
EKONOMINĖS APŽVALGOS 

SUOMIJA  

- Parengta Suomijos tvaraus augimo programa. Bendra programos vertė sudarys apie 5 mlrd. EUR. 

Ja siekiama remti ekologiniu, socialiniu ir ekonominiu požiūriu tvarų augimą pagal Vyriausybės 

programos nustatytus tikslus. Programa skatins konkurencingumą, investicijas, įgūdžių ugdymą ir 

mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas. 

Suomija ketina finansavimą nukreipti į keturias pagrindines sritis: 

• Žalioji transformacija. Tikslas: padaryti Suomiją pirmaujančia pasaulyje vandenilio ir žiedinės 

ekonomikos, didelės pridėtinės vertės bioproduktų ir be išmetamųjų teršalų veikiančių energijos 

sistemų bei kitų klimato ir aplinkosaugos sprendimų srityse. 

• Skaitmeninimo stiprinimas. Tikslas: sustiprinti skaitmeninimą ir duomenų ekonomiką, teikiant 

viešąsias ir privačias paslaugas, kad padidėtų našumas ir ekonomiškumas. Saugias kasdienes 

paslaugas padaryti prieinamas visiems. Sukurti konkurencingą verslo aplinką.  

• Užimtumo lygio didinimas ir įgūdžių stiprinimas. Tikslas: darbo paieškos paslaugas orientuoti 

į klientus ir siekti pasinaudoti skaitmeninimo teikiamomis galimybėmis. Supaprastinti darbo 

tikslais pagrįstą imigraciją ir integraciją bei iš dalies - darbingų asmenų užimtumą. Kelti jaunimo 

ir suaugusiųjų kompetencijos lygį.  

• Socialinių ir sveikatos paslaugų gerinimas. Tikslas: sumažinti nesuteiktų sveikatos priežiūros, 

reabilitacijos ir kitų paslaugų atidėjimus, reformuojant veiklos modelius ir įvedant naujas 

skaitmenines paslaugas. Paspartinti sveikatos priežiūros paslaugų (įskaitant psichinės sveikatos 

paslaugų) prieinamumą visoje šalyje panaudojant naujus veiklos modelius. 

- Daugiau informacijos (anglų k.) čia. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Suomijoje informaciją. 

 

BALTARUSIJA  

- 2020 m. Baltarusija eksportavo prekių už 28,3 mlrd. JAV dol. (-12,6 proc.), importavo už 30,2 mlrd. JAV 

dol. (-17,2 proc.). Paslaugų eksportuota  už 8,8 mlrd. JAV dol. (-8,5 proc.), importuota už 4,9 mlrd. JAV 

dol. (-15,7 proc.). 

- BVP sausį augo 1,3 proc.; Pramonės gamyba didėjo 8,5 proc., žemės ūkio augo 0,2 proc. Krovinių 

gabenimo apimtys sumažėjo 3,5 proc. Didmeninė prekyba buvo 2,2 proc. didesnė, mažmeninė – 0,9 

proc. mažesnė nei 2020 m. sausį. 

- Vyriausybė sudarė darbo grupę, kuri iki gegužės parengs planą, kaip sukurti Baltarusijos prekės ženklą. 

- Sausį Finansų ministerija vietos bankams išplatino obligacijų už 618 mln. JAV dol. Tai yra daugiau nei 

per visus 2020 m. 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjQ3Njk3OTE1Mzk4ODUxODI5JmM9YzNyMiZlPTEyMTI4MzUzJmI9NTU1MjMyMjg4JmQ9cTNpM2I5cg==.HnD6kn4H8sDEQBmsINSW8xgbDc2EgC9mmuGk2kcDtIk


- 2021 m. sausį naujų automobilių parduota 37,6 proc. mažiau nei 2020 m. gruodį ir 30 proc. mažiau nei 

2020 m. sausį. 

- Vyriausybė padengs bankams nuostolius, patirtus dėl išduotų kreditų trims lengvosios pramonės 

įmonėms. 

