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Krievijas-UKrainas Kara eKonomisKā Un sociālā ieteKme latvijā

Pamatinformācija
Karš Ukrainā sākās 2022. gada 24. feb-

ruārī, kad Krievija bez kara pieteikuma ie-
bruka Ukrainas teritorijā. iebrukuma mērķis, 
agresora vārdiem izsakoties, bija Ukrainas 
“denacifikācija” un “demilitarizācija”, Ukrai-
nā dzīvojošo krievu aizstāvība (atbrīvošana). 
Krievijas amatpersonas skaidroja, ka tās 

intereses ir aizskartas, jo Ziemeļatlantijas 
alianses (The North Atlantic Treaty Organi-
zation, NATO) militārie spēki neatlaidīgi tu-
vojas Krievijas Federācijas valsts robežām. 
Ukrainas atbalstā ar finanšu un militārās 
tehnikas piegādēm iesaistījās gandrīz visas 
NATO valstis (arī latvija) un valstis, kas 
nav NATO dalībvalstis (japāna, austrālija).  
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Rakstā analizēta Krievijas-Ukrainas kara ietekme uz Latvijas tautsaimniecību. Pētījuma 
pamatā ir publicēto starptautisko organizāciju un ārzemju un vietējo ekspertu vērtējumu, 
ekonomisko pētījumu, statistiski apstiprinātu faktu un normatīvo dokumentu analīze. Pē-
tījuma mērķis ir prognozēt ekonomikas izaugsmes iespējas Latvijā tuvākajā nākotnē. Pētī-
juma pirmajā daļā identificēti Krievijas-Ukrainas kara ekonomiskās un sociālās ietekmes 
faktori un to ietekmes jomas. Pētījuma otrajā daļā analizēta ietekmes faktoru skarto jomu 
pašreizējā attīstība un prognozēta to turpmākā attīstība. Iespējamās iekšzemes koppro-
dukta izmaiņas uztvertas kā Krievijas-Ukrainas kara ietekmes rezultējošais rādītājs. Iekš-
zemes kopprodukta izaugsmes potenciāls pētīts izlietojuma un ienākumu aspektos, tas ir, 
vērtējot tā izlietojuma un ienākumu sastāvdaļu iespējamās izmaiņas.

Pētījumā secināts, ka, par spīti starptautisko organizāciju un atsevišķu ekspertu prog-
nozēm, ja citi apstākļi nemainīsies, Latvijā Krievijas-Ukrainas kara ietekme būs īslaicīga 
un mērena. 

Pētījums aptver laikposmu no Ukrainas kara sākuma 2022. gada 24. februārī līdz 
2022. gada augusta vidum. Secinājumu pamatošanai izmantotā statistika aptver dažādus 
laikposmus, sākot no 2010. gada.
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Pateicoties NATO piesardzībai, līdz  
2022. gada vidum karš nav kļuvis par trešo 
pasaules karu, tomēr tas ir globāls konflikts.

Krievijas-Ukrainas karš (turpmāk — 
Ukrainas karš) sākās saspringtā brīdī, kad 
latvija un tās ekonomiskie partneri tik tikko 
sāka atgūties no covid-19 pandēmijas radī-
tās epidemioloģiskās krīzes. covid-19 pan-
dēmijas ietekmi mīkstināja eiropas savie-
nības (es) kopējie epidemioloģiskās krīzes 
mīkstināšanas mehānismi, kas tika mērķ-
tiecīgi virzīti tautsaimniecības pārveidošanai 
“Zaļā kursa” un digitalizācijas virzienā. tā-
dējādi tika izveidots efektīvs komplekss, kas, 
risinot vienu problēmu, sekmēja divu vēla-
mu mērķu sasniegšanu. Bagātīgā un mērķ-
tiecīgā papildu finansējuma dēļ pandēmijas 
ekonomiskā un sociālā ietekme es valstīs un 
latvijā līdz brīdim, kad Ukrainā sākās karš, 
bija mazāka, nekā bija gaidīts, un ekonomis-
kā attīstība strauji uzlabojās. 

Pētījuma metodoloģija 
Pētījuma pamatā ir starptautisko organi-

zāciju, ārzemju un vietējo ekspertu publicēto 
vērtējumu, ekonomisko pētījumu, statistiski 
apstiprinātu faktu un normatīvo dokumentu 
analīze. iegūtās informācijas apstrādei iz-
matotas statistikas datu apstrādes un eko-
nomiskās analīzes metodes. 

raksta sagatavošanas brīdī covid-19 
pandēmija vēl nav beigusies. tieši otrādi, 
tuvojoties 2022. gada rudenim, slimības iz-
platība pastiprinās. jau 2021. gada sākumā 
attīstītajās valstīs sākās energoresursu krīze. 
Ukrainas kara ietekmi uz latvijas ekonomi-
ku un covid-19 pandēmijas un energoresur-
su krīzes ietekmi ir grūti nodalīt. tomēr ir 
daži ietekmes faktori, kuru cēlonis ir tikai 
vai galvenokārt Ukrainas karš — to ietekme 
analizēta šajā pētījumā. 

Pētījuma mērķis ir prognozēt ekonomikas 
izaugsmes iespējas latvijā tuvākajā nākot-
nē. Pētījuma pirmajā daļā identificēti Ukrai-
nas kara ekonomiskās un sociālās ietekmes 
faktori un to ietekmes jomas. ietekmes fak-

tori uztverti kā tiešas ietekmes faktori un ne-
tiešas ietekmes faktori. Pētījuma otrajā daļā 
analizēta ietekmes faktoru skarto jomu paš-
reizējā attīstība un prognozēta to turpmākā 
attīstība. ekonomiskās izaugsmes iespējas 
raksturo iekšzemes kopprodukta (iKP) izmai-
ņas — to joprojām uzskata par ekonomiskās 
darbības rezultāta un labklājības mēru. iKP 
izaugsmes potenciāls analizēts raksta pēdējā 
(nobeiguma) daļā — tas pētīts izlietojuma un 
ienākumu aspektos, tas ir, vērtējot tā izlie-
tojuma un ienākumu sastāvdaļu iespējamās 
izmaiņas. Šāda pieeja izvēlēta tāpēc, ka iKP 
izlietojuma un ienākumu rādītāji ir konsolidē-
ti rezultātu rādītāji, kas ļauj izvērtēt ekono-
mikas izaugsmi dažādos aspektos.

ārējā tirdzniecība, investīcijas, taut-
saimniecības nozaru struktūra, darba tirgus, 
nodarbinātība un iedzīvotāju ienākumi, un 
valsts budžets (ieskaitot valsts sociālo bu-
džetu) uztvertas kā jomas, kas koncentrētā 
veidā raksturo iKP sastāvdaļas no izlietoju-
ma un ieņēmumu puses un kuras ietekmē 
visi vai vairākums ietekmes faktoru, tāpēc 
Ukrainas kara ietekme šajās jomās analizēta 
atsevišķi. 

teorētiski arī politiskais ietvars un politis-
kā stabilitāte ietekmē ekonomikas attīstību, 
taču šajā rakstā tie nav plašāk analizēti, jo 
rakstā nav iespējams sniegt ietekmes empī-
riskos pierādījumus.

Ukrainas kara ietekmes analīzē ņemts 
vērā starptautiskais skatījums: karš notiek 
Ukrainā, bet tam ir plaša globāla ietekme. 
latvijai kā es dalībvalstij un atvērtai taut-
saimniecībai starptautiskais skatījums ir se-
višķi nozīmīgs.

ietekmes analīzei izmantoti ārvalstu un 
latvijas statistikas dati dažādos laikposmos, 
sākot no 2010. gada. 2022. gada augusta 
vidū Ukrainas karš bija ildzis piecus mēne-
šus un latvijas statistikas datos kara ietek-
mi varēja izsekot tikai atsevišķos rādītājos, 
tāpēc rakstā plaši izmantoti plašsaziņas lī-
dzekļos publicētie ātrā novērtējuma statis-
tiskie dati.
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Starptautisko organizāciju 
vērtējumi par Ukrainas kara 
ietekmi uz pasaules ekonomikas 
attīstību

starptautiskās organizācijas pasaules 
ekonomikas attīstību tuvākajā nākotnē vērtē 
ar bažām. 

jau 2022. gada aprīlī Pasaules Banka 
(PB) samazināja globālās ekonomikas izaug-
smes prognozi līdz 3,2%, nevis 4,1%, kā 
bija plānots 2022. gada janvārī. 2022. gada 
maija beigās (Ukrainas kara trešajā mēnesī) 
PB vadītājs Deivids malpāss (David Robert 
Malpass, dz. 1956) brīdināja, ka Krievijas 
iebrukums Ukrainā var izraisīt globālās eko-
nomikas recesiju ne tikai tāpēc, ka attīstīta-
jās eiropas valstīs pieaug pārtikas, energo-
resursu un mēslojuma cenas, bet arī Ķīnas 
notikumu dēļ, kur ekonomikas lejupslīdi rada 
stingrie covid-19 pandēmijas ierobežošanas 
pasākumi (mājsēdes) un mājokļu krīze.1 

2022. gada jūnijā PB vēl vairāk sa-
mazināja pasaules ekonomikas izaugsmes 
prognozi 2022. gadam — līdz 2,9%.2 PB 
paredz problēmas 70 pasaules valstīs. eiro-
zonā un asv iKP pieaugums plānots 2,5%, 
bet Ķīnas izaugsme būs 4,3%. 2021. gadā 
pasaules ekonomikas izaugsme bija 5,7%.3 
PB regulārā izdevuma Global Economic 
Prospects (“Pasaules ekonomikas perspek-
tīvas”) priekšvārdā PB prezidents Deivids 
malpāss plašāk skaidro ekonomikas izaug-
smes apdraudējuma cēloņus.4 Pat ja pasau-
les ekonomikā izdotos izvairīties no recesi-
jas, vismaz uz pāris gadiem varētu iestāties 
stagflācija, kad vienlaicīgi pastāv augsta 
inflācija un lēna ekonomikas augsme. viņš 
pauž, ka tās cēloņi ir Ukrainas karš, kas vei-
cinājis enerģijas un pārtikas cenu kāpumu 
un piegāžu ķēžu traucējumus. stagflāciju var 
rosināt arī procentu likmju paaugstināšana, 
kas nepieciešama inflācijas normalizēšanai. 
no stagflācijas visvairāk cietīs ekonomiski 
vājāk attīstītās valstis. 

2022. gada jūnijā arī eiropas centrālā 
banka (ecB) samazināja eirozonas valstu 

ekonomikas izaugsmes prognozes 2022. un 
2023. gadam. Par galveno samazinājuma 
iemeslu ecB nosauc Krievijas iebrukumu 
Ukrainā, kas negatīvi ietekmē tirdzniecību, 
izraisa izejmateriālu deficītu un veicina ener-
ģijas un preču cenu kāpumu.5 ecB progno-
zēja, ka eirozonas ekonomika 2022. gadā 
pieaugs par 2,8%, nevis par iepriekš plānota-
jiem 3,7%, bet 2023. gadā par nedaudz virs 
2%. Plānotā inflācija būs 6,8% 2022. gadā 
un 3,5% 2023. gadā. 2022. gada jūlijā ecB 
paaugstināja procentu likmi, lai mazinātu in-
flāciju.6

ecB savā interneta vietnē ir izveidojusi 
īpašu sadaļu, kurā apkopoti pētījumi par Uk-
rainas kara ietekmi uz es ekonomiku.

eiropas Komisijas (eK) 2022. gada 
vasaras ekonomiskajā prognozē teikts, ka 
“Krievijas agresijas karš pret Ukrainu turpi-
na negatīvi ietekmēt es ekonomiku, nostā-
dot to uz zemākas izaugsmes un augstākas 
inflācijas ceļa”7. Paredzēts, ka es ekono-
mikas izaugsme 2022. gadā būs 2,7% un 
2023. gadā 1,5%. eirozonas valstīs eko-
nomikas izaugsme 2022. gadā būs 2,6%, 
bet 2023. gadā — tikai 1,4%. Gada vidējā 
inflācija 2022. gadā prognozēta rekordaug-
sta — 7,6% eirozonā un 8,3% es valstīs 
kopumā, bet 2023. gadā tā samazināsies 
līdz 4,0% eirozonā un 4,6% es valstīs 
kopumā. latvijas ekonomikas izaugsme 
plānota straujāka nekā es vidēji: 3,9%  
2022. gadā un 2,2% 2023. gadā.

eiropas attīstības un sadarbības orga-
nizācija (The Organisation for Economic 
Co-operation and Development, OECD) ir 
izveidota īpaša interneta vietnes sadaļa par 
Ukrainu. tajā publicēti vismaz 20 pētījumi 
par Ukrainas kara ietekmi dažādos aspek-
tos, piemēram, par Ukrainas kara ietekmi 
uz pasaules finanšu tirgiem8, Ukrainas kara 
bēgļu ietekmi uz eiropas valstu darba tirgu9, 
ietekmi uz investīcijām10 u. c. tas ir pagai-
dām visplašākais starptautisko organizāciju 
publicētais apskats par Ukrainas kara soci-
ālo un ekonomisko ietekmi.

