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Saturs

• Globālā produktivitātes konkurence

• Koronavīrusa radītie draudi produktivitātes celšanai

• Koronavīrusa radītās iespējas produktivitātes celšanai

• ES rīcība produktivitātes veicināšanai



Globālā konkurence

Iekšzemes kopprodukta uz vienu iedzīvotāju izaugsmes trends 
1970 – 2019.gados (Baily & Bosworth, 2020)



Korovavīrusa izraisītā pandēmija var kļūt par 
produktivitātes bremzētāju, jo…

… recesijas dēļ 
samazinās finansējums 

inovācijām un 
investīcijām

… uzņēmumi samazina 
pētniecības, attīstības un 

investīciju izdevumus

... Valdību atbalsts 
turpina uzturēt dzīvus 

«zombiju uzņēmumus»

... nenoteiktība ir 
graujoša investīcijām

… starptautiskās darba 
dalīšanas samazināšanās, 
samazina produktivitāti

Corona-Pandemie – Schub oder Bremse 
für die Produktivität?
8. Juli 2020 / Dr. Thieß Petersen 



Potenciālās iespējas produktivitātes celšanai, 
kuras var veicināt koronavīrusa pandēmija…

… tā paātrina 
digitalizācijas procesu

…veicina biežāku 
tiešsaistes 

komunikāciju

… šobrīd «liekie» 
darbinieki tiek izmantoti 

inovāciju procesam 

… «radošā 
iznīcināšana» veicina 

strukturālas pārmaiņas

… valdību atbalsta 
programmas veicina 

tehnoloģisko progresu

Corona-Pandemie – Schub oder Bremse 
für die Produktivität?
8. Juli 2020 / Dr. Thieß Petersen 



Problēmas un iespējas

COVID-19 politikas reakcijas iespējamā negatīvā teritoriālā ietekme -

provizorisks novērtējums (Böhme & Besana, 2020)

COVID-19 politikas reakcijas iespējamā pozitīvā teritoriālā ietekme -

provizorisks novērtējums (Böhme & Besana, 2020)



Ko darīt?

• Īstermiņa atbalsta pasākumi

• Ilgtermiņa atbalsta pasākumi (produktivitātes veicināšanai)



Inovāciju devums

Sakarība starp Eiropas valstu izdevumiem pētniecībai un attīstībai (% no IKP –

horizontālā ass) un patentu skaitu uz miljons iedzīvotājiem (pieteikti EPO –
vertikālā ass) 2004. – 2018. gadā (Avots: Eurostat, Autors)

Sakarība starp Eiropas valstu izdevumiem pētniecībai un attīstībai līdz 1,5% (% no IKP –

horizontālā ass) un patentu skaitu uz miljons iedzīvotājiem (pieteikti EPO – vertikālā ass) 
2004. – 2018. gadā (Avots: Eurostat, Autors)



Latvijas unikālā pozīcija ES

Latvijas izdevumus pētniecībai un attīstībai sadalījuma pa sektoriem laika posmā no 
2000. līdz 2018. gadam, % no IKP (kreisā ass) un valdības un augstākās izglītības sektoru 
īpatsvars kopējos izdevumos % (labā ass) (Eurostat, Autors)

Eiropas Savienības valstu izdevumi pētniecībai un attīstībai 
pa sektoriem, % no IKP, 2018.gads (Eurostat, Autors)



Eiropas rīcība produktivitātes veicināšanai

Nacionālo produktivitātes padomju ieviešana Eiropas Savienības valstīs (Eiropas Komisija, Autors)



Vai izmantosim iespējas?



Paldies!


