
EKONOMINĖS APŽVALGOS 

VOKIETIJA 

- Vokietijoje – medienos trūkumas. Vokietijoje buvo gausu pjautinės medienos, tačiau pandemijos 

metu pasaulinė paklausa ir kainos šiai žaliavai padidėjo. Šis verslas niekada nieko panašaus nebuvo 

patyręs: medienos kainos nuo Kalėdų padvigubėjo, o prieinamumas tampa vis didesne problema. 

Negalima net užtikrinti, jog namus bus įmanoma statyti rugsėjį. 

Šimtai medienos apdirbimo įmonių Vokietijoje bijo taip vadinamos “medienos avarijos”. Dešimtmečius 

pjautinė mediena šioje šalyje buvo patikimas ir prieinamas statybinių medžiagų šaltinis ir visada perkamas 

už nuspėjamas kainas. Kainų sprogimą JAV ir Kinijoje sukėlė staigus paklausos padidėjimas. Ekonomikos 

skatinimo paketai sukėlė statybų bumą šiose šalyse. Todėl dabar užsakomi didžiuliai pjautinės medienos 

kiekiai, taip pat ir iš Vokietijos. Dėl to kenčia vietos verslas. 

- Vokietijos gamybos lygis krenta, tačiau eksportas vėl padidėjo. Vokietijos ekonomika antrą metų 

mėnesį iš eilės gamino mažiau produkcijos, tačiau eksportas vėl išaugo, išskyrus prekybą su Didžiąja 

Britanija. Pramonės, statybos ir energijos tiekėjai kartu pagamino 1,6 proc. mažiau nei praėjusį mėnesį, 

praneša Vokietijos ekonomikos ministerija.   

- Skiepijimas ir COVID-19: padėtis palengva gerėja. Šiuo metu naujų susirgimų skaičius išlieka 

stabilus: infekcijos atvejų vidurkis, tenkantis 100 000 gyventojų per 7 dienų laikotarpį, siekia 154,9 

(balandžio 29 d. duomenys).  

- Vokietija patiria didžiausią biudžeto deficitą nuo suvienijimo laikų: užfiksavo didžiausią viešojo 

sektoriaus deficitą per pastaruosius dešimtmečius.  

- Didėja bankrutuojančių įmonių skaičius - tai mažos įmonės ir viešbučiai.  

- Valstybės sienų atlaisvinimas ir kitų užsienio šalių turistų priėmimas Vokietijoje – tikrai ne artimiausiu 

metu. Šiuo metu Vokietija įgyvendina bendrai sutartą ES „šviesoforo“ politiką dėl kelionių apribojimų. 

Rizikos zonos apibrėžiamos kaip „viruso mutacijos zona“, „didelio paplitimo zona“ arba „rizikos zona“.  

- Turizmo veikla yra leidžiama tik atliekant bandomuosius projektus: pirmasis toks bandymas vyko 

balandžio 19 d., Šlėzvigo-Holšteino žemėje Baltijos jūros pakrantėje aplink Eckernförde. Atlikę neigiamą 

koronaviruso testą, žmonės galėjo įsiregistruoti viešbutyje, taip pat veikė restoranai. Dabartinės įstatymo 

Apsaugos nuo infekcijų įstatymo pataisos šalyje galioja iki birželio 30 d., todėl reiktų manyti, jog ir 

valstybės sienų atidarymas bei turizmo sezonas anksčiau neprasidės. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijos Federacinėje Respublikoje informaciją. 

 

KANADA 

- ES-Kanados laisvosios prekybos susitarimo (CETA) Kilmės taisyklių taikymo gairės. Lietuvių kalba čia. 

https://bit.ly/3fJqXq2%C2%A0


- Kanados sienos tarnybų agentūra (Canada Border Services Agency) paskelbė galutinį sprendimą dėl kai 

kurių kviečių glitimo produktų, eksportuojamų iš Australijos, Austrijos, Belgijos, Prancūzijos, Vokietijos ir 

Lietuvos, dempingo. Išsami informacija čia. 

- Dėl Kanadoje statybų sektoriuje vykstančios kartų kaitos prognozuojamas ilgalaikis kvalifikuotų 

darbuotojų trūkumas, pareikalausiantis keisti šalies imigracijos politikos prioritetus. 

- Kovo mėn. laisvėjant pandeminiams suvaržymams, šalies ekonomiką papildė 300 tūkst. darbo vietų.  

- Po 2 metų pertraukos parlamentui tvirtinti pateiktas federalinio biudžeto projektas. Vyriausybė pasiūlė 

beveik 300 priemonių šalies socialinėms problemoms spręsti ir ekonomikos atsigavimui po pandemijos 

skatinti. Numatoma 135 mlrd. Kanados dolerių naujų išlaidų per penkerius finansinius metus. 

- Naujame šalies biudžete žadamas nulinis pelno mokestis netaršių technologijų gamintojams, 

planuojamos milijardinės investicijos anglies dvideginio taršai mažinti ir atsparumo klimato kaitai 

didinimui. 

- Prognozuojama, kad trečioji Covid-19 banga turės mažiau neigiamos įtakos mažmeninės prekybos 

apimtims lyginant su 2020 metų pavasariu – toliau didėja internetinės prekybos dalis, keičiasi vartotojų 

įpročiai. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Kanadoje informaciją. 

 

RUSIJA 

- Pirmąjį ketvirtį konteinerių tranzitas geležinkeliu per Rusijos Federaciją išaugo 73 proc. 

Konteinerių tranzitas per Rusijos geležinkelių tinklą maršrutu Kinija - Europa - Kinija pirmąjį ketvirtį 

padidėjo 2,2 karto.  Rusijos jūrų uostų krovinių pirmąjį ketvirtį sumažėjo 4,5 proc. Pastebimas 

susidomėjimas tranzitu per Rusiją po incidento Sueco kanale . 

