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KOPSAVILKUMS 
 
Latvijas Republika turpina ņemt vērā Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas 
(turpmāk tekstā – Banka) dibināšanas līguma 1. punktā minētos noteikumus. 
 
Latvija ir attīstīta pārejas posma valsts, kas ir ieviesusi Eiropas Savienības (ES) tirgus 
regulējumu un guvusi labumu no ciešās integrācijas ES iekšējā tirgū. Latvija, būdama 
maza un ļoti atvērta valsts, pieredzēja ļoti lielo ienākošo kapitāla plūsmu nelabvēlīgās 
sekas un tikai ar nokavēšanos savaldīja bīstamo kreditēšanas bumu. Tās otrās lielākās 
bankas – „Parex” – darbību ietekmēja nopietnās pārvaldības problēmas, kas vēl vairāk 
vājināja banku sektora stabilitāti smagajā pirmskrīzes periodā. Minētais pastiprināja 
globālās finanšu krīzes ietekmi: 2008.–2010. gadā Latvijas IKP samazinājās par 23%, 
kas bija lielākais IKP samazinājums pārejas reģiona valstu vidū. 
 
Krīze radīja lielas sociālās izmaksas Latvijā: bezdarba līmenis pārsniedza 20% krīzes 
augstākā punkta laikā, liela daļa bezdarbnieku bija jaunieši. 2010. gada beigās 
minētais rādītājs samazinājās tikai līdz 17%. Tiek lēsts, ka vairāk nekā viena 
ceturtdaļa Latvijas iedzīvotāju dzīvo uz nabadzības sliekšņa, kas ir augstākais rādītājs 
ES dalībvalstu vidū. Lai gan pērnā gada pirmajā pusē atsākās tautsaimniecības 
atveseļošanās process pēc nopietnās lejupslīdes, krīzes iespaidā bezdarba līmenis vēl 
joprojām ir augsts, privātā sektora parādu un neatmaksāto aizdevumu pārmērīgais 
apjoms joprojām kavē tautsaimniecības attīstību.  
 
Ekonomiskās krīzes apmērs Latvijā atklāja patiesāku ainu par pārejas posma 
atlikušajiem izaicinājumiem valstī, jo īpaši saistībā ar privatizācijas procesa 
pabeigšanu, atbilstošu institūciju un regulējuma izveidošanu. Latvijas valdība ir 
apņēmusies stiprināt valsts konkurētspēju un uzlabot uzņēmējdarbības vidi. 
Strukturālo reformu procesa paātrināšana ir svarīgs faktors, lai Latvija varētu 
pievienoties eirozonai, kas veicinās Latvijas nozīmīgā attīstības potenciāla 
realizēšanu. 
 
Atbilstoši valdības stratēģijai konkurētspējas radīti ieguvumi būs saistīti galvenokārt 
ar ražīguma palielinājumu, ko noteiks kapitālieguldījumu palielinājums un 
tehnoloģijām un zināšanu balstītu produktu attīstīšana. Valdības stratēģijas pamatā, 
kas savukārt ir Bankas darbības prioritāšu noteikšanas pamatā, ir uz eksportu orientēta 
ražošana, infrastruktūra un energoefektivitātes investīcijas. Kopumā pieprasījums pēc 
Bankas finansējuma pastāv jomās, kurās ERAB ir vērtējams kā papildu investors, kas 
var turpināt mazināt pārejas posma sekas ar labi strukturētu, izdevīgu projektu 
starpniecību, pamatojoties uz politikas dialogu. 
 
Stratēģiskie virzieni 
 
Lai gan ir paredzams, ka Latvija pāries jaunā statusā kapitāla resursu ceturtās 
pārskatīšanas (CRR4) periodā (2011.–2015. gads), Bankas darbības minētajā trīs gadu 
stratēģijas periodā būs vērstas uz noteiktām jomām, kurās vēl ir vērojami pārejas 
posma izaicinājumi. Tiks sniegts atbalsts tautsaimniecības atlabšanas veicināšanai pēc 
finanšu krīzes un jomās, kur iespējams paātrināt reformas ilgtspējīgas un sabalansētas 
izaugsmes nolūkā. 
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 Atbalsts investīcijām energodrošības un energoefektivitātes jomā. Bankas 
uzmanības centrā turpinās būt jaunu atjaunojamas enerģijas ražotņu attīstības 
veicināšana un finansēšana, kā arī energoefektivitātes uzlabošana gan pašvaldību, 
gan rūpniecības sektorā. ERAB centīsies veicināt enerģijas tirgu integrēšanu 
Baltijā un plašākā Centrāleiropas reģionā, kā arī investīcijas enerģijas ražošanā, ko 
veic privātais sektors, lai veicinātu elektrības ražošanu no atjaunojamiem avotiem. 

 
 Finanšu sektora stiprināšana: ERAB bija nozīmīga loma sistēmiski nozīmīgās 

„Parex banka” restrukturizācijā un tās stāvokļa uzlabošanā. Bankas turpmākā 
darbība finanšu sektorā būs galvenokārt vērsta uz tā stabilitātes veicināšanu, jo 
īpaši, turpinot sadarbību ar „Parex banka” un „Citadele”, aizdevumu atgūšanas 
veicināšanu, kā arī privātā kapitāla un mezonīna kapitāla finansējuma 
pieejamības, jo īpaši MVU sekmēšanu. 

 
 Eksporta sektora konkurētspējas uzlabošana. Banka, pirmkārt, atbalstīs uz 

eksportu orientētus uzņēmumus, kā arī Latvijas uzņēmumu pārrobežu investīcijas 
Baltijas valstīs vai NVS reģionā. Banka pievērsīs īpašu uzmanību tādu investīciju 
atbalstīšanai, kuru mērķis ir uzlabot energoefektivitāti konkurētspējas 
veicināšanas nolūkā. 

 
 Politikas dialogs. Ciešā sadarbībā ar Eiropas Komisiju Banka uzturēs politikas 

dialogu ar Latvijas valdību par finanšu sektorā notiekošajām reformām, jo īpaši, 
lai veicinātu „Parex banka”/„Citadele” restrukturizāciju. Banka turpinās atbalstīt 
uzlabojumus Latvijas uzņēmumu pārvaldībā, jo īpaši biržā kotētu un valsts 
uzņēmumu pārvaldībā. Publiskajā sektorā politikas dialogs būs vērsts uz 
iepirkumu procesa uzlabošanu un caurspīdīguma veicināšanu. Banka turpinās 
atbalstīt PPP un attiecīgā regulējuma attīstību, jo īpaši attiecībā uz ceļiem un citu 
infrastruktūru, ņemot vērā valsts joprojām nestabilo finanšu situāciju. 
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1. BANKAS PIEREDZE UN PORTFELIS 

1.1. Pārskats par Bankas līdzšinējo darbību 

Līdz šim brīdim ERAB ir noslēgusi līgumus par 75 aktivitātēm Latvijā, kuru neto 
kopējā finansējuma apjoms bija 550 miljoni eiro, bet kopējā projektu vērtība – 
1,892 miljoni eiro. Apmēram 40% no investīcijām tika veiktas finanšu sektorā, 24% – 
enerģētikas sektorā, 20% – rūpniecības, tirdzniecības un lauksaimniecības sektorā un 
16% – infrastruktūras sektorā. 
 
1. tabula. Portfeļa apjoms Latvijā 2010. gada 31. decembrī 
 

SEKTORS 
NETO KOPĒJAIS 

FINANSĒJUMA APJOMS ŠĀBRĪŽA PORTFEĻA SADALĪJUMS 
Summas miljonos EUR Projektu 

skaits 
Kopējās 
projektu 
izmaksas

ERAB 
parak-
stītie 

EBRD % 
no kopējā 

Projektu 
skaits 

Portfelis % no 
portfeļa 

Apgrozā
mie 

līdzekļi 

% no 
apgroz. 

līdzekļiem
Enerģētikas sektors 3 502 133 24% 3 90,1 34% 3,7 3% 
Finanšu sektors 21 392 221 40% 3 103,8 39% 91,6 71% 
Bankas pašu kapitāls 5 194 115 21% 2 93 35% 84,4 65% 
Bankas aizdevumi 15 140 77 14% 1 10,8 4% 7,2 6% 
Apdrošināšanas un finanšu 
pakalpojumi 5 58 29 5% 0 0 0% 0 0% 
Rūpniecības, 
tirdzniecības un 
lauksaimniecības sektors 44 606 113 20% 21 48,8 18% 16,7 13% 
Lauksaimniecība 1 65 16 3% 0 0 0% 0 0% 
Kapitāla fondi 39* 141 54 10% 15 36 14% 7,5 6% 
Īpašumi un tūrisms 2 77 20 4% 3 6,6 2% 3,2 2% 
Telekom., informācijas un 
mēdiju sektors 2 323 23 4% 3 6,2 2% 6 5% 
Infrastruktūras sektors 7 366 89 16% 4 24,3 9% 17,8 14% 
Pašvaldības un vides 
infrastruktūra 2 216 44 8% 3 21 8% 14,5 11% 
Transports 5 150 45 8% 1 3,3 1% 3,3 3% 
KOPĀ 75 1866 556 100% 31 267 100% 129,8 100% 

* Kapitāla fondi ietver dažādus reģionālos fondus, kuriem ir darbība Latvijā    

 
Bankas finansējuma kopējais apjoms nozīmīgi palielinājās finanšu krīzes laikā, 
sasniedzot 219 miljonus eiro iepriekšējā stratēģijas perioda laikā (trijos gados no 
2008. līdz 2010. gadam). Turpmāk tabulā atspoguļota finansējumu portfeļa attīstības 
dinamika no 2008. gada. 
 
2. tabula. Portfeļa attīstības dinamika Latvijā 2007.–2010. gadā 
 

Summas miljonos EUR 2007. 2008. 2009. 2010. 
Dinamika 2008.–

2010. gadā 

          

 2010. gada beigas 
salīdzinājumā ar 

2007. gada beigām 
Neto kopējais finansējuma apjoms 335 341 455 557 + 66% 
Kopējais aktivitāšu skaits (aktivitātes) 62 60 68 75 + 21% 
Šā brīža portfelis 87 72 172 271 + 211% 
Aktivitāšu skaits 26 23 29 35 + 35% 
Apgrozāmie līdzekļi 67 57 138 140 + 109% 
% neizņemtās summas 23% 21% 20% 48%  

          
Kopā 2008.–
2010. gadā 

Gada finansējuma apjoms 18 0 115 104 + € 219 mn 
Aktivitāšu skaits 6 0 8 7 + 15 projekti 
Bruto līdzekļu izsniegšana 11 5 97 41 + € 143 mn 



Anulēšanas gada laikā 0 1 0 2 + € 3 mn 
Finansējuma summas, kuras ERAB 
plānoja izsniegt attiecīgajā gadā 35 155 203 44  
Privātā sektora īpatsvars (% no portfeļa) 73% 72% 90% 64%  
Nevalstiskais sektors (% no portfeļa) 97% 98% 99% 99%  

Piezīmes: %  neizņemtās summas neietver garantijas. Šā brīža portfelis ietver tikai aktīvās darbības. 
Finansējuma summas, kuras ERAB plānoja izsniegt attiecīgajā gadā, ietver reģionālos projektus. 

 
Finanšu un enerģētikas sektora īpatsvars portfelī ir palielinājies, jo Banka aktīvi 
iesaistījās finanšu krīzes seku mazināšanā. Ir palielinājies Latvijā īstenoto projektu 
skaits (pretstatā reģionālo projektu skaitam). 2008. gada beigās reģionālo projektu 
īpatsvars portfelī bija apmēram 50%, turpretim 2010. gada beigās – tikai 25%. 
 
1. diagramma. Investīciju apjoms sadalījumā pa sektoriem Latvijā 2008.–
2010. gadā 
 

Business Volume 2008-2010
ICA
10%

Infrastructure
1%

Banks
49%

Energy
40%

Number of Operations 2008-2010

ICA, 9

Infrastructure, 
1

Banks, 4

Energy, 1

 
 
Teksts diagrammā: 
 
Business volume – investīciju apjoms 
Energy – enerģētikas sektors 
Infrastructure – infrastruktūras sektors 
Banks – bankas 
ICA – Rūpniecība, tirdzniecība un 
lauksaimniecība 
 

Number of operations – aktivitāšu skaits 
Energy – enerģētikas sektors 
Infrastructure – infrastruktūras sektors 
Banks – bankas 
ICA – Rūpniecība, tirdzniecība un 
lauksaimniecība 
 

 

1.2.  Iepriekšējās valsts stratēģijas izpilde 

 
Iepriekšējā stratēģija Latvijai tika apstiprināta 2008. gada septembrī – laikā, kad valstī 
jau bija sākusies tautsaimniecības lejupslīde. 2008. gada valsts stratēģija ietvēra 
turpmāk minētos darbības mērķus: 
 
 nodrošināt lielāka riska finansējumu vietējiem uzņēmumiem attīstībai un 

efektivitātes uzlabošanai, veicinot saimnieciskās darbības izvēršanu citās valstīs; 
 nodrošināt kapitālu un vidēja termiņa un ilgtermiņa kredītlīnijas atsevišķām 

finanšu iestādēm, kā arī stiprināt to korporatīvo pārvaldību un darbību. Atsevišķos 
gadījumos rezervēt kapitālu ieguldījumiem jaunos reģionālos kapitāla fondos, 
kuru mērķauditorija ir mazie un vidējie uzņēmumi (MVU);  

 veicināt investīcijas, kuru mērķis ir energoefektivitātes uzlabošana, atjaunojamās 
enerģijas izmantošana un energodrošības stiprināšana;  
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 atbalstīt privātā sektora iesaistīšanos publisko pakalpojumu sniegšanā, izmantojot 
strukturālo un kohēzijas fondu līdzekļus;  

 aktīvi kontrolēt Bankas portfeli tā kvalitātes saglabāšanas nolūkā.   
 
Visā stratēģijas periodā visi noslēgtie līgumi par tiešajām aktivitātēm bija Bankas 
krīzes risinājums Latvijai. Neviena no aktivitātēm nebija vērsta uz pārrobežu darbības 
attīstību vai izaugsmi, ņemot vērā valstij tūlītēji nepieciešamo finansējumu finanšu 
krīzes laikā. 
 
2009. gadā ERAB kļuva par tolaik otrās lielākās un sistēmiski nozīmīgās 
„Parex banka” akcionāru pēc tās nacionalizācijas un spēlēja nozīmīgu lomu 
„Parex banka” restrukturizācijas un sadalīšanas „Citadele” un „Parex banka” procesā, 
tostarp ar politikas dialoga starpniecību. Veicot investīcijas, Banka gan atbalstīja 
Latvijas banku sistēmu, gan nepieļāva pārrāvumus Latvijas uzņēmumu sektora 
kreditēšanā. ERAB joprojām ir „Parex banka” akcionārs, lai gan tās līdzdalības 
īpatsvars samazinājies. Tai ir 25% līdzdalība arī bankā „Citadele”. Kopš 2008. gada 
Banka ir parakstījusi līgumus par investīcijām vairākos reģionālajos kapitāla fondos, 
kur paredzētais asignējums Latvijai ir 24 miljoni eiro. No minētajiem fondiem 
investīcijas Latvijā vēl nav veiktas.    
 
2010. gadā ERAB noslēdza līgumu ar „Latvenergo” par jaunu efektīvu jaudu radīšanu 
energodrošības uzlabošanas nolūku, ņemot vērā Ignalinas atomelektrostacijas 
slēgšanu Lietuvā. Investīciju līdzfinansē EIB un komercbanku sindikāts. 
Atjaunojamās enerģijas sektorā Bankai nebija iespējas slēgt vienošanos par jebkādām 
darbībām daļēji paredzamo izmaiņu dēļ tiesiskajā regulējumā un subsīdiju struktūrā.  
 
ERAB ir uzsākusi politikas dialogu ar Latvijas valdību par publiskās un privātās 
partnerības (PPP) veida struktūrām. Tomēr pārrunas vēl nav beigušās ar kādu 
konkrētu rezultātu, jo SVF ir paudis bažas par risku saistībā ar budžetu. Politikas 
dialogs tika veikts arī saskaņā ar Vīnes iniciatīvu, atbilstoši kurai mātesbankas – 
galvenokārt Zviedrijas mātesbankas – saskaņoja savus riskus un veica 
kapitālieguldījumus savu meitasuzņēmumu pamatkapitālā. 

