
Ievads

aptuveni 4%, veiksmīgi attīstoties gan eksporta apjomiem, gan iekšzemes pieprasījumam. Taču vienlaikus 
pastāv arī nopietni izaicinājumi. Galvenās bažas gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem saistās ar darba tirgu. 
Uzņēmējus satrauc darbaspēka pieejamība, jo sabiedrība turpina novecot. Tāpat redzam, ka atalgojuma 
līmenis ir strauji pieaudzis. Protams, tas ir pozitīvs faktors patērētājiem, kas stiprina arī patēriņu, taču daudziem 
uzņēmumiem, it īpaši mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) segmentā, šī tendence kļūst problemātiska.

MVU ir Baltijas valstu ekonomiku mugurkauls, tādēļ šo uzņēmumu noskaņojums sniedz skaidru priekšstatu par 
turpmākajiem ekonomikas attīstības virzieniem. Jaunākajā Baltijas Biznesa pārskatā esam apkopojuši vairāk 

SEB banka tiecas nostiprināt savu pozīciju kā banka nr.1 uzņēmumiem Ziemeļvalstīs un Baltijā. Tādēļ šādi pētījumi 
sniedz mums ieskatu MVU plānos, bažās un vajadzībās. To izmantojam, lai pilnveidotu mūsu pakalpojumus 
atbilstoši uzņēmumu prasībām. Protams, esam gandarīti šī pētījuma secinājumos dalīties arī ar Jums!

Virgīnijs Doveika (Virginijus Doveika)
SEB bankas privātpersonu un MVU apkalpošanas biznesa vadītājs Baltijā

Baltijas biznesa 
pārskats
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Avots: Eurostat, Baltijas valstu nacionālie statistikas biroji

Avots: SEB banka

Galvenie rādītāji

Ekonomikas prognozes 2018

Iedzīvotāju skaits (2017. gada janvāris)

IKP uz vienu iedzīvotāju (ES=100, 2016)

Reālais IKP pieaugums (2016)

Inflācija (2017)

Bezdarba līmenis (2017. gada 3. ceturksnis)

Igaunija

Latvija

Lietuva

Igaunija

1.32 m

75

2.1%

3.7%

5.2%

IKP

3.5%

4.1%

3.2%

Latvija

1.95 m

65

2.1%

2.9%

8.5%

Inflācija

3.2%

2.7%

2.8%

Lietuva

2.84 m

75

2.3%

3.7%

6.6%

Metodoloģija

Apgrozījuma pieaugums

Šīs aptaujas nolūkos uzņēmumi, kuri 2018. gadā plāno 
vismaz 15% lielu apgrozījuma pieaugumu, tiek klasificēti kā 
optimisti; uzņēmumi, kuru plānotie izaugsmes rādītāji ir zem 
15%, ir mēreni optimisti. Visi pārējie uzņēmumi, kas prognozē 
apgrozījuma samazināšanos, tiek dēvēti par pesimistiem.

Nodarbinātība

Nodarbinātības prognozes 2018. gadam iedalītas trīs grupās:
•  uzņēmumi, kas šogad pieņems darbā jaunus darbiniekus,
•  uzņēmumi, kuru darbinieku skaits paliks nemainīgs,
•  uzņēmumi, kas plāno samazināt darbinieku skaitu.

Eksports

Respondenti ir iedalīti trīs grupās: uzņēmumi, kas 2018. gadā 
plāno izvērsties jaunos tirgos, uzņēmumi, kas vēlas attīstīt esošos 
eksporta tirgus, un uzņēmumi, kuru mērķis ir vietējais tirgus.

Inovācijas

Analizētas divas uzņēmumu grupas: uzņēmumi, kas 2018. 
gadā plāno inovācijas, piemēram, ar precēm, pakalpojumiem, 
uzņēmējdarbības modeli vai dabinieku izaugsmi saistītas 
inovācijas, un uzņēmumi, kas neplāno neko no iepriekš minētā.

Investīcijas

Šīs aptaujas nolūkos lielo investīciju slieksnis ir noteikts 30 000 
EUR apmērā. Uzņēmumi, kuru ieguldījumu apjoms pārsniedz 
vai nesasniedz minēto slieksni, veido pirmās divas grupas, bet 
trešo grupu veido uzņēmumi, kas 2018. gadā neplāno veikt 
ieguldījumus.
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Optimisti

Jaunu darbinieku piesaiste

Mērenie optimisti

Bez izmaiņām

Pesimisti

Darbinieku skaita 
samazināšana

Janvāris 2018

Biznesa vides izmaiņu prognozes 2018. gadā

Pieticīgāki plāni jaunu 
darbinieku piesaistei
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Igaunija

Latvija
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Igaunija

Latvija

Lietuva
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Latvija

Lietuva

Jauni tirgi

Produkti/pakalpojumi

Esošie tirgi

Biznesa modelis

Vietējais tirgus

Darbinieki

Priekšroka vietējam tirgumUzņēmuma apgrozījums

Inovācijas produktu un 
pakalpojumu jomā
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20% (+2.5%)
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Lietuva
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Latvija
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Igaunija

Latvija

Lietuva

Igaunija

Latvija

Lietuva

Investīcijas virs 30 000 EUR

Ļoti svarīga

Investīcijas līdz 30 000 EUR

Diezgan svarīga

Neplāno investēt

Nav svarīga

Nemainīga aktivitāte 
investīciju jomā

Digitalizācija uzņēmumos ir:
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Janvāris 2018

Baltijas uzņēmumu noskaņojums dažādās nozarēs
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Mērenie optimisti
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Mērenie optimisti
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Būvniecība

Izmitināšana, ēdināšana

Izglītība, veselības aprūpe

Baltijas biznesa pārskats 2018
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Latvijas ekonomikas izaugsme ir uzņēmusi labu ātrumu. 
Pat nedaudz raitāku, nekā ir tās ilgtermiņa potenciāls. 
2017. gada deviņos mēnešos IKP pieauga par 4.5%. 
Izaugsmes pamats ir stabils. Par to liecina 2017. gada 
3. ceturkšņa apjoma pieaugums rūpniecībā par 8.4%, 
būvniecībā par 25% un tirdzniecībā par 3.7%. Kritums 
vērojams lauksaimniecībā (-3.5%), un to noteica 
nelabvēlīgie laikapstākļi. Nerezidentu līdzekļu aizplūdes 
dēļ samazinājumu uzrādīja finanšu sektors (-11.6%). 
Pārliecinošo izaugsmi veido arī vairāki citi faktori. Šie 
procesi primāri atspoguļo pozitīvo ārējo konjunktūru. 
Otrkārt, šīs pozitīvās plūsmas pastiprina ES fondu ieplūde.

