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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

 Kroatijos vyriausybė nelinkusi mažinti PVM tarifo, kuris sudaro 2/3 visų nacionalinio 

biudžeto pajamų. Kroatijoje taikomas standartinis 25 proc. PVM tarifas yra vienas 

didžiausių ES. Du lengvatiniai PVM tarifai (13 proc. ir 5 proc.) yra taikomi konkrečioms 

prekėms ir paslaugoms. Manoma, kad ankstesnis PVM tarifo sumažinimas vaistams, 

maistiniams aliejams, cukrui ir kitoms būtiniausioms prekėms vartotojams nedavė didelės 

naudos. Taip pat manoma, kad PVM sumažinimas neturės įtakos vartotojų kainoms, tik 

padidins prekybininkų pelno maržą dėl per mažos konkurencijos. Nors restoranai reikalauja 

grąžinti jiems galiojusį 13 proc. PVM tarifą, vyriausybė to daryti nelinkusi, nes didelę 

restoranų  pajamų dalį generuoja turizmas.  

 

Nema smanjenja PDV-a na grivo niti opće 

stope kaže Plenković: 'Vlada ima još alata 

za kontrolu cijene' - RTL VIJESTI 

 

 2021 m. rugsėjo mėn. mažmeninės prekybos apyvarta augo 8-ą mėnesį iš eilės, o per 

metus išaugo 14 proc. Lyginant su 2020 m. rugsėjo mėn., tai buvo pirmas toks pastovus 8 

mėnesių augimas po 11 mėnesių pandemijos laikotarpio mėnesių. Mažmeninės prekybos 

maisto produktais, gėrimais ir tabako gaminiais apyvarta rugpjūčio mėnesį per metus išaugo 

12,7 proc., o ne maisto prekėmis - 10,2 proc. 

 

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU - 

REPUBLIKA HRVATSKA (dzs.hr) 

 

 

 Kroatijos statistikos biuro duomenimis, 2021 m. spalio mėn. pramonės gamyba per 

mėnesį išaugo 1,9 proc., o metinis augimas – 2,7 proc. Pramonės gamyba atsigauna po 

ekonominės krizės ir auga 11-ą mėnesį iš eilės. Spalio mėn. metinis gamybos augimas 

užfiksuotas keturiuose iš penkių sektorių. Daugiausia augo (104 proc.) energijos gamyba, 

8,7 proc. – ilgalaikio vartojimo prekių gamyba, 3,7 proc. – gamybos priemonių, 3,4 proc. - 

trumpalaikio vartojimo prekių gamyba. Bendrai pramonės apyvarta 2021 m. spalio mėn., 

lyginant su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu, išaugo 20 proc. Verslo optimizmą kiek mažina 

darbo jėgos trūkumas ir finansiniai suvaržymai. 

 

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU - 

REPUBLIKA HRVATSKA (dzs.hr) 

 

 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/4122368/nema-smanjenja-pdv-a-na-grivo-niti-opce-stope-kaze-plenkovic-vlada-ima-jos-alata-za-kontrolu-cijene/
https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/4122368/nema-smanjenja-pdv-a-na-grivo-niti-opce-stope-kaze-plenkovic-vlada-ima-jos-alata-za-kontrolu-cijene/
https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/4122368/nema-smanjenja-pdv-a-na-grivo-niti-opce-stope-kaze-plenkovic-vlada-ima-jos-alata-za-kontrolu-cijene/
https://www.dzs.hr/
https://www.dzs.hr/
https://www.dzs.hr/
https://www.dzs.hr/


    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

 2021 m. rugsėjo mėn. Zagrebo įmonėse išmokėtas vidutinis neto mėnesinis darbo 

užmokestis buvo 1094 EUR, o tai 5,5 proc. daugiau nei 2020 m. Tuo tarpu vidutinis darbo 

užmokestis visos Kroatijos mastu - 948 EUR. Rugsėjo mėnesį didžiausias vidutinis mėnesio 

atlyginimas Zagrebe mokėtas naftos ir gamtinių dujų gavybos sektoriuje - 1795 EUR, o 

mažiausiai buvo mokama odos ir jos gaminių sektoriuje - 603 EUR. 

