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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
2021 03 29 Saudo Arabijoje inicijuota programa "Pagaminta Saudo Arabijoje"
yra iniciatyva, kuria siekiama remti nacionalinius produktus ir
paslaugas vietoje ir pasaulyje. Siekiama remti vienos pramonę
skatinant jos konkurencingumą.

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
2021 03 JAE įmonė „Pure Harvest Smart Farms“, kurios vienas iš įkūrėjų
yra leituvis Robertas Kupstas, užsitikrino „AgTech“ plėtros plano
15
finansavimą, gavusi 50 mln. JAV dolerių. Finansavimą
planuojama panaudoti dviejų aukštomis žemės ūkio
technologijomis besinaudojančių fermų, kurios per savaitę pajėgs
pagaminti iki 75 t šviežių produktų, statybų užbaigimui.
Indija, Indonezija, Tailandas, Brazilija, Kolumbija ir Pietų Afrika
skelbia prisijungiančios prie pernai Davoso ekonomikos forume
JAE paskelbtos Pasaulio logistikos paso (WLP) iniciatyvos,
sukurtos siekiant padidinti prekybos galimybes besivystančiose
rinkose. Tikimasi, kad tai dar labiau paskatins tarptautinį prekybinį
bendradarbiavimą.
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
2021 03 04 Tarptautinės konsultacinės bendrovės „Boston Consulting Group“
(BCG) ir „The Network“ atliko 190 valstybių gyventojų apklausą,
siekiant išsiaiškinti, ar ir kokiomis aplinkybėmis žmonės sutiktų
persikelti dirbti į svečią šalį. Apklausos rezultatu tapusiame
palankių darbui šalių reitinge Dubajus užėmė trečią vietą po
Londono ir Amsterdamo, o Abu Dabis - penktą vietą; tarp jų
įsiterpė Berlynas.
2021 03 21 JAE vyriausybė ir toliau kuria lanksčias vizų programas. Šį
mėnesį paskelbta apie dviejų naujų šalies vizų tipų įvedimą: viena
jų - nuotolinio darbo viza, kita - daugkartinė turistinė viza, kuria
gali naudotis visų valstybių piliečiai. Nuotolinio darbo viza bus
išduodama vieneriems metams ir leis profesionalams iš viso
pasaulio gyventi ir dirbti nuotoliniu būdu iš JAE, net jei jų įmonės
yra įsikūrusios kitoje šalyje. Penkių metų laikotarpiui išduodama
turistinė viza leis apsistoti šalyje iki 90 dienų, šias laikotarpis gali
būti pratęstas dar 90 dienų. Vizos turėtojas galės atvykti į šalį ir
išvykti iš jos tiek kartų, kiek reikės.
Bendra ekonominė informacija
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Paskelbta apie JAE statybos giganto Arabtec, stačiusio Burj Khalif
ir Louvre Abu Dhabi,
bankrotą. Teigiama, kad įmonės
įsiskolinimai siekia daugiau nei 400 mln. dolerių.
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Saudo Arabijos valstybinė naftos milžinė "Aramco" sekmadienį
paskelbė, kad jos pelnas 2020 m. sumažėjo beveik perpus iki 49
mlrd. dolerių
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Abu Dabis pradėjo kurti savo kvantinį kompiuterį, siekdamas
sukurti proveržį baterijų technologijos srityje.
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JAE investuos 10 mlrd. dolerių į Indonezijos turto fondą, kuris
vykdys infrastruktūros, turizmo, žemės ūkio projektus didžiausioje
Pietryčių Azijos ekonomikoje.

2021 03 04 Ekonominių tyrimų instituto „IHS Markit“ sudaromas Pirkimo
vadybininkų indeksas (PMI) rodo, kad vasarį JAE privatus ne
naftos sektorius plėtėsi trečią mėnesį iš eilės, nors ir nedideliu
tempu. JAE PMI (rodiklis, skirtas įvertinti veiklos sąlygas
privačiame sektoriuje), sausį siekęs 51,2, vasario mėnesį
smuktelėjo iki 50,6. Tai vis dar rodo verslo sąlygų gerėjimą, bet
tik nežymų ir lėtesnį. Be to, tyrimas parodė, kad JAE darbo rinka
vasario mėnesį iš esmės išliko stabili.
2021 03 07 JAE veiklą pradėjo pirmoji nepriklausoma skaitmeninės
bankininkystės platforma YAP. Dubajuje įsikūrusi YAP pati neturi
banko licencijos, tačiau bendradarbiauja su RAK banku, kuris
suteikia YAP vartotojams tarptautinius banko sąskaitų numerius ir
užtikrina jų lėšų apsaugą. Kaip ir kiti neobankai, šis neturi fizinių
filialų; savo vartotojams jis siūlo išlaidų ir biudžeto analizės,
tarpusavio mokėjimų ir pervedimų bei sąskaitų apmokėjimo
paslaugas.
2021 03 09 Nauja JAE investicijų platforma „Baraka“, pavykus užsitikrinti
išankstinį 1 mln. JAV dolerių vertės finansavimą, kviečia
prisijungti potencialius investuotojus. Numatoma, kad platforma
pradės veikti antrame 2021 m. ketvirtyje. Ji suteiks savo
vartotojams prieigą prie daugiau nei 4 tūkst. JAV vertybinių
popierių be jokių komisinių mokesčių už sandorius ir minimalių
reikalavimų investicijai.
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2021 03 14 Paskelbtoje tarptautinės finansinių paslaugų įmonės „S&P Global
Ratings“ ataskaitoje rašoma, kad Persijos įlankos regiono šalių
ekonomikos atsigavimas po koronaviruso krizės bus lėtas, o tai
apsunkins regiono bankų sektoriais veiklą. Pasak ekspertų, regiono
šalys pernai patyrė staigų nuosmukį, nes COVID-19 pandemija
paveikė gyvybiškai svarbius ne naftos ekonomikos sektorius,
tokius kaip turizmas, prekyba ir nekilnojamasis turtas, o kritusios
naftos kainos pakenkė valstybės pajamoms.
2021 03 18 JAE centrinis bankas skelbia, kad šalies ekonomika pernai
sumažėjo 5,8%, tačiau šiemet greičiausiai augs apie 2,5%. Banko
ekspertai prognozuoja, kad JAE ekonomika visiškai atsigaus 2022
m., kai jos augimas išaugs iki 3,5%.

