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Saturs

29 101 vērtīgākais Latvijas uzņēmums 

35  Kapitāla sleja. Gads sarkanajā 

36 IBS Prudentia sleja. 2008. gada izaicinājums 

38 Rīgas fondu biržas sleja. Stabilitātes vērtība 

40 Makroekonomiskā prognoze. Būs interesants gads 

44 Alkoholiskie dzērieni. Alkohola tirgus – stabils 

46 Azartspēles. Azartspēlēs – liels kritums 

48 Bankas un finanšu pakalpojumi. Bankas – tautsaimniecības spogulis 

50 Būvmateriāli, būvniecība. Vajadzīgs attīstības plāns 

52 Informācijas tehnoloģijas. Taupība apcērt IT budžetus 

54 Degvielas tirdzniecība. Palielinās lielo dominance 

55 Auto tirdzniecība. Kritums – 36% 

56 Enerģētika. Tarifu paaugstinājums – neizbēgams 

58 Farmācija. Saglabājas labas perspektīvas  

60 Komunālie pakalpojumi. Joprojām – stabils pieprasījums 

62 Mežsaimniecība un kokrūpniecība. Apjomi krīt, bet perspektīvas labas 

64 Nekustamais īpašums. Cenām vairs nav kur krist 

66 Pārtikas ražošana. Sasteigto lēmumu briesmas 

67 Rūpniecība. Konkurences apstākļi – joprojām nevienlīdzīgi 

68 Telekomunikācijas. Krīze skars maz 

70 Tirdzniecība. Esam sagatavojušies grūtībām 

72 Tranzīts un transports. Jākoncentrē uzmanību uz Krieviju 

74 Tūrisms un viesnīcas. Prioritāte – kvalitātes uzlabošana 

76 TOP jaunpienācēji, izkritušie, straujāk augošie un vērtību zaudējošie uzņēmumi 

Informatīvie	atbalstītāji:

26 Kapitāls  11 / 2008





Kapitāls  11 / 2008Kapitāls  11 / 2008 3029

Vi
et

a 
20

08
. g

ad
ā

Vi
et

a 
20

07
. g

ad
ā

Nosaukums

Uzņēmuma 
vērtība, 
2008.

gada TOP 
milj. LVL

Uzņēmuma 
vērtība, 
2007.

gada TOP 
milj. LVL

Vērtības 
izmaiņas,

%

Apgrozījums 
2007. 
gadā*, 

milj. LVL

Normalizētā 
EBITDA* 

2007. gadā, 
milj. LVL

Tīrā peļņa 
2007. gadā, 

milj. LVL

N
AS

DA
Q

 O
M

X 
RI

G
A 

Pā
rv

al
dī

ba
sk

oe
fic

ie
nt

s

Nozare

1 1 Swedbank AS 873.88 1,142.91 -23.54% 5,060.89 505.13 100.29 91 Bankas un finanšu pakalpojumi

2 5 Latvenergo AS 667.75 579.17 15.30% 405.33 87.53 7.86 47 Enerģētika

3 6 Latvijas Valsts Meži AS 613.83 469.76 30.67% 162.35 107.52 92.67 62 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

4 3 SEB Banka AS 608.44 656.19 -7.28% 3,428.21 252.33 77.18 97 Bankas

5 4 Latvijas Mobilais 
Telefons SIA 510.00 630.64 -19.13% 193.63 89.11 62.46 72 Telekomunikācijas un sakari

6 2 Parex Banka AS 344.12 731.17 -52.94% 3,352.62 217.15 41.42 61 Bankas un finanšu pakalpojumi

7 7 Tele2 SIA 319.51 370.19 -13.69% 122.88 56.97 40.63 62 Telekomunikācijas un sakari

8 10 Lattelecom SIA 315.75 302.19 4.49% 148.53 55.50 38.07 92 Telekomunikācijas un sakari

9 8 Rietumu Banka AS 266.52 344.03 -22.53% 1,216.24 121.33 34.61 77 Bankas un finanšu pakalpojumi

10 9 Latvijas Gāze AS 248.61 329.95 -24.65% 239.44 52.57 31.07 97 Enerģētika

11 14 Latvijas Kuģniecība AS 228.44 222.83 2.52% 123.20 39.86 34.42 53 Transports, Tranzīts, Loģistika

12 17 Latvijas Dzelzceļš VAS 211.46 167.93 25.92% 262.48 59.28 28.29 31 Transports, Tranzīts, Loģistika

13 13 Aizkraukles Banka AS 200.83 243.95 -17.68% 1,102.82 85.26 27.51 64 Bankas un finanšu pakalpojumi

14 11 DnB Nord Banka AS 189.45 250.36 -24.33% 2,059.12 143.03 19.18 86 Bankas un finanšu pakalpojumi

15 12 Ventspils Nafta AS 176.50 118.04 49.53% 82.00 25.38 64.19 51 Transports, Tranzīts, Loģistika

16 15 Alfor SIA 162.66 195.76 -16.91% 60.24 32.27 22.65 26 Azartspēles

17 26 VP Group Latvia SIA 157.60 104.11 51.38% 354.35 23.41 14.34 43 Tirdzniecība

18 20 Liepājas Metalurgs AS 122.11 124.81 -2.16% 235.42 22.12 17.19 85 Ražošana

19 24 Grindeks AS 119.99 107.16 11.98% 51.47 10.52 7.12 100 Medicīna un farmācija

20 38 Trasta 
Komercbanka AS 111.35 59.40 87.46% 289.50 31.32 15.97 81 Bankas un finanšu pakalpojumi

21 27 Rīgas Satiksme RP SIA 111.00 99.24 11.85% 89.08 17.45 0.16 49 Transports, Tranzīts, Loģistika

22 28 RIMI Latvia SIA 101.38 97.38 4.11% 397.23 14.53 3.53 60 Tirdzniecība

23 37 GE Money AS 100.98 63.12 59.98% 29.18 11.93 2.34 69 Bankas un finanšu pakalpojumi

24 19 Elko Grupa AS 91.53 138.15 -33.75% 525.03 20.07 16.41 76 Informāciju tehnoloģijas

25 22 Latvijas Finieris AS 84.07 115.31 -27.09% 116.20 13.59 2.83 51 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

26 35 Aldaris AS 80.87 64.68 25.02% 36.96 9.77 6.77 58 Tabaka un Alkohols

27 29 UPB SIA 75.69 93.71 -19.23% 78.78 14.38 8.97 30 Būvniecība un būvmateriāli

28 16 Latvijas Hipotēku un 
Zemes Banka AS 71.21 191.02 -62.72% 927.59 62.41 6.52 84 Bankas un finanšu pakalpojumi

29 31 A.C.B AS 69.80 74.82 -6.71% 74.07 13.62 10.41 18 Būvniecība un būvmateriāli

30 70 Rīgas Ūdens SIA 66.45 32.15 106.66% 25.40 9.61 1.79 31 Komunālie pakalpojumi

31 21 Knauf SIA 65.18 120.76 -46.02% 58.35 13.19 8.65 53 Būvniecība un būvmateriāli

32 23 Norvik Banka AS 64.69 111.21 -41.83% 618.75 55.49 6.22 75 Bankas un finanšu pakalpojumi

33 33 Latvijas Tirdzniecības 
Banka AS 64.27 71.35 -9.92% 580.79 32.66 7.76 91 Bankas un finanšu pakalpojumi

34 36 Latvija Statoil SIA 64.14 63.38 1.20% 283.52 14.19 8.3 74 Degvielas tirdzniecība

35 52 Latvijas Balzams AS 63.09 42.62 48.03% 105.12 6.73 3.32 71 Tabaka un Alkohols

36 60 RI-OS AS (Viesnīca 
Latvija) 56.43 35.72 57.97% 14.42 6.99 2.69 54 Tūrisms un Viesnīcu darbība

37 48 Drogas AS 55.98 43.89 27.53% 61.87 6.70 4.88 53 Tirdzniecība

38 46 Recipe Plus AS 53.23 44.11 20.66% 88.81 5.94 4.69 27 Medicīna un farmācija

39 55 Rīgas Siltums AS 52.66 40.89 28.77% 74.80 7.43 4.14 39 Komunālie pakalpojumi 

40 82 Skonto Būve SIA 50.13 27.89 79.79% 76.53 12.95 11.31 40 Būvniecība un būvmateriāli

41 18 UniCredit Bank AS 46.62 161.72 -71.17% 735.65 48.58 3.46 94 Bankas un finanšu pakalpojumi

42 63 Starptautiskā Lidosta 
Rīga VAS 44.84 34.68 29.29% 20.79 7.19 2.46 40 Transports, Tranzīts, Loģistika

43 nav Baltijas Izaugsmes 
Grupa AS (BIG) 44.82 Jauns - 9.61 5.38 2.12 61 Bankas un finanšu pakalpojumi

44 39 Latvijas Biznesa 
Banka AS 44.67 58.12 -23.15% 306.52 16.28 5.85 84 Bankas un finanšu pakalpojumi

45 44 Olympic Casino 
Latvia SIA 41.88 47.17 -11.22% 24.00 7.60 3.44 68 Azartspēles

46 66 Severstaļlat AS 41.65 33.80 23.22% 171.37 7.72 2.36 73 Ražošana

47 67 Peri SIA 40.89 33.43 22.31% 12.61 7.72 3.96 58 Būvniecība un būvmateriāli

48 50 Nelss SIA 40.87 43.47 -6.00% 97.58 7.97 1.89 43 Būvniecība un būvmateriāli

49 73 Valmieras Stikla 
Šķiedra AS 38.93 31.12 25.10% 37.20 6.35 0.06 88 Ražošana
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1 1 Swedbank AS 873.88 1,142.91 -23.54% 5,060.89 505.13 100.29 91 Bankas un finanšu pakalpojumi

2 5 Latvenergo AS 667.75 579.17 15.30% 405.33 87.53 7.86 47 Enerģētika

3 6 Latvijas Valsts Meži AS 613.83 469.76 30.67% 162.35 107.52 92.67 62 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

4 3 SEB Banka AS 608.44 656.19 -7.28% 3,428.21 252.33 77.18 97 Bankas

5 4 Latvijas Mobilais 
Telefons SIA 510.00 630.64 -19.13% 193.63 89.11 62.46 72 Telekomunikācijas un sakari

6 2 Parex Banka AS 344.12 731.17 -52.94% 3,352.62 217.15 41.42 61 Bankas un finanšu pakalpojumi

7 7 Tele2 SIA 319.51 370.19 -13.69% 122.88 56.97 40.63 62 Telekomunikācijas un sakari

8 10 Lattelecom SIA 315.75 302.19 4.49% 148.53 55.50 38.07 92 Telekomunikācijas un sakari

9 8 Rietumu Banka AS 266.52 344.03 -22.53% 1,216.24 121.33 34.61 77 Bankas un finanšu pakalpojumi

10 9 Latvijas Gāze AS 248.61 329.95 -24.65% 239.44 52.57 31.07 97 Enerģētika

11 14 Latvijas Kuģniecība AS 228.44 222.83 2.52% 123.20 39.86 34.42 53 Transports, Tranzīts, Loģistika

12 17 Latvijas Dzelzceļš VAS 211.46 167.93 25.92% 262.48 59.28 28.29 31 Transports, Tranzīts, Loģistika

13 13 Aizkraukles Banka AS 200.83 243.95 -17.68% 1,102.82 85.26 27.51 64 Bankas un finanšu pakalpojumi

14 11 DnB Nord Banka AS 189.45 250.36 -24.33% 2,059.12 143.03 19.18 86 Bankas un finanšu pakalpojumi

15 12 Ventspils Nafta AS 176.50 118.04 49.53% 82.00 25.38 64.19 51 Transports, Tranzīts, Loģistika

16 15 Alfor SIA 162.66 195.76 -16.91% 60.24 32.27 22.65 26 Azartspēles

17 26 VP Group Latvia SIA 157.60 104.11 51.38% 354.35 23.41 14.34 43 Tirdzniecība

18 20 Liepājas Metalurgs AS 122.11 124.81 -2.16% 235.42 22.12 17.19 85 Ražošana

19 24 Grindeks AS 119.99 107.16 11.98% 51.47 10.52 7.12 100 Medicīna un farmācija

20 38 Trasta 
Komercbanka AS 111.35 59.40 87.46% 289.50 31.32 15.97 81 Bankas un finanšu pakalpojumi

21 27 Rīgas Satiksme RP SIA 111.00 99.24 11.85% 89.08 17.45 0.16 49 Transports, Tranzīts, Loģistika

22 28 RIMI Latvia SIA 101.38 97.38 4.11% 397.23 14.53 3.53 60 Tirdzniecība

23 37 GE Money AS 100.98 63.12 59.98% 29.18 11.93 2.34 69 Bankas un finanšu pakalpojumi

24 19 Elko Grupa AS 91.53 138.15 -33.75% 525.03 20.07 16.41 76 Informāciju tehnoloģijas

25 22 Latvijas Finieris AS 84.07 115.31 -27.09% 116.20 13.59 2.83 51 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

26 35 Aldaris AS 80.87 64.68 25.02% 36.96 9.77 6.77 58 Tabaka un Alkohols

27 29 UPB SIA 75.69 93.71 -19.23% 78.78 14.38 8.97 30 Būvniecība un būvmateriāli

28 16 Latvijas Hipotēku un 
Zemes Banka AS 71.21 191.02 -62.72% 927.59 62.41 6.52 84 Bankas un finanšu pakalpojumi

29 31 A.C.B AS 69.80 74.82 -6.71% 74.07 13.62 10.41 18 Būvniecība un būvmateriāli

30 70 Rīgas Ūdens SIA 66.45 32.15 106.66% 25.40 9.61 1.79 31 Komunālie pakalpojumi

31 21 Knauf SIA 65.18 120.76 -46.02% 58.35 13.19 8.65 53 Būvniecība un būvmateriāli

32 23 Norvik Banka AS 64.69 111.21 -41.83% 618.75 55.49 6.22 75 Bankas un finanšu pakalpojumi

33 33 Latvijas Tirdzniecības 
Banka AS 64.27 71.35 -9.92% 580.79 32.66 7.76 91 Bankas un finanšu pakalpojumi

34 36 Latvija Statoil SIA 64.14 63.38 1.20% 283.52 14.19 8.3 74 Degvielas tirdzniecība

35 52 Latvijas Balzams AS 63.09 42.62 48.03% 105.12 6.73 3.32 71 Tabaka un Alkohols

36 60 RI-OS AS (Viesnīca 
Latvija) 56.43 35.72 57.97% 14.42 6.99 2.69 54 Tūrisms un Viesnīcu darbība

37 48 Drogas AS 55.98 43.89 27.53% 61.87 6.70 4.88 53 Tirdzniecība

38 46 Recipe Plus AS 53.23 44.11 20.66% 88.81 5.94 4.69 27 Medicīna un farmācija

39 55 Rīgas Siltums AS 52.66 40.89 28.77% 74.80 7.43 4.14 39 Komunālie pakalpojumi 

40 82 Skonto Būve SIA 50.13 27.89 79.79% 76.53 12.95 11.31 40 Būvniecība un būvmateriāli

41 18 UniCredit Bank AS 46.62 161.72 -71.17% 735.65 48.58 3.46 94 Bankas un finanšu pakalpojumi

42 63 Starptautiskā Lidosta 
Rīga VAS 44.84 34.68 29.29% 20.79 7.19 2.46 40 Transports, Tranzīts, Loģistika

43 nav Baltijas Izaugsmes 
Grupa AS (BIG) 44.82 Jauns - 9.61 5.38 2.12 61 Bankas un finanšu pakalpojumi

44 39 Latvijas Biznesa 
Banka AS 44.67 58.12 -23.15% 306.52 16.28 5.85 84 Bankas un finanšu pakalpojumi

45 44 Olympic Casino 
Latvia SIA 41.88 47.17 -11.22% 24.00 7.60 3.44 68 Azartspēles

46 66 Severstaļlat AS 41.65 33.80 23.22% 171.37 7.72 2.36 73 Ražošana

47 67 Peri SIA 40.89 33.43 22.31% 12.61 7.72 3.96 58 Būvniecība un būvmateriāli

48 50 Nelss SIA 40.87 43.47 -6.00% 97.58 7.97 1.89 43 Būvniecība un būvmateriāli

49 73 Valmieras Stikla 
Šķiedra AS 38.93 31.12 25.10% 37.20 6.35 0.06 88 Ražošana
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50 30 Latvijas Krājbanka AS 38.92 83.57 -53.43% 671.34 41.27 4.95 86 Bankas un finanšu pakalpojumi

51 56 Inserviss Group SIA 37.51 40.53 -7.45% 13.23 4.58 1.12 53 Bankas un finanšu pakalpojumi

52 54 VK Tranzīts SIA 36.48 41.78 -12.69% 36.08 5.74 14.07 49 Transports, Tranzīts, Loģistika

53 nav Valsts Nekustamie 
Īpašumi VAS 35.86 Jauns - 9.90 5.02 2.57 35 Operācijas ar nekustamo īpašumu

54 53 Baltic Container 
Terminal SIA 35.45 42.36 -16.30% 9.98 6.10 4.55 8 Transports, Tranzīts, Loģistika

55 84 BMGS AS 35.39 26.71 32.53% 74.11 6.69 4.55 32 Būvniecība un būvmateriāli

56 69 GE Money Bank AS
(Baltic International Bank AS)

35.03 104.63 -66.52% 277.31 34.41 2.92 81 Bankas un finanšu pakalpojumi

57 42 Sentor Farm 
Aptiekas AS 34.80 47.68 -27.01% 46.55 4.34 3.07 33 Medicīna un farmācija

58 95 Olainfarm AS 33.83 23.27 45.39% 18.96 3.11 0.34 75 Medicīna un farmācija

59 nav Merks SIA 32.55 Jauns - 60.51 7.90 5.31 70 Būvniecība un būvmateriāli

60 77 Joker LTD SIA 32.38 29.78 8.72% 16.85 6.31 2.57 34 Azartspēles

61 47 STREK SIA 30.06 44.10 -31.84% 11.52 5.09 3.82 15 Transports, Tranzīts, Loģistika

62 nav Lauma Fabrics SIA 29.72 Jauns - 22.68 4.65 2.62 34 Ražošana

63 49 Binders Ceļu Būve SIA 29.65 43.60 -31.99% 31.43 5.55 3.78 37 Būvniecība un būvmateriāli

64 98 Ceļu Satiksmes 
Drošības Direkcija VAS 28.39 22.57 25.81% 19.97 3.20 1.37 22 Transports, Tranzīts, Loģistika

65 59 Stockmann SIA 27.83 37.05 -24.90% 48.01 4.45 3.4 10 Tirdzniecība

66 85 Cido Grupa SIA 27.22 26.60 2.31% 37.81 3.95 2.15 63 Pārtikas ražošana

67 94 Ramiteh SIA 26.97 23.64 14.12% 10.12 5.14 2.73 54 Būvniecība un būvmateriāli

68 88 L'Oreal Baltic SIA 26.52 24.39 8.73% 26.74 3.13 1.71 60 Tirdzniecība

69 45 Vika Wood SIA 25.93 45.13 -42.56% 44.55 4.49 2.34 68 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

70 79 Polar Bek Daugava SIA 
(Viesnīca Radisson SAS)

25.28 29.00 -12.82% 7.12 3.16 1.32 50 Tūrisms un Viesnīcu darbība

71 40 Neste  Latvija SIA 24.88 55.84 -55.44% 204.28 5.65 3.46 61 Degvielas tirdzniecība

72 nav Mateks Credit SIA 24.21 Jauns - 3.26 3.16 2.13 22 Bankas un finanšu pakalpojumi

73 nav United Panel Group 
Europe SIA 23.77 Jauns - 28.27 4.66 3.92 10 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

74 nav Greis SIA 23.74 Jauns - 72.63 3.09 2.42 15 Tirdzniecība

75 87 SMP Bank AS 
(Multibanka AS) 23.67 25.51 -7.19% 52.01 44.50 0.19 77 Bankas un finanšu pakalpojumi

76 nav Cēsu Alus AS 23.62 Jauns - 23.80 2.86 0.86 57 Tabaka un Alkohols

77 nav Tolmets SIA 22.48 Jauns - 89.12 4.53 1.7 55 Tirdzniecība

78 99 Jysk Linnen'n 
Furniture SIA 21.26 22.36 -4.90% 22.55 4.50 3.76 63 Tirdzniecība

79 nav Volvo Truck Latvia SIA 21.06 Jauns - 63.15 4.45 3.8 60 Auto tirdzniecība

80 nav Kesko Agro Lavija SIA 20.87 Jauns - 92.20 3.80 1.28 63 Tirdzniecība

81 75 Tamro SIA 20.75 30.66 -32.32% 73.33 2.12 1.43 68 Medicīna un farmācija

82 83 Latvijas 
Energoceltnieks SIA 19.98 26.79 -25.45% 44.67 3.53 2.42 64 Būvniecība un būvmateriāli

83 57 Gaujas Koks SIA 19.87 39.01 -49.05% 23.56 3.73 1.66 29 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

84 nav West East 
Industries AS 19.36 Jauns - 8.88 2.68 1.98 41 Operācijas ar nekustamo īpašumu

