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Rakstā analizēta Covid‑19 pandēmijas1 ietekme uz Latvijas tautsaimniecību līdz 
2021. gada februārim. Rakstam ir divas daļas. Raksta pirmajā daļā atspoguļoti Latvijas 
Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas organizētās aptaujas par pan-
dēmijas ietekmi rezultāti. Aptaujas mērķis bija noskaidrot dažādu organizāciju vadītāju, 
darbinieku un ekspertu priekšstatu par pandēmijas radīto ekonomisko iespaidu uz Latvijas 
tautsaimniecību un vēlamo tautsaimniecības attīstības scenāriju pēc pandēmijas. Aptauja 
veikta no 2020. gada 21. aprīļa līdz 30. aprīlim, tas ir, laikā, kad jau bija izsludināta un 
pagarināta ārkārtējā situācija un izteiktas trauksmainas prognozes par pandēmijas ietekmi 
uz tautsaimniecību kopumā un atsevišķām tās nozarēm, bet nebija izskanējuši draudi par 
pandēmijas otrā un trešā viļņa iespējamību. Aptaujas rezultāti liecina, ka aptaujas laikā 
dalībnieku (atbildējušo organizāciju vadītāju, darbinieku un ekspertu) reakcija uz pandē-
mijas radīto ietekmi bija savaldīga un optimistiska. Raksta otrajā daļā pandēmijas ietekme 
analizēta, pamatojoties uz pieejamajiem statistikas datiem. Izvērtēta ne tikai pandēmijas 
pirmā viļņa (2020. gada pavasaris) ietekme, bet arī otrā viļņa (sākās 2020. gada rudenī) 
ietekme, ciktāl to atļauj datu pieejamība. Iegūts apstiprinājums, ka pandēmijas pirmā viļ-
ņa laikā tautsaimniecības attīstība, izņemot atsevišķas nozares un ārējo tirdzniecību, bija 
stabila un, kaut arī augsmes temps šo nozaru ekonomiskās lejupslīdes ietekmē samazinā-
jās, nopietni krīzes draudi nepastāvēja. Jau 2020. gada rudenī Latvijas tautsaimniecības 
makroekonomiskie rādītāji uzlabojās. Pandēmijas otrā viļņa laikā tās ietekme, ciktāl tā bija 
novērtējama līdz 2021. gada februārim, bija jūtamāka, bet ne kritiska. Pandēmijas trešais 
vilnis raksta sagatavošanas brīdī vēl nebija sācies, bet valsts gatavojās tā saņemšanai.

I. Aptauja par Covid‑19 
pandēmijas ietekmi uz Latvijas 
tautsaimniecību
Aptaujas mērķis, metodoloģija un 
raksturojums

aptauju par Covid‑19 pandēmijas radīto 
ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību organi-
zēja Latvijas zinātņu akadēmijas (Lza) Hu-
manitāro un sociālo zinātņu nodaļa (Hszn). 

aptaujas mērķis bija noskaidrot dažādu 
organizāciju (valsts iestāžu, zinātnisko un 
nevalstisko organizāciju, ražošanas un pa-
kalpojumu uzņēmumu un citu ekonomiskās 
darbības veicēju) vadītāju, darbinieku un 
ekspertu priekšstatu par pandēmijas radīto 
ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un vēla-
mo tautsaimniecības attīstības scenāriju pēc 
pandēmijas.
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Latvijā pirmo Covid‑19 pacienti diagnos-
ticēja 2020. gada 2. martā. aptauja veikta 
no 2020. gada 21. aprīļa līdz 30. aprīlim, — 
laikā, kad jau bija izsludināta ārkārtējā si-
tuācija, pausti fakti un izteiktas prognozes 
par pandēmijas ietekmi uz tautsaimniecību 
kopumā un atsevišķām tās nozarēm, bet ne-
bija izskanējuši draudi, ka rudenī var sākties 
pandēmijas otrais vilnis un vīrusa ietekme 
var būt ilgstoša.

aptaujas datu iegūšanai izmantota ap-
tauju organizēšanas un datu apstrādes prog-
rammatūra Google Forms. aptaujas anketa, 
kas ietvēra desmit jautājumus, dalībniekiem 
bija pieejama tiešsaistē. Rezultātu apstrādei 
daļēji izmantotas Google Docs, Google She-
ets un Google Slides iespējas un analītiski 
aprēķini Microsoft Excel vidē.

aptaujas anketas bija izsūtītas 250 or-
ganizācijām un ekspertiem (1.–4. tab.). 
atbildes saņemtas no 40 organizācijām  

(16 % no izsūtīto uzaicinājumu skaita, des-
mit no tām bija anonīmas). 29 uzaicinājumi 
bija izsūtīti Lza biedriem (ekspertiem). Šie 
eksperti izvēlēti pēc trim kritērijiem: (1) Lza 
biedri, kuri darbojas Lza Hszn ekonomistu 
grupā; (2) Lza biedri, kuri nedarbojas šajā 
grupā, bet interesējas un izsaka viedokļus 
par Latvijas tautsaimniecību; (3) Lza biedri, 
kuri vada zinātniskās institūcijas. no viņiem 
kā eksperts atbildēja viens Lza biedrs, bet 
daži atbildēja kā savu organizāciju pārstāvji 
(vadītāji).

uzaicinājumu sadalījums pēc darbības 
jomām un nozarēm bija samērīgs ar nozaru 
lielumu un jūtīgumu pret pandēmijas radīta-
jiem apgrūtinājumiem (1., 2. tab.). atbilžu 
sadalījums bija nevienmērīgāks, tomēr atbil-
des saņemtas no dažādu nozaru un darbības 
veidu organizācijām, tostarp no vairākām 
valsts institūcijām, augstākās izglītības iestā-
dēm, zinātniskajiem institūtiem un uzņēmēju  

1. tab. Aptaujas dalībnieku sadalījums pēc darbības jomām

darbības jomas uzaicināju-
mu skaits

% no uzai-
cinājumu 
kopskaita 

atbildējušo 
organizāciju 
skaits

% no at-
bildējušo 
organizāciju 
kopskaita 

valsts iestādes / 
institūcijas (saeima, 
ministrija u. c.) 

18 7,2 4 10,0

Rūpnieciskā ražošana 57 22,8 3 7,5

pakalpojumu sniedzēji 79 31,6 16 40,0

zemnieku saimniecības 13 5,2 2 5,0

nevalstiskās organizācijas 24 9,6 4 10,0

augstākās izglītības 
iestādes

16 6,4 6 15,0

zinātniskās pētniecības 
institūti

14 5,6 4 10,0

eksperti 29 11,6 1 2,5

kopā 250 100 40 100

avots: aptaujas materiāli. 
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2. tab. Aptaujas dalībnieku sadalījums pēc nozarēm

nozare uzaicināju-
mu skaits

% no uzai-
cinājumu 
kopskaita

atbildējušo 
organizāci-
ju skaits

% no atbil-
dējušo or-
ganizāciju 
kopskaita 

Lza eksperti 29 11,6 1 2,5

valsts pārvalde 18 7,2 4 10,0

augstākā izglītība 16 6,4 6 15,0

zinātniskā pētniecība 14 5,6 4 10,0

pārtikas ražošana 25 10,0

mašīnbūve un metālapstrāde 9 3,6

kokapstrāde 1 0,4

Ķīmijas nozare (ieskaitot 
kosmētikas preču ražošanu)

7 2,8 2 5,0

Šūšanas un 
tekstilizstrādājumu ražošana

9 3,6

elektronikas un elektrisko 
preču ražošana

6 2,4 1 2,5

tirdzniecība (ieskaitot 
aptiekas)

14 5,6

būvniecība 5 2,0

transports un tūrisms 12 4,8 2 5,0

pasts un sakari 4 1,6

elektrības, ūdens un gāzes 
apgāde

3 1,2

Finanšu pakalpojumi 8 3,2

nekustamā īpašuma 
apsaimniekošana

3 1,2 1 2,5

sabiedriskā ēdināšana 4 1,6 1 2,5

mediji 3 1,2 2 5,0

it 10 4.0 5 12,5

kultūra, atpūta 9 3,6 2 5,0

zinātne, profesionālie 
pakalpojumi (grāmatvedība)

3 1,2 2 5,0

veselības aprūpe 
(zobārstniecība)

1 0,4 1 2,5
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sabiedriskajām organizācijām, tas ir, orga-
nizācijām, kas bija labi informētas par sa-
vās jomās notiekošo (47 % atbilžu). 53 % 
atbilžu saņemtas no dažādu nozaru, darbī-
bas formu un lieluma ekonomiskās darbības  
veicējiem.

2. tabulā uzrādītais nozaru dalījums ir 
tuvināts naCe 2 ekonomiskās darbības vei-
du klasifikācijai2, taču klasifikatora detalizā-
cijas līmeņi nav stingri ievēroti. piemēram, 
naCe klasifikatorā nozare “Lauksaimnie-
cība” pēc būtības ir vienā līmenī ar nozari 

“apstrādes rūpniecība”, bet tabulā apstrā-
des rūpniecība ir detalizēta sīkāk — pārti-
kas ražošana, mašīnbūve un metālapstrāde, 
utt.

vairāki aptaujas dalībnieki nebija norā-
dījuši savas organizācijas juridisko statusu, 
tāpēc 3. tabulā ir izmantots pieņēmums, ka 
valsts augstākās izglītības, kultūras un zināt-
niskās pētniecības organizācijas, kuras nav 
nosaukušas savu juridisko statusu, ir atvasi-
nātas publiskas personas3, bet rūpnieciskās 
ražošanas un pakalpojumu uzņēmumi — 

Lauksaimniecība 13 5,2 2 5,0

nodibinājumi, biedrības 2 0,8

zinātnieku sabiedriskās 
organizācijas

2 0,8 2 5,0

uzņēmēju sabiedriskās 
organizācijas

18 7,2 1 2,5

pašvaldību organizācijas 2 0,8 1 2,5

kopā 250 100 40 100

avots: aptaujas materiāli. 