1.3. Pārejas posma ietekme uz Bankas portfeli 

Atbilstoši iepriekšējai stratēģijai, kas tika apstiprināta 2008. gada septembrī, Latvijai 
tika noteiktas piecas aktivitātes, attiecībā uz kurām jāizvērtē pārejas posma ietekme. 
Četras no minētajām aktivitātēm bija paredzētas finanšu sektorā (banku pašu kapitāls) 
un viena – enerģētikas sektorā. Četri jaunie projekti finanšu sektorā ex ante saņēma 
novērtējumu „Laba” pārejas posma ietekme, kas atbilst nozares mērķim – 80% 
projektu jāiegūst novērtējums „Labs” vai labāks. Vienīgā aktivitāte Enerģētikas 
sektorā saņēma novērtējumu „Apmierinoša”, ņemot vērā projekta salīdzinoši nelielo 
ietekmi uz sektora komercializāciju. 
 
 
Lai arī minētos sektorus raksturo vidēja lieluma pārejas posmi, Bankas darbības 
Latvijas finanšu sektorā būtiski noteica finanšu krīze: četras iepriekš minētās 
aktivitātes saistītas ar ieguldījumiem viena tāda klienta kapitālā, kuru bija būtiski 
skārusi krīze. Minēto projektu mērķis bija uzskatāmi parādīt tirgus dalībniekiem 
veiksmīgas restrukturizācijas paraugu, atbalstot „Parex banka” nacionalizāciju un 
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veicot nozīmīgas korekcijas tās uzņēmējdarbības stratēģijā un uzņēmējdarbības 
modelī. Visas aktivitātes, kas tika noteiktas Latvijā no 2008. gada, bija vērstas arī uz 
uzņēmumu pārvaldības standartu uzlabošanu un jaunus tirgu attīstīšanu finanšu krīzes 
laikā. 
 
Stratēģijas izpildes laikā parakstītie projekti atspoguļo Bankas atbildi uz 
svarīgākajiem izaicinājumiem, kurus aktualizēja minētajā laika posmā valdošā finanšu 
krīze. Kā redzams 1. attēlā, galvenie visu projektu mērķi pārejas posmā bija tirgus 
paplašināšana, uzņēmumu pārvaldes standartu uzlabošana un uzņēmumu 
restrukturizācijas efektu parādīšana.
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1. attēls. Projektu īpatsvars, kuros tika īstenoti pārejas posma mērķi no 2005. gada līdz 
šim brīdim 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Competition Market
Expansion

Private
Ownership

Frameworks
for Markets

Skills
Transfer

Demo.
Products

Demo.
Restructuring

Demo.
Financing

Corporate
Standards

 
Teksts attēlā: 
 
Competition – konkurence 
Market Expansion – tirgus paplašināšana 
Private Ownership – privātā sektora līdzdalība 
Frameworks for Markets – tirgu regulējums 
Skills Transfer – prasmju nodošana 
Demo Products – demo. produkti 
Demo Restructuring – demo. rekonstrukcija 
Demo Financing – demo. finansēšana 
Corporate Standards – uzņēmumu pārvaldības standarti 
 
Visu portfeļa projekti ir ceļā uz to pārejas posma potenciāla sasniegšanu. No 
2011. gada aprīļa beigām četras Latvijā notiekošās aktivitātes ietilpst 4.–5. kategorijā 
jeb, citiem vārdiem runājot, notiek virzīšanās uz nosprausto pārejas posma mērķu 
sasniegšanu.1 Vienai aktivitātei pašlaik piešķirta 3. kategorija, kas norāda uz to, ka 
pārējas posma mērķi ir gandrīz sasniegti. 
 
2. DARBĪBAS VIDE 

2.1. Politiskā vide 

Ekonomiskā krīze visspēcīgāk skāra Latviju 2008. gadā, kas noveda pie politiķu 
uzskatu dalīšanās un paātrināja valdības krišanu. Latvijas valsts prezidents 

                                                 
1 Kategorija ir atbilstošo pārejas posma ietekmes un pārējas posma ietekmes risku reitingu 
kombinācija. Paredzamās aktivitātes parasti novērtē vienreiz gadā, tās iedalot kategorijās no 1.–8. 
Kategorija 1.–3. norāda uz gandrīz realizētu ietekmi, kategorija 3.–6. norāda, ka notiek virzība uz 
pārejas mērķu sasniegšanu, bet kategorija 7.–8. norāda uz minimālu pārejas posma ietekmi vai 
pārmērīgiem riskiem. 
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Valdis Zatlers nominēja Valdi Dombrovski par premjerministru. Premjerministrs 
Valdis Dombrovskis izveidoja piecu partiju koalīcijas valdību, nodrošinot nozīmīgu 
pārsvaru Saeimā. Koalīcija veikli apstiprināja revidēto budžetu, kas paredzēja būtisku 
valsts izdevumu samazinājumu, tostarp 15% samazinājumu valsts sektora darbinieku 
atalgojumā. Pierādījās, ka politiski grūti izturēt visaptverošu sabiedriskā sektora algu 
samazinājuma īstenošanu, un 2010. gada martā viena partija pameta koalīciju, atstājot 
mazākuma valdību. Neraugoties uz to, koalīcijas partneri spēja noturēt pietiekamu 
mērķa vienotību, lai turpinātu īstenot SVF/ES stabilizācijas programmu. 
 
 
Neņemot vērā stingro pasākumu ieviešanu 2010. gada oktobra vēlēšanās, 
premjerministrs Dombrovskis un viņa koalīcijas partneri guva vēlētāju atbalstu, un 
tika izveidota valdība ar būtisku pārsvaru. Valdība izturēja „ugunskristības” 
2010. gada decembrī, kad Saeima apstiprināja 2011. gada budžetu, kas paredzēja 
turpmāku nodokļu palielinājumu un valsts izdevumu samazinājumu. Opozīcijas 
partiju bargā kritika par valdības priekšlikumiem neguva plašu sabiedrības atbalstu, 
vēstot par nozīmīgu sabiedrības atbalstu Dombrovska valdībai. 
 
Tomēr 2011. gada 28. maijā prezidents Zatlers paziņoja par valsts referenduma 
rīkošanu par Saeimas atlaišanu un ārkārtas Saeimas vēlēšanu rīkošanu. 
Zatlera lēmums bija izmantot savas prezidenta pilnvaras, kas Latvijā tika izdarīts 
pirmo reizi pēc padomju varas krišanas. Minētajam paziņojumam par iemeslu bija 
Saeimas balsojums 2011. gada maijā sakarā ar imunitātes saglabāšanu vienam 
Saeimas deputātam, pret kuru tika veikta izmeklēšana saistībā ar aizdomām par 
korupciju. Saskaņā ar Zatlera paskaidrojumiem 2011. gada maija paziņojums bija 
pēdējais notikums vairāku notikumu ķēdē, kas lika Latvijas tautai apšaubīt Saeimas 
lēmumu pieņemšanas procesa integritāti. 
 
Zatlers paziņoja par savu lēmumu tikai pāris dienas pirms Saeimas balsojuma 
jautājumā par prezidentu, kura rezultātā Zatlers cerēja tikt pārvēlēts par prezidentu uz 
otru termiņu un jau bija nodrošinājis Vienotības koalīcijas atbalstu. Neņemot vērā 
Vienotības bloka atbalstu, Zatlers neguva uzvaru minētajā balsojumā. Par uzvarētāju 
kļuva Saeimas deputāts un veiksmīgs uzņēmējs Andris Bērziņš, kura kandidatūru 
izvirzīja Saeimas mazākuma koalīcijas partija Zaļo un zemnieku savienība. 
 
Neņemot vērā to, ka Zatlers netika pārvēlēts par prezidentu, 2011. gada 23. jūlijā 
notika referendums par Saeimas atlaišanu, kurā Latvijas vēlētāji ar lielu balsu 
pārsvaru nobalsoja par referenduma rīkošanu – ar 94,6% balsu „par” un tikai 5,4% 
balsu – „pret”. 
 
Ārkārtas Saeimas vēlēšanas notika paredzētajā dienā – 17. septembrī. Tāpat kā 
2010. gadā piecas partijas pārvarēja slieksni iekļūšanai Saeimā. Saskaņas centrs 
kārtējo reizi saņēma visvairāk vēlētāju balsu, un tā mandātu skaits Saeimā palielinājās 
no 29 līdz 31. Zatlera Reformu partija ierindojās 2. vietā ar 22 vietām Saeimā. 
Vēlētāju atbalsts diviem iepriekšējās koalīcijas partneriem – premjerministra 
Dombrovska Vienotības partijai un Zaļo un zemnieku savienībai – būtiski mazinājās, 
toties konservatīvās Nacionālās alianses mandātu skaits Saeimā būtiski palielinājās. 
Latvijas Pirmā partija/Latvijas Ceļš saņēma tikai 2,4% vēlētāju balsu, nepārvarot 
slieksni iekļūšanai Saeimā. 
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Lai gan sarunas par koalīcijas veidošanu pašlaik vēl nav pabeigtas, spriedze valdošajā 
koalīcijā, kuras iemesls ir prezidenta vēlēšanas un Saeimas atlaišana, visticamāk, 
novedīs pie būtiskām izmaiņām politisko spēku izkārtojumā nākamajā valdībā. Par 
būtiskāku uzskatāms tas, ka nesenie notikumi valstiskā līmenī ir aktualizējuši 
jautājumu par ilglaicīgu saikni starp dažiem Latvijas veiksmīgiem uzņēmējiem un 
noteiktām politiskām partijām, kā arī izkustināja no vietas jautājumu par 
nepieciešamību iznīdēt korupciju politiskās sistēmas augstākajos ešelonos. 
 
Sk. 1. pielikumu, kurā ietverts politiskās vides detalizētāks novērtējums. 

2.2. Makroekonomiskā vide 

Pēc dramatiskās ekonomiskās lejupslīdes 2009. gadā (samazinājums par 17,7% jeb 
straujākais kritums attīstības valstu vidū tirgū) no šā gada beigām Latvijas 
ekonomiskā situācija pakāpeniski uzlabojās. Kopumā vērtējot, nelielais kritums 
2010. gada IKP neatspoguļo nedz strauju eksportu pieaugumu, nedz arī valsts tēriņu 
un investīciju mazo apmēru. 2011. gada sākumā eksports palielinājās par apmēram 
35% pēc vērtības apjoma salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, bet palielinājums 
eksporta tirgus īpatsvarā apliecina turpmāko potenciālu. Tātad tautsaimniecībā ir 
atsākusies augšupeja, un 2011. gada iespējamais pieaugums, pamatojoties uz ārējā 
pieprasījuma rādītājiem, tiek lēsts 3% . 
 
Tomēr 2011. gada 1. ceturkšņa necilie pieauguma rādītāji apliecināja, ka 
tautsaimniecības atveseļošanās process ir trausls, kā arī vēl nav ilgtspējīgs. Sākotnējā 
atveseļošanās lielākoties bija saistīta uz krājumu izlietojumu un eksportu uz tādiem 
dinamiskiem tirgiem kā Vācija un Zviedrija. Pastāvīgāks pieaugums ražošanas jaudās 
un attiecīgi arī vietējā tirgus pieprasījumā vēl nav noticis. Uzņēmējdarbības 
investīciju nepietiekamība rada bažas, ņemot vērā, ka vairākos ražošanas sektoros, jo 
īpaši nozīmīgajā koksnes pārstrādes nozarē, kā arī apģērbu ražošanas un metāla 
apstrādes nozarē ir sasniegts tāds jaudu izmantošanas līmenis, kas līdzinās pirms 
krīzes līmenim, ierobežojot minēto nozaru potenciālā pieauguma iespēju. Ilgtspējīgas 
attīstības galvenais apdraudējums ir nepietiekamā uzņēmumu kreditēšana. 2010. gadā 
banku aizdevumu apjoms samazinājās par 8% no IKP, jo visas bankas ieviesa 
stingrākus kredītu izsniegšanas standartus, un banku uzmanības lokā ir galvenokārt 
neliels klientu loks ar ļoti stabilām naudas plūsmām. Kreditēšanas apjoma 
palielinājumu kavē arī jau pārāk lielais aizdevumu apmērs dažiem uzņēmumiem, kā 
arī lielais slikto kredītu apmērs. 
 
2011. gada 2. ceturksnī bezdarbs samazinājās līdz apmēram 16,2% jeb par 3% 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, lai gan šāds bezdarba līmenis kādu laiku var 
ietekmēt vietējo patēriņu un bankas aktīvu kvalitāti. Latvijā joprojām vērojama 
kvalificētā darbaspēka aizplūšana, lai gan Latvijas valdība neuzskata, ka darba tirgus 
ierobežojumu atcelšana Vācijā un Austrijā varētu būtiski pasliktināt šo rādītāju. 
 
Latvija turpināja uzrādīt labus rezultātus ES/SVF programmas izpildē. Programmas 
izpildes papildu pārbaude tika pabeigta 2011. gada aprīlī, pēc tās pabeigšanas abas 
iestādes atzinīgi novērtēja Latvijas valdības savlaicīgi veiktos papildus fiskālos 
pasākumus 2011. gada budžeta mērķim, gan daudzos finanšu stāvokļa stabilizācijas 
pasākumus. Abu institūciju apstiprinājuma gadījumā Latvijai kļūs pieejami vēl 
970 miljoni eiro. Latvijas tekošā konta stāvoklis ir tiktāl uzlabojies, ka valdībai vairs 
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nav jāizmanto visi tajā esošie līdzekļi. Pēc papildu fiskālajām korekcijām 2011.gadā 
valdība centīsies izpildīt Māstrihtas līguma kritērijus saistībā ar eiro ieviešanu, tomēr 
inflācija uz importu ir lielākais risks šajā aspektā. Minētie notikumi sekmēja gan 
labvēlīgāku valsts reitinga aģentūru vērtējumu, kā arī Latvijas atgriešanos 
starptautiskajā obligāciju tirgū 2001. gada jūnijā, kad tā veiksmīgi izlaida ASV dolāra 
obligācijas. 

2.3. Strukturālās reformas 

Dziļā tautsaimniecības lejupslīde 2008.–2009. gadā un tai secīgā ES/SVF finanšu 
programma veicināja vairākas plašas reformas nodokļu sistēmā, būtisku izdevumu 
samazinājumu un valsts pārvaldes vienkāršošanu. Ietaupījumi izglītības un veselības 
aprūpes nozarēs tika panākti, veicot darbinieku atlaišanas un likvidējot nepilnīgi 
izmantotas iestādes. Lai gan minētās reformas bija sāpīgas, to nepieciešamību noteica 
tūlītēja vajadzība ierobežot publiskā sektora izdevumus, turklāt daudzi no tiem tik un 
tā būtu bijuši nepieciešami jebkurā gadījumā. Nesenie ieņēmumu veicināšanas 
pasākumi ir bijuši sekmīgi, bet nodokļu slogs, jo īpaši algas nodokļu slogs, saglabājas 
salīdzinoši augstā līmenī. 
 
Reformu nepieciešamība kļuva acīmredzama finanšu sektorā, kurā valdība būtiski 
pastiprināja uzraugošo institūciju darbību, tostarp stingrāku sadarbību ar ārzemju 
banku, kurām ir meitasbankas Latvijā, mītnes valstu iestādēm. Latvija ir dalībvalsts 
kopējā banku sektora krīzes risinājuma struktūrā Ziemeļvalstu reģionā, kas tika 
izveidota 2010. gada augustā. Likviditātes un kredītriska vadības noteikumi tika 
pārskatīti, kā arī tika stiprināta depozītu apdrošināšanas sistēmas neatkarība. 
Galvenais faktors finanšu sektora atveseļošanās nodrošināšanai, protams, bija 
„Parex banka” restrukturizācija, kā arī tai secīgā rekapitalizētās „labās” bankas 
(„Citadele”) nodalīšana, kas pašlaik var veikt kreditēšanu un kuru saskaņā ar plānu 
paredzēts nodot privātiem akcionāriem. 
 
Valdība ir veikusi nepieciešamos pasākumus, kuru mērķis ir tirgus prasībām 
atbilstošu kredītu izsniegšana mājsaimniecībām un uzņēmumu parādu 
restrukturizācija – jautājums, kas prasīja tūlītēju risinājumu, lai mazinātu 
nepieciešamību izmantot valsts līdzekļus. Tika pastiprināti stimuli parādu piedošanai 
vai ātrai ārpus tiesas parādu restrukturizācijai, tika veiktas izmaiņas uzņēmumu un 
fizisko personu maksātnespējas režīmā. Minētie pasākumi jau ir sākuši dot pirmos 
augļus. 
 