Prosječna zagrebačka neto plaća za rujan 

8.205 kuna, za tisuću kuna veća od 

državnog prosjeka - tportal 

 

 

 Kroatijos statistikos biuro duomenimis, per pirmuosius dešimt 2021 m. mėnesių per 

Kroatijos oro uostus keliavo beveik 4,3 mln. arba 112,7 proc. daugiau keleivių nei 2020 

m. sausio-spalio mėnesiais. Per dešimt mėnesių įvyko 76540 skrydžių (56,4 proc. daugiau 

nei 2020 m.), taip pat 12,2 proc. išaugo krovinių srautas. 2021 m. spalio mėn. per Kroatijos 

oro uostus keliavo 564 tūkst. keleivių, o tai buvo 431 proc. daugiau nei 2020 m. spalio mėn., 

tačiau dar nepasiekti 2019 m. rekordiniai rodikliai (1 mln.). 2021 m. spalio mėn. daugiausia 

keleivių sulaukė Zagrebo oro uostas – 180,6 tūkst. (231 proc. daugiau nei 2020 m.), Splito 

- 160,7 tūkst. (541,6 proc. daugiau), Dubrovniko - 114,3 tūkst. (720,6 proc. daugiau nei 

2020 m.). Daugiausia keleivių atvyko iš Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir 

Italijos. Lyginant su 2020 m. spalio mėn., šiais metais spalio mėn. įvykdyta beveik 140 

proc. daugiau skrydžių – 9368. Krovinių srautas per metus išaugo 17,2 proc. Nepaisant 

ženkliai išaugusio susisiekimo oru, nacionalinis oro vežėjas „Croatia Airlines“ per 2021 m. 

dar neatsigavo nuo krizės, todėl Europos Komisija kompanijai numatė minimalią 64 proc. 

laiko tarpsnių naudojimo ribą 2022 m. vasaros sezonui, kuris yra didesnis nei dabartinis 50 

proc., bet gerokai mažesnis nei 80 proc. prieš pandemiją.  

 

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU - 

REPUBLIKA HRVATSKA (dzs.hr) 
 

 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

 2021 m. Kroatijos turizmui ir visai ekonomikai buvo ypač sėkmingi. Per pirmuosius 11 

mėnesių į Kroatiją atvyko 13,5 mln. svečių, kurie praleido 83,5 mln. naktis. Tai sudaro 76 

proc. atvykusiųjų ir 54 proc. nakvynių skaičiaus priešpandeminiu laikotarpiu ir 67 proc. 

atvykusiųjų skaičiaus 2019 m., kurie buvo geriausi turizmo metai Kroatijos istotrijoje. 

Daugiausia atvyko iš Vokietijos (2,8 mln.), vietos turistų buvo 2,2 mln. 1,1 mln. atvyko iš 

Slovėnijos ir Austrijos. Pasiektas lenkų turistų rekordas – atvyko 1 mln. ir praleido 6,6 mln. 

naktis, t.y. 8 proc. daugiau nei 2019 m. Nepaisant didesnių nei 2020 m. kainų, buvo visiškai 

užimti brangiausi nakvynės namai. 2021 m. rugpjūčio mėn. turizmo veiklos pajamos viršijo 

21 proc. 2019 m. rugpjūčio mėn. lygį. Manoma, kad 2021 m. turizmo pajamos gali viršyti 

8 mlrd. EUR, kai tuo tarpu rekordiniais 2019 m. pajamos siekė daugiau nei 10 mlrd. EUR, 

o 2020 m. pandeminiu sezonu – mažiau nei 67 mln. EUR. 
 

Devizni turistički prihodi mogli bi 

premašiti osam milijardi eura - Večernji.hr 

(vecernji.hr) 

 

 

https://www.tportal.hr/biznis/clanak/prosjecna-zagrebacka-neto-placa-za-rujan-8-205-kuna-za-tisucu-kuna-veca-od-drzavnog-prosjeka-20211213/print
https://www.tportal.hr/biznis/clanak/prosjecna-zagrebacka-neto-placa-za-rujan-8-205-kuna-za-tisucu-kuna-veca-od-drzavnog-prosjeka-20211213/print
https://www.tportal.hr/biznis/clanak/prosjecna-zagrebacka-neto-placa-za-rujan-8-205-kuna-za-tisucu-kuna-veca-od-drzavnog-prosjeka-20211213/print
https://www.dzs.hr/
https://www.dzs.hr/
https://www.vecernji.hr/biznis/devizni-turisticki-prihodi-mogli-bi-premasiti-osam-milijardi-eura-1543976
https://www.vecernji.hr/biznis/devizni-turisticki-prihodi-mogli-bi-premasiti-osam-milijardi-eura-1543976
https://www.vecernji.hr/biznis/devizni-turisticki-prihodi-mogli-bi-premasiti-osam-milijardi-eura-1543976


Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

    

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

 Gruodžio 28 d. Rijekoje vietos komunalinių paslaugų įmonė „Vodovod i kanalizacija“ 

(perkančioji organizacija) ir Kinijos konsorciumas (rangovas) pasirašė 69,68 mln. EUR 

vertės sutartį dėl nuotekų perdirbimo įmonės projektavimo ir statybos. Kinijos 

konsorciumas, kurį sudaro Kinijos energetikos inžinerijos grupė „Jiangsu Power Design 

Institute“ ir „Sumec Complete Equipment and Engineering“, turi per 1520 dienų užbaigti 

projektą. Šis projektas yra dalis Rijekos aglomeracijos vandentvarkos infrastruktūros 

gerinimo projekto ir yra bendrai finansuojamas ES lėšomis pagal veiksmų programą 

„Konkurencingumas ir sanglauda 2014–2020“. Tai yra viena didžiausių investicijų į 

savivaldybių infrastruktūrą Kroatijoje. Ūkio ir darnaus vystymosi ministras T. Ćorić teigė, 

kad „susitarimas yra reikšmingas žingsnis siekiant aiškiai užsibrėžto tikslo - išplėsti 

kanalizacijos ir vandentiekio tinklus, kad jie apimtų visą šalį“. Ministras tikisi, kad Kinijos 

rangovas projektą užbaigs per sutartą terminą ir geriausiu įmanomu būdu. „Tai bus 

geriausia rekomendacija tolimesniam Kinijos įmonių įsitraukimui į Kroatijos rinką, kaip ir 

Pelješaco tilto projekto atveju (...). Kinijos įmonės laukiamos Kroatijoje ir ministerija yra 

atvira bet kokiam bendradarbiavimui“, – sakė T. Ćorić. 

HRK 522.6m Contract for Wastewater 

Processing Plant in Rijeka Signed (total-

croatia-news.com) 

 

 

 2021 m. gruodžio 17 d. Kroatija tapo pilnateise neregionine Kinijos įkurto Azijos 

infrastruktūros investicijų banko (AIIB) nare. Tapdama AIIB nare Kroatija įsipareigoja 

įsigyti 50 AIIB akcijų, kurių bendra vertė yra 5 mln. USD. Už 10 šių akcijų (1 mln. USD) 

bus tiesiogiai sumokėta penkiomis dalimis po 200 tūkst. USD, o likusios 40 akcijų, kurių 

vertė yra 4 mln. USD, - pagal poreikį. Kroatija tikisi, kad narystė banke padidins Kroatijos 

įmonių matomumą AIIB finansuojamų projektų konkursuose, pagerins įmonių dalyvavimo 

tarptautiniuose konkursuose patirtį. 

Ministarstvo financija Republike Hrvatske 

- Hrvatska postala punopravna 

neregionalna članica AIIB-a (gov.hr) 

 

 

 Vyriausybė patvirtino 75 sutartis dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir AEI 

naudojimo gamybos pramonėje projektų, kuriems pagal Nacionalinį atkūrimo ir 

atsparumo planą (NPOO) bus skirta daugiau nei 61,3 mln. EUR (bendra projektų vertė - 

virš 120 mln EUR). Energetikos sektoriaus perėjimui prie tvarios ekonomikos numatoma 

skirti beveik 666 mln. EUR, iš jų 91,2 mln. EUR bus skirta energijos vartojimo efektyvumo 

skatinimui. Iš viso per NPOO į šalies ekonomiką planuojama investuoti 3,5 mlrd. EUR, 

didelį dėmesį skiriant investicijoms į ekologišką ir skaitmeninę ekonomiką, tvariai 

energetikai. Artimiausiu metu planuoja paskelbti viešąjį konkursą dėl energetinio 

efektyvumui ir AIE naudojimui pramonėje. Pagal NPOO numatyta 6,3 mlrd. EUR 

'Provedbom plana oporavka i otpornosti 

BDP bi trebao rasti dodatnih 1,4 posto' - 

tportal 

 

