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BELGIJA

DATA

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS
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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
2021-03-24
Pandemijos valdymo priemonės:
Nuo 03.27 nebūtinų prekių parduotuvėse klientai gali
lankytis tik pagal išankstinį susitarimą, maksimalus
lankytojų skaičius parduotuvėse – 50 (mažesnėse – dar
mažiau, priklausomai nuo jų dydžio). Per pirmą savaitę
dėl šių taisyklių parduotuvėse apyvarta sumažėjo iki
85%.
Pristatymas į namus galimas ir atsiėmimas parduotuvėse
iš anksto užsakius leidžiamas, jei nėra fizinio kontakto ir
klientas neįeina į parduotuvę.
Esminės parduotuvės (maisto prekių parduotuvės,
vaistinės, taip pat higienos prekių parduotuvės, audinių
parduotuvės, gėlininkystės ir daržininkystės parduotuvės,
telekomunikacijų parduotuvės ir knygynai) galės ir toliau
priimti klientus be išankstinio susitarimo.
Sustabdyta su medicina nesusijusių įstaigų/profesijų
veikla: grožio, masažo salonai, nemedicininiai pedikiūro
salonai, kirpyklos, tatuiruočių ir auskarų vėrimo salonai
ir pan.
Kas trečiai alaus gamyklai gresia bankrotas, nes šis
sektorius negali išgyventi be viešbučių ir maitinimo
pramonės. Kalba eina apie 104 alaus daryklas ir 600
darbo vietų.
2021-03-30
Belgai vis dažniau renkasi vegetarišką maistą: 2020 m.
vegetariškų produktų pardavimas šoktelėjo 24%,
palyginus su 5–8% augimu ankstesniais metais.
Investicijoms pritraukti aktuali informacija
2021-03-16

2021-03-17

Prieš 2 m. susikūręs BE startuolis Vaultspeed, turintis
plėtros padalinį Lietuvoje, sėkmingai auga: įmonė iš
investuotojų pritraukė 3,6 mln. eurų (daugiausia iš
Fortino Capital Partners), tai leis įmonei plėstis.
Planuojama, kad vien prie komandos Lietuvoje prisijungs
apie 10 žmonių.
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https://www.infocoronavirus.be/fr/news/occ2403
/
https://www.brusselstimes.com/
news/belgium-allnews/161603/live-belgiumstrict-measures-consultativecommittee-lockdown-alexanderde-croo-frank-vandenbrouckeschools-hairdressers-nonessential-shops-outdoorbubbles/

https://bit.ly/3cFe0fc

https://bit.ly/3cIS6HP

https://www.lecho.be/entreprise
s/technologie/vaultspeed-lastart-up-belge-qui-seduit-de-lasilicon-valley-aujapon/10291512

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
1

2021-03-29

Bankrutavo viena iš saulės modulių sektoriaus
pradininkių Belgijoje „Soltech“ (įkurta 1989 m.).

https://bit.ly/3drhCAv

2021-03-15

Belgijos ryšio paslaugų teikėjas „Telenet“ patvirtino savo
5G tinklo plėtrą kartu su partneriais „Ericsson“, „Nokia“
ir „Google Cloud“. Artimiausiais metais bus pertvarkytas
esamas mobiliojo ryšio tinklas. Belgijos 5G tinklo plėtrą
sustabdė politiniai nesutarimai dėl pelno paskirstymo ir
susirūpinimas radiacijos standartais.

https://bit.ly/31HLovm

Belgijos technologijų pramonės federacija „Agoria“,
stebėdama kylančią trečią pandemijos bangą, nusprendė
nuo 04.01 išplėsti prieigą įmonėms prie rizikos analizės
priemonės „Covid Industry Risk Scan“. Priemone
įvertinamas įmonių apsaugos nuo koronaviruso laipsnis.
Priemone iki šiol jau panaudojo 400 įmonių.
2021-03-04
„Compare the Market“ reitinge Belgija užima 22-ą vietą
pagal interneto ryšio greitį tarp 35 EBPO šalių.
Reitingas nustatomas pagal vidutinę mėnesio interneto
abonemento kainą, atsisiuntimo ir įkėlimo greitį bei
laiką, reikalingą „Netflix“ programos valandai atsisiųsti.
Lietuva šiame reitinge minima kaip šalis, turinti
pigiausią internetą.
2021-03-29
Per pastaruosius penkerius metus darbuotojų, turinčių
neterminuotas darbo sutartis, savanoriški išėjimai iš
darbo augo, tačiau 2020 m. jų sumažėjo 18%, palyginus
su 2019 m. Tuo tarpu atleidimai iš darbo praėjusiais
metais išaugo 16% (dėl bankrotų ir išankstinių pensijų).
2021-03-31
Valonijos regionas siekia tapti svarbiu augalinių
baltymų verslo žaidėju. Regiono investiciniai fondai
„Sogepa“ ir „SRIW“ planuoja įsteigti įmonę šioje
srityje. Ilgainiui siekiama sukurti ekosistemą, kurioje
augaliniai baltymai būtų naudojami kaip mėsos
pakaitalas.
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
2021-03
Nebūtinosios kelionės yra draudžiamos iki 04.18.
2021-03-22

Tebegaliojant nebūtinų kelionių draudimui, skatinama
keliauti/atostogauti Belgijoje. 2020 m. nakvynių skaičius
Belgijos turistų apgyvendinimo įstaigose, palyginus su
2019 m., sumažėjo 52%.
2021-03-23
Palyginus su priešpandeminiu laikotarpiu, kovo mėn.
Belgijos turizmo agentūrų apyvarta sumažėjo 91%,
horeca sektoriaus -78%, renginių -73%.
Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
2021-03-12
„EnergyVille“, bendradarbiavimo tvarios energetikos ir
išmaniųjų energetikos sistemų srityse platforma tarp
Belgijos mokslinių tyrimų partnerių KU Leuven, VITO,
2021-03-30
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https://www.agoria.be/fr/Agoria
-Preoccupe-par-les-chiffres-liesa-la-pandemie-Le-scan-CIRSevalue-le-degre-de-securite-del-entreprise-face-au
https://bit.ly/39zRJ0p

https://bit.ly/39CDSGB

https://biovox.eu/wallonia-toinvest-in-plant-based-proteinsas-meatsubstitutes/?utm_source=newsle
tter&utm_medium=email

https://diplomatie.belgium.be/e
n
https://www.infocoronavirus.be/en/
https://bit.ly/3cGs73J
https://bit.ly/2PLaHKq

https://bit.ly/2QUdyBb

https://www.lecho.be/connect/el
ia/pour-une-transitionenergetique-reussie-dans-un-

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos
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imec ir UHasselt, bendradarbiaus su tinklo operatoriumi
„Elia“. Kartu bus kuriami inovatyvūs sprendimai, kuriais
siekiama paspartinti perėjimą prie žaliosios energijos.
Farmacijos grupė „GSK“ investuoja 330 mln. eurų į
vakcinų kompetencijos centrą Vavre, Valonijos Brabante.
Ši suma papildo 600 mln., kuriuos britų kompanija per 2
metus investavo „Wavre“ ir „Rixensart“ centruose.

monde-durable/l-innovation-estau-c-ur-de-la-transitionenergetique/10290724
https://bit.ly/3sMFLbf

2021-03-16

Belgų biotechnologijos įmonė „ExeVir“, lamų antikūnų
pagrindu kurianti gydymą nuo Covid-19, surinko 19
milijonų eurų investicijų.

2021-03-30

Valonijoje kuriama Blockchain asociacija WalChain.

2021-03-15

ULB, VUB ir Briuselio sostinės regiono vyriausybė
paskelbė apie dirbtinio intelekto instituto FARI
atidarymą. Šia iniciatyva siekiama sukurti tiltą tarp
dirbtinio intelekto ekspertų, piliečių ir verslo
organizacijų. FARI dirbs daugiau nei 300 mokslininkų,
kurie teiks idėjas ir prisidės prie transporto, tvarumo,
sveikatos paslaugų, pilietinių konsultacijų dėl AI ir
algoritmų projektų. Bus siekiama aktyviai įtraukti
piliečius ir stiprinti švietimą apie DI ir jo poveikį.

https://www.lecho.be/entreprise
s/pharma-biotechnologie/exevirleve-19-millions-d-euros-pourfinancer-son-traitement-contrele-covid/10291336.html
https://bit.ly/39yrs2q
https://bit.ly/3cIvgjB
https://www.thebulletin.be/belgi
ums-first-ai-week-inviteseveryone-learn-more-aboutartificial-intelligence

2021-03-15

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
2021-03-23
Išduotas pirmasis leidimas statyti dujų gamyklą
„Manage“ (Hainaut). Pasak „Eneco“, šiuo projektu
prisidedama prie federalinės vyriausybės planų statyti
naujas jėgaines pagal pajėgumų atlyginimo mechanizmą
(CRM), siekiant atsisakyti branduolinės energijos.
Bendra ekonominė informacija
2021-03-30
„Statbel“ duomenimis, kovo mėnesį Belgijoje infliacija
išaugo nuo 0.46 % iki 0,89%, tam turėjo įtakos kylančios
energijos kainos.
2021-03-23
Belgijos įmonių apyvarta kovo mėnesį sumažėjo 9%
(vasarį - 10% ). Vidutinis didelių įmonių apyvartos
sumažėjimas yra 7%, tačiau MVĮ, kuriose dirba mažiau
nei 50 darbuotojų, šis skaičius kai kuriais atvejais išauga
iki 50%.
2021-03-29
Covid-19 krizės poveikis Belgijos darbo rinkai 2020 m.
buvo ribotas: dirbančiųjų skaičius sumažėjo 29 000 (–
0,6%).
2021-03-18

2021-03-27

„Deloitte“ tyrimas, kurį užsakė energijos vartotojų
federacija („Febeliec“), rodo, kad didieji vartotojai už
savo elektrą moka daugiau nei kaimyninėse šalyse. 2020
m. Belgijoje kainos buvo 7–27% didesnės nei
Nyderlandų, Vokietijos ir Prancūzijos vidurkis.
„Deloitte“ atkreipia dėmesį į Belgijoje taikomus
didesnius mokesčius.
Precedento neturinčios vyriausybės paramos dėka
pandemijos metu biržoje kotiruojamos BE bendrovės
išsilaikė pakankamai gerai, o jų akcininkai netgi uždirbo.

https://www.lecho.be/entreprise
s/energie/sortie-du-nucleaire-lepremier-permis-delivre-pour-lacentrale-de-manage-estconfirme/10293117
https://statbel.fgov.be/en/themes
/consumer-prices/consumerprice-index
https://bit.ly/2QUdyBb

https://statbel.fgov.be/en/themes
/work-training/labourmarket/employment-andunemployment
https://bit.ly/3dvIXBw

https://www.lecho.be/lesmarches/actu/actionsbruxelles/les-societes-belges3

Visų biržoje kotiruojamų bendrovių grynasis pelnas
sumažėjo 50% iki 9,4 milijardo eurų. Neskaičiuojant
alaus gamybos milžinės AB „InBev“, kuri sudaro beveik
pusę Briuselio vertybinių popierių rinkos vertės ir labai
nukentėjo dėl svetingumo pramonės uždarymo, grynojo
pelno sumažėjimas neviršija 24%, o tai yra daug geriau
nei prognozavo daugelis analitikų. Daugiau nei 4 iš 10
bendrovių padidino arba išlaikė dividendus. Iš viso
Briuselyje kotiruojamos įmonės savo akcininkams
perskirstė 6,3 mlrd. Eurų (10 proc. mažiau, palyginus su
praėjusiais metais).
Parodos, renginiai
„BioFIT“ vyks nuotoliniu būdu 2021 m. gruodžio 7–9 d.
Spalio 16-24 d. planuojama surengti didžiausią Belgijoje
maisto prekių mugę
Statybos parodos „Probuild“, „Installpro“ ir „Project“,
kurios turėjo būti surengtos birželį, nukeltos į 2022 m.
vasarį.

cotees-ont-resiste-au-choc-ducoronavirus/10293930

https://www.biofit-event.com/
https://www.salonalimentation.b
e/
https://www.lecho.be/entreprise
s/construction/les-salonsprofessionnels-de-batibouwreportes-a-2022/10292965.html

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
Informacija apie viešuosius pirkimus Belgijoje:
https://my.publicprocurement.be/um/home.action
https://centraledesmarches.com/pays/belgique
https://marchespublics.wallonie.be/home/notices.html
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LIUKSEMBURGAS

DATA

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
2021-03
Kelionių lėktuvu testavimo taisyklės pratęstos iki 05.15.
Keleiviai, keliaujantys į LU Findelio oro uostą, privalo
pateikti neigiamą ne senesnį kaip 72 val. koronaviruso
testą. Tai taikoma visiems keliautojams nuo 6 metų. 04.01
LU Parlamentas priėmė pandemijos valdymo įstatymo
pataisą, kuria nuo 04.07 bus leidžiama dalinai vykdyti
Horeca sektoriaus veiklą. Kalbama tik apie įmones,
turinčias leidimą naudoti lauko terasas.
2021-03

LU Komercijos rūmai apžvelgia pandemijos poveikį šalies
ekonomikai:










LU ekonomika pateko į recesiją 2020 m. II ketvirtį
(BVP sumažėjo 7,3%), iš jos šalis išėjo III ketvirtį
(+ 9,3%). Galiausiai 2020 m. LU ekonomika
susitraukė 1,3%. Tai 6 kartas nuo 1975 m., kai
susitraukia šalies BVP. Ekonomikos susitraukimas
buvo mažesnis nei numatyti 6% metų pradžioje ir
gerokai mažesnis nei kitose šalyse.
Užimtumas: nepaisant pandemijos, LU per metus
sukurta 8400 papildomų darbo vietų.
Dėl didžiulio trumpalaikio darbo schemos
panaudojimo 2020 m. dirbtų valandų skaičius
sumažėjo beveik 2%, t.y. 23 mln. darbo valandų.
Nuo 2019 m. gruodžio mėn. iki 2020 m. gruodžio
mėn. paskolos nefinansinėms įmonėms išaugo 126
mln. eurų, o paskolos namų ūkiams išaugo 3,2
mlrd. eurų.
LU namų ūkiai 2021 m. papildomai sutaupė 1,2
mlrd. eurų.
Krizė tęsiasi ir tai liudija maža LU oro uosto
veiklos apimtis ir vis dar didelis bendrovių,
naudojančių trumpalaikį darbą (4300), ir darbo
ieškančių asmenų (19 000) skaičius.

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
2021-03-26
2021 m. vasario mėnesį Liuksemburgo teismai paskelbė
70 bankrotų (2020 m. vasario mėn. - 125 bankrotus).
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https://covid19.public.lu/en/sa
nitary-measures.html

https://www.cc.lu/fr/actualites/
detail/la-crise-sanitaroeconomique-de-2020-en-10graphiques/

https://statistiques.public.lu/fr/
actualites/entreprises/entrepris
es/2021/03/20210326/index.ht
ml
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Šiais metais Liuksemburgas investuos 300 milijonų eurų
savo geležinkelių plėtrai. Investicijos apims 34 naujus
Prancūzijos gamybos bendrovės „Alstom“ traukinius, taip
pat Liuksemburgo miesto centrinės traukinių stoties
išplėtimą dviem naujomis platformomis ir keturiomis
vėžėmis.
2021-03-15
Interneto milžinė „Google“ vis dar domisi duomenų centro
statybomis Bisene, nepaisant ilgai trunkančių procedūrų.
Biseno savivaldybės taryba pernai uždegė žalią šviesą
plėtrai. Kovo mėn. Liuksemburgo vidaus reikalų
ministerija patvirtino dalinį projekto plėtros planą.
Liuksemburgo prekybos ir investicijų agentūra interneto
svetainėje pateikia informaciją apie galimybes steigti ir
plėsti verslą šalyje.
Aktualiausia informacija apie Liuksemburgo vyriausybės
taikomas pagalbos verslui priemones.
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
2021-04-01
2020 m. vasarą neįvyko viena iš keturių kelionių.
Tolimosios kelionės buvo pakeistos vietinėmis: 7 iš 10
viešnagių įvyko Liuksemburge ar kaimyninėje šalyje.
Bendradarbiavimui MTEPI2 srityse aktuali informacija
2021-03-16
2019 m. Liuksemburgas užima 19 vietą ES pagal mokslinių
tyrimų ir plėtros intensyvumą. Pramonė daug investuoja į
mokslinius tyrimus ir plėtrą. Maždaug 5% darbo vietų yra
R&D sektoriuje (3 vieta Europoje). Pusė Liuksemburgo
įmonių (50,6%) yra inovatyvios.

https://www.luxtimes.lu/en/lux
embourg/luxembourg-tospend-300mn-on-rail-in-2021606209d5de135b92367fe0f0

Kosmoso tyrimai sudaro reikšmingą LU ekonomikos dalį.
Liuksemburgo kosmoso agentūros duomenimis, šioje
srityje veikia maždaug 60 šalies komercinių bendrovių, o
kosmoso pramonė LU sudaro vieną didžiausių dalį BVP,
lyginant su kitomis ES šalimis. 2020 m. gruodžio 15 d.
buvo priimtas įstatymas, leidžiantis LU įsikūrusiai įmonei
paleisti bet kokį objektą į kosmosą, jei jie turi vyriausybės
leidimą. Priėmęs šį įstatymą LU pritrauks daug daugiau
bendrovių. LU kosmoso sektoriaus dėmesys nuo asteroidų
kasybos krypsta į planus nuskraidinti žmones į Mėnulį ar
Marsą.

https://www.luxtimes.lu/en/lux
embourg/luxembourgbusiness-changing-directionin-space605c6a56de135b923607b902

2021-03-29

2021-03-26

Bendra ekonominė informacija
2021-03-15
IMF vertinimu, Liuksemburgas kol kas palyginus gerai
išgyvena pandemiją dėl precedento neturinčios politinės
paramos tiek šalies viduje, tiek visame pasaulyje ir greito
prisitaikymo prie nuotolinio darbo, atsižvelgiant į
ekonomikos struktūrą. Siekdama paremti ekonomiką,
vyriausybė 2020 m. įgyvendino didelio masto ir daugialypį
politikos paketą.
2020 m. BVP sumažėjus 1,3%., TVF prognozuoja, kad
2021 m. BVP augs maždaug 4,5 %.
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https://www.datacenterdynami
cs.com/en/news/ministryinterior-approves-googleluxembourg-data-center-morestill-needed/
https://www.tradeandinvest.lu/

https://www.cc.lu/covid19/

https://bit.ly/3rF3hpb

https://statistiques.public.lu/fr/
actualites/entreprises/entrepris
es/2021/03/20210316/index.ht
ml

https://www.imf.org/en/News/
Articles/2021/03/12/mcs03152
1-luxembourg-staffconcluding-statement-of-the2021-article-iv-mission

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

6

2021-03-17

LU nebėra didžiausias ES finansų centras: Globaliame
finansų centrų indekse miestas pateko į antrą vietą po
Frankfurto. Pasaulyje LU užima 17 vietą. Tyrime
nagrinėjamos penkios pagrindinės sritys, įskaitant verslo
aplinką, finansų sektoriaus plėtrą, infrastruktūros
veiksnius, žmogiškąjį kapitalą ir reputaciją.

https://www.luxtimes.lu/en/bu
siness-finance/luxembourg-nolonger-eu-s-top-financialcentre-in-annual-ranking60521c3cde135b923615c872

