
1 

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA BELGIJOS KARALYSTĖJE, LIUKSEMBURGO 

DIDŽIAJAI HERCOGYSTEI IR ALŽYRO LIAUDIES DEMOKRATINEI RESPUBLIKAI 

_______________________________________________________ 

(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pavadinimas)  

 

2021 m . GRUODŽIO MĖN. AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

2022-01-04 

(Data) 

 

 

LIUKSEMBURGAS 
 

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS 
PAS

TAB
OS 

Bendra ekonominė informacija 

2021-12-03 Gruodžio 2 d. EK Liuksemburgui nusiuntė paskutinį 

įspėjimą dėl fiskalinio dempingo. EK priekaištauja 

Liuksemburgui, kad tik iš dalies įgyvendino europinę 

direktyvą dėl fiskalinio dempingo. Finansų ministras 

Pierre Gramegna parlamentinėje finansų komisijoje 

tvirtino, kad svarbu surasti pusiausvyrą tarp šalies 

patrauklumo išsaugojimo ir europinių taisyklių 

laikymosi. 

https://www.wort.lu/fr/luxem
bourg/le-luxembourg-est-
dans-le-viseur-de-bruxelles-
61aa2fbede135b923634d16 
 

 

2021-12-13 Nors Liuksemburgo produktyvumo lygis lieka 

pakankamai aukštas, tačiau, skirtingai nei kaimynų, 

neauga. Yra skirtumas tarp skirtingų sektorių: 

finansai, draudimas, informacija ir komunikacija 

demonstruoja aukštą produktyvumo lygį, o gamybos 

pramonė, nefinansinės paslaugos, prekyba – atsilieka. 

https://paperjam.lu/article/pr
oductivite-luxembourg-ne-pro 
 

 

Bendradarbiavimui MTEPI  srityse aktuali informacija 

 

 

2021-12-17 Liuksemburgo Future Fund (LFF) investuoja į 

NorthStar Earth & Space, kuri savo europinę būstinę 

steigia Liuksemburge. LFF kartu su Telesystem 

Space Inc į NorthStar Earth & Space investuos 40 

mln. eurų. Liuksemburgo vyriausybė prisidės prie 

finansavimo per savo nacionalinę kosmoso programą 

LuxIMPULSE bei kitas mokslo ir vystymo 

programas. NorthStar yra pirmoji komercinė 

kosmoso stebėjimo programa, kuri kosmoso 

stebėjimą vykdo iš kosmoso 

https://meco.gouvernement.l
u/fr/actualites.gouvernement
%2Bfr%2Bactualites%2Btoute
s_actualites%2Bcommuniques
%2B2021%2B12-
decembre%2B17-fayot-lff-
northstar-earthspace.html 
 
 

 

 

COVID-19 

Gruodžio 29 d. premjeras X. Bettel kreipėsi į Atstovų rūmus, kad būtų surengti parlamentiniai debatai 

dėl privalomos vakcinacijos. Debatai turėtų vykti sausio 7 d. Priklausomai nuo situacijos, turės būti 

nuspręsta, ar privaloma vakcinacija bus visuotinė, ar taikoma konkretiems sektoriams. 
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Duodamas interviu dienraščiui L‘Essentiel Xavier Bettel tvirtino, kad nesigaili dėl jokio sprendimo, 

priimto pandemijos metu ir, nepaisant dalies visuomenės spaudimo, vyriausybė nesitrauks.  

Kalbėdamas apie omicron mutacijos įtaką ekonomikai, X. Bettel sakė, jog poveikiui švelninti 

vyriausybė numatė 2 mlrd. eurų biudžetą. 

 

 

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) 
 

 

 

 