Krievijas-UKrainas Kara eKonomisKā Un sociālā ieteKme latvijā
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starptautiskā darba organizācija (sDo, 
International Labour organisation, ILO) 
galvenokārt analizē Ukrainas kara ietekmi 
uz nodarbinātību un ienākumiem Ukrainā. 
sDo uzsver: “Krievijas agresija pret Ukrai-
nu ir radījusi humanitāro krīzi, zaudētas 
dzīvības, infrastruktūras iznīcināšanu un 
cilvēku ciešanas. līdz 2022. gada jūlija 
beigām eiropas valstīs reģistrēti vairāk nekā  
6,16 miljoni Ukraiņu kara bēgļu, un  
7,1 miljons ukraiņu ir izvietoti Ukrainā, bet 
ārpus savām parastajām dzīvesvietām.”11 
sDo lēš, ka Ukrainas nacionālais ienākums 
2022. gadā samazināsies par 35–45%. 
Kara dēļ ir zaudēti 30% darbavietu (apmē-
ram 4,8 miljoni).12

eiropas arodbiedrību institūts (Eiropean 
Trade Union Institute, ETUI), kas parasti ātri 
reaģē uz aktuālām norisēm darba tirgū, līdz 
2022. gada augusta beigām analīzi par Uk-
rainas kara ietekmi uz eiropas darba tirgu un 
darba attiecībām nebija publicējis.

Ukrainas karš ir ietekmējis arī tradicionā-
lās starptautiskās ekonomiskās sadarbības 
procedūras. Piemēram, Ukrainas kara dēļ 
2022. gada jūlijā Bali salā indonēzijā noti-
kusī divas dienas ilgā G20 finanšu ministru 
sanāksme noslēdzās bez kopīga komunikē. 
sanāksmē asv valsts Kases sekretāre Dže-
neta jelena (Janet Louise Yellen, dz. 1946) 
un austrālijas valsts Kases vadītājs Džims 
Čalmerss (James (Jim) Edward Chalmers, 
dz. 1978) uzsvēruši, ka Krievijas agresija ir 
satricinājusi visu globālo ekonomiku.13 

Latvijas ekspertu izteikumi 
par Ukrainas kara sociāli 
ekonomisko ietekmi Latvijā

“luminor” bankas ekonomists Pēteris 
strautiņš (dz. 1975) vērtē, ka 2022. gada 
pirmā ceturkšņa dati ir bijuši iepriecinoši — 
iKP ir pieaudzis par 5,9%. tas liecina, ka 
latvijas ekonomika ir sākusi atgūties pēc 
covid-19 pandēmijas ietekmes.14 to galve-
nokārt ir noteikusi labvēlīga eksporta dina-
mika, augoša nodarbinātība rūpniecībā un 

lielākajā daļā pakalpojumu eksporta nozaru: 
biznesa, informācijas tehnoloģiju pakalpoju-
mu un tūrisma nozarē. Ukrainas kara ietek-
me vēl nebija jūtama. 

turpretim 2022. gada jūlija beigās (Uk-
rainas kara sestajā mēnesī) latvijas banku 
eksperti prognozēja, ka 2022. gada beigās 
vai 2023. gada sākumā Ukrainas kara un 
Ķīnas izaugsmes bremzēšanās dēļ valstī 
gaidāma recesija (iKP samazināšanās di-
vus mēnešus pēc kārtas), bet nav gaidāma 
krīze.15 recesija īpaši skartu nabadzīgākos 
iedzīvotājus. eksperti domāja, ka augstās 
enerģijas cenas bremzēs ražošanu un iekš-
zemes patēriņu. 

arī latvijas Banka prognozēja, ka  
2022. gada trešajā ceturksnī ekonomikas 
izaugsme varētu apstāties un iKP varē-
tu pat nedaudz samazināties. 2022. gada 
26. jūlijā, uzstājoties latvijas televīzijā, 
latvijas Bankas prezidents mārtiņš Ka-
zāks (dz. 1973) brīdināja, ka ap gadu miju 
(2022./2023. g.) ekonomikas izaugsme var 
palēnināties, bet “par dziļu krīzi runāt nav 
pamata”. Par sabremzēšanās iemeslu viņš 
piebilst: “[..] augstās cenas rudenī liks māj-
saimniecībām tērēt mazāk un eksportējošie 
uzņēmumi sajutīs, ka pasaules ekonomika 
aug lēnāk.”16

latvijas ekonomisti atkārto starptautisko 
organizāciju prognozēs izskanējušos argu-
mentus. tomēr katrai valstij ir savi īpatnēji 
apstākļi, un pat vienādu apstākļu ietekmē 
attīstības trajektorijas var atšķirties. 

Ukrainas kara ekonomiskās un 
sociālās ietekmes izraisītāji 

Eiropas Savienības, ASV, Lielbritānijas, 
Kanādas, Japānas un citu attīstīto 
valstu noteiktās sankcijas Krievijai un 
Baltkrievijai

sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju ir 
Ukrainas kara tiešas ietekmes faktors. 

es, asv, lielbritānijas, Kanādas, japā-
nas un citu valstu noteiktās sankcijas Krie-
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vijai un Baltkrievijai skar galvenokārt tirgus, 
finanšu un enerģētikas sistēmas un ir vērstas 
pret atsevišķām personām, kas finansē vai 
citādi atbalsta Krieviju Ukrainas karā. sank-
cijas aizliedz piegādāt Krievijai atsevišķas 
preču grupas (augsto tehnoloģiju preces, 
lidmašīnu rezerves daļas u. c.) un iepirkt no 
Krievijas energoresursus, zeltu u. c. preces. 
latvijai kā es dalībvalstij ir jāievēro es no-
teiktās sankcijas.

nikolass malders (Nicholas Mulder)  
rak stā par sankciju ietekmi uzsver, ka vēl 
nekad tik stingras sankcijas nav skārušas 
tik lielu pasaules ekonomikā dziļi integrētu 
attīstītās pasaules valsti kā Krievija, kam ir 
nozīmīga vieta pasaules tautsaimniecībā.17 
malders vērtē tikai Krievijai noteiktās san-
kcijas, neminot, ka sankcijas ir noteiktas arī 
Baltkrievijai. maldera rakstā minēts, ka san-
kcijas Krievijai ir noteikušas 38 Ziemeļameri-
kas, eiropas un āzijas valstu valdības.18 viņš 
brīdina, ka Krievijai noteiktajām sankcijām 
globālais ekonomiskais efekts ir daudz lielāks 
nekā jebkas iepriekš pieredzētais. Globalizē-
tā pasaulē plašā tirgus integrācija izvērš un 
dažādo sankciju blakus ietekmi (autors lieto 
vārdu “šokus”) pasaules ekonomikā, un eko-
nomiskā cena, ko rada sankciju noteikšana 
pret lielām un ekonomiski nozīmīgām valstīm 
ir agusta. autors neaicina atteikties no san-
kcijām kā politiskās ietekmes līdzekļa, taču 
norāda, ka to ietekmes mērogam vajadzētu 
būt par iemeslu sankciju ekonomisko seku 
pārskatīšanai, un aicina samērot sankciju 
radīto efektu un izmaksas tā sasniegšanai.

Krievijai un Baltkrievijai noteiktās sank-
cijas plaši ietekmē globālo ekonomiku — re-
sursu, izejvielu un gatavo produktu (tostarp 
ārvalstu uzņēmumos ražoto) pieejamību no 
trim lielām valstīm — no Krievijas un Balt-
krievijas sankciju dēļ un no Ukrainas kara 
postījumu dēļ; starptautisko banku darbību 
un starptautisko kapitāla kustību. 

nav šaubu, ka sankcijas rada vislielāko 
un vistiešāko ietekmi latvijas tautsaimnie-
cībā. sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju 

nozīmē, ka latvijas un Krievijas ekonomis-
kās attiecības tiek būtiski ierobežotas un 
viens ārējā tirgus segments administratīvā 
(ne ekonomiskā) kārtībā tiek likvidēts. lat-
vija joprojām ir atkarīga no Krievijas ener-
goresursu iegādē. sankcijas paredz, ka es 
dalībvalstis pakāpeniski pilnībā atteiksies 
no Krievijas piegādātajiem energoresursiem. 
latvijā summāri energoresursu deficīts nav 
liels, taču galveno energoresursu piegādes 
no vietējiem avotiem (piemēram, elektro-
enerģijas no lielajām hidroelektrostacijām 
un atjaunojamiem energoresursiem (aer)) ir 
neregulāras. tāpēc ir nepieciešami balstre-
sursi, kurus var iegūt tikai importējot. latvija 
no Krievijas un Baltkrievijas ieved arī virkni 
materiālu un izejvielu, kas tagad būs jāmek-
lē citur. latvijas uzņēmumi labprāt izmanto 
Krievijas un Baltkrievijas preču tirgu. ārējās 
tirdzniecības ierobežojumu nozīmība rakstu-
rota turpmāk tekstā.

var secināt, ka Krievijai noteiktās sank-
cijas smagi ietekmēs enerģētikas nozari un 
ārējo tirdzniecību un līdz ar to visu tautsaim-
niecību. Krievijai un Baltkrievijai noteikto 
sankciju dēļ tiks ierobežota liela preču, iz-
ejvielu un materiālu ārējā tirgus daļa un būs 
jāmeklē jauni tirgi sarežģītos apstākļos, jo 
sankciju ietekme ir globāla. ietekmes ilgums 
būs atkarīgs no uzņēmēju veiksmes jaunu 
tirgu meklējumos. nenoteiktība un sankciju 
radītais resursu trūkums veicina cenu kāpu-
mu, bet tas nevar būt ilglaicīgs. 

Enerģētikas krīze un atteikšanās no 
Krievijas energoresursiem

enerģētikas krīze daļēji ir Ukrainas kara 
tiešas ietekmes faktors, jo tā ir sākusies 
2021. gadā, tas ir, pirms Ukrainas kara, bet 
Ukrainas karš to ir saasinājis. 

enerģētikas krīzi ir radījusi augstā energo-
resursu cena un Krievijas rīcība, ierobežojot 
energoresursu piegādes “nedraudzīgajām val-
stīm”, tas ir, valstīm, kas atbalsta Ukrainu.

2022. gada 1. augustā intervijā spānijas 
laikrakstam El Mundo eK prezidente Urzula  
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fon der leiena (Ursula Gertrud von der 
Leyen, dz. 1958) brīdināja, ka enerģētikas 
krīze var kļūt vēl dziļāka.19

latvijas republikas saeima 2022. gada 
14. jūlijā pieņēma grozījumus enerģētikas 
likumā (papildināja likuma 106. pantu ar 
ceturto daļu), kas paredz dažādot dabasgā-
zes piegāžu ceļus, nodrošināt dabasgāzes 
stratēģiskās rezerves un aizliegt Krievijas 
dabasgāzes piegādes, sākot ar 2023. gada 
1. janvāri.20 saeimas lēmums atbilst es stra-
tēģiskajam mērķim — atteikties no Krievijas 
naftas un dabasgāzes, lai samazinātu tās ie-
spējas finansēt bruņošanos un karu Ukrainā. 
likums uzdod vienotajam dabasgāzes pār-
vades un piegādes operatoram nodrošināt 
infrastruktūru, kas ļauj saņemt dabasgāzi no 
citiem avotiem. Paredzēts, ka Krievijas da-
basgāzes importu izdosies aizstāt ar alternatī-
vām dabasgāzes piegādēm no citiem avotiem 
un citiem energoresursiem tā, ka necietīs ne 
ražojošie objekti, ne mājsaimniecības.

lēmums ir pieņemts savlaicīgi, jo Krie-
vija ir sākusi izmantot dabasgāzes piegādes 
kā politisku ieroci pret valstīm, kas atbalsta 
Ukrainu vai tuvojas nato. Krievijas valsts 
dabasgāzes koncerns Gazprom 2022. gada 
jūnija vidū samazināja vācijai pa Nord Stre-
am gāzesvadu līdz 40%, bet no 2022. gada  
27. jūlija — līdz 20% no cauruļvada jau-
das. Dabasgāzes piegāde pa jauno Nord 
Stream-2 gāzes vadu nav uzsākta. arī da-
basgāzes piegāde latvijai 2022. gada vasa-
ras sākumā notika ar pārtraukumiem21, bet 
vēlāk tika pārtraukta. 2022. gada augusta 
sākumā dabasgāzes piegāde bija pārtraukta 
12 es dalībvalstīm. Krievija pamato piegāžu 
atteikumu ar to, ka valstis nav ievērojušas 
Krievijas prezidenta 2022. gada 31. martā 
parakstīto dekrētu, kas paredz, ka, sākot ar 
2022. gada 1. aprīli, no valstīm, kuras Krie-
vija uzskata par nedraudzīgām, samaksa par 
dabasgāzi tiks pieņemta tikai Krievijas rubļos.

