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Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2019-04-23 Premjeras susitikime su studentais  

Valstybiniame Jerevano institute sakė, 

kad ARM turėtų tapti aukštųjų 

technologijų šalimi, o jos technologijų 

sektorius turėtų tapti šalies 

ekonomikos lokomotyvu. Didžiausias 

ARM mokesčių mokėtojas turėtų tapti 

technologijų sektorius, kai šiuo metu 

didžiausios mokesčių mokėtojos yra 

monopolinės bendrovės ir kasybos 

įmonės. 

http://arka.am/en/news/eco

nomy/technology_sector_s

hould_become_locomotive

_for_armenia_s_economy/ 

 

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija 

    

Bendra ekonominė informacija 

2019-04-04 2019 m. I ketv. investicijos į 

vyriausybės patvirtintas lengvatines 

programas sudarys 146 mln. USD. 

Vyriausybė patvirtino 13 programų, 

kurios padės sukurti 912 naujų darbo 

vietų. Palyginimui per tą patį 2018 m. 

laikotarpįbuvo patvirtintos 6 

lengvatinės programos, iš viso 5 mln. 

JAV USD, tai sudarė 140 naujų darbo 

vietų. 

http://arka.am/en/news/eco

nomy/investments_in_gove

rnment_approved_preferen

tial_programs_will_amoun

t_to_146_million_prime_m

inister_p/ 

 

2019-04-05 ARM Valstybės pajamų komitetas  

pateikė ieškinį didžiausios ž.ū. 

produktų eksporto kompanijos Spayka 

gen. direktoriui D. Ghazaryan, kuris 

buvo sulaikytas už mokesčių slėpimą – 

14,4 mln. USD 2015-2016 m. 

http://arka.am/en/news/busi

ness/armenian_state_reven

ue_committee_asks_local_

court_to_allow_the_arrest_

of_spayka_ceo/ 

 

2019-04-05 Nacionalinio Statistikos komiteto 

duomenimis, tiesioginės užsienio 

investicijos į ARM 2018 m. siekė 

http://arka.am/en/news/eco

nomy/some_254_3_million

_channeled_into_armenian

 



254,3 mln. JAV USD (kiek daugiau 

nei 2017 m. – 249 mln. USD). 

Didžioji dalis investicijų buvo iš 

Rusijos. 

_economy_in_2018_as_for

eign_direct_investments_/ 

2019-04-08 ARM ekonomikos plėtros ir 

investicijų ministerija ir Rusijos 

federalinė turizmo agentūra 

(Rostourizmas) pasirašė 2019-2021 m. 

bendrų veiksmų programą. Jos tikslas  

padidinti turistų srautus tarp šalių, 

supaprastinti formalias procedūras, 

užmegzti ryšius tarp dviejų šalių 

turizmo organizacijų, keistis 

specialistais ir žurnalistais ir kt. 

http://arka.am/en/news/tour

ism/armenia_russia_sign_j

oint_actions_program_in_t

ourism_industry_for_2019

_2021/ 

 

2019-04-08  Nacionalinio statistikos komiteto 

duomenimis, 2018 m. nedarbo lygis 

ARM sumažėjo iki 20,4 proc. 2018 m. 

(20,8 proc. 2017 m.) Buvo 234 tūkst. 

bedarbių (palyginimui 236 tūkst. 2017 

m.). 

http://arka.am/en/news/eco

nomy/unemployment_rate_

in_2018_was_20_4_percen

t_/ 

 

2019-04-09 ARM, Rusijos, Irano ir Sakartvelo 

ekspertai Teherane susitiks aptarti 

Šiaurės-Pietų elektros koridoriaus 

statybos aspektus (balandžio 15-17 d.) 

Po ekspertų susitikimo vyks keturių 

šalių energetikos ministrų pavaduotojų 

susitikimas, kuris taip pat planuojamas 

Teherane balandžio 1 d. - gegužės 1 d.  

Susitikimų ir diskusijų rezultatai bei 

pasiūlymai bus pristatyti ministrų 

susitikime, kuris vyks birželio 16–18 

d. Teherane. 

http://arka.am/en/news/tech

nology/power_experts_fro

m_armenia_russia_iran_an

d_georgia_to_consider_nor

th_south_electricity_corrid

or/ 

 

2019-04-09 Vasario ir kovo mėn. keleivių srautas į 

Jerevano tarptautinį oro uostą padidėjo 

ų proc. 

http://arka.am/en/news/busi

ness/armenian_airports_rep

ort_7_increase_in_passeng

er_flow_in_two_months_o

f_2019/ 

 

2019-04-11 Tarptautinis valiutos fondas savo 

naujausioje ataskaitoje prognozuoja, 

kad ARM ekonomika 2019 m. augs 

4,6%. Tikimasi, kad infliacija bus 

2,1%.  

2018 m. ekonomikos augimas buvo 

5%, o infliacija - 2,5%. ARM 

Vyriausybės augimo prognozė 2019 

m. - 4,9%; infliacijos lygis yra 2,7%. 

http://arka.am/en/news/eco

nomy/imf_predicts_4_6_pe

rcent_growth_for_armenia

_in_2019/ 

 

2019-04-12 Nacionalinės statistikos komiteto 

duomenimis, ARM kasybos pramonė 

2019 m. sausio ir vasario mėn.  patirė 

7,3 proc. nuosmukį, palyginus su tuo 

pačiu laikotarpiu 2018 m. Per 

pirmuosius du 2019 mėnesius metalo 

rūdų gavyba sumažėjo 8,2 proc. Viena 

iš priežasčių, Amulsar aukso kasykla, 

http://arka.am/en/news/busi

ness/armenia_s_mining_in

dustry_dropped_by_7_3_p

ercent_in_two_months_to_

45_2_billion_drams/ 

 



kuri yra 2-oji grynųjų aukso atsargų 

atžvilgiu, jau 6 mėnesius neveikia. 
2019-04-15 ARM MP N. Pashinyan surengė 

darbinį pasitarimą su ministrais, 

valstybinių agentūrų vadovais, 

Jerevano meru, centrinio banko 

atstovais ir premjero darbuotojais. 

Pasitarimo metu MP aptarė 

ekonominei revoliucijai įgyvendinti 

reikalingas priemones ir veiksmus. 

http://arka.am/en/news/eco

nomy/pashinyan_reviews_

progress_in_economic_ref

orms_/ 

 

2019-04-16 ARM ir RF veda derybas dėl Rusijos 

paskolos, kuri buvo suteikta Jerevanui, 

pratęsimo. Pagal susitarimą šalys 

turėtų susitarti dėl konkrečių veiksmų 

grafiko paskolos grąžinimui iki 2021 

m. pabaigos, o ne 2019 m. 

http://arka.am/en/news/eco

nomy/russia_to_extend_ar

menian_loan_s_repayment

_/ 

http://arka.am/en/news/eco

nomy/rosatom_supports_pr

olongation_of_russia_s_loa

n_provided_for_extension_

of_armenian_nuclear_pow

er_plan/ 

 

2019-04-18 ARM vyriausybė nusprendė įsteigti 

Valstybės palūkanų fondą. 

Ekonomikos vystymo ir investicijų 

ministras sakė, kad tai kokybiškai 

naujas žingsnis modernizuojant 

investicijų pritraukimo mechanizmus. 

