
EKONOMINĖS APŽVALGOS 

BELGIJA  

- Prekybos centras „Delhaize" skelbia apie ketinimus vis daugiau pirkti iš vietos gamintojų, todėl gegužę 

keičia pavadinimą į „Belhaize“. Prekybos centras teigia siekiantis užtikrinti, kad ne mažiau kaip 70 proc. 

parduotuvėje parduodamų produktų būtų pagaminti vietos gamintojų. 

- Briuselio vyriausybė paskelbė naują iniciatyvą „Renolution", kuria siekiama sumažinti miesto gyventojų 

sąskaitas už energiją, optimizuojant pastatų atnaujinimą mieste. Sprendimams įgyvendinti bus pasitelkti 

statybų ir finansų sektoriai bei socialiniai partneriai. Tikslas: vidutinis suvartojimas turi sumažėti 3 kartus, 

palyginus su dabartine situacija. Vien iki 2024 m. šiai strategijai bus skirtas 350 mln. EUR finansavimas, 

planuojama sukurti 8000 darbo vietų. 

- Belgija pakilo 20 vietų „ManpowerGroup“ kasmet nustatomame bendrame darbo jėgos indekse, kuris 

vertina 76 pasaulio šalių darbo rinkų patrauklumą. 2020 m. reitinge Belgija užima 34 vietą. Belgija padarė 

pažangą daugiausia dėl gero nuotolinio darbo organizavimo ir dėl savo darbo jėgos kokybės. Ypač auga 

aukštos kvalifikacijos darbuotojų procentas (46,8 proc.) ir mokslinių tyrimų ir plėtros specialistų skaičius 

(16,61 tūkst.). 

- 2020 m. Belgijos viešųjų finansų padėtis pablogėjo dėl COVID-19 pandemijos – rodikliai prasčiausi per 

20 metų. Dėl verslo ir namų ūkio paramos priemonių valstybės deficitas siekė 9,4 proc. BVP. Valstybės 

skola šoktelėjo iki 114,1 proc. BVP. 

- Nuo 2022 m. sojų ir palmių aliejus bus uždraustas naudoti biokuro gamyboje. Palmių aliejaus 

naudojimas Belgijos rinkoje nuo 2019 m. iki 2020 m. išaugo dešimteriopai, iki 231 milijono litrų. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Belgijoje informaciją. 

 

ŠVEDIJA  

- Švedijos technologijų sektorius nepaisant COVID-19 pandemijos rodo puikius rezultatus. Vien per kovo 

mėn. buvo pritraukta 14,1 mlrd. SEK investicijų, tai sudarė daugiau nei pusę per 2020 m. pritrauktų 

investicijų. Tarp atskirų kompanijų daugiausia investicijų pritraukė fintech kompanija „Klarna“, audio-

medijų kompanija „Epidemic Sound“, internetinės prekybos startuolis „Matsmart“. 

- Per pastaruosius metus Švedijos šiaurinė dalis tapo tikru atradimu investuotojams (dėl didžiulių 

atsinaujinančių energetikos resursų), kurie paskelbė, kad per ateinančius keletą dešimtmečių tokios 

kompanijos kaip „Northvolt“, „H2 Green Steel“ ir kt. investuos beveik 1 070 mlrd. SEK į žaliosios 

ekonomikos projektus: atsinaujinančią energetiką, automobilių baterijų gamybą, plieno gamybą 

nenaudojant iškastinio kuro. Ekonomistai prognozuoja, kad „investicijų lietus“ gali pakeisti tiek Švedijos 

infrastruktūros, tiek ir demografinį veidą, nes šiaurinėje šalies dalyje planuojama sukurti tūkstančius darbo 

vietų.   



- Automobilių kompanija „Volvo Cars“ pranešė, kad pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kinijos 

technologijų platforma „Didi Chuxing“ dėl savaeigių automobilių gamybos, kurie vėliau būtų naudojami 

kaip savaeigiai taksi automobiliai Kinijoje. Bandymai bus atliekami su „Volvo XC90“ modeliu. 

- Energetikos kompanija „Gasum“ bei „Stora Enso“ - celiuliozės gamybos kompanija paskelbė, kad 

investuos 320 mln. SEK į bendrą projektą – suskystintų biodujų (LBG) gamyklos statybą, kurioje pirmą 

kartą bus naudojama technologija, atsinaujinantį kurą gaminanti iš celiuliozės fabrike gamybos procese 

naudojamo technologinio vandens. Projektą taip pat finansuoja Švedijos aplinkos apsaugos agentūra. 