2021-03-18

LU, aukščiausią kredito reitingą turinti šalis, pasinaudojo
ypač palankiomis sąlygomis - neigiama palūkanų norma pasiskolinti beveik tiek, kad padengtų šių metų
prognozuojamą 2,7 milijardo eurų biudžeto deficitą,
atsiradusį dėl pandemijos.

https://www.luxtimes.lu/en/bu
siness-finance/luxembourgborrows-2-5-bn-on-financialmarkets60530c1bde135b9236bdb3e1

2021-03-31

LU bankų pelnas 2020 m. sumažėjo 18,1% (iki 3 mrld.
Eurų), palyginus su ankstesniais metais (3,7 mlrd. Eurų).

https://www.luxtimes.lu/en/bu
siness-finance/bank-profitsfall-by-nearly-20-in-2020regulator6064a80bde135b92364de4f3

2021-03-22

2021 m. vasario 28 d. darbo ieškančių gyventojų skaičius
buvo 19 476: palyginus su 2021 m. sausio mėn., skaičius
sumažėjo 406 žmonėmis. STATEC apskaičiuotas nedarbo
lygis yra 6,3%.

https://statistiques.public.lu/fr/
actualites/population/travail/20
21/03/20210322/index.html

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

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
2021-03
Dėl Covid-19 nuo 2020 m. kovo 20 d. Alžyro lieka sienos
uždarytos, laikinai sustabdytos oro ir jūrų kelionės į Europą
ir iš jos
2021-03-11

2021-03-31

JAV žemės ūkio departamento duomenimis, Alžyro
vyriausybė siekia mažinti kietųjų ir duoninių kviečių
importą.
Prekybos ministerija leido vykdyti išpardavimus nuo
balandžio 7 d. iki gegužės 13 d.

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
2021-03-31
Žemės ūkio ir darnaus vystymosi ministras A. Hamdani
teigia, kad jo sektorius suteiks geresnes sąlygas
investuotojams, norintiems vykdyti žemės ūkio ar kitų
susijusių produktų gamybos ar perdirbimo veiklą pietinėse
vilajose.
2021-03-31
Alžyre ateinančią savaitę bus paleista skaitmeninė
platforma, skirta eksportuojančioms labai mažoms
įmonėms.
Bendra ekonominė informacija
2021-03-31
Alžyro prezidentas A.Tebboune teigia, kad siekdama
išsivaduoti iš priklausomybės nuo naftos, valstybė
investuos į žinių ekonomiką. Jo programoje prioritetiniai
prioritetai - „nacionalinės švietimo ir mokymo sistemos
kompetencija ir efektyvumas, siekiant plėtoti žinias“.
2021-03-18
„The American Heritage Foundation“ 2021m. ekonominės
laisvės indekse Alžyras užėmė 162 vietą iš 178 šalių ir 13
vietą tarp 14 Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regiono
šalių.
2021-04-01
Naftą eksportuojančių šalių organizacijai (OPEC)
nusprendus nuo gegužės mėn. palaipsniui didinti naftos
gamybą, Alžyras ketina savo gamybą didinti 11 000 barelių
per dieną gegužės ir birželio mėn. ir 14 000 barelių per
dieną liepos mėn.

INFORMACIJOS ŠALTINIS
http://covid19.cipalgerie.com/fr
http://covid19.cipalgerie.com/en/go
vernment-measures/
https://www.tridge.com/news/algeri
a-wants-to-slash-durum-imports
https://www.aps.dz/economie/1199
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https://www.aps.dz/economie/1199
16-lancement-samedi-d-uneplateforme-numerique-pour-lesmicro-entreprises-exportatrices
https://www.aps.dz/economie/1198
32-economie-de-la-connaissanceun-programme-base-sur-undiagnostic-minutieux-de-lasituation
https://northafricapost.com/48384index-of-economic-freedomalgeria-ranked-162nd-out-of-178countries.html
https://www.aps.dz/economie/1200
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