
EKONOMINĖS APŽVALGOS 

BALTARUSIJA  

- Baltarusijos pasienio tarnyba skelbia, kad nuo kovo 22 d. Lietuva pradeda Medininkų pasienio kontrolės 

punkto rekonstrukciją. Dėl to pasienio punkto pralaidumas  mažės iki 50 proc. Planuojama, kad 

rekonstrukcijos darbai bus baigti 2023 m. II ketvirtį. 

- Praėjusią savaitę pirmieji Baltarusijos naftos produktų kroviniai buvo pradėti krauti per Leningrado srities 

uostus. Susitarimas dėl šių krovinių tarp Baltarusijos ir Rusijos buvo pasirašytas vasarį. Tranzito sąlygos 

neviešinamos, žinoma tik tiek, kad krova vyksta naudojantis principu „imk ir mokėk“. Susitarimu 

numatoma iki 2023 metų perkrauti 9,8 mln. t naftos produktų. Pabrėžiama, kad šis susitarimas neapima 

viso Baltarusijos naftos produktų, išvežamų per uostus, kiekio. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Baltarusijoje informaciją. 

 

VOKIETIJA  

- Valstybės sienų uždarymas su Čekija ir Austrijos regionu Tiroliu ypač paveikė Vokietijos automobilių 

gamintojus, kurie turi daug tiekėjų kaimyninėse šalyse. Siekiant išlaikyti tiekimo grandines, siūloma 

atidaryti atskirų transporto eismo valdymo punktų ir papildomas testavimų stotis. 

- Žaliojo vandenilio gamyba per keletą ateinančių metų pasieks dideles pramoninės gamybos apimtis. 

Naujausias tyrimas teigia, kad 2030 metais kai kuriuose pasaulio regionuose žaliasis vandenilis gali būti 

pagamintas po 1,15 euro už kilogramą. Jis galėtų konkuruoti su pilkuoju vandeniliu, kurį gaminant 

gaunamas CO2. 

- Tarptautinis valiutos fondas (TVF) giria Vokietijos pandemijos suvaldymo strategiją. Giriamas Vokietijos 

sprendimas laikinai sustabdyti valstybės skolos limito įstatymo galiojimą ir paramos nuo pandemijos 

nukentėjusiam verslui teikimo sistema. 

- Vokietijos federalinių žemių ūkio ministrų konferencijoje, kuri kartą per pusmetį organizuojama siekiant 

federaliniu lygiu susitarti dėl esminių žemės ūkio ir maisto politikos gairių, atskleidė atskirų žemių ir 

politinių partijų nesutarimus esminiais klausimais. 

- Vokietijos vyriausybėje susitarta dėl tiekimo grandinės įstatymo, kuriuo siekiama apsaugoti žmogaus 

teises. Šis įstatymas įpareigotų įmones užtikrinti, kad jų tiekėjai taip pat laikytųsi žmogaus teisių, pvz.: 

neleisdami vaikams dirbti ar nenaudodami priverstinio darbo. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijoje informaciją. 

 

 

 



ŠVEDIJA  

- Tarptautinis valiutos fondas (TVF) pabrėžė, kad Švedijos ekonomikos rodikliai 2020 m. buvo geresni 

nei daugelyje Europos šalių. Tai nulėmė Vyriausybės kovos su COVID-19 strategija, kuri netaikė plačių 

apribojimų, pritaikytos sparčios ekonomikos gaivinimo priemonės, lanksti Centrinio banko politika, verslo 

prisitaikymas prie nuotolinio darbo. 

- Geteborgo jūsų uosto administracija pranešė, kad sieks įgyvendinti ambicingą tikslą – iki 2030 m. 70 

proc. sumažinti CO2 emisiją. Ketinama kurti naują infrastruktūrą, kuri galėtų aptarnauti krovininį 

sausumos transportą ir jūrų laivus, naudojančius neiškastinį kurą, t.y. biodujas, vandenilį, elektros 

energiją. 

- Vėjo jėgainių asociacija informavo, kad iki 2024 m. iš vėjo jėgainių pagaminamos elektros energijos 

apimtys pasieks atominių elektrinių gamybos apimtis. Tai įtakojo ir per pastarąjį dešimtmetį uždaryti 4 iš 

10 AE blokų. Vėjo jėgainių asociacija pranešė, kad planuojamos didelės investicijos plėtojant vėjo 

jėgainių parkus centrinėje Švedijos dalyje. Tiesa, nuogąstaujama, kad šios investicijos gali neatsipirkti, 

nes dėl vėjo jėgainių elektros energijos gamybos perprodukcijos elektros energijos kaina gali mažėti. 

