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Eiropas Komisijas 

Ziņojums par Latviju 2018 

Kopsavilkums 

 
Latvijā šobrīd ir vērojama spēcīga ekonomikas izaugsme, un valsts īsteno vairākas reformas 

svarīgās jomās. Latvijas ekonomika kopumā ir spēcīga, produktivitāte stabili aug, taču zināmu risku rada 

straujš algu pieaugums. Latvija ir īstenojusi visaptverošu nodokļu reformu un veic reformas citās svarīgās 

jomās, piemēram, veselības aprūpē, izglītībā un valsts pārvaldē. Lai arī šo reformu mērķis ir risināt dažas 

no galvenajām problēmām, kas apzinātas šajā ziņojumā, to efektivitāte ir atšķirīga. Vienlaikus strauji 

samazinās iedzīvotāju skaits, spēcīgi ietekmējot darbaspēka piedāvājumu un sabiedrisko pakalpojumu 

efektivitāti. Turklāt Latvijas augstā nevienlīdzība un sociālās problēmas liecina par vāju sociālo 

aizsardzību. 

 

Pasaules ekonomikas prognozes uzlabošanās kopā ar investīciju atlabšanu lika Latvijas reālā IKP 

pieaugumam 2017. gadā pārsniegt 4 %. Pateicoties atjaunotajam investīciju pieplūdumam, labvēlīgākai 

pasaules ekonomiskajai prognozei un ievērojamam privātā patēriņa pieaugumam paredzams, ka IKP reālā 

izaugsme sasniegs 4,5 %, kas divkārt pārsniedz 2016. gada rādītāju un ir augstākais IKP pieaugums kopš 

2011. gada. Kad investīciju atgriešanās sākotnējais stimuls būs samazinājies, gaidāms, ka izaugsme 

kritīsies līdz 3,5 % 2018. gadā un līdz 3,2 % 2019. gadā. Paredzams, ka eksports un privātais patēriņš 

joprojām uzrādīs labus rezultātus, lai arī tos aizvien spēcīgāk bremzēs inflācija un darbaspēka trūkums. 

 

Kaut arī bezdarbs pastāvīgi sarūk, nodarbinātības izaugsmi sāk ierobežot darbaspēka piedāvājuma 

kritums. Darbaspēka resursa samazināšanās un zināmā mērā arī ekonomikas izaugsmes rezultātā 

bezdarbs 2017. gadā turpināja samazināties, sasniedzot 8,7 %. Par spēcīgāku pieprasījumu darba tirgū 

liecina ātri augošais brīvo darbavietu skaits, ziņojumi par darbaspēka trūkumu un jūtams algu pieaugums. 

Nodarbinātības līmenis saglabājās praktiski nemainīgs, bet algu pieaugums joprojām turpināja 

palielināties, 2017. gada pirmajos trijos ceturkšņos sasniedzot gandrīz 10 %, kas daļēji skaidrojams arī ar 

minimālās algas pieaugumu. Algu pieaugums ir vairāk vai mazāk līdzvērtīgs visos prasmju līmeņos, taču 

nodarbinātības iespēju ziņā vērojamas lielas reģionālās un prasmju līmeņa atšķirības. Lielā atšķirība starp 

neto ienākumiem zemu atalgotiem darba ņēmējiem un kopējām izmaksām darba devējiem (“augstie 

darbaspēka nodokļi”) samazina darbaspēka piedāvājumu, savukārt cenu ziņā pieejamu mājokļu trūkums 

ierobežo cilvēku iespējas pārcelties, lai atrastu darbu. 

 

Iedzīvotāju skaita samazinājumam ir arvien izteiktāka negatīva ietekme uz efektivitāti vairākās 

ekonomikas jomās un sociālajā politikā. Negatīvs dabiskais pieaugums un ievērojama emigrācija ir 

izraisījusi Latvijas iedzīvotāju skaita samazinājumu kopš 1990. gadu sākuma. Tomēr pēdējos desmit 

gados iedzīvotāju skaits sarūk vēl straujāk emigrācijas pieauguma dēļ. Tas ne tikai samazina darbaspēka 

piedāvājumu, bet arī rada spiedienu uz valsts resursiem, ko veltīt sociālajiem pakalpojumiem un veselības 

aprūpei. Šo pārmaiņu negatīvā ietekme sāk izpausties arī attiecībā uz izglītību un komunālajiem 

pakalpojumiem, jo mazāks lietotāju skaits esošo infrastruktūru padara dārgāku. 