- Europos Komisija planuoja importuojamai Rusijos kilmės beržo fanerai nustatyti apie 15-18 

proc. laikinuosius antidempingo muitus. Komisijos reglamentas, nustatantis antidempingo muitus, 

įsigalios kitą dieną po paskelbimo, tačiau ne vėliau kaip 2021 m. birželio 14 d. 

- Pradedamas alaus ženklinimo eksperimentas: jis tęsis iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. 

- Lengvųjų automobilių importo apimtys 2021 m. sausio – vasario mėn., palyginti su tuo pačiu 2020 m. 

laikotarpiu, šoktelėjo 57,7 proc. 

- Eksporto muitų tarifų pakeitimas. Nuo 2021-07-01 iki 22-08-31 saulėgrąžoms bus taikomas 50 proc., 

bet ne mažiau kaip 320 JAV dol. už 1 toną eksporto muitas.  Be to, iki 2022 08 31 pratęstas 30 proc. rapsų 

muito mokestis.   

- Finansų ministerija siūlo eksperimento tvarka ženklinti importuojamą alkoholį pačioje Rusijoje. Rusijos 

vartotojų sąjungos atstovų nuomone, dabar 70 proc. ženklinimo vyksta Baltijos valstybėse. 

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/wg2020/wg2020-fd-eng.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1014(01)&from=LT%20
https://www.alta.ru/external_news/80409/
http://www.retail.ru/news/v-rossii-provedut-eksperiment-po-markirovke-importnogo-alkogolya-27-aprelya-2021-204214/


- Dėl Maskvos merijos įvestų naujų taisyklių dėl sunkvežimių virš 3,5 tonos judėjimo MKAD-e, fiksuotų 

maršrutų, dieninių ir naktinių leidimų įvedimo gali pradėti strigti maisto ir kitų būtiniausių prekių užvežimai 

į Maskvos parduotuves. Maskvos valdžia atidėjo šios priemonės įgyvendinimą iki birželio 15 d. 

- Viena pagrindinių priežasčių, trukdančių imtis nuosavo verslo Rusijoje – prasta ekonominė situacija (tą 

įvardino 31 proc. banko "Raiffaizenbank" apklausos dalyvių). Antroje vietoje – pinigų trūkumas, trečioje- 

idėjų deficitas. 

-   Daugiau kaip 80 proc. Rusijos transporto bendrovių diegia skaitmenines technologijas.   

- Vietoje kelionės į užsienį rusai vasarą ims palapinę ir vyks į kelionę nuosavu automobiliu. Apie 65 proc. 

visų poilsiaujančių šiais metais išvyks atostogauti savo automobiliais. O Rusijos prezidentas pasiūlė iki 

metų pabaigos pratęsti "cash-back" (grąžinami pinigai), kompensuojančios turizmo kelionėms Rusijos 

viduje programą. Pagal šią programą yra grąžinama iki 20 proc. kelionės išlaidų. 

UZBEKISTANAS 

- Uzbekistanas iš Rusijos importavo daugiau nei 80 proc. medienos ir medienos gaminių.  

- Valstybinės įstaigos galės pirkti lengvuosius komercinius automobilius, specialiąją žemės ūkio techniką 

tik iš vietos gamintojų ar jų oficialių platintojų. 

- Po 4 metų pertraukos įvyko Latvijos -  Uzbekistano tarpvalstybinės komisijos posėdis nuotoliniu būdu. 

Posėdyje pasisakė abiejų šalių Žemės ūkio ministrai. Tarp aptartų klausimų - ir naujai sukurtos Uzbekijos-

Latvijos verslo tarybos veikla (apie ją plačiau čia), prekybos apimčių tarp šalių didinimas, skrydžio 

Taškentas –Ryga –Taškentas atnaujinimas, bendradarbiavimas žemės ūkio, srityje, ir švietimo srityse. 

- 2021 m. Uzbekistano BVP augimas 5 proc. Taip pat manoma, kad eksportas augs 9,85 proc., importas - 

18 proc. (lyginant su 2020 m.) 

 Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje ir Uzbekistano Respublikoje informaciją. 

 

SAKARTVELAS / GRUZIJA 

- Patarimai, kaip plėtoti verslą Sakartvele čia. 

- Turizmo Sakartvele apžvalga čia. 

- Tbilisyje atidarytas daugiafunkcinis bitininkystės centras, į kurį buvo investuota 405 tūkst. eurų. 

Pagrindinė centro vizija – tapti Sakartvelo augančio bitininkystės sektoriaus pagrindine žaidėja bei 

eksportuoti bičių produkciją į tarptautinę rinką. 

- Vokietija padidino sezoninių darbininkų kvotą iki 5000, į kurią pretenduoja net 97,663 Sakartvelo piliečiai. 

- Sakartvelas pirmą kartą kotiravosi pagal Kearney Pasaulio paslaugų vietovių indeksą (GSLI) 2021, kur 

užėmė 19-ą vietą tarp geriausiai techniškai aptarnaujančių šalių. Sakartvelas, esantis tarp Europos ir Azijos, 

https://xs.uz/ru/post/sozdan-uzbeksko-latvijskij-delovoj-sovet
https://georgiatoday.ge/three-essential-tips-for-business-development-in-georgia/%20%20http:/www.hydromet.ge/small-business-investment-opportunities-georgia/
https://georgiatoday.ge/overview-of-key-source-markets-for-tourism-in-georgia/


yra konkurencingas pagal finansinį patrauklumą, darbo jėgos sugebėjimus ir verslo aplinką. Pirmąsias 

vietas užėmė Indija ir Kinija. 

 Lietuvos Respublikos ambasados Sakartvele informaciją. 

 


