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Investorus Latvijā visvairāk uztrauc birokrātija, korupcija un kvalificēta 
darbaspēka trūkums 
 

October 24th, 2014 – Riga, Latvia – 2014. gada 16. oktobrī, Rīgā, 
zvērinātu advokātu birojs „LAWIN” un starptautiska augstākā 
līmeņa vadītāju atlases kompānija „Pedersen & Partners” 
organizēja investīciju tematikai veltītu forumu „Investors’ Voice”, 
kura mērķis bija veicināt diskusiju par investīcijām Latvijā, izanalizēt 
ārvalstu tiešo ieguldījumu izcelsmi un sadalījumu pa nozarēm. 
Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 80 augstākā līmeņa vadītāji no 
starptautiskiem uzņēmumiem, kas darbojas Latvijā. Foruma gaitā 
liela uzmanība tika pievērsta Latvijas perspektīvām investīciju 
piesaistē, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un mūsdienu Eiropas 
un globālo finanšu tirgu tendences. 

 
Kā eksperti forumā uzstājās Andris Vilks, LR finanšu ministrs, un Ģirts Rungainis, Prudentia partneris. 
Investoru pozīcijas pārstāvēja Sīmūrs Fereira (Seymour Ferreira), SPI Group Baltijas reģiona 
vadītājs, Olivers Bramvels (Oliver Bramwell), Norvik Bankas valdes priekšsēdētājs, Osmunds Skars 
(Åsmund Skår,) DNB bankas prezidents, un Kaspars Rokens, Schneider Electric Latvija 
izpilddirektors.  
 
Finanšu ministrs Andris Vilks uzsvēra, ka investīciju piesaiste ir ļoti būtiska Latvijas izaugsmes 
veicināšanai. Pēdējo 20 gadu laikā ir panākts, ka Latvija ir pievilcīga vide investīcijām ne tikai 
ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ, bet arī tāpēc, ka ir veiksmīgi pārvarētas dziļas ekonomiskās krīzes un 
pēdējos gados vērojama izaugsme un stabilitāte, kas investoriem ir būtiski faktori. Ministrs uzsvēra, 
ka Latvijai ir arī labs izaugsmes potenciāls turpmākajiem gadiem. Jau šobrīd Baltijas valstis 
konkurētspējas ziņā globāli ir diezgan augstā līmeni, un paredzams, ka nākamgad Latvija savas 
pozīcijas uzlabos vēl vairāk.  
 
Ārvalstu tiešo investīciju apjomam ir tendence svārstīties atbilstoši kopējām tendencēm ekonomikā. 
Visaugstākais ārvalstu tiešo investīciju apjoms Latvijā bija pirmskrīzes periodā, 2006. - 2007. gadā. 
Krīzes laikā ap 2009. gadu ārvalstu tiešo investīciju apjoms Latvijā ievērojami saruka, taču pēdējos 
gados rādītāji ir atguvuši stabili augstu līmeni. 2014. gada pirmajā pusgadā ārvalstu tiešo investīciju 
apjoms ir bijis zems, taču Vilks uzsvēra, ka šī gada zemie rādītāji nav tikai Latvijas, bet visas 
eirozonas problēma, kas skaidrojama arī ar ģeopolitiskiem faktoriem, un bez aktīvas politiķu 
iesaistīšanās globāli eirozona zaudēs konkurētspēju. Vilks tomēr cer, ka jaunā Eiropas Komisija ar 
pragmatisku pieeju spēs veikt pozitīvas pārmaiņas. 
 
„Visa pamatā ir uzticība, stabilitāte un prognozējamība. Mums nepatīk pārsteigumi,” atzīst Osmunds 
Skars, DNB bankas prezidents, norādot uz nepilnībām administratīvajā un likumdošanas sistēmā, 
vienlaikus uzsverot valsts reputāciju kā vienu no noteicošiem faktoriem investēšanai Latvijā. Izvēli par 
labu Latvijai noteicis arī tuvais ģeogrāfiskais stāvoklis, kā arī vēsturiskās un kultūras līdzības. DNB 
banku Baltija interesē ne tikai kā tirgus, bet arī kā veiksmīga vide DNB grupas biznesa centra 
lokācijai, izmantojot tādas priekšrocības kā zemas darbaspēka izmaksas un augsti kvalificētu 
profesionāļu pieejamība Latvijā.  
 
Līdzīgi uzskata arī Olivers Bramvels, Norvik bankas valdes priekšsēdētājs. Skaidrojot Norvik bankas 
investora lēmumu investēt Latvijā, viņš norāda uz kapitālistisku pieeju - saņemt ieguldījumu atdevi 
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nākotnē. Latvijas iekšzemes kopprodukta un citi finanšu rādītāji pēckrīzes periodā parāda, ka nākotnē 
gaidāma stabilitāte un izaugsme, kas bijis par pamatu lēmumam investēt.  
 