85 nav Preiļu Siers AS 18.83 Jauns - 33.71 3.05 1.21 12 Pārtikas ražošana

86 62 Domenikss SIA 18.80 35.15 -46.51% 57.48 4.19 2.93 35 Auto tirdzniecība

87 nav Latalko SIA 18.71 Jauns - 34.14 2.25 0.94 15 Tabaka un Alkohols

88 nav Narvesen Baltija SIA 18.69 Jauns - 65.40 2.71 1.25 55 Tirdzniecība

89 nav Energofirma Jauda AS 18.52 Jauns - 26.06 3.58 2.8 30 Enerģētika

90 74 Akciju Komercbanka 
Baltikums AS 18.48 31.01 -40.42% 98.77 12.59 2.02 81 Bankas un finanšu pakalpojumi

91 78 Stora Enso Timber AS 18.22 29.60 -38.43% 29.99 3.22 1.68 58 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

92 nav Zemniecība SIA 
(veikalu tīkls BETA) 17.94 Jauns - 21.82 2.83 2.07 15 Tirdzniecība

93 nav
Paula Stradiņa Klīniskā 
Universitātes Slimnīca VAS

17.76 Jauns - 51.59 2.44 0.26 9 Medicīna un farmācija

94 nav BaltKraft SIA 17.72 Jauns - 16.83 2.73 1.36 26 Tirdzniecība

95 nav Latio SIA 17.69 Jauns - 7.18 2.56 0.15 20 Operācijas ar nekustamo īpašumu

96 89 Rīgas 
Piensaimnieks SIA 17.44 24.11 -27.65% 25.85 2.74 0.37 25 Pārtikas ražošana

97 nav PATA AB SIA 17.43 Jauns - 60.67 3.33 2.01 21 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

98 nav Laima AS 17.36 Jauns - 31.82 2.57 1.2 54 Pārtikas ražošana

99 nav First Data Latvia SIA 17.20 Jauns - 6.98 2.83 1.8 54 IT

100 61 SIS Biznesa Serviss SIA 17.15 35.35 -51.49% 20.50 4.20 3.65 5 Tirdzniecība

101 80 Tilts SIA 17.12 28.48 -39.90% 19.56 3.32 2.37 21 Būvniecība un būvmateriāli

* bankām Apgrozījuma ailē ir norādīta kopējā aktīvu vērtība, Normalizētās EBITDAs ailē – pašu kapītāla bilances vērtība uz 31.12.07
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Īpašumi VAS 35.86 Jauns - 9.90 5.02 2.57 35 Operācijas ar nekustamo īpašumu

54 53 Baltic Container 
Terminal SIA 35.45 42.36 -16.30% 9.98 6.10 4.55 8 Transports, Tranzīts, Loģistika

55 84 BMGS AS 35.39 26.71 32.53% 74.11 6.69 4.55 32 Būvniecība un būvmateriāli

56 69 GE Money Bank AS
(Baltic International Bank AS)

35.03 104.63 -66.52% 277.31 34.41 2.92 81 Bankas un finanšu pakalpojumi

57 42 Sentor Farm 
Aptiekas AS 34.80 47.68 -27.01% 46.55 4.34 3.07 33 Medicīna un farmācija

58 95 Olainfarm AS 33.83 23.27 45.39% 18.96 3.11 0.34 75 Medicīna un farmācija

59 nav Merks SIA 32.55 Jauns - 60.51 7.90 5.31 70 Būvniecība un būvmateriāli

60 77 Joker LTD SIA 32.38 29.78 8.72% 16.85 6.31 2.57 34 Azartspēles

61 47 STREK SIA 30.06 44.10 -31.84% 11.52 5.09 3.82 15 Transports, Tranzīts, Loģistika

62 nav Lauma Fabrics SIA 29.72 Jauns - 22.68 4.65 2.62 34 Ražošana

63 49 Binders Ceļu Būve SIA 29.65 43.60 -31.99% 31.43 5.55 3.78 37 Būvniecība un būvmateriāli

64 98 Ceļu Satiksmes 
Drošības Direkcija VAS 28.39 22.57 25.81% 19.97 3.20 1.37 22 Transports, Tranzīts, Loģistika

65 59 Stockmann SIA 27.83 37.05 -24.90% 48.01 4.45 3.4 10 Tirdzniecība

66 85 Cido Grupa SIA 27.22 26.60 2.31% 37.81 3.95 2.15 63 Pārtikas ražošana

67 94 Ramiteh SIA 26.97 23.64 14.12% 10.12 5.14 2.73 54 Būvniecība un būvmateriāli

68 88 L'Oreal Baltic SIA 26.52 24.39 8.73% 26.74 3.13 1.71 60 Tirdzniecība

69 45 Vika Wood SIA 25.93 45.13 -42.56% 44.55 4.49 2.34 68 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

70 79 Polar Bek Daugava SIA 
(Viesnīca Radisson SAS)

25.28 29.00 -12.82% 7.12 3.16 1.32 50 Tūrisms un Viesnīcu darbība

71 40 Neste  Latvija SIA 24.88 55.84 -55.44% 204.28 5.65 3.46 61 Degvielas tirdzniecība

72 nav Mateks Credit SIA 24.21 Jauns - 3.26 3.16 2.13 22 Bankas un finanšu pakalpojumi

73 nav United Panel Group 
Europe SIA 23.77 Jauns - 28.27 4.66 3.92 10 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

74 nav Greis SIA 23.74 Jauns - 72.63 3.09 2.42 15 Tirdzniecība

75 87 SMP Bank AS 
(Multibanka AS) 23.67 25.51 -7.19% 52.01 44.50 0.19 77 Bankas un finanšu pakalpojumi

76 nav Cēsu Alus AS 23.62 Jauns - 23.80 2.86 0.86 57 Tabaka un Alkohols

77 nav Tolmets SIA 22.48 Jauns - 89.12 4.53 1.7 55 Tirdzniecība

78 99 Jysk Linnen'n 
Furniture SIA 21.26 22.36 -4.90% 22.55 4.50 3.76 63 Tirdzniecība

79 nav Volvo Truck Latvia SIA 21.06 Jauns - 63.15 4.45 3.8 60 Auto tirdzniecība

80 nav Kesko Agro Lavija SIA 20.87 Jauns - 92.20 3.80 1.28 63 Tirdzniecība

81 75 Tamro SIA 20.75 30.66 -32.32% 73.33 2.12 1.43 68 Medicīna un farmācija

82 83 Latvijas 
Energoceltnieks SIA 19.98 26.79 -25.45% 44.67 3.53 2.42 64 Būvniecība un būvmateriāli

83 57 Gaujas Koks SIA 19.87 39.01 -49.05% 23.56 3.73 1.66 29 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

84 nav West East 
Industries AS 19.36 Jauns - 8.88 2.68 1.98 41 Operācijas ar nekustamo īpašumu

85 nav Preiļu Siers AS 18.83 Jauns - 33.71 3.05 1.21 12 Pārtikas ražošana

86 62 Domenikss SIA 18.80 35.15 -46.51% 57.48 4.19 2.93 35 Auto tirdzniecība

87 nav Latalko SIA 18.71 Jauns - 34.14 2.25 0.94 15 Tabaka un Alkohols

88 nav Narvesen Baltija SIA 18.69 Jauns - 65.40 2.71 1.25 55 Tirdzniecība

89 nav Energofirma Jauda AS 18.52 Jauns - 26.06 3.58 2.8 30 Enerģētika

90 74 Akciju Komercbanka 
Baltikums AS 18.48 31.01 -40.42% 98.77 12.59 2.02 81 Bankas un finanšu pakalpojumi

91 78 Stora Enso Timber AS 18.22 29.60 -38.43% 29.99 3.22 1.68 58 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

92 nav Zemniecība SIA 
(veikalu tīkls BETA) 17.94 Jauns - 21.82 2.83 2.07 15 Tirdzniecība

93 nav
Paula Stradiņa Klīniskā 
Universitātes Slimnīca VAS

17.76 Jauns - 51.59 2.44 0.26 9 Medicīna un farmācija

94 nav BaltKraft SIA 17.72 Jauns - 16.83 2.73 1.36 26 Tirdzniecība

95 nav Latio SIA 17.69 Jauns - 7.18 2.56 0.15 20 Operācijas ar nekustamo īpašumu

96 89 Rīgas 
Piensaimnieks SIA 17.44 24.11 -27.65% 25.85 2.74 0.37 25 Pārtikas ražošana

97 nav PATA AB SIA 17.43 Jauns - 60.67 3.33 2.01 21 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

98 nav Laima AS 17.36 Jauns - 31.82 2.57 1.2 54 Pārtikas ražošana

99 nav First Data Latvia SIA 17.20 Jauns - 6.98 2.83 1.8 54 IT

100 61 SIS Biznesa Serviss SIA 17.15 35.35 -51.49% 20.50 4.20 3.65 5 Tirdzniecība

101 80 Tilts SIA 17.12 28.48 -39.90% 19.56 3.32 2.37 21 Būvniecība un būvmateriāli

* bankām Apgrozījuma ailē ir norādīta kopējā aktīvu vērtība, Normalizētās EBITDAs ailē – pašu kapītāla bilances vērtība uz 31.12.07



Kaut arī ir vis-
pārējs opti-
misma kri-

tums, šā gada TOPā 
32 uzņēmumiem vērtība ir palielinājusies, bet 23 uzņēmu-
mi ir jaunpienācēji – tātad ekonomika joprojām saglabā 
dinamismu. Jā, protams, 46 uzņēmumu vērtība ir samazi-
nājusies un vēl 23 – izkrituši no vērtīgāko uzņēmumu sa-
raksta. Tas, ka lielai daļai uzņēmumu vērtība ir samazinā-
jusies, ir izskaidrojams ar negatīvām tendencēm attiecīgās 
nozarēs – izmaksu pieaugumu, konkurences saasināšanos, 
banku finansējuma pieejamības mazināšanos un, protams, 
straujo akciju vērtību kritumu pasaules biržās. Jaunpienā-
cēju skaits – gandrīz ceturtā daļa no TOPa – pierāda to, ka 
Latvijas ekonomika vēl aizvien veidojas un attīstās. 

Stabili tikai līderi
 Stabils šogad ir tikai TOP 10 – tur ir visi tie paši uzņē-

mumi, kas bija 2007. gadā, mainījusies tikai secība, infra-
struktūras uzņēmumiem pabīdot uz leju bankas. Swedbank 
pirmā vieta otro gadu pēc kārtas ir vērtējama īpaši atzinīgi, 
vēl jo vairāk banku nozarei sarežģītajos laikos 2008. gadā. 
Tās vērtības kritums salīdzinājumā ar pagājušo gadu par 
23,54% ir izskaidrojams ar visas banku nozares vērtības kri-
tumu pasaules finanšu krīzes apstākļos. Redzams, ka krietni 
ir samazinājusies arī pārējo banku vērtība, tomēr tās jop-
rojām spēlē būtisku lomu Latvijas ekonomikā, jo 101 vēr-
tīgāko uzņēmumu vidū ir 16 bankas (2007. gadā bija 20). 
Uz kopējā banku fona izceļas arī Trasta komercbanka, kurai 
vērtība ir pieaugusi – tas ir skaidrojams ar ļoti labiem ban-
kas peļņas rādītājiem un pašu kapitāla pieaugumu. Kaut arī 
2007. gads bankām kopumā ir bijis ļoti labs, tomēr pēdējā 
laika notikumi ir ļoti iedragājuši investoru uzticību finan-
šu sektoram kopumā. Tas izpaužas ļoti zemos banku akciju 
cenu līmeņos, piemēram, NASDAQ OMX Nordic finanšu 
sektora indekss 2008. gadā laikā līdz 17. oktobrim bija sama-
zinājies par 56,23% (!). Jāpiezīmē, ka globālās finanšu krīzes 
apstākļos mūsu priekšrocība ir tā, ka Latvijas finanšu tirgus 
ir salīdzinoši vienkāršs un mazattīstīts – strukturētie finan-
šu instrumenti, apdrošināšana, uzņēmumu akciju svārstības 
biržā – tie finanšu pasaules lauciņi, kuros noris krīze, Latvijā 
ir maz attīstīti. Tādēļ sistēmiskie riski Latvijā ir mazāki.

Vēl jāpiebilst, ka finanšu pakalpojumu sektorā nostipri-
nājušies un par vietām vērtīgāko sarakstā konkurē citi finan-

šu pakalpojumu sniedzēji – pārsvarā patēriņa preču kredi-
tētāji. Tas izskaidrojams ar viņu straujo portfeļu pieaugumu 
2007. gada laikā, kas jau apjomā būtiski un samērojami ar 
banku kredītportfeļiem.

Līderi – būvniecība, enerģētika 
un komunālie pakalpojumi

Pozitīva vērtības dinamika ir vērojama ne tikai bankās, 
bet arī lielajos komunālo pakalpojumu un enerģētikas no-
zaru uzņēmumos. Tieši šie uzņēmumi sarežģītos apstākļos 
piesaista pastiprinātu investoru uzmanību, jo tiem ir liels 
un stabils klientu skaits un laba nauda plūsma. Latvijā šīs 
nozares uzņēmumiem ir arī liels ES struktūrfondu atbalsts. 
Tāpēc arī nav ļoti liels pārsteigums, ka straujākais vērtības 
pieaugums jeb 106,66% 2008. gada sarakstā ir AS Rīgas 
ūdens – liela apgrozījuma un peļņas kāpuma dēļ.

Tāpat būtu jāpiemin būvniecības kompāniju vērtības 
pieaugums un dažu nekustamā īpašuma attīstītāju parā-
dīšanās vērtīgāko uzņēmumu sarakstā. Lai gan lejupslīde 
nekustamā īpašuma tirgū vistiešāk ir skārusi t. s. vispārējās 
būvniecības nozari, tomēr pasūtījumi apjomi t. s. smagajā 
vai specializētajā būvniecībā (ceļu būve, infrastruktūras 
objekti, industriālie objekti u. c.) ir auguši un turpina augt. 
Jāatzīmē, ka nozares tālākā perspektīva ir ļoti atkarīga no 
valsts un lielo uzņēmumu pasūtījumiem. Ļoti arī ieprie-
cina atsevišķu ražošanas uzņēmumu – Latvijas Balzams, 
Grindex, Olainfarm un Valmieras stikla šķiedra – pozitīvas 
attīstības tendences, proti, to vērtība ir pieaugusi. 

Ļoti patīkami redzēt arī to, ka starp vērtībā visātrāk 
augošajiem uzņēmumiem ir tādi tradicionāli Latvijas uz-
ņēmumi kā Latvijas Balzams, Olainfarm, Valmieras stik-
la šķiedra, Severstaļļat un Aldaris – visdažādāko nozaru 
ražotnes, kas līdzvērtīgi konkurē šajā ziņā ar tradicionāli 
spēcīgajiem transporta un tranzīta nozares uzņēmumiem 
– Ventspils naftu, Latvijas dzelzceļu, lidostu Rīga – un celt-
niecības nozares uzņēmumiem. Savukārt, analizējot vis-
straujākos vērtības kritumus, uzkrītoša ir kokapstrādes 
uzņēmumu un būvmateriālu ražotāju dominance – viņiem 
šis bijis grūts gads.    

Gribas novēlēt Latvijas uzņēmumiem izturību un at-
jautību, jo nākamais gads nesola vieglus laikus. Ceru, ka 
mūsu veidotais vērtīgāko uzņēmumu saraksts ir devis 
skaidrāku priekšstatu par situāciju Latvijas biznesa vidē un 
ekonomikā. 

Gads sarkanajā
Olafs Zvejnieks  |

Salīdzinot ar iepriekšējā gada Latvijas vērtīgāko uzņēmumu sarakstu, šogad 
negatīvu nozares attīstības vērtējumu, kas atzīmēti ar sarkanu krāsu, ir daudz 
vairāk. Nav jau arī brīnums, jo dramatiskie pēdējā pusgada notikumi pasaulē 
krietni samazinājuši uzņēmēju optimismu. 
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2008. gada TOPs – 
īsts izaicinājums

Veidojot pagājušā gada TOP, nevarējām pat iedo-
māties, kādos apstākļos būs jāveido šī gada vēr-
tīgāko uzņēmumu saraksts. Lielākā finanšu krīze 

pasaulē pēc Lielās depresijas, Latvijas ekonomikas atdziša-
na, nekustamā īpašuma „burbuļa” plīšana pasaulē un Lat-
vijā – tas viss šodien mutuļo, ir apkārt, un šādos apstākļos 
kopā kolēģiem no Kapitāla un NASDAQ OMX Rīgas Fon-
du biržas bija jāveido šo TOPu. Minētie apstākļi ir spēcīgi 
ietekmējuši Latvijas uzņēmumu vērtību, un svārstīgā un 
nenoteiktā situācija finanšu tirgos ir maksimāli sarežģījusi 
darbu ar TOP. 

Būtiskākie faktori, kas ietekmē katra konkrētā uzņēmu-
ma vērtību uz pārējo nozares uzņēmumu fona, ir 3 – EB-
ITDA, pašu kapitāls un tīrā peļņa. TOPā mēs par pamatu 
izmantojām 2007. gada uzņēmumu gada pārskatus. Jāsaka, 
ka, no vienas puses, 2007. gada finanšu rādītāji daudziem 
Latvijas uzņēmumiem ir vieni no labākajiem to darbības 
vēsturē (bankas, būvnieki, enerģētika u. c.). 

No otras puses – jau 2007. gada 2. pusē Latvijas eko-
nomika un attiecīgi uzņēmumu izaugsme sāka bremzēties 
un šis process turpinās 2008. gadā. Tādējādi 2007. gada 

rezultāti uzņēmumu 
vērtības mūsu TOPā 
ir ietekmējuši po-
zitīvi un vilkuši uz 
augšu. Bez tam šo-
gad īpašu vērību mēs 
pievērsām tam, lai TOPs būtu pēc iespējas aktuālāks un 
uzņēmumu vērtība nebūtu atrauta no pēdējā laika notiku-
miem. Tāpēc aprēķinos tiek izmantoti nozaru uzņēmumu 
salīdzinošie reizinātāji, kas, ņemot vērā pēdējo mēnešu 
notikumus, uzņēmumu vērtību vilka uz leju.

Lieku reizi gribas atgādināt, ka šis TOPs balstās uz zi-
nāmiem pieņēmumiem un metodoloģiju, kā arī to, ka dar-
bā mēs izmantojam tikai publiski pieejamo informāciju – 
respektīvi, šī nav uzņēmuma vērtība, par kuru var nopirkt 
vai pārdot uzņēmumu, vai izmantot tiešā veidā darījumos. 
Tā ir biznesa vērtība, kurā ņemti vērā arī uzņēmuma ņem-
tie kredīti. 

Iegūto uzņēmuma vērtību var izmantot kā vērtības 
orientieri. Koriģējot to ar uzņēmuma nepubliskotajiem 
datiem, varētu iegūt vērtību, kas tuva patiesajai. 

Kārlis Krastiņš  |   IBS Prudentia partneris, valdes priekšsēdētājs

Kandidātu atlase
Tāpat kā iepriekš, TOPā kandidātu 

grupā tika iekļauti Latvijas uzņēmumi, 
kuri bija iesnieguši Uzņēmumu reģistrā 
2007. gada pārskatus līdz TOP sastādī-
šanas brīdim oktobra vidū. Jāatzīmē, ka 
šogad LURSOFT ir mūsu informatīvais 
partneris, tas ir ievērojami atvieglojis un 
padarījis efektīvāku mūsu darbu. Tomēr, 
tāpat kā citus gadus, diemžēl nākas seci-
nāt, ka atsevišķi uzņēmumi iesniedz gada 
pārskatus novēloti vai neiesniedz vispār. 
Šie uzņēmumi nav iekļauti vai izkrituši 
no TOP.

Holdingu meitas uzņēmumi TOPā 
netiek vērtēti atsevišķi, ja ir pieejams hol-
dinga konsolidētais pārskats. Ja holdinga 
konsolidētais pārskats nav pieejams vai 
holdinga līdzdalība asociētos uzņēmu-
mos ir zem 50% no to kapitāla, tad meitas 
un asociētie uzņēmumi tiek vērtēti atse-
višķi. Kopumā tika izvērtēti aptuveni 300 
uzņēmumu gada pārskati.

Vērtēšana pēc salīdzinošo 
reizinātāju metodes

TOP atspoguļo uzņēmuma biznesa 
vērtību (enterprise value). Šogad TOPā 
visi uzņēmumi tika vērtēti pēc salīdzi-

nošo reizinātāju (relative multiples) me-
todes. Tas, pirmkārt, ļauj objektīvi skatīt 
Latvijas uzņēmumus līdzīgu Eiropas 
uzņēmumu kontekstā, otrkārt, tādējādi 
TOP ir aktuālāks, un tas atspoguļo uzņē-
muma vērtību TOP veidošanas brīdī.

Uzņēmumu salīdzinošie reizinātāji 
tika iegūti, izveidojot nozaru salīdzinošās 
grupas, kurās tika iekļauti Eiropas biržās 
kotētie uzņēmumi, izmantojot Thomson/
Reuters datu bāzes. Dati tika apkopoti par 
stāvokli 01.10.2008.

Kā noteicošie uzņēmumu darbības 
rādītāji tika izmantoti EBITDA (ienāku-
mi pirms procentu, nodokļu, amortizāci-
jas un nolietojuma atskaitījumiem), pašu 
kapitāls un tīrā peļņa. EBITDA rādītājs 
atsevišķos gadījumos tika „normalizēts”, 
jo tajā netiek iekļauti ārpuskārtas un ne-
raksturīgi uzņēmuma pamatdarbībai ie-
ņēmumi un izdevumi.

