
PRANCŪZIJA 

- Atnaujintas Prancūzijos muitinės gidas dėl procedūrų pasibaigus pereinamajam "Brexit" periodui. 

Daugiau informacijos čia. 

- Suvestinis 2021 m. mokestinių pokyčių ir naujovių įmonėms aprašas. Daugiau informacijos čia. 

- Sausio 1-osios duomenimis, iš viso suteikta 638 tūkst. valstybės garantuojamų paskolų už 130 mlrd. 

Eur. Daugiausia paskolų suteikta automobilių remonto bei viešbučių, bei restoranų sektoriaus įmonėms. 

- Verslui taikytų pagalbos priemonių apimtys 2020 m. sudarė 41,8 mlrd. Eur – beveik pusę visų COVID-

19 krizės išlaidų (86 mlrd. Eur). Valstybės finansuojama dalinio nedarbo schema per metus kainavo 17,8 

mlrd. Eur.   

- Prancūzijos ekonomikos ir finansų ministerija skelbia apie 500 Eur pagalbos priemonę ypač mažoms 

įmonėms, siekiančios skaitmenizuoti savo veiklą. Mažiau nei 11 darbuotojų turinčioms įmonėms bus 

kompensuojamos patirtos išlaidos, diegiant mokėjimų platformą, interneto svetainę, įsigyjant programinę 

įrangą ir kt. (patirtos ne mažesnės kaip 450 Eur išlaidos). Tikimasi, kad pagalbos priemone galės 

pasinaudoti 110 tūkst. įmonių. 

- 2020 m. Prancūzijos BVP mažėjo 8,3 proc. - tai yra mažiau nei buvo prognozuota (9-11 proc.). 

Prancūzijos ekonomika geriau atsilaikė antrojo karantino metu (paskutinį metų ketvirtį BVP mažėjo 1,3 

proc.). Antrojojo karantino metu didžiausią neigiamą poveikį BVP turėjo sumažėjęs namų ūkio vartojimas, 

tačiau pastebimas investicijų bei užsienio prekybos atsigavimas. 

- Sukurtas 1,5 mlrd. Eur investicinis planas Senos upės koridoriaus jūriniams bei upės uostams Havre, 

Ruane bei Paryžiuje. Investicijomis siekiama greta Marselio ir Dunkerko uostų sukurti vieną iš pagrindinių 

patekimo į šalį jūrinį/upės kanalų. Kartu numatomas specialios institucijos kūrimas, apjungsiantis visus 

tris Havro, Ruano bei Paryžiaus uostus. Eksploatacijos pradžia numatoma 2030 m.  

- Keleivių srautai tarptautiniuose Paryžiaus CDG bei ORY oro uostuose 2020 m. sumažėjo 69 proc. 

Gruodžio mėnesio srautai oro uoste siekė tik 25 proc. įprastinio lygio. Oro uostų valdytojas teigia, jog 

įprastinio keleivių srautų atsistatymo galima tikėtis 2024-2025 m. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Prancūzijos Respublikoje informaciją. 

 

BELGIJA 

- Belgijos įmonių federacijos (FEB) skaičiavimais, nepaisant valstybės paramos priemonių, beveik 30% 

įmonių yra kritinėje situacijoje, o viena iš penkių bendrovių, prieš krizę neturėjusių finansinių problemų, 

yra ant bankroto ribos. Palyginimui: rugsėjo mėn. analizė rodė, kad krizinėje situacijoje buvo 16,2% 

bendrovių.  

- Valonijos vyriausybė pranešė apie projektus, kuriuos sieks įgyvendinti Europos ekonomikos gaivinimo 

plano rėmuose. Šiuo metu numatomi 24 konkretūs projektai, daugiausia susiję su pramonės "žalinimu", 

skaitmeninimu, tvariu mobilumu, socialiniais klausimais ir švietimu. Detaliau apie šiuos 24 projektus čia. 
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- Flandrijos vyriausybė paskelbė gaivinimo planą, kuriame: sveikatos apsaugos sistemos stiprinimas, 

valdžios institucijų veiklos efektyvinimas, regiono skaitmenizacija, ekonomikos dekarbonizacija, 

investicijos į viešąsias paslaugas (mokyklų pastatus, ligonines, kultūros ir sporto infrastruktūrą bei 

nekilnojamąjį paveldą, šviesolaidžio ir 5G tinklo plėtra), švietimas. 

- 2020 m. bendras darbo užmokestis išaugo 1,8 proc. Vidutinis atlyginimas 2020 m. sudarė 2 916 eurų 

(bruto) pilną darbo dieną dirbančiam darbuotojui.  

- Informacija apie viešuosius pirkimus Belgijoje: 

• https://my.publicprocurement.be/um/home.action 

• https://centraledesmarches.com/pays/belgique 

• https://marchespublics.wallonie.be/home/notices.html 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Belgijos Karalystėje informaciją. 

