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1 2 LATVENERGO, AS 871.30 667.75 30.48% 475.86 107.05 11.15 39 Enerģētika

2 5 LATVIJAS MOBILAIS 
TELEFONS, SIA 489.47 510.00 -4.02% 192.55 84.97 57.32 71 Telekomunikācijas un sakari

3 3 LATVIJAS VALSTS 
MEŽI, VAS 403.01 613.83 -34.35% 148.04 63.42 52.27 39 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

4 12 LATVIJAS 
DZELZCEĻŠ, VAS 327.06 211.46 54.67% 299.45 43.87 13.35 18 Transports, tranzīts, loģistika

5 10 LATVIJAS GĀZE, AS 283.45 248.61 14.01% 351.00 41.38 18.16 91 Enerģētika

6 7 TELE2, SIA 272.45 319.51 -14.73% 130.08 48.18 37.18 62 Telekomunikācijas un sakari

7 8 LATTELECOM, SIA 256.45 315.75 -18.78% 160.40 52.05 29.70 82 Telekomunikācijas un sakari

8 1 SWEDBANK, AS 230.39 873.88 -73.64% 5,496.09 572.80 59.08 94 Bankas un finanšu pakalpojumi

9 11 LATVIJAS 
KUĢNIECĪBA, AS 226.91 228.44 -0.67% 120.92 33.73 28.16 73 Transports, tranzīts, loģistika

10 17 MAXIMA LATVIJA, SIA 214.15 157.60 35.88% 426.30 27.50 15.95 49 Tirdzniecība

11 21 RĪGAS 
SATIKSME, RPSIA 201.29 111.00 81.34% 113.09 26.54 5.11 21 Transports, tranzīts, loģistika

12 22 RIMI LATVIJA, SIA 189.38 101.38 86.80% 464.99 24.01 13.18 55 Tirdzniecība

13 4 SEB BANKA, AS 149.68 608.44 -75.40% 3,383.84 274.73 29.93 97 Bankas un finanšu pakalpojumi

14 16 ALFOR, SIA 120.90 162.66 -25.67% 52.54 17.31 7.31 58 Azartspēles

15 15 VENTSPILS NAFTA, AS 117.42 176.50 -33.47% 63.12 17.52 12.87 71 Transports, tranzīts, loģistika / 
naftas produkti

16 18 LIEPĀJAS 
METALURGS, AS 103.36 122.11 -15.36% 270.17 17.92 5.94 81 Ražošana

17 - RĪGAS TIRDZNIECĪBAS 
OSTA, SIA 98.92 Jauns - 64.28 16.74 13.37 13 Transports, tranzīts, loģistika

18 35 LATVIJAS 
BALZAMS, AS 94.66 63.09 50.03% 103.60 8.83 5.91 88 Tabaka un alkohols

19 53 VALSTS NEKUSTAMIE 
ĪPAŠUMI, VAS 94.47 35.86 163.43% 21.03 9.65 7.43 47 Operācijas ar nekustamo īpašumu

20 39 RĪGAS SILTUMS, AS 93.37 52.66 77.31% 109.37 11.60 3.72 34 Komunālie pakalpojumi 

21 19 GRINDEKS, AS 87.88 119.99 -26.76% 62.11 10.49 9.03 100 Medicīna un farmācija

22 14 DNB NORD BANKA, AS 79.46 189.45 -58.06% 2,190.06 148.42 5.03 86 Bankas un finanšu pakalpojumi

23 9 RIETUMU BANKA, AS 77.65 266.52 -70.86% 1,102.87 132.14 18.80 61 Bankas un finanšu pakalpojumi

24 29 A.C.B., AS 76.26 69.80 9.25% 97.15 14.10 9.22 13 Būvniecība un būvmateriāli

25 31 KNAUF, SIA 76.24 65.18 16.96% 51.03 11.37 7.97 53 Būvniecība un būvmateriāli
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26 - MIKROTĪKLS, SIA 75.67 Jauns - 26.78 12.83 12.97 31 Informāciju tehnoloģijas

27 25 LATVIJAS FINIERIS, AS 73.86 84.07 -12.14% 99.41 11.50 -1.19 44 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

28 30 RĪGAS ŪDENS, SIA 72.51 66.45 9.12% 29.65 11.06 1.32 24 Komunālie pakalpojumi 

29 38 RECIPE PLUS, AS 66.75 53.23 25.41% 99.95 7.78 6.14 15 Medicīna un farmācija

30 52 VK TRANZĪTS, SIA 66.00 36.48 80.93% 66.24 11.17 7.20 13 Transports, tranzīts, loģistika

31 - LATVIJAS AUTOCEĻU 
UZTURĒTĀJS, VAS 62.99 Jauns - 60.55 8.25 1.63 24 Būvniecība un būvmateriāli

32 34 LATVIJA STATOIL, SIA 61.15 64.14 -4.67% 342.12 6.88 2.15 64 Degvielas tirdzniecība

33 - RE & RE, SIA 60.60 Jauns - 50.67 11.13 6.34 16 Būvniecība un būvmateriāli

34 42 STARPTAUTISKĀ 
LIDOSTA “RĪGA”, VAS 56.58 44.84 26.18% 24.53 7.54 2.69 35 Transports, tranzīts, loģistika

35 24 ELKO GRUPA, AS 55.85 91.53 -38.98% 505.38 10.07 6.12 70 Informāciju tehnoloģijas

36 36 VIESNĪCA 
“LATVIJA”, AS 54.21 56.43 -3.93% 12.55 5.78 0.49 54 Tūrisms un viesnīcu darbība

37 - ITERA LATVIJA, SIA 54.04 Jauns - 140.83 9.31 7.88 13 Enerģētika

38 49 VALMIERAS STIKLA 
ŠĶIEDRA, AS 52.98 38.93 36.10% 37.81 7.38 0.50 81 Ražošana

39 28 LATVIJAS HIPOTĒKU 
UN ZEMES BANKA, VAS 48.45 71.21 -31.97% 969.02 79.63 0.18 87 Bankas un finanšu pakalpojumi

40 26 ALDARIS, AS 47.38 80.87 -41.42% 36.40 5.36 3.32 56 Tabaka un alkohols

41 37 DROGAS, AS 47.11 55.98 -15.84% 64.70 7.00 5.00 53 Tirdzniecība

42 27 UPB, AS 46.48 75.69 -38.59% 74.38 8.52 2.74 17 Būvniecība un būvmateriāli

43 57 SENTOR FARM 
APTIEKAS, AS 46.38 34.80 33.27% 54.52 5.19 3.57 33 Medicīna un farmācija

44 13 AIZKRAUKLES 
BANKA, AS 43.91 200.83 -78.14% 982.07 75.14 10.22 67 Bankas un finanšu pakalpojumi

45 - TIRDZNIECĪBAS CENTRS 
“PLESKODĀLE”, SIA 41.89 Jauns - 6.93 4.24 2.03 51 Tirdzniecība

46 23 GE MONEY BANK, AS 35.24 100.98 -65.10% 252.99 58.61 -14.94 81 Bankas un finanšu pakalpojumi

47 54 BALTIC CONTAINER 
TERMINAL, SIA 35.23 35.45 -2.00% 10.64 5.96 4.43 13 Transports, tranzīts, loģistika

48 32 NORVIK BANKA, AS 33.87 64.69 -47.64% 505.69 57.02 2.65 75 Bankas un finanšu pakalpojumi

49 55 BMGS, AS 32.86 35.39 -7.15% 53.80 6.01 2.97 18 Būvniecība un būvmateriāli

50 - RETS 
INVESTĪCIJAS, SIA 32.71 Jauns - 3.42 2.81 1.43 45 Enerģētika

Vi
et

a

Vi
et

a 
20

08
. g

.

Nosaukums

Uzņēmuma 
vērtība 
2009. g. 

TOP, 
milj. LVL

Uzņēmuma 
vērtība 
2008. g. 

TOP, 
milj. LVL

Vērtības 
izmaiņas, 

%

Apgrozījums 
2008. g.*, 
milj. LVL

Normalizētā 
EBITDA* 
2008. g., 
milj. LVL

Tīrā peļņa 
2008. g., 
milj. LVL

Pā
rv

al
dī

ba
s 

ko
efi

ci
en

ts

Nozare



Kapitāls  11 / 2009Kapitāls  11 / 2009 2423

51 66 CIDO GRUPA, SIA 32.14 27.22 18.09% 45.64 3.55 2.12 56 Pārtikas ražošana

52 47 PERI, SIA 31.15 40.89 -23.81% 10.23 4.60 1.06 58 Būvniecība un būvmateriāli

53 61 STREK, SIA 30.77 30.06 2.36% 12.24 5.18 3.04 15 Transports, tranzīts, loģistika

54 - BALTENERGOTRADE, 
SIA 30.53 Jauns - 36.68 2.58 2.33 53 Enerģētika

55 78 JYSK LINNEN’N 
FURNITURE, SIA 29.19 21.26 37.27% 22.20 3.13 2.73 49 Tirdzniecība

56 - ARIS BALTIJA, SIA 28.86 Jauns - 7.25 3.80 3.03 44 Degvielas tirdzniecība / 
karšu tirdzniecība

57 40 SKONTO BŪVE, SIA 28.73 50.13 -42.70% 61.49 5.07 3.76 34 Būvniecība un būvmateriāli

58 41 UNICREDIT BANK, AS 27.78 46.62 -40.42% 789.56 45.93 2.73 84 Bankas un finanšu pakalpojumi

59 60 JOKER LTD, SIA 27.63 32.38 -14.66% 15.39 4.23 0.07 27 Azartspēles

60 - GETLIŅI EKO, SIA 26.61 Jauns - 6.75 3.79 1.98 23 Komunālie pakalpojumi

61 33 LTB BANK, AS 25.75 64.27 -59.93% 327.29 42.00 8.15 91 Bankas un finanšu pakalpojumi

62 99 FIRST DATA 
LATVIA, SIA 25.13 17.20 46.07% 7.95 3.07 2.15 58 Informāciju tehnoloģijas

63 81 TAMRO, SIA 23.71 20.75 14.23% 73.89 2.47 1.79 67 Medicīna un farmācija

64 50 LATVIJAS 
KRĀJBANKA, AS 23.26 38.92 -40.24% 681.48 38.08 2.78 89 Bankas un finanšu pakalpojumi

65 - BULBASH, SIA 22.95 Jauns - 16.74 3.36 3.40 16 Tirdzniecība

66 76 CĒSU ALUS, AS 22.01 23.62 -6.80% 27.34 2.47 -0.14 60 Tabaka un alkohols

67 - L & T, SIA 22.00 Jauns - 16.90 2.88 1.08 62 Komunālie pakalpojumi 

68 - HANZAS 
MAIZNĪCA, AS 21.75 Jauns - 21.74 2.95 2.10 49 Pārtikas ražošana

69 - LINSTOW, SIA 21.48 Jauns - 5.25 2.10 0.18 67 Operācijas ar nekustamo īpašumu

70 - KREISS, SIA 21.01 Jauns - 14.27 3.15 0.59 26 Transports, tranzīts, loģistika

71 - SALDUS 
CEĻINIEKS, SIA 20.98 Jauns - 32.06 3.81 2.78 21 Būvniecība un būvmateriāli

72 - VIA, SIA 20.88 Jauns - 15.38 3.70 2.36 32 Būvniecība un būvmateriāli

73 - TV3 LATVIA, SIA 20.59 Jauns - 10.93 2.73 2.35 54 Citi pakalpojumi / mediji

74 - AGA, SIA 20.15 Jauns - 9.98 2.57 1.37 60 Citi pakalpojumi / 
industriālās gāzes

75 - VENTBUNKERS, AS 19.98 Jauns - 32.86 3.43 2.10 15 Transports, tranzīts, loģistika

76 92 ZEMNIECĪBA, SIA 
(veikalu tīkls BETA) 19.63 17.94 9.39% 22.15 2.72 2.08 15 Tirdzniecība

77 - RĪGAS NAMI, SIA 18.90 Jauns - 3.03 2.04 0.16 21 Operācijas ar nekustamo īpašumu

78 20 TRASTA 
KOMERCBANKA, AS 18.40 111.35 -83.47% 278.92 33.35 52.36 74 Bankas un finanšu pakalpojumi

79 - DAUGAVPILS LOKOMOTĪVJU 
REMONTA RŪPNĪCA, AS 18.29 Jauns - 17.52 2.88 1.43 50 Citi pakalpojumi / industriālais 

remonts

80 - ALCO, SIA 18.07 Jauns - 17.22 3.06 2.00 21 Degvielas tirdzniecība

81 59 MERKS, SIA 17.96 32.55 -44.82% 40.13 2.95 2.73 67 Būvniecība un būvmateriāli

82 - FORUM 
CINEMAS, SIA 17.53 Jauns - 8.94 2.30 2.00 54 Citi pakalpojumi / izklaide

83 100 SIS BIZNESA 
SERVISS, SIA 17.12 17.15 -0.16% 12.83 3.56 3.01 5 Informāciju tehnoloģijas

84 - RĪGAS PIENA 
KOMBINĀTS, AS 17.09 Jauns - 60.24 2.37 0.02 39 Pārtikas ražošana

85 - G4S LATVIA, AS 17.07 Jauns - 18.60 2.03 0.82 63 Citi pakalpojumi / apsardze

86 - STABURADZE, AS 17.05 Jauns - 47.23 2.28 -0.82 56 Pārtikas ražošana

87 - RD ELEKTRONIKS, SIA 16.97 Jauns - 50.82 2.47 1.71 51 Tirdzniecība

88 - ABAVA, SIA 16.64 Jauns - 3.56 1.77 1.52 29 Operācijas ar nekustamo īpašumu

89 82 LATVIJAS ENERGO-
CELTNIEKS, SIA 16.39 19.98 -17.95% 46.74 2.65 1.85 76 Būvniecība un būvmateriāli

90 - NAFTIMPEKS, SIA 16.29 Jauns - 12.04 2.86 1.55 5 Transports, tranzīts, loģistika / 
naftas produkti

91 - ARČERS, SIA 16.13 Jauns - 28.10 2.86 7.58 31 Būvniecība un būvmateriāli

92 - RETTENMEIER 
BALTIC TIMBER, SIA 16.08 Jauns - 20.66 2.38 1.46 67 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

93 - CEĻU PĀRVALDE, AS 16.00 Jauns - 24.50 2.92 1.84 19 Būvniecība un būvmateriāli

94 - KRONUS, SIA 15.42 Jauns - 14.65 2.45 1.40 35 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

95 - LATVIJAS LOTO, VAS 15.10 Jauns - 8.49 2.30 0.84 30 Azartspēles

96 101 TILTS, SIA 15.04 17.12 -12.12% 19.05 2.73 1.85 21 Būvniecība un būvmateriāli

97 - L-EKSPRESIS, SIA 15.02 Jauns - 11.34 2.34 1.54 10 Transports, tranzīts, loģistika

98 97 PATA AB, SIA 14.99 17.43 -14.00% 34.86 2.43 -0.57 26 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

99 - CEĻU, TILTU 
BŪVNIEKS, SIA 14.95 Jauns - 8.48 2.71 1.84 21 Būvniecība un būvmateriāli

100 - EAST METAL, SIA 14.82 Jauns - 16.49 2.53 1.60 72 Ražošana

101 - TVA 
CONSTRUCTION, SIA 14.69 Jauns - 23.80 2.59 1.19 35 Būvniecība un būvmateriāli
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T
ik interesantos (tiešā un pārnestā nozī-
mē) gados kā 2009.–2010. uzņēmumu 
vērtība ir ļoti jutīgs, dažādi interpretē-
jams un vienlaicīgi ļoti svarīgs jēdziens. 
Iespējams, ir uzņēmumi, kuri apzināti 
atsakās no peļņas un rentabilitātes, lai 
saglabātu tirgus daļu vai klientu lojalitāti. 

Iespējams, ir uzņēmumi, kuru vērtības kritums ir īslaicīgs, 
un tādi, kuri ir nolemti zaudēt pozīcijas, turklāt situāciju 
sarežģī tas, ka tik nestabilā situācijā ar daudziem nezinā-
majiem saskaitāmajiem ir grūti novērtēt, vai izmaiņas uz-
ņēmuma vērtībā ir uz laiku vai fundamentālas.

Šī laika īpatnība, manuprāt, ir tā, ka uzņēmumi un to 
vērtība ir kļuvusi nepieredzēti atkarīga no ārējiem fakto-
riem. Pirktspējas kritums, valsts kredītreitings, valdības 
nodokļu un ekonomiskā politika kopumā utt. – pat izcil-
nieki savā nozarē nevar justies droši.

Tajā pašā laikā šis periods ir noderīgs uzņēmumiem un 
to vērtībai nākotnē, jo stimulē aktīvi izvērtēt savu darbī-
bu: kādas jomas padziļināt, no kā atteikties, kas izrādījušās 
uzņēmuma vājās, kas – stiprās puses. To visu jau redzam 
paši savā – masu mediju – biznesā. Kaut kas ir izrādījies 
greznumlieta, kurai īsti pieprasījuma nav un no kuras tādēļ 
jāatsakās, kaut ko iespējams izdarīt ar mazākām izmaksām, 
prasīgāks patērētājs mudina meklēt jaunas formas saturam 
un dažādot pašu saturu.

Mūsu uzņēmējiem – gan tiem, kuri topā, gan tiem, kuri 
ārpus tā, – gribētu novēlēt, lai jūs cik vien iespējams maz 
skartu faktori, ko jūs nespējat ietekmēt. Un tā vietā, lai at-
kārtotu frāzi „gan jau mēs šo laiku pārdzīvosim”, atļaušos 
ciniskāku uzmundrinājumu. 

Mūsu cilvēki ir tik atjautīgi un veselīgi nihilistiski, ka 
gan jau saglabās vismaz kaut kādu pirktspēju pat pēc no-
dokļu sloga palielināšanas. Mums visiem, protams, patīk 
pažēloties – būtu dīvaini, ja tā nebūtu pēc tik strauja kri-
tuma un vērtību izmaiņām. Tomēr vienā brīdī (un, iespē-
jams, tas jau ir pienācis vai drīz pienāks) depresija apnīk 
un patērētājs sarosās. Daudz piesardzīgāk nekā treknajos 
gados un tomēr.

Māris Zanders  |

Stimulē 
pārvērtēt vērtības
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Jau pagājis vairāk nekā gads kopš Lehman Brothers 
sabrukšanas un globālās finanšu krīzes sākuma. Latvijas 
straujais IKP kritums un kreditēšanas iesalšana ir daži 
no faktoriem, kuri ļoti ietekmējuši uzņēmumu vērtī-
bu un topu kopumā. Šajos sarežģītajos apstākļos kopā 
ar kolēģiem no Kapitāla un biržas NASDAQ OMX Riga 
esam izveidojuši ikgadējo Latvijas vērtīgāko uzņēmumu 
top 101.

Šis tops atspoguļo Latvijas uzņēmumu biznesa vērtī-
bu (enterprise value), un tieši uzņēmuma biznesa vērtība 
ir svarīga tautsaimniecībai, uzņēmumu vadībai, akcionā-
riem, bankām, nodokļu maksātājiem un darba ņēmējiem. 
Latvijas vērtīgākie uzņēmumi ir Latvijas ekonomikas mu-
gurkauls, jo šie uzņēmumi ir tie, kas rada lielāko daļu no 
IKP un nodarbina lielāko daļu iedzīvotāju. Tāpēc ir svarī-
gāk izdarīt pareizos secinājumus no topa gan pozitīvajiem, 
gan negatīvajiem rezultātiem.

Lieku reizi atgādināšu, ka šī ir tikai ilustrācija, kura 
balstās uz zināmiem pieņēmumiem un metodoloģiju, mēs 
izmantojam tikai publiski pieejamo informāciju, respektī-
vi, šī nav vērtība, kuru tiešā veidā izmantot darījumos jeb 
pērkot vai pārdodot uzņēmumu.

Galvenie faktori, kuri ietekmē katra konkrētā uzņē-
muma vērtību uz pārējo nozares uzņēmumu fona, ir divi 
– EBITDA* un pašu kapitāls. TOP 101 mēs par pamatu 
izmantojām pēdējos pieejamos datus – 2008. gada uzņē-
mumu gada pārskatus. Daudziem Latvijas uzņēmumiem 
2008. gada finanšu rādītāji ir vieni no labākajiem to dar-
bības vēsturē (transports, tranzīts, loģistika, komunālie 
pakalpojumi, enerģētika u. c.). Tomēr ir arī daļa tādu uzņē-
mumu, kurus 2008. gada nogale ir ietekmējusi un radījusi 
nozīmīgus zaudējumus (bankas, tirdzniecība, būvniecība 
un būvmateriālu ražošana, auto tirdzniecība u. c.). 

Kopumā 2008. gada rezultāti ir negatīvi ietekmējuši 
uzņēmumu vērtības mūsu topā atbilstīgi tā metodoloģijai. 
Kopējā TOP 101 uzņēmuma vērtība salīdzinājumā ar ie-
priekšējā gada topu ir kritusies par 1,96 miljardiem latu. 
Šogad īpašu vērību pievērsām tam, lai tops būtu pēc iespē-
jas aktuālāks un uzņēmumu vērtība nebūtu atrauta no pē-
dējā laika notikumiem. Tāpēc aprēķinos izmantoti nozaru 
uzņēmumu salīdzinošie reizinātāji, kas atbilst stāvoklim 
Eiropas biržās 2009. gada 10. septembrī. 

