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Cienījamās dāmas, godājamie kungi, uzņēmēji!

Es augstu novērtēju ārvalstu investoru darbību Latvijā, cienot uzņēmējus, kuri
ir uzticējušies Latvijai, izšķiroties par savas naudas ieguldīšanu tieši šeit.
Paldies, ka Jūs esat devuši priekšroku Latvijai!
Tāpat es augstu novērtēju Ārvalstu investoru padomes Latvijā pašiniciatīvu,
izstrādājot ikgadējos nozaru ziņojumus, kurus ik gadu Ārvalstu Investoru
padome gatavo un sadarbībā ar valsts pārvaldes iestādēm meklējot labākos
risinājumus, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Latvijas bizness strādā
atvērtos globālos tirgos un to būtiski ietekmē norises ārējā vidē – ekonomiskā
attīstība galvenajās tirdzniecības partnervalstīs, situācija potenciāli jaunos
sadarbības tirgos, ģeopolitisko situāciju reģionā un tamlīdzīgi. Ir virkne
gadiem neatrisinātu problēmu, un daudzas no tām Ārvalstu Investoru padome
ir identificējusi šajos sadarbības gados, un jāatzīst, ka daļa no tām vēl
jāatrisina.
Veidojot valdības deklarāciju, man bija skaidrs uzstādījums – jāmeklē efektīvi
risinājumi ekonomikas straujākai, vienlaikus sabalansētai attīstībai, jo tikai tā
mēs varam nodrošināt iedzīvotāja gaidas attiecībā uz dzīves kvalitāti šeit
Latvijā. Uzstādījums ir - vidējā termiņā panākts sabalansēts IKP pieaugums 5 %
robežās ik gadu. Vienlaikus mans kā premjera personīgais mērķis ir izveidot
pilnvērtīgu komunikāciju ar sociālajiem un sadarbības partneriem un precīzi
definēt mūsu kopīgos mērķus.
Deklarācijā ietverto mērķu īstenošanai valdība ir skaidri noteikusi prioritāros
rīcības virzienus tautsaimniecības attīstībai - uzņēmējdarbības vide,
prognozējama nodokļu sistēma, inovācijas platformas izveide, veselības aprūpes
sistēmas un izglītības sistēmas reforma, demogrāfijas, nacionālās identitātes un
drošības dimensija, kuru izpildei nepieciešama horizontāla vairāku resoru
sadarbība. Esmu paredzējis valdības darba sasniegto progresu vērtēt divas reizes
gadā, tādējādi informējot sabiedrību par virzību uz valdības noteikto mērķu
sasniegšanu.

Protams, ir plānotas konkrētas rīcības ekonomikas izaugsmes tempa stimulam.
Vispirms jārunā par uzņēmējdarbības vides uzlabošanu – tiks īstenota
mērķtiecīga virzība uz izcilu uzņēmējdarbības vidi, ar to saprotot e-risinājumus
biznesa vides uzlabošanai, vienkāršus un kvalitatīvus publiskos pakalpojumus,
biznesam draudzīgus infrastruktūras attīstības pakalpojumus, vienkāršotu
nodokļu nomaksu un mazinātu birokrātisko slogu.
Būtisks aspekts ir tiesiskā vide uzņēmējdarbības atbalsta sakārtošanai –
jāpabeidz tiesu teritoriju reforma, veidojot lielākas un spēcīgākas tiesas,
izlīdzinot tiesnešu noslodzi, samazinot lietu izskatīšanas ilgumu un labāk
nodrošinot tiesnešu specializāciju un nejaušības principu.
Uzmanība jāpievērš maksātnespējas procesa un maksātnespējas administratoru
uzraudzības pastiprināšanai, kā arī, lai palielinātu caurskatāmību, jau šobrīd ir
izstrādāta un ieviesta jauna maksātnespējas procesa administratoru darbības
pārskatu elektroniskās uzraudzības sistēma.
Līdzsvarota un paredzama nodokļu politika – iecerēts, ka 2018. gadā kopējais
nodokļu apjoms tuvojas 30 % un 2020. gadā iekasēto nodokļu apjoms sasniegs
1/3 no IKP.
Īpaša uzmanība tiek pievērsta ēnu ekonomikas un ekonomisko noziegumu
apkarošanai – iecerēts, ka 2018. gadā tiks samazināts ēnu ekonomikas īpatsvars
valstī no 23,6 % līdz 21 %. Kopā ar sociālajiem un sadarbības partneriem jau
10. jūnijā notiks pirmā saruna par sagatavoto ēnu ekonomikas plānu, tā
ieviešanu, un tajā būs iekļauti konkrēti pasākumi ar termiņiem pa dažādām
nozarēm.
Attiecībā uz investīciju piesaisti, gribu uzsvērt, ka tiks pilnveidota ārvalstu
investīciju piesaistes un labvēlīgas investīciju vides attīstīšanas stratēģija,
izveidojot konkurētspējīgu investīciju portfeli, nodrošināt vienotu pieeju
publiskajā pārvaldē investīciju projektu apkalpošanai un palielinot pašvaldību
lomu investīciju piesaistes procesā, rezultātā panākot investīciju pieaugumu
vidējā termiņā par ~7 % ik gadu.
Savukārt, lai sekmētu stabilu preču un pakalpojumu eksporta pieaugumu par
vismaz 5 % ik gadu, tiks sniegts atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un
start-up ekosistēmai starptautiskās konkurētspējas veicināšanai, nodrošinātas
vidēja un ilgtermiņa eksporta kredītu garantijas Altum ietvaros. Tāpat plānots

uzlabot un paplašināt starptautisko līgumtiesisko bāzi un nodrošināt Latvijas
ekonomisko interešu pārstāvību.
Kā jau minēju, esmu gandarīts, ka Ārvalstu investoru padome ar praktisku darbu
ir iesaistījusies uzņēmējdarbības vides sakārtošanā un ekonomiskās attīstības
veicināšanā Latvijā. Ceru, ka šī sadarbība turpināsies, un redzu iespēju to attīstīt
vēl veiksmīgāk, nekā līdz šim.
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