 

AIRIJA  

- Dėl pradėtų taikyti tarifų miltams (po "Brexit") prognozuojama, kad duonos kaina galutiniam vartotojui 

gali kilti iki 9 proc. 

- Ekspertų teigimu, jei vakcinacijos procesas bus sėkmingas, Airijos ekonomika atsigaus ir dar šiais 

metais turėtų augti 5 proc.  

- Airija yra 13 brangiausia šalis pagal pragyvenimą pasaulyje tarp 139 vertintų valstybių. Reitingas 

sudaromas atsižvelgiant į prekių ir paslaugų kainas, bet nevertina nekilnojamojo turto nuomos ar įsigijimo. 

Daugiau informacijos čia. 

- 5 Airijos ekonomikos ir prekybos sritys, kurios labai priklauso nuo JAV politikos: 

• Oro susisiekimas ir turizmas. JAV valdžios sprendimai dėl pandemijos suvaldymo turės 

tiesioginės įtakos, kaip greitai atsigaus oro susisiekimas tarp Airijos ir JAV. Tiesioginis 

susisiekimas yra itin svarbus prekybai ir turizmui. Amerikiečiai Airijoje sudaro apie 25 proc. visų 

užsienio turistų ir išleidžia apie 1,8 mlrd. Eurų; 

• Pelno mokesčio reguliavimas. JAV kompanijų padaliniai Airijoje įdarbina apie 160 000 žmonių 

ir per pastaruosius 6 m. sumokėjo apie 7 mlrd. mokesčių į Airijos biudžetą; 

• Farmacijos sektorius. Labiausiai nuo JAV sprendimų priklausomas sektorius. Apie 50 proc. 

Airijos eksporto sudaro farmacijos gaminiai; 

• Prekyba ir tarifai. Airija į JAV kasmet eksportuoja 1 mlrd. eurų vertės maisto ir gėrimų produktų; 

• Didžiųjų technologijų įmonių reguliavimas. Technologijų kompanijos turi operacijų centrus 

Airijoje, dalis iš jų – pagrindinius padalinius Europai ir iš viso įdarbina apie 20 000 žmonių.  

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Airijoje informaciją. 
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PORTUGALIJA  

- Žemyninė Portugalijos siena su Ispanija išliks uždaryta iki kovo 1 d. 

- Prie šiaurės Portugalijoje vystomo atsinaujinančios energijos projekto „COMPACT (COMposite 

Pressure cAsing for CosT) Project“ prisijungė Skandinavijos įmonės. Projekto tikslas – bangų dėka 

išgaunamos energijos technologijų vystymas bei pigesnio gamybinio pritaikymo sukūrimas. 

- Per 2020 m. užsienio turistų skaičius sumažėjo 10,5 milijonais arba 61 proc., industrija prarado 80 proc. 

pajamų. Prognozuojama, jog 2021 metai taip pat bus sudėtingi. Viešbučių asociacijos nuomone, 

viešbučiai visiškai atsigaus ne anksčiau kaip 2024 m. 

GALIMYBĖS LIETUVOS ĮMONĖMS  

- Viešųjų pirkimų portalas. 

 

JUNGTINĖ KARALYSTĖ  

- 2021 m. pradžioje fiksuotas JK-ES prekybos sulėtėjimas. Analitikų teigimu, 2021 m. sausį eksportas į 

ES dėl naujų prekybos sąlygų sumažėjo 68%, lyginant su 2020 m. sausio mėnesiu. Dalis Jungtinės 

Karalystės importuotojų pakeitimų vis dar laukia - 2021 m. balandį bei liepą bus įvestos papildomos 

privalomos muitinės procedūros, todėl poveikis importui bus matomas per keletą mėnesių. 

- Per 2020 m. 100 geriausių Jungtinės Karalystės restoranų nuostoliai padidėjo 112 proc. ir pasiekė 517 

milijonų svarų. „UK Hospitality” ragina vyriausybę pratęsti taikomą 5 proc. PVM lengvatą svetingumo 

sektoriui iki 2021 metų pabaigos. 

- Jungtinės Karalystės gamintojų asociacija „Make UK“ išleido naują industrijos apžvalgą, kurioje 

apžvelgiamas pandemijos poveikis. Apžvalgoje jau fiksuojami pirmieji teigiami industrijos atsigavimo 

požymiai. Daugiau informacijos čia. 

Verslo pasiūlymai Lietuvos įmonėms: 

• IT projektas; 

• Biuro baldai; 

• Apsauginė avalynė; 

• Parodos stendo gamyba.  

Parengta pagal Lietuvos Respublikos Komercijos atašė Jungtinėje Karalystėje ir Portugalijoje 

informaciją. 
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