Šogad aktīvākās nozares pamazām iekustinās arī tās, 
kur aktivitāte ir bijusi piezemēta. Līdz ar to pozitīvas 
tendences būs vērojamas vairumā nozaru. Pakāpeniski 
uzsils nekustamā īpašuma nozare. Īpaši aktīvs tuvāko 
gadu laikā būs būvniecības sektors – gan ieplūstošo 
ES fondu dēļ, gan arī straujas privāto projektu 
īstenošanas dēļ. Aktīvāks kļūs privātais patēriņš, kas 
parādīsies labākos pakalpojumu un mazumtirdzniecības 
rādītājos. Tāpat vēl kādu laiku var dominēt negatīvās 
tendences finanšu un apdrošināšanas nozarē, ko 
ietekmē nerezidentu naudas plūsmas. Nenoteiktība 
skar dzelzceļa un ostu perspektīvas. Labs veikums 
sagaidāms arī rūpniecībā un eksportā.

Pārskatāmas nākotnes aktuālākais jautājums būs 
darbaspēka pieejamība un nozaru spēja izmantot 
labvēlīgos ārējos apstākļus. Tas tuvākajos gados noteiks 
Latvijas ekonomikas izaugsmes tempu. Latvijas IKP 

Latvija
Dainis Gašpuitis 
SEB bankas makroekonomikas eksperts

prognoze šim gadam ir 4.1%, bet 2019. gadam – 3.7%.

Lielākie izaicinājumi ekonomikā saistās ar darba tirgu – 
novecošana un darbinieku trūkums, kas radīs papildus 
spiedienu uz algām. Šogad fokusā joprojām būs nodokļu 
reforma, jo gads iesāksies ar nenoteiktību par daudzo 
normu izmaiņām, t.sk. pārejas perioda turpināšanos.

Izaugsmes paātrināšanās sekmēs arī inflāciju. Šobrīd runāt 
par pārkaršanu ir pāragri, tomēr tas nenozīmē, ka šādi riski 
neparādīsies pēc 12-18 mēnešiem. Uzkaršanas riskus 
pastiprinās straujā ES fondu ieplūde un to periodiskums. 
Tādēļ atsevišķās nozarēs ir sagaidāmas pārkaršanas 
pazīmes – visizteiktāk būvniecībā, kas no citām nozarēm 
atņems darbiniekus. Tas dzīs algas uz augšu, un ir jautājums, 
kas notiks, kad ES fondi apsīks un pieprasījums mazināsies?

Inflācijas pieauguma temps Latvijā pagājušā gada beigās 
palēninājās. Tuvākajā laikā ārējo faktoru ietekme uz 
inflāciju Latvijā būs neliela, un primāri dominēs iekšējie 
faktori. Izaugsmes tempa nostiprināšanās, darba tirgus 
uzkaršana un straujais algu kāpums būs galvenie inflāciju 
veicinošie spēki. Tāpat janvārī grūdienu cenu kāpumam 
nodrošinās akcīzes likmju palielināšana. Šā gada inflācijas 
prognoze ir 2.7%, nākamgad – 2.5%. 

2017. gada 3. ceturksnī bezdarbs noslīdēja līdz 8.5%. 
Šogad bezdarba līmenis turpinās stabilu lejupslīdi. 
Pieprasījums pēc darbiniekiem būs vērojams praktiski 
visās nozarēs. Īpaši izteikts pieprasījums būs būvniecības, 
tirdzniecības, transporta un pakalpojuma nozarē, tai 
skaitā IT sfērā. Arvien izteiktāks būs brīvo vakanču skaita 
pieaugums, kas norāda uz strukturālajām problēmām. 
Vienlaikus turpināsies iedzīvotāju aizbraukšana, bet 
darba tirgus turpinās novecot. Šā gada beigās bezdarbs 
saruks līdz 8.3%, bet nākamgad – līdz 7.2%. 

2017. gada 3. ceturksnī darba samaksa valstī 
sasniedza 925 eiro, kas ir par 7.5% vairāk nekā pirms 
gada. Darba samaksa pieauga visās jomās amplitūdā 
no 2.7% līdz 10.1%, izņemot elektroenerģijas, gāzes 
un siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozari 
(-4.3%), kā arī nekustamo īpašumu nozari (-0.5 %). 
Šādos apstākļos iespējas saņemt algas pielikumu 
pieaug ikvienam strādājošajam. Informācija par 
straujo atalgojuma pieaugumu spiedienu tikai vairos, 
kā dēļ sagaidāma aktīva darbinieku migrācija starp 
uzņēmumiem un nozarēm.
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75% 
83%
36%
49%
44%

uzmanības centrā vietējais tirgus

saglabās esošo darbinieku skaitu

veiks investīcijas

plāno veikt inovācijas uzņēmējdarbības modelī, precēs vai pakalpojumos

uzņēmuma biznesam ir svarīga digitalizācija

Latvija: MVU plāni 2018. gadam

9%
Optimisti

23%
Pesimisti

•  apgrozījums līdz 65 000 EUR 
•  administrācijas un pakalpojumu nozare; izmitināšanas un            
     ēdināšanas pakalpojumi; citi sektori

•  apgrozījums no 200 000 līdz 650 000 EUR  
•  izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi; rūpniecības un                             
     enerģētikas pakalpojumi; tirdzniecības nozare

Optimisti un pesimisti: kas viņi ir?

