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Kam skiriami naftos 
fondo pinigai ?

Trys Norvegijos vyriausybės 
paramos etapai:

1. Įmonių likvidumo ir 
darbuotojų pajamų 
užtikrinimas;

2. Prarastų pajamų atstatymas ir 
garantinių paskolų schemos 
sukūrimas;

3. Ekonominio aktyvumo 
skatinimas ir darbo vietų 
kūrimas

Parama verslui

Pajamų užtikrinimas asmenims

Kitos kompensacijų schemos

Parama visuomenei svarbiems sektoriams

Kitos priemonės

Sumažėjusios mokestinės įplaukos



Nedarbas



Atsiskaitymai banko kortelėmis: 2019/2020



Tad koks šiandien Norvegijos ekonomikos „status quo“?





Norvegijos naftos ir dujų sektorius

• Sektorius sukuria apie 
13 proc. BVP;

• Sudaro apie 47 proc. 
šalies eksporto;

• Su sektoriumi 
tiesiogiai ar 
netiesiogiai siejasi 
apie 225 000 darbo 
vietų.



Norvegijos jūrinė pramonė

• 7500 Norvegijos įmonių;

• Apie 100 000 darbuotojų;

• Sukuriama vertė – 410 
mlrd. NOK arba 10 proc. 
BVP;

• Norvegijos savininkams 
priklauso apie 7 proc. 
pasaulio laivyno



Bendros tendencijos Norvegijos pramonėje

• Fokusas į stambias 
valstybines investicijas

• Siekis mažinti 
priklausomybę nuo Kinijos 
ir išnaudoti analogiškas 
nuotaikas Europoje

• Siekis, kad valstybiniuose 
užsakymuose maksimaliai 
dalyvautų Norvegijos 
įmonės

• Norvegijos vartotojai 
skatinami pirkti 
norvegiškas prekes



Norvegijos eksporto rinkos: BVP prognozės 2020 m.
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Norvegijos kronos kursas euro atžvilgiu



Norvegija atsiveria ... 

GEGUŽĖS 7 d.

❖ Privačiose patalpose iki 20 asmenų;

❖ Renginiuose iki 50 dalyvių;

❖ Karantinas mažinamas nuo 14 iki 10 d. 

GEGUŽĖS 11 D.

❖ Atidarytos mokyklos

BIRŽELIO 1 D.

❖ Atidaromi pramogų parkai 

❖ Atidaromos aptarnavimo vietos be 
maisto tiekimo

BIRŽELIO 15 D.

❖ Viešuose renginiuose iki 200 žmonių

❖ Atidaromi sporto klubai. 



Bet kelionės dar palauks... 

IKI RUGPJŪČIO 20 D. 

❖ Rekomenduojama vengti kelionių į 
užsienį;

❖ Draudžiama atvykti užsieniečiams 
(išimtys);

❖ Privalomas karantinas atvykusiems.

IKI BIRŽELIO 15 D.

❖ Sprendimas dėl kelionių į kitas Šiaurės 
šalis

❖ Jokių kelionių į poilsio namelius 
Švedijoje

IKI LIEPOS 20 D.

❖ Sprendimas dėl kelionių į artimas 
Europos valstybes



Pirmieji kontaktai... Duomenų bazė 



Naudingos nuorodos

• Versli Lietuva: www.verslilietuva.lt

• Komercijos atašė/ambasados kontaktai: https://no.mfa.lt/

• Verslo pradžia: https://www.altinn.no/en/

• Tarpininkai/prekybos agentai: http://www.commercialagents-scandinavia.com/index.html

• Parodos: http://www.norgesvaremesse.no/en/

• Viešieji pirkimai: https://www.doffin.no/

• Muitų tarifai: http://www.toll.no/

• Informacija apie Covid-19: www.udi.no/en

• Lietuvos-Norvegijos prekybos rūmai: https://www.lncc.no/

• Lietuvos profesionalų klubas Osle:  https://www.lncc.no/lpo/
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Kontaktai klausimams: 
El.paštas: darius.budrys@urm.lt

Tel.: +47 970 199 06
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