Bankas, apdrošināšanas kompānijas 
un citi finanšu pakalpojumu sniedzēji 
tika vērtēti, izmantojot pašu kapitāla un/
vai tīrās peļņas rādītājus. Uzņēmuma in-
dividuālais risks netika vērtēts, jo vērtē-
šana tika balstīta tikai uz gadu pārskatos 
sniegto informāciju. Lai izvērtētu kom-
pānijas specifisko risku, ir nepieciešama 

informācija, kura ne vienmēr ir publiski 
pieejama. Kompānijas, kuras, pēc mūsu 
domām, atbilst ļoti augsta riska profilam, 
netika iekļautas topā. Aizdomu gadīju-
mā, ja kompānija ir kādas finanšu shēmas 
sastāvdaļa, tā TOPā netika iekļauta.

Pārvaldībai – 20%
Katra uzņēmuma caurspīdīgums, 

finanšu pārskatos atklātās informācijas 
kvalitāte, nefinanšu informācijas esamība 
un pieejamība, uzņēmuma pārvaldības 
riski veido daļu no uzņēmuma vērtības. 
Šie faktori tika ņemti vērā arī TOPa 
veidošanā, un tie varēja ietekmēt katra 
uzņēmuma novērtējumu 20% robežās 
atbilstoši 100 punktu skalā izteiktam 
koeficientam, kas raksturo uzņēmuma 
kopējo caurspīdīguma līmeni, finanšu 
pārskatos iekļautās informācijas kva-
litāti un pārvaldības riskus. Būtībā šis 
koeficients atspoguļo to, cik vienkārši 
publiskajā telpā ir iespējams atrast 
būtisku informāciju par uzņēmumu, un 
to, cik atvērts ir uzņēmums, atklājot arī 
to informāciju, kas nav tieši saistīta ar 
tā saimniecisko darbību. Šo koeficientu 
katram uzņēmumam novērtēja NASDAQ 
OMX Rīgas Fondu birža. 

Metodoloģija TOP 101 izveidei
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Šogad Tops ir citāds nekā abos iepriekšējos gados. Tas atspoguļo uzņēmuma vēr-
tību globālās ekonomikas krituma apstākļos. Apstākļos, kad stabilitātes nav – ne 
uzņēmumam, ne valstij, ne katram no mums individuāli. Stabilitāte ir luksuss.

Stabilitātes vērtība

Aplūkojot Topu, uzņēmumu vērtības izmaiņas var 
šķist netaisnas. Divi uzņēmumi strādā līdzīgi, bet 
to vērtība krietni atšķiras. Kāpēc? Domāju, ir sva-

rīgi apzināties, ka uzņēmuma vērtību veido faktori, kas ir 
uzņēmuma tiešā kontrolē, un faktori, kas ir ārpus tā kon-
troles. Pie pirmajiem noteikti jāpieskaita pasaulē notiekošais 
– globālā ekonomika pārdzīvo nopietnas grūtības. Arī Lat-
vijas ekonomika no straujas augšupejas ir iegājusi kvalitatī-
vi atšķirīgā attīstības fāzē. Laiks, kad uzņēmumi un cilvēki 
naudu neskaitīja un kvalitāte nebija izšķirošs konkurences 
un veiksmes faktors, ir pagājis. Naudas vērtība ir palielinā-
jusies, un arvien būtiskāka gan ražotājam, gan patērētājam 
lēmuma pieņemšanā ir t. s. value for money. Investori izvē-
las stabilitāti – mazāku risku un ir gatavi samierināties ar 
pavisam mērenu atdevi. Turklāt izmaiņas ekonomikā ir iz-
mainījušas arī dažādu nozaru perspektīvas. Cieņā ir stabilās, 
prognozējamās nozares, un tas viss radis atspoguļojumu arī 
Latvijas uzņēmumu vērtībās. Nevar arī nepamanīt, ka ik pa 
brīdim medijos parādās skaļi virsraksti par Latvijas ekono-
mikas perspektīvām un bieži zīmētās ainas ir ļoti nepievil-
cīgas. Demokrātiskā valstī, protams, katram ir tiesības paust 
viedokli un masu mediju uzdevums ir atspoguļot šos vie-
dokļus. Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju par tiem pasmaida 
un tulko kā teicēja vēlmi būt oriģinālam un gūt lētu popu-
laritāti. Vēl vairāk, tie raksturo investīciju vides kvalitāti, un 
apstākļos, kad investori izvēlās stabilitāti un nevēlas līdzte-
kus ekonomiskajiem riskiem uzņemties papildus politiskos 
riskus, viņi vienkārši no šī reģiona aiziet. Šie procesi rod 
atspoguļojumu uzņēmumu vērtībās gan tad, ja tie ir kotēti 
biržā, gan arī tad, ja nav. 

Pārvaldības kvalitāte
Tas, ko katra uzņēmuma vadība un akcionāri tiešām 

spēj ietekmēt, ir uzņēmuma pārvaldības kvalitāte. Par to ir 
vērts domāt, jo par akcijām uzņēmumos, kuros ir samazinā-
ti pārvaldības riski, investori ir gatavi maksāt vairāk. Tas tā 
vienmēr ir bijis un būs. Arī šeit nav lielas atšķirības, vai uz-
ņēmums ir vai nav biržā kotēts. Tas ir mīts un atruna, ka pār-
valdības kvalitāte vai korporatīvā pārvaldība ir svarīga tikai 
biržā kotētiem uzņēmumiem. Biznesa attīstībai ir vajadzīga 
nauda – vienalga, kāds ir tās avots, un pārvaldības kvalitāte 
būs aktuāla kā bankām, tā biržas un citiem investoriem. Pār-
valdības kvalitāte veidojas no vadības komandas kvalitātes, 

šo cilvēku pieredzes, 
lēmumu pieņemša-
nas mehānismiem, 
risku pārvaldes esamības, uzņēmuma caurskatāmības un 
citām nozīmīgām sastāvdaļām. Šajā topā, lai izvērtētu uz-
ņēmuma pārvaldības līmeni, izmantojot publiski pieejamo 
informāciju, esam vērtējuši uzņēmumu gada pārskatos ie-
kļauto finansiālo un nefinansiālo informāciju, valdes neat-
karību no akcionāriem, uzņēmumu mājas lapā atrodamo 
informāciju par uzņēmuma vadību, akcionāriem u. c. Kāds 
jautās: „Kam man tas viss ir vajadzīgs? Tās ir papildus iz-
maksas. Turklāt, publiskojot informāciju, es tikai pievēršu 
nevajadzīgu uzmanību savam uzņēmumam.” Atbildot var 
teikt, ka mēs diemžēl nezinām, kas notiks rīt. Rīt jums var 
vajadzēt piesaistīt papildus kapitālu, un, kad banka vai po-
tenciālais investors sāks vērtēt jūsu uzņēmumu, minētās lie-
tas ļaus jums radīt labāku priekšstatu par sevi un uzticību 
uzņēmumā notiekošajiem procesiem. Investors piedāvās 
labāku cenu, banka – zemākus procentus. Ja jūs teiksiet, ka 
jums tam nav laika, viņš var izdarīt secinājumus, ka jums 
nav laika arī citām – daudz svarīgākām – lietām. Piemēram, 
risku apzināšanai, kompetentas vadības komandas izveidei 
– vai visus lēmumus uzņēmumā jūs pieņemat pats un vien-
personiski, jo īsti nevienam neuzticaties, kas liek secināt, ka 
bez jums neviens cits šo uzņēmumu nav spējīgs pārvaldīt. 
Tādējādi uzņēmuma novērtējums būs mazāks.

Par īsto brīdi
Retais prognozēja, ka notikumi pasaulē izvērsīsies tik 

dramatiski. Kāda valsts ir uz bankrota robežas, finanšu sek-
tors ir kritis nežēlastībā, cenas ir kritušās arī naftai un citiem 
resursiem. Taču arī globālie notikumi, kurus nevaram kon-
trolēt, kādā brīdī var pavērsties labvēlīgi konkrētam bizne-
sam. Cik bija tādu, kas pilnīgi droši prognozēja, ka naftas 
un graudu cenas uzskries debesīs un investori maksās par 
šīs nozares akcijām daudz vairāk nekā par citām, kā tas arī 
notika. Katrai nozarei var pienākt tās zvaigžņu stunda, un 
jautājums paliek: cik ļoti jūs tajā brīdī būsiet gatavs situāciju 
izmantot savā labā? Iespējams, jūsu pārstāvētā nozare pēc 
gada pēkšņi būs virsotnē, tāpēc ir svarīgi savlaicīgi sakārtot 
uzņēmumu un tā pārvaldību, lai īstajā brīdī nekas jūs neka-
vētu uz izdevīgiem noteikumiem pārdot akcijas vai piesaistīt 
papildus kapitālu uzņēmuma attīstībai. 

Daiga Auziņa-Melalksne  |
NASDAQ OMX Rīgas Fondu biržas valdes priekšsēdētāja
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Būs interesants gads

Pērnā gada nozaru aprakstam veltītais komen-
tārs saucās Nozaru perspektīvas karstajā makro 
mērcē. Kopš tā brīža mērce ir atdzisusi, arī no-
zaru tuvākās nākotnes perspektīvas kļuvušas 

remdenas. Taču nav mainījušās mūsu ekonomikas tālākās 
nākotnes perspektīvas, tās joprojām ir labas, protams, ar 
nosacījumu, ka rīkosimies saprātīgi, dzīvosim godīgi un 
strādāsim čakli. 

Iekšzemes pieprasījuma sektoru piemeklējušās raizes 
jau bija viegli prognozējamas. Taču sliktāk, nekā gaidīts, 
klājies eksportam, kas pērnā gada beigās vēl auga strauji, 
bet šī gada sākumā ir krasi piebremzējies; 2. ceturksnī eks-
porta reālais pieaugums vairs bija tikai 2,5%. Iemesli ir spē-
cīgā inerce darba tirgū, tas ir, joprojām straujais darba algu 
pieaugums, kas turpina kaitēt konkurētspējai, un pasaules 
ekonomikas negaidīti straujā savārgšana. Taču prognozes 
par Latvijas ekonomikas iekšējā un ārējā pieprasījuma sek-
toru salīdzinošo dinamiku paliek spēkā – eksportējošajiem 
uzņēmumiem ir labas izredzes. Lai kādas būtu ekonomis-
kās problēmas mūsu noieta tirgos nākamgad, pieprasījums 
kritums Latvijā būs vēl izteiktāks. 

Dati par IKP dinamiku 3. ceturksnī vēl nav pieejami, 
bet gan pirmajā, gan otrajā ceturksnī sezonāli izlīdzinātais 
IKP attiecībā pret iepriekšējiem periodiem samazinājās, 
tātad „ierakstoties” klasiskajā recesijas definīcijā. Nav arī 
šaubu, ka 3. ceturksnī IKP jau sarucis arī gadā kopumā (2. 
ceturksnī, šādi vērtējot, vēl bija 0,1% pieaugums). 

Sākusies recesija, 
bet dzīve vēl salda

Kaut arī noskaņojums sabiedrībā nav bijis diez ko 
pozitīvs jau ilgāku laiku, nelabvēlīgo pārmaiņu iespaidu 
sabiedrības lielākā daļa vēl nav izjutusi. Ja šā gada pirma-
jā pusē, kaut arī bija inflācijas kulminācija, reālās algas 
vēl krietni pieauga: par apmēram 6%, tad nākamgad tās 
noteikti samazināsies. Cenu pieaugums, kaut arī strauji 

bremzējas, nevar apstāties acumirklī, bet algu pieaugumi 
nākamgad vai nu nebūs, vai būs ļoti nelieli. Vēl jo vairāk 
– lielai daļai sabiedrības samazināsies arī „nominālie”, ne 
tikai reālie ienākumi, jo pieaugs bezdarbs; saruks atalgoju-
ma mainīgā daļa, izzūdot prēmijām, kā arī realizētais ka-
pitāla pieaugums nekustamo īpašumu tirgū, strauji sama-
zināsies uzņēmēju peļņa. Sabiedriskajā sektorā strādājošie 
bija ļoti neapmierināti par ieceri iesaldēt algu pieaugumu, 
taču nākamgad viņi noteikti spēs novērtēt savu darbavietu 
drošību. 

Apmēram kopš brīža, kad Latvija pievienojās Eiropas 
Savienībai, par varenu ekonomikas dzinējspēku kļuva kre-
ditēšanas pieaugums. Šobrīd šis izaugsmes faktors acīm-
redzami vājinās. Ik mēnesi no jauna izsniegto kredītu ap-
joms strauji samazinājās pērnā gada 2. pusē, kopš šā gada 
sākuma tas turpinājis planēt lejup pakāpeniskāk. Šī gada 

Pēteris Strautiņš  |   
Swedbank vadošais sociālekonomikas eksperts

TAčU NĀKAMGAD PIEAUGUMA VAR NEBŪT VISPĀR, TAS IR, BANKAS 

IZSNIEGS KREDĪTOS LABĀKAJĀ GADĪJUMĀ TIKAI TIK DAUDZ NAUDAS, CIK 

SAŅEMS ATPAKAĻ NO IEPRIEKŠ IZSNIEGTAJIEM AIZDEVUMIEM
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beigās izsniegto kredītu kopapjoms vēl būs apmēram par 
15% augstāks nekā pirms gada. Taču nākamgad pieaugu-
ma var nebūt vispār, tas ir, bankas izsniegs kredītos labāka-
jā gadījumā tikai tik daudz naudas, cik saņems atpakaļ no 
iepriekš izsniegtajiem aizdevumiem. Papildus aizņemties 
ārpus Latvijas būs grūti, bet straujš depozītu pieaugums 
nav gaidāms. Nav šaubu, ka šādos apstākļos bankas dos 
prioritāti ar eksportu saistītiem projektiem, tāpat labprāt 
kreditēs infrastruktūras uzņēmumus, jo tie ir salīdzinoši 
drošāki un diversificē banku riskus. Pārējām nozarēm ie-
gūt finansējumu būs daudz grūtāk. 

Pēc kreditēšanas otrais nozīmīgākais ārējās finansēša-
nas avots Latvijas ekonomikai bijušas ārvalstu tiešās inves-
tīcijas. Arī tās šogad ir samazinājušās, kā jau prognozēju 
(gada pirmajos 8 mēnešos par 26%). Iespējams, ka šis pro-
cess turpināsies arī nākamgad, taču „pēc loģikas” vajadzē-
tu pieaugt investīcijām rūpniecībā, turpretim nekustamajā 
īpašumā un tirdzniecībā investēs tikai ārzemnieki ar ļoti 
tālu skatu un dziļām kabatām.

Lai ekonomika 
augtu, ar pieprasīju-
mu nepietiek, vajag arī 
piedāvājumu. Buma 
laikos strauji auga gan 
strādājošo skaits, gan 
ražīgums, kas 2008. 
gada 1. pusē samazinājās, vēl jo patiesāku darot pērn paus-
to vērtējumu, ka „ES vidējā darba ražīguma līmeņa sa-
sniegšana Latvijā nav ne tuvākajos piecos, ne desmit gados 
sasniedzams mērķis”. Taču kritums šogad nenozīmē, ka 
uzņēmumi būtu pārgājuši no ekskavatoriem pie lāpstām; 
kapitāla padziļināšanas un pieredzes uzkrāšanas proce-
si ekonomikā turpinās. Lieta tāda, ka darba ražīgumā ir 
ilgtermiņa un īstermiņa jeb cikliskais elements. Recesijas 
sākumposmos raksturīga nogaidoša uzņēmumu reakcija, 
un tikai pēc kāda laika tie sāk atlaist cilvēkus, kurus vairs 
nevar nodarbināt. Līdzko būs beidzies cikliskais bezdarba 
pieauguma process, darba ražīgums atkal sāks augt. Tas 
nenotiks pats no sevis, taču iespējas ir, jo mums darba ra-
žīgums ir tikai apmēram puse no ES vidējā līmeņa.

Tiktāl par galvenajiem izaugsmes faktoriem un ekono-
mikas dalījumu iekšējā/ārējā pieprasījuma dimensijā. Ta-
gad daži vārdi par pašām nozarēm. Protams, šeit lietotais 
eksporta sektora / iekšējā sektora dalījums nav absolūts, 
var runāt tikai par vairāk uz eksportu un vairāk uz iek-
šējo pieprasījumu orientētām nozarēm. Atvainojos visiem, 
kuru nozares te nav minētas, bet žurnāls nav no gumijas.

Eksporta nozares
Sāksim ar eksporta nozarēm, no kurām pilnībā ir at-

karīga ekonomikas spēja iziet no cikliskās lejupslīdes. Tā 
kā apmēram 2/3 Latvijas eksporta ir preces, tad Latvijas 
ekonomikas nākotnei šobrīd svarīgākā nozare ir rūpnie-
cība. Diemžēl tai šobrīd klājas grūti. Tas, ka nebūs viegli, 
bija skaidrs arī pirms gada, jo pārāk spēcīgais iekšzemes 
pieprasījums un tā pūstie burbuļi spieda rūpniecību ārā no 
tās vietas ekonomikā. Taču to, ka reālā izlaide gada laikā 
līdz augustam kritīsies par 12,7% (pēc darba dienu skaita 
izlīdzināti dati), to gan, godīgi sakot, nebiju gaidījis.

Pasaules ekonomikas bremzēšanās temps līdz šim pār-
liecinoši saskanējis ar pesimistiskākajām prognozēm, bet 
to, kas notiks finanšu tirgos no septembra vidus, nepare-
dzēja pat lielākie pesimisti. Kā ārējie faktori rūpniecību 
ietekmēs nākamgad? Gan Eiropas, gan Amerikas ekono-
mikai nav cerību izglābties no recesijas. Taču šiem laikiem 
raksturīgā kompāniju fokusēšanās uz izmaksu samazinā-
šanu varētu atvest uz Latviju kādu investoru, jo starpība 
algu līmenī starp Latviju un Rietumeiropu joprojām mērā-
ma reizēs, nevis procentos. Turklāt ir skaidrs, ka tuvākajā 

nākotnē straujš algu 
pieaugums Latvijā nav 
iespējams, bet pēc tam 
tas būs atkarīgs no 
darba ražīguma kāpu-
ma. Ārējo tirgu stag-
nācija vai pat neliela 

lejupslīde nav nepārvarama problēma, arī šādos tirgos ir 
iespējams augt, palielinot savu tirgus daļu. Šajā gadījumā 
tas, kas nav atļauts Jupiteram, ir atļauts vērsim – globālas 
recesijas gadījumā Amerikai ir daudz grūtāk palielināt 
savu tirgus daļu nekā Latvijai. Mūsu ekonomika ir mazāk 
nekā divtūkstošā daļa pasaules ekonomikas, un jautājums 
par to, vai pārējā pasaule ir spējīga nopirkt mūsu saražoto, 
neradīsies nekad.

Veltīšu brīdi pārdomām par svarīgāko rūpniecības sek-
toru izredzēm makro procesu skatījumā. Kaut arī šogad 
kokapstrāde it kā zaudējusi eksporta līdera jomu, esmu 
optimistisks par tās izredzēm, lai gan krīze mājokļu celt-
niecībā Rietumeiropā un ASV to šobrīd šūpo pamatīgi. 
Globālās vidusšķiras rindu vairošanās nozīmē, ka daudz 
vairāk ģimeņu pasaulē varēs atļauties savus mājokļus. Tā-
pat nešaubos par šīs nozares daudzkārt deklarēto spēju celt 
katram koksnes kubikmetram pievienoto vērtību. 

Šogad eksporta topā izvirzījušos (tiesa gan, lielā mērā 
reeksporta dēļ) metāla produktu cenas patlaban krīt ļoti 
strauji, taču tas pats notiek ar enerģijas cenām, tāpēc noza-
rei ir iespējas turpināt spuroties un ķepuroties. Mašīnbūvei 
un ķīmiskajai rūpniecībai riska faktors ir viegli nestabilā 
situācija Krievijā, jo tā šiem sektoriem ir svarīgs noieta 
tirgus. Taču domāju, ka ļaunākais, kas Krievijai draud, ir 
ekonomikas piebremzēšanās. Valsts, kas aizņem 11,4% pa-

GAN EIROPAS, GAN AMERIKAS 

EKONOMIKAI NAV CERĪBU IZGLĀBTIES 

NO RECESIJAS
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saules teritorijas un kurā dzīvo 2,1% pasaules iedzīvotāju, 
resursu deficīta arvien nomāktākajā nākotnē nevarēs būt 
galīgi nabadzīga pat tad, ja tās ekonomika nav pati efektī-
vākā pasaulē. 

2008. gada 1. pusē kritās gan tekstilpreču ražošanas, 
gan eksporta apjomi – acīmredzot straujā algu pieauguma 
dēļ. Taču šī procesa bremzēšanās Latvijā un paātrināšanās 
Ķīnā varētu dot nozarei atelpu. Pārtikas eksports auga, 
pārstrādes kopējai izlaidei gan nedaudz samazinoties. Šī 
nozare nākamgad būs pretrunīgu tendenču varā, no vie-
nas puses, tai svarīgajos Igaunijas un Lietuvas tirgos nebūs 
labākie laiki, no otras puses, tā ir nozare, kuru recesija ie-
tekmē samērā maz. 