Aptaujāto uzņēmumu skaits: 1941

• Gada laikā Latvijas MVU noskaņojums ir nedaudz 
uzlabojies. Vairums MVU (68%) ir piesardzīgi 
optimisti, bet 9% respondentu ir izteikti pozitīvi 
(sagaida apgrozījuma kāpumu vairāk par 15%). 
Savukārt 23% uzņēmēju savas izredzes vērtē 
pesimistiski un gatavojas apgrozījuma kritumam; 

• Viszemākais izteikto optimistu īpatsvars ir 
vērojams tādās nozarēs kā valsts pārvalde un 
pakalpojumi – 4% un tautsaimniecībā – 6%. 
Savukārt augstākais izteiktu optimistu īpatsvars 
ir apstrādes rūpniecībā – 17%. Tikmēr lielākais 
pesimisma līmenis vērojams tirdzniecības nozarē – 
28% un lauksaimniecībā – 24%. Visstabilāk jūtas 
sabiedriskās ēdināšanas un viesnīcu pārstāvošie 
uzņēmēji – tur pesimistisks vērtējums ir 9%, bet 
piesardzīgs optimisms – 76% uzņēmēju;

• Tikai 6% aptaujāto šogad plāno apgūt jaunus 
eksporta tirgus. Gada laikā sarucis arī to uzņēmēju 
īpatsvars, kuri plāno attīstīt darbību esošajos 
eksporta tirgos: 11%. Tikmēr pārliecinošais 

Uzņēmējdarbības vides novērtējums: Latvija

vairākums darbosies vietējā tirgū – 83%;

• Gada laikā no 19% līdz 9% sarucis to 
uzņēmumu īpatsvars, kuri plāno savu darbinieku 
skaitu samazināt. 75% MVU mērķus centīsies 
sasniegt ar esošajiem darbiniekiem, taču 16% 
respondentu uzskata, ka to skaitu nāksies 
palielināt;

• Pēdējos gados turpina pieaugt to MVU īpatsvars, 
kas saredz nepieciešamību ieguldīt darbinieku 
attīstībā. Šogad to plāno veikt 17% aptaujāto. 
22% uzņēmēju ieguldīs inovācijās produktu 
un pakalpojumu uzlabošanai. Savukārt 7% 
darbosies pie biznesa modeļa pilnveidošanas; 

• Investīciju apetīte gada laikā nav piedzīvojusi 
būtiskas izmaiņas. 14% aptaujāto MVU 
darbības attīstībā plāno ieguldīt vairāk nekā 
30 000 eiro. Mazāka apjoma investīcijas ir 
nodomājuši 22% uzņēmēju. Tikmēr 19% 
aptaujāto MVU nav nekādu investīciju plānu.



 Zemāks
 Nemainīgs

       Lielāks

 Plāno apgūt jaunus eksporta tirgus
 Plāno attīstīt darbību esošajos eksporta tirgos
 Prioritāti saglabās vietējais tirgus

 Optimisti
 Mērenie optimisti
 Pesimisti

Darbinieku skaits nākamajā gadā Eksporta tirgi

Nākamā gada apgrozījums Darbinieku skaits no citām valstīm

12%

2016 2016
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2017 2017
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13%
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6%7%
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71%

68%

9%

23%

8%

66%

26%28%

56%

16%

Izplatītākie eksporta tirgi: ES (it īpaši Vācija, Baltijas valstis), Skandināvija (it īpaši Zviedrija, Dānija)

 Jā, 1-2
 Jā, 3-10
 Jā, vairāk nekā 10

3% 1% 7% 89%

33% 
41%
16%
10%

vadītāji

speciālisti

strādnieki

citi

 Nē, bet esam ieinteresēti
 Nē, un neplānojam

16%

 Neplānojam ieviest inovācijas
 Plānojam inovācijas mūsu produktos vai pakalpojumos
 Mainīsim uzņēmuma biznesa modeli
 Ieguldīsim darbinieku izaugsmē
 Cits

Inovācijas

2016 20172015

3% 4% 5%
12% 16% 17%
8%

8% 7%36%
21% 22%

41%

51% 49%

 Ieguldīsim vairāk nekā 30 000 eiro
 Ieguldīsim līdz 30 000 eiro
 Nav plānu investēt

Investīcijas uzņēmuma attīstībā:

Cik nozīmīgas 
Jūsu uzņēmuma 
plānos ir ar 
digitalizāciju 
saistītās 
aktivitātes?

2016 20172015
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35%

22%
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24%31%

23%

40%

16%

13%
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13%

 Vēl nezinu

 Ļoti svarīgi
 Diezgan svarīgi
 Nav svarīgi
 Vēl nezina

8%

22%

44%

26%

Ārvalstu darbinieku 
ieņemtie amati
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Nozare Latvijas uzņēmēju komentāri:

Tirdzniecība

Transporta un uzglabāšanas pakalpjumi

Būvniecība

Enerģētika

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi

Izglītība, kultūra, veselības aprūpe

Administrācijas un atbalsta pakalpojumi

Citi pakalpojumi

14%

3%

10%

6%

29%

2%

3%

2%

15%

3.5

3.3

3.8

Lūdzu, novērtējiet, cik Jūsu uzņēmumam ir svarīgi šie faktori, lai tas varētu veiksmīgi darboties 
ilgtermiņā (1 = nesvarīgi; 5 = ļoti svarīgi)

Ieguldījumi darbiniekos un sabiedrībā (piemēram, augstāka lojalitāte, 
darbinieku iesaistīšana, mazāka darbinieku mainība, augstāka 

produktivitāte, ieguldījumi sabiedrībā)

Atbildīga attieksme pret dabas resursiem (piemēram, taupīga 
resursu izmantošana - papīra izdrukas, biznesa ceļojumi, transports, 

videi draudzīgs ražošanas process)

Atbildīga uzņēmējdarbības prakse (piemēram, atbildīga pārdošanas 
un konsultāciju prakse, caurredzama finanšu datu ziņošana, zīmols 

un reputācija, sadarbības partneru risku samazināšana)

Darbinieku skaits

1-9

10-19

20-49

50-99

100-249

250 +

Līdz 65 000 eiro

No 65 000 līdz 200 000 eiro

No 201 000 līdz 650 000 eiro

No 651 000 līdz 2 000 000 eiro

Vairāk nekā 2 000 000 eiro

80% 49%

9% 23%

7% 14%

3% 8%

1% 6%

1%

Gada apgrozījums

Latvijā aptaujāto uzņēmumu profils
Aptauja veikta 2017. gada decembrī un 2018. gada janvārī. Tajā apkopots 1941 uzņēmuma viedoklis par gaidāmajām biznesa vides 
izmaiņām un uzņēmuma plāniem.