 

Produktivitātes pieaugums Latvijā kopš krīzes ir bijis stabils, bet atkopšanās vieglo panākumu 

laiks ir pagājis. Kopš 2010. gada produktivitātes pieaugums Latvijā vidēji ir 2,4 % gadā, kas ir viens no 

augstākajiem rādītājiem ES. Tomēr tas ir samazinājies vairāk nekā uz pusi salīdzinājumā ar straujo 

ekonomiskās iedzīšanas procesu pirms krīzes. Strukturāli zemāks investīciju līmenis liek domāt, ka viegli 

gūstamo panākumu posms ir beidzies un valsts izaugsmes modelis būs jāmaina, koncentrējoties uz 

nonākšanu globālo vērtības ķēžu augšgalā. Tomēr vāji inovācijas radītāji, viduvēji izglītības rezultāti un 

rūkošs talantu kopums emigrācijas dēļ rada bažas par ekonomikas spēju palielināt savu daļu zināšanu 

ietilpīgās nozarēs. 
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Par spīti dažiem nesen ieviestajiem uzlabojumiem, nevienlīdzības un nabadzības līmenis saglabājas 

augsts un liecina par vāju sociālās drošības modeli un nodokļu un pabalstu sistēmu. Lai gan 

darbaspēka nodokļu progresivitāte nesen tika uzlabota, paredzams, ka tās ietekme nevienlīdzības 

samazināšanā būs niecīga. Nabadzība un nevienlīdzība joprojām ir augsta, jo īpaši zemu sociālās 

aizsardzības izdevumu pēc, kas ir tieši saistīti ar zemiem nodokļu ieņēmumiem, izsakot tos kā daļu no 

IKP. Lai gan pēdējos piecos gados nabadzība bērnu vidū ir ievērojami samazinājusies, vecāku cilvēku 

nabadzības risks ir palielinājies, galvenokārt tāpēc, ka pensijas ir atpalikušas no ekonomikas izaugsmes 

tempa. Pensiju pietiekamība nākotnē arī rada bažas sakarā ar strauji augošo vecumatkarības koeficientu. 

 

Vērienīga nodokļu reforma neatstāj daudz iespēju palielināt izdevumus citās jomās. Izmaksas 

saistībā ar nodokļu reformu, paredzams, ietekmēs fiskālo telpu 2019.–2018. gadā, taču valsts budžeta 

deficītu ir paredzēts saglabāt 1 % apmērā no IKP. Tajā pašā laikā nodoms ievērot spēkā esošo nodokļu 

politiku turpmākos trīs gadus ierobežos pieejamos valsts resursus svarīgajām veselības aprūpes un 

sociālās palīdzības jomām.  

 

Latvija ir panākusi zināmu progresu, pildot Eiropas Komisijas 2017. gada rekomendācijas. Tika 

konstatēts zināms progress nodokļu īpatsvara samazināšanā zemu atalgotiem darba ņēmējiem un nodokļu 

saistību izpildes uzlabošanā. Zināmi panākumi tika gūti, arī nosakot efektivitātes mērķus valdībai, 

uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumus un atjauninot profesionālās izglītības mācību programmas. 

Tomēr niecīgi uzlabojumi tika panākti, mēģinot nepieļaut interešu konfliktus valsts pārvaldē un uzlabojot 

sociālās drošības tīklu. Par paveikto valsts mērķu sasniegšanā saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020”: Latvija 

2016. gadā ir sasniegusi savu nodarbinātības līmeņa mērķi un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas, 

augstākās izglītības iegūšanas, kā arī nabadzības mazināšanas mērķus, un rādītāji atjaunojamu 

energoresursu, energoefektivitātes, siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas jomā ir labi. Ir jāpieliek 

lielākas pūles, lai palielinātu investīcijas izpētē un attīstībā. 

 

Latvija saskaras ar virkni problēmu Eiropas sociālo tiesību pīlāra principu piemērošanā. Lielā 

ekonomikas izaugsme ir uzlabojusi nodarbinātību. Tomēr ienākumu nevienlīdzība un nabadzība joprojām 

ir salīdzinoši augsta, kas ir daļēji saistīts ar sociālās aizsardzības sistēmas nepilnībām. Piekļuve veselības 

aprūpei un pienācīgu mājokļu pieejamība ir nepietiekama, un sociālo mājokļu ir par maz. Līdzdalība 

aktīvos darba tirgus stimulēšanas pasākumos joprojām ir neliela. Pozitīvi ir tas, ka no dzimuma atkarīgo 

nodarbinātības līmeņu atšķirība ir ļoti zema un palielinās mājsaimniecību reālais bruto izmantojamais 

ienākums uz vienu iedzīvotāju. 

 

Šajā ziņojumā ietvertās analīzes galvenie secinājumi un ar tiem saistītie politikas problēmjautājumi ir 

šādi. 

