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1. Uzņēmumu krīzes noturība un konkurētspēja: uzņēmumu ekonomiskās un finansiālās 

stabilitātes analīze  

Ievads 

Faktiski ekonomikas lejupslīdes laikā uzņēmumi, kuriem ir tendence izdzīvot, ir visspēcīgākie, 

inovatīvākie, elastīgākie un produktīvākie. Tomēr dramatiskā ekonomiskā lejupslīde, ko izraisījis 

COVID-19, ļoti atšķiras no klasiskās ekonomiskās krīzes, kad ekonomiskās aktivitātes 

samazināšanās ietekmē visas ekonomikas nozares. Ārkārtas situācijas ierobežojumu ieviešana visā 

pasaulē, lai novērstu vīrusu izplatīšanos, nevienlīdzīgi ietekmē dažādas ekonomikas nozares 

(Stephany et al., 2020; McKinsey, 2020). 

Mūsdienu ekonomika, atrodoties straujā attīstības stadijā, kad tik daudziem procesiem un 

operatīvai darbībai nav nepieciešama cilvēka klātbūtne, krīzi pārvar neviendabīgā veidā (OECD, 

2020), un dogma par spēcīgāko izdzīvošanu vairs nav taisnība. Ir arī vāji uzņēmumi, kas izdzīvo 

tādās elastīgās un noturīgās nozarēs kā e-komercija vai programmatūras izstrādāji, piemēram, 

tirgus pozīcijas zaudējošais IBM. Savukārt nozarēs, kurās pieprasījums samazinājies līdz praktiski 

nepastāvošam līmenim, pat spēcīgākie saskaras ar ievērojamies  šķēršļiem noturēt uzņēmumu 

maksātspējīgā pozīcijā (piemēram, lielākais enerģētikas uzņēmums ExxonMobile uzrādīja 

zaudējumus visos 2020.gada ceturkšņos, kā arī tā saistības pieauga par 50%)   

Ekonomiskās lejupslīdes apstākļos visvērtīgākā korporatīvās vadības kvalitāte ir elastība un 

biznesa stratēģijas adaptācijas ātrums (Reeves, Deimler, 2011), kas ir vienīgais ilgtspējīgais veids, 

kā uzņēmums var turpināt darbību vai pat uzplaukt un pārņemt savus konkurentus tirgū. Ārējām 

iesaistītajām pusēm, neatkarīgi no tā, vai tas ir ieņēmumu dienests, investors vai piegādātājs, 

informācijas asimetriskā rakstura dēļ parasti ir grūti spriest par korporatīvās vadības kvalitāti un 

spēju izvest uzņēmumu caur kritiskiem laikiem. Uzņēmumu finanšu pārskati var sniegt vairāk 

informācijas par uzņēmuma finansiālo stabilitāti un iespējamo krīzes noturību, kas palīdzētu 

noteikt uzņēmumu stāvokļa ekrānuzņēmumu pirms krīzes iestāšanās. 

Šī pētījuma galvenais mērķis ir analizēt Latvijas uzņēmumu finansiālo stāvokli un to gatavību 

krīzes apstākļiem. Darba gaitā tika novērtēta uzņēmumu ilgtspēja un tās dinamika 5 gadu laikā 

(2015-2019), pamatojoties uz vairākiem rādītājiem, piemēram, pašu kapitāla koeficientu, 

likviditātes pozīciju, pelnītspējas maržām, finanšu saistību proporciju u.tml. Attiecībā uz finanšu 

stāvokļa stabilitāti vislielākā nozīme tika piešķirta likviditātes pārvaldībai, parāda slogam, kā arī 

fiksēto un mainīgo izmaksu pārvaldībai. Negodīgi aizmirstajai finanšu saistību proporcijai 

pašreizējos apstākļos ir jo lielāka nozīme, jo tā dod ieskatu uzņēmējdarbības modeļa riskantumā, 

atklājot uzņēmuma piesaisti fiksētajām izmaksām. Novērtējumā tika iekļautas arī pelnītspējas 

maržas, tāpēc tika vērtēta arī Latvijas uzņēmumu rentabilitāte. Latvijas uzņēmumu finansiālā 

stabilitāte tika analizēta, iekļaujot aprēķinos informāciju par uzņēmuma pārstāvēto reģionu, kas 

deva iespēju saprast, vai pastāv būtiska atšķirība starp uzņēmumiem, kas atrodas dažādos reģionos, 
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kā arī secināt, vai galvaspilsētā Rīgā esošajiem uzņēmumiem ir dabiskas priekšrocības. Atšķirības 

tika analizētas arī nozares griezumā, ņemot vērā dažādu nozaru cikliskumu. 

Pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka Latvijas uzņēmumu finanšu apstākļu kvalitāte ir lielā mērā 

uzlabojusies, ko pozitīvi ietekmējusi uzņēmumu ieņēmumu nodokļa (UIN) reforma 2018. gadā, 

taču nevienlīdzība starp augstas un zemas kvalitātes uzņēmumiem ir pieaugusi. Finanšu stāvokļa 

kvalitātes atšķirības ir redzamas arī nozares griezumā. Tāpat, skaidri secināms, ka Rīgas un Rīgas 

rajona uzņēmumi uzrāda labākus rezultātus nekā uzņēmumi, kuru galvenā mītne atrodas citos 

reģionos, taču atšķirība ir mazāka, nekā tika gaidīts, un tā nav vienlīdz piemērojama visiem 

rādītājiem. No rezultātiem iespējams secināt, ka Latvijas uzņēmumu sagatavošanās krīzei 

kopsummā vērtējama kā mērena – to pozitīvi ietekmējuši tādi faktori kā efektīva kapitāla 

pārvaldība, kas uzlabojusies UIN reformas rezultātā. Negatīvu ietekmi toties sniedz salīdzinoši 

zemais rentabilitātes līmenis, kas galvenokārt saistāms ar augstām fiksētām izmaksām. 

Papildus tika pētīts, vai Latvijas uzņēmumi ir mācījušies no 2008. gada finanšu krīzes, kas 

ievērojami ietekmēja ekonomiku ar IKP samazinājumu pat par 14% 2009. gadā un izraisīja 

uzņēmumu maksātnespējas vilni, kas laika posmā no 2009-2010.gadam sasniedza trīskāršu 

apmēru pret 2011.-2015.gados reģistrētajām maksātnespējām (OECD, 2016). Pētījumā analizēts, 

vai vērojama tendence samazināties aizņemto līdzekļu īpatsvaram, lai palielinātu finansiālo 

neatkarību. No analīzes redzams, ka lielākā daļa Latvijas uzņēmumu kļuvuši piesardzīgāki un 

samazinājuši aizņemtā kapitāla proporciju bilancē, tādējādi paaugstinot vidējo finanšu stabilitātes 

līmeni. 

Šajā pētījumā tiek sniegts ieskats iepriekšējos pētījumos par finanšu noturību, koncentrējoties uz 

finanšu rādītājiem, pamatojoties uz kuriem iespējams gūt ieskatu uzņēmumu rezultātos krīzes 

apstākļos. Papildus, veikta pieejamo pētījumu apkopošana par uzņēmumu maksātspējas 

novērtēšanu COVID pandēmijas laikā, kā arī to finanšu pārvaldības faktoru analīzi, kas 

nepieciešami, lai uzņēmums izdzīvotu kritiskajos apstākļos. Pēc pieejamo pētījumu apkopojuma 

seko metodoloģijas un diskusijas daļa, kas sniedz pārskatu par Latvijas uzņēmumu krīzes noturību 

un finanšu stāvokļa novērtējumu. 

1. 1. Uzņēmumu krīzes noturība 

Noturības jēdziens galvenokārt attiecas uz organizācijas spēju radīt un saglabāt konkurences 

priekšrocības. Būtībā tā ir galvenā atšķirīgā iezīme starp uzņēmumiem, kas gūst ilgtermiņa 

panākumus un tiem, kas raksturojami kā neveiksmīgi (Stoltz 2004, Hamel and Välikangas 2003). 

CEER un AIER (2017) sniedz visaptverošu “konkurētspējas” jēdziena skaidrojumu, kas ietver trīs 

dimensijas: konkurētspējas izpildījums, konkurētspējas potenciālu un konkurētspējai nozīmīgus 

uzņēmumu raksturlielumus. Pēdējie divi galvenokārt balstās uz subjektīvu novērtējumu, bet 

izpildījuma faktorā ietilpst pazīmes, ko iespējams izmērīt: tirgus daļa, eksporta daļa, pelnītspēja, 

kapitāla atdeve, izdzīvošanas ilgums, izaugsme un produktivitāte. Uzņēmumu izaugsme, peļņas 

maržas un kapitāla atdeve ir viegli pieejami lielumi uzņēmumu finanšu pārskatos, tāpēc tie kā 

raksturlielumi iekļauti arī šajā pētījumā. Konkrētāk, šī pētījuma fokuss likts uz cenu noteikšanu kā 

galveno konkurētspējas priekšrocību rezultātu (Carricano, 2016) - ja produktam vai pakalpojumam 

ir konkurences priekšrocības, uzņēmums acīmredzami ir cenas noteicējs, parasti nosakot augstākas 

cenas, kas pozitīvi ietekmē iepriekš minētās pelnītspējas maržas. 
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Protams, konkurences priekšrocības uzņēmumiem ir pastāvīgi jāaizstāv, jo uzņēmējdarbības nišas, 

kam raksturīga augsta pelnītspēja, drīz kļūst pārpildītas. Izņēmumi ir gadījumi, kad uzņēmuma 

monopolistisko stāvokli nevar satricināt ārkārtīgi augstu ienākšanas šķēršļu dēļ. Tātad uzņēmuma 

vadībai pastāvīgi jādomā par inovācijām, jaunu pakalpojumu vai produktu ieviešanu, lai spētu 

ilgtermiņā nodrošināt cenu noteikšanas priekšrocības. Alternatīvi, ieviešot inovatīvus risinājumus 

un tādējādi samazinot ražošanas izmaksas, uzņēmums var kļūt par izmaksu līderi, kas līdzvērtīgi 

paaugstina uzņēmuma pelnītspēju. Ir vērts atzīmēt, ka inovāciju netiešā ietekme uz uzņēmuma 

rentabilitāti ir vēl lielāka, nekā tiešā ietekme (Paul Geroski, Steve Machin and John Van Reenen, 

1993). 

Lai spriestu, vai inovācijas ir korporatīvās stratēģijas sastāvdaļa, būtu jāizvērtē, vai uzņēmums 

iegulda pētniecības un attīstības procesā (R&D) un vai uzņēmuma bilancē ir nemateriālie aktīvi 

(Fox, Elnasri, 2015; Haskel , Wallis, 2013). Patēriņa preču vai pakalpojumu jomā uzņēmuma 

mārketinga izdevumiem ir liela nozīme zīmola veidošanā un līdz ar to arī konkurētspējas 

priekšrocības nodrošināšanā. 

Visbeidzot, uzmanība jāpievērš arī uzņēmuma likviditātes stāvoklim, kā arī uzņēmuma atkarībai 

no ārējā finansējuma, jo šie faktori norāda, vai uzņēmumam ir pietiekamas iespējas finansēt savas 

inovācijas un  ieguldīt zīmola veidošanā, tādējādi nodrošinot savas darbības ilgtspēju. Augsts 

aizņēmumu īpatsvars uzņēmuma bilancē samazina uzņēmuma finanšu stabilitāti, palielina parāda 

apkalpošanas izmaksas un tādējādi paaugstina maksātnespējas risku. Bez tam, šādi uzņēmumi 

tipiski finansē savas izpētes izmaksas no iekšējiem līdzekļiem (Hall, Lerner, 2010). No otras puses, 

ja uzņēmums ir pārmērīgi kapitalizēts, tas var ierobežot izaugsmes tempu (Ando, et al. 2017), 

tāpēc optimāla kapitāla struktūra konkrētam uzņēmumam savā biznesa nišā un dzīves cikla posmā 

būtu jānosaka uzņēmuma vadībai.  

Īstermiņa noturības jēdziens ir cieši saistīts ar uzņēmuma cikliskumu, t.i. tā reakciju un jutīgumu 

pret ekonomikas satricinājumiem. Saskaņā ar Petersena un Strongina (1996) teikto, ilglietojuma 

preču ražošanas nozare ir trīs reizes cikliskāka nekā ātra patēriņa preču nozare, ko citu faktoru 

ietekmē darbaspēka iesaiste un tirgus koncentrācija. 

1.2. Uzņēmumu noturība pieprasījuma krīzes laikā 

Pelnītspējas rādītāji, kas pārsniedz vidējo līmeni, kā arī ieguldījumi pētniecībā un attīstībā, ir 

galvenie rādītāji, kam jāpievērš uzmanība, ilgtermiņā nosakot visizturīgākos un ilgtspējīgākos 

uzņēmumus. Konkurences priekšrocības, turpretim, nonāk otrajā plānā, kad pieprasījums pēc 

precēm un pakalpojumiem ārējo faktoru spiediena ietekmē tuvojas nullei, kā tas bija vērojams 

vairākās nozarēs pandēmijas izraisīto ierobežojumu seku rezultātā. Šādos gadījumos pastiprināta 

uzmanība jāpievērš uzņēmuma fiksēto izmaksu īpatsvaram, kā arī finansējuma sadalījumam starp 

pašu un aizņemto kapitālu. Turklāt, tādi ne-finanšu faktori kā biznesa modeļa adaptācijas ātrums 

un darbības elastība, ko lielā mērā nosaka uzņēmuma vadība, ir izšķiroši uzņēmuma izdzīvošanai 

pat īstermiņā (Reeves, Deimler, 2011). 

Nozīmīga loma krīzes pārvarēšanā tiek piešķirta uzņēmumu vadībai. Balstoties uz Deloitte 

pētījuma (2018) secinājumiem, kuros teikts, ka, lai arī uzņēmumi tiek brīdināti par krīzi, tikai puse 

uzskata par nepieciešamu veikt piemērotus sagatavošanos darbus. Viens no šīs parādības 

izskaidrojumiem varētu būt neobjektīvs vadības optimisms, pieņemot, ka krīze konkrēto 

uzņēmumu neskars, pat tad, ja tā ietekmējusi uzņēmuma konkurentus un saņemti skaidri 
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brīdinājuma signāli. Īstermiņa korporatīvās vadības domāšana ir plaši izplatīta problēma, kas 

iesakņojusies uzņēmumu vadības stilos jau ilgu laiku. Skatoties īstermiņā, vadība nesagatavo 

uzņēmumu tiem riskiem, kam ir relatīva zema iestāšanās varbūtība, taču ļoti nozīmīga ietekme 

gadījumos, kad tas tomēr iestājas (Brochet, Francois, 2015). Jüttner un Maklan (2011) un 

Ponomarov un Holcomb (2009) norāda, ka organizācijas panākumus nosaka gatavība un reakcija 

uz krīzes apstākļiem. Reakcijas kvalitāte un līdz ar to arī turpmāka atgūšanās ir tiešā mērā atkarīga 

no biznesa “veselības” stāvokļa, ko nosaka tādi faktori kā saimnieciskās darbības elastība, 

ilgtermiņa domāšana un pārdomāta izaugsmes stratēģija (Rudrajeet et al, 2012). 

Lai gan kopš pirmā COVID uzliesmojuma 2020.gada pavasarī nav pagājis daudz laika, ir publicēti 

vairāki pētījumi, kas veltīti uzņēmumu likviditātes un maksātspējas novērtēšanai, jo īpaši mazo un 

vidējo uzņēmumu (MVU) nozarē, kas ir mazāk izturīga pret ārējiem satricinājumiem zemāku 

likviditātes rezervju un augstāku finansējuma piesaistes barjeru dēļ. Būtībā visos pētījumos tiek 

secināts, ka nav svarīgi, cik efektīvs vai inovatīvs bijis uzņēmums, ja tas darbojas kādā no visvairāk 

skartajām nozarēm, izdzīvošanas iespējas samazinājās neatkarīgi no tā, cik bieži uzņēmuma vadība 

parādās plašsaziņas līdzekļos, lai uzsvērtu, ka uzņēmums krīzi pārcietīs (Leta, 2020). Guerini et. 

al (2020) simulē, ka maksātnespējas gadījumu skaits palielināsies par 80%, no aptuveni 1,8% līdz 

3,2%, atzīmējot, ka visbūtiskākās problēmas piedzīvos viesnīcas un restorāni, mājsaimniecības un 

būvniecības pakalpojumu sektori. Krīzes sekas izjutīs arī vairumtirdzniecības un 

mazumtirdzniecības sektori, kā arī ražošanas uzņēmumi, taču, salīdzinot ar visvairāk skartajām 

nozarēm, šajos sektoros krīzes sekas būs limitētas. Bosio et al. (2020) modelēja situāciju uz vairāk 

kā 7000 uzņēmumiem vairākās valstīs attiecībā uz to izdzīvošanas laiku. Pieņemot, ka 

uzņēmumiem nav ieņēmumu un tie sedz tikai fiksētās izmaksas, vidējais izdzīvošanas laiks 

dažādās nozarēs svārstās no 8 līdz 19 nedēļām, savukārt vidējais uzņēmumu likviditātes līmenis ir 

pietiekams, lai izdzīvotu no 12 līdz 38 nedēļām. 