enerģētikas krīzes redzamākā un ietek-
mīgākā izpausme ir energoresursu cenu kā-
pums, ko raksturo importa vienības vērtības 

kāpums šajā preču grupā (1., 2. att.). Paras-
tais skaidrojums ir, ka piegāžu nenoteiktības 
dēļ intensīvi tiek veidotas valstu naftas un 
dabasgāzes rezerves, tāpēc strauji aug pie-
prasījums, kuru grūti izpildīt. nav iemesla 
apgalvot, ka pieprasījuma kāpuma iemesls 
ir tikai Ukrainas karš, jo cenu kāpums ir 
sācies pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, 
taču Krievijas kā nozīmīgas energoresursu 
piegādātājas naidīgā retorika pret es valstīm 
un asv to noteikti ir pastiprinājusi. cenu 
kāpumu atbalsta masīvie finanšu resursi, 
kas palīdzības veidā nonāca iedzīvotāju un 
uzņēmēju rīcībā pasaules finanšu krīzes un 
covid-19 pandēmijas laikā. 

viens no energoresursu cenu kāpuma 
iemesliem ir palielināta pieprasījuma neat-
bilstība energoresursu piegāžu un pārstrā-
des jaudām. covid-19 pandēmijas laikā 
vairāki uzņēmumi (tostarp energoresursu 
pārstrādes un piegādes uzņēmumi) bija 
spiesti samazināt vai pat apturēt darbību, 
un pieprasījums pēc energoresursiem strau-
ji samazinājās, bet, uzņēmumiem atsākot 
darbību, strauji palielinājās. energoresursu 
cenu kāpumu uztur panika un bailes, ka 
energoresursu var pietrūkt. tas mudina vei-
dot neparasti lielas rezerves arī uzņēmumos 
un mājsaimniecībās. 

ekonomisti cenšas pārliecināties, vai glo-
bālajā finanšu sistēmā, kāda bija izveidoju-
sies līdz 2022. gada vidum un ko raksturo 
milzīgs finanšu pieplūdums pasaules finan-
šu krīzes un covid-19 pandēmijas seku mīk-
stināšanai, energoresursu cenas ir uzskatā-
mas par pārāk augstām. Piemēram, kādā 
interneta diskusijā izcilais amerikāņu ekono-
mists Pols Krugmens (Paul Robin Krugman,  
dz. 1953) viedokļa pamatošanai ir salīdzi-
nājis, cik ilgi (stundās) dažādos laikposmos 
vidējas algas pelnītājam amerikā ir bijis jā-
strādā, lai varētu nopirkt 10 galonus deg-
vielas.22 viņš secina, ka pirms 10 gadiem 
10 galonu degvielas vidējas algas pelnītājam 
maksāja apmēram 1,5 stundas darba, pirms 
covid-19 pandēmijas — apmēram vienu 



43

Krievijas-UKrainas Kara eKonomisKā Un sociālā ieteKme latvijā

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

Starppatēriņa preces Enerģija Ražošanas līdzekļi Ilgstoša patēriņa preces Īslaicīga patēriņa preces

-50.0

-30.0

-10.0

10.0

30.0

50.0

70.0

90.0

110.0

130.0

150.0

Starppatēriņa preces Enerģija Ražošanas līdzekļi Ilgstoša patēriņa preces Īslaicīga patēriņa preces

1. att. Importa cenu indeksi – salīdzinājums ar iepriekšējo periodu
avots: [oficiālās statistikas portāls]. tabula rce010m. eksporta vienības vērtības un importa cenu indeksi 
sadalījumā pa cPa iedaļām un nodaļām 2011m01–2022m05. Oficiālās statistikas portāls. https://data.stat.gov.
lv/pxweb/lv/osP_PUB/start__veK__rc__rce/rce010m/. sk. 2022. g. 26. aug. 

2. att. Importa cenu indeksi – salīdzinājums ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu
avots: [oficiālās statistikas portāls]. tabula rce010m. eksporta vienības vērtības un importa cenu indeksi 
sadalījumā pa cPa iedaļām un nodaļām 2011m01–2022m05. Oficiālās statistikas portāls. https://data.stat.gov.
lv/pxweb/lv/osP_PUB/start__veK__rc__rce/rce010m/. sk. 2022. g. 26. aug.
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stundu darba, bet to iespaidoja citi apstākļi, 
savukārt 2022. gada augustā — 1,3 stun-
das. ekonomisti arī meklē augsto cenu dzi-
ļākos cēloņus.23 

eK ir uzņēmusies vadību energoresursu 
krīzes risināšanā es valstīs. iezīmējas vai-
rāki virzieni dziļas krīzes novēršanā — gan  
es institūcijas, gan dalībvalstis individuāli 
meklē jaunus energoresursu avotus, tiek 
noteikti energoresursu taupīšanas mērķi, 
pārveidota energoresursu infrastruktūra un 
paplašināti nacionālie energoresursu avoti. 
ir izskanējis priekšlikums par vienotu ener-
goresursu iepirkumu es valstīs, kas ļautu 
vienoties par izdevīgākiem energoresursu 
piegāžu apjomiem un cenām. 

2022. gada augustā es dalībvalstis pie-
ņēma ārkārtas plānu dabasgāzes taupīšanai, 
kura mērķis ir mazināt Krievijas dabasgāzes 
piegāžu pilnīgas pārtraukšanas ietekmi.24 
Plānā paredzēts samazināt dabasgāzes iz-
mantošanu dalībvalstīs par 15%, sākot tau-
pīt jau no 2022. gada augusta.25 Pagaidām 
dabasgāzes taupīšana būtu brīvprātīga, bet, 
krīzei padziļinoties, taupība kļūtu obligāta. 
Dalībvalstīm līdz 2022. gada septembrim 
bija jāizstrādā “nacionālie ārkārtas rīcības 
plāni” gadījumam, ja Krievija pilnībā pār-
trauktu dabasgāzes piegādi. 

Šī raksta sagatavošanas laikā latvijā vēl 
nebija panākta vienošanās par energoresur-
su samazināšanas iespējām un lietderību, 
tomēr 2022. gada augusta sākumā ministru 
prezidents Krišjānis Kariņš (dz. 1964) valsts 
pārvaldei uzdeva gatavoties enerģijas taupī-
bas pasākumu ieviešanai gaidāmajā apkures 
sezonā. visiem ministriem un valsts kance-
lejas direktoram līdz 2022. gada 19. augus-
tam bija jāiesniedz ekonomikas ministrijai 
informācija par tās iestāžu un kapitālsabied-
rību plānotajiem enerģijas taupīšanas pasā-
kumiem un prognozēto ietaupījuma apjomu. 
ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada  
2. septembrim bija jāizstrādā vadlīnijas, ku-
rās noteikti kopējie mērķi enerģijas ietaupī-
jumam gaidāmajā apkures sezonā.26

eiropā lielā steigā tiek būvēti jauni vai at-
jaunoti pastāvošie energoresursu piegāžu tīkli, 
lai aizstātu riskantās energoresursu piegādes 
no Krievijas. latvijā jau tagad daļa dabasgāzes 
pienāk no Klaipēdas (lietuva) sašķidrinātās 
gāzes termināļa. lai pilnībā aizstātu piegādes 
no Krievijas, latvijas amatpersonas paļaujas 
uz sašķidrinātās gāzes termināli Paldisku ostā 
(igaunija), kuru plānots pabeigt 2022. gada 
rudenī. tiek gatavots projekts sava sašķidrinā-
tās gāzes termināļa būvniecībai. 

alternatīvo dabasgāzes un naftas pie-
gāžu avotu meklējumos ir iesaistītas ne tikai 
es institūcijas, bet arī asv. Dabasgāze un 
nafta tiek meklēta āzijas naftas lielvalstīs un 
citur. es valstīm ir pieejama sašķidrinātā da-
basgāze no asv. 

nacionālo energoresursu avoti, kas tur-
klāt atbilst es “Zaļā kursa” politikai, ir ener-
ģijas ieguve no aer un atomenerģija. Plaš-
saziņas līdzekļos izskanējusi ziņa, ka vācijā 
pieļauj iespēju neslēgt trīs atlikušās atom-
elektrostacijas, taču tās nodrošinātu tikai 
6% no vācijas elektroenerģijas patēriņa.27 
vācijā ir atjaunota ogļu spēkstacijas darbība, 
taču tas neatbilst es “Zaļā kursa” politikai. 
vācijas kanclers olafs Šolcs (Olaf Scholz, 
1958) to uzskata par īslaicīgu pasākumu un 
brīdina, ka nevajadzētu ieslīgt globālā fosilo 
kurināmo, it īpaši ogļu, renesansē.28 Dažās 
citās es dalībvalstīs pieņemts lēmums bū-
vēt jaunas atomelektrostacijas. tas ir pie-
ļaujams, jo es ir atzinusi atomenerģiju par 
pielīdzināmu “zaļajai enerģijai”. Francijas 
prezidents emanuels makrons (Emmanuel 
Jean-Michel Frédéric Macron, dz. 1977) 
jau 2022. gada februārī paziņoja, ka vēlas 
uzbūvēt vēl 14 jaunus kodolreaktorus, lai 
sekmētu atteikšanos no fosilā kurināmā.29 
arī latvijas enerģētikas likumā paredzēts, 
ka ministru kabinetam līdz 2023. gada  
31. decembrim ir jāiesniedz saeimā ziņo-
jums par nacionālo kodolenerģijas program-
mu (pārejas noteikumu 72. punkts).

lai mazinātu atkarību no Krievijas da-
basgāzes piegādēm un nepieļautu, ka naf-
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tas un dabasgāzes piegādes tiek izman-
totas kā politiskie ieroči, turcija sākusi 
dabasgāzes ieguvi vidusjūrā un melnajā 
jūrā. 2021. gadā turcija no Krievijas im-
portēja apmēram 45% no sava dabasgāzes  
patēriņa.30 

var paredzēt, ka tad, kad būs izveido-
ta jauna globālā piegāžu sistēma, izveido-
tas drošības rezerves, mazinājies stress un 
ekonomika būs absorbējusi brīvos finanšu 
resursus, energoresursu cenas pakāpeniski 
pazemināsies. 2022. gada vasarā naftas un 
dabasgāzes tirgū cenas sāka samazināties.31 
Pirmās ziņas par energoresursu cenu paze-
mināšanos pienāca no asv.32 

cenu samazinājumu skaidro ar bažām 
par ievērojamu pieprasījuma kritumu, jo ir 
palielinājušies jēlnaftas un degvielas uzkrā-
jumi un, netipiski vasaras sezonai, ir samazi-
nājies degvielas patēriņš. naftas cenas mak-
simums bija sasniegts 2022. gada 8. martā, 
kad barels naftas maksāja 123,7 asv do-
lārus. 2022. gada 7. augustā asv izplatītā 
WTI markas jēlnafta zaudēja 2,3% savas 
vērtības un sasniedza 88,54 asv dolārus par 
barelu (zemākais rādītājs kopš 2022. gada  
2. februāra). Brent markas jēlnaftas cena 
samazinājās par 3%, sasniedzot 94 asv 
dolārus par barelu (zemākais rādītājs kopš  
2022. gada 19. februāra).33 

naftas cenu samazinājumu sekmēja arī 
tas, ka attīstīto valstu kopdarbības rezultātā 
paplašinātajai naftas eksportētājvalstu orga-
nizācijai oPec+ (Organization of the Petro-
leum Exporting Countries) izdevās vienoties 
par naftas ieguves palielinājumu.34 nav iz-
slēgts, ka degvielas pieprasījuma samazinā-
šanās ir saistīta ar pārāk augstām cenām. 

var secināt, ka mērķtiecīgas es valstu 
kopdarbības rezultātā meklējot jaunus ener-
goresursu avotus, pārveidojot energoapgā-
des infrastruktūru un īstenojot energoresur-
su taupības pasākumus, enerģētikas krīze 
un atteikšanās no Krievijas energoresursiem 
ir pārvarama un ilgtermiņā nopietnas sekas 
latvijas tautsaimniecībā neradīs.

Izejvielu un materiālu pieejamība un 
cenu sadārdzināšanās

izejvielu un materiālu pieejamība daļēji 
ir Ukrainas kara tiešas ietekmes faktors, jo 
izejvielu un materiālu pieejamība strauji pa-
sliktinājās un cenas paaugstinājās pirms Uk-
rainas kara, bet Ukrainas kara dēļ noteiktās 
sankcijas situāciju saasināja. 

augstas energoresursu cenas izraisa ra-
žošanas izmaksu un pārdošanas cenu pa-
lielinājumu visā tautsaimniecībā. taču tas 
nav vienīgais iemesls izejvielu un materiālu 
cenu kāpumam — to ietekmēja arī ierobežo-
tā resursu pieejamība, jo pieprasījums pār-
sniedza piedāvājumu. Pieprasījums strauji 
palielinājās, tautsaimniecībai atgūstoties 
pēc covid-19 pandēmijas, turpretim piedā-
vājums palielinājās lēnāk, jo izejvielu un ma-
teriālu ražotāji un piegādātāji nespēja sekot 
straujajam pieprasījuma palielinājumam.

izejvielu un materiālu pieejamība sāka 
pasliktināties un cenas sāka paaugstināties 
jau 2021. gada otrajā pusē. Pēc Krievijas 
iebrukuma Ukrainā un sankciju noteikšanas 
Krievijai un Baltkrievijai daļa latvijas taut-
saimniecībai nozīmīgu izejvielu un materiālu 
tirgu tika būtiski ierobežoti vai slēgti. 