 Paredzams, ka nodokļu samazināšana stimulēs nodarbinātību un investīcijas, bet ierobežos 

līdzekļus sabiedriskajiem pakalpojumiem. Nodokļi darbaspēkam tiek padarīti progresīvāki, 

samazinot nodokļu īpatsvaru zemu atalgotiem darba ņēmējiem, lai gan joprojām saglabājas būtiskas 

atšķirības salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju. Izmaiņas kapitāla nodokļos uzņēmējiem būs stimuls 

paturēt nopelnīto uzņēmumā, un valdība cer, ka tāpēc pieaugs investīcijas. Tomēr nodokļu 

samazinājumu tikai daļēji kompensē akcīzes nodokļa pieaugums un efektīvāka nodokļu 

administrēšana, līdz ar to sarūk nodokļu ieņēmumi kā daļa no IKP. Rezultātā resursi 

sabiedriskajiem pakalpojumiem joprojām ir ierobežoti, īpaši attiecībā uz neatliekamām vajadzībām 

veselības aprūpes un sociālās palīdzības jomā. Tajā pašā laikā īpašuma nodokļu ieņēmumu 

potenciāls paliek neizmantots. 

 

 Izglītības sistēmai nāksies konsolidēt resursus, vienlaikus uzlabojot darba kvalitāti un 

efektivitāti. Kvalitatīvas izglītības pieejamība joprojām ir atkarīga no dzīvesvietas un attiecīgās 

skolas. Skolēnu skaits samazinās, līdz ar to vajadzīgs mazāk skolu un skolotāju, kas varētu ļaut 

palielināt algas un veikt skolotāju specializāciju. Tajā pašā laikā no 2018. gada ir paredzēts ieviest 
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kompetencēs balstītu vispārējās izglītības programmu. Iecerēts, ka tā sniegs mūsdienīgam darba 

tirgum vajadzīgās prasmes. Profesionālajā izglītībā mērķis ir palielināt skolēnu īpatsvaru, 

piedāvājot viņiem labākas darba iespējas un pakāpeniski atjauninot mācību programmas. Pašlaik 

līdzdalība profesionālajā izglītībā un pieaugušo izglītībā ir salīdzinoši zema. 

 

 Panākt, lai ilgtermiņa bezdarbnieki iekļautos darba tirgū, joprojām ir sarežģīti, it īpaši 

lauku apvidos. Aktīva darba tirgus politika ir atkarīga no ES finansējuma; sagaidāms, ka tās 

apjoms pieaugs, taču aptverto cilvēku skaits joprojām atpaliek no citām ES valstīm. Reģionālo 

mobilitāti, īpaši Rīgas virzienā, traucē ierobežotais kvalitatīvu īres mājokļu piedāvājums, kā arī 

fakts, ka Rīga ir izslēgta no mobilitātes pabalstu shēmas. Ir pieliktas lielas pūles, lai uzrunātu 

jauniešus, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā, un lai palīdzētu ilgstoši 

bezdarbnieka statusā esošajiem atrast darbu, taču tas joprojām ir sarežģīts uzdevums. 

 

 Sociālie pabalsti vēl aizvien pilnībā neatbilst saņēmēju vajadzībām, tāpēc lielu daļu 

iedzīvotāju apdraud nabadzība un joprojām ļoti lielā ienākumu nevienlīdzība. Sociālās 

drošības tīkls nenodrošina iztikas pamatvajadzības. Lielais zemu algu saņēmēju skaits un plaši 

izplatītās aplokšņu algas nozīmē, ka ievērojamai daļai iedzīvotāju ir tikai minimāls sociālais 

nodrošinājums. Valdības vērienīgie plāni palielināt minimālo ienākumu līmeni nav realizējušies 

finansējuma trūkuma dēļ. Nedaudz gan ir paaugstināta minimālā alga. Turklāt par spīti nelielam 

pensiju pieaugumam to pietiekamība joprojām ir problēma. Bez tam personām ar invaliditāti sociālā 

aizsardzība joprojām ir ļoti vāja. 

 

 Finansējuma pieaugums veselības aprūpei, domājams, apmierinās daļu spiedīgāko 

vajadzību, bet daži nesen pieņemti pakalpojumu piekļuves ierobežojumi draud ar veselības 

pasliktināšanās risku. Veselības pasliktināšanās Latvijā ir saistīta ar mazo valsts finansējumu 

veselības aprūpei un tās efektivitāti, kas ir zemāka nekā citās valstīs. Līdz ar resursu prioritāšu 

noteikšanu veselības jomā 2018. un 2019. gadam paredzams, ka pakalpojumu pieejamība 

uzlabosies. Tomēr valsts izdevumu plāns 2020. gadam joprojām krietni atpaliek no ES vidējā 

rādītāja un reformas efektivitātes palielināšanai ir tikko sākušās. No 2019. gada valsts finansēti 

veselības aprūpes pakalpojumi ir piesaistīti sociālajām iemaksām. Iedzīvotāju grupas, kas ir 

izslēgtas no pilnīgas piekļuves valsts medicīnas pakalpojumiem, var izvēlēties veikt brīvprātīgas 

veselības apdrošināšanas iemaksas. Līdz ar to daļa iedzīvotāju zaudēs piekļuvi pilnam veselības 

aprūpes pakalpojumu grozam. 