Skaitļi pašlaik izskatās dramatiski, taču tie varētu pieaugt vēl vairāk, ja ekonomikas atveseļošanās 

būs lēnāka kā gaidīts. McKinsey (2020) uzskata, ka fokusa saglabāšana uz dažiem noteiktiem 

aspektiem palīdzētu uzņēmumiem izdzīvot krīzes laikā un nostiprināt to pozīcijas pēc-krīzes laikā. 

Vissvarīgākais, atsaucoties uz McKinsey, ir koncentrēties uz darbiniekiem, uzsākot ātru un 

efektīvu darbinieku apmācību, galveno uzsvaru liekot uz digitālo, kognitīvo, sociālo un 

emocionālo prasmju pilnveidi, kā arī pielāgošanās spēju un izturības veicināšanu. Gulati et. al 

(2010), analizējot 4700 uzņēmumus, kas piedzīvojuši trīs lielas globālas recesijas, secinājuši, ka 

tikai 9% uzņēmumu bija pienācīgi sagatavojušies. Interesanti, ka veiksmīgie nebija uzņēmumi, 

kas spēja samazināt izmaksas ātrāk kā konkurenti, vai tie, kas veikuši lielus ieguldījumus tirgus 

daļas iegūšanā, bet gan tie, kas veiksmīgi spējuši apvienot “uzbrukuma un aizsardzības” 

stratēģijas, kā arī tie, kas atkārtoti izvērtējot visus sava biznesa aspektus, spējuši vēl vairāk uzlabot 

savas darbības efektivitāti. 

1.3. Pētījuma dizains un metodoloģija 

Datu kopa 

Balstoties uz Firmas.lv sniegtajiem datiem, tika izveidota datu bāze, kas sastāv no informācijas 

par 27500 uzņēmumiem, kuru apgrozījums pārsniedz 145000 EUR. Iegūtā informācija par piecu 

gadu laika periodu (2015 – 2019) ļauj spriest par Latvijas uzņēmumu finansiālo veselību, kā arī 

konkurētspējas priekšrocībām. Analīze tika veikta vairākās dimensijās, sadalot uzņēmumus: 
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1) atsevišķās nozarēs, lai noteiktu atšķirības noturības faktoros, balstoties uz finanšu stāvokļa 

kvalitāti; 

2) pamatojoties uz uzņēmumu lielumu, jo lieliem uzņēmumiem ir labāka piekļuve resursiem nekā 

mazākiem, tāpēc dažādu lielumu uzņēmumiem var būt atšķirīga attīstība un resursi; 

3) pamatojoties uz reģionu, kurā uzņēmums darbojas, jo galvenā  uzņēmuma atrašanās vieta ir 

saistīta arī ar darbības rezultātiem, galvenokārt divu faktoru dēļ - piekļuve talantiem un piekļuve 

finansējumam. Turklāt atrašanās vieta var ietekmēt loģistikas procesus, piekļuvi patērētāju tirgum, 

kā arī citus svarīgus uzņēmuma darbības aspektus. 

Apgrozījuma slieksnis 145000 EUR tika izvēlēts, lai izslēgtu mazākos uzņēmumus, kam 

galvenokārt ir maz darbinieku, kā arī zems apgrozījums, attiecīgi tiem ir niecīga ietekme uz valsts 

ekonomiku. Kopsummā, izvēlēto uzņēmumu datu kopa iekļauj vairāk nekā 94% visu uzņēmumu 

radīto apgrozījumu Latvijā. 

Lai iegūtu garāku datu laika rindu un varētu salīdzināt uzņēmumu finanšu noturību pirms 

2008/2009. gada krīzes, papildus tika iegūti iztrūkstošie dati arī no Amadeus datu bāzes. 

Metodoloģija 

Analīzes veikšanai tika pielietoti klasiskie koeficienti, ko izmanto, lai noteiktu uzņēmuma 

finansiālo noturību, piemēram, pašu kapitāla rādītājs, procentu maksājuma seguma koeficients, kā 

arī ilgtermiņa parāda daļa kopējā parādā un likviditātes rādītāji. Papildus tika aprēķināti arī retāk 

izplatīti, bet ne mazāk svarīgi trīs citi rādītāji. Viens no tiem ir neto parādsaistības pret EBIT (peļņa 

pirms procentu un nodokļu maksājumiem), kas parāda, cik lielas ir uzņēmuma neto parādsaistības 

pret tā saimnieciskās darbības peļņu. 

Neto parāda saistības / EBIT = 
𝐼𝑙𝑔𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖ņ𝑎 𝑠𝑎𝑖𝑠𝑡ī𝑏𝑎𝑠 +Ī𝑠𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖ņ𝑎 𝑠𝑎𝑖𝑠𝑡ī𝑏𝑎𝑠 −𝑁𝑎𝑢𝑑𝑎 𝑢𝑛 𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖.

𝑃𝑒ļņ𝑎 𝑝𝑖𝑟𝑚𝑠 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑘ļ𝑖𝑒𝑚 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢 𝑚𝑎𝑘𝑠ā𝑗𝑢𝑚𝑖𝑒𝑚
 (1) 

Šīs koeficienta analīzes kontekstā tika aprēķināta un analizēta arī to uzņēmumu īpatsvara 

dinamika, kuriem ir negatīvs neto parāds, kā arī to uzņēmumu īpatsvars, kuriem ir saimnieciskās 

darbības zaudējumi.  

Otrais rādītājs, kas tika izvēlēts analīzei, bija pašu kapitāla pietiekamības radītājs, kas palīdz 

saprast, vai uzņēmējdarbība tiek finansēta ilgtspējīgā veidā. Šis rādītājs tika izstrādāts, ņemot vērā 

aktīvu finansēšanas “zelta likumus”: ilgtermiņa kapitālam vajadzētu tikt izmantotam, finansējot 

mazāk likvīdos aktīvus (Lace, Sundukova, 2020). Pašu kapitāla pietiekamība šī pētījuma 

vajadzībām tāpēc tika aprēķināta pēc šādas formulas: 

Pašu kapitāla pietiekamība = 
𝐼𝑙𝑔𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖ņ𝑎 𝑎𝑘𝑡ī𝑣𝑖 + 𝐾𝑟ā𝑗𝑢𝑚𝑖 –𝑈𝑧𝑘𝑟ā𝑗𝑢𝑚𝑖 –𝐼𝑙𝑔𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖ņ𝑎 𝑠𝑎𝑖𝑠𝑡ī𝑏𝑎𝑠

𝑃𝑎š𝑢 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡ā𝑙𝑎 𝑟ā𝑑ī𝑡ā𝑗𝑠
(2) 

Rezultātu analīzē tika pielietota šāda loģika - ja  rezultāts  ir ievērojami virs 1, secināms, ka 

uzņēmums ir uzņēmies pārāk mazas saistības, un tās būtu jāpalielina, lai palielinātu akcionāru 

vērtību. Turpretī, ja rezultāts ir stipri zem 1, tad secināms, ka uzņēmuma bilancē dominē saistības, 

un tā vadībai būtu jādomā par uzņēmuma kopējā parāda samazināšanu kapitāla struktūrā.  Šī 

pētījuma ietvaros tika pieņemts, ka 0.2 punktu novirze no vērtības 1 ir pieņemama.  
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Finanšu rādītāju stabilitāte, likviditāte, kā arī spēja segt īstermiņa parādus ir galvenie aspekti, kas 

jāvērtē, lai saprastu, cik noturīgs uzņēmums varētu būt nākamajā ekonomikas palēnināšanās ciklā. 

Papildus šiem aspektiem, jāvērtē arī uzņēmuma saimnieciskās sviras līmenis, kas var palīdzēt 

noteikt, cik ātri pasliktināsies uzņēmuma rentabilitāte ieņēmumu samazināšanās gadījumā. Tā kā 

šīs attiecības galvenā uzmanība tiek pievērsta nemainīgo izmaksu slogam, tad uzņēmumam, kuram 

fiksētās izmaksas sastāda lielu daļu no kopējām izmaksām, apgrozījuma krituma gadījumā, savu 

rentabilitāti noturēt ir ievērojami sarežģītāk. Attiecīgi, ņemot vērā faktu, ka augstas fiksētās 

izmaksas un nespēja tās samazināt var būt izšķiroša uzņēmuma izdzīvošanai krīzes laikā, šim 

faktoram būtu jāpaliek uzņēmuma vadības komandas uzmanības centrā. Uzņēmuma saimnieciskās 

darbības sviras koeficientu aprēķina, pamatdarbības peļņas pieaugumu dalot ar apgrozījuma 

pieaugumu. Aprēķinā iekļauts apgrozījuma un peļņas pieaugums 2 gadu garumā, lai izlīdzinātu 

potenciālus vienreizējus efektus, kas varētu parādīties uzņēmuma peļņas un zaudējumu aprēķinā. 

Saimnieciskās darbības sviras līmenis = 
2 𝑔𝑎𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑚𝑎𝑡𝑑𝑎𝑟𝑏ī𝑏𝑎𝑠 𝑝𝑒ļņ𝑎𝑠 𝑖𝑧𝑎𝑢𝑔𝑠𝑚𝑒 

2 𝑔𝑎𝑑𝑢 𝑎𝑝𝑔𝑟𝑜𝑧ī𝑗𝑢𝑚𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑎𝑢𝑔𝑢𝑚𝑠
 (3). 

Saimnieciskās darbības sviras līmenis būtu jāvērtē kontekstā ar uzņēmuma cikliskumu un tā 

piesaisti ekonomikas cikliem. Uzņēmumus, kas operē “aizsardzības” pozīcijas apstākļos un uzrāda 

augstu saimnieciskās darbības sviras līmeni, ekonomikas palēnināšanās ietekmēs mazāk.  

Uzņēmuma konkurētspējas priekšrocības neapšaubāmi ir vissvarīgākais rādītājs, kas nosaka 

uzņēmuma ilgtspēju. Tāpēc šī pētījuma metodoloģijā iekļauti arī bruto un operacionālās 

pelnītspējas maržas aprēķini, kas parāda, cik augsta ir uzņēmumu cenu noteikšanas iespēja, 

pieņemot, ka šie rādītāji labi raksturo Latvijas uzņēmuma konkurētspējas potenciālu, kā arī tā 

izmaiņu pēdējo gadu laikā. Arī inovācijas veicina konkurētspējas priekšrocības, tāpēc pētījumā 

uzņēmumi analizēti, arī pamatojoties uz šo dimensiju – noteikts, cik uzņēmumiem un kurās 

nozarēs vērojama tendence ieguldīt nemateriālajos aktīvos. 

Atsevišķi pētījuma ietvaros aprēķinātie koeficienti ir salīdzināti ar attiecīgajiem Eiropas un ASV 

uzņēmumu rādītājiem. Šim nolūkam dati par Stoxx 600 un S&P 500 iekļautajiem uzņēmumiem 

tika iegūti no Bloomberg termināla. 

1.4. Pētījuma rezultāti 

1.4.1. Konkurētspējas priekšrocība un krīzes noturība 

a) Maržas 

Kopumā vērojama pozitīva tendence attiecībā uz pelnītspējas uzlabošanos visos līmeņos (1.attēls). 

Īpaši straujš pelnītspējas uzlabojums redzams laika posmā no 2018. līdz 2019. gadam, ko veicināja 

izmaiņas UIN likumdošanā. Izlases uzņēmumu starpā vērojamas būtiskas atšķirības pelnītspējas 

līmeņos: visvairāk pelnošo uzņēmumu komerciālās rentabilitāte pārsniedz 12%, kamēr izlases 

līmeņa mediānas vērtība ir nedaudz virs 4%. Ir vērts atzīmēt, ka starpība starp operacionālo un 

neto robēžas līmeni ir niecīga visām kvartilēm, norādot, ka lielākajai daļai aplūkoto uzņēmumu 

procentu un ienākuma nodokļa izdevumi ir salīdzinoši zemi. Kopumā Latvijas uzņēmumu 

komerciālā rentabilitāte ir ļoti zemā līmenī - gandrīz trīs reizes zemākā nekā vidējā Eiropas 

uzņēmumu pelnītspēja. 
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1a. attēls Bruto peļņas robežas līmeņi                1b. attēls Operacionālās pelnītspējas līmeņi   

 

 
1c. attēls Komerciālās rentabilitātes līmeņi   

Visaugstākās pamatdarbības peļņas maržas ir novērojamas trīs nozarēs: ieguves rūpniecība / 

karjeru izstrāde, finanses un nekustamais īpašums. Šīm nozarēm seko lauksaimniecības nozare, IT 

un profesionālo pakalpojumu sniedzēji. Vismazākās peļņas maržas uzrāda izmitināšanas un 

ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumi, transporta nozare, kā arī vairumtirdzniecības un 

mazumtirdzniecības nozare, kur šādas zemas maržas ir tipiskas. Piemēram, Eiropā tirdzniecības 

sektora vidējās peļņas maržas ir 2-3%. Zema pelnītspēja parasti norāda uz augstu konkurenci 

nozarē, kā arī konkurētspējas priekšrocību trūkumu. Analizējot reģionālo sadalījumu, redzams, ka 

visaugstāko peļņu sasniedz uzņēmumi, kas atrodas Rīgā, bet zemāko - Latgalē esošie uzņēmumi. 

Mikrouzņēmumiem parasti vērojama augstāka peļņas norma kā lielākiem uzņēmumiem (1.tabula). 
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1.tabula 

Uzņēmumu pelnītspēja. Uzņēmumu bruto peļņas robeža 

 

1.tabulas turpinājums 

Uzņēmumu pelnītspēja. Operacionālās peļņas robeža 

 

Reģioni 2019 2018 2017 2016 2015

Rīga 21.1% 20.5% 18.8% 17.9% 17.0%

Pierīga 18.3% 18.0% 16.0% 15.3% 14.7%

Kurzeme 13.6% 13.7% 12.5% 11.2% 11.6%

Latgale 13.8% 14.7% 12.8% 11.6% 10.2%

Vidzeme 13.9% 15.1% 12.0% 11.6% 11.2%

Zemgale 15.7% 15.6% 13.8% 13.7% 12.9%

Nozares 2019 2018 2017 2016 2015

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un

zivsaimniecība 11.7% 13.0% 9.9% 8.4% 8.7%

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 22.5% 28.0% 25.7% 20.5% 20.9%

Apstrādes rūpniecība 17.9% 17.7% 16.0% 15.7% 14.9%

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un

gaisa kondicionēšana 11.2% 10.9% 11.2% 11.0% 10.2%

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu

apsaimniekošana un sanācija 13.0% 10.9% 10.6% 10.0% 9.6%

Būvniecība 18.1% 18.8% 15.0% 14.0% 13.3%

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

automobiļu un motociklu remonts 16.4% 16.0% 14.7% 14.4% 13.3%

Transports un uzglabāšana 12.1% 12.5% 11.6% 11.6% 10.8%

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 19.6% 20.5% 19.2% 19.9% 18.0%

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 26.2% 24.5% 23.6% 22.1% 22.2%

Finanšu un apdrošināšanas darbības 51.8% 45.5% 47.5% 50.2% 48.3%

Operācijas ar nekustamo īpašumu 33.5% 33.9% 28.8% 29.3% 27.1%

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 26.2% 27.3% 23.1% 23.0% 22.8%

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 21.2% 20.8% 19.0% 17.6% 15.6%

Veselība un sociālā aprūpe 22.7% 22.8% 22.3% 22.8% 21.6%

Uzņēmumu lielums pēc darbinieku skaita 2019 2018 2017 2016 2015

Lieli 16.7% 16.6% 16.2% 15.5% 11.6%

Vidēji 15.4% 15.2% 14.8% 14.5% 12.9%

Mazi 18.1% 18.2% 16.3% 16.0% 14.7%

Mikro 19.3% 19.1% 16.8% 16.0% 17.5%

Uzņēmumu lielums pēc apgrozījuma 2019 2018 2017 2016 2015

Lieli 11.8% 12.0% 12.2% 12.5% 11.3%

Vidēji 11.7% 11.8% 12.2% 12.4% 11.7%

Mazi 14.9% 15.1% 13.5% 13.0% 12.5%

Mikro 19.6% 19.5% 17.4% 16.6% 15.7%

Reģioni 2019 2018 2017 2016 2015

Rīga 5.1% 4.8% 2.6% 2.3% 2.5%

Pierīga 4.6% 4.4% 2.6% 2.2% 2.1%

Kurzeme 4.0% 4.2% 3.1% 2.6% 2.6%

Latgale 3.7% 4.1% 2.6% 1.8% 1.6%

Vidzeme 4.0% 4.4% 2.8% 2.3% 2.1%

Zemgale 4.2% 4.1% 2.7% 2.0% 2.2%

Nozares 2019 2018 2017 2016 2015

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 8.4% 10.3% 7.5% 5.7% 6.1%

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 14.4% 12.9% 9.6% 5.9% 6.2%

Apstrādes rūpniecība 4.6% 4.4% 2.9% 2.6% 2.4%

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un

gaisa kondicionēšana 4.5% 4.2% 4.3% 3.4% 2.4%

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu

apsaimniekošana un sanācija 3.8% 2.9% 0.9% 1.5% 1.2%

Būvniecība 6.4% 6.9% 3.3% 1.6% 2.6%

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

automobiļu un motociklu remonts 2.9% 2.5% 1.5% 1.4% 1.4%

Transports un uzglabāšana 3.4% 3.6% 2.7% 2.5% 2.3%

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 2.2% 2.1% 0.8% 0.6% 1.3%

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 7.9% 7.3% 4.8% 3.5% 3.9%

Finanšu un apdrošināšanas darbības 16.4% 14.3% 9.2% 8.5% 11.5%

Operācijas ar nekustamo īpašumu 16.4% 15.6% 8.8% 7.6% 8.2%

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 7.5% 7.9% 5.2% 4.7% 4.2%

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 5.4% 5.4% 2.9% 2.8% 1.9%

Veselība un sociālā aprūpe 7.3% 7.7% 6.0% 6.1% 5.8%

Uzņēmumu lielums pēc darbinieku skaita 2019 2018 2017 2016 2015

Lieli 3.5% 3.0% 3.1% 2.7% 2.2%

Vidēji 3.4% 3.4% 2.8% 2.4% 3.0%

Mazi 3.8% 3.8% 2.6% 2.2% 3.4%

Mikro 5.5% 5.3% 2.7% 2.3% 2.7%

Uzņēmumu lielums pēc apgrozījuma 2019 2018 2017 2016 2015

Lieli 2.4% 2.7% 2.8% 2.5% 2.3%

Vidēji 3.3% 2.9% 2.9% 2.8% 2.5%

Mazi 4.2% 4.3% 3.0% 2.6% 2.9%

Mikro 4.9% 4.8% 2.6% 2.2% 2.2%
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1.tabulas nobeigums 