Salīdzinot šā gada topu ar iepriekšējo, redzams, ka 36 

uzņēmumi šogad ir kāpuši augšup, 23 atrodas zemākā vie-
tā nekā pērn, 3 saglabājuši tās pašas vietas, bet 39 uzņē-
mumi topā ir jaunpienācēji. Notikušas arī lielas vērtības 
izmaiņas. 39 uzņēmumiem ir vērtības kritums, savukārt 
23 uzņēmumiem vērtība ir pieaugusi. Tas, ka lielai daļai 
uzņēmumu vērtība ir samazinājusies, izskaidrojams ar 
negatīvām tendencēm attiecīgajās nozarēs – pieprasījuma 
kritumu, izmaksu pieaugumu, konkurences saasināšanos, 
banku finansējuma pieejamības mazināšanos. Tas, ka jaun-
pienācēju ir vairāk nekā trešdaļa no topa, izskaidrojams ar 
nesimetrisku sadalījumu ar garu asti, kas nozīmē, ka uzņē-
mumi, kuri atrodas topa beigu daļā, vērtību ziņā atrodas 
viens otram ļoti tuvu un pat samērā mazas finanšu rezultā-
tu izmaiņas var mainīt to atrašanās vietu topā. 

Pirmajā desmitniekā izmaiņas
TOP 101 absolūts līderis ir Latvenergo, kura vērtība šo-

gad apsteidz tuvāko sekotāju gandrīz divkārt. Šā gada TOP 
10 ir trīs jaunienācēji: Latvijas dzelzceļš, Latvijas kuģniecī-
ba un Maxima Latvija. Vienīgā no bankām, kura palikusi 
TOP 10, ir Swedbank, tomēr tās vērtības kritums sasniedz 
vairāk nekā 70%. Banku vērtību kritums topā ir izskaid-
rojams ar finanšu krīzi Latvijā un kredītportfeļu straujo 
vērtības samazinājumu. Krietni samazinājusies arī pārējo 
banku vērtība. Jāatzīmē, ka četros no pirmā desmitnieka 
uzņēmumiem valstij pieder kapitāldaļu vairākums (Latvi-
jas dzelzceļš, Lattelecom, Latvenergo, Latvijas valsts meži), 
kas ir par vienu uzņēmumu vairāk nekā pagājušajā gadā. 

TOP 3 uzņēmumi pēc vērtības krituma
Topa līderi pēc vērtības krituma šogad ir bankas: Tras-

ta komercbanka – 83,47%, Aizkraukles banka – 78,14%, 
SEB banka – 75,40%, Swedbank – 73,64%, Rietumu Banka 
– 70,86%. Vērtības kritums banku sektorā skaidrojams ar 
kredītportfeļu vērtības samazināšanos un finanšu sektora 
kopējo krīzi, kura Austrumeiropā jūtama pastiprināti.

Kopumā varu teikt, ka šā gada tops atspoguļo kopē-
jās tendences Latvijas ekonomikā, izvirzot vadībā uzņē-
mumus ar drošu kvalitatīvu ienākumu struktūru, kā arī 
uzņēmumus, kuri rada palielinātu pievienoto vērtību, un 
samazinot vērtību uzņēmumiem, kurus ir tieši ietekmējusi 
globālā finanšu krīze.

Reinis Martinsons  |  IBS Prudentia partneris, valdes loceklis

2009. gada TOP 101 – īsts izaicinājums

IBS Prudentia sleja

* EBITDA – ienākumi pirms procentu, nodokļu, amortizācijas un nolietojuma atskaitījumiem.
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Uzsākot šo projektu, starp TOP 
veidotājiem esam plaši diskutējuši 
– kas veido uzņēmuma vērtību? 
Vairākus gadus pēc kārtas esam 
organizējuši ekspertu diskusiju, 
meklējot vienu vienīgu atbildi uz 
šo jautājumu. Taču ne mums pa-
šiem, ne ekspertiem nav izdevies 
atrast tādu vienojošu atbildi, kas 
būtu pieņemama visiem. Viedokļi 

ir atšķirīgi, vienotība ir tikai par to, ka uzņēmuma vērtību 
veido dažādu faktoru kopums. Atkarībā no tirgus situāci-
jas kādam no faktoriem ir pastiprināta ietekme. Taču šogad 
uzņēmumu vērtēšana līdzinās neiespējamajai misijai. Vēr-
tēšanu daudz sarežģītāku padarījušas pieaugošās grūtības 
prognozēt uzņēmumu finanšu darbību krīzes laikā un lielā 
atšķirība, kā investori skatās uz uzņēmumiem Centrāleiro-
pā un kā uz uzņēmumiem Baltijas valstīs. 

Abu minēto iemeslu dēļ TOP 101 vairāk kalpo kā in-
dikācija uzņēmumu biznesa vērtībai (enterprise value), 
bet nevar tikt izmantots, runājot par reālo pārdošanas 
vērtību. Faktiski šis TOP atspoguļo veidu, kā Rietumei-
ropas finanšu investors ātri izdarītu pirmo spriedumu par 
uzņēmumu biznesa vērtību, iepazīstoties ar peļņas rādītā-
jiem, bet neko vairāk nezinot par Baltijas ekonomiku ris-
kiem. Vēlāk spriedums tiktu krietni koriģēts, investoram 
ar uzņēmumu iepazīstoties detalizēti un rūpīgi izvērtējot 
ar Latvijas ekonomiku saistītos riskus. Šajā TOP šis risks 
nav ņemts vērā (izņēmums ir bankas), jo pieredze rāda, 
ka katram investoram šodien ir pilnīgi cits skats uz Balti-
jas uzņēmumiem, atšķirības skatījumos var būt milzīgas. 
Nosauktie iemesli arī izskaidro, kāpēc vairāku uzņēmu-
mu vērtība TOP 101 tik krasi atšķiras no uzņēmumu ak-
ciju kapitalizācijas biržā.

Uzņēmumu kotācija biržā
Uzņēmumu akciju kotācija biržā, katra ceturkšņa fi-

nanšu pārskatu un nozīmīgākās informācijas atklāšana ir 
viens no labākajiem veidiem, lai neradītu dažādas speku-
lācijas par uzņēmuma akciju vērtību. Situācija, kad liels 
daudzums investoru, izmantojot jaunākos finanšu datus, 

biržā konkurē par labāko pirkšanas un pārdošanas cenu, 
dod iespēju nekavējoties iegūt indikāciju par tā brīža tirgus 
cenu gan lielākiem, gan mazākiem darījumiem. Labs pie-
mērs redzams Lietuvā un Igaunijā, kur telekomunikāciju 
uzņēmumu Eesti Telekom un TEO LT kotācija NASDAQ 
OMX biržās palielināja abu uzņēmumu finanšu caurskatā-
mību un deva iespēju akcijām noteikt tirgus cenu, jo akcijas 
pirms pirkšanas un pārdošanas katru dienu izvērtē un ana-
lizē vairāki tūkstoši investoru, tostarp ārvalstu un vietējie 
fondi. Kad augustā TeliaSonera izteica akciju atpirkšanas 
piedāvājumu, kotācija biržā deva nenovērtējamu iespēju 
redzēt investoru reakciju un alternatīvus piedāvājumus. Šis 
piemērs uzskatāmi rāda, ka ir iespējama valsts un privāto 
akcionāru akciju paketes pakāpeniska samazināšana vis-
caurskatāmākajā veidā un par tirgus cenu.

Ko gaida investori
Gan starp TOP 101 nosauktajiem, gan ārpus tā ir ļoti 

daudz investoriem pievilcīgu uzņēmumu. Piemēram, pēc 
jau minētā TeliaSonera piedāvājuma izteikšanas biržās sā-
kās īsts bums. Tiklīdz uz galda parādījās konkrēts investīci-
ju objekts, bija redzama ļoti liela ārvalstu investoru aktivi-
tāte un gatavība investēt Baltijas biržās kotēto uzņēmumu 
akcijās. Par Baltiju beidzot pozitīvi rakstīja Financial Times. 
Zviedrijā interese bija tik augsta, ka East Capital pārtrauca 
pieņemt jaunas iemaksas Baltijas fondā, lai pasargātu in-
vestorus no intensīvas pirkšanas radīta kāpuma sekām. Ne 
jau investoru interese ir tas, kā Latvijā tiešām pietrūkst, bet 
gan – reālas pievilcīgu investīciju iespējas. 

Ja valstij nepieciešama nauda, bet uzņēmumiem – lī-
dzekļi attīstībai, tad lēmums par uzņēmuma kotāciju bir-
žā, jaunu akciju emisiju vai esošo akciju daļēju caurspīdī-
gu pārdošanu ir tas signāls, ko gaida investori. Publiskais 
vērtspapīru tirgus ir lielu finanšu investoru pirmā izvēle, 
tās ir durvis uz plašāku un ātrāku tiešo investīciju plūsmu 
valstī. Attīstīts vērtspapīru tirgus ir nepieciešams līdzsva-
rotai ekonomikai, nākotnē tas palīdzēs arī citiem uzņēmu-
miem piesaistīt finansējumu izaugsmei no investoriem, 
kuri valstī ienākuši ar biržas starpniecību. Attīstīts vērts-
papīru tirgus nav greznība, tā ir nepieciešamība valstij un 
uzņēmumiem.

Neiespējamā misija

Daiga Auziņa-Melalksne  |  biržas NASDAQ OMX Riga valdes priekšsēdētāja
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Metodoloģija TOP 101 
izveidei

Kandidātu atlase
Tāpat kā iepriekš, topā kandidātu grupā iekļauti Lat-

vijas uzņēmumi, kuri bija iesnieguši Uzņēmumu reģistrā 
2008. gada pārskatus līdz TOP izveides brīdim oktobra 
vidū. Jau otro gadu Lursoft ir mūsu informatīvais partneris, 
ievērojami atvieglojot un efektivizējot mūsu darbu. Diem-
žēl, tāpat kā citus gadus, daži uzņēmumi iesniedz gada pār-
skatus novēloti vai nav iesnieguši tos vispār. Šie uzņēmumi 
topā nav iekļauti.

Holdingu meitas uzņēmumi topā netiek vērtēti atseviš-
ķi, ja pieejams holdinga konsolidētais pārskats. Ja tas nav 
pieejams vai holdinga līdzdalība asociētos uzņēmumos 
ir mazāk par 50% no to kapitāla, tad meitas un asociētie 
uzņēmumi tiek vērtēti atsevišķi. Kopumā izvērtēti vairāk 
nekā 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) metodes. Tas, pirmkārt, 
ļauj objektīvi skatīt Latvijas uzņēmumus līdzīgu Eiropas 
uzņēmumu kontekstā, otrkārt, tādējādi TOP ir aktuālāks 
un atspoguļo uzņēmuma vērtību TOP veidošanas brīdī.

Uzņēmumu salīdzinošie reizinātāji tika iegūti, izveido-
jot nozaru salīdzinošās grupas, kurās tika iekļauti Eiropas 
biržās kotētie uzņēmumi, izmantojot Capital IQ datu bāzi. 
Dati tika apkopoti par stāvokli 2009. gada 10. septembrī. 

Kā galvenie uzņēmumu darbības rādītāji tika izmantoti 
EBITDA (ienākumi pirms procentu, nodokļu, amortizāci-
jas un nolietojuma atskaitījumiem), pašu kapitāls un tīrā 
peļņa. EBITDA rādītājs dažos gadījumos tika normalizēts, 
jo tajā netiek iekļauti ārpuskārtas un uzņēmuma pamat-
darbībai neraksturīgi ieņēmumi un izdevumi.

Bankas, apdrošināšanas kompānijas un citi finanšu pa-
kalpojumu sniedzēji tika vērtēti, izmantojot pašu kapitāla 
rādītāju.

Pārvaldībai – 20% 
Daļu no katra uzņēmuma vērtības veido biznesa caur-

spīdīgums un lielākie pārvaldības riski. Šie faktori ņemti 
vērā arī topa veidošanā, un tie varēja ietekmēt katra uzņē-
muma novērtējumu 20% robežās atbilstīgi 100 punktu ska-
lā izteiktam koeficientam. Tas raksturo uzņēmuma kopējo 
caurspīdīgumu, finanšu pārskatos iekļautās informācijas 
kvalitāti, iespēju viegli noskaidrot uzņēmuma akcionārus, 
uzņēmuma izpildinstitūciju tiešo saistību ar akcionāriem 
un citus faktorus. Šo koeficientu katram uzņēmumam pēc 
īpaši topam izstrādātas metodoloģijas novērtēja birža NAS-
DAQ OMX Riga. 

Uzņēmumi tika vērtēti četrās grupās: bankas, biržā ko-
tētie uzņēmumi, valsts un pašvaldību uzņēmumi, pārējie 
uzņēmumi.

Jāuzsver, ka topa veidošanā mēs izmantojam tikai pub-
liski pieejamo informāciju par uzņēmumiem, kas ir redza-
ma 2008. gada un iepriekšējo periodu gada pārskatos.

TOP 101 pieņēmumi un paskaidrojumi:

Ja bija aizdomas, ka kompānija ir kādas finanšu shēmas sastāvdaļa, tā topā netika iekļauta.1. 
Uzņēmuma individuālais risks netika vērtēts, jo vērtēšanā tika izmantota tikai gadu pārskatos sniegtā informācija. 2. 
Lai izvērtētu kompānijas specifisko risku, ir nepieciešama informācija, kura ne vienmēr ir publiski pieejama.
Kompānijas, kuras, mūsuprāt, atbilst ļoti augsta riska profilam, netika iekļautas topā.3. 

* Bankām apgrozījuma ailē ir norādīta kopējā aktīvu vērtība, normalizētās EBITDAs ailē – pašu kapitāla bilances vērtība uz 31.12.2008.
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2008. gads ierakstīts vēsturē kā nelāgākais vairāku 
gadu desmitu laikā, kad finanšu pasaule, kādu mēs to pa-
zīstam, šķita grīļojamies uz sabrukuma sliekšņa. Savukārt 
2009. gadu, visticamāk, atcerēsies kā atvieglojuma un cerī-
bu gadu. Atvieglojums par to, ka finanšu sistēma turpina 
funkcionēt, un cerība, ka pasaules ekonomikai krīzes ļau-
nākais posms jau ir aiz muguras un tā turpinās darīt to, ko 
parasti ilgtermiņā dara, – augt. 

Pirmās ekonomikas stabilizācijas pazīmes sāka parādī-
ties ASV šā gada sākumā, un pamazām optimisms ir audzis 
un izplatījies arī citur pasaulē, tostarp Eiropā. Process sākās 
ar dažu noskaņojuma rādītāju (piemēram, ISM Manufac-
turing) stabilizāciju, tad pieaugumu, un pakāpeniski atkop-
šanās ir pārmetusies arī uz reālās ekonomikas datiem. Ra-
žošanas apjomi ASV un citur pasaulē sākuši augt, atgūstas 
arī mazumtirdzniecība. Pat nekustamā īpašuma tirgū, kas 
kalpoja kā krīzes šūpulis, vērojama stabilizācija, un cenu 
līkne sākusi atkal sliekties augšup – piemēram, Lielbritāni-
jā un ASV jau kopš maija mājokļu cenas atkal aug. 

Šā gada pavasarī, kad pirmo reizi parādījās zaļo asnu 
tēma, tikai aptuveni 10% no rādītājiem deva cerīgas zīmes, 
savukārt rudens sākumā jau 70–80% no rādītājiem bija ar 
pozitīva pārsteiguma lādiņu. Pat pārliecinātākie pesimisti 
ir pieklusuši, un eksperti ir vienojušies viedoklī, ka globāla-
jai ekonomikai zemākais punkts ir aiz muguras un nākotnē 
varam cerēt uz mērenu izaugsmi. Attiecīgi reaģējuši arī pa-
saules finanšu tirgi – atjaunojusies interese par paaugstinā-
ta riska aktīviem. Kopš marta akciju cenas neapturami aug 
– ASV, Eiropas akciju tirgi ir pieauguši par 50%, Krievijas 
akciju tirgus – pat par 100%, augušas energoresursu un citu 
resursu cenas.

Viss šķiet labi un skaisti, bet ir pāris problēmas. Atvese-
ļošanās un zaļie asni parādījušies lielā mērā centrālo ban-
ku un valdību atbalsta dēļ, ko īsteno ar mazām procentu 
likmēm, valsts atbalstu bankām, patēriņa stimulēšanu un 
citiem instrumentiem. Savukārt patērētājs jeb parastais 
cilvēks joprojām nejūtas labi. Visā pasaulē ar retiem izņē-
mumiem pieaug bezdarbs, daudzviet tiek samazinātas vai 
netiek palielinātas algas, tādēļ patēriņš vēl joprojām klibo. 
Šis patērētāju noskaņojums diez vai ātri mainīsies – lielākā 
sabiedrības daļa tomēr nevēlas nokļūt uz bankrota sliekš-
ņa, un, apzinoties, ka kredīti vēl ilgu laiku nebūs tik viegli 
pieejami kā pēdējos gados, tērē mazāk un krāj vairāk. Zi-

nāmu atspaidu dod pieaugums 
pasaules akciju tirgos apvienoju-
mā ar nekustamā īpašumu cenu 
stabilizāciju – tas nedaudz uzlabo-
jis tā saucamo bagātības sajūtu un 
tātad arī patērētāju noskaņojumu. 
Kā liecina mūsu novērojumi, ko-
relācija starp ASV nominālā IKP 
gada pieaugumu un iedzīvotāju 
kopējiem ienākumiem jau gadu 
desmitiem ir ne vairāk, ne mazāk kā 0,9 – praktiski ideāla 
sakritība. Bez augošiem ienākumiem nav iespējams notu-
rīgi augošs IKP.

Tāpēc iespējams krīzes otrais vilnis – šāds risks pastā-
vēs tik ilgi, kamēr valsts stimulētais patēriņš nebūs saticies 
ar gala patērētāja atdzīvošanos. Ja šāda riska nebūtu, pie-
mēram, amerikāņu akciju indekss Standard and Poor’s 500 
būtu nevis nedaudz vairāk par 1000, bet jau pie 1500 punk-
tiem – tuvu pirmskrīzes līmeņiem. W veida IKP dinami-
kas iespējamība ir tas iemesls, kāpēc centrālās bankas visā 
pasaulē joprojām saglabā procentu likmes tuvu nullei un 
tur sistēmā sapumpēto papildu likviditāti, savukārt ASV – 
pat turpina audzēt naudas bāzes masu. Var diskutēt par to, 
kādas ilgtermiņa sekas atstās šāda monetārā politika, to-
mēr likviditātes injekciju potenciāls ir joprojām liels – Fe-
derālo rezervju sistēmas bilance kopš augusta atkal sākusi 
augt un, ļoti iespējams, pusgadā varētu pieaugt vēl par 700 
miljardiem USD.

Ekonomikas rādītāji, visticamāk, kādu laiku būs ļoti 
mainīgi. Pēc nesenā ļoti straujā krituma zemās bāzes efek-
ta dēļ varētu notikt procentuāli vizuāli pievilcīgs atsitiens. 
Tiek prognozēts, ka Amerikā šā gada 3. ceturksnī IKP būs 
palielinājies par 2,5–3,5% gada izteiksmē, bet tuvākajos 
ceturkšņos tas kāps par vidēji 2,5% gadā. Eirozonā IKP 
pieaugums nākamajos ceturkšņos tiek prognozēts nedaudz 
vairāk par 1%. Ciparus nevar saukt par galvu reibinošiem, 
bet jāņem vērā, ka 2008. gada beigās un šā gada sākumā 
rietumvalstīs IKP krita ar tempu 5–6% gadā. 2010.–2011. 
gadā svārstības, visticamāk, norimsies un IKP pieaugums 
pamazāk stabilizēsies, bet jau uz daudz lēzenākas izaug-
smes līknes. Var prognozēt, ka ASV potenciālā izaugsme 
2010.–2011. gadā būs ap 1–2% gadā ierasto 3% vietā. Gal-
venais iemesls – ciešāka banku uzraudzība, pastiprinātā 

Roberts Idelsons  |   Parex Asset Management prezidents

Attīstīto valstu ekonomikās – 
lēnā izaugsme
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Makroekonomiskā prognoze

valsts iejaukšanas arī citās industrijās, lielāki nodokļi, lai 
kompensētu augošu valsts budžeta deficītu. Velkot pēdējā 
laikā populāro analoģiju ar burtiem un zīmēm, kas rakstu-
ro attiecīgo scenāriju, var prognozēt, ka IKP līkne atgādi-
nās kvadrātsaknes zīmi.