Vēl daži vārdi jāpiebilst par abām mazākajām preču 
nozarēm – lauksaimniecību un mežsaimniecību. Pasaules 
ekonomikas vājums un visumā labās ražas ziemeļu puslo-
dē īsā laikā apmēram uz pusi samazinājušas graudu cenas, 
tāpēc lauksaimniecībai nebūs viegli. Arī koksnes cenu kri-
tums no augstajiem līmeņiem gadu mijā un pavasarī bijis 
ļoti krass, par apmēram 40%. Taču kopumā primāro (re-
sursu ieguves) un sekundāro (resursu pārstrādes) nozaru 
īpatsvars ekonomikā varētu augt – un ne tikai Latvijā, bet 
arī pasaulē. Domāju, ka globālā finanšu krīze radīs vispā-
rēju vilšanos pasaulē par dažādām „virtuālām” bagātības 
vairošanas metodēm un notiks atgriešanās pie pārbau-
dītām vērtībām. Tālākas nākotnes izredzes šīm ar zemes 

izmantošanu saistītajām nozarēm ir labas arī tāpēc, ka ie-
dzīvotāju skaits aug, bet zemeslode lielāka nekļūst. Auglīga 
zeme pasaulē kļūs arvien lielāku deficītu. 

Kaut arī rūpniecība ir svarīgākā eksporta nozare, arī 
pakalpojumu eksports Latvijai jau tradicionāli bijis ļoti 
nozīmīgs. Pakalpojumu īpatsvars kopējā eksportā šā gada 
8 mēnešos ir tieši tāds kā pērn: 30,8%, bet, tā kā preču 
eksportā saskatāmas reeksporta īpatsvara pieauguma pa-
zīmes, pakalpojumu nozīme Latvijas ārējās bilances stutē-
šanā, visdrīzāk, pieaug. 

Tranzīta pakalpojumi šogad turpināja zelt un plaukt, 
svarīgākajam indikatoram – dzelzceļa pārvadājumiem uz 
ostām – pirmajos deviņos mēnešos pieaugot par 11,3%. 
Pērn izteiktā prognoze par konteinerpārvadājumu īpat-
svara pieaugumu nākotnē paliek spēkā, to balstīs gan no-
zares stratēģija šajā virzienā, gan patēriņa preču noieta 
pieaugums Krievijā. Nedaudz lielākas bažas ir par līdz šim 

strauji augošā tūrisma turpmāko dinamiku. Ekonomiskā 
nedrošība Rietumeiropā var mudināt cilvēkus taupīt, ne-
braucot ceļojumos, taču naftas cenu kritums šim biznesam 
būs liels pluss.

Iekšējā pieprasījuma nozares
Lielākā ekonomikas nozare Latvijā joprojām ir tirdz-

niecība, kurā noteikti turpināsies kritums, jo mājsaimnie-
cību patēriņš samazināsies. Visgrūtāk šobrīd klājas jaunu 
auto pārdevējiem: raksta tapšanas brīdī apjomi gada laikā 
bija kritušies gandrīz uz pusi, un neviens nevar garantēt, 
ka tie nākamgad nesamazināsies vēl tikpat daudz. Pērn 
rakstīju, ka „daži nozares pārstāvji nevēlas atmosties no 
sapņa, apgalvojot, ka apgrozījums 2008. gadā pieaugs vēl 
par 30% tāpēc, ka pārdoto auto skaits uz 100 000 vai vien-
alga cik iedzīvotājiem ir zemāks par ES vidējo”. Šis nelāgais 
paradums – salīdzināt kādu rādītāju Latvijā un ES un pa-
ziņot, ka mēs to neizbēgami sasniegsim piecu vai desmit, 
vai kādā citā „apaļā” laika periodā, bija raksturīgs ne tikai 
auto tirgotājiem. Pārtiku cilvēki pirks, kā pirkuši, protams. 
Taču, tā kā cenas, visticamāk, kopumā vairs neaugs un var-
būt samazināsies, tad šogad nebūs arī „nominālā” pieaugu-
ma. Degvielas cenas vidēji varētu būt zemākas nekā 2008. 
gadā, bet tas, visticamāk, neizraisīs apjomu pieaugumu. 

Celtniecību raustīs izteikti pretrunīgas tendences. Dzī-

vojamo māju celtniecība, visticamāk, turpinās samazinā-
ties, bet rūpniecības objektu būvētājiem varētu klāties la-
bāk – šīs atšķirības jau skaidri iezīmējas 2008. gada 1. pusē. 
Ļoti strauja izaugsme gaidāma ceļu būvē, 2009. gadā augstu 
kāpjot apgūstamo ES fondu apjomam. Komercpakalpoju-
mi līdz šā gada vidum turējās braši, taču turpmāk nozare 
varētu ciest, uzņēmumiem savelkot jostu. „Cietu” datu par 
to vēl nav, bet sarunas ar reklāmas nozares pārstāvjiem lie-
cina, ka rudens šogad šajā nozarē nav diez ko bagāts. Arī 
veselības un izglītības pakalpojumiem, galvenokārt valsts 
finansētajiem, taupības pasākumu dēļ būs grūti uzturēt 
līdz šim stabilo pieaugumu. Visbeidzot, ekonomikas cik-
liskās svārstības nevar neskart arī manis pārstāvēto finanšu 
pakalpojumu nozari.

Rezumējot visā teikumā jāsaka šādi – būs ļoti inte-
resants gads, taču tas arī pavērs jaunas iespējas, iemācīs 
daudz interesanta un norūdīs nācijas raksturu. 

DOMĀJU, KA GLOBĀLĀ FINANŠU KRĪZE RADĪS VISPĀRĒJU VILŠANOS 

PASAULĒ PAR DAžĀDĀM „VIRTUĀLĀM” BAGĀTĪBAS VAIROŠANAS 

METODĒM UN NOTIKS ATGRIEŠANĀS PIE PĀRBAUDĪTĀM VĒRTĪBĀM
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Alkoholiskie dzērieni

Šā gada pirmie deviņi mēneši rāda, ka Latvijas alus 
patēriņš saglabājies iepriekšējā gada līmenī. Tirgus 
nav piedzīvojis ne kritumu, ne kāpumu. Pamatā tas 

izskaidrojams ar ne īpaši labvēlīgiem laika apstākļiem va-
saras sezonā, kad alus patēriņa pieaugums parasti sasniedz 
visaugstāko punktu. Vidējā vasaras sezonas gaisa tempera-
tūra šogad bija par aptuveni diviem grādiem zemāka nekā 
pagājušā gadā. Rudens un ziemas periodā laika apstākļiem 
jau ir sekundāra nozīme. 

 Septembrī un oktobrī jūtam, ka ekonomiskā situācija 
sāk ietekmēt arī alus tirgu – pircēji vairāk meklē atlaides un 
ir atsaucīgāki uz dažādām kampaņām. Jūtama pieaugoša 
konkurence, izmaiņas produkta patēriņa paradumos – ar-
vien vairāk alus tiek lietots mājās vai izbraukumos, arvien 
mazāk – kafejnīcās, bāros un restorānos. Tāpat mainās ie-
pakojuma priekšrocības, jo pieaug skārdeņu īpatsvars ko-
pējā portfelī.

 Tuvākajos gados, nemainoties likumdošanai, alus tir-
gus varētu saglabāties nemainīgs vai turpināt pieaugt par 
1–2% gadā. Kaut arī alus izsenis bijis tradicionāls latviešu 
dzēriens, Latvijā tā patēriņš uz vienu iedzīvotāju gadā ir 
viszemākais Baltijā un joprojām mazāks par Eiropas vidējo 

līmeni – 68 litri Latvijā pret 
80 litriem vidēji Eiropā. 
Tomēr ekonomiskā recesi-
ja var ietekmēt arī alus tir-
gu negatīvā veidā: krītoties 
kopējai pirktspējai, samazi-
nāsies kopējie pārdošanas 
apjomi, kas atspoguļosies 
kopējā valsts ekonomikā, 
samazinoties nodokļu ieņēmumiem no ražotājiem. Tādēļ 
uzskatu, ka patlaban nav vēlamas nepārdomātas reformas, 
pārsteidzīgi lēmumi un izmaiņas likumdošanā.

 Arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju rūpējas par veselī-
ga uztura lietošanu, tādēļ arī tālākā nākotnē prognozēju 
vieglo alkoholisko dzērienu un alus patēriņa pakāpenisku 
augšupeju. Turpinot pircēju izglītošanu par veselīgu dzī-
vesveidu ar mediju starpniecību un iedzīvinot šāda dzīves 
stila pamatnostādnes izglītības sistēmā, pieņemu, ka stabi-
li sāks pieaugt tādas dzērienu kategorijas, kas satur uztura 
bagātinātājus un vitamīnus. Veselīgās pārtikas kultūrai au-
got, alus produktu patēriņš (pretstatā stiprajam alkoholam) 
augs līdzi.

Eva Sietiņsone-Zatlere  |   AS Cēsu alus valdes priekšsēdētāja

Alkohola tirgus – stabils

Paredzams, ka ne alkoholisko 
dzērienu patēriņa struktūra, ne 
galvenie nozares spēlētāji 2008. 
gadā būtiski nemainīsies. 

Pieprasījums pēc alkoholis-
kajiem dzērieniem kopumā 
joprojām saglabājas stabils, 
taču gada otrajā pusē, vis-
drīzāk, patēriņš samazi-
nāsies, ņemot vērā kopējo 
ekonomisko situāciju Latvi-
jā. Jāņem vērā gan ir fakts, 
ka pieprasījuma pieaugums 

varētu veidoties uz ekonomiskā segmenta un luksusa pro-
duktu rēķina, taču pieprasījums pēc vidēja cenu segmenta 
produktiem varētu samazināties. Joprojām labas perspek-
tīvas sagaidāmas eksporta tirgos – ar tendenci pat uzla-
boties. Akcīzes nodokļa palielināšana gan varētu negatīvi 
ietekmēt nozares attīstību, kas varētu arī veicināt nelegālā 
alkohola izplatību vietējā tirgū. Vērtējot šī brīža situāciju, 
nozares uzņēmumu finanšu rezultāti varētu saglabāties ie-
priekšējā gada līmenī. 

NEITRĀLA
Bankas viedoklis

Vieta
2008.
gadā

Vieta
2007.
gadā

Nosaukums
Uzņ.	vērtība	

2008.	gada	TOP,	
milj.	LVL

Uzņ.	vērtība	
2007.	gada	TOP,	

milj.	LVL

Vērtības	
izmaiņas,	

%
Nozare

26 35 AS	ALDARIS 80,87 64,68 25,02% Alkoholiskie	dzērieni

35 52 AS	LATVIJAS	BALZAMS 63,09 42,62 48,03% Alkoholiskie	dzērieni

76 nav AS	CĒSU	ALUS 23,62 Jauns – Alkoholiskie	dzērieni

87 nav SIA	LATALKO 18,71 Jauns – Alkoholiskie	dzērieni

GUSTAVS EGLīTIS,
Nordea bankas korporatīvo 
darījumu departamenta vadītājs
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Azartspēles

Latvijas spēļu biznesa nozare pašlaik piedzīvo drama-
tisku kritumu. Nozarē strādājošo uzņēmumu pirmā 
pusgada apgrozījums no azartspēlēm uzrādīja vairs 

tikai 0,7% lielu pieaugumu, salīdzinot ar šo laika periodu 
pērn, bet izdevumi ir pieauguši par gandrīz 20%. 

Nelielais apgrozījuma pieauguma rādītājs, kā arī tas, 
ka deviņu mēnešu laikā savu darbību ir apturējušas vai-
rāk nekā simts spēļu zāles, norāda ne tikai uz spēļu biznesa 
attīstības tempu strauju mazināšanos, bet arī uz nozares 
sakārtošanās tendenci. Ekonomiski sarežģītajos apstākļos 
tirgū pozīcijas nostiprina spēcīgākie spēļu biznesa organi-
zatori, tādējādi nodrošinot nozares pakalpojumu vispārē-
jās kvalitātes palielināšanos.

Viens no galvenajiem iemesliem azartspēļu nozares 
apgrozījuma pieauguma tempu samazinājumam ir kopējā 
ekonomiskā situācija valstī. Sadārdzinoties pirmās nepie-
ciešamības precēm un pakalpojumiem, lielai daļai iedzīvo-
tāju atliek mazāk resursu izklaides un atpūtas pasākumiem. 
Savukārt straujais inflācijas kāpums, algu paaugstinājums 

un citu uzņēmējdarbības 
veikšanai nepieciešamo 
izdevumu palielinājums 
krietni sadārdzina azart-
spēļu organizēšanu. Otrs 
būtisks faktors ir spēļu au-
tomātu un to programmu 
sertifikācija, kas paredz 
paaugstinātas kvalitātes 
prasību ieviešanu spēļu automātiem un programmām un 
saistīta ar ļoti lieliem izdevumiem uzņēmējiem.

Samazinoties apgrozījuma pieauguma tempiem, bet 
palielinoties azartspēļu organizatoru izmaksām, uzņēmu-
mu rentabilitāte krietni mazinās, tāpēc mazākie tirgus da-
lībnieki varētu būt spiesti izstāties no konkurences. Tirgū 
paliks tie uzņēmumi, kuri spēs piedāvāt kvalitatīvus pa-
kalpojumus, kā arī veiksmīgi ieviest visās azartspēļu orga-
nizēšanas vietās spēļu automātu sertifikāciju, kas uzlabos 
azartspēļu pakalpojuma kvalitāti.

Arnis Marcinkēvičs  |   Latvijas Spēļu biznesa asociācijas padomnieks

Azartspēlēs – liels kritums

Azartspēļu nozarei 2007. gads aiz-
sāka pārmaiņas – tika pieņemta 
krietni ierobežojošāka likumdo-
šana, turklāt šis gads iezīmēja no-
zares galvenā dzinējspēka, straujās 
ekonomiskās izaugsmes, virsotni. 

Tādējādi tas vēl tika noslēgts ar varenu 36% apgrozījuma 
pieaugumu, bet jaunais gads iesākās ar asu izaugsmes tem-
pa apstāšanos, un otrajā ce-
turksnī tas pat ieslīdēja ne-
gatīvā teritorijā (–4% gadā).

Piepildījās mūsu prog-
nozes par konsolidāciju 
nozarē, un šā gada laikā ir 
notikuši vairāki uzņēmumu 

pirkšanas darījumi, bet kopējais kazino skaits ir sarucis 
stingrākas regulācijas dēļ. Tiesa, pozitīvie konsolidācijas 
efekti pagaidām nav pietiekami lieli, lai atsvērtu pieaugo-
šās izmaksas un sarūkošo apgrozījumu, tāpēc azartspēļu 
organizatoru maržas ir krietni cietušas. Skaidrs, ka gada 
noslēgums tiem būs grūts – apgrozījuma pieauguma di-
namika, visticamāk, saglabāsies negatīva, un tiem būs jā-
pacīnās, lai šo periodu noslēgtu ar peļņu. Tādējādi gads 
tiks noslēgts ar nelielu apgrozījuma sarukumu (apmēram 
–2–3%, bet neto marža varētu būt ap 3–4%). Tāpat turpi-
nāsies konsolidācija, un mazās, nerentablās spēļu piparbo-
dītes tiks slēgtas.

JāNIS PRAņēVIčS,
Parex Asset Management 
vecākais akciju analītiķis

Vieta
2008.
gadā

Vieta
2007.
gadā

Nosaukums
Uzņ.	vērtība	

2008.	gada	TOP,	
milj.	LVL

Uzņ.	vērtība	
2007.	gada	TOP,	

milj.	LVL

Vērtības	
izmaiņas,	

%
Nozare

16 15 SIA	ALFOR	 162,66 195,76 –16,91% Azartspēles

45 44 SIA	OLYMPIC	
CASINO	LATVIA	 41,88 47,17 –11,22% Azartspēles

60 77 SIA	JOKER	LTD	 32,38 29,78 8,72% Azartspēles

NEGATĪVA
Bankas viedoklis
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Bankas un finanšu pakalpojumi

Vieta
2008.
gadā

Vieta
2007.
gadā

Nosaukums
Uzņ.	vērtība	

2008.	gada	TOP,	
milj.	LVL

Uzņ.	vērtība	
2007.	gada	TOP,	

milj.	LVL

Vērtības	
izmaiņas,	

%
Nozare

1 1 AS	SWEDBANK	 873,88 1	142,91 –23,54% Bankas	un	finanšu	pakalpojumi

4 3 AS	SEB	BANKA	 608,44 656,19 –7,28% Bankas	un	finanšu	pakalpojumi

6 2 AS	PAREX	BANKA	 344,12 731,17 –52,94% Bankas	un	finanšu	pakalpojumi

9 8	 AS	RIETUMU	BANKA	 266,52 344,03 –22,53% Bankas	un	finanšu	pakalpojumi

13 13 AS	AIZKRAUKLES	BANKA	 200,83 243,95 –17,68% Bankas	un	finanšu	pakalpojumi

14 11 AS	DNB	NORD	BANKA	 189,45 250,36 –24,33% Bankas	un	finanšu	pakalpojumi

20 38 AS	TRASTA	KOMERCBANKA	 111,35 59,40 87,46% Bankas	un	finanšu	pakalpojumi

23 37 AS	GE	MONEY	 100,98 63,12 59,98% Bankas	un	finanšu	pakalpojumi

28 16 AS	LATVIJAS	HIPOTĒKU	UN	ZEMES	BANKA	 71,21 191,02 –62,72% Bankas	un	finanšu	pakalpojumi

32 23 AS	NORVIK	BANKA	 64,69 111,21 –41,83% Bankas	un	finanšu	pakalpojumi

33 33 AS	LATVIJAS	TIRDZNIECĪBAS	BANKA	 64,27 71,35 –9,92% Bankas	un	finanšu	pakalpojumi

41 18 AS	UNICREDIT	BANK	 46,62 161,72 –71,17% Bankas	un	finanšu	pakalpojumi

43 nav AS	BALTIJAS	IZAUGSMES	GRUPA	(BIG) 44,82 Jauns – Bankas	un	finanšu	pakalpojumi

44 39 AS	LATVIJAS	BIZNESA	BANKA	 44,67 58,12 –23,15% Bankas	un	finanšu	pakalpojumi

50 30 AS	LATVIJAS	KRĀJBANKA	 38,92 83,57 –53,43% Bankas	un	finanšu	pakalpojumi

51 56 SIA	INSERVISS	GROUP	 37,51 40,53 –7,45% Bankas	un	finanšu	pakalpojumi

56 69 AS	GE	MONEY	BANK	
(AS	BALTIC	INTERNATIONAL	BANK) 35,03 104,63 –66,52% Bankas	un	finanšu	pakalpojumi

72 nav SIA	MATEKS	CREDIT	 24,21 Jauns – Bankas	un	finanšu	pakalpojumi

75 87 AS	SMP	BANK	(AS	MULTIBANKA) 23,67 25,51 –7,19% Bankas	un	finanšu	pakalpojumi

90 74 AS	AKCIJU	KOMERCBANKA	BALTIKUMS	 18,48 31,01 –40,42% Bankas	un	finanšu	pakalpojumi

Latvijas bankas ir starptautiskās banku sistēmas sastāv-
daļa, tādēļ, plosoties vētrām starptautiskajā finanšu 
tirgū, tās skar arī mūs. Visnopietnāk Latvijas banku 

sistēmu šobrīd skar vispārējā nervozitāte, uzticības trūkums 
un klientu satraukums. Šī gada trešā ceturkšņa rezultāti lie-
cina, ka banku izaugsmes tempi ir samazinājušies – fizisko 
un juridisko personu noguldījumi, salīdzinot ar 2007. gada 
augustu, samazinājušies par 13%, arī banku peļņa vairs nav 
tik liela kā pirms gada. Tomēr, runājot par stāvokli kopumā, 
esmu optimistisks – Baltijas valstīm ir liela priekšrocība – 
tām jau ir izdalīti ES struktūrfondi, un tie nav kredīti, kuri 
jāatdod. Šī nauda turpmākos septiņus gadus attīstīs mūsu 
ekonomiku un veicinās tās atgūšanos no grūtībām. Otrs po-
zitīvās noskaņas faktors ir šobrīd topošā pakalpojumu eks-
porta valsts stratēģija un to pavadošais valsts atbalsta mehā-
nisms. Šī stratēģija kopā ar topošo trasta likumu nozīmē, ka 
bankām pavērsies lielākas iespējas pakalpojumu eksportam 
un pilnīgi jauna tipa pakalpojumu sniegšanai.

Pēc iepriekšējos gados vērotā kreditēšanas buma 2008. 
gadā kopumā banku kredītportfeļa pieaugums varētu būt 
tikai 10–15%. Tā kā komercbanku galvenie ienākumi ir no 
kreditēšanas, tad kreditēšanās tempu samazināšanās un 
kredītportfeļa kvalitātes pasliktināšanās dēļ, pieaugot kre-
dītu kavējumu skaitam, bankām jāveido uzkrājumi un sa-
mazinās banku peļņa. 2008. gada 9 mēnešos banku peļņa 
bija 213 miljoni latu, kas ir par 20% mazāk nekā 2007. gada 
9 mēnešos. 2008. gadā kopumā banku sektora peļņa varētu 
būt mazāka nekā pēdējos divos gados.

Prognozes par Latvijas tautsaimniecības attīstību nā-
kamgad nav iepriecinošas, un ekonomikā izaugsme nav 
gaidāma, tādējādi 2009. gadā banku sektora peļņa varētu 
būt vēl mazāka nekā 2008. gadā, turklāt ir iespējams, ka 
atsevišķām bankām, kuras iepriekšējos gados uzņēmušās 
lielāku risku, varētu būt arī zaudējumi. Mazinoties aktivi-
tātei vietējā tirgū, daļa Latvijas komercbanku lūkosies pēc 
peļņas iespējām ārpus Latvijas, gan Austrumu, gan Rietu-
mu virzienā, atverot jaunas filiāles un pārstāvniecības. Nā-
kamgad iespējama arī banku konsolidācija.

