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Į LIETUVĄ ATVYKSTA INDIJOS VERSLO DELEGACIJA
Lietuvoje sausio 19-21 dienomis viešės grupė Indijos verslininkų, atstovaujančių įvairioms
ekonominės veiklos sritims.
Lietuvos užsienio reikalų ministerija ir ambasada Indijoje, bendradarbiaudamos su kitomis
valstybės institucijomis ir asocijuotomis verslo struktūromis, parengė šio vizito programą.
Indai turės galimybę susipažinti su bendra Lietuvos verslo aplinka, investicinėmis paskatomis,
užmegzti asmeninius kontaktus su potencialiais Lietuvos partneriais juos dominančiose ūkio
sektoriuose.
Indijos verslo delegacijos viešnagė prasidės sausio 19 dieną dalyvavimu darbo sesijoje „Lietuvos ir
Indijos ekonominis bendradarbiavimas“, kuri vyks Užsienio reikalų ministerijoje.
Svečius pasveikins užsienio reikalų viceministrė Asta Skaisgirytė Liauškienė, Seimo
tarpparlamentinių ryšių su Indija grupės pirmininkė Dangutė Mikutienė ir Indijos ambasadorius
Lietuvai Deepakas Vohra.
Šios sesijos metu Indijos verslo delegacijos vadovas Ernestas Sharonas pristatys Indijos rinkos
teikiamas galimybes, viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius Mantas
Nocius supažindins su Lietuvos verslo sąlygomis ir atsiveriančiomis galimybėmis užsienio
investuotojams, asociacijos „Investors‘ Forum“ vykdančioji direktorė Rūta Skyrienė pasidalys savo
patirtimi investicinėje veikloje.
Indai domisi Lietuvos oro transporto, informacinių technologijų, tekstilės, farmacijos sektoriais ir
galimybėmis investuoti į panaudotų padangų utilizacijos gamyklos statybą.
Sausio 20 dieną jiems bus surengta išvyka į Kauno laisvąją ekonominę zoną (LEZ). Čia
potencialiems investuotojams iš Indijos bus pristatyti šios zonos teikiami privalumai plėtojant
ekonominę veiklą. Susitikime su Indijos verslo delegacija Kauno LEZ taip pat dalyvaus Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovai.
Lietuvos eksportas į Indiją 2010 metų sausio-lapkričio mėnesiais sudarė 372,4 mln. litų ir, palyginti
su atitinkamu 2009 metų laikotarpiu, išaugo beveik 60 proc. Prekybos balansas su Indija minėtu
laikotarpiu buvo teigiamas ir siekė 302,4 mln. litų. Nors Indija pastaraisiais metais tapo gana
aktyvia investuotoja pasaulyje, Lietuvoje ji pagal tiesioginių investicijų dydį nepatenka į
aukščiausią penkiasdešimtuką. 2010 m. rugsėjo 30 dieną tiesioginės Indijos užsienio investicijos
Lietuvoje sudarė 1,6 mln. litų.
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