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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

    

 Zagrebo parodų rūmuose 2021.02.24-28 turėjusi vykti didžiausia 

regione tarptautinė laivybos mugė „International Zagreb Boat 

Show“ atidėta neapibrėžtam laikui. 

https://www.zv.hr/fai

rs-2863/zagreb-boat-

show-3150/3150 

 

 Kroatijos Opatijos mieste 2021.06.16-18 vyks 36-asis tarptautinis 

mokslinis ir ekspertinis dujų specialistų susitikimas. Registruotis 

susitikimui galima iki 02.28. Šalia oficialios programos taip pat vyks 

tradicinė mugė. Ji aktuali dujų įrangą ir paslaugas teikiančioms 

įmonėms. 

https://susret.hsup.hr

/en/  
 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

 „Fortenova group“ kaip strateginį partnerį šaldytų produktų versle 

pasirinko „Nomad Foods“, pradėtos derybos 

„Fortenova Group“ (buvęs „Agrokor“) paskelbė, kad iš kelių potencialių 

kandidatų pasirinko britų-amerikiečių kompaniją „Nomad Foods“, kurios 

pagrindinė veikla yra susijusi su šaldytais produktais Europos rinkoje. 

Pranešama, kad prasidėjusios derybos turėtų pasibaigti vasarą. „Fortenova 

group“ gen. direktorius F.Peruško pareiškė, kad korporacijos tikslas – rasti 

strateginį partnerį jų valdomų „Ledo plus“, „Ledo Citluk“ ir „Frikom“ 

šaldytų produktų linijų vystymui. 

https://www.poslovn

i.hr/domace/fortenov

a-u-ekskluzivnim-

pregovorima-s-

tvrtkom-nomad-

foods-oko-leda-

4267250  

 

    

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

 „Rimac“ – vienas iš ES paramos akumuliatorių vystymui gavėjų 

EK skyrė 2,9 mlrd. eurų 42 individualiems projektams 12-oje ES 

šalių. Paramos tikslas – vystyti naujas akumuliatorių sistemas 

elektriniams automobiliams. Viena iš įmonių, gausianti ES paramą 

yra kroatų prabangių sportinių elektrinių automobilių gamintoja 

„Rimac Automobili“ (įdarbina >1000 darbuotojų). Daugelis kitų 

paramos gavėjų yra gerai žinomi auto koncernai (Tesla, BMW, Fiat 

Chrysler ir kt.). „Rimac“ skirtos paramos dydis paaiškės vėliau. 

https://www.novilist.

hr/novosti/hrvatska/e

u-daje-29-milijarde-

eura-za-proizvodnju-

baterija-rimac-jedan-

od-izravnih-partnera/  

 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

 Kroatijos SGD susiduria su tiekimo, triukšmo problemomis 

Po sėkmingo starto š.m. sausio 1 d. ir pirmo SGD laivo atvykimo į 

terminalą Krk saloje, prasidėjo tiekimo problemos. Po sausio 1 d. į 

Krk salą turėjo atvykti dar 3 SGD laivai, tačiau neatvyko. Kroatijoje 

tai aiškinama nuo vasaros pakilusiomis dujų kainomis, dėl ko dujų 

tiekėjams apsimoka mokėti baudas už įsipareigojimų nevykdymą, 

bet laivus nukreipti į Kinijos ar Japonijos SGD terminalus. Ieškoma 

dujų vidaus rinkoje, kurios galėtų pakeisti per SGD užsakytas, bet 

negautas apimtis. Kita problema – triukšmas. Aplinkinių miestelių 

gyventojai skundžiasi dideliu triukšmu, kurį skleidžią FSRU laivas 

Omišalj vietovėje. „Croatia LNG“ atstovai teigia, kad nenumatyto 

didelio triukšmo šaltinis – elektros gamyba laive. Laivą ir krantą 

jungiančios elektros jungties tiesimas nebuvo numatytas, nes laivas 

elektrą gali gaminti pats. 

Savaitraštis 

„Nacional“. 
 

 Šiaurės Makedonija skelbs konkursą dujotiekio jungties su 

Graikija statybai 

Š.Makedonija planuoja skelbti 68 km ilgio gamtinių dujotiekio 

„Negotino - Gevgelija“ statybos konkursą. Vyriausybė tikisi gauti 

statybos leidimą dujotiekiui iki š.m. vidurio. Dujotiekis „Negotino - 

Gevgelija“ eis nuo Gevgelijos miesto, esančio pasienyje su Graikija, 

iki Negotino miesto, kur jis prisijungs prie dujotiekio „Shtip - 

Negotino“. Šis sujungimas leis Š.Makedonijai prisijungti prie TAP 

dujotiekio, einančio per Graikiją.  

https://seenews.com/

news/n-macedonia-

to-call-tender-for-

construction-of-

negotino-gevgelija-

gas-pipeline-in-

2021-730222  

 

    

Bendra ekonominė informacija 

 KROATIJA   

 Kroatijos ekonomika 2020 m. smuko 8,6% 

Pasaulio banko sausį paskelbtoje ataskaitoje pranešama, kad pernai 

šalies ūkis sumažėjo 8,6%. Tai geresnis rezultatas palyginti su 

ankstesne banko prognoze. 2020 m. vasarą Pasaulio bankas numatė, 

kad 2020 m. Kroatijos BVP mažės 9,3%. Pasaulio bankas skelbia, 

kad 2021 m. Kroatijos ekonomika turėtų augti 5,4%, o 2022 m. 

