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Augsti godātais Kameras prezidenta kungs!
Ekselences, dāmas un kungi!
Šī ir nozīmīgiem notikumiem un tikšanām piesātinātas valsts vizītes pēdējā, piektā
diena. Esmu patiesi gandarīts par daudzajām sarunām un notikumiem šīs valsts vizītes
laikā, kas skāra plašu tēmu loku – no mūsdienu starptautiskās politikas nemierīgajiem
ūdeņiem līdz Latvijas un Vācijas kopīgā vēsturiskā mantojuma saglabāšanai.
Man ir tas gods būt tieši šeit - Hamburgā, lai veltītu šo dienu Latvijas un Vācijas
ekonomiskajai sadarbībai. Vēl no tālajiem Hanzas savienības laikiem ar Hamburgu mūs
ir saistījusi tirdzniecība un kuģniecība. Arī mūsdienās Latvijas un Vācijas ekonomiskās
attiecības raksturo arvien pieaugoša tirdzniecība un intensīva sadarbība transporta un
loģistikas jomās. Vācija ir otrs lielākais Latvijas ārējās tirdzniecības partneris, abas
valstis vieno ilggadīga un veiksmīga sadarbība transporta jomā, ko raksturo lielisks
gaisa satiksmes tīkls, kā arī aktīva sadarbība ar Vācijas ostām, nodrošinot efektīvu
kravu un pasažieru plūsmu. Latviju un Vāciju tuvina vairāk nekā 10 tiešie avioreisi, kas
ik dienas savieno Rīgu ar Vācijas lielākajām pilsētām. Katru gadu vairāki desmiti
tūkstošu ceļotāju no Latvijas bauda Vācijas viesmīlību, un interesentiem no Vācijas ir
iespēja apmeklēt Latviju, lai baudītu daudzveidīgās tūrisma iespējas vai veidotu biznesa
sakarus.
Straujas tehnoloģiskās attīstības laikmetā gandrīz katra mūsu sadarbības joma ir saistīta
ar digitālajiem risinājumiem, jaunu tehnoloģiju izstrādi, inovācijām, zinātni un
pētniecību. Ar prieku varu atzīmēt, ka šai zālē pulcējušies tie Latvijas uzņēmēji, kuri
izstrādā produktus ar visaugstāko pievienoto vērtību, kā arī tie mūsu zinātnieki, kuri
dod ieguldījumu visjaunāko tehnoloģiju izstrādē.
Dāmas un kungi!
Latvijā ir gan infrastruktūra, gan gudri un radoši zinātnieki un uzņēmēji, lai varētu
rasties inovatīvas idejas un produkti. Mums ir izcila digitālā infrastruktūra un digitālie
risinājumi, kas paver plašas iespējas starpnozaru sadarbībai. Latvijas attīstītā digitālā
infrastruktūra ir jāliek lietā, stimulējot uzņēmumus vēl vairāk izmantot digitālo
tehnoloģiju un produktu priekšrocības. Ar gandarījumu redzam, ka šīs iespējas novērtē
arī investori no Vācijas. Nanotehnoloģiju izstrāde, viedie materiāli un pārklājumi,
optisko šķiedru ražošana – tās ir jomas, kurās Latvijā ienākuši un sekmīgi darbojas vācu
investori. Mēs vēlamies, lai šī sadarbība turpinātos un paplašinātos nozarēs, kuras esam
izraudzījušies par savām prioritātēm – tās ir gudro pilsētu attīstība, [jau minētie] viedie
materiāli, biomedicīna un robotika. Uzņēmumiem, kas pārstāv Latviju šajā seminārā, ir
svarīga loma šo industriju attīstībā mūsu valstī.
Un vēl – vēlos atzīmēt, ka visu minēto nozaru attīstību vieno viens faktors – digitālie
dati un to izmantošana efektīvāku pakalpojumu un labāku produktu radīšanai. Šajā
jomā esam uzsākuši sadarbību ar tādiem Vācijas uzņēmumiem kā Bosch, SAP un
Siemens. Latvija ir izstrādājusi nacionālo digitalizācijas stratēģiju un šobrīd aktīvi to
īsteno.

Digitālajiem risinājumiem ir liela loma starpnozaru sadarbības attīstībā, kas savukārt
veicina strauju Latvijas IKT nozares izaugsmi. Pēdējos gados Latvijas IKT nozares
pakalpojumu eksports pieaug par vidēji 20% gadā. Mēs vēlamies noturēt šo izaugsmi,
kļūstot par patiesi digitālu nāciju. Kā piemēru digitālo risinājumu jomā vēlos minēt
uzņēmuma “Latvijas Valsts meži” meža teritoriju apsekošanas un uzskaites sistēmas,
izmantojot dronu un ģeotelpiskās informācijas tehnoloģijas, kā arī “Latvijas Mobilā
Telefona” radīto dronu lidojumu menedžmenta sistēmu. Jums būs iespēja iepazīties ar
šiem un citiem digitāliem risinājumiem semināra tālākajā gaitā.
Esmu pārliecināts, ka mūsu esošā un nākotnes sadarbība dos jaunas iespējas gan
Latvijas, gan Vācijas uzņēmumiem iekļauties starptautiskajās vērtību ķēdēs un kļūt
stiprākiem un konkurētspējīgākiem gan Eiropā, gan arī globālajos tirgos.
Novēlu jums radošu ideju apmaiņu un jaunus kontaktus, lai sasniegtu izvirzītos mērķus
un veicinātu gan Latvijas, gan Vācijas izaugsmi un labklājību.