Plānojam pabeigt uzsāktās investīcijas un sākt ražot produktu 
ar lielāku pievienoto vērtību.

Modernizēsim vai mehanizēsim roku darbu.

Plānoju palielināt ražošanu, meklēt jaunus sadarbības partnerus gan 
dizaina izstrādē, gan jaunu materiālu piedāvājumus par zemākām cenām.

Lai piesaistītu kvalificētus speciālistus kultūras un ēku apsaimniekošanas 
nozarēs, ir jāmaksā darbiniekiem lielākas algas, bet tās palielināt 2018. 
gadā varam tikai par 11%. Tas, protams, ceļ mūsu pakalpojumu cenas. 
Vai būs pircēji?

Ieviesīsim tehniskus risinājumus, mazinot atkarību no darbinieku trūkuma.

Nākamajā gadā saimniekosim ekonomiskāk, meklēsim jaunus 
sadarbības partnerus.
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Lietuvas ekonomika atrodas uz pozitīva viļņa un 2017. 
gadā pieauga par 3.7%. Investīciju plūsmu atgriešanās 
un straujais eksporta apjomu pieaugums bija galvenie 
faktori, kas nodrošināja IKP izaugsmi. Investīcijām būs liela 
nozīme ekonomiskās izaugsmes tempos īstermiņā, taču 
lēnāka privātā patēriņa izaugsme IKP izaugsmes tempus 
sabremzēs līdz 3.2% 2018. gadā un 3% 2019. gadā.

Strauji attīstoties globālajai ekonomikai, ir pieaudzis arī 
pasūtījumu apjoms Lietuvas ražotājiem, kā dēļ 2017. 
gadā ražošanas apjomi palielinājās par 7.2% un jaudu 
noslodze atkal sasniedza jaunus rekordus. Ja 2018. 
gadā svarīgākajos eksporta tirgos saglabāsies labvēlīgi 
apstākļi kā tas tiek prognozēts, ražotāji to nekavēsies 
izmantot, taču ražošanas apjomu izaugsme būs nedaudz 
lēnāka. 2017. gads bija negaidīti veiksmīgs jaunu ārvalstu 
investoru piesaistē, kas ienesīs apjomīgas investīcijas 
jaunos projektos. Arī no esošajiem uzņēmumiem šogad 
tiek sagaidīts lielāks investīciju apjoms. ES fondu apguve 
iepriekšējo gadu laikā ir iekavējusies, taču sagaidāms, ka 
šogad būtiski pieaugs arī valsts investīciju apmērs.

Eksporta apjomus palīdzējuši audzēt panākumi gan 
daudzos ārējos tirgos, gan nozarēs. Lielākie riski, ar 
ko eksportētājiem ir jārēķinās īstermiņā, ir iespējamā 
korekcija Zviedrijas celtniecības nozarē, kā arī vājāks ASV 
dolārs. Savukārt ilgtermiņa bažas saglabājas nemainīgas 
- Lietuvas ražotās preces un pakalpojumi joprojām ir 
lielākoties orientēti uz zemu pievienoto vērtību. Piemēram, 
sauszemes transporta nozare šobrīd piedzīvo jaunu 
atdzimšanu, taču šī nozare nespēj maksāt augstu atlīdzību 
darbiniekiem, un aizvien izteiktāk parādās darbinieku 
trūkums tādās profesijās kā kravas auto šoferi. 2017. gada 
laikā ārvalstnieku (lielākoties, Ukrainas pilsoņu) skaits, kas 

Lietuva
Tads Povilausks (Tadas Povilauskas)  
SEB bankas Lietuvā vecākais analītiķis

Lietuvā ieguva darba atļauju, ir dubultojies.

Bezdarba līmenis 2017. gadā Lietuvā samazinājās līdz 
7.3%, taču mēs prognozējam, ka tā kritums palēnināsies 
un 2018. gadā sasniegs 7%, bet 2019. gadā - 6.8%. 
Nevienlīdzīgais ekonomiskās attīstības līmenis starp 
dažādiem reģioniem joprojām izraisa arī atšķirības 
nodarbinātības līmeņos. Tāpat ir vērojama neatbilstība starp 
darbinieku kompetencēm un tām prasmēm un zināšanām, 
ko pieprasa darba devēji, tādēļ gan uzņēmējiem, gan valstij 
jāpievērš vēl lielāka uzmanība pārkvalifikācijas aktivitātēm.

Darbaspēka apjoms turpina samazināties, ņemot vērā 
negatīvo ārējās migrācijas un sabiedrības novecošanas 
bilanci. Taču 2017. gada pēdējā ceturksnī pozitīvi 
pārsteidza tas, ka emigrējušo iedzīvotāju skaits beidzot 
sāka samazināties, bet imigrantu skaits (divas trešdaļas 
no tiem ir lietuvieši, kas atgriežas no ārvalstīm) pieauga. 
Mēs ceram, ka šie rezultāti nav bijusi nejaušība un šogad 
varam sagaidīt pozitīvāku migrācijas bilanci.

Vidējā alga 2017. gadā pieauga par 8%, un sagaidām, ka 
2018. gadā tās pieauguma temps nedaudz palēnināsies 
līdz 7%. Lai arī nodokļu slogs zemo ienākumu 
saņēmējiem 2018. gadā būs nedaudz zemāks, minimālā 
alga ir pieaugusi par 20 eiro līdz 400 eiro un pensijas 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir palielinājušās par 
10%, šogad mēs sagaidām lēnāku privātā patēriņa 
izaugsmi, ņemot vērā augstos prognozētās inflācijas 
rādītājus un sarūkošo nodarbināto iedzīvotāju skaitu.