 

                                                           
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://www.total-croatia-news.com/business/58865-hrk-522-6m-contract-for-wastewater-processing-plant-in-rijeka-signed
https://www.total-croatia-news.com/business/58865-hrk-522-6m-contract-for-wastewater-processing-plant-in-rijeka-signed
https://www.total-croatia-news.com/business/58865-hrk-522-6m-contract-for-wastewater-processing-plant-in-rijeka-signed
https://mfin.gov.hr/vijesti/hrvatska-postala-punopravna-neregionalna-clanica-aiib-a/3233
https://mfin.gov.hr/vijesti/hrvatska-postala-punopravna-neregionalna-clanica-aiib-a/3233
https://mfin.gov.hr/vijesti/hrvatska-postala-punopravna-neregionalna-clanica-aiib-a/3233
https://www.tportal.hr/biznis/clanak/provedbom-plana-oporavka-i-otpornosti-bdp-bi-trebao-rasti-dodatnih-1-4-posto-20211130
https://www.tportal.hr/biznis/clanak/provedbom-plana-oporavka-i-otpornosti-bdp-bi-trebao-rasti-dodatnih-1-4-posto-20211130
https://www.tportal.hr/biznis/clanak/provedbom-plana-oporavka-i-otpornosti-bdp-bi-trebao-rasti-dodatnih-1-4-posto-20211130


negrąžintina parama Kroatijai ir dar 3,6 mlrd. paramos paskolomis. Rugsėjo mėn. EK į 

Kroatijos biudžetą sumokėjo 0,8 mlrd. EUR avansą iš visų Kroatijai numatytų 10 mlrd. 

EUR pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (RRF). 

 

Bendra ekonominė informacija 

 KROATIJA   

 Pagal Eurostat paskelbtą 2020 m. BVP vienam gyventojui, suvartojimo vienam gyventojui 

ir kainų lygio indeksą, Kroatijoje pragyvenimo lygis buvo beveik trečdaliu žemesnis nei 

ES vidurkis, o pragyvenimo lygis žemesnis tik Bulgarijoje. Faktinis individualus 

vartojimas vienam gyventojui Kroatijoje kartu su Bulgarija buvo mažiausias iš visų ES šalių 

– 32 proc. žemesnis nei ES vidurkis. 2019 m. Kroatijoje faktinis individualus vartojimas 

vienam gyventojui buvo 34 proc. mažesnis nei ES vidurkis. 2020 m. kainų lygis Kroatijoje, 

kaip ir Lietuvoje, buvo maždaug trečdaliu žemesnis už ES vidurkį. 

GDP per capita, consumption per capita 

and price level indices - Statistics 

Explained (europa.eu) 

 

 

 EK duomenimis, 2019 m. Kroatijoje PVM atotrūkis buvo vienas mažiausių ES – tik 77 

mln. EUR nuo numatytų 7,4 mlrd. EUR pajamų. Tai sudaro 1 proc. PVM atotrūkį, lyginant 

su beveik 9 proc. ES vidurkiu. Mokesčių administracijos teigimu, tokį rezultatą lėmė 

efektyvus mokesčių surinkimas, tačiau internetinis dienraščio „Poslovni Dnevnik“ kritiškai 

vertina atliktą statistiką ir teigia, kad apie 15 proc. Kroatijos BVP sudaro nedeklaruota 

komercinė veikla. 

VAT Gap (europa.eu) 

Imamo najniži jaz PDV-a u Uniji. Jesmo li 

doista prvaci u naplati? - Poslovni dnevnik 

 

 

 

 

 2020 m. jūrinės žuvies bei kitų jūros gyvūnų sugavimas ir veisimas per metus išaugo 

10,8 proc. iki 89 965 tonų, o bendra žuvininkystės vertė padidėjo 10,7 proc. 2020 m. iš 

viso pagauta 65057 tonos „mėlynosios žuvies“ (7,8 tūkst. tonų daugiau nei 2019 m.), kurių 

didžiausią dalį (73,3 proc.) sudarė sardinės. Kitų žuvų sugauta ir išauginta 19035 tonos (9,4 

proc. daugiau nei prieš metus). Daugiausia auginama tunų, jūrinių ešerių ir doradų. Tunų 

žvejyba ir auginimas išaugo 18,3 proc. iki 4223 tonų: 3323 tonos tunų užauginta, sugauta - 

