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1. Gada nogale ir laiks, kad atskatīties uz paveikto. Kā 2013.gads aizritējis Jūsu
uzņēmumam?

2013.gads kredītrisku apdrošināšanas uzņēmumam „Coface Latvija” ir bijis
veiksmīgs, no biznesa viedokļa daudz labāks nekā tika paredzēts. Tas sniedz pozitīvu
stimulu nākošajam gadam. Gada nogalē „Coface” ir atvēris biroju arī Tallinā, līdz ar
to esam pārstāvēti visās Baltijas valstīs. Apdrošināšanas nozares ‘maizes darbs’ ir
apdrošināt un līdz ar to uzņemties arvien lielāku apdrošināšanas risku. Latvijā
„Coface” uzņemtais apdrošināšanas risks jau sasniedzis 170 miljonus.

Šogad novērota liela uzņēmēju  interese pēc kredītatskaišu sagatavošanas, redzams, ka
uzņēmumiem šis pakalpojums interesē, jo vienas kredītatskaites izmaksas noteikti nav
salīdzināmas ar tām, kādu kompānija samaksās, zaudējot biznesa apjomu nepareizi
izvēlēta partnera dēļ.

Īpaši aktīvas šogad biznesa apdrošināšanas jomā ir celtniecības, metāla un pārtikas
nozares. Lai arī mēs šos sektorus atbalstām, sniedzot apdrošināšanu, jāatzīmē, ka risks
joprojām šajās biznesa nozarēs saglabājas augsts. To arī pierāda fakts, ka kompānijas
apdrošina savu biznesu.

2. Nākamā gada galvenie izaicinājumi, prioritātes

Kā kredītrisku apdrošinātājam „Coface Latvija” galvenā prioritāte ir atbalstīt
uzņēmējdarbības attīstību visos sektoros. Galvenais 2014.gada izaicinājums būs
pārvarēt eiro ievešanas sākuma posmu, kas noteikti būs saistīts ar dažādām
problēmām uzņēmumu finanšu plūsmā. Otrs galvenais izaicinājums būs saistīts ar
kompāniju risku monitorēšanu šajā pārējas posmā, proti, saskatīt ilgtermiņa biznesa
riskus aiz īslaicīgām problēmām un priekšlaicīgi ‘nenorakstīt’ uzņēmumu.

3. Personālā atlases speciālisti, ieskicējot nākamā gada tendences, norāda - turpināsies
darba devēju cīņa par kvalificētiem speciālistiem, ņemot vērā darbinieku trūkumu noteiktās
nozarēs. Vai nākamgad plānojat paplašināt sava uzņēmuma komandu? Un kāda ir šā gada
pieredze personāljautājumu risināšanā?

Krīzes laikā uzņēmumi bija spiesti samazināt darbinieku skaitu, jaunu darbinieku
pieņemšana kļuva neaktuāla, jo, galvenokārt, vajadzēja nodarbināt jau esošos.
Savukārt, ekonomiskajai situācijai uzlabojoties, izrādījās, ka samazinātais štats spēj
panākt tādu pat biznesa apjomu. Piemēram, ja pirms krīzes kompānija sasniedza X
apgrozījumu ar 5 cilvēkiem, tad tagad tādu pašu apgrozījumu nodrošina 3 darbinieki.
Tas nozīmē, ka krīzes iespaidā augušas gan prasības, gan arī darbinieku kvalifikācija.
Otra šodienas aktuāla tendence, ko praktizē arī „Coface Latvija”, ir funkciju un
pakalpojumu maksimāla automatizēšana.

Pozitīvā krīzes pieredze – uzņēmumiem bija iespēja pārvērtēt savus cilvēkus,
atbrīvoties no visa liekā – liekām funkcijām un darbiniekiem, atstājot tikai spēcīgākos
un produktīvākos speciālistus. Šis savā ziņā Latvijā ir solis priekšā ‘vecās’ Eiropas
valstīm, kur uzņēmējiem dēļ vēsturiski izveidojušās spēcīgās arodbiedrību ietekmes ir



ļoti sarežģīti pārtraukt attiecības ar ilgstošiem darbiniekiem. Ilglaicīgie ‘iesūbējušie’
darbinieki - cilvēki, kas neizglītojas un neiet līdzi laikam, patiesībā liels ‘sprungulis’
kopējā valsts ekonomikā, jo uzņēmumi cieš finansiālus zaudējumus, kas bremzē
attīstību.

4. Nenoliedzami, ikvienam strādājošajam ir svarīgs algu jautājums. Kādu politiku šajā
jautājumā īstenosiet nākamgad?

Algu politika 2014. gadam „Coface Latvija” tiek vērtēta piesardzīgi, t.i. atbilstoši
sasniegtajiem darba rezultātiem. Algu indeksācija netiek plānota, tomēr uzņēmums
vienmēr domā kā noturēt un motivēt  labākos darbiniekus un inflācijas līmenī algu
palielinājums nākošgad tiek sagaidīts.

5.Kādas ir Jūsu prognozes par valsts ekonomisko situāciju nākamgad un tās ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi Jūsu pārstāvētājā darbības nišā?

Nākošā gada attīstības gaitu noteikti ietekmēs globālās ekonomikas izaugsmes temps,
kas noteikti nebūs straujš. Arī „Coface” prognozētā IKP izaugsme Latvijai ir samērā
piesardzīga – 4,2% līmenī. Baltijas valstis kopumā joprojām ir ES izaugsmes līderes.
Galvenais ekonomiskās attīstības virzītājspēks – privātais patēriņš, kuru veicina
iedzīvotāju ienākumu pieaugums. Pašreiz jau patēriņš Latvijā tuvinās pirmskrīzes
līmenim. Pirmā pusgada attīstības tempu ietekmēs eiro ieviešana, bet otrajā pusgadā
paredzama cenu celšanās.