Preču importa cenu kāpums bija sā-
cies jau 2021. gada trešajā ceturksnī  
(1., 2. att.). salīdzinot ar cenu kāpumu 
enerģijas sektorā, starpproduktu cenas ir kā-
pušas mēreni, un ražošanas līdzekļu, ilgsto-
ša patēriņa un īslaicīga patēriņa preču cenu 
kāpums līdzinās inflācijai. abas tendences ir 
labvēlīgas ekonomikas attīstībai — gan no 
ražošanas, gan pieprasījuma puses.

Pēc ekspertu domām, Ukrainas kara dēļ 
visvairāk cietīs alumīnija, niķeļa, pallādi-
ja un vanādija piegādes rūpniecībai, kā arī 
minerālmēslu piegādes lauksaimniecībai.35 
Krievija ir nozīmīga ne tikai energoresursu 
piegādātāja, bet arī pallādija ražotāja (ap-
mēram 43% no pasaules ražošanas apjoma) 
un eksportētāja (20% no pasaules ekspor-
ta apjoma). arī vanādija ražošanas un eks-
porta daļa no Krievijas ir augsta — attiecīgi  
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20% un 25% no pasaules ražošanas un 
eksporta apjoma.36 Ukrainas zemes dzīlēs 
atrodas ogles, dabasgāze, nafta. Pirms kara 
Ukrainas teritorijā bija metālu un citu derīgo 
izrakteņu, tostarp litija, atradnes, kaļķak-
mens, titāna rūdas, urāna, zelta, cirkonija 
rūdas un stroncija atradnes (tagad tās ir 
Krievijas okupētajā daļā).37 

Krievijas un Baltkrievijas tirgus slēgšanas 
efektu var izsekot pēc ārējās tirdzniecības 
datiem. no tiem var arī secināt, kādas no-
zares izejvielu un materiālu tirgus slēgšana 
ietekmēs visvairāk.

2022. gada jūlija beigās latvijas uzņē-
mēji un eksperti atzina, ka izejvielu un ma-
teriālu cenas ir sākušas samazināties metā-
liem, kokmateriāliem, atsevišķiem pārtikas 
produktiem un citām izejvielām.38 Uzņēmēji 
ir pratuši atrast jaunus materiālu un izejvielu 
piegādes avotus. 2022. gada augustā pub-
licēta ziņa, ka pārtikas cenas pasaulē jūlijā 
strauji samazinājušās.39 

var secināt, ka izejvielu un materiālu pie-
ejamība pakāpeniski uzlabojas un cenas pa-
zeminās. augošs tirgus sekmēs ražojošo un 
piegāžu uzņēmējdarbību un investīcijas šajā 
jomā, atvieglos saistīto uzņēmumu darbību 
un uzlabos valsts ekonomiku.

Latvijas Austrumu robežas un 
aizsardzības spēju stiprināšana

latvijas austrumu robežas un aizsar-
dzības spēju stiprināšana ir Ukrainas kara 
netiešas ietekmes faktors, tomēr Ukrainas 
karš ir saasinājis latvijas aizsardzības spēju 
stiprināšanas nepieciešamību starptautiskā 
skatījumā.

nato austrumu robežas stiprināšana 
kļuva aktuāla pēc Baltkrievijas atbalstītās 
sīrijas bēgļu kampaņas 2021. gadā. tā 
pārliecināja, ka vāja latvijas austrumu ro-
beža ar Krieviju un Baltkrieviju, kas ir arī 
es austrumu robeža, rada apdraudējumu 
ne tikai latvijai, bet arī citām es valstīm. 
Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā latvijas  
austrumu robežas stiprināšana ir nato 

austrumu flanga aizsardzības politikas uz-
manības lokā. 

Kopējais latvijas austrumu robežas 
garums ir 456,5 km, no tiem gandrīz  
283,6 km ir robeža ar Krieviju un  
172,9 km — ar Baltkrieviju.40 

robežas stiprināšana jau ir sākta —  
iekārtota robežas josla, izbūvēta kontrolpē-
du josla, sakārtotas pieguļošās teritorijas 
un izbūvētas laipas, bet pēdējos gados — 
izbūvēts aizsargžogs. vēl paredzēts robežu 
aprīkot ar jaunākajām informācijas un ko-
munikāciju tehnoloģijām (iKt), kā arī stip-
rināt informatīvo telpu. citējot latvijas re-
publikas aizsardzības ministra arta Pabrika  
(dz. 1966) teikto, “robežu paredzēts padarīt 
par 21. gadsimtam atbilstošu un tehnolo-
ģiski moderni aprīkotu vietu”41. tiks ierīko-
ti jauni apraides masti, un tie tiks pieslēgti 
platjoslas optiskajam tīklam. Paredzēts, ka 
robežas izbūve uzlabos informatīvo telpu, 
mobilo sakaru un sabiedrisko mediju pieeja-
mību pierobežas iedzīvotājiem. 

lai stiprinātu nato un es austrumu ro-
bežu ar Krieviju un Baltkrieviju, latvijā pa-
redzēts palielināt nato spēku klātbūtni.42 
ādažu bāzē ir izvietota nato paplašinātās 
klātbūtnes daudznacionālā kaujas grupa, 
ko vada Kanāda. tā apvieno vairāk nekā  
1500 karavīru no desmit valstīm: Kanādas, 
albānijas, Čehijas, islandes, itālijas, meln-
kalnes, Polijas, slovēnijas, spānijas un slo-
vākijas. ādažos un lielvārdē ir dislocēti asv 
karavīri. 2022. gada maija sākumā latvijā 
izvietotajam nato kontingentam pievieno-
jās arī dāņu bataljons. 

2022. gada jūlija sākumā latvijas re-
publikas aizsardzības ministrija paziņoja par 
plāniem turpmāko divu gadu laikā izveidot 
vēl vienu starptautisku militāro bāzi — Zal-
ves militāro poligonu, kas atradīsies aiz-
kraukles un jēkabpils novados (Zalves, sau-
kas, viesītes, Daudzevas un seces pagasta 
teritorijās). 

latvijas aizsardzības spēju stiprinā-
šanas vajadzībām ir aktualizējies jautā-
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jums par savas aizsardzības industrijas  
izveidošanu.

var secināt, ka latvijas austrumu ro-
bežas un aizsardzības spēju stiprināšana 
palielinās pieprasījumu enerģētikas un būv-
niecības nozarei, būvmateriālu, pārtikas un 
sadzīves preču ražošanas un tirdzniecības 
nozarēm, iKt nozarei, rosinās izveidot aiz-
sardzības industrijas kompleksu, stiprinās 
inovāciju gan iKt, gan rūpnieciskās ražo-
šanas jomā un ļaus ietaupīt resursus, kas 
nepieciešami pierobežas rajonu informatīvās 
telpas uzlabošanai.

Civilā un militārā palīdzība Ukrainai
civilā un militārā palīdzība Ukrainai ir 

Ukrainas kara tiešas ietekmes faktors.
civilā un militārā palīdzība Ukrainai 

statistikā nav atspoguļota, bet tai ir nozīme 
latvijas tautsaimniecībā. civilā palīdzība 
Ukrainai palielina energoresursu, sadzīves 
un pārtikas preču un farmācijas (medika-
menti, tehnoloģijas) produktu pieprasījumu, 
jo uz Ukrainu nogādātās preces (tostarp zie-
dotās) tiek iegādātas latvijas tirdzniecības 
uzņēmumos. 

militārā palīdzība nav bezmaksas un rada 
izdevumus, bet to finansēšana nav pieejama 
izpētei. turklāt latvija jau no kara sākuma ir 
sniegusi palīdzības finansējumus Ukrainai, 
piemēram, granta iemaksu piecu miljonu 
eUr apmērā Pasaules Bankas trasta fondā. 
Šis finansējums ir nonācis Ukrainā. Papildus 
latvija ir sniegusi arī finanšu palīdzību ar 
valsts galvojumu 10 miljonu eUr apmērā 
Ukrainas sociālās un nodarbinātības jomu 
atbalstam. līdz 2022. gada jūlijam latvijas 
valsts kopumā palīdzībai Ukrainai bija veltī-
jusi vairāk nekā 220 miljonu eiro jeb aptu-
veni 0,75% no iKP.43

var secināt, ka civilā palīdzība Ukrai-
nai, kaut nedaudz, bet tomēr palielina 
pieprasījumu tirdzniecībā, pārtikas preču 
ražošanas nozarē un rūpniecības nozarēs, 
kas ražo sadzīves un farmācijas preces. 
militārā un finanšu palīdzība rada izmak-

sas, bet ar attaisnotu mērķi — drošības 
stiprināšana.

Ukrainas kara bēgļi
Ukrainas kara bēgļi ir Ukrainas kara tie-

šas ietekmes faktors.
Dati par Ukrainas bēgļu skaitu latvijā 

ir mainīgi un neskaidri. Bēgļi turpina ieras-
ties, lai gan mazākā skaitā nekā Ukrainas 
kara sākumā. vairākumā gadījumu cilvēki 
dodas tranzītā vai pēc īsas uzturēšanās lat-
vijā atgriežas Ukrainā. Pēc latvijas plašsa-
ziņas līdzekļos rodamās valsts robežsardzes 
priekšnieka Gunta Pujāta (dz. 1981) snieg-
tās informācijas, līdz 2022. gada augustam 
latvijas austrumu robežu bija šķērsojuši ap 
120 tūkstošiem ukraiņu.44 Pēc 2022. gada 
10. augustā plašsaziņas līdzekļos publicēta-
jiem datiem, latvijā ir ieradušies vairāk nekā 
36 tūkstoši bēgļu no Ukrainas45, savukārt 
pēc 2022. gada 15. augustā publicētajām 
ziņām — latvijā reģistrēti 36648 Ukrainas 
bēgļi.46 

Kara bēgļi ietekmē latvijas tautsaimnie-
cību divejādi. no vienas puses, bēgļu ieraša-
nās prasa papildu resursus to uzņemšanai. 
latvijā galvenokārt ierodas sievietes darb-
spējas vecumā ar maziem bērniem, retāk vī-
rieši darbspējas vecumā. Papildu resursi ne-
pieciešami bēgļu reģistrācijai, izmitināšanai, 
izglītības pakalpojumu sniegšanai bērniem 
un veselības pakalpojumu sniegšanai. jau 
2022. gada aprīļa beigās latvijas skolās mā-
cījās 3789 Ukrainas kara bēgļu bērni.47 tūlīt 
pēc kara sākuma — 2022. gada 3. martā — 
latvijas valdība pieņēma Ukrainas civiliedzī-
votāju atbalsta likumu.48 tā mērķis ir sociālā 
atbalsta sniegšana Ukrainas civiliedzīvotā-
jiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar 
atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas iz-
raisītā bruņotā konflikta dēļ, kā arī vispārēja 
atbalsta sniegšana Ukrainas sabiedrībai. 

no otras puses, Ukrainas bēgļi, dzīvo-
jot latvijā, palielina pieprasījumu pēc pre-
cēm un maksas pakalpojumiem, tādējādi  
paplašinot iekšējo tirgu. Ukrainas bēgļi  
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labprāt iesaistās darba tirgū, ja vien tas ir 
iespējams, mazinot darbaspēka deficītu.49 

var secināt, ka Ukrainas kara bēgļu ie-
rašanās latvijā rada gan zaudējumus, gan 
ieguvumus, bet galvenais — tie papildina 
darbaspēka resursus un iKP. 

