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Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2022 08 18 Abu Dabio dirbtinio intelekto įmonė „G42“, remiama 
„Mubadala Investment Co.“ steigia 10 mlrd. JAV dolerių vertės 
fondą, skirtą sandoriams technologijų srityje besivystančiose 
rinkose. Fondo veikla orientuota į augančias (late-stage) 
bendroves, kuriančias išskirtines technologijas komunikacijų, 
inovatyvaus judėjimo, atsinaujinančių išteklių, medicinos 
technologijų ir kitose srityse. 

https://www.bloom
berg.com/news/arti
cles/2022-08-
18/mubadala-
backed-uae-firm-
sets-up-10-billion-
fund-for-tech-
deals#xj4y7vzkg  

 

2022 08 09 2022 metų pasaulio didmeninių rinkų sąjungos (The World 
Union of Wholesale Markets, WUWM) konferencija pirmą 
kartą vyks Artimuosiuose Rytuose, Abu Dabyje, spalio 19-20 
dienomis. Konferencija suteikia svarią galimybę peržiūrėti ir 
pertvarkyti pasaulio maisto sistemas.  

https://wam.ae/en/
details/1395303073
136  

 

Bendra ekonominė informacija 

2022 08 26 Persų įlankos šalys laukia užsienio kasybos bendroves, 
suinteresuotas naudingosiomis iškasenomis. Saudo Arabijoje, 
skaičiuojama, yra 1,3 trln. JAV dolerių vertės neišnaudotų 
naudingųjų iškasenų telkinių. Šalis šiuo metu nagrinėja beveik 
150 užsienio įmonių paraiškas dėl licencijų. Saudo Arabijos 
kasybos įmonė „Ma‘aden“ pasirašė sutartis su keturiomis 
Indijos chemijos įmonėmis dėl fosfatų ir amoniako eksporto. 

https://www.al-
monitor.com/origina
ls/2022/08/saudi-
india-economic-ties-
grow-closer-mining-
agreement  

 

2022 08 25 Artėjant Pasaulio futbolo čempionatui Katare, kitos persų 
įlankos šalys skuba išnaudoti viešbučių šalyje trūkumą. Saudo 
Arabija planuoja išduoti daugkartines vizas futbolo sirgaliams, 
leidžiančias šalyje būti iki 60 dienų. 

https://apnews.com
/article/sports-
middle-east-united-
arab-emirates-saudi-
arabia-
5c41a4edd0b29c9a
74d056ffff76afe7  

 

2022 08 24 JAE padidino investicijas Egipte 169 proc., iki 1,9 mlrd. JAV 
dolerių per pirmą fiskalinių 2021-2022 metų pusę.  

https://www.al-
monitor.com/origina
ls/2022/08/uae-
more-doubles-
investment-
egypt#ixzz7cx3cD9D
V  

 

2022 08 24 Per 2022 metų II ketvirtį Saudo Arabijos ne su naftos produktais 
susijusi prekyba siekė 22,9 mlrd. JAV dolerių – išaugo 31 proc.  

https://arab.news/cj
m26  

 

2022 08 23 Per 2022 metų I pusmetį JAE ne su naftos produktais susijusi 
prekyba siekė 286,7 mlrd. JAV dolerių – išaugo 17 proc., 
lyginant su 2021 metų II pusmečiu. 

https://www.al-
monitor.com/origina
ls/2022/08/uae-
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non-oil-trade-
increases-gulf-state-
seeks-reduced-oil-
dependence  

2022 08 22 Per pirmus septynis 2022 metų mėnesius, dvišalė prekyba tarp 
Izraelio ir JAE pasiekė 1,407 mlrd. JAV dolerių. Palyginimui, 
2021 metais prekyba siekė 1,221 mlrd. JAV dolerių. 

https://www.al-
monitor.com/origina
ls/2022/08/uae-
israel-trade-already-
tops-last-year  

 