Uzņēmumu pelnītspēja. Komerciālā rentabilitāte 

 

b) Intelektuālais īpašums un nemateriālie aktīvi 

 

Turpinot uzņēmumu konkurētspējas potenciāla analīzi, pētīta nemateriālo aktīvu nozīme Latvijas 

uzņēmumiem. Iegūtie rezultāti šķiet diezgan pesimistiski, jo kopš 2015. gada ir vērojama tendence 

samazināties to uzņēmumu skaitam, kuri iegulda nemateriālajos aktīvos (2.attēls). Lielākajai daļai 

uzņēmumu, kuru bilancē ir atrodami nemateriālie aktīvi, to īpatsvars pret kopējiem aktīviem ir ļoti 

mazs, nepārsniedzot 1%. Visaugstākie nemateriālie ieguldījumi ir atrodami Rīgā esošo uzņēmumu 

bilancēs un tirdzniecības, IT, profesionālo pakalpojumu un apstrādes rūpniecības uzņēmumu 

bilancēs. 

 

2.attēls. Proporcionālā daļa no uzņēmumiem ar nemateriālo aktīvu īpatsvaru bilancē 

Reģioni 2019 2018 2017 2016 2015

Rīga 4.5% 4.3% 2.0% 1.7% 2.0%

Pierīga 4.2% 4.0% 2.0% 1.6% 1.7%

Kurzeme 3.4% 3.6% 2.4% 2.0% 2.0%

Latgale 3.3% 3.8% 2.1% 1.2% 1.2%

Vidzeme 3.4% 4.1% 2.1% 1.5% 1.4%

Zemgale 3.9% 3.5% 2.1% 1.3% 1.7%

Nozares 2019 2018 2017 2016 2015

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 7.3% 9.0% 6.1% 4.4% 5.1%

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 13.3% 13.1% 8.3% 4.0% 4.6%

Apstrādes rūpniecība 4.1% 3.8% 2.2% 1.8% 1.8%

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa

kondicionēšana 3.3% 3.0% 3.3% 1.8% 1.3%

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu

apsaimniekošana un sanācija 3.4% 2.1% 0.4% 1.3% 0.5%

Būvniecība 6.0% 6.7% 2.7% 1.2% 2.0%

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu

un motociklu remonts 2.6% 2.2% 1.0% 1.0% 1.1%

Transports un uzglabāšana 2.9% 3.2% 1.9% 1.8% 1.8%

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 1.8% 1.7% 0.4% 0.3% 0.5%

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 7.2% 7.1% 3.5% 2.6% 3.1%

Finanšu un apdrošināšanas darbības 14.7% 13.9% 8.3% 7.4% 9.7%

Operācijas ar nekustamo īpašumu 13.3% 11.7% 5.3% 3.7% 4.6%

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 7.1% 7.3% 4.1% 3.7% 3.5%

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 4.8% 4.7% 2.1% 1.9% 1.4%

Veselība un sociālā aprūpe 7.0% 7.2% 5.1% 5.1% 4.5%

Uzņēmumu lielums pēc darbinieku skaita 2019 2018 2017 2016 2015

Lieli 3.2% 2.8% 3.0% 1.9% 1.9%

Vidēji 3.0% 3.0% 2.3% 1.8% 2.5%

Mazi 3.3% 3.4% 2.0% 1.6% 2.6%

Mikro 5.0% 4.8% 2.0% 1.6% 2.0%

Uzņēmumu lielums pēc apgrozījuma 2019 2018 2017 2016 2015

Lieli 2.4% 2.5% 2.2% 1.9% 2.0%

Vidēji 3.0% 2.8% 2.5% 2.2% 2.2%

Mazi 3.8% 3.9% 2.4% 2.0% 2.3%

Mikro 4.4% 4.3% 1.9% 1.5% 1.7%
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5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

20192018201720162015
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c) Kapitāla atdeve 

 

Visā izvēlētajā pētījuma periodā bija vērojama skaidra kapitāla atdeves tendences paaugstināšanās, 

kas ilga līdz 2019. gadam (3.attēls). Datu izlases uzņēmumi acīmredzami palielinājuši savu 

efektivitāti uzņēmējdarbības modeļa pārvaldības ziņā, ko ir atbalstījuši arī tādi ārējie faktori kā 

fiskālā politika un labvēlīga makroekonomiskā attīstība. Kapitāla atdeves mediānas līmenis 

atrodas tuvu 25% līmenim, kas ir acīmredzami augstāks nekā vidējais līmenis pasaulē (15%) un 

Eiropā (13%). 

 
3.attēls. Pašu kapitāla rentabilitātes līmeņi   

 

Nepārprotami augstākais atdeves līmenis ir vērojams Rīgā un Rīgas rajonā esošajos uzņēmumos, 

savukārt zemākais līmenis ir Latgalē. Acīmredzama nevienlīdzība ir vērojama nozaru sadalījumā, 

kur IT uzņēmumi uzrāda lielāko kapitāla atdevi pārsniedzot 40%, savukārt zemākais līmenis 

vērojams ūdensapgādes un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu uzņēmumos. Uzņēmuma 

lielumam ir negatīva korelācija ar kapitāla atdeves līmeni: jo mazāks ir uzņēmums, jo efektīvāk 

kapitāla atdeves ziņā tas tiek pārvaldīts (2. tabula). 
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1. kvartile (25% uzņēmumu ar zemāko rādītāju)
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3. kvartile (25% uzņēmumu ar augstāko rādītāju)
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2.tabula  

Uzņēmumu pašu kapitāla rentabilitāte 

 
 

d) Saimnieciskās darbības svira 

Saimnieciskās darbības svira ir uzņēmuma riska līmeņa rādītājs gan labā, gan sliktā riska nozīmē: 

kad paplašinās pārdošanas iespējas, uzņēmums spēj palielināt savus ienākumus vēl lielākā tempā, 

turpretim, kad ieņēmumi samazinās, uzņēmums piedzīvo vēl straujāku tīro ienākumu kritumu 

(4.attēls). Uzņēmuma saimnieciskās darbības sviras noteikšanas atslēga ir nemainīgo izmaksu 

īpatsvars - jo augstāks tas ir, jo augstāka ir darbības sviras. Tātad šis ir nozīmīgs rādītājs katras 

krīzes laikā, kad ienākumi ir pakļauti spiedienam, vēl jo vairāk, tas attiecināms uz cikliskajiem 

uzņēmumiem, kas piedzīvo visstraujāko kritumu. 

 
4.attēls. Saimnieciskās darbības sviras līmeņi   

Reģioni 2019 2018 2017 2016

Rīga 29.1% 28.4% 17.6% 14.4%

Pierīga 25.1% 26.2% 14.7% 12.5%

Kurzeme 17.7% 16.8% 13.6% 9.7%

Latgale 16.6% 20.7% 12.4% 8.6%

Vidzeme 17.6% 21.4% 11.9% 9.9%

Zemgale 20.3% 18.6% 14.4% 9.8%

Nozares 2019 2018 2017 2016

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 14.2% 18.7% 12.8% 9.3%

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 27.2% 22.5% 15.6% 4.6%

Apstrādes rūpniecība 22.9% 23.2% 15.1% 12.0%

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa

kondicionēšana

9.2% 9.0% 7.7% 6.5%

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu

apsaimniekošana un sanācija

5.7% 9.3% 1.7% 3.0%

Būvniecība 36.1% 44.0% 21.4% 9.8%

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu

un motociklu remonts

24.4% 22.5% 14.1% 12.5%

Transports un uzglabāšana 19.1% 20.0% 15.3% 12.4%

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 19.2% 23.2% 15.3% 15.4%

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 42.3% 45.5% 25.9% 20.2%

Finanšu un apdrošināšanas darbības 32.6% 30.7% 18.7% 13.8%

Operācijas ar nekustamo īpašumu 14.5% 14.0% 8.7% 8.0%

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 40.7% 47.0% 23.1% 22.3%

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 34.5% 36.9% 23.6% 19.1%

Veselība un sociālā aprūpe 35.6% 31.9% 20.3% 24.3%

Uzņēmumu lielums pēc darbinieku skaita 2019 2018 2017 2016

Lieli 11.6% 12.3% 10.4% 9.0%

Vidēji 17.2% 16.9% 13.2% 10.4%

Mazi 21.9% 22.6% 15.1% 11.5%

Mikro 29.0% 29.7% 16.7% 13.6%

Uzņēmumu lielums pēc apgrozījuma 2019 2018 2017 2016

Lieli 14.3% 17.8% 14.9% 13.7%

Vidēji 26.2% 22.1% 18.0% 15.9%

Mazi 25.3% 26.0% 17.5% 13.9%

Mikro 24.9% 26.0% 15.9% 13.0%
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Var apgalvot, ka kopumā Latvijas uzņēmumu vidējā riska pakāpe ir stabila un atrodas augstā 

līmenī, kas gandrīz 5 reizes pārsniedz neitrālo līmeni 1, kas acīmredzami ir ļoti labi labvēlīgu 

ekonomisko apstākļu gadījumā, bet kļūst kritiski, ja kopējais pieprasījums tirgū ir pakļauts 

spiedienam. Visaugstākais riska līmenis nozares dimensijā ir starp komunālo pakalpojumu 

sniedzējiem, kā arī izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumiem. Zemākā darbības svira ir tipiska 

iezīme IT un finanšu nozarēs. Viszemākais korporatīvās darbības riska līmenis ir vērojams Rīgā 

un lielos uzņēmumos, kas daļēji izskaidrojams ar zema riska nozaru koncentrāciju Rīgā un lielu 

uzņēmumu klasteri galvaspilsētā (3. tabula). 

3.tabula  

Saimnieciskās darbības svira 

 

1.4.2. Bilances kvalitātes novērtējums 

a) Likviditāte I  - Skaidras naudas īpatsvars kopējos aktīvos 

Pirmkārt, analīzes mērķis bija noteikt, kāds bija uzņēmumu naudas atlikums 2019.gada beigās un 

kā pēdējos gados ir mainījusies naudas pozīcija bilancē. 5.attēls, kurā parādīts sadalījums kvartiles 

līmeņos, norāda uz nedaudz pozitīvu tendenci uzkrāt vairāk naudas bilancēs, uzlabojot uzņēmuma 

likviditātes stāvokli un nodrošinot lielāku izvēles brīvību, turpinot attīstīt uzņēmumus. Ir secināms, 

ka pastāv ievērojama atšķirība skaidras naudas līmenī starp uzņēmumiem dažādās kvartilēs. 

Papildus, naudas līmeņa atšķirības ir īpaši labi redzamas nozaru sadalījumā: IT uzņēmumiem, 

viesnīcām un ēdināšanas uzņēmumiem, kā arī veselības un profesionālo pakalpojumu 

uzņēmumiem ir vidēji 20% naudas īpatsvars aktīvos, savukārt izlases vidējā mediānas vērtība ir 

10%. 

Reģioni 2019 2018 2017 2016

Rīga 4.29 4.10 4.12 3.74

Pierīga 4.95 4.66 4.46 4.04

Kurzeme 5.10 4.99 4.68 4.44

Latgale 5.78 4.80 5.37 4.82

Vidzeme 5.75 4.71 5.21 5.11

Zemgale 5.41 5.99 4.91 4.65

Nozares 2019 2018 2017 2016

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 4.61 4.36 4.52 3.98

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 3.95 4.05 5.76 2.81

Apstrādes rūpniecība 5.54 5.18 5.14 4.61

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa

kondicionēšana

9.69 3.59 4.89 3.36

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu

apsaimniekošana un sanācija

5.94 5.62 6.01 7.65

Būvniecība 4.04 4.14 4.05 3.08

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu

un motociklu remonts

5.28 4.92 4.66 4.42

Transports un uzglabāšana 4.60 4.26 4.31 3.90

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 6.46 5.07 5.18 6.22

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 3.17 3.48 3.00 2.92

Finanšu un apdrošināšanas darbības 2.04 2.43 2.91 4.25

Operācijas ar nekustamo īpašumu 4.39 5.32 4.38 3.69

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 3.77 3.44 3.16 3.39

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 3.86 3.69 4.05 3.78

Veselība un sociālā aprūpe 4.04 4.06 4.74 5.64

Uzņēmumu lielums pēc darbinieku skaita 2019 2018 2017 2016

Lieli 3.96 4.49 3.85 5.39

Vidēji 5.20 4.33 4.84 5.10

Mazi 5.22 5.19 5.52 5.14

Mikro 4.32 4.04 3.85 3.43

Uzņēmumu lielums pēc apgrozījuma 2019 2018 2017 2016

Lieli 2.55 3.89 3.02 2.10

Vidēji 4.02 3.09 2.91 4.24

Mazi 3.98 3.92 3.98 4.32

Mikro 5.02 4.79 4.63 4.02
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5.attēls. Naudas pret aktīviem līmeņi   

 

Secinājumi par reģionālajām atšķirībām sakrīt ar gaidīto - Rīgā esošajiem uzņēmumiem ir augstāks 

naudas īpatsvars bilancē, kas izskaidrojams ar labāku piekļuvi dažādiem finansēšanas avotiem. 

Interesanti, ka vairāk naudas relatīvā izteiksmē paliek mazāka izmēra uzņēmumiem, savukārt 

lielākiem uzņēmumiem šī pozīcija ir relatīvi zemāka (4. tabula). 

4.tabula 

Nauda pret aktīviem 

 
 

b) Likviditāte II – nauda pret īstermiņa saistībām 

 

Aprēķinot absolūto likviditātes koeficientu, redzams, ka Latvijas uzņēmumu likviditātes līmeņa 

mediāna ir diezgan zemā līmenī, kā arī atkal vērojama plaisa starp uzņēmumu vidējo līmeni kā arī 

tiem uzņēmumiem, kam ir lielas naudas rezerves (6.attēls). Pieejamās naudas līmenis attiecībā pret 

2.5%2.3%1.9%1.6%1.7%

10.7%10.0%
9.1%

8.2%8.3%

30.5%

29.6%
28.1%

26.5%

26.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

20192018201720162015

1. kvartile (25% uzņēmumu ar zemāko rādītāju)

Mediāna

3. kvartile (25% uzņēmumu ar augstāko rādītāju)

Reģioni 2019 2018 2017 2016 2015

Rīga 12.2% 11.1% 10.0% 9.3% 9.4%

Pierīga 10.4% 9.1% 8.6% 7.8% 7.7%

Kurzeme 8.8% 9.0% 8.2% 6.9% 7.0%

Latgale 8.4% 8.4% 8.4% 6.0% 6.8%

Vidzeme 7.9% 8.4% 7.5% 6.2% 6.8%

Zemgale 9.0% 8.4% 7.6% 6.7% 6.7%

Nozares 2019 2018 2017 2016 2015

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 5.1% 6.2% 5.1% 4.7% 4.0%

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 6.7% 7.4% 6.7% 4.4% 4.2%

Apstrādes rūpniecība 7.9% 7.0% 6.8% 5.7% 5.6%

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa

kondicionēšana

4.9% 4.5% 4.1% 3.5% 3.3%

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu

apsaimniekošana un sanācija

4.5% 4.2% 3.2% 2.5% 2.6%

Būvniecība 16.1% 15.7% 13.5% 11.4% 12.9%

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu

un motociklu remonts

9.1% 8.5% 7.9% 7.4% 7.4%

Transports un uzglabāšana 9.4% 9.2% 8.5% 8.4% 8.7%

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 21.2% 17.8% 15.3% 12.3% 10.9%

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 26.8% 23.1% 20.6% 19.4% 23.7%

Finanšu un apdrošināšanas darbības 10.5% 8.0% 9.2% 7.3% 10.8%

Operācijas ar nekustamo īpašumu 4.1% 3.0% 2.9% 2.3% 2.2%

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 21.5% 20.3% 17.1% 17.2% 17.4%

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 14.6% 13.6% 12.0% 11.5% 12.2%

Veselība un sociālā aprūpe 29.7% 26.0% 23.6% 23.6% 20.5%

Uzņēmumu lielums pēc darbinieku skaita 2019 2018 2017 2016 2015

Lieli 6.5% 6.4% 5.2% 5.7% 3.6%

Vidēji 7.2% 6.1% 6.0% 5.6% 5.8%

Mazi 9.5% 9.0% 7.9% 6.8% 7.3%

Mikro 11.8% 11.2% 10.3% 9.4% 9.4%

Uzņēmumu lielums pēc apgrozījuma 2019 2018 2017 2016 2015

Lieli 5.6% 5.0% 4.0% 3.0% 3.1%

Vidēji 5.1% 6.1% 5.0% 4.7% 5.4%

Mazi 7.3% 6.5% 6.1% 5.9% 5.8%

Mikro 11.6% 10.9% 9.8% 8.7% 8.9%
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uzņēmuma īstermiņa saistībām visā 2015. – 2017. gadu periodā ar pieaugumu 2018. un 2019.gada 

laikā saglabājas diezgan stabils, izņemot augšējo kvartili, kurā pēdējā laikā bija vērojams straujš 

pieaugums. 