- Vyriausybė nusprendė padengti dalį cemento gamyklų ir Gardino stiklo fabriko įsiskolinimų. 

- Nuostolingai dirbančių pramonės įmonių procentas 2020 m. padidėjo nuo 17,7 iki 18,1 proc. Šios įmonės 

patyrė 2,2 mlrd. BYN grynojo nuostolio (išaugo 2,4 karto).  

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Baltarusijoje informaciją. 

 

BELGIJA  

- Antverpeno ir Briugės miestai pasirašė susitarimą dėl uostų susijungimo 2022 m. Tai padidins bendrą 

Antverpeno ir Zebriugės uostų poziciją pasaulinėje tiekimo grandinėje. Abu uostai bendrajame plane 

apibrėžė tris strateginius prioritetus: tvarus augimas, atsparumas ir pirmavimas energetikos ir 

skaitmeninės transformacijos srityse. 

- Dėl pandemijos iki balandžio 1 d. nebūtinosios/neesminės kelionės yra draudžiamos. 

- Nuo kovo 1 d. gali dirbti grožio paslaugų sektoriaus atstovai. Lieka uždaryti barai, restoranai. Įvairiems 

verslo sektoriams taikomos skirtingos priemonės, taikomi taip vadinami „sektoriaus protokolai“. 

- 2020 m. maždaug 90 proc. vartotojų nuo 18 iki 65 m. bent kartą pirko internetu. Išaugo maisto, vaistų ir 

drabužių pirkimas.  

- Įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo planus, Belgijoje bus daug investuojama į statybas, tai bus 

milžiniškas iššūkis sektoriui, kuris nukentėjo nuo Covid-19 krizės (vien Valonijoje prieš krizę sektoriuje 

dirbo 65 tūkst. darbuotojų, šiuo metu – 60 tūkst.). Siekiant įgyventi planus, sektoriuje turės dirbti 100 tūkst. 

darbuotojų.  

- Tiesioginiai skrydžiai Briuselis - Vilnius planuojami nuo balandžio. Palaipsniui atnaujinami skrydžiai, 

planuojama vykdyti 60 trumpųjų ir vidutinių nuotolių maršrutų.  

- 2020 m. Belgijos realusis BVP, palyginus su 2019 m., sumažėjo 6,3 proc.; tai yra didžiausias vidutinis 

metinis kritimas, užfiksuotas Belgijoje nuo Antrojo pasaulinio karo. Palyginimui: per 2009 m. krizę BVP 

sumažėjo tik 2 proc. Prekių ir paslaugų eksportas sumažėjo 5,7 proc., o importas - 5,1 proc. 

- Informacija apie viešuosius pirkimus Belgijoje: 

• https://my.publicprocurement.be/um/home.action 

• https://centraledesmarches.com/pays/belgique 

• https://marchespublics.wallonie.be/home/notices.html 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Belgijoje informaciją. 
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SAKARTVELAS  

- Preliminariais duomenimis, sausio mėnesio realusis BVP sumažėjo 11,5 proc. palyginus su 2020 metų 

sausiu. 

- Sakartvelo užsienio prekybos apyvarta 2021 m. sausio mėn. siekė 763,9 mln. JAV dolerių, tai yra 16,3 

proc. mažiau, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. 

- Sakartvelas, švelnindamas karantiną, leidžia atvažiuoti turistams iš Armėnijos, Azerbaidžano, Ukrainos, 

Kazachstano, Rusijos ir Baltarusijos. 

- Sakartvelo krovininės oro linijos "Geo Sky" pervežė 81% daugiau krovinių nei 2019 m.  

- Sakartvelo vyriausybė nusprendė subsidijuoti 80 proc. paskolų palūkanų normos sporto centrams bei 

privatiems vaikų darželiams. Ši programa nuo 2020 m. gruodžio jau taikoma maitinimo įstaigoms. 

- Sakartvelo turizmo organizacijos atliktas tyrimas rodo, jog 81 proc. turistų šalyje nerekomenduojama 

vairuoti patiems. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Gruzijoje informaciją. 
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