Įmonėje pagamintas LBG bus naudojamas automobilių transportui, pramonėje ir laivyboje. 

- Stokholmas pagal startuolių kompanijų pritrauktas investicijas, kurios viršija 1 mlrd. JAV dol., nusileidžia 

tik Silicio slėniui, iš viso turėdamas net devynis „vienaragius“. Daugiausia investicijų pritraukia fintech 

sektoriaus kompanijos, kurių Švedijoje iš viso yra 450. Pagal pritrauktas investicijas technologijų srityje 

2020 m. Stokholmas užėmė 3-ąją vietą tarp Europos miestų, nusileisdamas tik Londonui ir Paryžiui. 

- Statistikos agentūros duomenimis, Vyriausybė mokslo tyrimams ir plėtrai 2021 m. skirs 42,7 mlrd. SEK, 

beveik 10 proc. daugiau nei 2020 m. ir tai sudarys 3,66 proc. šalies biudžeto arba 0,8 proc. BVP. 

Numatytos lėšos pagal sritis paskirstytos taip: universitetams (21,2 mlrd. SEK), transportui, 

telekomunikacijoms ir infrastruktūrai (2,2 mlrd. SEK), energetikai (1,6 mlrd. SEK), socialinei sričiai (1,06 

mlrd. SEK), sveikatos apsaugai (1,05 mlrd. SEK), aplinkosaugai (0,99 mlrd. SEK). 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Švedijos Karalystėje informaciją. 

 

LIUKSEMBURGAS  

- Liuksemburgo prekybos ir investicijų agentūra interneto svetainėje pateikia informaciją apie galimybes 

steigti ir plėsti verslą šalyje. Daugiau informacijos čia. 

- Liuksemburge iki metų pabaigos pratęsiamos subsidijos verslui, kurios turėjo baigtis birželį, ir padidino 

didžiausią galimą vienos įmonės finansavimą nuo 800 tūkst. iki 1,8 mln. EUR. 

- Liuksemburgo statybos verslo asociacija teigia, kad statybų sektoriui gresia dideli sunkumai dėl sparčiai 

kylančių medžiagų kainos ir didelio tiekimo trūkumo. 

- Nacionalinės statistikos agentūros „Statec“ duomenimis, Liuksemburge būsto kaina per metus pakilo 

beveik 17 proc. 2018 m. nekilnojamojo turto kainos kilo 7,1 proc., 2019 m. - 10,1 proc.. Per dešimtmetį 

nuo 2010 iki 2020 metų nekilnojamojo turto kaina šalyje išaugo beveik dvigubai. 

- Aplinkos apsaugos grupė “Mouvement Écologique” siekė, kad būtų paviešintas Liuksemburgo 

vyriausybės susitarimas su technologijų gigantu „Google“, kuris ketina statyti didžiulį duomenų centrą 

šalyje. Grupė teigė siekusi atskleisti, kiek vandens ir elektros buvo pažadėta „Google“, jei ji įgyvendins 

projektą Bisene. Aplinkosaugininkai spėja, jog centrui prireiks 8–10 proc. ribotų šalies atsargų. „Google“ 

teigė, kad atskleidus vandens poreikius, konkurentai galėtų išsiaiškinti svarbias verslo planų detales. 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjkzMzAzMzQ4ODA0OTgwNDUwJmM9dzF4NSZlPTEyMTI4MzUzJmI9NjA3NDg4MzczJmQ9ajN5MWQ3dA==.IelguBa__Wf80CvyuXMwVe0-heNP87ItmqEi_ITUukA


- Liuksemburgo darbo ministerija visiems darbuotojams, patyrusiems dalinį nedarbą 2021 m. pirmąjį 

ketvirtį, skirs 500 eurų vertės kuponą, kurį jie galės išsikeisti į IT srities mokymus internetu. Bus galima 

pasirinkti iš 240 mokymo kursų, kuriuos siūlo 34 skirtingi mokymo centrai. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Liuksemburge informaciją. 