Straujais akcīzes likmju palielinājums alkoholiskajiem 
dzērieniem pagājušajā gadā pievienoja 0.8 
procentpunktus gada inflācijai, kura sasniedza 3.7%. 
2018. gadā nav šādu strauju izmaiņu nodokļos, tādēļ 
darbaspēka izmaksu un naftas produktu cenu pieaugums 
būs galvenie iemesli cenu līmeņa pieaugumam. Mēs 
prognozējam, ka inflācijas temps sabremzēsies līdz 2.8% 
2018. gadā un 2.5% 2019. gadā.

Sagaidāms, ka mājokļu cenu pieaugums 2018. gadā 
būs lēnāks, ņemot vērā, ka jaunu dzīvokļu piedāvājums 
ir palielinājies, taču pieprasījums visdrīzāk nepieaugs. 
Komercīpašumu tirgus joprojām ir aktīvs, jo investīcijas 
joprojām turpina ieplūst, samazinot arī ieguldījumu 
ienesīgumu. Banku kredītportfelis 2018. gadā turpinās 
pieaugt aptuveni tādā pašā tempā kā 2017. gadā, taču 
kapitāla tirgos varam sagaidīt lielāku aktivitāti, jo riska 
apetīte turpina pieaugt un investoriem sāk pietrūkt ideju.
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65% 
66%
46%
47%
56%

saglabās esošo darbinieku skaitu

vietējais tirgus uzmanības centrā

veiks investīcijas

plāno veikt inovācijas uzņēmējdarbības modelī, precēs vai pakalpojumos

uzņēmumu digitalizācija ir svarīga biznesam

Lietuva: MVU plāni 2018. gadam

13%
Optimisti

20%
Pesimisti

•  apgrozījums līdz 200 000 EUR; 
•  transports un loģistika, tirdzniecība

•  apgrozījums no 65 000 līdz 650 000 EUR;  
•  tirdzniecība un apstrādes nozare

Optimisti un pesimisti: kas viņi ir?

Aptaujāto uzņēmumu skaits: 770

• Lietuvas MVU noskaņojums gada laikā ir 
saglabājies nemainīgs. 13% respondentu ir izteikti 
optimisti, kas sagaida, ka to uzņēmumu apgrozījums 
palielināsies par vairāk nekā 15%. 67% saglabā 
piesardzīgu optimismu, savukārt katrs piektais 
aptaujātais ir pesimistiski noskaņots;

• Starp nozarēm noskaņojuma polarizācija ir atšķirīga. 
Lielākais izteikto optimistu īpatsvars – 30% ir 
vērojams valsts pārvaldes un pakalpojumu nozarēs, 
kam seko veselības aprūpes un izglītības nozare – 
24%. Nozares ar augstāko pesimistu īpatsvaru ir 
būvniecībā (23%), neklasificētajās nozarēs (23%). 
Savukārt mazākais pesimistu īpatsvars ir transporta 
un loģistikas (15%), sabiedriskās ēdināšanas un 
viesnīcu (16%) nozarēs;

• Gada laikā nedaudz pieaugušas ambīcijas jaunu 
eksporta tirgu apgūšanā – no 14% līdz 16%. Tāpat no 
15% līdz 18% augusi uzņēmumu apņēmība turpināt 
plesties esošajos eksporta tirgos. Savukārt nedaudz 
sarucis to kompāniju skaits, kas plāno darboties tikai 

Uzņēmējdarbības vides novērtējums: Lietuva

vietējā tirgū – šādi plāni ir 66% respondentu;

• Šogad katrs ceturtais MVU plāno darbinieku 
skaitu palielināt, kamēr katra desmitā 
ieskatā būs nepieciešams darbinieku skaitu 
samazināt. Vairums jeb 65% uzskata, ka mērķu 
sasniegšanai pietiks ar esošo darbinieku skaitu;

• Salīdzinājumā ar pērnā gada aptauju, pieaudzis 
to MVU īpatsvars, kas plāno investēt produktu un 
pakalpojumu attīstībā – no 32% līdz 35%. 28% 
aptaujāto plāno investēt darbinieku izaugsmē. 
Savukārt 12% MVU plāno strādāt pie biznesa 
modeļa izmaiņām. Šādu uzņēmumu īpatsvars 
pēdējos gados ir konstanti audzis. 2014. gadā šādi 
plāni bija vien 5% MVU;

• Investīciju plāni šim gadam ir 46% MVU. Katram 
piektajam MVU investīciju apjoms pārsniegs 30 000 
eiro, kas ir augstākais īpatsvars Baltijā. Līdz 30 000 
eiro izaugsmē plāno ieguldīt 26% aptaujāto. Tikmēr 
19% respondentu investīciju plānu šim gadam nav.



 Zemāks
 Nemainīgs

       Lielāks

 Plāno apgūt jaunus eksporta tirgus
 Plāno attīstīt darbību esošajos eksporta tirgos
 Prioritāti saglabās vietējais tirgus

 Optimisti
 Mērenie optimisti
 Pesimisti

Darbinieku skaits nākamajā gadā Eksporta tirgi

Nākamā gada apgrozījums Darbinieku skaits no citām valstīm

27%

2016 2016
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2017 2017
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2015 2015
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16% 15%

16%14%14%

70%

67%
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20%
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 Jā, 1-2
 Jā, 3-10
 Jā, vairāk nekā 10

6% 1% 1% 9% 83%

26% 
46%
25%
3%

vadītāji

speciālisti

strādnieki

citi

Ārvalstu darbinieku 
ieņemtie amati

 Nē, bet esam ieinteresēti
 Nē un neplānojam

25%

Baltijas biznesa pārskats 2018

 Neplānojam ieviest inovācijas
 Plānojam inovācijas mūsu produktos vai pakalpojumos
 Mainīsim uzņēmuma biznesa modeli
 Ieguldīsim darbinieku izaugsmē
 Cits

Inovācijas

2016 20172015

5% 5% 7%

19% 19% 28%

7% 11%
12%

39% 32%
35%

30% 33% 32%

 Ieguldīsim vairāk nekā 30 000 eiro
 Ieguldīsim līdz 30 000 eiro
 Nav plānu investēt

Investīcijas uzņēmuma attīstībā:

2016 20172015

34.3%

0.7%

19%

26%

20%

35%

0.5%37%

27%

22%

25%

16%

20%

18%

 Vēl nezina
N/A

Cik nozīmīgas 
Jūsu uzņēmuma 
plānos ir ar 
digitalizāciju 
saistītās 
aktivitātes?