Ukrainas tautsaimniecības atjaunošana
Ukrainas tautsaimniecības atjaunošana 

ir Ukrainas kara tiešas ietekmes faktors.
Uzrunājot starptautisku konferenci Švei-

cē 2022. gada jūlijā, Ukrainas prezidents 
volodimirs Zelenskis (Volodymyr Zelenskyy, 
dz. 1978) ziņoja, ka valsts atjaunošanai ne-
pieciešami līdz pat 750 miljardiem eiro.50 
eK priekšsēdētāja Urzula fon der leiena 
šajā konferencē paziņoja, ka es izveidos 
starptautisku platformu Ukrainas atjauno-
šanai pēc kara beigām. Šveices konferences 
laikā sadarbībā ar Ukrainu konferences da-
lībnieki — 42 valstis un piecas starptautis-
kās organizācijas — vienojās par Ukrainas 
atjaunošanas procesa pamatprincipiem jeb 
lugāno deklarāciju.51 

tas nozīmē, ka arī latvija var atrast vietu 
šajā platformā un pilntiesīgi piedalīties Uk-
rainas atjaunošanas darbā. latvijas uzņēmu-
mi jau ir izveidojuši sakarus ar Ukrainas or-
ganizācijām. salīdzinot ar iespējām latvijā, 
Ukrainas tirgus ir milzīgs, jo kara postījumi ir 
nodarīti visā Ukrainas teritorijā. turklāt Uk-
raina vēlas ne tikai atjaunot kara bojājumus, 
bet vienlaikus kopumā pārveidot savu eko-
nomiku, to modernizēt, īstenot pamatīgas 
reformas, gatavojoties iestājai es. Ukraina 
ziņojusi, ka neatliekamie darbi maksātu ap-
mēram 65 miljardus eiro. Ukraina vēlas vēl 
pirms karadarbības beigām atjaunot ūdens 
un elektrības piegādes apdzīvotām vietām, 
restaurēt tiltus un skolas, izbūvēt pagaidu 
mājokļus.52

Finanšu resursi tiks izmantoti gan izej-
vielu un materiālu iegādei, gan darbaspēka 
algošanai. tas sola jaunu tirgu plašam noza-
ru lokam: izejvielu un materiālu ražošanai, 
būvniecības, transporta un iKt nozarēm, 

audumu un apģērbu ražošanai un citām 
jomām, tostarp zinātniskai pētniecībai. 
Būvniecības nozares uzņēmēji uzskata, ka 
latvijas uzņēmumi varētu sniegt palīdzību 
tipveida projektu izstrādē, projektu vadībā, 
attīstīšanā un ieviešanā dzīvē Ukrainā. viņi 
uzskata, ka vest lielus būvmateriālu daudzu-
mus uz Ukrainu būtu ļoti dārgi, drīzāk būtu 
jāattīsta būvmateriālu ražošana Ukrainā. 
latvijas koka moduļveida ēku un risinājumu 
uzņēmums Nordic Homes arī ir iesaistījies 
pagaidu mājokļu būvniecībā Ukrainas bēg-
ļiem, kas izmitināti Polijā.53 

var secināt, ka Ukrainas atjaunošana 
pēc karadarbības beigšanas nozīmīgi palieli-
nās ārējā tirgus pieprasījumu plašam nozaru 
lokam, ļaus uzlabot ne tikai rūpnieciskās ra-
žošanas rādītājus, bet arī eksporta un mak-
sājumu bilances rādītājus.

Ukrainas kara ietekmes 
ekonomiskās un sociālās sekas

Ārējā tirdzniecība
ārējās tirdzniecības analīzes mērķis ir 

noskaidrot, vai un kā Krievijai un Baltkrie-
vijai noteiktās sankcijas un energoresursu 
krīze, ciktāl tā ir saistīta ar Ukrainas karu, 
ietekmēs preču un pakalpojumu eksporta 
un importa apjomu un ārējās tirdzniecības 
bilanci. Preču un pakalpojumu eksports un 
imports ir iKP izlietojuma sastāvdaļas.

Kārtējā ecB biļetenā publicēts analītisks 
raksts par to, kā Krievijas uzbrukums Ukrai-
nai ir ietekmējis tirdzniecības plūsmas starp 
Krieviju un pasaules valstīm.54 

ārējās tirdzniecības rādītāji rakstu-
ro sankciju radīto tirgus ierobežojumu  
ietekmi — ne tikai tirdzniecībā ar Krieviju 
un Baltkrieviju, bet arī ārējā tirdzniecībā ko-
pumā. importa ierobežojumi skar energore-
sursu, materiālu un izejvielu piegādes, bet 
eksporta ierobežojumi sašaurina produkcijas 
pārdošanas tirgu. 

Šajā pētījumā noskaidrots, kāda ir Krie-
vijas un Baltkrievijas daļa latvijas ārējā 
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tirdzniecībā, kādas preces tiek eksportētas 
un importētas un kāda ir tirdzniecības dina-
mika mēnešos, kas iekļauj Ukrainas karu. 
novērtējumu apgrūtina eksporta un importa 
apjoma vērtības un naturālā izteiksmē ne-
atbilstība dažādos laika periodos, ko rada 
cenu kāpums. 

nozīmīgākās importa un eksporta pre-
ces identificētas pēc centrālās statistikas 
pārvaldes (csP) 2022. gada jūnija datiem, 
lielākās izmaiņas noteiktas pret 2021. gada 
datiem.

Pēc csP datiem, latvijas eksportā uz 
Krieviju 39,2% ir preču grupas “mehānis-
mi un mehāniskas ierīces, boileri, katli un 
to detaļas” preces (ievērojams pieaugums); 
18,5% ir koks un koka izstrādājumi, kokog-
les; 15,1% ir dzērieni, alkoholiski šķidrumi 
un etiķis; 9,3% farmaceitiskie produkti; 
6,1% ir preces no preču grupas “elektroierī-
ces un elektroiekārtas un to detaļas; skaņu 
ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, 
televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un 
reproducēšanas aparatūra un šādu izstrādā-
jumu detaļas un piederumi”. no 99 ekspor-
ta preču grupām tikai 12 grupās eksporta 
apjoms pārsniedz 1% no kopējā latvijas  
eksporta apjoma uz Krieviju.

latvijas importā no Krievijas 46,6% (vai-
rāk nekā 2021. gadā) ir preces no preču 
grupas “minerālais kurināmais, minerāleļļas 
un to pārtvaices produkti; bitumenvielas; 
minerālvaski”; 6,7% ir dzērieni, alkoholiski 
šķidrumi un etiķis (to gan importē, gan eks-
portē, turklāt eksportē vairāk, nekā importē). 
latvija no Krievijas importē arī mēslošanas lī-
dzekļus (2,7% no kopējā latvijas importa no 
Krievijas). stipri samazinājies dzelzs un tērau-
da imports (no 25,9% 2021. gadā kopumā 
un 21,06% 2021. gada jūnijā līdz 1,49% 
2022. gada jūnijā). arī importa struktūra ir 
sadrumstalota — tikai 12 no 99 uzskaitīta-
jām preču grupām importa daļa kopējā latvi-
jas importā no Krievijas pārsniedz 1%. 

latvijas eksporta uz Baltkrieviju struktūra 
ir mainīga, bet, salīdzinot ar importa struk-

tūru, nedaudz mazāk sadrumstalota — no 
99 preču grupām 23 preču grupās ekspor-
ta apjoms pārsniedz 1% no kopējā latvijas 
eksporta uz Baltkrieviju. eksporta struktūrā 
28,7% ir farmaceitiskie produkti (daļa pa-
lielinājusies); 15% ir tekstilizstrādājumi 
(audumi, apģērbi); 9,7% veido kopā papīrs 
un kartons, papīra masa no koksnes, pār-
strādāts (atkritumu un makulatūras) papīrs 
vai kartons; 8,1% ir plastmasas un to izstrā-
dājumi (daļa eksportā samazinājusies, ieved 
un izved); 5,1% veido preču grupa “mehā-
nismi un mehāniskas ierīces, boileri, katli un 
to detaļas” (daļa samazinājusies); 4,2% ir 
dzērieni, alkoholiski šķidrumi un etiķis; lat-
vija uz Baltkrieviju eksportē arī preces no 
preču grupas “optiskās ierīces un aparatūra, 
foto un kino ierīces un aparatūra, mērierī-
ces un kontrolierīces un aparatūra, precīzijas 
instrumenti un iekārtas, medicīnas un ķirur-
ģiski instrumenti un aparatūra; to daļas un 
piederumi” — 3,5% kopējā eksporta apjo-
mā (daļa nozīmīgi samazinājusies). 

latvijas importā no Baltkrievijas  
60–70% veido koka un koka izstrādājumu 
iegāde; 8% ir plastmasu un to izstrādājumu 
iegāde; 4,4% veido preces no preču grupas 
“minerālais kurināmais, minerāleļļas un to 
pārtvaices produkti; bitumenvielas; mine-
rālvaski”; 3,6% ir dzelzs un tērauda iegāde. 
importa struktūra ir stabila, bet sadrumsta-
lota — no 99 preču grupām tikai 15 grupās 
importa apjoms pārsniedz 1% no importa no 
Baltkrievijas kopējā apjoma.

jāņem vērā, ka tirgus nav slēgts visām 
preču grupām, tāpēc ārējā tirdzniecība ar 
Krieviju un Baltkrieviju nav un nebūs pilnībā 
pārtraukta. 

Pēc csP datiem, latvijas ārējā tirdznie-
cība ar Krieviju kopš 2013. gada nav bijusi 
stabila (3. att.). laikposmā no 2013. gada 
līdz 2020. gadam Krievijas daļa latvijas 
eksportā un importā ir gan palielinājusies, 
gan samazinājusies. Kopš 2019. gada Krie-
vijas eksporta daļa samazinās. 2022. gada 
1. pusgadā tā bija tikai 4,95% no latvijas  
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kopējā eksporta apjoma. importa daļa 
latvijas importa kopapjomā ir stabilāka.  
2019. un 2020. gadā ir neparasts importa 
apjoma samazinājums, bet 2021. gadā ir 
neparasts kāpums, ko var skaidrot ar krāju-
mu veidošanu. 2022. gada pirmajā pusga-
dā ir kritums, kas ir saistīts ar energoresursu 
piegāžu ierobežojumiem no Krievijas puses. 

Baltkrievijas daļa latvijas eksportā ir ne-
liela un salīdzinoši stabila, importa apjoms 
pārsniedz eksporta apjomu. eksporta-im-
porta bilance ir negatīva, bet tā ir neliela un 
valsts finanšu stabilitāti neiespaido.

ārējās tirdzniecības dinamika ceturkšņu 
skatījumā 2021. un 2022. gadā atšķiras  
(4. att.). 2021. gada pirmajos divos mēne-
šos imports no Krievijas bija zemāks, tad 
palielinājās, augstāko vērtību sasniedzot  
2021. gada jūlijā un oktobrī, bet pēc tam 

samazinājās. 2022. gada pirmajos mēnešos 
imports no Krievijas bija augsts, tad pazemi-
nājās un atkal paaugstinājās. ja dabasgāzes 
imports no Krievijas turpmāk būs ierobežots 
un no 2023. gada 1. janvāra pārtraukts, im-
porta apjoms no Krievijas un Krievijas daļa 
latvijas importa sadaļā vēl vairāk samazinā-
sies. samazinājuma ietekme uz ārējās tirdz-
niecības apgrozījumu nebūs liela, jo Krievijas 
daļa tiks aizstāta ar energoresursu piegādēm 
no citām valstīm. salīdzinot importa apjomu 
no Krievijas 2023. gadā ar importa apjomu 
2021. un 2022. gadā, samazinājums būs 
īpaši liels, taču jāņem vērā, ka gan 2021., gan  
2022. gadā energoresursu importu iespaido-
ja neparasti apstākļi — cenu kāpums, iepir-
kuma ierobežojumi un krājumu veidošana. 

salīdzinot ar 2022. gada pirmo ceturk-
sni, kopējais ārējās tirdzniecības apjoms 
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4. att. Eksports un imports uz Krieviju un Baltkrieviju procentos no Latvijas kopējā eksporta 
un importa (labā ass) un pēc vērtības (kreisā ass, milj. EUR) 2021. un 2022. gada ceturkšņos 
avots: [oficiālās statistikas portāls]. tabula atD020. eksports un imports pa valstīm, valstu grupām un teritorijām 
(Kn 2 zīmēs) 2005–2022. Oficiālās statistikas portāls. https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/osP_PUB/start__
tir__at__atD/atD020/. sk. 2022. g. 26. aug.

5. att. Latvijas eksports un imports ceturkšņu skatījumā, milj. EUR
avots: [oficiālās statistikas portāls]. tabula atD040m. eksports un imports pa valstīm, valstu grupām un 
teritorijām (Kn 4 zīmēs) 2005m01–2022m06. Oficiālās statistikas portāls. https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/
osP_PUB/start__tir__at__atD/atD040m. sk. 2022. g. 26. aug.
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2022. gada otrajā ceturksnī ir samazinājies, 
taču importa apjoms joprojām ir augstāks 
nekā jebkurā ceturksnī 2021. gadā, un eks-
porta apjoms ir augstāks visā laikposmā līdz 
2022. gada martam (5. att.). 

līdz 2022. gada maijam un jūnijam 
sankciju ietekmi uz latvijas ārējo tirdznie-
cību nemanīja. tieši otrādi — atbilstoši 
kalendāri un sezonāli koriģētiem datiem,  
2022. gada maijā latvijas ārējās tirdzniecī-
bas apgrozījums faktiskajās cenās bija par 
39,9% lielāks nekā 2021. gada maijā, jū-
nijā — par 23,7% vairāk nekā 2021. gada 
jūnijā.55 

csP ārējās tirdzniecības dati produk-
tu un mēnešu griezumā ir pieejami līdz  

2022. gada jūnijam (6. att.). lielākā latvi-
jas eksporta grupa ir koks, koka izstrādājumi 
un kokogles (eksporta apjoms ir samazinā-
jies), lielākā importa grupa — minerālvielas 
(importa apjoms ir palielinājies).

latvijas ārējo tirdzniecību ietekmē arī 
tas, kā Ukrainas karš iespaido partnervalstu 
tautsaimniecības, jo latvijas rūpniecība ir 
atkarīga no materiālu un izejvielu piegādēm 
no citām valstīm. 

importa apjomu ietekmēs energoresursu 
taupības pasākumi. saprātīgs importa sa-
mazinājums uzlabos ārējās tirdzniecības un 
maksājumu bilanci. 

var secināt, ka līdz 2022. gada jūnijam 
Ukrainas kara dēļ noteikto sankciju ietekme 
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6. att. Latvijas eksporta un importa struktūras izmaiņas 2021. un 2022. gada atsevišķos 
periodos, procenti (sarkanie toņi apzīmē eksportu, zilie toņi apzīmē importu) 
avots: [oficiālās statistikas portāls]. tabula atD020. eksports un imports pa valstīm, valstu grupām un teritorijām 
(Kn 2 zīmēs) 2005–2022. Oficiālās statistikas portāls. https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/osP_PUB/start__
tir__at__atD/atD020. sk. 2022. g. 26. aug.
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bija skārusi latvijas ārējo tirdzniecību vērtī-
bas izteiksmē energoresursu importa jomā. 
2022. gada pirmajā pusgadā Krievijas un 
Baltkrievijas daļa ievērojami samazinājās 
gan importā, gan eksportā. Gan importā, 
gan eksportā no Baltkrievijas un Krievijas ir 
tikai dažas preču grupas, kuru apjoms vēr-
tības izteiksmē ir nozīmīgs, un tās ir aizstā-
jamas. ārējās tirdzniecības ierobežojumi var 
radīt īslaicīgu negatīvu ietekmi uz iKP, bet 
ne ilglaicīgu.