- Prognozuojamas vidutinis BVP augimas 2021-2023 m. laikotarpiu turėtų siekti 2,8 proc. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Švedijos Karalystėje informaciją. 

 

LENKIJA  

- Pernai metais Lenkijos investicijų ir prekybos agentūros pagalba pritrauktų investicijų vertė siekė 8,5 

mlrd. EUR, ir tai yra beveik 10 proc. daugiau nei 2019 m. Praėjusiais metais Lenkija užėmė 3 vietą 

Europoje pagal pritrauktas investicijas, ją lenkia tik Jungtinė Karalystė bei Vokietija. Sritys, į kurias 

investuota daugiausia: verslo paslaugų, elektromobilumo pramonė, atsinaujinanti energetika ir IT. 

- "Eurostat" duomenimis, 2021 m. sausio mėn. infliacija Lenkijoje siekė 3,6 proc. ir buvo viena didžiausių 

Europos Sąjungoje. Tam didžiausią įtaką turėjo išaugusios maisto prekių ir nealkoholinių gėrimų, būsto 

ir transporto paslaugų kainos. Ekonomistų vertinimu, prisidėjo ir 2021 m. įsigalioję nauji mokesčiai 

(cukraus, administraciniai būsto mokesčiai ir kt.). Kainų augimui nemažą įtaką daro ir augančios naftos 

kainos. 

- Skelbiama, kad nuo 2021 m. pradžios įvedus cukraus mokestį, per pirmąsias 5 savaites pajamos iš 

nealkoholinių gėrimų pardavimų sumažėjo 16 proc., o patys pardavimai mažėjo 25 proc., palyginus su 

2020 m. duomenimis. Įvestas mokestis gerokai padidino gėrimų kainas (bent keliolika procentų), ir tai 

sąlygojo pardavimų apimčių mažėjimą. Toks mokesčio įvedimo tikslas ir buvo deklaruojamas. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Lenkijoje informaciją. 

 

 



PRANCŪZIJA  

- Nepaisant karantino apribojimų, verslo investicijos 2020 m. IV ketv. augo. Nemažai investicijų buvo 

nukreipta verslo skaitmenizavimui ir modernizacijai. Ekonomistų nuomone, įmonių investicijas taip pat 

lems įsiskolinimo lygis. Per 2020 m. įmonių įsiskolinimas išaugo 140 mlrd. EUR. 

- Internetinės prekybos prekėmis apyvarta 2020 m. pasiekė 112 mlrd. EUR bei sudarė 13,4 proc. 

mažmeninės prekybos. Pastebimas prekybos paslaugų mažėjimas, susijęs su uždarytu turizmo, 

laisvalaikio verslu. Neskaičiuojant prekybos paslaugomis apimčių, 2020 m. prekyba prekėmis internetu 

išaugo 32 proc. 

- Grįžtama prie svarstymų įvesti ekologinį mokestį sunkiasvorėms transporto priemonėms. Mokestis, 

kuriuo būtų siekiama finansuoti „Maršalo planą“ transporto sektoriui, siūlomas penkių parlamentarų 

ataskaitoje, kurioje rekomenduojama tokį mokestį įvesti Paryžiaus regione. 2013 m. tokio mokesčio 

iniciatyva buvo "įšaldyta", kai šalyje kilo protestai. 

- Automobilių gamintojas „Renault“ skelbia istorinio dydžio nuostolius, siekiančius 8 mlrd. EUR. Jie du 

kartus didesni nei 2009 m. finansų krizės metu. 2020 m. kompanija pardavė 21 proc. mažiau naujų 

automobilių, apyvarta mažėjo 21,7 proc. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Prancūzijoje informaciją. 

 

IZRAELIS  

- Remiantis Izraelio statistikos biuro duomenimis, Izraelio BVP 2020 m. sumažėjo 2,4 proc. lyginant su 

2019 m. Izraelio finansų ministerija prognozavo 3,3 proc. BVP sumažėjimą. 

- 2020 m. šeimų gyvenimo lygis blogėjo, o vidutinės pajamos sumažėjo 22,7 proc. Ypač tai pajuto 

vidurinioji klasė. 

- Europos investicijos į Izraelio startuolius išaugo 63 proc. iki rekordinių 1,28 mlrd. JAV dol. arba maždaug 

12,5% visame investicijų sektoriuje. Izraelyje veikia 195 Europos investuotojai. 

- Duomenų bazė suinteresuotiems pristatyti savo produktus ar paslaugas Izraelio rinkoje. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Izraelyje informaciją. 
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