Lietuvos ir JAE verslo forume Dubajuje aptartos
bendradarbiavimo ir investavimo galimybės
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Lietuvos ūkio ministro vadovaujama aukšto lygio vyriausybinė delegacija, vasario 9-12 d.dalyvavo
Dubajaus pramonės ir prekybos rūmų surengtame forume
Lietuvos Respublikos ūkio ministras Evaldas Gustas paragino JAE investuotojus pasinaudoti
Lietuvoje vyraujančios pelningo verslo aplinkos teikiamomis galimybėmis ir kurti ekonominės
partnerystės ryšius su svarbių Lietuvos ekonomikos sektorių įmonėmis.
Ministras taip pat pažymėjo JAE ir Lietuvos įmonių bendradarbiavimo galimybes ir pabrėžė, kad
Lietuvos investuotojai yra rimtai nusiteikę megzti ryšius su partneriais JAE.
E. Gustas pabrėžė, kad Lietuvos ekonomika yra viena iš greičiausiai augančių visame ES regione,
šalyje pastebima teigiamų pokyčių dėl įstojimo į euro zoną šiais metais. Tai, ministro teigimu,
atvers duris tiesioginėms užsienio investicijoms ir duos ekonominės naudos ateityje, o kartu
paskatins užsienio investuotojus jiems siūlant kompetentingą, išsilavinusią darbo jėgą.
Lietuvos Respublikos ūkio ministras kalbėjo trečiadienį JAE pramonės ir prekybos rūmų
pagrindinėje būstinėje vykusiame Lietuvos ir JAE verslo forume, surengtame bendradarbiaujant su
VšĮ „Versli Lietuva“.
Susitikime dalyvavo Dubajaus pramonės ir prekybos rūmų pirmininkas Abdul Rahman Saif
Al Ghurair, antrasis pirmininko pavaduotojas Hisham Al Shirawi ir daugiau kaip 50 JAE ir
Lietuvos įmonių atstovų.
Per įžanginę kalbą Al Shirawi paragino JAE ir Lietuvos įmones megzti naujus partnerystės ryšius ir
kurti tvirtus bendradarbiavimo santykius.
Dubajaus pramonės ir prekybos rūmų antrasis pirmininko pavaduotojas taip pat pabrėžė Dubajaus
strateginę geografinę padėtį ir paprastą susisiekimą su visu regionu, Pietryčių Azija ir Afrika ‒ tai,
pasak jo, gali padėti Lietuvos įmonėms pasiekti potencialius klientus šiose šalyse.
Al Shirawi taip pat akcentavo modernią Emyrato infrastruktūrą, patrauklų verslo klimatą ir neribotą
vyriausybės paramą. Pasak jo, tai sudaro idealias sąlygas įmonėms iš visų pasaulio šalių imtis
verslo būtent Dubajuje.
Be to, Al Shirawi pabrėžė, kad pagrindiniai Dubajaus ekonomikos varikliai, įskaitant prekybą,
turizmą, logistiką ir finansines paslaugas, turi didžiulį investicinį potencialą, o dviejų šalių
strateginė geografinė padėtis, atverianti vartus į atitinkamus regionus, savo ruožtu paskatins
ekonominius santykius.
Al Shirawi informavo, kad Dubajaus prekybos partnerių sąraše Lietuva užima 135-ąją vietą.
2013 m. emyrato ne naftos produktų prekyba su Lietuva siekė 212 mln. AED. Tarp Dubajaus
pramonės ir prekybos rūmų narių šiuo metu yra 19 Lietuvos įmonių. Antrasis pirmininko

pavaduotojas užsiminė, kad tai pabrėžia poreikį stiprinti abiejų šalių bendradarbiavimą siekiant
geresnių prekybos santykių.
Akcentuodamas bendradarbiavimo sritis, Al Shirawi konstatavo, kad Dubajaus pramonės ir
prekybos rūmai norėtų stiprinti bendradarbiavimą tarp pagrindinių verslo sektorių, įskaitant
tekstilės, maisto produktų, gamybos, oro uostų, informacinių ir ryšių technologijų sektorius.
Al Shirawi Dubajaus pramonės ir prekybos rūmuose apsilankiusią delegaciją patikino, kad Lietuvos
įmonėms, norinčioms steigtis Dubajuje ir taip pakelti šalių tarpusavio ryšių lygį, bus suteikiama
visa reikiama pagalba.
Savo ruožtu VšĮ „Versli Lietuva“ generalinis direktorius Mantas Nocius pristatė Lietuvos
ekonomikos rodiklius. Jo teigimu, 2014 m. rodikliai rodo 2,9 % BVP augimą, o Europos Komisija
prognozuoja, kad 2015 m. Lietuvos eksporto augimas bus antras pagal dydį ES šalyse.
M. Nocius, nurodęs, jog 2014 m. Lietuvoje BVP augo 2,9 %, pažymėjo, kad 2013 m. Pasaulio
banko verslo sąlygų paprastumo indekso („Ease of Doing Business Index“) reitinguose šalis iš 27osios vietos, kurioje buvo 2012 m., šoktelėjo į 17-ąją. Generalinis direktorius pridūrė, kad paslaugų
sektoriuje yra daug neišnaudotos išsilavinusios darbo jėgos.
M. Nocius akcentavo Lietuvos strateginę geografinę padėtį, apimančią laivybos linijas ir kelių
transportą tarp Rusijos ir Rytų Europos šalių su galimybe pasiekti Kiniją, taip pat ‒ konkurencingą
Europos krovinių rinką ir paskirstymo centrus.
Kalbėdamas apie dvišalę JAE ir Lietuvos prekybą, M. Nocius informavo, kad 2014 m.
sausio‒lapkričio mėn. prekybos tarp JAE ir Lietuvos apyvarta siekė 24 mln. eurų ir apėmė tokias
pagrindines importo prekes kaip stiklo dirbiniai ir elektros įranga, sudariusias 22 % bendro
eksporto.
M. Nocius paminėjo lazerių pramonės, kuri yra stipri pasaulio rinkos dalyvė, eksportuojanti į
daugiau nei 100 šalių, svarbą, faktą, kad pagal Pasaulio valstybių konkurencingumo tyrimo
reitingus informacinių ir ryšių technologijų srityje Lietuva užima pirmąją vietą, ir galiausiai
išvardijo itin didelio našumo sektorius (gamtos mokslai ir biotechnologijos, inžinerija, transportas ir
logistika, baldų, medienos ir maisto pramonė, sveikatos apsauga).
http://www.verslilietuva.lt/lt/naujienos/versli-lietuva-naujienos/lietuvos-ir-jae-verslo-forumedubajuje-aptartos-bendradarbiavimo-ir-investavimo-galimybes-/