Investīcijas 
investīciju sadaļas izpētes mērķis ir 

prognozēt investīciju dinamiku un novērtēt 
investīciju ietekmi uz latvijas ekonomikas  
izaugsmi. investīcijas ir iKP izlietojuma sa-
stāvdaļa un raksturo sadaļu “Bruto pamat-
kapitāla veidošana”.

Pamatojot iespējamo stagnāciju,  
2022. gada beigās ārzemju un vietējie ek-
sperti atsaucās uz to, ka covid-19 pandēmi-

jas un Ukrainas kara dēļ radītā nenoteiktība 
kavē investīcijas. eiropas Komisijas vice-
prezidents valdis Dombrovskis (dz. 1971) 
prognozējis, ka 2022. gada otrajā pusē in-
vestīciju pieaugums sagaidāms galvenokārt 
no pieejamajiem es fondiem.56 

ieguldījumu pārvaldes sabiedrības SEB 
Investment Management valdes priekšsēdē-
tājs jānis rozenfelds ziņojis, ka 2022. gada 
pirmajā pusē pasaules finanšu tirgos, tostarp 
latvijā, ir vērojams kritums. tas ietekmē da-
žādos uzkrājumu veidus un arī pensiju otrā 
un trešā līmeņa plānu rezultātus.57 Uzkrā-
jumi ir potenciāls investīciju avots, bet tām 
jānonāk apritē. 

investīciju statistiku kārto latvijas Ban-
ka. tās interneta vietnē attēlota tiešo investī-
ciju dinamika līdz 2022. gada 1. ceturksnim 
(7. att.). attēlā redzams, ka tiešo investīci-
ju apjoms visā attēlotajā laikposmā stabili 
pieaug, un kopš 2021. gada ceturtā ceturk-
šņa pieaugums ir sevišķi straujš. investīciju 
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7. att. Tiešās investīcijas Latvijā kopā un pašu kapitālā perioda beigās, milj. EUR
avots: [latvijas Banka]. statistikas datubāze. https://statdb.bank.lv/lb/Data.aspx?id=189&lang=lv. sk. 2022. g. 
26. aug. 
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noturību, domājams, stiprina es fondu un, 
iespējams, arī citu starptautisko organizāciju 
finansējuma pieplūdums, kas pēdējos gados 
ir īpaši dāsns. 

as “lursoft” apkopotā informācija lieci-
na, ka 2022. gada pirmajos piecos mēnešos 
pēc skaita reģistrēts par 14,1% mazāk uz-
ņēmumu nekā 2021. gada piecos mēnešos, 
taču skaita izmaiņas nedod pilnu informā-
ciju par uzņēmējdarbības paplašināšanos. 
maijā reģistrēti 719 jauni uzņēmumi, bet 
to kopējais pamatkapitāls bija 8,59 miljo-
ni eUr — vairāk nekā divas reizes lielāks 
nekā 2021. gada maijā.58 tas nozīmē, ka no 
jauna izveidoti lielāki un potenciāli konkurēt-
spējīgāki uzņēmumi, un tā ir pozitīva zīme 
latvijas tautsaimniecībai.

var secināt, ka, pat ja Krievijas agresi-
jas dēļ latviju uzskatītu par bīstamu zonu, 
starptautiskais finansējums (es fondi, eiro-
pas atjaunošanas un noturības mehānisms, 
palīdzības finansējums latvijas robežu un 
aizsardzības spēju stiprināšanai u. c.) ne-
izsīktu, jo latvija ir gan es, gan nato da-
lībvalsts. tā kā latvijā arī līdz šim es fondi 
ir bijuši svarīgs investīciju avots, Ukrainas 
karš investīciju jomā būtiskas izmaiņas ne-
radīs.

Nozaru struktūra
Šīs izpētes mērķis ir noskaidrot, vai ir 

paredzamas būtiskas izmaiņas latvijas taut-
saimniecības nozaru struktūrā, tas ir, vai 
Ukrainas kara dēļ nav apdraudētas nozares, 
kas dod lielāko pievienotās vērtības daļu un 
nodrošina latvijas iKP izlietojuma un ienā-
kumu daļu izpildi. Pievienotā vērtība ietver 
uzņēmējdarbībā gūto peļņu, kas iKP ienāku-
mu aspektā summējas kā darbības koprezul-
tāts un jauktais ienākums.

latvijas tautsaimniecības kopējās pie-
vienotās vērtības struktūrā lielākās nozares 
ir: vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība 
(augoša), apstrādes rūpniecība (augoša), 
operācijas ar nekustamo īpašumu (augoša) 
(8. att.).

Pēc latvijas importa un eksporta datiem 
var secināt, ka Krievijas un Baltkrievijas tir-
gu slēgšana visvairāk skartu lauksaimniecī-
bu (minerālmēslu piegādes no Baltkrievijas 
un Krievijas), kokrūpniecību (koku piegā-
des), tekstilrūpniecību, pārtikas rūpniecību, 
farmācijas rūpniecību (visās Krievija un 
Baltkrievija ir eksporta tirgus), plastmasu un 
to izstrādājumu ražotājus, dzelzs un tērauda 
izstrādājumu ražotājus un metālapstrādes 
rūpniecību. 

rūpniecība ir tautsaimniecības attīstības 
balsts, tāpēc sarežģītās ekonomiskās situāci-
jās tās attīstībai jāpievērš liela uzmanība.

latvijas plašsaziņas līdzekļos izskan 
ziņa, ka vācijā jau 2022. gada aprīlī krities 
rūpniecības pasūtījumu apjoms (par 2,7%), 
un šāda tendence ir jau trīs mēnešus pēc 
kārtas. straujāk nekā prognozēts krities arī 
mazumtirdzniecības apjoms.59 tas varētu 
liecināt par vācijas ekonomikas lejupslīdes 
sākumu. vācija ir latvijas ārējās tirdzniecī-
bas partneris, un lejupslīde šajā valstī un 
jebkurā citā partnervalstī var ietekmēt latvi-
jas rūpniecību, sevišķi nozarēs, kur latvijas 
uzņēmumi ir ražošanas procesa sastāvdaļas 
(piemēram, elektronikas rūpniecība). 

latvijas Bankas ekonomiste agnese rut-
kovska 2022. gada 3. jūlija rakstā latvijas 
Bankas interneta resursā “makroekonomika” 
konstatē, ka apstrādes rūpniecība 2022. ga-
da otrajā ceturksnī arī latvijā ir pakāpeniski 
vājinājusies, un prognozē, ka “drūmie laiki 
vēl tikai priekšā”60. apstrādes rūpniecības 
vājināšanos noteikusi kokrūpniecība, kas vei-
do ceturto daļu apstrādes rūpniecības. starp 
citām kokrūpniecības problēmām (grozījumi 
koku ciršanas un mežu atjaunošanas regu-
lējumā, kurināmās koksnes pieprasījums un 
cena, kokmateriālu pieprasījuma samazinā-
jums, samazinoties būvniecības aktivitātei), 
raksta autore min arī ar Ukrainas karu sais-
tītus apstākļus: sankcijas lētajiem Krievijas 
un Baltkrievijas koksnes produktiem, paniku 
energoresursu jomā un “strauju cenu atsitie-
nu”, augstas energoresursu cenas.
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Drūmā scenārija iespējamību rutkovska 
skaidro ar ekonomiskām grūtībām citās no-
zarēs, ko radīs iedzīvotāju pirktspējas un 
pieprasījuma samazinājums. Pirktspēju ie-
tekmēs augstās energoresursu cenas — arī 
tās var saistīt ar Ukrainas karu. taču šajā 
prognozē nav ņemtas vērā iespējas, ko ci-
tām tautsaimniecības nozarēm (iKt, tirdz-
niecībai, būvniecībai, arī rūpniecībai) var dot 
Ukrainas karš. 

Pēc apstrādes rūpniecības datiem  
2022. gada jūnijā un kopumā pirma-
jā pusgadā, var konstatēt, ka rūpniecības 
apakšnozaru attīstība ir nevienmērīga.61 
Gada griezumā (2022. gada jūnijs pret  
2021. gada jūniju) apstrādes rūpniecībā ra-
žošana kopumā ir palielinājusies par 3,5%, 
bet 2022. gada pirmajā pusgadā kopā rūp-

nieciskā ražošana ir augusi par 6,5%. au-
gusi arī apģērbu un audumu ražošana un 
metālapstrāde.

latvijas rūpniecība ir cieši integrēta  
es valstu rūpnieciskās ražošanas ķēdēs — 
pilnīgi patstāvīgu rūpniecības uzņēmumu 
latvijā nav daudz. importa vienības vērtības 
salīdzinošā stabilitāte pusfabrikātu piegādēs 
(1., 2. att.) nozīmē, ka ražošanas iespējas 
iesaistītajās rūpniecības nozarēs nezudīs.

energoresursu taupīšana samazinās pie-
prasījumu elektrības, gāzes un siltuma ap-
gādes nozarēm, bet to īpatsvars pievienotajā 
vērtībā nav liels (2,5%), kā arī apgrūtinās 
transporta nozares darbību.

latvijas tautsaimniecības struktūrā liela 
daļa ir pakalpojuma nozarēm, kuras Ukrai-
nas karš ietekmēs maz vai nemaz. latvijas 
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8. att. IKP ražošanas aspektā – Latvijas tautsaimniecības galvenās nozares, milj. EUR 
avots: [oficiālās statistikas portāls]. tabula isP030c. iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta pa darbības 
veidiem (tūkst. eiro) 1995Q1–2022Q1. Oficiālās statistikas portāls. https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/osP_PUB/
start__veK__is__isP/isP030c. sk. 2022. g. 26. aug.
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lielākajai tautsaimniecības nozarei — tirdz-
niecībai —, kā arī būvniecībai pieprasījums 
visticamāk nezudīs, jo ir paredzēti jauni pro-
jekti attīstības un noturības plāna ietvaros. 
nekustāmo īpašumu jomā tirgus ir aktīvs un 
augošs. 

tūrisma pakalpojumu eksportu var pa-
sliktināt vīzu ierobežojumi Krievijas pilso-
ņiem. tas skars pieprasījumu viesmīlības 
nozarei (viesnīcām un ēdināšanas uzņē-
mumiem) un transporta nozarei. transpor-
ta nozare cietīs arī no energoresursu cenu 
kāpuma.

var secināt, ka atsevišķas rūpniecības 
nozares var ciest no Krievijai un Baltkrievijai 
noteiktajām sankcijām vai to sekām, taču 
to var kompensēt jaunas iespējas citās taut-
saimniecības nozarēs. nozares, kas iesais-
tītas ražošanas ciklā, var ciest no partneru 

darbības samazinājuma es valstīs. izņemot 
transporta un viesmīlības nozares, pakalpo-
jumu nozares Ukrainas karš netraucēs. 

Darba tirgus, darbs un ienākumi
izpētot darba tirgus un nodarbinātības 

rādītājus, var saprast darba vietu un darba-
spēka pieejamības izmaiņas un ar tām sais-
tītās iedzīvotāju ienākumu izmaiņas. iKP 
ienākumu aspektā nodarbinātība un iedzīvo-
tāju ienākumi ļauj novērtēt sadaļas “Darbi-
nieku atalgojums” iespējamās izmaiņas.

