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(Data)

LIUKSEMBURGAS
DATA

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS

Bendra ekonominė informacija
2021-11-21 COP26 premjeras K. Bettel savo kalboje pabrėžė
šalies įsipareigojimus klimatui ir dar kartą pakartojo
savo griežtą pasipriešinimą atominei energetikai.

INFORMACIJOS ŠALTINIS

https://actu.fr/societe/luxem
bourg-a-la-cop26-xavierbettel-s-oppose-aunucleaire-et-acattenom_46189974.html

2021-11-12

EK paskelbtame 2021 m. Skaitmeninės ekonomikos
ir visuomenės indekse (Desi) Liuksemburgui teko
aštuntoji vieta. Pernai Liuksemburgas užėmė dešimtą
vietą.

HTTPS://PAPERJAM.LU
/ARTICLE/LUXEMBOU
RG-8E-PAYSEUROPEEN-SU

2021-11-02

Luxaviation su Vokietijos startuoliu Lilium vysto 7
vietų skraidančio taksi projektą Lilium Jet, kuris turi
pradėti veikti 2024 m. Startuolio sukurtas skraidantis
taksi turėtų 36 elektrinius variklius, autonomija 300
kilometrų, maksimalus greitis - 280 km/h.
Luxaviation, remdamasi savo ilgamete patirtimi,
pasirūpintų leidimų gavimu, taip pat būtų atsakinga
už kai kurias oro operacijas.
Liuksemburgo darbo rinka skiriasi nuo kitų ES šalių
– didelę dalį sudaro darbuotojai iš pasienio valstybių
ir jų vis gausėja, per kevirtį amžiaus išaugo keturis
kartus. Daugiausia darbuotojų iš Prancūzijos,
Vokietijos ir Belgijos. 2021 m. 46% procentai
darbuotojų buvo iš pasienio valstybių.

https://5minutes.rtl.lu/actu/l
uxembourg/a/1810523.html

2021-11-11

PAS
TAB
OS

https://www.lesfrontaliers.l
u/emploi/lemploi-auluxembourg-est-booste-parlafflux-de-frontaliers/

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
Informacija apie viešuosius pirkimus Liuksemburge:
https://marches.public.lu/fr.html
https://pmp.b2g.etat.lu/?page=entreprise.EntrepriseHome
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ALŽYRAS
DATA

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS

INFORMACIJOS ŠALTINIS

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija

2021-11-14

https://www.tunisienumerique.c
Alžyro vyriausybė pranešė, kad nuo kitų metų sausio
om/lalgerie-impose-une-tva-sur1 d. didinamas cukraus PVM. Oficialiai skelbiama,
kad siekiant saugoti alžyriečių sveikatą, bet kita le-sucre-pour-preserver-la-santedes-algeriens/
priežastis - mažinti prekybinį disbalansą

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
2021-11-03
Susisiekimo ministras Aïssa Bekkaï žiniasklaidoje
pranešė, kad ministerija davė principinį sutikimą
devynių naujų privačių oro transporto bendrovių
kūrimui, tai nutrauktų Air Algérie monopolį ir leistų
ateiti privačiam sektoriui. Ministras sakė, kad
reforma leis Air Algérie viduje kurti naujus filialus,
sudaryti partnerystes su užsienio įmonėmis. Jūrų
transportas taip pat atsiveria užsienio investicijoms
išlaikant proporciją 51/49.
2021-11
Žinių ekonomikos ir startuolių ministras Yacine
Oualid, kalbėdamas Clubhouse forume pranešė apie
įstatymo projektą, kuris padėtų Alžyro bankams tapti
100% skaitmenizuotai, kas leistų suaktyvinti bankinį
sektorių. Alžyras siekia pereiti į išimtinai internetinę
bankininkystę.

https://www.lexpressiondz.com/
nationale/air-algerie-la-fin-dumonopole-350121

https://www.agenceecofin.com/b
anque/1511-93164-l-algerieveut-se-doter-de-banques-100digitales

Bendra ekonominė informacija
2021-11-08 Alžyro sprendimas uždaryti per Maroką einantį https://www.bladi.net/algeriema
dujotiekį Magrebas – Europa tiesiogiai liečia Ispaniją. roc-importation-gazMedgaz dujotiekiu tiekiamų dujų neužtenka. Ispanijos espagne,87945.html
viceprezidentė Teresa Ribera lankėsi Alžyre, tačiau
nesugebėjo įtikinti Alžyro prezidento atnaujinti dujų
tiekimą.
2021-11-07

Lapkričio 6 – 7 su valstybės vizitu Italijos
prezidentas Sergio Mattarella. Italija yra didžiausias
Alžyro dujų pirkėjas, per pir,ą šių metų trimestrą
nupirko 6,4 milijardų m3 dujų, Alžyras Italijai yra
antrasis pagal dydį dujų tiekėjas.

https://www.aps.dz/algerie/1301
63-visite-du-presidentmattarella-en-algerie-alger-etrome-conviennent-dediversifier-leur-partenariateconomique
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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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