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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
2021-10-20
Pranešama, kad Alžyras iš Rusijos nupirko 60 000

kviečių, tai pirmas pirkimas iš Rusijos nuo 2016 m.
Tradiciniai kviečių Alžyrui tiekėjai – Prancūzija,
Vokietija, Latvija, Lietuva, Argentina parduoda
aukštos kokybės kviečius. Pirkimas iš Rusijos tapo
galimas, kai Alžyras sumažino reikalavimus kokybei.

2021-10-10

Alžyras siekia, kad importas neviršytų 30 milijardų
JAV dolerių. Jau anksčiau buvo uždrausta importuoti
kai kuriuos maisto ir pramonės produktus, dabar
išleistas sąrašas pavadinimu „Kita“. Bankams
nurodyta stabdyti įmonių, importuojančių produktus
iš sąrašo, mokėjimus. Importuoti ir perparduoti gali
tik valstybinės įmonės.

Bendra ekonominė informacija
2021-10-17
Naftos kainų augimas – išsigelbėjimas Alžyro
ekonomikai. TVF prognozuoja 3,4 % BVP augimą,
tačiau kalbant apie nedarbo mažinimą prognozės
neguodžia – TVF prognozuoja, kad nedarbas augs
nuo 14,1 % 2021m. pabaigoje iki 14,7 % 2022m.

2021-10-11

Energetikos ir kalnakasybos ministras Mohamed
Arkab garantavo, kad Alžyras laikysis sutartinių
įsipareigojimų tiekdamas gamtines dujas savo

INFORMACIJOS ŠALTINIS
https://www.algerieeco.com/2021/10/20/lalgerie-aimporte-60-000-tonnes-de-blerusse/

https://www.agenceecofin.com/co
mmerce/1010-92230-l-algerieinterdit-aux-entreprises-deproduction-l-importation-desbiens-classes-autres

https://www.algerie360.com/prixdu-petrole-le-fmi-revele-denouvelles-previsions-pour-lalgerie/

https://www.aps.dz/economie/12
8746-gaz-l-algerie-honorera-ses-

europiniams partneriams. Kalbėdamas apie
dujotiekio Nigerija – Europa, einančio per Alžyrą,
projektą, ministras informavo apie progresą.

engagements-contractuels-avecses-partenaires-europeens

2021-10-18

Alžyro ekspertas Bouziane Mahmah tvirtina, kad
Europa bus priklausoma nuo Alžyro energijos
šaltinių. Alžyro privalumas – tradicinių ir
atsinaujinančių energijos šaltinių įvairovė,
infrastruktūra, pigi gamybos kaina.

https://www.dzairdaily.com/energ
ie-voici-pourquoi-europe-resteradependante-algerie/

2021-10-19

Sonatrach vadovas Toufik Hakkar duodamas interviu
televizijai sakė, kad Alžyras turi neribotus
netradicinių dujų išteklius, jų dabartiniais naudojimo
tempais turėtų užtekti 150 metų. Jis paneigė gandus
apie Alžyro ketinimą pasitraukti iš OPEP

https://www.algerieeco.com/2021/10/19/toufikhakkar-les-reserves-de-gaz-nonconventionnel-de-lalgerieequivalent-a-150-ans-deconsommation-actuelle/

2021-10-19

Turkijos metalo pramonės gigantas Tosyali, lapkričio
mėn. Orane pradės naujos plokščio plieno gamyklos
statybas, planuojami pajėgumai – 2 milijonai tonų
per metus. Gamyklą planuojama pastatyti per 30
mėn.

https://www.aa.com.tr/fr/afrique/
alg%C3%A9rie-le-g%C3%A9antturc-de-la-sid%C3%A9rurgietosyali-va-implanter-une-usinedacier-plat-%C3%A0-oran/2396903

2021-10-31

Spalio 31 d. prezidentas Abdelmadjid Tebbounei
išleido pranešimą, kad neatnaujinama dujotiekio
Magrebas – Europa sutartis. Jis taip pat nurodė, kad
valstybinei įmonei Sonatrach įsakyta nutraukti bet
kokius komercinius ryšius su Maroko elektros ir
vandens tarnyba.

https://www.aa.com.tr/fr/politiqu
e/alg%C3%A9rie-maroc-gaz-lepr%C3%A9sident-tebbouneordonne-le-non-renouvellementdu-contrat-du-gazoducgme/2408246

2021-10-15

Farmacijos pramonės ministerija po ministro
Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahemd susitikimo
su Turkijos ambasadore pranešė, kad Turkijos
farmacijos įmonės ketina investuoti Alžyre į
biotechnologiją, konkrečiai – onkologiją.

https://www.algerieeco.com/2021/10/15/industriepharmaceutique-les-turcs-veulentinvestir-dans-la-production-debiotechnologie/
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