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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
202103-11

Neperdirbamo plastiko uždraudimas
Klimato ir aplinkos ministerija paskelbė apie
nuo liepos 3 d. įsigaliojantį neperdirbamų
plastiko gaminių draudimą. Draudimas apima
plastikinius stalo įrankius, lėkštes, puodelius,
šiaudelius ir ausų krapštukus. Medicinos
gaminiams draudimas netaikomas.
Draudimas taip pat taikomas tam tikriems
polistireno gaminiams. Ministerija teigia, kad
uždraudus iš rinkos bus išimta 1,9 mln.
vienetų plastiko gaminių arba 3 600 tonų
plastiko.

https://www.miljodirektoratet.no/a
ktuelt/nyheter/2021/mars2021/engangsprodukter-i-plastblir-forbudt/

202103-31

Norvegijos krona stipriausia nuo 2019 m.

https://norwaytoday.info/finance/th
e-norwegian-krone-is-at-itsstrongest-since-2019/

202103-19

Pristatytas Norvegijos nacionalinis transporto
planas 2022/2033

https://www.regjeringen.no/no/tem
a/transport-ogkommunikasjon/nasjonaltransportplan/id2475111/

Pasta
bos

202103-18

Norvegijos centrinis bankas, nepakeitė
palūkanų normų, tačiau pasiuntė signalą, kad
palūkanos gali būti pradėtos kelti anksčiau
nei tikėtasi. Kovo 18 d. Norvegijos centrinis
bankas paliko palūkanas ties rekordinėmis
0% žemumomis. Tačiau institucijos retorika
keičiasi, indikuodama ankstesnį palūkanų
kėlimą. Prieš tai buvo siunčiami signalai, kad
palūkanos veikiausiai bus pradėtos kelti 2022
m. pradžioje, tačiau dabar aiškėja, kad
palūkanų pakėlimo Norvegijoje gali būti
sulaukta dar šiemet. „Komiteto dabartiniu
perspektyvų ir rizikų balanso vertinimu,
palūkanų norma, labiausiai tikėtina, bus
pakelta antroje metų pusėje. Tai indikuoja
kiek spartesnį palūkanų kėlimą, nei
prognozuota gruodį“, – pranešime
ketvirtadienį po sprendimo pareiškė
Norvegijos centrinis bankas. Jei įvyks taip,
kaip ir signalizuoja centrinis bankas,
Norvegija taps pirmąja iš didžiojo valiutų
dešimtuko šalių, pakėlusių palūkanas. Šalies
centrinis bankas prognozuoja, kad kitąmet
palūkanų norma sieks 0,5%, kai gruodį
prognozavo 0,3%. Kovodama su pandemija
Norvegija pernai triskart kirpo palūkanas.
Po centrinio banko sprendimo Norvegijos
krona stiprėjo nedaug, EurNOK kursas siekė
10,0868. Nuo metų pradžios
Norvegijos krona euro atžvilgiu yra
sustiprėjusi beveik 4%.

https://www.regjeringen.no/en/akt
uelt/countercyclical-bufferunchanged-q1-2021/id2839216/

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
202103-10

Norvegijos vyriausybė svarsto
kompensavimo schemą užsienio
darbuotojams

https://www.regjeringen.no/en/akt
uelt/income-protection-for-lockedout-eea-citizens/id2837642/
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Nuotolinis seminaras "High North Dialogue
2021 Business in the Arctic – Perspectives of
the young"

https://www.highnorthdialogue.no/
program/

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija

2021
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202103-22

Visuomenės sveikatos instituto infekcijų
kontrolės direktorius G. Bukholmas
prognozuoja, kad Norvegija per tris mėnesius
galėtų pradėti gerokai švelninti apribojimus.
„Galiausiai atsivers sienos, normalizuosis
turistų srautas ir vėl galėsime normaliau
dirbti. Visa tai gali įvykti iki gegužės
pabaigos, jei skiepijimo programa bus
vykdoma taip, kaip suplanuota, ir visi vyresni
nei 45 metų žmonės bus paskiepyti bent kartą
iki to laiko “, -teigia G. Bukholmas.