 3. tab. Atbildējušo organizāciju sadalījums pēc juridiskā statusa

organizācijas juridiskā forma atbildējušo 
organizāciju skaits

% no atbildējušo 
organizāciju kopskaita

valsts institūcijas 4 10,0

atvasinātas publiskas personas 13 32,5

akciju sabiedrības / sia 14 35,0

zemnieku saimniecības 2 5,0

individuālie uzņēmumi 1 2,5

pašnodarbinātie 1 2,5

NVO 4 10,0

Lza eksperti 1 2,5

kopā 40 100

avots: aptaujas materiāli. 
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akciju sabiedrības vai sabiedrības ar ierobe-
žotu atbildību (sia). 

atbildējušo organizāciju sadalījums pēc 
strādājošo skaita redzams 4. tabulā. pie-
ņemts, ka Lza eksperti un pašnodarbinātie 
norāda strādājošo skaitu grupā 1–9.

aptaujas dalībniekus lūdza atbildēt uz 
vairākiem jautājumiem: kādu Latvijas iekš-
zemes kopprodukta pieaugumu viņi paredz 
2020., 2021. un 2022. gadā; kuras piecas 
nozares, pēc viņu domām, ir visvairāk cie-
tušas pandēmijas ietekmē, un kuras piecas 
nozares pandēmijas ietekmē ir visvairāk 
ieguvušas; kādā veidā pandēmija visvairāk 
ietekmē viņu organizācijas darbību, kāda ir 
viņu organizācijas rīcība, atbildot uz pandē-
mijas radītajiem apdraudējumiem un iespē-
jām, un kāda ir vēlamā rīcība, lai mazinā-
tu pandēmijas negatīvo ietekmi uz Latvijas 
tautsaimniecību.

Covid‑19 pandēmijas ietekme  
uz Latvijas tautsaimniecību 
kopumā

uz jautājumu “kādu iekšzemes koppro-
dukta (ikp) pieaugumu jūs paredzat 2020., 
2021. un 2022. gadā?” bija atbildējuši 
visi, kas piedalījās aptaujā. atbildētāji uz-
skatīja, ka 2020. gadā ikp samazināsies 
(tā domāja 85 % atbildētāju, turklāt 20 % 

atbildētāju domāja, ka samazinājums būs 
lielāks par 10 %) (1. att.). par 2021. gadu 
prognozes sadalījās gandrīz līdzīgi starp op-
timistiem, kas domāja, ka tautsaimniecības 
augsme atjaunosies, un pesimistiem, kas 
domāja, ka turpināsies lejupslīde, turklāt 
daži atbildētāji domāja, ka lejupslīde jopro-
jām būs ievērojama.

2022. gada prognozēs 75 % atbildē-
tāju pauda, ka ikp pieaugums būs pozi-
tīvs, taču lielākā daļa atbildētāju bija no-
saukuši mērenu pieaugumu (24 % gadā)  
(1., 2. att.).

secinājums: aptaujas dalībnieki pare-
dzēja, ka pandēmijas ietekmē 2020. gadā 
Latvijā ekonomiskās darbības rezultāti no-
teikti pasliktināsies, pieļaujot pat ievērojamu 
ikp samazinājumu, tomēr lejupslīde nebūs 
ilgstoša, un jau 2021. gadā var būt pozitīvi 
augsmes rādītāji, bet 2022. gadā atgriezī-
sies stabila un ilgtspējīga augsme.

interesantas atbildes iegūtas no aicinā-
juma “nosauciet piecas tautsaimniecības 
nozares vai ekonomiskās darbības veidus, 
kas, pēc jūsu domām, Covid‑19 pandēmi-
jas ietekmē cieš visvairāk” un “nosauciet 
piecas tautsaimniecības nozares vai eko-
nomiskās darbības veidus, kas, pēc jūsu 
domām, Covid‑19 pandēmijas ietekmē vis-
vairāk iegūst”.

 4. tab. Aptaujas raksturojums pēc organizācijās strādājošo skaita

organizācijā strādājošo 
skaits

atbildējušo organizāciju 
skaits 

% no atbildējušo 
organizāciju kopskaita

1–9 10 25,0

10–49 5 12,5

50–249 12 30,0

vairāk par 250 11 27,5

valdes locekļi 2 5,0

kopā 40 100

avots: aptaujas materiāli. 
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Covid‑19 pandēmijas ietekmē vis‑
vairāk cietušās nozares, jomas vai 
ekonomiskā darbība

atbildētāji varēja brīvi nosaukt, ko viņi 
uzskata par “visvairāk cietušo nozari” (5. ta-
bulā saglabāti atbildētāju formulējumi), 
tāpēc atbildēs uzrādīti gan ekonomiskās 
darbības veidi, gan nozares, gan darbības 
jomas un rezultātu analīzē nav ievērota ter-
minoloģiski stingra atbilstība oficiālajiem 
ekonomiskās darbības klasifikācijas definē-
jumiem. atbilžu analīzes daļā visu atbildēs 
minēto līdzvērtīgi sauc par nozari.

aptaujas dalībniekiem bija grūti nosaukt 
piecas visvairāk cietušās nozares. virzībā 
no pirmās uz piekto (5. tab.) palielinās no-
saukto nozaru skaits (12 nozares, atbildot 
par pirmo visvairāk cietušo nozari, 11 — 
par otro, 17 — par trešo, 21 — par ceturto 
un 18 — par piekto), kā arī neatbildējušo 

skaits (no trim neatbildējušajiem par pirmo 
visvairāk cietušo nozari līdz sešiem par piek-
to visvairāk cietušo nozari). nozaru klāsts ir 
daudzveidīgs, atbilžu izkliede — liela.

kopumā 235 atbildēs nosauktas  
36 nozares, ekonomiskās darbības vei-
di vai jomas, kas, pēc atbildētāju domām, 
pandēmijas ietekmē bija cietušas visvairāk. 
dažkārt tās var uzskatīt par kāda kopuma 
sastāvdaļām un apvienot. piemēram, sa-
biedriskās ēdināšanas un restorānu darbība 
un viesnīcu un restorānu darbība kopā veido 
viesmīlības nozari. vienā kopā var apvienot 
atbildes, kas atbilst kultūras darbībai un 
atpūtas un izklaides darbībai, transporta 
nozarei atbilstošās darbības, rūpnieciskajai 
ražošanai atbilstošās darbības un dažādās 
tirdzniecības darbības.

par pirmo, otro, trešo, ceturto un piekto 
visvairāk cietušo nozari vairāk nekā piecās 

5. tab. Covid‑19 pandēmijas ietekmē visvairāk cietušās nozares* (atbilžu skaits, kolon-
nās nozares nosaukšanas kārtība, rindots pēc kopējā atbilžu skaita)

nozares pirmās otrās trešās Cetur-
tās

piektās kopā 

sabiedriskā ēdināšana, 
restorāni 4 9 11 3 5 32

tūrisms 15 7 3 3 28

māksla, mūzika, kultūra, 
kino 5 6 4 3 3 21

viesnīcas, izmitināšana 6 6 6 1 1 20

transports 2 4 2 5 4 17

izklaide, atpūta 3 1 2 6 4 16

Gaisa transports 3 3 2 1 1 10

sports 1 2 2 4 9

pasažieru pārvadājumi 1 1 3 2 7

nav atbildes 1 5 5 5 6 22

kopā 47 46 48 47 47 235
*nozares, par kurām saņemtas vairāk par piecām atbildēm, atbilžu skaits, kurās nozares nav nosauktas, un 

kopējais atbilžu skaits.

avots: aptaujas rezultāti.
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visos ietekmes līmeņos summētajās atbil-
dēs nosauktas deviņas nozares (5. tab.). 
pārējās 27 nozares nosauktas reti. var pie-
ņemt, ka atbildētāju izvēlētā kārtība, kādā 
nozares nosauktas, atspoguļo priekšstatu 
par pandēmijas ietekmes smagumu. nozare 
“sabiedriskā ēdināšana, restorāni” kopumā 
ir nosaukta visbiežāk, taču minēta kā otrā 
vai trešā visvairāk cietusī nozare, turpretim 
“tūrisms” pārliecinoši nosaukts kā pirmā 
visvairāk cietusī nozare (15 atbildēs).

Rūpnieciskās ražošanas nozares ap-
taujas dalībnieki nosauca reti. apvienojot 
vienā kopā atbildes “apstrādes rūpniecība, 
ražošana”, “Lielie rūpniecības uzņēmumi”, 
“atsevišķas rūpniecības nozares”, “automo-
biļu ražošana”, “Ražotāji, kam izejvielas no 
Ķīnas” un “uz eksportu orientētā ražošana”, 
kopumā saņemtas tikai astoņas atbildes, no 
tām rūpnieciskā ražošana kā pirmā visvairāk 
cietusī nozare nosaukta tikai vienā atbildē.

divi atbildētāji uzskata, ka cietušas ir 
visas nozares un atkārto šo atbildi visos 
dalījumos. Šie aptaujas dalībnieki nav vie-
nīgie, kas domā, ka pandēmija ietekmēs vi-
sas nozares. piemēram, auditorkompānijas 
“eY” partneris baltijas valstīs Guntars krols 
prognozējis, ka pandēmija ilgtermiņā negatī-
vi ietekmēs visas nozares, taču teicis, ka ne-
atkarīgi no nozares, kurā uzņēmums strādā, 
tam var pavērties arī jaunas iespējas4.

secinājums: kaut gan atbildētāju skaits 
nebija liels, aptaujas rezultātos no plašā no-
saukto nozaru kopuma pārliecinoši izdalās 
pandēmijas ietekmē visvairāk cietušās noza-
res, tāpēc var uzskatīt, ka iegūtie rezultāti 
ticami atspoguļo aptaujas dalībnieku viedok-
li. no atbildēm var secināt, ka pandēmija 
visvairāk iespaidojusi nozares, kas saistītas 
ar pārvietošanās un pulcēšanās ierobežoju-
miem.

aptaujas dalībnieki neuzskatīja, ka pan-
dēmija būtu jūtami ietekmējusi rūpniecisko 
ražošanu, tirdzniecību, lauksaimniecību, 
būvniecību un citas Latvijas tautsaimniecī-
bai nozīmīgas nozares.

