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PATEIKIAMOS INFORMACIJOS
APIBENDRINIMAS
Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
2020-12-27 AM ekonomikos ministras teigia, kad
importas iš EES valstybių narių, Kinijos,
taip pat Sakartvelo ir ES turėtų pakeisti
importą iš Turkijos, kurį vyriausybė
uždraus nuo 2021 m. sausio 1 d. 6 mėn.
Draudimas importuoti turkų prekes į
Armėniją vidaus rinkoje atvers 200 mln.
USD nišą.
AM importavo drabužius, citrusinius
vaisius, automobilius, įrangą ir
mechanizmus (elektrinius šildytuvus,
šaldytuvus ir kt.), naftą ir naftos
produktus, chemikalus ir netauriuosius
metalus.
Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija

INFORMACIJOS ŠALTINIS

DATA

http://arka.am/en/news/busine
ss/armenian_minister_says_i
mports_from_eeu_russia_eu_
china_and_georgia_should_re
place_banned_imports_fr/

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
Bendra ekonominė informacija
2020-12-04 Remiantis Statistikos tarybos duomenimis,
2020 m. sausio – lapkričio mėn. vartotojų
kainos augo 1 proc., palyginus su tuo
pačiu 2019 m. laikotarpiu.
2020-12-04 AM premjeras N. Pashinyan EES
susitikime paragino sukurti bendrą naftos,
naftos produktų ir dujų rinką, kad būtų
sukurtos vienodas ir nediskriminacines
konkurencijos sąlygas visuose sąjungos
valstybių narių ekonomikos sektoriuose.

http://arka.am/en/news/econo
my/armenia_s_consumer_pri
ces_grow_by_1_69_year_on_
year_in_november_2020/
http://arka.am/en/news/econo
my/armenian_premier_calls_f
ormation_of_common_marke
ts_for_oil_oil_products_and_
gas_within_eaeu_necessar/

AM Civilinės aviacijos komitetas paneigė
gandus, kad Raynair avialinijos nusprendė
nevykdyti skrydžių į AM. Raynair ketina
atnaujinti skrydžius vasaros sezonu,
atsižvelgiant į koronaviruso pandemiją.
Finansų ministras atkreipia, kad norint
sulaukti investicijų šalyje, reikalingas
politinis stabilumas. Investuotojo tikslas
yra gauti maksimalų pelną su minimalia

http://arka.am/en/news/busine
ss/armenian_civil_aviation_c
ommittee_denies_rumors_tha
t_ryan_air_terminates_flights
_to_yerevan/
http://arka.am/en/news/econo
my/armenia_needs_political_
stability_to_ensure_growth_a
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rizika. Tai galima pasiekti tik nuspėjamoje
aplinkoje, ko nėra Armėnijoje (karo K.
Karabache pasekmės).
Finansų ministro nuomone,
neigiamas koronaviruso krizės poveikis
dar nepasibaigė; bet tikimasi, kad
ekonomikos atsigavimas prasidės 2021 m.
Eurazijos plėtros banko vertinimu, 2020
m. AM ekonomika sumažės 6,4%, o 2021
m. – augs 4,9%. Armėnijos BVP atsistatys
iki ikikrizinio lygio tik 2022 m.
Rusijos žemės ūkio prekių priežiūros
tarnyba „Rosselkhoznadzor“ uždraudė
pomidorų ir pipirų importą iš AM nuo
gruodžio 14 d., nes jie užkrėsti pepino
mozaikos virusu. Toks pat draudimas
anksčiau pritaikytas ir Azerbaidžianui
(pomidorams ir obuoliams).
Nacionalinė Asamblėja patvirtino 2021 m.
biudžetą. Numatoma
1,5 trilijono dramų arba maždaug 2,4
mlrd. eurų pajamos ir 1,8 trilijono dramų
arba 2,9 mlrd. eurų išlaidos; deficitas 0,5
mlrd. eurų arba 5,3% siūlomo BVP.
Valstybės biudžete numatomas
nominalaus BVP augimas nuo 319 mlrd.
iki 6 trilijonų 395 mlrd. dramų, kas lygu
maždaug 10 mlrd. Eurų 2021 m.
Prognozuojama, kad BVP augs 3,2%.
Infliacija 2021 m. apie 4% (± 1,5%).
Latvijos Air Baltic avialinijos planuoja
pradėti tiesioginius skrydžius į Jerevaną
nuo birželio mėn.

2020-12-15

JAV ambasadorė Jerevane ir naujai
paskirtas Ekonomikos ministras V.
Kerobyan aptarė JAV remiamas
bendrabiavimo sritis - turizmą, žemės ūkį
ir reguliavimo reformas, skirtas geresnei
verslo aplinkai, taip pat vandens ir
energetikos sektorius.

2020-12-15

Centrinis bankas prognozuoja 7,2 proc.
ekonomikos susitraukimą 2020 m.
Ekonomistai numato dar didesnį kritimą
8,5-9,3 proc.