Latvijai savs ceļš, tomēr esam 
saistīti ar pasaules ekonomiku

Grafiski zemāko punktu Latvijas IKP dinamikā var sa-
gaidīt 2010. gada pavasarī. Pirms pusgada 2010. gada pir-
mā puse kā iespējamā pozitīvā pagrieziena brīdis izskatījās 
vairāk intuitīvi – kā punkts tālā nākotnē. Taču pakāpeniski 
tas apaug ar fundamentālu pamatojumu. Pirmkārt, tepat 
iekšienē procesi kļūst mazāk negatīvi – jau kopš pavasara 
vērojama patērētāju un būvnieku noskaņojuma stabilizācija 
un pat uzlabojums ražošanas un tirdzniecības segmentos. 
Līmeņi pagaidām ir ļoti zemi – to nevar saukt par atvese-
ļošanos, taču par zaļajiem asniem gan. Otrkārt, budžeta jeb 
nodokļu ieņēmumi, kas diezgan labi atspoguļo ekonomi-
kas aktivitāti. Tie vairs nekrīt kopš tā paša pavasara. Trešais 
un, iespējams, galvenais, kas ļauj nākotnē raudzīties ar ce-
rību, ir ārējie faktori. Ārējais pieprasījums atdzīvojas, taču 
vēl svarīgāka ir kredīttirgus stabilizācija eirozonā. 

Esam novērojuši, ka eirozonas kredīttirgus aktivitāte 
ir saistīta ar Latvijas kredīttirgu – eirozonas kredīttirgus 
tendences aptuveni ar gada nobīdi izpaužas Latvijā. Kopš 
šā gada sākuma eirozonas kredīttirgus atkal aktivizējies 
– mājsaimniecībām tiek izsniegti jauni kredīti. Tātad, ja 
šī sakarība paliek spēkā, nenotiek spēcīgi ārējie satricinā-
jumi un turpinās kaut mērena globāla atveseļošanās, tad 
nākamā gada sākumā arī Latvijā lēnām un uzmanīgi varētu 
atsākties kreditēšana un notikt ekonomikas atdzīvošanās. 
Zināmu pozitīvu efektu te var nospēlēt iespējamā banku 
sektora konsolidācija Skandināvijā, kas var atrisināt dažu 
Baltijā līdz šim ļoti aktīvu skandināvu banku pārmērīgas 
ekspozīcijas uz Latvijas aizņēmējiem. 

Kā to var izteikt ciparos? Latvijas IKP dinamikas līk-
ne nākamā gada otrajā pusē atkal izķepurosies plusos, bet 
visa gada kopējā izmaiņa joprojām būs negatīva – aptuveni 
mīnus 3–4%. Globālās un vietējās krīzes paliekošs blakus-
efekts būs tāds, ka Latvijā IKP izaugsmes potenciāls varētu 
nokrist līdz 4% gadā neseno 6–7% vietā.

Par inflāciju
Pasaulē deflācijas zemākais punkts, visticamāk, jau fik-

sēts vasaras beigās. Energoresursu cenas stabilizējas kopš 
gada sākuma, pārtikas resursu cenas – kopš pērnā gada 
beigām, strādā bāzes efekti, tāpēc kopējā inflācija ASV un 
Eiropā turpmākajos mēnešos varētu rāpties atpakaļ no mī-
nusiem nulles virzienā. No otras puses, pamatinflācija (ne-
skaitot enerģijas un pārtikas cenas) ASV un Eiropā turpina 
mērķtiecīgi pazemināties, kas liek cerēt, ka noturīgu inflāci-

jas atgriešanos globāli tik drīz neredzēsim. Tomēr inflācija 
izskatās lielākais risks globālās ekonomikas atveseļošanai – 
līdz šīm veiktās milzīgās likviditātes injekcijas (vai vienkār-
ši sakot – nodrukātās naudas) ieplūšana no bankām reālajā 
sektorā kombinācijā ar centrālo banku vilcināšanos ar mo-
netāri ierobežojošo pasākumu (izejas stratēģijas) īstenošanu 
var izraisīt nepatīkamus pārsteigumus. Respektīvi – augstā-
kas inflācijas, mazākus ekonomikas reālos izaugsmes tem-
pus, lielākas procentu likmes un izejvielu cenas.

Latvijā izteiktas deflācijas tendences, visticamāk, sa-
glabāsies vēl vairākus ceturkšņus. Pagaidām viss liecina, 
ka pilnvērtīga deflācija – kad 12 mēnešu inflācija būs zem 
nulles – Latvijā tiks fiksēta jau šā gada oktobrī. Gada beigās 
deflācija varētu būt ap 1,5%, zemākais deflācijas punkts – 
ap –4% – varētu tikt sasniegts nākamā gada sākumā, sa-
vukārt 2010. gadā kopumā cenas varētu samazināties par 
vidēji 2–2,5%.

Par finanšu tirgiem
Ko šīs makroekonomiskās prognozes nozīmē finanšu 

tirgiem? Pirmkārt, akciju tirgos grūti gaidīt tālāku strau-
ju pieaugumu. Daudzi investori un analītiķi, prognozējot 
kompāniju peļņas, ņem vērā straujākos ekonomikas pieau-
guma tempus, kas arī daļēji izskatās iecenoti tekošajos ak-
ciju tirgus indeksos. Drīzāk akcijās var sagaidīt korekciju šā 
gada beigās / 2010. gada sākumā, tomēr diez vai redzēsim 
arī lāču tirgus atgriešanos.

Otrkārt, inflācijas draudi un iespējamā bāzes procen-
tu likmju celšana 2010. gada beigās nenozīmē neko labu 
ilgtermiņa obligācijām – 2010. gadā to likmes varētu pa-
lielināties (un attiecīgi cenas samazināties). Šo prognozi 
var attiecināt uz visiem obligāciju tirgus segmentiem – gan 
zema, gan augsta riska vērtspapīriem.

Treškārt, izejvielu cenas, visticamāk, pieaugs. Ener-
goresursu cenu pieaugumu bremzē fundamentāli faktori 
– joprojām diezgan mērenais pieprasījums, savukārt galve-
nais dzinējs te varētu būt investoru interese un pārmērīga 
likviditāte. Pievilcīgāk izskatās pārtikas cenas – šis kom-
plekss joprojām ir samērā lēts un pagaidām nav iesaistījies 
šā gada cenu rallijā. 

Ceturtkārt, var prognozēt, ka valūtas tirgū ASV dolārs 
gadu pabeigs zemākā līmenī pret vadošām pasaules valūtām – 
eiro, jenu, sterliņu mārciņu. Tomēr kritums nebūs ļoti straujš 
un vienmērīgs – var gadīties, ka dolāram kādā brīdī būs arī īs-
termiņa rallijs, jo atceramies, ka vājš dolārs nav izdevīgs prak-
tiski nevienam, izņemot Obamas administrāciju. 

Kopumā pēc 2008. un 2009. gada satricinājumiem 
un straujām noskaņojuma un finanšu tirgus svārstībām 
2010. gads solās būt mierīgāks un garlaicīgāks, iezīmējot 
jaunas realitātes posma sākumu pasaules ekonomikā. Šis 
posmam būs raksturīgi mazāki reālā pieauguma tempi, 
lielāka valsts nozīme pasaules ekonomikā un mazākas 
svārstības finanšu tirgos. 
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Alkoholiskie dzērieni

Valdības šāgada eksperimen-
ti ar alkohola akcīzes nodokļa 
likmi ir ļoti negatīvi ietekmējuši 
visu alkohola nozari. Līdz ar ie-
dzīvotāju pirktspējas samazinā-
šanos ražotāji proporcionāli pie-
prasījuma kritumam cenu kam-
paņas veidā samazina produkta 
gala cenas. Ieņēmumi krītas, un 
papildus tiek segts akcīzes no-

dokļa pieaugums, kas strauji samazina kopējo uzņēmu-
ma portfeļa rentabilitāti. 

Līdz ar ekonomisko lejupslīdi pieaug pieprasījums pēc 

ekonomiskā segmenta produkcijas, kas stimulē nozares pa-
stāvēšanu, bet neveicina ražotāju peļņu un nesekmē noza-
res kopējo attīstību. 

Savukārt, ņemot vērā kopējos Latvijas tautsaimniecības 
rādītājus, par sekmīgām jāatzīst jebkuras nozares un uzņē-
mumi, kuru vērtība un rādītāji nav realizējuši lielāku kritu-
mu kā valsts kopējais iekšzemes kopprodukts – 18%. Alus 
nozare Latvijā vēl turas virs vidējā līmeņa, un tās rezultātus 
var vērtēt kā labus.

Par veiksmīgu pastāvēšanu alkohola nozarē var būt 
drošas tās kompānijas, kas šajos nestabilajos apstākļos spēs 
sekmīgi pārvaldīt ar uzņēmējdarbību saistītos riskus un 
veiks ieguldījumus nākotnē.

Gustavs Zatlers  |   AS Cēsu alus pārdošanas un mārketinga direktors

Eksperimenti ar akcīzi strauji 
mazina rentabilitāti

Situāciju Latvijas alkohola 
tirgū nosaka iedzīvotāju pirkt-
spējas samazināšanās, kuru rada 
ienākumu kritums un palielinā-
tais akcīzes nodoklis. Salīdzinot 
ar 2008. gadu, arī alkoholisko 

dzērienu apritē šogad ir vērojams apgrozījuma kritums 
aptuveni par trešdaļu, tomēr ir būtiskas alkohola patēri-
ņa struktūras izmaiņas. Alus patēriņš valstī faktiski nav 
mazinājies, kamēr citu alkoholisko dzērienu segmentā 
2009. gada pirmajos sešos mēnešos Latvijas iekšējā pa-
tēriņā ir 28% kritums.

Īpaši zīmīgs ir fakts, ka Latvijā ražotā alus 
pārdošana šogad ir samazinājusies par 10%, 
un šis samazinājums pilnībā aizvietots ar im-
portēto alu. Līdzīgi kā citās tautsaimniecības 
nozarēs, valūtu devalvācija kaimiņvalstīs, 
kuru ražoto alu iepērk Latvija, padara minē-

to valstu produkciju konkurētspējīgāku.
Lai arī spiesta pārkārtoties, alkohola tirdzniecības nozare 

būtiski Latvijas krīzē nav cietusi. Valstī darbojas 78 komer-
santi – licencēti alkoholisko dzērienu noliktavu turētāji – un 
181 alkoholisko dzērienu vairumtirgotājs, kas liecina, ka 
konsolidācija nozarē vēl ir priekšā, jo mēroga efekts arvien 
būtiski neietekmē uzņēmumu peļņas maržas.

Redzam, ka spirta ražotāji, kas šogad ir saražojuši 
par 24% vairāk nekā pērn, savu produkciju galvenokārt 
eksportē. Savukārt alkoholisko dzērienu (neskaitot alu) 
ražošana kopumā ir samazinājusies par 19%. Tātad arī 
alkohola segmentā Latvijas konkurētspēja saglabājas vien 
zemas pievienotās vērtības produktiem. Jācer, ka algu ko-
rekcijas tautsaimniecībā un valsts atbalsts ražotājiem ko 
mainīs 2010. gadā.

Bankas viedoklis

Vieta
2009.
gadā

Vieta
2008.
gadā

nosaukums
uzņ. vērtība 

2009. gada toP, 
milj. lVl

uzņ. vērtība 
2008. gada toP, 

milj. lVl

Vērtības 
izmaiņas, 

%

18 35 latVijas BalZaMs, as 94.66 63.09 50.03%

40 26 alDaris, as 47.38 80.87 -41.42%

66 76 cēsu alus, as 22.01 23.62 -6.80%

GATIS KOKINS, 
Parex bankas korporatīvo 
klientu apkalpošanas daļas vadītājs
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Azartspēles

2009. gadā arī azartspēļu no-
zarei ieņēmumi ir būtiski samazi-
nājušies, jo cilvēki strauji mainījuši 
savus brīvā laika pavadīšanas para-
dumus. Gada pirmajos sešos mē-
nešos izložu un azartspēļu nozares 
apgrozījums, salīdzinot ar 2008. 
gadu, ir samazinājies par 34,7%. Ja 
skatāmies tikai uz tradicionālajiem 
spēļu veidiem – kazino un spēļu 

automātiem –, tad apgrozījuma kritums ir vēl lielāks – 45%. 
No gada sākuma līdz oktobrim jau aizvērtas vairāk nekā 
100 spēļu zāles un spēļu automātu skaits Latvijā samazinā-
jies par gandrīz 5000. Vasarā turklāt tika palielināti nodokļi 
veiksmes spēlēm pa tālruni un izlozēm, kas pagaidām ir vie-
nīgie spēļu veidi ar apgrozījuma pieaugumu. 

Šobrīd nav vērojamas nekādas tendences, kas liecinā-
tu, ka 2010. gadā situācija varētu uzlaboties. Nozare sāks 
atdzīvoties tikai tad, kad ekonomiskā situācija valstī būs 
stabilizējusies un cilvēkiem atkal būs brīvi līdzekļi izklai-
dei un atpūtai. Arī Latvijas medijos daudz diskutētā situā-
cija Krievijā, kur azartspēles drīkst organizēt tikai četros 
attālos reģionos, situāciju Latvijas azartspēļu nozarē, vis-
ticamāk, neuzlabos. Rīgas Domes iecere par vērienīga iz-
klaides centra būvniecību ar viesnīcām un kazino ir vien 
skaists sapnis, jo šāda centra būvniecībai ir nepieciešamas 
investīcijas daudzos simtos miljonu latu. 

Vērojot pārmaiņas nozarē, var secināt, ka arī nākamajā 
gadā uzvaras gājienu turpinās veiksmes spēles pa tālruni, 
kas sevi pieteica 2008. gadā. Norises pasaulē liecina, ka 
nākotnē arī Latvijā arvien lielāku lomu ieņems azartspēles 
internetā.

Veiksmes meklētāji – pa tālruni un internetā

Situāciju azartspēļu nozarē, 
tāpat kā daudzās citās ar izklaidi 
saistītās nozarēs, ietekmē vispārē-
jais ekonomiskais stāvoklis valstī 
un tūristu plūsma.

Jau 2008. gada otrajā pusē 
iekšzemes azartspēļu patēriņu būtiski samazināja krīzes 
gaidas, kad sabiedrības noskaņojums strauji mainījās no 
tērēt uz krāt. 2009. gada krīze un iekšējā devalvācija, kas 
galvenokārt izpaužas bezdarba pieaugumā un algu sa-
mazinājumā, būtiski samazina nozares apgrozījumu, liek 
tirgus spēlētājiem konsolidēties un samazināt savas iz-
maksas: tiek aizvērtas nelielās spēļu zāles un demontēti 
novecojušie spēļu automāti, pārdoti konkurēt nespējīgie 
uzņēmumi. Eksperti lēš, ka azartspēļu industrijas apgrozī-
jums šogad kritīsies par trešdaļu. Tāpēc 2010. 
gads, kad izmaksu samazināšanas mājasdarbs 
būs izpildīts, nozares līderiem var arī izrādī-
ties pozitīvs.

Tūristu plūsmas samazināšanās tendenci, 
kura sākās līdz ar pasaules ekonomisko krīzi 
un ko pastiprināja augošā Latvijas kā tūrisma 

galamērķa dārdzība, tagad ir aizstājis pieaugums, kurš sakrīt 
ar cenu pazemināšanos Latvijā un ekonomikas atkopšanos 
galvenajās tūristu mītnes zemēs. Turklāt būtisks azartspēļu 
pieejamības samazinājums likumdošanas izmaiņu dēļ Krie-
vijā un Ukrainā ir palielinājis šo valstu tūristu interesi par 
azartspēlēm kā izklaides veidu Latvijā. Diemžēl šis pieau-
gums neatsvērs pašmāju patēriņa sarukumu.

Tiesa, azartspēļu nozare pašlaik piedzīvo inovāciju 
bumu – tradicionālajos azartspēļu segmentos apgrozī-
jums 2009. gadā ir sarucis gandrīz divreiz, kamēr izlozēs, 
azartspēlēs pa tālruni un internetā ir vērojams veselīgs 
pieaugums. Tādējādi spēcīgās pozīcijās nonāk uzņēmu-
mi, kuri ir tehnoloģiski un adaptīvi (spēj piemēroties vi-
dei, apstākļiem).

Veiksmīgs ir izrādījies arī Latvijas Spēļu biznesa asoci-
ācijas mērķtiecīgais lobisms, kas pasargājis azartspēļu in-
dustriju no nepārdomātiem lēmumiem pašu mājās, savu-
kārt mērens azartspēļu nodokļu pieaugums ir nodrošinājis 
valsti ar ievērojamiem nodokļu ieņēmumiem.

GATIS KOKINS, 
Parex bankas korporatīvo 
klientu apkalpošanas daļas vadītājs

Bankas viedoklis

Vieta
2009.
gadā

Vieta
2008.
gadā

nosaukums
uzņ. vērtība 

2009. gada toP, 
milj. lVl

uzņ. vērtība 
2008. gada toP, 

milj. lVl

Vērtības 
izmaiņas, 

%

14 16 alFor, sia 120.90 162.66 -25.67%

59 60 jokEr ltD, sia 27.63 32.38 -14.66%

95 - latVijas loto, Vas 15.10 jauns -

Arnis Marcinkēvičs  |   Latvijas Spēļu biznesa asociācijas padomnieks
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Bankas un finanšu pakalpojumi

Negatīvās ievirzes banku sek-
tora attīstībā, kuras sākās pagājušā 
gada beigās, šogad pastiprinājās. 
Nestabilitāte un nervozitāte valda 
gan valstī, gan klientu vidū. Vai-
rāki pieņēmumi, kas tika izteikti 
iepriekšējā gada beigās, ļoti spilg-
ti parādījās šogad. Proti, mūsu 
klientu maksātspējas samazināša-
nās un no tās izrietošās negatīvās 

sekas banku darbībā.
Jau pērn samazinājās gan Latvijas uzņēmumu apgrozī-

jums, gan pieprasījums pēc kredītiem, gan maksātspēja un 
pietiekami strauji sāka augt neatgriezto kredītu skaits un 
kavētie maksājumi. Ja 2006. gadā banku izveidotie uzkrā-
jumi attiecībā pret kredītportfeli veidoja 0,6%, tad pašlaik 
šī attiecība ir virs 7%.

Visstraujāk šo uzkrājumu veidošana notika tieši šogad, 
un tā bija saistīta ar ļoti strauju kavēto kredītu skaita pie-
augumu. Tā bija galvenā problēma, kas būtiski iespaidoja 
banku finansiālās darbības rezultātus, un kopējie zaudēju-
mi astoņos mēnešos sasniedza 455 miljonus latus, un līdz 
gala beigām banku sektora zaudējumi var sasniegt miljar-
du latu. Tā ir milzīga summa. 

Salīdzinājumam – vislabākajā banku darbības gadā – 
2007. gadā – kopējā banku peļņa bija 371 miljons latu.

Kavētie kredīti radīja papildu darbu un izdevumus 
bankām darbā ar klientiem, lai šos kredītus restrukturizētu 
un izskatītu atbalsta iespējas klientiem, jo maksātnespējīgi 
klienti bankām nedod nekādu labumu un tās nav ieintere-
sētas pārņemt viņu nekustamos īpašumus. Bankām vaja-
dzīgi maksātspējīgi klienti.

Šogad pirmajā pusgadā restrukturizēti (atliktie pa-
matsummu maksājumi, atliktie procentu maksājumi, pa-
garinātie termiņi, piešķirtās brīvdienas utt.) 69% no 3,1 
miljarda problēmkredītu (gan juridiskām, gan fiziskām 
personām). Nav tā, ka banka tūlīt vēršas tiesā, ja nav atdots 
kredīts. Tās maksimāli cenšas kopā ar klientu rast kopīgu 
risinājumu, kas ir iespējams tikai tad, ja klients to meklē.

Otrs raksturīgais banku nozarei šogad ir kreditēšanas 
apjomu samazināšanās – tie ir kļuvuši negatīvi, apjoms ir 
mazāks nekā pirms gada izsniegto kredītu apjoms, bet tas 
nenozīmē, ka kredīti vispār netiek izsniegti. Ir ļoti ievēro-
jami krities maksātspējīgs pieprasījums pēc kredītiem, jo 
situācija ekonomikā joprojām neuzlabojas.

Kreditēšanu bremzē arī resursu trūkums, jo šogad ik 
ceturksni turpinās noguldījumu apjomu samazināšanās. 

Piemēram, šogad augustā noguldījumu apjoms, salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu, bija samazinājies par 12,3%. Piesais-
tīt kreditēšanas resursus no ārpuses ir ļoti problemātiski, 
ņemot vērā to, ka joprojām neuzlabojas situācija ārzem-
ju tirgos, kur varētu aizņemties resursus kreditēšanai. Un 
arī atšķirībā no citām valstīm, kuru valdības varēja caur 
bankām novirzīt resursus tautsaimniecības kreditēšanai, 
Latvijai tas nebija iespējams.

Diemžēl arī nākamgad saglabāsies tie paši minētie bū-
tiskākie faktori, kuri šogad raksturo banku sektora darbī-
bu. Kaut arī bankām būs grūti, nākamgad negatīvo parādī-
bu tempi būs mazāki nekā šogad. Banku vērtība kopumā 
šajos apstākļos ir kritusies, jo kritusies to aktīvu vērtība 
– ne tikai kredītportfeļa, bet arī to aktīvu, kuri atrodas 
mazlikvīdos vērtspapīros. Nedomāju, ka mainīsies līderu 
iekarotās tirgus daļas – pirmā piecinieka bankas saglabās 
savas pozīcijas. 

