
 
 

LENKIJA 

 

- Vasario 1 d. Lenkija pradėjo taikyti mokestines lengvatas kai kurioms Lenkijoje parduodamoms 

prekėms. „Antiinfliaciniu skydu“ norima sušvelninti infliacijos, kuri gruodį Lenkijoje siekė 8.6 proc., 

poveikį. Lengvatiniai tarifai taikomi iki liepos 31 d. Pridėtinės vertės mokestis maistui ir gėrimams, 

kuriems šiuo metu taikomas 5 procentų tarifas, mažinamas iki nulio. Taip pat nuo 23 proc. iki 8 proc. 

mažinamas pridėtinės vertės mokestis degalams: dyzelinui, benzinui, dujoms. Dėl šios priežasties 

benzino ir dyzelino litro kaina degalinėse sumažės nuo 60 iki 70 grašių (iki 16 euro centų). Trąšoms, 

augalų apsaugos priemonėms, sodo žemei ir kitoms žemės ūkio produkciją remiančioms priemonėms 

PVM mažinamas nuo 8 proc. iki nulio. Mažinami taip pat tarifai gamtinėms dujoms (0 proc.), elektrai, 

šildymui (5 proc.). 

- 2021 metais užsienio įmonės Lenkijoje investavo per 3,5 mlrd. eur., t. y. 800 mln. EUR daugiau nei 

prieš metus. Didžiausi investuotojai: Pietų Korėja, Vokietija ir JAV. Pietų Korėja Lenkijoje investavo 

1,9 mlrd. EUR ir sukūrė 1967 darbo vietas, Vokietija - 155 mln. EUR, sukūrė 192 darbo vietas, JAV 

- 363,91 mln. EUR ir sukūrė 5414 darbo vietas. Lenkijos investicijų ir prekybos agentūros duomenys 

rodo, kad Lenkija pernai buvo patraukli vieta investicinei veiklai plėtoti šiuose sektoriuose: verslo 

paslaugų (IT + SSC), tyrimų ir plėtros (MTEP), elektromobilumo, automobilių, medicinos, 

elektronikos, statybinių medžiagų ir chemijos sektoriuose. 

- 2021 metais Varšuvos Šopeno oro uosto paslaugomis pasinaudojo 7,4 mln. keleivių. Tai 36 proc. 

daugiau nei 2020 metais. Tačiau tai vis dar mažiau už 2019 m. rezultatą, kada keleivių buvo 18,8 

mln. 

- Š. m. kovo 18-20 d. Katovicuose vyks turizmo mugė „GLOBalnie”. 

- PKP Intercity planuose didelės investicijos. IV geležinkelio paketas nuo 2030 m. leis atverti Europos 

keleivinių vežimų rinką. PKP Intercity tikisi iš naujų maršrutų pritraukti keliolika milijonų papildomų 

keleivių. Per artimiausius 8 metus vežėjas planuoja paleisti du kartus daugiau traukinių nei dabartiniu 

metu ir atidaryti jungtis į vakarus, rytus ir pietus.  

- Ketinama plėsti mokamų kelių tinklą. Infrastruktūros ministerija 2022 metais planuoja 1500 km. 

padidinti mokamų kelių tinklą krovininiam transportui. Dabartiniu metų mokamų kelių tinklas sudaro 

3700 km., ir nebuvo plečiamas nuo 2017 m.  

- Lenkijos nacionalinis bankas informavo, kad Lenkijos prekių eksporto vertė (eurais) lapkritį išaugo 

14,2 procento, o importo vertė išaugo net 29 proc. per metus. Spartesnis importo nei eksporto augimas 

lemia prekybos prekėmis deficitą, kuris lapkričio mėnesį siekė 632 mln. eurų. Tačiau Lenkija dar turi 

teigiamą tarptautinių paslaugų balansą.  Lapkritį jis siekė beveik 2 mlrd. eurų 

- Lenkijos zlotas pastebimai brango. Euro kursas nukrito iki 4,55 PLN lygio, o tai yra žemiausias lygis 

nuo spalio mėnesio. Nuo aukščiausio kurso lapkritį euras nukrito 0,18 PLN. 

 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Lenkijoje informaciją. 