Nozīmīgs progress panākts arī enerģētikas tirgū, ko daļēji noteica Ignalinas 
atomelektrostacijas Lietuvā slēgšana, aktualizējot nepieciešamību attīstīt alternatīvus 
enerģijas avotus. Pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot esošās spēkstacijas, kā, piemēram, 
nesen veiktā „Latvenergo” ražotnes Rīgā modernizācija, uzlabo enerģijas ražošanas 
efektivitāti. Būtiski uzlabots atjaunojamās enerģijas tiesiskais regulējums, kad 
2007. gadā tika ieviesti valsts regulētie tarifi un obligātais aizvades mehānisms. Valsts 
regulētie tarifi būs spēkā desmit gadus, un, minētajam termiņam beidzoties, tie tiks 
samazināti. Uzņēmumi ir tiesīgi izmantot minēto tarifu, pārdodot enerģiju 
publiskajam energoapgādes uzņēmumam „Latvenergo”. Minētais regulējums tiek 
pārskatīts, kā arī sagaidāms, ka līdz gada beigām tiks ieviests jauns atjaunojamās 
enerģijas atbalsta mehānisms. 
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Nesenie valdības paziņojumi aktualizē tās skaidro nolūku restrukturēt 
tautsaimniecību, atbalstot ilgtspējīgākas attīstības modeli. Valdība īsteno 
„konkurētspējas programmu”, tostarp izmantojot pētījumu, kura rezultātā tiks ieteiktas 
specifiskas rekomendācijas par nepieciešamo darbaspēka kvalifikāciju, kā arī meklē 
veidus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, pamatojoties uz izmērāmiem kritērijiem. 
Prioritārās nozares ir uz eksportu orientēta ražošana, loģistika un infrastruktūra, kā arī 
investīcijas energoefektivitātes palielināšanas veicināšanai. 
 
Sk. 2. pielikumu, kurā ietverts pārejas posma izaicinājumu detalizētāks novērtējums. 
 
2. attēls. ERAB pārejas posma rādītāji Latvijai, 2010. gads 
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Teksts angļu valodā: 

Section transition score – Nozaru pārejas rādītāji 
 
Agribusiness – Lauksaimniecība 
General Industry – Vispārīgā ražošana 
Real Estate – Nekustamais īpašums 
Natural Resources – Dabas resursu 
Sustainable Energy – Ilgtspējīga enerģija 
Electric Power – elektroenerģija 
Telecom – Telekomunikācijas 
Water and Wastewater – Ūdens un kanalizāciju apgādes 
Urban Transport – Pilsētu transports 
Roads – Ceļi 
Railways – Dzelzceļi 
Banking – Bankas 
Insurance and other – Apdrošināšana u. c. 
MSME finance - MMVU finansējums 
Private Equity – Privātais kapitāls 
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Capital markets – Kapitāla tirgi 

2.4. Uzņēmējdarbības vide 

Uzņēmējdarbības vide Latvijā ir viena no labākajām pārejas valstu reģionā. Pasaules 
Bankas 2011. gada aptaujā „Doing Business” Latvija ir 24. vietu pasaulē, paceļoties 
no 27. vietas 2010. gadā, lai gan abas pārējās Baltijas valstis ierindojušās augstākās 
vietās, Latvijas vieta ir salīdzinoši augsta salīdzinājumā ar pārējām Eiropas Padomes 
Attīstības bankas (EPAB) (Council of Europe Development Bank (CEB)) valstīm. 
Turklāt pēdējos gados ir panākti uzlabojumi tādās jomās kā uzņēmējdarbības 
izbeigšanas, īpašumu reģistrēšanas, maksātnespējas un ārpus tiesas strīdu risināšanas 
kārtības regulējumā, kā arī nekustamā īpašuma reģistrēšanas kārtībā. Latvijā ir 
panākts eksporta un importa formalitāšu kārtošanas laika samazinājums, ieviešot 
elektroniskās muitas deklarāciju pieņemšanas sistēmu. 
 
Tomēr, neņemot vērā jau padarīto, ir nepieciešami vairāki uzlabojumi. Korupcija ir 
nopietna problēma: „Transparency International” 2010. gada Korupcijas uztveres 
indekss ierindo Latviju 59. vietā 178 valstu vidū un 25. vietā 30 Eiropas valstu vidū. 
Saskaņā ar aptaujas „Doing Business” rezultātiem problemātiskākās jomas ir 
būvniecības atļauju izsniegšana un uzņēmējdarbības izbeigšana. 2009. gadā veiktajā 
ERAB/Pasaules Bankas Uzņēmējdarbības vides un uzņēmumu aptaujā tika 
noskaidrots, ka būtisks šķērslis uzņēmējdarbībai ir nodokļu likmes un politiskā 
nestabilitāte, kurām sekoja nodokļu administrācija un nepietiekami kvalificēts 
darbaspēks. Turklāt vairākos nozīmīgos tautsaimniecības sektoros darbību ietekmē 
dominējoši valsts uzņēmumi. Ēnu ekonomikas īpatsvars ir nozīmīgs: 2007. gadā 
Pasaules Banka aplēsa, ka minētais īpatsvars ir gandrīz 42% no IKP, kas ir 
visaugstākais rādītājs Eiropas Savienībā. 
 
Ministru kabinets nesen apstiprināja rīcības plānu uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, 
kura mērķis ir vienkāršot kārtību uzņēmējdarbības vides uzsākšanai, uzlabot nodokļu 
administrācijas darbu, stiprināt investoru aizsardzības sistēmu, attīstīt e-pārvaldību. 
Rīcības plānā valdība noteikusi vairākus pasākumus ēnu ekonomikas apkarošanai, 
tostarp administratīvās kontroles procedūru vienkāršošanu uzņēmumiem, kas izpilda 
noteiktus caurspīdīguma (pārredzamības) principus. Minētā rīcības plāna īstenošana ir 
priekšnoteikums ēnu ekonomikas apkarošanai, nodrošinot vienādus spēles noteikumus 
visiem tirgus dalībniekiem. 

2.5. Sociālā vide 

Kopš pārejas posma sākuma dzīves līmenis Latvijā ir būtiski uzlabojies, neņemot vērā 
nopietno krīzi. ANO Tautas attīstības indekss (vispārējā labklājības līmeņa rādītājs) 
kopš 1995. gada ir uzlabojies, Latvija ir 48. vietā 2010. gadā. Tomēr Latvijas rādītāji 
ir zemāki par lielāko daļu citu EPAB valstu rādītāju. 2009. gadā paredzamais vidējais 
dzīves ilgums bija 72,2 gadi, kas ir būtiski zemāks par atbilstošo rādītāju ES un ESAO 
dalībvalstīs (kurās tas ir apmēram 79 gadi).2 Nevienlīdzība Latvijā ir diezgan izteikta, 
Latvijai ir augstākais Gini koeficients ES dalībvalstu vidū. Saskaņā ar „Eurostat” 
informāciju 2009. gadā 25,7% iedzīvotāju dzīvoja uz nabadzības sliekšņa, kas ir 
augstākais rādītājs ES dalībvalstu vidū. 
 
                                                 
2 Pasaules Banka, Pasaules attīstības rādītāji. 
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Paredzams, ka nākamo piecdesmit gadu laikā Latvija pieredzēs otro lielāko relatīvo 
iedzīvotāju skaita kritumu Eiropas Savienībā (samazinājums par 26%) un nodarbināto 
skaitā (par 43%).3 Tas nozīmēs akūtu spiedienu uz valsts pensiju sistēmu, ņemot vērā, 
ka atkarības koeficients (iedzīvotāju, kuru vecums ir 65 gadi un vairāk, un 
darbaspēka, kura vecums ir 15–64 gadi, attiecība) strauji palielināsies no 25% pašlaik 
līdz 54% 2050. gadā.4 
 
Pašlaik iedzīvotāju veselības rādītāji ir labi salīdzinājumā ar vidējiem rādītājiem 
ESAO dalībvalstīs, lai gan nedaudz sliktāki nekā pārējās EPAB valstīs. Kopējie 
veselības aprūpes izdevumi 2009. gadā bija 6,5% no IKP, no tiem valsts veselības 
aprūpes izdevumi bija 3,6% no IKP. Iedzīvotāju novecošana un izdevumi 
nepieciešamība palielinās valsts izdevumus par veselības un vecu cilvēku aprūpi 
nākamo 20 gadu laikā par 1–1,5% no IKP, ja vien netiks veikti pasākumi iepriekš 
minētā novēršanai.5  
 
Bezdarba līmenis Latvijā būtiski palielinājās krīzes laikā, sasniedzot 20,1% 
2009. gada nogalē, kas bija augstākais rādītājs ES. 2010. gada nogalē bezdarba 
līmenis bija samazinājies, tomēr saglabājās joprojām augstā līmenī – 17,2%. Jauniešu 
bezdarbs sasniedza 30,4% 2010. gada nogalē un pašlaik ir samazinājies, tomēr tas ir 
būtiski lielāks par vidējo ES rādītāju. Ilgtermiņa bezdarbs arī būtiski palielinājās līdz 
9,3% un ir otrais lielākais EPAB reģionā pēc Slovākijas. Turklāt nodarbinātības 
līmenis ir samazinājies no 76% 2008. gadā līdz 65% 2010. gadā, kas ir daudz zemāks 
nekā vidējais ES mērķa rādītājs – 75%. 
 
Izglītības līmenis Latvijā vērtējams kā vidējs salīdzinājumā ar citām reģiona valstīm. 
Tomēr augstskolu studentu skaits sasniedza 69,2% 2008. gadā, palielinoties no 56,3% 
2000. gadā. Vidējais izglītības iegūšanas laiks 2010. gadā bija 11,5 gadi, kas ir 
nedaudz augstāks rādītājs par vidējo ESAO rādītāju – 11,4 gadi. Tomēr 2009. gadā 
ESAO Programma starptautisko studentu novērtēšanai ietvaros Latvija ierindojās 
30. vietā no 66 valstīm, turklāt tās rādītāji par visiem trīs novērtētajiem priekšmetiem 
bija zemāki par ESAO vidējo rādītāju, neņemot vērā to, ka valsts ir panākusi būtiskus 
uzlabojumus minēto atšķirību novēršanai. 

2.6. Tiesiskā vide 

Bankas nesen veiktais reģiona komerciālā un finanšu regulējuma novērtējums norāda 
uz to, ka Latvijai ir relatīvi attīstītāks komerciālais regulējums salīdzinājumā par citu 
pārejas valstu regulējumu. 
 
2010. gadā tika pieņemts jauns Likums par maksātnespēju, kas novērsa daudzas esošā 
maksātnespējas regulējuma nepilnības, tostarp vieglāku piekļuvi maksātnespējas un 
restrukturizācijas procedūrai, ātrāku kārtību parādnieka aktīvu pārdošanai un 
likvidācijai. Tomēr bankas uzskata, ka jaunais fizisko personu maksātnespējas režīms 
ir pārāk izdevīgs parādniekiem. 
 

                                                 
3 Eiropas Komisijas 2009. gada ziņojums par novecošanu. 
4 ANO, Iedzīvotāju perspektīvas 
5 SVF, makrofiskālās veselības aprūpes reformas sekas attīstītajās un attīstības valstīs.  
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Lai gan reģistrācijas kārtību varētu pilnveidot daži tehniski uzlabojumi, ķīlu 
regulējums valstī praksē darbojas labi, kas veicinās Bankas kreditēšanu, jo īpaši MVU 
sektorā. Arī 2009. gada publiskās un privātās partnerības tiesiskais regulējums ir labs 
pamats Bankas darbībām, kas vērstas uz PPP attīstību Latvijā. 
 
Kā tas ir ierasts pārejas posma valstīs, investori pilnībā neuzticas tam, ka Latvijas 
tiesas ievēros likumu prasības, iztiesājot saimnieciskus strīdus. Turklāt 2008.–
2009. gada globālā krīze nopietni pārbaudīja tiesu jaudu saistībā ar tiesību atteikšanu 
izpirkt ķīlu zīmi attiecībā uz sliktajiem kredītiem. Latvijas valdībai būtu jāturpina 
pasākumi, kuru mērķis ir tiesnešu tehnisko prasmju un integritātes uzlabošana. 
 
Sk. 3. pielikumu, kurā ietverts tiesiskās vides detalizētāks novērtējums. 

2.7. Energoefektivitāte un klimata izmaiņas 

Latvija ir panākusi nozīmīgu progresu, realizējot tās ilgtspējīgo enerģijas potenciālu, 
un pašlaik ir līderis ERAB valstu vidū gan energoefektivitātes, gan atjaunojamās 
enerģijas jomā.6 Atjaunojamās enerģijas īpatsvars Latvijas energoapgādē tradicionāli 
ir bijis augsts, un 2008. gadā tas bija 29,9% no kopējā energopatēriņa, lai gan rādītājs 
salīdzinājumā ar 2005. gadu samazinājās par 2,6%. Apmēram 44,7% no 2010. gadā 
saražotās elektrības tika saražota no atjaunojamiem resursiem. Latvija ir apņēmusies 
izpildīt ES 20/20/20 mērķus un saražot 40% no tās enerģijas no atjaunojamiem 
resursiem līdz 2020. gadam. Lai minēto mērķi sasniegtu, Latvijai jāsaražo apmēram 
59,8% no elektrības un 53,4% no siltuma, izmantojot atjaunojamos resursus 
2020. gadā. 
 
Relatīvā enerģijas intensitāte Latvijā jau ir pārsniegusi ES-15 vidējo rādītāju.7 Tas 
atspoguļo ievērojamo progresu kopš pārejas posma sākuma, kad enerģijas intensitāte 
gandrīz divkārt pārsniedza ES-15 vidējo rādītāju. Rādītājs samazinājās enerģijas 
efektīvākas izmantošanas, strukturālu izmaiņu un valsts ekonomikas vispārējās 
izaugsmes dēļ. Būdama ES dalībvalsts, Latvija apņēmās samazināt energoefektivitāti 
par 20% līdz 2020. gadam, tā piedalās ES emisiju (kvotu) tirdzniecības programmā 
(ES ETP), tai arī būs jāievieš citu ES direktīvu prasības, kā, piemēram, direktīvu par 
lielām sadedzināšanas ražotnēm, kombinētajiem siltuma un enerģijas, un 
energoapgādes pakalpojumiem. Tātad energoefektivitātes uzlabojumi joprojām ir 
svarīgi valsts tautsaimniecības konkurētspējai. 
 
Neņemot vēra nozīmīgos uzlabojumus, nākotnes izaicinājumi ietver 
energoefektivitātes turpmāku uzlabošanu, atjaunojamās energoapgādes īpatsvara 
palielināšanu atbilstoši ES nospraustajiem mērķiem. Atjaunojamās un ilgtspējīgas 
enerģijas izmantošana un energoefektivitātes uzlabošana visos tautsaimniecības 
sektoros ir būtiski uzdevumi, lai Latvija varētu sasniegt nozīmīgos ES mērķus un 
dažādot tās energoapgādi. 
 

                                                 
6 Pāreja uz zema oglekļa ekonomiku, ERAB 2011. 
7 Enerģijas intensitāte atbilstoši 2008. gada IKP pirktspējas paritātei. EEZ, „Eurostat” 
un „Ameco” datubāzes, Eiropas Komisija 
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3. STRATĒĢISKIE VIRZIENI 

3.1. Pārejas posma izaicinājumi 

Latvija ir priekšgalā izvirzījusies pārejas posma valsts, kas bija ieviesusi lielu daļu ES 
tirgus regulējuma, pirms tā pievienojās ES 2004. gadā, un kas ir guvusi labumu no 
integrācijas ES iekšējā tirgū, ko noteica būtiska ārvalstu tiešo investīciju ieplūšana un 
tās tirdzniecības pārorientēšana. Tomēr Latvijai kā nelielai un ļoti atvērtai valstij, 
nācās saskarties ar pārāk lielas kapitāla ieplūšanas nelabvēlīgajām sekām, jo īpaši 
tām, kas skāra vietējo nekustamā īpašuma tirgu un saistībā ar ieguldījumiem ārzemju 
banku meitasuzņēmumos ar secīgu kreditēšanas bumu vietējā finanšu sistēmā. 

Krīze atklāja daudz patiesāku ainu par daudziem nozīmīgiem pārejas posma 
izaicinājumiem attiecībā uz tirgus institūcijām un tirgus struktūrām. 2010. gadā 
veiktajā pārejas posma izaicinājumu novērtējumā, kas tika publicēts ziņojumā 
„Transitions Report”, konstatētas kopumā nelielas un nebūtiskas neatbilstības tirgus 
institūciju sektorā un vidēji lielas neatbilstības ceļu un privātā kapitāla sektorā. Tirgus 
struktūras arī uzrādīja vidēji lielas neatbilstības daudzos sektoros, jo īpaši enerģētikas, 
bankas, MNVU finanšu un privātā kapitāla sektorā. Pārejas posma izaicinājumu 
risināšana būs svarīgs faktors, lai Latvija varētu pievienoties eirozonai.  

