
EKONOMINĖS APŽVALGOS 

NORVEGIJA  

- Efektyvesnis energijos vartojimas Norvegijoje galėtų sutaupyti daugiau energijos, nei sukuria vėjo 

jėgainės. 

- DNB nori įsigyti visas „Sbanken“ akcijas už 11,1 mlrd. Norvegijos kronų, tačiau pirmiausia pirkimas turi 

būti patvirtintas Norvegijos konkurencijos tarnyboje ir Finansų ministerijoje. 

- Norvegijos naftos fondas investuoja milijardus į vėjo jėgainių parkus Nyderlanduose. 

- ES automobilių baterijų muito mokesčiai gali sužlugdyti  Norvegijos planus: didžiosioms bendrovėms, 

tokioms kaip „Panasonic“, „Hydro“ ar „Equinor“ dėl šių mokesčių tampa rizikinga rinktis norvegiškas 

automobilių baterijas. 

- Norvegija pristatė keturių etapų palaipsnį šalies atvėrimo po karantino planą. 

- Gegužę gali įsigalioti supaprastinta „koronos sertifikato“ versija. 

- Naujos Norvegijos oro linijos FLYR planuoja skraidinti keleivius jau šią vasarą. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Norvegijoje informaciją. 

 

SUOMIJA  

- Balandžio 27 d. Vyriausybė patvirtino, kad nepaprastoji padėtis baigėsi. Valdžia įvertino, kad 

priežasčių naudoti išimtines galias pandemijos suvaldymui nebėra ir pakaks įprastų valdžios 

institucijų galių. 

- Konstitucinis komitetas nusprendė, jog tvirtinant ES ekonomikos gaivinimo paketą Parlamente reikės 

2/3 balsų daugumos. 

- Socialinės gerovės ir sveikatos ministerija (STM) patvirtino, kad elektroninis skiepo nuo koronos 

sertifikatas bus pradėtas naudoti gegužės mėnesio pabaigoje. 

- Suomijos transporto ir komunikacijos ministras Timo Harakka ir Estijos ekonomikos ir infrastruktūros 

ministras Taavi Aas pasirašė ketinimų memorandumą dėl dvišalio bendradarbiavimo transporto srityje. 

Memorandumas suteikia galimybes bendram darbui ir apsikeitimui informacija dėl didelių transporto 

projektų, kaip pvz. Helsinkio-Talino tunelis, Rail Baltica, ES transporto tinklai ir Šiaurės-Baltijos jūrų 

magistralinis koridorius. Ketinimų memorandumas taip pat sukuria geresnes galimybes gauti ES paramą 

projektams. 

- Didžiausia miško pramonės įmonė Suomijoje "Stora Enso" uždaro savo gamyklą Kemi mieste, bus 

prarasta 670 darbo vietų. Uždarymo priežastys: besitęsiantis popieriaus paklausos mažėjimas ir 



pandemija. Įmonės teigimu, Europos popieriaus rinka perteklinė, o tai mažina kainas bei popieriaus 

gamyklos konkurencingumą. Įmonė taip pat uždarys "Kvarnsveden" gamyklą Švedijoje. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Suomijoje informaciją. 

 

NYDERLANDAI  

- Daugiau kaip 440 bankininkystės ir finansų įmonių iš JK perkėlė arba perkelia dalį savo verslo, 

personalo, turto ar juridinių asmenų į ES. 48 iš jų persikelia į Amsterdamą. 

- Tikimasi, kad maždaug 40 azartinių lošimų bendrovių nuo spalio, kai įsigalios nauji įstatymai, prašys 

licencijos veiklai internete. 

- Apklausa parodė, kad 45 proc. olandų šiais metais vasaros atostogas planuoja praleisti Nyderlanduose 

ir į užsienį nekeliauti. 

- Vyriausybė skyrė 24 mln. EUR startuoliams, dirbantiems dirbtinio intelekto, medicinos ir vandens 

technologijų srityse. 

- 2020 m. įvyko beveik 224 tūkst. gyvenamojo būsto pirkimo sandorių, 12 proc. daugiau nei 2019 m. 

Būsto kainos augo apie 10 proc. 

- „Philips“ parduoda savo namų ūkio technikos padalinį Kinijos investuotojui „Hillhouse Capital“ už 4,4 

mlrd. EUR. Tikimasi, kad sandoris bus baigtas III šių metų ketvirtį. 

- JAV „Stonepeak Infrastructure Partners“ ir Švedijos „EQT AB“ ruošiasi pirkti didžiausią 

telekomunikacinių paslaugų tiekėją „Royal KPN NV“. Sandorio vertė gali būti 12,6 mlrd. EUR. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Nyderlandų Karalystėje informaciją. 