 

 Strauji augošās darbaspēka izmaksas rada zināmas bažas par Latvijas cenu konkurētspēju. 
Neraugoties uz straujo darba algu pieaugumu, Latvija turpināja palielināt eksporta tirgus daļas. Ir 

būtiski, ka atšķirībā no laika pirms 2009. gada ekonomiskās krīzes tekošais konts kopumā ir bijis 

gandrīz līdzsvarots. Darbaspēka piedāvājuma samazināšanās, šķiet, ir galvenais algu pieauguma 

virzītājspēks, kam savukārt varētu būt labvēlīga ietekme uz emigrācijas mazināšanu. Lai arī riski 

pagaidām ir nelieli, tie pierāda, cik svarīgi veikt politikas pasākumus, lai palielinātu darbaspēka 

piedāvājumu. 

 

 Latvijas produktivitātes pieaugums līdz šim ir bijis stabils, taču inovāciju sniegums ir 

viduvējs. Labvēlīgi makroekonomiskie apstākļi un spiediens darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaita 

samazinājuma rezultātā ir veicinājis produktivitātes pieaugumu Latvijā. Tomēr nelielie ieguldījumi 

izstrādē un attīstībā, vispārējie sliktie inovācijas rādītāji un viduvējais izglītības sniegums traucē 

Latvijas centienus sasniegt augstāku produktivitāti, specializējoties zināšanu ietilpīgās nozarēs. 

 

 Latvija ir veikusi pasākumus, lai samazinātu elektroenerģijas subsīdiju slogu uz 

elektroenerģijas patērētājiem, bet problēmas nav atrisinātas. Reaģējot uz augstajām un 
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pieaugošajām enerģijas subsīdiju izmaksām, Latvija pakāpeniski atcēla atbalstu valsts enerģētikas 

uzņēmumam, kas veidoja aptuveni pusi no visām subsīdiju izmaksām. Valsts arī centās palielināt 

lielo rūpniecisko elektroenerģijas patērētāju konkurētspēju, samazinot tiem elektroenerģijas cenu, 

kura ir viena no augstākajām ES. Taču joprojām pastāv problēmas ar elektrotīkla efektivitāti (daļēji 

sakarā ar iedzīvotāju skaita sarukumu) un izmaksu lietderības uzlabošanu atjaunojamās enerģijas 

atbalsta jomā. 

 

 Uzņēmējdarbības vide Latvijā kopumā ir labvēlīga, lai gan saglabājas problēmas ar tiesu 

sistēmu un valsts iepirkumu. Kopumā Latvijai ir augsti uzņēmējdarbības vides reitingi, tā izceļas 

ar labi attīstītu IT infrastruktūru, tiešsaistes pakalpojumiem un kredītu pieejamību. Maksātnespējas 

procesa un valsts iepirkuma ziņā rezultāti nav tik labi. Lai gan konkrētas maksātnespējas procesa 

nepilnības, kas ļāva to izmantot ļaunprātīgi, ir novērstas, uzticība tieslietu sistēmai joprojām ir 

salīdzinoši zema. Ir arī problēmas ar konkurētspēju un pārredzamību valsts iepirkuma procesā. 

 

 Gaidāmās valsts pārvaldes reformas mērķis ir palielināt centrālās administrācijas darba 

kvalitāti un efektivitāti. To paredzēts sasniegt, centralizējot administratīvā atbalsta funkcijas un 

vienkāršojot administratīvās procedūras un noteikumus. Tomēr reforma neattiecas uz pašvaldībām 

un valsts uzņēmumiem, tādējādi mazinās tās vispārējā efektivitāte. 

 

 Korupcija joprojām ir problēma attiecībā uz uzņēmējdarbības vidi, tomēr korupcijas 

apkarošanas biroja funkcionālās neatkarības nostiprināšana ir solis pareizajā virzienā. Kā 

liecina aptaujas, korupcija joprojām tiek uzskatīta par plašāk izplatītu nekā dažās citās ES valstīs, 

tomēr sarūk to uzņēmumu skaits, kuri norāda uz korupciju kā šķērsli uzņēmējdarbībai. Domājams, 

ka nesenās organizatoriskās izmaiņas būs atrisinājušas korupcijas apkarošanas biroja iekšējos 

konfliktus, kuri līdzšinējos gados vājināja tā efektivitāti. Tomēr fakts, ka likumprojekta par 

trauksmes cēlāju aizsardzību pieņemšanas ir aizkavējusies, nenāk par labu valsts pārvaldes 

pārskatatbildības un efektivitātes uzlabošanai. 

 


