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Mērķis
• Sniegt visaptverošu Covid-19 ietekmes

novērtējumu uz Latvijas ekonomiku
• Sagatavot zinātniski pamatotus rīcībpolitikas

ieteikumus sekmīgai pandēmijas radīto
izaicinājumu pārvarēšanai
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attīstības  scenāriji  

COVID-19  kontekstā 
un ekonomiskā 
ietekme  (DP6)

Kritēriji valsts atbalsta 
sniegšanai 

uzņēmumiem 
no produktivitātes 

viedokļa (DP2)

Latvijas 
produktivitātes 
ziņojums (DP2)

Publiskās pārvaldes 
un tiesību sistēmas 

pilnveidošanas 
priekšlikumi (DP7)

Priekšlikumi: 
Digitalizācija, e-

komercija, papīra aprite, 
inovācijas – faktori, kas 
ietekmē produktivitāti

(DP2, DP3, DP4)

Attālināta darba 
ietekme uz 

produktivitāti un  
priekšlikumi 

rīcībpolitikai (DP2)

Praktiskie 
priekšlikumi vietējas 

pārtikas ķēdes 
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un pēckrīzes laikā: 
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Darba paku mijiedarbība un nodevumi



1. Vai Covid-19 pandēmija ir izraisījusi strukturālas pārmaiņas: kā
nākotnē padarīt tautsaimniecību noturīgāku pret satricinājumiem?

2. Vai strukturālas un institucionālās pārmaiņas ir valdības iniciētas vai,
gluži pretēji, atspoguļo spēkā esošo noteikumu nepilnības?

3. Kā pandēmija ietekmē eksportu? Vai ir pamatota atdalīšanās no
globālā un ciešāka piesaiste Eiropas piegāžu ķēdēm? Kā līdzsvarot
vajadzību pēc lielākas pašpietiekamības ar vajadzību padziļināt
specializāciju?

4. Kas notiks ar fiskālo ilgtspēju un valsts parādu? Vai un kādā veidā var
mazināt riskus? Kādi ir valsts atbalsta sniegšanas kritēriji?

Uz kādiem jautājumiem sniegsim atbildi? I



5. Vai komercbanku sistēma krīzes laikā ir ekonomiku stimulējošs vai
kavējošs elements?

6. Kā pandēmija ietekmēs prasmju, zināšanu un inovācijas Latvijā: vai
tā izraisīs mazāku zināšanu eksportu, lielāku kapitāla apriti un
produktivitātes pieaugumu? Kāda būs ietekme uz labklājību?

7. Vai krīzes rezultātā tiks paātrināta digitālā un digitālo prasmju
uzlabošana, e-komercija?

8. Cik lielā mērā politiskie riski attiecībās ar ES un starptautiskajiem
partneriem (ASV, Ķīna, Krievija, Baltkrievija) veicinās vai bremzēs
tirdzniecību, investīcijas, darbaspēka pārvietošanu?

9. Kādi normatīvo aktu grozījumi nepieciešami valsts pārvaldes
pilnveidošanai?

Uz kādiem jautājumiem sniegsim atbildi? II



Ieguvumi I
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• Kritēriji valsts atbalsta sniegšanai uzņēmumiem.
• Latvijas produktivitātes novērtējums.
• Priekšlikumi digitalizācijai, e-komercijai, dokumentu apritei un 

inovācijām, kas ietekmē produktivitāti.
• Attālinātā darba ietekme uz produktivitāti un priekšlikumi

rīcībpolitikai.



Ieguvumi II
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• Starptautiskās attīstības scenāriji un ekonomiskā ietekme
COVID-19 kontekstā.

• Praktiski priekšlikumi vietējās pārtikas ķēdes stiprināšanai
krīzes un pēckrīzes laikā.

• Priekšlikumi publiskās pārvaldes un tiesību sistēmas
pilnveidošanai.



Projekta mājaslapa:
bit.ly/recovery-lv


