-

brī pārdots par 20% mazāk automašīnu 
nekā 2006. gada attiecīgajos mēnešos, un 
pārdošanas apjomu lejupslīdes tendence 
saglabājas. 

Interesanti tomēr atzīmēt, ka pagaidām 
lejupslīdes tendences visvairāk izpaužas 
budžeta klases automašīnām – kompakt-
klasei un vidējai mazajai klasei, bet luk-
sus klasei un lielajai vidējai klasei klājas 
krietni labāk. Manuprāt, tas liecina par to, 
ka tā patērētāju daļa, kuras rīcībā ir vai-
rāk līdzekļu, krīzes draudus izjūt mazāk 
nekā mazāk nodrošinātā daļa. Būtu vērts 
atzīmēt arī to, ka banku finansējuma iero-
bežojumi ir daļēji atjaunojuši to situāciju, 
kas bija 90. gadu vidū, proti, arvien vairāk 
automašīnas pērk uzreiz, norēķinoties ar 
skaidru naudu. Daļēji ir apstiprinājušās 
arī auto tirgotāju bažas par to, ka būtis-
kais nodokļu palielinājums automašīnām 
ar motora darba tilpumu virs 3000 cm2 
liks pircējiem pirkt šīs mašīnas Lietuvā un 
Igaunijā.

Tomēr, ja runājam atklāti – šī brīža si-
tuācija vēl ir tikai negatīvā scenārija ie-
dīgļi, nevis pats negatīvais scenārijs. Auto 
tirdzniecības nozare uzskata, ka visslik-
tākā ekonomiskā situācija gaidāma 2008. 

gada pirmajā pusē, tad arī būs vislielākais 
auto tirdzniecības apjomu samazinājums. 
Tieši tādēļ, ja iepriekš bijām optimistiski 
prognozējuši pārdošanas apjomu palieli-
nāšanos 2008. gadā par 30%, tad šobrīd 
uzskatām, ka jau 10% palielinājums būtu 
ļoti labs rezultāts. Tomēr nozarē nav gai-
dāma darbinieku skaita samazināšanās, 
jo ir vērojamas problēmas pēcpārdošanas 
apkalpošanā – rindas servisos reizēm ir 
pat divas nedēļas ilgas. Tieši tādēļ gandrīz 
visi lielākie auto tirgotāji tuvākajā laikā 
plāno celt vai jau ceļ jaunus centrus, bet 
tiem būs nepieciešami darbinieki.  

Runājot par nākotnes riskiem un iespē-
jām, jāsaka, ka Latvijas likumdošanas iz-
maiņas prognozēt man šķiet neiespējami. 
Eiropas Savienības līmenī būtiskākā ten-
dence ir darbs pie vienotas nodokļu sistē-
mas automašīnu CO2 izmešu jomā. Auto 
tirdzniecību šīs izmaiņas kopumā ietek-
mēs pozitīvi, jo veicinās pāreju uz jaunā-
kām un modernākām mašīnām, kurām ir 
zemāks izmešu līmenis. Pateikt, kad šī no-
dokļu sistēma tiks ieviesta, pagaidām vēl 
grūti, bet domājams, ka 2008. gadā kļūs 
skaidra izmaiņu koncepcija un ieviešanas 
termiņi. 

AgRIS STAņēVIčS, Latvijas Pilnvaroto Auto 
tirgotāju asociācijas prezidents

Bankas viedoklis

Nozares attīstības tempi pēdējos gados 
bijuši ļoti iespaidīgi. Piemēram, jaunu 
automašīnu tirdzniecība 2005. gadā pie-
auga par 43%, 2006. gadā par 54% un 
par 52% 2007. gada pirmajā pusgadā. 
Galvenie iemesli ir straujais ekonomikas 
pieauguma temps, straujais iedzīvotāju 
ienākumu pieauguma temps un visno-
taļ pievilcīgi un izdevīgi piedāvājumi no 
līzinga kompāniju puses. Tomēr, ja vēr-

tējam ES vidējos rādītājus pēc reģistrēto 
automašīnu skaita uz 1000 iedzīvotājiem 
(360 Latvijā un 470 ES-25), var secināt, 
ka vieglo automobiļu tirgus Latvijā vēl 
nav piesātināts.

Tomēr vieglo automobiļu tirdzniecību 
tuvākajos gados būtiski negatīvi ietekmēs 
valdības cīņa pret inflāciju (kreditēšanas 
ierobežošana, mēģinājums ierobežot 
algu pieaugumu) un kopējās ekonomis-
kās situācijas attīstība Latvijā (pārkarša-
nas draudi). 

Svarīgi ir atzīmēt, ka pieaugusi dīleru 
savstarpēja konkurence, kas varētu vēl 
vairāk saasināties, samazinoties pārdo-

šanas pieauguma tempiem. Jau tagad 
pienāk informācija no dīleriem par pir-
cēju intereses samazināšanos.

Runājot par iespējamo vidējo pieaugu-
ma tempu, jau divus pēdējos gadus tiek 
prognozēts, ka pārdošanas pieauguma 
tempi samazināsies, bet kā nav, tā nav. 
Atļaušos izteikt prognozi, ka jau nākam-
gad tas varētu beidzot notikt, bet ir ļoti 
daudz ārējo apstākļu, kuri pašlaik ir ne-
skaidri, lai varētu izteikt kādu precīzāku 
prognozi. Nedomāju, ka ir kādi nopietni 
iemesli, kas varētu samazināt dīleru peļ-
ņas rādītājus, kuru EBITDA rentabilitāte 
saglabāsies 5-8% robežās. 

AIgARS gAMULS, 
SEB Unibanka vecākais 
kredītrisku analītiķis

Nozares attīstības prognoze: NEITRāLA

AUTO TIRDZNIECĪBA
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Vieta nosaukums Uzņēmuma vērtība, 
01.01.2007, miljoni Ls

Uzņēmuma vērtība 
01.01.2006, miljoni Ls 

Vērtības 
izmaiņas nozare

62 SIA “DOMENIKSS” 35,15 23,38 50% Auto tirdzniecība

71 AS “WESS” 31,67 36,52 -13% Auto tirdzniecība
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Tirgus ir 
nostabilizējies, 
piesātināts un sadalīts

Spēļu bizness pašlaik ir nostabilizējies 
pēc dažādām likumdošanas izmaiņām, un 
nozares ieņēmumu tempa palielinājums 
liecina nevis par īpaši strauju nozares at-
tīstību, bet vienkārši par to, ka cilvēkiem 
ir vairāk naudas un viņi ir vairāk gatavi 
to tērēt. Tāpat pastāv saikne ar vispārē-
jo inflāciju un cenu palielināšanos visos 
tautsaimniecības sektoros. Faktiskā si-
tuācija spēļu biznesā ir tāda, ka tirgus ir 
nostabilizējies, piesātināts un sadalīts 
starp spēlētājiem, tostarp arī mazajiem, 
kas atraduši savu nišu. Jaunas spēļu vietas 
atvērtas netiek (pašvaldības vairs neiz-
sniedz tām atļaujas) un strauja izaugsme 
nav vērojama nevienā segmentā. Tas, kas 
notiek, ir attīstība kvalitātes paaugstināša-
nas virzienā – notiek telpu paplašināšana, 
labiekārtošana, jaunu iekārtu un tehnikas 
iepirkšana. 

Nozare veic arī sociālās atbildības pa-
sākumus, algojot psihologus, kas skolās 
bērniem stāsta par dažādām atkarībām 
un to pārvarēšanu, kā arī veic profesionālo 
apmācību, kas ļautu identificēt spēlētājus, 

kas jau ir nokļuvuši atkarībā no azartspē-
lēm, un palīdzētu tiem, piemēram, tādā 
formā, ka ieteiktu pārtraukt spēlēšanu 
konkrētajā brīdī. Tiek uzlabota arī sadar-
bība ar pašvaldībām un policiju šādu si-
tuāciju risināšanā.  

Azartspēļu nozares nākotni prognozēt 
ir grūti, jo Latvijā ir nestabila likumdo-
šanas vide. Pēc diviem gadiem gaidāmas 
pašvaldību vēlēšanas, vēl pēc tam – Saei-
mas vēlēšanas, un spēļu bizness diemžēl 
bieži vien kļuvis par politisku cīņu upuri 
– politiķi uzskata – ja vēlētājiem apsola 
kaut kā ierobežot vai apkarot spēļu bizne-
su, tad tie reaģēs pozitīvi. Īpaši sarežģīta 
situācija ir Rīgā, jo nav skaidrs, vai tiks 
realizēti izskanējušie plāni pārcelt visas 
azartspēļu vietas uz Lucavsalu vai Zaķu-
salu. Varu tikai piebilst, ka šāds plāns, ja 
tiek nolemts to realizēt, manuprāt, nozī-
mē beigas vietējiem uzņēmējiem, jo šādas 
investīcijas tiem nebūs pa spēkam. Tādēļ, 
ja šāds plāns tiks realizēts, tas, visticamāk, 
notiks kāda liela ārvalstu investora spēļu 
uzņēmuma interesēs.  

ĢIRTS LUDEKS, Biedrības Latvijas Spēļu biznesa 
asociācija valdes priekšsēdētājs

Bankas viedoklis

Lai arī azartspēļu nozares ieņēmumu 
pieaugumu temps pēdējos gados ir krasi 
palielinājies un pērn tas bija jau 47,8%, 
likumdošana, kas stājās spēkā 2007. gada 
1. janvārī, šo attīstību piebremzēs. Tā no-
teic, ka minimālais spēļu aparātu skaits 
spēļu zālēs ir 20, bet minimālais nozares 
kompāniju pamatkapitāls – 1 miljons 
latu. Skaidrs, ka arī ekonomikas izaug-
sme, kas ir viens no šīs nozares virzītāj-

spēkiem, pierims. Tādejādi tuvāko piecu 
gadu vidējais pieaugums nozarē varētu 
noslīdēt līdz 15-25%. 

Jaunās likumdošanas ietekmē no tirgus 
neizbēgami tiks izspiesti mazie dalībnie-
ki un nozarē notiks konsolidācija. Arī 
spēlētāji paliek izvēlīgāki un dodas uz 
augstas klases kazino, kas rīko dažādus 
īpašus pasākumus, ne tikai dod iespēju 

notriekt savu naudu – arī šis faktors spie-
dīs uz mazajām spēļu zālēm un sekmēs 
nozares konsolidāciju.

Konsolidācijas pozitīvajiem efektiem – 
lielākam spēļu aparātu un galdu skaitam 
katrā kazino – vajadzētu atsvērt straujā 
algu kāpuma negatīvos efektus, un peļņa 
nozarē varētu saglabāties aptuveni taga-
dējā līmenī, tas ir, ap 20%.

Nozares attīstības prognoze: POZITĪVA

AZARTSPēLES
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Vieta nosaukums Uzņēmuma vērtība, 
01.01.2007, miljoni Ls

Uzņēmuma vērtība 
01.01.2006, miljoni Ls 

Vērtības 
izmaiņas nozare

15 SIA “ALFOR” 195,76 55,55 252% Azartspēles

44
SIA “OLYMPIC 
CASINO LATVIA”

47,17 jauns jauns Azartspēles

58 SIA “FURORS” 38,98 17,04 129% Azartspēles

65 AS “ADMIRĀĻU KLUBS” 33,85 14,34 136% Azartspēles

68 SIA “POST-NEVADA” 33,00 14,95 121% Azartspēles

77 SIA “JOKER LTD” 29,78 jauns jauns Azartspēles

JāNIS PRAņēVIčS,
Parex Asset  
Management Finanšu 
tirgus analītiķis
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Tempi samazināsies, 
bet attīstība pozitīva

Banku darbības rezultāti ir cieši saistī-
ti ar vispārējo ekonomikas stāvokli – ja 
ekonomikai klājas labi, arī bankām klājas 
labi un otrādi. Pēdējos gados banku ienā-
kumu galvenais avots bijusi kreditēšana, 
taču šogad kreditēšanas tempi būtiski sa-
mazinājušies – salīdzinot ar šī gada pirmo 
ceturksni, kreditēšanas pieauguma temps 
samazinājies trīs reizes. Hipotekārie kre-
dīti banku kredītportfelī pēdējos gados 
veidojuši 80 – 95% no visiem izsniegta-
jiem kredītiem, šogad šī daļa nepārsniegs 
40 – 50%, bet nākamgad – samazināsies 
līdz 30 – 40%, kas arī būtu optimālais lī-
menis. Banku nozīmīgākie produkti nā-
kamajos gados būs uzkrājošie produkti, 
taču nepieciešams strādāt ar sabiedrības 
izglītošanu. Līdzšinējā pieredze liecina, ka 
klienti, izrādās, slikti orientējas šajos pro-
duktos. 

Tā kā pārorientēšanās uz citiem produk-
tiem prasa zināmu laiku, tad var progno-
zēt, ka nākamgad samazināsies arī banku 
peļņa vai vismaz tās pieauguma tempi. 

Kopumā ir iespējams runāt par trijiem 
posmiem banku sistēmas attīstībā – 90. 
gados banku pamatprodukts bija pārskai-
tījumi, konti, norēķinu kartes, kopš 2000. 
gada par pamatproduktu kļuva kreditēša-
na, bet tagad banku sistēma ieiet trešajā 
attīstības fāzē, kad par pamatproduktiem 

kļūst uzkrāšanas produkti – aktīvu pār-
valdīšana, investīciju un pensiju fondi, kā 
arī depozīti. 

Runājot par citām norisēm banku sekto-
rā, jāpiemin naudas atmazgāšanas apkaro-
šanas kampaņa. Tās rezultātā banku peļņa 
nav kritusi un banku darbība nav būtiski 
ietekmēta, kas netieši norāda uz to, ka aiz-
domas par naudas atmazgāšanas apjomu 
Latvijas bankās bijušas stipri pārspīlētas. 
Jāpiebilst, ka no divām bankām, kas tika 
apsūdzētas pārkāpumos, – Multibanka un 
VEF banka – pirmā ir pilnībā reabilitēta, 
otrajai pagaidām vēl ir saglabāts aizlie-
gums atvērt korespondējošos kontus ASV. 
Tomēr var prognozēt, ka arī šis aizliegums 
drīz tiks atcelts, jo aizlieguma pamatā bija 
nevis aizdomas par naudas atmazgāša-
nu šajā bankā, bet gan apgalvojums, ka 
tās īpašnieki ir saistīti ar organizēto no-
ziedzību (šis apgalvojums bija balstīts uz 
ASV naudas atmazgāšanas apkarotāju rī-
cībā esošu slepenu informāciju, par kuru 
nekas vairāk nav zināms – red. piez.). Tā 
kā bankas akcionāri šajos gados ir pilnībā 
nomainījušies, tad aizliegumam vairs nav 
nekāda pamata.   

Runājot par inflācijas apkarošanas plā-
na ietekmi uz finanšu institūcijām, var 
atzīt, ka valdības pasākumi hipotekārās 
kreditēšanas ierobežošanai ir vairāk vai 
mazāk veiksmīgi, taču tie vairāk kalpo 
nekustamā īpašuma nozares attīstības 
piebremzēšanai, cīņai ar darba devējiem, 
kas maksā aplokšņu algas, un nereģistrē-
to uzņēmējdarbību, nevis pašai inflācijas 
apkarošanai. Inflācija daudz veiksmīgāk 
tiktu apkarota, ja valdība atrastu veidu, 
kā ierobežot patēriņa kreditēšanu, ar kuru 
pārsvarā nodarbojas ārpusbanku institū-
cijas un uz kurām neattiecas dažādie iero-
bežojumi – ienākumu ierādīšana un VID 
uzziņu uzrādīšana. Diemžēl jāatzīst, ka šīs 
jomas kontrole ir ārkārtīgi sarežģīta, jo ro-

bežojas ar cilvēktiesību ierobežojumiem.  
Domāju, ka pašreizējā ekonomiskā ne-

sabalansētība ir tikai pārejošas grūtības, jo 
neredzu būtiskus traucēkļus valsts ilgter-
miņa attīstībai. Kamēr vien mēs saņemsim 

ES struktūrfondu līdzekļus un veidosim 
saprātīgu finanšu politiku, tikmēr ekono-
mikas attīstība valstī turpināsies, kaut gan 
t.s. velkošās nozares var mainīties. Šādos 
apstākļos prognozēt banku darbības sa-
šaurināšanos nav nekāda pamata. Par to 
liecina arī tas, ka šogad Latvijas banku 
pulkam piepulcēsies viena jauna banka 
– Zviedrijas Handelsbanken – kas ir jau 
nokārtojusi visas formalitātes savas ban-
kas filiāles atklāšanai, atlikuši tikai tehnis-
ka rakstura priekšdarbi.  

TEODORS TVERIJONS, Latvijas komercbanku 
asociācijas prezidents

BANKAS UN FINANSES
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Pēc efektivitātes rādītājiem, 
kas raksturo bankas 

ieņēmumus pret 
izdevumiem, Latvijas bankas 

ir ļoti konkurētspējīgas ne 
tikai reģiona ietvaros

Salīdzinot ar šī gada pirmo 
ceturksni, kreditēšanas 

pieauguma temps 
samazinājies trīs reizes
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Bankas viedoklis

Latvijas banku rādītāju straujais pieau-
gums gāja kopsolī ar rekordstraujo eko-
nomisko izaugsmi, kas turpinās jau kopš 
2005. gada. Lielākais lēciens ir bijis ak-
tīvu, aizdevumu un peļņas pieaugumos. 
Taču arī noguldījumu pieaugums ir bijis 
itin solīds, saglabājot arī visai būtisku 
nerezidentu īpatsvaru šajā sektorā. Pie 
šādiem izaugsmes rādītājiem augsti bija 
un joprojām ir banku efektivitātes un 
rentabilitātes rādītāji. Kapitāla atdeves 
rādītājs jūnija beigās bija 27%, bet aktīvu 
atdeve atradās virs 2% iedaļas. Procen-
tu ienākumi no aizdevumiem bankām 
joprojām kalpoja kā galvenais ienākumu 
avots. Pēc efektivitātes rādītājiem, kas 
raksturo bankas ieņēmumus pret izde-
vumiem, Latvijas bankas ir ļoti konku-
rētspējīgas ne tikai reģiona ietvaros.

Nākamajos gados ir paredzama lēnāka 
un sabalansētāka ekonomikas attīstība, 
kas ietekmēs arī komercbanku rādītājus. 
Paredzams, ka kreditēšanas pieauguma 
apjomi kritīsies no 56% 2006. gadā, ap 
36% šogad un līdz 25% nākamgad. Tā-
dējādi paredzams, ka banku peļņas pie-
augumu ietekmēs mazāki ieņēmumi no 
procentu iekasēšanas, ko tās centīsies 
kompensēt ar plašāku banku pakalpoju-
mu klāstu, it sevišķi, uzkrājumu un in-
vestīciju produktu veidā. Iespējams, ka 
banku efektivitātes rādītāji turpmākajos 
gados vairs nebūs tik augsti, taču tie pa-
liks starp labākajiem Eiropā. Latvija tur-
pinās nostiprināties kā reģiona finanšu 
centrs, piesaistot arvien jaunus dalībnie-
kus, veicot dziļāku konsolidāciju finanšu 
nozarē. 

ANDRIS VILKS,
SEB Unibanka 
galvenais ekonomists

Nozares attīstības prognoze: POZITĪVA
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Vieta nosaukums Uzņēmuma vērtība, 
01.01.2007, miljoni Ls

Uzņēmuma vērtība 
01.01.2006, miljoni Ls 

Vērtības 
izmaiņas nozare

1 AS “HANSABANKA” 1 142,91 Jauns  Jauns 
Bankas un finanšu 
pakalpojumi

2 AS “PAREX BANKA” 731,17 Jauns  Jauns 
Bankas un finanšu 
pakalpojumi

3
AS “SEB LATVIJAS 
UNIBANKA”

656,19 Jauns  Jauns 
Bankas un finanšu 
pakalpojumi

8 AS “RIETUMU BANKA” 344,03 Jauns  Jauns 
Bankas un finanšu 
pakalpojumi

11 AS “DNB NORD BANKA” 250,36 Jauns  Jauns 
Bankas un finanšu 
pakalpojumi

13 AS “AIZKRAUKLES BANKA” 243,95 Jauns  Jauns 
Bankas un finanšu 
pakalpojumi

16
VAS “LATVIJAS HIPOTĒKU 
UN ZEMES BANKA”

191,02 Jauns  Jauns 
Bankas un finanšu 
pakalpojumi

18 AS “UNICREDIT BANK” 161,72 Jauns  Jauns 
Bankas un finanšu 
pakalpojumi

23 AS “NORVIK BANKA” 111,21 Jauns  Jauns 
Bankas un finanšu 
pakalpojumi

25 AS “BALTIC TRUST BANK” 104,63 Jauns  Jauns 
Bankas un finanšu 
pakalpojumi

33
AS “LATVIJAS 
TIRDZNIECĪBAS BANKA”

71,35 Jauns  Jauns 
Bankas un finanšu 
pakalpojumi

37 AS “GE MONEY” 63,12 Jauns  Jauns 
Bankas un finanšu 
pakalpojumi

38
AS “TRASTA 
KOMERCBANKA”

59,40 Jauns  Jauns 
Bankas un finanšu 
pakalpojumi

39
AS “LATVIJAS BIZNESA 
BANKA”

58,12 Jauns  Jauns 
Bankas un finanšu 
pakalpojumi

56 SIA “INSERVISS GROUP” 40,53 Jauns  Jauns 
Bankas un finanšu 
pakalpojumi

69
AS “BALTIC INTERNATIONAL 
BANK”

32,35 Jauns  Jauns 
Bankas un finanšu 
pakalpojumi

74
AKCIJU KOMERCBANKA 
“BALTIKUMS “

31,01 Jauns  Jauns 
Bankas un finanšu 
pakalpojumi

76 AS “SAMPO BANKA” 29,79 Jauns  Jauns 
Bankas un finanšu 
pakalpojumi

81
AS “REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU 
BANKA”

27,96 Jauns  Jauns 
Bankas un finanšu 
pakalpojumi

87 AS “MULTIBANKA” 25,51 Jauns  Jauns 
Bankas un finanšu 
pakalpojumi

93 AS “PRIVATBANK” 23,67 Jauns  Jauns 
Bankas un finanšu 
pakalpojumi

Latvijas bankas ir 
konkurētspējīgas ne 
tikai reģiona ietvaros

BANKAS UN FINANSES
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Lielajiem būvniekiem 
nekas nedraud

2007. gads būvniecībā dalāms divos 
posmos – pirmajā pusgadā dominēja 
pārliecīgs optimisms, bet otrajā pusgadā 
– pārliecīgs pesimisms. Faktiskā situācija 
ir tāda, ka tie, kas paspēja uzsākt būvnie-
cību, to arī turpinās, jo būvniecības aptu-
rēšana un konservācija ir dārga. Tie, kas 
nepaspēja, šobrīd pārdomā un, iespējams, 
ka daudzi objekti netiks uzbūvēti pare-
dzētajā laikā vai arī vispār netiks uzbūvēti. 
Savukārt būvmateriālu tirgū pirmo reizi 
pēdējā pusotra, divu gadu laikā varēja bez 
garas rindas nopirkt virkni būvmateriālu, 
piemēram, vieglbetona blokus.  

Neuzskatu, ka var runāt par būvnie-
cības krīzi, lielajiem būvniekiem nekas 
nedraud, apdraudētākie ir tie, kas nodar-
bināja puslegālas būvnieku brigādes bez 
līgumiem un maksāja minimālās algas 
– šādai attīstībai šobrīd nav iespēju. Tas, 

savukārt, nozīmē, ka darbaspēks atgriezī-
sies tirgū un atkal kļūs pieejams, atvieg-
lojot pārējo būvnieku problēmas. Do-
māju, ka šobrīd noslēgtie līgumi garantē 
būvniekiem darbu vēl vismaz divus trīs 
gadus, un nedomāju, ka kaut kas apstā-
sies arī pēc tam. Aktivitātes pierimums 
kopumā nozarei nāk tikai par labu, jo 
pārmērīgā tempa dēļ būvniecības kvali-
tāte samazinājās. Šobrīd izdzīvos labākie 
attīstītāji, kuriem ir labs biznesa plāns un 
finansējums, un spēcīgākie un profesio-
nālākie būvnieki. 

Ilgtermiņā neredzu, ka pieprasījums 
pēc dzīvojamajām mājām varētu sama-
zināties, jo dzīvojamais fonds Rīgā ir ļoti 
novecojis. Būtiskākie nozares ilgtermiņa 
riski ir valsts monetārā politika – hiperin-
flācijas iespēja un lata maiņas kurss, kā arī 
darbaspēka pieejamība.    Ainārs Pauniņš, Re&Re valdes priekšsēdētājs

Bankas viedoklis

celtniecība
Apjomu samazināšanās būvniecības 

nozarē ir gaidāma 2008. gada otrajā pusē, 
jo līdz tam darbus lielākai daļai būvnie-
ku nodrošinās noslēgto līgumu portfelis.  
Vispārējais pieprasījums pēc celtniecības 
apjomiem tuvāko 5 gadu laikā turpinās 
pieaugt vidēji par 8–10% gadā.

EBITDA* marža būvniecības nozares 
uzņēmumiem tuvākajos gados saglabā-
sies līdzšinējā līmenī ar tendenci sama-
zināties. 