4,2%. Vietos analitikai mano, kad tai pernelyg optimistinės 

prognozės, nes krizė gali užsitęsti ir 2021 m. 

https://www.vecernji

.hr/biznis/svjetska-

banka-ublazila-

procjenu-pad-

hrvatskog-

gospodarstva-u-

2020-manji-od-

ranijih-projekcija-

1458914  

 

 2021 metų mokestiniai pokyčiai 

Nuo sausio 1 d. Kroatijoje įsigaliojo keli mokestiniai pokyčiai: 

– Pajamų mokestis sumažėjo nuo 36% ir 24% iki atitinkamai 

30% ir 20%. Dėl šio pokyčio padidės daugiau kaip 900 tūkst. 

dirbančių kroatų algos. 

https://vijesti.hrt.hr/g

ospodarstvo/na-

snagu-stupio-peti-

krug-porezne-

reforme-2606 
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– Įmonėms, kurių pajamos neviršija 1 mln. eurų per metus, 

pelno mokestis sumažintas iki 10%. 

– Panaikintos kvotos užsienio darbuotojų (iš ne ES šalių) 

įdarbinimui šalyje. Nuo šiol įdarbinant užsienietį, reikia 

gauti tik Kroatijos užimtumo biuro patvirtinimą, kad 

nepavyko rasti atitinkamos kvalifikacijos darbuotojo vietos 

darbo rinkoje. 

– PVM apmokestinamos visos importuojamos mažos siuntos, 

kurių vertė bus didesnė nei 22 eurai. 

– Minimali alga padidėjo 4,6% ir sudarys 450 eurų „į rankas“. 

 „Moody‘s“ nesitiki, kad Kroatija įsives eurą iki 2025 metų 

Naujausioje reitingų agentūros „Moody‘s“ finansinėje apžvalgoje 

„Credit Outlook“ rašoma, kad nesitikima Kroatijos ir Bulgarijos 

stojimo į Eurozoną anksčiau kaip 2025 metais. Apžvalgoje taip pat 

daroma išvada, kad abiejų šalių prisijungimas prie ERMII 

mechanizmo sumažino rizikas, susijusias su nacionalinėmis 

valiutomis. 

https://www.poslovn

i.hr/financije/moody

s-hrvatska-nece-

uvesti-euro-prije-

2025-4267819  

 

 Slovėnijos „Petrol“ įsigijo Kroatijos „Crodux“ degalinių tinklą 

Vienas didžiausių Slovėnijos degalinių tinklų „Petrol“, veikiantis 

buvusios Jugoslavijos teritorijoje, įsigijo Kroatijos degalinių tinklą 

„Crodux“, valdančią 91 degalinę šalyje. Tokiu būdu 

„Petrol“ valdoma rinkos dalis Kroatijoje išaugo nuo 13% iki 23%. 

Iš viso „Petrol“ nuo šiol valdys 601 degalinę visame regione. 

Sandorio suma neatskleidžiama, tačiau pranešama, kad jis turėjo 

būti 150-200 mln. eurų vertės. 

https://hr.n1info.com

/biznis/petrol-

preuzeo-crodux-

derivate-dva-dobio-

91-benzinsku-crpku-

u-hrvatskoj/ 

 

 2020 metais didėjo prekyba internetu ir atsiskaitymai banko 

kortelėmis 

Pernai Kroatijoje 5% išaugo atsiskaitymai banko kortelėmis ir iš 

viso sudarė 21% visų atsiskaitymų. Taip pat 2020 m. net 38%, 

palyginti su 2019 m., išaugo sandorių skaičius internetu. Tai siejama 

su covid-19 pandemija. 

https://hr.n1info.com

/english/news/online

-transactions-from-

march-to-october-

2020-up-34-pct-

says-central-bank/  

 

    

 JUODKALNIJA   

 2020 m. biudžeto deficitas sudarė 9,8% BVP 

Pernai metų Juodkalnijos biudžeto deficitas sudarė 420 mln. eurų 

arba 9,8% BVP ir buvo 83,6 mln. eurų didesnis nei planuota. 2020 

m. šalies biudžeto pajamos sudarė 1,64 mlrd. eurų – 66 mln. eurų 

mažiau nei buvo planuota patikslintame biudžete. 

Dienraštis 

„Pobjeda“. 
 

 Pernai užsienio investicijos padidėjo 50% 

2020 m. sausio-lapkričio mėn. į Juodkalniją atėjo 591 mln. eurų ir iš 

šalies pasitraukė 180 mln. eurų užsienio investicijų. Bendras 

tiesioginių užsienio investicijų skaičius Š.makedonijoje pernai per 

11 mėn. sudarė 411 mln. eurų, tai net 50% daugiau nei tuo pačiu 

laikotarpiu 2019 m. 

Juodkalnijos 

informacijos 

agentūra 
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 ŠIAURĖS MAKEDONIJA   

 Pernai biudžeto deficitas išaugo 4 kartus 

2020 m. Š.Makedonijos biudžeto deficitas sudarė 870 mln. eurų. 

Tuo tarpu 2019 m. deficitas sudarė 219 mln. eurų, t.y. pernai metų 

biudžeto deficitas buvo net keturis kartus didesnis nei 2019 m. 

https://seenews.com/

news/n-macedonias-

2020-budget-gap-

grows-fourfold-

729512  

 

    

 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

    

 

Parengė: Edvard Vickun, II sekretorius, tel. +385 12079203, edvard.vickun@urm.lt 
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