https://www.tv2.no/nyheter/11989
116/

Visuomenės nuomonės apklausa rodo, kad
dauguma norvegų šią vasarą keliauti
neketina.

https://norwaytoday.info/travel/mo
st-norwegians-are-not-planning-totravel-abroad-this-summer-newsurveyshows/?fbclid=IwAR3BAMRRqC
7VGjIAq8EqdjmJ2upfqhCO1MqB
kHQfsavXeJKy9o5Z_HZCRAw

Norvegijos vyriausybė pristatė Velykų
laikotarpiui skirtas priemones ir kelionių
rekomendacijas

https://www.regjeringen.no/en/akt
uelt/the-governmentsrecommendations-foreaster/id2838494/

Ribotas išimties schemos išplėtimas dėl
darbuotojų atvykimo į Norvegiją įtraukiant
specialistus, kurie dirba statybos,
infrastruktūros eksploatavimo ar
infrastruktūros priežiūros srityse

https://www.regjeringen.no/en/akt
uelt/limited-expansion-ofexemption-scheme-to-includespecialist-personnel-who-areinvolved-in-the-constructionoperation-or-maintenance-ofinfrastructure/id2839737/

Bendradarbiavimui MTEPI[1] srityse aktuali informacija
Skaitmeninės “Nordic Life Science Days
2021” balandžio 20-23 d.

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija

https://www.nlsdays.com/program/

202103-23

Norvegijos vyriausybė stabdo bendrovės
“Bergen Engines” pardavimą su Rusija
siejamai kompanijai

https://e24.no/naeringsliv/i/Qmwr0
8/regjeringen-stanser-salget-avbergenengines?referer=https%3A%2F%2
Fwww.vg.no

Bendra ekonominė informacija
Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
202103-01

Norvegijos PMI indeksas – aukščiausias per
pastaruosius dvejus metus
Norvegijos PMI indeksas vasario mėnesį
padidėjo 3,6 punkto ir pasiekė 56,1 punkto
lygį, kuris yra aukščiausias nuo 2019 m.
sausio. „Augimas rodo didelį vasario mėnesio
pramonės veiklos padidėjimą, nepaisant
griežtesnių infekcijų kontrolės priemonių tiek
Norvegijoje, tiek užsienyje. “, - komentuoja
indeksą rengiančios Norvegijos pirkimų ir
logistikos asociacija (NIMA) ir DNB
Markets. Vasario mėn. indeksas atspindi
gamybos, naujų užsakymų ir užimtumo
augimą. Gamybos indeksas padidėjo 8,3
punkto iki 56,9 - didžiausio nuo 2019 m.
gegužės mėn. lygio. Naujų užsakymų
padidėjo 6,1 punkto – iki 54,5. Skirstant
pagal vidaus rinką ir eksportą, naujų
užsakymų padidėjo atitinkamai 4,8 ir 5,8
punkto. Užimtumo indeksas vasarį padidėjo
4,3 iki 53,2, patvirtindamas augimo
tendenciją. Tiekėjo pristatymo laiko indeksas
nepakito - 71,1. „Didesnis infekcijų lygis ir
griežtesnės Covid-19 priemonės pastaruoju
metu turėjo mažiau įtakos pramonės sektoriui
nei per pirmąjį uždarymą praėjusių metų
kovo , balandžio mėnesiais“, - komentuoja
DNB Markets ekonomistas Kyrreas
Aamdalis.

https://www.regjeringen.no/no/akt
uelt/fiskeriavtaler-med-eu-ogstorbritannia-ihavn/id2838887/?utm_source=regj
eringen.no&utm_medium=email&
utm_campaign=nyhetsvarsel20210
316

Norvegijoje prognozuojamas aukštas nedarbo
lygis Norvegijoje 2022 m. pabaigoje

https://norwaytoday.info/finance/n
av-expects-high-unemploymentin-norway-at-the-end-of2022/?fbclid=IwAR0WuI7HHfu43
ITIiq1WB9_R3SYMz55xO_muZc
vMGAEVxrm6eh7OMIo5RLM

