
ESTIJA 

- Estijos eksportas 2020 m. sumažėjo 1 proc., o importas  - 6 proc. , tačiau gruodžio mėn. jie išaugo 

atitinkamai 25 ir 10 proc. Eksportas į Lietuvą sudarė 822 mln. eurų (sumažėjo 7 proc.) Importas iš 

Lietuvos sudarė 1407 mln. eurų (sumažėjo 15 proc.).  

- Tiesioginių skydžių iš Talino oro uosto toliau mažėja: nuo vasario 1 d. liko tik 9 kryptys (Vilniaus tarp jų 

nėra). 

- 2020 m. užsienio turistai Estijoje išleido 410 mln. eurų, arba 1 mlrd. eurų mažiau negu 2019 m.  Šalyje 

apsilankė 1713 mln. užsienio turistų (72 proc. mažiau), iš jų 731 tūkst. – iš Suomijos (43 proc.). Iš Lietuvos 

buvo atvykę 82,3 tūkst. turistų (5 proc., arba 50 proc. mažiau nei 2019 m.). Lietuvoje apsilankė 59 tūkst. 

Estijos turistų  (2019 m. – 112 tūkst.). 

- Internetinės prekybos maisto produktais tinklas „Barbora“ planuoja statyti naują komplektavimo sandėlį 

ir pavasarį pradėti teikti paslaugas Tartu (šiuo metu veikia tik Taline). 

- „Omniva“ planuoja tolesnę pašto automatų tinklo plėtrą Estijoje ir kitose Baltijos šalyse. 2020  m. 

bendrovė užėmė 57 proc. Estijos siuntinių rinkos, tačiau valdė tik 43 proc. paštomatų. 

- Pavojingų atliekų deginimo gamyklos statybos Tartu atidėtos mažiausiai metams, Aplinkos apsaugos 

valdybai nusprendus inicijuoti naują poveikio aplinkai vertinimą. Po cemento gamyklos uždarymo 2020 

m. kovo mėn. likusi „Epler & Lorenz“ atliekų deginimo įmonė nepatenkina šalies poreikių. 

- Vidutinė 1 kv.m. kaina Talino butų sektoriuje per metus išaugo 10,7 proc. -  2231 eur. 

- Estijoje gyventojai mažiau linkę persikelti į miestus lyginant su gyventojais Lietuvoje ar Latvijoje, kurie 

gyvenimui renkasi didžiuosius miestus. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Estijos Respublikoje informaciją. 

 

BALTARUSIJA  

-  Kol kas Rusijos terminalai 2021 m. sutarčių dėl naftos produktų krovos su Baltarusijos įmonėmis 

neturi.  “Ust-Luga Oil” teigia, kad jau išsiuntė kontraktą – 500 tūkst. t. per  “Peterburgo naftos terminalas” 

krauti.  

- Baltarusija nustojo eksportuoti rąstinę medieną. Dabar planuose – nutraukti skiedrų ir lentų 

eksportą ir jas perdirbti Baltarusijoje sukuriant pridėtinę vertę. 

- Kovo mėn. Baltarusija per Estiją eksportuos iki 174 tūkst. tonų mazuto, o per Latviją – 111 tūkst. tonų 

benzino. 

- Vasario mėn. ‘Transneft” sistema į Baltarusiją atkeliavo 1,1 mln. tonų naftos (3,6 karto daugiau negu 

pernai). Kovą planuojama patiekti 1,2 mln. tonų. 



Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Baltarusijos Respublikoje informaciją. 

 

NYDERLANDAI  

- Amsterdamas aplenkė Londoną kaip pagrindinį Europos prekybos akcijomis centrą.  

- 2020 m. užsienio turistų skaičius sumažėjo 65 proc. Tik 2 iš 5 olandų mano, kad užsienio kelionės šiais 

metais bus įmanomos.  

- Šalies ekonomika 2021 m. augs 1,8 proc. ir 2021 m. – 3 proc. Tai yra mažiausias augimas tarp 19 euro 

zonos šalių. 

- Nyderlandai per dvejus metus dėl pandemijos praras 189 tūkst. darbo vietų. 

- 2020 m. Nyderlandai pritraukė ketvirtadaliu mažiau investuotojų nei 2019 m. Pritrauktos įmonės sukūrė 

40 proc. mažiau darbo vietų. 