Teodors Tverijons  | 
Latvijas Komercbanku asociācijas prezidents

Bankas – tautsaimniecības spogulis Bankas viedoklis

NEITRĀLA

EDMUNDS RUDZīTIS, 
SEB bankas sociālekonomikas eksperts
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2008. gadā būvniecības nozarē 
kopumā apjomi ir palielinā-
jušies, turklāt būtiski ir tas, ka 
tajā ir notikušas strukturālas 

izmaiņas – samazinājušies būvniecības apjomi dzīvojamā 
sektorā, bet pieauguši valsts finansētajā sektorā – autoceļu 
būvniecībā. Būvniecības nozarē jau sākusies un turpinā-
sies dzīvojamo ēku un tirdzniecības ēku būvniecības sa-
mazināšanās tendence, bet inženierbūvju sektorā vērojams 
straujš pieaugums, pateicoties ES finansējumam.

Būvniecības sektors no pārdevēja tirgus ir kļuvis par 
pircēja tirgu – uzņēmēji arvien biežāk piesakās veikt un 
pat izteikti konkurē par iespēju veikt agrāk par nepievil-
cīgiem uzskatītus 
projektus un būv-
darbus. Jau gada 
sākumā parādījās 
pirmās iezīmes, ka 
tiek samazinātas 
būvmateriālu iz-
maksas, savukārt 
gada otrajā pusē sa-
mazinājās arī dar-
baspēka izmaksas. 
Tomēr jāuzsver, ka 
pasūtītāji ir kļu-
vuši prasīgāki pret 
kvalitāti un biežāk 
apsver, vai vispār ir 
nepieciešams ob-

jekta celtniecībai piesaistīt būvuzņēmumu. Rezultātā jau 
2008. gada sākumā parādījās neizmantotas jaudas pamatu, 
karkasu u. c. darbu veikšanai, savukārt gada nogalē brīvas 
jaudas parādās arī iekšdarbu veicēju vidū. 

Savukārt būvmateriālu ražošanas nozari negatīvi ietek-
mē attīstības palēnināšanās un kritums nekustamā īpašu-
ma tirgos un būvniecībā ne tikai Latvijā, bet arī citur pa-
saulē. Turklāt jāuzsver, ka būvmateriālu ražošanas nozares 
attīstības tempus neuzlabos arī būvniecības nozares glābiņš 
– ceļu būvniecība, jo tajā nav nepieciešams plaši izmantot 
būvmateriālus. Glābiņš nevar būt arī eksports, jo būvniecī-
bas apjomu kritums vērojams visur un būvmateriālu noza-
res uzņēmumiem būs grūti atpelnīt investīcijas. 

Būvmateriāli, būvniecība

Šodien vienbalsīgi tiek teikts – būvniecības noza-
rē valda krīze, bet es saku – tās ir iepriekšējo gadu 
krīzes sekas. Kvalitāte tika aizstāta ar nekontrolētu 

kvantitāti, turklāt par jebkuru cenu. Valdīja izglītības un 
profesionālu resursu deficīts. Šobrīd ekonomikas situācija, 
iepriekšējo periodu nesakārtotie jautājumi un ārējie fakto-
ri, kurus mēs nevaram ietekmēt, situāciju padara nervo-
zu un maz prognozējamu. Lai šobrīd prognozētu nozares 
attīstību kopumā, būtu jābūt nozares kopējai plānošanai 
un pārraudzībai. Valsts atbildīgās institūcijas joprojām ig-
norē neskaitāmos norādījumus un ieteikumus no nozares 

profesionāļiem par nepie-
ciešamo nozares konso-
lidāciju. Jūs neatradīsiet 
kopējus datus un plānus 
par nākamā viena, trīs vai 
piecu gadu būvniecības 
pieprasījumu, resursu jau-
dām vai vienotus noteiku-
mus projektu realizācijai. 
Visticamāk, ka šis stāvoklis nākamgad būtiski nemainīsies, 
taču ceru, ka 2009. gadā tiks panākts progress.

Māris Saukāns  |   AS RBS SKALS padomes priekšsēdētājs

Būvniecība jāsakārto!

Vieta
2008.
gadā

Vieta
2007.
gadā

Nosaukums
Uzņ.	vērtība	

2008.	gada	TOP,	
milj.	LVL

Uzņ.	vērtība	
2007.	gada	TOP,	

milj.	LVL

Vērtības	
izmaiņas,	

%
Nozare

27 29 SIA	UPB 75,69 93,71 –19,23% Būvniecība	un	būvmateriāli

29 31 AS	A.C.B 69,80 74,82 –6,71% Būvniecība	un	būvmateriāli

31 21 SIA	KNAUF 65,18 120,76 –46,02% Būvniecība	un	būvmateriāli

40 82 SIA	SKONTO	BŪVE 50,13 27,89 79,79% Būvniecība	un	būvmateriāli

47 67 SIA	PERI 40,89 33,43 22,31% Būvniecība	un	būvmateriāli

48 50 SIA	NELSS 40,87 43,47 –6,00% Būvniecība	un	būvmateriāli

55 84 AS	BMGS 35,39 26,71 32,53% Būvniecība	un	būvmateriāli

59 nav SIA	MERKS 32,55 Jauns – Būvniecība	un	būvmateriāli

63 49 SIA	BINDERS	CEĻU	BŪVE	 29,65 43,60 –31,99% Būvniecība	un	būvmateriāli

67 94 SIA	RAMITEH	 26,97 23,64 14,12% Būvniecība	un	būvmateriāli

82 83 SIA	LATVIJAS	ENERGOCELTNIEKS	 19,98 26,79 –25,45% Būvniecība	un	būvmateriāli

101 80 SIA	TILTS	 17,12 28,48 –39,90% Būvniecība	un	būvmateriāli

RAIMO SMUKAIS, 
DnB NORD bankas Uzņēmumu 
apkalpošanas pārvaldes vadītājs

NEGATĪVA
Bankas viedoklis
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Informācijas tehnoloģijas

Stāvoklis informāciju tehnoloģiju nozarē ir nogai-
došs un neviennozīmīgs. Lai gan potenciāls ir, Lat-
vijā tomēr salīdzinoši maz IT uzņēmumu strādā 

eksportam. Nosacīti lielie IT projekti Latvijā ir saistīti ar 
valsts pasūtījumiem un uz rokas pirkstiem saskaitāmiem 
lielajiem uzņēmumiem. Tie šogad vēl turpina tērēt ie-
priekšējā – Latvijas uzņēmumu peļņas un nodokļu ieņē-
mumu rekordgadā – nopelnīto naudu. Savukārt daudzi 
mazie un vidējie uzņēmumi pretēji loģikai (jo IT prasmī-
ga izmantošana samazina izmaksas un palielina darījumu 
drošumu) kā vienus no pirmajiem cenšas samazināt izde-
vumus, tai skaitā arī IT jomai, kas savukārt ietekmēs IT 
jomas uzņēmumus.

Nākamā gada valsts budžets neparedz būtisku samazi-
nājumu IT jomai, turklāt, sākot ar 2009. gadu, Latvija sa-
ņems lielus ES resursus e-lietu attīstībai. Tādējādi daži IT 
jomas uzņēmumi varēs uzrādīt ļoti labus rādītājus arī nā-
kamgad, lai gan nozare kopumā stagnēs, jo vairums mazo 

un vidējo IT uzņēmumu 
strādā tikai vietējam tir-
gum. Samazināsies jaunu 
IT uzņēmumu dibināšana, 
esošie biežāk var izvēlē-
ties apvienoties vai izbeigt 
darbību.

Ekonomiskā krīze 
pasaulē investoriem liek 
meklēt jaunas ieguldījumu iespējas, tādēļ pēdējā laikā 
arvien brīvāk pieejamas investīcijas IT jomas un inova-
tīvu produktu attīstībai. Domājams, ka šīs tendences pa-
stiprināsies, jo paralēli iedomātas vērtības IT burbuļiem, 
kas arī daļēji vainojami pie esošās krīzes, IT jomai ir arī 
neierobežotas attīstības iespējas praktisku risinājumu ra-
dīšanā gandrīz jebkurā nozarē. IT jomas uzņēmējiem ar 
veiksmīgi uzsāktu darbību un inovatīvām idejām tas būs 
iespēju laiks.

Ainārs Brūvelis  |   Lursoft valdes priekšsēdētājs

Taupība apcērt IT budžetus

Vēsturiski zemākas izmaksas, īpa-
ši darbaspēkam savienojumā ar šī 
darbaspēka kvalificētību, ir no-
drošinājušas Latvijas IT nozarei 
vietu eksporta tirgos. Arī vietējais 
pieprasījums ir bijis nozīmīgs no-

zares attīstībā. Samazinoties iekšējam pieprasījumam, ir 
gaidāms, ka tas aprobežosies ar IT produktiem un pakal-
pojumiem, kas uzņēmumiem jūtami samazina izmaksas 
un optimizē procesus. Arī 
uz eksporta tirgiem vērsti 
uzņēmumi saskarsies ar pie-
prasījuma samazinājumu, 
lai arī, salīdzinot ar Rietu-
mu ražotājiem, Latvijas 

IT uzņēmumu izmaksas joprojām ir konkurētspējīgas. Ar 
izteiktu pieprasījuma samazinājumu var saskarties uzņē-
mumi, kam pieprasījumu veido lieli projekti – galvenokārt 
finansējuma nosacījumu pasliktināšanās dēļ. 

Ilgākā laika posmā ir jārēķinās, ka daļa esošā pieprasī-
juma aizceļos uz zemāku izmaksu valstīm un uzņēmumu 
spēja būt inovatīviem būs galvenais faktors konkurētspējas 
noturēšanā. 

GUSTAVS EGLīTIS,
Nordea bankas korporatīvo 
darījumu departamenta vadītājs

Vieta
2008.
gadā

Vieta
2007.
gadā

Nosaukums
Uzņ.	vērtība	

2008.	gada	TOP,	
milj.	LVL

Uzņ.	vērtība	
2007.	gada	TOP,	

milj.	LVL

Vērtības	
izmaiņas,	% Nozare

24 19 AS	ELKO	GRUPA 91,53 138,15 –33,75% Informāciju	tehnoloģijas

99 nav SIA	FIRST	DATA	LATVIA 17,20 Jauns – Informāciju	tehnoloģijas

NEITRĀLA
Bankas viedoklis
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Degvielas tirdzniecība

Salīdzinot ar 2007. gadu, degvielas tirdzniecībā bū-
tiski krities pārdotā degvielas apjoma pieauguma 
temps – ja pērn tas bija ap 18% gadā, tad šogad – ap 

nulli. Manuprāt, galvenie šādas tendences iemesli ir straujā 
celtniecības apstāšanās valstī, kas bija saistīta arī ar būtis-
ku transporta pakalpojumu apjomu, kā arī tas, ka cilvēki 
sākuši ekonomēt – ja agrāk četri mani paziņas brauca uz 
darbu katrs ar savu mašīnu, tad tagad satiekas noteiktā vie-
tā un tālāk brauc ar vienu. Iespējams, ka iedzīvotāji sākuši 
orientēties uz mazākām mašīnām, lai gan situācija ielās 
par to neliecina. 

Paredzēt naftas cenu nākamajā gadā nav iespējams, to-
mēr runām par to, ka šī cena varētu kristies pat līdz 9–10 
USD par barelu, kā 80. gados, neredzu pamatu. Šobrīd naf-
tu iegūst jūras šelfā, un tās pašizmaksa ir krietni augstāka 
nekā 80. gados, tādēļ neticu, ka naftas cena mūsdienās var 
nokrist zemāk par 50 USD par barelu. Manuprāt, ticama 

cenas prognoze ir 70–80 
USD par barelu, lai gan, kā 
jau teicu, paredzēt to ne-
viens nespēj. 

Latvijas degvielas tirgu 
tuvākā gada laikā būtiski 
ietekmēs divi faktori – 
pirmkārt, paredzētā deg-
vielas akcīzes likmes palie-
lināšana 2009. gada 1. janvārī, kaut gan domāju, ka šobrīd 
nav prāta darbs to palielināt. Otrs faktors – valsts obligāto 
degvielas rezervju normas uzturēšana – tā kā šī degviela 
ik pa laikam ir jāmaina, tad šobrīd, pārdodot agrāk un par 
lielāku cenu iepirkto degvielu, uzņēmumi cieš lielus zau-
dējumus. Mazajiem degvielas tirgotājiem šo grūtību perio-
du pārdzīvot ir daudz grūtāk nekā lielajiem – nezinu, kā 
viņi to izturēs. 

Haims Kogans  |   Lukoil Baltija uzraudzības padomes priekšsēdētājs

Palielinās lielo dominance

Degvielas mazumtirdzniecībā 
2007. gadā turpinājās trīs lielā-
ko kompāniju – Statoil, Neste un 
Lukoil – dominance. Šie uzņēmu-
mi turpināja palielināt DUS tīklu 

skaitu un realizācijas apjomus, bet vairāki mazie spēlētāji 
pameta tirgu. Pārpērkot konkurentus, DUS skaita palieli-
nāšanā aktīvi iesaistījās ne tikai 3 tirgus līderi, bet arī otrā 
„ešalona” tirgus dalībnieki – Virši-A un Dinaz. Nākamajos 
gados tik liels pārņemšanas darījumu skaits vairs nav gai-
dāms. Pie svarīgākajiem notikumiem šogad arī ir minams 
Virši-A izjukušais pārņemšanas darījums un PKN Orlen 
plānu par Latvijas tirgu aktivizēšanās. Ņemot vērā tirgus 
piesātinātību, visticamā-
kais PKN Orlen ienākšanas 
veids varētu būt kāda tīkla 
pārpirkšana.

2007. gadā degvielas 

mazumtirdzniecības apjomi pieauga par 18%, sasniedzot 
909 tūkst. tonnu, savukārt šā gada pirmajā pusgadā ma-
zumtirdzniecībā realizētās produkcijas apjoms ir palicis 
pagājušā gada līmenī. Šādas straujas pārmaiņas izraisīja 
gan ekonomikas bremzēšanās valstī, gan straujais degvie-
las cenu kāpums, kas, aizsācies 2007. gada rudenī, apstājās 
tikai 2008. gada vasaras vidū. Sagaidāms, ka gadā kopumā 
apjoms būs par 2–3% mazāks nekā gadu iepriekš – Latvi-
jas ekonomikas straujās bremzēšanās dēļ. Arī 2009. gadā 
pārdošanas apjomi stagnēs, jo uzlabojumi ekonomikā ir 
sagaidāmi ne ātrāk kā 2009. gada nogalē. Savukārt nozares 
uzņēmumu neto maržas 2007. gadā saglabājās 1,5–2% lī-
menī, un līdzīgas tās varētu būt arī šogad.

NAURIS PRIEDīTIS,
SEB bankas korporatīvo 
darījumu analītiķis

Vieta
2008.
gadā

Vieta
2007.
gadā

Nosaukums
Uzņ.	vērtība	

2008.	gada	TOP,	
milj.	LVL

Uzņ.	vērtība	
2007.	gada	TOP,	

milj.	LVL

Vērtības	
izmaiņas,	% Nozare

34 36 SIA	LATVIJA	STATOIL	 64,14 63,38 1,20% Degvielas	tirdzniecība

71 40 SIA	NESTE	LATVIJA	 24,88 55,84 –55,44% Degvielas	tirdzniecība

NEITRĀLA
Bankas viedoklis
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Auto tirdzniecība

Situācija auto tirdzniecībā šobrīd atbilst situācijai eko-
nomikā – gan Latvijā, gan arī pasaulē. Tā, piemēram, 
kopējais auto tirdzniecības kritums Eiropā šā gada 1. 

septembrī bija 4,8%, salīdzinot ar līdzīgu periodu pērn. To-
mēr atsevišķās valstīs lejupslīde ir daudz lielāka – Spānijā 
šā gada augustā tika pārdots par 41% mazāk mašīnu nekā 
gadu iepriekš, arī citās valstīs lejupslīde mērāma desmitos 
procentu. Kāda uz šī fona ir situācija Latvijā? Gan vieglo, 
gan smago automašīnu segmentos situācija ir līdzīga – līdz 
šim 2008. gadā pārdots par 39% mazāk automašīnu nekā 
līdzīgā laika posmā pērn. Jāsaka, ka uz kopējā negatīvā 
fona ir arī atsevišķi panākumi. Piemēram, Nissan modeļa 
Qashqai popularitātes dēļ var lepoties ar 20% pieaugumu. 
Ko darīt tālāk? Valdībai jāstimulē ekonomika un jāatrisina 
sasāpējušie jautājumi, piemēram, nodokļu atvieglojumiem 
peļņas reinvestēšanai u. c. Atjaunojoties ekonomiskajai ak-
tivitātei, atjaunosies arī pieprasījums pēc auto. 

Vēl gribētos piebilst, ka valdība joprojām slikti saprot, 

ka auto tirdzniecībā Balti-
ja ir viens vienots tirgus. 
Tādēļ neizdevīga nodokļu 
politika nozīmē, ka auto-
mašīnas un motocikli tiek 
pirkti kaimiņvalstīs un arī 
nodokļi maksāti tur. Un 
nodokļu politika patiešām 
ir neizdevīga – Latvijā jau-
na auto vai motocikla re-
ģistrēšanas nodoklis ir Ls 250, Lietuvā un Igaunijā tāda nav 
vispār. Latvijā visi auto īpašnieki maksā ceļa nodokli – Ls 
46 gadā, Igaunijā un Lietuvā tāda nav vispār. Un vai tādēļ 
viņiem būtu sliktāki ceļi?

Kopumā nodokļu slogs uz vienu automašīnu Latvijā ir 
16 reizes lielāks nekā Lietuvā (mums – Ls 320 gadā, viņiem 
– Ls 20) un piecas reizes lielāks nekā Igaunijā (mums – Ls 
320 gadā, viņiem – Ls 60). Kur te vienlīdzīga konkurence?  

Olafs Ozols  |   Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs

Kritums – 39%

Nozares attīstības tempi pēdē-
jos gados bija iespaidīgi – jaunu 
automašīnu tirdzniecība 2006. 
gadā pieauga par 54% un 2007. 
gadā par 27%, lai gan pārdošanas 
apjomu kritums aizsākās jau au-

gustā. 2008. gada 9 mēnešos tirdzniecības apjomi sama-
zinājušies par 36%, bet septembrī tika pārdotas tikai 1226 
mašīnas, kas ir zemākais rādītājs kopš 2006. gada sākuma. 
Līdzīgas tendences ir novērojamas arī kravas automašīnu 
tirdzniecībā. 

Vēl nesen visstraujāk augošais tirgus – Eiropas Savie-
nība (ES) – kļuvis par visstraujāk krītošo. Samazinoties 
pārdošanas apjomiem, krietni pieaugusi dīleru savstarpējā 
konkurence – masu medijos 
atrodamas daudzas akcijas 
ar cenu piedāvājumiem. 

Vērtējot ES vidējos rādī-
tājus pēc reģistrēto automa-
šīnu skaita uz 1000 iedzīvo-

tājiem un vidējo autoparka vecumu, var secināt, ka vieglo 
automobiļu tirgus Latvijā vēl nav piesātināts, tomēr piepra-
sījumu lielā mērā nosaka pirktspēja, kas samazinās augstās 
inflācijas dēļ – paaugstinoties degvielas cenām, pārtikas 
un mājokļa uzturēšanas izmaksām, naudas summa, ko no-
virzīt līzinga maksājumiem par jaunu auto, paliek arvien 
mazāka. Pirktspējas kritums, iepriekšējo gadu jaunu auto 
pirkšanas bums, kā arī negatīvais patērētāju noskaņojums, 
kas attur no lieliem pirkumiem, ir galvenie iemesli tik kra-
sam kritumam. Auto tirgu ietekmē arī piesardzīgāka un 
mazāk agresīva līzinga kompāniju kreditēšana.

Vieglo automobiļu tirdzniecību tuvākajos gados vis-
vairāk ietekmēs kopējās ekonomiskās situācijas attīstība 
Latvijā. Ņemot vērā IKP prognozes, tuvākie gadi auto tir-
gotājiem nebūs viegli. Šis gads varētu beigties ar aptuveni 
40% kritumu, un tirgus „atveseļošanos” nevar prognozēt 
arī nākamgad – iespējams vēl 20% kritums, ja auto tirdz-
niecības apjomi saglabāsies esošajā līmenī.

KRISTAPS BRIEDIS,
SEB bankas korporatīvo 
darījumu analītiķis

Vieta
2008.
gadā

Vieta
2007.
gadā

Nosaukums
Uzņ.	vērtība	

2008.	gada	TOP,	
milj.	LVL

Uzņ.	vērtība	
2007.	gada	TOP,	

milj.	LVL

Vērtības	
izmaiņas,	% Nozare

79 NAV SIA	VOLVO	TRUCK	LATVIA	 21,06 JAUNS – Auto	tirdzniecība

86 62 SIA	DOMENIKSS	 18,80 35,15 –46,51% Auto	tirdzniecība

NEGATĪVA
Bankas viedoklis
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Enerģētika

Tas, ka pēdējos mēnešos ir bijušas augstas naftas 
un ar to saistītās pārējās energoresursu cenas, au-
tomātiski nozīmē arī to, ka siltumenerģijas tarifi 

2009. gadā būs augsti. Īstermiņā nav redzamas arī būtiskas 
alternatīvas, jo masveidīga iedzīvotāju pāreja uz malkas 
apkuri vienkārši izraisīs malkas cenu paaugstināšanos – 
tas jau agrāk ir pieredzēts. 

