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Ar "Rietumu bankas" atbalstu Rīgā notika forums par investīciju
piesaistīšanu Latvijai
2015.gada 5.maijs.
Informāciju sagatavoja Eleonora Gailiša, "Rietumu bankas" preses sekretāre.
Rīgā notika ekonomikas forums "Perspektīvas: Latvijas konkurētspēja un ārvalstu tiešo investīciju
piesaiste".
Konferencē piedalījās Latvijas valdības ministri, Latvijas Bankas vadība, vietējie un ārzemju ekonomisti,
nozīmīgu uzņēmumu un banku vadītāji. Foruma ģenerālpartneris bija Rietumu Banka.
Šī ir jau desmitā forumu "Perspektīva" sesija, ko Rīgā organizē Amerikas Tirdzniecības palāta,
sadarbojoties ar Norvēģijas un Zviedrijas tirdzniecības palātām. Šie pasākumi tradicionāli pulcē vadošos
politiķus, ekspertus un uzņēmējus, un to uzdevums ir apspriest visaktuālākos Latvijas attīstības
jautājumus.
Kā atzīmēja Rietumu Bankas Valdes loceklis Iļja Suharenko: "Šādas augstākā līmeņa tikšanās ir lieliska
iespēja apspriest valsts ikdienas problēmas un attīstības perspektīvas. Tajās izteiktie autoritatīvie
spriedumi palīdz veidot efektīvu ekonomikas politiku. Iepriecina, ka lielākā daļa spriedumu par valsts šī
brīža biznesa modeli ir pozitīva. Tomēr mums jāturpina virzīties uz priekšu un šim nolūkam jāizstrādā
vispiemērotākā stratēģija."
Šajā forumā tika apspriesta Latvijas konkurētspēja starptautisko investīciju piesaistes jomā, ar to saistītās
problēmas un perspektīvas. Ar ziņojumiem tajā uzstājās ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola,
Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, ekonomiste, Pasaules Ekonomikas foruma pārstāve
Karolīna Galvana (Caroline Galvan) un citi.
Foruma dalībnieki atzina investīciju apjoma pieauguma pozitīvo tendenci. 2014. gadā tika pieņemti 33
lēmumi par apjomīgām investīcijām Latvijā, turpretī 2010. gadā tādi bija tikai deviņi. 2014. gadā ārvalstu
investori mūsu valstī ir radījuši 1212 darba vietas, bet ieguldījumu apjoms pārsniedz 127 miljonus eiro.
Kā būtiskākie faktori, kas ietekmē investoru lēmumus, tika nosaukti politikas un ekonomikas stabilitāte
un caurskatāmība, iekšzemes tirgus stāvoklis, ražošanas apjomu palielināšanas potenciāls, kā arī
darbaspēka izmaksas.
Kā bremzējošu faktoru ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola nosauca nepietiekamu kvalificēta
darbaspēka daudzumu. Šobrīd valstī vērojama sociālās sfēras speciālistu pārprodukcija un nepietiekams
tehniski izglītotu speciālistu skaits - perspektīvā šī proporcija ir jāizmaina.
Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs pievērsa uzmanību pozitīvajai Latvijas IKP pieauguma
tendencei: pagājušajā gadā tā apjoms bija 24,1 miljards eiro; salīdzinot - 2011. gadā - tikai 20,15 miljardu
eiro.
Foruma dalībnieki secināja: Latvijas konkurētspējas palielināšanai nepieciešams lielāks skaits tehniski
izglītotu profesionāļu, jāattīsta rūpnieciskā ražošana un jāturpina veidot biznesam labvēlīgu vidi, šim
nolūkam izmantojot arī Eiropas fondu līdzekļus.
Saskaņā ar Pasaules Ekonomikas foruma datiem konkurētspējas reitingā Latvija šobrīd atrodas 42. vietā
no 144. Turklāt dažos rādītājos mūsu valsts tuvojas reitinga līderēm Šveicei un Singapūrai.
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