- Būsima Vyriausybė raginama kovoti su nesveika mityba ir per dideliu cukraus, druskos ir riebalų 

vartojimu. Tikėtina, kad bus grįžtama prie didesnio saldžių produktų apmokestinimo klausimo. 

- 500 įmonių tariasi su Nyderlandų investicijų agentūra dėl tam tikrų operacijų perkėlimo iš Jungtinės 

Karalystės į Nyderlandus. 

- 2020 m. 48 proc. įmonių, kuriose dirba 2 ar daugiau darbuotojų, pasinaudojo vyriausybės paramos 

paketais, skirtais padėti pandemijos laikotarpiu nukentėjusiam verslui. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Nyderlandų Karalystėje informaciją. 

 

AUSTRIJA  

- 2020 m. nedarbas Austrijoje siekė beveik 28 proc. Nedarbas ypač didelis Austrijos vakaruose, kuris 

labai priklauso nuo žiemos turizmo. Prastovose esančių darbuotojų skaičius 2020 m.  gruodį išaugo 140 

tūkst.  

- Austrija išgyvena jau trečiąjį karantiną, kai visos parduotuvės (išskyrus būtiniausius produktus) yra 

uždarytos. Remiantis J. Kepler universiteto iš Linco skaičiavimais, visi trys karantinai ne maisto prekybos 

sektoriuje bendrai kainuos 9,1 mlrd. eurų.  

- Artėja mažmeninės prekybos įmonių bankrotų banga: kas ketvirta mažmenininės tekstilės, drabužių ir 

avalynės prekybos įmonė tampa nemoki.  

- Ekonominė pagalba Austrijos mokesčių mokėtojams kainuoja 8,5 proc. BVP, t.y. daugiau nei bet kurioje 

kitoje ES šalyje, kur vidurkis yra 4 proc. Iki šiol Austrija yra išmokėjusi 31 mlrd. eurų pagalbos verslui. 

Lėšos prastovų kompensavimui bus padidintos iki septynių milijardų eurų.  



- Energijos vartojimo efektyvumas, išmanūs elektros tinklai yra svarbus indėlis siekiant klimato kaitos 

stabdymo tikslų. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad ES siekiant ambicingų klimato tikslų, įmonės, kurios 

specializuojasi energijos taupymo technologijų srityse, gali tikėtis pritraukti investicijas ir augti ateityje.   

- Austrijos vaistų tyrimų institutas, įsikūręs Tirolyje, sukūrė savo koronaviruso nustatymo testus ir daro 

tyrimus, siekiant išgauti antivirusines veikliąsias medžiagas (įskaitant prieš koronavirusą) iš augalų.  

- Didėjant apgavysčių, perkant internetinėse parduotuvėse, skaičiams Austrijos taikomųjų 

telekomunikacijų instituto (ÖIAT) ir Austrijos technologijų instituto (AIT) mokslininkai sukūrė fiktyvių 

elektroninių parduotuvių detektorių.  

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Austrijos Respublikoje informaciją. 

 

JAPONIJA  

- Kovo 3 d. vyks seminaras apie Japonijos rinką . Daugiau informacijos čia. 

- "Sojitz" korporacijos 2021 metų planuose Lietuva pateko į 5 prioritetinių šalių sąrašą Europoje. Kitos 

šalys – Airija, Latvija, Estija ir Lenkija. Prioritetinės sritys: 

 Startuoliai; 

 Energetika (tiek įmonių akcijų įsigijimas, tiek atskiri projektai; ypač vandenilio ir LNG projektai); 

 Logistika; 

 Automobilių pramonė. 

- Šalis sustiprino užsieniečių patekimo į šalį apribojimus: nors leidžiama atvykti užsienio piliečiams, 

turintiems leidimus gyventi, sustabdytas du mėn. galiojęs susitarimas su 11 Azijos šalių dėl palengvintų 

verslo kelionių. Turistams kol kas nėra leidžiama atvykti. 

- Europos Komisijos interneto platforma, skirta populiarinti ES valstybių-narių žemės ūkio (ŽŪ) ir maisto 

produktus ir skatinti jų eksportą į trečiąsias (ne ES) šalis. Daugiau informacijos čia. 

- "NordicNinja" Baltijos šalyse toliau ieško perspektyvių technologijų įmonių, į kurias galėtų investuoti. 

Daugiau informacijos čia. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Japonijoje informaciją. 
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