
09.00 - 10.00 Ierašanās un reģistrācija. Rīta kafija

11.00 - 12.30 Plenārsēde I
Mobilie lielie dati digitālās ekonomikas attīstībai: potenciāls un realitāte  
(Ziņotājs: prof., Dr. Juris Binde, “Latvijas Mobilais Telefons” prezidents, 
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) 
viceprezidents, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) viceprezidents, Latvija)

Personīgā labuma realizēšana kā uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas 
efektivitātes garantija (Ziņotājs: Pamela Bernabei, A. Menegeti Zinātnisko un 
humānistisko pētījumu fonda prezidente, Šveice / Itālija) 

Uzņēmējdarbības atbalsts Latvijā: uzņēmēja personīgais skatiens uz situāciju 
(Ziņotājs: Gerald Hoppstaedter, uzņēmējs, Austrija)

10.00 - 11.00 Atklāšanas ceremonija
   Muzikāls priekšnesums•
   Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta prof., Dr. Ojāra Spārīša uzruna•
  • Eiropas Parlamenta deputātes, Ekonomikas un monetārās komitejas locekles, 
     prof., Dr. Ineses Vaideres uzruna
   Latvijas Republikas Ekonomikas ministra Ralfa Nemiro uzruna •
   Latvijas Republikas Labklājības ministres Ramonas Petravičas uzruna •
   Latvijas Republikas Finanšu ministra padomnieka Inta Dāldera uzruna•
   Latvijas Republikas Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības •
     komisijas sekretāra Armanda Krauzes uzruna
   Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidenta Aigara Rostovska uzruna•
   Ķīnas Sociālo Zinātņu akadēmijas Eiropas studiju institūta ģenerāldirektora •
     vietnieka un China-CEE Institute izpilddirektora Dr. CHEN Xin uzruna
   Moderators: Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta •
     direktore, asoc. prof., Dr. Ņina Linde 

PROGRAMMA
31. oktobris (ceturtdiena)

III Starptautiskais Ekonomikas Forums
“UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTS: 

traucējoši faktori, zinātnē balstītie risinājumi & starptautiskā sadarbība”

2019. gada 31. oktobrī – 1. novembrī
Norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmija, Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvija

Foruma mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības vides attīstību, veltot lielāku uzmanību uzņēmējdarbības attīstību 
traucējošo aspektu izzināšanai un sniedzot zinātniski pamatotās rekomendācijas mērķtiecīgas valsts un pašvaldības 
uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas darbības pilnveidošanai. 

Tiek turpināta I un II Ekonomikas Forumā sekmīgi iedibinātā prakse, ka Forums kalpo par platformu zinātnieku, 
uzņēmēju un politiķu pieredzes apmaiņai un sadarbībai, stimulējot ārvalstu un vietējo investīciju ienākšanu un 
inovatīvu tautsaimniecību ilgtermiņā. 

PATRONS & ATBALSTĪTĀJS



15.30 - 17.00 Paneļdiskusija ar ziņotājiem un ekspertiem: jautājumu un atbilžu sesija
Moderators: Aigars Rostovskis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) 
prezidents un padomes priekšsēdētājs 

15.00 - 15.30 Kafijas pauze, B�B�, B2S� un S2S� kontaktu dibināšana

13.30 - 15.00 Plenārsēde II

Kad zinātne satiekas ar uzņēmējdarbību: Latvijas un Lietuvas uzņēmējdarbības 
atbalsta sistēmu efektivitātes salīdzinošā analīze (Ziņotājs: prof., Dr. Jānis Vanags, 
Rīgas Tehniskās Universitātes profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas 
institūta vadošais pētnieks, Latvija)
Valsts ekonomiskā drošība (Ziņotājs: Arnolds Babris, uzņēmējs, A/S “Brīvais vilnis” 
valdes priekšsēdētājs, Latvija)
Kā izveidot vislabāko uzņēmējdarbības vidi: Skandināvijas pieredze apvienībā ar 
Latvijas iespējām (Ziņotājs: Fredis Bikovs, “EVRY Latvia” vadītājs, “ABSL Latvija” 
valdes priekšsēdētājs, Norvēģijas Tirdzniecības kamera Latvijā biedrs)
Jaunais Ķīnas ekonomikas izaugsmes dzinējspēks: digitālās ekonomikas piemērs 
Āzijas pieredzē (Ziņotājs: prof. Pei Changhong, Ķīnas Sociālo Zinātņu akadēmijas 
Ekonomikas institūta eksdirektors, Ķīna)
Finanšu sektors – ģeopolitisko notikumu gūstā (Ziņotājs: Ļubova Švecova, 
LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas locekle, bijušā Valsts 
ieņēmumu dienesta (VID)  Finanšu policijas pārvaldes direktora vietniece un 
Izmeklēšanas departamenta direktore, Latvija)

17.00 - 17.30 Interaktīvā sekciju vadītāju prezentācija 

17.30 - 18.00 Apkopojums, muzikāls noslēgums pie vīna glāzes, neformālās sarunas 

PROGRAMMA
1. novembris (piektdiena)