Noteicošais faktors investēšanai ražošanas uzņēmumos ir augsta darbinieku produktivitāte. Kaspars 
Rokens, Schneider Electric Latvija izpilddirektors, norādīja, ka pēdējo 4 gadu laikā Schneider Electric 
darbības rādītāji Baltijā ir ļoti veiksmīgi un būtiski apsteidz nozares vidējo, un pašlaik Latvijā tiek 
turpinātas ilgtermiņa investīcijas. Rokens novērtē augsto darbinieku produktivitāti, tomēr ir novērojis 
kvalificēta darbaspēka trūkumu, īpaši reģionos, kā arī norāda, ka nepieciešams uzlabot valsts 
elastību infrastruktūras jomā un mazināt birokrātijas līmeni. 
 
Ražošanas un eksporta apjomi ir būtisks iemesls ilgtermiņa investīcijām arī vienam no Latvijas 
vadošajiem eksportētājiem AS Latvijas Balzams. SPI Group Baltijas reģiona vadītājs Sīmūrs Fereira 
norāda, ka vairāk nekā 100 gadu uzņēmuma darbības vēsture Latvijā ir pierādījums stabilitātei un 
pievilcīgs iemesls turpmākām investīcijām.  Valsts ģeogrāfiskā pozīcija ir izdevīga produkcijas 
eksportam, savukārt, Latvijas kultūra un darbinieku valodu zināšanas ir papildu vērtība.   
 
Investori un eksperti bija vienisprātis, ka kapitālam ir nacionalitāte un tas ietekmē korporatīvo kultūru 
uzņēmumā. Ģirts Rungainis, Prudentia partneris, norādīja, ka līdz krīzei bija pieņemts uzskatīt, ka 
kapitālam nav tautības, tomēr šobrīd ir skaidri redzams, ka kapitāla izcelsme ieteikmē biznesa kultūru. 
Pat regionālā griezumā, piemēram, apskatot skandināvu kapitāla uzņēmumus, ir novērojamas 
kultūras atšķirības starp somu, zviedru, dāņu, norvēģu un islandiešu uzņēmumiem. Vēl lielākas 
biznesa kultūras atsķirības manāmas, ja salīdzina vācu, franču, krievu un japāņu uzņēmumus. 
 
Galvenās problēmas, ar kurām saskaras investori Latvijā, ir birokrātija, korupcija, nepietiekama 
infrastruktūras un esošo resursu attīstība, izglītota un kvalificēta darbaspēka trūkums. Tas nozīmē, ka 
viens no jaunās valdības izaicinājumiem būs imigrācijas politikas un izglītības jautājumu sakārtošana. 
Gan eksperti, gan investori, gan pasākuma apmeklētāji izteica lielu atbalstu šādu pasājumu 
organizēšanai, jo trīspusējs dialogs starp valsts pārstāvjiem, investoriem un uzņēmumu vadītajiem un 
ekspertiem ir būtisks turpmākai veiksmīgai investīciju piesaistei Latvijā un kopējai labklājībai. 
 
Par LAWIN: LAWIN ir advokātu birojs ar lielāko specializētu juristu komandu Baltijas valstīs. Biroja 
vesto darījumu portfeli veido reģiona nozīmīgākie pārrobežu projekti un prominenti vietējie darījumi 
jau vairāk nekā 20 gadu garumā. Pateicoties vairāk nekā 145 juristu komandai un plašajai 
specializācijai dažādās tiesību jomās, LAWIN spēj nodrošināt katram klientam izcilu ekspertīzi un 
padziļināti specializētus juridiskos pakalpojumus gan vietējā (Igaunijas, Latvijas un Lietuvas), gan visa 
Baltijas reģiona mērogā. Plašāka informācija par uzņēmumu: www.lawin.lv 
 

Pedersen & Partners ir viena no vadošajām augsta līmeņa vadītaju meklēšanas kompānijām pasaulē un vienīgā 
100 % integrētā starptautiskā atlases kompānija Latvijā. Uzņēmums sniedz pakalpojumus 52 birojos 50 valstīs - 
Eiropā, Tuvajos Austrumos, Āfrikā, Āzijā un Amerikā. Pedersen & Partners ir vadošais uzņēmums Latvijā savā 
nozarē, kas veiksmīgi darbojas Latvijas tirgū jau 10 gadu. Plašāka informācija par uzņēmumu: 
www.pedersenandpartners.com  
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