Šajā kontekstā valdības apņemšanās stiprināt konkurētspēju un uzlabot 
uzņēmējdarbības vidi ir atbilstoša. Krīzes laikā valdība veiksmīgi apstiprināja 
„iekšējās devalvācijas” sarežģīto modeli, atbalstot nepieciešamās korekcijas valūtas 
piesaistei – pēc būtības dramatisku valsts iestāžu un privātā sektora nodarbināto algu 
samazinājumu. Turpmāk būs nepieciešami konkurētspējas uzlabojumi, kas rodas ne 
tikai izmaksu samazināšanas dēļ, bet panākot efektivitātes uzlabojumus – galvenokārt 
atsākot kapitāla investīcijas un pabeidzot atlikušās strukturālās reformas jomās, kurās 
Banka līdzdarbojas. Turklāt nopietns izaicinājums Latvijai ir tehnoloģiski intensīvāka 
eksporta attīstīšana. Nepieciešams veicināt apstākļus, lai uzņēmumi attīstītu jaunu 
produktus ražošanu, kā arī ar tiem saistītus pakalpojumus. Tādējādi tiktu dažādoti 
eksporta ieņēmumi un veicināta inovācija Latvijā. 

Valdības noteiktie mērķi attīstīt uz eksportu orientētu ražošanu, loģistiku un 
infrastruktūru, kā arī atbalsts energoefektivitātes palielināšanas investīcijām vieš 
cerības un kalpo par pamatu stratēģijā identificētajām darbības prioritātēm. 

3.2. Bankas prioritātes stratēģijas periodā 

Paredzams, ka Latvija pāries jaunā statusā kapitāla resursu ceturtās pārskatīšanas 
(CRR4) periodā (2011.–2015. gads), Bankas darbības prioritātes šajā trīs gadu 
stratēģijas laikā būs vērstas uz noteiktām jomām, kurās pastāv pārejas posma 
izaicinājumi, atveseļošanās pēc finanšu krīzes būs nepieciešams atbalsts un kurās 
jāpaātrina reformas, lai panāktu valsts konkurētspējas uzlabošanos rūpniecības 
sektorā, finanšu pieejamību MVU sektorā un energodrošības uzlabošana. Šim mērķim 
Banka iesaistīsies jomās, kas būs svarīgākās, lai Latvija īstenotu savus ambiciozos 
plānus par pievienošanos eirozonai, kam nepieciešams ne tikai Māstrihtas kritēriju 
izpildīšana, bet arī finanšu stabilitātes un Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas 
uzlabošanas turpmāka veicināšana, lai radītu ilgtspējīgu un sabalansētu izaugsmi. 
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Ņemot vērā nesenās krīzes dziļo ietekmi, ārējos apstākļus un pastāvošos pārejas 
posma izaicinājumus, kas minēti iepriekš, Bankas darbības Latvijā būs vērstas uz 
šādām stratēģiskām prioritātēm. 
 
 Atbalsts investīcijām energodrošības un energoefektivitātes pasākumiem. 

Bankas uzmanības centrā būs jaunu atjaunojamās enerģijas ražotņu attīstības 
veicināšana un finansēšana, kā arī energoefektivitātes uzlabošana gan pašvaldību, 
gan rūpniecības sektorā. ERAB atbalstīs enerģētikas tirgus integrāciju Baltijas un 
plašākā Centrāleiropas reģionā, investīcijas privātā sektora enerģijas ražošanā, jo 
īpaši lai veicinātu elektrības ražošanu no atjaunojamiem avotiem. 

 Finanšu sektora stiprināšana. Turpmākais atbalsts finanšu sektoram būs vērsts 
uz finanšu sektora stabilitātes veicināšanu, tostarp atbalstu „Parex banka” un 
bankai „Citadele”, kredītu atgūšanas atbalstīšanu, attīstot modernas privātā 
kapitāla formas un mezonīna kapitāla finansējuma pieejamību, jo īpaši MVU 
sektorā. Banka turpinās stiprināt pārvaldības un pārredzamības principus savu 
klientu vidū un uzturēs dialogu ar valdību par labākās starptautiskās prakses 
īstenošanu attiecībā uz noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas regulējumu un 
standartus, kas ir obligātas prasības, lai Latvija izveidotos par veiksmīgu reģionālo 
banku centru. 

 Eksporta sektora konkurētspējas uzlabošana. Banka par prioritāru uzskata 
atbalstu uz eksportu orientētiem uzņēmumiem un Latvijas uzņēmumiem, kas veic 
ārvalstu investīcijas rūpniecības un lauksaimniecības sektorā, kā arī atbalstīs 
investīcijas, kuru mērķis ir energoefektivitātes uzlabošana konkurētspējas 
uzlabošanas nolūkā. Latvijas konkurētspēja būs atkarīga arī no uzņēmējdarbības 
vides turpmākiem uzlabojumiem, tāpēc Banka uzturēs politikas dialogu, lai 
atbalstītu Latvijas centienus samazināt birokrātiju un pelēkās ekonomikas apmēru, 
lai padarītu Latviju par atraktīvāku mērķa valsti ārvalstu tiešajām investīcijām. 

 Politikas dialogs. Banka uzturēs politikas dialogu ar Latvijas valdību par 
reformām finanšu sektorā, jo īpaši par atbalstu „Parex banka” un „Citadele” 
restrukturizācijai, ciešā sadarbībā ar Eiropas Komisiju un SVF. Banka turpinās 
atbalstīt uzņēmumu pārvaldības uzlabošanas centienus Latvijā, jo īpaši biržā 
nekotētos un valsts īpašumā esošos uzņēmumos. Sabiedriskajā sektorā politikas 
dialoga centrā būs iepirkuma procedūras uzlabošana un caurspīdīguma 
veicināšana. Tiks veicināta PPP un attiecīgā tiesiskā regulējuma attīstība, jo īpaši 
attiecībā uz ceļu un citas infrastruktūras celtniecību. 

3.3. Izaicinājumi nozarēs un Bankas operatīvie risinājumi 

Bankas darbību potenciālais loks būs saistīts ar tām nozarēm, kuros pārējas posma 
neatbilstības tiek vērtētas kā „vidējas”, pieprasījums pēc Bankas finansējuma un 
tehniskās palīdzības ir stabils, un Banka piešķir finansējumu papildu finansējumam no 
citiem avotiem, tostarp no ES. Turpmāk minētās nozares un darbības prioritātes atbilst 
šim aprakstam, tomēr nav paredzams, ka stratēģijas periodā Banka obligāti identificēs 
atbilstošus projektus visos tirgus sektoros. 

3.3.1. Infrastruktūra un enerģija 
 
Izaicinājumi nozarēs 
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 Stiprināt energodrošību un uzlabot energoefektivitāti. Ņemot vērā 
energoapgādes avotu koncentrētību, valdībai jānodrošina pasākumi 
energoapgādes iespējamu pārrāvumu nepieļaušanai. Vietējās konkurences 
veicināšana ilgtspējīgas enerģijas ražošanas un apgādes nozarē, kopā ar 
efektīviem pārrobežu savienojumiem, veicinās uzlabojumus enerģijas tirgū un 
nodrošinās vislabāko energouzņēmumu sastāvu. Pašvaldības siltumapgādes 
uzņēmumu darbības izmaksas ir pārāk lielas siltuma zaudējumu dēļ, un daudzām 
ēkām un privatizētām ražotnēm ir vāja energoefektivitāte. Lai sasniegtu valsts 
nospraustos mērķus attiecībā uz atjaunojamo enerģiju, ir nepieciešami papildu 
uzlabojumi minētajā tirgū. 

 Pabeigt enerģētikas sektora liberalizāciju un nodalīšanu. Vertikāli integrēto 
valsts uzņēmumu, jo īpaši „Latvenergo” dominējošais stāvoklis enerģētikas 
sektorā rada bažas, un tas kavē iesaistīšanos reģionālajā enerģijas tirgū. 

 Palielināt privātā sektora dalību pašvaldības sektoros. Privātā sektora 
iesaistīšanās apkures, ūdens un kanalizācijas, pilsētu transporta un arī valsts 
transporta infrastruktūras pakalpojumu nodrošināšanā joprojām ir zema. 

 Stiprināt ceļu sektora tiesisko regulējumu un uzturēšanu. Jāturpina attīstīt ceļu 
aģentūras darbība (valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”). Ceļu 
uzturēšanas konkursu rīkošana, uz rezultātiem bāzētu līgumu slēgšana, kā arī PPP 
projektu attīstība atbilstoši labai starptautiskai praksei ir attīstības sākuma stadijā. 

 
Bankas operatīvie risinājumi 
 
Energodrošības stiprināšanas un energoefektivitātes uzlabošanas nolūkā Banka 
atbalstīs Latvijas centienus attīstīt elastīgu un konkurētspējīgu elektrības tirgu, 
atbalstot projektus, kas veicina privāto līdzdalību un uz tirgus noteikumiem balstītu 
elektroenerģijas ražošanas un apgādes attīstību. Īpašs tiks atbalstīta atjaunojamās 
elektrības ražošana. ERAB sekmēs atbalstīt enerģijas tirgus integrēšanu (Baltijas) 
reģionā, stiprinot tīklus, kur nepieciešams, un sadarbosies ar uzņēmumiem un 
pašvaldībām tieši vai ar finanšu iestāžu starpniecību, kā arī ar valdību, lai papildinātu 
esošās atbalsta programmas energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas investīcijas. 
Sadarbība ar pašvaldībām ietvers sadarbību ar komunālo pakalpojumu uzņēmumiem 
(ūdens un siltums) to energoefektivitātes uzlabošanai. Atzīstot tādu investīciju 
nozīmīgumu, kas saistīti ar jaunu tehnoloģiju ieviešanu, enerģijas pakalpojumus un 
uzlabojot pieprasījuma pusi, ERAB var īstenot projektus enerģijas pakalpojumu 
uzņēmumu jomā un viedo tīklu un uzskaites jomā. Banka ir gatava spēlēt nozīmīgu 
lomu reģionālās sašķidrinātās dabasgāzes termināļa celtniecībā, ja valdība nolemtu 
īstenot šo projektu. 
 
Enerģētikas sektora liberalizācijas veicināšanas un sadalīšanas nolūkā Banka 
izvērtēs finanšu investīcijas enerģijas sektorā, izmantojot struktūras, kas sekmētu 
gāzes pārvadi, izplatīšanu un ražošanas aktīvus. 
 
Lai palielinātu privātā sektora dalību pašvaldības sektorā, Banka aktīvi finansēs 
projektus pašvaldības transporta sektorā un palīdzēs attīstīt PPP struktūras atbilstoši 
Latvijas valdības pieņemtajam uzstādījumam sekmēt PPP struktūru attīstību, cenšoties 
nepieļaut budžeta risku palielināšanos, kas saistītas ar minētajām struktūrām. 
 
Lai stiprinātu regulējumu un apsaimniekošanu ceļu sektorā, Banka veicinās 
ekonomiski dzīvotspējīgu ceļu sektora attīstību, atbalstot PPP projekta sagatavošanu.  
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Enerģētikas un infrastruktūras sektorā var rasties iespējas līdzfinansēt dotācijas no ES 
strukturālajiem fondiem sadarbībā ar EIB, jo īpaši ņemot vērā Latvijas banku sektora 
ierobežotās iespējas nodrošināt nepieciešamo ilgtermiņa kreditēšanu. Tāpat varētu 
notikt arī attiecībā uz sarežģītām PPP struktūrām (t. s. „hibrīda” modeļi, kas 
pamatojas uz privātajiem, valsts un ES līdzekļiem). Banka izvērtēs minētās iespējas 
pēc to atbilstības iepriekš minētajām darbības prioritātēm un tās pārejas posma 
noteikumiem un piedāvās finansējumu pēc parastajiem noteikumiem, kur dotāciju 
elements ir atbilstoši ietverts. 

3.3.2. Finanšu sektors 
 
Nozaru izaicinājumi 
 
 Samazināt valsts lomu banku sektorā. Pēc aktīvu sadalīšanas starp 

„Parex banka” un „Citadele” valsts darbību apjoms bankā „Citadele” pakāpeniski 
būs jāsamazina, ņemot vērā plānoto Bankas pilnīgo privatizāciju. „Citadele” būs 
pilnībā gatava veikt savu lomu kā galvenais kreditētājs uzņēmumu sektorā. 

 Stiprināt finanšu sektora pārvaldību un regulējumu. Lai Latvija nostiprinātu 
tās kā reģiona finanšu centra lomu, finanšu sektoram nemitīgi jāievēro 
visaugstākie finanšu integritātes standarti un jāpārņem labā starptautiskā prakse 
pārvaldības un caurredzamības jomā. 

 Attīstīt vietējos kapitāla tirgus. Vietējā kapitāla tirgus attīstīšanas iespējas būs 
ierobežotas, ko nosaka tirgus instrumentu mazais apjoms. Tomēr nepieciešams 
attīstīt obligāto un brīvprātīgo pensiju fondu, kā arī citu aktīvu pārvaldītāju 
darbību, lai risinātu Latvijas lielos demogrāfiskos izaicinājumus. Ņemot vērā 
paredzamās ļoti zemās pensijas atbilstoši pastāvošajai pensiju indeksācijas 
sistēmu, īpašs izaicinājums sabiedrībā, kas ļoti ātri noveco, ir papildu obligāto un 
brīvprātīgo pensiju fondu nozares pārveidošana. 

 Palielināt inovatīvus finanšu avotus tautsaimniecībā. Piekļuve kredītam rada 
nopietnus ierobežojumus MVU darbībai, jo bankas nosaka arvien stingrākus 
kreditēšanas kritērijus un nelabprāt izsniedz kredītus uzņēmumiem, kam jau ir 
liels saistību apjoms. Privātā kapitāla un mezonīna kapitāla pieejamība, kas 
sekmētu kapitāla ieplūšanu un MVU skaita palielināšanos, ir ierobežota. 
Nozīmīgas iespējas pastāv privātā kapitāla sektorā, tostarp partnerībā ar ES un 
EIB fondiem, kā, piemēram, „Jeremie”.  

 
Bankas operatīvie risinājumi 
 
 
Lai samazinātu valsts lomu banku sektorā, Banka turpinās sekot bankas „Citadele” 
attīstībai un palīdzēs sagatavot bankas „Citadele” atgriešanos pilnīgā privātā īpašumā. 
 
Lai palīdzētu stiprināt finanšu sektora pārvaldību un regulējumu, ERAB, 
pastāvīgi sekojot bankas „Citadele” attīstībai, turpinās uzlabot bankas pārvaldību. 
Šiem mērķiem Banka turpinās sarunas ar Latvijas valdību par banku sektora 
regulējuma problēmām. 
 
Lai veicinātu vietējā kapitāla tirgus attīstību, Banka ir gatava sadarboties ar 
finanšu iestādēm, palīdzot bankas un pārējo aktīvu vērtspapirizēšanā. ERAB meklēs 
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iespējas attīstīt aktīvu pārvaldes un pensiju fondu operatorus, tostarp izmantojot 
bankas „Citadele” meitasuzņēmumus. 
 
Lai palielinātu inovatīva finansējuma avotus tautsaimniecībā, Banka turpinās 
cieši sadarboties ar vietējiem privātā kapitāla investoriem, izvērtēs riska sadalīšanas 
iespēju izmantošanu un meklēs citas iespējas, kas sekmētu kredītu pieejamību 
uzņēmumu sektoram, jo īpaši MVU. 
 
Papildus iepriekš minētajam var rasties citas svarīgas iespējas, kuras varētu izmantot 
un līdzsvarot ES strukturālo fondu finansējumu, ja Banka varēs nodrošināt papildu 
pievienoto vērtību attiecībā uz pārējiem finansējuma avotiem. 

3.3.3. Rūpniecība, tirdzniecība un lauksaimniecība 
 
Nozares izaicinājumi 
 
 Eksporta konkurētspējas uzlabošana un pārrobežu investīciju veicināšana. 

Latvijas eksports ir salīdzinoši nediversificēts, tehnoloģiski intensīvo produktu 
īpatsvars tajā ir niecīgs, kas jo īpaši raksturīgs tirdzniecībā ar Rietumeiropas 
valstīm. Tātad Latvija neizmanto tās galveno resursu – kvalificēto darbaspēku, kas 
apdraud ilgtspējīgu eksporta radītu izaugsmi. Eksporta sektora uzlabošana un 
pārrobežu investīciju veicināšana ir ne tikai atbilstoši valdības mērķi, bet arī 
pārejas posma svarīgi mērķi. Efektivitātes uzlabojumu un higiēnas standartu 
uzlabošana varētu palielināt lauksaimniecības sektora starptautisko konkurētspēju. 

