PATRONS & ATBALSTĪTĀJS

IV Starptautiskais Ekonomikas Forums
“NĀKOTNES EKONOMIKA:
globalizācijas izaicinājumi, ar kuriem saskaras Eiropa un Baltija 21. gadsimtā”
2020. gada 27. novembrī
Norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmija, Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvija
IV Ekonomikas Foruma mērķis ir analizēt iemeslus, sekas un izaicinājumus, ar kuriem Baltija un Eiropa saskaras
21. gadsimta globalizācijas laikā, un apspriest zinātniski pamatotos un praktiskos risinājumus, lai sasniegtu augstāku
labklājības līmeni mūsu valstī. Tiek turpināta I, II un III 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.

Programma
27. novembris (piektdiena)
09.00 - 10.00
10.00 - 10.30

10.30 - 12.30

Ierašanās un reģistrācija. Rīta kafija
Atklāšanas ceremonija
• Muzikāls priekšnesums
• Latvijas Valsts prezidenta Dr. Egila Levita uzruna
• Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Dr. Ivara Kalviņa uzruna
• Eiropas Parlamenta deputātes, Ekonomikas un monetārās komitejas locekles, Dr. Ineses
Vaideres uzruna
• Latvijas Republikas Ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga uzruna (saskaņošanā)
Moderators: Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta direktore, Dr. Ņina Linde
Plenārsēde I
• Tēma ir saskaņošanas procesā (Ziņotājs: prof., Dr. Juris Binde, “Latvijas Mobilais Telefons”
prezidents, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA)
viceprezidents, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) viceprezidents, Latvija)
• Valsts attīstības iespējas un draudi 21. gadsimtā (Ziņotājs: prof., Dr. oec. Jānis Vanags,
Rīgas Tehniskās Universitātes profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta
vadošais pētnieks, Latvija)
• Eiropas šodiena un nākotne: cilvēks, daba, uzņēmējdarbība (Ziņotājs: Pamela Bernabei,
Zinātnisko un humānistisko pētījumu fonda prezidente, Šveice / Itālija)
• Nākotnes izaicinājumi Eiropas ražošanai Ziemeļvalstīs un Baltijā (runātājs: Dr. Björn
Fagerström, EIT Manufacturing North direktors, Zviedrija)
• Baltijas valstu attīstība 21. gadsimtā: sociāli – ekonomiskie, pārvaldības, tehnoloģiju un
inovāciju, kā arī vides aizsardzības aspekti
Ziņotāji:
• Baltijas valstu Tirdzniecības un rūpniecības kameru pārstāvji
• Latvijas, Igaunijas un Lietuvas Zinātņu akadēmiju pārstāvji
• Baltijas un starptautiskie eksperti, ekonomisti, politiķi, uzņēmēji un zinātnieki
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12.30 - 13.30
13.30 - 15.00

15.00 - 15.30
15.30 - 17.30

17.30 - 18.00

Pusdienu pārtraukums, В2В1, B2S2 un S2S3 kontaktu dibināšana
Plenārsēde II
• Latvijas valsts stratēģiskās attīstības koncepcijas līdz 2050. gadam rezultātu prezentācija
(Ziņotāji: LZA Ekonomikas institūta pētnieki, Latvija)
• Uzņēmēju un politiķu redzējums, vērtējums un priekšlikumi
• Interaktīvā sekciju vadītāju prezentācija (prof. Dr. habil. oec. Baiba Rivža, prof. Dr. oec.
Jeļena Titko)
Kafijas pauze, В2В, B2S un S2S kontaktu dibināšana
Darbs paralēlās sekcijās
1. Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā
– INTERFRAME-LV (moderatore: prof. Dr. habil. oec. Baiba Rivža, Latvijas Zinātņu
akadēmijas akadēmiķe, valsts pētījuma programmas “Latvijas mantojums un nākotnes
izaicinājumi valsts ilgtspējai” projekta INTERFRAME-LV vadītāja);
2. Aprites ekonomika un sociālā uzņēmējdarbība (moderatore: prof., Dr. oec. Jeļena Titko,
Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta pētniece).
Apkopojums, muzikāls noslēgums pie vīna glāzes, neformālās sarunas

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

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