Būvmateriālu ražošana
Paredzams, ka līdz ar jaunu ražotņu 

atvēršanu 2007.–2008. gadā tirgus situā-
cija normalizēsies, tomēr vidējā termiņā 
izaugsme un rentabilitāte saglabāsies virs 
vidējiem ekonomikas izaugsmes rādītā-
jiem,  arī turpmāk būs jārenovē nolieto-
tais dzīvojamais fonds, ceļi, infrastruktū-
ra, ko tāpat stimulēs ieplūstošā ES nauda 
un lielie būvniecības projekti. Nozares 
apjomu pieaugums 2007. gadā – 40% 
(2008. gada prognoze – 20%), EBITDA 
rentabilitāte – 15% (2008. gada prognoze 
– 10%).

Komentē VALDIS MITENBERgS, 
Hansabankas uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītājs:

Nozares attīstības prognoze: POZITĪVA

BŪVNIECĪBA, BŪVMATERIāLI
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Vieta nosaukums Uzņēmuma vērtība, 
01.01.2007, miljoni Ls

Uzņēmuma vērtība 
01.01.2006, miljoni Ls 

Vērtības 
izmaiņas nozare

21 SIA “KNAUF” 120,76 102,60 18%
Būvniecība un 
būvmateriāli

67 SIA “PERI” 33,43 Jauns  Jauns 
Būvniecība un 
būvmateriāli

80 SIA “TILTS” 28,48 Jauns  Jauns 
Būvniecība un 
būvmateriāli

84 AS “BMGS” 26,71 24,28 10%
Būvniecība un 
būvmateriāli

29 AS “UPB” 93,71 40,30 133%
Būvniecība un 
būvmateriāli

31 AS “A.C.B.” 74,82 39,15 91%
Būvniecība un 
būvmateriāli

49
CEĻU BŪVES FIRMA 
SIA “BINDERS”

43,60 Jauns  Jauns 
Būvniecība un 
būvmateriāli

50 SIA “NELSS” 43,47 32,61 33%
Būvniecība un 
būvmateriāli

82 SIA “SKONTO BŪVE” 27,89 Jauns  Jauns 
Būvniecība un 
būvmateriāli

83
SIA “LATVIJAS 
ENERGOCELTNIEKS”

26,79 27,47 -2%
Būvniecība un 
būvmateriāli

86 AS “8 CBR” 26,19 Jauns  Jauns 
Būvniecība un 
būvmateriāli

94 SIA “RAMITEH” 23,64 Jauns  Jauns 
Būvniecība un 
būvmateriāli

100 AS “CEĻU PĀRVALDE” 22,32 Jauns  Jauns 
Būvniecība un 
būvmateriāli

101 SIA “OGRES JUMIS” 22,11 Jauns  Jauns 
Būvniecība un 
būvmateriāli
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Lielie apēd mazos

Laikā, kad aug inflācija un aug arī pasau-
les naftas cenas, degvielas cenas Latvijā ir 

samazinājušās, salīdzinot ar situāciju, kāda 
bija gadu atpakaļ. Ja 2006. gada augustā 
benzīna cena Latvijā sasniedza 70 santī-
mus litrā, tad 2007. gada oktobrī benzīns 
maksā 64 santīmus?

Vai tas liecina par to, ka degvielas tirgotā-
ji vairs nevēlas nopelnīt? Nebūt ne, bet ce-
nas ir noteiktas tādā līmenī, kas nodrošina 
optimāla degvielas daudzuma pārdošanu. 

Otra Latvijas tirgus raksturīga tendence 
ir pakāpeniska mazo tirgotāju izspiešana 
no tirgus. Tas saistīts ar valsts prasībām pēc 
obligātajām rezervēm, kuras var uzturēt 
tikai tad, ja ir liels apgrozījums degvielas 
uzpildes stacijās. Mazie DUS to parasti ne-
spēj, tādēļ ir spiesti meklēt pircējus. Ar pār-
došanu iet diezgan grūti, jo laukos tie pār-
svarā ir novecojušas konteineru uzpildes 
stacijas, par kurām lielajiem spēlētājiem 
nav lielas intereses, savukārt citi piepra-
sa pārāk augstu cenu par zemi, uz kurām 
izvietotas DUS. Tomēr kopējā tendence ir 
skaidri saskatāma. 

Problēmas nozarei rada valsts nodomi 
piejaukt parastajai degvielai biodegvielu. 
Jāsaka atklāti – nozare nav tam gatava. Sva-

rīgākais jautājums ir tas, kā biodegviela uz-
vedīsies ziemā, t.i., tā sabiezēs vai nē. To ne-
viens nezina. Ja reiz valsts ir iniciatore, tad 
tā arī varētu likt vienam no valstij piedero-
šajiem autoparkiem vienu ziemu pastrādāt 
ar biodegvielu un tad pastāstīt pārējiem 
tirgus dalībniekiem, kādas ir problēmas 
un kā tās risināt. Šobrīd nozare rēķinās ar 
to, ka biodegvielas piejaukšanai parastajai 
degvielai vajadzēs blenderus, ziemā vaja-
dzēs apsildīt tvertnes un uzpildes caurules, 
lai tā nesabiezētu – tās ir investīcijas, kuras 
nozare kopumā vēl nav veikusi. Lukoil čet-
ras DUS ir atbilstoši aprīkotas, lai pildītu 
biodegvielu, esmu dzirdējis, ka arī Statoil 
būšot gatavs pēc dažiem mēnešiem, bet ko-
pumā nozare biodegvielai nav gatava. Otra 
ar biodegvielu saistīta problēma ir autotir-
gotāji, kas samazina jauno automašīnu ga-
rantijas laiku, ja pircējs lieto biodegvielu.  

Nozares attīstība tuvākajos gados vērtē-
jama pozitīvi, jo automašīnu skaits turpina 
palielināties, cilvēki kļūst arvien mobilāki 
un dzīvo arvien tālāk no darba vietām, tā-
dēļ degvielas tirdzniecības apjomu samazi-
nāšanās nav gaidāma.

HAIMS KOgANS, Lukoil Baltija uzraudzības 
padomes priekšsēdētājs

Bankas viedoklis

Degvielas mazumtirdzniecībā Latvijā 
dominē trīs kompānijas (Statoil, Neste un 
Lukoil), kas strauji palielina savu degvielas 
uzpildes staciju (DUS) skaitu un realizā-
cijas apjomus. Tirgus koncentrācijas re-
zultātā no tirgus nākas izstāties mazajiem 
spēlētājiem, kas, nespējot konkurēt, vai nu 
pārdod savus DUS, vai bankrotē. Tenden-
ce, ka tirgus dalībnieku skaits samazinās, 
būs novērojama arī turpmāk. Nākama-
jos gados lielie tirgus dalībnieki turpinās 

pārpirkt mazos DUS. Pārmaiņas tirgus 
sadalījumā nākamajos gados varētu ie-
viest Mažeiķu nafta īpašnieks PKN Orlen, 
ja tiks realizēts kompānijas plāns uzsākt 
degvielas mazumtirdzniecību Latvijā.

2006. gadā degvielas mazumtirdzniecī-
bas apjomi pieauga par 13%, sasniedzot 
771 tūkst. tonnu, savukārt šī gada pirma-
jā pusgadā mazumtirdzniecībā pārdotās 
produkcijas apjoms pieaudzis par 22%. 
Pārdošanas apjomi pieaug gan dīzeļdeg-
vielai, gan benzīnam, kas skaidrojams ar 

straujo Latvijas tautsaimniecības attīstību, 
automašīnu skaita pieaugumu un dažādu 
ar pārvadājumiem saistītu nozaru attīstī-
bu. 

Var prognozēt, ka mazumtirdzniecības 
apjoma pieaugums 2007. gadā būs ne-
daudz virs 20%, un nākamajos gados pie-
auguma temps pakāpeniski samazināsies, 
uzrādot vidējo pieaugumu gadā 12-15%. 
Uzņēmumu neto peļņa turpmākajos ga-
dos varētu saglabāties esošajā līmenī, kas 
ir 1,5-2,5%.

NAURIS PRIEDĪTIS, 
SEB UniBAnkA 
Kredītrisku analītiķis

Nozares attīstības prognoze: POZITĪVA

DEgVIELAS TIRDZNIECĪBA
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Vieta nosaukums Uzņēmuma vērtība, 
01.01.2007, miljoni Ls

Uzņēmuma vērtība 
01.01.2006, miljoni Ls 

Vērtības 
izmaiņas nozare

36 SIA “LATVIJA STATOIL” 63,38 45,49 39%
Degvielas 
tirdzniecība

40 SIA “NESTE LATVIJA” 55,84 24,90 124%
Degvielas 
tirdzniecība

41 SIA “ARIS BALTIJA” 50,18 Jauns Jauns
Degvielas 
tirdzniecība
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Cenas dubultosies

Kopējā enerģētikas tirgus tendence ir 
elektrības un gāzes cenu celšanās. To no-
saka Ignalinas AES slēgšana 2010. gada 
sākumā un Krievijas elektroenerģijas sa-
dārdzināšanās, jo visas pazīmes liecina, ka 
gāze arī elektroenerģijas ražošanai Krievi-
jā drīz tiks pārdota par Eiropas (t.s. Nord 
Pool) cenām. Domāju, ka tuvākajos gados 
elektroenerģija kļūs pusotru līdz divas rei-

zes dārgāka. Fakts, ka gaidāms Krievijas 
elektrības sadārdzinājums, nozīmē, ka tā 
nevarēs būt panaceja elektroenerģijas trū-
kumam un jādomā par jaunu jaudu veido-
šanu Baltijā.       

Runājot par pašreizējo Latvijas enerģē-
tikas situāciju, viena no tās pamatproblē-
mām ir ilgtermiņa gāzes piegādes līguma 
trūkums, taču pazīmes tam, ka Krievija 
pārtrauks viena gada piegādes līgumu 
slēgšanu, arī nav redzamas. Tas tādēļ, ka 
Gazprom energoresursu cenu celšanās aps-
tākļos nav izdevīgi fiksēt cenu ilgtermiņā. 
Šādus līgumus nav izdevies panākt pat Ei-
ropas Savienībai. Otra būtiska iezīme ir tā, 
ka sakarā ar straujo nekustamo īpašumu 
tirgus attīstību, pēdējos gados strauji audzis 
pieprasījums pēc fiziskajiem pieslēgumiem, 
tādēļ nepieciešamas investīcijas infrastruk-
tūrā. Lai apmierinātu pieprasījumu pēc 
jauniem pieslēgumiem, Latvenergo šobrīd 
jāinvestē apmēram 100 milj. eiro gadā. 

Savukārt siltuma ražošanā aktualitātes 
ir divas – pirmkārt, Latvijas atjaunoja-
mo energoresursu – šķeldas un bioma-
sas – lielāku izmantošanu lokālajās katlu 
mājās, kas ir izdarāms, ar noteikumu, ka 
ir politiskā griba un zināms subsīdiju ap-
joms. Otrkārt, ir nepieciešami ieguldīju-
mi infrastruktūrā un tās sakārtošana. Lai 
gan pēdējos piecos gados ir daudz izdarīts 
– uzlabota siltumtrašu izolācija, sakārto-
ta uzskaite, uzstādīti jauni siltummezgli, 

tomēr visur tas nav noticis un darāmā vēl 
daudz. 

Tuvākie pieci gadi enerģētikā būs ļoti 
interesanti, jo Baltijas līmenī jāpieņem 
seši ļoti svarīgi lēmumi, kas būtiski ietek-
mēs elektrības cenas. Tie ir:

1. Lēmums par Narvas degslānekļa 
elektrostacijas tālāko attīstību Igaunijā.

2. Lēmums par Rīgas TEC otrā bloka 
būvniecību Rīgā.

3. Jāatrisina jautājums par Ignalinas 
AES – vecās darbības pārtraukšanu un 
jaunās būvi.

4. Lēmums par Elektrēnu GRES turp-
māko darbību.

5. Lēmums par Kauņas TEC rekons-
trukciju.

6. Lēmums par atjaunojamo energo-
resursu izmantojuma līmeni un atbilstošo 
subsīdiju apjomu.

Eiropas Savienības līmenī lielākos jau-
tājumus šobrīd raisa t.s. Trešā direktīva, 
kas paredz elektrības pārvades sistēmu 
atdalīšanu no ražotājiem. Ja ES līmenī šī 
direktīva tiek apstiprināta un Latvijai šim 
lēmumam jāpakļaujas, tas faktiski nozīmē 
Latvenergo sadalīšanu un privatizāciju, jo 
pārvadi kontrolēs valsts, bet ražotājam 
jāpieder citam īpašniekam. Tiesa, šobrīd 
spēku samērs Eiropā ir tāds, ka Trešā di-
rektīva varētu ciest fiasko, jo pret to nostā-
jušies visu Eiropas valstu lielie elektrības 
ražotāji.