 Ļoti svarīgi
 Diezgan svarīgi
 Nav svarīgi
 Vēl nezina

17%

39%

16%

28%

Izplatītākie eksporta tirgi: ES valstis, Latvija, Norvēģija, Zviedrija, Vācija, Krievija, Baltkrievija
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Nozare Teritorija

Tirdzniecība

Transporta un uzglabāšanas pakalpojumi

Būvniecība

Enerģētika

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi

Izglītība, kultūra, veselības aprūpe

Informācija un komunikācija

Administrācijas un atbalsta pakalpojumi

Citi pakalpojumi

Viļņas novads

Kauņas ovads

Klaipēdas novads

Paņevežu novads

Šauļu novads

Telšių novads

Utenos novads

Alytaus novads

Tauragės novads

Marijampolės novads

Nav datu
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Darbinieku skaits
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Līdz 65 000 eiro

No 65 000 līdz 200 000 eiro

No 201 000 līdz 650 000 eiro

No 651 000 līdz 2 000 000 eiro

Vairāk nekā 2 000 000 eiro

62% 24%

18% 21%

11% 24%

6% 14%

2% 15%

1% 2%

Gada apgrozījums

4

3.5

4.3

Lūdzu, novērtējiet, cik Jūsu uzņēmumam ir svarīgi šie faktori, lai tas varētu veiksmīgi darboties 
ilgtermiņā (1 = nesvarīgi; 5 = ļoti svarīgi)

Ieguldījumi darbiniekos un sabiedrībā (piemēram, augstāka lojalitāte, 
darbinieku iesaistīšana, mazāka darbinieku mainība, augstāka 

produktivitāte, ieguldījumi sabiedrībā)

Atbildīga attieksme pret dabas resursiem (piemēram, taupīga 
resursu izmantošana - papīra izdrukas, biznesa ceļojumi, transports, 

videi draudzīgs ražošanas process)

Atbildīga uzņēmējdarbības prakse (piemēram, atbildīga pārdošanas 
un konsultāciju prakse, caurredzama finanšu datu ziņošana, zīmols 

un reputācija, sadarbības partneru risku samazināšana)

Lietuvā aptaujāto uzņēmumu profils
Aptauja veikta 2017. gada decembrī un 2018. gada janvārī. Tajā apkopots 770 uzņēmumu viedoklis par gaidāmajām biznesa vides 
izmaiņām un uzņēmuma plāniem.
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Lietuvas uzņēmēju komentāri:

Plānojam būvēt jaunu ražotni un aprīkot to ar iekārtām.

Palielināsim uzņēmuma kravas auto skaitu.

Ieguldīsim biznesa programmatūras risinājumos.

Iegādāsimies jaunas iekārtas un aprīkojumu.

Automatizēsim ražošanas līnijas.

Plānojam paplašināt biznesu uz ārvalstīm.
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Igaunijas ekonomiskā izaugsme 2017. gadā pārspēja visas 
prognozes, pirmo trīs ceturkšņu laikā pieaugot par veseliem 
4.8%. Pēdējā reize, kad Igaunija sasniedza šādus rādītājus, 
bija 2012. gadā, kad ekonomika atkopās no nopietnas 
recesijas. Šī izaugsme atspoguļo arī lielo uzņēmumu 
pelnītspējas uzlabošanos. Tā ir sen gaidīta pārmaiņa, jo 
kopš 2015. gada sākuma tā turpināja samazināties. Lielāko 
pienesumu IKP izaugsmei sniedza būvniecības sektors. 
Tā pievienotā vērtība pieauga gandrīz par piektdaļu, 
atbilstoši kopējam būvniecības apjomu pieaugumam. 
Kamēr privātais sektors jau daudzu gadu garumā ieguldījis 
jaunos mājokļos un ēkās, Igaunijas būvniecības nozare 
lielā mērā ir atkarīga no valsts pasūtījumiem, kuri savukārt 
ir atkarīgi no ES fondu finansējuma. Kopumā 2017. gada 
trīs ceturkšņu laikā ieguldījumi pamatkapitālā pieauga 
par 16.1%. Papildus būvniecības nozares aktivitātēm, arī 
investīcijas transporta nozarē ir sniegušas lielu pienesumu. 
Prognozējam, ka kapitālieguldījumi turpinās pieaugt arī 
2018. gadā, taču, ņemot vērā augsto izejas punktu, to 
pieauguma temps būs viduvējs.

