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Dvišaliai ekonominiai ryšiai
Balandžio 8 d. ambasadorius E.
Meilūnas ir patarėja V. Umbrasienė
su miesto meru Galway Nial
McNelis, Galway prekybos rūmų
prezidentu Dave Hickley aptarė
ekonominių ryšių stiprinimą.
Galway prekybos rūmų prezidentas
Dave Hickley pristatė Airijos
vyriausybės iniciatytą „City
Regions“, apimančią 5 didžiuosius
miestus. Jos tikslas – užtikrinti
planingą ir darnų šalies ekonomikos
augimą.

„City Regions“ iniciatyva
http://www.dublinchamber.ie/D
ublinChamberofCommerce/medi
a/banners/City-Regions-Ireland28-11-18.pdf
https://www.waterfordchamber.i
e/about-us/chamber-news/840city-regions-ireland-meet-withminister-eoghan-murphy-todiscuss-ireland-s-5-cities

BREXIT
Mažėja
naujų
automobilių https://www.irishtimes.com/busin
pardavimas: 2018 m. jų parduota 10,8 ess/transport-and-tourism/newproc. (64,1 tūkst.) mažiau.
car-sales-down-10-7-as-brexitdampens-market-1.3845626
Brexit – nauji strateginiai iššūkiai ir https://www.irishtimes.com/speci
tuo pačiu naujos galimybės.
al-reports/brexit-ready/whyireland-needs-to-stay-ahead-ofthe-curve-1.3854470
https://www.irishtimes.com/speci
al-reports/brexit-ready/brexit-hasopened-the-eyes-of-irishbusiness-beyond-the-cliffs-ofdover-1.3855584

Finansų sektorius
Gegužės
30 d.

Blockchain
aukščiausio
lygio http://www.blockchainsummitirel
renginys (1,5 tūkst. dalyvių) and.com/

PASTA
BOS

Dublinas
RDS
parodų
rūmai

Dubline kartu su TechConnect Live,
The IT & Data Summit, The GDPR
Summit, Grow SME and the Sales &
Marketing Summit.
Kas lemia: investavimo patirtis, https://www.irishtimes.com/busin
tendencijos, mados?
ess/personal-finance/valueinvesting-is-the-age-old-strategydead-1.3842954
Dėl Brexit JK investavo 72 mln. EUR https://www.irishtimes.com/busin
į finansų sektorių Dubline.
ess/financial-services/dublin-bigwinner-as-uk-investors-placewall-of-money-in-offshore-funds1.385559
Airija tampa stipriu tarptautiniu https://www.smurfitschool.ie/new
blockchain centru.
s/blockchain-technology-willeventually-have-mass-appeal.html
https://www.irishtimes.com/speci
al-reports/blockchainexplored/blockchain-5-things-toknow-about-the-cyrptocurrencytechnology-1.3863334

Lietuvos verslui ir eksportuotojams aktuali informacija
Galimybė
prisistatyti
Airijos https://www.diplomat.ie/thepietvakarių regionui - verslo ireland-south-business-expoparoda: 2019 m spalio 17 d. Cork 2019-thursday-october-17thmieste. Lietuvos prekybos rūmai 2019-9am-9pm/
Airijoje ir/ ar ambasada imtųsi
koordinacinio
vaidmens,
jei
susidarytų 3-5 kompanijų grupė arba
jei norėtų organizuotai dalyvauti
regioniniai verslo rūmai. Stendo ploto
kaina 2,5 tūkst. EUR + PVM.
Viena
didžiausių
Europoje http://www.medicaltechnologyirel
Medtech paroda 2019 m. rugsėjo and.com/
25-26 d. Galway mieste.
Didžiausias
pieno
produktų https://www.irishexaminer.com/b
eksportuotojas „Dairygold“ skubiai usiness/dairygold-brexit-is-aieško naujų eksporto rinkų: „kietojo“ gigantic-threat-447675.html
Brexit/ PPO tarifų taikymo atveju
Airijos „Cheddar“ sūrių eksportas (30
tūkst. tonų per metus) sužlugtų.
IT, inovacijos
Kinų kompanijai WuXi NextCODE
įsigijus Airijos privačią komercine
genomo duomenų kompaniją GMI,
kilo disputas dėl duomenų saugumo,
jei GMI biobankas būtų perkeltas už
u- ES ribų, greičiausiai į Kiniją arba
JAV.

