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Ekonomiskās izaugsmes mērķis
Straujāka ekonomikas izaugsme, vidējā termiņā panākt sabalansētu 5% IKP
pieaugumu ik gadu.

IKP salīdzināmās cenās, 2004.g. = 100

EKONOMIKAS MINISTRIJAS
MĒRĶI
Eksports

Produktivitāte

Preču un pakalpojumu eksports
(% no IKP)

Produktivitāte faktiskajās cenās
tautsaimniecībā
(% no ES-28 vidējā rādītāja)

43% è 50 % no ES-28

58% è 62 % no IKP

Investīcijas

Cilvēkkapitāls
Iedzīvotāju iesaistīšanās līmenis
pieaugušo tālākizglītībā
(% no iedzīvotājiem vecumā 25-64 gadi)

Bruto pamatkapitāla veidošana
(2004.gads=100)

2017.-2019. é
+7,5% ik gadu
2010.-2016. é
+2,5% ik gadu

2,5% è 7,5% vidēji gadā

5,5% è 12% vidēji gadā

MĒRĶIS: Produktivitātes pieaugums
Līdz 2020.gadam produktivitātei apstrādes rūpniecībā
jāpieaug:
§no 22 Æ 27 tūkst. EUR uz 1 nodarbināto, jeb par 24%
§no 35% Æ 50% pret ES vidējo rādītāju
Latvijas ekonomikas konkurētspēja ir
balstīta uz produktivitātes celšanu:
•ražošanas modernizāciju,
investīcijām
•ieguldījumiem cilvēkkapitālā
•pētniecību un inovācijām
•jauniem produktiem

LATVIJAS EKONOMISKĀS
ATTĪSTĪBAS PAMATRĀDĪTĀJI
2014

2015

2016

2017p

23,6

24,4

25,0

26,3

2,1

2,7

2,0

3,0

Privātais patēriņš

1,3

3,5

3,4

3,8

Valsts patēriņš

2,1

3,1

2,7

4,1

Kopējā pamatkapitāla veidošana

0,1

-1,8

-11,5

14,8

Eksports

3,9

2,6

2,6

3,9

Imports

0,5

2,1

4,4

6,2

0,6

0,2

0,1

2,5

Iekšzemes kopprodukts, mljrd. eiro faktiskajās cenās

Pieaugums procentos pret iepriekšējo gadu
Iekšzemes kopprodukts

Patēriņa cenas

Procentos pret iekšzemes kopproduktu, ja nav norādīts citādi
Eksporta-importa saldo

-1,9

-1,1

0,6

-0,8

Nodarbināto skaita izmaiņas, 15-74 gadi, % pret iepriekšējo gadu

-1,0

1,3

-0,3

0,3

Bezdarba līmenis, bezdarbnieki % no ekonomiski aktīvajiem
iedzīvotājiem, 15-74 gadi

10,8

9,9

9,6

9,0

Avots: CSP; p – EM prognoze

PRODUKTIVITĀTES UZLABOŠANA –
HORIZONTĀLIE PASĀKUMI, NOZARU
STRATĒĢIJAS
Nozares stratēģija
«mikrolīmenis»

Būtiskākie horizontālie
pasākumi
•cilvēkkapitāla attīstība

Nozarei specifiskie mērķi
(produktivitātē, eksportā,
investīcijās u.c.)

nozares
diskusijas

•energoresursu izmaksas
•eksports, investīcijas,
inovācijas

Detalizēta nozares un tās
iespēju analīze

•uzņēmējdarbības vide
•nodokļu politika

detalizēta
nozares
statistika

Nozares attīstības scenāriji

uzņēmumu
līmeņa
analīze
klasteru un
vērtību ķēžu
analīze
eksperti

Prasības
izglītības un
pētniecības
sistēmai

Nozarei
specifiskie
atbalsta
instrumenti

Stratēģiskās
investīcijas

KAS IR PRODUKTIVITĀTE?
Izaugsme

Darbaspēka
produktivitāte
(izlaide uz
1 strādājošo)

Kapitāla
ieguldījumi
(mašīnas, iekārtas,
tehnoloģijas)

Nodarbinātība,
nostrādātās
stundas

Cilvēkkapitāls
(izglītība, prasmes,
iemaņas)

Nemateriālo aktīvu ieguldījums
(informācija, inovācija, kompetences)

Efektivitātes
uzlabojumi
(ražošanas
process uc.)