Banku nozare ir izturējusi smagāko krīzes gadu – mil-
zīgu spiedienu, kurš pret bankām nāk dubultā, jo tās ir tādi 
paši uzņēmumi kā citi un krīze skar visus. Tā kā banku 
pamatdarbības fokuss ir klients, tad banku izaugsme ir pil-
nībā atkarīga no klientu veiksmēm. Diemžēl šis gads vai-
rāk ir mūsu klientu neveiksmju gads. Neskatoties uz mil-
zīgajiem zaudējumiem, visas bankas ir saglabājušas mak-
sātspēju un turpina darboties. Šādos apstākļos tikai vienai 
bankai bija nepieciešama palīdzība. Domāju, ka šī izturība 
nākotnē tikai veicinās lielāku uzticību Latvijas bankām, jo 
izturēt tik lielu spriedzi, tik lielas grūtības un nepazust – 
tas ir ko vērts!

Kāpēc tad bankas nelūdzas pēc starptautiskā atbalsta, 
kurš bankām ir rezervēts? Iepriekšējos gados lielākā daļa 
peļņas netika izmaksāta dividendēs, bet rekapitalizēta vai 
atstāta kā nesadalītā peļņa. Šā gada jūlija sākumā iepriek-
šējos gados nesadalītās peļņas apjoms bija 708 milj. latu. 
Tieši šis spilvens ļāva kompensēt zaudējumus, ko bankas 
cieš, ņemot vērā neatgrieztos kredītus. Un – palielināt pašu 
kapitālu vairāk nekā par 500 miljoniem latu, kas ļauj būt 
gatavām iespējamai nākotnes zaudējumu kompensācijai.

Nekad vēl tik liela kapitāla pieauguma nav bijis! 2002. 
gadā pirms iestājas ES kopējais banku sistēmas kapitāls 
bija tikai 383 milj. latu. Lielajām Rietumu bankām ir iespē-
jams bez īpašām grūtībām palielināt kapitālu tik, cik tas ir 
nepieciešams viņu meitas bankām Latvijā. Savukārt lielā-
kajai daļai banku ar vietējo kapitālu nemaz nav aktuāla ka-
pitāla palielināšana, jo tās strādā ar peļņu, tādēļ ka pamatā 
nodarbojas ar nerezidentu apkalpošanu un nav aizrāvušās 
ar kreditēšanu.

Teodors Tverijons  |   Latvijas Komercbanku asociācijas prezidents

Mūsu klientu neveiksmju gads
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Bankas un finanšu pakalpojumi

Lielais kritums ekonomikā ir 
atstājis būtisku ietekmi arī banku 

nozarē, kas ir saprotams, jo finanšu pakalpojumi caurauž 
visu tautsaimniecību – kā mājsaimniecību, tā arī uzņē-
mumu darbības kontekstā. Iepriekš vairāku gadu garumā 
banku rādītāji bija strauji auguši, ko ietekmēja arī attīstības 
tempi ekonomikā. Šogad vērojam citu ainu gan Latvijas, 
gan pasaules ekonomikā un finanšu tirgos, līdz ar to banku 
darbības rādītāju virzība ir pretēja. Neskaidrība ekonomi-
kā mazina patēriņu un investīcijas, negatīvi atsaucoties uz 
kreditēšanas un noguldījumu apjomiem bankās.

Nepieciešamība izveidot būtiskus uzkrājumus nedro-
šajiem kredītiem banku peļņu 
ir pārvērtusi zaudējumos, kuri 
šogad un nākamgad kopumā 
varētu pat pārsniegt vienu mil-
jardu latu. 2009. gads Latvijas 
banku sektorā finanšu rezultātu 
ziņā būs sliktākais banku pastā-
vēšanas vēsturē Latvijā, banku 
zaudējumiem skaitliski pārsnie-
dzot visu iepriekšējo gadu laikā 
kopumā gūto peļņu. Uzkrājumu 
veidošanas nepieciešamība ie-
tekmē komercbanku akcionāru 
ieguldījumus banku kapitālā – 
2009. gadā banku sektorā veikta 
kapitāla palielināšana par vai-
rāk nekā 500 miljoniem latu, un 
arī 2010. gadā banku sektoram 

aktuāla būs kapitāla palielināšana. Lielāko Latvijas banku 
akcionāri līdz šim pauduši apņēmību turpināt kapitāla pa-
lielināšanu, lai nodrošinātu banku darbības rādītāju atbil-
stību normatīvu prasībām.

Ņemot vērā to, ka Latvijas ekonomikā tuvāko pāris 
ceturkšņu laikā situācija paliks sarežģīta, ir jārēķinās gan 
ar noteiktu kavēto maksājumu īpatsvaru, gan pieaugo-
šiem banku uzkrājumu apjomiem, kamēr sāks stabilizē-
ties situācija ekonomikā. Banku sektors turpinās uzsākto 
darbību attiecībā uz kredītu restrukturizāciju un atbalstu 
esošajiem kredītņēmējiem. Lai gan bankas izsniegs jaunus 
kredītus uzņēmumiem un privātpersonām, tomēr banku 
sektora kopējais kredītportfelis nākamgad samazināsies, jo 
pašreizējie riski ekonomikā ir pārāk lieli, lai varētu atsāk-
ties straujāka kreditēšana. Savukārt iedzīvotāju ienākumu 
samazināšanās un iespējamā nodokļa ieviešana attiecībā 
uz noguldījumu procentu ienākumiem noteiks uzkrājumu 
veidošanas attīstības tendences.

ANDRIS VILKS, 
SEB bankas galvenais ekonomists

Bankas viedoklis

Vieta
2009.
gadā

Vieta
2008.
gadā

nosaukums
uzņ. vērtība 

2009. gada toP, 
milj. lVl

uzņ. vērtība 
2008. gada toP, 

milj. lVl

Vērtības 
izmaiņas, 

%

8 1 sWEDBank, as 230.39 873.88 -73.64%

13 4 sEB Banka, as 149.68 608.44 -75.40%

22 14 DnB norD Banka, as 79.46 189.45 -58.06%

23 9 riEtuMu Banka, as 77.65 266.52 -70.86%

39 28 latVijas hiPotēku un ZEMEs Banka, Vas 48.45 71.21 -31.97%

44 13 aiZkrauklEs Banka, as 43.91 200.83 -78.14%

46 23 gE MonEY Bank, as 35.24 100.98 -65.10%

48 32 norVik Banka, as 33.87 64.69 -47.64%

58 41 unicrEDit Bank, as 27.78 46.62 -40.42%

61 33 ltB Bank, as 25.75 64.27 -59.93%

64 50 latVijas krājBanka, as 23.26 38.92 -40.24%

78 20 trasta koMErcBanka, as 18.40 111.35 -83.47%

Banku sektors 2010

NEITRĀLA
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Būvmateriāli, būvniecība

Šis gads būvniecības nozarei 
kopumā vērtējams ar lielu mīnu-
sa zīmi, un negatīvā tendence nav 
saistīta ar ekonomisko krīzi vai 
nekustamā īpašuma tirgus bur-
buļa plīšanu vien. Pašlaik izjūtam 
pagājušā gada darbības sekas.

Celtniecības nozare, viena no 
būtiskākajām tautsaimniecībā, 
joprojām netiek uzskatīta par pie-

tiekami svarīgu, lai tai pievērstu pienācīgu uzmanību vals-
tiskā līmenī. Sociālo partneru jeb nevalstisko organizāciju, 
tajā skaitā investoru, pūliņi panākt sakārtotu likumdošanu 
un vienādus spēles noteikumus būvniecības tirgus dalīb-

niekiem nav guvuši ne mazāko atsaucību. 2009. gads paliks 
atmiņā ar to, ka praksē izbaudījām, cik patiesībā trausla un 
nenoturīga ir mūsu ekonomika kopumā un celtniecības 
nozare tai skaitā.

Neskatoties uz notiekošo, ir uzņēmumi, kuri spēj mo-
bilizēties, pārstrukturēties un turpina strādāt, nezaudējot 
kvalitātes vērtības, kas uzkrātas iepriekšējos gados. Daudzi 
uzņēmumi pieliek maksimālus spēkus un līdzekļus, lai at-
rastu konkurences tirgus ārpus Latvijas robežām, veicinātu 
eksportu. Manuprāt, šis ir vienīgais pluss šajā gadā.

Ja runājam par nākotni – ir pēdējais brīdis izlemt, vai 
celtniecību uzskatām par vienotu nozari, kuras pamatā ir 
fundamentāla izglītības, plānošanas un kontroles sistēma, 
vai arī par to aizmirstam.

Māris Saukāns  |  AS RBSSKALS padomes priekšsēdētājs

Jāskatās uz Ārlatvijas tirgiem

Lejupslīde būvniecības sektorā, 
kas aizsākās 2008. gada trešajā ce-
turksnī, ar dramatiskāku kritumu 
turpinās 2009. gadā, pirmajos sešos 
mēnešos apjo-
miem samazi-

noties par 31,8%, būtiski pārsniedzot 
IKP samazinājuma tempus.

Lielākais kritums skāris privāto 
pasūtījumu – dzīvojamo ēku, viesnī-
cu, administratīvo, ražošanas ēku un 
noliktavu – būvniecību. Tam pamatā 
ir ekonomiskās aktivitātes kritums un 
pieejamo investīciju samazinājums. 
Taču vislielākās bažas rada apjomu 
samazinājums ceļu, ostu un citu in-
frastruktūras objektu segmentos. Iero-
bežotas maksātspējas un finansējuma 
pieejamības apstākļos privātajā sekto-
rā tieši valstij būtu jāspēj rast atbalstu 
infrastruktūras objektu būvniecībai.

Turpinot stagnēt privātajam pasūtī-
tājam, būtiskāko lomu tuvākā nākotnē 
joprojām saglabās valsts un pašvaldī-
bas pasūtījumi. Būtiskākais zaudējums 
būtu atteikšanās no investīcijām, kuras 
nepieciešamas ERAF un Kohēzijas 
fondu līdzfinansējumiem.

Būvmateriālu tirdzniecība ir ļoti ciešā tan-
dēmā ar kopējām tendencēm būvniecības 

nozarē. Tirdzniecības apjomi ir dramatiski samazinājušies, 
krītot pieprasījumam pēc būvniecības materiāliem. Ļoti 
nozīmīga kļuvusi debitoru kvalitāte. Negatīvu ietekmi uz 
būvmateriālu tirgotājiem ir atstājis apdrošinātāju lēmums 
atteikties no turpmākas pircēju apdrošināšanas, tādējādi 
pārliekot debitoru risku uz tirgotājiem.

JāNIS ZAGORSKIS, 
Nordea bankas vietējo 
klientu korporatīvās 
kreditēšanas vadītājs

Vieta
2009.
gadā

Vieta
2008.
gadā

nosaukums
uzņ. vērtība 

2009. gada toP, 
milj. lVl

uzņ. vērtība 
2008. gada toP, 

milj. lVl

Vērtības 
izmaiņas, 

%

24 29 a.c.B., as 76.26 69.80 9.25%

25 31 knauF, sia 76.24 65.18 16.96%

31 - latVijas autocEĻu uZturētājs, Vas 62.99 jauns -

33 - rE & rE, sia 60.60 jauns -

42 27 uPB, as 46.48 75.69 -38.59%

49 55 BMgs, as 32.86 35.39 -7.15%

52 47 PEri, sia 31.15 40.89 -23.81%

57 40 skonto BŪVE, sia 28.73 50.13 -42.70%

71 - salDus cEĻiniEks, sia 20.98 jauns -

72 - Via, sia 20.88 jauns -

81 59 MErks, sia 17.96 32.55 -44.82%

89 82 latVijas EnErgocEltniEks, sia 16.39 19.98 -17.95%

91 - arČErs, sia 16.13 jauns -

93 - cEĻu PārValDE, as 16.00 jauns -

96 101 tilts, sia 15.04 17.12 -12.12%

99 - cEĻu, tiltu BŪVniEks, sia 14.95 jauns -

101 - tVa construction, sia 14.69 jauns -

Bankas viedoklis
NEGATĪVA
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Degvielas tirdzniecība

Tāpat kā tirdzniecībā kopumā, 
arī mūsu tirdzniecības apjomi šo-
gad, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
ir kritušies. 

Pirmajos astoņos mēnešos 
Lukoil Baltija apgrozījums kopā 
ar veikalu tirdzniecību pret 2008. 
gada atbilstošo periodu samazinā-
jās par 20–21%. Domāju, ka līdzī-
ga situācija ir arī kopumā Latvijas 

tirgū u. c. Baltijā. Mēs gan aktīvi strādājam arī Somijā, kur 
šogad vērojams pat 8% apgrozījuma pieaugums.

Neskatoties uz kritumu, akcīzes nodokļos iekasēti 115% 
plānotā apjoma, tas liecina, ka Latvijā kopumā nelegālā tir-
gus daļa ir minimāla. Pusgadā kopumā nodokļos samaksā-
jām 22 milj. latu, pērn – 25... 

Līdz ar PVN paaugstinājumu samazinājās vidējais vie-
na pirkuma apjoms. Pagājušā gada akcīzes likmes izmai-
ņas neatstāja tik lielu iespaidu. Mums tā nākamgad būtu 
vēl par dažiem procentiem jāpaceļ saskaņā ar ES regulām. 
Darot to pamazām, iedzīvotāji to vieglāk pārdzīvo. Igauņi 
pacēla līdz galam un brauc pie mums pēc benzīna. Lietuva 
gribēja pacelt akcīzi, taču pēc zlota devalvācijas lietuvieši 
sāka braukt pēc degvielas uz Poliju, un valdība bija spiesta 
samazināt akcīzi. Kaimiņi vairāk manevrē, mēs esam par 
daudz konservatīvi.

Benzīna cena gan Latvijā ir stabila jau vairākus mēne-
šus, jo naftas cena svārstās ap 70 USD par barelu. Domāju, 
tā ir komforta cena gan tiem, kas iegūst naftu, gan pircē-

jiem, un tuvākā laikā tā varētu saglabāties. Viss jau, pro-
tams, var mainīties, kad, piemēram, ieviesīs sankcijas pret 
Irānu, jo nafta ir politiska prece. Krievija gan veido savu 
budžetu, vadoties no cenas 58 USD par barelu...

Dīzeļdegvielai jābūt lētākai par benzīnu, jo pēdējā gada 
laikā visā pasaulē pēc tās samazinājās pieprasījums, ņemot 
vērā stagnāciju celtniecībā, rūpniecībā un pārvadājumos.

Šī ziema būs grūta, jo domājams, ka tirdzniecības ap-
jomi turpinās kristies. Salīdzinājumā ar tagadējo situāciju 
atkopšanos varētu gaidīt nākamajā vasarā.

Domāju, ka valdībai vajadzētu dot nodokļu atvieglo-
jumus maziem tirgotājiem, ņemot vērā viņu apjomus un 
to, ka viņiem pieder tikai 2–3 degvielas uzpildes stacijas 
(DUS). Ja viņiem nav savas bāzes, kur izpildīt prasības pēc 
biodegvielas piemaisījumiem, viņi spiesti pirkt no Mažei-
ķiem, kuri visdrīzāk ar laiku pacels cenu, un tad mazajiem 
būs grūti konkurēt.

Ir ļoti daudz pārņemšanas piedāvājumu (pēdējā laikā 
apmēram 80 DUS), taču Konkurences likumā ir vienīgi 
vispārīga norma par oligopolu stāvokli, kura atšķirībā no 
citām valstīm nav izteikta procentuāli. Ja mazajiem ļausim 
bankrotēt, valsts zaudēs darbavietas un nodokļus. Mūsu 
tirgus daļa svārstās 12–13% apjomā, taču, saņemot atļauju, 
tīklu paplašinām, īrējot vai ar franšīzes palīdzību pārņe-
mot, piemēram, Alexela tīklu, kurš jau vairākus gadus strā-
dāja ar zaudējumiem. Līdzīgi rīkojas arī citi tirgus dalīb-
nieki. Līdzko nomainās izkārtne, apjomi pieaug, jo cilvēki 
novērtē kvalitāti un ērtības, ko piedāvā degvielas kartes, 
kas darbojas vairākās valstīs.

Haims Kogans  |   Lukoil Baltija uzraudzības padomes priekšsēdētājs

Atkopšanās – ne ātrāk kā vasarā

Šī nozare treknajos gados auga 
un plauka, pateicoties straujajam 
automobiļu skaita pieaugumam 
uz Latvijas ceļiem un ārkārtīgi 
pozitīvajām privātā patēriņa ten-

dencēm. Līdz ar ekonomikas lejupslīdi krities 
arī degvielas tirdzniecības apjoms. Ņemot vērā 
joprojām pieaugošo bezdarbu un ļoti straujo 
pieprasījuma kritumu no gala patērētāju puses, 
varam sagaidīt, ka degvielas tirgotājus tuvāko 
12–24 mēnešu laikā sagaida turpmāks pārdo-
šanas apjomu kritums.

Jauniem tirgus dalībniekiem Latvijas tirgū 
no nulles uzsākt biznesu varētu būt proble-

mātiski. Reālāks scenārijs varētu būt tāds, ka lielākie no-
zares spēlētāji pārņem mazākos, tādējādi veicot nozares 
konsolidāciju. Rietumeiropas valstu pieredze rāda, ka pie-
cas vai sešas degvielas tirdzniecības kompānijas mēdz kon-
trolēt aptuveni 70% līdz 80% no kopējā kādas valsts tirgus. 
Asas konkurences un grūti pieejama finansējuma apstākļos 
varam sagaidīt, ka lielākie Latvijas degvielas tirgus dalīb-
nieki turpinās pakāpeniski uzlabot savas tirgus daļas.

JāNIS 
ROZeNfeLDS, 
SEB Wealth Management 
Pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Bankas viedoklis

Vieta
2009.
gadā

Vieta
2008.
gadā

nosaukums
uzņ. vērtība 

2009. gada toP, 
milj. lVl

uzņ. vērtība 
2008. gada toP, 

milj. lVl

Vērtības 
izmaiņas, 

%

32 34 latVija statoil, sia 61.15 64.14 -4.67%

56 - aris Baltija, sia 28.86 jauns -

80 - alco, sia 18.07 jauns -

NEGATĪVA
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enerģētika

Enerģētika ir ilgtermiņa ka-
pitālieguldījumu bizness, jo jeb-
kurš nopietns lēmums rezonē vēl 
vairākus gadus. Piemēram, par 
spīti jau pirms kāda laika briesto-
šajām nepatikšanām ekonomikā, 
mēs sākām vērienīgu ieguldījumu 
programmu un šogad ekspluatācijā 
nodevām rekonstruēto Rīgas otro 
termoelektrocentrāli (TEC-2) – 

lielāko neatkarīgās Latvijas investīciju objektu, kas jau jūnijā 
varēja darboties ar komerciālu pienesumu, eksportējot elek-
trību uz Lietuvu! Mēs centīsimies elektrības ražošanas jaudu 
investīciju kuģi nenovirzīt no kursa arī turpmāk, jo, krīzei 
beidzoties, elektrības patēriņš pieaugs krasi un pieprasoši. 

2010. gads mūsu reģionā sāksies bez līdz šim lielākā 
energobloka – Ignalinas AES, un tas nozīmē elektrības 
cenu pieaugumu, jo Ignalinas jaudas būs jāaizvieto ar dau-
dzām citām, kas ekonomiski vienmēr ir dārgāk.

Manis vadītajai kompānijai un mūsu klientiem nāka-
majā gadā sagaidāmi patiešām interesanti pavērsieni – ja 
kaimiņvalstīs mūsu partneru apņēmībai nepārskries melns 
kaķis, elektrības tirgus tiks atvērts arī Igaunijā un Lietuvā, 
un mēs vairs nebūsim vienīgā tirgus darījumu vingrināju-
mu un izmēģinājumu slēgtā trase...

Enerģētikā ir daudz konservatīvā, un jāteic – ja, piemē-
ram, gāzes cenas pasaulē sarūk, tad pavisam drīz tās atkal 
aug, bet krīze Latvijā atšķirībā no daudzām rietumvalstīm, 
iespējams, būs krietni ilgāk... Tas ir skaudri, bet ļoti ticami, 
tādēļ jāsaprot, ka būtu bērnišķīgi no elektrību un siltumu 
ražojošiem uzņēmumiem prasīt lielo izpārdošanu, ja līdz 
šim arī pelnīšana nav ļauta. Tā teikt, nevar dzīvot no ve-
ciem taukiem, ja to nav.

Uzskatu, ka jādara daudz, lai apslāpētu arī sabiedrībā 
manāmās bīstamās tendences, proti – taupība vispārākajā 
pakāpē un visa cita ziedošana tikai un vienīgi jebkuru iz-
maksu reducēšanai var izraisīt sasalumu, no kura būs grūti 
atkal sākt sparīgi strādāt.