KāRLIS MIķELSONS, VAS Latvenergo valdes 
priekšsēdētājs

Investoru viedoklis

Šobrīd ārvalstu energoresursu cenu 
pieaugumus tieši ietekmē enerģēti-

kas uzņēmumus Latvijā. Tā kā Latvijas 
enerģētikas uzņēmumu darbību regulē 
valsts, tad īstermiņā uzņēmumu finanšu 
rezultāti varētu samazināties, tomēr ilg-
termiņa rezultātiem nevajadzētu būtiski 

mainīties. Nozares rentabilitātes rādītāji, 
manuprāt, saglabāsies arī nākotnē. Ko-
pumā nozares izaugsmes prognoze var 
tikt vērtēta kā neitrāla. 

REINIS 
MARTINSONS, 
IBS Prudentia 
asociētais direktors

Nozares attīstības prognoze: NEITRāLA

ENERĢēTIKA
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01.01.2007, miljoni Ls
Uzņēmuma vērtība 

01.01.2006, miljoni Ls 
Vērtības 
izmaiņas nozare

5 AS “LATVENERGO” 579,17 456,66 27% Enerģētika

9 AS “LATVIJAS GĀZE” 329,95 270,84 22% Enerģētika

43 SIA “ITERA LATVIJA” 47,48 22,21 114% Enerģētika
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Attīstību 
traucē egoisms

Pirms runā par Latvijas farmācijas per-
spektīvām, vajadzētu saprast problēmas 
mērogu. Valstī teorētiski darbojas 19 zāļu 

ražošanas uzņēmumi, bet pat vislielākie no 
tiem – Grindeks un Olainfarm – Eiropas 
un pasaules mērogā ir mazi uzņēmumi. 
Farmācijā īpaši spēcīgi izpaužas globalizā-
cijas procesi, jo pētījumi šajā nozarē maksā 
ārkārtīgi dārgi, tādēļ to veikšanai apvieno-
jas pat pasaules mēroga uzņēmumi. 

Šādos apstākļos pastāv divas iespējas. 
Pirmā ir paplašināties, gan pašiem augot 
lielākiem, gan arī uzpērkot citus uzņēmu-
mus – tā, lai vismaz Eiropas tirgū kļūtu par 
redzamu spēlētāju. Ja tas tiek izdarīts, tad 
ir iespēja iesaistīties lielu starptautisko pa-
sūtījumu izpildē un šādi atrast savu nišu. 

Otra iespēja, un man šķiet, ka Latvijai 
tā ir reālākā, izmantot esošo zinātnisko 
potenciālu – strādāt pie jauniem oriģināl-
produktiem. Neskatoties uz šo izstrāžu 
dārdzību un sarežģītību, tas tomēr nav 
nereāli, jo viss darbs nav jāveic vienam, ir 
iespējama kooperācija un partneru atra-
šana. Nav slikta arī ideja par uzņēmuma 
pārdošanu kādam no lielajiem pasaules 
uzņēmumiem, taču, lai sekmīgi kaut ko 
pārdotu, nepieciešams, lai uzņēmums 
būtu interesants – un te atkal ir tikai divi 
varianti – vai nu tirgus apjoms, vai arī ori-

ģinālprodukti.  
Farmācijas attīstību visvairāk traucējo-

šais faktors šobrīd ir tās īpašnieku men-
talitāte, „savs kaktiņš, savs stūrītis zemes” 
filozofija, turklāt tā ir problēma visas Bal-
tijas mērogā. Uzņēmēji nespēj savā starpā 
vienoties par kooperāciju un sadarbību, 
lai gan tādi mēģinājumi ir bijuši. Tādēļ jā-
uzsver, ka klāstera veidošana, kas būtībā ir 
nozares iekšējā darba dalīšana un koope-
rācija, ir laba iespēja, taču nekas neiznāks, 
ja nebūs izmaiņas domāšanā. Te savs vārds 
būtu sakāms arī valdībai, kuras rīcībā ir 
ES fondu līdzekļi, taču valdības pašreizējā 
nostāja ir tāda, ka lielie uzņēmumi netiek 
atbalstīti. Klāsteris var veidoties tikai ap 
lielajiem uzņēmumiem, kuriem savukārt 
šobrīd ir vajadzīgs lielāks valsts atbalsts, 
nekā tiek saņemts. 

Kopumā ticu farmācijas attīstībai un 
perspektīvām Latvijā, turklāt šobrīd noza-
re ir labā situācijā, taču to, vai nākotnes ie-
spējas tiks izmantotas, izšķirs divi jautāju-
mi – uzņēmumu īpašnieku spējas, vēlmes 
un ticība nozares attīstībai un valsts nostā-
ja jautājumā par izglītību, nodokļiem un 
struktūrfondiem.

VALDIS JāKOBSONS, Latvijas farmācijas un ķīmijas 
uzņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētājs

Bankas viedoklis

Farmācijas produktu ražošanai ir rak-
sturīgs augsts risks, bet veiksmes gadīju-
mā – arī augsta rentabilitāte. Tādēļ Latvi-
jas uzņēmumu rentabilitāte un dinamika 
vidējā termiņā prognozējama aptuveni 
līdzšinējā līmenī, pieņemot, ka tiem iz-
dodas saglabāt veiksmīgu produktu port-
feli, papildinot to ar veiksmīgiem oriģi-
nālpreparātiem vai pieprasītu ģenērisko 
produktu ražošanu. 

Būtiskākie faktori, kas ietekmēs noza-

res nākotni:
darbaspēka izmaksu pieaugums•	
farmācijas speciālistu trūkums•	
oriģinālpreparātu patentu termiņu •	

beigšanās / jaunu preparātu izstrāde
konkurence ar Austrumeiropas / •	

Indijas ražotājiem
spēja nodrošināt ražošanas un pre-•	

parātu sertificēšanu atbilstoši ES/ASV/
Krievijas tirgus prasībām

Kopumā nozares izaugsme vidējā ter-
miņā prognozējama līdzšinējos tempos 
(nozares prognozējamais apgrozījuma 
pieaugums 2007. gadā ir 25%, bet EBIT-
DA rentabilitāte – 20%).

VALDIS 
MITENBERgS, 
Hansabankas 
Uzņēmumu 
apkalpošanas 
nodaļas vadītājs

Nozares attīstības prognoze: POZITĪVA

FARMāCIJA
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Vieta nosaukums Uzņēmuma vērtība, 
01.01.2007, miljoni Ls

Uzņēmuma vērtība 
01.01.2006, miljoni Ls 

Vērtības 
izmaiņas nozare

24 AS “GRINDEKS” 107,16 86,17 24% Farmācija

42
AS “SENTOR 
FARM APTIEKAS”

47,68 Jauns  Jauns Farmācija

46 AS “RECIPE PLUS” 44,11 19,24 129% Farmācija

75 SIA “TAMRO” 30,66 26,62 15% Farmācija

95 AS “OLAINFARM” 23,27 11,31 106% Farmācija
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Beidzot jāizšķiras – 
ir prioritāte vai nav!

Ja nebūtu lielās inflācijas, varētu teikt, ka 
situācija informācijas tehnoloģiju nozarē 
ir normāla, taču tagad esmu spiests teikt 
– situācija lēnām pasliktinās. Ekonomis-
kās krīzes gaidas nozari ietekmē būtiski, 
jo krīzes apstākļos nedara to, bez kā ne-

var izdzīvot, un investīcijas informācijas 
tehnoloģijās daudzu uzņēmumu izpratnē 
ir tieši tas, bez kā var izdzīvot. Par to, cik 
šāda pieeja ir pareiza, varētu nopietni strī-
dēties.   

Ilgtermiņā raugoties, Latvijai neapšau-
bāmi ir potenciāls IT jomā, taču problē-
mas rodas arī šī potenciāla izmantošanā. 
Runas par IT klāstera veidošanu pagai-
dām ir tikai runas, turklāt šis mērķis ir 
grūti sasniedzams. Būtisku soli varētu 
spert uz priekšu, ja valsts beidzot izšķir-
tos un pateiktu, kuras nozares (ne vairāk 
kā piecas) tā uzskata par prioritārām, un 
piešķirtu tām atbalstu – izglītības prog-
rammu, struktūrfondu un nodokļu veidā. 
Latvijā nav valsts līmenī pateikts, ka prio-
ritāras ir nozares, kas ražo produktus ar 
augstu pievienoto vērtību, neskatoties uz 
visām skaistajām runām, kas izskanējušas 
pēdējos gados. Nav arī nekādas apzinātas 
valsts rīcības, lai veicinātu šo nozaru attīs-
tību. Un tam diemžēl ir nopietnas sekas, jo 
arī lielie IT investori un pasūtītāji nopietni 
vēro notiekošo un dodas turp, kur ir at-
bilstoša valsts attieksme. Tieši tāpēc arī IT 
investīcijas plūst uz Indiju, jo tur valsts jau 
kuro gadu visos starptautiskajos forumos 
skandina, ka viņu prioritāte ir IT nozare, 
un katru gadu tiek paaugstināts izglītības 

līmenis. 
Lai Latvija varētu realizēt savu poten-

ciālu informācijas tehnoloģiju jomā, tai 
jāizcīna nopietna pozīcija vismaz vienā 
apakšnozarē, kas jāpasludina par mūsu 
specialitāti. Vislabākās perspektīvas 
mums ir sistēmu attīstības un uzturēšanas 
jomā. Vienīgais šķērslis attīstībai ir mūsu 
speciālistu mazais skaits, un arī tas ir ti-
kai iedomāts šķērslis. Galu galā, ja četras 
reizes mazākā Luksemburga spēj būt no-
zīmīgs dalībnieks pasaules finanšu tirgū, 
tad kāpēc Latvija nespētu būt nozīmīgs 
dalībnieks IT tirgū.   

IT tirgus tuvākā laika tehnoloģiskā at-
tīstība būs mums labvēlīga – notiks bloku 
palielināšanās visos tehnoloģiskajos sek-
toros, sistēmas realizācija būs ātrāka nekā 
šobrīd. Sistēmu uzturēšana kļūst par ar-
vien nozīmīgāku IT industrijas sastāvdaļu 
un tas ir tieši tas, kur Latvijai ir nopietnas 
iestrādes.   

Rezumējot jāsaka – ja Latvijā nākamgad 
būs ekonomiskā krīze, IT nozari var skart 
finansiālās grūtības, kas saistītas ar pasūtī-
jumu skaita samazināšanos un atteikšanos 
no jau ieplānotajiem projektiem. Ilgtermi-
ņā informācijas tehnoloģijām Latvijā ir la-
bas perspektīvas, ja vien valsts spēs izšķir-
ties par to prioritāti un attiecīgu atbalstu.

VALDIS LOKENBAHS, Lattelecom Technology 
valdes priekšsēdētājs

Investoru viedoklis

Informācijas tehnoloģiju nozare ir vie-
na no tām, kas ražo produktus ar vislielā-

ko pievienoto vērtību. Pēdējos gados no-
zarē algu kāpums ir bijis ļoti straujš. To-
mēr pašlaik ir notikusi algu stabilizācija, 
un, salīdzinot ar Eiropas vidējo nozares 
cenu līmeni, Latvija saglabā augstu kon-

kurētspēju. Tādēļ var prognozēt pozitīvu 
izaugsmi ar stabilu ienākumu struktūru. 
Potenciālie nozares riski var būt saistīti 
ar darbaspēka emigrēšanu un speciālistu 
trūkumu nozarē.

REINIS 
MARTINSONS, 
IBS Prudentia 
asociētais direktors

Nozares attīstības prognoze: POZITĪVA

INFORMāCIJAS TEHNOLOĢIJAS
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A Vieta nosaukums Uzņēmuma vērtība, 
01.01.2007, miljoni Ls

Uzņēmuma vērtība 
01.01.2006, miljoni Ls 

Vērtības 
izmaiņas nozare

19 AS “ELKO GRUPA” 138,15 83,96 65%
Informāciju 
tehnoloģijas

51 SIA “MIKROTĪKLS” 42,88 Jauns  Jauns 
 Informāciju 
tehnoloģijas
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Joprojām – 
stabils pieprasījums

Komunālo pakalpojumu sniegšanas 
apjoms tuvākajos gados nesamazināsies, 
taču nekustamo īpašumu buma beigas var 
piebremzēt to augšanas tempu. Piemē-
ram, siltumapgādē pašlaik Rīgā pieprasītā 
jauda ir 1500 – 1600 MW, bet perspektīvā 
mums jau pieprasīti papildu vēl 1200 MW. 
Pat, ja daļu no paredzētajām mājām neuz-
cels tuvākajos gados, tad tālākā nākotnē 
tās nekur nepaliks – uzbūvēs tik un tā.

Ārpilsētas zonai ap Rīgu parasti tiek 

meklēts viens no diviem iespējamajiem 
risinājumiem. Pirmkārt, tiek meklētas ie-
spējas pieslēgties centralizētajai siltumap-
gādei, bet, ja tas nav iespējams, tad būvē 
lokālo katlu māju vai arī uzstāda indivi-
duālos siltummezglus – gāzes katlus vai 
siltumsūkņus. 