2022 08 21 Per 2022 metų I pusmetį Kuveito ne su naftos produktais 
susijusi prekyba išaugo 60 proc. Daugiausia išaugo eksportas į 
kitas Persų įlankos šalis.  

https://www.kuwait
times.com/non-oil-
kuwaiti-exports-
jump-60/  

 

2022 08 17 Saudo Arabija ir Uzbekistanas pasirašė dešimt investicinių 
susitarimų, kurių bendra vertė sudaro 12 mlrd. JAV dolerių. 
Susitarimai investicijų, energetikos ir kt. srityse.  

https://www.arabne
ws.com/node/21446
91/business-
economy  

 

2022 08 16 Saudo Arabijos valstybinis turto fondas įsigijo kelių valstybinių 
Egipto bendrovių akcijų paketus, taip pat, investavo šimtus 
milijonų JAV dolerių į stambias JAV įmones, kaip Alphabet, 
Amazon, Meta, Paypal, Microsoft, Starbucks, Uber, Walmart. 

https://www.al-
monitor.com/origina
ls/2022/08/saudi-
public-investment-
fund-acquires-
shares-amazon-
google-uber  

 

2022 08 11 Rijadas siekia tapti pasauline FinTech sostine.  https://english.alara
biya.net/business/ec
onomy/2022/08/11/
Saudi-Arabia-aims-
to-transform-
Riyadh-into-global-
fintech-capital-
Network-Intl-chief  

 

2022 08 06 Abu Dabio atsinaujinančios energijos įmonė „Masdar“ pasirašė 
susitarimą su Tanzanijos „Electric supply company“ dėl bendrų 
atsinaujinančios energetikos projektų šalyje. 

https://www.al-
monitor.com/origina
ls/2022/08/uaes-
masdar-work-solar-
and-wind-power-
projects-tanzania  

 

2022 08 05 JAE pirmoji baterijų perdirbimo jėgainė turėtų pradėti veiklą 
2022 metų pabaigoje  

https://www.zawya.
com/en/business/en
ergy/uaes-first-
used-battery-
recycling-plant-to-
be-built-in-rak-for-
17mln-mckwbudl  

 

2022 08 04 Abu Dabio „AD Ports Group“ kartu su Indijos „Adani Ports“ 
pasirašė pleriminarų susitarimą dėl bendrų investicijų į 
Tanzanijos uostus galimybių paieškos.  

https://www.thenati
onalnews.com/busin
ess/2022/08/04/ad-
ports-group-and-
indias-adani-ports-
to-explore-

 



investment-
opportunities-in-
tanzania/  

2022 08 03 Kataro plėtros fondas (the Qatar Fund for Development) 
pasirašė susitarimą su GCC Interconnection Authority dėl 
regiono elektros sistemos statybų ir prijungimo prie pietinio 
Irako tinklų.  

https://www.middle
eastmonitor.com/20
220802-qatar-signs-
deal-to-connect-
gulf-electricity-to-
southern-iraq-
network/  

 

2022 08 02 Valstybinė Saudo Arabijos įmonė „Aramco“ sutarė įsigyti 
vietinę „Valvoline“ atšaką. 2022 metų II ketvirtyje „Aramco“ 
sugeneravo 44 mlrd. JAV dolerių pelną, kurį siekia panaudoti 
investicijoms į aukštąsias technologijas. 

https://www.al-
monitor.com/origina
ls/2022/08/saudi-
aramco-acquires-
lubricant-giant-
valvoline  

 

2022 08 02 Saudo Arabijos BVP augo 11,8% 2022 metų II ketvirtyje. https://english.alara
biya.net/News/gulf/
2022/07/31/Saudi-
GDP-grows-11-8-
percent-year-on-
year-in-Q2-
Estimates  

 

2022 08 02 JAE Klimato kaitos ir aplinkos ministerija pasirašė savitarpio 
supratimo memorandumą (MoU) su Emiratų vystomuoju 
banku (Emirates Development Bank) dėl agrokultūrinių 
technologijų ir startuolių, dirbančių maisto saugumo ir tvarumo 
srityse, finansavimo.  

