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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

 Zagrebo parodų rūmuose š.m. spalio 14-17 d. vyks žemės ūkio 

technikos paroda „CroAgro“. 

https://www.zv.hr/sa

jmovi-

7/croagro/2522  

 

    

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

    

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

 Rimac išleido naują superelektromobilį „Nevera“ 

Naujojo Rimac Automobili modelio „Nevera“ galia sudaro 1914 

AG, 100km/h greitį naujas modelis išvysto per 1,85 sekundės, 

didžiausias greitis 412 km/h. Iš viso planuojama pagaminti 150 

„Nevera“ vienetų. Automobilio kaina – apie 2 mln. eurų. 

https://www.24sata.h

r/tech/rimac-je-

predstavio-novi-

auto-elektricnu-

zvije-od-1914-konja-

nevera-je-rezultat-

naseg-truda-765381  

 

    

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

 Į Kroatijos SGD terminalą pristatyti dar 2 kroviniai 

Gegužės 14 d. prie SGD terminalo Krk saloje prisišvartavo SGD 

tanklaivis „Kinisis“, o birželio 1 d.  „Rias Baixas Knutsen“. Tai buvo 

jau septintasis SGD krovinys nuo terminalo veiklos pradžios 

2021.01.01. 

https://lng.hr/en/LN

G-carrier-Rias-

Baixas-Knutsen-has-

arrived-at-the-

terminal  

 

 Pirmą kartą Krk SGD terminale dujos perpiltos tiesiai iš 

pagrindinio dujovežio į mažesnį be saugyklų pagalbos 

Š.m. 05.21 iš terminalo FSRU laivo suskystintos dujos buvo 

perpiltos tiesiai į mažesnį SGD tanklaivį Avenir Accolade (7 tūkst. 

kub. m apimties). Krovinys skirtas SGD terminalui Sardinijoje. 

https://lng.hr/en/First

-small-scale-LNG-

reloading-in-the-

Mediterranean-

performed-at-the-

Krk-Terminal  

 

Bendra ekonominė informacija 

 KROATIJA   

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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 EK prognozė – šiemet ekonomika augs 5%, o kitąmet 6,1% 

Europos Komisija 2021 m. pavasario prognozėje numato, kad 

Kroatijos ūkis šiemet augs 5%, o 2022 dar sparčiau 6,1% ir turėtų 

pasiekti priešpandeminį BVP lygį. Pagal šiuos rodiklius Kroatijos 

ekonomika bus viena sparčiausiai augančių tarp ES šalių (2020 m. 

BVP sumažėjo 8%). Didele dalimi ekonomika augs dėl didėjančio 

(atsigaunančio) užsienio turistų srauto į Kroatiją. 

  

 Fitch patvirtino Kroatijai „BBB-“ reitingą 

Tarptautinė kredito reitingų agentūra Fitch patvirtino Kroatijos 

reitingą „BBB-“ su stabilia perspektyva. Agentūra pagerino šalies 

ekonomikos augimo prognozes 2021 m. nuo 3,8% iki 5,5%, o 2022 

m. – prognozuojamas 6,1% augimas. Valstybės skola nuo 88,7% 

BVP 2020 m. turėtų sumažėti iki 82,7% BVP 2021 m. (2019 m. 

valstybės skola sudarė 72,8% BVP). Prognozuojamas biudžeto 

deficitas 2021 m. – 4%, 2022 m. – 3%. 

https://www.jutarnji.

hr/vijesti/hrvatska/ag

encija-fitch-

potvrdila-kreditni-

rejting-hrvatske-bbb-

i-stabilne-izglede-

15075030  

 

 Iki 2023 m. ketinama privatizuoti iki 150 valstybės įmonių 

Valstybė iš šių įmonių privatizacijos planuoja gauti 113 mln. eurų. 

Privatizuojamos bus tos įmonės, kuriose valstybė valdo mažą akcijų 

kiekį. Žiniasklaida pastebi, kad iki šiol kasmet iš privatizacijos 

valstybė gaudavo 10 kartų mažiau, nei buvo planuojama. 