CILVĒKKAPITĀLS

PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA
PIEAUGUŠAJIEM: stimulēt
piedāvājumu kvalifikācijas
celšanai
GROZĪJUMI IMIGRĀCIJAS
LIKUMĀ: paātrināts process
augsti kvalificētu ārzemnieku
piesaistei profesijās ar izteiktu
darbaspēka trūkumu
DIASPORA: stimulēt sadarbību ar
diasporu, tādejādi veicinot
remigrāciju

EKSPORTA VEICINĀŠANA UN INVESTĪCIJU
PIESAISTE
Inovāciju kapacitātes paaugstināšana

Produktivitātes
paaugstināšana

Eksporta
veicināšana

ü430 milj. euro inovācijai un MVU konkurētspējai
üatbalsts Start-up , klasteru veidošana

Nozaru stratēģijas
Investīcijas cilvēkkapitālā
üapmācību programmas
üpieaugošo izglītības attīstība
üviedā imigrācija

ü

attīstīt LIAA sniegtos eksporta atbalsta
pasākumus komersantiem

ü

paplašināt ārējo ekonomiskās pārstāvniecību tīklu

ü

attīstīt eksporta finanšu instrumentus aizdevumus, eksporta kredītu garantijas, riska kapitāla
fondus, ilgtermiņa eksporta kredītus

ĀTI piesaistes procesa pilnveidošana

ĀTI piesaiste

üpilnveidot POLARIS procesu
üpilnveidot stratēģisko investīciju projektu procedūras

Proaktīva investīciju piesaiste
üInvestīciju komandas izveide VIP projektiem EM
üProcesu orientēta pieeja LIAA darbā
üInvestīciju piesaistes plāni mērķa valstīm

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ATTĪSTĪBAS
PRIORITĀTES

Tiesiskums/likuma vara
§Pilnveidots maksātnespējas process
§Ēnu ekonomikas ierobežošana
§Ekonomisko noziegumu efektīva
izmeklēšana

Uz klientu orientēta valsts pārvalde
§«Konsultē vispirms» princips
§«0» birokrātija

Uzņēmējdarbības vides atvērtība
§Pakalpojumi angļu valodā:
§VID saziņa un ārvalstnieku
apkalpošana
§UR pakalpojumi
§EDS
§Kopsavilkumi par VID lēmumiem/
auditiem
§Iespēja iegūt informāciju par sev
piederošu īpašumu

Nodokļu sistēmas konkurētspēja
Valsts pakalpojumu digitalizācija
§Attīstīta e-pārvaldība
§VID, EDS, BIS
§Vienots valsts pakalpojumu portāls
§Maksimāla valsts sniegto
pakalpojumu digitalizācija

§0% likme re-investētai peļņai
§Vienots konts nodokļu nomaksai
§Nodokļu sistēmas vienkāršošana
§Atvieglota grāmatvedības vešana
§Start-up ekosistēmas attīstība
§Uzņēmējdarbības uzsākšana &
dzīvesstila nodokļu režīms

EM MĒRĶI NODOKĻU SISTĒMAS REFORMAI

Ekonomikas transformācija uz augstāku
pievienoto vērtību
•

0% likme reinvestētajai peļņai, lai veicinātu investīcijas
uzņēmumu pamatkapitālā

•

Vienkāršots nodokļu režīms uzņēmējdarbības uzsācējiem,
mazajiem (dzīvestila) uzņēmējiem

•

Start-up uzņēmumu atbalsts

•

Kompensācija par ieguldīto nodarbināto izglītībā

•

Nodokļu konkurētspēja reģionā

Nodokļu sistēmas ilgtspēja
•

Nodokļu sistēmas vienkāršība un nodokļu nomaksas ērtums

•

Agresīva ēnu ekonomikas ierobežošana un cīņa pret
negodīgu MUN izmantošanu

•

Sociālā budžeta un veselības aprūpes finansēšanas ilgtspēja

Reģionu attīstība
•

Pašvaldību motivācija uzņēmējdarbības veicināšanā
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KOMPETENCES CENTRI
sagatavo

Atbalstāmās darbības kompetences centros:
q Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādes, nepieciešamās eksperimentālās izstrādnes
un rūpnieciskie pētījumi.
q Komercializācijas iespēju priekšizpēte plānotajiem pētniecības projektiem, kuru
kopsumma pārsniedz 250 tūkst EUR.
q Nozares pētniecības projektu koordinācija un īstenošanas uzraudzība, t.sk., atbalsts
kompetences centram, lai veicinātu (projektu sagatavošanas palīdzība, pētniecības
projektu atlase un analīze u.c. tamlīdzīgs darbības) komersantu iesaisti starptautiskos
pētniecības projektos, piemēram, Apvārsnis 2020 u.c.

