
EKONOMINĖS APŽVALGOS 

VOKIETIJA  

- Vokietijos skaitmenizacijos tempai yra labai lėti. Šalyje atsinaujino diskusija apie tai, ar specializuotos 

skaitmenizacijos reikalų ministerijos steigimas galėtų paspartinti Vokietijos skaitmenizaciją. 

- Halės ekonomikos tyrimų institutas prognozuoja, kad Vokietijos ekonomika šiais metais atsigaus 

greičiau, nei tai prognozuoja Vokietijos federalinė vyriausybė. Institutas prognozuoja 3,7 proc. Vokietijos 

ekonomikos augimą. Lyginant su praėjusių metų gruodžiu, to paties instituto prognozėse optimizmo yra 

mažiau - dar prieš kelis mėn. institutas prognozavo 4,4 proc. Vokietijos ekonomikos augimą 2021 

metams. 

- Prekybos tinklas “Aldi” pirmas rinkoje pradėjo taikyti maistingumo vertės ženklinimo sistemą “Nutri-

Score” prekybos tinklo produktams. Sistemą sudaro penkių pakopų, žymimų spalvomis, ženklas, kuriuo 

vertinama produkto maistinė vertė, druskos, riebalų ir cukraus maisto produktuose kiekis. Su šia 

ženklinimo sistema ketinama didinti maisto produktų maistinės vertės skaidrumą vartotojams. 

- Šiuo metu infliacijos lygis yra aukščiausias nuo 2020 m. vasario. Augančios infliacijos priežasčių 

ekonomistai ieško ne Vokietijos vyriausybės politikoje, mėginant susidoroti su COVID-19 krize, bet sieja 

su vienkartiniais ir laikinais veiksniais, tokiais kaip augančios naftos kainos, CO2 mokestis ir PVM 

grąžinimas į buvusį lygį (2020 m. liepos mėn. PVM Vokietijoje buvo laikinai sumažintas nuo 19 iki 16 

proc., o nuo šių metų PVM grįžo į ankstesnį, 19 proc., lygį). 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijoje informaciją. 
 

ŠVEDIJA  

- Vyriausybė nusprendė, kad finansinė parama individualią veiklą vykdantiems asmenims (ypač kultūros, 

turizmo ir paslaugų sektoriuje), atsižvelgiant į sumažėjusią apyvartą dėl COVID-19, bus skiriama ir 

siekiant padengti nuostolius už 2021 m. gegužės ir birželio mėn. Į valdžios finansinę paramą (iki 24 000 

SEK per mėn.) galės pretenduoti individualią veiklą vykdantys asmenys, jeigu jų veiklos apyvarta 2021 

m. gegužės-birželio mėn. mažėjo daugiau kaip 30 proc. lyginant su 2019 m. 

- Verslo asociacijos informuoja, kad dėl kilusios COVID-19 pandemijos automobilių ir elektronikos 

pramonė susidūrė su problemomis importuojant puslaidininkių komponentus iš Azijos. Dėl to tokios 

automobilių kompanijos kaip "Volvo", "Scania" net sustabdė automobilių gamybą. Tuo tarpu mažmeninės 

prekybos kompanijos teigia, kad dėl COVID-19 pandemijos išaugo prekių importo, naudojant jūrinius 

konteinerius, sąnaudos. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Švedijos Karalystėje informaciją. 
 

ITALIJA  

- 4 mln. EUR tvariam mobilumui vystyti: dviračių takų projektai nuo stočių iki universitetų pirmiausia bus 

įgyvendinami Bario, Milano, Neapolio, Padujos, Palermo, Pizos, Romos komunose. 



- Ketinama rengti įstatymą dėl plačiajuosčio ryšio: jis nustatys optinio kabelio teritorinį padengimą, kokios 

technologijos bus naudojamos, interneto naršymo greičio užtikrinimo reikalavimus, kt.; numatomas 

įgyvendinimo terminas iki 2026 m. pabaigos, tam bus sukurta nauja nacionalinė tinklo bendrovė. 