 

Jāatzīmē, ka saskaņā ar naudas un aktīvu attiecības rādītāju Latvijas uzņēmumi izskatās diezgan 

labi, atšķirībā no naudas un īstermiņa saistību rādītāja, kas atrodas zem optimālā līmeņa. Šis 

novērojums ļauj secināt, ka uzņēmumiem ir ievērojamas īstermiņa saistības, kas acīmredzami ir 

kreditoru parādi, bet ne parāda slogs. 

 

 
6.attēls. Absolūtas likviditātes līmeņi   

 

Nozares, kam raksturīgs augsts naudas īpatsvars aktīvos ir IT, finanses, profesionālie pakalpojumi, 

valsts pārvalde un cilvēku veselība. Galvenās grūtības īstermiņa saistību segšanā var būt ražošanas, 

transporta un tirdzniecības nozaru uzņēmumiem. Absolūtās likviditātes rādītājos nav būtiskas 

reģionālas atšķirības, taču lielāko naudas līdzekļu turējumu joprojām nodrošina Rīgā esošie 

uzņēmumi. Lieliem un mikrouzņēmumiem salīdzinājumā ar MVU ar spēju segt īstermiņa saistības 

klājas labāk (5. tabula). 
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5.tabula 

Absolūta likviditāte 

 
 

 

 c) Procentu maksājumu seguma koeficients 

Procentu seguma koeficienta aprēķins ir īpaši aktuāls pašlaik, kad uzņēmumiem pieejamās 

procentu likmes ir zemas. Šī situācija tādējādi ļauj uzturēt “zombiju firmu” darbību (Banerje, 

Hofman, 2018). Pētījuma rezultāti rāda, ka 7% no atlasītajiem uzņēmumiem var tikt klasificēti kā 

“zombiju uzņēmumi” - tie, kas nespēj sistemātiski uzturēt savu darbību bez aizņemtā kapitāla 

injekcijām. Jāatzīmē, ka pēdējā laikā situācija ir uzlabojusies un 25% uzņēmumu ar viszemāko 

procentu segumu šī attiecība ir pozitīvajā zonā kopš 2018. gada (7.attēls). Plaisa starp 

uzņēmumiem ar ļoti augstu procentu segumu un izlases mediānu ir ārkārtīgi liela. 

Reģioni 2019 2018 2017 2016 2015

Rīga 0.30 0.26 0.21 0.19 0.21

Pierīga 0.27 0.23 0.19 0.17 0.18

Kurzeme 0.26 0.26 0.23 0.19 0.19

Latgale 0.25 0.25 0.20 0.16 0.18

Vidzeme 0.23 0.24 0.19 0.18 0.20

Zemgale 0.24 0.22 0.19 0.18 0.18

Nozares 2019 2018 2017 2016 2015

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 0.24 0.28 0.25 0.19 0.18

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 0.23 0.30 0.27 0.13 0.16

Apstrādes rūpniecība 0.19 0.17 0.15 0.13 0.14

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa

kondicionēšana

0.32 0.29 0.27 0.17 0.18

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu

apsaimniekošana un sanācija

0.30 0.23 0.20 0.18 0.18

Būvniecība 0.37 0.34 0.23 0.20 0.25

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu

un motociklu remonts

0.18 0.16 0.14 0.13 0.13

Transports un uzglabāšana 0.23 0.23 0.20 0.19 0.22

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 0.34 0.27 0.21 0.18 0.21

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 0.61 0.52 0.43 0.38 0.44

Finanšu un apdrošināšanas darbības 0.52 0.55 0.41 0.49 0.50

Operācijas ar nekustamo īpašumu 0.30 0.26 0.23 0.19 0.20

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 0.51 0.48 0.37 0.35 0.34

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 0.34 0.32 0.25 0.23 0.27

Veselība un sociālā aprūpe 1.10 0.90 0.90 0.89 0.96

Uzņēmumu lielums pēc darbinieku skaita 2019 2018 2017 2016 2015

Lieli 0.30 0.21 0.18 0.18 0.10

Vidēji 0.19 0.17 0.16 0.16 0.14

Mazi 0.23 0.22 0.19 0.17 0.21

Mikro 0.32 0.28 0.21 0.19 0.23

Uzņēmumu lielums pēc apgrozījuma 2019 2018 2017 2016 2015

Lieli 0.16 0.11 0.10 0.09 0.10

Vidēji 0.13 0.14 0.11 0.11 0.13

Mazi 0.19 0.18 0.16 0.16 0.17

Mikro 0.31 0.28 0.22 0.20 0.21
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7.attēls. Procentu seguma koeficienta līmeņi   

 

Visaugstākais procentu maksājumu seguma koeficients redzams IT nozares sektorā, kā arī 

veselības un profesionālo pakalpojumu uzņēmumos. Ir redzams, ka uzņēmumi, kuru galvenā mītne 

atrodas Rīgā un tās priekšpilsētās, spēj radīt lielākos pamatdarbības ienākumus, salīdzinot ar 

procentu izdevumiem. Zemākā procentu seguma pakāpe ir vērojama starp mazajiem uzņēmumiem 

(6. tabula). 

6.tabula  
Procentu seguma koeficienta 
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Reģioni 2019 2018 2017 2016 2015

Rīga 12.34 12.15 6.43 5.13 5.67

Pierīga 10.69 10.04 6.30 4.96 5.34

Kurzeme 9.04 9.49 6.69 5.26 6.26

Latgale 8.43 11.78 6.92 3.92 2.84

Vidzeme 7.29 10.01 5.94 4.39 3.76

Zemgale 7.14 7.57 5.95 4.10 4.77

Nozares 2019 2018 2017 2016 2015

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 7.08 8.94 7.50 5.06 5.53

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 25.98 21.04 13.25 4.32 8.06

Apstrādes rūpniecība 11.89 11.30 7.24 5.75 5.48

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa

kondicionēšana

3.53 3.00 4.09 1.86 1.66

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu

apsaimniekošana un sanācija

6.20 5.29 3.35 2.71 1.24

Būvniecība 22.88 28.05 11.90 5.88 9.45

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu

un motociklu remonts

11.70 10.49 6.00 5.27 5.74

Transports un uzglabāšana 5.97 6.25 5.17 4.57 4.37

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 4.03 4.16 2.34 1.22 1.88

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 26.03 26.14 10.77 6.89 9.81

Finanšu un apdrošināšanas darbības 6.51 15.78 4.50 3.07 2.50

Operācijas ar nekustamo īpašumu 4.41 4.25 2.23 2.08 1.87

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 27.56 28.78 16.71 11.72 12.42

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 17.64 14.45 7.48 5.18 5.63

Veselība un sociālā aprūpe 32.06 30.49 15.13 14.08 12.97

Uzņēmumu lielums pēc darbinieku skaita 2019 2018 2017 2016 2015

Lieli 11.73 9.87 7.90 10.02 8.36

Vidēji 11.51 9.92 8.07 5.75 11.52

Mazi 9.51 10.47 6.79 5.16 8.76

Mikro 11.50 11.01 5.77 4.32 5.00

Uzņēmumu lielums pēc apgrozījuma 2019 2018 2017 2016 2015

Lieli 12.47 14.21 8.51 6.89 12.68

Vidēji 16.86 14.54 12.41 10.47 10.14

Mazi 14.66 14.10 9.21 7.42 8.26

Mikro 9.51 9.82 5.78 4.35 4.64
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d) Aizņēmumu un peļņas attiecība 

Analīzē aprēķināts arī koeficients, kas parāda uzņēmuma saistību atlikumu pret viena gada 

pamatdarbības peļņu, papildus pievēršot uzmanību uzņēmumiem, kas strādā ar saimnieciskās 

darbības zaudējumiem vai uzrāda negatīvu neto parādu. Gandrīz pusei no datu izlases 

uzņēmumiem ir negatīvs neto parāds, turklāt ir vērojama labvēlīga tendence, ka palielinās to 

uzņēmumu skaits, kuru parāda summa ir negatīva: no 33% 2015.gadā līdz 46% no kopējās izlases 

2019.gadā (8a. attēls). Tas norāda uz uzņēmumu finanšu stāvokļa uzlabošanos, vai nu zemāku 

parāda summu vai lielāku naudas rezervju, vai arī abu šo faktoru rezultātā. Tajā pašā laikā 

samazinās to uzņēmumu īpatsvars, kuri cieš zaudējumus pamatdarbības līmenī: no 32% 2016. gadā 

līdz 20% 2019. gadā.  

Atsevišķi apskatot uzņēmumus, kuriem nav ne operacionālās darbības zaudējumu, ne negatīva 

neto parāda, secināms, ka sākot ar 2016. gadu, vērojama spēcīga neto parāda un EBIT attiecības 

uzlabošanās tendence, kas norāda, ka uzņēmumu bilances un peļņas iespējas kļūst spēcīgākas (8b. 

attēls). 

 

   
8b. attēls. Neto parāda pret saimn.darbības peļņu 

līmeņi   

 

 

Vislabākos rādītājus parāda uzņēmumi, kuru galvenā mītne atrodas Rīgā un Rīgas rajonā. Nozaru 

salīdzinājumā aprēķinātā attiecība dažādās nozarēs ir ļoti atšķirīga. Augstākie rādītāji atrodami 

starp nekustamā īpašuma un finanšu nozares uzņēmumiem, kamēr vispievilcīgākos rādītājus 

uzrādīja IT, būvniecības un profesionālo pakalpojumu uzņēmumi. Mikrouzņēmumi vidēji rada 

pienācīgu ienākumu līmeni salīdzinājumā ar to parāda summu, tādējādi nonākot pie veselīgākā 

neto parāda līmeņa. Tiem seko mazie un lielie uzņēmumi, taču vidējiem uzņēmumiem šī attiecība 

ir ievērojami augstāka, tāpēc tie izskatās mazāk ilgtspējīgi nekā citu lielumu grupu uzņēmumi (7. 

tabula). 
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7.tabula 

Neto parāda pret saimnieciskās darbības peļņu 

 
 

e) Pašu kapitāla pietiekamība 

Pašu kapitāla pietiekamības līmeņa mediānas vērtība saglabājās stabila ar nelielu pieaugumu 

pēdējo divu gadu laikā, kas ļāva analizēto uzņēmumu kopai tuvoties optimālajam pašu kapitāla 

finansēšanas līmenim. 

Pašu kapitāla pietiekamības līmeņa neatbilstība ir ievērojama - apakšējie 25% uzņēmumu diez vai 

var finansēt savus ilgtermiņa aktīvus ar savu kapitālu, savukārt 12% lielāko uzņēmumu varētu 

uzskatīt par pārfinansētu, jo pašu kapitāla pietiekamības rādītāji pārsniedz neitrālo līmeni (1) 

vairāk nekā divas reizes. 2019. gads bija ļoti veiksmīgs uzņēmumiem ar vāju pašu kapitāla 

finansējumu, savukārt 2018. gads nozīmīgi palielināja pašu kapitāla pietiekamības koeficientu 

uzņēmumiem ar jau tā ļoti spēcīgām bilancēm. 

Reģioni 2019 2018 2017 2016 2015

Rīga 2.55 2.85 3.72 4.05 3.94

Pierīga 2.48 2.89 3.66 3.97 3.66

Kurzeme 3.14 2.70 3.47 3.57 3.15

Latgale 3.02 2.88 3.89 4.25 4.00

Vidzeme 3.10 2.97 3.48 4.00 4.06

Zemgale 3.22 3.31 3.66 4.58 3.66

Nozares 2019 2018 2017 2016 2015

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 3.45 2.91 3.46 3.89 3.73

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 1.59 1.91 2.03 2.72 2.58

Apstrādes rūpniecība 2.29 2.19 3.15 3.41 3.66

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa

kondicionēšana

4.59 6.79 7.47 7.74 7.74

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu

apsaimniekošana un sanācija

3.24 2.95 4.42 5.60 4.33

Būvniecība 1.20 1.01 1.68 2.10 2.11

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu

un motociklu remonts

2.47 3.06 4.04 4.25 3.79

Transports un uzglabāšana 3.45 3.30 3.73 3.75 3.22

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 4.63 3.90 5.14 5.26 4.91

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 1.48 1.86 1.77 2.37 2.04

Finanšu un apdrošināšanas darbības 7.04 9.69 5.21 9.81 9.71

Operācijas ar nekustamo īpašumu 6.57 7.45 8.93 9.75 10.13

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 1.28 1.42 1.82 2.18 2.05

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 2.03 2.06 2.64 3.71 4.58

Veselība un sociālā aprūpe 1.65 1.54 2.16 2.78 2.00

Uzņēmumu lielums pēc darbinieku skaita 2019 2018 2017 2016 2015

Lieli 2.78 3.05 4.16 3.95 4.92

Vidēji 2.90 3.32 3.80 4.34 3.28

Mazi 2.69 2.69 3.59 4.07 3.36

Mikro 2.70 2.97 3.72 4.03 3.87

Uzņēmumu lielums pēc apgrozījuma 2019 2018 2017 2016 2015

Lieli 3.66 2.95 3.76 4.66 4.47

Vidēji 2.90 3.12 3.36 3.29 3.67

Mazi 2.35 2.65 3.48 4.04 3.51

Mikro 2.80 2.92 3.70 4.07 3.92
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9.attēls. Pašu kapitāla pietiekamības līmeņi  

Uzņēmumi ar visaugstāko pašu kapitāla pietiekamību galvenokārt atrodas Rīgā, savukārt Vidzemē 

pašu kapitāla pietiekamība ir vājākā. Nozares dimensijas analīze parāda, trīs nozaru līderību šajā 

rādītājā - būvniecība, IT un profesionālie pakalpojumi. Vidēja un maza izmēra uzņēmumiem 

kapitāla pietiekamība joprojām ir samērā stabila, bet lielajiem un mikrouzņēmumiem tā laika gaitā 

ievērojami mainījusies (8. tabula). 

8.tabula 

Pašu kapitāla pietiekamība 
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Reģioni 2019 2018 2017 2016 2015

Rīga 1.02 0.94 0.87 0.86 0.86

Pierīga 0.97 0.86 0.82 0.81 0.81

Kurzeme 0.94 0.90 0.91 0.93 0.89

Latgale 0.91 0.91 0.83 0.82 0.82

Vidzeme 0.90 0.91 0.86 0.84 0.87

Zemgale 0.93 0.85 0.85 0.82 0.81

Nozares 2019 2018 2017 2016 2015

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 0.91 0.94 0.90 0.89 0.88

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 1.00 1.14 1.04 0.94 0.95

Apstrādes rūpniecība 0.89 0.85 0.79 0.80 0.79

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa

kondicionēšana

1.02 0.91 1.00 0.96 0.88

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu

apsaimniekošana un sanācija

0.99 0.95 0.95 0.94 0.90

Būvniecība 1.44 1.33 1.06 1.01 1.05

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu

un motociklu remonts

0.78 0.67 0.63 0.61 0.60

Transports un uzglabāšana 1.07 0.98 1.05 1.02 1.01

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 0.89 0.77 0.66 0.70 0.74

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 1.76 1.72 1.17 1.12 1.12

Finanšu un apdrošināšanas darbības 1.22 0.93 0.99 0.74 0.93

Operācijas ar nekustamo īpašumu 0.92 0.79 0.87 0.87 0.88

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 1.68 1.54 1.19 1.18 1.10

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 1.24 0.99 0.92 0.92 0.97

Veselība un sociālā aprūpe 1.24 1.18 1.11 1.15 1.08

Uzņēmumu lielums pēc darbinieku skaita 2019 2018 2017 2016 2015

Lieli 0.98 1.09 0.88 0.92 0.82

Vidēji 0.92 0.99 0.92 0.91 0.91

Mazi 0.96 0.95 0.90 0.90 0.97

Mikro 1.00 0.85 0.82 0.80 0.87

Uzņēmumu lielums pēc apgrozījuma 2019 2018 2017 2016 2015

Lieli 0.90 1.10 0.85 0.83 0.85

Vidēji 0.97 1.06 0.85 0.90 0.90

Mazi 0.95 1.01 0.95 0.94 0.93

Mikro 0.99 0.89 0.85 0.83 0.83
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f) Finanšu stabilitāte 

 

Sākot ar 2018. gadu ir vērojama nepārprotami pozitīva pašu kapitāla tendence, kuru, visticamāk, 

veicināja nodokļu reforma, kas reinvestētajai peļņai uzliek 0% UIN likmi, stimulējot uzņēmumus 

saglabāt lielāku peļņas daļu, stabilizējot to bilances un paplašinot darbību. Kapitāla rādītāja 

mediānas līmenis 2019. gada beigās bija 39%, kas atbilst Eiropas uzņēmumu vidējam līmenim. 