09.00 - 10.00

10.00 - 12.00

Ierašanās un reģistrācija. Rīta kafija

Paralēlās sekcijas 
“Uzņēmējdarbības atbalsts: traucējoši faktori, zinātnē balstītie 
risinājumi, starptautiskā sadarbība”
Finanšu tirgus biznesam: atbalsts vai barjeras? 
(moderatori: Dr. oec. Jeļena Titko, Ekonomikas un kultūras augstskolas asociēta 
profesore, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta pētniece; 
Viktors Bolbats, Finanšu nozares asociācijas Stratēģiskās attīstības komitejas 
līdzpriekšsēdētājs, Baltic International Bank valdes priekšsēdētājs)

Diskusijas tēmas: 
   Eiropas reglamentējoša rīcībpolitika: ietekme uz uzņēmumiem•
   Banku sektora nākotne naudas atmazgāšanas apkarošanas apstākļos•
   Finanšu atbalsts jaunuzņēmumiem un MVU kā pamats uzņēmējdarbības attīstībai•
   FinTech risinājumi – kas jāzina uzņēmumiem? •
   Banku sociālā atbildība: tendence vai pienākums? •
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12.30 - 13.30 Kafijas pauze, B�B�, B2S� un S2S³ kontaktu dibināšana
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2 Digitālie risinājumi kā efektīvs rīks uzņēmējdarbības vides straujākai attīstībai 
(moderatori: prof. Dr. habil. oec. Baiba Rivža, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, 
valsts pētījuma programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts 
ilgtspējai” projekta INTERFRAME-LV vadītāja; prof. Dr. Signe Bāliņa, Latvijas 
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente) 

Diskusijas tēmas: 
   Izveidotā Tīkla atbilstība šodienas prasībām (valstī kopumā un atsevišķās valsts •
    reģionos) salīdzinājumā ar Igauniju un Lietuvu
   E-vides izmantošanas uzņēmējdarbībā ierobežojošie objektīvie faktori •
    (finansiālas problēmas mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, tīkla pieejamība, 
    speciālistu trūkums ar atbilstošām zināšanām un prasmēm) 
   Kas jārisina valsts institūcijām, uzņēmējiem un pašiem darbiniekiem •
    uzņēmējdarbības vides uzlabošanai?
   Vispārējas izglītības sistēmas pilnveidošanas virzieni  digitalizācijas apstākļos•
   Mūžizglītības uzdevumi ekonomiskās vides digitalizācijas apstākļos•

12.00 - 12.30 Kafijas pauze, B�B�, B2S� un S2S� kontaktu dibināšana

12.30 - 14.30 Paralēlās sekcijas 
“Uzņēmējdarbības atbalsts: traucējoši faktori, zinātnē balstītie 
risinājumi, starptautiskā sadarbība”

Investīciju vide uzņēmējdarbības attīstībai: galvenās problēmas, ar kurām saskaras 
vietējie un ārvalstu investori (moderatori: asoc.prof., Dr. oec. Tatjana Boikova, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta pētniece, Gerald Hoppstaedter, 
uzņēmējs, Austrija) 

Diskusijas tēmas:
   Pievilcīgas investīciju vides nodrošināšana: rūpnieciski attīstīto un jaunattīstības •
    ekonomiku starptautiskā pieredze
   Ārvalstu investoru lēmumu pieņemšana•
   Tendences ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) plūsmu dinamikā un sadalījumā•
   Galvenās problēmas un riski, ar kuriem saskaras ārvalstu un vietēji investori•
   Pamatfaktori un jaunas iespējas ĀTI ieplūdes veicināšanai•

Uzņēmējdarbības atbalsts jaunajiem cilvēkiem mūsdienu sabiedrībā 
(moderatori: Pamela Bernabei, A. Menegeti Zinātnisko un humānistisko pētījumu 
fonda prezidente, Šveice / Itālija; Dr. Ņina Linde, Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Ekonomikas institūta direktore, Latvija)

Diskusijas tēmas:
   Jauniešu bezdarba un sociālās atstumtības iemesli•
   Mūsdienu darba tirgus piedāvājums un pieprasījums•
   Sociālā uzņēmējdarbība un jaunie cilvēki•
   Craftmanship's  Future of Europe: I AM ABLE TO DO!•
   Jauniešu uzņēmējdarbības projektu labākie piemēri•

14.30 - 15.00 III Starptautiskā Ekonomikas Foruma rezolūcijas apspriešana, 
noslēguma daļa

 ¹B2B – Business to Business
 ²B2S – Business to Science
 ³S2S – Science to Science

Norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmija, Akadēmijas laukums 1, Rīga
Darba valodas: angļu valoda (pamata valoda) / latviešu (sinhronā tulkošana tiks nodrošināta 
Foruma pirmajā dienā – 31. oktobrī) 
Mērķauditorija: zinātnieki, uzņēmēji un potenciālie investori, politiķi, pašvaldību un ministriju 
pārstāvji, vēstniecību pārstāvji, žurnālisti
Informācija un reģistrācija: Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts; 
e-pasts: ei@lza.lv; tālr.: +371-20207092, www.economicforum.lv 

ATBALSTĪTĀJI UN PARTNERI:


