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- Norvegijos centrinis bankas nusprendė, kad bazinė palūkanų norma ir toliau bus nulinė. 

- Norvegija liepos mėnesį eksportavo prekių už 107,5 mlrd. NOK, tai yra didžiausia kada nors 

užregistruota vertė per vieną mėnesį. Importas padidėjo 8 proc. iki 65,2 mlrd. Eksporto vertė liepos 

mėn. palyginus su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu padidėjo 75,7 proc. pirmiausia dėl to, kad 

neperdirbtos naftos ir gamtinių dujų kaina šių metų liepą buvo išskirtinai aukšta, ir išskirtinai žema 

2020 m. liepos mėn. dėl Covid- 19 pandemijos. Naftos ir dujų eksporto vertė liepos mėn. sudarė 61,4 

mlrd. NOK, o su nafta nesusijęs eksportas- 42,6 mlrd. NOK. 

- Antrąjį 2021 m. ketvirtį elektros energijos kaina Norvegijoje buvo triskart didesnė nei tą patį 

2020 m. ketvirtį. 

- Nuo rugpjūčio 16 d. Norvegijos Vyriausybės sprendimu Lietuva įtraukta į „raudonų“ šalių 

sąrašą: iš  Lietuvos ir kitų šalių, įtrauktų į šį sąrašą, atvykstantiems asmenims, turintiems teisę 

keliauti į  Norvegiją, privaloma užpildyti atvykimo į šalį registracijos formą, pateikti neigiamą 

COVID-19 testo rezultatą, atlikti testą atvykus į šalį ir izoliuotis reikalavimus atitinkančioje 

vietoje.  Šios sąlygos negalioja pasiskiepijusiems ir turintiems tai patvirtinantį ES skiepų 

sertifikatą. 

- „Norwegian Air Shuttle“  planuoja 2022 m. vasarą atidaryti daugiau kaip 200 maršrutų, papildydami 

šią vasarą atkurtus 53 vidaus ir tarptautinius maršrutus. 

- Naujoji pigių skrydžių bendrovė „Norse Atlantic Airways“ planuoja pradėti skrydžius pirmąjį ar 

antrąjį 2022 m. ketvirtį. Bendrovė planuoja vykdyti skrydžius tarp Europos ir JAV. 

- Norvegijos ekonomika grįžo į prieš pandemiją buvusį lygį. Statistikos departamentas paskelbė, kad 

Norvegijos ekonomika, vertinant pagal bendrąjį vidaus produktą (BVP), birželio mėn. išaugo 0,7 

proc. ir grįžo į prieš pandemiją buvusį lygį. 

- Norvegijoje liepą išaugo benzino pardavimai. Liepą Norvegijoje parduota 114 mln. litrų benzino. 

Tai 3,6 proc. daugiau nei tą patį 2020 m. mėnesį. Tuo pat metu automobilių dyzelino pardavimai, 

palyginti su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu, padidėjo 3 proc. Iš viso kelių transporto priemonių degalų 

balansas padidėjo 2,3 proc. 

- Norvegijos naftos direktoratas teigia, kad daugiau kaip pusė Norvegijos naftos atsargų dar 

neišnaudota. Tačiau Norvegijos Vyriausybė sako, kad išgauti viską nėra jų tikslas. Diskusija vyksta 

atsižvelgiant į Tarptautinės energetikos agentūros (TEA) teiginį, kad pasaulis turi nustoti ieškoti 

naftos, jei nori sėkmingos kovos su klimato kaita. 

 
Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Norvegijoje informaciją. 


