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Pastaraisiais metais atgimstant pasaulinei prekybai, daugelyje išsivysčiusių šalių verslo ir
vartotojų lūkesčiai kyla į neregėtas aukštumas, auga investicijos. Deja, kas visai neseniai atrodė tik tolima
rizika, šiandien tampa kasdienybe – prekybos taisyklės kardinaliai keičiasi. Didžiosios pasaulio šalys kone
kiekvieną mėnesį paskelbia apie naujus importo tarifus, sudaromi dvišaliai susitarimai, deramasi dėl „Brexit“,
ieškomos ir atrandamos prekybos su trečiosiomis šalimis galimybės. Šiandieninis pasaulis yra pernelyg
globalus, kad galėtume būti ramūs ar abejingi. Ko reikia, kad būtume pasirengę ateičiai? Koks vaidmuo šiame
procese tenka regionams?
DALYVIAI: verslo, viešojo sektoriaus, politikos ir mokslo žmonės, kurie aiškinsis tarptautinės prekybos
iššūkius ir numatys šio reiškinio teikiamas galimybes sėkmingam, stabiliam šalies, regionų ekonomikos
augimui, įmonių konkurencingumui, veikiant globalioje rinkoje.
PROGRAMA
10.30 – 11.00

Dalyvių registracija, pasitikimo kava/arbata.
IV a. holas Šiaulių arena

11.00 – 11.15

Konferencijos atidarymas.

11.15 – 13.00

Plenarinė sesija. “Prekybos karai 21a. Laimėtojai ir pralaimėtojai”
Moderatorius Aurimas Perednis, Žinių radijo laidų vedėjas.

Pagrindiniai
pranešėjai

Kaip protekcionizmo audros keičia navigaciją laisvosios prekybos vandenyse? Marius
Vaščega, Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo pavaduotojas, Politikos
analizės ir apžvalgos grupės vadovas.
"Prekybos karai XXI amžiuje. Puolimas prieš PPO (Pasaulio Prekybos
Organizacija) ir tikėtinos pasekmės ES verslui." Jonathan Peel, (Jungtinė Karalystė),
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Darbdavių grupės narys, verslo ir
prekybos konsultantas, turintis 25 metų patirtį tarptautinėje prekyboje.

Lina Viltrakienė URM išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos
departamento direktorė
PARTNERIAI

Įžvalgomis
dalinsis

"Laisvosios prekybos susitarimų ratifikavimas. Kaip įtraukti pilietinę visuomenę, įvertinti
pavojus ir užtikrinti kuo didesnį skaidrumą?" Emmanuelle Butaud-Stubbs,
(Prancūzija),
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Darbdavių grupės narė, Tekstilės
pramonės asociacijos atstovė, Prancūzijos įmonių judėjimo MEDEF narė.
Dominic Boucsein, tarptautinės prekybos ir užsienio politikos vadovas, Eurochambres.
Rimantas Šidlauskas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos
generalinis direktorius.

13.00 – 13.20

Kava ir networkingas.

13.20 – 15.15

I ekspertų diskusija Kaip Lietuvos verslas užsitikrins rinkas ateityje? Ką turime
išmokti, kad išliktume?
Moderatorius Aurimas Perednis, Žinių radijo laidų vedėjas.

Pagrindiniai
pranešėjai

„Lietuvos ir Šiaulių regiono ekonomikos evoliucija: kur esame ir kur link judame”
Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius.
“Google Digital Garage | Tarptautiniu mastu konkurencingam verslui - prekyba
internetu“ Aurimas Paulius Girčys, sertifikuotas Google reklamos specialistas ir
ateities reklamos vizionierius.

Įžvalgomis
dalinsis
panelistai

Jonathan Peel, (Jungtinė Karalystė) Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto

14.00 – 17.00

II ekspertų diskusija. Regionų konkurencingumo kaitos tendencijos.
ŠU 18-osios tarptautinės tarpdisciplininės mokslinės konferencijos pranešimai.

Darbdavių grupės narys.
Žilvinas Dubosas, UAB „Baltik Vairas“ Generalinis direktorius.
Sandra Kundrote, Didžiosios Britanijos rūmai Lietuvoje.
Gina Jaugielavičienė LR Ūkio ministerijos investicijų ir eksporto departamento
direktorė.

Ložės, Šiaulių arena

15.30 – 17.00

III ekspertų diskusija. Esama Šiaulių miesto ekonominė situacija iš verslo ir mokslo
perspektyvos.
Andrius Jaržemskis, Smart Continent LT, UAB direktorius.
PARTNERIAI

IV a. Konferencijų salė

Tarptautinė konferencija yra programos GLOBAL Šiauliai, finansuojamos Šiaulių miesto savivaldybės, dalis.

PARTNERIAI

