LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA ESTIJOJE
AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ
2020 m. gruodžio 1-22 d.

DATA

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS
APIBENDRINIMAS

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
12 11
Estijos eksportas spalio mėn. išaugo 10 proc.,
importas sumažėjo 5 proc. Labiausiai sumažėjo
importas iš Lietuvos
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
12 14
Suomijos parduotuvių tinklas „Stockmann“
vykdydamas, reorganizavimą, parduos savo
pastatus Taline (taip pat Rygoje ir Helsinkyje)

INFORMACIJOS ŠALTINIS

https://news.err.ee/1202260/statisticsexports-rise-for-second-month-running

https://news.err.ee/1206970/stockmannto-sell-buildings-in-tallinn-riga-andhelsinki

Aplinkos ministerija derina teisės aktą dėl
https://news.err.ee/1208605/land-boardmasinio žemės sklypų vertinimo 2022 m.
starts-preparations-for-land-tax-hike
(paskutinį kartą toks vertinimas vyko 2001 m.)
vėliau toks vertinimas būtų atliekamas kas 4 m.
12 16
„Bolt“ pritraukė 150 mln. papildomų investicijų,
https://news.err.ee/1209646/estoniankurias planuoja panaudoti elektrinių paspirtukų,
transport-company-bolt-raises-150elektromobilių nuomos ir maisto pristatymo
million
paslaugų plėtrai
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
12 07
Užsienio turistų skaičius 2020 m. spalio mėn.
https://news.err.ee/1198882/tourism-insumažėjo 89 proc., lyginant su 2019 m. spaliu.,
october-nearly-half-previous-year-sbendras turistų skaičius mažėjo 45 proc.
figure
12 01
Prie užsienio turizmo skatinimo pandemijos
https://news.err.ee/1192255/musicmetais prisidėjo muzikos festivaliai Taline ir
festivals-boosted-foreign-tourismNarvoje
during-pandemic-downturn
1
Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija
12 01
„VW Group“ į Estijoje įkurtą dukterinę
https://news.err.ee/1191979/volkswagen
programinės įrangos bendrovę „Car.Software
-making-large-scale-investments-toEstonia AS“ investavo apie 237 mln. eurų
estonian-subsidiary
12 03
Iš 9 mln. eurų, skirtų paramai namų ūkiams
https://news.err.ee/1195822/most-ofprisijungti prie spartaus interneto tinklo, 7,5 mln.
high-speed-internet-connectiongali likti nepanaudoti – gyventojų paraiškų gauta
measure-s-budget-left-untapped
tik už 1,5 mln. eurų sumą
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija - energetika
12 15

12 03

12 18

1

Estija planuoja pasirašyti susitarimą su Airija dėl
statistinės 2500 GWh atsinaujinančios elektros
energijos pardavimo už 37,5 mln. eurų
Elektros tinklų operatorius „Elering“ nusprendė
netaikyti „Enefit Green“ (dukterinės „Eesti
Energia“ įmonės) vėjo jėgainių parkui paramos
MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

https://news.err.ee/1194325/estonia-tosell-ireland-37-5-million-worth-ofstatistical-energy
https://news.err.ee/1210531/eleringleaves-tootsi-wind-farm-withoutfavorable-support-scheme
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schemą (53,7 EUR / Mwh), „Eesti Energia“
kritikuoja sprendimą ir žada jį skųsti teismui
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija - transportas
125 11
Nuo sausio 1 d. Estija atšauks skrydžių
https://news.err.ee/1205629/airlinesapribojimus į COVID-19 paveiktas šalis, gali būti keen-to-restart-flights-from-tallinn
atnaujinti ir skrydžiai į Vilnių
https://news.err.ee/1204579/estonianflight-restrictions-to-be-lifted-in-newyear
12 04
Estijos kelių transporto įmonės 2020 m. I pusm.
https://news.err.ee/1196860/freightpervežė 30 proc. (10 mln. tonų) krovinių mažiau
transport-down-30-percent-in-first-halfnei per tą patį 2019 m. laikotarpį.
of-2020
12 07

„Rail Baltic Estonia“ paskelbė 2 viadukų ir 1
ekoduko statybos darbų Raplos apskrityje viešąjį
pirkimą

„Eesti Raudtee“ planuoja elektrifikuoti
geležinkelio ruožą Tarp Talino iki Narvos ir tikisi,
kad ateityje bus įmanomas susisiekimas su Sankt
Peterburgu elektriniais traukiniais, tačiau tam
reikalinga ir 35 ruožo Rusijoje elektrifikacija
Bendra ekonominė informacija
11 30
Estijos statistikos departamento duomenimis
šalies BVP 2020 m. III ketvirtyje sumažėjo 1,9
proc. , didžiausią neigiamą įtaką tam turėjo
transporto ir gamybos sektoriai
12 07
Vartojimo prekių kainos per metus sumažėjo 1,1
proc., labiausiai dėl dyzelino (-26,9 proc.),
benzino (-9,1 proc.) ir komunalinių paslaugų
kainų sumažėjimo
12 11
Priimtas 2021 m. valstybės biudžetas išlaidos
sudarys beveik 13 mlrd., eurų, - 11 mlrd. eurų,
nominalus biudžeto deficitas – 6,7 proc. BVP,
numatoma skolintis 2,4 mlrd. eurų, valstybės
skola pasieks 6,6 mlrd. arba 23,6 proc. BVP
12 16
Estijos bankas prognozuoja, kad šalies ekonomika
2020 m. sumažės 2,5 proc.
12 22

12 02

Nedarbo ir paramos bedarbiams Baltijos šalyse ir
Ukrainoje palyginimas

https://news.err.ee/1199110/raplacounty-rail-baltica-procurement-roundsunderway-in-early-2021
https://news.err.ee/1215841/estonianrailways-wants-to-electrify-trackbetween-tallinn-st-petersburg

https://news.err.ee/1188802/estonianeconomy-shrank-by-1-9-percent-inthird-quarter
https://news.err.ee/1198900/statisticsdeflation-on-year-to-novemberinfluenced-by-fuel-price-fall
https://news.err.ee/1201741/2021-statebudget-passes-into-law

https://news.err.ee/1209451/bank-ofestonia-forecasts-2-5-percent-economicdownturn-in-2020
https://rus.delfi.ee/daily/business/bezrab
otica-v-estonii-latvii-i-litve-gde-huzhevsego-i-kak-gosudarstva-pomogayutlyudyam?id=91855753
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