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ES – Singapūro ekonominiai santykiai

5,7 mln. gyventojų BVP/1 gyv. – 16 
tūkst. $.

70 proc. 
ekonomikos sudaro 

paslaugos

Iki pandemijos ES –
Singapūro prekybos 
srautai augo ir vėl 

atsigauna
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ES – Singapūro laisvos prekybos sutartis

Įsigaliojo 2019 m. 
lapkričio 21 d.

Palengvintos 
prekybos sąlygos

„Tvarios“ 
globalizacijos 

skatinimas
Vartai į ASEAN 

rinką
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ES – Singapūro LPS: prekyba prekėmis

• panaikinti muitai visoms į Singapūrą eksportuojamoms 
ES kilmės prekėms; 

• į ES iš Singapūro importuojamoms prekėms panaikinti 
84% muitų; likusieji bus panaikinti iki 2024 m.

Panaikinti muitai:

• efektyvesnės muitinės procedūros;

• „autorizuotų ekonominių operatorių“ abipusis 
pripažinimas;

• galimybė eksportuotojams patiems deklaruoti prekių 
kilmę.

Palengvintos 
muitinės procedūros:
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ES – Singapūro LPS: prekyba prekėmis

• supaprastinti prekių žymėjimo reikalavimai;

• supaprastintos atitikties įvertinimo procedūros 
elektronikos produktams; nebus dubliuojami elektronikos 
gaminių saugos ir elektromagnetinio suderinamumo 
bandymai;

• panaikinta dviguba produktų patikra (pavyzdžiui, 
Singapūras pripažins ES standartus bei testų rezultatus 
automobiliams ir jų dalims);

• skaidrios ir nediskriminacinės sąlygos farmacijai ir 
medicininei įrangai;

• sukurta sistema, kuri leis efektyviau gauti sertifikatus 
mėsos eksportui į Singapūrą.

Supaprastinti 
techniniai 

reikalavimai:
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ES-Singapūro LPS: prekyba paslaugomis

Sumažinti ar panaikinti apribojimai paslaugų teikėjų skaičiui, transakcijų vertei, sektoriuje 
įdarbinamų darbuotojų skaičiui, juridinių asmenų steigimui ir užsienio akcijų limitui.

Pagerintos sąlygos teikti paslaugas šiuose sektoriuose:

• IT ir telekomunikacijų paslaugų;

• Finansinių paslaugų;

• R&D (gamtos, socialinių ir humanitarinių mokslų srityse);

• Verslo paslaugų (reklamos, rinkos tyrimų, verslo konsultavimo, vertimo ir kt.);

• Pašto paslaugų;

• Aplinkosauginių paslaugų (nuotekų valymo, pavojingų atliekų šalinimo, 
triukšmo slopinimo, bioįvairovės ir kraštovaizdžio apsaugos ir pan.);

• Turizmo paslaugų;

• Transporto paslaugų (laivyba, keliai ir geležinkeliai).

Naujos galimybės Lietuvai: IT, gyvybės mokslai, aukštosios technologijos, žaliosios 
technologijos, aplinkosauginės paslaugos, inžinerija.
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ES-Singapūro LPS: pažangios prekybos taisyklės

Viešieji pirkimai.

Intelektinės nuosavybės ir geografinių nuorodų 
apsauga.

Tvari plėtra: aukšto lygio darbo, aplinkosaugos, 
visuomenės apsaugos ir produktų kokybės ir 

standartai.

Atsinaujinančios energijos generavimo skatinimas.
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ES-Singapūro LPS: Lietuvos perspektyva

Perspektyvūs sektoriai: 

• chemijos pramonės 
produktai; 

• maisto produktai;

• mašinos ir įrengimai;

• kompiuteriniai, elektroniniai 
ir optiniai gaminiai.
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ES-Singapūro LPS: Lietuvos perspektyva

Nuo 2016 m. stabiliai auga Lietuvos paslaugų 
eksportas:

• telekomunikacijų ir IT paslaugos; 

• transporto paslaugos;

• verslo paslaugos.

Perspektyvūs Lietuvos paslaugų sektoriai: 

• IT ir kitos aukštosios technologijos;

• gyvybės mokslai; 

• paslaugos;

• aplinkosaugos paslaugos; 

• inžinerija.
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Kaip pasinaudoti ES – Singapūro LPS? 

Informacija apie LPS ir jo naudą:

• Europos Komisijos Prekybos Generalinis direktoratas: 

• http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/

• Patekimo į rinką duomenų bazė „Access2Markets“:

• https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/lt/home 

• Europos Komisijos prekybos pagalbos tarnyba: 

• http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/

Eksporto skatinimo organizacijos:

• Enterprise Europe Network: 

• https://paramaverslui.eu/

• Versli Lietuva: 

• https://eksportogidas.verslilietuva.lt
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Susisiekite su mumis!

Praneškite apie prekybos trukdžius: 

prekybosbarjerai@urm.lt

Visais klausimais dėl ES-Singapūro LPS kviečiame 
kreiptis į URM Prekybos politikos skyrių: 

PPS@urm.lt
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Singapūriečiai laikomi greičiausiais vaikščiotojais 

planetoje, jų ėjimo greitis – 6,15 km/h.

Jei neatsiliksime, kartu galime greitai daug pasiekti.

Dėkojame už dėmesį!
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