Fondas turės 10 mln. USD projektus, 

kurie gali būti įdomūs įvairiems 

investuotojams ir investiciniams 

fondams. 

http://arka.am/en/news/eco

nomy/armenia_to_establish

_state_interest_fund_/ 

 

2019-04-18 ARM Premjeras paprašė Valstybinio 

pajamų komiteto, Policijos ir 

Nacionalinės saugumo tarnybos duoti 

baudas degalinėms už nepateiktus 

kasos čekius. 

http://arka.am/en/news/busi

ness/pashinyan_asks_autho

rities_to_fine_gas_and_pet

rol_stations_thousand_time

s_a_day_for_failure_to_pr

ovi/ 

 

2019-04-19 Eurazijos plėtros banko duomenimis, 

2019 m. ARM ekonomika augs 5,3%. 

2019 m. sausio-vasario mėn. ARM 

ekonominė veikla išaugo 6,5%, visų 

pirma dėl statybos, prekybos ir 

paslaugų. 

http://arka.am/en/news/eco

nomy/edb_predicts_5_3_p

ercent_growth_for_armeni

a_in_2019/ 

 

2019-04-23 ARM Parlamentas ratifikavo Eurazijos 

ekonominės sąjungos ir Kinijos 

prekybos ir ekonominio 

bendradarbiavimo susitarimą. 2018 m. 

pasirašyta sutartis ragina vyriausybę 

reguliuoti bendradarbiavimo 

mechanizmus. Susitarime nėra 

numatytas muitų mažinimas, o 

pagrindinis dėmesys skiriamas 

bendradarbiavimui prekybos apsaugos 

ir subsidijų teikimo, techninio ir 

muitinės reguliavimo, fitosanitarijos, 

http://arka.am/en/news/eco

nomy/armenian_parliament

_ratifies_agreement_on_tra

de_and_cooperation_betwe

en_eeu_and_china/ 

 

http://arka.am/en/news/economy/russia_to_extend_armenian_loan_s_repayment_/
http://arka.am/en/news/economy/russia_to_extend_armenian_loan_s_repayment_/
http://arka.am/en/news/economy/russia_to_extend_armenian_loan_s_repayment_/
http://arka.am/en/news/economy/russia_to_extend_armenian_loan_s_repayment_/


sanitarijos, veterinarinės kontrolės, 

intelektinės nuosavybės apsaugos, 

elektroninės prekybos srityse. 
2019-04-25 ARM vyriausybė patvirtino priemonių 

planą, kuris turi būti įgyvendintas šiais 

metais, siekiant pagerinti šalies verslo 

aplinką. Ekonomikos plėtros ir 

investicijų ministras sakė, kad buvo 

parengta apie 50 priemonių, siekiant 

pagerinti šalies poziciją Doing 

Business Index’e.   

http://arka.am/en/news/busi

ness/government_approves

_measures_to_improve_ar

menia_s_ranking_in_doing

_business_index/ 

 

2019-04-26 Latvis Travel Blog“ projekto įkūrėjas 

A. Alimovas dalyvavo tarptautinėje 

turizmo parodoje „TourExpo-2019“ 

Jerevane. Svečias skaitė paskaitą apie 

turizmo pramonės plėtros 

perspektyvas. 

http://arka.am/en/news/tour

ism/in_tourexpo_2019_to_

take_place_in_yerevan/ 

 

2019-04-26 Premjeras N. Pashinyan praneša, kad 

per praeitus metus sukurta 50 tūkst. 

darbo vietų. Daugiausia darbo vietų 

sukurta didmeninėje ir mažmeninėje 

prekyboje, perdirbimo pramonėje, 

paslaugų, IT, administravimo ir kt. 

sektoriuose. Kritikai tvirtina, kad tai 

nėra naujos darbo vietos, jos nebuvo 

deklaruotos, siekiant išvengti 

mokesčių mokėjimo.   

http://arka.am/en/news/eco

nomy/armenian_premier_e

xplains_where_50_000_ne

w_jobs_have_come_from/ 

 