 

LENKIJA  

- Gdansko uosto pajamos 2020 m. šiek tiek mažesnės nei 2019 m. Iš viso perkrauta 48 mln. tonų krovinių. 

Pajamos sudarė 255 mln. zlotų (55,6 mln. eurų ). Tai 1 proc. mažiau palyginus su 2019 m. 

- Ukrainiečiai įsitvirtina Lenkijoje. 2021 m. vasario mėn. įdarbinimo agentūros „Gremi Personal" 

tyrimas: keturi iš penkių Lenkijoje gyvenančių Ukrainos piliečių planuoja Lenkijoje plėtoti savo verslą. 

- Kelių infrastruktūrai numatyta skirti 7,7 mlrd. eurų. Bus tęsiamas 100 kelių statybos projektų 

(bendras ilgis 1200 km) įgyvendinimas. Jiems šalies biudžete užbaigti yra skirta 3,3 mlrd. eurų. Šiais 

metais taip pat prasidės naujų projektų įgyvendinimas, kuriems skirta 4,4 mlrd. eurų. 2021 m. numatyta 

pastatyti ir perduoti naudoti 385 km greitkelių, 40 km autostrados A1 bei naujos "Via Baltica" atkarpos 

valstybės sienos su Lietuva link. 

- Nepaisant trečios COVID-19 bangos, Nacionalinio banko ekonomistai prognozuoja, kad 2021 m. 

Lenkijos ekonomika augs 3,1-3,9 proc. 



- Lenkijos vaistų gamybos įmonė „Biomed Liublin“ pradeda vaistų, skirtų COVID-19 gydymui, 

komercializaciją. 

- Lenkijoje taikomas mažmeninės prekybos mokestis nepažeidžia ES įstatymų. Europos 

Teisingumo teismas paskelbė išvadą, kurioje nurodoma, kad EK klydo, konstatuodama, kad progresinis 

mokestis, priklausantis nuo pardavimo pajamų, suteikia išskirtinį pranašumą mažas pajamas 

gaunančioms įmonėms. Išvadoje taip pat nurodoma, kad EK negalėjo šio mokesčio traktuoti kaip 

valstybės paramos tam tikrai įmonių kategorijai. 

- „PGE“ planuoja Žarnoviece pastatyti 200 MW elektros energijos bateriją. 

- Gdynės uostas taps jūrinių vėjo jėgainių statybos ir paslaugų terminalu. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Lenkijoje informaciją. 

 

JAPONIJA  

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

šalys: Airija, Latvija, Estija ir Lenkija. Prioritetinės "Sojitz" dominančios sritys investicijoms: startuoliai, 

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

automobilių pramonė.   

- Japonijos BVP dėl antrosios nepaprastosios padėties paskelbimo 2021 m. I ketv. sumažėjo 5,8 proc. 

Kadangi nepaprastoji padėtis atšaukta, II ketv. prognozuojamas 5,8% BVP augimas, jei nebus reikšminga 

ketvirtoji koronaviruso banga atlaisvinus ribojimus. Nominalus šalies BVP jau atsigavo iki 

priešpandeminio lygio (2019 m. IV ketv.). 

- Japonijos importas didėja – 11,8 proc. per vasario mėnesį lyginant su 2020 m. Aukštesnių pajamų 

segmente nustatyta, jog dėl apribotų kelionių užsienyje japonai linkę daugiau išleisti prabangos prekėms, 

ypač importinėms. Eksportas vasario mėn. sumažėjo 4,5 proc. lyginant su 2019 m. – kritimas buvo 

nulemtas didelio išankstinio eksporto į Kiniją-  Naujiesiems kinų metams sausį. 

- Per kovą Japonijos įmonių akcijų indekso "Nikkei 225" vieneto vertė pakilo 0,7 proc. Indekso vertė 

jau ketvirtą mėnesį laikosi aukščiausiame lygyje nuo 1990 metų. Antrosios nepaprastosios padėties 

paskelbimas didelės neigiamos įtakos finansų rinkoms nepadarė, tačiau investuotojai išlieka atsargūs. 

Daugiausia optimizmo investuotojams suteikia pasaulinio skiepijimo eiga. 

- Ieškantiems partnerių Japonijos rinkoje – platforma J-GoodTech, kurioje pagal raktinius žodžius 

galima ieškoti potencialių partnerių ir klientų, taip pat įvesti savo įmonės profilį, kad Jus galėtų surasti 

Japonijos įmonės. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Japonijoje informaciją. 
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