- Viešbučių asociacija "Federalberghi" protestuoja: galima keliauti į užsienį, bet ne tarp šalies regionų. 

- Saugūs „Covid free“ traukiniai: startuos nuo balandžio vidurio, iš pradžių keletas traukinių per dieną 

Roma-Milanas, vasaros sezono metu – ir kitomis populiariomis turistinėmis kryptimis. Galės keliauti tik 

turintys neigiamą koronaviruso testą. 

- "Thermo Fisher Scientific" padalinys Monzoje pasirašė susitarimą dėl "Pfizer BioNTech" vakcinos 

gamybos: iki 2021 m. pabaigos bus gaminama 30 mln. dozių, jos skirtos įvairioms rinkoms. 

- Nuo kovo 29 d. atidaryta nauja intermodalinių krovinių geležinkelio jungtis tarp Italijos ir Vokietijos. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Italijoje informaciją. 
 

KANADA  

- ES-Kanados laisvos prekybos susitarimo (CETA) Kilmės taisyklių taikymo gairės. Lietuvių kalba čia. 

- Detali informacija apie muitus, reikalavimus, prekybos barjerus ir prekybos statistiką. 

- Paskelbta apie 925 mln. Kanados dol. investicijas į "Sanofi Pasteur Ltd." gripo vakcinos gamyklą 

Toronte, kuri turėtų pradėti veikti 2027 m. 

- Kanados ekonomikai 2020 metai buvo blogiausi nei kada nors anksčiau – šalies BVP mažėjo 5,4 proc. 

- Toliau kylant būsto kainoms ir nenorint pakenkti ekonomikos atsigavimui po pandemijos, vengiama 

sprendimų, kurie būtų skirti mažinti nekilnojamojo turto "burbulo" grėsmę, apie kurią kalba didžiausią 

paskolų dalį suteikęs Kanados bankas. 

- 2020 m. didžiausio Kanados uosto Vankuveryje krova didėjo 1 proc. ir sudarė 145,5 mln. tonų. 

Daugiausia krovinių keliavo iš/į Kiniją - 34,9 mln. tonų (per metus didėjo 18 proc.). Kanados 

eksportuojamos prekių, plukdomų į Kiniją per Vankuverį, apimtys didėjo 74 proc., lyginant su 2019 m. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Kanadoje informaciją. 
 

JUNGTINĖ KARALYSTĖ  

- Ankstinama aplinkos taršos panaikinimo ir „žaliosios“ pramonės revoliucijos data: įstatyme įtvirtintas 

įsipareigojimas iki 2035 m. anglies junginių emisijas sumažinti 78 proc. Įsipareigojimai apims ir aviaciją 

bei laivybą. 

- Vyriausybė neskuba atlaisvinti užsienio kelionių apribojimų, o šios žinios kelia nerimą aviacijos 

industrijai. Planuojama nauja kelionių tvarka – šviesoforo principu pagal COVID-19 sergamumą 

suskirstytos kelionių kryptys, iš kurių grįžus būtų taikomos skirtingos saviizoliacijos taisyklės. 

Aiškinamasis komentaras dėl vidaus bei užsienio kelionių tvarkos čia. 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjczMDIwNzkxNDA0MzY3NDE0JmM9ejFuOSZlPTEyMTI4MzUzJmI9NTg0MDg1MDg4JmQ9cTBxNHkzcQ==.IyIoVg49ID849H1wO1yoOnd9cSRRCI9VDpzsZ4CzOQI
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjczMDIwNzkxNDA0MzY3NDE0JmM9ejFuOSZlPTEyMTI4MzUzJmI9NTg0MDg1MDkxJmQ9bzVoNGo2eA==.TO3gHjs7WbqkkLHkTduNg62qpo0hH1tSU09dry67P3E
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjczMDIwNzkxNDA0MzY3NDE0JmM9ejFuOSZlPTEyMTI4MzUzJmI9NTg0MDg1MDk0JmQ9ejV0OXU5dQ==.cXcwZfF-UEPZVgF-y3EeaLkaILmlEm1svycPQRPD_Rk


- „EY“ bei „London First“ apklausa rodo, jog 75 proc. įmonių patyrė su „Brexit” susijusių trukdžių, tokių 

kaip muitinės procedūros, tiekimo grandinės sutrikimai (72 proc.), PVM bei kitų mokesčių aspektai (70 

proc.), reglamentavimo pokyčiai (68 proc.). 49 proc. respondentų mano, jog dalis šių trukdžių bus 

ilgalaikiai. 