900 tonų tunų. Jūrinių ešerių užauginta 6754 tonos, o sugauta - 15 tonų. Doradų auginimas 

ir žvejyba išaugo 14,6 proc. iki 7911 tonų, iš jų 7780 tonų yra užauginta. 2020 m. krabų 

sugauta 9 proc. daugiau nei prieš metus - 925 tonų, o vėžiagyvių sugavimas ir auginimas 

išaugo net 45,1 proc. iki 693 tonų, galvakojų – 18,3 proc. iki 932 tonų. Gėlavandenių žuvų 

produkcija 2020 m. sumažėjo 10,3 proc. iki 2780 tonų. Karpių auginimas tvenkiniuose 

sumažėjo 12,5 proc. iki 2388 tonų, upėtakių auginimas tvenkiniuose išaugo 5,4 proc. iki 

392 tonų. 2020 m. užregistruoti 6582 žvejai: 3030 žvejų užsiima versline jūrine žvejyba, o 

3552 - smulkiąja priekrantės žvejyba. 2020 m. užregistuoti 7555 žvejybiniai laivai. 

 

 

DZS: Vrijednost ribarstva u 2020. porasla 

za 10,7 posto - Glas Istre 

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=GDP_per_capita,_consumption_per_capita_and_price_level_indices
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=GDP_per_capita,_consumption_per_capita_and_price_level_indices
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=GDP_per_capita,_consumption_per_capita_and_price_level_indices
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-gap_en
https://www.poslovni.hr/hrvatska/imamo-najnizi-jaz-pdv-a-u-uniji-jesmo-li-doista-prvaci-u-naplati-4316669
https://www.poslovni.hr/hrvatska/imamo-najnizi-jaz-pdv-a-u-uniji-jesmo-li-doista-prvaci-u-naplati-4316669
https://www.glasistre.hr/gospodarstvo/dzs-vrijednost-ribarstva-u-2020-porasla-za-107-posto-766417
https://www.glasistre.hr/gospodarstvo/dzs-vrijednost-ribarstva-u-2020-porasla-za-107-posto-766417


 VAKARŲ BALKANAI   

 Nepaisant, kad Vakarų Balkanų šalių gyventojų naudojimasis internetu prilygsta ES 

vidurkiui, tačiau Vakarų Balkanų šalių gyventojai rečiausiai perka internetu, 

mažiausiai iš regiono – Juodkalnijos gyventojai (23 proc.). Internete perka 28 proc. 

Bosnijos ir Hercegovinos, gyventojų, 34 proc. Šiaurės Makedonijos, 38 proc. Serbijos. 

Daugiausia iš Vakarų Balkanų šalių internetu perka Kosovo gyventojų – 46 proc. 

Palyginimui – Lietuvoje internertu perka 54 proc. gyventojų.  

 

E-commerce statistics for individuals - 

Statistics Explained (europa.eu) 

 

 

 Gruodžio 21 d. Albanijos, Serbijos ir Šiaurės Makedonijos lyderiai pasirašė šešis 

susitarimus pagal „Open Balkan“ iniciatyvą, kurie, tikimasi, palengvins laisvą prekybos, 

žmonių ir paslaugų judėjimą tarp šių trijų Vakarų Balkanų šalių. Susitarta dėl laisvo 

patekimo į darbo rinką Vakarų Balkanuose (tai leis įvesti vieną leidimą dirbti visose trijose 

šalyse); dėl piliečių identifikavimo elektroninės sistemos integravimo; dėl 

bendradarbiavimo veterinarijos ir fitosanitarijos srityje; dėl bendradarbiavimo maisto ir 

pašarų saugos klausimais; dėl abipusio įgaliotųjų ūkio subjektų sertifikatų pripažinimo 

saugumo ir saugos srityje (AEOS); dėl bendradarbiavimo tarp trijų šalių akreditavimo 

įstaigų. Susitarimus dar turi ratifikuoti šalių parlamentai.  