Tomēr interesanti ir arī tas, ka ir diezgan daudz uzņēmumu, kuru pamatkapitāls pārsniedz 60% no 

kopējiem aktīviem, kas varētu dot mājienu par ļoti konservatīvu uzņēmuma vadību un bailēm no 

riska uzņemšanās, uzņēmumam attīstoties. 

 

 
10.attēls. Finanšu neatkarības rādītāja līmeņi   

Pašu kapitāla atšķirības pa nozarēm nav ļoti būtiskas, izņemot dažus izņēmumus, piemēram, 

izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumi, kuru bilances ir slikti finansētas ar pašu 

kapitālu, vai veselības aprūpes pakalpojumu uzņēmumi, kas, gluži pretēji, ir ļoti labi finansēti. 

Klasificējot uzņēmumus pēc reģioniem, nevar apgalvot, ka ir būtiska atšķirība, pamatojoties uz 

galvenās mītnes atrašanās vietu. Bet, ņemot vērā uzņēmuma lielumu, redzams, ka lielajiem 

uzņēmumiem ir konservatīvākas bilances, kā arī ir lielāka pašu kapitāla daļa salīdzinājumā ar 

mazajiem uzņēmumiem, nodrošinot tiem labāku piekļuvi kapitālam un izdevīgākas procentu 

likmes (9. tabula).  
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9.tabula 

Finanšu neatkarība 

 
 

1.4.3. Mācības no iepriekšējās krīzes?  

Mums bija nozīmīgi aplūkot uzņēmumu uzvedība pēc 2008. gada finanšu krīzes un noskaidrot, vai 

uzņēmumi bija guvuši mācību par uzņēmējdarbības ilgtspēju un veica zināmas korekcijas attiecībā 

uz kapitāla struktūras pārvaldību. Lai to izdarītu, tika atlasīta konstanta uzņēmumu izlase, kas 

iekļāva uzņēmumus ar apgrozījumu virs 150 000 EUR, kuri nepārtraukti darbojas visā laika posmā 

no 2008. līdz 2019. gadam ar pieejamiem datiem par pašu kapitālu un kopējiem aktīviem. Šāda 

veida datu iegūšanai tika izmantota Amadeus datu bāze, kas aptver datus par ilgāku laika periodu. 

Iegūtie rezultāti ļauj izdarīt secinājumu, ka uzņēmumi patiešām tiek pārvaldīti atbildīgāk, vairāk 

paļaujoties uz pašu kapitālu un mazāk aizņemoties. Uzņēmumi ar negatīvu pašu kapitālu 

samazinājās gandrīz divas reizes - no 7,5% līdz 4%. 60% no datu izlasē iekļautajiem uzņēmumiem 

palielinājās pašu kapitāla koeficients. Vidējā kapitāla attiecība pieauga no 32% līdz 40%. 

Reģioni 2019 2018 2017 2016 2015

Rīga 38.1% 34.1% 26.3% 25.1% 25.8%

Pierīga 38.1% 34.8% 28.3% 27.6% 27.0%

Kurzeme 42.6% 41.9% 37.0% 37.3% 38.1%

Latgale 40.7% 40.7% 33.7% 31.9% 32.3%

Vidzeme 41.5% 42.0% 37.9% 35.2% 36.4%

Zemgale 40.3% 38.2% 31.4% 32.6% 32.7%

Nozares 2019 2018 2017 2016 2015

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 46.2% 46.8% 42.3% 42.0% 43.2%

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 51.9% 59.7% 48.0% 43.4% 46.0%

Apstrādes rūpniecība 41.2% 38.7% 33.4% 32.7% 31.4%

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa

kondicionēšana

38.8% 33.2% 32.6% 29.4% 25.0%

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu

apsaimniekošana un sanācija

40.9% 35.5% 33.7% 29.1% 28.2%

Būvniecība 47.7% 45.5% 32.6% 32.3% 36.0%

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu

un motociklu remonts

33.5% 29.4% 22.4% 21.6% 22.3%

Transports un uzglabāšana 34.8% 34.7% 31.2% 31.3% 31.3%

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 23.5% 14.5% 4.6% 2.2% 3.8%

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 49.9% 45.6% 35.3% 33.8% 36.4%

Finanšu un apdrošināšanas darbības 39.9% 35.9% 35.1% 33.3% 30.2%

Operācijas ar nekustamo īpašumu 31.1% 26.2% 21.6% 20.9% 18.5%

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 49.9% 47.4% 35.9% 36.5% 37.6%

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 36.5% 33.6% 23.7% 22.9% 24.0%

Veselība un sociālā aprūpe 57.7% 56.7% 54.6% 53.9% 49.8%

Uzņēmumu lielums pēc darbinieku skaita 2019 2018 2017 2016 2015

Lieli 43.9% 42.5% 40.9% 41.2% 40.4%

Vidēji 40.0% 40.5% 41.1% 40.0% 36.2%

Mazi 39.6% 38.7% 34.0% 33.8% 37.6%

Mikro 38.7% 33.6% 24.9% 22.7% 29.5%

Uzņēmumu lielums pēc apgrozījuma 2019 2018 2017 2016 2015

Lieli 42.0% 38.1% 39.3% 37.9% 42.0%

Vidēji 38.0% 38.5% 35.8% 36.5% 37.6%

Mazi 39.8% 39.4% 37.2% 37.2% 36.5%

Mikro 39.0% 35.5% 27.5% 26.1% 26.9%
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11.attēls. Uzņēmumu skaits atbilstoši pašu kapitāla koeficienta decilēm 2008. un 2019. 

gadā 

 

Sadalot uzņēmumus pašu kapitāla koeficienta segmentos ar 10% intervālu, redzams, ka uzņēmumu 

skaits ievērojami samazinās grupās ar ļoti zemu pašu kapitāla koeficientu (zem 20%), savukārt 

lielākais papildinājums ir redzams 40-60% koeficienta intervālā. Šis intervāls varētu tikt uzskatīts 

par optimālu kapitāla struktūru, kas ir svarīgs faktors, lai nodrošinātu pienācīgu krīzes izturības 

līmeni. Interesanti, ka analizētajā periodā ir pieaudzis arī to uzņēmumu skaits, kuriem ir ļoti augsts 

pašu kapitāla koeficients (virs 80%) (11. att.). Iedrošinošs ir fakts, ka visātrāk paļaušanās uz pašu 

kapitālu uzlabojusies uzņēmumu grupai ar visriskantāko bilances uzbūvi, t.i., ar zemāko pašu 

kapitāla koeficientu (10.tabula). 

10. tabula 

Pašu kapitāla koeficienta mediānas izmaiņas 2008. – 2019.gg. periodā 

Pašu kapitāls 

2008 

Mediānas 

izmaiņa pašu 

kapitālā 2008-

2019  

0-10% 6.04 

10-20% 1.54 

20-30% 0.45 

30-40% 0.23 

40-50% -0.08 

50-60% -0.24 

60-70% -0.26 

70-80% -0.45 

80-90% -0.47 

90-100% -0.46 

 

 

Šo efektu daļēji var attiecināt uz mainīto nodokļu likumdošanu, nesadalīto peļņu apliekot ar 0% 

nodokļa likmi, kas uzņēmumiem ļāvis nostiprināt savas bilances, tādējādi palielinot to finanšu 

stāvokļa stabilitāti. 
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1.4.4. Krīzes noturības novērtējums 

Vidējā Latvijas uzņēmuma kopējo krīzes noturību var raksturot kā mērenu. To pozitīvi ietekmē 

diezgan ierobežota atkarība no aizņemtā kapitāla, zemie parāda apkalpošanas izdevumi 

salīdzinājumā ar peļņas iespējām un pienācīga kapitāla pārvaldības efektivitāte. Negatīvā puse ir 

tāda, ka naudas rezerves bilancēs ir diezgan zemas, un krīzes gadījumā tās ātri tiktu iztukšotas. 

Peļņas maržas, kas norāda uz uzņēmumu konkurences priekšrocībām un cenu noteikšanas 

iespējām, ir relatīvi zemas, tāpēc ekonomiskās lejupslīdes gadījumā uzņēmumi kļūst 

neaizsargātāki. Maksātnespējas risks ievērojami palielinās augstas saimnieciskās darbības sviras 

gadījumā. Augsts saimnieciskās darbības sviras līmenis, kā tas vērojams Latvijas uzņēmumiem, 

liek domāt par lielu fiksēto izmaksu īpatsvaru, kas ekonomisko ciklu ietekmētiem uzņēmumiem 

var sagādāt raizes ekonomisko apstākļu pasliktināšanās vai pieprasījuma trūkuma dēļ, kā tas bieži 

vērojams pašreizējos krīzes noteikto ierobežojumu apstākļos. Nozares līmenī redzams, ka 

visvairāk skartās nozares ir izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumi, kurus raksturo 

ne tikai cikliskums, bet arī slikti finanšu apstākļi. Visstabilākie uzņēmumi ir tie, kas darbojas 

informācijas tehnoloģiju nozarē, kā arī tie, kas nodrošina profesionālos un tehniskos 

pakalpojumus.  

Secinājumi 

Analizējot Latvijas uzņēmumu finansiālos apstākļus 2019. gada beigās un galvenās tendences, 

iespējams secināt, ka visās finanšu dimensijās vērojamas pozitīvas izmaiņas, kas īpaši izteiktas 

bijušas pēdējo divu gadu laikā, kad uzņēmumi vienlaicīgi saņēma pozitīvu stimulu no fiskālās 

reformas attiecībā uz reinvestēto peļņu un labvēlīgu ekonomikas attīstību. Finanšu apstākļu 

kvalitātes atšķirība labi redzama nozaru griezumā: IT, medicīnas un profesionālo pakalpojumu 

segmenti ir priekšgalā ar visaugstākajiem rentabilitātes rādītājiem un visspēcīgākajām bilancēm, 

savukārt uzņēmumi, kas darbojas tirdzniecībā, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarēs, 

kā arī sniedz transportēšanas pakalpojumus cīnās visvairāk. Ir vērts atzīmēt, ka lauksaimniecības 

nozare, kas ir labi subsidēta, nepieder kritiskajām nozarēm, drīzāk otrādi - tā ierindojas vienā no 

augstākajām pozīcijām pēc rentabilitātes novērtējuma. Pētījuma rezultāti reģionu griezumā sakrīt 

ar gaidīto: spēcīgākie uzņēmumi atrodas Rīgā, kur tie darbojas labi attīstītā uzņēmējdarbības vidē, 

tiem ir labāka piekļuve finansēšanas un vadības talantiem, savukārt vājākie atrodas Vidzemē un 

Latgalē. 

Rekomendācijas un priekšlikumi tālākiem pētījumiem  

Ir vairāki virzieni, kādos varētu attīstīt valsts politiku, lai atbalstītu valsts ekonomikas noturības 

veidošanu mikroekonomiskā līmenī. Šī pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijas uzņēmumu kopējā 

konkurētspēja ir zemā līmenī, kas izskaidrojams ar nespēju un / vai nevēlēšanos ieguldīt inovatīvos 

produktos, pakalpojumos un procesos, jo bieži pētniecības un attīstības investīcijas ir saistītas ar 

lielu nenoteiktību. Tātad šie ieguldījumu veidi būtu jāatbalsta valsts institūcijām, iespējams, tās 

varētu atbalstīt arī akadēmiskais sektors. 

Turklāt pētījuma dati liecina, ka eksistē ievērojama plaisa starp datu kopas veiksmīgākajiem un 

neveiksmīgākajiem  uzņēmumiem, tāpēc būtu iesakāms veikt papildus pētījumus, lai saprastu, kas 

virza šo nevienlīdzību - negodīga konkurence, nevienlīdzīga piekļuve finansējumam un vadības 
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talantiem vai citi faktori. Pamatojoties uz secinājumiem, būtu jāizstrādā valsts politika vai attiecīgi 

jāmaina likumdošana. 

Uzņēmumu  finanšu stāvokļa vidējā kvalitāte atkarībā no nozares, kurā tie darbojas, ievērojami 

atšķiras. Kritiskākās acīmredzami ir izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu jomas, kā arī gāzes 

un elektroenerģijas nozares. Turpmākie pētījumi varētu koncentrēties uz abām šīm nozarēm, lai 

noteiktu iemeslus, kāpēc tās ir tik neefektīvas un vājas saskaņā ar vairākiem rādītājiem. 

Pamatojoties uz rezultātiem, būtu iespējams noteikt atbalsta pasākumus, piemēram, nodokļu 

atlaides vai citus stimulus. 

Šķiet, ka apgrozāmo līdzekļu pārvaldīšanas problēma Latvijas uzņēmumos pastāv jau sen un ir 

saglabājusies joprojām, liecina pētījumu rezultāti (Arbidane, Ignatjeva, 2012; Analītisko pētījumu 

un stratēģijas laboratorija, 2007-2008). Absolūtais likviditātes rādītājs atrodas zem optimālā 

līmeņa, kas norāda uz nespēju segt īstermiņa saistības, kas visticamāk nav banku aizņēmumi, bet 

gan kreditoru parādi. Būtu iesakāms veikt papildus pētījumus, lai atklātu šo problēmu cēloņus, 

neatkarīgi no tā, vai iemesls ir banku kreditēšanas politika vai prasmju trūkums apgrozāmā kapitāla 

pārvaldībā, vai, iespējams, pastāv kāds cits šīs problēmas izraisītājs. 

Lai Latvijas uzņēmumu finanšu apstākļu kvalitāti detalizēti analizētu kontekstā ar citām Eiropas 

valstīm, turpmākie pētījumi varētu koncentrēties uz kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju, kuras 

mēdz makroekonomiskā mērogā konkurēt ar Latviju par talantiem un kapitālu. 
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2. Uzņēmumu produktivitāte, finanšu veselība un inovatīvais potenciāls: 

Latvijas uzņēmumu inovācijas potenciāla novērtējums  

 

Ievads 

Pēc Solou modeļa (Solow 1957) valsts ekonomikas izaugsme var tikt paskaidrota ar trīs 

galvenajiem faktoriem - kapitāla un darba spēka ieguldījumiem, kā arī kopējo faktoru 

produktivitāti (KFP). Kā norāda agrāki pētījumi par ekonomikas izaugsmi, ieguldījumi darbaspēkā 

un kapitāla spēj paskaidrot mazāk, kā pusi no izaugsmes (Griliches 1996). Saskaņā ar Coelli et al. 

(2005) visi faktori ir savstarpēji saistīti un papildina viens otru, radot komplicētu mijiedarbību. 

Tomēr pēdējos gados, kad ar vien svarīgāki uzņēmējdarbībā kļūst tādi aspekti kā zināšanas un 

inovācijas, kad nemateriālie aktīvi uzņēmumu bilancēs bieži vien ir vērtīgāki par fiziskajiem 

aktīviem, kā arī, kad pasaule stāv uz nākamas industriālās revolūcijas Industry 4.0 (Marr, 2016) 

sliekšņa, KFP nozīme, pētot ekonomikas izaugsmi, arvien pieaug. 

Ir veikts daudz pētījumu, pierādot, ka KFP ir svarīgs faktors ekonomikas tendenču un ekonomiskās 

izaugsmes skaidrošanai, kā arī ienākumu uz vienu iedzīvotāju veicināšanai dažādās valstīs 

(Benkovskis et. al., 2013). KFP ir arī svarīgs faktors, nosakot atsevišķa uzņēmuma pievienoto 

vērtību. Šīs rādītājs  vārētu sniegt pat labāku ieskatu par uzņēmuma finanšu panākumiem un 

attīstību nekā  daži  tradicionālie rādītāji, piemēram, darba ražīgums vai rentabilitāte (Lieberman 

and Kang, 2008). 

KFP jēdziens ir cieši saistīts ar inovāciju koncepciju, ko pierada vairāki empīriski pētījumi, 

secinot, ka pastāv pozitīva korelācija starp uzņēmuma produktivitāti un inovāciju potenciālu 

(EBRD, 2014; Hall, 2011; Verdier et.al, 2010), kas parasti tiek uzskatīts par uzņēmuma 

konkurētspējas avotu un nacionālas ekonomikas dzinējspēku. Savukārt, daži pētnieki apgalvo, ka 

uzņēmuma aktivitāte inovāciju jomā (izteiktā kā investīcijas pētniecībā un attīstībā (P&A), 

nemateriālo aktīvu lielums, kā arī patentu skaits) pozitīvi korelē ar uzņēmuma tirgus vērtību un tā 

finanšu rādītājiem (Villalonga, 2014; Cho&Pucik, 2006; Warusawitharana, 2008). 

Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot, vai arī Latvijā var likt vienādības zīmi starp uzņēmuma 

produktivitāti un tā inovatīvo potenciālu. Papildus pētījums skaidro, vai pastāv saikne starp 

produktivitāti un uzņēmuma kapitāla rentabilitātes līmeni, pieņemot, ka produktivitāte ir saistīta 

ar inovatīvo potenciālu. Tā kā Latvijas uzņēmumi neizdala pētniecības un attīstības izdevumus kā 

atsevišķu pozīciju finanšu pārskatos, autores pieņēma ieguldījumus nemateriālos aktīvos kā 

faktoru, kas varētu noteikt uzņēmumu inovatīvo potenciālu. 

Pētījums sniedz zinātnisko ieguldījumu izpētē par KFP uzņēmumu līmenī. Šādu pētījumu skaits 

pasaules mērogā ir diezgan ierobežots, jo pārsvarā šādi pētījumi tiek veikti makroekonomiskā 

līmenī. Šī izpēte arī papildina esošo zinātnisko bāzi, kas analizē Latvijas uzņēmumu produktivitāti. 

Pētījuma strukturēts vairākās daļās. Darba sākumā tiek sniegts īss pārskats par esošiem 

teorētiskajiem un empīriskajiem pētījumiem, kas analizē KFP saistību ar uzņēmumu finanšu 

sniegumu un to inovatīvo potenciālu. Tālākā sadaļā aprakstīta pētījuma metodoloģija, kā arī datu 

iegūšanas un apstrādes process. Pētījumu rezultātu sadaļā tiek izskaidroti analīzē iegūtie rezultāti 

- KFP dinamika, KFP līmeņi atkarībā no reģiona un nozares, kā arī tiek sniegts izklāsts par analīzes 
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rezultātiem, vērtējot uzņēmumu KFP rādītāju saistību ar uzņēmumu kapitāla rentabilitāti. Pētījuma 

beigās tiek sniegti secinājumi un ieteikumi turpmākai izpētei šajā jomā. 

2.1. Finanšu stāvoklis un KFP 

Pašlaik ir pieejams diezgan ierobežots pētījumu skaits, kuros būtu apskatīta produktivitātes saikne 

ar uzņēmuma rentabilitātes rādītājiem. Vienu no tiem izstrādājis čehu zinātnieks O. Machek 

(2014), kas norāda uz KFP saikni ar uzņēmuma finanšu rādītājiem (pašu kapitāla rentabilitāte, 

aktīvu atdeve un apgrozījuma rentabilitāte). O. Machek secina, ka šī saistība rodas tāpēc, ka KFP 

tiek aprēķināta, pamatojoties uz uzņēmuma pievienoto vērtību, kurai ir pozitīva korelācija ar 

finanšu rādītājiem. 

KFP saikne ar uzņēmuma kapitāla struktūru un pieeju finanšu resursiem turpretim ir diezgan plaši 

aprakstīta zinātniskajā literatūrā. Coricelli et al. (2012), pētot Centrālas un Austrumeiropas 

uzņēmumus, secināja, ka ir vērojama nelineāra sakarība starp šiem lielumiem, jo KFP pieaug līdz 

ar finanšu sviras pieaugumu, taču pie noteikta līmeņa, pašu kapitālam turpinot samazināties aktīvu 

struktūrā, KFP sāk strauji krist. Apjomīgu pētījumu par šo saistību veikuši arī Gomis un Khatiwada 

(2016), analizējot uzņēmumus no 100 valstīm un nosedzot 30 gadu periodu. Viņi apstiprināja 

iepriekš atklāto pozitīvo saikni starp uzņēmuma finanšu sviru un uzņēmuma produktivitāti, minot 

arī to, ka ir vērojama samazināta atdeve uz papildus piesaistītiem līdzekļiem, kas negatīvi 

atspoguļojas uz produktivitāti.   

Levine un Warusawitharana (2014) pētījumā par Eiropas uzņēmumiem norādīja, ka produktivitāte 

ir cieši saistīta ar uzņēmuma ārējas finansēšanas iespējām, kā arī, ka uzņēmuma produktivitāte 

pieaug kopā ar uzņēmuma finansēšanas izmaksām. Līdz ar to secināms, ka uzņēmuma 

produktivitāte ir atkarīga arī no tā, kāda ir valsts finanšu attīstība.   

Nevar arī nepieminēt, ka, jo labāk ir attīstīta valsts finanšu joma, jo augstāku KFP uzņēmumi var 

sasniegt (Han un Shen, 2015). Līdzīgu sakarību atklājuši arī itāļu zinātnieki, kas norāda uz pozitīvu 

attiecību starp vietējo iestāžu attīstības līmeni, kā arī sniegto pakalpojumu kvalitāti, un uzņēmumu 

produktivitāti (Lasagni et al., 2015). 

2.2. Inovatīvais potenciāls un KFP 

Pētījumi, kuri veikti ar mērķi atklāt sakarību starp uzņēmumu produktivitāti un inovācijām, norāda 

uz nenoliedzamu saikni. Protams, iegūtajos rezultātos ir vērojamas nianses, ja tiek runāts par 

produktu vai procesu inovācijām, taču nozaru un uzņēmumu līmeņa pētījumi nonāk pie 

nepārprotamiem secinājumiem. 

Nozaru līmeņa pētījums, ko veicis Cameron et al. (1999), secina, ka P&A ieguldījumi veicina 

strauju, uz inovācijām balstītu izaugsmi, un tādējādi pozitīvi ietekmē produktivitāti. Citā pētījumā, 

kurā analizētas ražošanas nozares 12 valstīs, tika secināts, ka uzņēmumu inovāciju sniegumu 

ietekmējošie P&A ieguldījumi, ietekmē KFP pieaugumu (Griffith et al., 2000). Wang un Tsai 

(2004), pamatojoties uz pētījumu rezultātiem, kas ietvēra 136 Taivānas uzņēmumus, secināja, ka 

investīcijas P&A lielā mērā nosaka KFP pieaugumu. Tāpat, arī vairāki pētījumi uzņēmumu līmenī  

atklāj pozitīvu korelāciju starp ieguldījumiem P&A un KFP pieaugumu: Lichtenberg un Siegel 

(1991), analizējot 2000 ASV uzņēmumus, Hall un Mairesse (1995), analizējot 197 franču 
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uzņēmumus laikā no 1980. līdz 1987.gadam, kā arī Smith et al. (2004), pētot 226 Dānijas ražošanas 

uzņēmumus. 

Protams, svarīgākais ir nevis P&A ieguldījumu apjoms, bet gan P&A procesa efektivitāte, jo tieši 

inovatīvo produktu un procesu radīšana ietekmē KFP. Zhao un Liu (2011), pētot Ķīnas 

uzņēmumus no 1988. līdz 2009. gadam, atklājuši, ka uzņēmumiem piederošo patentu skaits, kas 

ir viens no P&A procesa rezultatīviem rādītājiem, pozitīvi ietekmē KFP izaugsmi. Pozitīvā saikne 

ar produktivitātes pieaugumu īpaši labi redzama pētāmā perioda pēdējā desmitgadē. Cui un Li 

(2016) veica līdzīgo pētījumu par ASV uzņēmumiem periodam no 1976. līdz 2006.gadam, secinot, 

ka jo vairāk uzņēmumam ir patentu, jo augstāka ir tā produktivitāte. Šī sakarība ir izteiktāka, ja 

uzņēmuma patenti ir vairākās tehnoloģiskajās kategorijās. 

Duguet (2006), pētot franču uzņēmumu paplašinājuma un radikālās inovācijas, konstatēja, ka tieši 

radikālie jauninājumi ir tie, kas būtiski ietekmē KFP izaugsmi. Produktu vai procesu modifikācijai 

nav tiešas būtiskas ietekmes uz KFP. 

Starptautiskā Valūtas fonda pētnieki (Verdier et al., 2010) veica starpnozaru un starpvalstu 

pētījumu, analizējot 14000 uzņēmumus 63 valstīs, un noskaidroja, ka pastāv cieša sakarība starp 

uzņēmuma inovatīvo potenciālu (kas tika definēts kā spēja ieviest jaunus produktus, modificēt 

esošus produktus, kā arī spēja ieviest jaunus procesus un tehnoloģijas) un uzņēmuma 

produktivitāti. Tika secināts, ka atklātā sakarība ir stipri izteikta tirgos, kas raksturoti ar augstu 

finanšu sektora attīstību. 

EBRD (2014) pētījumam par inovāciju un produktivitātes sakarību jāpievērš īpaša vērība, jo tas 

fokusēts arī uz jaunattīstības valstīm, kam parasti raksturīgi uzņēmumi ar vāju produktivitāti. 

Pētījuma rezultāti norāda, ka atdeve no inovācijām zemo tehnoloģiju uzņēmumu gadījumā parasti 

ir ļoti augsta. EBRD pētnieki secina, ka pat ieviešot jauninājumus tikai vadības sistēmās, 

paaugstinās darba spēka un tādējādi arī visa uzņēmuma produktivitāte. Vēl izteiktāks efekts 

vērojams, ieviešot jauninājumus visos uzņēmuma līmeņos - produktu, procesu, mārketinga un 

darbības organizācijā. 

Kancs un Silverstovs (2016), analizējot P&A ieguldījumu ietekmi uz uzņēmuma produktivitāti, 

atklāja, ka attiecība starp abiem mainīgajiem ir izteikti nelineāra. Turklāt tika atklāts, ka sakarība 

ir lielā mērā atkarīga no sektora specifikas: uzņēmumi, kas darbojas augsto tehnoloģiju nozarēs, 

ievērojami jūt produktivitātes paaugstinājumu, ieguldot P&A, kamēr nozarēs ar zemu 

tehnoloģisko ietilpību, šīs efekts nav nozīmīgs. 

Bronwyn H. Hall (2011) pētījumā par Eiropas ražošanas uzņēmumiem, secināja, ka pastāv 

sakarība starp uzņēmumu inovatīvo darbību, to produktivitātes pieaugumu un sasniegto 

produktivitātes līmeni. Balstoties uz šī autora analīzi, pozitīva attiecība konstatēta tikai produktu 

inovāciju gadījuma, kamēr tā netika novērota procesu inovāciju gadījumā. 

Mario Tello (2015) savā pētījumā uzņēmumu datu izlasi iedalīja augstās un zemās tehnoloģijas 

kompānijās, vienlaikus ņemot vērā uzņēmuma lielumu, pieņemot, ka lielāki uzņēmumi, 

visticamāk, ieguldīs pētniecībā un attīstībā. Tello secināja, ka inovācijas būtiski ietekmē 

uzņēmuma KFP, ja uzņēmums tiek klasificēts kā augsto tehnoloģiju uzņēmums. Lielā mērā šis 

faktors ir atkarīgs tieši no darbaspēka. Līdzīgus secinājumus izdarīja Fazlioglu et al. (2019), pētot 

Turcijas ražošanas uzņēmumus. Autori secināja, ka pastāv lielāka varbūtība, ka uzņēmums 
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iesaistīsies inovatīvā darbībā, ja uzņēmums ir lielāks, ja tas eksportē, ja izmanto ārpakalpojumus, 

ka arī ja uzņēmuma bilancē ir vairāk nemateriālu aktīvu. 

Vairākums akadēmisko pētījumu ļauj izdarīt secinājumu, ka uzņēmuma investīcijas ar mērķi 

paaugstināt to inovatīvo potenciālu, visticamāk paaugstinās uzņēmuma produktivitāti, tādējādi 

pozitīvi ietekmējot arī pie rentabilitāti un uzņēmuma vērtības pieaugumu.  

2.3. Pētījuma metodoloģija 

Izlases dati 

Lai analizētu Latvijas uzņēmumu KFP, to saikni ar finanšu rādītājiem un inovāciju potenciālu, tika 

izmantoti privāto un publisko uzņēmumu dati no firmas.lv datu bāzes, atlasot  uzņēmumus, kuru 

apgrozījums 2019.gadā bija augstāks par 145 000 eiro, kā arī kuru dati bija pieejami par visu 

periodu no 2015.līdz 2019. gadam. No izlases tika izslēgti finanšu nozares uzņēmumi to atšķirīgo 

finanšu atskaites sistēmas dēļ. Turklāt tika izslēgti tie uzņēmumi, kuriem darbinieku skats ir 

zemāks par desmit, lai izslēgtu holdingu struktūras, kad uzņēmumam ir milzīga peļņa, kas tiek 

gūta no citiem uzņēmumiem, bet pats uzņēmums saimniecisko darbību neveic. Viena perioda KFP 

rādītāja aprēķināšana prasa vismaz divus gadus, tāpēc KFP rādītājs uzņēmumiem tika aprēķināts, 

sākot no 2017.gada. 

Izlasē iekļautajiem uzņēmumiem tika atlasīti dati par to bruto peļņu, kopējiem aktīviem, 

darbinieku skaitu, materiāliem aktīviem un kapitālieguldījumiem. Lai novērtētu uzņēmuma 

produktivitāti, tika analizēta uzņēmuma pievienotā vērtība, kas pēc būtības ir bruto peļņa (output 

- y), nodarbinātība (labour - l) un fiziskais kapitāls (capital – k). Katrā no pētītajiem gadiem 

uzņēmumu skaits svārstījās datu pieejamības dēļ, tādejādi analīzē par 2017.gadu tika iekļauti - 

7582 uzņēmumi, 2018.gadu – 8121 uzņēmumi un 2019.gadu - 7809 uzņēmumi.   

2.3.1. KFP aprēķināšana 

Ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesā tiek izmantots gan darbaspēks, gan fiziskais 

kapitāls, kā arī trešā nozīmīgā sastāvdaļa - KFP. Ražošanas funkcija, kurās pamatā ir Solou 

vienādojums (1957) un, vadoties pēc kuras, autores aprēķina KFP ir šāda: 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽𝑘𝑘𝑖𝑡 + 𝛽𝑙𝑙𝑖𝑡 + 𝑤𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡,          (1) 

kur 𝑦𝑖𝑡 ir uzņēmuma i pievienotās vērtības (šī pētījuma ietvaros pieņemta kā bruto peļņa) logaritms 

par periodu t. Uzņēmumiem, kam bija bruto zaudējumi attiecīgajos periodos, tika izslēgti no 

aprēķiniem. Neatkarīgie mainīgie, 𝑘𝑖𝑡un 𝑙𝑖𝑡, ir darbaspēka (darbinieku skaits) un kapitāla (materiāli 

ieguldījumi) logaritmi. 𝑤𝑖𝑡 ir uzņēmuma i ražīgums par periodu t. 𝜀𝑖𝑡 ir statistiskā kļūda.  

Pētījumā lietota uzņēmuma produktivitātes aprēķināšanas metodoloģija, ko izstrādāja Olley un 

Pakes (1996). Šīs pieejas galvenā priekšrocība salīdzinājumā ar tradicionālu KFP novērtējumu 

metodi ir tā spēja kontrolēt atlasi (selection bias), jo, aprēķinot produktivitāti, tiek ņemta vērā 

varbūtība, ka uzņēmums ar noteikto produktivitātes līmeni pārtrauks savu darbību.  

Darbaspēka faktors ir vienīgais mainīgais, kura vērtību var ietekmēt uzņēmuma ražīgums. Kapitāla 

faktors laika periodā t ir fiksēts, taču to var ietekmēt iepriekšējo periodu ražīguma līmenis, 

gadījumos, kad uzņēmums pieņem lēmumu palielināt tā investīcijas kapitālā (𝑖𝑖𝑡). Vienādojums 

(2) parāda uzņēmuma optimizācijas procesa risinājumu:  
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𝑖𝑖𝑡 = 𝑗(𝑤𝑖𝑡, 𝑘𝑖𝑡),           (2) 

kur paaugstinoties 𝑤𝑖𝑡, pieaug arī i un j. Apgrieztais vienādojums izskatās šādi: 

𝑤𝑖𝑡 = ℎ(𝑖𝑖𝑡, 𝑘𝑖𝑡),          (3) 

No iepriekšējām vienādībām iespējams izteikt: 

𝜑𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽𝑘𝑘𝑖𝑡 + ℎ(𝑖𝑖𝑡, 𝑘𝑖𝑡),         (4) 

Izmantojot vienādojumus (1) un (4), tiek iegūts šāds vienādojums: 

 𝑦𝑖𝑡 = 𝛽𝑙𝑙𝑖𝑡 + 𝜑𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡,           (5) 

kur 𝜑𝑖𝑡 tiek aprēķināts ar otrās pakāpes polinomu, izmantojot kapitāla un investīciju radītājus. Šis 

ir pirmais solis uzņēmuma KFP rādītāja aprēķināšanā, kura rezultātā tiek iegūts darbaspēka 

koeficients 𝛽𝑙. Pārejot pie otrā posma, uzmanība tiek veltīta nākotnes prognozēm, būtībā aprēķinot, 

vai uzņēmums turpinās savu darbību vai atstās izlasi. Šim nolūkam tiek izmantots šāds 

vienādojums: 

  𝐸𝑡(𝑦𝑖,𝑡+1 − 𝛽𝑙𝑙𝑖,𝑡+1) = 𝛽0 + 𝛽𝑘𝑘𝑖,𝑡+1 + 𝑔(𝑤𝑖𝑡, 𝑃𝑠𝑢𝑟𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙,𝑡) ,       (6) 

Kur P - ir uzņēmuma darbības turpināšanas varbūtība laika posmā no t līd t+1, kas tiek aprēķināta 

ar Probit modeļa palīdzību.  