Par ūdensapgādi jāsaka, ka Rīgā ūdens 
pietiek, tas ir labas kvalitātes un spiediens 
ir pietiekams. Pēdējos 10 gados daudzas 
no agrāko gadu problēmām ir atrisinā-
tas, tomēr joprojām vēl ir vietas, kas nav 
pieslēgtas centralizētajai kanalizācijai. Jā-
saka, ka šajā jautājumā māju privatizācija 
ir tikai traucējoša, jo kanalizācijas izbūve 
un projektēšana maksā zināmu summu, 
bet daudzi privātie īpašnieki to nevar at-
ļauties. Uzskatu, ka šajā jautājumā pilsētai 
būtu jānāk solis pretī iedzīvotājiem un jā-
sedz daļu no šīs summas. 

Runājot par siltumapgādes problēmām, 
šobrīd aktuālākais ir jautājums par CO2 
kvotām – nav skaidrs, kādu ietekmi tās 
atstās uz siltuma tarifiem. Šobrīd pat nav 
metodikas, kas ļautu aprēķināt siltuma 
tarifus, ņemot vērā izmaksas par kvotām. 
Taču, ja neizdosies saņemt pietiekamu 
kvotu daudzumu un tās nāksies pirkt par 
augstu cenu, ietekme uz tarifiem būs ie-
vērojama – vissliktākajā scenārijā, kuru 
esmu lasījusi, siltumenerģijas tarifi pieaug 
divkārt. Ceru, ka šis scenārijs nerealizē-
sies. 

Otra nozīmīgākā siltumapgādes prob-
lēma ir energoefektivitāte – Latvija pagai-

dām nav pārņēmusi Eiropas Savienības 
2002. un 2006. gada energoefektivitātes 
direktīvas, šī gada vasaras sākumā bija 
jāiesniedz ES energoefektivitātes rīcības 
plāns, kurš principā ir izstrādāts, taču vēl 
jākoriģē. Tas nav izdarīts. Tāpēc ES ir ie-
sniegusi tiesā prasību pret Latviju, un va-
ram gaidīt kādas soda sankcijas. 

Vēl jāpiebilst, ka, saprotot atjaunojamo 
energoresursu pieaugošo nozīmi, Rīgas 
siltumapgādes koncepcijā tuvākajiem 10 
gadiem ir iekļautas ES nostādnes par ku-
rināmā veidu diversifikāciju. Tādēļ 2008. 
gadā tiks iesniegts projekts par Ziep-
niekkalna siltumcentrāles rekonstrukci-
ju, piemērojot to kurināšanai ar koksnes 
šķeldu.

MAIJA RUBĪNA, Rīgas enerģētikas aģentūras 
direktore

Investoru viedoklis

Komunālie pakalpojumi saglabās stabi-
lu izaugsmi, pieaugot investīcijām nozares 
sakārtošanā. Būtiskākie nozares riski ir 
saistīti ar cenu regulāciju un valsts/pašval-

dību dotācijām, kas var būtiski ietekmēt 
īstermiņa rezultātus. Tomēr ilgtermiņā 
būtiskas problēmas nav saskatāmas, tādēļ 
nozares potenciāls vērtējams kā neitrāls.

REINIS 
MARTINSONS, 
IBS Prudentia 
asociētais direktors

Nozares attīstības prognoze: NEITRāLA

KOMUNāLIE PAKALPOJUMI
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Vieta nosaukums Uzņēmuma vērtība, 
01.01.2007, miljoni Ls

Uzņēmuma vērtība 
01.01.2006, miljoni Ls 

Vērtības 
izmaiņas nozare

55 AS „Rīgas Siltums” 40,89 20,49 100%
Komunālie 
pakalpojumi

70 SIA “RĪGAS ŪDENS” 32,15 Jauns  Jauns 
Komunālie 
pakalpojumi
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Ekonomiskā krīze 
nenozīmē reklāmas 
apjomu samazināšanos

Elektronisko mediju izaugsme šajā gadā 
ir bijusi ļoti laba – 2007. gada pirmajā 
pusē televīzijas reklāmas ieņēmumi par 
12 – 15% pārsniedza šos rādītājus tādā 
pašā laika posmā 2006. gadā. Interneta 
reklāmas apjomi pieauguši pat par 60%. 
Vislielākais reklāmas apjoms bijis saistīts 
ar četrām nozarēm – auto tirdzniecību, te-
lekomunikācijām, elektropreču pārdoša-
nu un nekustamā īpašuma nozari. Turklāt 
arī nākotnē saglabājas augoša tendence, 

jo vērojams, ka palielinās uzņēmumu in-
vestīcijas mārketingā un reklāmā un tirgū 
turpina ienākt jauni klienti. Gribu teikt, 
ka ekonomiskā krīze nebūt nenozīmē au-
tomātisku reklāmas apjomu samazināša-
nos, tieši otrādi – vismaz sākumposmā tā 
liek daudziem uzņēmumiem intensificēt 
mārketingu un palielināt reklāmas apjo-
mu. Tieši tas šobrīd ir vērojams. 

Arī nākošajā gadā reklāmas apjomu sa-
mazinājums nav gaidāms. Pat ja auto tirdz-
niecībai nebūs tie labākie laiki, tad par šī 
tirgus reklāmu apjomu lemj integrēti Bal-
tijas vai Skandināvijas mēroga uzņēmumi, 
un viņu apsvērumos ekonomiskā situācija 
Latvijā ir mazāk svarīga nekā globālo au-
togigantu plāni – jaunu modeļu palaišana 
tirgū un konkurence dažādos segmentos. 
Finanšu tirgus (izņemot Nordea banku) 
ir pārorientējies no kredītu reklāmām uz 
uzkrājumu produktu reklamēšanu, taču 
apjomus samazinājis nav. 

Daudz būtiskāk par iespējamo ekono-
misko krīzi elektroniskos medijus šobrīd 
ietekmē auditorijas fragmentēšanās. Ir 
pilnīgi skaidrs, ka tuvāko dažu gadu lai-
kā Latvijā televīzijas jomā izveidosies tāda 
pati situācija kā pārējā pasaulē – būs divi 
vai trīs lieli kanāli un liels daudzums šau-
ri specializētu, uz interešu grupām vērstu 
TV kanālu. Šis process jau notiek – ‘lielais 
kanāls’ TV3 izveidojis ‘interešu kanālu’ 
TV6, kas vērsts uz jauniem vīriešiem; jau 
pastāv Latvijas Ziņu kanāls, kas orientējas 
uz tiem, kam vajadzīgas ziņas visu dien-

nakti, funkcionē Latvijas Mūzikas kanāls, 
kas, piesaistot mūziku mīlošu jauniešu 
uzmanību, sekmīgi konkurē ar MTV. Jau 
zināms par vēl vairāku kanālu parādīša-
nos nākamgad. Šī attīstība nosaka, ka au-
ditorijas fragmentēšanās turpināsies, un 
visiem – gan lielajiem, gan mazajiem – ir 
jādomā par savu piedāvājumu skatītājiem 
un pozicionējumu.

Jāpiebilst, ka mūsu valstī ļoti nobriedis 
jautājums par digitālo televīziju, jo paliku-
ši tikai daži gadi līdz tam, kad saskaņā ar 
ES prasībām tādai jābūt ieviestai. Latvijā 
visu kavē joprojām neatrisinātais jautā-
jums par to, kā skatītāji tiks pie digitāla-
jiem uztvērējiem – vai tos subsidēs, vai arī 
tie būs jāpērk par savu naudu. Politizāci-
jas dēļ šis jautājums ir iestrēdzis pārāk ilgi. 
Otrs neskaidrs jautājums digitālās televī-
zijas sakarā ir procedūra, kā notiks kanālu 
licencēšana – kurš un kā izlems, kādi ka-
nāli drīkstēs būt un kādi nedrīkstēs

gUNTARS TRAUBERgS, 
LNT pārdošanas direktors

Investoru viedoklis

Mediju galvenais ienākumu avots ir 
reklāmas izvietošana. Ņemot vērā faktu, 
ka reklāmas un mārketinga izdevumi uz 
vienu iedzīvotāju Latvijā būtiski atpaliek 
no Eiropas līmeņa un ka starptautiskie 

uzņēmumi Latvijā arvien vairāk palielina 
savu ietekmi, tā novirzot lielākus resur-
sus reklāmai un mārketingam, var prog-
nozēt pozitīvu industrijas izaugsmi, gan 
uz cenu, gan uz apjomu rēķina.

REINIS 
MARTINSONS, 
IBS Prudentia 
asociētais direktors

Nozares attīstības prognoze: POZITĪVA

MEDIJI
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Vieta nosaukums Uzņēmuma vērtība, 
01.01.2007, miljoni Ls

Uzņēmuma vērtība 
01.01.2006, miljoni Ls 

Vērtības 
izmaiņas nozare

91 SIA “TV 3 LATVIA” 23,96 Jauns  Jauns Mēdiji
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Strauja izaugsme 
visos sektoros

Mežsaimniecības un kokrūpniecības 
nozare šogad turpināja strauji attīstīties. 

Pēc ekspertu vērtējuma 2007. gadā gaidā-
mais saražotās produkcijas apjoms palieli-
nāsies gandrīz par 25% (no 1,2 mljrd. līdz 
1,5 mljrd. latu), bet produkcijas patēriņa 
pieaugums vietējā tirgū tiek prognozēts 
50% apjomā (no 0,4 mljrd. līdz 0,6 mlj-
rd. latu). Nozares eksporta pārsvars pār 
importu 2006. gadā bija 502 milj. un šajā 
gadā tiek prognozēti 510 milj. latu, kas 
nozīmē, ka eksporta pārsvars stabili sagla-
bājas, turklāt tam ir tendence pieaugt.

Ja 2005. gadā no viena kubikmetra kok-
snes saražoja produkciju 138 eiro vērtībā, 
tad jau 2006. gadā pievienotā vērtība sa-
sniedza 152 eiro. Arī šai vērtībai ir vēroja-
ma tendence augt. 

Kā pozitīvs fakts jāmin tas, ka meža pla-
tību Latvijā kļūst arvien vairāk – pašreiz 
jau 56% no Latvijas teritorijas. Līdz šim 
tika uzskatīts, ka koksnes pieaugums tajos 
ir 16 miljoni m3 gadā, bet pēdējie pētījumi 
liecina, ka tas ir sasniedzis jau 27 miljonus 
m3. Ikgadējais koksnes ciršanas apjoms uz 
vienu iedzīvotāju vidēji ir 5 m3, bet iekšē-
jam patēriņam vajadzīgs tikai viens. Tā kā 
mums ir un būs stabila resursu bāze eks-

portam.
Ja runājam par nozares riskiem, tad 

viens no tiem ir sabiedrības uztvere jeb 
vairāki nepatiesi mīti par meža nozari un 
koku kā būvmateriālu. Izplatītākie ir šādi:

1. Koks ir dārgs un neizturīgs materiāls.
2. Darbs meža nozarē ir grūts un jāstrā-

dā ar novecojušām tehnoloģijām.
3. Meža nozare izjauc ekoloģisko līdz-

svaru.
Atļaušos apgalvot, ka visi šie mīti ir ne-

patiesi, taču tas nenozīmē, ka tie nenoda-
ra kaitējumu, jo nepietiekoša informācija 
par nozares potenciālu un vietu tautsaim-
niecībā traucē piesaistīt jaunatni un kavē 
nākotnes attīstību. 

Tomēr kopumā arī tālākā nākotne šķiet 
pozitīva – ES un globalizācijas norises no-
zari ietekmē pietiekami būtiski, bet pozi-
tīvi. Pasaulē aug pieprasījums pēc koksnes 
produkcijas. Vērojama interese par ilgspē-
jīga meža filozofiju kā videi draudzīgu ilg-
termiņā un CO2 absorbciju, kas vērsta pret 
globālo sasilšanu. Jaunas iespējas nozarei 
pavērs arī koksnes kā atjaunojamā ener-
goresursa plašāka izmantošana Latvijā. 

JURIS BIķIS, AS Latvijas Finieris padomes 
priekšsēdētājs

Bankas viedoklis

Tā kā patlaban tiek izcirsta tikai ap-
mēram puse no ikgadējās koksnes krājas 
pieauguma, bet kokapstrādes tirgū valda 
baļķu deficīts, un tie pat tiek importēti, 
bet to cenas pieaug, visticamāk, arī tuvā-
kajos gados mežizstrādes nozare attīstī-
sies diezgan strauji, un pieauguma tempi 
pārsniegs 15%. 

