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Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
Šiais metais planuotų naujų namų
skaičius dėl pandemijos apribojimų gali
būti daugiau nei 50 proc. mažesnis.
Planuojama pastatyti 16 000 naujų
namų vietoj planuotų 34 000.

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
Dėl pandemijos turizmo sektorius
pasauliniu lygiu susitraukė 49 proc ir
prarado 3.9 trilijono eurų.

Kompanija Ryanair žada vasaros
sezonui atnaujinti 80 proc. buvusių
skrydžių.

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
AstraZeneca pradeda bandymus
purškiamos į nosį vakcinos nuo Covid19 bandymus. Tokia vakcina būtų
labiausiai orientuota į vaikų
vakcinavimą.
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija

1

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

INFORMACIJOS
ŠALTINIS

https://www.irishtime
s.com/business/constr
uction/constructioncurbs-could-cuthousebuilding-to-16000-units-this-year1.4525246
https://www.irishtime
s.com/life-andstyle/travel/covid-19wiped-almost-4tnfrom-global-traveland-tourism-in-20201.4520023
https://www.irishtime
s.com/business/transp
ort-and-tourism/oleary-announcesreturn-to-morenormal-ryanairschedule-for-summer1.4518813
https://www.irishtime
s.com/business/health
-pharma/trial-set-tostart-of-astrazenecacovid-vaccine-asnasal-spray-1.4520211

PASTABOS

Airijos duomenų apsaugos komisaro
institucija pradėjo tyrimą, ar Kinijos
valdomos kompanijos TikTok vartotojų
duomenys yra siunčiami į Kiniją. Pasak
kompanijos atstovų, duomenys yra
siunčiami į JAV, vis dėl to Airijos
institucijos teigia, kad turi įtarimų, jog
prie duomenų prieina palaikymo ir AI
inžinieriai.
Bendra ekonominė informacija
Po kovo 31 d. JAV prezidento J. Biden
paskelbtų planų didinti JAV kompanijų
pelno mokestį iki 28 proc. pasauliniu
lygiu, iš karto sureagavo Airijos
ekspertai. Jų nuomone, jei šis planas
įsigalios kils rimta grėsmė Airijos
ekonomikai, kadangi JAV kompanijos
Airijoje sudaro didžiausią investicinį
portfelį. Šiuo metu pelno mokestis yra
12,5 proc. ir yra vienas pagrindinių
faktorių pritraukti JAV kompanijų
investicijas.

https://www.irishtime
s.com/business/watch
dog-engages-withtiktok-over-chineseaccess-to-eu-userdata-1.4508092

https://www.irishtime
s.com/business/econo
my/biden-to-unveilplan-for-21-globalminimum-tax1.4525048
https://www.irishtime
s.com/business/econo
my/biden-s-globalminimum-tax-ratecarries-big-dangersfor-ireland-1.4525075
https://www.irishtime
s.com/business/econo
my/ireland-s-lowcorporate-tax-regimewill-be-undermined-ifbiden-proposals-pass1.4525508

Pasak Airijos Centrinio banko
prognozių, apie 100 000 darbuotojų
neteks darbo dėl Covid-19 pandemijos.
Šiuo metu 445 000 Airijos darbuotojų
gauna išmokas netekus (laikinai) darbo
dėl pandemijos suvaržymų.

https://www.irishtime
s.com/business/econo
my/up-to-100-000workers-willpermanently-losetheir-jobs-due-tocovid-central-bankwarns-1.4525417

Kovo 29 d. Airijos verslo ir darbdavių
konfederacija IBEC paskelbė prognozę,
kad Airijos ekonomika (BVP) šiais
metais augs mažiau nei planuota - 3,1
proc. Metų pradžioje IBEC prognozavo
5,3 proc. augimą, tačiau dėl užsitęsusio
karantino ir 5 lygio ribojimų, savo
prognozes atnaujino.
Kovo 29 d. paskelbta apie įvykusius
intensyvius susitikimus tarp Airijos
vyriausybės, agentūros Bord Bia

https://www.irishtime
s.com/business/econo
my/ibec-cuts-growthforecast-and-warnson-risk-from-globaltax-reform-1.4522355

https://www.irishtime
s.com/news/ireland/ir
ish-news/intensive-

(maisto prekių eksportas) ir Kinijos
esamų bei galimų prekybos partnerių.
Pagrindinis derybų objektas – jautienos
eksportas į Kiniją. Eksportas į Kinija,
kuri yra svarbi Airijos maisto produktų
rinka (ypač kiaulienos ir pieno
produktų), per paskutinius 10 metų
išaugo iki 872 mln. eurų
Pasak Europos Komisijos prognozių
Airijos vyriausybė 2021 metais turės
didžiausią skolą ES. Prognozuojama,
kad dėl pandemijos apribojimų priimtų
paramos kaštų išaugusi valstybės skola
2021 metais sudarys 241,6 mlrd. eurų,
t.y. beveik 10 proc. daugiau nei 2020
metais. EK prognozių duomenimis
Airijos skola bus 48 291 eur per capita,
t.y. beveik 20 000 eurų per capita
daugiau lyginant su ES vidurkiu (ES
vidurkis 29 217 eur, Eurozonos vidurkis
– 35 193 eur).
Pasak Europos Investicijų banko
viceprezidento A. McDowell net ir po
Brexit pagrindine Airijos eksporto
rinka išliks JK nepaisant augančio
eksporto į JAV. Pasak atliktos studijos
geografinis artumas ir rinkos dydis
išlieka dominuojančiais faktoriais,
lemiančiais prekybos apimtis, nepaisant
technologinės pažangos ir prekybos
apribojimų naikinimo. Airijos ir JK
prekybos santykių atveju ilgalaikiai
istoriniai ryšiai bei bendra kalba taip pat
skatina glaudžius prekybinius santykius
Centrinio statistikos ofiso duomenimis,
dėl griežtų karantino ribojimo
priemonių, kovo mėn. nedarbo lygis vis
dar laikosi 24,2 proc.

irish-chinese-virtualtrade-meetingsfollow-eu-sanctions1.4523388

Airijos technologijų kompanijos
praėjusiais metais pritraukė daugiau nei
1 mlrd. eurų investicijų

https://www.irishtime
s.com/business/techn
ology/irish-tech-firmsraised-1-2bn-lastyear-in-spite-ofpandemic-1.4522339

Parengė: Ieva Nurminen, LR ambasada Airijoje

https://www.irishtime
s.com/business/econo
my/ireland-to-havehighest-debt-perhead-in-europe-thisyear-1.4503652

https://www.irishtime
s.com/business/econo
my/uk-will-remainireland-s-dominantexport-destinationdespite-brexit1.4507610

https://www.irishtime
s.com/business/econo
my/tough-lockdownmeasures-keepunemployment-rateat-24-1.4524967

