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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
Krovinių srautas Estijos uostuose per pirmuosius
10 22
devynis 2021 m. mėnesius išaugo 9%. Iš viso per šį
laiką krovinių kiekis siekė 30,6 mln. tonų.
Lyginant su 2020 m. rugsėju, š. m. rugsėjį Estijos
11 09
prekių eksportas išaugo 30%, o importas – 37%.
Eksportas rugsėjį siekė €1,7 mlrd., o importas –
€1,8 mlrd.
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
Talino vertybinių popierių birža šiais metais fiksavo
10 20
vieną sparčiausių augimų visame pasaulyje. Prie to
stipriai prisidėjo „Enefit Green“, kuri pirminio
viešo akcijų siūlymo metu viršijo 60000
investuotojų ribą.
Mažmeninės prekybos apyvarta Estijoje per metus
10 29
išaugo 17%. Bendra mažmeninės prekybos
apyvarta 2021 m. rugsėjį siekė €791 mln.
Estijos valstybinė pašto bendrovė „Eesti Post“,
10 30
dirbanti su „Omniva“ prekės ženklu, paskelbė, kad
2021 m. trečiąjį ketvirtį pelnas sumažėjo 69%.
Per metus bendra pramonės įmonių produkcija
11 01
išaugo 9%. Energijos išgavimas padidėjo 20%, o
apdirbamosios pramonės skaičiai – 8%. Kasyba per
metus sumažėjo 2%.
Valstybinė elektros energijos gamintoja „Eesti
11 05
Energia“ paskelbė iki šiol geriausius trečiojo metų
ketvirčio rezultatus. Pardavimų pajamos per metus
išaugo 52%, iki €291 mln.
JAV „Tax Foundation“ analitikai paskelbė
11 08
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos (EBPO) šalių mokesčių
konkurencingumo ataskaitą, kurioje Estija aštuntus
metus iš eilės užėmė pirmąją vietą.
Vienas didžiausių Estijos prekybos centrų „T1 Mall
11 08
of Tallinn“ parduodamas bankrutavus jo savininkui.
Trečiajame aukcione kaina sumažinta iki €55 mln.,
kadangi pirmuosiuose etapuose norinčiųjų įsigyti
neatsirado (pirmajame etape prašyta €85 mln.,
antrajame – €65 mln.).
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
Šiemet Taline apsilankė daugiau nei 60 tūkst.
10 25
kruizinių laivų turistų. Palyginimui, 2019 metais
kruizinių laivų turistų skaičius siekė 656 tūkst. (10
kartų daugiau)

INFORMACIJOS ŠALTINIS

https://news.err.ee/1608378566/statistics
-cargo-volumes-via-ports-up-9-percenton-year-to-september
https://news.err.ee/1608396614/statistics
-foreign-trade-climbs-to-record-level

https://news.err.ee/1608376109/swedban
k-tallinn-stock-exchange-likely-toexceed-80-000-investor-threshold

https://news.err.ee/1608385952/statistics
-retail-trade-turnover-up-nearly-20percent-on-year-to-september
https://news.err.ee/1608387179/omnivasees-nearly-70-percent-drop-in-profitsin-q3-2021
https://news.err.ee/1608388289/statistics
-industrial-production-up-9-percentyear-on-year-in-september
https://news.err.ee/1608393017/eestienergia-posts-best-ever-q3-results-over50-percent-rise-in-revenue
https://news.err.ee/1608395984/estonian
-tax-system-assessed-as-mostcompetitive-in-the-world

https://news.err.ee/1608396686/t1-mallof-tallinn-goes-on-sale-again-for-55million

https://news.err.ee/1608381791/close-to50-cruise-ships-dock-in-tallinn-through2021-season
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Talino oro uostas žiemos sezonui pridėjo 7
papildomus reisus į Daniją, Švediją, Ispaniją, JK,
Prancūziją ir Italiją. Taip pat bus atnaujinti
skrydžiai į Maltą, Edinburgą ir Diuseldorfą.
2021 m. rugsėjį Estijos apgyvendinimo įstaigos
suteikė paslaugas 214 tūkst. turistų, o tai yra 40%
daugiau nei per tą patį praėjusių metų mėnesį.
Lyginant su 2020 m. rugsėju, vietinių turistų
skaičius išaugo 21%, užsienio – 97%.
Spalį Talino oro uostas suteikė paslaugas daugiau
nei 184 tūkst. keleivių. Šis skaičius yra didžiausias
nuo pat pandemijos pradžios.