Krīzei beidzoties, patēriņš krasi augs

Enerģētika joprojām ir viena no 
aktuālākajām nozarēm Latvijā un 
globālā mērogā. Neraugoties uz vis-
pārējo iespaidīgo kritumu Latvijas 
ekonomikā šogad, 2009. gada grie-
zumā kopējais elektrības patēriņš 

varētu kristies par 9–10%. Lielākais kritums, protams, ir tieši 
uzņēmumu elektroenerģijas patēriņam, savukārt mājsaimnie-
cībām patēriņa kritums ir ļoti minimāls, ap 2–3%.

Līdz ar vispārējo ekonomisko krīzi samazinās arī da-
basgāzes un patērētās siltuma enerģijas patēriņš, jo daudzi 
uzņēmumi beidz savu darbību vai arī samazina ražošanas 
apjomus. Mājsaimniecības un uzņēmumi ierobežo dabas-
gāzes un patērētās siltuma enerģijas patēri-
ņu un sāk vairāk domāt par taupīšanu. 

Samazinoties dabasgāzes cenai, vidēji 
par 20–25% samazinās arī siltuma enerģi-
jas cena Latvijā. Sagaidāms, ka 2010. gadā 
energoresursu patēriņa kritums apstāsies un 
saglabāsies esošajā līmenī.

Mājsaimniecību un uzņēmumu budže-
tos izdevumi par energoresursiem veido lielu 

daļu, un šīs pozīcijas samazināšana būs būtiska 
arī 2010. gadā. Maksimāli tiks domāts par iespējām dārgākus 
energoresursus aizstāt ar lētākiem, tādējādi pieaugs pieprasī-
jums pēc vietējiem energoresursiem – malkas un šķeldas.

Zināma ietekme tirgū gaidāma, palielinoties „zaļās” ener-
ģijas īpatsvaram ES dalībvalstu saražotās enerģijas struktūrā 
un dalībvalstu vēlmei būt enerģētiski neatkarīgām no treša-
jām valstīm. Nākamajā gadā sagaidāms jaunu energoresursu 
(elektrības un siltuma) ražošanas apjomu pieaugums maza-
jās stacijās. Sagaidāma jaunu biogāzes staciju darbības sākša-
na, kā arī, ņemot vērā Eiropas fondu līdzfinansējumu, gaidā-
mas jaunas biomasas koģenerācijas stacijas visā Latvijā.

Nozares rentabilitāte ir vidēja, bet stabila. Energoresur-
si ir pirmās nepieciešamības prece, bez kuras grūti iztikt 
pat globālās finanšu krīzes laikos. Turklāt energoresursu 
patēriņš saglabāsies stabilā līmenī, tāpēc nozares attīstības 
prognoze ir pozitīva.

JURIS JAUNZeMS, 
Nordea bankas Lielo 
klientu apkalpošanas nodaļas vadītājs

Bankas viedoklis

Kārlis Miķelsons  |   AS Latvenergo prezidents
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Informācijas tehnoloģijas

Ainars Brūvelis  |   Lursoft valdes priekšsēdētājs

Diemžēl IT nozarē vērojama 
tendence, ka būtiski pasliktinās 
finanšu rādītāji tādiem uzņēmu-
miem, kuriem vienīgais pakalpo-
jumu pasūtītājs bijusi valsts un 
kuri nebija diversificējuši savus 
riskus un tirgus. Neraugoties uz 
to, ka nozares apgrozījums 2008. 
gadā saglabājies 2007. gada līme-
nī, jau tad nozares uzņēmumu ko-

pējai peļņai bija tendence samazināties (par ~ 30%).
Redzams, ka tuvākajā laikā nav prognozējams būtisks 

eksporta tirgu pieaugums, tāpēc IT nozarē pastāv ievēro-
jamas atšķirības starp perspektīvām programmatūras un 
aparatūras virzienos.

IT nozares aparatūras virziena tendences vairāk līdzinā-
sies tradicionālajai rūpniecībai, tādai kā mašīnbūve un tekstil-
rūpniecība, kā arī mājsaimniecības aparatūras tirdzniecībai, 
turpretī programmatūras izstrādes tendences vairāk pakalpo-
jumu sektoram. Ņemot vērā to, ka inovāciju un zināšanu tie-

šai ietekmei (uzņēmumiem pārsvarā jāplāno tikai darbaspēka 
izmaksas un viņu kompetences līmenis) daudz lielāka loma ir 
programmatūras nekā aparatūras jomā, domājams, ka tai būs 
vieglāk pārdzīvot ierobežota finansējuma un valsts pasūtīju-
mu apsīkuma apstākļus tuvāko pāris gadu laikā.

Lai gan sagaidāms būtisks programmatūras izstrādes 
darbu pieprasījuma samazinājums, pateicoties tam, ka at-
rast šauri specializētus IT projektus būs vieglāk nekā stan-
dartizētas programmatūras pasūtījumus, izstrādes sektora 
spēcīgākie spēlētāji 2009. un 2010. gadu varētu noslēgt ar 
nelielu peļņu. Līdzīgi kā citās nozarēs, būtisks faktors būs 
apgrozāmo līdzekļu uzkrājumu esamība no iepriekšējā 
gada pasūtījumiem, kā arī pelēkās programmatūras un iz-
strādes īpatsvars tirgū.

Nozīmīga loma būs tam, cik veiksmīgi valstī tiks reali-
zēta jaunā un pretrunīgi vērtētā publiskās–privātās partne-
rības (PPP) likuma ieviešana, jo IT pakalpojumi ir vieni no 
tiem, kuru izmantošana ārpakalpojumu un PPP projektos 
var kļūt par ļoti būtisku impulsu ekonomikas atveseļošanā 
un valsts izdevumu samazināšanā.

Neprognozē eksporta pieaugumu

Valsts pasūtījumi, investīcijas 
un iekšējais patēriņš iepriekšējos 
gados nodrošināja IT nozarei at-
tīstību, augošu pieprasījumu un 
stabilu peļņu. 2008. gadā, visiem 
galvenajiem faktoriem atslābstot, 
nozarē būtiski samazinājās jauno 

projektu apjoms, tādējādi lielāko daļu no apjoma nozarei 
nodrošināja iepriekš noslēgtie līgumi ar apstiprinātu finan-
sējumu. Lai arī 2008. gads IT nozarei ir bijis pietiekami sta-
bils, šogad jau sāka iezīmēties negatīvs attīstības scenārijs. 

2009. gadā kompānijas noteikti uzrādīs vājākus rezultā-
tus gan apjoma, gan peļņas ziņā. Iepriekšējos gados ieviestie 
projekti nav izveidojuši pietiekami lielu tirgu uzturēšanas 
darbiem, tādējādi ir novērojama gan darbavietu skaita ma-
zināšana, gan uzņēmumu slēgšana. Par jaunu 
projektu ieviešanu uzņēmumu starpā veidojas 
asa konkurence. Lai arī starptautiskajā tirgū 
Latvijas IT nozarei ir priekšrocības darbaspē-
ka izmaksu ziņā, iepriekšējos gados vietējā 
tirgū nav masveidā ieviesti produkti ar plašu 
iespējamo klientu bāzi (vairums ieviesto pro-
jektu ir bijuši pietiekami specializēti pasūtītāja 

vajadzībām), tāpēc, neskatoties uz izmaksu 
priekšrocībām, eksporta iespējas nozarei iz-

skatās diezgan vājas. Tādējādi gan 2009. gada, gan arī 2010. 
gada peļņas līmenis nozarē būs tuvs nullei.

Pozitīvs faktors, kas veicinās nozares attīstību tālākā 
nākotnē, ir tas, ka Latvija ir vājāk attīstīta, salīdzinot ar Bal-
tijas kaimiņiem un Eiropas valstīm gan datoru un interneta 
lietotāju skaita ziņā, gan iespējā ar interneta starpniecību 
sazināties ar valsts iestādēm un uzņēmējiem.

IT produkcijas mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecī-
ba šogad ir saskārusies ar asu pieprasījuma samazinājumu, 
ko izraisīja iekšējā patēriņa samazināšanās un valsts tēriņu 
ierobežošana. Sagaidāms, ka šīs nozares rezultāti 2009. gadā 
būs izteikti slikti – ar lielu iespēju, ka nozarē kopumā būs 
zaudējumi. 2010. gadā negatīvā pieprasījuma tendence sa-
glabāsies, taču peļņas līmenim vajadzētu uzlaboties, jo tirgu 
pamet vājākie uzņēmumi. Kopumā viss liecina, ka turpmākā 
gada laikā sagaidāma negatīva nozares attīstības tendence.

KASPARS 
DReIMANIS,
Nordea bankas vecākais kredītu analītiķis
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Komunālie pakalpojumi

Ekonomiskās krīzes ietekmei ir 
gan pozitīvi, gan negatīvi faktori. 
Pozitīvi ir tas, ka cenas pēdējā gada 
laikā ir nedaudz kritušās – pie-
bremzēts pērn uzņemtais kurss uz 
strauju naftas produktu cenu kāpu-
mu pasaulē, kas veicināja analogu 
kurināmā cenu un enerģijas tarifu 
pieaugumu. Šogad, uzsākot apku-
res sezonu Rīgā, siltumenerģijas 

tarifs ir samazinājies par 32,8%, salīdzinot ar oktobri pērn. 
Tuvākajos mēnešos tas varētu pazemināties vēl par dažiem 
procentiem un noturēties šādā līmenī visu apkures sezonu.

Negatīvs faktors ir iedzīvotāju zemās maksātspējas pa-
plašināšanās, gan samazinoties pensijām un atalgojumam, 
gan daudziem iedzīvotājiem zaudējot darbu. Lai sniegtu at-
balstu norēķinu veikšanai, pašvaldības, tostarp Rīga, palieli-
na sociālo fondu apmērus, tiek risinātas sarunas par iespēju 
siltumapgādes komersantam Rīgas siltums maznodrošināto 
iedzīvotāju atbalstam bez atlīdzības apkures sezonā piegādāt 
siltumenerģiju par 1,5 milj. latu. Jo maksa par siltumenerģiju 
ir vislielākā komunālo maksājumu rēķinā.

Stagnāciju piedzīvojusi būvniecības nozare, par ko lie-

cina iesāktās un pamestās jaunbūves. Tas ir apturējis jaunu 
patērētāju pieslēgumus siltumapgādes sistēmai. Paredzams, 
ka nozare atkopsies un jaunie pieslēgumi atjaunosies vien 
vairāku gadu laikā. Stagnācija savu zīmogu uzlikusi arī dzī-
vojamo māju renovācijai, kas palēninājusies – šogad Rīgā 
nosiltinātas tikai dažas mājas. Tas, savukārt, ir saglabājis 
siltumapgādes apjomus iepriekšējo gadu līmenī.

Rīgā turpinās siltumapgādes sistēmas modernizācija. 
Palielinās koģenerācijas apjoms. Ziepniekkalna un Vecmīl-
grāvja siltumcentrāles tiek rekonstruētas darbam ar koksnes 
šķeldu, tiek palielināta siltumavotu efektivitāte – gan uzstā-
dot kondensācijas ekonomaizerus dūmgāzu dzesēšanai, gan 
ierīkojot siltuma sūkni siltumcentrālē Imanta. Rīgā siltuma 
pārvades zudumi samazināti jau zemāk par 13%. Moderni-
zācija radīs savu atspoguļojumu arī pilsētas ilgtspējīgas ener-
ģētikas rīcības plānā, ko pašlaik izstrādā Rīgas Enerģētikas 
aģentūra un kas jāpabeidz līdz nākamā gada pavasarim.

Kā jaunums pilsētas siltumapgādē ienāk siltuma sūkņi, 
kuru demonstrācijas projekts tiek veidots bērnu dārziņa 
Kastanītis siltumapgādei. Tiek gatavots analogs demons-
trācijas projekts saules kolektoru uzstādīšanai uz dzīvo-
jamo namu jumta karstā ūdens sagatavošanai sasaistē ar 
nama siltumapgādes sistēmu.

Siltumapgāde atkopsies vairāku gadu laikā

Mūsdienu mainīgajā pasaulē ir 
dažas lietas, ko varētu dēvēt par re-
latīvi nemainīgām, – piemēram, ko-
munālie pakalpojumi. Cilvēkiem ir 
nepieciešams siltums, ūdens, un arī 
bez atkritumu aizgādāšanas prom 
laiku pa laikam nevar iztikt.

Turklāt alternatīvie pakalpojumu piegādātāji šajā tirgū 
nemaz tik viegli nevar ienākt: lai ierīkotu jaunu siltumtrasi 
vai ūdensvadu, nepieciešami pietiekami lieli kapitāliegul-
dījumi. Arī cilvēku piesardzība mainīt partneri 
šajā jomā ir saprotama – nevienam nav vēlēšanās 
ziemas vidū attapties bez siltuma.

Ir skaidrs, ka ekonomiskā situācija ietekmē cil-
vēku maksātspēju, tātad arī komunālo pakalpoju-
mu sniedzēju situāciju ar debitoru parādiem. Tas 
nenoliedzami ietekmēs naudas plūsmu un finanšu 
situāciju komunālo pakalpojumu nozarē. Var pie-

ņemt, ka salīdzinošie dati par 2009. un 2010. 
gadu būs relatīvi sliktāki nekā, piemēram, par 2008. gadu. 

Vēl viena komunālo pakalpojumu tirgus īpatnība ir tā, 
ka šis tirgus ir diezgan regulēts. Daudzas cenas tiek noteik-
tas ar regulatoru mehānismu palīdzību. No vienas puses, 
tas oligopolu vai monopolu situācijā ļauj pakalpojumu 
sniedzējiem prasīt regulatoram ekonomiski pamatoto zau-
dējumu minimizēšanu. No otras puses – lēmumi lielā mērā 
var būt politisku apsvērumu diktēti, spiežot pakalpojumu 
sniedzējus kļūt par sociālo buferi. 

Tomēr iedzīvotājiem par labu spēlē energoresursu cenu 
samazinājums pasaulē, kas jau ļāvis siltuma piegādātājiem 
Latvijā samazināt izmaksas un līdz ar to arī cenu gala pa-
tērētājam.

IeVA fATJANOVA,
Swedbank Uzņēmumu apkalpošanas 
daļas vadītāja

Bankas viedoklis

Maija Rubīna  |   Rīgas Enerģētikas aģentūras direktore
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Medicīna un farmācija

Vitālijs Skrīvelis  |   Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētājs

Ikvienam, kurš lemj par mūsu 
valsts nākotni, vērts ņemt vērā, 
ka farmācija ir viena no tām no-
zarēm, kura darbojas ļoti stingras 
regulācijas apstākļos. Tāpēc esam 
pieradināti visu darīt kārtīgi, tai 
skaitā arī maksāt nodokļus. Un 
tas, raugoties uz šīs nozares attīstī-
bas perspektīvām, ir viens svarīgs 
arguments.

Pēdējās piecgades laikā esam atgriezušies pamatā pie 
ekspadomijas tirgiem (kad nafta bija dārga, Krievija skai-
tījās bagāta valsts). Lielākais apgrozījuma pienesums mūsu 
uzņēmumiem nācis no Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas 
un Kazahstānas, bet pagājušā gada oktobrī–decembrī šo 
valstu valūtu vērtība de facto kritās par 25%. Mūsu ražoju-
mu eksports uz šiem tirgiem pēc iepakojumiem (volume) 
saglabājas līdzšinējā līmenī. Taču to vērtība (value) nu jau 
ir vidēji par 25% mazāka. Tādēļ var prognozēt, ka 2009. 
gadā Latvijas farmācijas uzņēmumu apgrozījums būs tāds 
pats kā pērn, taču peļņa būs mazāka.

No konkurētspējas viedokļa ir pozitīvi, ka krīzes aps-
tākļos 2009. gadā uzņēmumi bija spiesti kritiski paskatī-
ties uz savu izmaksu budžetiem, algām un bonusiem un 
atteikties no „jauki, ka mums ir” (nice to have) izmaksām. 
Kritās arī gandrīz visu to ķīmisko izejvielu cenas, kuras 
sintezē no naftas produktiem un kuras mūsu uzņēmumi 

izmanto savas produkcijas ražošanas sintēzes sadaļā. Tos, 
kuri izdzīvos, ietekmēs vesels faktoru komplekss, sākot ar 
Latvijas valsts reitingu, kura dēļ, veicot izejvielu iepirkumu, 
no mums sāk prasīt priekšapmaksas. Tādēļ apgrozāmie lī-
dzekļi ir lielākā problēma, jo nauda no tirgiem atgriežas 
grūti, pat no ES valstīm. Arī Eiropas fondu apguvē naudu 
uzņēmums saņems vidēji tikai pēc pusotra gada, kad to 
valsts budžetā būs iemaksājusi ES.

Priekšrocības būs tiem, kuri spēj augstākā mērā efektīvi 
menedžēt savu naudas plūsmu un kuriem vēl ir, ko ieķīlāt, 
lai iegūtu saimnieciskās darbības kontinuitātei nepiecieša-
mos finanšu resursus. Līdz nullei ir kritusies banku apetīte 
uz projektiem, kuros ir kāds riska moments, piemēram, ie-
iešanai tādos jaunos tirgos kā Brazīlija, Irāna vai Pakistāna, 
kur ir t. s. attīstībā esošie, bet grūti prognozējamie tirgi.

Divu līdz triju gadu perspektīvā uzvarētāji būs tie uz-
ņēmumi, kuru akcionāri būs gatavi neiegūt daļu peļņas, 
saglabājot ilgtermiņa attīstības programmas (jauni tirgi, 
jauni produkti, efektīvākas tehnoloģijas) un resursus, gal-
venokārt cilvēkresursus. Industrijā izšķiroši svarīgi sagla-
bāt tādus darbiniekus, kuru pienesumu uzņēmumam (zi-
nāšanas un pieredzi) nav iespējams atjaunot sešu mēnešu 
laikā (tirdzniecības, pētniecisko laboratoriju vadītājus, ra-
žošanas tehnologus). Kuri to spēs, paņems tirgus daļu, kas 
atbrīvosies pēc tādu uzņēmumu izkrišanas, kuri nav iztu-
rējuši konkurenci. Latvijas farmācijas flagmaņiem noteikti 
ir šādas izredzes paplašināt savas tirgus daļas.

Farmācijā nav pelēkā sektora

Vērtējot farmācijas nozari ko-
pumā, jāsaka, ka nozare attīstās un 
arī 2010. gadā nav sagaidāmi ne-
gatīvi satricinājumi.

Pozitīvi vērtējams, ka Latvijas 
farmācijas noza-

res līderi vienmēr ir spējuši apvienot ino-
vatīvu produktu analogu ražošanu – šajā 
nozarē pievienoto vērtību rada gan paten-
ti, gan zīmoli, gan arī ražošanas kompe-
tence. Generic produkti bija, ir un arī būs 
pieprasīti Latvijas lielāko farmācijas kom-
pāniju vēsturiskajos tirgos – NVS valstīs.

Latvijas medicīnas flagmaņiem ir viss nepie-
ciešamais augstas konkurētspējas nodrošināšanai – kom-
petenti cilvēkresursi un izdevīgas cenas, tomēr uzskatu, ka 
Latvijas medicīnas uzņēmumi varētu sasniegt īpaši konku-
rētspējīgu pozīciju, sniedzot sociālās aprūpes ārpakalpo-
jumus. Latvija varētu būt lieliska vieta, kur Skandināvijas 
un citu valstu pensionāri varētu izbaudīt dažādus sociālās 
aprūpes pakalpojumus augstā kvalitātē un par izdevīgāku 
cenu nekā viņu mītnes zemju aprūpes iestādēs.

RAIMO SMUKAIS,
DnB NORD bankas Uzņēmumu 
apkalpošanas pārvaldes vadītājs

Bankas viedoklis

Vieta
2009.
gadā

Vieta
2008.
gadā

nosaukums
uzņ. vērtība 

2009. gada toP, 
milj. lVl

uzņ. vērtība 
2008. gada toP, 

milj. lVl

Vērtības 
izmaiņas, 

%

21 19 grinDEks, as 87.88 119.99 -26.76%

29 38 rEciPE Plus, as 66.75 53.23 25.41%

43 57 sEntor FarM aPtiEkas, as 46.38 34.80 33.27%

63 81 taMro, sia 23.71 20.75 14.23%
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Operācijas ar nekustamo īpašumu

Savā komentārā neņemšu vērā 
šajā pētījumā iekļautos valsts un 
pašvaldību īpašumu apsaimnieko-
tājus, jo šo uzņēmumu saimniecis-
kā darbība neraksturo nekustamo 
īpašumu biznesa aktivitāti Latvijā, 
tādēļ, manuprāt, tos šeit pieminēt 
nav jēgas. Raksturojot nozares 
uzņēmumus, jāņem vērā, ka tajā 
jāizdala četras grupas: nekustamo 

īpašumu vērtēšanas uzņēmumi, tie, kuri sniedz mākleru 
jeb starpnieku pakalpojumus nekustamo īpašumu tirgū, 
un ēku apsaimniekotāji un attīstītāji.

