
Cienījamās ekselences, viesi, dāmas un kungi! 

 

Man ir liels Jūs gods apsveikt ar dalību V Starptautiskajā Ekonomikas forumā! 

Šis forums ir veltīts problēmām, kas saistītas ar Covid-19 pandēmiju un Krievijas 

agresiju Ukrainā, to ietekmi uz pasaules ekonomiku. Pats Foruma nosaukums ir visai zīmīgs: 

krīze kā stimuls pārmaiņām! Tas nozīmē, ka šī Foruma uzdevums ir ne tikai apzināt problēmas, 

ko ir izraisījis karš un pandēmija, bet meklēt risinājumus šo problēmu pārvarēšanai. Tas nav 

vienkāršs uzdevums, jo ir visai grūti prognozēt, kā notikumi attīstīsies nākotnē, un cik ilgi 

turpināsies karš Ukrainā. Nav zināms vai Covid-19 pandēmija rudenī mums uzbruks ar jaunu 

spēku, vai SARS-CoV-2 vietā dominēs kāds cits vīruss. Pastāv bažas, ka jaunās Omikrona 

mutācijas ir padarījušas vīrusu vēl bīstamāku. Mēs nedrīkstam novērtēt par zemu arī pērtiķu 

baku spēju strauji izplatīties un inficēt arvien jaunas sabiedrības grupas. 

Zinātnieku mērķis ir izstrādāt dažādus scenārijus un konsultēt valdības pārstāvjus par 

iespējamiem problēmu risinājumiem, kas nodrošinās sabiedrības ilgtspēju. Mēs varam 

identificēt virkni problēmu, kas tuvākajā nākotnē negatīvi ietekmēs globālās ekonomikas 

izaugsmes iespējas. Kā galvenās no tām jāmin – sankciju ietekme arī uz Rietumu valstu 

ekonomisko izaugsmi, straujā inflācija, enerģētikas krīze un nepieciešamība investēt mūsu 

valstu aizsardzībā Krievijas agresijas dēļ.  

Skaidrs, ka Rietumu pasaules smago ieroču piegādes Ukrainai pēc apjoma ir ievērojami 

mazākas nekā tās ir nepieciešamas, lai Ukraina izturētu Krievijas armijas ofensīvu un pārietu 

veiksmīgā pretuzbrukumā. Mēs redzam, ka mēģinājumi ietekmēt Krieviju ar ekonomisko 

sankciju ieviešanu līdz šim nav devuši vēlamo rezultātu, un Krievija turpina metodiski sagraut 

Ukrainas ekonomiku un civilo infrastruktūru. Tiek nogalināti desmitiem tūkstoši cilvēku, 

tostarp bērni. Tiek iznīcinātas slimnīcas, skolas, dzīvojamās mājas, rūpniecības ēkas un pat 

baznīcas! 

Mūsu pienākums ir skaidri pateikt mūsu valstu valdībām, ka vienīgais veids, kā ātrāk 

beigt šo karu ar Ukrainas uzvaru un panākt Ukrainas suverenitātes atjaunošanu pār visām tās 

teritorijām, ir izbeigt vilcināšanos un sniegt Ukrainai pilnīgu militāro un finansiālo atbalstu tādā 

apjomā, kāds tas ir vajadzīgs. Un to darīt uzreiz! 

Atļaujiet man novēlēt visiem Foruma dalībniekiem veiksmi darbā un spēju rast 

risinājumus galvenajām problēmām, kas šobrīd skar cilvēci, dabu un uzņēmējdarbību mūsu 

valstīs.  



Esmu pārliecināts, ka tikai uz zinātni balstīti risinājumi dos mums cerību pārvarēt 

pašreizējās un visas turpmākās krīzes! Lai mums veicas! 
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