Covid‑19 pandēmijas ietekmē 
ieguvušās nozares, jomas vai 
ekonomiskā darbība

atbildēs uz aicinājumu “nosauciet pie-
cas nozares, kas ieguvušas Covid‑19 pandē-
mijas ietekmē” nosaukto nozaru klāsts bija 
vēl plašāks, atbilžu izkliede bija lielāka un 
vienprātība par iegūstošajām nozarēm — 
mazāka, nekā nosaucot visvairāk cietušās 
nozares (6. tab.). kopumā 212 atbildēs bija 
nosauktas 55 nozares, darbības vai jomas. 
no atbildēm jūtams, ka atbildētājiem bija 
grūti nosaukt piecas nozares, kas ieguvušas 
no pandēmijas — tas izskaidro, kāpēc atbil-
žu skaits bija mazāks nekā par cietušajām 
nozarēm saņemto atbilžu skaits un nosaukto 
nozaru skaits — lielāks. turklāt šajā jautāju-
mā ar katru nākamo ietekmes līmeni (dalīju-
mā: pirmās, otrās, trešās, ceturtās, piektās) 
pieauga neatbildējušo skaits (trīs neatbildē-
jušie par pirmajām ieguvējām un 18 neat-
bildējušie par piektajām ieguvējām). viens 
atbildētājs uzskatīja, ka neviena nozare nav 
ieguvēja un atkārtoja šo atbildi visos gadīju-
mos. arī šajā sadaļā visu atbildētāju minēto 
līdzvērtīgi sauc par nozari.

pēc kopējā atbilžu skaita visos ietekmes 
līmeņos astoņas nozares par ieguvušām no-
sauktas vairāk nekā piecās atbildēs, taču 
atbilžu sadalījums starp tām ir vienmērīgāks 
nekā jautājumā par visvairāk cietušajām 
nozarēm. ne par vienu nozari nav saņemts 
vairāk par 20 atbildēm. astoņas visbiežāk 
nosauktās nozares (nosauktas piecās un vai-
rāk atbildēs) un to izkārtojums pēc ietekmes 
nozīmīguma ir uzrādīts 6. tabulā. divās at-
bildēs ir minēta darbības joma “valsts iestā-
des” (kā pirmā nozare ieguvēja) un vienā — 
“valsts sektors” (kā trešā nozare ieguvēja).

kā pirmās nozares ieguvējas nosauktas 
19 nozares, bet tikai viena nozare nosauk-
ta vairāk nekā piecas reizes — tā ir infor-
mācijas tehnoloģiju nozare (it, nosaukta  
12 atbildēs).

apvienojot radniecīgās nozares un darbī-
bas jomas, iegūstošo nozaru izdalījums kļūst 
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skaidrāks. 27 atbildēs minētas desmit rūp-
nieciskās ražošanas nozares, kas saistītas 
ar pandēmijas radīta pieprasījuma apmie-
rināšanu, 26 atbildēs nosauktas piecas ar 
it saistītas nozares, 24 atbildēs nosauktas 
septiņas ar tirdzniecību saistītas nozares,  
21 atbildē kopā nosauktas divas nozares: 
“Farmācija un aptieku darbība” un “vese-
lības nozare, medicīna”, un 13 atbildēs 
nosauktas trīs ar pārtikas preču ražošanu 
saistītas nozares (kopā 52,4 % atbilžu). tā-

pēc var pieņemt, ka arī nozares ieguvējas ir 
iespējams pārliecinoši izdalīt no nozaru ko-
puma un aptaujas rezultāti ir ticami.

secinājums: 212 atbildēs ir nosauktas 
55 nozares, darbības vai jomas, kas pandē-
mijas ietekmē ir ieguvušas jaunas iespējas. 
apvienojot radniecīgās nozares, iegūsto-
šās ir: rūpnieciskās ražošanas nozares, kas 
saistītas ar pandēmijas radīta pieprasījuma 
apmierināšanu, ar it saistītas nozares, ar 
tirdzniecību saistītas nozares, “Farmācija 

6. tab. Covid‑19 pandēmijas ietekmē ieguvušās nozares (atbilžu skaits, kolonnās noza-
res nosaukšanas kārtība, rindots pēc kopējā atbilžu skaita)*

nozares pirmās otrās trešās Ceturtās piektās kopā 

it 12 4 2  1 19

Farmācija, aptieku darbība 2 2 4 2 1 11

veselības nozare, medicīna 4 3  2 1 10

tiešsaistes iepirkšanās 
platformas, e‑komercija, 
interneta veikali 3 3  2 1 9 

komunikācijas pakalpojumi 3 4 1   8

pārtikas preču ražošana un 
tirdzniecība 1 1 1 3 1 7

apstrādes rūpniecība, kas ražo 
Covid‑19 preces 1  2 2 2 7

Higiēnas preču ražotāji, 
ar Covid‑19 saistītu preču 
ražošana  3 2 2  7

preču (pārtikas) piegāde 
mājās 1 2 1 1  5

dzērienu (alkohola) ražošana  1  3 1 5

medicīnas preču ražošana un 
tirdzniecība 1 2  2  5

zinātne  1 1 2 1 5

nav atbildes 2 7 11 14 18 52

 kopā 43 44 42 43 40 212
*nozares, par kurām saņemtas piecas un vairāk atbildes, atbilžu skaits, kurās nozares nav nosauktas, un 

kopējais atbilžu skaits.
avots: aptaujas materiāli.
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un aptieku darbība” un “veselības nozare, 
medicīna”, un pārtikas preču ražošanas no-
zares.

Covid‑19 radītās ietekmes 
raksturojums

atbildot uz jautājumu “kas visvairāk ie-
tekmē jūsu organizācijas darbību?”, aptau-
jas dalībniekus lūdza izvērtēt 11 visbiežāk 
minēto pandēmijas radīto apstākļu ietekmi 
uz viņu organizācijas darbību šādos novēr-
tējumos: “Ļoti kavēs darbību”, “nedaudz 
kavēs darbību”, “neietekmēs darbību”, “ne-
daudz sekmēs darbību”, “Ļoti sekmēs darbī-
bu”. papildus minētajiem, aptaujas dalībnie-
ki varēja brīvi nosaukt citus apstākļus, kas 

ietekmēja vai ietekmēs viņu organizācijas 
darbību. katru no piedāvātajiem apstākļiem 
bija novērtējuši visi atbildētāji (katrā rindā 
saņemtas 40 atbildes). tās apkopotas 3. at-
tēlā un 7. tabulā.

Gandrīz visu apstākļu novērtējumos vis-
biežākās atbildes bija “neietekmēs darbī-
bu” vai “nedaudz kavēs darbību”. visvairāk 
šādu atbilžu bija, novērtējot vietējā tirgus 
izmaiņas (78 % atbilžu), izejmateriālu pie-
ejamību (75 % atbilžu), darbinieku trūkumu  
(80 % atbilžu). 53 % atbilžu liecināja, ka 
darbinieku trūkums neietekmēja organi-
zācijas darbību, un 50 % atbilžu — ka arī  
darbinieku “pieturēšana” organizācijas dar-
bību nekavēja.

3. att. Atbildes uz jautājumu “Kas visvairāk ietekmē Jūsu organizācijas darbību?”
avots: aptaujas materiāli.

0 5 10 15 20 25

Nenoteiktība

Vietējā tirgus izmaiņas

Jauns vietējais tirgus

Ārējā tirgus izmaiņas

Jauns ārējais tirgus

Izejmateriālu pieejamība

Darbinieku trūkums

Darbinieku „pieturēšana”

Ceļošanas (mobilitātes)
ierobežojumi

Papildu finansējums

Finansiālas grūtības

Ļoti sekmēs darbību Nedaudz sekmēs darbību Ļoti kavēs darbību Nedaudz kavēs darbību Neietekmēs darbību

 un neprognozējamība
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tikai daži atbildētāji atzina, ka tirgus iz-
maiņas, ko uzskata par glābiņu pandēmijas 
skartajās organizācijās un vēlamo un sagai-
dāmo reformu, “Ļoti sekmēs darbību”. viņi 
domāja, ka organizāciju darbību visvairāk 
sekmēs papildu finansējums. 

novērtējums “nedaudz sekmēs darbību” 
bija sastopams biežāk, bet tas nekad nebija 
dominējošais. “nedaudz sekmēs darbību” 
jauns vietējais tirgus, jauns ārējais tirgus, 
papildu finansējums un ārējā tirgus izmai-
ņas kopumā.

vairāk nekā citi apstākļi “Ļoti kavēs dar-
bību” (nozīmīguma kārtībā) finansiālās grū-
tības, nenoteiktība un neprognozējamība, 
ceļošanas (mobilitātes) ierobežojumi, ārējā 
tirgus izmaiņas, izejmateriālu pieejamība, 
tomēr tikai divos gadījumos (finansiālās grū-
tības un ceļošanas (mobilitātes) ierobežoju-

mi) šāds vērtējums bija dominējošais. vairā-
ki atbildētāji pat tādus apstākļus kā “jauns 
vietējais tirgus”, “jauns ārējais tirgus” un 
“papildu finansējums” uzskatīja par darbību 
kavējošiem apstākļiem.

sadaļā “Citi apstākļi, kas ietekmē jūsu 
organizācijas darbību”, 23 atbildētāji tādus 
nenosauca un četri atbildēja, ka tādu nav. 
pārējās atbildes bija šādas:

“Covid mirušie”; “Ārzemju studentu iera-
šanās problēmas, vietējo studentu sociālais 
nodrošinājums un darba zaudēšana, uzņē-
mējdarbības struktūras maiņa”; “neskaidrī-
ba, kas būs ar potenciālajiem studentiem? 
kā attīstīsies finansiālā situācija nozarē?”; 
“spēja ātri mācīties, lai digitalizētu visus 
studiju procesus” (augstākās izglītības iestā-
des); “iespēja pilnvērtīgi izmantot attālinātu 
darbu” (banka); “daļai darbinieku sociālo 

7. tab. Atbilžu uz jautājumu “Kas visvairāk ietekmē Jūsu organizācijas darbību?” 
procentuālais sadalījums

Covid‑19 pandēmijas 
radītie apstākļi

Neie-
tekmēs 
darbību

Ne-
daudz 
kavēs 
darbību

Ļoti 
kavēs 
darbību

Ne-
daudz 
sekmēs 
darbību

Ļoti 
sekmēs 
darbību

kopā 
1. + 2. 

kopā 
1.–5.

1. 2. 3. 4. 5.

nenoteiktība un 
neprognozējamība 15,0 42,5 40,0 2,5 57,5 100

vietējā tirgus izmaiņas 35,0 42,5 15,0 7,5 77,5 100

jauns vietējais tirgus 37,5 20,0 10,0 27,5 5,0 57,5 100

Ārējā tirgus izmaiņas 35,0 30,0 22,5 12,5 65,0 100

jauns ārējais tirgus 52,5 17,5 5,0 20,0 5,0 70,0 100

izejmateriālu pieejamība 50,0 25,0 20,0 5,0 75,0 100

darbinieku trūkums 52,5 27,5 15,0 5,0 80,0 100

darbinieku “pieturēšana” 50,0 22,5 15,0 7,5 5,0 72,5 100

Ceļošanas (mobilitātes) 
ierobežojumi 32,5 27,5 37,5 2,5 60,0 100

papildu finansējums 35,0 17,5 10,0 22,5 15,0 52,5 100

Finansiālas grūtības 20,0 35,0 42,5 2,5 55,0 100

avots: aptaujas materiāli.
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tīklu u.c. radītie mīti par ārkārtējās situāci-
jas nosacījumiem” (valsts zinātniska institū-
cija); “distancēšanās” (valsts organizācija); 
“starptautiskā karantīna” (ražošanas uzņē-
mums); “piespiedu dīkstāve” (teātris); “pa-
kalpojuma pieprasījuma apjoma samazinā-
šanās” (informācijas apstrādes uzņēmums); 
“Ārkārtas situācijā darbība ir pilnībā apstā-
dināta, jo ceļot nav iespējams” (tūrisma or-
ganizācija).”

secinājums: aptaujas dalībnieki neuz-
skatīja, ka pandēmija nozīmīgi ietekmēs 
viņu darbību, bet uzskatīja, ka arī jaunas 
iespējas tā nedos.

vairāk nekā citi apstākļi “Ļoti kavēs dar-
bību” finansiālās grūtības, nenoteiktība un 
neprognozējamība, ceļošanas (mobilitātes) 
ierobežojumi, ārējā tirgus izmaiņas, izejma-

teriālu pieejamība. organizāciju darbību vis-
vairāk sekmēs papildu finansējums.

Organizāciju atbildes uz Covid‑19 
krīzes radītajām grūtībām vai 
iespējām

jautājumā “kā rīkojas jūsu uzņēmumā / 
organizācijā / institūcijā, atbildot uz Co-
vid‑19 krīzes radītajām grūtībām vai iespē-
jām?” aptaujas dalībnieki tika lūgti novērtēt 
11 rīcības variantus, norādot vienu no pie-
dāvātajām atbildēm: “atstāj nemainīgu, no-
gaida”, “samazina / sašaurina / pasliktinās” 
vai “palielina / paplašina / uzlabo”.

tāpat kā iepriekšējā atbilžu sērijā, vis-
biežāk izvēlētā atbilde — “atstāj nemainī-
gu, nogaida” — norāda uz mērenu rīcību 
(4. att., 8. tab.). Šāda atbilde nav pārsvarā 

0 5 10 15 20 25 30 35

Pielāgo apstākļiem strādājošo skaitu

Pielāgo apstākļiem darba organizāciju

Aktivizē sociālo dialogu

Maina iekšējo tirgu

Maina ārējo tirgu

Maina ražošanas (produkcijas) virzienu

Apgūst jaunus produkcijas veidus

Īslaicīgi orientējas uz krīzes radīta augsta pieprasījuma
produktu ražošanu

Izmanto valsts palīdzības instrumentus Covid-19 radītās
krīzes skartajām nozarēm

Uz laiku aptur organizācijas darbību

Slēdz / likvidē organizāciju

Palielina / paplašina / uzlabo Samazina / sašaurina / pasliktinās Atstāj nemainīgu, nogaida

 4. att. Atbildes uz jautājumu “Kā rīkojas Jūsu uzņēmumā / organizācijā / institūcijā, atbildot 
uz Covid‑19 krīzes radītajām grūtībām vai iespējām?”

avots: aptaujas materiāli.
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8. tab. Atbilžu sadalījums (% no kopējā atbilžu skaita) uz jautājumu “Kā rīkojas Jūsu 
uzņēmumā / organizācijā / institūcijā, atbildot uz Covid‑19 krīzes radītajām grūtībām vai 
iespējām (lūdzam norādīt vajadzīgo)?”

atstāj ne-
mainīgu, 
nogaida

samazina / 
sašaurina / 
pasliktinās

palielina / 
paplašina / 
uzlabo

Nav 
atbildes

pielāgo apstākļiem strādājošo skaitu 72,5 20,0 5,0 2,5

pielāgo apstākļiem darba 
organizāciju 40,0 22,5 37,5

aktivizē sociālo dialogu 40,0 10,0 50,0

maina iekšējo tirgu 65,0 10,0 25,0

maina ārējo tirgu 60,0 22,5 17,5

maina ražošanas (produkcijas) 
virzienu 72,5 20,0 5,0 2,5

apgūst jaunus produkcijas veidus 45,0 5,0 50,0

īslaicīgi orientējas uz krīzes radīta 
augsta pieprasījuma produktu 
ražošanu 75,0 7,5 17,5

izmanto valsts palīdzības 
instrumentus Covid‑19 radītās 
krīzes skartajām nozarēm 67,5 17,5 15,0

uz laiku aptur organizācijas darbību 77,5 15,0 5,0 2,5

slēdz / likvidē organizāciju 82,5 10,0 5,0 2,5

avots: aptaujas materiāli.

tikai divos rīcības variantos: “apgūst jau-
nus produkcijas veidus” un “aktivizē sociālo 
dialogu”. vēstījums, ka organizācijas krīzes 
draudu priekšā aktivizē sociālo dialogu, ir 
neparasts, jo sociālā dialoga loma Latvijā 
nav liela. no otras puses, lielajās valsts or-
ganizācijās pastāv kolektīvie darba līgumi, ar 
kuru palīdzību krīzes apstākļos darbinieku 
un darba devēju intereses var saskaņot vis-
labāk. abos rīcības virzienos puse atbildē-
tāju ir atbildējuši ar “palielina / paplašina / 
uzlabo”, kas norāda uz pārmaiņām.

38 % atbildētāju (15 atbildētāji) norādī-
ja, ka viņu organizācijā ir notikušas pārmai-

ņas darba organizācijā un tā ir pielāgota jau-
niem apstākļiem, turpretim deviņi atbildētāji 
(23 %) uzskatīja, ka darba organizācija ir 
pat pasliktinājusies. Šajā rīcības virzienā at-
bilžu varianti ir sadalījušies līdzvērtīgāk nekā 
citos rīcības virzienos. atbildes liecina, ka iz-
maiņas darba organizācijā tiek uztvertas gan 
kā uzlabojums, gan pasliktinājums, tomēr 
tās ir gandrīz vienīgās veiktās pārmaiņas.

25 % atbildētāju norādīja, ka viņu or-
ganizācija ir mainījusi iekšējo tirgu un  
18 % — ārējo tirgu. tomēr lielākajā daļā at-
bilžu (attiecīgi 65 % un 60 %) norādīts, ka 
tirgus jomā nekas nav mainīts.
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visvairāk atbilžu “atstāj nemainīgu, no-
gaida” ir saņemtas rīcības virzienos “slēdz / 
likvidē organizāciju” un “uz laiku aptur 
organizācijas darbību”. aptauja notika ar 
pandēmiju saistīto ierobežojošo pasākumu 
īstenošanas vidusposmā, bet jau tad izska-
nēja bažas, ka daudzus uzņēmumus nāksies 
slēgt. aptauja pierāda, ka šāda rīcība vismaz 
pandēmijas sākumposmā nebija raksturīga.

nodarbinātības jomā trauksme nebija jū-
tama. 73 % atbildējušo organizāciju nebija 
mainījušas darbinieku skaitu.

atbildes raksturo arī attieksmi pret valsts 
palīdzības instrumentiem. 68 % atbildētāju 
tos nebija izmantojuši un nebija paredzējuši 
izmantot (atbilde “atstāj nemainīgu, nogai-
da”). tie, kas bija izmantojuši vai paredzē-
ja izmantot valsts palīdzības instrumentus, 
gandrīz vienādā proporcijā uzskatīja, ka tie 
ir pieejami un noderīgi (atbilde “palielina 
/ paplašina / uzlabo”) vai nav pieejami un 
noderīgi (atbilde “samazina / sašaurina / 
pasliktinās”). zemo interesi par valsts palī-
dzības instrumentiem var skaidrot ar to, ka 
aptaujas laikā to pieejamība bija ierobežota, 
saistīta ar nosacījumu par nodokļu nomak-
su, un palīdzību saņēmušo daļa, salīdzinot 
ar kopējo uzņēmumu skaitu, visā arkārtējās 
situācijas laikā bija neliela.

uz jautājumu “Cita rīcība” 30 atbildētāji 
nav atbildējuši vai ir teikuši, ka cita rīcība 
nav bijusi vai nav zināma. pārējās atbildes 
(starp atbildētājiem ir gan darbinieki, gan 
vadītāji) ir šādas:

“esam pārgājuši uz attālinātu darbu, un 
gatavojam tālmācību saturu” (augstākās iz-
glītības institūcija); “ieviešam piesardzības 
pasākumus un distancēšanos, bet kopumā 
strādājam bez lielām izmaiņām” (ražošanas 
uzņēmums); “daļa no darbiniekiem ir atbrī-
voti, daļa dīkstāvē. optimizējam izmaksas, 
veram ciet trīs filiāles” (tūrisma organizā-
cija); “veic pārrunas, lasa info materiālus” 
(zinātniska institūcija); “modificējot darba 
organizāciju, turpina strādāt” (banka); “or-
ganizē darbu attālināti, pārskata izmaksas, 

digitalizē procesus, intensificē jaunu pakal-
pojumu izstrādi” (informācijas apstrādes 
uzņēmums); “atlaiž darbiniekus” (teātris).

kāda augstākās izglītības institūcija 
raksta: “pirmkārt, neesam apturējuši dar-
bu un strādājam attālināti. Gatavojamies to 
darīt tik ilgi, cik būs nepieciešams. mūsu 
ieņēmumu lielu daļu veido ārvalstu stu-
dentu mācību maksa. tāpēc strādājam, lai 
nezaudētu esošos ārvalstu studentus un 
monitorējam starptautiskā tirgus situāciju. 
veidojam situācijai atbilstošu piedāvāju-
mu. pagaidām nemazinām studiju maksu. 
pārskatām attīstības plānus un samazinām 
plānotos budžeta izdevumus, būtiski ma-
zinot plānotos būvniecības apjomus (esam 
apturējuši vairāku objektu attīstību). optimi-
zējam pārvaldību un iegādājamies digitālās 
platformas darbības (studiju un pētniecības) 
nodrošināšanai. Radām tālmācības studiju 
saturu un attīstām simulācijas. turpinām 
(nepārtraucam) motivācijas programmas 
par rezultātiem pētniecībā, kas tostarp sti-
mulē finansējuma piesaisti organizācijai.”

secinājums: aptaujātie visbiežāk norāda, 
ka viņu organizācijās, atbildot uz pandēmi-
jas radīto apgrūtinājumu vai iespējām, īste-
no mērenu rīcību. Šāda atbilde nav pārsvarā 
tikai divos rīcības virzienos: “apgūst jaunus 
produkcijas veidus” un “aktivizē sociālo dia-
logu”, kur puse atbildētāju ir norādījuši uz 
pārmaiņām. izmaiņas darba organizācijā 
tiek uztvertas gan kā uzlabojums, gan pa-
sliktinājums, tomēr tās ir gandrīz vienīgās 
veiktās pārmaiņas.