Taču kokapstrādes nozarē minētais 
baļķu deficīts un to cenu kāpums sa-
vienojumā ar asu darbaspēku trūkumu 
un algu pieaugumu apēd lielu daļu peļ-

ņas. Lai arī mūsu ražotāji ārvalstu tirgos 
var konkurēt ar precizitāti un kvalitāti, 
no citām valstīm plūstošā lētā produk-
cija neļauj jūtami celt cenas. Tādejādi 
kompāniju peļņa ir nonākusi nepatīka-

mās skrūvspīlēs, kas arī virzīs nozari uz 
konsolidāciju. Domājams, ka nozares 
ieņēmumi turpinās augt mērenā tempā 
– apmēram par 10%, bet peļņa ir grūti 
prognozējama.

Nozares attīstības prognoze: POZITĪVA

MEŽI, KOKRŪPNIECĪBA
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Vieta nosaukums Uzņēmuma vērtība, 
01.01.2007, miljoni Ls

Uzņēmuma vērtība 
01.01.2006, miljoni Ls 

Vērtības 
izmaiņas nozare

6
VAS “LATVIJAS 
VALSTS MEŽI”

469,76 297,62 58%
Mežsaimniecība 
un kokrūpniecība

22 AS “LATVIJAS FINIERIS” 115,31 105,57 9%
Mežsaimniecība 
un kokrūpniecība

45 SIA “VIKA WOOD” 45,13 45,48 -1%
Mežsaimniecība 
un kokrūpniecība

57 SIA “GAUJAS KOKS” 39,01 21,45 82%
Mežsaimniecība 
un kokrūpniecība

72
SIA “RETTENMEIER 
TIMBER BALTIC”

31,38 Jauns Jauns
Mežsaimniecība 
un kokrūpniecība

78 AS “STORA ENSO TIMBER” 29,60 48,78 -39%
Mežsaimniecība 
un kokrūpniecība

90 SIA “INTRAC LATVIJA” 24,05 12,15 98%
Mežsaimniecība 
un kokrūpniecība

JāNIS PRAņēVIčS,
Parex Asset  
Management Finanšu 
tirgus analītiķis
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Cenu pieaugums 
apdraud konkurētspēju

Pašlaik pirmo reizi pēdējo gadu laikā 
apzināmies, cik ļoti pārtikas pārstrādes 
nozare Latvijā ir atkarīga no norisēm pa-
saules tirgū, konkrēti, graudu un pārējo 
pārtikas produktu izejvielu cenu pieau-
guma. Visā pasaulē vērojams liels piepra-

sījums pēc pārtikas precēm un nespēja 
šo pieprasījumu apmierināt. Citi būtiski 
nozari ietekmējoši faktori ir sliktie laika 
apstākļi daudzviet pasaulē, kas negatīvi 
ietekmējuši ražu, energoresursu cenu cel-
šanās, darbaspēka izmaksu palielināšanās 
un inflācija. 

Tā visa rezultātā pārtikas cenas aug un 
turpinās augt. Piemēram, piena iepirkuma 
cena pēdējo četru mēnešu laikā palielinā-
jusies gandrīz par 100% un piena produk-
tu gala cenā iepirkuma cenas īpatsvars ir 
66%. Šo procesu rezultātā var izveidoties 
situācija, ka Latvijas piena produkti zau-
dē savu konkurētspēju gan iekšējā, gan arī 
eksporta tirgū. Līdzīgs process notiek arī 
gaļas pārstrādes un maizes izstrādājumu 
jomā, jo arī tās ir atkarīgas no graudu ce-
nām, nedaudz vieglāka situācija ir dārze-
ņu pārstrādes jomā. 

Faktiski jāatzīst, ka dažu mēnešu laikā 
dramatiski mainījušās attīstības progno-
zes pārtikas tirgū – ja vēl šī gada mar-
tā Eiropas pārtikas ražotāju asociācijas 
prognozēja industriālo pārtikas produktu 
– sviesta, piena pulvera, siera u.c. – cenu 
pazemināšanos, tad pusgadu vēlāk vēroja-
ma pilnīgi pretēja tendence. 

Uz šī fona mūsu pārtikas produktu 
eksports apjoma ziņā 2007. gada pirmajā 

pusē ir palielinājies par 25%, taču pašas 
produkcijas vidējā vienas tonnas vērtība 
kritusies par 7%. Tas liecina, ka ražotāji 
šajā situācijā izvēlas orientāciju uz pro-
duktiem ar zemāku pievienoto vērtību, un 
šādu parādību nevar uzskatīt par pozitīvu. 
Pārtikas imports Latvijā šī gada pirmajā 
pusē apjoma ziņā samazinājies par 10%, 
bet tajā pašā laikā importētās produkcijas 
vidējā vienas tonnas vērtība pieaugusi par 
13%. Tātad veidojas situācija, kurā mēs 
importējam augstas pievienotās vērtības 
produktus, bet eksportējam zemas pie-
vienotās vērtības produktus – tas ir tiešā 
pretrunā ar Latvijas ekonomikas attīstības 
ilgtermiņa mērķiem. Cerams, ka būsim 
tik prātīgi, lai mūsu produkcijas cenas 
savā augšupskrējienā neapdzītu produktu 
cenas ES, jo augstāk jau skriet vairs nebūs 
kur – ES cenas jau krietni ir virs vidējā pa-
saules līmeņa.   

Pārtikas pārstrādes nozares galve-
nie uzdevumi tuvākajos gados ir aptu-
rēt cenu celšanos un palielināt pārtikas 
produktu apstrādes efektivitāti. Nav cita 
ceļa šo mērķu sasniegšanai, kā investī-
cijas biznesa organizācijā, zināšanās un 
tehnoloģijās. Latvijai nepieciešama arī 
eksportspējas palielināšanas programma 
valsts mērogā. 

ARVĪDS UŠčA, Latvijas Piensaimnieku centrālās 
savienības valdes priekšsēdētājs

Investoru viedoklis

Līdz ar pārtikas izejvielu cenu kāpumu 
pasaules tirgos, kā arī pateicoties strauji 
augošajām darbaspēka izmaksām, Lat-
vijas pārtikas ražotāju izmaksas pēdējos 
gados ir būtiski paaugstinājušās. Tā kā 
pārtika ir salīdzinoši neelastīga prece 
(patēriņu cenu svārstības ietekmē rela-

tīvi mazāk nekā citām precēm), pārtikas 
ražotāji, lai kompensētu straujo izmaksu 
kāpumu, ir būtiski palielinājuši vidējās 
cenas, tādējādi saglabājot stabilu ienāku-
mu struktūru. Kopumā pārtikas ražoša-
nas uzņēmumu potenciāls var tikt vērtēts 
kā neitrāls, jo pieprasījums pēc pārtikas 
produktiem vairs strauji nepalielināsies, 

un lielākā daļa pārtikas ražotāju ir uz 
iekšējo tirgu orientēti. Tādejādi ilgtermi-
ņa stratēģija pārtikas ražotājiem iekļaus, 
pirmkārt, cenu paaugstināšanu, kas ļaus 
noturēt esošo rentabilitāti esošajiem pro-
duktiem, un, otrkārt, jaunu produktu ie-
viešanu, kas varētu veicināt tirgus pārdali 
un rentabilitātes izaugsmi.REINIS 

MARTINSONS, 
IBS Prudentia 
asociētais direktors

Nozares attīstības prognoze: NEITRāLA

PāRTIKAS RAŽOŠANA
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Vieta nosaukums Uzņēmuma vērtība, 
01.01.2007, miljoni Ls

Uzņēmuma vērtība 
01.01.2006, miljoni Ls 

Vērtības 
izmaiņas nozare

64
AS “RĪGAS PIENA 
KOMBINĀTS”

34,20 40,79 -16% Pārtikas ražošana

85 SIA “CIDO GRUPA” 26,60 16,02 66% Pārtikas ražošana

89 SIA “RĪGAS PIENSAIMNIEKS” 24,11 20,11 20% Pārtikas ražošana

96 AS “STABURADZE” 22,91 Jauns  Jauns Pārtikas ražošana
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Uzņēmēji spiesti 
darboties vidē, kas 
vājina konkurētspēju

Lai arī dažās rūpniecības nozarēs si-
tuācija ir samērā laba, piemēram, mašīn-
būvē, kur ražošanas apjoms faktiskajās 
cenās šī gada pirmajā pusgadā pieaudzis 
par 30%, un aug eksports, tomēr kopu-
mā rūpniecībā stāvoklis nav īpaši spožs. 
Ražošanas apjoms 2007. gada augustā, 
salīdzinot ar tādu pašu mēnesi gadu ie-
priekš, pieaudzis tikai par 3,5%. Tas, ka 
gada laikā ražotāju cenas pieaugušas par 
15,7%, faktiski nozīmē ražošanas apjomu 
samazināšanos.   

Kāpēc tā notiek? Tādēļ, ka valsts jau 
15 gadus sola pievērst lielāku uzmanību 
ražošanai un eksportam, bet tālāk par 
vārdiem netiek. Tāpēc, ka jau kopš 2000. 
gada tiek runāts par lielāku atbalstu eks-

portam – eksporta kreditēšanu un eks-
porta garantijām –, bet praktiski vezums 
nav pat izkustējies no vietas. Problēmas 
jau nav tikai eksporta veicināšanā, vairāk 
jāveicina tieši konkurētspēja. Atbildiet uz 
jautājumu, kāpēc Latvijā ir vesela virk-
ne noteikumu, kas pasliktina uzņēmē-
ju stāvokli, pat salīdzinot ar tuvākajiem 
kaimiņiem – Igauniju un Lietuvu? Pie-
mēram, uzņēmējiem jāapmaksā daudz 
ilgākas slimības labas, jāmaksā augstāks 
uzņēmuma ienākuma nodoklis, jāmaksā 
lielāki nodokļi par darba algu utt. Te jūs 
esat saņēmuši atbildi uz jautājumu, kādēļ, 
neskatoties uz valsts daudzkārtēji pausto 
apņēmību atbalstīt ražošanu, tā patiesībā 
nīkuļo. 

VILNIS RANTIņŠ, Mašīnbūves un 
metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju 
asociācijas valdes priekšsēdētājs

Bankas iedoklis

Metālapstrādes nozari un rūpniecību 
kopumā raksturo:

orientēšanās uz eksporta tirgiem, •	
jo Latvijā vēsturiski izveidotās ražošanas 
jaudas ievērojami pārsniedz vietējā tirgus 
spēju patērēt;

joprojām lielā mērā balstīšanās uz •	
PSRS laikā izveidoto infrastruktūru (tel-
pām un iekārtām), kuru nomaiņa jau 
pašlaik un tuvākajos gados ir viena no 
galvenajām nozares rūpēm;

konkurētspēju veicinošo faktoru •	
izzušana vai nozīmes samazināšanās. 
Galvenās konkurētspējas priekšrocības 
rūpniecībai līdz šim bijušas izmaksas 
(energoresursi, darbaspēks, izejvielas) 
un atrašanās ES (sertifikācija, ES fondu 
pieejamība). Izmaksu faktora ietekmi 
mazina Krievijas politika, kuras rezultātā 

energoresursu un izejvielu cenas Latvi-
jā tuvinās Eiropas Savienības līmenim. 
Bulgārijas un Rumānijas iekļaušana ES 
savukārt mazina otrā faktora ietekmi, jo 
tagad arī šīm valstīm pieejami ES fondi 
un sertifikāti;

nav izteiktu nozaru klāsteru – katrs •	
lielais ražotājs darbojas savā nišā ar savu 
produktu atšķirībā, piemēram, no būv-
materiālu ražošanas vai kokapstrādes, 
kur šādi klāsteri veidojas; 

Latvijas rūpniecības uzņēmumi pa-•	
matā darbojas globālā/reģionālā tirgū, 
kur tie caurmērā neieņem dominējošas 
pozīcijas.

Samazinoties konkurētspējas priekš-
rocībām, rūpniecības rentabilitātei vaja-
dzētu kristies un arī nozares izaugsmei 
vajadzētu izlīdzināties ekonomikas iz-
augsmes tempu līmenī vai zemāk. Da-
tus par visām nozarēm minēt ir pārāk 

apjomīgi, taču pat veiksmīgākajām no-
zarēm, tādām kā metālapstrāde, 2007. 
gada vidējā pieauguma prognoze ir 20%, 
bet EBITDA rentabilitāte – 11%. Salīdzi-
nājumam var minēt, ka šīs nozares rādī-
tāji pēc pieciem gadiem, 2012. gadā, tiek 
vērtēti daudz zemāk – 5% pieauguma un 
EBITDA rentabilitāte arī 5% apmērā. 

Būtiskākie faktori, kas tuvākajā nākot-
nē ietekmēs nozares nākotni: spēja kon-
trolēt izmaksas (darbaspēka aizstāšana ar 
iekārtām, energoefektivitāte); nekustamā 
īpašuma nodokļa pieaugums (daudziem 
uzņēmumiem ir lielas ražošanas platības, 
kas daudzviet atrodas pilsētas centrā, kas 
nozīmē strauju nodokļa kāpumu); sais-
tību pieaugums saistībā ar investīcijām 
iekārtās un jaunu telpu būvniecību un 
pārvākšanos uz tām; globālie notikumi 
– klientu ražotņu izvietojums un tā maiņa 
(aiziešana uz Krieviju, Ķīnu u.c. valstīm).