Svarbiausios ir verslui įdomiausios įmonės, tokios kaip Elektros 

tinklai, Kroatijos keliai, naftos įmonė INA, Kroatijos paštas toliau 

lieka neprivatizuojamų valstybės įmonių sąraše. 

https://www.tportal.h

r/biznis/clanak/nacio

nalni-plan-oporavka-

predvida-ubrzanje-

privatizacije-

doznajte-koje-bi-se-

kompanije-uskoro-

mogle-naci-na-

bubnju-foto-

20210513 

 

 Aktyviai ruošiamasi vasaros turizmo sezonui 

Dauguma turizmo sektoriaus darbuotojų jau yra paskiepyti, o 

Turizmo ministerija aktyviai veda reklamos kampaniją „Safe Stay 

in Croatia“ svarbiausiose rinkose: AT, DE, CZ, HU, IT, PL, SK, SL. 

https://www.safestay

incroatia.hr/en  
 

 Sberbank ketina parduoti Fortenova akcijas iki 2023 metų 

Sberbanko vadovas H.Grefas pareiškė, kad banko tikslas – pakelti 

turimų Fortenovos (buvusio Agrokor) akcijų vertę ir parduoti jas po 

2 metų. Šiuo metu Sberbank kartu su VTB banku valdo 51,5% 

Fortenovos akcijų. Fortenova yra didžiausiu darbdaviu regione, 

turinčiu daugiau kaip 50 tūkst. darbuotojų. 

https://www.total-

croatia-

news.com/business/5

3580-sberbank-

plans-to-sell-

fortenova-in-two-

years-daily  

 

 Rijekos laivų statykla investuos 40 mln. eurų į naują sausą doką 

Rijekos mieste įsikūrusi laivų statykla „Viktor Lenac“ turi tris 

plaukiojamuosius sausus dokus. Vienas iš jų dėl nusidėvėjimo ir 

amžiaus bus keičiamas į naują, Suezmax dydžio doką. Planuojamos 

investicijos dydis – 40 mln. eurų. Iš jų 28 mln. eurų paskolins 

Kroatijos plėtros bankas, o likusią lėšų dalį investuos pati įmonė.  

https://www.total-

croatia-

news.com/business/5

3397-rijeka-

investment 

 

 Slovėnijos Iskra įsigijo didžiausią laidų gamintoją regione, 

Kroatijos įmonę Elką 

Slovėnijos Iskra įsigijo 100% Elka akcijų. Elka yra vienas 

didžiausių eksportuotojų ir didžiausias laidų ir kabelių gamintojas 

https://www.total-

croatia-

news.com/business/5

3204-slovenian-

iskra-company-

acquires-croatia-s-

elka 
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regione. Sandorio suma neskelbiama. Elka įkurta Zagrebe 1927 

metais. 

 Rugpjūtį bus išduotos licencijos 5G tinklui 

Gauti licencijas išreiškė norą 3 didžiausios Kroatijos 

telekomunikacijų bendrovės Hrvatski Telekom (HT), A1 Hrvatska, 

ir Telemach Hrvatska (buvęs Tele2). Licencijos bus išduotos 15 

metų laikotarpiui.  

https://www.total-

croatia-

news.com/business/5

3332-public-auction-

for-5g-frequencies-

starts-hrk-300m-in-

revenue-expected 

 

    

 JUODKALNIJA   

 2020 m. valstybės skola sudarė 103% BVP, 2021 m. ekonomika 

turėtų augti 7,1% 

Juodkalnijos Finansų ministerija paskelbė, kad valstybės skola 2020 

m. pabaigoje sudarė 103,28% BVP, t.y. 4,33 mlrd. eurų. Tuo tarpu 

Pasaulio bankas prognozuoja, kad Juodkalnijos ekonomika po 

didelio nuosmukio 2020 metais šiemet augs 7,1%. 

Juodkalnijos 

spauda 

 

    

 ŠIAURĖS MAKEDONIJA   

 2021 m. šalies BVP augs 3,9% 

Š.Makedonijos Nacionalinis bankas prognozuoja, kad šalies 

ekonomika šiemet augs 3,9%, o 2022 m. 4%. Pernai šalies BVP 

sumažėjo 4,5%, biudžeto deficitas sudarė 8,2% BVP, o valstybės 

skola išaugo iki 51,2% BVP. 

https://seenews.com/

news/n-macedonias-

c-bank-sees-gdp-

growing-39-in-2021-

740749  

 

 Fitch patvirtino Š.Makedonijai „BB+“ reitingą 

Tarptautinė kredito reitingų agentūra Fitch patvirtino Š.Makedonijai 

„BB+“ reitingą su negatyvia perspektyva. Fitch prognozuoja, kad 

šiemet šalies ekonomika augs 3,9%, o kitąmet 4,3%. 

https://seenews.com/

news/fitch-affirms-n-

macedonias-rating-

at-bb-outlook-

negative-740517  

 

    

 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

    

 

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