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Dvišaliai ekonominiai ryšiai
2019 m. spalio
24 d.

Liepos 17 d.

Liepos 17 d.

BREXIT
Liepos 9 d.

KVIEČIAME DALYVAUTI:
ambasada rengia antrąjį turizmo į
Lietuvą seminarą, kuriame Airijos
žiniasklaidai, turizmo žurnalistams
pristatoma Lietuva, kaip patraukli
keliauti šalis.
Ambasadoje surengtas Lithuania Ireland
Network (LIN) tarybos teletiltas su
Kaunas In (direktorius A. Zykas ir
Raimonda Patapavičienė, Turizmo
skyriaus vyriausioji projektų vadovė).
LIN taryboje: pirmasis Airijos
ambasadorius Donal Denham, Cathal
McNamara (verslo konsultantas, projektų
vadovas/ skaitmeninės ekonomikos
strategas), John Bolton (34 m. patirtis
Airijos investicijų agentūroje IDA
Ireland, įskaitant IDA atstovybę JAV),
Prof. Dr. Richard Keegan (Trinity
Business School, Trinity College Dublin,
daugiametė patirtis Enterprise Ireland).
Ambasadorius E. Meilūnas su Lietuvos
nacionalinės turizmo agentūros Keliauk
Lietuvoje vadovu D. Morkvėnu ir
Užsienio reikalų ministerijos ekonominio
departamento vadove direktoriaus
pavaduotoja D. Kreiviene aptarė
bendradarbiavimą pritraukiant turistus iš
Airijos.

Kontaktinis asmuo:
patarėja V. Umbrasienė
virginija.umbrasiene@urm.lt
+353 1 203 5437

Atnaujintas Vyriausybės
Brexit planas

https://www.dfa.ie/brexit/getting-irelandbrexitready/governmentcontingencyactionplan
https://www.ibec.ie/influencing-forbusiness/ibec-campaigns/brexit-and-thefuture-of-europe
https://www.irishtimes.com/opinion/wemust-consider-revisiting-the-northernireland-only-backstop-1.3972177

pasirengimo

Pramoninkų organizacijos Ibec portalas,
skirtas Brexit
Backstop
niuansai

politiniai

ir

ekonominiai

Investicijų startuoliams pritraukimas (Airijos patirtis)

PAST
A
BOS

Valstybės parama akademiniams
startuoliams, kurie jau buvo gavę
finansavimą komercializacijai: jau 11
kartą per Enterprise Ireland renginį „Big
ideas 2019“ 12-a geriausių Airijos
koledžų studentų startuolių gavo
galimybę prisistatyti investuotojams.

Airijos agentūros Kowledge transfer
Ireland, finansuojančios mokslinius
tyrimus, praktinis vadovas tyrėjams
sudarant sutartis su verslu
Verslo angelų forumas
Intelektinė nuosavybės apsauga ir
komercializacija (problemos).
Aplinkos tvarumas-pagrindinis naujųjų
Airijos akademinių startuolių tema ir
tikslas.

https://www.enterpriseireland.com/en/News/PressReleases/2019
-Press-Releases/Twelve-third-level-spinout-companies-to-pitch-to-investors-atEnterprise-Irelands-Big-Ideas-2019.html
https://www.irishtimes.com/business/inno
vation/spin-out-companies-from-irishcolleges-step-out-on-public-stage1.3963854
https://www.knowledgetransferireland.co
m/Model-Agreements/PracticalGuides/KTI-Practical-Guide-to-Spin-OutCompany-Agreements.pdf
https://www.hban.org/About/Partners.139
5.html
https://www.hban.org/About/Partners.139
5.html
https://www.irishtimes.com/business/inno
vation/sustainability-tops-agenda-fornext-generation-of-buddingentrepreneurs-1.3963818

Gyvybės mokslai
Airijos farmacijos produktų tiekimo
ligoninėms,
klinikoms
kompanija
Uniphar https://www.uniphar.ie/
, artimiausiais mėnesiais ketina plėstis
Šiaurės šalių rinkoje. Šiuo metu
skelbiama apie 135 mln. EUR pirminį
viešą akcijų siūlymą (angl. IPO).

Belfasto medicinos technologijų (3D
spausdinimo) kompanija Axial3 ieško
naujų rinkų

https://www.irishtimes.com/business/heal
th-pharma/uniphar-plan-nordic-entry-asmanagers-look-to-bonuses1.3960817?mode=sample&authfailed=1&pworigin=https%3A%2F%2Fwww.irishtime
s.com%2Fbusiness%2Fhealthpharma%2Funiphar-plan-nordic-entry-asmanagers-look-to-bonuses-1.3960817
https://www.proactiveinvestors.co.uk/co
mpanies/news/222212/uniphar-unveilsplans-for-aim-float-in-july-222212.html
https://www.siliconrepublic.com/startups/belfast-axial3d-funding-3d-printing
https://www.irishtimes.com/business/heal
th-pharma/ni-medtech-company-axial3draises-2-4m-in-funding-1.3964840

Lietuvos verslui ir eksportuotojams aktuali informacija
2019 m. spalio
Prestižinės verslo lyderių organizacijos
17-20 d.
YPO (vienija daugiau nei 27 tūkst.
Dubline
generalinių direktorių iš 130 šalių)
Europos regiono konferencija Dubline
2019 m
lapkričio 21-22
d. Aviva
stadionas
Dubline

The Global Asia Matters Business
Summit, kurį rengia Department of
Business, Enterprise & Innovation
Detalesnė programa pasirodys rugsėjo
mėn. Diskusijų temos:
• Geopolitics & Trade Tensions
Reshaping Global Business
• Disruptive Technology Creating
Smarter & Sustainable Cities
• Future FDI Flows for Internationally
Mobile Investment

https://publicvideos.ypo.org/europeanregional-conference-dublin-2019
https://www.ypo.org/about-ypo/
http://www.asiamatters.eu/eventscalendar
/2018/11/19/the-global-asia-mattersbusiness-summit

• Governments & Consumers Prioritising
Responsible Investment
• Agrifood Megatrends From Tech to
Trust
• Global Connectivity Transforming
Countries and Regions
42-asis ekonomikos politikos seminaras
Dublin Economics Workshop (DEW),
skirtas gyvenamojo būsto, sveikatos
paslaugų ir aplinkosaugos temoms.