VALDIS 
MITENBERgS, 
Hansabankas 
uzņēmumu 
apkalpošanas daļas 
vadītājs

Nozares attīstības prognoze: NEITRāLA

RŪPNIECĪBA
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Vieta nosaukums Uzņēmuma vērtība, 
01.01.2007, miljoni Ls

Uzņēmuma vērtība 
01.01.2006, miljoni Ls 

Vērtības 
izmaiņas nozare

20 AS “LIEPĀJAS METALURGS” 124,81 48,64 157% Rūpniecība

66 AS “SEVERSTAĻLAT” 33,80 20,12 68% Rūpniecība

73
AS “VALMIERAS 
STIKLA ŠĶIEDRA”

31,12 41,67 -25% Rūpniecība
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Zem interneta karoga

Atšķirībā no tiem attīstības virzieniem 
un tempiem, kādi bija novērojami 2005. 
gadā un 2006. gadā, 2007. gads teleko-
munikāciju industrijā ir aizvadīts zem 
”internetizācijas karoga”, apsteidzot mo-
bilo sakaru sfēru, televīzijas un IT nozaru 
izaugsmes tempus. Priecējošs ir interneta 

lietotāju skaita un pieejamības pieaugums, 
tomēr spilgtāk izpaužas arvien lielāka in-
terneta pieslēguma ātruma piedāvājumi, 
kas nozīmē augstākas lietotāju prasības 
– klienti kļūst izvēlīgāki. Protams, no 
strauji augošā interneta ātruma ieguvēji 
būs satura ražotāji, jo viņu iespējas papla-
šinās straujāk nekā jebkad agrāk – video 
streamings, gandrīz neierobežots kanālu 
klāsts, plašas mērķētā mārketinga iespējas 
– tā ir tikai neliela daļa no šīm iespējām. 
Īsumā vērtējot pēdējās tendences, arvien 
vairāk no visas sakaru plūsmas gulstas uz 
datu pārraidi, tā pakāpeniski pārņem ar-
vien plašākas sfēras.

Attīstības situācija tuvākajiem gadiem 
arī ir diezgan skaidra un prognozējama: 
mobilie sakari ir daudz ērtāki un piepra-
sītāki par fiksētajiem sakariem un lielā 
mērā atkārto tās iespējas un pakalpoju-
mus, kuri jau ir ieviesti fiksēto sakaru vidē. 
Mobilo sakaru operatori šajā laukā cenšas 
gūt virsroku savstarpējā tirgus pārdales 
kaujā, tomēr viņu iespējas būtiski iero-
bežo tehnoloģijas. Nupat būtu īstais laiks 
mobilajām datu pārraides tehnoloģijām 
pāriet nākamajā līmenī, jau tiek izmēģi-
nāti dažādi standarti, tostarp Wi-Max un 
citi, taču pagaidām nav visaptverošas pār-
liecības par to, kuri no tiem būs īstie un 
vai tie ir vienīgie iespējamie jauninājumi. 

Šeit jāņem vērā arī fiziskais datu pārraides 
aspekts – ir vērojama tendence pāriet uz 
arvien augstākām frekvencēm. Vēl ir pār-
agri lēst, kādu virzienu izvēlēsies Latvijas 
tirgū darbojošies mobilie operatori, kad 
sastapsies ar straujāku tehnoloģisko lēcie-
nu – pašlaik viņi joprojām strādā ar GSM 
tehnoloģiju, taču ja parādīsies konkurents, 
kas izmanto kādu citu tehnoloģiju, būs in-
teresanti pavērot, kā viņi reaģēs.

Runājot par faktoriem, kādi varētu būt 
noteicošie nozares attīstībā tuvākajos ga-
dos, ir jāatzīmē interesanta situācija, kāda 
izveidojusies negaidīti stingru Eiropas 
Savienības regulējumu iespaidā – neviens 
neprognozēja, ka viesabonēšanas jautā-
jumos ES nostāja būs tik stingra un tiks 
realizēta tik konsekventi. Tas varētu būt 
viens no noteicošajiem momentiem, kas 
ietekmēs nozares attīstības virzienu, jo re-
gulēšana vienmēr ir jautājums par līdzsva-
ru starp pakalpojuma kvalitāti un tehno-
loģisko attīstību. Tēlaini izsakoties, mazie 
ģēniji ”virtuves eksperimentos” vienmēr 
būs tehnoloģiski pārāki, savukārt, lielās 
kompānijas jauninājumus ieviesīs lēnāk, 
bet kvalitatīvāk. Jāatceras, ka ne Latvijai, 
ne visai Eiropas Savienībai pagaidām nav 
ilgtermiņa regulēšanas pieredzes teleko-
munikāciju sfērā, un tuvāko gadu notiku-
mi parādīs, cik efektīva tā var būt.

PēTERIS ŠMIDRE, Baltkom valdes priekšsēdē-
tājs, Latvijas Telekomunikāciju Asociācijas 
valdes priekšsēdētājs

Bankas viedoklis

Lielāko iespaidu uz nozares attīstību 
Latvijā tuvāko gadu laikā atstās Lattele-
com un LMT pārdošanas megadarījums, 
protams, ja tas vispār notiks. Visā nozarē 
un arī daļēji saistītajās nozarēs tas būtiski 
ietekmēs gan konkurenci, gan iespējamo 
jaunu tehnoloģisku risinājumu ieviešanas 

ātrumu, gan konkrētu uzņēmumu darbī-
bas stratēģiju vai pat īpašnieku struktū-
ru. Nozarei kopumā ir raksturīga strauja 
jaunu tehnoloģiju parādīšanās (ne visas 
attaisno uz tām liktās cerības), tāpēc uz-
ņēmumiem jābūt gataviem investēt.

Telekomunikāciju un sakaru nozares 
vidējais pieauguma temps tuvākajos ga-

dos, visticamāk, saglabāsies 8-10% robe-
žās. Var prognozēt, ka tuvāko piecu gadu 
laikā vadošo Latvijas sakaru uzņēmumu 
EBITDA rentabilitāte (45-50%) sama-
zināsies, taču, skatoties uz tendencēm 
līdzīgos uzņēmumos ES, varētu pieaugt 
ieņēmumi no viena abonenta (EPS).0

AIgARS gAMULS,
SEB Unibanka vecākais 
kredītrisku analītiķis

Nozares attīstības prognoze: POZITĪVA

TELEKOMUNIKāCIJAS, SAKARI
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Vieta nosaukums Uzņēmuma vērtība, 
01.01.2007, miljoni Ls

Uzņēmuma vērtība 
01.01.2006, miljoni Ls 

Vērtības 
izmaiņas nozare

4
SIA “LATVIJAS MOBILAIS 
TELEFONS”

630,64 315,09 100%
Telekomunikācijas 
un sakari

7 SIA “TELE2” 370,19 230,77 60%
Telekomunikācijas 
un sakari

10 SIA “LATTELECOM” 302,19 212,17 42%
Telekomunikācijas 
un sakari
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Pirktspējas 
krišanos nemana

Situācija tirdzniecībā joprojām ir laba 
– izmaiņas patērētāju pirktspējā pagai-
dām nav vērojamas, tirgotāju apgrozījums 
un peļņa turpina palielināties. Joprojām 
nozares galvenā problēma ir darbaspēka 
trūkums. 

Cerams, ka Saeima ņems vērā tirgotāju 
viedokli, apspriežot paredzamās izmaiņas 
konkurences likumā, kas ir pēdējo mēne-
šu visvairāk apspriestā tēma nozarē. Do-
māju, ka likumdošanas izmaiņas regulēs 
tirdzniecību, taču regulēs arī ražotājus, 
kuriem ir būtiska ietekme tirgū, un iz-
maiņas ir patērētāju interesēs. Jau šobrīd 
cenu pieaugumam vairākām produktu 
grupām – olām, grāmatām, konfektēm 
un cepumiem – nav ekonomiska pamata. 
Nav mainījies arī standarta tirdzniecības 
uzcenojums – apmēram 20%, kas sedz 
telpu nomu, algas un pārējās tirgotāju iz-
maksas. 

Tā kā visas nozīmīgākās preču gru-
pas Latvijā jau ir pārstāvētas, tad tālākās 

tirdzniecības attīstības iespējas saistītas 
galvenokārt ar jaunu pakalpojumu, tādu 
kā, piemēram, Sky & More piedāvātā izle-
jamās eļļas un alkohola izvēle un saliešana 
pudelītēs, vai jaunu produktu veidu ievie-
šanu, piemēram, pēdējos gados notikušo 
dažādu vannas līdzekļu un ziepju piedā-
vājuma attīstību. 

Domāju, ka lielo ārvalstu investoru ie-
nākšana Latvijā tuvākajos gados nav gai-
dāma, jo tie šobrīd aktīvi apgūst Austru-
meiropas (Bulgārijas un Rumānijas), kā 
arī Ķīnas, Krievijas un Brazīlijas tirgus. 
Kad būs veiktas svarīgākās investīcijas 
minētajās valstīs, gan jau investoru skati 
atkal pievērsīsies Latvijai, taču nākamgad 
tas noteikti nenotiks. 

Tirdzniecības uzņēmumu svarīgākais 
uzdevums šobrīd ir noturēties un sagla-
bāt vietu tirgū augstas inflācijas apstākļos. 
Kad šis posms būs pārvarēts – varēs atkal 
domāt par attīstību.HENRIKS DANUSēVIčS, Latvijas Tirgotāju 

asociācijas prezidents

Bankas viedoklis

Tirdzniecības nozarē notiek strauja 
attīstība, par ko liecina gan esošo tirdz-
niecības centru paplašināšanās un jaunu 
būvniecība, gan arvien pieaugošā ārvalstu 
zīmolu parādīšanās Latvijā. Ja iepriekšē-
jos gados visi lieli tirdzniecības objekti 
tika atvērti Rīgā, tad šobrīd pakāpeniski 
notiek to virzība uz reģioniem. 

Latviju tirdzniecības apjomu pieaugu-
ma jomā var uzskatīt par stabilu ES līde-
ri. Arī šī gada dati liecina, ka pieaugums 
varētu būt 22–23% robežās. 

2008. gadā apgrozījuma pieaugums 
varētu sasniegt 15%, savukārt piecu gadu 
vidējais apgrozījuma pieauguma temps 

varētu nokristies līdz 8-10%, gan samazi-
noties IKP pieauguma tempam, gan pa-
tēriņa ierobežošanas rezultātā. Savukārt, 
ja realizēsies t.s. smagās piezemēšanās 

scenārijs, tad tirdzniecības apgrozījuma 
pieaugums varētu samazināties pat uz 
pusi no prognozētā, noslīdot līdz 4-5% 
gadā, kas gan ir maz ticams.

NAURIS PRIEDĪTIS, 
SEB Unibanka 
kredītrisku analītiķis

Nozares attīstības prognoze: POZITĪVA

TIRDZNIECĪBA
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Vieta nosaukums Uzņēmuma vērtība, 
01.01.2007, miljoni Ls

Uzņēmuma vērtība 
01.01.2006, miljoni Ls 

Vērtības 
izmaiņas nozare

26 SIA “VP GROUP LATVIA” 104,11 75,97 37% Tirdzniecība

28 SIA “RIMI LATVIA” 97,38 125,37 -22% Tirdzniecība

48 AS “DROGAS” 43,89 41,72 5% Tirdzniecība

59 SIA “STOCKMANN” 37,05 Jauns  Jauns Tirdzniecība

61 SIA “SIS BIZNESA SERVISS” 35,35 21,46 65% Tirdzniecība

88 SIA “L’OREAL BALTIC” 24,39 12,48 95% Tirdzniecība

92 AS “KOLONNA” 23,74 Jauns  Jauns Tirdzniecība

97 SIA “RD Elektroniks” 22,86 18,11 26% Tirdzniecība

99
SIA “JYSK LINNEN’N 
FURNITURE”

22,36 9,66 132% Tirdzniecība
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Jāatbild pašiem – 
ko gribam saņemt 
no tranzīta

Kas vajadzīgs, lai Latvija būtu labklā-
jības valsts saviem iedzīvotājiem, valsts, 
kurā ir sakārtota vide, attīstīta ekonomika 
un galvenais mērķis – indivīda un sabied-
rības attīstība? Šāds jautājums jāuzdod, 
domājot par Latvijas attīstības ilgtspēju. 

Ja skatās no šādas pozīcijas, tad, šķiet, 
ka pašreizējā biznesa filozofija Latvijā ir: 
kamēr esmu pie varas, tikmēr rūpējos par 
savām personiskajām interesēm, nedomā-
jot par valsti un nākotni. Kamēr ir tā, tik-
mēr nav iespējams runāt par valsts poten-
ciālu, bet tikai par dažu konkrētu cilvēku 
potenciālu. Viss teiktais pilnībā attiecas uz 
tranzīta nozari. 