EM PĀRZIŅĀ ESOŠĀS PROGRAMMAS
NODARBINĀTO APMĀCĪBĀM
Atbalsts nodarbināto apmācībām

Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām,
lai sekmētu investoru piesaisti

18 milj. EUR

4 milj. EUR

2,9 milj. EUR

10 nozaru asociācijas (apstrādes
rūpniecība, IKT, tūrisma nozare) organizē
apmācības pēc komersantu pieprasījuma

LIKTA un LTRK organizē
mācības pēc komersantu
pieprasījuma

LIAA organizē mācības pēc
investoru pieprasījuma

Sīkie (mikro), mazie, vidējie,
lielie komersanti (atbalsts 70%-30%
no izmaksām)

Pašnodarbinātas personas, mikro,
mazie, vidējie, lielie komersanti
(atbalsts 70% - 30% no izmaksām)

Vidējie, lielie komersanti (atbalsts
45% - 35% no izmaksām)

Nodarbināto prasmju pilnveidošana

Darbinieku
kvalifikācijas un
prasmes
informācijas un
komunikācijas
tehnoloģiju jomā

Atbilstošas
kvalifikācijas
darbaspēks, kas
sekmētu
netehnoloģisko
inovāciju
ieviešanu

Investoru piesaiste – investoram ir
pieejams finansējums darbinieku
apmācībām, ja tiek radītas vismaz
15 darba vietas vai investēts
pamatlīdzekļos (ražotnes izveidē)
vismaz 1 milj. EUR

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA
APSTRĀDES RŪPNIECĪBAS KOMERSANTIEM
§ Mērķis - veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo
energoresursu izmantošanu apstrādes rūpniecības ražošanas ēkās.
§ Atbalsta saņēmēji - Sīkais (mikro), mazais, vidējais un lielais komersanti,
kas saimniecisko darbību veic apstrādes rūpniecības nozarēs.
§ Publiskais finansējums 32,55 milj. EUR.
§ Atklāta projektu iesniegumu atlase.
§ Administrē CFLA.
§ Grants līdz 30% .
§ Maksimāli pieļaujamais publiskā finansējuma apmērs pasākuma ietvaros –
600 000 EUR.
§ Nepieciešamības gadījumā ALTUM finansējums – ilgtermiņa aizdevumi
(līdz 15 (+5) gadiem).

VALSTS ATBALSTS STRAUJI AUGOŠO
TEHNOLOĢIJU UZŅĒMUMU ATTĪSTĪBAI
FINANŠU PIEEJAMĪBA
NODOKĻA ATBALSTA INSTRUMENTS
ATBALSTS AUGSTI KVALIFICĒTA
DARBSPĒKA PIESAISTEI

Jaunuzņēmumu
darbības
atbalsta likums

VIEDĀ IMIGRĀCIJA

Latvija - jaunuzņēmumu izvēle
Nr.1 Baltijā

BIZNESA INKUBATORI

Pirmsinkubācija
Personām, kurām vēl ir tikai ideja un
uzņēmums vēl nav nodibināts, kā arī
komersantiem idejas attīstības
sākumposmā

Inkubācija

Komersantiem, kuriem jau ir skaidri
definēta biznesa ideja un uzņēmums
nav vecāks par 3 gadiem

Granti

Ar 50 % līdzfinansējumu inkubatora
klienti var pretendēt uz grantu,
komersantam 100% priekšfinansējot
pakalpojumu

Neatbalstāmās nozares
Zvejniecība
Lauksaimniecības
produktu primārā
ražošana, pārstrāde un
tirdzniecība
Tirdzniecība
Finanšu starpniecība
Operācijas ar nekustamo
īpašumu
Iznomāšanas un
ekspluatācijas līzings
Azartspēles

Tehnoloģiju pārneses veicināšana
ES fondu + valsts budžeta finansējums:
40,6 milj. EUR (2017.-2022.)
Zinātnisko ideju
komercializācija
27,6 milj. EUR
68%

Uzņēmēju ideju
komercializācija
(Inovācijas
vaučeris)
8,92 milj. EUR
22%

Atbalsts Start-up
uzņēmumiem
3,92 milj. EUR
10%

Uzņēmēju ideju komercializācija
Ø Inovāciju vaučeris
§
§
§
§
§
§

Tehniski ekonomiskā priekšizpēte
Rūpnieciskie pētījumi
Eksperimentālā izstrāde
Produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde
Jauna produkta vai tehnoloģijas serti@icēšana un testēšana
Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana

Sasniedzamie rādītāji
§ 1,7 milj. EUR piesaistītais MVU līdz@inansējums
§ 320 izstrādāti jauni produkti un tehnoloģijas
«Inovācijas vaučeru» projektu pieteikumu atlase uzsākta
2017.gada februāra sākumā (plašāk LIAA mājas lapā)

Klasteri 2017-2020
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8
NOZARU

KLASTERI

6

6.2 MEUR

STARPNOZARU

•
•
•
•
•

Sadarbība
Konkurētspēja
Eksports
Inovācijas
Internacionalizācija
• RIS3

MVU klasterī eksportē
2,5 x vairāk
Vidējā darba alga 9% virs
valsts vidējā
46 dažādas izglītības un
zināšanu izplatīšanas
organizācijas

2
0

Turpmākais virziens

Inovācijas
Cilvēkkapitāls
Konkurētspēja