Neskatoties uz augošo pieprasījumu ES, Igaunijas 
eksporta izaugsme 2017. gadā ir bijusi pieticīga. Pirmo 
trīs ceturkšņu laikā eksporta apjomi pieauga tikai par 
2.7%. Trešajā ceturksnī eksporta apjoms salīdzināmajās 
cenās pat samazinājās, salīdzinot ar atbilstošo 2016. gada 
periodu. Neliela izmēra ekonomikā pat viens uzņēmums 
var būtiski ietekmēt nacionālā līmeņa statistiku - 
piemēram, ja mēs neņemam vērā straujo telekomunikāciju 
elektropreču eksporta apjomu kritumu, kopējais preču 
eksporta apjoms pašreizējās cenās būtu dubultojies. 
Kopumā 2018. gadā sagaidāms, ka apstākļi būs labvēlīgi 

Igaunija
Mihels Nestors (Mihkel Nestor) 
SEB bankas Igaunijā ekonomists

tirdzniecībai, jo Igaunijas svarīgākajos eksporta tirgos tiek 
prognozēta stabila ekonomiskā izaugsme. Labi rezultāti 
tiek sagaidīti Somijā, kura 2017. gadā pārsteidza ar ātro 
atgūšanos no recesijas un pēc septiņu gadu pārtraukuma 
atkal kļuva par Igaunijas svarīgāko tirdzniecības partneri. 
Būtiskākie riski eksportētājiem saistīti ar Zviedrijas tirgu, 
kur prognozētais būvniecības apmēru samazinājums var 
likt šķēršļus Igaunijas kokapstrādes nozarei. Pagājušajā 
gadā koka karkasa saliekamo māju, mēbeļu un citu koka 
izstrādājumu eksports uz Zviedriju veidoja aptuveni 5% 
no Igaunijas kopējā preču eksporta.

Patērētāju optimistiskais noskaņojums un jūtamais 
iedzīvotāju ienākumu nodokļa neapliekamā minimuma 
pieaugums šogad stiprinās privāto patēriņu. Saskaņā ar 
SEB bankas prognozēm, 2018. gadā privātais patēriņš 
pieaugs par 4.3%, salīdzinājumā ar 2.2% 2017. gada 
trīs ceturkšņu laikā. Pagājušajā gadā privātā patēriņa 
izaugsmi būtiski ierobežoja augstā inflācija. Izlīdzinātais 
patēriņa cenu indekss (HICP) 2017. gadā saruka par 
3.7%, ņemot vērā pārtikas un degvielas cenu pieaugumu, 
kā arī palielinātās akcīzes likmes. Tā kā visi trīs šie faktori 
būs nozīmīgi arī 2018. gadā, prognozējam, ka HICP 
inflācijas rādītājs sasniegs 3.2%.

Darba tirgū spiediens turpina pieaugt. 2017. gada trešajā 
ceturksnī Igaunijā nodarbinātības rādītājs sasniedza 
68.5%. Tas ir rekords Igaunijas mūslaiku vēsturē, kā 
arī augstākais rādītājs visā eirozonā. Brīvo darba vietu 
skaits vēl nav sasniedzis pirmskrīzes līmeni, taču daudzās 
nozarēs, it īpaši pakalpojumu jomā, brīvo vakanču skaits jau 
ir pārsniedzis 2008. gada rādītājus. Tādēļ nav pārsteigums, 
ka algu pieaugums nav palēninājies un 2017. gada pirmo 
deviņu mēnešu laikā tas bija vidēji 6.6%. Iepriekšminētais 
neapliekamā minimuma palielinājums 2018. gadā varētu 
sniegt darba devējiem iespēju uz mirkli atslābināties, jo tā 
rezultātā lielākajai daļai strādājošo ir pieauguši ienākumi. 
Taču, ņemot vērā, ka pārrunās par atalgojumu lielākoties 
tiek apspriests tā apjoms pirms nodokļu nomaksas, šī 
faktora ietekme nebūs pārāk būtiska.

Vērtējot uz priekšu vērstos ekonomikas indikatorus, 
Igaunijas ekonomikas attīstības pamatscenārijs ir 
daudzsološs. Gan uzņēmēju, gan iedzīvotāju noskaņojums 
ir pietuvojies pirmskrīzes līmeņiem. Sagaidām, ka 
ekonomikas attīstība 2018. gadā būs sabalansēta un 
to balstīs gan spēcīgs iekšējais pieprasījums, gan stabili 
eksporta rezultāti. Prognozējam, ka IKP 2018. gadā 
pieaugs par 3.5%.
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76% 
75%
42%
80%
47%

saglabās esošo darbinieku skaitu

vietējais tirgus uzmanības centrā

veiks investīcijas

neplāno pieņemt darbiniekus no citām valstīm

uzņēmumu digitalizācija ir svarīga biznesam

Igaunija: MVU plāni 2018. gadam

13%
Optimisti

28%
Pesimisti

• mazumtirdzniecība un apstrādes rūpniecība
• Harju novads, Raplas novads
• vairāk kā 20 darbinieku
• apgrozījums virs 65 000 EUR

• viesnīcas un sabiedriskā ēdināšana
• Ida-Viru novads, Valgas novads
• 1-9 darbinieki
• apgrozījums līdz 65 000 EUR 

Optimisti un pesimisti: kas viņi ir?

Aptaujāto uzņēmumu skaits: 1565

• Igaunijas MVU noskaņojums ir uzlabojies vien 
nedaudz, un pamatā valda piesardzīgs optimisms. 
13% respondentu prognozē apgrozījuma 
pieaugumu par vairāk nekā 15%. Optimisma 
līmenis joprojām atpaliek no 2014. un 2015. 
gada, kad optimistu īpatsvars bija attiecīgi 20% 
un 17%. Apgrozījuma samazinājumu prognozē 
28% respondentu – tas ir lielākais pesimistu 
īpatsvars Baltijā;

• Izteiktu optimistu īpatsvars vērojams tirdzniecībā 
un apstrādes rūpniecībā – 15%. Pārējās nozarēs 
tas svārstās no 10% līdz 14%. Savukārt 
tirdzniecību pārstāvošie MVU ir ar izteiktāku 
pesimisma īpatsvaru – 34%, un sabiedriskās 
ēdināšanas un viesnīcu nozari pārstāvošie - 31%. 
Tikmēr apstrādes rūpniecībā vērojams zemākais 
pesimistu īpatsvars – 14%, seko izglītība un 
veselības aprūpe – 23%;

• Skatījums uz nepieciešamību apgūt jaunus tirgus 

Uzņēmējdarbības vides novērtējums: Igaunija

saglabājies nemainīgs – tikai 8% respondentu 
ir šādi plāni. Tas ir divkārt zemāks īpatsvars 
kā 2014. gadā. 75% Igaunijas MVU plāno 
fokusēties uz vietējo tirgu; 

• Gada laikā vērojams neliels pieaugums 
to MVU vidū, kas plāno darbinieku skaitu 
palielināt – no 14% pērn līdz 19% šogad. 76% 
uzskata, ka izmaiņas darbinieku skaitā nebūs 
nepieciešamas, 5% – ka darbinieku skaitu 
nāksies samazināt;

• Pēc neliela krituma pērn skatījums uz inovācijām ir 
nedaudz uzlabojies. Lielākais fokuss (37%) būs uz 
inovācijām produktu un pakalpojumu uzlabošanai. 
18% plāno investēt savos darbiniekos;

• Šogad 42% respondentu plāno investēt 
attīstībā, no tiem 14% investīciju apjoms 
pārsniegs 30 000 eiro. Savukārt 19% aptaujāto 
nav plānu investēt.



