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Prezesem zarządu Izby został jeden z inicjatorów jej powstania, były minister energetyki w rządzie
Litwy, Jarosław Niewierowicz. „Wspólnie z naszymi członkami i partnerami chcemy wykorzystać
potencjał współpracy między Litwą i Polską, wspierać ich w rozwoju biznesu. Wspólny rynek
europejski i nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej otwiera duże możliwości do realizacji
wspólnych projektów. Cieszymy się, że w piątek w litewskim Sejmie odbyło się pierwsze wydarzenie,
do którego organizacji mogliśmy się przyczynić. Mam na myśli „Dialog Energetyczny w Sejmie“ –
seminarium, podczas którego dyskutowano kwestie wspólnego europejskiego rynku energii i idei Unii
Energetycznej“ – mówi Niewierowicz.

,,Litwa to kraj bardzo ciekawy dla polskiego biznesu. Mało kto wie, że eksport z Polski na Litwę jest o
40 proc. większy aniżeli polski eksport do Chin. Polska jest jednym z największych inwestorów
zagranicznych na Litwie. Szanse biznesowe kreują realizowane inwestycje i dobre, jak na warunki
europejskie, tempo wzrostu gospodarczego” – mówi Piotr Hajdecki, dyrektor wykonawczy Izby, który
przed rozpoczęciem pracy w Izbie pracował na stanowisku I Sekretarza w Wydziale Promocji Handlu i
Inwestycji polskiej ambasady w Wilnie.

Polsko-Litewska Izba Handlowa będzie gromadziła dla swoich członków informacje o planowanych i
realizowanych projektach inwestycyjnych i możliwościach biznesowych w obu krajach, reprezentowała
interesy firm członkowskich, a także uczestniczyła w tworzeniu korzystnych warunków dla wymiany
handlowej i inwestycyjnej. W planie działań Izby znajduje się, między innymi, organizacja imprez i
konferencji biznesowych.

W gronie inicjatorów i założycieli Izby znaleźli się – FIMA Polska Sp. z o.o., kancelaria prawna DJBW z
Warszawy, Sygnity S.A., a także p. Artur Jan Woźniak, dyrektor generalny AB „Klar Glass Lietuva“. Po
stronie litewskiej – Jarosław Niewierowicz, były minister energetyki Litwy, grupa inwestycyjna private
equity „Žabolis Partners”, kancelaria prawna VARUL z Wilna, AB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB
„Laktopolis“. Zainteresowanie przyłączeniem do izby deklaruje grupa kolejnych firm.

Według danych polskiego Ministerstwa Gospodarki, eksport z Polski na Litwę wyniósł w ubiegłym roku
2,3 mld EUR, w tym samym czasie Polska importowała z Litwy towary wartości 1,1 mld euro. Eksport z
Polski do relatywnie niewielkiej Litwy był w minionym roku 5 razy większy niż polski eksport do
wielkich Indii i Kazachstanu i 2,5 raza większy niż do olbrzymiej Kanady.

Dobiega końca budował połączenia elektroenergetycznego między oboma krajami, trwają rozmowy na
temat budowy połączenia gazowego. Nowym źródłem szans biznesowych na Litwie jest wspierany
przez litewski rząd program termomodernizacji budynków wielomieszkaniowych – ten zakrojony na
szeroką skalę program stwarza szanse dla producentów materiałów budowlanych i firm
wykonawczych.
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