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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

    

 Š.m. pavasarį turėjusios vykti parodos Zagrebo parodų rūmuose 

perkeliamos į 2021 metų rudenį (Beauty&Hair Expo, Interliber). 

https://www.zv.hr/en  

    

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

    

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

    

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

 Į Kroatijos SGD terminalą iš planuotų 5 atvyko tik 2 tanklaiviai 

Nuo š.m. sausio 1 d. į SGD terminalą Krk saloje turėjo atvykti 5 

SGD laivai, tačiau atvyko tik 2 – pirmas 01.01, o antras 03.02 

(„Adam LNG“). Paskutinis tanklaivis atvyko į Kroatiją po to, kai 

pradėjo mažėti SGD kainos Azijos rinkoje. Anot „LNG 

Croatia“ vadovo H.Krheno, SGD terminalas dėl to nepatirs 

nuostolių, nes tėra operatorius ir neatsako už užsakovų ir tiekėjų 

tarpusavio susitarimus.   

Savaitraštis 

„Nacional“ 

2021.02.23 

 

    

Bendra ekonominė informacija 

 KROATIJA   

 EK prognozuoja, kad Kroatijos ekonomika 2021 m. augs 5,3%, 

o 2022 m. 4,6% 

Europos Komisija paskelbtoje „Žiemos ekonomikos 

apžvalgoje“ prognozuoja, kad dėl pradėtos skiepijimo kampanijos 

turėtų atsigauti turizmas, ES parama šiemet taip pat turėtų sustiprinti 

viešuosius Kroatijos finansus. Atsižvelgiant į tai, 2021 m. 

https://www.total-

croatia-

news.com/politics/50

533-ec-expects-

croatia-s-economy-

to-rebound-by-5-3-

in-2021-4-6-in-2022  

 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://www.total-croatia-news.com/politics/50533-ec-expects-croatia-s-economy-to-rebound-by-5-3-in-2021-4-6-in-2022
https://www.total-croatia-news.com/politics/50533-ec-expects-croatia-s-economy-to-rebound-by-5-3-in-2021-4-6-in-2022
https://www.total-croatia-news.com/politics/50533-ec-expects-croatia-s-economy-to-rebound-by-5-3-in-2021-4-6-in-2022
https://www.total-croatia-news.com/politics/50533-ec-expects-croatia-s-economy-to-rebound-by-5-3-in-2021-4-6-in-2022
https://www.total-croatia-news.com/politics/50533-ec-expects-croatia-s-economy-to-rebound-by-5-3-in-2021-4-6-in-2022
https://www.total-croatia-news.com/politics/50533-ec-expects-croatia-s-economy-to-rebound-by-5-3-in-2021-4-6-in-2022
https://www.total-croatia-news.com/politics/50533-ec-expects-croatia-s-economy-to-rebound-by-5-3-in-2021-4-6-in-2022


prognozuojamas 5,3%, o kitąmet 4,6% ūkio augimas. EK taip pat 

vertina, kad 2020 m. Kroatijos BVP sumažėjo 8,9%. 

 Šiemet biudžeto deficitas turėtų sudaryti  3%, valstybės skola 

mažėti iki 84% BVP 

Kroatijos nacionalinis bankas vertina, kad dėl koronaviruso sukeltos 

pandemijos įtakos ekonomikai, 2021 m. biudžeto deficitas sudarys 

3%. Bankas taip pat prognozuoja, kad Kroatijos valstybės skola 

šiemet šiek tiek sumažės ir sudarys 84% BVP. Dėl covid-19 

pandemijos sukeltos krizės ir  nuostolių, patirtų per du žemės 

drebėjimus 2020 m., Kroatijos valstybės skola per metus padidėjo 

net 13% nuo 73% (2019 m.) iki 86% BVP (2020 m.).  

https://www.vecernji

.hr/vijesti/javni-dug-

narastao-za-30-

milijardi-kuna-zbog-

koronakrize-bit-ce-

84-posto-bdp-a-

1469218  

 

 Finansų ministerija išplatino obligacijų už 240 mln. eurų 

Nors iš pradžių buvo planuota išplatinti obligacijų už 190 mln. eurų, 

jų išplatinta už 240 mln. eurų. Vyriausybės vertybinių popierių 

aukcione paklausa siekė 350 mln. eurų. Už išplatintas obligacijas 

mokama 0,03% palūkanų. Ne bankinis sektorius įsigijo 98,9% 

išplatintų obligacijų. 

https://www.total-

croatia-

news.com/politics/50

471-croatian-

ministry-of-finance-

sells-hrk-1-86bn-

worth-of-treasury-

bonds  

 

 Kroatija pateikė EK Nacionalinio atsigavimo planą, siekdama 

gauti 6,3 mlrd. eurų NGEU dotacijų 

Kroatija yra tarp 18 ES VN Europos Komisijai jau pateikusių 

Nacionalinio atsigavimo ir atsparumo planą, kurio pagrindu bus 

skiriamos ES ekonomikos gaivinimo priemonės (NGEU) lėšos. 

