
EKONOMINĖS APŽVALGOS 

SVARBU  

       Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija informuoja, kad nuo 2021 m. balandžio 26 

d. JAV nustos taikyti sankcijų moratoriumą, t. y. JAV Iždo departamento išduota general license 

nebus pratęsta 9 Baltarusijos įmonėms: 1. „Belneftekhim“; 2. „Belneftekhim USA“, Inc.; 3. 

„Lakokraska“ OAO; 4. „Polotsk Steklovolokno“ OAO; 5. „Belarusian Oil Trade House“; 6. „Belshina“ OAO; 

7. „Grodno Azot“ OAO; 8. „Grodno Khimvolokno“ OAO; 9. „Naftan“ OAO. 

       JAV pozicija dėl sankcijų atnaujinimo pagrįsta blogėjančia politine situacija Baltarusijoje ir reikalavimu 

išlaisvinti visus politinius kalinius. Mažai tikėtina, kad Baltarusijos vyriausybė adekvačiai sureaguos į 

šiuos reikalavimus, todėl darytina prielaida, kad JAV Iždo departamento išduota general license 

minėtosioms 9 Baltarusijos įmonėms nebus pratęsta. Realistiškai vertindami susiklosčiusią situaciją, JAV 

pareigūnai mano, kad licencija tikriausiai nebus pratęsta, o nuo 2021 m. balandžio 26 d. bus trumpas 

pereinamasis laikotarpis (45 dienų, iki birželio 3 d.) verslo subjektams užbaigti sandorius. 

       JAV taikomų ribojamųjų priemonių (vadinamųjų ekstrateritorinių sankcijų, angl. extraterritorial 

sanctions) poveikis peržengia teritorijų ribas, todėl Lietuvos verslo subjektams, turintiems verslo ryšių 

su minėtomis Baltarusijos įmonėmis, rekomenduojama priimant sprendimus įvertinti visas 

galimas rizikas.   

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 

 

BALTARUSIJA  

- Baltarusija šiemet per Rusijos uostus jau pakrovė daugiau kaip 220 tūkst. t naftos produktų. Balandį 

tikimasi dar mažiausiai 100 tūkst. t, iki metų pabaigos – iš viso 1,8 mln.t. Rusijos įmonės skaičiuoja iš 

transportavimo uždirbusios beveik 4 mln. eurų. Su Baltarusija kalbamasi ir dėl kitų tipų krovinių gabenimo 

per Rusijos uostus. 

- „Rusijos geležinkeliai“ pasirengę pervežti įvairiomis kryptimis baltarusišką kalį (12 mln. t) ir medieną 

(1,5-2 mln. t). Kalio trąšomis domisi ir Juodosios jūros uostai. 

- Baltarusijos miškų ūkio ministerija ruošia naujus teisinius medienos eksporto už EAES ribų 

apribojimus. 

- „Ukrtransnafta“ šiemet ketina transportuoti apie 1 mln. tonų naftos Baltarusijai – apie vieną tankerį per 

mėnesį. Paslaugų kaina – apie 10 JAV dol. už toną. 

- „Baltarusijos kalio kompanija“ susitarė dėl kalio trąšų kainos Indijos pirkėjui padidinimo 33 JAV dol. iki 

280 JAV dol. už toną. 

- „Baltarusijos kalio kompanija“ 2020 m. gavo 5,2 proc. daugiau pajamų (6,6 mlrd. Baltarusijos rublių.), 

grynasis pelnas sumažėjo 7,2 proc. iki 0,6 mln. Baltarusijos rublių. 



- „Gardino azotas“ paskelbė konkursą transportavimo paslaugoms jūra, automobiliais, geležinkeliais. 

Konkurso dalyvių teirajamasi apie galimybes dokumentus forminti neminint „Gardino azoto“. 

- Finansų ministras išreiškė nuomonę, kad biudžetas turėtų surinkti daugiau mokesčių iš smulkaus ir 

vidutinio verslo. Ketinama mažinti mokesčių išimtis ir lengvatas. 

- Lukašenka pavedė Vyriausybei parengti atsakomąsias sankcijas Baltarusijai taikančių šalių prekių ir 

paslaugų sąrašą, kurios taiko Baltarusijos sankcijas. 

- Gardino sritis iki 2023 m. įveda mokestį (apie 9 eurus) už valstybinės sienos kirtimą automobiliu, kurio 

masė mažesnė nei 5 t. 

- 2020 m. pabaigoje Baltarusijoje turizmo veiklą vykdė 1348 įmonės – 167 mažiau nei prieš metus. 

Darbuotojų sumažėjo nuo 5,5 tūkst. iki 3,9 tūkst. Organizuotomis grupėmis į Baltarusiją pernai atvyko 81 

tūkst. turistų – 5 kartus mažiau nei 2019 m. Į užsienį išvyko 258 tūkst. turistų, tai yra beveik 4 kartus 

mažiau nei 2019 m. Pagrindinės kryptys – Egiptas, Turkija, Ukraina.  

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Baltarusijoje informaciją. 

 

BELGIJA  

- Kas trečiai alaus gamyklai gresia bankrotas, nes šis sektorius negali išgyventi be viešbučių ir maitinimo 

pramonės. Kalbama apie 104 alaus daryklas ir 600 darbo vietų. 

- Belgai vis dažniau renkasi vegetarišką maistą: 2020 m. tokių produktų pardavimas šoktelėjo 24 proc., 

palyginus su 5–8 proc. augimu ankstesniais metais. 