Kā iziet no Covid‑19 pandēmijas 
radītās ekonomiskās attīstības 
lejupslīdes?

jautājumā “jūsu scenārijs izejai no 
Covid‑19 radītās ekonomiskās attīstības  
lejupslīdes” savu viedokli izteikuši gandrīz 
visi atbildētāji. tikai seši atbildētāji ir at-
turējušies no atbildes sniegšanas. saņem-
tajās atbildēs izteiktie priekšlikumi sadalīti  
grupās.
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pirmā grupa — par investīciju apjomu un 
kvalitāti: investīcijām jābūt produktīvām (lai 
varētu atgūt aizņemtos līdzekļus); ieguldīt 
tautsaimniecības ilgtspējīgā attīstībā, nevis 
tērēt līdzekļus “ielāpu” likšanai; valstij jāveic 
investīcijas infrastruktūras izbūvē, nodrošinot 
jaunas darba vietas, kā arī zinātnē un aug-
stākajā izglītībā, pētniecībā un inovācijās.

otrā grupa — par valsts palīdzību: valsts 
palīdzībai jābūt mērķtiecīgai, uz attīstību, 
nevis tikai izdzīvošanu vērstai; valstij ir: 
jāsekmē publiskās un privātās partnerības 
projektu īstenošana; jāsamazina nodokļu 
maksājumu apmērs tiem uzņēmumiem, ku-
riem jau šajos divos mēnešos ir bijis valdī-
bas noteiktais apgrozījuma kritums, bet kuri 
nevis prasa valsts atbalstu, bet gan turpina 
maksāt nodokļus valsts budžetā; pārdomā-
tāk jānosaka atbalsta mehānismi; valsts un 
pašvaldībām jāsamazina publiskos pakal-
pojumus, kurus var sniegt privātais sektors, 
vai arī jānodod to izpilde privātajiem uzņē-
mumiem, tādējādi sekmējot privātā sektora 
pakalpojumu izmantošanu un ekonomisko 
attīstību; aktīvi jācīnās ar ēnu ekonomiku arī 
šajā periodā, jo tas grauj godīgu konkuren-
ci un godprātīgu uzņēmumu spēju izdzīvot; 
jāveicina protekcionisms — vietējo uzņēmu-
mu kā piegādātāju izvēle, atbalsts.

trešā grupa — par ierobežojumiem: se-
kot zviedrijas priekšzīmei un ātrāk atcelt 
ierobežojumus, saglabājot tikai pašus ne-
pieciešamākos; ierobežojumus atcelt piesar-
dzīgi, izvērtējot riskus un guvumus; atvieglot 
ierobežojumus ražošanas un pakalpojumu 
uzņēmumiem.

Ceturtā grupa — par saistību un pie-
nākumu samazināšanu: organizācijām jā-
iesaldē procentu un kredītu pamatsummas 
atmaksa bankām un jāatceļ vai jāsamazina 
komunālo maksājumu samaksa; pandēmi-
jas laikā pilnībā vai daļēji jāatceļ nodokļu 
maksājumi; jāatceļ darba devēja pienākums 
maksāt dīkstāves pabalstu darba ņēmējam, 
ko paredz darba likums gadījumā, ja darba 
ņēmējs nesaņem valsts dīkstāves pabalstu.

piektā grupa — par birokrātisku šķērš-
ļu likvidēšanu: jāizmanto krīzes situācija un 
visās jomās jāmazina birokrātija, lai visi var 
strauji rīkoties un pieņemt lēmumus; jālik-
vidē birokrātiskie šķēršļi ārvalstu studentu 
uzņemšanai; jāsamazina un jāefektivizē 
valsts aparāts un tā uzturēšanas izmaksas, 
lai mazinātu nodokļu slogu un palīdzētu 
cietušajām sfērām; pēc ierobežojumu atcel-
šanas jāatvieglo visi iespējamie režīmi, lai 
uzņēmumi varētu nodarboties ar biznesu 
naktsmaiņās, brīvdienās un visādā veidā at-
gūt iekavēto.

sestā grupa — par sociālajiem pabal-
stiem: jānosaka sociālais atbalsts studējo-
šajiem; jāpalielina studējošo budžeta vietu 
skaits; tūrisma nozarei jādot iespēja izmantot 
dīkstāves pabalstus arī pēc ārkārtējās situā-
cijas beigām; jāievieš iedzīvotāju garantētie 
pamatienākumi; jānovērš preču un pakalpo-
jumu cenu kāpums; jāsekmē daļējas dīkstā-
ves pabalstu programma — ja darbinieks uz-
ņēmumam ir nepieciešams mazāk nekā 40 
h/nedēļā, tad dīkstāves pabalstu aprēķina 
proporcionāli nostrādātajam laikam.

septītā grupa — par darba organizācijas 
maiņu: pāreja uz digitalizāciju visās jomās; 
tālmācības sniegto iespēju aktīva izmanto-
šana; studentu piesaiste, izmantojot mo-
dernākos un jaunākos digitālos rīkus; jaunu 
maksātspējīgu klientu meklējumi.

astotā grupa — par zinātnes attīstību: 
jānosaka papildfinansējums zinātnei, jo krī-
ze parāda, cik svarīgi, ka valstī ir fundamen-
tālie pētījumi un zinātnieki ātri spēj uzsākt 
krīzes izvirzīto problēmu pētīšanu.

devītā grupa — par jaunām darba vie-
tām: darba vietas reģionos — var būt attāli-
nātais darbs, jaunu tirgu meklējumi, vietējo 
uzņēmēju atbalsts, jaunu produktu ražo-
šana, institūciju sadarbība; pašvaldībām 
jārada iespēja veicināt caur darba piedāvā-
jumiem uzņēmējdarbības attīstību visā Lat-
vijas teritorijā.

desmitā grupa — epidemioloģiskās si-
tuācijas uzlabošana: nepieciešama vakcīna 
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un drošība; jāaptur inficēšanās draudi, ka-
rantīnai un pašizolācijai pakļautos izvieto-
jot valsts apmaksātās izmitināšanas vietās 
(viesnīcās), un jānodrošina viņiem valsts 
apmaksāta ēdināšana.

vienpadsmitā grupa — attīstības prog-
nozes: pēc pāris mēnešiem atsāksies dzīve 
kā līdz pandēmijai, ja neskaita pulcēšanās 
ierobežojumus līdz brīdim, kamēr ir izstrā-
dāta vakcīna vai iegūta pūļa imunitāte; pa-
kāpeniska ekonomiskās darbības atsākšana; 
jāturpina aktīvi strādāt un jāpalielina pār-
došanas aktivitāte; jāpielāgojas jaunajiem 
apstākļiem.

atbildētājs no kādas valsts institūcijas 
rakstīja: “tā kā šī nav finanšu krīze, tad bū-
tiski ir saglabāt ražošanas jaudas un uzņē-
mēju spēju nekavējoties atgriezties ikdienas 
ražošanas ritmā, īpaši sekojot līdzi stāvok-
lim eksporta tirgos. jācer, ka pasaulē ieplu-
dinātā atbalsta naudas masa ļaus strauji 
atgūt šo mēnešu laikā zaudēto ekonomikas 
apjomu.

Gribētos cerēt uz Liaa (Latvijas inves-
tīciju un attīstības aģentūras) spēju pārlie-
cināt vismaz kādu eiropas lielo un vidējo 
uzņēmumu pārstāvjus vērtēt neseno piere-
dzi un samazināt piegāžu ķēžu garumu, to 
pārceļot tuvāk eiropas daļā, tostarp Latvijā. 
pozitīva scenārija gadījumā mēs varētu būt 
ieguvēji no šīs situācijas. tas gan jādara jau 
šobrīd.”

secinājums: ekonomiskās augsmes at-
jaunošanai aptaujas dalībnieki ir galvenokārt 
ieteikuši īstermiņa, tūlītēji īstenojamus pa-
sākumus un sagaida lielāku valsts atbalstu 
vai vismaz atjaunotni veicinošu līdzdalību.

II. Latvijas tautsaimniecības 
stāvoklis skaitļos

optimistiskais aptaujas dalībnieku ska-
tījums uz pandēmijas ietekmi bija pretrunā 
ar Latvijā valdošo pārliecību, ka Latvijas 
tautsaimniecību tuvākajā laikā un ilgsto-
ši sagaida lieli satricinājumi, piesaucot pat 
tautsaimniecības krīzi. aptaujas brīdī nebija 

izskanējuši draudi par pandēmijas otro vilni, 
kas Latvijā sākās 2020. gada septembrī, un 
trešo vilni. bija pārliecība, ka pandēmija ir 
īslaicīga parādība.

pandēmijas otrais vilnis izrādījās daudz 
ietekmīgāks nekā pirmais. saslimstība 
strauji pieauga. Latvijas Republikas minis-
tru kabinets atkārtoti izsludināja visā valsts 
teritorijā ārkārtējo situāciju no 2020. gada 
9. novembra (tā turpinājās arī raksta saga-
tavošanas laikā) un noteica virkni ierobe-
žojumu un atbalsta pasākumu pandēmijas 
skartajiem uzņēmumiem un iedzīvotājiem. 
2021. gada janvāra vidū  14 dienu kumu-
latīvā saslimstība (uz 100 tūkst. iedz.) sa-
sniedza augstāko līmeni, pēc tam kāpums 
pierima un pat nedaudz samazinājās, tomēr 
saslimstība joprojām bija ļoti augsta. valsts 
gatavojās saņemt pandēmijas trešo vilni, ko 
izraisīja īpaši lipīga vīrusa mutācija, kas iz-
veidojās Lielbritānijā.