Tādēļ 2008./2009. gada ziema būs samērā smaga, ar 
augstām siltuma cenām – tā vienkārši jāpārdzīvo. Bez tam 
2009. gadā neizbēgama ir arī elektroenerģijas tarifu paaug-
stināšana, jo pašreizējā tarifā iestrādātā daļa, kas paredzēta 
infrastruktūras attīstībai, nesedz infrastruktūras attīstības 
vajadzības. 

Runājot par citiem tirgu ietekmējošiem faktoriem – 
naftas cenas lielo svārstību dēļ ir grūti prognozēt impor-
tētās elektroenerģijas cenu, īpaši Krievijas elektroenerģijas 
cenu. Bez tam – tā kā kopš Estlink (kabelis, kas savieno 
Igaunijas un Somijas elektrosistēmas pa Somu jūras līča di-
benu – red. piez.) atklāšanas esam kļuvuši par Skandinā-
vijas elektroenerģijas tirgus dalībniekiem – mūs ietekmē 
notikumi arī tur. Pārējie lielie Baltijas enerģijas tirgus pro-
cesi – tādi kā jautājums par Narvas degslānekļa elektrosta-

cijas tālāko attīstību, vecās 
Ignalinas AES darbības 
pārtraukšanu un jaunas 
būvi, kā arī jautājums par 
Elektrēnu GRES (ar gāzi 
un šķidro kurināmo darbi-
nāma elektrostacija Lietu-
vā, kas kādu laiku aizpildīs 
deficītu elektroenerģijas tir-
gū, ko radīs Ignalinas AES slēgšana – red. piez.) turpmāko 
darbību – nākamgad vēl neradīs būtisku ietekmi tirgū.   

Vēl varētu piebilst – lai gan Eesti Energia konkurence 
pagaidām vēl nerada Latvenergo tiešas ekonomiskas sekas, 
tā tomēr rada morālu spiedienu. Līdz šim uz iedzīvotājiem 
esam skatījušies vairāk kā uz patērētājiem, nevis klientiem, 
par kuriem jācīnās. Tādēļ var prognozēt mūsu pakāpenis-
ku Latvenergo uzvedības maiņu tirgū, kas gan nenozīmē, 
ka būsim gatavi pārdot elektroenerģiju zem pašizmaksas. 
Tāpat jāatgādina, ka joprojām situācija ir nevienlīdzīga 
– Eesti Energia var konkurēt Latvijas enerģijas tirgū, bet 
Latvenergo Igaunijas enerģijas tirgū piedalīties nevar – gal-
venokārt atšķirīgā tirgus regulējuma dēļ.

Kārlis Miķelsons  |   VAS Latvenergo valdes priekšsēdētājs

Tarifu paaugstinājums – neizbēgams

Enerģētika ir viena no pēdējo 
gadu aktuālākajām nozarēm. Ņe-
mot vērā energoresursu pieprasī-
juma pieaugumu un pat deficītu, 

tirgus izaugsme gaidāma arī turpmākajos gados. Enerģē-
tika ir nozare, kura prasa lielus kapitālieguldījumus, un 
Latvijas enerģētikas uzņēmumi katru gadu veic pietiekami 
lielus ieguldījumus savā in-
frastruktūrā. 

Latvijas enerģētikas tir-
gus ir ļoti atkarīgs no ār-
valstu energoresursu cenu 
pieauguma, kas izraisa arī 
energoresursu cenu pie-

augumu Latvijā. Gaidāms, ka palielināsies zaļās enerģijas 
īpatsvars Eiropas Savienības dalībvalstu saražotās enerģi-
jas struktūrā – to veicina gan ES politika, gan dalībvalstu 
vēlme būt enerģētiski neatkarīgām no trešajām valstīm. 
Gaidāms, ka enerģētikas nozares ieņēmumi turpinās augt 
– pārsvarā pieaugošo energoresursu cenu dēļ. Nozares ren-
tabilitāte ir vidēja, bet stabila.

GUSTAVS EGLīTIS,
Nordea bankas korporatīvo 
darījumu departamenta vadītājs

Vieta
2008.
gadā

Vieta
2007.
gadā

Nosaukums
Uzņ.	vērtība	

2008.	gada	TOP,	
milj.	LVL

Uzņ.	vērtība	
2007.	gada	TOP,	

milj.	LVL

Vērtības	
izmaiņas,	% Nozare

32 5 AS	LATVENERGO	 667,75 579,17 15,30% Enerģētika

33 9 AS	LATVIJAS	GĀZE	 248,61 329,95 –24,65% Enerģētika

34 nav AS	ENERGOFIRMA	JAUDA	 18,52 Jauns – Enerģētika

POZITĪVA
Bankas viedoklis
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Medicīna un farmācija

Neskatoties uz ekonomiskajām grūtībām, farmā-
cijas nozare turpina attīstīties pozitīvi un pār-
došanas apjomi turpina pieaugt. Lai gan dažos 

gadījumos, piemēram, Olainfarm, uzņēmumam ir samazi-
nājusies peļņa; tas saistīts ar investīcijām attīstībā un mār-
ketingā, un līdzekļi tiks atgūti jau līdz gada beigām.

Farmācijas nozarei ir arī tā īpatnība, ka Latvijā ražo-
šana ir saistīta ar zinātni, jo Organiskās sintēzes institūts 
strādā gan ar Grindeks, gan ar Olainfarm – jau šī iemesla 
dēļ vien nozare attīstīsies, un tai ir eksporta potenciāls. Lai 
gan vēsturiskā mantojuma dēļ Grindeks un Olainfarm sva-
rīgākie un lielākie eksporta tirgi ir NVS valstis, tomēr abi 
uzņēmumi aktīvi veic savu preparātu sertificēšanu ES tir-
gū – tam neder PSRS laikā veiktie medicīniskie pētījumi, 
jāveic jauni. Gaidot šī procesa beigas, abi uzņēmumi aktīvi 
apgūst to valstu tirgus, kur akceptē PSRS laika klīniskos 
pētījumus – Turciju un Ķīnu. Ja tas izdosies – Latvijas eks-
porta struktūra būtiski mainīsies. 

Runājot par tālāku per-
spektīvu, gribētu teikt da-
žus vārdus par Latvijas far-
mācijas nākotni, proti, to, 
vai Latvijā var saglabāties 
oriģinālpreparātu ražoša-
na vai arī jāpārprofilējas 
uz generic medikamentu 
ražošanu. Kaut arī dzir-
dēts viedoklis, ka mums lemts generic ražotāju liktenis, jo 
nespēsim finansēt pētījumus, gribu iebilst, ka tieši generic 
ražošanā mums nav izredžu – tur dominē lielražošana. Un 
gluži otrādi – pasaules statistika liecina, ka 65% jauno ori-
ģinālpreparātu rada nevis lielie farmaceitiskās rūpniecības 
uzņēmumi, bet gan nelieli uzņēmumi. Problēma tikai vie-
na – mūsu farmaceitiskajai rūpniecībai steidzīgi jāiemācās 
vārds kooperācija un jāapgūst tās praktiskā lietošana. 

Ivars Kalviņš  |   profesors, Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktors

Saglabājas labas perspektīvas

Farmācijas tirgus Latvijā pēdējā 
gada laikā ir pieaudzis – salīdzinā-
jumā ar 2007. gadu, tomēr jāsaka, 
ka šī pieauguma temps ir samazi-
nājies – ja iepriekšējā gada laikā 

tirgus pieauga par 25%, tad 2008. gadā – tikai par 15%. 

Jūtams arī bezrecepšu medikamentu pārdošanas tempu 
pieauguma samazinājums. Jāsaka, ka šo tirgu kopumā ie-
tekmē valsts finansējums kompensētiem medikamentiem 
un, ja tas 2009. gadā nepieaugs, samazināsies arī farmāci-
jas tirgus kopējie pieauguma tempi. 

Sagaidāms, ka 2009. gadā, ņemot vērā esošo un gaidā-
mo ekonomisko situāciju, iedzīvotāji vairāk atteiksies no 
uztura bagātinātājiem un bezrecepšu medikamentiem, 
plašāk izvēloties ekonomiski izdevīgākus medikamentus 
jeb t. s. generic medikamentus. Sagaidāms arī, ka pieaugs 
konkurence gan starp ražotājfirmām, gan lieltirgotavām. 

RAIMO SMUKAIS, 
DnB NORD bankas Uzņēmumu 
apkalpošanas pārvaldes vadītājs

Vieta
2008.
gadā

Vieta
2007.
gadā

Nosaukums
Uzņ.	vērtība	

2008.	gada	TOP,	
milj.	LVL

Uzņ.	vērtība	
2007.	gada	TOP,	

milj.	LVL

Vērtības	
izmaiņas,	% Nozare

19 24 AS	GRINDEKS	 119,99 107,16 11,98% Medicīna	un	farmācija

38 46 AS	RECIPE	PLUS	 53,23 44,11 20,66% Medicīna	un	farmācija

57 42 AS	SENTOR	FARM	APTIEKAS	 34,80 47,68 –27,01% Medicīna	un	farmācija

58 95 AS	OLAINFARM	 33,83 23,27 45,39% Medicīna	un	farmācija

81 75 SIA	TAMRO	 20,75 30,66 –32,32% Medicīna	un	farmācija

93 nav VAS	PAULA	STRADIŅA	KLĪNISKĀ	UNIVERSITĀTES	SLIMNĪCA	 17,76 Jauns – Medicīna	un	farmācija

POZITĪVA
Bankas viedoklis
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Komunālie pakalpojumi

Ekonomiskā situācija neizbēgami ietekmē arī komu-
nālo pakalpojumu sniegšanu, tomēr, neskatoties 
uz grūtībām, to kopējais apjoms šogad ir turpi-

nājis palielināties, un droši var prognozēt, ka komunālo 
pakalpojumu patēriņa apjomi pieaugs arī nākamgad. Lai 
gan būvniecības tempi un apjomi Rīgā ir palēninājušies, 
tomēr katru gadu centrālajai siltumapgādes sistēmai tiek 
pieslēgti patērētāji ar jaudu no 50 līdz 100 MW. Gadījumā, 
ja iesāktās mājas tomēr tiks pabeigtas un tiks uzsākta šo 
māju ekspluatācija, nevis tās tiks iekonservētas, tad prog-
nozējams pat diezgan straujš jaudu kāpums. Situācijas vir-
zību noteiks tālākā pasaules finanšu krīzes attīstība, tāpēc 
pagaidām ir pāragri izdarīt prognozes.

Tiek veikts liels darbs energoefektivitātes paaugstinā-
šanai un patēriņa mazināšanai, tomēr joprojām jaunās 
apbūves tempi un jaunu ēku pieslēgšanās siltumapgādei 
apsteidz siltināšanā iegūtos enerģijas ietaupījumus, tāpēc 
jaudu pieaugums joprojām vērojams. 

Īstenojot modernizācijas pasākumus, patlaban siltuma 
zudumi nepārsniedz 13%, jo tiek ļoti piestrādāts, lai atjau-
notu siltumtīklu posmus, tos nomainītu ar modernām sil-
tuma trasēm un rūpnieciski izolētām caurulēm. Gandrīz 

jau ir pabeigta individuālo 
siltummezglu uzstādīšana 
pilsētā – no 8100 patērētā-
jiem vēl jāuzstāda pēdējie 
100. Tas ir nozīmīgs vei-
kums energoefektivitātes 
jomā, jo moderno siltum-
mezglu uzstādīšana ļauj 
ekonomēt siltuma patēri-
ņu mājās par 15–30%, nekā tas bija iepriekš. Šogad bei-
dzot arī uzsākts darbs dzīvojamo māju siltināšanā – Rīgas 
enerģētikas aģentūra organizē 22 daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo ēku energoauditēšanu, bet nākamgad plānots veikt vēl 
40 energoauditus.

Līdz nākamā gada beigām tiks pabeigta ilgtspējīgas 
enerģētikas rīcības plāna izstrāde, kurā tiks atspoguļoti 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, atjaunoja-
mo energoresursu izmantošana un CO2 izmešu kvotu jau-
tājumi. Mērķis ir samazināt izmešu apjomu, tāpat plāns arī 
noteiks, kas ir jādara, ko pilsēta turpmāk darīs energoefek-
tivitātes jomā un cik tas izmaksās.

Maija Rubīna  |   Rīgas enerģētikas aģentūras direktore

Joprojām – stabils pieprasījums

Lai arī komunālo pakalpojumu 
bizness izskatās ļoti stabils, tomēr 
lielu ietekmi uz to var atstāt klien-
tu maksātspēja. Kamēr komu-
nālo pakalpojumu sniedzējiem 

būs rokās instrumenti, ar kuru palīdzību veicināt klientu 
maksājumus (piemēram, pakalpojumu atslēgšana nemak-
sātājam), tikmēr ar ienākošo 
naudas plūsmu problēmām 
nevajadzētu būt. Tuvākajā 
laikā būtu nepieciešams sa-
kārtot likumdošanas robus, 
lai pakalpojumu nevarētu 

atslēgt godprātīgiem maksātājiem, jo citādi komunālo pa-
kalpojumu sniedzēji nonāks pagājušā gadsimta 90. gadu 
situācijā, kad bija lielas problēmas ar maksājumu saņem-
šanu un liela daļa klientu nemaksāja, jo nemaksāja viņu 
kaimiņi.

Ņemot vērā, ka komunālo pakalpojumu sniedzēju iz-
maksu posteņos liela daļa ir energoresursu izmaksas, sa-
gaidāms arī pakalpojumu cenu palielinājums, pieaugot 
energoresursu cenām. Pazeminoties iedzīvotāju maksāt-
spējai, komunālo pakalpojumu sniedzēju ienākošā naudas 
plūsma var būt atkarīga no iedzīvotāju prioritātēm, kam 
maksāt un kam nē.

JāNIS PRAņēVIčS, 
Parex Asset Management 
vecākais akciju analītiķis

NEITRĀLA
Bankas viedoklis

Vieta
2008.
gadā

Vieta
2007.
gadā

Nosaukums
Uzņ.	vērtība	

2008.	gada	TOP,	
milj.	LVL

Uzņ.	vērtība	
2007.	gada	TOP,	

milj.	LVL

Vērtības	
izmaiņas,	% Nozare

30 70 SIA	RĪGAS	ŪDENS	 66,45 32,15 106,66% Komunālie	pakalpojumi

39 55 AS	RĪGAS	SILTUMS	 52,66 40,89 28,77% Komunālie	pakalpojumi	
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Mežsaimniecība un kokrūpniecība

Situācija mežsaimniecības un kokapstrādes tirgū paš-
laik vērtējama kā netradicionāla. Iepriekšējos gados 
nozarē bija augošs tirgus un izteikta produktu attīstī-

ba, kas deva pozitīvu attīstības dinamiku. Galvenais attīs-
tību ierobežojošais faktors bija koku resursu pieejamība. 
Šobrīd situācija krasi mainījusies, krities pieprasījums pēc 
gandrīz visiem kokapstrādes izstrādājumiem, un galve-
nais attīstības ierobežotājs tagad ir tirgus. Tādēļ šogad un 
nākamgad gaidāms ražošanas un pārdošanas apjomu kri-
tums visiem nozares dalībniekiem. 

Būtiskākie faktori, kas šobrīd ietekmē mežsaimniecību 
un kokapstrādi, ir būvniecības apjomu samazināšanās pa-
saulē – tam bija būtiska loma 2007. gada beigās un 2008. 
gada pirmajā pusē. Savukārt 2008. gada beigās un 2009. 
gadā galvenais nozares attīstības ierobežotājs būs pasaules 

finanšu krīze, kas skārusi 
citu nozaru ražošanas ap-
jomus, kuri, savukārt, ir 
kokmateriālu pircēji. 

Nozares apjomu atjau-
nošanās ir saistīta ar ko-
pējo pasaules ekonomikas 
atveseļošanos, kas progno-
zējama 2009. gada otrajā 
pusē vai 2010. gada sākumā. Jāpiebilst, ka Latvijā situācija 
ir nedaudz labāka, jo mums ir savi koksnes resursi. Citām 
valstīm, kas importē kokmateriālus no Krievijas, pēc palie-
linātās kokmateriālu izvedmuitas atjaunot ražošanas apjo-
mus traucēs arī resursu trūkums. 

Juris Biķis  |   AS Latvijas Finieris padomes priekšsēdētājs 

Apjomi krīt, bet perspektīvas labas

2007. gads mežsaimniecības no-
zarē tika aizvadīts uz augstas nots 
– tirgū valdīja augsts zāģbaļķu 
pieprasījums, kas dzina augšup 
to cenas. Tiesa, šis pats faktors arī 

iegrieza kokrūpniekiem, kas bija spiesti iepirkt izejmateri-
ālus par paaugstinātām cenām. Taču 2008. gads situāciju 
padarīja vēl sarežģītāku – Krievija aprīlī paaugstināja apaļ-
koksnes izvedmuitu, padarot to importu krietni neizdevī-

gāku, bet energoresursu cenas sasniedza rekordus, samazi-
not uzņēmumu peļņu. Vienlaikus gan Latvijā, gan pasaulē 
strauji kritās būvniecības apjomi, kas parasti iet roku rokā 
ar kokapstrādi, samazinot pieprasījumu pēc koksnes un 
tās izstrādājumiem.

Šobrīd mežsaimniecības un kokrūpniecības nozares ir 
iespiestas spīlēs – pieprasījums ir sarucis, bet izmaksas pie-
augušas – tādēļ varam sagaidīt tālāku uzņēmumu konsoli-
dāciju un vājāko uzņēmumu bankrotus. Izdzīvos lielākie 
un efektīvākie uzņēmumi, kas spēs elastīgi reaģēt uz tirgus 
konjunktūras izmaiņām. Kamēr pasaules ekonomikā ne-
atgriezīsies labāki laiki, mežsaimniecības un kokrūpnie-
cības uzņēmumiem būs grūti demonstrēt galvu reibinošu 
izaugsmi.

JāNIS PRAņēVIčS, 
Parex Asset Management 
vecākais akciju analītiķis

NEGATĪVA
Bankas viedoklis

Vieta
2008.
gadā

Vieta
2007.
gadā

Nosaukums
Uzņ.	vērtība	

2008.	gada	TOP,	
milj.	LVL

Uzņ.	vērtība	
2007.	gada	TOP,	

milj.	LVL

Vērtības	
izmaiņas,	% Nozare

3 6 AS	LATVIJAS	VALSTS	MEŽI	 613,83 469,76 30,67% Mežsaimniecība	un	kokrūpniecība

25 22 AS	LATVIJAS	FINIERIS	 84,07 115,31 –27,09% Mežsaimniecība	un	kokrūpniecība

69 45 SIA	VIKA	WOOD	 25,93 45,13 –42,56% Mežsaimniecība	un	kokrūpniecība

73 nav SIA	UNITED	PANEL	GROUP	EUROPE	 23,77 Jauns – Mežsaimniecība	un	kokrūpniecība

83 57 SIA	GAUJAS	KOKS	 19,87 39,01 –49,05% Mežsaimniecība	un	kokrūpniecība

91 78 AS	STORA	ENSO	TIMBER	 18,22 29,60 –38,43% Mežsaimniecība	un	kokrūpniecība

97 nav SIA	PATA	AB	 17,43 Jauns – Mežsaimniecība	un	kokrūpniecība
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Operācijas ar nekustamo īpašumu

Neuzskatu, ka nekustamo īpašumu attīstības noza-
rē izveidojusies pārprodukcija, taču skaidri vēro-
jama prasītās pārdošanas cenas vai nomas maksas 

un reālās tirgus maksātspējas neatbilstība. 
Vienlaikus izveidojusies arī situācija, ka cenas vairs ne-

var īpaši krist – dzīvokļu ar balto apdari pašizmaksa šo-
brīd ir ne mazāk kā 550 LVL/m2, kas jau ir samazinājusies 
gandrīz divkārt, salīdzinot ar šo pašu pašizmaksu gadu 
iepriekš – 900 LVL/m2. Skaidrs, ka pārdots zem saprātī-
gās robežas – pašizmaksas – netiek. Šīs situācijas dēļ gada 
laikā 30% no nekustamo īpašumu attīstīšanā iesaistītajiem 
uzņēmumiem ir pārtraukuši darbību, pārsvarā – mazie uz-
ņēmumi. 

Nedomāju, ka situācija nekustamo īpašumu tirgū 
var uzlaboties ātrāk kā 2009. gada rudenī, taču līdz tam 
tā paspēs kļūt vēl sliktāka. Galvenie cietēji no krīzes būs 
cilvēki, kas mēģināja izveidot nelielu finanšu piramīdu, 
aizņemoties un nopērkot vairākus dzīvokļus, cerot tos iz-

devīgi pārdot. Nedomāju, 
ka situāciju būtiski varētu 
labot ienākumu izziņu vai 
10% obligātās iemaksas 
atcelšana. Vienīgais saprā-
tīgais solis, kuru šobrīd 
iespējams spert, ir valsts 
nodevas samazināšana par 
pirmā mājokļa pārdošanu 
– tās palielināšana tikai veicināja to, ka darījumos vairs ne-
tiek uzrādītas patiesās summas. 

Sarežģīta situācija ir arī komercobjektu attīstīšanā, jo 
tirdzniecības centros krīt apgrozījums, samazinās piepra-
sījums pēc tirdzniecības telpām, noliktavām un lepniem 
birojiem. Neesmu dzirdējis, ka kāds reāli īrētu biroju par 
17–20 eiro/m2, par ko tiek runāts A klases biroju sakarā – 
reālajos darījumos īres cenas ir zemākas. 