 Privatizācijas procesa pabeigšana. Joprojām pastāv daudz valsts uzņēmumu, kas 
pilda funkcijas, kas galvenokārt ir privātā tirgus funkcijas. Šajos uzņēmumos un 
uzņēmumu sektorā kopumā nepieciešams stiprināt labas pārvaldības standartus. 
Valdība pašlaik izstrādā vadības koncepciju valsts uzņēmumos, ar kuras 
starpniecību paredzēts uzlabot pārvaldību minētajos uzņēmumos. Izņemot valsts 
daļu bankā „Citadele”, nav novērojams liels progress tādu uzņēmumu 
identificēšanā, kurus varētu nodot privatizācijai vai restrukturizācijai, kas beigtos 
ar privatizāciju. 

 
Bankas operatīvie risinājumi 
 
Lai uzlabotu eksporta konkurētspēju un veicinātu pārrobežu investīcijas, Banka 
atbalstīs uz eksportu orientētus uzņēmumus visās nozarēs, kā arī Latvijas uzņēmumu 
pārrobežu investīciju veikšanu Baltijas valstīs vai NVS. Banka jo īpaši atbalstīs tādas 
investīcijas, kuru mērķis ir uzlabot energoefektivitāti uzņēmumu konkurētspējas 
veicināšanai. Šo mērķi var sasniegt, finansējot investīcijas efektīvos enerģētikas 
projektos, efektīvās jaunās jaudās Latvijā vai citās valstīs, jo īpaši uzņēmumos, kas 
jau darbojas ar gandrīz maksimālām jaudām, un finansējot infrastruktūras uzlabošanas 
projektus Latvijā. Tiks izvērtētas arī investīcijas lauksaimniecības sektorā, kuru 
mērķis ir uzlabot darbības efektivitāti un higiēnas standartus. Visbeidzot, kur 
iespējams, Banka atbalstīs uzņēmumus, kas ražo zināšanu ietilpīgus eksporta 
produktus. 
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Lai veicinātu privatizācijas procesa pabeigšanu, rodoties valsts uzņēmumu 
privatizācijas iespējām, ERAB sadarbosies ar valdību un tirgus dalībniekiem, lai 
sekmētu minēto uzņēmumu privatizāciju. 

3.4. Bankas ieteikto risinājumu ietekme uz vidi un sabiedrību 

Latvija, būdama Eiropas Savienības dalībvalsts, ir ieviesusi vides un sociālos 
jautājumus regulējošus tiesību aktus, kas atbilst ES prasībām un ir harmonizēti ar 
ERAB Vides un sociālās politikas, un izpildes prasībām. 
 
Bankas Vides un sociālā politika attiecas uz visiem projektiem Latvijā. Uzmanības 
centrā ir energodrošība un energoefektivitāte, finanšu iestādes un eksporta 
konkurētspēja, kas noteiks daudz jautājumu, kas pastāv minētajās nozarēs. 
Energoefektivitātes un energodrošības jautājumu dēļ ERAB būs jānovērtē un, kur 
iespējams, jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas. Visām jaunajām enerģijas 
ražotnēm būs jāpiemēro ES direktīvā par piesārņojuma integrētu novēršanu un 
kontroli noteiktās labākās pieejamās metodes attiecībā uz emisijām un oglekļa emisiju 
intensitāti. 
 
Ieviešot ERAB Dzimumu līdztiesības rīcības plānu, Banka centīsies atbalstīt sieviešu 
uzņēmējdarbību ar finanšu iestāžu projektu starpniecību, kā arī mudinās privātā 
sektora klientus citās prioritārās nozarēs izmantot uz dzimumu līdztiesību balstītu 
pieeju personāla politikā un praksē (piemēram, vienlīdzīgas iespējas būt pieņemtam 
darbā, vienlīdzīgas karjeras attīstības iespējas). 
 
Dzimumu līdztiesības jautājumu detalizētāks novērtējums ir ietverts 7. pielikumā. 
 
4. PIEKĻUVE KAPITĀLAM: FINANSĒJUMA PRIVĀTIE UN PUBLISKIE 

AVOTI 

4.1. Piekļuve komerciālu avotu kapitālam 

Finanšu krīzes laikā Latvijas valsts kredītreitings tika vairākas reizes samazināts, ko 
lielākoties noteica bažas par iespējamo valūtas devalvāciju. Budžeta stāvokļa krietnais 
uzlabojums sekmēja to, ka 2011. gada martā „Fitch” reitingu aģentūra piešķīra 
investīciju kvalitātes novērtējumu BBB atkārtoti (ar pozitīvām izredzēm). S&P 
reitings saglabājas „spekulatīvs” kategorijā, arī ar pozitīvām izredzēm. Minēto 
novērtējumu ietekmē izmaksas, kas saistītas ar darbību veikšanu, lai nepieļautu valsts 
maksātnespēju, piecu gadu KNM (CDS) starpība ievērojami samazinājās līdz 200 b.p. 
maijā, nonākot Lietuvas līmenī. Pozitīvie vērtējumi ļāva valstij piekļūt eiroobligāciju 
tirgiem 2011. gada jūnijā, organizējot pirmo obligāciju laidienu no 2008. gada, kas 
vērtējams kā stāvokļa normalizēšanās kapitāla tirgu piekļuvei. 
 
Sākoties finanšu krīzei un notiekot būtiskām izmaiņām Latvijas ārējā bilancē, valsts 
pieredzēja dramatisku pozīcijas maiņu savā kapitāla kontā, kad bruto naudas līdzekļu 
ieplūšana banku aizdevumu veidā Latvijai svārstījās no ienākošām plūsmām apmēram 
25% no IKP 2007. gadā līdz izejošām plūsmām apmēram 12% no IKP 2009. gadā. 
Minētās izejošās naudas plūsmas joprojām turpinās, lai gan mazākā apmērā, ņemot 
vērā kreditēšanas samazinājumu vietējā tirgū, kā arī ņemot vērā ārvalstu banku 
ierobežojumu palielināšanu to meitasbankām. 
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Neto ārvalstu tiešo investīciju apmērs palielinājās par 1,5% no IKP 2010. gadā, tomēr 
tās pašlaik ir vērstas galvenokārt uz ražošanas un infrastruktūras sektoru. Iepriekš 
raksturīgās investīcijas banku un nekustamā īpašuma sektorā ir gandrīz izzudušas. 
 
Komercbanku finansējuma pieejamība Latvijā joprojām ir problemātiska. Vietējiem 
uzņēmumiem izsniegto aizdevumu portfelis ir samazinājies no 2009. gada, kad tas 
saruka par 6,8%, 2010. gadā tas samazinājās vēl par 7,3%. 2011. gada trijos mēnešos 
izsniegto aizdevumu apmērs gan vietējiem, gan citu valstu uzņēmumiem samazinājās 
vēl par 3,8%. 2011. gada trijos mēnešos jaunu aizdevumu izsniegšana Latvijas 
uzņēmumiem noritēja gausi. Minētajā periodā izsniegto jaunu kredītu apmērs bija 
tikai 124 miljoni eiro. 

Privātais kapitāls, kas varētu kļūt par būtisku sākotnējā kapitāla avotu jauniem un 
inovatīviem uzņēmumiem, ir savas attīstības sākumposmā. Lai gan desmit reģionālo 
fondu pārvaldītāji ir iekļāvuši Latviju savu investīciju kopumā, aktīvi kapitāla 
ieguldījumi izpaliek. Uzņēmumu, kuros tiek veikti ieguldījumi, pamatdarbība ir 
eksports. 

4.2. Apstiprināti finansējuma avoti: sadarbība ar citām Starptautiskajām 
finanšu iestādēm (SFI) un daudzpusējiem donoriem 

2008. gadā tika apstiprināta starptautiska atbalsta programma Latvijai, kurā 
finansējuma apmērs bija 7,5 miljardi eiro. Programmas rezultāti visumā tiek novērtēti 
kā veiksmīgi; valdība izmantoja tikai nelielu daļu no līdzekļiem programmas darbības 
pēdējā gadā. Programmu finansēja ES (lielākā ieguldījuma daļa), SVF un vairākas 
Ziemeļvalstis. Atsevišķas programmas finansēja Pasaules Banka. 
 

Papildus iepriekš minētajam Latvijai ir pieejams maksājumu bilances atbalsts 
nozīmīgu ES kohēzijas fondu veidā, kuru apmērs sasniedz 4,53 miljardus eiro. To 
veido 72% no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda investīcijām 
infrastruktūrā, 17% no Eiropas Reģionālās attīstības fonda humāno resursu attīstībai 
un nodarbinātībai. Fondu izmantošanas rādītājs Latvijai ir apmierinošs – 2011. gada 
martā tas bija 31%. 
 

Citi SFI ir vērsti uz finanšu un infrastruktūras sektoru, jo īpaši infrastruktūru, kas 
saistīta ar enerģētiku, un aizņēmējiem, kuriem ir labāks novērtējums, ir pieejams liels 
finansējums. 
 

 No 2007. gada beigām Eiropas Investīciju banka ir noslēgusi 12 aizdevuma 
līgumus ar Latviju par kopējo vērtību 1,211 miljardu eiro apmērā. Piecas 
aktivitātes ietver līdzfinansējumu ES kohēzijas fondu līdzekļiem no 2007. līdz 
2013. gadam, piecas aktivitātes – Latvijas bankām – un divas – „Latvenergo”. 
2009. gadā izsniegtā 100 miljonu eiro lielā aizdevuma „Latvenergo” mērķis ir 
jaunu siltuma un elektrības ražotņu celtniecība Rīgā, to līdzfinansē ERAB un 
komercbanku sindikāts. Tas bija pirmais līdzfinansēšanas gadījums ar SFI Latvijā 
kopš 2000. gada. 2008. gadā Latvijas valdība noslēdza finansēšanas līgumu par 
500 miljoniem eiro ar EIB par ES fondu līdzfinansējumu programmas darbības 
laikā no 2007. gada līdz 2013. gadam. Nākamajā gadā finansēšanas līguma 
summa tika palielināta līdz 750 miljoniem eiro. 
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 No 2008. gada beigām Eiropas Investīciju fonds ir parakstījis garantijas līgumu 
par 30 miljoniem eiro ar Latvijas Hipotēku un zemes banku atbilstoši 
Konkurētspējas un inovāciju ietvara programmai un četrus līgumus ar finanšu 
starpniekiem Latvijas „Jeremie Holding” pārvaldītā fonda ietvaros par līdzekļu 
piešķiršanas garantiju 86,7 miljonu eiro apmērā. 
 

 No 2007. gada beigām „Ziemeļvalstu investīciju banka” (ZIB) ir izsniegusi trīs 
aizdevumus Latvijai 171 miljonu apmērā: 50 miljoni eiro kredītu „Latvenergo”, 
100 miljonu eiro kredītu „Latvijas Hipotēku un zemes bankai” un 21 miljonu eiro 
kredītu „Latvijas Dzelzceļam”. 
 

 No 2007. gada beigām Eiropas Attīstības bankas padome ir apstiprinājusi trīs 
kredītus 250 miljonu eiro apmērā Latvijai:  100 miljonu eiro aizdevumu SEB, 
kura mērķis ir pašvaldību infrastruktūras celtniecība un uzlabošana, NVU un 
sociālo ēku celtniecībai visās trīs Baltijas valstīs; 100 miljonu eiro aizdevums 
„Swedbank” līdzīgiem mērķiem un 50 miljonu eiro aizdevums Latvijas valdībai 
pilsētu un lauku infrastruktūras uzlabošanas mērķiem. 
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1. PIELIKUMS – POLITISKĀS VIDES NOVĒRTĒJUMS 
 
Vispārīgi 
 
Latvijas Republika izpilda noteikumus, kas noteikti Bankas izveidošanas līguma 
1. pantā. 
 
Latvija ir panākusi nozīmīgu progresu ceļā uz daudzpartiju demokrātiju kopš tās 
neatkarīgas atgūšanas 1991. gadā. Valstī ir notikušas sešas Saeimas vēlēšanas, sešas 
pašvaldību vēlēšanas un pieci tautas referendumi, visus minētos notikumus 
starptautiskie novērotāji ir atzinuši par brīviem un godīgiem. Latvijas plašsaziņas 
līdzekļos ir atļauta viedokļu daudzveidība, plašsaziņas līdzekļi konkurē savstarpēji un 
kļūst arvien depolitizētāki, civiliedzīvotāji ir atsaucīgi un nevalstiskais sektors kļūst 
arvien profesionālāks un pašpietiekams.  
 
Krīzes ietekme 
 
Ekonomiskā krīze spēcīgi skāra Latviju 2008. gada beigās, kas noveda pie politiķu 
viedokļu dalīšanās un paātrināja valdības krišanu. Latvijas prezidents 
Zatlers nominēja par premjerministru Valdi Dombrovski, ekonomistu un tobrīd 
Eiropas Parlamenta deputātu. Premjerministrs Dombrovskis spēja izveidot piecu 
partiju koalīcijas valdību, kas nodrošināja pārspēku Saeimā. Koalīcija veikli 
apstiprināja grozīto budžetu, kas paredzēja lielus valsts izdevumu samazinājumus, 
tostarp politiski sensitīvo publiskā sektora darbinieku atalgojuma 15% samazinājumu. 
Algu samazinājums visos publiskajos sektoros izrādījās politiski grūti izturams, un 
viena partija aizgāja no koalīcijas 2010. gada martā, aiz sevis atstājot mazākuma 
valdību. Neņemot vērā to, koalīcijas partneri spēja saglabāt pietiekamu vienotību, 
turpinot SVF/ES stabilizācijas programmas īstenošanu. 
 
Politiskā atbildība 
 
Latvijas politiskās institūcijas nodrošina tautas pārstāvniecību, kā arī efektīvu 
politiskās varas pārbaudes un atbilstības sistēmu. Saeima ir vienkameras parlaments, 
kurā ir 100 deputātu, kuri tiek ievēlēti uz četriem gadiem, pamatojoties uz 
proporcionālu pārstāvniecību. Politiskajām partijām ir jāpārvar 5% šķērslis iekļūšanai 
Saeimā. Premjerministrs ir valdības vadītājs. Formālā izpildvara pieder prezidentam, 
kuru ievēl Saeima uz četriem gadiem. Prezidenta pilnvaras ir samērā lielas, tās ietver 
premjerministra apstiprināšanu, kurš savukārt izveido valdību, kuru pēc tam 
apstiprina Saeima. Prezidentam ir pilnvaras sasaukt tautas referendumu par Saeimas 
atlaišanu – pilnvaras, kas līdz šim tika izmantotas tikai vienreiz. 
 
Laika posmā līdz plānotajām 2010. gada oktobra Saeimas vēlēšanām premjerministra 
Dombrovska Jaunā laika partija izveidoja vēlēšanu aliansi ar divām mazākām 
partijām – Pilsonisko savienību un Sabiedrību citai politikai, kopīgi startējot vēlēšanās 
kā Vienotība. Neņemot vērā stingros pasākumus, kurus lielākoties bija īstenojušas 
Vienotības partijas, Vienotībai izdevās iegūt 33 deputātu krēslus Saeimā (no 100). 
Vienotība izveidoja koalīciju ar Zaļo un zemnieku savienību (ZZS), kuriem arī bija 
izdevies palielināt deputātu mandātu skaitu līdz 22, kas kopā nodrošināja vairākumu 
Dombrovska vadītājā reformu valdībā. Kreisi noskaņotajam Saskaņas centra blokam 
arī izdevās palielināt savu vietu skaitu parlamentā no 17 uz 29 vietām, kļūstot par otro 



lielāko vēlēšanu bloku Saeimā, atspoguļojot iesākto politisko partiju sistēmas 
konsolidēšanos Latvijā. 
 
Dombrovska valdība „ugunskristības” divus mēnešus pēc tās maiņas 2010. gada 
decembrī, kad parlaments apstiprināja 2011. gada budžetu, kas paredzēja turpmāku 
nodokļu palielinājumu un valsts izdevumu samazinājumu. Opozīcijas partiju, kuru 
priekšgalā bija Saskaņas centrs, bargi kritizēja valdības priekšlikumus. Tomēr 
opozīcijas aicinājumi atteikties no turpmāku stingru pasākumu ieviešanas neguva 
plašu sabiedrības atbalstu, vēstot par nozīmīgu sabiedrības atbalstu Dombrovska 
valdībai un tās ekonomiskās stabilizācijas un reformu programmai. 
 
