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Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
2022 08
01

JAE Centrinis bankas paskelbė naujas rekomendacijas, skirtas
kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Nuo 2022 metų
pradžios, JAE „anti-money laundering task force“ skyrė baudų už
daugiau nei 41 mln. JAE dirhamų už nelegalią finansinę veiklą.

https://www.thenati
onalnews.com/busin
ess/economy/2022/
08/01/uae-centralbank-issues-newanti-moneylaunderingguidelines/

Bendra ekonominė informacija
2022 08
01

Ras Al Khaimah laisvojoje ekonominėje zonoje įsikūrė JAV
„Falcons.AI“, programavimo ir dirbtinio intelekto įmonė.

https://wam.ae/en/
details/1395303071
165

2022 07
31

Saudo Arabijos BVP augo 11,8% 2022 metų II ketvirtyje.

https://english.alara
biya.net/News/gulf/
2022/07/31/SaudiGDP-grows-11-8percent-year-onyear-in-Q2Estimates

2022 07 29 Abu Dabio nacionalinė naftos kompanija (ADNOC) paskelbė radusi
naują gamtinių dujų šaltinį – apie 1-1,5 trln. kubinių pėdų dujų.

https://www.almonitor.com/origina
ls/2022/07/moregas-discoveredcoast-abu-dhabi

2022 07 27 Saudo Arabija ir Graikija pasirašė sutartį dėl bendradarbiavimo
įvairiose energetikos srityse, kaip anglies dioksido rinkime,
švaraus vandenilio, naftos chemijos bei elektros eksportą iš Saudo
Arabijos į Graikiją.

https://www.almonitor.com/origina
ls/2022/07/saudiarabia-signs-energyagreement-greece

2022 07 27 JAE finansinis turtas turėtų padidėti 6,7% per metus ir 2026
metais pasiekti 1 trln. JAV dolerių dėl finansinio ir nekilnojamojo
turto augimo. 2021 metais JAE finansinis turtas augo 20 %.

https://www.thenati
onalnews.com/busin
ess/money/2022/07
/27/uaes-financialwealth-expected-tosurge-to-1tn-by2026/

2022 07 26 Persų įlankos šalys suintensyvino investavimą į globalius
sandorius,

https://www.bloom
berg.com/news/arti
cles/2022-0726/cash-rich-gulf-

PAS
TAB
OS

funds-splurge-onmega-deals-asliquidity-dries-up
2022 07 25 Bahreinas prisijungė prie JAE inicijuotos Integruotos pramonės
partnerystės, siekiant tvaraus ekonominio vystymosi. Iš
partnerystės tikimasi investicijų pritraukimo pramonės srityje.

https://www.almonitor.com/origina
ls/2022/07/bahrainjoins-uaesindustrialpartnership

2022 07 25 JAE bankas „RAKBANK“ paskelbė susitarimą su „Kraken“, leisiantį
JAE gyventojams prekiauti virtualia nuosavybe naudojantis
kriptovaliutomis ir dirhamais vietinėje sąskaitoje.

https://www.almonitor.com/origina
ls/2022/07/uaebank-allowcryptocurrencytrading-dirhams

2022 07 25 JAE viešbučiai ir svetingumo sektorius jau patiria artėjančio
pasaulio futbolo taurės Katare įtaką – kambarių kainos jau dabar
pakilo mažiausiai 20%, didžioji dalis viešbučių tikisi 100%
užpildymo.

https://www.khaleej
times.com/travel/fif
a-world-cup-2022uae-hotel-rates-see20-increase-100occupancy-expected

2022 07 20 Abu Dabio nacionalinė naftos kompanija (ADNOC) pasirašė
bendradarbiavimo sutartį anglies dioksido surinkimo, naudojimo
ir saugojimo srityse su Prancūzijos „TotalEnergies“ JAE Prezidento
vizito Paryžiuje metu.

https://www.almonitor.com/origina
ls/2022/07/abudhabi-national-oilcompany-workfrancestotalenergiescarbon-capture

2022 07 19 Pirmoje 2022 metų pusėje rizikos kapitalo investicijos į Saudo
Arabijos startuolius patrigubėjo iki 584 mln. JAV dolerių.

https://www.almonitor.com/origina
ls/2022/07/venturecapital-investmentssaudi-startupstriple-584-million

2022 07 14 Abu Dabio vystymosi fondas (Abu Dhabi Fund for Development,
ADFD) ir Abu Dabio eksporto įmonė (Abu Dhabi Exports Office,
ADEO) suteikė Bahreino elektros ir vandens institucijai atitinkamai
150,6 mln. dirhamų ir 187,32 mln. dirhamų paskolas vandens
tiekimo tinklo projektui finansavimui. Projektas skirtas vandens
tiekimo Bahreino gyventojams gerinimui ir rezervo užtikrinimui.

https://www.wam.a
e/en/details/139530
3066208

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
2022 07 26 Persų įlankos šalys intensyvina investavimą į globalius sandorius.
Rusijos karas prieš Ukrainą, pandemija ir pasaulinė infliacija, dėl
kurios smunka kai kurie didieji pasaulio finansiniai centrai, atveria
kelius politinei Artimų Rytų lyderių įtakai. Bankininkai nuo
Niujorko iki Singapūro kreipiasi į didžiausius Persijos įlankos
valstybinius turto fondus, valdančius daugiau nei 3 trl. JAV dolerių,
prašydami sudaryti sandorius. 2022 m. regiono turto fondai atliko
daugiau nei 28 mlrd. JAV dolerių vertės transakcijas.

https://www.bloom
berg.com/news/arti
cles/2022-0726/cash-rich-gulffunds-splurge-onmega-deals-asliquidity-dries-up

2022 07 26 Saudo Arabija paskelbė statysianti didžiausią/ilgiausią pasaulyje
dangoraižį-miestą, kurį sudarys du paraleliai pastatyti 170 km.
Ilgio ir 500 m. aukščio pastatai, skirti gyventi 9 mln. žmonių, kurie
100% remsis atsinaujinančiais energetiniais šaltiniais. Projektą
planuojama užbaigti iki 2045 m. Tikimasi, kad projektas bus
remiamas iš valstybinių ir privačių lėšų bei pirminių akcijų, kurios
biržoje pasirodys jau 2024 m.

https://www.bloom
berg.com/news/arti
cles/2022-0725/saudi-princeplans-80-billioninvestment-fundfor-megaproject

Projektas sulaukia ir daug kritikos, kaip nusileidęs iš „mokslinės
fantastikos srities“ – ar projektas gali iš viso būti įgyvendintas,
klausimas išlieka.

https://www.bloom
berg.com/features/
2022-mbs-neomsaudi-arabia/

2022 07 19 JAE paleista elektrinių automobilių dalinimosi platforma „Motor“

https://gulfbusiness.
com/motorlaunches-electriccar-sharingplatform-in-the-uae/

2022 07
18

Dubajus paskelbė investicijų į meta-visatą strategiją, kuria
siekiama sukurti 40 tūkst. darbo vietų ir planuojama pritraukti 4
mlrd. JAV dolerių pelną per artimiausius penkerius metus.
Emyratas siekia tapti vienu iš top-10 miestų pasaulyje, kurie
formuos šią besiformuojančią technologiją.

https://www.thenati
onalnews.com/busin
ess/economy/2022/
07/18/dubais-newmetaverse-strategyto-add-4bn-toeconomy-andcreate-more-than40000-jobs/

2022 07 17 JAE skiria 817 mln. JAV dolerių biudžetą kosmoso sektoriui ir
nacionalinei kosmoso programai

https://www.arabne
ws.com/node/21237
11/middle-east
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