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Ceļā 
uz milzīgiem 
darījumiem 
Baltijai nonākot ārvalstu investoru redzeslokā un 
likumdošanai mainoties, Latvija varētu ātri kļūt par auglīgu 
augsni strauji augošiem jaunuzņēmumiem 
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Latvijas Riska kapitāla asoci-
ācijas (LVCA) valdes priekš-
sēdētāja un fonda Livonia 
Partners partnere Kristīne 
Bērziņa intervijā Dienas Biz-

nesam atklāj, kādas pārmaiņas vienā 
no straujāk augošajām nozarēm Latvijā 
sagaidāmas tuvākajā laikā un kā, sadar-
bojoties ar valsti, beidzot panāktas tik 
ilgi nepieciešamās izmaiņas investīciju 
nozares regulās.

Pērnajā gadā Latvijas privātā un ris-
ka kapitāla fondi veikuši 63 jaunas in-
vestīcijas 25 milj. eiro apmērā. Vai šis 
skaitlis vērtējams pozitīvi un vai gads 
investīciju apjomu ziņā Latvijā pagājis 
veiksmīgi?
Pirms mēs runājam par konkrētiem 
cipariem, jāpiemin, ka šobrīd kapitāla 
plūsma pāri robežām ir ļoti brīva un ir 

ļoti grūti teikt, ka Latvijas fondi in-
vestējuši tieši Latvijas uzņēmumos, jo 
tādu gadījumu ir ļoti, ļoti maz. Tikai 
ļoti agrīnā stadijā akseleratori, kas ir 
reģistrēti Latvijā, iegulda tikai Lat-
vijas uzņēmumos. Faktiski visi pārē-
jie var ieguldīt ārpus Latvijas, kā arī 
Igaunijas, Lietuvas un citu valstu fon-
di var ieguldīt Latvijas uzņēmumos. 
Arī vairāk nekā puse no šiem līdzek-
ļiem tika investēti uzņēmumos ārpus 
Latvijas. 

Lai arī šī summa plūst pāri robežām – 
vai 25 milj. eiro kopumā ir daudz?
Varētu būt daudz vairāk. Industri-
ja ļoti, ļoti strauji attīstās, un, ja mēs 
skatītos tikai uz jaunuzņēmumiem, šī 
summa būtu ļoti respektabla. Bet šeit 
ir ietverti arī lielāki uzņēmumi, līdz ar 
to varētu būt labāk. 

Ar ko mēs to salīdzinām? Vai labākus 
piemērus var redzēt Skandināvijā, ASV 
vai citviet?
Tas ir ļoti labs jautājums, jo investīciju 
pasaule ir ļoti relatīva. Protams, inves-
tors no ārvalstīm vienmēr relatīvi salī-
dzinās, kur ir labāk investēt, līdz ar to 
arī mums tas ir jādara. Mūsu gadījumā 
nozare ir ļoti, ļoti jauna, kaut arī tā ir 
aizsākusies pirms divdesmit gadiem. 
Vienalga, savā attīstības stadijā tā ir 
jauna. Neapšaubāmi, visattīstītākā 
riska kapitāla nozare ir Amerikā un 
Rietumeiropā. Man šķiet, ka ir nianses 
un atšķirības gan katrā valstī, gan arī 
katrā aktīvu klasē atkarībā no tā, vai 
mēs runājam par jaunuzņēmumiem 
vai lielākiem darījumiem. 

Vai ASV ir spēcīgs piemērs it visās kla-
sēs? 