Iegūstot 𝛽0, 𝛽𝑘 un 𝛽𝑙, tiek aprēķināts arī uzņēmuma produktivitātes logaritms 𝑤𝑖𝑡: 

𝑤𝑖𝑡 = 𝑦𝑖𝑡 − 𝛽0 − 𝛽𝑘𝑘𝑖𝑡 − 𝛽𝑙𝑙𝑖𝑡,         (7) 

KFP funkciju parametri tika aprēķināti katru gadu, izmantojot visus pieejamos datus 

līdz minētajam gadam. 

2.3.2. Analīzes metodoloģija 

Iegūstot datus par uzņēmumu KFP 3 gadu periodā, sākumā tika novērtēta KFP rādītāju starpība 

reģionu un nozaru griezumā ar mērķi atklāt iespējamas likumsakarības. Nozares sadalījums balstīts 

uz NACE 2 klasifikāciju, kamēr reģionālais iedalījums veidots pēc novadiem (Latgale, Vidzeme, 

Zemgale, Kurzeme un Rīga), kuros uzņēmumi ir reģistrēti. 

Lai noteiktu uzņēmumu produktivitātes saistību ar finanšu sniegumu, tika veikta KFP rādītāju 

kvartiļu analīze, sasaistot to ar uzņēmuma pašu kapitāla un saimnieciskās darbības rentabilitāti. 

Papildus tika analizēta KFP saistība ar uzņēmuma ieguldījumiem nemateriālajos aktīvos, ko var 

uzskatīt par vienu no uzņēmuma inovatīvā potenciāla novērtējuma rādītāju. 

2.4. Pētījuma rezultāti 

2.4.1. Darbaspēka un kapitāla parametri 

Veicot aprēķinus, tika iegūti produktivitātes funkcijas galvenie parametri  𝛽𝑘 un 𝛽𝑙 (Tab. 1). 

Darbaspēka 𝑙𝑖𝑡 koeficients 𝛽𝑙 ir diezgan mainīgs un svārstās robežās no 0.77 līdz 0.51 periodā no 

2017. līdz 2019. gadam. Šim koeficientam ir spilgti izteikta samazināšanas tendence, tātad 

darbaspēka svarīgums uzņēmuma bruto peļņas ģenerēšanā paliek arvien zemāks. 
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Ieguldītā kapitāla 𝑘𝑖𝑡 koeficients 𝛽𝑙 visos apskatītajos gados ir ievērojami zemāks par darbaspēka 

koeficientu. Kapitāla koeficients mēdz svārstīties, tādejādi ietekmējot arī rezultējošā KFP rādītāja 

svārstīgumu. 2018.gada koeficienta kritums iespējams ir daļēji skaidrojams ar uzņēmuma 

ienākuma nodokļu (UIN) reformu, kas krasi uzlaboja uzņēmumu finanšu rezultātus. Reformas 

ietekmē uzņēmumu peļņa auga straujāk nekā IKP un uzņēmumu kopējā faktoru produktivitāte bija 

krietni augstākā līmenī, salīdzinot ar 2017. un 2019. gadiem. 

1.tabula 

Produktivitātes funkcijas galvenie parametri  𝛽𝑘 un 𝛽𝑙 

Rādītājs 2017 2018 2019 

𝛽𝑙 0.766 0.669 0.505 

𝛽𝑘 0.268 0.13 0.295 

Uzņēmumu bruto peļņas 

pieaugums (mediāna) 
6.9% 10.5% 3.8% 

IKP pieaugums 5.2% 8.1% 4.5% 

Avots: Eurostat, firmas.lv datu bāze, autoru aprēķini 

Apskatot rezultātus, kuri ir atspoguļoti 1.tabulā var secināt, ka KFP Latvijas uzņēmumiem pēdējos 

gados paliek arvien nozīmīgāka, samazinoties kapitāla un darbaspēka faktoru kopējam 

pienesumam. 

2.4.2. Latvijas uzņēmumu produktivitātes tipoloģija 

Lai analizētu vispārīgo ainu par Latvijas uzņēmumu produktivitāti atkarībā no reģioniem, kuros 

uzņēmumi ir reģistrēti, un no nozarēm, kurās tie darbojas, datu izlases uzņēmumi tika atbilstoši 

klasificēti un tiem tika aprēķināta KFP radītāja ikgadējā mediāna. KFP rādītājs šī pētījuma ietvaros 

tika aprēķināts kā KFP attiecība pret uzņēmuma bruto peļņu, iegūstot relatīvu lielumu, kas ļauj 

salīdzināt uzņēmumus savā starpā neatkarīgi no to izmēra.  

Uzņēmumu produktivitātes salīdzināšana atkarībā no to darbības reģiona sakrita ar sagaidāmajiem 

rezultātiem - visaugstākā uzņēmumu produktivitāte ir novērojama Rīgas reģionā. Uzņēmumi ar 

viszemāko KFP rentabilitāti galvenokārt darbojas Kurzemes reģionā. Rīgas uzņēmumu augstāko 

produktivitāti var skaidrot ar to, ka galvaspilsētā ir labāka piekļuve augstākām tehnoloģijām, 

zināšanām un labākām cilvēku prasmēm, kā arī finanšu resursiem, kas padara uzņēmumu darbību 

efektīvāku un dod iespēju strādāt ar augstāko pievienoto vērtību. Kā norāda daudzi zinātnieki, 

piekļuve finansējumam ir izšķirošais faktors, lai radītu augstu KFP (Levine&Warusawitharana, 

2014; Han & Shen, 2015, Lasagni et al., 2015). 

2.tabula  

Uzņēmumu KFP rādītājs pēc reģiona klasifikācijas 

Reģions 2017 2018 2019 

Rīga 0.47% 2.85% 0.78% 

Pierīga 0.38% 2.51% 0.67% 

Kurzeme 0.34% 2.40% 0.59% 

Latgale 0.41% 2.74% 0.69% 

Vidzeme 0.36% 2.55% 0.62% 

Zemgale 0.35% 2.46% 0.62% 

Avots: firmas.lv, autoru aprēķini 
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Apskatot KFP rādītāju nozaru sadalījumā, var identificēt nozares, kuras gandrīz visa analizētā 

perioda garumā ieņēma augstākās pozīcijas, kā arī tās, kas pārsvarā uzrādīja zemākus rezultātus. 

Pie līderu nozarēm var pieskaitīt 1) profesionālos, zinātniskos un tehniskos pakalpojumus; 2) IT 

un komunikāciju pakalpojumus; 3) tirdzniecību; 4) būvniecību. Diezgan negaidīti rezultāti tika 

iegūti attiecībā uz  izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozari, jo pretēji sagaidītajam pēc 

aprēķiniem šīs nozares pārstāvjiem ir relatīvi augsts KFP rādītājs.  

3.tabula  

 Uzņēmumu KFP radītājs pēc nozares klasifikācijas 

Nozare pēc NACE 2.0 klasifikācijas 2017 2018 2019 

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un 

zivsaimniecība 

0.2% 2.0% 0.4% 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 0.2% 1.8% 0.4% 

Apstrādes rūpniecība 0.3% 2.2% 0.6% 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un 

gaisa kondicionēšana 

0.2% 1.6% 0.2% 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu 

apsaimniekošana un sanācija 

0.1% 1.4% 0.3% 

Būvniecība 0.5% 3.0% 0.8% 

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; 

automobiļu un motociklu remonts 

0.5% 3.0% 0.8% 

Transports un uzglabāšana 0.3% 2.5% 0.6% 

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 0.6% 3.1% 1.0% 

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 0.5% 3.0% 0.9% 

Operācijas ar nekustamo īpašumu 0.3% 2.4% 0.5% 

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 0.6% 3.6% 1.0% 

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 0.4% 2.3% 0.8% 

Veselība un sociālā aprūpe 0.4% 2.6% 0.7% 

 

Avots: firmas.lv, autoru aprēķini 

Turpinot diskusiju par vadošajām nozarēm, var atzīmēt kopējā apgrozījuma pieaugumu un 

labvēlīgos tirgus apstākļus, kas sekmēja augstāku produktivitāti tirdzniecības un būvniecības 

uzņēmumiem, kā arī izmitināšanas nozarei. Bez tam jāņem vērā arī 2018. gada nodokļu reformu, 

kas palīdzēja uzņēmumiem uzlabot finansiālo stāvokli un attiecīgi arī to produktivitāti. Augsts 

KFP rādītājs uzņēmumiem, kas sniedz IT un zinātniski-tehniskus pakalpojumus, ir skaidrojams ar 

augstu zināšanu ietilpīgumu un inovāciju potenciālu, kas paredz augstāku pievienoto vērtību un 

tādējādi arī augstāku ražīgumu. 

Pie nozarēm, kas uzrādīja viszemākos vidējos KFP rādītājus apskatītājā periodā, ir pieskaitāmas: 

1) ūdens apgāde un atkritumu apsaimniekošana; 2) elektroenerģijas un gāzes apgāde; 3) ieguves 

rūpniecība; 4) lauksaimniecība un mežsaimniecība. Tiesa, komunālo pakalpojumu sniedzējiem 

jauninājumu potenciāls ir diezgan zems un tādējādi uzņēmumu produktivitāti ir grūti paaugstināt. 

Lauksaimniecības nozare, kas ir ievērojami subsidēta, uzrāda diezgan zemu produktivitāti, 

salīdzinot ar vidējiem rādītājiem, kaut gan tajā konstanti tiek ieviesti jauni risinājumi, kas teorētiski 

ļautu  produktivitāti paaugstināt. Šo fenomenu iesakāms pētīt padziļināti, noskaidrojot, kādi 

iekšējie vai ārējie faktori varētu paskaidrot šo rezultātu.   
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2.4.3. Saikne starp uzņēmuma produktivitāti un uzņēmumu kapitāla un saimnieciskās darbības 

rentabilitāti 

Pētījuma ietvaros tika apskatīta saikne starp uzņēmumu KFP un pašu kapitāla izmantošanas 

efektivitāti, sadalot uzņēmumu kopu četrās grupās (kvartilēs), pamatojoties uz KFP rādītāju, kas 

tika aprēķināts ikgadēji. No 1.attēla var secināt, ka uzņēmumiem, kuri atrodas 4. kvartilē pēc KFP 

rādītāja (augstākā produktivitāte), ir arī attiecīgi visaugstākā pašu kapitāla rentabilitāte, kas īpaši 

izteikti ir redzams 2018.  un 2019. gadā. Vienīgi 2017.gadā augstāks rentabilitātes līmenis bija 

uzņēmumiem, kas atrodas 3. kvartilē, tomēr šī atšķirība bija statistiski nebūtiska. Attiecībā uz 

uzņēmumiem, kas atrodas 1. un 2. kvartilē, rezultāts ir loģisks un stabils– uzņēmumiem ar 

viszemāko KFP ir arī viszemākā aktīvu pārvaldības efektivitāte, t.i. viszemākais peļņas apjoms uz 

vienu ieguldīto eiro pašu kapitālā, kas ir vissvarīgākais rādītājs uzņēmuma akcionāram. 

 

1. attēls Uzņēmumu pašu kapitāla rentabilitāte pēc KFP kvartilēm (1. kvartile - zemākā 

KFP, 4. kvartile - augstākā KFP) 

Diezgan atšķirīgs ir uzņēmumu operacionālās pelnītspējas sadalījums pēc to produktivitātes 

kvartilēm. Ir redzams, ka augstākā rentabilitāte piemīt uzņēmumiem ar vidējo rentabilitāti, t.i. tiem 

uzņēmumiem, kas ierindojas 2. kvartilē. 2018. gadā augstāko rentabilitātes līmeni sasniedza arī 

uzņēmumi, kas ietilpst 3. kvartilē. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, zemākā komerciālā 

rentabilitāte piemīt uzņēmumiem, kam ir raksturīga zema produktivitāte. Šis rezultāts ir daļēji 

skaidrojams ar faktu, ka augstākās produktivitātes kvartilē ir daudz uzņēmumu, kuri darbojas 

tirdzniecības nozarē, kur zema komerciālā rentabilitāte ir ļoti izplatīta. 
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2. attēls Uzņēmumu saimnieciskās darbības rentabilitāte pēc KFP kvartilēm (1. kvartile - 

zemākā KFP, 4. kvartile - augstākā KFP) 

Ņemot vērā visu augstākminēto, ir redzams, ka tie uzņēmumi, kam ir augstākā produktivitāte, ir 

spējīgi uzradīt arī augstāku kapitāla atdevi, taču šīs parādības endogenitāte šī pētījuma ietvaros 

netiek pētīta. Runājot par uzņēmuma operacionālo pelnītspēju, pētījuma gaitā netika novērota 

izteikta saikne starp uzņēmuma produktivitāti un rentabilitāti, tātad, balstoties uz izmantotajiem 

datiem un uzņēmumu atlasi, saimnieciskās darbības rentabilitāti nevar paskaidrot ar izmaiņām 

KFP. 

2.4.4. Produktīvākie uzņēmumi un to inovatīvais potenciāls 

Iegūtie uzņēmumu KFP dati tika salīdzināti ar uzņēmumu ieguldījumiem nemateriālajos aktīvos, 

lai noteiktu inovatīvā potenciāla pakāpi, ko daļēji iespējams noteikt, balstoties uz nemateriālo 

aktīvu proporciju kopējos aktīvos.  

No kvartiļu analīzes (3. attēls)  redzams, ka uzņēmumi, kuriem piemīt augstākais KFP radītājs, 

neuzrāda proporcionāli lielākus ieguldījumus nemateriālajos aktīvos. To līmenis ir salīdzināms ar 

visu uzņēmumu kopas līmeni. Izņēmums ir uzņēmumi, kas atrodas KFP radītāja 1. kvartilē, jo to 

ieguldījumi nemateriālos aktīvos ir ievērojami augstāki par pārējiem visos apskatītajos periodos. 

Šie novērojumi neapstiprina iepriekšējo pētījumu rezultātus, ka produktīvāki uzņēmumi ir arī 

inovatīvāki.  Atšķirības rezultātos var skaidrot ar to, ka nemateriālie ieguldījumi ir visai vājš 

inovatīvā potenciāla noteicējs. Alternatīvi iespējams, ka produktivitāte minētos pētījumos tika 

aprēķināta pēc citas metodoloģijas. 
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Salīdzinājumam tika aprēķināts arī cits produktivitātes rādītājs, kas tiek rēķināts kā bruto peļņa uz 

vienu darbinieku (4.att.). Interesanti, ka šajā gadījumā, ir skaidri redzams, ka produktīvākiem 

uzņēmumiem pēc šīs metodoloģijas ir augstāki ieguldījumi nemateriālajos aktīvos. 

Secinājumi un rekomendācijas 

Globālā konkurence uzņēmumu starpā palielinās ikdienu, tāpēc tiekšanās uz konkurētspējīgu un 

ilgtspējīgu darbību ir ļoti vēlama, jo šie faktori spēj veicināt augstāku uzņēmumu vērtību arī 

ilgtermiņā. Konkurētspēja ir sasniedzama, ieviešot jauninājumus, ieguldot P&A un nemateriālā 

kapitālā, līdz ar to veicinot arī augstāku uzņēmuma produktivitāti.  Šī pētījuma ietvaros tika pētīts 

Latvijas uzņēmumu produktivitātes līmenis un tā dinamika 3 gadu periodā no 2017. līdz 2019. 

gadam ar mērķi noteikt tā sakarību ar uzņēmumu rentabilitātes radītājiem un to inovatīvo 

potenciālu, kā arī saprast, kāda ir specifika starp nozarēm un reģioniem, vadoties no uzņēmuma 

produktivitātes līmeņa.  

Ir secināts, ka kopējā faktoru produktivitāte paliek arvien svarīgāka Latvijas uzņēmumiem, jo 

darbaspēka un fiziskā kapitāla faktoru kopsummai piemīt ietekmes samazināšanas tendence. 

Analīzes rezultāti ļāva secināt, ka šiem vēsturiski nozīmīgajiem faktoriem vairs nav tik liela 

ietekme uz uzņēmumu produktivitāti kā senāk, kas arī atbilst globālai tendencei. 

