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Centr ālās un Austrumeiropas 500 liel āko uzņēmumu top ā 

Latviju p ārst āv asto ņi uzņēmumi  
 

Starptautisk ā kred ītrisku apdrošin ātāja "Coface" veidotaj ā Centr ālās un 
Austrumeiropas 500 liel āko uzņēmumu top ā Latviju p ārst āv asto ņi 
uzņēmumi. No Lietuvas top ā iek ļuvuši 20, bet Igaunijas – 4 uz ņēmumi. 
Kopum ā reģionam 2015. gads bijis veiksm īgs un vadošo komp āniju 
apgroz ījums ir pieaudzis par 4,2%. 
 
No Latvijas uzņēmumiem augstākās pozīcijas ieņem minerālmēslu un ķīmisko 
vielu tirgotājs SIA "Uralchem Trading" (130.vieta topā), mazumtirdzniecības 
uzņēmums SIA "Rimi Latvia" (210.vieta topā), kā arī mazumtirdzniecības 
uzņēmums SIA "Maxima Latvija" (261.vieta topā). No Latvijas uzņēmumiem 
topā atrodama arī AS "Latvenergo", kas piedzīvojusi kritumu no pērnās 
221.vietas uz 348. vietu, SIA "Orlen Latvija", AS "Latvijas Gāze", SIA "Neste 
Latvija" un SIA "Circle K Latvia". 
 
Reģiona lielākā ekonomika ir Polijā, un topā valsti pārstāv 137 uzņēmumi, 
tostarp pirmo pozīciju ieņemošā “PKN Orlen”. Par topa “uzlecošo zvaigzni” 
var uzskatīt “General Electric Hungary”, kas pakāpies uz topa otro pozīciju no 
aizvadītā gada 13. vietas, un 2015. gadā uzņēmums savu peļnu ir teju 
četrkāršojis.  
 
Topā iekļauto 500 lielāko uzņēmumu apgrozījums pērn bija 593 miljardi eiro, 
kas ir kāpums par 4,2%. Vadošie uzņēmumi uzrādījuši arī vērienīgu neto 
peļņas  pieaugumu par 73.7%, tam sasniedzot 26,9 miljardus eiro.  
 
“Centrālās un Austrumeiropas ekonomikā aizvadītais gads bijis labs. Reģiona 
vidējā IKP izaugsme bija 3,3%, salīdzinot ar 2,6% pieaugumu gadu iepriekš. 
Pateicoties bezdarba līmeņa samazinājumam un algu palielinājumam, 
pieauga privātais patēriņš, tāpat ieguldījumus veicināja Eiropas Savienības 
fondi. Kopumā var sacīt, ka mūsu reģions pašlaik piedzīvo ekonomikas 
atveseļošanos” atzīmē „Coface” Latvija izpilddirektors Arnis Bl ūmfelds. 
 
Pētījumu "Coface CEE TOP 500" par 500 lielākajiem uzņēmumiem Centrālajā 
un Austrumeiropā starptautiskais kredītrisku apdrošinātājs "Coface" publicē 
jau astoto gadu, un tajā reģiona uzņēmumi vērtēti gan pēc apgrozījuma 
rādītājiem, gan arī papildu analīzes faktoriem. 
 
 
Uzziņai  
“Coface” grupa piedāvā uzņēmumiem risinājumus, lai pasargātu biznesu no finanšu riskiem - 
gan vietējā, gan eksporta tirgū. “Coface” grupas 4500 darbinieki 2015.gadā sasniedza 
konsolidēto apgrozījumu 1,490 miljardus eiro. Tieši vai netieši pārstāvēts 100 valstīs, 
“Coface” nodrošina pakalpojumus 40 000 uzņēmumiem vairāk nekā 200 pasaules valstīs. 
Katru ceturksni “Coface” publicē risku novērtējumu 160 valstu ekonomikām, kas balstīts 



 
 
 
attiecīgo valstu uzņēmumu maksājumu uzvedības analīzē un 660 kredītrisku analītiķu un 
risku parakstītāju ilggadējā pieredzē, kas gūta, cieši sadarbojoties ar klientiem un viņu 
parādniekiem. Vairāk informācijas: www.coface.lv  
 