Integritātes problēmas 
 
Korupcija administratīvā līmenī nav Latvijai būtiska problēma saskaņā ar Dzīve 
pārejas posmā (DzPP II) otro aptauju, Latvijā ir viens no zemākajiem administratīvās 
korupcijas līmeņiem pārejas valstu vidū, un tā ir līdzīgās pozīcijās kā Igaunija un 
Polija un vairākas Rietumeiropas valstis. Turklāt administratīvās korupcijas līmenis 
salīdzinājumā ar jau tā zemo korupcijas līmeni DzPP I, kas tika veikts 2006. gadā, jau 
ir samazinājies.  
 
Tomēr dažu veiksmīgu uzņēmēju saistība ar zināmām politiskām partijām, politiskā 
lemšanas procesa nepietiekamais caurspīdīgums, politisko partiju finansēšanas veids 
un zemais sabiedrības uzticības līmenis likumdevēja un valdības iestādēm rada bažas. 
Tās pēdējo mēnešu laikā pastiprināja ar korupciju saistītās izmeklēšanas pret trīs 
politiķiem, kas politikā darbojas jau ilgu laiku: Aināru Šleseru un Andri Šķēli, partijas 
Par labāku Latviju kopīgos vadītājus, un koalīcijas partnera ZZS vadītāju 
Aivaru Lembergu. 
 
2011. gada maijā Saeima nobalsoja pret priekšlikumu atcelt Šlesera parlamentāro 
imunitāti, lai atvieglotu viņu uzsākto izmeklēšanu. Minētais balsojums pamudināja 
prezidentu Zatleru, kurš bija devis solījumu „atveseļot” Latvijas politisko sistēmu, 
izziņot tautas referendumu par Saeimas atlaišanu un ārkārtas Saeimas vēlēšanām. 
Minētā prezidenta pilnvara tika izmantota Latvijā pirmo reizi. Kā paskaidroja Zatlers, 
2011. gada maija Saeimas balsojums bija pēdējais notikums vairāku notikumu ķēdē, 
kura dēļ Latvijas sabiedrība sāka apšaubīt politiskās lemšanas procesa godīgumu. 
 
Kārtējā prezidenta netiešās vēlēšanas Saeimā notika 2011. gada 2. jūnijā, piecas 
dienas pēc prezidenta Zatlera rīkojuma par Saeimas atlaišanas referenduma rīkošanu. 
Zatlers tajās piedalījās kā prezidenta kandidāts, jo Vienotība bija izteikusi viņam 
atbalstu. Tomēr Zatlers zaudēja Andrim Bērziņam, kuru nominēja koalīcijas partija 
ZZS. Bērziņš, kurš kļuva par Saeimas deputātu pēc 2010. gada oktobra vēlēšanām, 
pirms tam bija bijis veiksmīgs uzņēmējs, kādreizējais „Unibankas” prezidents, 
„Latvenergo” valdes priekšsēdētājs un Latvijas Rūpniecības un tirdzniecības kameras 
priekšsēdētājs. 
 
 
Neņemot vērā Zatlera zaudējumu prezidenta vēlēšanās, tautas referendums par 
Saeimas atlaišanu notika 2011. gada 23. jūlijā. Tajā Latvijas iedzīvotāji ar lielu 
pārsvaru nobalsoja par Saeimas atlaišanu: ar 94,6% balsu „par” un 5,5% balsu – 
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„pret”. Zatlers izveidoja politisko partiju Zatlera Reformu partija, lai piedalītos 
vēlēšanās, pamatojoties uz pretkorupcijas platformu. 
 
Ārkārtas Saeimas vēlēšanas notika kā plānots – 17. septembrī. Tāpat kā 2010. gadā 
Saeimā iekļūšanas barjeru pārvarēja piecas partijas. Saskaņas centrs atkal ieguva 
visvairāk balsu, iegūstot vairāk deputātu mandātu – 31 iepriekšējo 29 vietā. 
Zatlera Reformu partija guva labus rezultātus, iegūstot 22 vietas Saeimā. Vēlētāju 
atbalsts divām bijušās koalīcijas partijām – premjerministra Dombrovska Vienotībai 
un ZZS – būtiski samazinājās, toties konservatīvi nacionālistiskā Nacionālā apvienība 
palielināja savu Saeimas mandātu skaitu. Latvijas Pirmā partija/Latvijas Ceļš saņēma 
2,4% balsu, nepārvarot slieksni iekļūšanai Saeimā. 
 
Koalīcijas sarunas vēl notiek, spriedze valdošajā elitē, kuru radīja prezidenta 
vēlēšanas un Saeimas atlaišana visdrīzāk novedīs pie izmaiņām politisko spēku 
izkārtojumā nākamajā valdībā. Par daudz svarīgākiem uzskatāma jautājumu par 
pārredzamību un atbildību Latvijas politiskajā sistēmā un ētiku politiskajā dzīvē 
nokļūšana tautas uzmanības centrā. Aptaujās noskaidrots, ka Latvijas iedzīvotāji ir ļoti 
neapmierināti ar ilgtermiņa saistību starp dažiem veiksmīgiem darījumu cilvēkiem un 
Latvijas politisko sistēmu, un vēlēšanu rezultāti atspoguļoja sabiedrības bažas. Viena 
no galvenajām prioritātēm nākamajai valdībai būs reformu ieviešana visos valsts un 
politiskās sistēmas līmeņos, lai novērstu minētās bažas.
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2. PIELIKUMS – PĀREJAS POSMA IZAICINĀJUMU NOVĒRTĒJUMS 
 
Turpmāk tabulā un ziņojumā sniegts pārejas posma izaicinājumu vispārīgs 
izvērtējums pa nozarēm, pamatojoties uz 2010. gada pārejas posma ziņojumu. Katra 
nozare vērtēta no diviem aspektiem, piešķirot vērtējumu tirgus struktūrā un tirgus 
atbalsta institūcijas. Vērtējuma skala ir – nebūtisks, mazs, vidējs un liels. „Nebūtisks” 
nozīmē, ka atlikušie izaicinājumi ir mazsvarīgi un nozare ir pietuvojusies labi 
funkcionējoša tirgus standartiem. „Liels” nozīmē, ka pastāvošie izaicinājumi ir svarīgi 
un ka minētais nozares aspekts ir reformu sākuma posmā.   
 

Nozare Tirgus struktūra Tirgu institūcijas 
Rūpniecība, tirdzniecība un 
lauksaimniecība     

Lauksaimniecība Maza Vidējas 

Rūpniecība un pakalpojumi Nebūtiska Mazas 

Nekustamais īpašums Maza Nebūtiskas 

Telekomunikācijas Maza Nebūtiskas 

Privātais kapitāls Vidēja Vidējas 

Enerģētika     

Dabas resursi Vidēja Nebūtiskas 

Enerģija Vidēja Nebūtiskas 

Ilgtspējīgā enerģija Maza Mazas 

Infrastruktūra     

Pilsētu transports Maza Mazas 

Atkritumu un kanalizācija Maza Mazas 

Ceļi Vidēja Vidējas 

Dzelzceļi Maza Nebūtiskas 

Finanšu iestādes     

Bankas Vidēja Mazas 

MMVU Vidēja Mazas 
Apdrošināšanas un finanšu 

pakalpojumi Maza Mazas 

Kapitāla tirgi Vidēja Mazas 
 
RŪPNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN LAUKSAIMNIECĪBA 
 
Lauksaimniecība 
Tirgus struktūra: Maza 
Institūcijas/politikas: Vidējas 
 
No pievienošanas ES 2004. gadā Latvija ir integrēta ES KLP (CAP) sistēmā. Kā ES 
dalībvalsts Latvija ir saņēmusi nozīmīgu ES atbalstu lauksaimniecībai, lai gan tas ir 
ievērojami mazāks nekā citās ES dalībvalstīs. Zemes tirgus nefunkcionē pietiekami 
labi. Vairāk nekā 80% no aramzemes pieder privātajiem lauksaimniekiem, bet ir 
nepieciešama saimniecību restrukturizācija, jo īpaši ar zemes gabalu un 
īpašumtiesību sadrumstalotību. Lauksaimniecības uzņēmumi ir pilnībā privatizēti, bet 
tāpat kā ES dalībvalstīs jaunajiem īpašniekiem jāsamazina izmaksas, jāuzlabo 



efektivitāte un jāuzlabo higiēnas standarti, lai nodrošinātu konkurētspēju 
starptautiskos tirgos. Produkcijas izsekošanas iespēja ir ļoti zema, jo īpaši pēc 
reģionālajiem EPAB standartiem. Efektīvāka pārtikas preču ražošana atvieglotu 
spiedienu uz piedāvājumu, kas pēdējo gadu laikā palielinājās. Tomēr kreditēšanas 
pieejamību nozarē nelabvēlīgi ietekmēja finanšu krīze. 
 
Ražošana un pakalpojumi 
Tirgus struktūra: Nebūtiska 
Institūcijas/politikas: Mazas 
 
Lai gan Latvijai pastāvošie izaicinājumi ražošanas un pakalpojumu nozarē ir mazi, 
finanšu krīze ir aktualizējusi turpmāku reformu nepieciešamību. Valdība ir veikusi 
svarīgus pasākumus pēc krīzes periodā, lai paātrinātu reformas un uzņēmumu 
restrukturizāciju. Stimuli uz tirgus principiem balstītai parādu restrukturizācijai ir 
uzlabojušies un esošie tiesību akti par ķīlu atsavināšanas kārtību ir grozīti, kas veicina 
dzīvotspējīgu uzņēmumu atveseļošanu un uzņēmumu likvidācijas procedūru. Tiek 
īstenots gada darbības plāns uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, pamatojoties uz 
uzņēmējdarbības veikšanas kritērijiem, ieskaitot pasākumus nodokļu administrācijas 
vienkāršošanai un uzņēmējdarbības uzsākšanai. Valdība ir izteikusi vairākus 
priekšlikumus apkarot pelēko ekonomiku, kas būs jāīsteno, lai veicinātu uz eksportu 
orientētos ĀTI un uzņēmumu restrukturizāciju. Izdevumi P&A, uzņēmumu 
pārvaldības normatīvu kvalitāte un ISO standartu ievērošana salīdzinājumā ar reģiona 
valstīm ir par zemu un ir galvenie izaicinājumi. 
 
Nekustamais īpašums 
Tirgus struktūra: Maza 
Institūcijas/politikas: Nebūtiskas 
 
Nekustamā īpašuma nozare būtiski attīstījās pēdējo desmit gadu laikā. Finanšu krīze 
spēcīgi ietekmēja nozari, jo īpaši biroju segmentu, kas bija daudzu spekulatīvo 
projektu objekts. Mazumtirdzniecības un noliktavu segments tuvojas savam 
piesātinājuma punktam. Tiesiskais regulējums ir kvalitatīvs, īpašuma tiesības un 
līgumu noteikumi tiek ievēroti. Sektorā nav lielas valsts iejaukšanās, piekļuve zemei 
nav būtisks šķērslis. Valsts zemes dienests paātrināja īpašumu reģistrāciju, ieviešot 
tiešsaistes datubāzi, kas ļauj reģistra darbiniekiem pārbaudīt nekustamā īpašuma 
kadastrālo vērtību. Primārā un sekundārie tiesību akti stiprina nekustamā īpašuma 
ilgtspējību (energoefektivitāti, ietekmi uz vidi), ir labi attīstīta un sabiedrības izpratne 
par ilgtspējības jautājumiem arī ir labā līmenī. 
 
Telekomunikācijas 
Tirgus struktūra: Maza 
Institūcijas/politikas: Nebūtiskas 
 
Telekomunikāciju sektora regulējums Latvijā ir labi attīstīts, lai gan ES nesen pauda 
bažas par regulatora neatkarību, un tas tika pakļauts oficiālai izpētei. „Lattelekom”, 
valsts kontrolētais fiksēto līniju pakalpojumu sniedzējs, dominē tirgū, neņemot vērā 
tirgus liberalizāciju 2003. gadā un apmēram 40 alternatīvo operatoru klātbūtni. 
Pēdējie ir sūdzējušies par augstajām instalācijas maksām, ko noteicis esošais 
pakalpojumu sniedzējs. Trešā GSM operatora – „Bites” – ienākšana, mobilo numuru 
pārnesamības ieviešana 2005. gadā palielināja konkurenci mobilo sakaru tirgū, 
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tādējādi palielinot tirgū iekļūšanas izmaksas. Valstij pieder līdzdalības daļas lielākā 
mobilā operatora „LMT” pamatkapitālā. Iekšējā tirgū dominē „Lattelekom”, 
alternatīvie operatori rada konkurenci. Platjoslas interneta izmantošana ir krietni virs 
ES vidējā rādītāja – 61% iedzīvotāju ir pieeja platjoslas interneta pieslēgumam virs 
2 MBPS, salīdzinot ar ES vidējo rādītāju 51% apmērā. 
 
Privātais kapitāls  
Tirgus struktūra: Vidēja 
Institūcijas/politikas: Vidējas 
 
Komerciālā privātā kapitāla tirgus vēl ir attīstības stadijā. Valstī nav fondu 
pārvaldītāju, lai gan tika identificēti vairāk nekā desmit reģionālie fondu pārvaldītāji, 
kas nodrošina savas pakalpojumus arī Latvijā. Aplēstais aktīvā kapitāla apmērs un 
pieejamo kapitāla investīciju summas ir attiecīgi 0,2% un 0,6% no IKP. Tikai riska 
kapitāls, uzņēmumu izpirkšana un mezonīna finansējums ir labi pārstāvēts tirgū, bet 
kapitāla, izaugsmes, restrukturizācijas un infrastruktūras fondu finansējums ir 
nebūtisks. Vietējie institucionālo un privāto investoru finansējuma daļa ir ļoti maza. 
Atbilstība ESAO Uzņēmumu pārvaldības principiem vērtējama kā laba. 
 
ENERĢĒTIKA 
 
Dabas resursi 
Tirgus struktūra: Vidēja 
Institūcijas/politikas: Nebūtiskas 
 
Latvijas naftas imports ir gandrīz pilnībā atkarīgs no Krievijas piegādēm. Ogles tiek 
importētas no Polijas un kaimiņvalstīm. Naftas pārdali veic Latvijas Nafta, valsts 
uzņēmums, kā arī privātie uzņēmumi („Neste”, „Lukoil”, „Statoil” u. c.). Gāzes 
uzglabāšanas, izplatīšanas un piegādes darbības veic AS „Latvijas Gāze” (LG), 
vertikāli integrēts uzņēmums, kura īpašnieki ir „E.ON Ruhrgaz” (47,23%), 
„Gazprom” (34%), „Itera-Latvija” (16%) un daži mazākuma akcionāri. Gāzes tirgus 
liberalizāciju traucē noteikums LG privatizācijas 1997. gadā noslēgtā līgumā, kas 
nodrošina uzņēmumam monopoltiesības dabas gāzes izplatīšanas, uzglabāšanas, 
transportēšanas un pārdošanas jomā Latvijā līdz 2017. gadam. Citādi iestādes un 
politika atbilst enerģijas tirgus struktūrai, un tarifi atspoguļo saistītās izmaksas. 
 
Enerģijas sektors 
Tirgus struktūra: Vidēja 
Institūcijas/politikas: Nebūtiskas 
 
Ir panākts progress enerģijas sektora tirgus struktūrā. Enerģijas sektora liberalizācija 
šobrīd notiek saskaņā ar ES prasībām. Tās rezultātā rūpnieciskie patērētāji un 
konkurējošie piegādātāji var brīva piekļūt vertikāli integrēta valsts energouzņēmuma 
– „Latvenergo” pārvades līnijām. No 2007. gada jūlija Latvijas patērētāji var brīvi 
izvēlēties elektrības piegādātāju. Institūciju darba kvalitāte ir uzlabojusies, lai gan 
nepieciešami turpmāki uzlabojumi. 2009. gada februārī tika būtiski uzlabots 
atjaunojamo resursu regulējums, ieviešot valsts noteikto tarifu un obligāto izvades 
mehānismu. Valsts noteiktais tarifs būs spēkā desmit gadus, pēc tam tas tiks 
samazināts. Uzņēmumi drīkst izmantot minēto tarifu, pārdodot enerģiju „Latvenergo”. 
Minētais regulējums gan pašlaik tiek pārskatīts, un paredzams, ka 2011. gada jūlijā to 
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nomainīs jauns regulējums. Enerģētikas sektora darbību uzrauga regulators. Tarifiem 
ir jāatspoguļo atbilstošās izmaksas. 2009. gada jūnijā Baltijas valstis parakstīja 
Saprašanās memorandu par Baltijas enerģijas tirgus starpsavienojumu plānu, kas ir 
vērsts uz Baltijas elektrības tirgus integrēšanu ar ES tirgu. 
 