https://www.irishtimes.com/busin
ess/technology/debate-requiredaround-chinese-company-s-planto-use-irish-dna-for-privateprofit-1.3856114

Zuckerberg ragina vyriausybes imtis
griežtesnio
duomenų
apsaugos
reguliavimo. Savo ruožtu FB taip pat
ėmėsi priemonių, bet vien tik savo
priemonėmis jie negali apsaugoti
rinkimų nuo įtakos. .
Lankydamasis Dubline Zuckerberg
susitiko ir su Airijos parlamentarais,
dezinformacijos ir klaidinančios
informacijos komiteto “International
Grand Committee in Disinformation
and Fake News” nariais.

Amazon patarimas: užšifruokite visus
įmanomus duomenis.

Airija deda visas pastangas, kad ES
nebūtų 3 proc. muitų mokesčio IT
skaitmeniniam verslui.
Potenciali rinka tradicinių variklių
pavertimui elektriniais inovatoriams.
Airijos startuolis perdarys, kad
prabangūs
ir
ekskliuzyviniai
automobiliai būtų varomi elektra.
Airių
multimedijos
startuoliai
sėkmingai skinasi kelią į pasaulinę
rinką. Video komunikacijų ir dirbtinio
intelekto technologijų eksportas gali
tapti dar vienu iš sėkmingų šalies
eksportų.
Nors Airija ir yra startuolių lyderė,
tačiau vis tiek turėtų perorganizuoti
mokesčių politika, teigiama „Avolon“
atliktoje studijoje „The Project i
paper“ (nepublikuota).

https://www.cnbc.com/2019/03/3
0/mark-zuckerberg-calls-fortighter-internet-regulations-weneed-a-more-active-role-forgovernments.html
https://www.irishtimes.com/busin
ess/technology/facebook-bossreiterates-call-for-tighterregulation-during-visit-to-dublin1.3847314
https://www.irishtimes.com/news/
ireland/irish-news/no-facebookguarantee-possible-on-stoppingelection-interference-zuckerberg1.3847571
https://www.irishtimes.com/busin
ess/technology/advice-fromamazon-s-cloud-chief-encrypteverything-1.3853542
https://www.irishtimes.com/busin
ess/economy/digital-tax-issuewon-t-go-away-1.3853658
https://www.irishtimes.com/busin
ess/transport-and-tourism/irishstart-up-converting-classics-intoelectric-supercars-1.3856975
https://www.irishtimes.com/busin
ess/innovation/overcast-spartnership-with-avid-part-ofplan-to-go-global-1.3862387

http://www.startups.ie/hot-100/

https://www.irishtimes.com/busin
ess/technology/ireland-facesnumber-of-challenges-inbecoming-global-start-up-leader„Enterprise Ireland“ viena didžiausių slattery-1.3870303
investuotojų į startuolius pasaulyje.
Statybų sektorius
Dubline statybų kaštai yra vieni iš
didžiausių pasaulyje (7-inti) ir treti
Europoje - 3 245,10 USD už
kvadratinį metrą ir 2019 m. išaugo 7
proc.
Bendra ekonominė informacija
Nedarbo lygis žemiausias per 10 m 5,4 proc.

https://www.rte.ie/news/business/
2019/0411/1041986-internationalconstruction-market-survey/

https://www.irishtimes.com/busin
ess/economy/unemployment-hits10-year-low-of-5-4-1.3846762

Programa, skirta sugrįžusiems ar https://www.backforbusiness.com
ketinantiems grįžti emigrantams
verslininkams.
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