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
Niujorko vertybinių popierių biržoje listinguojama
10 21
Austrijos programinės įrangos bendrovė
"Dynatrace" paskelbė steigianti IT tyrimų ir plėtros
centrą Taline.
Helsinkyje dėl žmogiškos klaidos įvyko nedidelis
11 08
incidentas, kurio metu Estijos bendrovės „Auve
Tech“ sukurtas rankiniu būdu valdomas
autonominis autobusas įbrėžė kelkraštyje stovinčio
automobilio šoną.
Energetika

https://news.err.ee/1608388703/sevenmore-routes-open-at-tallinn-airport

https://news.err.ee/1608396566/numberof-foreign-tourists-visiting-estoniadoubled-in-september

https://www.tallinnairport.ee/en/news/in-october-tallinnairport-provided-services-to-184-655passengers/
https://www.dynatrace.com/company/car
eers/global/01092539-aeb2-4213-b88fb4a5ba274b5a/
https://news.err.ee/1608396146/autonom
ous-bus-created-in-estonia-involved-inminor-collision-in-finland

Estijos ekonomikos ir komunikacijų ministras
https://news.err.ee/1608369276/ministerT. Aas teigė, jog elektros energijos kompensacijos
reduced-energy-charges-to-cost-state-75mažesnes pajamas gaunantiems namų ūkiams
million
valstybei kainuos apie €75 mln.
Estijos elektros ir dujų sistemų operatoriui
https://news.err.ee/1608388493/elering11 01
„Elering“, pažeidusiam ES teisės aktus, Estijos
receives-10-000-fine-for-eu-regulationskonkurencijos tarnyba skyrė €10 tūkst. baudą.
breach
Įmonė kaltinama nuslėpusi informacija apie
kompresorių stotis, kurios turi didelę įtaką
„Balticconnector“ dujotiekiui.
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija - transportas
Estijos Vyriausybė davė leidimą Estijos
https://www.baltictimes.com/estonian_g
10 22
ekonomikos ir komunikacijų ministerijai kurti naują ovt_to_create_new_aviation_group/
aviacijos grupę, kurią sudarys „Nordica“, „Regional
Jet“ ir „Transporti Varahaldus“
Nauja Nacionalinės audito institucijos ataskaita
https://news.err.ee/1608370599/audit10 15
rodo, jog žemės įsigijimas „Rail Baltica“ projektui
office-rail-baltic-land-acquisition-fivenuo grafiko atsilieka penkeriais metais. Valstybė po years-behind-schedule
kol kas įsigijo tik ketvirtadalį reikalingos žemės.
Šiuo metu rengiamas „Rail Baltic Ülemiste“
https://news.err.ee/1608386375/planning
10 29
terminalo detalus planas, kuris turėtų būti
-for-ulemiste-rail-baltica-to-bepatvirtintas iki metų pabaigos. Plano įgyvendinimo
completed-by-end-of-the-year
etapas turėtų prasidėti kitų metų gegužę.
10 14
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Bendra ekonominė informacija
Rugsėjį Estijoje buvo registruoti 44 305 bedarbiai
10 11
(6,3% visos darbo jėgos). Nuo rugpjūčio šis
skaičius sumažėjo 0,3 proc. punkto.
Mokesčių ir muitų valdyba (MTA) rugpjūčio
10 12
mėnesį surinko €722 mln. mokesčių. Palyginus su
praėjusiasis metais surinktų mokesčių apimtis
išaugo 7,1%, tai yra 11% daugiau nei planuota
šalies biudžete.
Estija iš prekybos CO2 taršos leidimais turėtų gauti
10 13
daugiau kaip €200 mln. pajamų. Šios pajamos bus
panaudotos mažinant didėjančias elektros energijos
ir gamtinių dujų kainas.
ES Taryba patvirtino Estijai skiriamų lėšų iš ES
10 28
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo
fondo panaudojimo planą. Estijai artimiausiu metu
bus išmokėta €126 mln.
Metinė infliacija Estijoje per mėnesį nuo 6,6%
11 05
išaugo iki 7%.

https://news.err.ee/1608366306/estonias-unemployment-rate-fell-slightly-inseptember
https://news.err.ee/1608367569/financeministry-august-tax-take-up-7-1-percenton-year

https://news.err.ee/1608368514/estoniato-get-over-200-million-from-co2-quotatrading-for-2021
https://news.err.ee/1608384758/eucouncil-approves-estonia-s-recoveryfund-plan
https://tradingeconomics.com/estonia/inf
lation-cpi
https://news.err.ee/1608392726/consume
r-prices-rise-7-percent-on-year
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