„Latvenergo” privatizāciju liedz tiesību akti, „Latvenergo” pašlaik ir holdinga 
uzņēmums daudziem meitasuzņēmumiem, kuru pamatdarbība ir elektrības ražošana, 
pārvade un izplatīšana. Tomēr pašlaik tiek veikta „Latvenergo” juridiskā un 
funkcionālā sadalīšana, kuras rezultātā izplatīšanas un pārvades aktīvi tiks nodoti 
100% „Latvenergo” meitasuzņēmumam. Minētie aktīvi tiks iznomāti Neatkarīgiem 
sistēmas operatoriem, kas piederēs Latvijas Republikai un kurus vēl nepieciešams 
izveidot. Privātā sektora līdzdalība nozarē ir salīdzinoši maza, privātie uzņēmumi 
darbojas galvenokārt tirgus ražošanas segmentā, kur dominē valsts uzņēmumi. 
 
Ilgtspējīgā enerģija 
Tirgus struktūra: Maza 
Institūcijas/politikas: Mazas 
 
Ir ieviests atbilstošs juridiskais un institucionālais regulējums attiecībā uz ilgtspējīgu 
enerģiju. Enerģijas cenas sekmē investīcijas energoefektivitātes projektos, tomēr 
iedzīvotāju un MVU sektorā projektu darbību apgrūtina institucionālie šķēršļi. 
Atbalsta sistēmas energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas projektiem atbilst ES 
praksei, lai gan to rezultāti joprojām atpaliek no ES vidējiem rādītājiem. Latvijas 
enerģijas ražošanas kopējā apjomā salīdzinoši lielu enerģijas īpatsvaru veido enerģijas 
ražošana no atjaunojamiem avotiem – galvenokārt hidroenerģija. No 2009. gada 
februāra Latvija izmanto valsts noteiktos tarifu enerģijas ražošanai no atjaunojamiem 
resursiem, ierobežojot kopējo ražošanas licenču skaitu. Latvijā tiek ievērota Klimata 
politika, tiek veikti pasākumi, lai sasniegtu ES 20/20/20 mērķus. Valsts viena no 
pirmajām izstrādāja reālistisku zaļo investīciju programmas saistībā ar starptautisko 
emisiju tirdzniecību. Pastāvošie izaicinājumi ir saistīti ar projektu skaitu 
palielināšanu, jo īpaši dzīvojamo māju un MVU sektorā, ieskaitot mazas atjaunojamās 
enerģijas ražotnes. 
 
INFRASTRUKTŪRA 
 
Pilsētu transports 
Tirgus struktūra: Maza 
Institūcijas/politikas: Mazas 
 
Ir veikta pilnīga pilsētu transporta uzņēmumu decentralizācija un ir izveidoti atsevišķu 
uzņēmumu izveidošana. Pilsētu autobusu uzņēmumi darbojas liberalizētā autobusu 
pārvadājumu tirgū galvaspilsētā. Rīgā četri pašvaldības transporta uzņēmumi tika 
apvienoti vienā pašvaldības pilsētu transporta pakalpojumu sniegšanas uzņēmumā 
(trolejbusu, tramvaju, autobusu pakalpojumi un stāvvietas). Uzņēmuma darbība ir 
atkarīga no lielām pašvaldības subsīdijām, ņemot vērā braucienu zemo maksu un 
kapitālietilpīgo investīciju programmu. Nozarē nozīmīga loma ir privātajiem 
pārvadātājiem, kas rada konkurenci sabiedriskā transporta sektoram. Dažus transporta 
maršrutus apkalpo tikai privāto uzņēmumu mikroautobusi. Pastāvošie izaicinājumi 
ietver holistiskāku plānošanu un pilsētas transporta sektora regulējumu Rīgā, kā arī 
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lielāku privāto uzņēmumu iesaistīšanos, modernu stāvvietu apsaimniekošanu un 
uzlabotus līgumus ar skaidriem darbības mērķiem, jo īpaši – mazākās pilsētās. 
 
Ūdens un kanalizācijas apgādes sistēma 
Tirgus struktūra: Maza 
Institūcijas/politikas: Mazas 
 
Ir veikta pilnīga pašvaldības komunālo uzņēmumu decentralizācija un atsevišķu 
uzņēmumu izveidošana. Lielāki ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu 
uzņēmumi darbojas ar peļņu, tajos ir izveidota atbilstoša rēķinu izrakstīšanas un 
parādu iekasēšanas kārtība. Privāto uzņēmumu darbība ūdens apgādes nozarē nav 
izplatīta. Starp komunālo pakalpojumu uzņēmumiem un Rīgas pašvaldību ir 
izveidojusies laba sadarbība. Tomēr varētu vēlēties labāku situāciju ārpus 
galvaspilsētas. Rūpīgāk noteikti pakalpojumu apjomi un darbības mērķi veicinātu  
stimulus un atbildību pašvaldību uzņēmumu darbā mazākās pilsētās. Tarifus 
apstiprina vienots regulators un vietējās pašvaldības regulatori. Tie tiek noteikti ar 
aprēķinu, lai nosegtu visas izmaksas dažādu patērētāju grupu. Tomēr tarifu noteikšana 
„uz vietas” dažreiz var būt politiskas iejaukšanās iemesls atbilstošu tarifu noteikšanai. 
 
Ceļi 
Tirgus struktūra: Vidēja 
Institūcijas/politikas: Vidējas 
Divdesmitā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā notika ceļu būves un 
apsaimniekošanas uzņēmumu privatizācija, lai gan valsts paturēja īpašumtiesības daļā 
uzņēmumu. Nozarē darbojas ap 20–30 uzņēmumu. Celtniecības darbu (piemēram, 
ceļu celtniecība un nozīmīgu ceļu rekonstrukcija) veikšana tiek nodota Latvijas Valsts 
ceļiem atklāta konkursa ceļā. Lielāko daļu ikdienas remonta darbu veic viens valsts 
uzņēmumus (t. i. „Ceļu pārvalde”), nerīkojot konkursus. Latvijā nav autoceļu 
aģentūras, tāpēc Latvijas Valsts ceļi (valsts uzņēmums) apsaimnieko arī autoceļus. 
Ceļu izmantošanas nodevas ir palielinātas un to apmērs ir pietiekams, lai nosegtu 
papildu izdevumus ceļu apsaimniekošanas nozarē. 2009. gada jūnijā tika apstiprināts 
PPP tiesiskais regulējums. Pirmā PPP ceļu projekta Rīga–Sēnīte E77/A2 autostrādes 
realizācija tika uzsākta 2008. gada maijā, tomēr galu galā tika atcelts, jo nepieteicās 
potenciālie investori. Pārejas posma izaicinājumi joprojām pastāv turpmāk minētajās 
jomās: (i) konkurences palielināšana ceļu apsaimniekošanā un uz rezultātiem 
pamatotu līgumu izmantošana; un (ii) PPP projektu attīstīšana saskaņā ar labas 
starptautiskās prakses paraugiem. 
 
Dzelzceļi 
Tirgus struktūra: Maza 
Institūcijas/politikas: Nebūtiskas 
 
Dzelzceļu jomā darbības un politikas veidošanas funkcijas ir nodalītas, un galvenie 
dzelzceļa saimnieciskās darbības virzieni ir daļēji nodalīti, toties papildu pakalpojumu 
nodrošināšana jau ir nodalīta. 2005. gadā tika apstiprināts Latvijas dzelzceļa 
rekonstrukcijas plāns, un uzņēmums tika sadalīts trīs neatkarīgos uzņēmumos 
(infrastruktūra, kravu pārvadājumi un pasažieru pārvadājumi). Tiek nodrošināta 
piekļuve infrastruktūrai, un daži neatkarīgiem operatoriem ir izsniegtas licences 
darbībai (t. i. konkurences palielināšanai tirgū). Dzelzceļa regulējumā ir iesaistītas 
vairākas regulatora aģentūras (licencēšana, cenu noteikšana un drošības tehnika). 
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Pastāvošie pārejas posma izaicinājumi ietver turpmāk minēto: (i) privātā sektora 
uzņēmumu iesaistīšanas turpmāku palielināšanu; (ii) liberalizācijas turpināšanu un 
konkurences sekmēšanu tirgū; un (iii)  daudzfunkcionālu transporta tīklu un darbību 
attīstīšanu. 
 
FINANŠU IESTĀDES 
 
Bankas 
Tirgus struktūra: Vidēja 
Institūcijas/politikas: Mazas 
 
2010. gada beigās Latvijas banku kopējie aktīvi bija ap 173% no IKP. Latvijā 
darbojas 21 banka, no tām 11 ir ārzemju banku meitasbankas, bet astoņas – ārzemju 
banku Latvijas filiāles. Tirgū ir liela koncentrācija –– piecām lielākajām bankām 
pieder gandrīz 60% aktīvu. Pēdējo gadu laikā zemo procentu likmju un sīvas 
konkurences dēļ strauji pieauga kreditēšanas apjoms, kas radīja sektoram paaugstinātu 
risku. 2010. gadā privātajam sektoram izsniegto kredītu apmērs pārsniedza 100% no 
IKP. Vienlaicīgi depozītu attiecība pret IKP bija 87% 2010. gadā. 74% no minētajiem 
depozītiem un nedaudz vairāk nekā 93% no aizdevumiem bija izsniegti ārvalstu 
valūtā. Krīzes ietekmes dēļ 2008. gada decembrī valstij nācās izpirkt otro lielāko 
Latvijas banku „Parex banka” (kas vēlāk tika sadalīta t. s. „labajā bankā” – „Citadele” 
un t. s. „sliktajā bankā” – „Parex”). Valsts līdzdalības apmērs sektorā pēc krīzes laikā 
palielinājās no 4,2% līdz apmēram 16%, lai gan tiek plānotas privatizācijas nākamā 
gada – divu gadu laikā, kuru rezultātā valsts līdzdalība sektorā samazināsies. Ir 
panākti uzlabojumi noguldītāju tiesību regulējumā, likvidācijas regulējumā un pašlaik 
tiek veidots tiesiskais regulējums, kura mērķis ir likvidēt nodokļu šķēršļus parādu 
restrukturizācijai. Sektora stāvoklis pēc krīzes uzlabojās pēc tam, kad 2010. gadā tika 
parakstīts reģionālais finanšu stabilitātes līgums ar Ziemeļvalstīm. Līgums paredz 
pārrobežu krīzes apkarošanu un lēmumus, kuru mērķis ir efektīvāk cīnīties ar krīzes 
sekām, ieskaitot Ziemeļvalstu–Baltijas valstu pārrobežu stabilitātes grupas 
izveidošanu. 
 
Mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi 
Tirgus struktūra: Vidēja 
Institūcijas/politikas: Mazas 
 
Lai gan iespējas saņemt ārējo finansējumu ir ievērojami palielinājušās pēdējo gadu 
laikā, parāda un kapitāla finansējuma piekļuve joprojām ir šķērslis dažiem MMVU un 
jaundibinātie uzņēmumiem. MMVU nodarbināti ap 76% no darbaspēka, tie rada 74% 
no nefinanšu uzņēmumu pievienotās vērtības. Aizdevumi šā sektora uzņēmumiem 
bija 44% no kopējā aizdevumu apmēra privātajam sektoram 2010. gadā. Garantijas un 
investīciju instrumenti vēl ir attīstības stadijā, problēmas, kas saistītas ar piekļuvi 
ārējam finansējumam ir izteiktākas uzņēmumos, kas neatrodas Rīgā. MMVU un 
jaundibinātie uzņēmumi, kam nav pietiekamas ķīlas vai kuriem ir cita veida risks, ir 
problemātiski saņemt finansējumu no komercbankām. MMVU piekļuvi finansējumam 
papildus ierobežo krīzes nelabvēlīgā ietekme uz finanšu sektoru. Atbilstoši 2009. gada 
Uzņēmējdarbības vides un uzņēmumu snieguma aptaujas (Business Environment and 
Enterprise Performance Survey (BEEPS)) rādītājiem, apmēram 28% no MMVU 
uzskata piekļuvi finansējumam kā lielāko vai būtiskāko šķērsli uzņēmējdarbībai. 
Valsts subsidētās programmas varētu palielināt tirgus izkropļojumus un kavēt 
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ilgtspējīgu uz tirgus principiem balstītu risinājumu attīstību MMVU. MVU 
aizdevumu speciālistu papildu mācības un konsultāciju pakalpojumi MMVU par to, 
kā labāk atspoguļot savus finanšu rādītājus un uzņēmējdarbības idejas, varētu sekmēt 
šā tirgus segmenta attīstību. 
 
Apdrošināšana un citi finanšu pakalpojumi 
Tirgus struktūra: Maza 
Institūcijas/politikas: Mazas 
 
Apdrošināšanas tiesiskais regulējums gandrīz pilnībā atbilst Starptautiskās 
Apdrošināšanas uzraugu asociācijas (International Association of Insurance 
Supervisors (IAIS)) standartiem. Apdrošināšanas uzņēmumu ienākšana tirgū 
saglabājas diezgan zemā līmenī – 2,1% no IKP, atpaliekot no lielākās daļas EPAB 
reģiona. Vēl zemāks tirgū iekļūšanas līmenis ir tikai Lietuvā. Tirgus dalībnieki ir 
gandrīz tikai uzņēmumi ar privāto kapitālu. Latvijas apdrošināšanas sektors piedāvā 
atbilstošus nedzīvības produktus, bet dzīvības apdrošināšanas produktu tirgus ir 
nepietiekams. Nozarē vērojams kvalificētu speciālistu trūkums. Pensiju uzkrāšanas 
sektora privātie pensiju fondi piedāvā gan obligātās, gan brīvprātīgās pensiju 
programmas, 2. pensiju līmeņa tiesiskais regulējums vēl tiks grozīts. Latvijas budžeta 
konsolidācijas ietvaros iemaksas 2. pensiju līmeni uz laiku ir samazinātas par 6% līdz 
2% no iemaksu algas. 2011. un 2012. gadā plānotais pakāpeniskais iemaksu 
palielinājums ir uz laiku atlikts. Līzinga sektors ir labi attīstīts un tā regulējums ir 
diezgan progresīvs. Līzinga uzņēmumu tirgū ienākšanas līmenis ir augsts pat pēc ES 
standartiem, bet līzinga portfeļa apjoms ir gandrīz 10% no IKP. 
 
Kapitāla tirgi 
Tirgus struktūra: Vidēja 
Institūcijas/politikas: Mazas 
 
Pēc ES acquis communautaire apstiprināšanas vērstpapīru tirgus tiesiskais regulējums 
atbilst augstiem starptautiskiem standartiem. Vienīgā finanšu tirgus uzrauga darbība 
tiek vērtēta kā efektīva. Tomēr privātā kapitāla tirgus kapitalizācija joprojām ir zema 
– 5,2% no IKP, Nasda1 OMX Rīgas segmentā ir 32 kotēti uzņēmumi. Latvijā ir labi 
attīstīts valdības obligāciju tirgus, lai gan otrreizējā tirdzniecība nav pārāk likvīda. 
Naudas tirgu stāvoklis nav atbilstošs. Starpbanku un valūtas forvardu tirgu likviditāte 
ir zema. 
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3. PIELIKUMS – JURIDISKĀ PĀREJA 
 
Vispārīgs novērtējums 
 
Nesen veiktais Bankas novērtējums par komerciālā un finanšu tiesiskā regulējuma 
atbilstību rāda, ka Latvija ir relatīvi attīstīts komerciālais regulējums salīdzinājumā ar 
citām reģiona valstīm. 
 
Vēl nesenā pagātnē nopietnas bažas investoriem radīja maksātnespējas regulējuma 
neatbilstošā kvalitāte, tomēr iepriekšējais regulējums 2010. gadā tika aizstāts ar 
pilnīgi jaunu likumu (sk. turpmāk). 
 
Kā tas bieži notiek pārejas posma valstīs, investoriem ir rezervēta attieksme pret 
Latvijas tiesu spēju īstenot likumus un risināt saimnieciskus strīdus. Turklāt 2008.–
2009. gadā pasaules krīze uzlika nopietnu pārbaudījumu tiesu sistēmas kapacitātei 
saistībā ar aizdevumu līgumu nepildīšanu. Latvijas valdībai būtu jāpievērš uzmanība 
tiesnešu tehnisko zināšanu un integritātes uzlabošanai. 
 
