
EKONOMINĖS APŽVALGOS 

LATVIJA  

- Latvijos mokslų akademijos Ekonomikos institutas atliko išsamų tyrimą apie verslo paramos sistemos 

konkurencingumo didinimo galimybes Latvijos ir Lietuvos pasienio regionuose. Tyrime buvo lyginama 

parama Latvijoje ir Lietuvoje ir daroma išvada, kad Lietuvos verslo parama veikia efektyviau. Tyrimą 

atlikę mokslininkai mano, kad dėl to Lietuvos verslas žymiai aktyviau plečiasi Latvijoje, nei latviškas 

Lietuvoje. Pagrindiniu trūkumu Latvijoje išskiriamas žymiai didesnis verslo paramos organizacijų 

skaičius ir dėl to išaugantis paramos fragmentiškumas ir atitinkamai mažesnis jos poveikis. Lietuva savo 

ruožtu galėtų pasimokyti, kaip steigti regioninius ir įvairius verslo inkubatorius.  

- Trys didieji Latvijos vaistų gamintojai – Olainfarm, Grindkex ir Pharmidea - pasiūlė Latvijoje pastatyti 

Covid-19 vakcinų gamyklą. Toks objektas kainuotų iki 62-68 mln. eurų ir jau po 12-18 mėnesių galėtų 

patiekti pirmąsias vakcinos dozes, o jei valstybė įsigytų licenciją, ir vakcinos galėtų būti pradėtos fasuoti 

po 6 mėn. 

- Lietuvai raginant Baltijos kaimynes blokuoti Astravo atominės elektrinės (AE) elektros patekimą į 

regioną, Latvijos atstovai kartoja neturintys informacijos, kad į Baltijos šalių rinką būtų patekusi elektra iš 

Baltarusijos.  

- Siekiant paskatinti šalies ekonomiką, Vyriausybė skirs 220 mln. eurų statybų sektoriui, iš kurių 53 mln. 

bus skirti keliams remontuoti ar tiesti. Pinigai bus skirti iš nenumatytų lėšų eilutės, kuri naudojama 

mažinant pandemijos poveikį.  

- Europos Komisija pritarė Latvijos vyriausybės ketinimams Rygos oro uostui suteikti 39,7 mln. eurų 

dydžio finansinę paramą. 35,2 mln. eurų valstybė skirs šios valdomos įmonės įstatiniam kapitalui didinti, 

o likusią paramos dalį sudarys 4,5 mln. eurų sumos dividendai už 2019 metus, kurie liks oro uosto žinioje. 

- Pervežimai geležinkeliu išaugo 3,6 proc. ir sudarė 4,082 mln. tonų lyginant su 2020 m. sausio-vasario 

mėn. Didėjo tranzitinių krovinių kiekiai - iki 3,445 mln. t. sausumos keliais pervežta 752 tūkst. tonų (net 

84,8 proc. daugiau). 

- Per Latvijos uostus sausio-vasario mėn. perkrauta 7,047 mln. tonų krovinių, o tai yra 11,8 proc. mažiau 

nei prieš metus. Ir toliau daugiausia perkraunama sausųjų krovinių – 3,148 mln. tonų , iš kurių ir toliau 

auga tik grūdų krova – 1,043 mln. tonų (45,7 proc. augimas), o anglių perkrauta tik 70 tūkst. tonų ir tai yra 

net 91,6 proc. mažiau nei prieš metus. 

- Naftos produktų krova sumažėjo 17,5 proc. ir sudarė 1,885 mln. tonų. Tarp uostų pirmauja Rygos 

uostas, per kurį pervežta 3,426 mln. tonų (14,6 proc. mažiau nei prieš metus), Ventspilyje perkrauta 2,252 

mln. tonų (-16 proc.), Liepojos uoste 1,001 mln. tonų (-0,8 proc.). Susisiekimo ministerijos duomenimis, 

per visus Latvijos uostus 2020 m. perkrauta 44,928 mln. tonų krovinių, 28: proc. mažiau nei 2019 m.     



- „Rigas Universalais terminals“ pradėjo bandomąjį projektą, kurio metu visa krovinių dokumentacija ir 

kroviniai, atvykstantys krovininiais automobiliais ir jų patekimas į uosto teritoriją yra automatizuojamas ir 

perkeliamas į elektroninę erdvę.  

- Latvijos centrinis bankas padidino BVP augimo prognozę 2021 metams nuo 2,8 proc. Iki 3,3 proc. , taip 

pat numato, kad 2022 metais ekonomika augs nuo 5,3 proc. iki 6,5 proc., o BVP augs dar 3,3 proc. Tokios 

optimistinės prognozės siejamos su Vyriausybės vykdomomis finansinėmis priemonėmis, parama ir 

vidaus vartojimo augimu, kai gyventojai pradės leisti pandemijos metu sukauptus pinigus ir gautas 

paramos lėšas. 

- 2020 m. Latvijos BVP sumažėjo iki 29,3 mrld. eurų: didžiausias mažėjimas fiksuotas paslaugų sektoriuje 

ir prekyboje – 4,8 proc. 

- Vyriausybė skyrė papildomus 100 mln. eurų verslo, jų darbuotojų ar savarankiškai dirbančių asmenų 

paramai siekiant sumažinti Covid-19 pandemijos pasekmes. 

- Latvijos prekybos centrų asociacija skelbia, kad jos nariai per 2020 metus patyrė 42 mln. eurų nuostolį, 

o kai kurių iš jų veikla nutraukta. Didieji prekybos tinklai (daugiau kaip 7000 kv.m.) galės gauti valstybės 

paramą  - po 15 eurų už kv.m. Kiekvienas prekybos centras galės gauti iki 1,8 mln. eurų paramos, iš viso 

tam prireiks iki 20 mln. eurų.  

