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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
2021-10-15 Patvirtintas 2,6 milijardo eurų federalinis gaivinimo
ir investicijų planas. Didelė investicijų dalis bus
skirta geležinkelių tinklo modernizavimui. 112
milijonų eurų bus skirta geležinkelio linijai su į
Liuksemburgą. Rekonstrukcija bus vykdoma
“EuroCap-Rail” projekto, jungiančio tris Europines
sostines (Briuselį, Liuksemburgą ir Strasbūrą),
rėmuose. Šiuo metu kelionė tarp Briuselio ir
Liuksemburgo trunka tris valandas, nuo 2024 metų,
po rekonstrukcijos, turėtų trukti 2 val. Balandžio
mėn. buvo pranešta, kad vyriausybė skirs 125
eurus geležinkelių tinklo modernizavimui,
naujajame plane numatyta, tinklo modernizavimui
bus papildomai skirta 260 mln. eurų tinklo
modernizavimui. Siekiama, kad 2030 m. krovinių
pervežimas geležinkeliu išaugtų dvigubai.
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https://bx1.be/categories/new
s/dici-2024-le-trajetbruxelles-luxembourgdevrait-durer-2h/

Antra federaliniame gaivinimo ir investicijų plane
numatyta investicijų dalis eis valstybinių ir istorinių
statinių renovavimui, tikslas – iki 2040 m. pasiekti
jų energetinį neutralumą.
2021-10-14

Nacionalinis statistikos institutas Statbel skelbia,
kad 2020 m. 4 622 000 belgų, t.y. 40,8% Belgijos
gyventojų negavo pakankamai pajamų, kad galėtų
taupyti. Flandrijoje taupė 68,1%, Briuselyje 50,4% à o Valonijoje - 46,1% procentas gyventojų.

https://www.lalibre.be/econo
mie/mesfinances/2021/10/14/plus-de45-millions-de-belges-danslincapacite-depargner-en2020R53RX6D6LNAGLINEF3B
ZKWM47Y/

Investicijoms pritraukti aktuali informacija
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Europos kosmoso agentūra (EKA) kibernetinį
saugumą laiko savo prioritetu. Redu, Liuksemburgo
provincijoje įsikūrusi, Europos kosmoso agentūros
palydovų stebėjimo stotis turėtų tapti vienu iš
Europos kibernetinio saugumo centrų. EKA tam
2022-2025 metais ketina investuoti 30 milijonų eurų.
EKA generalinis direktorius Joseph Aschbacher,
lankydamasis Redu, tvirtino, kad kibernetinis
saugumas – vienas pagrindinių prioritetų, satelitų
siunčiamų informacijos srautų apsauga yra svarbi ne
tik EKA, bet ir visiems duomenų naudotojams.
Finansavimą turėtų patvirtinti EKA ministrų taryba
2022 m. lapkričio mėn
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
2021-10-03 Flandrijoje dešimtys tūkstančių laisvų darbo vietų,
Valonijoje šiek tiek mažiau, nesulaukia kandidatų.
Atliktas tyrimas rodo, kad darbdaviai kelia per
aukštus reikalavimus. Flandrijos įdarbinimo
tarnyba, ištyrusi 253.530 darbo siūlymus,
konstatavo, kad aštuoniuose iš dešimties skelbimų
reikalaujama gebėjimų dirbti savarankiškai, 70 % gerbti taisykles ir susitarimus, tikslumo jausmo - 69
%, gebėjimo mokytis - 50 %, kūrybiškumo - 36 %.
Tyrimo autoriai pastebėjo, kad reikalavimų kartelė
nenusileidžia ir ieškant darbuotojų į nekvalifikuotas
darbo vietas. Flandrijos darbo ministrė Hilde
Crevits tvirtina, kad, atsižvelgiant į darbo rinkos
realijas, darbdaviai kelia per didelius reikalavimus
kandidatams, užuot užsiėmę naujų darbuotojų
mokymu.
2021-10-14

https://www.lecho.be/econom
iepolitique/belgique/federal/red
u-future-plaque-tournante-dela-cybersecuritespatiale/10338596.html

https://www.lesoir.be/398299/articl
e/2021-10-03/beaucoup-doffresdemploi-mais-les-criteres-sonttrop-exigeants-selon-une-etude