Ar Juridiskās pārejas programmas starpniecību ERAB veicina investoriem 
draudzīgas, pārredzamas un paredzamas juridiskās vides radīšanu pārejas posma 
valstīs. Programmas aktivitātes var ietver politikas dialogu, likumdošanas un 
tehniskās sadarbības novērtējumu ar valsts iestādēm. Tomēr, ņemot vērā finansējuma 
resursu nepietiekamību, kas paredzēti juridiskās tehniskās palīdzības sniegšanai ES 
dalībvalstīm, Banka neplāno nekādu tehniskās sadarbības aktivitātes Latvijā nākamajā 
stratēģijas periodā.8 
 
Turpmāk dots juridisko jauninājumu pārskats jomās, kas ir svarīgas Bankas 
investīciju stratēģijai attiecībā uz Latviju. 
 
Investīciju vide/privātais sektors 
 
Jaunā maksātnespējas regulējuma ietekme  
 
Jaunais Likums par maksātnespēju9 ietver vairākus pozitīvus aspektus, tostarp 
vienkāršotu kvalificēšanos maksātnespējas un restrukturizācijas kārtībai, ātrākas 
procedūras parādnieka aktīvu pārdošanai un likvidācijai. Tomēr jaunais liberalizētais 
fizisko personu maksātnespējas režīms, kas tika ieviests ar jauno likumu, tiek vērtēts 
pretrunīgi. Bankas to kritizēja kā pārāk izdevīgu debitoriem un kā tādu, kas slikti 
ietekmē kreditēšanu. 
 
Nepieciešami papildu uzlabojumi ķīlas un uzņēmumu pārvaldības regulējumā 
 
Labi funkcionējošs ķīlu regulējums ir kritiski svarīgs Bankas plāniem turpināt 
uzņēmumu kreditēšanu, jo īpaši – MVU kreditēšanu, izmantojot jebkādas struktūras, 
kas Bankas klientiem šķistu pievilcīgas. Šajā aspektā jaunais regulējums, kas tika 

 
8 Izņēmumi varētu būt gadījumos, kad tehniskā juridiskā palīdzība konkrēta jomā bija 
ļoti nepieciešama un bija pieejams finansējums. 
9 Likums par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju, 2010. g. novembris 



pieņemts 1998. gadā, ieviesa uz tirgu orientētu, elastīgu un caurspīdīgu sistēmu,10 
kuras praktiskā darbība tiek vērtēta atzinīgi. Papildu uzlabojumi varētu tikt izvērtēti, 
tostarp komercķīlu un hipotēku reģistrācijas kārtības vienkāršota, pārejot uz 
paziņojumu sistēmu, kurā ķīlas līgumus nav jāuzrāda. 
 
Valsts uzņēmumu pārvaldības regulējums, kura analīzi Banka veica 2007. gadā un kas 
tolaik tika novērtēts kā „vidēji izpildīts”, pamatojoties uz EDSO Uzņēmumu 
pārvaldības principiem, tagad ir uzlabojies, ņemot vērā reformas, kas tika īstenotas, 
ieviešot ES acquis communautaire. Turklāt tiek uzskatīts, ka Uzņēmumu pārvaldības 
principi un ieteikumi par to ieviešanu, kurus izdeva Rīgas Fondu birža (zināma arī kā 
NasdaQ OMX Riga) 2010. jūnijā, nozīmīgi ietekmēs uzņēmumu pārvaldības praksi 
kotētajos uzņēmumos. Raugoties no šā aspekta, turpmāku reformu mērķiem Latvijas 
valdībai būtu jāvērš uzmanība uz kotēto uzņēmumu iesniegtajiem pārskatiem, 
pamatojoties uz „ievēro vai paskaidro” principu. 
 
Infrastruktūra un enerģētika 
 
2009. gadā pieņemtais Likums par publisko un privāto partnerību un tā 2010. gada 
grozījumi rada stabilu pamatu Bankas centieniem atbalstīt publiskās un privātās 
partnerības projektus valstī. Lai gan prakse rādīs, vai jaunais regulējums uzskatāms 
par nopietnu uzlabojumu salīdzinājumā ar iepriekšējo regulējumu, kas bija ietverts 
2000. gada Likumā par koncesiju. Tomēr ir nepieciešami papildu uzlabojumi, 
piemēram, jauno likumu būtu jāgroza, lai tas tieši noteiktu iespēju risināt strīdus 
šķīrējtiesā (t. s. starptautiskā šķīrējtiesā). 
 
2010.  gada ERAB veiktā Publisko iepirkumu novērtējuma rezultātā tika konstatēts, 
ka Latvijas publiskā iepirkuma regulējums lielā mērā atbilst starptautiskas labās 
prakses standartiem. Arī publisko iepirkumu prakse tiek vērtēta kā caurspīdīga, 
konkurenci veicinoša un labi organizēta, jo īpaši ja tas notiek elektroniskā formā. Šis 
kvalitatīvais valsts regulējums var radīt pamatu tam, ka specifisko gadījumos Banka 
varētu izvērtēt iespēju veikt publiskā iepirkuma ERAB finansētos projektus saskaņā ar 
vietējiem publiskā iepirkuma regulējumu. 
 

                                                 
10 Sk. 1998. g. 11. novembra Likumu par komercķīlu. 
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4. PIELIKUMS – TEHNISKĀ PALĪDZĪBA 
 
TEHNISKĀS SADARBĪBAS (TS) (TECHNICAL COOPERATION (TC)) 
SAISTĪBAS SADALĪJUMĀ PA DONORIEM CAUR ERAB, 2008.-2010. GADS 
 

Donors TS saistības (EUR) 
ERAB Akcionāru speciālais fonds 421,100  
 Kopā 421,100 
 
 
TS SAISTĪBAS PA SEKTORIEM CAUR ERAB, 2008-2010 
 

Sektors TS Saistības (EUR) 
Finanšu iestādes 418,100 
Juridiskā pāreja 3,000 
Kopā 421,100 
 
 
 



5. PIELIKUMS – DAŽI TAUTSAIMNIECĪBAS RĀDĪTĀJI 
 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

Ražošana un izdevumi (Procentuālās izmaiņas reālās cenās) 
IKP 10,6 12,2 10,0 -4,2 -18,0 -0,3 2.9 
     Privātais patēriņš 11,2 21,2 14,8 -5,2 -24,1 -0,1 na 
     Sabiedriskais patēriņš 2,7 4,9 3,7 1,5 -9,2 -11,0 na 
     Bruto fiksēta kapitāla struktūra 23,6 16,3 7,5 -13,6 -37,3 -19,5 na 
     Preču un pakalpojumu eksports 20,2 6,5 10,0 2,0 -14,1 10,3 na 
     Preču un pakalpojumu imports  14,8 19,4 14,7 -11,2 -33,4 8,6 na 
Bruto rūpnieciskā ražošana 8,4 10,5 6,5 -4,5 -22,8 2,2 na 
Bruto lauksaimnieciskā 9,3 -5,2 8,0 0,2 3,4 3,2 na 

Nodarbinātība (Procentuālās izmaiņas ) 
Darbaspēks gada beigās 0,1 3,2 3,4 -0,7 -3,5 -1,5 na 
Nodarbinātība gada beigās 2,9 5,1 4,3 -5,5 -14,1 2,0 na 
 (% no darbaspēka) 
Bezdarbs gada beigās 7,8 6,1 5,3 9,9 19,7 16,9 na 
        

Cenas un algas (Procentuālās izmaiņas ) 
Patēriņa cenas (vidēji gadā) 6,7 6,5 10,1 15,4 3,5 -1,1 3.5 
Patēriņa cenas gada beigās 7,0 6,8 14,1 10,54 -1,2 2,5 na 
Ražotāju cenas (vidēji gadā) 7,8 10,5 16,1 11,8 -4,7 3,1 na 
Ražotāju cenas gada beigās 7,4 13,4 13,0 9,3 -8,0 8,0 na 
Bruto vidējie ikmēneša ieņēmumi (vidēji gadā) 16,6 22,8 31,8 20,4 -4,0 -3,4 na 

Sabiedriskais sektors1 (% no IKP) 
Kopējā valsts budžeta bilance -0,4 -0,5 -0,3 -4,2 -9,6 -7,6 -5,5 
Kopējie valsts budžeta izdevumi2 35,6 38,1 35,7 38,8 44,2 42,9 na 
Kopējais valsts parāds 12,4 10,7 9,0 19,7 36,7 44,7 na 

Monetārais sektors (Procentuālās izmaiņas ) 
Plašā nauda (M2, gada beigas) 38,7 39,7 14,4 -4,4 -2,8 11,2 na 
Iekšējais aizņēmums  67,6 53,4 32,9 17,9 -10,5 -8,1 na 
 (% no IKP) 
Plašā nauda (M2, gada beigās) 43,1 48,8 42,2 36,8 44,3 50,6 na 

Procentu likme un valūtas maiņas kurss (Procentos gadā, gada beigās) 

Refinansēšanas likme 4,0 5,0 6,0 6,0 4,0 3,5 na 
Starpbanku tirgus likme3 2,7 2,3 5,1 5,7 1,4 0,2 na 
Depozītu likme (īstermiņa, līdz vienam gadam) 2,8 3,6 6,2 6,3 8,0 1,7 na 
Aizdevumu likme (īstermiņa, līdz vienam gadam) 5,9 7,2 10,0 11,1 14,4 7,5 na 
 (Lats pret ASV dolāru) 
Maiņas kurss gada beigās 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 na 
Maiņas kurss (vidēji gadā) 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 na 

Ārējais sektors   

 (Miljonos ASV dolāru) 
Tekošais konts -1,993 -4,522 -6,424 -4,492 2,283 871 700 
Maksājumu bilance -3957 -6171 -7480 -6197 -2215 -2415,9 -1988.5 
     Preču eksports 5776,5 6586,4 8080,6 8857,9 7204,48 9375,94 na 
     Preču imports 9733,8 12757 15560 15055 9419,6 11791,8 na 
Ārvalstu tiešās investīcijas, neto 798,2 1864,4 2386,4 1213 95 370,8 na 
Bruto ieņēmumi, izņemot zeltu gada beigās 2,232 4,353 5,553 5,028 6,604 7,225 na 
Uzkrātais ārējais parāds4 15,179 23,769 38,966 42,258 41,819 39,331 na 
 (preču un pakalpojumu importa mēnešos) 
Bruto rezerves, izņemot zeltu gada beigās 2,7 3,9 3,7 3,2 6,9 6,8 na 
 (preču un pakalpojumu eksporta procentos) 
Parāda apkalpošanas izdevumi 36,4 39,8 27,2 29,6 42,2 46,2 na 

Cita informācija (Norādītajās vērtībās) 

Iedzīvotāju skaits (miljonos, gada beigās) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 na 
IKP (miljonos latu) 9,059,1 11,171,7 14,779,8 16,188,2 13,082,8 12,735,9 13,563.9 
IKP uz vienu iedzīvotāju (miljonos latu) 6,951,7 8,687,8 12,609,5 14,858,7 11,436,7 10,649,2 na 
Rūpniecības īpatsvars IKP (%) 19,1 19,3 20,5 20,7 18,6 19,5 na 
Lauksaimniecības īpatsvars IKP (%) 3,5 3,1 3,2 2,7 3,0 3,7 na 
Tekošais konts/IKP (%) -12,4 -22,7 -22,3 -13,3 8,8 3,6 2.6 
Ārējais parāds - rezerves (miljonos ASV dolāru) 12,947,1 19,415,7 33,412,6 37,229,9 35,215,7 32,105,9 na 
Ārējais parāds/IKP (%) 94,7 119,2 135,5 125,2 161,6 163,8 na 
Ārējais parāds/preču un pakalpojumu eksports (%) 201,7 270,6 326,6 298,2 372,3 309,9 na 

Avots:  Valsts un „Eurostat”  informācija  
1   Atbilstoši „Eurostat” 

3   Svērtās vidējās procentu likmes starpbanku tirgū 

2   Kopējie valsts budžeta izdevumi ietver neto aizdevumus 
4 Ieskaitot nerezidentu valūtu un noguldījumus, saistības pret filiālēm un saistības pret tiešajiem investoriem         
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6. PIELIKUMS – DZIMUMU VIENĪDZĪBA 
 
2010. gada Apvienoto Nāciju tautas attīstības indeksa Dzimumu nevienlīdzības 
indekss rāda pozitīvu dzimumu līdztiesības ainu Latvijā, tai ierindojoties 22. vietā no 
160 valstīm pēc dzimumu līdztiesības, reproduktīvās veselības, izglītības, politikas un 
nodarbinātības kritērijiem. 
 
 Indekss/ % (1,0 

maks.) 
Vieta (no 169) Gads 

Tautas attīstības indeksa .769 48 2010. 
Dzimumu nevienlīdzības 
indekss  

.369 22 2008. 

 
Avots: AN 2010. gada UNDP Tautas attīstības indeksa 
 
Ekonomiskās krīzes rezultātā Latvijā ir viens no augstākajiem bezdarba līmeņiem ES, 
kas ir ietekmējis gan vīriešus, gan sievietes, lai gan bezdarba līmenis pašlaik ir lielāks 
vīriešu vidū. Nodarbinātības līmenis sasniedza maksimumu 1980. gadā – 78,7%, tad 
strauji samazinājās padomju laika pēdējos gados un pagājušā gadsimta deviņdesmito 
gadu sākumā, līdz 2008. gadam nepārsniedzot 70% līmeni (2008. gadā – 70,6%). 
Sieviešu nodarbinātību ierobežo nepilnas slodzes darba iespēju trūkums darba tirgū. 
Krievu tautības sievietēm, kā arī etnisko minoritāšu sievietēm darba tirgū ir papildu 
šķēršļi, un viņu vidū ir lielāks bezdarbnieču skaits. 
 
 Sievietes Vīrieši Gads 
Nodarbinātība (15–64) 69,6 78,9 2009.
Kopējais bezdarba līmenis (15–74) 14,0 20,4 2009.

 
Avots: Starptautiskās Darba organizācijas Galvenie darba tirgus rādītāji 2009. gadā 
 
Neņemot vērā to, ka nodarbinātības iespēju skaits tirgū paplašinās pēc pārejas posma, 
joprojām pastāv sadalījums pēc dzimuma. Lai gan sieviešu skaita procentuālais 
īpatsvars darba tirgū ir lielāks, vīrieši ir vairāk nodarbināti tautsaimniecības nozarēs, 
kurās ir lielākas algas, piemēram, celtniecības, kokapstrādes, transporta nozarē. 
Sievietes ir nodarbinātas mazāk apmaksātos sektoros, piemēram, izglītības, veselības 
aprūpes, kultūras un viesnīcu nozarē. Darba attiecībās sievietes tiek biežāk 
diskriminētas pēc vecuma un ģimenes stāvokļa, jo īpaši privātajā sektorā, kā arī cieš 
no seksuālās uzmākšanās darba vietā, atbilstoši AN pētījumam. 
 
2010. gadā atalgojuma atšķirība dzimuma dēļ ir 13,4%, kas pašlaik ir zemāka nekā 
vidējais rādītājs ES (17,5%) saskaņā ar Eiropas Komisijas informāciju. Tomēr 
atalgojuma atšķirības ir daudz lielākas banku sektorā (sievietes pelna par 44% mazāk 
nekā vīrieši) un mazumtirdzniecībā (sievietes pelna par 25% mazāk nekā vīrieši). 
 
Latvijas darba tirgū sievietēm ir stabilāka vieta: 51% no vadītājiem Latvijā ir sievietes 
(2009. gads), kas ir vislielākais rādītājs ES dalībvalstu starpā. ES avoti norāda arī uz 
to, ka, lai gan uzņēmējdarbības līderu vidū sieviešu ir mazāk nekā vīriešu (36,4% 
salīdzinājumā ar 63,6%), salīdzinot ar Eiropas līmeni rādītājs ir augstāks (32,6%) 
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Atbilstoši Šveices pētījumu konsorcija GEM pētījumiem 2008. gadā Latvija bija 
vienīgā ES dalībvalsts, kurā sievietēm salīdzinājumā ar vīriešiem ir izglītība vai ir 
bijušas mācības par uzņēmējdarbības uzsākšanu, bet sieviešu uzņēmēju skaits 
salīdzinājumā ar vīriešiem ir mazāks. GEM tika konstatēts, ka Latvijas sievietes dod 
priekšroku nodarbinātībai: 46% Latvijas sieviešu dotu priekšroku uzņēmējdarbībai 
salīdzinājumā ar algotu darbu, turpretim vīrieši – 57%. 