Viens no pamatrādītājiem, ar kuru pašlaik nozarē var 
raksturot uzņēmumu darbību, ir saglabāto darbavietu 
skaits. Nevar runāt par rentabilitāti apstākļos, kad esam 
ķezā un ir jāizdzīvo.

Uz nozares attīstību daudz pozitīvāk varēsim sākt skatīties 

nākamā gada vasaras sākumā, kad bankas būs sakārtojušas sa-
vus kredītportfeļus un atsāks savu pamatdarbību – kreditēša-
nu nekustamā īpašuma nozarē. Nepabeigti projekti nevienam 
nav vajadzīgi. Bankas ir ieinteresētas meklēt risinājumu, lai tie 
tiktu pabeigti. Ja banka šādu nepabeigtu projektu atsavina, tai 
jāiztur liels maksājumu slogs, kas nepieciešams, lai to uzturētu 
un savestu kārtībā. Taču bankas nespecializējas šajā jomā un 
tādēļ nav ieinteresētas īpašumu atņemt, ja redz, ka klients ir 
gatavs sadarboties un cenšas veikt maksājumus. Nezinu ne-
vienu banku, kura censtos atsavināt dzīvokļus vai individuālās 
mājas. Šogad bankas sakārtos visu, kas saistīts ar lielu objektu 
būvniecībai izsniegtajiem kredītiem. Ja nākamgad kāds dzī-
vokļu vai dzīvojamo māju īpašnieks negribēs sadarboties ar 
banku, lai segtu kredītu maksājumus, diezgan daudziem, pro-
tams, var rasties problēmas.

Taču kopumā bankas ir pozitīvi noskaņotas par nozares 
perspektīvām. Tās attīstības prognozi es raksturotu neitrāli 
un pat vairāk sauktu par pozitīvu. 

Trīs gadi iesāktā pabeigšanai

2008. gada otrajā pusē un 2009. 
gadā būtiski samazinoties iedzīvo-
tāju pirktspējai Latvijā, nekustamā 
īpašuma nozare no pārdevēja tirgus 
pārveidojas par pircēja tirgu. Tur-
klāt valstī augošais bezdarbs, mir-
stība un negatīvais demogrāfiskais 

salikums turpina samazināt pieprasījumu gan tieši dzīvojamo 
platību segmentā, gan netieši komercplatību un citos segmen-
tos. Šādā kontekstā nekustamo īpašumu projekti ar mākslīgi 
sadārdzinātu pašizmaksu (neadekvāta zemes iegādes cena, 
neadekvātas celtniecības izmaksas, spekulatīvu darbību rezul-
tātā palielināta vērtība u. tml.) īsā un vidējā termiņā nevar kļūt 
rentabli un par to īpašniekiem kļūs bankas vai citi kreditori. 

Paredzams, ka vidējā termiņā notiks pietiekami ātra tir-
gus normalizācija tirdzniecības centru, biroju un noliktavu 
segmentā. Šādu projektu īpaš-
nieki ir spējīgi akumulēt daļējus 
zaudējumus īsā un vidējā ter-
miņā, jo ir mazāk ietekmēti no 
spekulatīvām darbībām. Daļa 
no viņiem ir pietiekami elastīgi, 
nosakot tirgus pieprasījumam 
atbilstošu cenu līmeni. 

Dzīvojamo platību tirgus normalizācija no-
tiek lēni un sāpīgi. Daudziem šī segmenta 

dalībniekiem nav pietiekama finansiālā bufera, lai pārzie-
motu ekonomisko lejupslīdi, turklāt paredzams, ka slikto 
kredītu skaits šajā segmentā eksplodēs, līdz ar to radot mas-
veida piedāvājumu ar strauji krītošu pirktspēju. Kombinā-
cijā ar tirgus dalībnieku nevēlēšanos atzīt zaudējumus tas 
rezultēsies ilgstošā cenu un pieprasījuma neatbilstībā.

Tirgus normalizāciju traucē tas, ka Latvijas likumdo-
šana neatvieglo neefektīvo administratīvo procesu, kura 
rezultātā pārņemtie īpašumi var tikt nodoti otrreizējā tir-
gū, un ka bankas, būvnieki, starpnieki un īpašnieki nevēlas 
atzīt zaudējumus, radot adekvātu piedāvājumu pieprasīju-
ma pirktspējai. Tuvākajos pāris gados nozarē saglabāsies 
ļoti zema darījumu aktivitāte, un stabila nozares izaugsme 
prognozējama ne ātrāk kā pēc 3–5 gadiem. Jāmin arī fakts, 
ka pētījumi par ASV, Apvienotās Karalistes u. c. Eiropas 
tirgiem liecina, ka vidējais pilns nekustamo īpašumu vērtī-
bas cikls sasniedz 18–20 gadu. 

TOMS DZeNIS,
IBS Prudentia investīciju 
projektu vadītājs

Bankas viedoklis

Vieta
2009.
gadā

Vieta
2008.
gadā

nosaukums
uzņ. vērtība 

2009. gada toP, 
milj. lVl

uzņ. vērtība 
2008. gada toP, 

milj. lVl

Vērtības 
izmaiņas, 

%

19 53 Valsts nEkustaMiE īPaŠuMi, Vas 94.47 35.86 163.43%

69 - linstoW, sia 21.48 jauns -

77 - rīgas naMi, sia 18.90 jauns -

88 - aBaVa, sia 16.64 jauns -

Vilis Žuromskis  |   Latvijas Īpašuma vērtētāju asociācijas valdes priekšsēdētājs
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Mežsaimniecība un kokrūpniecība

Kristaps Klauss  |  Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors

Tēlaini salīdzinot 2008. un 
2009. gada pirmos deviņus mēne-
šus ar amerikāņu kalniņiem, pērn 
tas bija straujš brauciens lejup, bet 
šogad – atpakaļ tuvāk virsotnēm. 
Kaut vai, salīdzinot šā gada jūlijā 
eksportēto zāģmateriālu apjomu 
ar pērnā gada decembri, kāpums 
ir par 54%. Tomēr jāatzīst, ka gal-
venajās eksporta pozīcijās pat ar 

lejupslīdošo tendenci 2008. gada pirmo deviņu mēnešu re-
zultāti nebija slikti. Savukārt 2009. gada dati sāka apsteigt 
pērnos rezultātus, tikai sākot ar jūniju. Jāatzīmē, ka cenu 
krituma dēļ salīdzināmi šobrīd ir tikai apjomi fiziskajās 
vienībās, jo dati, kas izteikti naudas vienībās, ir maldinoši, 
radot iespaidu, ka atrodamies dziļā krīzē.

Kokrūpniecībai no dziļākā punkta strauji atkopties pa-
līdzēja saskanīgā rīcība valsts un uzņēmumu līmenī. Valsts 

līmenī tika atrisināts apaļkoku pieejamības jautājums – tika 
atļauts palielināt ciršanas apjomus valsts mežos, savukārt 
meža nozares uzņēmumi krīzes pārvarēšanai:

ievērojami samazināja izmaksas; •	
veica izmaiņas produktu struktūrā, atsākot vienkāršo •	
produktu ražošanu, lai saglabātu jaudas noslodzi un 
stabilu uzņēmuma naudas plūsmu; 
aktīvi meklēja jaunus tirgus segmentus (aktivizēja •	
esošos tirgus ar jauniem produktiem vai paplašināja 
tirgus reģionalitāti ar jauniem pircējiem).

Raugoties nākotnē, esam piesardzīgi optimisti. Pro-
tams, pastāv liela varbūtība, ka šā gada decembrī un nāka-
mā gada pirmajā ceturksnī atkal būs realizācijas kritumi, 
samazinoties pieprasījumam noieta tirgos, tomēr tie nav 
sagaidāmi tik kritiski kā pērn, un atšķirībā no situācijas 
2008. gadā šobrīd Latvijas kokrūpniecība atkal ir atguvusi 
konkurētspēju, un tai ir iespējas kāpināt realizāciju vai pa-
lielināt tirgus daļu pat krītoša pieprasījuma apstākļos.

Kokrūpniecība atguvusi konkurētspēju

Kokapstrādes nozare ir izteik-
ti orientēta uz eksportu, nevis uz 
iekšējo patēriņu, tāpēc šo nozari 
spēcīgāk ietekmē globālās ekono-
mikas tendences. 2008. gads un 
2009. gada sākums kokapstrādes 

nozarē bija visai grūts laika periods, jo pieprasījums strau-
ji kritās, taču izmaksas pieauga, kas daudzus uzņēmumus 
noveda finansiālās grūtībās. 

Pēdējā pusgadā situācija ir būtiski uzlabojusies, proti, 
darbaspēka un izejvielu (zāģbaļķu) izmaksas ir strauji sa-
mazinājušās, bet eksporta pasūtījumu skaits pamazām sāk 
pieaugt. Pērn un šogad, salīdzi-
not ar iepriekšējiem gadiem, ir 
būtiski krities arī kokmateriālu 
imports. Šis kritums saistīts ar 
to, ka Krievija palielināja izved-
muitu apaļkokiem, kurus Lat-
vijas kokapstrādātāji izmantoja 
kā izejmateriālus. Tiesa gan, 
nozare atkal var pievērsties vie-

tējiem koksnes resursiem, jo Latvijas tirgū zāģbaļķu cenas 
ir pazeminājušās līdz līmenim, kurā, izmantojot vietējos 
izejmateriālus, pašmāju ražotāji var atgūt konkurētspēju 
Eiropas tirgū.

Protams, ka globālā finanšu krīze ir atstājusi būtisku 
iespaidu uz kokapstrādes nozari. Kritums celtniecības no-
zarē nozīmē arī mazāku pieprasījumu pēc kokmateriāliem, 
taču pēc straujā cenu un izmaksu samazinājuma Latvijas 
kokrūpniecība sāk sajust globālās ekonomikas stabilizāci-
ju. Ja pasaules ekonomika turpinās stabilizēties, tad varam 
sagaidīt, ka Latvijas kokrūpniecības uzņēmumi būs vieni 
no pirmajiem, kuri sāks dot savu artavu valsts ekonomikas 
stiprināšanā. Arī ilgtermiņā nozares attīstības perspektīvas 
varētu būt visai labas, ņemot vērā, ka šī ir viena no noza-
rēm, kurā Latvija var izmantot tādas priekšrocības kā izej-
vielu un darbaspēka pieejamību.

JāNIS ROZeNfeLDS,
SEB Wealth Management Pārvaldīšanas 
nodaļas vadītājs

Bankas viedoklis

Vieta
2009.
gadā

Vieta
2008.
gadā

nosaukums
uzņ. vērtība 

2009. gada toP, 
milj. lVl

uzņ. vērtība 
2008. gada toP, 

milj. lVl

Vērtības 
izmaiņas, 

%

3 3 latVijas Valsts MEŽi, Vas 403.01 613.83 -34.35%

27 25 latVijas FiniEris, as 73.86 84.07 -12.14%

92 - rEttEnMEiEr Baltic tiMBEr, sia 16.08 jauns -

94 - kronus, sia 15.42 jauns -

98 97 Pata aB, sia 14.99 17.43 -14.00%
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Pārtikas ražošana

Juris Jonaitis  |   Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas valdes priekšsēdētājs

Naudas izteiksmē pārtikas 
rūpniecība ir otra lielākā ražojošā 
eksporta nozare pēc kokapstrā-
des. Eksporta samazinājums pir-
majos septiņos mēnešos, salīdzi-
not ar iepriekšējo gadu, ir 19%. 
Produkcijas realizācijas kritums 
vietējā tirgū – 17%.

Esam spiesti reorganizēt savu 
darbību, un tādējādi stiprinās 

konkurētspēja. Mūsu industrija ir gan cilvēkresursietilpīga, 
gan visai atkarīga no ārpus valsts iepirktajām izejvielām. 
Šīs izmaksas visu laiku kāpa, bet šogad bija vērojama pilnī-
gi pretēja tendence. Savukārt lielākais ieņēmumu kritums 
ir dārgā, ekskluzīvā un importa pārtikā. Vietējiem ražotā-
jiem tā ir pozitīva tendence, jo viņu kritums ir mazāks.

Priekšgalā būs tie, kas meklē sinerģijas iespējas. 
Juridiskās vienības NP Foods paspārnē ir apvienoti divi 

ražotāji – Laima un Gutta, kas vienam uzņēmumam ļauj 
iztikt bez administratīvajām un tirdzniecības izmaksām. 
Līdz ar to abu uzņēmumu produktu portfeļa konkurētspēja 
ir būtiski uzlabojusies Igaunijā un Lietuvā, kas dod pamatu 

arī uzlabotiem finanšu rādītājiem. 
Fiksēto izmaksu īpatsvaru samazinās Orkla grupas uz-

ņēmumi, jo Spilva aktīvi strādā, lai izmantotu esošo infra-
struktūru savas grupas produktu – ne tikai mērču, bet arī 
tēju un saldumu – tirgošanai.

Pārtikas uzņēmumu federācija uzskata, ka pārtikai vaja-
dzētu samazināt PVN likmi, lai palielinātu patēriņu un at-
vieglotu cenu slogu maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Ļoti 
svarīgi, lai reinvestētajai peļņai atceltu ieņēmumu nodokli – 
apgrozāmie līdzekļi nepieciešami, lai investētu tehnoloģijās, 
tirdzniecības markās un jaunu tirgu apguvē. Taču nodokļu 
slogs diemžēl ir pārāk liels. Jābūt nerakstītam likumam, ka 
valsts iepirkumā tiek iepirkti vietējie produkti. 

Valdībai jāuzņemas līdzatbildība par uzņēmumu eks-
portspēju, jāizveido Eksporta birojs, kura darbs tiktu vēr-
tēts pēc eksporta pieauguma, nosakot prioritāros tirgus 
bijušās PSRS valstīs. Rietumos mūs neviens negaida, tur 
iekļūt ir bezcerīgi!

2010. gadā nozarē apgrozījums svārstīsies +/–10% robe-
žās atkarībā no konkrētā pārtikas sektora. Pozitīvs faktors 
var būt nu jau manāmās pozitīvās vēsmas arī ekonomiskās 
sadarbības atdzimšanā starp Rīgu un Maskavu.

Kļūstam daudz konkurētspējīgāki

Pārtikas nozari pērn un šogad visspilgtāk raksturo cenu 
rallijs visās galvenajās produktu grupās. Vispirms 2008. 
gadā pieredzētais kāpums par 30–50% un tam sekojošais 
šāgada kritiens atpakaļ, kas vēl turpinās un 2009. gada 
beigās varētu sasniegt 10–30% – līdz pat 50% atsevišķiem 
produktiem, piemēram, pienam. Kopumā pārtikas ražoša-
nu un pārstrādi ekonomiskās krīzes tradicionāli ietekmē 
mazāk nekā citas nozares. Sarūkot līdz zināmam līmenim, 
pieprasījums pēc bāzes uztura 
produktiem – maizes, graudau-
giem un piena – lielākoties sa-
glabāsies stabils.

Eksporta perspektīvas no-
zarei nākamajam gadam nav 
daudzsološas, jo mūsu galvena-
jos eksporta tirgos – Baltijas val-

stīs – pieprasījums visdrīzāk stagnēs, un uz tālākiem tirgiem 
vairumam pārtikas preču eksports ir problemātisks ierobe-
žoto derīguma termiņu dēļ.

Samazinoties Latvijas iedzīvotāju pirktspējai un vietējam 
patēriņam, šogad nozares apgrozījums varētu sarukt par 30–
35%. Nekādus lielus satricinājumus nozarei neparedzu. Jaunie-
nācējiem šis tirgus ir pārāk mazs un vieglas peļņas gūšanas 
ziņā neinteresants, kā arī prasa lielus kapitālieguldījumus. Drī-
zāk kādi mazāki ražotāji varētu atstāt tirgu, taču konkurenci 
tas neietekmētu, jo lielākajās grupās – graudi, piens, gaļa – do-
minē daži lielie līderi. Neizslēdzu iespēju, ka lielie uzņēmumi, 
sevišķi ar ārvalstu kapitālu, varētu izmantot krīzes situāciju un 
nostiprināt pozīcijas, pārņemot mazos konkurentus.

GUNA RIeKSTIņA-ČīKA,
Nordea bankas Ziemeļvalstu korporatīvo 
klientu daļas vadītāja

Bankas viedoklis

Vieta
2009.
gadā

Vieta
2008.
gadā

nosaukums
uzņ. vērtība 

2009. gada toP, 
milj. lVl

uzņ. vērtība 
2008. gada toP, 

milj. lVl

Vērtības 
izmaiņas, 

%

51 66 ciDo gruPa, sia 32.14 27.22 18.09%

68 - hanZas MaiZnīca, as 21.75 jauns -

84 - rīgas PiEna koMBināts, as 17.09 jauns -

86 - staBuraDZE, as 17.05 jauns -

NEITRĀLA
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Ražošana

Vilnis Rantiņš  |   Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs

Šogad pirmajos astoņos mē-
nešos salīdzinājumā ar pagājušo 
gadu ražošanas apjomi nozarē ir 
kritušies par 49%, bet eksporta 
apjomi par 43%. Eksports astoņos 
mēnešos veido 78,54% no nozarē 
saražotā.

Pēdējos mēnešos pasaules tir-
gū pieaug pieprasījums pēc tērau-
da, redzams arī tērauda cenu pie-

augums. Tas liecina par zināmu tautsaimniecības atvese-
ļošanos. Visstraujāk tas vērojams Dienvidaustrumāzijā un 
Latīņamerikā, bet līdzīgas tendences ir arī Eiropas valstīs. 

Mūsu uzņēmumiem eksporta tirgus sāk atdzīvoties Vācijā 
un Skandināvijas valstīs.

Augustā, salīdzinot ar jūliju, nozares produkcijas ra-
žošanas un realizācijas apjomi pieauguši gandrīz par 5%. 
Uzņēmēju aptauja vieš cerības, ka pēdējie četri mēneši 
šogad būs labāki par iepriekšējiem, taču kopumā situācija 
ir sarežģīta.

Mūs ļoti neapmierina neprognozējamā situācija no-
dokļu jomā, energoresursu cenas, kā arī kredītresursu 
nepieejamība. Banku neizlēmība (ilgā iesniegumu izska-
tīšana) un augstā naudas cena, salīdzinot ar Zviedriju vai 
Vāciju, uzņēmējiem rada papildu izdevumus un kropļo 
konkurenci ES tirgū.

Gada nogali sagaida ar cerībām

Ir pagājis gads kopš pēdējo 
gadu lielākā satricinājuma pasau-
les ekonomikā – Lehman Brot-
hers bankrota, un šajā laikā nos-
lēdzies arī viens saimnieciskais 
cikls – beigušās iepriekš iegādātās 

dārgās izejvielas, vairs nav aktuāla darbaspēka dārdzība, 
turklāt – cenu samazināšanās ir raksturīga arī citiem ra-
žošanas resursiem. 2010. gada budžetu uzņēmumi var 
veidot, balstoties uz aktuālajām zemajām izmaksām un 
neamortizējot zaudējumus no augstajām resursu izmak-
sām iepriekšējā periodā.

Vērtējot kopējo ražošanas nozares attīstību 2009. gadā, 
var pārliecinoši secināt, ka tie 
uzņēmumi un sektori, kuri vēr-
sti uz eksporta tirgiem, ir ievē-
rojami labākā situācijā nekā 
tie uzņēmumi un sektori, kuri 
orientējas tikai uz iekšzemes 
tirgu. Turklāt sagaidāms, ka uz 

pašmāju tirgu orientētajiem uzņēmumiem arī 2010. gads 
īpašus uzlabojumus nenesīs un sagaidāmas tikpat lielas (ja 
ne vēl izteiktākas) problēmas.

Prognozējams, ka 2010. gadā pozitīvus darbības re-
zultātus uzrādīs eksportējošās nozares un uzņēmumi 
(piemēram, kokrūpniecība, mašīnbūve, farmācija un da-
žas citas nozares).

2010. gads būs zīmīgs ar to, ka sāksies uzņēmumu kon-
solidācija, pārņemšana un kooperācija ne tikai Latvijas 
mērogā, bet arī Baltijas līmenī. Ir jau pazīmes, kas liecina 
par šīs tendences uzsākšanos, un esmu pārliecināts, ka tā 
palīdzēs konkurētspējīgākajiem un elastīgākajiem Latvijas 
uzņēmumiem palielināt to konkurētspēju Baltijā un visā 
Eiropas Savienībā, kā arī NVS tirgos.

Tātad šī ir nozare, kur tendences ir pilnīgi pretējas: uz 
eksportu vērstajai ražošanai nozares attīstības prognoze ir 
pozitīva, bet uz iekšzemes tirgu vērstajai tā ir negatīva.