Vilis Žuromskis  |   Latvijas Nekustamā īpašuma vērtētāju asociācijas prezidents

Cenām vairs nav kur krist

Līdz 2007. gada aprīlim nekusta-
mā īpašuma cenas Latvijā turpi-
nāja augt. Kā rāda lielāko Latvijas 
nekustamā īpašuma aģentūru – 

Latio, Ober-Haus, Balsts, Arco Real Estate – dati, no 2006. 
gada jūlija līdz 2007. gada aprīlim sērijveida dzīvokļu cenas 
vēl uzrādīja ļoti izteiktus izaugsmes tempus, pieaugot par 
apmēram 11% šajā periodā, vidēji sasniedzot 1200 LVL/
m2 līmeni. 

No 2007. gada aprīļa dzīvokļu cenas sāka strauji sama-

zināties, vidēji par 2–3% katru mēnesi, 2008. gada febru-
ārī iezīmējot 15% kritumu astoņu mēnešu periodā. Cenu 
korekcija, kas sākās 2007. gadā, turpinājās arī 2008. gadā, 
ko apstiprina fakts, ka 2008. gada septembrī sērijveida dzī-
vokļu vidējā cena Rīgas mikrorajonos ir kritusies par 26%, 
salīdzinot ar 2007. gadu.

Balstoties uz pieejamo pētījumu rezultātiem par nekus-
tamā īpašuma tirgus cenu attīstīšanos industriālajās valstīs, 
var izteikt minējumu, ka straujš cenu kritums notiek vidēji 
reizi 20 gados. Cenu kritums ilgst vienu gadu, un pēc tam 
notiek tirgus stabilizācija. Nākošais cenu burbulis paras-
ti sāk veidoties pēc apmēram sešpadsmit gadiem. Svarīgi 
piebilst, ka parasti pēc cenu kāpuma, kas ilgst nepilnus trīs 
gadus, un tam sekojošās korekcijas nekustamā īpašuma 
cenas paliek augstākā līmenī, nekā tas bija pirms aktīvās 
izaugsmes fāzes.

DENISS BEZRUKOVS, 
IBS Prudentia analītiķis

NEGATĪVA
Investoru viedoklis

Vieta
2008.
gadā

Vieta
2007.
gadā

Nosaukums
Uzņ.	vērtība	

2008.	gada	TOP,	
milj.	LVL

Uzņ.	vērtība	
2007.	gada	TOP,	

milj.	LVL

Vērtības	
izmaiņas,	% Nozare

53 nav VAS	VALSTS	NEKUSTAMIE	ĪPAŠUMI	 35,86 Jauns – Operācijas	ar	nekustamo	īpašumu

84 nav AS	WEST	EAST	INDUSTRIES	 19,36 Jauns – Operācijas	ar	nekustamo	īpašumu

95 nav SIA	LATIO	 17,69 Jauns – Operācijas	ar	nekustamo	īpašumu
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Pārtikas ražošana

Pašreizējais stāvoklis pārtikas pārstrādes nozarē vēr-
tējams kā nopietns, jo vērojama pieaugoša dispro-
porcija starp ražotāju izmaksu palielinājumu un ie-

dzīvotāju pirktspējas samazināšanos. Izmaksu pieaugumu 
ietekmē tādi faktori kā energoresursu, pakalpojumu un 
kredītprocentu sadārdzināšanās, tāpat arī kredītu pieeja-
mības samazināšanās un nevienlīdzīgais Eiropas Savienī-
bas atbalsta maksājumu sadalījums. Šobrīd nozarē notiek 
cīņa par konkurētspējas saglabāšanu.

Piemēram, piensaimniecības nozarē vēsturiski eks-
porta/importa bilance bijusi pozitīva, eksportējot līdz pat 
40% no Latvijā saražotās piena produkcijas. 2008. gada 1. 
pusgadā vērojams importa pieauguma tempa pārsvars pār 
eksportu un apstrādāto piena produktu eksporta kritums 
par 14%. Tomēr kopumā eksporta pieaugums nozarē ir 
19%. Pozitīvu bilanci nodrošinājis piena kā izejvielas eks-
ports, par ko Latvijas piena pārstrādātājiem nav pamata 
priecāties. 

Cita tendence ir valsts atbalsts, kas neizprotamā veidā 
tiek orientēts vienas uzņēmējdarbības formas – kooperā-
cijas – pārākuma veicināšanai pār citām uzņēmējdarbības 
formām. Tā kā krītas piena pārstrādes gala produkcijas 
patēriņš un samazinās pārstrādei iepirktā piena apjoms 

(2008. gadā pārstrādei ie-
pirktā piena daudzums sa-
mazinājies par 6%), valsts 
garantēts atbalsts vienai 
atsevišķai uzņēmējdarbī-
bas jomai sūta pretrunīgus 
signālus nozares spēlētā-
jiem. Turklāt, pretēji 2007. 
gadā valdības apstiprināta-
jai Latvijas piensaimniecības darbības uzlabošanas stratē-
ģijai, tādējādi tiek veicināta nozares tālāka sadrumstalotība 
un tiek deformēts tirgus. Tas, savukārt, samazina nozares 
konkurētspēju ekonomiskās lejupslīdes apstākļos.

Nozares perspektīvas ir šādas – ja visos ar pārtikas 
pārstrādi un realizāciju saistītajos posmos tiks pieņemti 
analītiski un pārdomāti lēmumi, sākot ar pārstrādātājiem, 
piegādātājiem, mazumtirdzniecības tīkliem, un beidzot 
ar Ministru kabinetu un likumdevēju, tad vidējā periodā 
pārtikas pārstrādes nozarei ir visas iespējas atgūt un pat 
palielināt savu ietekmi. Tomēr jāuzsver, tas iespējams ar 
nosacījumu, ka šobrīd un nākamgad attiecībā uz nozari 
netiek pieņemti sasteigti vai aplami lēmumi. 

Arvīds Ušča  |   Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs 

Sasteigto lēmumu briesmas

Pārtikas pārstrādes uzņēmumi 
saskārās ar ražošanas izmaksu 
celšanos, kuru konkurences dēļ 

nevarēja kompensēt ar 
pārdošanas cenu pieau-
gumu. Tādējādi pārtikas 
nozarē kopumā ir sa-
mērā zems rentabilitātes 
līmenis. Lai arī izmaksu 
pieauguma spiediens ir 

atslābis un atsevišķos pārtikas izejvielu tirgos ir novērots 
cenu kritums, kopumā ātrs rentabilitātes uzlabojums nav 
sagaidāms. Ekonomiskā atslābuma ietekmē arī gala pa-
tērētāji ierobežo patēriņu. Izteikts patēriņa ierobežojums 
sagaidāms tajos nozares sektoros, kas nodarbojas ar to pār-
tikas produktu ražošanu, kas nav pirmās nepieciešamības 
produkti. Tādējādi ir sagaidāms, ka nozarē palielināsies 
konkurence un neefektīvākie ražotāji var neizturēt cīņu un 
atstāt nozari. 

GUSTAVS EGLīTIS,
Nordea bankas korporatīvo 
darījumu departamenta vadītājs

Vieta
2008.
gadā

Vieta
2007.
gadā

Nosaukums
Uzņ.	vērtība	

2008.	gada	TOP,	
milj.	LVL

Uzņ.	vērtība	
2007.	gada	TOP,	

milj.	LVL

Vērtības	
izmaiņas,	% Nozare

66 85 SIA	CIDO	GRUPA	 27,22 26,60 2,31% Pārtikas	ražošana

85 nav AS	PREIĻU	SIERS	 18,83 Jauns – Pārtikas	ražošana

96 89 SIA	RĪGAS	PIENSAIMNIEKS	 17,44 24,11 –27,65% Pārtikas	ražošana

98 nav AS	LAIMA	 17,36 Jauns – Pārtikas	ražošana
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Ražošana

Lai gan atsevišķās nozarēs vērojama pozitīva attīstība, 
piemēram, mašīnbūves ražošanas apjoms pieaudzis 
par 14%, bet eksporta apjoms – par 13%, tomēr 

kopumā situācija rūpniecībā ir sarežģīta. Pasaulē esošās 
krīzes dēļ draud kristies pieprasījums pēc rūpniecības pro-
dukcijas gandrīz visās nozarēs. 

Turklāt šoziem situācija rūpniecībā vēl pasliktināsies, 
jo no 1. oktobra vidēji par 20–30% pieaugušas gāzes ce-
nas, kas atkarībā no produkcijas energoietilpības nozīmē 
2–3% produkcijas pašizmaksas pieaugumu. Tāpat pavasarī 
gaidāmais elektroenerģijas tarifu pieaugums tiek gaidīts ar 
bažām. 

Ko var darīt? Latvijā joprojām nodokļu masa uz vienu 

algas vienību ir augstāka 
nekā vidējais ES rādītājs 
– Latvijā tas ir 44%, ES – 
35,8%. Latvijā joprojām 
uzņēmumi apmaksā slimī-
bas lapas par 14 dienām, 
tas gan samazināsies līdz 
10 dienām 2009. gada 1. janvārī, taču 80% no darba kavē-
jumiem slimības dēļ ir īsāki par 10 dienām. Svarīgi ir tas, 
ka kaimiņvalstīs uzņēmēji apmaksā tikai vienu vai vispār 
nevienu dienu. Tikai slimības lapu apmaksa vien uzņēmē-
jiem Latvijā izmaksā miljoniem latu. Tas arī jādara – jālik-
vidē nevienlīdzīgās konkurences elementi. 

Vilnis Rantiņš  |   Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju 
 asociācijas valdes priekšsēdētājs

Konkurences apstākļi – joprojām 
nevienlīdzīgi

Rūpniecības attīstība lielā 
mērā atkarīga no izejvielu un sa-
ražotās produkcijas cenām, kam 
pasaules tirgū šobrīd ir tendence 
samazināties.

Jāuzsver, ka rūpniecības nozare 
Latvijā pēdējā laikā ir piedzīvojusi 

konkurētspējas samazināšanos, izmaksām un cenām au-
got straujāk nekā citās valstīs un darba samaksai palielino-
ties vairāk nekā produktivitātei. Visredzamākais piemērs 
– tekstilrūpniecība, kas vairs nevar konkurēt ar lētajiem 
Ķīnas izstrādājumiem. Iespējams prognozēt, ka ražošanas 
un rūpniecības uzņēmumi, jau sākot ar nākamo gadu, va-
rētu pārcelt savas ražotnes ārpus Latvijas – uz tirgiem ar 
lētākām izmaksām, jo Latvijā ražošanu ir gandrīz neiespē-
jami pārstrukturēt tā, 
lai tā sāktu pelnīt.

Arī 2009. gadā 
inovatīvu preču ražo-
šanu Latvijā varēs uz-
skatīt par izņēmumu, 
nevis par likumsaka-
rību, un starptautiski 

konkurētspējīgu, inovatīvu preču ražošana nesniegs īpašu 
ieguldījumu Latvijas ekonomikā. Tomēr jāuzsver, ka paš-
laik Latvijas ekonomikai būtiskas ir ne tikai inovatīvas no-
zares, bet gan jebkura veida ražošana, kas veicinātu taut-
saimniecības attīstību. Tādējādi valdībai būtu jāatbalsta ne 
tikai inovatīvu produktu ražošanas projekti, bet arī – un 
ne mazāk svarīgi – tradicionālās ražošanas pamatnozares, 
kas balstās uz Latvijas resursiem – koksni, kūdru, smiltīm, 
granti u. c.

Līdz šim izmaksu pieaugums rūpniecībā tika kom-
pensēts ar cenu pieaugumu, tādējādi līdz pat šim gadam 
ražotāji attīstījās ekstensīvi, arvien palielinot jaudas un 
domājot galvenokārt par ražošanas un pārdošanas apjo-
miem, nevis par peļņu. Savukārt 2009. gadā sagaidāms, ka 
ražošana sašaurināsies un tās jaudas samazināsies, tādējā-
di uzņēmumi būs spiesti palielināt efektivitāti un īpašu uz-
manību pievērst peļņas gūšanai, pretējā gadījumā riskējot 
nokļūt maksātnespējas situācijā.

RAIMO SMUKAIS, 
DnB NORD bankas Uzņēmumu 
apkalpošanas pārvaldes vadītājs

Vieta
2008.
gadā

Vieta
2007.
gadā

Nosaukums
Uzņ.	vērtība	

2008.	gada	TOP,	
milj.	LVL

Uzņ.	vērtība	
2007.	gada	TOP,	

milj.	LVL

Vērtības	
izmaiņas,	% Nozare

18 20 AS	LIEPĀJAS	METALURGS	 122,11 124,81 –2,16% Ražošana

46 66 AS	SEVERSTAĻLAT	 41,65 33,80 23,22% Ražošana

49 73 AS	VALMIERAS	STIKLA	ŠĶIEDRA	 38,93 31,12 25,10% Ražošana

62 nav SIA	LAUMA	FABRICS	 29,72 Jauns – Ražošana
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Telekomunikācijas un sakari

Telekomunikāciju nozares uzņēmumu darbība 2008. 
gadā bija stabila, un straujas izmaiņas nav piedzī-
votas. Ieilgusī Lattelecom privatizācijas epopeja tā 

arī nebeidzās ar konkrētu lēmumu, bet patērētājus vairāk 
interesējošā jomā – pakalpojumu cenu un datu pārraides 
ātruma pieaugumā – tendences bija iepriecinošas. Pilsētās 
arvien plašāku izplatību gūst jaunāko tehnoloģiju interne-
ta datu pārraides risinājumi ar augstākiem ātrumiem, kas 
rada pamatu un veido nosacījumus papildus pakalpojumu 
piedāvājumam. Tas tieši skar interneta televīzijas pakal-
pojuma izplatību, kā arī ātrgaitas interneta lietotāju skaita 
pieaugumu, kas sekmē multimediju satura attīstību valstī. 

Ātrums un cena joprojām ir noteicošais faktors datu 
pārraides tirgū. Veidi, kā šie divi parametri tiek kombinēti, 
var atšķirties, tomēr kombināciju skaits ir ierobežots un at-
šķiras pamatā pēc iepakojuma. Attīstoties Bite tīklam, akti-
vizējās abi pārējie GSM operatori, kas īpaši agresīvi darbo-

jās korporatīvajā segmen-
tā. Savukārt interneta tirgū 
turpinās konsolidācijas 
process, kas vienlaicīgi ie-
zīmē nozares sakārtošanos 
un apkalpošanas standartu 
izaugsmi. 

Galvenās attīstības ce-
rības nākamgad saistās ar 
digitālās virszemes televīzijas attīstību, kas, cerams, bei-
dzot sāks raidīt visā valstī. Turpināsies interneta attīstība, 
un paredzams, ka operatori aktīvāk piedāvās kompleksus 
risinājumus – gan sadarbojoties ar balss operatoriem un 
kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzējiem, gan apvienojo-
ties ar tiem. Kopumā krīze telekomunikāciju nozari skars 
mazāk nekā daudzas citas, lai gan ilgtermiņa investīciju 
plāni varētu tikt aizkavēti.

Pēteris Šmidre  |   Baltkom valdes loceklis, Alīna īpašnieks, LTA prezidents

Krīze skars maz

2007. gads lielākajiem telekomuni-
kāciju un sakaru nozares uzņēmu-
miem bija finansiāli veiksmīgs, un 
nav pamata domāt, ka šogad situā-
cija būtiski varētu mainīties. Lie-
lāko sakaru uzņēmumu EBITDA 

rentabilitāte nedaudz samazinās, bet atrodas prognozētajos 
līmeņos. Aplūkojot tendences līdzīgos uzņēmumos Eiropas 
Savienībā, tuvākajos gados Latvijā varētu pieaugt ieņēmumi 
no viena abonenta.

Mobilo operatoru klientu skaita pieaugums šogad, vis-
ticamāk, procentuāli būs vienciparu skaitlis un tuvākos ga-
dus turpinās palēnināties, jo tirgus piesātinājums sasniedzis 

augstu līmeni. Kabeļtelevīziju klientu skaita pieauguma 
bremzēšanas lika visām šajā tirgus sektorā iesaistītajām 
kompānijām kļūt manāmi agresīvākām mārketinga piedā-
vājumos. Vērts atzīmēt, ka gada sākumā lielākie kabeļtelevī-
zijas pakalpojumu piedāvātāji gandrīz vienlaicīgi palielināja 
maksu par saviem pakalpojumiem.

Starp lielākajiem telekomunikāciju un sakaru nozares 
uzņēmumiem pēdējo gadu laikā notiek sīva cīņa par inter-
neta lietotājiem. Lattelecom to izvirza par vienu no galve-
najām prioritātēm, savukārt Baltkom un IZZI visā Latvijā 
uzpērk mazākus un lielākus interneta pakalpojumu snie-
dzējus. Šo uzņēmumu ieņēmumu struktūrā aizvien vairāk 
pieaugs ienākumi no produktiem, kas saistīti ar internetu.

Svarīgākais notikums nozarē aizvien paliek nepabeigtais 
Lattelecom un LMT pārdošanas darījums. Visā nozarē un 
arī daļēji saistītajās nozarēs tas ļoti ietekmēs gan konkuren-
ci, gan jaunu tehnoloģisku risinājumu ieviešanas ātrumu.

AIGARS GAMULS,
SEB bankas korporatīvo 
darījumu analītiķis

Vieta
2008.
gadā

Vieta
2007.
gadā

Nosaukums
Uzņ.	vērtība	

2008.	gada	TOP,	
milj.	LVL

Uzņ.	vērtība	
2007.	gada	TOP,	

milj.	LVL

Vērtības	
izmaiņas,	% Nozare

5 4 SIA	LATVIJAS	MOBILAIS	TELEFONS	 510,00 630,64 –19,13% Telekomunikācijas	un	sakari

7 7 SIA	TELE2	 319,51 370,19 –13,69% Telekomunikācijas	un	sakari

8 10 SIA	LATTELECOM	 315,75 302,19 4,49% Telekomunikācijas	un	sakari

POZITĪVA
Bankas viedoklis
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Tirdzniecība

Tirdzniecības nozare ir labi sagatavojusies grūtajiem 
laikiem. Lai gan nozarē nebūs pieauguma, tajā 
nebūs arī būtisku kritumu, un tirgotāji noturēsies 

pērnā gada apgrozījuma līmenī. Zīmīgi, ka apgrozījuma 
stabilizēšanās un pieauguma apstāšanās patlaban ir kopē-
ja tendence un novērojama pilnīgi visā Latvijas teritorijā. 
Šāda situācija uzņēmējiem likusi koriģēt peļņas plānus – ja 
nav faktiskā pieauguma, pelņa būs mazāka, nekā gaidīts.

Sagaidāms, ka turpmāk apgrozījuma kritumu varē-
tu piedzīvot tie uzņēmumi, kur ir tā dēvētie riska objekti, 
piemēram, veikala attīstības scenāriji bijuši pārāk rožaini. 
Tāpat apgrozījuma kritums sagaidāms ekskluzīvajām pre-
ču grupām, tām, kurās preces pirka par naudu, kas nāca 
no nekustamo īpašumu darījumiem vai finanšu pakalpo-
jumiem. Tirgotājiem neizdevīgie grozījumi Konkurences 

likumā var ietekmēt tirgu 
tādā veidā, ka līdz pat 10% 
var pieaugt vietējo ražo-
tāju piegādāto preču ce-
nas, piemēram, maizei un 
pienam. Tendences rāda, 
ka tabakas piegādātāji nā-
kamgad vēl vairāk sama-
zinās savus uzcenojumus, 
kas neizbēgami liks tirgotājiem pacelt cenas citiem pro-
duktiem, lai kompensētu cigarešu tirdzniecības izmaksas. 
Arī nākamgad notiks uzņēmumu apvienošanās, tāpat būs 
tirgotāji, kas izbeigs savu darbību, tomēr nekādas katastro-
fālas izmaiņas nenotiks un viss notiks līdzšinējās attīstības 
ietvaros.

Henriks Danusēvičs  |   Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents

Esam sagatavojušies grūtībām

Šogad tirdzniecības apgrozījuma 
pieaugumi būs nedaudz mazāki 
nekā 2007. gadā joprojām augstās 
inflācijas dēļ. Nozares EBITDA 

rentabilitāte saglabā-
jas ~5% robežās. Sa-
vas pozīcijas nostipri-
na lielās veikalu ķēdes 
(Rimi, Maxima, Elvi), 
arvien vairāk apgūstot 
rajonu pilsētas. Jāatzī-
mē, ka cīņā par reģio-
nu pilsētām iesaistī-
jušies vēl divi tirgus 
dalībnieki – igauņu 
A-Selver pārpirka daļu 
no Lidl īpašumiem un 
savu darbību izvērta 
otrs lielākais Lietuvas 
veikalu tīkls IKI. Jau-

nu konkurentu parādīšanās liks sarosīties esošajiem tirgus 
spēlētājiem, tādējādi ieguvēji būs patērētāji. 

Vērtējot nākotnes perspektīvas, jāsecina, ka neatkarī-
gi no pārdodamās produkcijas veida mazumtirdzniecības 
uzņēmumiem jārēķinās ar lielāku konkurenci un pieprasī-
juma stagnēšanu nākamajā gadā, jo patērētājs arvien rūpī-
gāk izvērtē savus tēriņus, kas savukārt varētu atsaukties uz 
mazumtirdzniecības kompāniju rentabilitātes rādītājiem.