Three Western Balkan leaders sign 

agreements to open trade and travel for 

citizens – EURACTIV.com 

 

 

 JUODKALNIJA   

 Juodkalnijos vyriausybė, atsižvelgdama į eksploatacinius ir geologinius sunkumus, šešiems 

mėnesiams pratęsė terminą, per kurį Italijos “Eni” ir Rusijos „Novatek“ konsorciumas 

turi užbaigti pirmąjį naftos ir dujų gręžinių atviroje jūroje etapą. Kovo mėnesį 

konsorciumas pradėjo žvalgomuosius naftos ir dujų gręžinius ir planavo juos užbaigti per 

šešis mėnesius. Šio mėnesio pradžioje pranešta, kad gręžiniai pasiekė 5954 metrų gylį ir 

šiuo metu ruošiamasi detalesniam telkinio parametrų nustatymui. Žiniasklaidoje buvo 

pasirodžiusi informacija, kad po jūros dugnu tarp Baro ir Ulcinio aptikti dideli aukštos 

kokybės naftos ir dujų telkiniai, tačiau Investicijų ministeriją tai paneigė. „Eni“ ir 

„Novatek“ žvalgomuosius naftos ir dujų gręžinius vykdo pagal 2016 m. pasirašytą 

koncesijos sutartį dėl 4118-4, 4118-5, 4118-9 ir 4118-10 žvalgybos blokų, kurių bendras 

plotas yra apie 1200 kvadratinių kilometrų, plėtros Juodkalnijos teritoriniuose vandenyse. 

„Novatek“ ir „Eni“ turi po 50 proc. koncesijos akcijų.  

 

Montenegro extends deadline for Eni-

Novatek oil/gas exploratory drilling 

(seenews.com) 

Montenegro denies rumours on oil 

discovery by Eni-Novatek consortium - 

report (seenews.com) 

 

 

 ŠIAURĖS MAKEDONIJA   

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=E-commerce_statistics_for_individuals#Purchasing_online_and_problems_encountered_.282019_survey.29
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 Šiaurės Makedonijos vietos energetikos bendrovės „Renewable Power International“ ir 

„Hec Solar“ rytinėje šalies dalyje planuoja statyti fotovoltinės (PV) elektrines. „Renewable 

Power International“ investuos 63 mln. EUR į 85 MW saulės elektrinės statybą Karbinci 

savivaldybėje. „Hec Solar“ Pehcevo savivaldybėje planuoja statyti 70 MW PV elektrinę, 

kurios vertė siekia 53 mln. EUR. Šiaurės Makedonijos vyriausybė šiems projektams suteikė 

strateginės investicijos statusą. 

 

North Macedonia fast-tracks two solar 

power plant projects of 155 MW in total 

(balkangreenenergynews.com) 

 

 

 

 KOSOVAS   

 Kosove lapkričio mėn. infliacija išaugo 1,2 proc. ir pasiekė 6,9 proc. metinį infliacijos 

lygį. Per metus labiausiai išaugo komunikacijos (16,9 proc.) ir transporto kainos (15,9 

proc.). 

Kosovo's annual inflation speeds up to 

6.9% in Nov (seenews.com) 
 

 Lapkričio mėn. Kosovo prekybos deficitas išaugo 38,9 proc. iki 361,1 mln. EUR. 

Eksportas per metus išaugo 54,4 proc. iki 70,6 mln. EUR, o importas padidėjo 41,2 proc. 

iki 431,8 mln. EUR. Pagrindinės Kosovo eksporto kryptys lapkričio mėn. buvo JAV, 

Albanija ir Šiaurės Makedonija. Pagrindinės eksporto prekės - netaurieji metalai, įvairūs 

pramonės gaminiai, plastiko ir gumos gaminiai. Daugiausia importuota mineralinių 

produktų, mašinų, mechaninės ir elektros įrangos bei netauriųjų metalų. Pagrindinės 

importo partnerės - Turkija, Vokietija ir Kinija. 

Kosovo's trade gap widens 38.9% y/y in 

Nov (seenews.com) 

 

 

 ERPB planuoja suteikti 5 mln. EUR kreditą, siekiant paskatinti vietines mažas ir vidutines 

įmones investuoti į aplinkos apsaugos, sveikatos bei saugos ir produktų kokybės 

modernizavimą. Mažiausiai 60 proc. visų paskolų bus skirta investicijoms į energijos 

taupymą, kas ypač aktualu Kosovui, šiuo metu susiduriančiam su viena didžiausių 

energetikos krizių.   

 

EBRD extends €5 million to Banka për 

Biznes in Kosovo 

 

 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

    

 

Parengė: Giedrė Šidagytė-Gudaitienė, tel. +385 12079203 
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