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
2021 03 JAE Federalinė branduolinio reguliavimo institucija (FANR)
išdavė licenciją Barakah atominės elektrinės 2 blokui.
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"QS Monitor Limited"-"Masdar Tech Park" kompanija, orientuota
į maisto ir vandens saugą, pasirašė bendradarbiavimo susitarimą
su "Elgressy Engineering Services", Izraelio elektrocheminių
vandenų dezinfekcijos ir valymo pradininke, dėl saugesnio
vandens be cheminių medžiagų tiekimo.

2021 03 23 Paskelbtas mega geležinkelio tarp JAE ir Izraelio projektas.

2021 03 25 Abu Dabio "Mubadala Investment Company", didžiausias
suverenus Emyrato investicinis fondas ir JK Tarptautinės prekybos
departamentas bei ministro pirmininko biuro neseniai įsteigtas JK
investicijų biuras pasirašė ilgalaikį investicijų susitarimą. Pradinis
₤800m įsipareigojimas iš Mubadala - investuoti į JK gyvybės
mokslus per penkerius metus.
2021 03 29 JAE farmacijos kompanija pradėjo gaminti Sinopharm vakciną ir
netrukus padidins gamybą iki 2 milijonų dozių per mėnesį.
Informacija pasirodė po to, kai JAE ir Kinija pasirašė susitarimą
dėl vakcinos. Pranešime spaudai Ras Al Khaimah vaistų
gamintojas Julphar ir Abu Dabio komanija G42 teigė, kad statys
specialią gamyklą sostinės Kizad LEZe.
2021 03 13; Paskelbtas Dubajaus miesto plėtros planas „Dubai 2040“.
2021 03 15 Pagrindiniai plano prioritetai - išteklių naudojimo efektyvumo
didinimas, gyvybingų, sveikų ir įtraukių bendruomenių kūrimas,
žaliųjų ir laisvalaikio zonų, taip pat viešųjų parkų plotų
padvigubinimas, siekiant sukurti sveiką aplinką šalies
gyventojams ir svečiams.
Šiuo planu taip pat siekiama sutelkti emyrate tvarias ir lanksčias
judumo priemones, skatinti didesnę ekonominę veiklą ir pritraukti
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užsienio investicijas į naujus sektorius. Be to, siekiama didinti
aplinkos tvarumą, saugoti emyrato kultūros ir miesto paveldą;
parengti išsamų teisės aktų ir planavimo valdymo modelį. Plane
numatoma, kad iki 2040-ųjų daugiau nei pusė miesto gyventojų
gyvens 800 metrų (0,5 mylios) atstumu nuo viešojo transporto, o
60 procentų emyrato dykumos žemių bus saugoma kaip gamtos
rezervatas.
2021 03 15 Siekiant prisidėti prie lyčių nelygybės mažinimo versle, JAE
biržoje kotiruojamoms bendrovėms įsigaliojo reikalavimas turėti
valdybose bent po vieną direktorę moterį. Nors moterys yra 28 iš
110 biržoje kotiruojamų bendrovių valdybose, jos sudaro tik 3,5%
visų valdybų narių, rodo tyrimai.

2021 03 20 Abu Dabis, siekdamas užimti savo nišą sparčiai augančioje
Persijos įlankos žaidimų rinkoje, skelbia apie naują „Abu Dhabi
Gaming“ („AD Gaming“) iniciatyvą. Tikimasi, kad ji įgalins
emyratą sukurti klestinčią žaidimų ir el. sporto ekosistemą.

2021 03 22 JAE imasi įgyvendinti nacionalinę programą, skirtą skatinti vietinę
gamybą ir sukurti pasaulyje populiariausią lengvąją ir sunkiąją
pramonę. Tikimasi, kad per ateinantį dešimtmetį tai leis padidinti
gamybos indėlį į šalies ekonomiką iki 69 mlrd. Eur (300 mlrd.
dirhamų), ir padės apsaugoti ją nuo kylančių pasaulinių krizių.

2021 03 23 JAE skiria didelį dėmesį pramonės sektoriaus plėtrai. Tikimasi,
kad per kelis ateinančius dešimtmečius ji taps pagrindine
nacionalinės ekonomikos varomąja jėga po naftos sektoriaus.
Pramonės sektoriaus indėlis į BVP per pastarąjį dešimtmetį
vidutiniškai siekė 14 proc. Pagrindiniais sektoriais, kuriems
skiriamas didžiausias dėmesys, laikomi naftos pramonė, gamtinių
dujų skystinimo pramonė, aviacijos pramonė, chemijos ir naftos
chemijos pramonė, metalų ir statybinių medžiagų pramonė, maisto
ir gėrimų pramonė, cheminių trąšų gamyba, drabužių gamyba,
plataus vartojimo prekių gamyba, orlaivių korpusų dalių gamyba.
Perspektyviais ateities sektoriais įvardijamos kompozicinių
medžiagų gamyba iš anglies pluošto, robotų ir savaeigių
automobilių gamyba, skraidančių taksi ir dronų gamyba.
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