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Plaisa starp atalgojumu un darba 
ražīgumu turpina paplašināties

• Darbaspēka piedāvājuma 
samazināšanās veicina strauju 
darbaspēka izmaksu pieaugumu

• Galvenie faktori: sabiedrības 
novecošanās un emigrācija

• (-) Pieaug bažas par Latvijas izmaksu 
konkurētspēju vidējā termiņā

• (+) Ienākumu pieaugums var palīdzēt 
apturēt emigrāciju, kā parāda Igaunijas, 
Lietuvas un Polijas piemēri

Indekss, 2000=100
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Latvija pagaidām nezaudē ārējo konkurētspēju

• (+) Latvijai ir izdevies palielināt savu 
eksporta tirgus daļu pasaules tirgū

• (+) Pēdējo piecu gadu laikā tā̄ ir 
palielinājusies par 8,6% 

• Polijā un Rumānijā tirgus daļas pēdējo 
piecu gadu laikā ir palielinājušās par 
>20%

• (+) Latvijas eksporta tirgus daļas 
pieauguma temps ir visaugstākais 
Baltijas valstu vidū (Lietuvā = <5%, 
Igaunijā = 0%)

• (-) Vidējā termiņā Latvijas eksports var 
kļūst pārāk dārgs, lai konkurētu 
ārvalstu tirgos 

Indekss, 2010=100

Eksporta tirgus daļu tendences



Darba ražīguma 
pieauguma ziņā 
Latvija ir:
- virs ES vidējā 
rādītāja;
- pa vidu Baltijas 
valstīm;
– ar ~2,5% gadā 
ražīguma 
pieaugumu kopš 
2010.gada

Salīdzinājums ar iepriekšējo gadu, izmaiņas %

Darba ražīguma dinamika



Ražīguma pieaugums 
pēc krīzes samazinājies 
uz pusi, bet aug straujāk 
nekā vidēji ES-13 

Latvija – virs ES vidējā



Darbaspēka vienības 
izmaksas ir augstas, 
bet pēdējos gados 
pieaug lēnāk

Produktivitāte un darbaspēka vienības (ULC) izmaksas 
(izmaiņas gadā, %) Latvija – virs ES vidējā



Darbaspēka izmaksas 
pieaug galvenokārt uz 
reālā darba algu 
pieauguma un inflācijas
rēķina

Darbaspēka vienības izmaksu 
pieaugums un tā komponentes (%) Algas un inflācija



Rūpniecība uzrāda teicamu 
ražīguma kāpumu, 
pakalpojumu sektorā - mērens 
pieaugums 

Vidējais produktivitātes pieaugums
2013.–2018. gads (%) 

Rūpniecība = čempions!



Ražojošās nozares iegulda automatizācijā, pielāgojoties Industrijai 4.0

Kokapstrāde Elektrisko iekārtu ražošana Metālapstrāde

Avots: Latvijas Ekonomikas attīstības pārskats, 2019



IKT audzē nodarbinātību, ne produktivitāti

Ķīmiskā rūpniecība Pakalpojumu nozares

Avots: Latvijas Ekonomikas attīstības pārskats, 2019



Tomēr Latvijā atpaliek 
investīcijās “intelekta 
produktos”, joprojām 
katastrofāli zemi privātā 
sektora ieguldījumi inovācijās 
un R&D

Vidējais reālo investīciju pieaugums
2013.–2018. gads (%) 

Atpaliek investīcijas 

«intelekta produktos»



Un rūpniecībā un transportā
pieaug enerģijas patēriņš, 
par ”zaļināšanu” un 
energoefektivitāti 
nepieciešams domāt arī ēku 
sektorā

Enerģijas patēriņš pa nozarēm
(miljoni t naftas ekvivalenta) 

Cik gatavas ražojošās nozares 

«Eiropas zaļajam kursam»?



Transporta un ēku sektoros 
būtiski jāsmazina SEG 
emisijas, lai Latvija varētu 
īstenot Eiropas zaļo kursu un 
sasniegt klimata neitralitāti 
līdz 2050.gadam

SEG emisijas pa nozarēm

(miljoni tonnu CO2 ekvivalenta) 
Cik gatavas citas nozares 

«Eiropas zaļajam kursam»?



Atalgojuma un mājokļu cenu 
tendences iet roku rokā, 
mājokļu pieejamība no algu 
viedokļa Latvijā 
nesapasliktinās; Igaunijā un 
Lietuvā daudz aktīvāks 
kreditēšanas cikls 

Indekss, 2006=100
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Mājokļu cenu un atalgojuma attiecībaMājokļu cenas un algas 

kāpj līdzīgi; pieejamība 

nepasliktinās



Paldies!
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