-  Belgijos ryšio paslaugų teikėjas „Telenet“ patvirtino savo 5G tinklo plėtrą kartu su partneriais „Ericsson“, 

„Nokia“ ir „Google Cloud“. Artimiausiais metais bus pertvarkytas esamas mobiliojo ryšio tinklas. Belgijos 

5G tinklo plėtrą sustabdė politiniai nesutarimai dėl pelno paskirstymo ir susirūpinimas radiacijos 

standartais. 

- Valonijos regionas siekia tapti svarbiu augalinių baltymų verslo žaidėju. Regiono investiciniai fondai 

„Sogepa“ ir „SRIW“  planuoja įsteigti įmonę šioje srityje. Ilgainiui siekiama sukurti ekosistemą, kurioje 

augaliniai baltymai būtų naudojami kaip mėsos pakaitalas. 

- Palyginus su priešpandeminiu laikotarpiu, kovą Belgijos turizmo agentūrų apyvarta sumažėjo 91 proc., 

"Horeca" sektoriaus - 78 proc., renginių - 73 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 
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LIUKSEMBURGAS  

- Kelionių lėktuvu testavimo taisyklės pratęstos iki gegužės 15 d.: keleiviai, keliaujantys į Findelio oro 

uostą, privalo pateikti neigiamą, ne senesnį kaip 72 val. koronaviruso testą. Tai taikoma visiems 

keliautojams nuo 6 metų. 

- Balandžio 1 d. parlamentas priėmė pandemijos valdymo įstatymo pataisą, kuria nuo balandžio 7 d. bus 

leidžiama iš dalies vykdyti "Horeca" sektoriaus veiklą. Kalbama tik apie įmones, turinčias leidimą naudoti 

lauko terasas.  

- Liuksemburgo ekonomika pateko į recesiją 2020 m. II ketvirtį (BVP mažėjo 7,3 proc.), iš jos šalis išėjo 

III ketvirtį (+ 9,3 proc.). Galiausiai 2020 m. ekonomika mažėjo 1,3 proc. Tai šeštas kartas nuo 1975 m., 

kai šalies BVP mažėja. Ekonomikos susitraukimas buvo mažesnis nei numatyti 6 proc. metų pradžioje ir 

gerokai mažesnis nei kitose šalyse. 

- Užimtumas: nepaisant pandemijos, Liuksemburge per metus sukurta 8400 papildomų darbo vietų. Dėl 

trumpalaikio darbo schemos panaudojimo 2020 m. dirbtų valandų skaičius sumažėjo beveik 2 proc., t.y. 

23 mln. darbo valandų. 

- 2021 m. vasario mėnesį Liuksemburgo teismai paskelbė 70 bankrotų (2020 m. vasario mėn. - 125 

bankrotus).  

-  Informacija apie viešuosius pirkimus Liuksemburge: 

• https://marches.public.lu/fr.html 

• https://pmp.b2g.etat.lu/?page=entreprise.EntrepriseHome 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Belgijos Karalystėje, Liuksemburgo Didžiajai 

Hercogystei informaciją. 

 

PRANCŪZIJA  

- Nuo kovo 31 d. įsigaliojo naujas paramos mechanizmas, pagal kurį įmonių fiksuotus veiklos kaštus 

padengs valstybė. Šis instrumentas taikomas įmonėms, kurių veikla dėl pandemijos buvo sustabdyta 

Vyriausybės sprendimu arba turizmo sektoriui priklausančioms įmonėms.  

- Atrinkti 32 pramonės dekarbonizacijos projektai, kuriems bus skiriamas beveik 100 mln. Eur 

finansavimas iš Prancūzijos ekonomikos atkūrimo programos lėšų. 

- Inžinerinės pramonės asociacijų Syntec-Ingénierie teigimu, sektoriaus apyvarta 2020 m. mažėjo 11 

proc. iki 42,3 mlrd. Eur: atsigavimas bus lėtas, anksčiausiai 2022 m., prognozuojant 8 proc. lėtėjimą dar 

šiais metais bei 1 proc. 2022 m. Ryškiausia nuosmukio tendencija automobilių bei aeronautikos 

pramonėje, 41 proc. įmonių deklaruoja užsakymus ir toliau mažėjant. 40 proc. teigia nuo rugsėjo 

susiduriantys su vėluojančiais mokėjimais. 
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- Didesnėms kaip 50 darbuotojų turinčioms prekybos vietoms Prancūzijos ministerija skelbia planuojanti 

alternatyvų pagalbos instrumentą, kuris numatytų neparduotus prekių rezervus įtraukti prie fiksuotų 

veiklos kaštų, kurių 70 proc. planuoja valstybė padengti savo resursais. 

- Prancūzijos ekonomikos ministerija "Google" platformai skyrė 1,1 mln. Eur baudą už klaidingą šalies 

viešbučių reitingavimą kompanijos paieškos platformoje. Teigiama, kad „Google“ pakeitė oficialią šalies 

turizmo agentūros „Atout France“ klasifikaciją savo kriterijais nustatytą klasifikaciją, kuri įnešė painiavos 

naudojant identišką viešbučių žvaigždučių sistemą kaip klasifikatorių. 

 - COVID-19 pandemijos skolą Prancūzijos ekonomikos ir finansų ministerija vertina 215 mlrd. Eur. 

Ministras teigia, kad valstybė sugebės grąžinti skolą, atmeta mokesčių didinimo galimybę bei teigia 

pasitikintis investuotojais, ekonominio augimo atkūrimu, viešųjų išlaidų suvaldymu bei pabrėžia poreikį 

šaliai vykdyti svarbias struktūrines reformas (socialinio draudimo bei pensijų). Kaip viena iš šaltinių 

finansuoti skolos grąžinimą nurodomas įmonių pelno mokestis. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Prancūzijos Respublikoje informaciją. 