 Zemāks
 Nemainīgs

       Lielāks

 Plāno apgūt jaunus eksporta tirgus
 Plāno attīstīt darbību esošajos eksporta tirgos
 Prioritāti saglabās vietējais tirgus

 Optimisti
 Mērenie optimisti
 Pesimisti

Darbinieku skaits nākamajā gadā Eksporta tirgi

Nākamā gada apgrozījums Darbinieku skaits no citām valstīm

14%

2016 2016

2016

2017 2017

2017

2015 2015

2015
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19%

76%76%
80%

5%5%6%

18% 76% 75%

17%15% 16%

8%8%12%

73%

60%

28%

13%

31%

58%

11%17%

56%

28%

Izplatītākie eksporta tirgi: Baltijas valstis un ziemeļvalstis + Somija

 Jā, 1-2
 Jā, 3-10
 Jā, vairāk nekā 10

5% 1% 13% 80%

37% 
44%
27%
4%

vadītāji

speciālisti

strādnieki

citi

Ārvalstu darbinieku 
ieņemtie amati

 Nē, bet esam ieinteresēti
 Nē un neplānojam

 Neplānojam ieviest inovācijas
 Plānojam inovācijas mūsu produktos vai pakalpojumos
 Mainīsim uzņēmuma biznesa modeli
 Ieguldīsim darbinieku izaugsmē
 Cits

Inovācijas

2016 20172015

5% 5%

18% 15%

10% 8%

37%
35%

30%
36%

Investīcijas uzņēmuma attīstībā:

2016 20172015

39%

19%

28%

14%

38%38%

27%

24%

24%

14%

22%

13%

 Ieguldīsim vairāk nekā 30 000 eiro
 Ieguldīsim līdz 30 000 eiro
 Nav plānu investēt
 Vēl nezina

5%

18%

10%

37%

30%
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Nozare Teritorija

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi

Administrācijas un atbalsta pakalpojumi

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība

Māksla, izklaide un atpūta

Būvniecība

Izglītība

Elektroenerģijas, gāzes, apkures un gaisa kondicionēšanas apgādes pakalpojumi

Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi

Veselības un sociālās aprūpes pakalpojumi

Informācija un komunikācija

Ražošana

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

Citi pakalpojumi

Profesionālā, zinātniskā un tehniskā darbība

Nekustamā īpašuma pakalpojumi

Transporta un uzglabāšanas pakalpojumi

Ūdens apgādes, kanalizācijas, atkritumu apsaimniekošanas un sanācijas pakalpojumi

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

Harju novads

Tartu novads

Pērnavas novads

Vīlandes novads

Lēnes novads

Raplas novads

Saare novads

Voru novads

Ida-Viru novads

Jervas novads

Lēnes-Viru novads

Pelvas novads

Jegevas novads

Valgas novads

Hījumā novads

4% 46%

12%

8%

4%

2%

4%

3%

4%

5%

3%

3%

2%

3%

2%

1%

1%

8%

3%

15%

2%

1%

5%

4%

4%

7%

0%

16%

4%

5%

6%

1%

15%

Darbinieku skaits

1-9

10-19

20-49

50-99

89%

6%

3%

1%

Gada apgrozījums

Līdz 65 000 eiro

No 65 000 līdz 200 000 eiro

No 201 000 līdz 650 000 eiro

No 651 000 līdz 2 000 000 eiro

Vairāk nekā 2 000 000 eiro

55%

22%

12%

7%

4%

3.5

3.2

3.9

Lūdzu, novērtējiet, cik Jūsu uzņēmumam ir svarīgi šie faktori, lai tas varētu veiksmīgi darboties 
ilgtermiņā (1 = nesvarīgi; 5 = ļoti svarīgi)

Ieguldījumi darbiniekos un sabiedrībā (piemēram, augstāka lojalitāte, 
darbinieku iesaistīšana, mazāka darbinieku mainība, augstāka 

produktivitāte, ieguldījumi sabiedrībā)

Atbildīga attieksme pret dabas resursiem (piemēram, taupīga 
resursu izmantošana - papīra izdrukas, biznesa ceļojumi, transports, 

videi draudzīgs ražošanas process)

Atbildīga uzņēmējdarbības prakse (piemēram, atbildīga pārdošanas 
un konsultāciju prakse, caurredzama finanšu datu ziņošana, zīmols 

un reputācija, sadarbības partneru risku samazināšana)

Igaunijā aptaujāto uzņēmumu profils
Aptauja veikta 2017. gada decembrī un 2018. gada janvārī. Tajā apkopots 1565 uzņēmumu viedoklis par gaidāmajām biznesa vides 
izmaiņām un uzņēmuma plāniem.
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Igaunijas uzņēmēju komentāri:

Ieguldīsim jaunā aprīkojumā, lai uzlabotu produktivitāti.

Augsto darbaspēku izmaksu dēļ mums ir svarīgi automatizēt pēc iespējas 
vairāk procesus, ko šobrīd dara cilvēki.

Mazāk birokrātijas nozīmē augstākus ieņēmumus 
uzņēmumiem.

Bez iespējas aizņemties attīstība ir lēna un apgrūtina uzņēmumam iespēju 
sasniegt tā mērķus.

Ieviesīsim 100% elektronisku dokumentu apriti bez 
papīra patēriņa, izmantojot e-rēķinus.
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