2021-10-19

Išardytas didelis socialinio dempingo statyboje
tinklas. Belgijoje, Liuksemburge ir Italijoje vienu
metu įvykdyta trisdešimt kratų, kol kas teismas
leido suimti vieną žmogų. Nusikalstamas
susivienijimas per įvairiose Europos šalyse įkurtas
įmones nesilaikydami europinių ir nacionalinių
reikalavimų socialinės apsaugos srityje į Belgiją
veždavo rumunų darbininkus.

https://www.lecho.be/entrepri
ses/construction/unimportant-reseau-dedumping-social-demanteleen-belgique/10340052.html

2021-10-22

Skelbiama, kad 16,9% darbuotojų Belgijoje yra
užsienio kilmės. Didžiausia jų dalis - 3,83% turi
Prancūzijos pilietybę, 2,68% -Rumunijos ir
Bulgarijos, 2,09% - Italijos. 2017 m. Lenkijos
pilietybę turėjo 1% darbuotojų, per 4 metus jų
sumažėjo iki 0,85%, nemaža dalis grįžo į Lenkiją.
Ne ES kilmės darbuotojai sudaro 3,9 % . Apie
lietuvius straipsnyje nekalbama.

https://www.dhnet.be/conso/t
ravail/17-des-travailleurs-enbelgique-sont-d-origineetrangere-la-plupartviennent-de-france-ceux-despays-de-l-est-enaugmentation61726a7bd8ad587c1baca793
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Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
202-10-05
Belgų rudens atostogų maršrutai veda į saulėtus
kraštus. Belgams pakankamai gerai vakcinuojantis,
atostogas užsienyje pasirenkančių skaičius artėja
prie ikipandeminio lygio. Populiariausio kryptys
Europoje : Ispanija, Portugalija, Graikija, už
Europos ribų –Turkija, Meksika, Dominikos
Respublika, Žaliojo kyšulio salos.

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
2021-10-18 Nuo spalio 18 d. keliaujantys Briuselio oro uoste
savanoriškai gali atlikti greitą PGR testą –
atsakymas gaunamas per 15 min. Testą sukūrė
miDiagnostics, pritaikę naują technologiją.
Tikslumas toks pat kaip ir PGR testų, tačiau
tsakymas gaunamas 20 kartų greičiau. Jei pilotinis
projektas pasiteisins, naujus testus komercializuoti
planuojama kitais metais.

2021-10-18

Valstybės sekretorius skaitmeninimui Mathieu
Michel žiniasklaidai pristatė projektą Smart Nation.
Nuo 2023 m. belgams nereikės nešiotis asmens
tapatybės kortelės, vairuotojo pažymėjimo, jie ir
kiti administraciniai dokumentai (santuokos
liudijimas, viza) bus skaitmeniniame aplanke.
Tereikės į mobilųjį telefoną atsisiųsti aplikaciją.
Skaitmeniniame aplanke bus ir elektroninio pašto
dėžutė, per kurią bus galima bendrauti su
vyriausybėmis (Belgijoje jų ne viena).

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
2021-10-13 Europos kosmoso agentūra (EKA) kibernetinį
saugumą laiko savo prioritetu. Redu, Liuksemburgo
provincijoje įsikūrusi, Europos kosmoso agentūros
palydovų stebėjimo stotis turėtų tapti vienu iš
Europos kibernetinio saugumo centrų. EKA tam
2022-2025 metais ketina investuoti 30 milijonų eurų.
EKA generalinis direktorius Joseph Aschbacher,
lankydamasis Redu, tvirtino, kad kibernetinis
saugumas – vienas pagrindinių prioritetų, satelitų
siunčiamų informacijos srautų apsauga yra svarbi ne
tik EKA, bet ir visiems duomenų naudotojams.
Finansavimą turėtų patvirtinti EKA ministrų taryba
2022 m. lapkričio mėn.