Apskatot uzņēmumu produktivitātes rezultātus reģionu griezumā, var secināt, ka pastāv noteikta 

atšķirība starp Rīgas uzņēmumu vidējo produktivitāti un tiem uzņēmumiem, kas darbojas 

reģionos, ko var vismaz daļēji skaidrot ar labāku pieeju finansējumam un izglītotākam darbaspēka 

resursam. Skatoties uz aprēķināto produktivitāti pēc nozaru klasifikācijas, visaugstākā 

produktivitāte ir novērota tirdzniecībā un būvniecībā, kā arī zinātniski-tehniskos pakalpojumos un 

IT nozarē. Var pieņemt, ka pēdējās minētās nozares gadījumā inovatīvais potenciāls ir diezgan 

augstā līmeni, taču pastāv šaubas attiecībā uz tirdzniecības sektoru, kur augstā produktivitāte 

varētu būt citu, analīzē neiekļautu faktoru ietekmes rezultāts. Zema produktivitāte ir vērojama 

komunālo pakalpojumu uzņēmumu starpā, kam parasti ir grūti paaugstināt produktivitāti darba 

specifikas dēļ. Šai nozarei ir raksturīga augsta kapitāla intensitāte, tapāt kā ražošanai, līdz ar to 
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4.attēls Uzņēmumu nemateriālie ieguldījumi 

pret kopējiem aktīviem pēc 'bruto peļņas uz 1 

darbinieku' kvartilēm (1. kvartile - zemākā 

bruto peļņa, 4. kvartile - augstākā bruto peļņa) 

3. attēls Uzņēmumu nemateriālie ieguldījumi 

pret kopējiem aktīviem pēc KFP kvartilēm(1. 

kvartile - zemākā KFP, 4. kvartile - augstākā 

KFP) 
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secināms, ka šīs nozares prasa ievērojamu aktīvu bāzi, kas neļauj sasniegt augstu produktivitātes 

līmeni. 

Sasaistot iegūtos KFP rādītājus ar uzņēmumu pašu kapitāla un saimnieciskās darbības rentabilitāti, 

lai pārbaudītu, vai produktīvākie uzņēmumi spēj uzrādīt arī labāko finanšu sniegumu, kvartiļu 

analīze parāda, ka produktīvākajiem uzņēmumiem piemīt arī augstāka kapitāla atdeve. Neskatoties 

uz to, balstoties uz  iegūtajiem rezultātiem, nebija iespējams secināt, ka augsta komerciālā 

rentabilitāte ir raksturīga produktīvākiem uzņēmumiem. Šajā gadījumā labākais sniegums ir 

uzņēmumiem ar vidēja līmeņa rentabilitāti. Analizējot uzņēmumu KFP rādītāju un to inovatīvo 

potenciālu, kas aprēķināts, vadoties pēc ieguldījumiem nemateriālajos aktīvos, autores nevarēja 

secināt, ka produktīvākiem uzņēmumiem ir augstāki ieguldījumi nemateriālajos aktīvos. 

Salīdzinājumam, kad produktivitātes rādītājs tika rēķināts kā bruto peļņa uz darbinieku, bija 

iespējams secināt, ka  produktīvākiem uzņēmumiem ir augstāki ieguldījumi nemateriālajos 

aktīvos. 

Rekomendācijas turpmākiem pētījumiem 

Būtu ieteicams atkārtot šo pētījumu pēc dažiem gadiem, kad mainīsies situācija un uzņēmumu 

vadītāji vairāk apzināsies P&A ieguldījumu svarīgumu un sāks piedāvāt produktus un 

pakalpojumus ar augstāku pievienoto vērtību. Papildus būtu iesakāms veikt salīdzinošu analīzi 

Baltijas valstu starpā, kā arī ar uzņēmumiem no Rietumeiropas. Situācija šajā aspektā 

Rietumeiropas uzņēmumi ir attīstītāki, tāpēc šajās valstīs gūtā pieredze varētu tikt izmantota, lai 

mācītos, pārnestu pieredzi un paaugstinātu uzņēmumu konkurētspēju globālā mērogā. Turklāt būtu 

nepieciešams izpētīt produktivitātes rādītāja prognozēšanas spēju, t.i. vai uzņēmuma akcionāriem 

šis rādītājs varētu būt noderīgs, lai prognozētu uzņēmumu pelnītspēju un rentabilitāti.Ņemot vērā, 

ka KFP aprēķināšanas formula tika izstrādāta ievērojamu laiku atpakaļ, tā potenciāli varētu būt 

novecojusi. Tā kā formula iekļauj tikai fizisko kapitālu, tā potenciāli nav adekvāti lietojama 

nozarēs, kurās fiziskais kapitāls spēlē mazāku lomu salīdzinājumā ar intelektuālo īpašumu un 

citiem nemateriāliem ieguldījumiem. 
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3. COVID-19 pandēmijas radīto problēmu ietekmes uz Latvijas uzņēmumiem un to negatīvo 

seku novēršanas iespēju izpēte: anketēšanas rezultātu analīze 

COVID-19 pandēmijas radīto problēmu ietekmes uz Latvijas uzņēmumiem un to negatīvo seku 

novēršanas iespēju izpēte balstījās uz aptauju. Aptaujas anketa tika izstrādāta gan kvantitatīvo, gan 

kvalitatīvo datu apkopošanai. Anketa sastāv no četrām daļām, lai apkopotu datus par: a) 

uzņēmumu, kuri piedalījās aptaujā, demogrāfiskajām īpašībām, lai gūtu ieskatu respondentu 

statusā uzņēmumos, uzņēmuma vecumu, atrašanās vietu, rūpniecības nozari un darbinieku skaitu 

b) COVID-19 vispārējās ietekmes uz uzņēmumu darbību attiecībā uz attālināta darba iespēju, 

atlaisto darbinieku skaitu, to, cik lielā mērā COVID-19 ir negatīvi ietekmējusi uzņēmumu procesus 

un to apgrozījumu; c) ārējiem ietekmējušajiem faktoriem un pandēmijas skartiem iekšējiem 

procesiem, tostarp arī apzināto un izmantoto iespēju to pārvarēšanai; d) risinājumiem krīzes 

pārvarēšanai (sk. ziņojuma 3.1.pielikumu Anketas jautājumi). 

Augusta beigās anketa tika izsūtīta SIA Firmas.lv klientiem (n = 2377), Latvijas Tirdzniecības un 

rūpniecības kameras biedriem un citām asociācijām. Atbildes līmenis nebija ļoti augsts, jo tikai 

334 uzņēmumi dalījās pieredzē par šo tēmu. Anketas aptaujas rezultāti ir apkopoti matricā 

taksonomiskajai analīzei (sk. ziņojuma 3.2. pielikumu Anketas aptaujas rezultātu matrica). 

Atvērto jautājumu analīze: 

q12: Kādus vēl Jūsu uzņēmuma darbības aspektus ir negatīvi ietekmējusi COVID-19? 

No 334 respondentiem 148 respondenti (41.9%) sniedza atbildi uz 12.jautājumu. Tomēr tikai 103 

atbildes varēja izmantot iegūto rezultātu analīzei, jo 45 atbildes nebija izmantojamas, jo bija 

šādas: Nav tādu, Nekādu, Nav, Nav atbildes, Neietekmēja, Nevaru pateikt.  

103 respondentu (30.8%) sniegtās atbildes, tika apkopotas pēc atslēgas vārdiem vai atbilžu tipiem, 

kas saistījās ar konkrētu uzņēmuma darbības jomu, kurā izpaudās pandēmijas negatīvā ietekme. 

Atbilžu tipi Derīgās atbildes 

skaits % 

Apgrozījums, klientu maksātspēja 49 47,6 

Uzņēmuma attīstība  21 20,4 

Kopumā uzņēmuma esošā darbība 14 13,6 

Papildus izmaksas, kas saistītas ar drošību 11 10,7 

Darbinieku produktivitāte, darba organizācija 6 5,8 

Nodokļu nomaksa 2 1,9 

Kopā 103 100,0 

 

No 103 respondentiem, kas snieguši atbildes, 47.6% norāda uz problēmām saistībā ar uzņēmuma 

produkcijas vai pakalpojumu realizāciju un klientu maksātspēju. Piemēram: uzņēmuma 

pakalpojumi ir specifiski (individuāli projekti) un tos nav iespējams piedāvāt attālināti. Šeit tiek 

minēti arī no uzņēmuma neatkarīgi faktori, piemēram, cenu samazinājums starptautiskajos tirgos. 

20.4% norāda, ka pandēmija negatīvi ietekmējusi uzņēmuma nākotnes attīstības iespējas, kas 

saistītas ar jaunu klientu piesaisti, un ka lielā nenoteiktība ierobežo nākotnes plānošanu.  
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Savukārt 13.6% norāda, ka negatīva ietekme bija nevis uz konkrētu jomu, bet gan visu uzņēmumu 

kopumā. Atbildēs pārsvarā tika norādīts: Slēgta ražošana; 100% dīkstāve; Viss tika ietekmēts; 

Visu pamatdarbība. 

q13: Vai Jūs saskatījāt un izmantojāt kādas jaunas iespējas, kas pozitīvi ietekmēja Jūsu 

uzņēmuma darbību COVID-19 laikā? 

No 334 respondentiem 191 respondents (57.2%) sniedza atbildi uz 13.jautājumu. Vairāk kā 50% 

no tiem, kas atbildēja, norādīja uz jauniem risinājumiem, kas tika izveidoti un pozitīvi ietekmēja 

uzņēmuma darbību pandēmijas laikā, savukārt 47.1% sniedza noliedzošu vērtējumu. Kā iespēju 

sarežģītās situācijas risinājumam 13.6% atzīmēja attālināto darbu, savukārt digitālo risinājumu 

izmantošanu minēja 12% un procesu un funkciju optimizāciju arī norādīja 12%. 

Atbilžu tipi  Saņemtās atbildes 

skaits % 

Nē 90 47.1 

Attālināts darbs 26 13,6 

Jauni produkti 23 12,0 

Digitālo risinājumu izmantošana 23 12,0 

Efektivitāte/optimizācija 16 8,4 

Izmaksu ietaupījums  7 3,7 

Jauni klienti 6 3,1 
 

191 100,0 

 

8.4% sniegto atbilžu atbilst procesu efektivitātes un optimizācijas risinājumiem, piemēram: Darba 

laika efektīvāka izmantošana; Iemesls/motīvs organizācijas procesu optimizācijai; Izejvielu 

ražošana, lai mazinātu atkarību no piegādātājiem Ķīnā un Indijā; Ļāva optimizēt darba 

organizāciju, tika ieviesta ikdienas darbu prognozējamā laika patēriņš; Optimizējām dažādus 

ražošanas procesus. 

q15: Ja Jūsu uzņēmumā tika pieņemti kādi citi risinājumi, lai pārvarētu COVID-19 

izraisīto krīzi. 

15.jautājums ir saistīts ar 14.jautājumu, jo tika pieņemts, ka bez jau piedāvātajiem variantiem 

iespējamiem risinājumiem, lai pārvarētu COVID-19 izraisīto krīzi, uzņēmumos varētu būt 

izmantoti vēl kādi citi risinājumi, kas 14.jautājumā nav nosaukti.  

Kopumā tika saņemtas 88 atbildes, tomēr no tām 62 atbildes vispār neatbilda jautājuma 

uzstādījumam.  

Savukārt atlikušās 26 atbildes kopumā atbilda kādam no 14.jautājumā jau piedāvātajām iespējām. 

Piemēram, 14.jautājumā viena no izvēlēm bija “Tika veikti izdevumu samazināšanas pasākumi”, 

un 15. jautājumā 5 atbildes ir par šo tēmu: "Savilkām jostas"; Dīkstāves pabalsts; Samazināta alga; 

Tika lūgts iznomātājiem samazināt nomas maksu par biroja telpām; Visu iespējamo izdevumu 

samazināšana. 
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Atbilžu tipi Derīgās atbildes 

skaits skaits 

Veiktas izmaiņas darba organizācijā (maiņas, 

plūsmas, attālināta komunikācija) 

11 42.3 

Finansējums, budžeta plāni, naudas plūsmas 6 23.1 

Izmaksu samazināšana (optimizācija) 5 19.2 

Jauni produkti, klientu segmenti 2 7.7 

Citi 2 7.7 
 

26 100,0 

 

Atbilžu emocionālo komponenšu analīze: 

To get more insight into the negative impact of COVID-19 on the Latvian companies, additional 

to the question “What aspects of your company's operations have been negatively affected by 

COVID-19?” with the provided list of the options of 15 aspects to be chosen from (see question 

11), also the question “What other aspects of your company's operations have been negatively 

affected by COVID-19?” (see question 12) was asked. Out of 334 respondents of the survey only 

138 answers were given to question 12. That can be explained either by the common reluctance of 

respondents to provide textual answers during surveys or the big list of the possible negative 

impacts of COVID-19 provided in question 11 which might have already covered all the negative 

aspects of the pandemic on those companies which didn’t share any additional information in this 

regard.  

The qualitative content analysis of the respondents’ texts, along with the rational aspects, revealed 

also definite emotional components which were determined using as pre-constructed codes the 

emotions systemized by Robert Plutchik in the Wheel of Emotions (Plutchik, 2001). It consists of 

eight (four pairs) of basic emotions: joy opposite to sadness; anger opposite to fear; trust opposite 

to disgust and surprise opposite to anticipation (see Fig. 3.1)   

                                   
Fig. 3.1. Robert Plutchik’s Wheel of Emotions 
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These basic emotions are also expressed at different degrees of their intensities; for each emotion 

there are three degrees visualised in darker or lighter shades of the same colour depending on the 

intensity of the emotions – the stronger, the darker.                                                                      

The analysis of the emotional component of the impact of COVID-19 on the Latvian companies 

could be reasoned by the need of devoting more attention to the study of emotions in economics 

(Gomes, 2017); that was emphasized by a number of scholars as traditional economic models built 

for rational and unemotional agents do not work effectively. Instead, new economic models of 

quasi-rational emotional humans should be built though it is a more challenging goal (Thaler, 

2000). The qualitative content analysis resulted in three groups of emotions shown in Figure 3.2.  

The basic emotions of these groups are anger, fear and sadness coloured similar to the ones in the 

Wheel of Emotions (see Fig. 3.1). As for the less intensive (annoyance, apprehension and 

pensiveness) and more intensive (rage, terror and grief) emotions within each of the three groups, 

they are shown correspondingly in lighter or darker shades.    

 

            

Fig. 3.2    The distribution of the frequencies of the emotions highlighted in the qualitative  

               content analysis  

 

About one third of the total of the frequencies  (n=90; 31.40%), expressed respondents’ annoyance 

related to the impact of COVID-19 on their companies, while the other two emotions of that group 

ranking as stronger - anger (n=3; 1%) and rage (n=5; 1.70%) were significantly of lower frequency.  

One fifth of the total of the frequencies contained the emotion of apprehension (n=57; 19.9%), 

whereas the stronger emotions of that group – fear (n=18; 6.30%) and terror (n=13; 4.50%) made 

about 5% of the total.   

In the third group of the emotions, the differences between the frequencies of the emotions of 

different ranking is smaller – pensiveness (n=36; 12.50%), sadness (n=37; 12.90%) and grief 

(n=14; 4.90%) which speaks of a higher weight of stronger emotions within the group.    

Emotionally neutral responses - no emotions (n=14; 4.90%) were given only by a small group of 

respondents. This is an evidence of an emotionally intensive character of the perception of the 

COVID-19 negative impact on the Latvian companies represented in the answers to this question 

by company owners (53.62%), business managers (24.64%), heads of structural units (13.77% ) 

and others (5.80%).   
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Depending on the content of the responses, either one emotion or a combination of emotions were 

assigned to the text fragments in the process of coding. To illustrate in what way the qualitative 

content analysis was realised, a few fragments are given below.  

A fragment of the qualitative content analysis of the responses to the question “What other 

aspects of your company's operations have been negatively affected by COVID-19?”  

Text fragments Emotions highlighted 

My clients have lost all their businesses, and I have lost my 

clients!!!  

Fear; annoyance; sadness 

Absolutely everything. 80% reduction in turnover - all is bad! Rage, grief, terror 

I think the crisis is still ahead - there will be a drop in income, 

because the unemployment benefits provided in the crisis will soon 

end, and many other issues are waiting for us. 

 

Fear, sadness, 

annoyance, remorse 

We will be able to speak of the real impact in a year. Pensiveness 

In addition, because of having to buy sanitizers and pay for other 

precaution means, there is increase in costs. 

Annoyance 

I hate to comment on this “beastliness” called COVID! Rage 

It has not affected anything.   No emotions 

No negative impact has been observed. On the contrary, some weak 

opportunities have emerged so unexpectedly.  

Surprise, interest 

 

The research was not initially designed to explore the emotional components of the answers of 

company owners, business managers and heads of structural units of the Latvian companies about 

the negative impact of COVID-19 on them. However, the data collected, revealed that the main 

emotions expressed by the respondents were three basic emotion groups - anger, fear and sadness 

with their six complementary emotions of different intensity - annoyance, apprehension, 

pensiveness, rage, terror and grief. Though, there were also some rational responses which did not 

contain any emotional component. Other emotions highlighted did not even form a group because 

of their low frequency – surprise (n=1), interest (n=1), remorse (n=1).    

The outcomes of this part of the research speaks of the interrelation of the rational and emotional 

aspects in businesses which should be explored on deeper and purposefully for finding integrative 

solutions of the problems caused by COVID-19.    
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