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Latvijos Respublikoje informaciją. 

UKRAINA  

- 2020 m. Ukraina tapo trečiąja didžiausia paukštienos į ES eksportuotoja. Pažymėtina, kad šios 

produkcijos eksportas buvo sumažėjęs apie 20 proc. lyginant su 2019 m. 

- „Ukrainos geležinkeliai“ šiemet pirks 100 naujų vagonų. Valstybės biudžete pirmąkart per 30 metų tam 

numatyta  4,5 mlrd. Ukrainos grivinų. 

- Geležinkelių susidėvėjimas siekia 40 proc. Jau daugelį metų remontui neskiriama pakankamai lėšų.  

- Nacionalinė saugumo ir gynybos taryba nusprendė nacionalizuoti įmonę „Motor Sič“ gaminančią lėktuvų 

ir sraigtasparnių turbininius variklius.  Ją privatizavo investuotojai iš Kinijos. 

- Ukrainos kelių direkcija paskelbė apie greitkelio Krakoviec- Brody-Rivne statybą koncesijos pagrindu. 

Netrukus bus skelbiamas konkursas rangos darbams. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Ukrainoje informaciją. 

 

RUSIJA  

- Per pirmuosius 2021 m. mėnesius Rusijos uostų krovinių apyvarta sumažėjo 3,2 proc. Baltijos jūros 

uostų krovinių apyvarta sumažėjo 9,4 proc. – iki 38,96 mln. tonų, tačiau sausų krovinių apyvarta padidėjo 

7,4 proc., o skystų krovinių apyvarta sumažėjo 19,8 proc. 



- Suomija ir Baltijos šalys padidins rusiškos elektros vartojimą - 33 proc. atiteks Baltijos šalims. 

- Nuo kovo 1 d. Rusija kvotos ribose dvigubai padidins kviečių eksporto muitą - iki 50 eurų už toną vietoje 

25 eurų.   

- Naftos eksporto iš Rusijos muitas nuo kovo 1 d. padidėjo 5,8 JAV dol. - iki 49,6 JAV dol. už toną .   

- Nuo kovo 15 d. įvesti eksporto muitai  kukurūzams ir miežiams: kukurūzams - 25 eur už toną, o miežiams 

- 10 eur už toną.  

- Juodųjų metalų eksportas iš Rusijos 2021 m. sausio mėn., palyginti su 2020 m. sausio mėn., padidėjo 

23,8 proc. 

- Vis daugiau Kinijos kompanijų siunčia savo produkciją į Europą ne jūrų transportu, bet geležinkeliu. 

2020 m. pervežimų daugėjo 50 proc.  

- Aukštųjų technologijų eksportas pernai išaugo 44 proc.; apimtys pinigine išraiška - 30 mlrd. JAV dol.   

- JAV nutrauks sutartis su Rusija aukštųjų technologijų srityje.   

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijai ir Uzbekistano Respublikai 

informaciją. 

 

NORVEGIJA  

- Kovo 16 d. Norvegija, ES ir JK sudarė susitarimą dėl bendro Šiaurės jūros žuvininkystės išteklių 

valdymo. Tai pirmasis trišalis Šiaurės jūros kvotų susitarimas, kuris yra  būtina tvaraus valdymo 

sąlyga.  Norvegija ir ES susitarė dėl galimybės žvejoti viena kitos zonose ir apsikeisti 2021 m.  kvotomis. 

- 2022 m. pabaigoje Norvegijoje prognozuojamas didelis nedarbo lygis. 

- 34 tūkst. oro linijų “Norwegian” klientų neatgaus pinigų už neįvykusius skrydžius. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Norvegijos Karalystei informaciją. 

 

ISLANDIJA  

- Užsienio investuotojams Islandijoje, verslui skirta svetainė (invest.is). "Invest Iceland" - vieno langelio 

principu veikiantis informacijos centras. 

- Iki kovo pradžios 1400 bendrovių išmokėta 8 mlrd. ISK (apie 63,4 mln. JAV dol.) dotacijomis  praradus 

pajamas dėl pandemijos. Dėl tokių dotacijų gali kreiptis įmonės, praradusios daugiau nei 40 proc. 

pajamų.  

- Islandija pasirašė/ prisijungė prie European  Data  Gateways  Declaration (ES-EEE 

bendradarbiavimas). Islandija atkreipė dėmesį, kad deklaracija siekiama vystyti ES valstybių ir šioje 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjYyMjk1MDczMjA4OTI5Nzg1JmM9aTZtMiZlPTEyMTI4MzUzJmI9NTcxNzU1OTQ5JmQ9czJyNm42aA==.XD-3R8W6g4lxV9VHZabrIO2Bm1aqBO32lX0C_vhAA64


srityje pažengusių jos partnerių telekomunikacijos tinklus, bendradarbiavimą  ir užtikrinti skaitmeninį 

saugumą.     

- JAV banko "Goldman Sachs" valdomas fondas pasirašė susitarimą dėl didžiosios dalies kompanijos 

"Advania" akcinio kapitalo įsigijimo. "Advania Island" generalinio direktoriaus Aegir Mar Thorisson 

teigimu, "Goldman Sachs" pirkimas gali reikšti didėjantį JAV investuotojų ir fondų susidomėjimą 

Skandinavijos technologijų kompanijomis. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Danijos Karalystei ir Islandijos Respublikai 

informaciją. 