- Per 2021 m. Velykų savaitgalį beveik 80 proc. Jungtinei Karalystei reikalingos energijos buvo 

sugeneruota mažai anglies išskiriančių energijos šaltinių (39 proc. - vėjo energija, 21 proc. - saulės, 16 

proc. - branduolinė energija). 

Verslo pasiūlymai: 

• Aikštelės vystymo darbai: 

https://www.contractsfinder.service.gov.uk/notice/4c560957-fc01-49b8-9f48-

6549d09c0f7a?origin=SearchResults&p=1 

• Apšvietimas: 

https://www.contractsfinder.service.gov.uk/notice/0001ee99-a95c-4bb8-8be4-

ea4298af6090?origin=SearchResults&p=1 

• Darbinės aprangos bei apsaugos priemonių tiekimas:  

https://www.contractsfinder.service.gov.uk/notice/4d64832b-de2c-483a-8405-

4e36223ae6d5?origin=SearchResults&p=2 

• Baldai: 

https://www.contractsfinder.service.gov.uk/notice/9a4c2c58-cfaa-4cc6-a74a-

bdb85a0fa670?origin=SearchResults&p=6 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Jungtinėje Karalystėje informaciją. 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjczMDIwNzkxNDA0MzY3NDE0JmM9ejFuOSZlPTEyMTI4MzUzJmI9NTg0MDg1MDk3JmQ9bThwNW4ycA==.fGjcEqVTiYdGmxISElFkDoIo-7bJkuq_Xn3PeCEI_sM
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjczMDIwNzkxNDA0MzY3NDE0JmM9ejFuOSZlPTEyMTI4MzUzJmI9NTg0MDg1MDk3JmQ9bThwNW4ycA==.fGjcEqVTiYdGmxISElFkDoIo-7bJkuq_Xn3PeCEI_sM
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjczMDIwNzkxNDA0MzY3NDE0JmM9ejFuOSZlPTEyMTI4MzUzJmI9NTg0MDg1MTAwJmQ9djFpN2IzeA==.fjKcWSnzlKDzY30-rUsCJmKEYKWlT2Hj_fMnE5zr4yo
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjczMDIwNzkxNDA0MzY3NDE0JmM9ejFuOSZlPTEyMTI4MzUzJmI9NTg0MDg1MTAwJmQ9djFpN2IzeA==.fjKcWSnzlKDzY30-rUsCJmKEYKWlT2Hj_fMnE5zr4yo
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjczMDIwNzkxNDA0MzY3NDE0JmM9ejFuOSZlPTEyMTI4MzUzJmI9NTg0MDg1MTAzJmQ9ZTdkM2s5cA==.esywu1a4snrAHEGMo99p59fEp8YYZ-8v1T2H2YjnKqA
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjczMDIwNzkxNDA0MzY3NDE0JmM9ejFuOSZlPTEyMTI4MzUzJmI9NTg0MDg1MTAzJmQ9ZTdkM2s5cA==.esywu1a4snrAHEGMo99p59fEp8YYZ-8v1T2H2YjnKqA
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjczMDIwNzkxNDA0MzY3NDE0JmM9ejFuOSZlPTEyMTI4MzUzJmI9NTg0MDg1MTA2JmQ9ZTV6OWI4Zw==.umk-GoSxYFD5NgVP5rMM-I-OfXBhDsY3w0ETjKgpuOo
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjczMDIwNzkxNDA0MzY3NDE0JmM9ejFuOSZlPTEyMTI4MzUzJmI9NTg0MDg1MTA2JmQ9ZTV6OWI4Zw==.umk-GoSxYFD5NgVP5rMM-I-OfXBhDsY3w0ETjKgpuOo