NAURIS PRIEDīTIS,
SEB bankas korporatīvo 
darījumu analītiķis

Vieta
2008.
gadā

Vieta
2007.
gadā

Nosaukums
Uzņ.	vērtība	

2008.	gada	TOP,	
milj.	LVL

Uzņ.	vērtība	
2007.	gada	TOP,	

milj.	LVL

Vērtības	
izmaiņas,	% Nozare

17 26 SIA		VP	GROUP	LATVIA 157,60 104,11 51,38% Tirdzniecība

22 28 SIA		RIMI	LATVIA 101,38 97,38 4,11% Tirdzniecība

37 48 AS	DROGAS 55,98 43,89 27,53% Tirdzniecība

65 59 SIA	STOCKMANN 27,83 37,05 –	24,90% Tirdzniecība

68 88 SIA	L'OREAL	BALTIC 26,52 24,39 8,73% Tirdzniecība

74 nav SIA	GREIS 23,74 Jauns - Tirdzniecība

77 nav SIA	TOLMETS 22,48 Jauns - Tirdzniecība

78 99 SIA	JYSK	LINNEN'N	FURNITURE 21,26 22,36 –	4,90% Tirdzniecība

80 nav SIA	KESKO	AGRO	LAVIJA 20,87 Jauns - Tirdzniecība

88 nav SIA	NARVESEN	BALTIJA	 18,69 Jauns - Tirdzniecība

92 nav SIA	ZEMNIECĪBA	(VEIKALU	TĪKLS	BETA) 17,94 Jauns - Tirdzniecība

94 nav SIA	BALTKRAFT 17,72 Jauns - Tirdzniecība

100 61 SIA	SIS	BIZNESA	SERVISS 17,15 35,35 –	51,49% Tirdzniecība

NEITRĀLA
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Transports, tranzīts, loģistika

Situāciju tranzīta un transporta nozarē varētu nosaukt 
par nogaidošu – pagaidām attīstība ir bijusi pozitī-
va – ar nelielu pārvadātā un pārkrautā kravu apjoma 

pieaugumu, taču nākotnes tendences rada bažas. Ja naftas 
un ogļu cenas nokrīt tik ļoti, ka tā dēļ samazinās Krievijas 
eksporta apjomi – nokļūsim zaudētāju lomā. 

Jāatzīmē, ka zaudējumi nākamajā gadā ir gandrīz ne-
izbēgami, jo paredzams, ka 2009. gadā naftas kravas no 
Latvijas ostām pilnībā aizies uz Ustjlugas ostu Krievijā. 
Tomēr kopumā situācija nākamgad vērtējama kā apmieri-
noša – lai gan pasaules tirgus pārdzīvos ekonomisko krīzi, 
tomēr varam cerēt arī uz pozitīvām tendencēm – uz kok-
materiālu kravu palielinājumu, domājams, ka arī Cemex 
nākamgad sāks eksportēt. Cerības raisa arī prognozētais 
pozitīvais IKP pieaugums Krievijā, kas nozīmē, ka kravu 
pārvadājumi būs nepieciešami. Lēni, tomēr pozitīvā vir-

zienā attīstās attiecības ar 
Ķīnu un Kazahstānu, kas 
ļauj cerēt uz Ķīnas tranzī-
tu kaut kad nākotnē. Re-
zumējot: Latvijas dzelzceļš 
2009. gadā plāno nelielu 
pārvadāto kravu apjoma 
pieaugumu, domāju, ka arī 
ostas plāno tāpat. 

Runājot par transporta un tranzīta nozares problēmām, 
varētu minēt ostu attīstības kavēšanu, kas tiek panākta ar 
zaļo aktivitātēm. Konkrēti – tiek kavēta konteinerterminā-
ļa būve Rīgas ostā un tā dzelzceļa pievedceļu izbūve. Kaut 
gan būvniecības process ir tikai palēnināts, nevis apturēts, 
tas tomēr bremzē Latvijas ostu pārorientēšanos no bera-
majām un lejamajām kravām uz konteinerkravām. 

Uģis Magonis  |   VAS Latvijas dzelzceļš valdes priekšsēdētājs

Jākoncentrē uzmanību uz Krieviju

Tā kā transporta un tranzīta no-
zare ir atkarīga no pasaules un Ei-
ropas eksporta un starptautiskās 
tirdzniecības attīstības, šo nozari 
gan 2008., gan 2009. gadā ietekmēs 
pieprasījuma kritums vietējā tirgū, 

kā arī situācijas pasliktināšanās kaimiņvalstīs.

No vienas puses, pozitīvs faktors būs izmaksu samazinā-
šanās, strauji krītoties naftas cenām un attiecīgi samazino-
ties arī degvielas cenām. No otras puses, naftas cenu straujš 
kritums var atstāt arī negatīvu ietekmi uz Krievijas jēlnaf-
tas un naftas produktu tranzīta apjomiem. Vienlaikus naf-
tas cenu pazemināšanās samazina Krievijas resursus jaunu 
tranzīta koridoru izveidošanai caur savām ostām, kā arī var 
aizkavēt jauno transporta projektu attīstīšanu uz Austrumu 
tirgiem. Tādējādi Krievija var būt spiesta ilgāk izmantot Lat-
vijas tranzīta infrastruktūru, un Latvijas transporta un tran-
zīta nozare šajā situācijā būs tikai ieguvēja.

RAIMO SMUKAIS, 
DnB NORD bankas Uzņēmumu 
apkalpošanas pārvaldes vadītājs

NEITRĀLA
Bankas viedoklis

Vieta
2008.
gadā

Vieta
2007.
gadā

Nosaukums
Uzņ.	vērtība	

2008.	gada	TOP,	
milj.	LVL

Uzņ.	vērtība	
2007.	gada	TOP,	

milj.	LVL

Vērtības	
izmaiņas,	% Nozare

11 14 AS	LATVIJAS	KUĢNIECĪBA	 228,44 222,83 2,52% Transports,	Tranzīts,	Loģistika

12 17 VAS	LATVIJAS	DZELZCEĻŠ	 211,46 167,93 25,92% Transports,	Tranzīts,	Loģistika

15 12 AS	VENTSPILS	NAFTA	 176,50 118,04 49,53% Transports,	Tranzīts,	Loģistika

21 27 SIA	RĪGAS	SATIKSME	RP	 111,00 99,24 11,85% Transports,	Tranzīts,	Loģistika

42 63 VAS	STARPTAUTISKĀ	LIDOSTA	RĪGA	 44,84 34,68 29,29% Transports,	Tranzīts,	Loģistika

52 54 SIA	VK	TRANZĪTS	 36,48 41,78 –12,69% Transports,	Tranzīts,	Loģistika

54 53 SIA	BALTIC	CONTAINER	TERMINAL	 35,45 42,36 –16,30% Transports,	Tranzīts,	Loģistika

61 47 SIA	STREK	 30,06 44,10 –31,84% Transports,	Tranzīts,	Loģistika

64 98 VAS	CEĻU	SATIKSMES	DROŠĪBAS	DIREKCIJA	 28,39 22,57 25,81% Transports,	Tranzīts,	Loģistika
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Tūrisms un viesnīcu darbība

Pēdējos četrus gadus Latvijai ir bijis viens no visstrau-
jākajiem tūristu skaita pieaugumiem visā Eiropā, 
tomēr šogad šie rādītāji vairs nebūs tik iespaidīgi, 

jo ekonomiskā krīze valstī skārusi daudzus segmentus.
Visas pasaules tūrisma tendences liecina par to, ka 

cilvēki ceļo retāk un izvēlas īsākus ceļojumus. Viena gara 
ceļojuma vietā tiek izvēlēti vairāki īsi, un tādējādi iztērēts 
mazāk naudas. Zīmīgi, ka ceļotāju vidū aizvien populārāks 
kļūst izzinošais tūrisms – pilsētu, kultūras, konferenču tū-
risms – pretstatā līdz šim ierastajam komplektam: saule, 
pludmale, jūra. Pieaug tūristu prasības pret produktu un 
pakalpojumu kvalitāti, pastiprināta uzmanība tiek pievēr-
sta drošības prasībām, tiek novērtēta vides aizsardzība un 
tās autentiskums. Tendences Latvijas tūrisma nozarē sa-
līdzinājumā ar 2007. gadu nav krasi mainījušās, taču tās 
ir kļuvušas bīstamas. Latvijas tūrisma galvenais virzītājs ir 
reklāma no mutes mutē, un jāatzīst, ka tā vairs nedarbojas 

tik efektīvi kā agrāk. Citām 
mārketinga aktivitātēm 
naudas nepietiek – atšķi-
rībā no iepriekšējā gada, 
kad pirms tūrisma sezonas 
sākuma bija noorganizēta 
reklāmas kampaņa, šo-
gad tam naudas nebija. Ir 
problēmas ar pakalpoju-
mu kvalitāti, tādēļ ļoti svarīgi, lai nākamajā sezonā tiktu 
veiktas aktivitātes tieši kvalitātes uzlabošanai. Latvija ne-
var kļūt lētāka, bet mums ir jākļūst atvērtākiem un laip-
nākiem. Domāju, ka Latvijai ir pietiekami daudz dažādu 
resursu, kurus pareizi izmantojot, var izveidot unikālus un 
interesantus tūrisma pakalpojumus, kas spēj būt aktuāli 
cauru gadu un būt saistoši gan iebraucējiem no ES valstīm, 
gan arī tūristiem no tālākām valstīm – Japānas un Ķīnas.

Uldis Vītoliņš  |   Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktors

Prioritāte – kvalitātes uzlabošana

Tūrisma industrijas attīstība ir lie-
lā mērā atkarīga no objektīvajiem 
faktoriem – tādiem kā klimats, 
rekreācijas resursu esamība un 
valsts vēsturiskais mantojums, bet 
svarīga loma ir arī valsts imidžam, 

spējai piedāvāt kvalitatīvu atpūtu, sniegt pakalpojumus 
tiem atbilstošā cenu līmeni, kā arī biznesa tūrismam ne-
pieciešamās infrastruktūras attīstības līmenim. 

Skatoties uz laika posmu līdz 2007. gadam, Latvijas 
tūrisma industrija strauji attīstījās, kas bija saistīts gan ar 
ārējo pieprasījumu un vēlmi iepazīt jauno ES dalībvalsti, 
gan ar Latvijas iedzīvotāju pieaugošo spēju finansēt savus 

ceļojumus. Pagājušais gads bija straujās izaugsmes laiks tū-
risma industrijā: par to liecina tas fakts, ka 2007. gada lai-
kā uzņēmumu skaits, kuri sniedz tūrisma pakalpojumus, 
ir pieaudzis par 15%, kas, savukārt, liecina par industrijas 
pievilcību un spēju rast jaunus risinājumus un paplašināt 
pakalpojumu klāstu. Skatoties uz tūrisma industriju kopu-
mā, svarīgi atzīmēt, ka 2007. gadā kopējais ārzemju ceļo-
tāju skaits ir pieaudzis par 13% – vienlaikus ar 27% pieau-
gumu izdevumos, kurus ir veikuši ārzemju tūristi Latvijā. 
Jāpiebilst: kaut gan 2007. gadā tūrisma aģentūras apkalpoja 
par 9% vairāk cilvēku, šī izaugsme balstījās tikai uz izbrau-
cošo tūristu skaita pieaugumu, kurš kompensēja iebrauco-
šo tūristu skaita samazinājumu. Tas nozīmē, ka turpmāk 
tūrisma aģentūras var kļūt atkarīgas no Latvijas iedzīvo-
tāju pirktspējas un to attīstība var palēnināties. 2008. gadā 
tūristu skaits Latvijā nekļuva mazāks, bet gan palielinājās, 
pirmajā pusgadā pieaugot par 8% procentiem.

ARTūRS čIRJEVSKIS,
IBS Prudentia analītiķis

Vieta
2008.
gadā

Vieta
2007.
gadā

Nosaukums
Uzņ.	vērtība	

2008.	gada	TOP,	
milj.	LVL

Uzņ.	vērtība	
2007.	gada	TOP,	

milj.	LVL

Vērtības	
izmaiņas,	% Nozare

36 60 AS	RI-OS	(VIESNĪCA	LATVIJA) 56,43 35,72 57,97% Tūrisms	un	Viesnīcu	darbība

70 79 SIA	POLAR	BEK	DAUGAVA	(VIESNĪCA	RADISSON	SAS) 25,28 29,00 –12,82% Tūrisms	un	Viesnīcu	darbība

NEITRĀLA
Investoru viedoklis
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STRAUJĀKIE UZŅĒMUMU VĒRTĪBAS KRITUMI 2008. GADĀ PRET 2007. GADU

Vieta	
TOP

Nosaukums
Uzņ.	vērtība	

2008.	gada	TOP,	
milj.	LVL

Uzņ.	vērtība	
2007.	gada	TOP,	

milj.	LVL

Vērtības
izmaiņas,	% Nozare

41 UNICREDIT	BANK	AS 46,62 161,72 -71,17% Bankas

56 GE	MONEY	BANK	AS 35,03 104,63 -66,52% Bankas

28 LATVIJAS	HIPOTĒKU	UN	ZEMES	BANKA	AS 71,21 191,02 -62,72% Bankas

71 NESTE	LATVIJA	SIA 24,88 55,84 -55,44% Nafta	un	Naftas	Produkti

50 LATVIJAS	KRĀJBANKA	AS 38,92 83,57 -53,43% Bankas

6 PAREX	BANKA	AS 344,12 731,17 -52,94% Bankas

100 SIS	BIZNESA	SERVISS	SIA 17,15 35,35 -51,49% Tirdzniecība

83 GAUJAS	KOKS	SIA 19,87 39,01 -49,05% Mežsaimniecība	un	kokrūpniecība

86 DOMENIKSS	SIA 18,80 35,15 -46,51% Auto	tirdzniecība

31 KNAUF	SIA 65,18 120,76 -46,02% Būvniecība	un	būvmateriāli

69 VIKA	WOOD	SIA 25,93 45,13 -42,56% Mežsaimniecība	un	kokrūpniecība

32 NORVIK	BANKA	AS 64,69 111,21 -41,83% Bankas

90 AKCIJU	KOMERCBANKA	BALTIKUMS	AS 18,48 31,01 -40,42% Bankas

101 TILTS	SIA 17,12 28,48 -39,90% Būvniecība	un	būvmateriāli

91 STORA	ENSO	TIMBER	AS 18,22 29,60 -38,43% Mežsaimniecība	un	kokrūpniecība

24 ELKO	GRUPA	AS 91,53 138,15 -33,75% Informāciju	tehnoloģijas

81 TAMRO	SIA 20,75 30,66 -32,32% Medicīna	un	farmācija

63 BINDERS	CEĻU	BŪVE	SIA 29,65 43,60 -31,99% Būvniecība	un	būvmateriāli

61 STREK	SIA 30,06 44,10 -31,84% Transports,	Tranzīts,	Loģistika

96 RĪGAS	PIENSAIMNIEKS	SIA 17,44 24,11 -27,65% Pārtikas	ražošana

STRAUJĀKIE UZŅĒMUMU VĒRTĪBAS KĀPUMI 2008. GADĀ PRET 2007. GADU

Vieta	
TOP

Nosaukums
Uzņ.	vērtība	

2008.	gada	TOP,	
milj.	LVL

Uzņ.	vērtība	
2007.	gada	TOP,	

milj.	LVL

Vērtības
izmaiņas,	% Nozare

30 RĪGAS	ŪDENS	SIA 66,45 32,15 106,66% Komunālie	pakalpojumi

20 TRASTA	KOMERCBANKA	AS 111,35 59,40 87,46% Bankas

40 SKONTO	BŪVE	SIA 50,13 27,89 79,79% Būvniecība	un	būvmateriāli

23 GE	MONEY	AS 100,98 63,12 59,98% Finanšu	starpniecība

36 RI-OS	AS	(VIESNĪCA	LATVIJA) 56,43 35,72 57,97% Tūrisms	un	Viesnīcu	darbība

17 VP	GROUP	LATVIA	SIA 157,60 104,11 51,38% Tirdzniecība

15 VENTSPILS	NAFTA	AS 176,50 118,04 49,53% Nafta	un	Naftas	Produkti	/	Transports,	Tranzīts,	Loģistika

35 LATVIJAS	BALZAMS	AS 63,09 42,62 48,03% Tabaka	un	Alkohols

58 OLAINFARM	AS 33,83 23,27 45,39% Medicīna	un	farmācija

55 BMGS	AS	 35,39 26,71 32,53% Būvniecība	un	būvmateriāli

3 LATVIJAS	VALSTS	MEŽI	AS 613,83 469,76 30,67% Mežsaimniecība	un	kokrūpniecība

42 STARPTAUTISKĀ	LIDOSTA	RĪGA	VAS 44,84 34,68 29,29% Transports,	Tranzīts,	Loģistika

39 RĪGAS	SILTUMS	AS 52,66 40,89 28,77% Komunālie	pakalpojumi	/	Enerģētika

37 DROGAS	AS 55,98 43,89 27,53% Tirdzniecība

12 LATVIJAS	DZELZCEĻŠ	VAS 211,46 167,93 25,92% Transports,	Tranzīts,	Loģistika

64 CEĻU	SATIKSMES	DROŠĪBAS	DIREKCIJA	VAS 28,39 22,57 25,81% Citi	pakalpojumi

49 VALMIERAS	STIKLA	ŠĶIEDRA	AS 38,93 31,12 25,10% Ražošana

26 ALDARIS	AS 80,87 64,68 25,02% Tabaka	un	Alkohols

46 SEVERSTAĻLAT	AS 41,65 33,80 23,22% Ražošana

47 PERI	SIA 40,89 33,43 22,31% Būvniecība	un	būvmateriāli

Straujākie vērtības kāpumi un kritumi
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TOP 101 jaunpienācēji un izkritušie

TOP 101 JAUNPIENĀCĒJI

Vieta
2008.
gadā

Nosaukums

Uzņ.	vērtība	
2008.	gada	

TOP,	
milj.	LVL

NASDAQ	
OMX	RIGA	
Pārvaldības	
koeficients

Nozare

43 BALTIJAS	IZAUGSMES	
GRUPA	AS	(BIG) 44,82 61 Bankas	un	finanšu	pakalpojumi

53 VALSTS	NEKUSTAMIE	ĪPAŠUMI	VAS 35,86 35 Operācijas	ar	nekustamo	īpašumu

59 MERKS	SIA 32,55 70 Būvniecība	un	būvmateriāli

62 LAUMA	FABRICS	SIA 29,72 34 Ražošana

72 MATEKS	CREDIT	SIA 24,21 22 Bankas	un	finanšu	pakalpojumi

73 UNITED	PANEL	GROUP	EUROPE	SIA 23,77 10 Mežsaimniecība	un	kokrūpniecība

74 GREIS	SIA 23,74 15 Tirdzniecība

76 CĒSU	ALUS	AS 23,62 57 Tabaka	un	Alkohols

77 TOLMETS	SIA 22,48 55 Tirdzniecība

79 VOLVO	TRUCK	LATVIA	SIA 21,06 60 Auto	tirdzniecība

80 KESKO	AGRO	LAVIJA	SIA 20,87 63 Tirdzniecība

84 WEST	EAST	INDUSTRIES	AS 19,36 41 Operācijas	ar	nekustamo	īpašumu

85 PREIĻU	SIERS	AS 18,83 12 Pārtikas	ražošana

87 LATALKO	SIA 18,71 15 Tabaka	un	Alkohols

88 NARVESEN	BALTIJA	SIA	 18,69 55 Tirdzniecība

89 ENERGOFIRMA	JAUDA	AS 18,52 30 Enerģētika

92 ZEMNIECĪBA	SIA	
(VEIKALU	TĪKLS	BETA) 17,94 15 Tirdzniecība

93 Paula	Stradiņa	Klīniskā	
Universitātes	Slimnīca	VAS 17,76 9 Medicīna	un	farmācija

94 BALTKRAFT	SIA 17,72 26 Tirdzniecība

95 LATIO	SIA 17,69 20 Operācijas	ar	nekustamo	īpašumu

97 PATA	AB	SIA 17,43 21 Mežsaimniecība	un	kokrūpniecība

98 LAIMA	AS 17,36 54 Pārtikas	ražošana

99 FIRST	DATA	LATVIA	SIA 17,20 54 IT

** - uzņēmumi netika vērtēti gada pārskatu nepieejamības dēļ

UZŅĒMUMI, KAS 2008. GADĀ 
IZKRITUšI NO TOP 101

Nosaukums

Uzņ.	vērtība	
2007.	gada	

TOP,	
milj.	LVL

AIR	BALTIC	
CORPORATION	AS 73,00

VENTBUNKERS	AS** 66,16

ARIS	BALTIJA	SIA 50,18

ITERA	LATVIJA	SIA	 47,48

MIKROTĪKLS	SIA** 42,88

FURORS	SIA	 38,98

RĪGAS	PIENA	
KOMBINĀTS	AS	 34,20

ADMIRĀĻU	KLUBS	AS 33,85

POST-NEVADA	SIA	 33,00

BALTIC	INTERNATIONAL	
BANK	AS 32,35

WESS	AS 31,67

RETTENMEIER	TIMBER	
BALTIC	SIA 31,38

SAMPO	BANKA	AS	
(DANSKE	BANKA) 29,79

REĢIONĀLA	IVESTĪCIJU	
BANKA	AS 27,96

8	CBR	AS 26,19

INTRAC	LATVIJA	SIA 24,05

TV	3	LATVIA	SIA 23,96

KOLONNA	AS 23,74

PRIVATBANK	AS	 23,67

STABURADZE	AS	 22,91

RD	ELEKTRONIKS	SIA 22,86

CEĻU	PĀRVALDE	AS 22,57

OGRES	JUMIS	SIA 22,11

77Kapitāls  11 / 2008


	K11 vaks