https://wam.ae/en/
details/1395303071
489  

 

2022 08 02 Abu Dabio atsinaujinančios energijos įmonė „Masdar“ 
finansiškai užbaigė 230 megavatų galios saulės elektrinės 
statybą Garadago regione, Azerbaidžane.   

https://www.thenati
onalnews.com/busin
ess/energy/2022/08
/02/masdar-
reaches-financial-
close-on-230-
megawatt-
azerbaijan-solar-
project/  

 

2022 08 02 Abu Dabio „AD Ports Group“ pasirašė MoU su Hong Kongo 
„Hutchinson Ports“ dėl bendrų investicijų galimybių paieškos 
Persų įlankoje, Azijoje ir Afrikoje. Pirmas projektas – Tanzanijos 
uostų gerinimas. 

https://www.adport
sgroup.com/en/new
s-and-
media/2022/08/02/
ad-ports-group-and-
hutchison-ports-ink-
mou-to-form-
strategic-
partnership  

 

2022 07 29 Dubajaus nekilnojamojo turto pardavimai išaugo 60 proc. per 
2022 metų I ketvirtį dėl išaugusio tarptautinių investuotojų ir 
rusų pirkimo.  

https://www.reuters
.com/markets/europ
e/dubai-real-estate-
sales-surge-60-
investors-russians-

 



snap-up-property-
2022-07-28/  

2022 07 27 JAE finansinis turtas turėtų augti 6,7 proc. per metus iki 2026 
metų ir pasiekti 1 trln. JAV dolerių dėl finansinio ir 
nekilnojamojo turto augimo. 

https://www.thenati
onalnews.com/busin
ess/money/2022/07
/27/uaes-financial-
wealth-expected-to-
surge-to-1tn-by-
2026/  

 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2022 08 03 Ekonominiai susitarimai tarp ES ir GCC sunkiai įsibėgėja dėl 
nestabilių dvišalių santykių. Iki 2019 metų Prancūzija buvo 
trečia didžiausia ginkluotės tiekėja Saudo Arabijai.  

https://agsiw.org/th
e-european-unions-
strategic-
partnership-with-
the-gulf-half-speed-
ahead/  

 

2022 08 03 Duomenų apie aukso gavybą Vakarų Afrikoje ir prekybą 
Dubajuje bei Abu Dabyje neatitikimai atskleidė nelegalaus 
verslo dydį, ypač aukso kasyboje. Dėl šių schemų Vakarų Afrikos 
šalys ne tik praranda milijardus dolerių, bet ir skatina konfliktus, 
finansuojant ekstremizmą. Kylančios aukso kainos pasaulyje 
sukėlė didelį vietos ir tarptautinių investuotojų susidomėjimą, 
ypač kaimo vietovėse veikiančia smulkiąja aukso kasyba. 
Oficialiai JAE importavo 1,52 mlrd. JAV dolerių vertės aukso iš 
Malio, tačiau Bamako praneša tik apie 216 mln. JAV dolerių 
vertės eksportą.  

https://issafrica.org/
iss-today/mali-to-
dubai-artery-for-
west-africas-
booming-illegal-
gold-trade  

 

2022 08 02 Artimųjų Rytų įmonės aktyviau domisi investicijomis, 
atitinkančiomis aplinkosaugos, socialinius ir valdymo kriterijus 
(ESG). Gegužės mėn. PWC atlikta apklausa rodo, kad 
investuotojams svarbiausi tvarumo prioritetai yra įvairovė, 
lygybė, klimato kaita ir saugumas. Auga investicijos į tvarius 
sprendimus.  

https://www.al-
monitor.com/origina
ls/2022/07/esg-
investments-gain-
momentum-middle-
east#ixzz7dhuxvJyQ  

 

    

 
 
 
Parengė: 
Atašė Gabrielė Niekytė, gabriele.niekyte@mfa.lt  
____________________________________________________ 
(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos darbuotojo  
pareigos, vardas pavardė, telefono numeris, el. paštas) 