RAIMO SMUKAIS,
DnB NORD bankas Uzņēmumu 
apkalpošanas pārvaldes vadītājs

Bankas viedoklis
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Vieta
2009.
gadā

Vieta
2008.
gadā

nosaukums
uzņ. vērtība 

2009. gada toP, 
milj. lVl

uzņ. vērtība 
2008. gada toP, 

milj. lVl

Vērtības 
izmaiņas, 

%

16 18 liEPājas MEtalurgs, as 103.36 122.11 -15.36%

38 49 ValMiEras stikla ŠĶiEDra, as 52.98 38.93 36.10%

100 - East MEtal, sia 14.82 jauns -

POZITĪVA

eKSPORTAM

NEGATĪVA
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Tirdzniecība

Henriks Danusēvičs  |   Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents

Sākot no maija, apgrozījuma 
kritums pret iepriekšējo gadu ir 
apstājies. Tas ļauj domāt, ka nozare 
sasniegusi zemāko līmeni. Riskēšu 
apgalvot – ja valdība neveiks tālā-
kas darbības, kas vērstas uz turp-
māku ieņēmumu samazināšanos 
iedzīvotāju vidū, nākamā gada pa-
vasarī tirdzniecībā gaidāms neliels 
ieņēmumu pieaugums.

Šā gada laikā gandrīz visi industrijas pārstāvji ir rūpīgi 
izpētījuši un efektivizējuši savu tirdzniecības procesu, skru-
pulozi analizējot katra veikala perspektīvas. Tie, kuri tomēr 
nav tikuši un netiek galā ar parādiem, pārskatāmā nākotnē 
acīmredzot slēgsies ciet vai aizies no tirgus. 

Selver līdzīga mēroga aiziešanu es pagaidām neprogno-
zētu. Igauņu tīkla aiziešana nosegs daļu apgrozījuma kritu-
ma, citiem tirgotājiem pārņemot izbrīvēto vietu. 

Otrs nozīmīgākais notikums tirgus konsolidācijas pro-
cesā bija Neldas pārņemšanas darījums, ko 

veica IKI. Kooperācijā aktīvāk iesaistās tie, kas līdz šim nav 
bijuši apvienoti, piemēram, pēdējā laikā straujāk pieaug 
AIBE dalībnieku skaits. Mazajiem tirdzniecības uzņēmu-
miem nekas cits neatliks, kā apvienoties. Tirgus konsolidā-
cijas TOP‑3 notikumu vidū jāiekļauj vēl vismaz viens aizgā-
jējs – nozīmīgs būvmateriālu sektora spēlētājs Nelss.

Tabakas uzcenojumi nu jau ir tik zemā līmenī, ka tirgo-
tāji ir izmisumā. Esam vērsušies pie valsts, lai tiktu grozīta 
kārtība, kādā tiek noteikti piecenojumi tabakas industrijā – 
šie ir vienīgie produkti, kur ražotāji nosaka gan pārdošanas, 
gan piegādes cenu, samazinot piecenojumu līdz pat smieklī-
giem, bet drīzāk nožēlojamiem 4%.

Pozitīvi, ka sarunās ar valdību panākti daudzi tirdzniecī-
bas atvieglojumi, kuri ļauj samazināt izmaksas: nav jāreģis-
trē pārtikas transports, atļautas elektroniskās kontrollentas 
kases aparātiem, samazinātas ūdens analīžu prasības. Strā-
dājam, lai tiktu atcelta pavadzīmju reģistrācija VID. Izmaksu 
samazinājumu dos arī daļēji jau eksistējošas prakses gaidā-
mā legalizācija Saeimā, kas ļaus vienuviet veikt tirdzniecību 

gan vairumā, gan mazumā.

Esam bedres apakšā – kritums vairs neaug

Mazumtirdzniecības nozare 
turpina izjust dramatiskā piepra-
sījuma krituma sekas. Piemēram, 
pat šā gada jūnijā mazumtirdznie-
cības apgrozījums samazinājās, 
neskatoties uz Līgo svētkiem un 

atvaļinājumu sezonas sākumu, kas liecina par būtisku ie-
dzīvotāju pirktspējas kritumu.

Igauņu mazumtirgotāja Sel-
ver lēmums pārtraukt nesen uz-
sākto darbību Latvijā ir spilgts 
apliecinājums tam, ka tirdz-
niecības nozarē var prognozēt 
negatīvo tendenču turpināju-
mu vēl šā gada beigās un 2010. 
gadā. Jauniem mazumtirdz-
niecības uzņēmumiem ienākt 
Latvijas tirgū varētu būt visai 
problemātiski, jo lielās veikalu 
ķēdes jau aizņēmušas labākās 

atrašanās vietas, bet mazāka formāta veika-
lu vidū valda ļoti asa konkurence. Lielie tirgus spēlētāji 
pēc Rīgas apgūšanas sāk pievērst pastiprinātu uzmanību 
tirgiem ārpus galvaspilsētas. Iespējams, ka Rimi vai Maxi-
ma veikalu parādīšanās mazākās Latvijas pilsētās nozīmēs 
mazāko vietējo veikalu slēgšanu. Ekonomiskās krīzes laikā 
šī tendence var tikai pastiprināties, tādējādi virzot Latvijas 
mazumtirdzniecības nozari uz lielāku konsolidāciju.

Daļa no mazumtirdzniecības apjoma varētu pazust no 
statistiķu redzesloka, jo Latvijas iedzīvotāji sāk vairāk iepirkt 
pārtiku tieši no zemniekiem, nevis ar veikalu starpniecību.

JāNIS 
ROZeNfeLDS,
SEB Wealth Management 
Pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Bankas viedoklis

Vieta
2009.
gadā

Vieta
2008.
gadā

nosaukums
uzņ. vērtība 

2009. gada toP, 
milj. lVl

uzņ. vērtība 
2008. gada toP, 

milj. lVl

Vērtības 
izmaiņas, 

%

10 17 MaXiMa latVija, sia 214.15 157.60 35.88%

12 22 riMi latVija, sia 189.38 101.38 86.80%

41 37 Drogas, as 47.11 55.98 -15.84%

45 - tirDZniEcīBas cEntrs "PlEskoDālE", sia 41.89 jauns -

55 78 jYsk linnEn'n FurniturE, sia 29.19 21.26 37.27%

65 - BulBash, sia 22.95 jauns -

76 92 ZEMniEcīBa, sia (veikalu tīkls BEta) 19.63 17.94 9.39%

87 - rD ElEktroniks, sia 16.97 jauns -
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Telekomunikācijas un sakari

Juris Gulbis  |   Lattelecom valdes priekšsēdētājs

Informācijas un komunikā-
cijas tehnoloģiju nozare, tāpat kā 
valsts kopumā, šogad, protams, ir 
izjutusi sekas, ko radījusi smagā 
ekonomiskā situācija, taču, laikus 
to prognozējot, arī krīzē var sa-
skatīt iespējas un atrast veidus, kā 
strādāt efektīvāk. Turklāt pareizi 
organizējot darbu un veidojot sa-
balansētu produktu portfeli, krī-

zes apstākļos joprojām var arī pelnīt.
Nozarē notiek ļoti asa konkurences cīņa – gan balss 

pakalpojumu tirgū, kur turpinās migrācija no fiksētajiem 
uz mobilajiem tālruņiem, gan arī interneta un televīzijas 
pakalpojumu sfērā. Konkurences rezultātā nozarē notikusi 
pakalpojumu cenu samazināšana, kas, protams, ir iegu-
vums klientiem. Nozares attīstībai un arī gala lietotājam 
būtisks ieguvums ir interneta ātruma palielināšana, kas 
sākusies šogad un turpināsies arī nākamgad – Latvijā jau 
šobrīd ir iespējams lietot Eiropā ātrāko internetu.

Savukārt nākotnē lielākā konkurence gaidāma satura un 
servisa jomās – apstākļos, kad patērētājs ir cenu jūtīgs, kon-
kurences cīņā uzvarēs spēcīgākās kompānijas, kuras var no-

drošināt stabilu pakalpojumu, pievilcīgu cenu un kvalitatīvu 
servisu. Lattelecom šobrīd pieder lielākais tehniskā servisa 
resurss visā Baltijā, un klientu servisa virzienu mērķtiecīgi 
attīstīsim arī turpmākajos gados. Maziem uzņēmumiem – 
interneta provaideriem – nav šādu resursu, kā arī iespēju in-
vestēt savas infrastruktūras attīstībā, tādēļ daudzi jau šobrīd 
sākuši meklēt, kam pārdot savu kompāniju. Regulāri uzņē-
mumu apvienošanās un pārpirkšanas darījumi nozarē lieci-
na, ka tirgus konsolidācijas process jau ir sācies, un kopumā 
tas ir apsveicami, jo palīdz sakārtot šo sadrumstaloto nozari. 
Prognozēju, ka konsolidācija varētu notikt arī starp šobrīd 
vadošajiem interneta un TV operatoriem.

Būtisks notikums ne tikai nozarei, bet arī valstij kopu-
mā ir nupat uzsāktā Latvijas pāreja no analogās uz ciparu 
TV apraidi, ko nodrošina Lattelecom. Cenas un satura ziņā 
mūsu Virszemes televīzija pašlaik ir ļoti spēcīgs konkurents 
līdzšinējiem TV pakalpojuma piedāvājumiem tirgū, un arī 
tas ieviesīs zināmas izmaiņas tirgū.

Ārkārtīgi svarīgs ieguldījums valsts infrastruktūras 
attīstībā ir arī Lattelecom šogad uzsāktā optiskās infra-
struktūras tīkla izbūve Rīgā un lielākajās reģionu pilsē-
tās, kas jau šobrīd nodrošina iedzīvotājiem Eiropā ātrā-
ko internetu.

Lepojas ar lielāko ātrumu Eiropā

Latvijas telekomunikāciju tir-
gus ir piesātināts, tāpēc maz ti-
cams, ka tuvākajā laikā tajā varētu 
ienākt jauni spēlētāji. Nozares uz-
ņēmumi ģenerē spēcīgas naudas 

plūsmas, taču tiem nākas darboties asas konkurences un 
regulēta tirgus apstākļos.

Vērā ņemama tendence mobilo sakaru tirgū ir straujš 
datu pārraides pakalpojumu izmantošanas pieaugums, ko 
var izskaidrot ar to, ka operatori ir sākuši piedāvāt patērē-
tājiem pievilcīgākus produktus ar fiksētu cenu un lielu vai 
pat neierobežotu datu pārraides 
apjomu. Mobilo operatoru ie-
nākumi un maržas arī nākotnē 
varētu būt visai augstas, taču Ei-
ropas Savienības uzraugošo in-
stitūciju darbības rezultātā ope-
ratori ir bijuši spiesti samazināt 

tarifus, kas varētu atstāt negatīvu iespaidu 
uz uzņēmumu rentabilitātes rādītājiem. 

Tomēr jāmin, ka tirgus dalībniekiem ir iespējas optimizēt 
savus izdevumus un pārskatīt dividenžu izmaksas politiku, 
lai veiksmīgi pārdzīvotu krīzes periodu.

Fiksēto sakaru jomā varam sagaidīt esošās tendences 
turpinājumu. Patērētāji turpina pāriet no fiksētajām tālruņu 
līnijām uz mobilajiem sakariem. Varam sagaidīt, ka Lattele-
com ieņēmumi no fiksētajiem balss sakaru pakalpojumiem 
turpinās samazināties. Tajā pašā laikā izaugsmi piedzīvo 
platjoslas interneta un kabeļtelevīzijas pakalpojumi, kuri tiek 
piedāvāti kombinācijā ar fiksētajām telefona līnijām, taču uz 
jautājumu, vai jaunais biznesa virziens kompensēs vecā sa-
mazinājumu, nevar atbildēt viennozīmīgi, jo ekonomiskās 
krīzes apstākļos gan korporatīvie klienti, gan privātpersonas 
samazina arī šo savu tēriņu sadaļu.

JāNIS 
ROZeNfeLDS,
SEB Wealth Management 
Pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Bankas viedoklis

Vieta
2009.
gadā

Vieta
2008.
gadā

nosaukums
uzņ. vērtība 

2009. gada toP, 
milj. lVl

uzņ. vērtība 
2008. gada toP, 

milj. lVl

Vērtības 
izmaiņas, 

%

2 5 latVijas MoBilais tElEFons, sia 489.47 510.00 -4.02%

6 7 tElE2, sia 272.45 319.51 -14.73%

7 8 lattElEcoM, sia 256.45 315.75 -18.78%

NEITRĀLA
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Transports, tranzīts, loģistika

Uģis Magonis  |   VAS Latvijas dzelzceļš valdes priekšsēdētājs

Galvenās tendences mūsu re-
ģiona dzelzceļa pārvadājumu tirgū 
nosaka Krievijas ekonomiskās ak-
tivitātes. Tā ir paziņojusi, ka cen-
tīsies lielāko daļu kravu novirzīt 
uz savām ostām, taču pilnībā visas 
kravas Krievija apkalpot nevarēs. 
Mūsu konkurenti uz šīm kravām 
ir Somija un Ukraina, arī pārējo 
Baltijas valstu ostas, tāpēc nepie-

ciešams nodrošināt ļoti kvalitatīvus un konkurētspējīgus 
pakalpojumus visā tranzīta koridorā.

Lai gan pagājušajā gadā prognozējām neizbēgamus 
zaudējumus 2009. gadā, stabilie kravu apjomi pirmajos de-
viņos mēnešos rāda, ka mums izdosies samazināt gada bei-
gās gaidāmo kravu apjoma kritumu salīdzinājumā ar pagā-

jušo gadu. Pašlaik plānojam pabeigt 2009. gadu ar tādiem 
kravu apjomiem, kādi bija 2007. gadā. Galvenās pārvadāto 
kravu grupas ir ogles un naftas produkti – īpaši ogles.

Šobrīd ļoti daudz jāstrādā, lai cīnītos par tirgiem – indi-
viduālie kontakti, kvalitatīvs pakalpojums.

Kopumā šis gads dzelzceļa sektorā Latvijā īpaši neatšķiras 
no pagājušā gada. Galvenais faktors, kas ietekmē dzelzceļa 
pārvadājumu tirgu Latvijā, ir naftas produktu cenas. Laikā, 
kad pasaulē palielinās šo produktu cenas, tos vairāk pārvadā, 
palielinās ogļu kravu apjomi un arī mums ir vairāk darba.

Skatoties nākotnē, LDz attīstībai redzamas labas per-
spektīvas – pat tad, ja kravu apjoms nebūs pagājušā gada 
līmenī, darba ir daudz: jāturpina investīciju projekti, mo-
dernizējot dzelzceļu, jāpalielina konkurētspēja un kravu 
caurlaides spēja. Ievērojams kravu apjoma kritums nav gai-
dāms, tāpēc nākotnē raugāmies ar piesardzīgu optimismu.

Piesardzīgs optimisms

Transporta un loģistikas noza-
rei 2009. gads nav bijis viegls, jo šī 
nozare ir kļuvusi par upuri kopējam 
patēriņa līmeņa samazinājumam 
(gan pašmāju, gan eksporta tirgos) 
un zemajam ražošanas līmenim.

Transporta un tranzīta noza-
res uzņēmumi ir kļuvuši par eso-
šās situācijas ķīlniekiem – tajā 
strādājošie uzņēmumi ir veikuši 
nozīmīgas investīcijas un ražoša-
nas jaudas, kas pašlaik daudzkārt 
pārsniedz reālo pieprasījumu. 
Tādējādi, lai segtu izmaksas (ra-
žošanas jaudu uzturēšana, līzinga 
maksājumi u. c.), uzņēmumiem 
ir jāpalielina pakalpojumu ce-
nas, tomēr konkurences situācija 
spiež tos piedāvāt par vēl zemā-
kām cenām kā līdz šim.

Situāciju īpaši sarežģī arī 
kravu plūsmas nesabalansētība. 
Ja pirms pāris gadiem transpor-

ta uzņēmumiem bija garantēta iespēja uz-
ņemt kravu abos virzienos, tad pašlaik nereti nākas daļu no 
ceļa veikt bez kravas, izmaksas par visu maršrutu iekļaujot 
pasūtītāja tāmē un tādējādi vēl vairāk pazeminot savu kon-
kurētspēju augsto cenu dēļ.

Vērtējot šo nozari, nedrīkst neņemt vērā transporta & 
tranzīta nozares politisko dimensiju un starpvalstu attiecī-
bas, kas tieši ietekmē ar tranzīta koridoru saistīto lēmumu 
pieņemšanu.

RAIMO SMUKAIS,
DnB NORD bankas Uzņēmumu apkalpošanas 
pārvaldes vadītājs

Bankas viedoklis

Vieta
2009.
gadā

Vieta
2008.
gadā

nosaukums
uzņ. vērtība 

2009. gada toP, 
milj. lVl

uzņ. vērtība 
2008. gada toP, 

milj. lVl

Vērtības 
izmaiņas, 

%

4 12 latVijas DZElZcEĻŠ, Vas 327.06 211.46 54.67%

9 11 latVijas kuĢniEcīBa, as 226.91 228.44 -0.67%

11 21 rīgas satiksME, rPsia 201.29 111.00 81.34%

15 15 VEntsPils naFta, as 117.42 176.50 -33.47%

17 - rīgas tirDZniEcīBas osta, sia 98.92 jauns -

30 52 Vk tranZīts, sia 66.00 36.48 80.93%

34 42 starPtautiskā liDosta "rīga", Vas 56.58 44.84 26.18%

47 54 Baltic containEr tErMinal, sia 35.23 35.45 -2.00%

53 61 strEk, sia 30.77 30.06 2.36%

70 - krEiss, sia 21.01 jauns -

75 - VEntBunkErs, as 19.98 jauns -

90 - naFtiMPEks, sia 16.29 jauns -

97 - l-EksPrEsis, sia 15.02 jauns -

NEITRĀLA
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Vērtību zaudējošie un izkritušie uzņēmumi
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STRAuJĀKiE uzņēMuMu VēRTīBAS KRiTuMi 2009. GADĀ PRET 2008. GADu

Vi
et

a

Vi
et

a 
20

08
. g

.

nosaukums
Vērtības 
izmaiņas, 

%

uzņēm. 
vērtība 
2009. g. 

toP, 
milj. lVl

uzņēm. 
vērtība 
2008. g. 

toP, 
milj. lVl

apgrozījums 
2008. g.*, 
milj. lVl

norm. 
EBitDa* 
2008. g., 
milj. lVl

tīrā peļņa 
2008. g., 
milj. lVl

Pārval-
dības 
koefi-
cients

nozare

78 20 trasta koMErcBanka, as -83.47% 18.40 111.35 278.92 33.35 52.36 74 Bankas un finanšu pakalpojumi

44 13 aiZkrauklEs Banka, as -78.14% 43.91 200.83 982.07 75.14 10.22 67 Bankas un finanšu pakalpojumi

13 4 sEB Banka, as -75.40% 149.68 608.44 3,383.84 274.73 29.93 97 Bankas un finanšu pakalpojumi

8 1 sWEDBank, as -73.64% 230.39 873.88 5,496.09 572.80 59.08 94 Bankas un finanšu pakalpojumi

23 9 riEtuMu Banka, as -70.86% 77.65 266.52 1,102.87 132.14 18.80 61 Bankas un finanšu pakalpojumi

46 23 gE MonEY Bank, as -65.10% 35.24 100.98 252.99 58.61 -14.94 81 Bankas un finanšu pakalpojumi

61 33 ltB Bank, as -59.93% 25.75 64.27 327.29 42.00 8.15 91 Bankas un finanšu pakalpojumi

22 14 DnB norD Banka, as -58.06% 79.46 189.45 2,190.06 148.42 5.03 86 Bankas un finanšu pakalpojumi

48 32 norVik Banka, as -47.64% 33.87 64.69 505.69 57.02 2.65 75 Bankas un finanšu pakalpojumi

81 59 MErks, sia -44.82% 17.96 32.55 40.13 2.95 2.73 67 Būvniecība un būvmateriāli

57 40 skonto BŪVE, sia -42.70% 28.73 50.13 61.49 5.07 3.76 34 Būvniecība un būvmateriāli

40 26 alDaris, as -41.42% 47.38 80.87 36.40 5.36 3.32 56 tabaka un alkohols

58 41 unicrEDit Bank, as -40.42% 27.78 46.62 789.56 45.93 2.73 84 Bankas un finanšu pakalpojumi

64 50 latVijas krājBanka, as -40.24% 23.26 38.92 681.48 38.08 2.78 89 Bankas un finanšu pakalpojumi

35 24 Elko gruPa, as -38.98% 55.85 91.53 505.38 10.07 6.12 70 informāciju tehnoloģijas

42 27 uPB, as -38.59% 46.48 75.69 74.38 8.52 2.74 17 Būvniecība un būvmateriāli

3 3 latVijas Valsts MEŽi, Vas -34.35% 403.01 613.83 148.04 63.42 52.27 39 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

15 15 VEntsPils naFta, as -33.47% 117.42 176.50 63.12 17.52 12.87 71 transports, tranzīts, loģistika / 
naftas produkti

39 28 latVijas hiPotēku 
un ZEMEs Banka, Vas -31.97% 48.45 71.21 969.02 79.63 0.18 87 Bankas un finanšu pakalpojumi

21 19 grinDEks, as -26.76% 87.88 119.99 62.11 10.49 9.03 100 Medicīna un farmācija

uzņēMuMi, KAS 2009. GADĀ izKRiTuši NO TOP 101
Vieta 
2008.
gadā 

nosaukums
uzņ. vērtība 
2008. g. toP, 

milj. lVl

6 ParEX Banka, as* 344.12

23 gE MonEY, as 100.98

43 Baltijas iZaugsMEs gruPa, as (Big) 44.82

44 latVijas BiZnEsa Banka, as 44.67

45 olYMPic casino latVia, sia 41.88

46 sEVErstaĻlat, as 41.65

48 nElss, sia 40.87

51 insErViss grouP, sia 37.51

58 olainFarM, as 33.83

62 lauMa FaBrics, sia 29.72

63 BinDErs cEĻu BŪVE, sia 29.65

64 cEĻu satiksMEs DroŠīBas DirEkcija, Vas 28.39

65 stockMann, sia 27.83

67 raMitEh, sia 26.97

68 l'orEal Baltic, sia 26.52

69 Vika WooD, sia 25.93

70 Polar BEk DaugaVa, sia (ViEsnīca "raDisson sas") 25.28

71 nEstE  latVija, sia 24.88

* Bez padziļinātas uzņēmuma izpētes nav iespējams sniegt objektīvu novērtējumu Parex Bankas rādītājiem pašreizējos tās darbības apstākļos

72 MatEks crEDit, sia 24.21

73 unitED PanEl grouP EuroPE, sia 23.77

74 grEis, sia 23.74

75 sMP Bank, as 23.67

77 tolMEts, sia 22.48

79 VolVo truck latVia, sia 21.06

80 kEsko agro laVija, sia 20.87

83 gaujas koks, sia 19.87

84 WEst East inDustriEs, as 19.36

85 PrEiĻu siErs, as 18.83

86 DoMEnikss, sia 18.80

87 latalko, sia 18.71

88 narVEsEn Baltija, sia 18.69

89 EnErgoFirMa "jauDa", as 18.52

90 akciju koMErcBanka "BaltikuMs", as 18.48

91 stora Enso tiMBEr, as 18.22

93 Paula straDiņa klīniskā uniVErsitātEs sliMnīca, Vas 17.76

94 BaltkraFt, sia 17.72

95 latio, sia 17.69

96 rīgas PiEnsaiMniEks, sia 17.44

98 laiMa, as 17.36



Citi pakalpojumi

erlens ernstsons  |   Biznesa augstskolas Turība Privāto tiesību katedras vadītāja p. i.