Viso Kroatija numato gauti 6,3 mlrd. eurų NGEU dotacijų bei 3,37 

mlrd. eurų lengvatinių paskolų. Planuojama, kad pirmoji 819 mln. 

eurų vertės finansinė injekcija Kroatiją pasieks rugpjūčio-rugsėjo 

mėn. 

https://www.jutarnji.

hr/vijesti/hrvatska/m

aric-do-kraja-ljeta-

hrvatska-bi-trebala-

dobiti-750-800-

milijuna-eura-

bespovratnih-

sredstava-15051667 

 

 2020 m. eksportas mažėjo 1,4%, importas 7,5% 

Kroatijos statistikos biuro duomenimis, pernai šalies užsienio 

prekyba iš viso sudarė 37,23 mlrd. eurų. Importas mažėjo 7,5%, 

palyginti su 2019 metais. Tuo tarpu eksportas mažėjo nežymiai (tik 

-1,4%) ir sudarė 14,67 mlrd. eurų. Eksportas į ES šalis pernai mažėjo 

1,1%, o į ne ES valstybes 6,6%. 

https://lider.media/p

oslovna-

scena/hrvatska/izvoz

-u-2020-godini-

smanjen-1-4-posto-

a-uvoz-7-5-posto-

135293 

 

 Vasarį nedarbas Kroatijoje sudarė 9,8% 

Nedarbas šalyje ir toliau auga. Š.m. vasarį Kroatijoje dirbo 1,52 mln. 

žmonių, tai 0,8% mažiau nei 2020 m. gruodžio mėn. ir 0,3% mažiau 

nei 2021 m. sausio mėn.  

https://hr.n1info.com

/biznis/u-sijecnju-03-

posto-manje-

zaposlenih-na-

godisnjoj-razini/  

 

 Nuo kovo didėja akcizai rūkalams 

Nuo š.m. 03.01 didinami akcizai tabako gaminiams, net 75% 

didinamas akcizas kaitinamojo tabako gaminiams. Žiniasklaida 

spėlioja, kad tai vyriausybės reakcija į „British American Tobacco“ 

(BAT) grasinimus uždaryti gamyklą Istrijoje, jei nebus sumažintas 

skirtumas tarp paprastojo ir kaitinamojo tabako akcizų šalyje. 

https://www.poslovn

i.hr/hrvatska/maric-

odbio-sve-

primjedbe-trosarine-

rastu-4274330 

 

 Naftos įmonė „INA“ pernai patyrė 84 mln. eurų nuostolių https://www.novilist.

hr/novosti/hrvatska/i
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Po 2019 m. gauto 101,2 mln. eurų pelno, pernai „INA Group“ patyrė 

84 mln. eurų nuostolių. Įmonė tai aiškina kritusia paklausa naftos 

produktams ir sumažėjusiomis kainomis, dėl ko nuostolių patyrė net 

didžiausi pasaulyje sektoriaus žaidėjai. Pernai įmonės grynosios 

pardavimo pajamos sudarė 1,94 mlrd. eurų ir buvo 34,5% mažesnės 

nei 2019 m. Pernai INA sumažino numatytas investicijas 40%. Pusę 

INA akcijų valdo HR valstybė, pusę – Vengrijos MOL kompanija. 

na-lani-zabiljezila-

gubitak-od-638-

milijuna-kuna/ 

 Nauja koncerno „Podravka“ vadovė 

Kroatijos maisto ir vaistų (Belupo) gamintojo „Podravka“ stebėtojų 

taryba 02.03 paskyrė vadovauti koncernui buvusią veicepremjerę ir 

ūkio ministrę Martiną Dalič. Žiniasklaida kritikuoja šį sprendimą 

kaip politinį. 53% įmonės akcijų valdo Kroatijos pensijų fondas, o 

26% – vyriausybė. 

https://novac.jutarnji.

hr/novac/aktualno/da

lic-i-sluzbeno-

postala-nova-sefica-

podravke-posao-

obavljen-u-agrokoru-

mi-je-velika-

referenca-15047778  

 

 Per paskutinius 5 metus IT sektorius Kroatijoje kasmet augo 

11,2%, bet vis dar atsilieka nuo ES vidurkio 

Kroatijoje yra registruota apie 5700 IT įmonių, iš kurių aktyviai 

veikia 4000. Dauguma jų (apie 80%) veikia sostinėje Zagrebe. IT 

sektoriaus pajamos 2019 m. siekė 3,6 mlrd. eurų, IT paslaugų 

eksportas sudarė1,05 mlrd. eurų. Iš viso per paskutinius 5 metus IT 

sektorius šalyje augo 11,2% kasmet. Nors tai teigiami skaičiai, 

tačiau mažesni nei ES vidurkis (17,2%). 

https://www.vecernji

.hr/techsci/ova-

industrija-cvate-

unatoc-pandemiji-

place-vise-od-

prosjeka-prihordi-

rekordni-1469560  

 