Patiešām priecājos par katru bagātu cil-
vēku, taču neesmu priecīga, ka tas notiek 
uz citu (arī uz mana) rēķina. Shēma – vie-
ni maksā nodokļus, lai citi uz to bāzes var 
taisīt savu personisko biznesu, mani neap-
mierina. 

Ko šajos apstākļos darīt ar transporta un 
loģistikas nozari, vismaz tās lielo daļu – os-

tām, termināliem, cauruļvadiem? Īsā atbilde 
ir šāda – kamēr to visu kontrolēs konkrēti 
cilvēki, kas gūst labumu tikai sev, vienlaikus 
esot gan uzņēmēji, gan noteikumu diktētāji 
no valsts, tikmēr ar nozari nevar darīt neko. 
Vismaz līdz nākošajām vēlēšanām.

Garāka atbilde būtu šāda – Latvijai ir 
potenciāls! Tai piemīt gan mazām valstīm 
raksturīgās priekšrocības – ātrums un 
spēja piemēroties izmaiņām, gan arī vieta, 
kas ideāli piemērota transportam un lo-
ģistikai. Jautājums ir, kā mēs šo potenciālu 
izmantojam? Piemēram, ko mums šodien 
dod liela transporta plūsma? Sabeigtus ce-
ļus? Netīrību un stresu pierobežas iedzī-
votājiem? Negatīvas emocijas šoferiem, 
stāvot vairākas diennaktis garā rindā? 

Jāveido domāšanas veids, kura pamatā 
liekamas vērtības – zināšanas, cieņa, izci-
lība, ilgtspējīga domāšana. Pirmkārt, ir jā-
veido šis domāšanas veids un tad arī radī-
sies pilnīgi jauni risinājumi attīstībai, par 
kādiem pagaidām mēs vel nedomājam.

ŽANETA JAUNZEME, LTRK viceprezidente, Latvi-
jas Krievijas biznesa attīstības padomes locekle

Bankas viedoklis

Pēdējo 3 gadu laikā pēc iestāšanās ES 
kravu apgrozījums autotransportā ir pa-
lielinājies par 61,7%.

2007. gadā tirgus pieaugums svārstī-
sies 15–20% robežās, starptautiskajos 
pārvadājumos – 20–25%. Pēc 2008. gada 
pieauguma tempi samazināsies (5–10% 
gadā), jo Latvijas autotransporta kopējais 
parka apjoms ir tuvu iespēju robežām un 
nozarē katastrofāli trūkst darbaspēka.

EBITDA maržai, pieaugot lielāka-
jai daļai izmaksu posteņu (darba algas, 
degviela, remontdarbi, apdrošināšana), 
pēdējo gadu laikā ir tendence samazinā-
ties. Tā kā būtisks izmaksu kritums nav 

paredzams, šī tendence turpināsies arī 
nākamajos gados. Papildu spiedienu uz 

uzņēmuma rentabilitāti rada konkuren-
ce, kas valda šajā tirgū. 

VALDIS 
MITENBERgS, 
Hansabankas 
Uzņēmumu 
apkalpošanas daļas 
vadītājs

Nozares attīstības prognoze: POZITĪVA
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Vieta nosaukums Uzņēmuma vērtība, 
01.01.2007, miljoni Ls

Uzņēmuma vērtība 
01.01.2006, miljoni Ls 

Vērtības 
izmaiņas nozare

12 AS “VENTSPILS NAFTA” 248,64 204,92 21%
Transports, tranzīts, 
loģistika

34 AS “VENTBUNKERS” 66,16 168,28 -61%
Transports, tranzīts, 
loģistika

14 AS “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” 222,83 177,92 25%
Transports, tranzīts, 
loģistika

17 VAS “LATVIJAS DZELZCEĻŠ” 167,93 147,02 14%
Transports, tranzīts, 
loģistika

27 RP SIA “RĪGAS SATIKSME” 99,24 35,53 179%
Transports, tranzīts, 
loģistika

32
AS “AIR BALTIC 
CORPORATION”

73,00 68,18 7%
Transports, tranzīts, 
loģistika

47 SIA “STREK” 44,10 24,19 82%
Transports, tranzīts, 
loģistika

53
SIA “BALTIC CONTAINER 
TERMINAL”

42,36 Jauns  Jauns 
Transports, tranzīts, 
loģistika

54 SIA “VK TRANZITS” 41,78 20,88 100%
Transports, tranzīts, 
loģistika

63
VAS “STARPTAUTISKĀ 
LIDOSTA “RĪGA””

34,68 25,21 38%
Transports, tranzīts, 
loģistika

TRANZĪTS, TRANSPORTS





Problēmu atslēgas 
vārds ir cilvēkresursi

IVETA SPRŪDŽA, 
Hotel Bergs 
direktore 

Bankas viedoklis

Nākotnē gaidāma izaugsme, bet vairs ne 
tik strauja, kāda tā bija līdz šim – 5–15% 
liela izaugsme tūristu skaita ziņā un nikna 
konkurence starp jau esošajām viesnīcām 
un jaunpienācējām. Tā rezultāts būs ap-
grozījuma un rentabilitātes stabilizācija 
un pakāpeniska lejupslīde.

Iepriekšējos gados sasniegtos rentabi-

litātes rādītājus izdosies saglabāt vai ne-
daudz uzlabot tikai tirgus līderiem, bet 
mazajām viesnīcām un tām, kam izdzī-

vošanas faktors galvenokārt ir tikai zema 
cena, pieaugošās konkurences dēļ jārēķi-
nās ar zemāku rentabilitāti. 

Komentē VALDIS MITENBERgS, 
Hansabankas Uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītājs

Nozares attīstības prognoze: POZITĪVA

Vieta nosaukums Uzņēmuma vērtība, 
01.01.2007, miljoni Ls

Uzņēmuma vērtība 
01.01.2006, miljoni Ls 

Vērtības 
izmaiņas nozare

60 AS “RI-OS” 35,72 45,99 -22%
Tūrisms un 
viesnīcu darbība

79 SIA “POLAR BEK DAUGAVA” 29,00 32,77 -11%
Tūrisms un 
viesnīcu darbība

TŪRISMS, VIESNĪCAS

Latvijas viesnīcu piedāvājums šobrīd nav 
perfekts – lai gan spektra dārgā gala vies-
nīcu produkts pats par sevi ir labs, tomēr 
serviss bieži vien klibo pat tajās. Spektra 
vidusdaļā un lētajā galā arī vērojamas pro-
dukta kvalitātes un servisa problēmas. Visu 
šo problēmu atslēgas vārds ir cilvēkresursi 
– to izglītošana šobrīd ir viena no svarīgā-
kajām nozares problēmām. Nozares finan-

siālie rādītāji ir izteikti pozitīvi, taču vismaz 
daļēji tas saistīts ar inflāciju un cenu celša-
nos. Šis process turpināsies arī tuvākajos 
gados, taču nesasniegs to līmeni, kad tūristi 
sāks uzskatīt Latviju par pārāk dārgu valsti 
– process notiks pakāpeniski, uzmanīgi vē-
rojot cenas Eiropā un citās valstīs. Tomēr 
nebrīnīšos, ja turpmākajos piecos gados 
viesnīcu cenas pieaugs vēl par 25%. 
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Reģistrēto transportlīdzekļu skaita dinamika 
(1997-2007)

Gads Visi 
transportlīdzekļi

Vieglie 
automobiļi

1997. g. 1. janv. 534 769 379 895

2002. g. 1. janv. 776 229 586 209

2007. g. 1. janv. 1 062 935 822 011

Pakalpojumu kvalitātes 
ziņā konkurējam ar 
privātstruktūrām

CSDD eksistences galvenais uzdevums 
ir sniegt kvalitatīvus pakalpojumus auto-
vadītājiem. Ar tiem kaut reizi dzīve ir sa-
stapies ikviens Latvijas autovadītājs. Ceļu 
Satiksmes drošības direkcijai ir trīs galve-
nie uzdevumi un pakalpojumi – pirmkārt, 
uzturēt un nodrošināt transportlīdzekļu 
un to vadītāju reģistra darbību un reģis-
trēt transportlīdzekļus, otrkārt, pieņemt 

transportlīdzekļu vadītāju eksāmenus un, 
treškārt, nodrošināt valsts tehniskās ap-
skates. 

Galvenais CSDD uzdevums ir trans-
portlīdzekļu un to vadītāju reģistra dar-
bības nodrošināšana. Šis reģistrs ir vispu-
sīga datu bāze, kas vienuviet apkopo visu 
nepieciešamo informāciju par transport-
līdzekļiem un to vadītājiem. Starp citu, 
vēl pirms iestāšanās Eiropas Savienībā, 
tās ekspertu veiktajā pētījumā Latvijas 
CSDD izveidotais reģistrs ir atzīts par 
vienu no labākajām satiksmes uzraudzī-
bas un kontroles sistēmām, kā arī vienu 
no pilnīgākajiem šāda tipa reģistriem Ei-
ropā. Jāsaka, lai gan CSDD savu pakalpo-
jumu jomā ir monopolists, tomēr pakal-
pojumi tiek sniegti pēc stingri noteiktiem 
standartiem un procedūrām, piemēram, 
mūsu pakalpojumi bija pieejami interne-
tā ātrāk nekā tos ieviesa bankas, kas dau-
dzos tehnoloģiskos jautājumos Latvijā bi-
jušas pirmās. Tas ļauj mums pakalpojumu 
kvalitātes ziņā konkurēt ar pakalpojumu 
sniedzējiem citās nozarēs – arī privāt-
struktūrās.

Runājot par nākotni, jāsaka, ka Latvi-
jā pēdējos trijos gados ir bijis straujākais 
jauno transportlīdzekļu pieauguma temps 
Eiropā. Turpinoties šādai valsts attīstībai, 
Latvija drīz sasniegs citu attīstīto Eiropas 
valstu līmeni. Uz 2006. gada 1. janvāri re-
ģistrēto automašīnu skaits Latvijā bija 323 
uz 1000 iedzīvotājiem. Igaunijā un Lietuvā 

tas attiecīgi bija 367 un 428 automašīnas. 
No jaunajām ES dalībvalstīm vislielākais 
skaits bija Slovēnijā – 474. Eiropā kopumā 
visvairāk automašīnu uz 1000 iedzīvotā-
jiem bija reģistrētas Itālijā (558) un Vācijā 
(563). Šāda tendence nozīmē, ka tuvāka-
jos gados neizbēgami pieaugs arī CSDD 
sniegto pakalpojumu apjoms – gan trans-
portlīdzekļu reģistrācijas operācijas, gan 
veiktās tehniskās apskates u.c. 

Manuprāt, būtisku risku CSDD nākot-
nei nav. Liela uzmanība tiek pievērsta 
arī tehnoloģiskajai attīstībai, kur ne tikai 
esam mācījušies no citu valstu pieredzes, 
bet atsevišķos jautājumos esam bijuši soli 
priekšā. Kā piemērus tam var minēt da-
torizēto transportlīdzekļu vadītāju kvali-
fikācijas iegūšanas teorētisko eksāmenu, 
datorizētu iesniegumu aizpildīšanu, kurā 
klientam atliek tikai salīdzināt datus un 
parakstīties, kā arī to, ka visi CSDD iz-
sniegtie dokumenti ir izdrukas no reģis-
tra, kas izslēdz kļūdu iespējamību.

ANDRIS LUKSTIņŠ, 
Ceļu Satiksmes Drošības direkcijas direktors

Investoru viedoklis

Līdz ar straujo ekonomikas izaugsmes 
tempu, ir gaidāms, ka pieaugs pieprasī-

jums pēc valsts sektora sniegtajiem pa-
kalpojumiem. Pastiprināta izaugsme ir 
gaidāma tajos valsts pakalpojumu sekto-
ros, kuri ir saistīti ar iekšējā patēriņa no-
drošināšanu, piemēram, CSDD. Jāņem 
vērā arī tas, ka valsts sniegtajiem pakal-

pojumiem nav alternatīvas – tos visbie-
žāk sniedz viens monopoluzņēmums. 
Lai gan nozares izaugsmi daļēji var pa-
lēnināt inflācijas bremzēšanas plāns, to-
mēr kopumā tā tuvākajā nākotnē var tikt 
vērtēta kā pozitīva.

REINIS 
MARTINSONS, 
IBS Prudentia 
asociētais direktors Vieta nosaukums Uzņēmuma vērtība, 

01.01.2007, miljoni Ls
Uzņēmuma vērtība 

01.01.2006, miljoni Ls 
Vērtības 
izmaiņas nozare

98
VAS “CEĻU SATIKSMES 
DROŠĪBAS DIREKCIJA”

22,57 Jauns Jauns Citi pakalpojumi

Nozares attīstības prognoze: POZITĪVA

VALSTS  PAKALPOJUMI
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