2019-04-26 Nacionalinio Statistikos komiteto 

duomenimis, ARM užsienio prekybos 

apyvarta per 2019 m. I ketv. sumažėjo 

5%  - iki maždaug 1,628,8 mlrd. USD 

(palyginus su 2018 m. tuo pačiu 

laikotarpiu). Eksportas sumažėjo 

8,6%, iki 543 mln. USD, o importas 

sumažėjo 3,1% iki 1,085,8 mlrd. USD. 

http://arka.am/en/news/eco

nomy/armenia_s_foreign_t

rade_down_by_5_percent_

in_quarter_one_2019/ 

 

2019-04-29 Balandžio 30 d. Jerevane surengtas 

Eurazijos ekonominės sąjungos 

Tarpvyriausybinės tarybos susitikimas, 

kuriame dalyvavo Rusijos, 

Baltarusijos, Kazakstano ir Kirgizijos 

Premjerai.  

http://arka.am/en/news/eco

nomy/russian_premier_to_

visit_armenia_for_eurasian

_intergovernmental_counci

l_s_session_/ 

 

2019-04-29 Rusija ir ARM ketina iki 2030 m. 

sukurti bendrą dujų tiekimo 

infrastruktūros sistemą. Ankstesnė 

dujų pirkimo-pardavimo sutartis 

baigėsi 2018 m. 2019 m. galioja 

papildoma sutartis, kurioje nustatyta 

dujų kaina. Sutartis pasirašyta tarp 

„Gazprom Export“ ir „Gazprom 

Armenia“. Energetikos infrastruktūros 

ir gamtinių išteklių ministerija mano, 

kad pagrįsta sudaryti 5 metų sutartį su 

„Gazprom“ dėl dujų kainos, o ne 

derėtis kasmet. 

http://arka.am/en/news/eco

nomy/general_scheme_of_

russian_gas_supply_to_ar

menia_for_period_before_

2030_under_discussion_no

w_/ 

 



2019-04-30 ARM Premjeras susitiko su TATENA 

gen. direktoriumi Yukiya Amano. N. 

Pashinyan pažymėjo, kad ARM labai 

vertina nuolatinį bendradarbiavimą su 

TATENA, kuri yra labai svarbi 

siekiant suderinti ARM energetikos ir 

branduolinės saugos sistemas su 

tarptautiniais standartais ir gebėjimų 

stiprinimu. 

http://arka.am/en/news/eco

nomy/pashinyan_and_iaea

_director_discuss_cooperat

ion_enhancement_/ 

 

2019-04-30 ES suteiks 30 mln. eurų paramą trijų 

Š. Armėnijos regionų ekonominiam 

vystymuisi. Lėšos bus naudojamos 

turizmo, žemės ūkio ir amatų plėtrai 

remti. 

http://arka.am/en/news/eco

nomy/eu_to_provide_40_

million_euros_for_develop

ment_of_armenian_regions

/ 

 

2019-04-30 EES Tarpvyriausybinės tarybos 

susitikime Jerevane Premjeras teigė, 

kad ARM niekas negali manipuliuoti 

savo politine įtaka. Galutinis didelio 

masto vyriausybės reformų tikslas yra 

sukurti konkurencingą ir 

technologiškai išsivysčiusią 

ekonomiką ir šiuolaikinę visuomenę, 

grindžiamą visuotiniais lygybės, 

teisingumo ir teisinės valstybės 

principais. Per praėjusius metus 

valdžios institucijos sugebėjo pasiekti 

apčiuopiamų rezultatų kovoje su 

korupcija, sudaryti vienodas sąlygas 

visiems ūkio subjektams ir sustiprinti 

teismų nepriklausomumą. 

http://arka.am/en/news/eco

nomy/pashinyan_no_one_i

n_armenia_can_manipulate

_their_political_influence/ 

 

    

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

    

Parengė: LR ambasados Armėnijoje ministrė patarėja Nida Dalmantaitė; +374 10297682, +370 70 653736, 

nida.dalmantaite@urm.lt   

_____________________ 
1 MTEPI – moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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