Šajā sadaļā sniegts Latvijas tautsaimnie-
cības stāvokļa vērtējums raksta sagatavoša-
nas brīdī (2021. gada februārī) un, pama-
tojoties uz pieejamo statistisko informāciju, 
vērtēts, vai pastāv apstākļi, kas tuvākajā 
laikā varētu radīt spēcīgu ekonomisko krīzi.

Latvijas tautsaimniecības stāvokļa analī-
ze sākta ar apkopojošu rādītāju — ikp un 
tā galvenās sastāvdaļas — preču un pakal-
pojumu pievienotās vērtības (pv) izmaiņa 
(5. att.).

pēc stabilas augsmes kopš 2011. gada 
Latvijas ikp 2020. gada pirmajā un otrajā 
ceturksnī, salīdzinot ar 2019. gada ceturto 
ceturksni, ir samazinājies. 2020. gada pir-
majā ceturksnī pandēmijas ietekme vēl ne-
bija pilnībā jūtama, jo tā sākās 2020. gada 
februārī un ārkārtējā situācija un pārvietoša-
nās ierobežojumi, kas smagi skāra vairākas 
tautsaimniecības nozares, Latvijā tika izslu-
dināti 2020. gada 12. martā, bet Latvijas 
galvenajās tirdzniecības partnervalstīs — 
vēl vēlāk. tomēr uzņēmumi, kas saņēma 
preču un izejvielu piegādes no valstīm, ko 
pandēmija bija skārusi, jau juta piegāžu  
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pārrāvumus, — iespējams, pat vairāk nekā 
vēlākos pandēmijas pirmā viļņa mēnešos, 
kad piegādes sāka atjaunoties.

taču lejupslīdes nozīmīgums 2020. gada 
sākumā ir jāvērtē plašākā kontekstā. pirm-
kārt, gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 
iepriekšējā ceturto ceturksni, pv samazi-
nājums ir raksturīga parādība — tā notiek 
katru gadu. otrkārt, dziļāka pv dinamikas 
analīze, kas atklāj, ka vairākās nozarēs pv 
apjoms ir samazinājies jau 2019. gada lai-
kā (salīdzinot 2019. gada pirmo un ceturto 
ceturksni), pierāda, ka lejupslīde ir sākusies 
pirms pandēmijas iestāšanās, pv samazinā-
jumam ir arī citi iemesli un pandēmija eko-
nomiskās grūtības ir tikai saasinājusi.

salīdzinot ar 2019. gada ceturto ce-
turksni, 2020. gada sākumā lielākais pv 
samazinājums bija būvniecībā, tirdzniecībā, 
ikt nozarē, valsts pārvaldē, izglītībā. visās 
šajās nozarēs samazinājums bija saistīts ne 

tikai ar pandēmijas ietekmi, bet arī un gal-
venokārt ar atslodzi pēc saspringtas gada 
nogales (iepirkšanās drudzis, gada noslēgu-
ma darbi). “tīrāka” pandēmijas ietekme ir 
viesmīlības nozarē un mākslas, izklaides un 
atpūtas nozarē.

trīs nozarēs (lauksaimniecībā, apvie-
notajā nozarē “ieguves rūpniecība, elek-
troenerģija, gāzes, siltuma, ūdens apgāde 
un atkritumu apsaimniekošana” un noza-
rē “operācijas ar nekustamo īpašumu”) 
2020. gada pirmajā ceturksnī saražotā 
pv bija lielāka nekā 2019. gada ceturtajā 
ceturksnī un pat lielāka nekā 2019. gada 
pirmajā ceturksnī, kas liecina par labu re-
zultātu. Lai gan pandēmijas ietekme bija 
negatīva, septiņās no piecpadsmit noza-
rēm, ieskaitot būvniecību un galvenās pa-
kalpojumu nozares, 2020. gada sākumā 
pv apjoms bija lielāks nekā 2019. gada 
pirmajā ceturksnī. tāpēc uztvert visu pv 

5. att. Iekšzemes kopprodukts (IKP) ražošanas aspektā
avots: Csp datubāze, ik10_010c.
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samazinājumu kā pandēmijas pirmā viļņa 
radītu krīzi nav pamata.

2020. gada trešajā ceturksnī ikp strau-
ji pieauga (5. att.), bet ceturtajā ceturksnī 
pieaugums samazinājās.5 ikp pieaugumu 
sekmēja gan ekonomikā ieplūstošais finan-
sējums, gan valdības apņemšanās noteikt ar 
pandēmiju saistītos ierobežojumus tā, lai tie 
iespējami maz skartu ekonomiku.

tautsaimniecības augsmi nodrošina ka-
pitālieguldījumi. 2020. gada pirmajā ce-
turksnī bruto kapitālieguldījumi materiāla-
jos pamatlīdzekļos, salīdzinot ar iepriekšējo 
ceturksni, bija samazinājušies (6. att.), bet 
tas ir raksturīgi kapitālieguldījumu dinami-
kai. kapitālieguldījumu iespējas ir atkarīgas 
no eiropas savienības (es) struktūrfondu 
pieejamības, tāpēc kopš 2017. gada, kad 
tika uzsāktas jaunajā es struktūrfondu plā-
nošanas periodā apstiprinātās investīcijas, 

to apjoms pieaug. tā kā es struktūrfondu 
finansējums nav samazināts (kaut arī ir 
pārstrukturēts) un ir paredzēts liels finan-
sējums no īpašiem Covid‑19 krīzes seku 
likvidēšanai paredzētajiem līdzekļiem, tu-
vākajā laikā investīciju trūkums nevarētu 
radīt krīzi.

būvniecību sauc par tautsaimniecības 
bezdelīgu, kas pirmā atnes ziņu gan par krī-
zi, gan atkopšanos. būvniecības produkcijas 
apjoma dinamika neatšķīrās no iepriekšē-
jiem periodiem (6. att.). pirmajā ceturksnī 
vienmēr ir bijis būvniecības produkcijas 
apjoma samazinājums, bet otrajā — kā-
pums. tātad kopējā augsmes tendence at-
tīstībai paredzētu līdzekļu dēļ pagaidām nav  
traucēta.

informācijas un komunikācijas pakalpo-
jumu nozares pv dinamika apgāž priekš-
statu par nozares ieguvumu pandēmijas 
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materiālajos pamatlīdzekļos kopā, milj. eiro

avots: Csp datubāze, bu020c., iv030c.
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sākumposmā (7. att.). nozares pievienotā 
vērtība 2020. gada pirmajā pusē nozīmīgi 
samazinājās, taču jau 2020. gada otrajā 
pusē nozares sniegums strauji uzlabojās.

aptaujas dalībnieki norādīja uz iespējām, 
ko pandēmija ir radījusi rūpnieciskajai ražo-
šanai, un statistika liecina, ka 2020. gada 
pirmajā ceturksnī gan produkcijas izlai-
de, gan apgrozījums rūpniecībā pieauga 
(8. att.). turklāt apstrādes rūpniecībā pandē-
mijas sākumposmā attīstības virzība bija iz-
mainīta no samazinājuma divos iepriekšējos 
ceturkšņos uz pieaugumu. 2020. gada otrajā 
ceturksnī gan izlaide, gan apgrozījums bija 
samazinājies, un tas noteikti ietekmēja ikp 
dinamiku. 2020. gada otrajā pusē apstrādes 
rūpniecības apgrozījums un pārdotās pro-
dukcijas apjoms neparasti strauji pieauga.

pretēji priekšstatam, ka pandēmijas lai-
kā “ārējā tirdzniecība ir pilnībā apstājusies” 

un pircēji labprātāk nekā iepriekš pērk vie-
tējās preces, 2020. gada pirmajā ceturksnī 
rūpniecības produkcijas apgrozījuma vietējā 
tirgus daļa bija samazinājusies, bet eksporta 
daļa — palielinājusies (9. att.). otrajā ce-
turksnī, pandēmijas pirmā viļņa “karstākajā” 
laikā, tendence mainījās un raksturīgā vie-
tējā tirgus un eksporta attiecība (35–37 % 
vietējā tirgū pret 63–65 % eksportā) gandrīz 
atjaunojās, bet gada otrajā pusē samazinā-
jās. vietējā tirgus daļas samazinājums rūp-
niecības apgrozījumā ir bijis arī iepriekšējos 
gados, taču, pretēji dinamikai iepriekšējos 
gados, 2020. gadā samazinājums sākās jau 
otrajā ceturksnī.

arī transportā pasažieru skaits gada 
pirmajā ceturksnī parasti ir mazāks nekā 
iepriekšējā gada ceturtajā ceturksnī, bet 
samazinājums nepārsniedz 7 % (10. att.)6. 
pārvietošanās ierobežojumu dēļ 2020. gada 
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7. att. Informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozares pievienotā vērtība pa 
ceturkšņiem, milj. eiro, 2015. gada salīdzināmajās cenās

avots: Csp datubāze, ik10_040c.
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pirmajos divos ceturkšņos (salīdzinot 
2020. gada otro ceturksni ar 2019. gada 
ceturto ceturksni) samazinājums bija daudz 
lielāks: dzelzceļā — par 47 %, autobusu pār-
vadājumos — par 64 %, tramvajos — par 
71 %, bet trolejbusos — par 64 %. trešajā 
ceturksnī pārvadāto pasažieru skaits pieau-
ga. tas nozīmē, ka pandēmijas ietekme uz 
transporta nozari nav ilglaicīga. tā ietekmē 
pasažieru apgrozījumu, bet tikai tās radīto ie-
robežojumu laikā. kad ierobežojumi beidzas, 
pasažieru apgrozījums strauji atjaunojas.