2020-12-17

Ekonomikos ekspertų vertinimu, karo K.
Karabache nuostoliams (žmogiškiems ir
fizinimas) likviduoti, atstatymui gali
prireikti daugiau nei 200 mln. USD. De
facto K. Karabacho administracija teigia,
jog reikės 1,5 mlrd. USD

nd_attract_new_investments_
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my/negative_impact_of_coro
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ss/russia_s_agricultural_good
s_watchdog_bans_imports_of
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my/armenian_parliament_app
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http://arka.am/en/news/econo
my/armenian_central_bank_p
redicts_7_2_decline_for_202
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http://arka.am/en/news/econo
my/jrbashyan_predicts_8_5_t
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2020-12-18

Vicepremjeras M. Grigoryan ir Gazprom
vadovas A. Miller aptarė dujų tiekimo
AM 2020 ir 2021 m. klausimus.

2020-12-18

Nacionalinė asamblėja atidėjo kai kurių
kovos su tabaku įstatymų nuostatų, kurios
turėjo įsigalioti 2021 m. sausio 1 d.,
įsigaliojimą. Draudimas naudoti tabako
gaminius viešojo maitinimo įstaigose
įsigalios 2022 m. kovo 15 d.
Armėnijos viešųjų paslaugų reguliavimo
komisija patvirtino Armėnijos dujų
paskirstymo bendrovės „Gazprom“ 2021–
2025 m. Investicijų programą, kurios
suma yra 108,8 mlrd. dramų.
Metsamor AE ir Rusijos TVEL
branduolinio kuro įmonė pasirašė sutarties
dokumentus dėl Rusijos branduolinio kuro
tiekimo 2021 m. su Metsamor AE
Rusijos Rosatom Armėnijos vyriausybės
kontraktuota AE modernizavimo darbams.
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Statistikos tarnybos duomenimis, AM
užsienio prekybos apyvarta 2020 m.
sausio – lapkričio mėn. sudarė 6 356,0
mln. USD, tai yra 12,4% mažiau nei tuo
pačiu laikotarpiu prieš metus.
Eksportas iš AM 2020 m. sausio –
lapkričio mėn., palyginti su tuo pačiu
2019 m. laikotarpiu, sumažėjo 5,2% ir
sudarė 2 284,0 mln. USD.
Importas sudarė 4072,0 mln. USD, t.y.
15,9% mažiau nei 2019 m. sausio –
lapkričio mėn.
Valstybės mokesčių komitetas primena,
kad nuo 2021 m. sausio 1 d. importo
draudimas taikomas 6 mėn. visoms turkų
kilmės prekėms, nurodytoms sąraše,
importuojamoms iš visų šalių - Turkijos,
Sakartvelo ir kitų, įskaitant EES valstybes
nares.
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Elektros energijos gamyba Armėnijoje per
2020 m. 9 mėn. išaugo 1,8 proc. (6.990.5
mlrd. kWh), palyginus su tuo pačiu 2019
m.laikotarpiu.
AM Teritorinio administravimo ir
infrastruktūros ministerijos delegacija
lankėsi Irane. Susitikimuose su Irano
atstovais aptartas programos „Dujos
mainais į elektrą“ tolesnis
įgyvendinimas.Programa įgyvendinama
nuo 2009 m., ją planuojama pratęsti iki
2040 m. didinant dujų ir elektros kiekį.
Taip pat aptarti trečios, aukštos įtampos
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http://arka.am/en/news/busine
ss/armenian_state_revenue_c
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elektros perdavimo linijos statybos
klausimai.
Nuo 2021 m. 10 iš 12 administracinių
Jerevano rajonų bus nemokama
automobilių stovėjimas, išskyrus miesto
centrą, o vairuotojai už kelių eismo
taisyklių pažeidimus bus baudžiami tik
pagal vaizdo įrašus. Šiuo metu stovėjimo
1 val. kainuoja (20 centų/100 dramų), 1
diena- 500 dramų/1 USD. Metinis
mokestis yra 12 000 dramų už neribotą
stovėjimo laiką (14 USD). Bauda yra
5000 dramų/10 USD.
AM valstybinis pajamų komitetas
informuoja, kad dėl koronaviruso
pandemijos, paskelbtos karo padėties,
prasidėjus karui K. Karabache, mokesčių
surinkimas su mažėjo, kad komitetas
vistiek gebėjo atlikti savo darbą.
„Gazprom“ pratęsė dujų tiekimo
Armėnijai sutartį 2021 m. I ketvirčiui
Šalys tęs konsultacijas dėl dujų tiekimo ir
kainų vėlesniam laikotarpiui.

http://arka.am/en/news/busine
ss/street_parking_will_be_pai
d_only_in_the_downtown_ye
revan/

http://arka.am/en/news/econo
my/armenian_tax_authorities
_collect_1_trillion_381_billio
n_drams_in_taxes_and_dutie
s/

http://arka.am/en/news/busine
ss/russian_gazprom_extends_
contract_for_supply_of_natur
al_gas_to_armenia_in_quarte
r_one_2021/
Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
Parengė: LR ambasados Armėnijoje ministrė patarėja Nida Dalmantaitė; +374 10297682, +370 70 653736,
nida.dalmantaite@urm.lt
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