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Kas ir BEA?
● Vadošā profesionāļu apvienība efektivitātes metožu 

izmantošanā Latvijā

● Vairāk nekā 100 Latvijas uzņēmumu

● Kopējais apgrozījums - 2.86 miljardi EUR jeb 12% no IKP

● Vidējais apgrozījums 2015. gadā - 32.87 miljoni EUR 

● Kopā nodarbina 24 tūkstošus darbinieku jeb 3% no visiem 

Latvijas strādājošajiem

● Vidējais strādājošo skaits uzņēmumā 2015.gadā - 274 

darbinieki









Efektivitātes Indekss V02 metodika

Pētījums par biznesa efektivitātes instrumentu un efektivitātes 
indeksa savstarpējo korelācju

Efektivitātes indekss V.02 = Apgrozījums / Darbinieku skaits

Indeksa izvērtējumam tika integrēti divi neatkarīgi pētījumi:

1) Izlases kopas aptauja par efektivitātes instrumentu izmantošanu uzņēmumos 

2) Efektivitātes indeksa finanšu rādītāja analīze vidēji uzņēmumos Latvijā un 

izlases kopas uzņēmumos nozaru griezumā* 

* Sadarbībā ar licencētu UR datu atkalizmantotāja SIA CREFO Rating informācijas portālu CrediWeb tika apkopoti Latvijas 

Republikā strādājošo uzņēmumu finanšu produktivitātes rādītāji izšķirot uzņēmumu nozari pēc Nace 2 pirmā līmeņa klasifikācijas

V02 mainīta metodika salīdzinot ar V01 - netiek ņemti konsolidētie  dati un banku finanšu rādītāji tiek apkopoti individuāli; 
Izlases kopa nav precīzi salīdzināma ar V01 izlases kopu, jo mainījies izlases kopas lielums un dalībnieki 



BEA biedru efektivitātes indekss ir par 260% augstāks nekā 

vidējais Latvijas uzņēmumos 2015. gadā:
● BEA biedru efektivitātes indeksa pieaugums 9%

● Vidējais efektivitātes indeksa pieaugums LR uzņēmumos 1%
Efektivitātes indekss V.02 = Apgrozījums / Darbinieku skaits



BEA biedru indekss ir ievērojami augstāks par nozares uzņēmumu vidējo visās nozarēs



Izmantotie Efektitivātes instrumenti 
BEA biedru aptauja - piedalās un atbild 61% no BEA biedriem 
(50 jautājumi par dažādu efektīva uzņēmuma instrumentu izmantošanu) 



Jo vairāk instrumentu, jo labāks indekss!



Efektivitātes indekss V.02 Secinājumi
● Efektivitātes Indekss raksturo uzņēmuma spēju ar pieejamajiem cilvēkresursiem 

panākt lielāku apgrozījumu, jeb produktivitāti

● Jo mērķtiecīgāk tiek pielietoti efektivitātes instrumenti, jo augstāks ir uzņēmuma 

efektivitātes indekss

● BEA biedru vidējais efektivitātes indekss ir vairāk kā 2 reizes augstāks nekā pārējo 

LR uzņēmumu vidējais rādītājs, un šī atšķirība pieaug gadu no gada

● Uzņēmumu darbības nozare, to atrašanās vieta un/vai kapitāla izcelsme nav 

noteicošā, tomēr uzņēmumos ar apgrozījumu virs 500 tūkst. EUR, nepārtrauktu 

uzlabojumu ieviešana uzrāda vislabākos rezultātus.



Efektivitātes indekss V.02 Secinājumi
● Biežāk izmantotās BEA biedru efektivitātes metodes ir Lean un TOC, bet ir arī 

daudzi citi instrumenti, kas tiek izmantoti netkarīgi no nozares, uzņēmuma 

lieluma, kapitāla izcelsmes vai darbības specifikas

● Efektivitātes indeksu paaugstina regulāra dažādu efektivitātes instrumentu 

izmantošana ilgtermiņā

● Efektivitātes instrumenti nav burvju tablete. Efektivitātes instrumentu ieviešanas 

rezultātus var ātri pamanīt, bet grūti noturēt un uzlabot, tas ir disciplīnas, fokusa 

un mērķu jautājums

● Uzņēmumi, kas aktīvi piedalās un iesaistās BEA darbībā un pieredzes apmaiņās, 

sasniedz labākus rezultātus