2019 m.
rugsėjo 13-14
d. Clayton
Whites Hotel
viešbutis
Wexford mieste
Statybų/ nekilnojamo turto sektorius

Poreikis
nuomojamam
būstui
(apartamentams) nemažės,- jis tiesiogiai
susijęs su tarptautinių kompanijų
atstovybių Dubline daugėjimu.

Planuojama
Dublino
jūrų
uosto
rekonstrukcija ir plėtra iki 2040 m.

https://www.dublineconomics.com/
https://www.businessworld.ie/news/42ndDublin-Economics-Workshop-inSeptember-572631.html

https://group.aib.ie/content/dam/aib/group
/Docs/Press%20Releases/2019/rentalpaper-press-release-jul-2019.pdf
https://aib.ie/content/dam/aib/corporate/d
ocs/real-estate-finance/aib-housingsupply-report-jul-2019.pdf
https://afloat.ie/port-news/dublinport/item/43261-dublin-port-to-seekplanning-permission-for-320m-expansion

IT, aukštosios technologijos, inovacijos
Airija ir EBPO mokesčių reforma.
Skaitmeniniai mokesčiai.

2018 m. II pusmečio Apple duomenų
skaidrumo raportas

2019 m.
rugsėjo 12-13
d. Dubline
TURIZMAS
2020 m.
vasario 19 d.
Dublinas

2018 m. eBay svetainėje 3,7 mln. Airijos
profesionalių pardavėjų skelbimų, iš 2
kurių 68 proc. Yra eksportuojamos
prekės. Šiuo metu eBay Airijoje dirba 150
darbuotojų. Veikia Airijoje nuo 2005 m.
Konferencija
„Moterys ir technologijos“

Turizmo medijos konferencija

Bendra ekonominė informacija
Įtakingiausios verslo organizacijos Ibec
nuomone, kad vietinė pramonė, ir ypač
smulkus ir vidutinis verslas, gali
suklestėti tik stipriai sumažinus jiems
mokesčius ir todėl ragina vyriausybę
kitais metais pelno mokestį sumažinti nuo
33 proc. iki 12,5 proc.

https://www.irishtimes.com/opinion/edito
rial/the-irish-times-view-on-corporatetax-reform-ireland-must-support-oecdprocess-1.3971012
https://www.apple.com/legal/transparenc
y/ie.html
https://www.irishtimes.com/business/tech
nology/apple-complies-with-most-datarequests-from-irish-government1.3946734
https://www.irishtimes.com/business/tech
nology/really-geeked-about-growingebay-in-ireland-1.3944253

https://www.women-in-techdublin.com/agenda

https://www.travelmedia.ie/meet-themedia/

https://www.irishtimes.com/business/eco
nomy/minister-urged-to-slash-capitalgains-tax-in-october-budget-1.3951865

Vyriausybė, skatindama gyventojus
prisidėti sprendžiant klimato kaitos
problemas ir gyvenamųjų pastatų
energijos efektyvumą, planuoja 2020 m.
sumažinti pajamų mokestį iki 13,5 proc.,
gyvenamųjų pastatų savininkams, kurie
pagal
energetinio
efektyvumo
reikalavimus renovuos ne tik namus,
kuriuose gyvena ar kuriuos nuomoja, bet
ir atostogų rezidencijas.

Valandinio
atlygio
minimumo
nustatymas, 1999 m. efektyviai mažina
nelygybę Airijos darbo rinkoje, bet yra
visiškai neveiksmingas mažinant skurdą,
teikiama Ekonomikos ir socialinių tyrimų
instituto ESRI naujausioje analizėje .
Airijos darbuotojų produktyvumas 20002017 m. augo 3,9 proc. Šis augimas 3
kartus viršija ES vidurkį (1,3 proc.), teigia
Central Statistics Office.
12-ojo pasaulinio inovacijų indekso
vertinimo skalėje Airija nukrito per dvi
vietas (iš 10 į 12 vietą).

https://www.irishtimes.com/news/environ
ment/people-who-retrofit-homes-forenergy-efficiency-could-get-income-taxcredits-1.3958629
Šiuo metu egzistuojanti parama:
https://www.citizensinformation.ie/en/ho
using/housing_grants_and_schemes/
Studija, parengta Sinn Féin partijos:
https://www.sinnfein.ie/files/2019/Achiev
ing_Energy_Efficiency_in_Housing.pdf
https://www.esri.ie/system/files/publicati
ons/RS86.pdf

https://www.irishtimes.com/business/eco
nomy/irish-labour-productivity-growingat-three-times-eu-rate-1.3967173
https://www.irishtimes.com/business/eco
nomy/irish-economy-ranked-12th-ininnovation-index-1.3967238

Parengė patarėja V. Umbrasienė, virginija.umbrasiene@urm.lt ; +353 1 203 5437
(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos darbuotojo
pareigos, vardas pavardė, telefono numeris, el. paštas)

