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Ekonomika

KITĄMET LIETUVOS EKONOMIKA AUGS 8 KARTUS SPARČIAU NEI ES
Europos Komisija paskelbė patikslintas Lietuvos ūkio augimo prognozes – 2012 m. bendrasis vidaus produktas
(BVP) augs 2,9 proc. ir 8 kartus lenks Europos Sąjungą (ES). Numatoma, kad 2012 m. metinis BVP sumažės 0,3
proc. ES ir 0,4 proc. euro zonoje.
Anot Komisijos, Lietuvos ūkio augimas 2013 m. spartės iki 3,1 proc., 2014 m. BVP augimas Lietuvoje dar
pagreitės – iki 3,6 proc. 2013 m. planuojamas 0,4 proc. BVP augimas ES ir 0,1 proc. euro zonoje.
KELETAS FAKTŲ:

 Latvijai šiemet numatomas 4,3 proc. augimas, kitąmet 3,6 proc., 2014 m. 3,9 proc. Estijai pateikiami
atitinkama 2,5, 3,1 ir 4 proc. augimo prognozė.

Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai

SUTARTA STIPRINTI BALTIJOS ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMĄ PIRMININKAVIMO ES TARYBAI METU
Užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis dalyvavo 18-oje Baltijos Taryboje – Baltijos Ministrų Tarybos ir
Baltijos Asamblėjos kasmetiniame bendrame pasitarime, kur Baltijos šalių ministrai sutarė stiprinti
bendradarbiavimą pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai laikotarpiu, laikytis bendros pozicijos
derybose dėl ES biudžeto ir patvirtino įsipareigojimus įgyvendinti energetikos ir transporto projektus.
Užsienio reikalų ministras A. Ažubalis: „Nuolatinis pozicijų ir veiksmų derinimas padeda Baltijos šalims
pasiekti pagrindinius užsienio ir saugumo politikos tikslus. Tai yra be galo daug. Kartu sugebame ne tik pasitikti
ir kartu kovoti su tokiais iššūkiais kaip pasaulinė finansų krizė, energetinė priklausomybė, bet ir kartu kurti
Baltijos regioną kaip inovacijų ir konkurencingumo erdvę“.
KELETAS FAKTŲ:

 Baltijos Tarybos sesijos metu buvo priimtas bendras pareiškimas, kuriame pateikta bendra trijų Baltijos
šalių pozicija aktualiausiais bendradarbiavimo klausimais: bendros Baltijos valstybių nuostatos derybose
dėl naujojo ES biudžeto, sutarta dėl tarpusavio bendradarbiavimo stiprinimo Baltijos valstybėms
pirmininkaujant ES Tarybai ir dėl bendrų veiksmų skatinant inovacijų ekonomiką.
 Taip pat patvirtinti trijų valstybių įsipareigojimai įgyvendinti strateginius regioninius energetikos ir
transporto infrastruktūros projektus: elektros jungčių, dujų infrastruktūros, Visagino atominės elektrinės
(VAE) ir geležinkelio „Rail Baltica“.
 Lietuva ES Tarybai pirmininkaus 2013 metų antrąjį pusmetį.

Verslo sąlygų gerinimas

VERSLO PRIEŽIŪRA TAMPA AIŠKI IR SKAIDRI
Vyriausybei buvo pristatyta penktoji verslo priežiūros tobulinimo pažangos ataskaita. Šiuo metu beveik pusė visų
Lietuvoje vykdomų verslo patikrinimų atliekama naudojant aiškius kontrolinius klausimynus, priežiūros
institucijose pradėta taikyti vienodą verslininkų konsultavimo praktiką, be to, 43 verslo priežiūrą atliekančios
institucijos įsipareigojo verslo naujokus pirmaisiais jų veiklos metais ne bausti, o konsultuoti ir teikti metodinę
pagalbą.

Ūkio ministras Rimantas Žylius: „Lietuvoje teigiama linkme keičiasi ne tik verslą prižiūrinčių institucijų
požiūris į verslą, bet ir verslo požiūris į prižiūrėtojus. Tai patvirtina ir atlikta verslininkų apklausa. Du iš trijų
įmonių atstovų teigia, kad pastaruoju metu teigiamai kinta inspektorių požiūris į verslą – jie elgiasi mandagiau ir
stengiasi padėti verslininkams laikytis teisės aktų reikalavimų.
Teisingumo ministras Remigijus Šimašius: „Keičiant verslo priežiūros principus, žengtas iš tiesų nemažas
žingsnis į priekį. Atsirado daugiau geranoriško bendradarbiavimo ir pagalbos. Tiek verslui, tiek jį prižiūrinčioms
institucijoms tai naudingas požiūris. Tikiuosi, kad pasiekti rezultatai ir verslininkų teigiamai įvertinti pokyčiai
toliau bus tęsiami.“
KELETAS FAKTŲ:

 Su detalia verslo priežiūros pertvarkos pažangos ir tęstinų darbų ataskaita galite susipažinti Ūkio
ministerijos tinklapyje (verslo priežiūros skiltyje „Verslo aplinka“).

Energetika

LIETUVOS GALIMYBĖS IŠGAUTI SKALŪNINES DUJAS – TARP GERIAUSIŲ VIDURIO IR RYTŲ EUROPOJE
Lietuvos galimybės išgauti skalūnines dujas yra vienos geriausių Vidurio ir Rytų Europoje, rodo pasaulinės
audito, mokesčių ir konsultacijų kompanijos KPMG skalūnų dujų potencialo Vidurio ir Rytų Europos šalyse
indeksas. Tai, kad Lietuvoje galimi ganėtinai dideli skalūninių dujų ištekliai, įvertinusi teisinę bazę ir
preliminarius geologų vertinimus, yra konstatavusi Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus sudaryta speciali
darbo grupė.
KELETAS FAKTŲ:

 Geologų skaičiavimais, Lietuvoje yra 480 mlrd. kubinių metrų skalūnų dujų, iš kurių būtų galima išgauti
120 mlrd. kubinių metrų dujų.
 Vidurio ir Rytų Europos regionas yra smarkiai priklausomas nuo gamtinių dujų importo – apie 70 proc. jų
importuojama, daugiausia – 90 proc. – iš Rusijos. Prognozuojama, jog 2010–2015 metais dujų poreikis
regione didės 3,6 proc., o Lietuvoje iki 2030 metų jų poreikis turėtų pasiekti 4,71 mlrd. kubinių metrų.

Investicijų medžioklė

ELEKTRĖNAI SULAUKS 20 MLN. LITŲ INVESTICIJŲ
Vokietijos baltųjų biotechnologijų (pramoninių biotechnologijų) įmonė „Bio-chem Cleantec“ investuos virš 20
mln. litų į savo naują gamybinį padalinį Elektrėnuose, kur gamins paviršių priežiūros priemones, skirtas
pramonės reikmėms, pavyzdžiui, geležinkelių, lėktuvų infrastruktūros priežiūrai. Planuojama, jog čia bus
sukurtos 48 naujos darbo vietos. Bendrovė taip pat įsipareigojo skirti 1 mln. Lt darniosioms investicijoms, t.y.,
socialiniams projektams, didinantiems įmonės ir šalies konkurencingumą.
KELETAS FAKTŲ:

 Biotechnologijų sektoriaus indėlis į BVP sudaro apie 1 proc., tačiau prognozuojama, kad per artimiausius
metus didės iki 2 proc.
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