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Parodos, renginiai ir kt. verslo plėtrai ir eksportuotojams aktuali Informacija 

Austrijos Pramonės ir prekybos rūmai organizuoja Austrijos turizmo sektoriaus įmonių vizitą į 

Baltijos valstybes š. m. balandžio 8-10 d. Lietuvoje Austrijos įmonių atstovai lankysis balandžio 
8 d. 

https://www.wko.at/service/Veranstaltung.html?id=2bab707c-54c8-4932-badd-
85857ee9e6bd  

https://wko.at/aussenwirtschaft/veranstaltung/100-67659-programm.pdf  

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali Informacija 

Austrijos Pramonės ir prekybos rūmai š. m. kovo 5 d. rengia seminarą internetu „Invest in 

Baltics“, kurio metu bus pristatytos investavimo galimybės Lietuvoje bei investicijų teisinė 
aplinka. 

https://www.wko.at/service/Veranstaltung.html?id=5df99f14-d2a7-4c23-8dfa-2345cf13e016  

https://wko.at/aussenwirtschaft/veranstaltung/100-67658-programm.pdf  

Lietuvos verslo plėtrai aktuali Informacija 

Nuo spalio mėn. Austriją atskyrus nuo Vokietijos elektros kainos tarifo zonos, Austrijos  

vartotojams pakilo elektros kaina. Suskaičiuota, jog pabrangusi elektra Austrijos vartotojų 

pinigines patuštins 350-400 mln. EUR per metus. Ūkio sektoriai, kurie suvartoja daugiausiai 

elektros (metalo apdirbimo, popieriaus, stiklo ir keramikos bei chemijos pramonė), skundžiasi 
sumažėjusiu konkurencingumu. 

https://www.trend.at/wirtschaft/hoehere-strompreise-oesterreichs-industrie-tennet-10578746  

Austrijos ekologinio  maisto rinka auga. Per 2018 m. ekologinių maisto produktų nupirkta 7.4 

proc. daugiau, nei 2017 m. Nuo 2013 m. ekologinių maisto produktų rinkos apyvarta ūgtelėjo 

50 proc. Austrijos namų ūkis per metus ekologiniams produktams vidutiniškai išleidžia 148 

EUR. Dažniausiai perkami ekologiniai produktai yra pienas, kiaušiniai ir pjaustytas sūris. 

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190212_OTS0076/bio-boom-haelt-an  

Austrijos eksportuojamų prekių ir paslaugų vertė 2018 m. viršijo 150 mlrd. EUR ribą. 

Potencialas eksportui augti yra Afrikos ir Azijos rinkose, tuo tarpu Europoje pasiektos augimo 

galimybių lubos.   

https://derstandard.at/2000097617816/Oesterreichs-Exporte-ueberschritten-erstmals-150-
Milliarden-Euro-Marke  

Viskas apie ES paramą gyvybės mokslų sektoriui – kvietimai gauti apdovanojimus, kvietimai 
paramai gauti ir renginių sąrašas. 

https://www.wko.at/service/unternehmensfuehrung-finanzierung-foerderungen/aktuelles-zu-
eu-foerderungen-im-bereich-life-sciences.html 
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Lietuvos turizmo sektoriui aktuali Informacija 

Beveik 70 proc. Austrijos gyventojų per metus bent kartą vyksta į kelionę. Dažniausiai keliauja 

vyresni nei 50 m. amžiaus asmenys. Per metus iš Austrijos į užsienį vykstama 6.4 mln. kartų. 
Austrams patraukliausios užsienio kelionių šalys – Italija, Kroatija, Vokietija ir Graikija. 

https://derstandard.at/2000076829355/Studie-Reisen-wird-zunehmend-ein-Grundbeduerfnis  

Bendra ekonominė informacija 

Vienos biržoje pradėta prekiauti gyvybės mokslo sektoriaus „Marinomed“ įmonės akcijomis. 

https://www.trend.at/geld/wiener-biotech-unternehmen-marinomed-boerse-10624121  

Austrijos naftos ir dujų koncernas OMV stabdo projektus Irane dėl didelės rizikos sus ilaukti 
JAV sankcijų. Nors Irano rinka labai patraukli, tačiau rizika yra per didelė, teigia OMV. 

https://derstandard.at/2000097640393/OMV-unter-Beobachtung-der-USA  

Austrijos Vyriausybė nusprendė palengvinti kvalifikuotos darbo jėgos įdarbinimo procedūrą 

tuo atveju, jei įdarbinamas asmuo yra įgijęs šalies darbo rinkai trūkstamą profesiją. Darbo 

rinkoje labiausiai trūksta virėjų, slaugytojų ir buhalterių. Darbo rinkos specialistai taip pat 
pabrėžia, jog Austrijai pigios darbo jėgos šaltiniai iš kaimyninių šalių beveik išseko. 

https://derstandard.at/2000092993604/Zuwanderung-fuer-Koeche-und-andere-Fachkraefte-
erleichtert  

Austrijos Steyr mieste esanti BMW variklių gamykla mažina gamybą. Varikliai bus gaminami 

dvejose pamainose, vietoj trejų, kaip yra dabar. Variklių gamyba mažinama dėl susidariusios 
perprodukcijos. Apie darbuotojų atleidimus nepranešama. 

https://derstandard.at/2000097082999/BMW-faehrt-in-Steyr-Schichten-zurueck  

Opozicijoje esantiems socialdemokratams neparėmus, žlugo balsavimas dėl Vyriausybės 

pateiktos švarios elektros gamybos įstatymo pataisos, leidžiančios skirti 140 mln. EUR 

subsidijų elektrai gaminti biomasės elektrinėse. Šalyje yra 137-ios biomasės elektrinės. 
Subsidijų reikia 47-ioms, priešingu atveju jas tektų uždaryti dėl nerentabilumo. 

https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5579512/Bundesrat-hat-Novelle-zum-
Oekostromgesetz-abgelehnt?from=suche.intern.portal  

 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos ambasada Austrijoje  
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