
EKONOMINĖS APŽVALGOS 

AIRIJA  

- Airija praėjusiais metais buvo vienintelė ES šalis, kurios ekonomika augo, nepaisant pandemijos. EK 

duomenimis, 2021 m. planuojamas 3,4 proc. augimas, 2022 metais – 3,5 proc. 

- 2020 m. Airijos eksportas pasiekė naują rekordą ir siekė 160,8 mlrd. eurų. Lyginant su 2019 metų 

eksporto apimtimis, 2020 metais eksportas augo 5 proc. (8,3 mlrd. eurų). Augimą labiausiai sąlygojo 

medicinos įrangos ir farmacijos gaminių eksportas. 

- Prekių judėjimo sąlygos per JK išlieka sudėtingos, todėl Airijos ir Prancūzijos uostai, kurie aptarnauja 

tiesioginius reisus tarp Airijos ir kontinentinės Europos, yra ypatingai apkrauti, o krovininių laivų reisų 

apimtys, lyginant su praėjusių metų sausiu,  išaugo beveik 500 procentų. 

- Pagrindinių prekių ir paslaugų kainos Airijoje yra 35 procentais didesnės lyginant su ES vidurkiu. Atliktos 

studijos duomenimis, viena iš pagrindinių priežasčių – aukšta gyvenamojo būsto kaina. 

- Nepaisant pandemijos, praėjusiais metais nekilnojamojo turto kainos augo 2,2 proc. 

- Pasak Airijos finansų ministro, pagalbos verslui, nukentėjusiam nuo Covid-19 pandemijos, 

mechanizmas veiks iki birželio pabaigos. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Airijoje informaciją. 

 

ITALIJA  

- Milane pradėtas tyrimas: keturioms pagrindinėms maisto į namų pristatymo įmonėms gresia milijoninės 

baudos už darbo teisės pažeidimus. 

- Turizmo sektoriuje vis dar daug nežinomųjų, pirmieji atsigavimo ženklai bus pastebimi ne anksčiau kaip 

vasarą, vyrauja „paskutinės minutės“ kelionės. 

- 2020 m. IV ketv. Italijos maitinimo paslaugų sektorius prarado 11,1 mln. EUR (-44,3 proc. apyvartos). 

- Italijos ekonomikos sektorių veiklos rezultatų pandemijos laikotarpiu apžvalga: sėkminga „su 

ekstremalia situacija susijusi gamyba“, geri rezultatai farmacijos ir maisto pramonės, automobilių 

pramonės „žaliosios dalies“ srityse, labiausiai nukentėjo mados, įrengimų ir didžioji  inžinerinės pramonės 

dalis. 

- Italijos kibernetinio saugumo rinkos vertė – 1,4 mlrd. EUR, atakos prieš dideles įmones išaugo 40 proc. 

- Kinijos automobilių gamintojo „FA Group“ ir amerikiečių startuolio  „Silk EV“ investicijos į sportinių 

elektrinių automobilių gamybą „Motor Valley“, Modenoje siekia 1 mlrd. EUR. 

- Italijos uostai 2020 m. neteko 10 proc. krovinių srauto. 



- Startuoja „Saipem“  integruoto energetikos centro „Agnes“ Adrijos jūroje prie Ravenos projektas: jo vertė 

- 1 mlrd. EUR. Tai pirmasis projektas pasaulyje, kuris apims integruotus vėjo, saulės ir žaliojo vandenilio 

energijos gavybos sprendimus. 

- Prekybos tinklas „Douglas“ ketina uždaryti apie 100 savo parduotuvių Italijoje (šiuo metu veikia 500). 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Italijoje informaciją 

 

JAV 

- JAV automobilių gamintojai susiduria su mikroschemų, reikalingų automobilių gamybai, stygiumi. "Ford" 

ir "General Motors Company" planuoja sumažinti automobilių gamybą. Tai gali sumažinti įmonių pajamas 

2,5 mlrd. JAV dol. Prezidentas J. Bidenas pasirašė įsaką dėl apsirūpinimo kritiniais ištekliais, įskaitant 

mikroschemas. 

- Vokietijos mažmeninės prekybos tinklas „Aldi“ 2021 m. atidarys 100 naujų parduotuvių JAV. Šiuo metu 

„Aldi“ turi daugiau nei 2000 parduotuvių 37 valstijose. 

- Kongreso biudžeto biuras (CBO) prognozuoja, kad 2021 m. JAV Federalinio biudžeto deficitas sieks 2,3 

trilijono JAV dol., beveik 900 mlrd. JAV dol. mažiau nei 2020 m. 

- Atstovų rūmai patvirtino prezidento Bideno 1,9 trilijono JAV dol. ekonomikos skatinimo paketą, kuriame 

numatytos išmokos žmonėms, kurių metinės pajamos yra mažesnės nei 75 000 JAV dol.,  nedarbingumo 

išmokos, lėšos, skirtos vakcinacijai, vakcinų tyrimams ir gamybai ir kt. Toliau laukia tvirtinimas Senate. 

- Sausio mėn. vartotojų išlaidos augo 5,3 proc. Tam įtakos turėjo ekonomikos skatinimo plano tiesioginės 

išmokos žmonėms. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados JAV informaciją. 

 

UKRAINA 

- Vasario 1 d. Ukraina atnaujino elektros energijos importą iš Rusijos. Importuoja trys įmonės. 

- Premjeras D. Šmygal žada Ukrainos elektros tinklo integraciją į Europos energetinę sistemą 2023 m. 