11. attēlā redzama viesnīcās un citās 
tūrisma mītnēs apkalpoto personu skaita un 
tajās pavadīto nakšu skaita dinamika. izmi-
tināšanas nozarei ir sezonāls raksturs, tāpēc 
abi rādītāji gan pieaug, gan samazinās, taču 
novērojumu pēdējos mēnešos samazinājums 
ir bijis neredzēti liels un pieaugums — mazs, 
jo ierobežojumu dēļ uzņēmumi bija spiesti 
pārtraukt darbu. 2020. gada martā, salī-
dzinot ar iepriekšējo mēnesi, tūristu mītnēs 

apkalpoto personu skaits samazinājās par 
49 %, tostarp ārzemju tūristu skaits — par 
55,3 %, un izmitināšanas mītnēs pavadīto 
nakšu skaits samazinājās par 42,8 %, to-
starp ārzemju tūristu skaits — par 51,2 %.  
izmitināšanas un ēdināšanas nozares pv 
samazinājums kopš 2017. gada pirmā ce-
turkšņa nekad nav bijis lielāks par 15 %, 
bet 2020. gada pirmajā ceturksnī tas bija 
25 %. Lejupslīdes zemākais punkts bija 
2020. gada aprīlis — no 2020. gada mai-
ja tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits 
strauji pieauga, bet jau 2020. gada septem-
brī, kad ēdināšanas pakalpojumu sniegša-
nu stipri ierobežoja, atkal sākās lejupslīde.

tirdzniecību vietējā tirgū aptaujas da-
lībnieki uzskatīja par iegūstošu nozari, 
taču statistika to neapstiprina. Redzams, 
ka mazumtirdzniecības apgrozījuma dina-
mika gada ceturkšņos ir tipiska (12. att.), 
bet pēdējos mēnešos atšķiras no iepriek-
šējā gada dinamikas. mazumtirdzniecības  
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avots: Csp datubāze, tu020m.
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avots: Csp datubāze, at020c.
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avots: Csp datubāze, at030c.
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15. att. Imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām, milj. eiro
avots: Csp datubāze, at030c.

apgrozījums palielinājās vēlāk nekā parasti 
(tikai 2020. gada maijā), tā dinamika va-
saras mēnešos atšķīrās no dinamikas ie-
priekšējos gados, gada nogales kāpums bija 
zemāks nekā parasti, un apgrozījuma sama-
zinājums 2021. gada pirmajā mēnesī — lie-
lāks nekā parasti.

pārtikas produktu tirdzniecībā novir-
zes no tipiskās dinamikas bija mazākas 
(12. att.), tomēr aprīlī, kad iepriekšējos 
gados bijis palielinājums, 2020. gadā bija 
samazinājums. jau maijā pārtikas tirdznie-
cības apgrozījums atkal sāka palielināties. 
aptaujas dalībnieki atzīmēja pārtikas tirdz-
niecību kā ieguvēju no pandēmijas ietek-
mes, bet statistiskie dati to neapstiprina.

Ārējās tirdzniecības dinamika pandē-
mijas laikā ir mainījusies no pieauguma uz 
strauju samazinājumu (13. att.), turklāt 
apjoma samazinājums ir sācies pirms pan-
dēmijas iestāšanās. Gada pirmajā ceturk-

snī ārējās tirdzniecības samazinājums būtu  
ierasta dinamikas iezīme, taču, atšķirībā no 
ierastās dinamikas, samazinājums turpinā-
jās arī otrajā ceturksnī. 2020. gada otrajā 
pusē ārējās tirdzniecības darbība atkal uz-
labojās.

Ārējās tirdzniecības apjoma samazinā-
jums atgādina par ārējo apstākļu ietekmi uz 
Latvijas tautsaimniecību. pandēmijas sekas 
ekonomiskās partnerības valstīs ietekmēja 
Latvijas tautsaimniecības pašreizējā modeļa 
pamatus — eksportu un rūpniecisko sadar-
bību, ko raksturo aktīva eksporta un importa 
darbība starppatēriņa preču segmentā. turp-
mākai attīstībai vairāk jāizmanto iekšējie 
avoti.

to apliecina ārējās tirdzniecības sastāv-
daļu dinamika (14. un 15. att.). 2020. gada 
pirmajā ceturksnī kapitālpreču un patēriņa  
preču segmentā eksporta dinamika bija 
apmierinoša, bet starppatēriņa preču  
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segmentā bija samazinājums, kas sācies 
jau 2019. gada trešajā ceturksnī (14. att.). 
Gada otrajā ceturksnī samazinājums bija vi-
sos segmentos un vislielākais tas bija starp-
patēriņa un patēriņa preču segmentos (ietek-
mē rūpniecību un tirdzniecību). 2020. gada 
otrajā pusē eksporta darbība uzlabojās visos 
segmentos.

2020. gada pirmajā ceturksnī importa 
dinamikas novirzes no raksturīgās dinamikas 
bija lielākas kapitālpreču un starppatēriņa 
preču segmentos (15. att.). tās bija sāku-
šās 2018. gada trešajā ceturksnī. patēriņa 
preču segmentā bija samazinājums, bet tas 
atbilst raksturīgai importa dinamikai patēri-
ņa preču segmentā. Gada otrajā ceturksnī 
samazinājums turpinājās visos segmentos, 
bet trešajā ceturksnī imports visos segmen-
tos palielinājās. Ceturtajā ceturksnī imports 
samazinājās kapitālpreču un starppatēriņa 

preču segmentos, bet palielinājās patēriņa 
preču segmentā. tā ir zīme, ka Latvijas rūp-
niecībā jau 2020. gada rudenī sākās sarež-
ģījumi ražošanai nepieciešamo preču un ie-
kārtu iegādei. tos slāpēs eiropas savienības 
līdzekļu ieplūdums Latvijas ekonomikā pēc 
Latvijas atveseļošanās un noturības mehā-
nisma plāna izpildes uzsākšanas.

plašsaziņas līdzekļos tiek uzturēts vie-
doklis, ka pandēmijai ir smagas sociālas 
sekas — bezdarbs un nabadzība. situācija 
Latvijas darba tirgū esot sagriezta kājām 
gaisā.

no 2017. gada vidus nodarbināto 
skaits strauji pieauga (16. att.), bezdarb-
nieku skaits — samazinājās. Gada laikā 
nodarbinātības rezerves bija izsmeltas un 
strādājošo skaits sāka stagnēt, kamēr bez-
darbnieku skaits turpināja samazināties. no 
2020. gada jūlija nodarbināto skaits krasi 

16. att. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits vecumā no 15 līdz 74 gadiem, sezonāli 
izlīdzināti dati, tūkst. cilv.

avots: Csp datubāze, nb001m, nb002m.
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samazinājās, bet bezdarbnieku skaits pieau-
ga, taču gada laikā tas nekad nepārsniedza 
8,8 %.

pārvietošanās un pulcēšanās ierobežo-
jumi sekmēja attālinātā darba (strādāšanas 
mājās) izplatību un pierādīja tā iespējamību, 
priekšrocības un trūkumus. 2020. gada ap-
rīlī 22 % darbinieku 15–74 gadu vecumā 
strādāja attālināti. Ārkārtējās situācijas dēļ 
attālinātā darba veicēju skaits palielinā-
jās astoņas reizes (148,4 tūkst., iepriekš 
to darīja tikai 19 tūkst. darbinieku). tikai  
5,4 % darbinieku, kuriem bija iespēja strā-
dāt attālināti, to neizmantoja.7 pandēmijas 
otrā viļņa laikā, kad bija iespēja strādāt at-
tālināti un saslimstības rādītāji bija augsti, 
attālinātajā darbā iesaistījās plaši nodarbi-
nāto segmenti un sabiedrības daļas, to skai-
tā valsts iestāžu, izglītības iestāžu, privāto 
uzņēmumu darbinieki, ja to ļāva darba spe-
cifika, skolēni un studenti.

17. att. Strādājošo mēneša vidējā neto darba samaksa pa mēnešiem, eiro
avots: Csp datubāze, ds010m.

darba samaksa saglabāja līdzšinē-
jo dinamiku un turpināja paaugstināties. 
2020. gada novembrī darba samaksa privā-
tajā sektorā neparasti samazinājās, bet jau 
decembrī tā atkal palielinājās.

iespēja strādāt attālināti palīdzēja sagla-
bāt gan darbiniekus, gan darba izpildi un 
ienākumus. tas izskaidro, kāpēc darba tirgū 
nav krīzes, strādājošo skaita samazinājums 
un bezdarba līmenis nav kritisks un strādā-
jošo ienākumi pastāvīgi pieaug.

pandēmijas radīto iespējamo zaudēju-
mu kopumā valstī var aptuveni novērtēt pēc 
visvairāk cietušo nozaru devuma kopējās pv 
ražošanā tieši pirms pandēmijas, kad Latvi-
jas tautsaimniecībā bija augsmes periods, 
un 2020. gadā, kad plosījās pandēmija 
(9. tab.).

tūrisma devums pv statistikā netiek uz-
rādīts, jo tas izpaužas vairākos ekonomiskās 
darbības veidos un ir iekļauts tajos. tūrisma 
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9. tab. No Covid‑19 pandēmijas cietušo nozaru devums kopējā PV 2018., 2019. un 
2020. gadā, % no kopā saražotās PV faktiskajās cenās

nozares 2018* 2019 2020

viesmīlības nozare kopā 2,01 2,12 1,41

no tās: 

sabiedriskā ēdināšana un restorāni 1,42

izmitināšana 0,59

tūrisma operatoru darbība 0,24

mākslas, izklaides un atpūtas darbības 2,12 2,18 1,68

tai skaitā: 

radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības 0,57

sporta nodarbības un izklaides darbības 0,48

Gaisa transports 0,60

kopā bez gaisa transporta 4,37

*pēdējie pieejamie dati sīkākā nozaru dalījumā pieejami tikai par 2018. gadu.
avots: Csp datubāze: ikG10_060. kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem.

