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GLOBĀLI, NEVIS LOKĀLI



Iespējamie virzieni, kā celt vidējo 
produktivitāti (ietekmējot 
formulas mainīgos lielumus):

a) Mazināt izmaksas (taupot 
resursus un materiālus, 
ieviešot ekonomiskas 
tehnoloģijas, izskaužot liekās 
darbības, palielinot darbības 
mērogu utt.)

b) Mazināt darbinieku skaitu 
(ražīgākas tehnoloģijas, 
kvalificētāks personāls u.tml.)

c) Palielināt produkcijas vērtību / 
pārdošanas ieņēmumus 
(sarežģītāka produkcija, tirgi ar 
augstāku maksātspēju);
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Eksporta % Latvijas ekonomikā kopš dižķibeles ir audzis, stabilizējoties ap 60%. Tam vajadzētu būt vēl lielākam.

Pandēmijas laikā straujāk audzis preču eksports, bet samazinājies pakalpojumu eksports

Avots: Eurostat, LDDK aprēķini



Eksporta loma Latvijas ekonomikā ir ~60%, 

kamēr kaimiņvalstīs tā pārsniedz 70%.

Latvija atpaliek gan pēc preču, gan 

pakalpojumu eksporta īpatsvara.

Avots: Eurostat, LDDK aprēķini



Kaimiņvalstīs, kuras vairāk eksportē, ir augstāka produktivitāte un 
lielāks IKP uz iedzīvotāju

Avots: Eurostat, LDDK aprēķini



Kas ir Latvijas galvenie eksporta ieņēmumu avoti?

Kādas bijušas tendences pandēmijas laikā?



Koksne
Mašīnas, 

mehānismi, 
elektriskās iekārtas

Pārtikas rūpniecības 
produkti

Nozaru TOP3



Ieņēmumi no preču eksporta (1)

Avots: CSP

milj. EUR 



Ieņēmumi no preču eksporta (2)

Avots: CSP

milj. EUR 



Preču eksports ir pietiekami 
daudzveidīgs, kas nodrošina 
ieņēmumu stabilitāti. 

Pandēmijas laikā preču 
eksports turpina uzstādīt 
jaunus rekordus.



Atsevišķās «tradicionālo» eksporta 

pakalpojumu jomās darbības apjoms vairs 

nebūs tāds pats kā iepriekš



Ieņēmumi no pakalpojumu eksporta (1)

Avots: LB

milj. EUR 



Ieņēmumi no pakalpojumu eksporta (2)

Avots: LB

milj. EUR 



Tikmēr pēdējo gadu laikā strauji audzis IKT 
nozares un dažāda veida biznesa 
pakalpojumu eksporta apjoms ar augstu 
pievienoto vērtību



Kuras ir Latvijas nozares ar augstāko 
darba ražīgumu un eksporta līmeni?



Rūpniecības nozares ar paaugstinātu 
produktivitātes un eksporta līmeni

datoru un 
elektronikas 

ražošana

kokapstrāde farmācija būvmateriālu 
(nemetālisko 

minerālu) 
ražošana



Produktivitāte un eksports Latvijas apstrādes rūpniecībā

Avots: CSP, Ekonomikas ministrija,
LDDK aprēķini



Pakalpojumu nozares ar paaugstinātu 
produktivitātes un eksporta līmeni

aviācija uzglabāšana un 
transporta 

palīgdarbības

telekomunikācija datorprogrammēšana
un IT pakalpojumi



Produktivitāte un eksports Latvijas pakalpojumu nozarēs

Avots: LB, Ekonomikas 
ministrija, CSP, LDDK aprēķini



Izaicinājumi, problēmas

Krīt iedzīvotāju skaits -> mazāks iekšējais 
tirgus

Samazinās darbspējīgo iedzīvotāju skaits

Darba tirgū ienāk jaunieši, kuriem ir 
augstākas algu prasības

Emigrācija uz citām ES valstīm, kurās ir 
labāks atalgojums

Risinājumi

Ražot preces un pakalpojumus, ko var 
realizēt citos tirgos

Racionālāk izmantot pieejamos darbiniekus

Darba vietas ar augstāku atalgojumu, 
izglītība

Eksportēt preces un pakalpojumus, nevis 
darbiniekus

Eksports un produktivitāte



Vai eksportētāji kļūs spēcīgāki?



Avots: Eurostat



Lielākas

algas= Lielāka
produktivitāte

Lielāks
eksports =



PALDIES!

www.lddk.lv lddk@lddk.lv @darbadeveji67225162


