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Jaunumi

“Apvienotie Arābu Emirāti ir svarīgākais Latvijas tirdzniecības partneris Līča reģionā un spēcīgu impulsu mūsu ekonomiskās
sadarbības attīstībai devusi augsta līmeņa vizīšu apmaiņa. Vienlaikus, pagājušā gada nogalē atklātais airBaltic tiešais reiss uz Abū
Dabī ir nozīmīgs solis ne tikai tūrisma izaugsmē, bet arī sociālo kontaktu veidošanā un abu valstu ekonomiskā dialoga
stiprināšanā,” šodien, 9. maijā, uzrunājot Dubaijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras delegācijas pārstāvjus apaļā galda
diskusijas laikā pauda Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

Ekonomikas ministrs atzinīgi novērtēja arī Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) ekonomikas ministra Sultāna Bin Saīda Al Mansūri
(Sultan Bin Saeed Al Mansoori) vizīti Latvijā šā gada 2.maijā, kuras laikā puses nāca klajā ar priekšlikumu drīzumā sasaukt pirmo
Latvijas – AAE Starpvaldību komisijas sēdi, kas izveidota līguma par ekonomisko sadarbību ietvaros.

“Latvijas un Apvienoto Arābu Emirātu tirdzniecības apgrozījums arvien pieaug. Redzamākie panākumi Apvienoto Arābu Emirātu
tirgū ir Latvijas pārtikas ražotājiem - 2017.gadā pārtikas preču eksports pieaudzis par 48%. Labi panākumi ir arī Latvijas
kokrūpniekiem. Vienlaikus mēs saskatām iespējas attīstīt sadarbību inovāciju, izglītības, jaunuzņēmumu un citās jomās,” sarunās ar
AAE uzņēmējiem atzina ekonomikas ministrs A.Ašeradens.

Diskusijas laikā AAE uzņēmēji atzina, ka ir ieinteresēti paplašināt sadarbību ar Latvijas uzņēmējiem cita starpā minot tādas jomas
kā pārtika un lauksaimniecība, loģistika, tūrisms, tai skaitā veselības tūrisms.

Šonedēļ, no 8. līdz 10. maijam Latvijā viesojas AAE uzņēmēju delegācija Dubaijas tirdzniecības un rūpniecības kameras
priekšsēdētāja Madžida Saida Al Gurair (Majid Saif Al Ghurair) vadībā. Delegācijas sastāvā ir kā Dubaijas tirdzniecības un
rūpniecības kameras pārstāvji, tā arī komersanti no informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, pārtikas, nekustamā īpašuma,
tekstila ražošanas, kinoindustrijas u.c. nozarēm.

AAE delegācijas vizītes ietvaros 9. maijā, Rīgā norisinājās apaļā galda diskusija, kurā piedalījās arī vairāk kā 20 Latvijas uzņēmumu
un institūciju pārstāvji, tai skaitā no transporta un loģistikas, jaunuzņēmumu, IKT, finanšu, nekustamā īpašuma, pārtikas ražošanas
u.c. nozarēm.

Vizītes ietvaros AAE delegācija tiksies ar Latvijas Republikas Valsts prezidentu R.Vējoni, kā arī apmeklēs IT Demo centru, loģistikas
centru Rīgas Brīvostā.

Kā ziņots iepriekš, 2017. gada 25.-28. februārī Valsts prezidenta R.Vējoņa vizītes Apvienotajos Arābu Emirātos ietvaros
ekonomikas ministrs A.Ašeradens apmeklēja arī Dubaijas tirdzniecības un rūpniecības kameru. Lai sekmētu Latvijas un AAE
ekonomiskās sadarbības paplašināšanu, vizītes ietvaros notika AAE – Latvijas biznesa forums, kā arī abu valstu uzņēmēji tikās
kontaktbiržā.

AAE jau šobrīd ir nozīmīgākais Latvijas tirdzniecības partneris starp Līča valstīm un 12.lielākais Latvijas ārējās tirdzniecības partneris
ārpus Eiropas Savienības valstīm. Pēdējo gadu laikā Latvijas un AAE ārējās tirdzniecības apgrozījums ir dubultojies.
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