- Laikinojo energetikos ministro J. Vitrenko nuomone, Ukraina turi pirkti amerikietišką branduolinį kurą 

vietoje rusiško. 

- Oligarchų Achmetovo ir Kolomoiskio kontroliuojamos energetinės bendrovės kreipėsi į vyriausybę dėl 

elektros energijos importo iš Rusijos ir Baltarusijos sustabdymo. Argumentas – importas iškreipia šalies 

energijos rinką. 

- Kijeve atidaryta pirmoji Ukrainoje „Ikea“ parduotuvė. 

- Sausio mėn. tarp Ukrainos importuotojų Rusija užėmė antrą vietą. Pirma - Kinija, trečia - Vokietija. 



- Rusija nuo vasario 1 d. išplėtė geležinkelio produkcijos, kurią draudžiama importuoti iš Ukrainos, sąrašą.  

- 2020 metais Europos investicijų bankas  Ukrainoje investavo daugiau kaip vieną milijardą EUR. 

- Vyriausybė hipotekos mokestį mažins nuo 7 iki 5 proc. 

- Bankų pelnas per 2020 metus sumažėjo 20 proc. 

- Ukraina rengiasi Asociacijos sutarties su ES peržiūrai. Briuselis žada padidinti kvotas Ukrainos prekėms. 

- Ukraina iki 2025 m. ketina nutiesti europinę geležinkelio vėžę Kijevas –Lvovas – valstybės siena. 

Projekte norėtų dalyvauti „Hyundai“. 

- Prezidentas V.Zelenskis pasirašė labai prieštaringai vertinamą įstatymą dėl PVM sumažinimo nuo 20 

iki 14 proc. kai kurioms žemės ūkio sektoriaus bendrovėms. Ekspertai sako, kas įstatymas naudingas 

vienam konkrečiam žemvaldžiui.  

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Ukrainoje informaciją. 

 

DANIJA  

- Analitikai svarsto, kad Danija ilguoju laikotarpiu bus viena iš tų ES valstybių, kurios labiausiai nukentės 

dėl "Brexit". Danijos žvejybos pramonė itin paveikta, žvejai pretenduoja į beveik  1,1 mlrd. DKK 

kompensaciją iš ES. 

- Danija siekia išnaudoti pandemiją ekonomikos atsigavimui per žaliąją transformaciją. Danijos klimato 

programa (Klimaplan) iki 2030 - išsamus planas su numatytais finansavimo šaltiniais siekiant  sumažinti 

Danijos išmetamą CO2 kiekį 70 proc. iki 2030 m. 

- Vienintelis anglų kalba leidžiamas laikraštis Danijoje „Copenhagen Post“ vasarį  išleido 16 psl. priedą 

apie Lietuvą. 

- Nuo sausio 15 d. „NordStream2“ darbai Danijos teritoriniuose vandenyse tęsiami. 2020 m. gruodį darbai 

buvo sustoję dėl to, kad pasitraukė Norvegijos kompanija. 

- Spauda įtakingiausiu Danijos verslininku įvardina 53-metį Henrik Poulsen – kompanijų „Ørsted“, „Novo 

Nordisk“, „Carlsberg“ ir ISS valdybų narį, „A.P.Møller Holding“ patarėją. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Danijoje informaciją. 

 

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI  

- Vasarį pradėjo veikti pirmoji integruota "Vieno langelio" skaitmeninė paslaugų verslui platforma 

„Investuok Dubajuje“. Ji suteikia galimybę įsigyti prekybos licencijas ir pradėti verslą šalyje per keletą 

minučių. Platformoje galima atidaryti banko sąskaitą, gauti verslo įsisteigimo kortelę; joje taip pat 

siūlomos ir kitos paslaugos, skirtos palengvinti įmonių steigimąsi. Be to, platformoje verslininkai ras 

„Dubai Business Map“ funkciją, suteikiančią informaciją apie geriausias verslo galimybes pagal jų 



geografinę vietą. Išsamesnė informacija: https://www.khaleejtimes.com/news/launch-your-business-in-

dubai-in-minutes-all-you-need-to-know 

- Saudo Arabijoje leista įrengti saulės baterijas ant pastatų stogų. 

- JAE turizmo sektoriaus atsigavimo galima tikėtis tik antroje 2022 m. pusėje. Tam įtakos turėjo ir nukelta 

"EXPO 2020" paroda. 

- Dubajus yra 30-as turtingiausias miestas pasaulyje, galintis pasigirti daugiau kaip 52 000 milijonierių, 

2 430 multimilijonierių ir 10 milijardierių. Palyginimui: manoma, kad Abu Dabis, turintis didžiąją šalies 

naftos atsargų dalį, turi apie 145 milijardus JAV dolerių privataus turto, o JAE sostinę kaip savo 

gyvenamąją vietą pasirinko 18 400 milijonierių, 870 multimilijonierių ir trys milijardieriai. 

- Dubajaus oro uostas oficialiai pradeda naudoti „išmaniųjų kelionių“ sistemą, leidžiančią keleiv iams 

keliauti nenaudojant asmens dokumentų. Iš viso aštuoni biometrinės registracijos terminalai buvo įrengti 

„Emirates Airlines“ pirmosios ir verslo klasės registracijos vietose bei išmanusis tunelis - išvykimo 

terminale. Iš anksto užsiregistravę keleiviai jau gali naudotis naujausiomis biometrinėmis technologijomis 

(veido ir akių rainelės derinio atpažinimu) paremta sistema. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados JAE informaciją. 
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