10. tab. Nozaru, kuras aptaujas dalībnieki ir minējuši, bet nav pārliecinoši nosaukuši 
par visvairāk cietušajām nozarēm no Covid‑19 pandēmijas, devums kopējā PV 2018., 
2019. un 2020. gadā, % no kopā saražotās PV faktiskajās cenās

nozares 2018 2019 2020

apstrādes rūpniecība 12,2 12,0 12,2

vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība kopā 14,3 14,4 14,4

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 4,4 4,3 4,3

no tā: augkopība un lopkopība 1,8

būvniecība 6,4 6,5 7,0

transports, ieskaitot gaisa transportu 8,9 8,3 7,4

informācijas un komunikācijas pakalpojumi 5,5 5,6 5,6

kopā 53,5 51,1 50,9

avots: Csp dati: ikG10_060. kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem.8

satelītkontu aprēķini liecina, ka tūrisma de-
vums ir vismaz 7 % no ikp. mākslas, izklai-
des un atpūtas darbības nozarē 0,88 % no 

kopējās valstī saražotās pv deva azartspēles 
un derības, kas nav nosaukta kā cietusī no-
zare.
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turpretī nozares, kuras aptaujas dalīb-
nieki nosauc, bet pārliecinoši neatzīmē kā 
pirmās visvairāk cietušās nozares, ir nozīmī-
gas Latvijas tautsaimniecībai. no nosaukta-
jām kā visvairāk cietušajām nozarēm vienīgi 
transporta un uzglabāšanas pakalpojumu 
nozares devums ir nozīmīgs — 9,8 % no 
kopējās pv (10. tab.), taču atbildētāji pār-
liecinoši kā zaudētāju ir nosaukuši tikai gai-
sa transportu — tā daļa pievienotajā vērtībā 
2018. gadā bija 0,6 % (9. tab).

pēc Csp datiem, 2018. gadā, kad Lat-
vijas tautsaimniecībā bija augsmes periods, 
visvairāk cietušās nozares (ieskaitot tūrismu) 
kopā ir devušas mazāk par 15 % no kopējās 
pv. turpretī nozares, kuras aptaujas dalīb-
nieki nenosauc kā pirmās visvairāk cietušās 
nozares, ir nozīmīgas Latvijas tautsaimniecī-
bai — tās dod vairāk nekā 50 % no kopējās 
pv (9., 10. tab.).

Secinājumi
Lza Hszn veiktajā aptaujā ne uzaicināto 

skaits, ne atbildējušo skaits nav pietiekams, 
lai aptaujā atklāto varētu uzskatīt par visas 
Latvijas sabiedrības viedokli, tāpēc aptaujas 
rezultāti uzskatāmi tikai un vienīgi par kon-
krētās atbildējušo kopas viedokli.

neņemot vērā iepriekš minēto pārstāv-
niecības ierobežojumu, aptaujas rezultāti 
sniedz skaidri identificējamu atbildētāju 
priekšstatu par pandēmijas ietekmi, kā arī 
informāciju par dažādu sabiedrības daļu 
(ekspertu, uzņēmēju, strādājošo, valsts in-
stitūciju vadītāju) attieksmi pret pandēmijas 
ietekmi.

Lai pārliecinātos par aptaujā iegūto re-
zultātu saskaņu ar patieso situāciju Latvijas 
tautsaimniecībā, aptaujas rezultātu analīze 
papildināta ar atsevišķu makroekonomisko 
un nozaru datu analīzi, izmantojot oficiālās 
statistikas jaunākos pieejamos datus.

aptaujas dalībnieku viedoklis un statis-
tisko datu liecība gan saskan, gan atšķiras; 
aptaujas dalībnieku viedoklī ir jūtama medi-
ju un sociālo tīklu diskusiju ietekme.

kaut gan aptaujas dalībnieki paredz, 
ka pandēmijas ietekmē 2020. gadā Latvi-
jas ekonomiskās darbības rezultāti noteikti 
pasliktināsies, pieļaujot pat ievērojamu ikp 
samazinājumu, lejupslīde, viņuprāt, nebūšot 
ilgstoša, un jau 2021. gadā varot būt pozitī-
vi augsmes rādītāji, bet 2022. gadā atgriezī-
šoties stabila un ilgtspējīga augsme.

kopumā 235 atbildēs nosauktas  
36 nozares, ekonomiskās darbības vei-
di vai jomas, kas, pēc atbildētāju domām, 
pandēmijas ietekmē ir cietušas visvairāk. 
tās ir: viesmīlības nozare, tūrisma nozare, 
mākslas, mūzikas, kultūras un izklaides dar-
bības, transporta nozare (vairāk — gaisa un 
pasažieru transports), sporta darbības. tās 
visas ir nozares, kas saistītas ar pārvietoša-
nās un pulcēšanās ierobežojumiem.

aptaujas dalībnieki neuzskata, ka pan-
dēmija būtu jūtami ietekmējusi rūpniecisko 
ražošanu, tirdzniecību, lauksaimniecību, 
būvniecību un citas Latvijas tautsaimniecī-
bai nozīmīgas nozares.

pandēmijas radīto iespējamo zaudējumu 
var aptuveni novērtēt pēc visvairāk cietušo 
nozaru devuma kopējās pievienotās vērtības 
(pv) ražošanā pirms krīzes. pēc Csp datiem, 
2018. gadā (augsmes periodā) visvairāk 
cietušās nozares kopā ir devušas mazāk par 
15 % no kopējās pv (ieskaitot tūrisma pa-
plašināto ietekmi, ko vērtē ap 7 %). turpretī 
nozares, kuras aptaujas dalībnieki nenosauc 
kā pirmās visvairāk cietušās nozares, ir no-
zīmīgas Latvijas tautsaimniecībai — tās dod 
vairāk nekā 50 % no kopējās pv.

pat pieņemot, ka cietušo nozaru daļa 
kopējā pv ir lielāka nekā pašas nozares ie-
guldījums, jo tās rosina pieprasījumu plašā 
citu nozaru lokā, pandēmijas ietekme Lat-
vijā varētu būt mazāka, nekā pausts līdzši-
nējos novērtējumos, un to nevar pielīdzināt 
krīzei.

kaut gan kopējais noskaņojums valstī 
pauž trauksmi par smagu Covid‑19 pandē-
mijas ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, 
dažādas nozares, ekonomiskās darbības un 
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jomas pārstāvošie aptaujas dalībnieki pau-
duši optimismu un savaldību.

Latvijas tautsaimniecības makroekono-
miskie un nozaru rādītāji liecina, ka pandē-
mijas ietekme, izņemot nozares, kuras skar 
valdības noteiktie darbības ierobežojumi, un 
ārējās tirdzniecības jomā, pagaidām nav no-
zīmīga.

ne aptaujas atbildes un kopējā noskaņa, 
ne arī makroekonomiskie rādītāji neliecina, 
ka Latviju apdraudētu pandēmijas izraisīta 
ekonomiska krīze, ja vien sabiedrības vese-
lības aizsardzībai netiktu atkārtoti ieviesti 
vēl stingrāki un ilgstošāki ārkārtas pasāku-
mi Latvijā un valstīs, kas ir tās ekonomiskie 
partneri.

pandēmijas kaitējošo ietekmi uz taut-
saimniecību mazina vairāki apstākļi: val-
dības politika, nosakot ierobežojumus tā, 
lai tie iespējami maz traucētu ekonomisko 
darbību lielajās tautsaimniecības nozarēs; 
tautsaimniecības struktūra, kas pieļauj attā-
linātā darba iespēju un novērš ekonomiskās 
darbības pārtraukumus un darba ienākumu 
samazināšanos; viegli pieejamais papildu fi-
nansējums no es kopējiem resursiem.

Latvijas tautsaimniecības stāvoklis tuvā-
kajā laikā būs atkarīgs no pandēmijas ietek-
mes tās tirdzniecības partnervalstīs.

pandēmijas sociālā ietekme (fiziskās dis-
tancēšanās radīta depresija, izglītības kvali-
tātes pasliktināšanās attālināto mācību dēļ 
u. c.) un tās ietekme uz ekonomisko attīstību 
šajā rakstā nav analizēta.
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The article is peer‑reviewed.

Avoti un piezīmes
1 turpmāk tekstā, kur tas ir lietderīgi, lie-

tots saīsināts nosaukums — “pandēmi-
ja”.

2 naCe: saimniecisko darbību statistiskā 
klasifikācija eiropas kopienā, 2. redak-
cija. https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/
klasifikacijas/nace‑2‑red/kodi.

3 augstskolu likuma (pieņemts 
02.11.1995., spēkā no 01.12.1995.) 
7. pants “augstskolu un koledžu juri-
diskais statuss un atribūtika” nosaka: 
“valsts dibinātās augstskolas (izņemot 
Latvijas nacionālo aizsardzības akadēmi-
ju) ir atvasinātas publiskas personas”.

4 Covid‑19 dēļ ilgtermiņā negatīvi ietekmē-
tas būs visas nozares. https://www.tvnet.
lv/6995032/covid‑19‑del‑ilgtermina‑ne-
gativi‑bus‑ietekmetas‑visas‑nozares.

5 skaitļu avots: Csp (Centrālā statistikas 
pārvalde) ik10_010c. iekšzemes kop-
produkts no ražošanas aspekta pa ceturk-
šņiem (tūkst. eiro).

6 Csp ziņo, ka Liepājas pilsētas pašval-
dības aģentūra “Liepājas sabiedriskais 
transports” no 2016. gada ir mainījusi 
pasažieru uzskaites metodiku un, sākot 
ar 2016. gadu, dati nav salīdzināmi ar 
iepriekšējiem gadiem.

7 Csp darbaspēka apsekojuma rezultāti.
8 Csp datubāze.
 https://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/

ekfin__ikp__ikp__ikgad/ikG10_060.px/
table/tableviewLayout1/.
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Summary
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the article analyses the impact of the Covid‑19 pandemic on Latvia's economy till Febru-
ary 2021. the article is divided into two parts. the first part shows the results of the survey 
on the effects of the pandemic, organised by the division of Humanities and social sciences 
of the Latvian academy of sciences. the aim of the survey was to clarify the view of lead-
ers of various organisations, employees and experts regarding the economic impact of the 
pandemic on Latvia’s economy and the desired economic development scenario after the 
pandemic. the survey was conducted from 21 april to 30 april 2020, i.e. at the time when 
the state of emergency had already been announced and extended and alarming forecasts 
were stated of the impact of the pandemic on the economy as a whole, and on certain sec-
tors, but no threats were raised yet about the possibility of the second and third wave of the 
pandemic. the results of the survey show that during the time of the survey the response of 
the participants (leaders of responding organisations, employees and experts) to the effects 
of the pandemic was controlled and optimistic. in the second part of the article, the impacts 
of the pandemic are analysed on the basis of available statistics. not only are the impacts of 
the first wave of the pandemic (spring 2020) assessed, but also those of the second wave 
(started in autumn 2020), as far as data availability permits. it has been confirmed that dur-
ing the first wave of the pandemic the economic development, with the exception of certain 
sectors and external trade, was stable and, although the pace of growth decreased due to 
the downturn of these sectors, there was no serious threat of crisis. in autumn 2020, the 
macroeconomic indicators of Latvia's economy improved. during the second wave of the 
pandemic, the impact, as far as it was assessed until February 2021, was more tangible but 
not critical. the third wave of the pandemic had not yet begun while the article was being 
prepared, but the state was getting ready for it.