1

https://www.lalibre.be/econo
mie/conjoncture/2021/10/05/
voici-la-destination-la-plusprisee-par-les-belges-pourles-vacances-de-toussaintRCJUUO4ZXNHN5JP5KBO
UGIBBHQ/

https://www.lalibre.be/belgiq
ue/societe/2021/10/18/desnouveaux-tests-pcr-ultrarapides-testes-a-brusselsairport-les-voyageurs-aurontun-resultat-en-15-minutesGM3WTWOW4BFBVC4SL
HM3SKAMSM/
https://www.levif.be/actualite
/belgique/chaque-belgedevrait-recevoir-unportefeuille-numerique-d-ici2023-plus-besoin-de-carte-didentite/article-news1480669.html

https://www.lecho.be/econom
iepolitique/belgique/federal/red
u-future-plaque-tournante-dela-cybersecuritespatiale/10338596.html

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos
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2021-10-20

Belgija šiuo metu pasaulyje yra penkta pagal
pagaminamos ofšorinės vėjo jėgainių energijos
kiekį. Nyderlandų teritoriniuose vandenyse įsikūrę
devyni ofšoriniai vėjo jėgainių parkai pagamina 2,2
GW. Vyriausybė priėmė sprendimą Prancūzijos
teritoriniuose vandenyse atidaryti dar vieną zoną «
Princesse Elisabeth ». Premjeras Alexander De
Croo tvirtina, kad Belgijos siekis yra, kad visos
Belgijos šeimos vartotų žaliąją. Energiją.

https://www.revolutionenergetique.com/la-belgiqueveut-tripler-dici-2030-lacapacite-de-ses-parcs-eoliensoffshore/

2021-10-07

Briuselio oro uoste kuriasi Kinijos kargo įmonė
Hongyuan Group. Oro uostas tvirtina, kad
prisivilioti Kinijos e-komerciją yra ypatingai
svarbu. Įmonė kuriasi 8.000 kvadratinių metrų
angare, per metus ketina įvykdyti 1700 kargo
skrydžių. Įmonė į Belgijos rinką atėjo 2018 m.,
Lježe. Briuselio oro uostas ir Hongyuan Group
tikisi kartu plėtoti e-komercijos srautus tarp Kinijos
ir Europos, Europos ir Amerikos bei Afrikos.
Hongyuan Briuselyje ketina įsteigti savo būstinę.

https://www.lecho.be/entrepri
ses/aviation/brussels-airportaccueille-un-groupe-chinoisambitieux-dans-lecargo/10337382.html

Bendra ekonominė informacija
Didėjant susirgimų skaičiui, spalio 28 d. vyriausybė
trims mėnesiams aktyvavo pandemijos įstatymą.
Aktyvavus įstatymą pandemijos valdymas iš regionų
pereina į vyriausybės rankas ir leidžia visoje
teritorijoje taikyti tuos pačius pandemijos valdymo
instrumentus (sveikatos apsauga Belgijoje – regionų
kompetencija). Detaliau:
-

-

2021-10-14

Kaukės privalomos visose uždarose viešose
vietose, išskyrus tas, kur reikalaujama
galimybių paso.
Galimybių pasas privalomas uždaruose
renginiuose nuo 200 žmonių, atviruose – nuo
400. Nuo lapkričio 1 d. privalomas
maitinimo įstaigose, viešbučiuose, sporto
klubuose.
Nuotolinis
darbas
primygtinai
rekomenduojamas, išskyrus tuos atvejus, kur
jis negalimas.
Testavimui ir kontaktų atsekimui skiriama
didelė reikšmė, žiemos metu testavimo
centrai nebus uždaryti.
Trečios dozės skyrimas plačiai visuomenei
atidedamas, kol bus moksliškai įrodyta jos
būtinybė.