202103-31

Toliau didėja norvegiškos lašišos kaina

202103-02

Naftos fondas ir „mokesčių rojai“
Žiniasklaida praneša, kad vyriausybės pensijų
fondas „Global“ investavo 282 mlrd. NOK į
372 įmones, įregistruotas Kaimanų salose,
t.y. 55% arba 100 mlrd. NOK daugiau
palyginus su praėjusiais metais. Įmonių
sąraše daugiausia dominuoja Kinijos įmonės,
kurių pagrindinės buveinės yra Kaimanų
salose, o akcijos kotiruojamos JAV. Dvi
didžiausios jų - „Alibaba“ ir „Tencent“.
Liuksemburge, viename iš žinomų mokesčių
rojų, kur aktyviai veikia „Norges Bank
Investment Management“ (NBIM), naftos
fondų investicijos 2020 m. padidėjo 38 proc.
- iki 21 mlrd. NOK.. 2020 m. Fondo valdyba
įvertino 130 bendrovių ir 7 iš jų pardavė dėl
to, kur ir kiek jos moka mokesčių. NBIM
valdymo ir atitikties vyriausioji pareigūnė
Carine Smith Ihenacho teigia, kad faktas, jog
įmonės registruotos Kaimanų salose, dar
nereiškia, kad reikia abejoti jų patikimumu.
Pareigūnė referuoja į NIMB vidaus teisės
aktus, kuriuose, be kita ko, reikalaujama, kad
įmonės mokėtų mokesčius ten, kur jos veikia,
dalyvautų apsikeitime informacija tarp šalių,
o valdybos būtų atsakingos už mokesčių
praktiką. Organizacija „Tax Justice Network
Norway“ nėra patenkinta tokia Fondo
pozicija ir veikla

202103´16

Norvegijos, ES IR JK žuvininkystės
susitarimas
Norvegija, ES ir JK kovo 16 d. sudarė
susitarimą dėl bendro Šiaurės jūros
žuvininkystės išteklių valdymo.
„Džiaugiuosi, kad pagaliau turime susitarimą
su ES ir JK. Tai pirmasis trišalis Šiaurės jūros
kvotų susitarimas, kuris yra būtina tvaraus
valdymo sąlyga “, - pranešime spaudai
komentavo Žuvininkystės ir jūros produktų

https://norwaytoday.info/finance/th
e-price-of-salmon-in-norwaycontinues-to-rise/

https://www.thelocal.no/20210316
/norway-uk-and-eu-agree-deal-onfishing-quotas/

ministras O.E. Ingebrigtsenas. Be trišalio
susitarimo, Norvegija ir ES yra sudariusios
dvišalius susitarimus dėl Šiaurės jūros ir
Skagerako bei kaimynystės susitarimą dėl
Švedijos. Taigi Norvegija ir ES susitarė dėl
galimybės žvejoti viena kitos zonose ir
apsikeitimo kvotomis 2021 m. “Su ES
sudarytas žuvininkystės susitarimas yra gera
žinia. Abi pusės buvo lanksčios ir siekė
sprendimo, ir esu įsitikinęs, kad pasiekėme
subalansuotą susitarimą, plėtojantį gerus
santykius “, - sakė O. Ingebrigtsenas.
Pasiekus apsikeitimą kvotomis, Norvegijos
laivai gali pradėti žvejoti Grenlandijos ir ES
zonoje. Dabar lieka sudaryti tik sudaryti
dvišalį susitarimą su JK”, cituojamas
ministras.
Praėjusiais metais Norvegijoje labai išaugo
vėjo energijos gamyba

https://norwaytoday.info/news/win
d-power-production-in-norwayincreased-sharply-lastyear/?fbclid=IwAR3d-oghLXs6iT2ILM73NxgXnU2nbZdCCyje0SBlEpow6
kKLoJ1UXAiC0

34 000 oro linijų “Norwegian” klientų liks
neatgavę pinigų už neįvykusius skrydžius

https://skandinavija.today/naujieno
s/norvegijos-naujienos/norvegijosvyriausybe-siulo-kompensavimoschema-uzsieniodarbuotojams/?fbclid=IwAR2lwlaI
8OW6J6Vgg2tDGJn_jaDYRlsP_UQ
1S5yEZjkJeB4SoqlaWnMWZs

Parengė: Patarėja Gina Kazlauskienė
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[1] MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