 Turizmo sezono prognozės 

Šalies epidemiologai vertina, kad iki 06.01 gali būti paskiepyta 50% 

Kroatijos gyventojų. Kroatijos turizmo agentūrų asociacija 

prognozuoja, kad jei išsilaikys užsikrėtimų mažėjimo tendencija ir 

vakcinavimo procesas vyks kaip planuota, ateinantis turizmo 

sezonas gali būti patenkinamas ir pajamos gali siekti 60-65% 2019 

m. turizmo sezono lygio. Pranešama, kad oro bendrovės „Easy Jet“, 

„British Airways“ ir „Jet2Com“ jau patvirtino savo skrydžius į 

Dubrovniką. 

https://www.jutarnji.

hr/life/putovanja/vra

caju-se-

avioprijevoznici-

dogovoren-zracni-

most-za-kruzere-se-

sprema-poseban-

rezim-15048818 

 

    

 JUODKALNIJA   

 2020 m. biudžeto deficitas sudarė 9,8% BVP 

Pasaulio banko vertinimu, 2020 m. Juodkalnijos BVP smuko 14,9%, 

ir galėtų augti 6,1% šiais metais, bei 3,9% kitąmet. Banko vertinimu, 

Juodkalnijos kelias iš krizės bus ilgesnis nei kitų šalių regione, net 

jei reikšmingai atsigautų turizmo sektorius. 

  

 Italijos „Eni“ ir Rusijos „Novatek“ pradeda naftos ir dujų 

žvalgybą jūroje 

„Eni-Novatek“ konsorciumas baigė paskutinius pasirengimo darbus 

žvalgomajam naftos ir dujų gręžimui Juodkalnijoje atviroje jūroje. 

Gręžimo platforma „Topaz Driller“ netrukus bus atgabenta į vietą. 

Baro uoste įkurta logistikos bazė, į kurią pristatyta didžioji dalis 

https://seenews.com/

news/eni-novatek-

complete-

preparations-for-

drilling-offshore-

montenegro-733786  
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medžiagų, naudojamų gręžimo metu. „Eni“ ir „Novatek“ atliko 3D 

seisminius tyrimus 2018 m. pabaigoje, 2020 m. atlikti 

geomechaniniai dirvožemio bandymai. 2016 m. rugsėjo mėn. 

Juodkalnija pasirašė koncesijos sutartį su „Eni-

Novatek“ konsorciumu dėl kelių žvalgymo blokų, kurių bendras 

plotas yra apie 1200 kvadratinių kilometrų. 

    

 ŠIAURĖS MAKEDONIJA   

 2020 m. šalies BVP sumažėjo 4,5% 

Š.Makedonijos statistikos biuras paskelbė, kad pernai šalies ūkis 

susitraukė 4,5%, o šalies BVP iš viso sudarė 11 mlrd. eurų. 

Eksportas 2020 m. smuko 10,9%, importas mažėjo 10,5%. Pasaulio 

bankas prognozuoja, kad 2021 m. Š.Makedonijos ekonomika augs 

3,6%. 

https://seenews.com/

news/n-macedonias-

gdp-declines-45-in-

2020-prelim-data-

733060  

 

 Išplatintos 700 mln. eurų vertės obligacijos 

Išplatintos obligacijos yra šešių metų trukmės, palūkanos sudaro 

3,675%. Mažesnės palūkanos buvo mokamos tik už 2018 m. 

išplatintas obligacijas. Finansų ministro teigimo, mažos palūkanos 

rodo investuotojų pasitikėjimą šalies ekonomika. Vyriausybė taip 

pat derasi dėl 176 mln. eurų paskolos gavimo iš TVF, 140 mln. eurų 

dydžio paskolos iš Pasaulio banko ir 160 mln. eurų paskolos iš ES. 

https://mia.mk/north-

macedonia-issues-

eur-700-mln-

eurobond-at-3-675-

pct-interest-

rate/?lang=en 

 

 Hidraulinių komponentų gamintoja „Vitilo“ ketina investuoti 

10 mln. eurų į savo gamyklos plėtrą Š.Makedonijoje 

Italijos hidraulinių komponentų gamybos grupė „Vitilo“ planuoja 

investuoti 10 mln. eurų savo gamyklos Š.Makedonijoje gamybos 

pajėgumams plėsti. „Vitilo“ planuoja trečdaliu padidinti darbuotojų 

skaičių gamykloje ir investuoti į naujus įrenginius automobilių ir 

kitose pramonės šakose naudojamų detalių gamybai. Produkcija bus 

eksportuojama Europoje, Azijoje ir JAV. „Vitilo“ veikia 

Š.Makedonijoje per antrinę įmonę „Vitek Makedonija“ nuo 2011 m. 

https://seenews.com/

news/italys-vitilo-to-

invest-10-mln-euro-

in-capacity-

expansion-of-

factory-in-n-

macedonia-733360 

 

 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 
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