Nacionalinis statistikos institutas Statbel skelbia,
kad 2020 m. 4 622 000 belgų, t.y. 40,8% Belgijos

https://www.lalibre.be/econo
mie/mes4

2021-10-07

gyventojų negavo pakankamai pajamų, kad galėtų
taupyti. Flandrijoje taupė 68,1%, Briuselyje 50,4% à o Valonijoje - 46,1% procentas gyventojų.

finances/2021/10/14/plus-de45-millions-de-belges-danslincapacite-depargner-en2020R53RX6D6LNAGLINEF3B
ZKWM47Y/

Valonijoje atlikus tyrimą, tiriamųjų kraujyje rastas
nemažas kiekis cheminių medžiagų pėdsakų. 90%
valonų kraujyje rasta švino, kadmio, arseniko,
švino rasta visų tirtų naujagimių kraujyje, 94%gyvsidabrio, , 94% paauglių ir suaugusiųjų kraujyje
rasta pesticide pėdsakų. Manoma, kad taršą lėmė
regiono industrinė praeitis ir žemdirbystė.
Straipsnio autoriai atkreipia dėmesį, kad Valonijoje
vidutinė gyvenimo trukmė (78,9 metai) yra
mažiausia Belgijoje. Ilgiausia ji Flandrijoje– 82
metai, Briuselyje - 79,6 metai.

https://www.wort.lu/fr/intern
ational/le-diagnostic-qui-faittousser-la-wallonie615eaf5fde135b9236d135b6

2021-10-18 Flandrijos Ministro Pirmininko Jan Jambon vizito
į Švediją metu pasirašytas Flandrijos ir
Giotenbergo ekonominio bendradarbiavimo
susitarimas. Pagrindinis dėmesys skiriamas
technologiniam ir pramoniniam vystymui.
Numatyta galimybė bendradarbiavimui
elektrifikacijos, 5G ryšio plėtros, žaliojo
mobilumo, ir skaitmeninių kompetencijų,
vandenilio technologijų srityse. Flandrijos
vyriausybė siekia megzti ryčius su Skandinavijos
valstybėmis, Nyderlandais, Vokietija, Airija ir
Baltijos valstybėmis, kur mato augančią
inovatyvią ekonomiką, gerą investicinį klimatą,
gerą socialinę apsaugą ir puikią viešą
infrastruktūrą.

https://www.rtbf.be/info/econ
omie/detail_la-flandre-etgoteborg-signent-un-accordde-cooperationeconomique?id=10862748

2021-10-22

https://www.lesoir.be/402101
/article/2021-10-22/deloittebelgium-entend-recruter1500-nouveauxcollaborateurs#:~:text=Le%2
0cabinet%20d%27audit%20e
t,le%20plus%20ambitieux%2
0jamais%20envisag%C3%A
9.

Deloitte Belgium per artimiausius metus ketina
įdarbinti 1.500 naujų darbuotojų. Plečiasi ir ieškomų
darbuotojų profilis: ypatingai pageidaujami mokslo,
technologijų, inžinierinių mokslų ir matematikos
specialistai.

Parodos, renginiai
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„BioFIT“ vyks nuotoliniu būdu 2021 m. gruodžio
7–9 d.
Statybos parodos „Probuild“, „Installpro“ ir
„Project“, kurios turėjo būti surengtos birželį,
nukeltos į 2022 m. vasarį.

https://www.biofit-event.com/
https://www.lecho.be/entreprise
s/construction/les-salonsprofessionnels-de-batibouwreportes-a-2022/10292965.html

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
Informacija apie viešuosius pirkimus Belgijoje:
https://my.publicprocurement.be/um/home.action
https://centraledesmarches.com/pays/belgique
https://marchespublics.wallonie.be/home/notices.html
Parengė:
Danguolė Vinciūnienė, LR ambasados Belgijos Karalystėje patarėja,
tel. +32 2 401 98 93 , el. paštas danguole.vinciuniene@urm.lt
(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos darbuotojo
pareigos, vardas pavardė, telefono numeris, el. paštas)
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