 

ARMĖNIJA  

- Finansų ministerija pranešė, kad prekių ir paslaugų tiekėjai bei kitos įmonės, dalyvausiančios 

viešuosiuose pirkimuose, turės galimybę gauti valstybės subsidiją. Jei įmonės, įgyvendindamos sutartį, 

naudos daugiau kaip 50 proc. vietinės kilmės prekių ir paslaugų, jos galės gauti valstybės subsidiją, 

sudarančią 1 proc. sutarties sumos. 

- Parlamentas ratifikavo Eurazijos ekonominės sąjungos ir Serbijos laisvosios prekybos susitarimą. 

- Nacionalinio statistikos komiteto duomenimis, ekonominė veikla 2021 m. I ketv., palyginti su tuo pačiu 

2020 m. laikotarpiu, sumažėjo 2 proc. Statybų sektorius - vienintelis, kurio augimas 2021 m. sausio – 

kovo mėn. padidėjo 4,7 proc., palyginus su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu. 

 Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Armėnijoje informaciją. 

 

JUNGTINĖ KARALYSTĖ  

- Nuo gegužės 17 d. Anglijos, Škotijos bei Velso gyventojai vėl gali keliauti į užsienį, Š. Airija apie kelionių 

atlaisvinimus paskelbs vėliau. Užsienio šalys yra suskirstytos „šviesoforo" principu pagal COVID-19 

paplitimo lygį jose. Atitinkamai, kiekvienai šalių grupei taikomi skirtingi saviizoliacijos apribojimai iš jų 

grįžtantiems asmenims. 

- Per 10 metų technologijų sektorius išaugo 10 kartų: „vienaragių“ skaičius šalyje nuo 2010 m. buvusių 8 

pakilo iki 81 startuolių 2020 m., vertinamų bent po 1 mlrd. JAV dol. Jungtinės Karalystės stiprybė – 

„fintech“, maisto į namus, elektroninės komercijos ir skaitmeninių sveikatos sprendimų sektoriai. 

- 2021 m. balandžio mėnesį infliacija pakilo iki 1,5 proc. Tai yra aukščiausias infliacijos lygis nuo 2020 m. 

kovo mėn. 

- Parlamentarų grupė kritikuoja jų manymu nepakankamą pasiruošimą bei skiriamus resursus norint 

praktiškai pasiruošti nuo 2030 m. įsigaliojančiam benzinu ar dyzeliu varomų automobilių pardavimų 

draudimui. Tarp pagrindinių grėsmių įvardinamos nepakankamai išplėtota elektromobilių įkrovimo 

infrastruktūra bei ne visiems vartotojams įkandamos elektromobilių kainos. 

- Vidutinė būsto Londone kaina pasiekė 500 000 svarų. Šiuo metu fiksuojamas didžiausias nekilnojamojo 

turto brangimas per 14 metų. 

Galimybės Lietuvos įmonėms:  



• Baldų teatrui gamyba:  

https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/011059-2021?origin=SearchResults&p=2 

•  Apsauginės aprangos tiekimas: 

https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/011096-2021?origin=SearchResults&p=1 

• IT projektas Birmingham City universitetui: 

https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/011127-2021?origin=SearchResults&p=1 

• LED apšvietimas: 

https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/010995-2021?origin=SearchResults&p=3 

 Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Jungtinėje Karalystėje informaciją. 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjkzMzAzMzQ4ODA0OTgwNDUwJmM9dzF4NSZlPTEyMTI4MzUzJmI9NjA3NDg4Mzc2JmQ9dzJkMW85eQ==.cOroKd8U5CEL1wD69usL_EfA0njr5J7ReMzSI-cYf5w
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjkzMzAzMzQ4ODA0OTgwNDUwJmM9dzF4NSZlPTEyMTI4MzUzJmI9NjA3NDg4Mzc5JmQ9ejhzOWg3Zg==.qPkbsWoWBCFcKN3me8F6-T2fKjxDDWQwKqHwpSLqtpk
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjkzMzAzMzQ4ODA0OTgwNDUwJmM9dzF4NSZlPTEyMTI4MzUzJmI9NjA3NDg4MzgyJmQ9eDloOXM1bQ==.FVtP2uRD24U164dBG5gZNlzsAQq3Fybs6-jTQRCId6w
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjkzMzAzMzQ4ODA0OTgwNDUwJmM9dzF4NSZlPTEyMTI4MzUzJmI9NjA3NDg4Mzg1JmQ9dTdoMmc1dA==.jboMNN00IkfTJ8RY2urS57eoCnC2YE0IKMljbtyK5k8