Olavs Ķiecis  |   AGA SIA ģenerāldirektors

Apdraudējums iekšējai drošī-
bai valstī šogad ir palielinājies, pa-
sliktinoties Latvijas ekonomiskajai 
situācijai un augot bezdarba līme-
nim, kā arī samazinoties tiesību 
aizsardzības iestāžu darbības ka-
pacitātei. Šie drošības apdraudē-
juma faktori ienesīs arī korekcijas 
noziedzības attīstības tendencēs: 
palielināsies laupīšanu un mantis-

ko noziedzīgo nodarījumu skaits, īpaši zādzības. Turklāt šo 
apstākļus izmanto likumpārkāpēji, kuri jūtas psiholoģiski 
brīvāki, veicot prettiesiskās darbības.

Izvērtējot valstī reģistrēto zādzību dinamikas statistiku, 
redzams, ka 2008. gadā reģistrēto noziedzīgo nodarījumu 
skaits, salīdzinot ar 2007. gadu, ir pieaudzis par 8,42%, savu-
kārt zādzību skaits ir audzis par 21%, zādzības nelielā apmērā 
par 250%, bet zādzības no tirdzniecības objektiem par 79,5%. 
2009. gada astoņos mēnešos par 2,7% ir audzis smago un se-
višķi smago noziegumu skaits, savukārt par 38,6% pieaudzis 
dzīvokļu un viensētu aplaupīšanas gadījumu skaits.

Analizējot komersantu zaudējumu statistiku, secināms, 
ka zādzību skaits 2009. gada astoņos mēnešos, salīdzinot 
ar 2008. gadu, ir pieaudzis apmēram par 50%, bet nozagto 
vērtību apjoms palielinājies teju divas reizes.

Statistikas dati apstiprina bažas par apdraudējumu iek-
šējai drošībai valstī – noziedzība aug un nodara būtiskus 
kaitējumus un zaudējumus ne tikai iedzīvotājiem un ko-
mersantiem, bet arī valstij kopumā. Valdībai drošība valstī 

būtu jānosaka kā prioritāte, jo darbinieku atlaišana darba 
tiesību aizsardzības iestādēs un budžeta līdzekļu samazi-
nāšana draud ar nekontrolējamu un neprognozējamu no-
ziedzības vilni.

Tādēļ tuvākā gada laikā apsardzes nozares loma būtiski 
pieaugs, ņemot vērā arī to, ka apsardzes komersanti ir viens 
no posmiem sabiedriskās kārtības un drošības nodrošinā-
šanā, tiesību aizsardzības iestāžu partneris šajā darbā, un to, 
ka valstī pastāvīgi ir augusi apsardzes nozares loma iekšējās 
drošības nodrošināšanā sabiedrībai, tās vajadzību apmieri-
nāšanā un apsardzes pakalpojumu saņemšanā. Vislabākās 
perspektīvas apsardzes/drošības risinājumu nozarē būs tiem 
apsardzes komersantiem, kuri spēs nodrošināt saviem klien-
tiem pakalpojuma kvalitāti. No vairāk nekā 300 apsardzes 
nozarē strādājošajiem komersantiem, kas ir Latvijai pārāk 
liels skaits, klientam būs iespēja izvēlēties to, kurš spēs pie-
dāvāt kvalitatīvu pakalpojumu par adekvātu cenu.

Apsardzes nozares attīstību stimulēs ārpakalpojumu iz-
mantošana no valsts puses. Esošo līdzekļu samazinājums 
jau ir mazinājis tiesību aizsardzības iestāžu spējas pilnvēr-
tīgi pildīt ar tiesību aktiem noteiktās funkcijas, un tālāka lī-
dzekļu apcirpšana atstās nenovēršamu iespaidu uz spējām 
pildīt noteiktas funkcijas. Valstij būtu jāiesaista apsardzes 
komersantus iekšējās drošības nodrošināšanā, sakārtojot 
valsts un apsardzes komersantu atbildības sfēras, deleģējot 
atsevišķas iekšējās drošības nodrošināšanas funkcijas ap-
sardzes komersantiem, piemēram, valsts objektu un citu 
stratēģisku objektu apsargāšanu, publisku pasākumu ap-
sardzes nodrošināšanu u. c.

AGA ir rūpniecisko un medi-
cīnisko gāzu uzņēmums, un, kā 
rāda mūsu darbības veids, mēs 
tiešā veidā esam saistīti ar rūp-
niecības veselību. Protams, rūp-
nieciskā ražošana šobrīd ir bū-
tiski samazinājusi savus apjomus 
– atsevišķās nozarēs, piemēram, 
metālapstrādē un būvniecībā, pat 
par 30–50%. Neskatoties uz strau-

jo kritumu gada sākumā, pēdējo mēnešu līkne uzrāda ne-
lielu stabilizāciju. Kaut arī pie jauniem pasūtījumiem tikt 
ir grūti, uzņēmumi ik pa brīdim tos atrod, varbūt mazā-

kos apjomos nekā agrāk, bet tomēr.
Uz vispārējā fona cerīgi izskatās pārtikas rūpniecī-

ba, ķīmijas un metalurģijas segmenti, arī metālapstrādes 
uzņēmumi, kas strādā eksportam. Ticot atlabšanai, mēs 
turpinām realizēt savu ilgtermiņa stratēģiju tirgū. Nupat 
nodevām ekspluatācijā ogļskābās gāzes termināli, kas ir 
vienīgais šāda veida objekts Baltijā – radīts, lai uzlabotu 
klientu apgādi. Veiktā investīcija ir 2,5 milj. latu. No-
vembrī pārejam uz jaunu biznesa vadības programmu 
SAP, vienlaikus ieviešot individuālo balonu kontroli. 
Mēs redzam jaunas iespējas darbā ar klientiem, jo arī 
tiem tagad ir laiks un nepieciešamība domāt par uzla-
bojumiem.

Valstij jāizmanto ārpakalpojumi

Klienti ir atvērti pārmaiņām
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Citi pakalpojumi

Maija Rozīte  |   Biznesa augstskolas Turība Tūrisma un viesmīlības katedras vadītāja, Dr. geogr., profesore

Maija Rozīte  |   Biznesa augstskolas Turība Tūrisma un viesmīlības katedras vadītāja, Dr. geogr., profesore

Fakts, ka Latvijas vērtīgāko 
uzņēmumu sarakstā jau otro gadu 
vienā un tajā pašā vietā ir viesnīca 
Reval Hotel Latvija (36), liecina – 
tūrisms pēdējos gados ir attīstījies 
tik veiksmīgi un daudzsološi, ka 
piesaistījis ievērojamas investīcijas 
un radījis ne tikai mikro un mazos 
uzņēmumus, bet arī uzņēmumus, 
kuri sekmīgi konkurē ar tradicio-

nālo nozaru lielajiem uzņēmumiem. Viesnīca Reval Hotel 
Latvija ir lielākais viesnīcu un konferenču centrs valstī, un 
šā gada aprīlī tā atvēra jaunu SPA kompleksu, kura izveidē 
ieguldīts ap 14 miljoniem eiro.

Tūrisma un viesmīlības uzņēmumi Latvijā ir viens 
no krīzes visvairāk skartajiem sektoriem Eiropā. Jau pir-
mie divi šā gada mēneši (pēc Eurostat datiem) liecina, ka 
nakšņojumu skaits ES valstu viesnīcās vidēji samazinājās 
par 10%, bet Latvijā – par 25%, tai skaitā Latvijas iedzīvotā-
ju nakšņojumi par 43%. Latvijas viesmīlības uzņēmumiem 

ekonomisko krīzi un tai sekojošo pieprasījuma samazinā-
šanos padziļināja paaugstinātais PVN no 5% uz 21%.

Vasaras sezonas ceļojuma tendenču un pieprasījuma 
analīze liecina, ka cilvēki atvaļinājuma laikā tāpat dodas 
vietējos un ārvalstu ceļojumos, tikai samazinās to ilgums. 
Naudu taupa, maksājot tikai par pašiem nepieciešamāka-
jiem pakalpojumiem, un aizvien vairāk ceļojumus iegādājas 
pēdējā brīdī, gaidot izdevīgākas cenas, meklējot īpašos pie-
dāvājumus. Latvijā vissmagākais gads ir tiem uzņēmumiem 
un naktsmītnēm, kas izveidotas, ņemot kredītus, kā arī tiem, 
kuru galvenais ienākumu avots bija lielas svinības, uzņēmu-
miem sniegtie pakalpojumi: sporta spēļu un izklaides pasā-
kumu organizēšana, semināru un konferenču rīkošana.

Ievērojami samazinājies arī pieprasījums pēc tūrisma 
aģentūru pakalpojumiem (atsevišķiem uzņēmumiem pat 
par 30–50%), arvien vairāk tūristu savus ceļojumus or-
ganizē paši. Arī tie uzņēmumi, kuriem izdevies noturēt 
savus klientus vai piesaistīt jaunus, uzsver, ka pakalpoju-
mu pārdošanas cenas ir tik zemas, ka tik tikko spēj nosegt 
izmaksas.

Ir tikai loģiski, ka izklaides joma Latvijā nav ļoti spēcī-
ga un attīstīta. Lai atmaksātos liela izklaides parka veidoša-
na, konkrētajā pilsētā, kurā to būvē, jābūt vairāku miljonu 
lielam iedzīvotāju skaitam. Tikai tad izklaides uzņēmums 
nesīs peļņu.

Kinoteātriem, piemēram, salīdzinot ar ūdens atrakciju 
parku, nepieciešamas salīdzinoši mazākas investīcijas. Pē-
dējos gados to apzinājušies vairāki uzņēmumi, radot jau-
nus kinoteātrus. Diemžēl ekonomiskā situācija nosaka to, 

ka iedzīvotāji mazāk dosies uz kino, bet vairāk izvēlēsies al-
ternatīvas – DVD nomu un filmu lejupielādēšanu interne-
tā. Piedāvājuma pieaugums un samazinātais pieprasījums 
noteiks to, ka turpmāk konkurence saasināsies vēl vairāk.

Arī jau pieminētie akvaparki nav tā joma, kur Latvijā 
iespējams izvērst biznesu, jo kaimiņvalstīs – Lietuvā un 
Igaunijā – nupat atklāti jauni ūdensatrakciju parki, kas no-
zīmē – kaimiņi uz Latviju meklēt šāda veida izklaides vairs 
nebrauks.

Mazo grūtības nemazina prieku par Latviju

Kaimiņvalstīm – savi akvaparki
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Citi pakalpojumi

Andris Pētersons dr. sc. soc.  |  Biznesa augstskolas Turība Sabiedrisko attiecību fakultātes dekāns

Latvijas iedzīvotāji savu mīlē-
tāko zīmolu pirmajā desmitniekā 
šoruden ierindojuši Google, inbox.
lv, draugiem.lv un arī TV3. Tas 
apstiprina komunikācijas nozīmi, 
īpaši internetā. Vienlīdz būtiski, 
ka šie ir zīmoli, kurus iespējams 
izmantot, tieši nemaksājot.

Latvijas enciklopēdiskā vār-
dnīca teic, ka mīlestība ir dziļas 

jūtas, kas izsaka augstāko tuvības, labvēlības, draudzības 
un sirsnības pakāpi attieksmē pret cilvēku, uzskatiem, ie-
cerēm, dabas un sabiedriskām parādībām. Tai skaitā pret 
plašsaziņas medijiem. Atslēgas vārdi mīlestības formulā ir 
uzticība un paļāvība.

Mediju bizness balstās uz uzticību. Slikts signāls masu 
medijiem, ka līdz 41% pieaudzis to Latvijas iedzīvotāju 
skaits, kuri saskaņā ar SKDS aptauju šīs vasaras nogalē uz-
skatīja plašsaziņas līdzekļu sniegto informāciju par neob-
jektīvu un realitātei neatbilstošu. Salīdzinājumā ar līdzīgu 
pētījumu pērn skeptiķu skaits pieaudzis par 6%. Tātad mī-
lestība mazinās.

Nākamais trieciens – mazinās iedzīvotāju pirktspēja. 
Tie izvēlas bezmaksas plašsaziņas medijus vai tikai medi-
jus, vietējo avīzi aizstājot ar sarunu ar kaimiņu. To cenšas 
darīt arī reklāmdevēji, kuriem plašsaziņas mediji kļuvuši 

par dārgu un neinteresantu, atklājot arvien jaunus partizā-
nu mārketinga instrumentus.

Tāpēc visi šā brīža plašsaziņas mediji neizdzīvos. Un 
ne viss noritēs korekti attiecībā pret auditoriju un reklāmas 
devējiem, jo tikai pelnošs un patstāvīgs medijs spēj būt 
ētisks, ar ētiku saprotot žurnālistu spēju godprātīgi veikt 
savas funkcijas – informēt, izteikties jeb nodot atklātībai 
problēmas, noteikt sabiedrības dienas kārtību, kritizēt un 
kontrolēt, izglītot, vadīt un integrēt. Šobrīd pār iepriekš-
minēto dominē izklaide.

Pretējais grāvis, kurā žurnālisti pēdējā laikā iekrīt, ir 
kritika. Lielākoties – nekonstruktīva. Droši, ka dažu plaš-
saziņas mediju uzvedība un saturs īsi pirms to beigām kļūs 
pavisam skandalozs, lai piesaistītu auditorijas izkliedēto un 
padzisušo uzmanību. Kaut arī šobrīd, īsi pirms gada abo-
nēšanas kampaņas, redakcijas tradicionāli cenšas sarūpēt 
iespējami kvalitatīvāku saturu, būtisku lēcienu žurnālistikas 
kvalitātē nav, un tie arī nav gaidāmi, jo resursi ir izsmelti.

Plašsaziņas medija nākotni izšķirs, cik precīzi tas uz-
runās ikvienu cilvēku, jo masu auditorijas, cik nu liela tā 
Latvijā ir, laiks ir pagājis. Dominēs nišas mediji un komu-
nikācijas kanālu dažādība – kā drukātais medijs tiks sa-
jūgts kopā ar savu elektronisko versiju, vai tam būs video 
un audio versija. Svarīgi arī dot ikvienam cilvēkam iespēju 
piedalīties sava medija satura veidošanā, lai tas ar pilnu 
pārliecību un mīlestību var sacīt – mans medijs.

uzticas, tātad – mīl
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Vieta
2009.
gadā

Vieta
2008.
gadā

nosaukums
uzņ. vērtība 

2009. gada toP, 
milj. lVl

uzņ. vērtība 
2008. gada toP, 

milj. lVl

Vērtības 
izmaiņas, % nozare

36 36 ViEsnīca latVija, as 54.21 56.43 -3.93% tūrisms un viesnīcu darbība

73 - tV3 latVia, sia 20.59 jauns - citi pakalpojumi / mediji

74 - aga sia 20.15 jauns - citi pakalpojumi / industriālās gāzes

79 -
DaugaVPils lokoMotīVju rEMonta 
rŪPnīca, as

18.29 jauns - citi pakalpojumi / industriālais remonts

82 - ForuM cinEMas, sia 17.53 jauns - citi pakalpojumi / izklaide

85 - g4s latVia, as 17.07 jauns - citi pakalpojumi / apsardze



TOP jaunpienācēji un 
šogad atgriezušies uzņēmumi
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TOP 101 šOGAD ATGRiEzušiES

Vieta nosaukums uzņēmuma vērtība 
2009. g. toP, milj. lVl

nasDaQ oMX riga 
Pārvaldības koeficients nozare

26 Mikrotīkls, sia* 75.67 31 informāciju tehnoloģijas

37 itEra latVija, sia** 54.04 13 Enerģētika

56 aris Baltija, sia** 28.86 44 Degvielas tirdzniecība / karšu tirdzniecība

73 tV3 latVia, sia** 20.59 54 citi pakalpojumi / mediji

75 VEntBunkErs, as* 19.98 15 transports, tranzīts, loģistika

84 rīgas PiEna koMBināts, as** 17.09 39 Pārtikas ražošana

86 staBuraDZE, as** 17.05 56 Pārtikas ražošana

87 rD ElEktroniks, sia** 16.97 51 tirdzniecība

92 rEttEnMEiEr Baltic tiMBEr, sia** 16.08 67 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

93 cEĻu PārValDE, as** 16.00 19 Būvniecība un būvmateriāli

TOP 101 JAuNPiENĀCēJi

Vieta nosaukums uzņēmuma vērtība 
2009. g. toP, milj. lVl

nasDaQ oMX riga 
Pārvaldības koeficients nozare

17 rīgas tirDZniEcīBas osta, sia 98.92 13 transports, tranzīts, loģistika

31 latVijas autocEĻu uZturētājs, Vas 62.99 24 Būvniecība un būvmateriāli

33 rE & rE, sia 60.60 16 Būvniecība un būvmateriāli

45 tirDZniEcīBas cEntrs "PlEskoDālE", sia 41.89 51 tirdzniecība

50 rEts inVEstīcijas, sia 32.71 45 Enerģētika

54 BaltEnErgotraDE, sia 30.53 53 Enerģētika

60 gEtliņi Eko, sia 26.61 23 komunālie pakalpojumi

65 BulBash, sia 22.95 16 tirdzniecība

67 l & t, sia 22.00 62 komunālie pakalpojumi 

68 hanZas MaiZnīca, as 21.75 49 Pārtikas ražošana

69 linstoW, sia 21.48 67 operācijas ar nekustamo īpašumu

70 krEiss, sia 21.01 26 transports, tranzīts, loģistika

71 salDus cEĻiniEks, sia 20.98 21 Būvniecība un būvmateriāli

72 Via, sia 20.88 32 Būvniecība un būvmateriāli

74 aga sia 20.15 60 citi pakalpojumi / industriālās gāzes

77 rīgas naMi, sia 18.90 21 operācijas ar nekustamo īpašumu

79 DaugaVPils lokoMotīVju rEMonta rŪPnīca, as 18.29 50 citi pakalpojumi / industriālais remonts

80 alco, sia 18.07 21 Degvielas tirdzniecība

82 ForuM cinEMas, sia 17.53 54 citi pakalpojumi / izklaide

85 g4s latVia, as 17.07 63 citi pakalpojumi / apsardze

88 aBaVa, sia 16.64 29 operācijas ar nekustamo īpašumu

90 naFtiMPEks, sia 16.29 5 transports, tranzīts, loģistika / naftas produkti

91 arČErs, sia 16.13 31 Būvniecība un būvmateriāli

94 kronus, sia 15.42 35 Mežsaimniecība un kokrūpniecība

95 latVijas loto, Vas 15.10 30 azartspēles

97 l-EksPrEsis, sia 15.02 10 transports, tranzīts, loģistika

99 cEĻu, tiltu BŪVniEks, sia 14.95 21 Būvniecība un būvmateriāli

100 East MEtal, sia 14.82 72 ražošana

101 tVa construction, sia 14.69 35 Būvniecība un būvmateriāli

* 2008. gada TOP netika vērtēts gada pārskata nepieejamības dēļ
** bija iekļuvis 2007. gada TOP