2022. gada maijā, sākoties Ukrainas 
kara piektajam mēnesim, banku analītiķi 
prognozēja, ka gada beigās bezdarbs varētu 
pieaugt. Gada pirmajā ceturksnī, kad latvi-
jas ekonomika, beidzoties covid-19 pandē-
mijas ierobežojumiem, sāka normalizēties, 
bezdarba līmenis pieauga tikai par 0,2%, 
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9. att. Bezdarba līmenis procentos no darbspējīgajiem iedzīvotājiem (sezonāli koriģēti dati) 
avots: [oficiālās statistikas portāls]. tabula nBB150m. Bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis 15–74 gadu 
vecumā pēc dzimuma 2002m01–2022m06. Oficiālās statistikas portāls. https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/osP_
PUB/start__emP__nBBa__nBBB/nBB150m/. sk. 2022. g. 26. aug.
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sasniedzot 7,3%. augošai ekonomikai šāds 
bezdarba līmenis nav kritisks. ekonomiski 
neaktīvo personu skaits samazinājās par 
8800 cilvēkiem (par 2%). nodarbinātības 
līmenis pieauga par 0,5 procentpunktiem, 
nodarbināto skaits — par 51001 cilvēku62 
(10. att.).

Bezdarba pieauguma prognozi eksperti 
pamatoja ar “jauniem globāliem riskiem” un 
“jaunām ekonomiskām grūtībām” 2022. ga-
da nogalē un 2023. gadā, nepaskaidrojot, 
kas tās varētu būt, kā arī ar pieaugošu neno-
teiktību, kas ierobežo darba devēju investīci-
jas un jaunu darbinieku pieņemšanu.63 

arī 2022. gada otrā ceturkšņa sākums 
darba tirgum bija labvēlīgs — saglabājās 
augsts pieprasījums pēc darbiniekiem un 
reģistrētā bezdarba līmenis turpināja sa-
rukt. Banku analītiķi norāda, ka latvijas 

uzņēmēji pandēmijas laikā ir iemācījušies 
pielāgoties mainīgiem ekonomiskiem nosa-
cījumiem, atrast jaunus tirgus un resursu 
avotus. turklāt resursu cenas sāka paaugsti-
nāties jau pirms Krievijas iebrukuma Ukrai-
nā, un uzņēmēji tam ir sagatavojušies. Kā 
minēts iepriekš, 2022. gadā resursu cenas 
sāka pazemināties. 

Banku eksperti uzskata, ka bezdarbs nav 
latvijas lielākā problēma. covid-19 pandē-
mijas laikā veiktie pasākumi (atsevišķu no-
zaru darbības ierobežojumi un ar to saistītā 
darbinieku īslaicīga atlaišana, attālinātais 
darbs, mājsēde, slimošana) izmainīja darba 
tirgu un izpratni par bezdarba risku. latvi-
jas banku eksperti savos komentāros no-
rāda uz vairākām jaunām tendencēm, kas 
iezīmējas darba tirgū.64 arī bezdarba vai 
nestrādāšanas iemesli periodā pēc covid-19  
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10. att. Nodarbinātības līmenis procentos no darbspējas vecuma iedzīvotājiem (15–74 gadi)
avots: [oficiālās statistikas portāls]. tabula nBl020c. nodarbinātie un nodarbinātības līmenis pa vecuma grupām 
un pēc dzimuma 2002Q1–2022Q1. Oficiālās statistikas portāls. https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/osP_PUB/
start__emP__nB__nBla/nBl020c. sk. 2022. g. 26. aug. 
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ir mainījušies. svarīgākais no tiem ir nepie-
tiekama brīvu darba vietu pieejamība pieau-
gošas nedrošības apstākļos, ko rada gan co-
vid-19 pandēmija, gan Ukrainas karš. taču 
nodarbinātības statistika un loģiski apsvēru-
mi šos argumentus nepierāda (9., 10. att.). 

tieši otrādi, Ukrainas karš rada jaunus 
apstākļus, kas slāpē bezdarba pieaugumu. 
Pieprasījums vairākās nozarēs pieaug — to 
veicina palīdzības piegādes Ukrainas armijai 
un iedzīvotājiem. Ukrainas bēgļi, patērējot 
pārtiku, energoresursus, transporta un sa-
dzīves pakalpojumus un citas preces, pa-
lielina pieprasījumu. Kara ietekmē radušās 
jaunas darbības, kas rada jaunu darbaspēka 
pieprasījumu un slāpē bezdarbu (piemēram, 
aizsardzības rūpniecības izveidošana, pa-
pildu darbinieki valsts institūcijās bēgļu uz-
ņemšanai, algots darbs palīdzības sniegša-
nai Ukrainai, militārā dienesta stiprināšana, 

jaunu aizsardzības vienību veidošana, algots 
darbs aizsardzības infrastruktūras stiprinā-
šanai un jauno objektu izveidošanai).

lielāka problēma gan uzņēmējiem, gan 
sabiedriskajā sektorā ir darbaspēka trū-
kums. latvijā ir brīvi darbaspēka resursi. 
nodarbinātības līmenis 2022. gada pirmajā 
ceturksnī bija 63,2% — viduvējs es valstu 
vidū. Banku analītiķa Daiņa Gašpuita vērtē-
jumā, 2022. gada maijā 31,9% darbspē-
jas vecuma iedzīvotāju (15–74 gadus veci,  
438 tūkst. cilvēku) nebija nodarbināti un 
nemeklēja darbu.65 

Darba tirgu papildina Ukrainas kara 
bēgļi. Pēc valsts ieņēmumu dienesta (viD) 
datiem, 2022. gada maijā gandrīz pie-
ci tūkstoši Ukrainas valstspiederīgo (ne 
tikai bēgļu), kas ieradušies latvijā kopš  
2022. gada 1. janvāra, ir reģistrēti kā darba 
ņēmēji. visbiežāk Ukrainas valstspiederīgie 
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11. att. Darbaspēka izmaksas, bruto darba samaksa un darba devēja sociālie maksājumi, 
milj. EUR 
avots: [oficiālās statistikas portāls]. tabula Dis050c. Darbaspēka izmaksas un to struktūra (tūkst. eiro) 
2005Q1–2022Q1. Oficiālās statistikas portāls. https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/osP_PUB/start__emP__Di__
Dis/Dis050 vai https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/darbs/darbaspeka-izmaksas/tabulas/dis050-darbaspeka-
izmaksas-un-struktura-tukst. sk. 2022. g. 26. aug.
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strādā rūpniecībā (21,6%), tirdzniecības, 
automobiļu un motociklu remonta nozarē 
(17,2%) un izmitināšanas un ēdināšanas 
pakalpojumu nozarēs (17%). 8,9% bija 
nodarbināti finanšu apdrošināšanas, zināt-
nisko, administratīvo pakalpojumu nozarē 
un operāciju ar nekustamo īpašumu jomā; 
7,7% strādāja būvniecības nozarē.66

Galvenais mājsaimniecību ienākumu 
veids ir darba ienākumi, pensijas un pabalsti. 

vidējā neto darba samaksa mēnešu ska-
tījumā mainās, bet gada skatījumā (gads 
pret gadu) stabili pieaug. Zemāka darba 
samaksa gada pirmajā ceturksnī ir parasta 
parādība, turklāt 2022. gada pirmajā ce-
turksnī ir bijusi augstāka nekā 2020. un  
2021. gada pirmajos ceturkšņos. līdz ar 
darba samaksas palielinājumu pieaug arī 
darbaspēka izmaksas (11. att.). arī vidējais 
pensiju apjoms ir palielinājies. 

valsts sociālā politika ir dāsna.  
2022. gada pirmajā pusgadā no valsts 
budžeta 552,2 miljoni eUr tērēti energo-
resursu sadārdzinājuma kompensēšanai 
mājsaimniecībām, 123,4 miljoni eUr pa-
līdzībai civiliedzīvotājiem no Ukrainas.67  
Papildus iepriekš sniegtajam atbalstam 
2022. gada 11. augustā latvijas saeima 
pieņēma jaunu pasākumu kompleksu at-
balstam energoresursu cenu krīzē — daļēju 
kompensāciju apkurei, pensiju piemaksas 
un plašāku mājokļu pabalstu.68 atbalstam 
valsts budžetā rezervēti 442 miljoni eUr. 

var secināt, ka nodarbinātība un dar-
ba samaksa gadu no gada pieaug, un nav 
pamata domāt, ka tā varētu samazināties. 
līdz ar darba samaksas pieaugumu pieaug 
arī sociālie maksājumi, kas uzlabo valsts 
sociālā budžeta piepildījumu un valdības 
iespējas sociālo jautājumu risināšanā. Pie-
aug arī darba izmaksas — no vienas puses, 
darbaspēka izmaksu palielinājums samazi-
na konkurētspēju, bet, no otras puses, dar-
ba samaksas izlīdzināšana es ekonomis-
kajā telpā uzlabo vēlmi palikt un strādāt 
latvijā.

Valsts budžets  
(ieskaitot valsts sociālo budžetu) 

valsts budžeta izpēte ļauj saprast iKP iz-
lietojuma sadaļas “valsts pārvaldes iestāžu 
galapatēriņa izdevumi” piepildījuma iespēja-
mās izmaiņas.

no vienas puses, cenu un darba algu 
kāpums sekmē nodokļu ieņēmumus valsts 
budžetā, tostarp valsts sociālajā budžetā, 
jo līdz ar cenu un darba samaksas kāpumu 
palielinās nodokļu un sociālo maksājumu 
apjoms valsts un pašvaldību budžetos. no 
otras puses, palielinās arī valsts budžeta 
izdevumi uzņēmējdarbības atbalstam un ie-
dzīvotāju sociālajai palīdzībai.

2022. gada pirmajā pusgadā valsts kop-
budžeta nodokļu ieņēmumu apjoms bija 
5407,1 miljoni eUr — par 16,6% vairāk 
nekā 2021. gada pirmajā pusgadā. ieņēmu-
mi par maksas pakalpojumiem bija pieau-
guši par 22,2%, bet to daļa valsts budžetā 
ir neliela. 

valsts kopbudžeta izdevumi bija  
7012 miljoni eUr — par 0,7% vairāk nekā  
2021. gada pirmajā pusgadā, kad liela iz-
devumu daļa bija nepieciešama covid-19 
seku likvidēšanai. Ukrainas kara vajadzībām 
līdz šim tik lieli līdzekļi no valsts budžeta 
nav tērēti. valsts pamatbudžeta ieņēmumi 
bija par 4,4% lielāki nekā 2021. gada pir-
majā pusgadā, bet izdevumi — par 3,3% 
mazāki. valsts pamatbudžeta deficīts sama-
zinājās, tomēr joprojām bija liels — mīnus 
620,1 miljoni eUr. arī 2022. gada pirmajā 
pusgadā 2175,6 miljoni eUr bija paredzēti 
vai jau izlietoti ārkārtas izdevumiem, tostarp 
palīdzībai Ukrainas bēgļiem. 

valsts sociālo budžetu ietekmē nodarbi-
nātība un darba samaksa. Kā redzams ie-
dzīvotāju ienākumu analīzē, darba samaksa 
strauji aug un iedzīvotāji saņem dažāda vei-
da pabalstus. atbilstoši tam, valsts speciālo 
budžetu ienākumi 2022. gada pirmajā pus-
gadā bija par 27% lielāki nekā 2021. gada 
pirmajā pusgadā. valsts speciālā budžeta 
izdevumi ir mazāki nekā ieņēmumi, tāpēc 
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tā bilance ir pozitīva, bet valsts kopbudže-
ta bilance bija mazāk negatīva — mīnus  
227,1 miljons eiro.

Finanšu ministrija plānoja, ka vispārē-
jās valdības bilance 2022. gadā būs mīnus 
6,5% no iKP (es 27 valstu vidējā līmenī), bet 
valsts parāds 45,2% no iKP (krietni zemāks 
nekā es 27 valstīs vidēji). Šie dati iegūti 
no latvijas republikas Finanšu ministrijas  
makroekonomikas un budžeta apskata.69

var secināt, ka, neņemot vērā iespēja-
mos papildu izdevumus valsts aizsardzības 
stiprināšanai, Ukrainas kara ietekme uz 
valsts budžetu ir neliela un latvijas valsts 
finanšu stāvoklis tās dēļ nav pasliktinājies. 
valsts finanšu stāvoklis ir labs un tuvākajā 
nākotnē valsts attīstību neapdraud.

Patēriņa preču un pakalpojumu cenu 
pieaugums (inflācija)

csP nosaka vairākus cenu pārmaiņu rā-
dītājus (indeksus): patēriņa cenu indekss, 
ražotāju cenu indekss, eksporta vienības vēr-
tības un importa cenu indeksi. inflāciju pa-
rasti mēra ar patēriņa cenu indeksu (Pci) —  
tas ir patēriņa cenu kāpuma intensitātes rā-
dītājs. cenu kāpums nozares un produktu 
grupās atšķiras, un novērtēt katras grupas 
cenu pārmaiņas ietekmi tautsaimniecībā 
nav vienkārši. Kopējais inflācijas rādītājs 
ļauj vērtēt cenu kāpuma ietekmi uz valsts 
tautsaimniecību kopumā.

Ukrainas karš nav straujā inflācijas kā-
puma galvenais iemesls, bet īstermiņā tas 
veicina inflācijas pieaugumu. ārzemju ek-
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12. att. Patēriņa cenu pārmaiņas vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem, 
iepriekšējo mēnesi un iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, procentos, kopā visām precēm un 
pakalpojumiem
avots: [oficiālās statistikas portāls]. tabula Pci020m. Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas grupās un apakšgrupās 
(ecoicoP) 1996m01–2022m07. Oficiālās statistikas portāls. https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-
ekonomika/paterina-cenas/2389-paterina-cenu-parmainas?themecode=Pc. sk. 2022. g. 26. aug. 
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sperti inflāciju uzskata par nozīmīgu kavēkli 
tautsaimniecības attīstībai un ar to pamato 
iespējamo attīstīto valstu ekonomikas izaug-
smes palēnināšanos, minot stagnācijas, re-
cesijas un pat krīzes scenārijus. 

inflācijas dinamika (patērētāju cenu pār-
maiņas) latvijā parādīta 12. attēlā. csP rak-
sturo inflāciju vairākos rādītājos: pārmaiņas 
vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mē-
nešiem; pārmaiņas pret iepriekšējo periodu 
(parasti — iepriekšējo mēnesi); pārmaiņas 
pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (pa-
rasti — mēnesi); saskaņotais patēriņa cenu 
indekss un pārmaiņas preču un pakalpoju-
mu grupās un apakšgrupās.70 saskaņotais 
patēriņa cenu indekss gandrīz sakrīt ar rādī-
tāju — pārmaiņas pret iepriekšējo periodu.

Patēriņa cenu pārmaiņa pret iepriekšējā 
gada atbilstošo mēnesi ir ļoti strauja un no-
turīgi augšupejoša. visstraujāk pieauga ražo-

tāju cenas.71 straujais cenu kāpums ir sācies 
jau 2021. gada martā. Pēc Ukrainas kara 
sākuma cenu kāpums ir kļuvis vēl straujāks, 
taču kopš marta ikmēneša inflācija sāk sta-
bilizēties. salīdzinājumu ar iepriekšējo perio-
du ietekmē cenu dinamika visā iepriekšējā 
12 mēnešu periodā. attēlā redzams, ka ie-
priekšējā periodā inflācija samazinājās, tā-
pēc līdz brīdim, kad inflācija atkal pieaug, 
katrā nākamajā 12 mēnešu periodā inflāci-
jas kāpums izskatās straujāks.

Ņemot vērā latvijas atkarību no ārējās 
tirdzniecības, var teikt, ka importa cenas 
baro inflāciju. eksporta cenu dinamika kopš 
2020. gada pirmā ceturkšņa (1., 2. att.) lie-
cina, ka cenu kāpums ir maz saistīts ar Uk-
rainas karu. Galvenais cenu kāpuma iemesls 
ir ievesto energoresursu cenu kāpums. 

var secināt, ka kopš 2021. gada novem-
bra importa vienības cenas pazeminās visās 
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13. att. IKP izlietojums, 2015. gada salīdzināmās cenās, miljardi EUR
avots: [oficiālās statistikas portāls]. tabula iKP030. iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta (tūkst. eiro) 
1995–2021. Oficiālās statistikas portāls. https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/osP_PUB/start__veK__iK__iKP/
iKP030/table/tableviewlayout1/. sk. 2022. g. 26. aug.
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preču grupās, tomēr tās joprojām ir augstas. 
Kopš 2022. gada aprīļa arī iekšzemes tirgū 
patēriņa preču un pakalpojumu cenu ikmē-
neša pieaugums ir stabilizējies. sagaidāms, 
ka, samazinoties energoresursu cenām, ar 
nelielu laika nobīdi arī inflācija samazināsies 
un nekavēs ekonomisko attīstību.

Kopsavilkums par Ukrainas 
kara ietekmi uz Latvijas 
tautsaimniecības izaugsmi:  
IKP potenciālās pārmaiņas 

Kopējā Ukrainas kara ietekme novērtēta 
pēc iKP izlietojuma un ieņēmumu sastāvda-
ļām. Šāda pieeja izvēlēta tāpēc, ka iKP iz-
lietojuma un ienākuma rādītāji ļauj novērtēt 
iKP piepildījumu, izmantojot apkopojošus 
rādītājus dažādos aspektos.

iKP izlietojuma sastāvdaļas ir: mājsaim-
niecību un bezpeļņas organizāciju, kas ap-
kalpo mājsaimniecības, galapatēriņa izde-
vumi; valsts pārvaldes iestāžu galapatēriņa 
izdevumi; bruto kapitāla veidošana; preču 
un pakalpojumu eksports un preču un pa-
kalpojuma imports. iKP ienākumu sastāvda-
ļas ir: darbinieku atalgojums, ražošanas un 
importa nodokļi, subsīdijas, darbības kopre-
zultāts un jauktais ieņēmums un to apakšsa-
daļas (13. un 14. att.).

iepriekš minēts, ka starptautiskās orga-
nizācijas un eksperti paredz, ka 2022. gada  
otrajā pusē un 2023. gadā es un latvi-
jas ekonomikas izaugsme palēnināsies. 
latvijas republikas Finanšu ministrijas 
jaunākajās publicētajās prognozēs iKP iz-
augsme paredzēta 2,8% 2022. gadā un  
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start__veK__iK__iKP/iKP040/table/tableviewlayout1/. sk. 2022. g. 26. aug.
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1% 2023. gadā, pēc tam sekotu pieaugums 
līdz 3% 2024. gadā un 3,4% 2025. gadā.72 

13. un 14. attēlā parādītas analizēja-
mo iKP sastāvdaļu proporcijas un dinami-
ka no pasaules finanšu krīzes sākuma līdz  
2021. gadam. 

iKP izlietojumā (attēlots 2015. gada sa-
līdzināmās cenās) pret krīzēm visjutīgākās 
sastāvdaļas (ar vislielāko samazinājumu) 
ir preču un pakalpojumu imports. līdz šim 
preču un pakalpojumu imports pieaug, bet 
tas var būt saistīts ar rezervju veidošanu. 
Krīzes kavē bruto kapitāla veidošanu. Preču 
un pakalpojumu eksportu krīzes neiespaido 
vai nedaudz iespaido (13. att.).

iKP ienākumos pret krīzēm visjutīgākās 
sastāvdaļas ir darba ņēmēju atalgojums 
(darba alga) un bruto ienesa, un jauktais 
ienākums (14. att.). iKP ienākumu aspektā 
csP attēlo faktiskajās cenās, tāpēc dinami-
ku ietekmē inflācija. 

izvērtējot iKP sastāvdaļu iespējamās iz-
maiņas Ukrainas kara ietekmē izlietojuma un 
ienākumu aspektā, iegūti šādi secinājumi. 

izlietojuma aspektā:
n mājsaimniecību un bezpeļņas organi-

zāciju, kas apkalpo mājsaimniecības, 
galapatēriņa izdevumi, kas raksturo 
mājsaimniecību pieprasījumu, nesama-
zināsies, jo, neskaitot ziedojumus, Ukrai-
nas karš tieši nerada iemeslu mājsaim-
niecību izdevumu palielinājumam vai 
samazinājumam. līdz šim iedzīvotāju 
ienākumi ir stabili pieauguši, valdībai ir 
pieejami līdzekļi ar ienākumu zudumu 
un inflāciju saistītu sociālo problēmu 
risināšanai, un nav tādu apstākļu, kas 
būtiski ierobežotu ekonomisko darbību 
tautsaimniecības nozarēs — īslaicīgs 
darbības samazinājums tiek kompensēts 
ar jaunām iespējām citās nozarēs;

n valsts pārvaldes iestāžu galapatēriņa iz-
devumi nesamazināsies, jo daļēji Ukrai-
nas kara ietekmē valdībai radīsies jauni 
izdevumi valsts aizsardzības un militāro 
spēju stiprināšanai un sociālo problēmu 

risināšanai saistībā ar energoresursu krī-
zi un inflāciju;

n bruto kapitāla veidošanu Ukrainas karš 
neietekmēs, jo lielu investīciju daļu vei-
do es fondu un cits ārvalstu ilgtermiņa 
garantēts finansējums; pēdējos novēro-
šanas periodos investīciju rādītāji strauji 
pieauguši un arī turpmāk ir paredzami 
lieli investīciju projekti “zaļās” enerģijas 
jomā; pat ja investīciju pieplūdums ne-
daudz samazināsies, būs nepieciešams 
laiks un darbs jau saņemto investīciju 
apgūšanai; 

n Ukrainas kara ietekmē var samazināties 
preču eksports uz Krieviju un Baltkrieviju 
sankcionēto preču segmentā un tūrisma 
pakalpojumu eksports, ja tiks ierobežota 
vīzu izsniegšana Krievijas un Baltkrie-
vijas pilsoņiem, bet to var kompensēt 
jaunu tirgu atvēršana Ukrainā saistībā ar 
Ukrainas tautsaimniecības atjaunošanu 
un jaunu tirgu atvēršana citur pasaulē, 
lai kompensētu sankcionēto preču tirgus 
Krievijā un Baltkrievijā;

n preču un pakalpojuma importā Ukrainas 
kara ietekmē var mainīties importējošo 
valstu sastāvs energoresursu iepirkumos, 
turklāt energoresursu taupības dēļ un pa-
plašinot enerģijas ieguvi no vietējiem re-
sursiem var samazināties energoresursu 
iepirkums.

ienākumu aspektā: 
n neatkarīgi no Ukrainas kara, darbinieku 

atalgojums palielināsies, jo stabils pie-
prasījums un investīcijas sekmēs ekono-
misko darbību tautsaimniecības nozarēs; 
būs nepieciešams arī atalgojuma palieli-
nājums valsts institūcijās un sabiedriskā 
sektora institūcijās (izglītības, veselības 
aizsardzības, valsts drošības sektoros), 
strādājošie Ukrainas bēgļi papildina al-
goto darbinieku skaitu un vairo ienāku-
mus;

n ja nodokļu normatīvais regulējums ne-
mainīsies, ražošanas un importa nodokļi 
būs pakļauti pretrunīgai ietekmei —  
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pazeminoties cenām, nodokļu kopienā-
kums samazināsies, bet, uzlabojoties 
ekonomiskajai darbībai, nodokļu kopie-
nākums palielināsies;

n subsīdiju apjoms tuvākajā laikā palieli-
nāsies, bet tas nebūs saistīts ar Ukrainas 
karu (valsts atbalsts uzņēmējiem Krievi-
jas militārās agresijas pret Ukrainu radīto 
seku uz ekonomiku mazināšanai ir izvei-
dota īstermiņa aizdevumu programma, 
nevis subsīdijas); 

n pazeminoties izejvielu un resursu ce-
nām, darbības koprezultāts un jauktais 
ieņēmums sākumā pieaugs, bet vēlāk 
var samazināties, jo nāksies samazināt 
cenas arī iekšzemes tirgū; samazināju-
mu kompensēs ekonomiskās darbības 
palielināšana tautsaimniecības nozarēs, 
ko sekmēs izejvielu un materiālu cenu 
pazemināšanās. 
Kopumā var secināt, ka, citiem apstāk-

ļiem nemainoties, Ukrainas kara ietekme 
uz latvijas tautsaimniecību būs īslaicīga 
un mērena un nenovedīs latvijas tautsaim-

niecību pie krīzes, recesijas un pat ne pie 
stagnācijas. nozīmīgāko ietekmi uz latvijas 
tautsaimniecību rada energoresursu krīze, to 
pastiprina karš Ukrainā un izejvielu un ma-
teriālu tirgus ierobežojumi, ko rada Krievijai 
un Baltkrievijai noteiktās sankcijas. latvijas 
rūpniecības uzņēmumu darbība ir atkarīga 
no partneruzņēmumu ekonomiskā stāvokļa 
es valstīs.

Pētījuma rezultātā rodas iespaids, ka 
latvijas tautsaimniecības noturību pret krī-
zēm sekmē nevis tās stiprums un gudra eko-
nomiskā politika, bet gan tās vājums — sīki 
uzņēmumi, kur katra uzņēmuma sekmes 
vai zaudējumi maz iespaido tautsaimniecī-
bu kopumā; mazi un sadrumstaloti eksporta 
un importa apjomi; drošs es finansējums 
ekonomiskās attīstības finansēšanai; es pa-
līdzība sociālo grūtību gadījumos, sabiedrī-
bas iecietība pret zemu darba samaksu un 
nepietiekamām sociālajām garantijām.
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Summary

Keywords: Russian–Ukrainian war, economic and social impact, opportunities for 
economic growth

the article analyses the impact of the russian–Ukrainian war on the latvian economy. 
the basis of the research is the analysis of published evaluations of international organisa-
tions and foreign and local experts, economic studies, statistically confirmed facts, and regu-
latory documents. the aim of the study is to forecast the opportunities of economic growth 
in latvia in the nearest future. the first part of the study identifies the economic and social 
impact factors of the russian–Ukrainian war and their areas of influence. the second part of 
the study analyses the current development of the areas affected by the impact factors and 
predicts their future development. Possible changes in the gross domestic product are per-
ceived as the resulting factor of the impact of the russian–Ukrainian war. the growth poten-
tial of the gross domestic product has been studied from the perspective of consumption and 
income, i.e., by evaluating possible changes in its consumption and income components.

the study concludes that despite disappointing forecasts of international organisations 
and individual experts, the impact of the russian–Ukrainian war in latvia will be short-lived 
and moderate.


