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DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 

INFORMACIJOS 
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PASTABOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2022-

03-28 

Argentinos vidaus prekybos valstybės 

sekretorius Roberto Feletti surengė 

susitikimą su pagrindinių įmonių, 

gaminančių plataus vartojimo prekes, 

vadovais, per kurį buvo siekiama 

įmonių įsipareigojimo dėl 1700 

produktų kainų sumažinimo iki š.m. 

kovo 10 d. lygio ir produktų tiekimo 

garantavimo. 

Nuoroda  

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2022-

03-10 

Argentinos nacionalinis statistikos ir 

surašymų institutas paskelbė 2021 m. 

Argentinos eksporto informaciją pagal 

atskiras Argentinos provincijas ir 

regionus. Daugiausiai prekių buvo 

eksportuota iš Pampeana regiono, 

kuriam priklauso Buenos Aires, 

Córdoba, Santa Fe ir kt. provincijos.   

Nuoroda  

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

 Informacija apie atvykimo į Argentiną 

taisykles. 

Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2022-

03-28 

Straipsnis, kuriame analizuojama 

gamtinių dujų Argentinoje padėtis ir 

perspektyvos. 

Nuoroda  

Bendra ekonominė informacija 

2022-

03-

03/04 

Spauda nagrinėja Argentinos 

susitarimo su Tarptautiniu valiutos 

fondu (TVF) dėl 44 mlrd. USD skolos 

restruktūrizavimo detales.  

Nuoroda 

Nuoroda 

Nuoroda 

 

2022-

03-11 

Argentinos Kongresas didele balsų 

persvara patvirtino susitarimą su TVF 

dėl skolos restruktūrizavimo.  

Nuoroda  

2022-

03-15 

Metinė infliacija 2022 m. vasario mėn. 

Argentinoje išaugo ir siekia 52,3 proc. 

(50,7 proc. 2022 m. sausio mėn.). 

Nuoroda  

2022-

03-18 

Argentinos Senatas didele balsų 

persvara patvirtino susitarimą su TVF 

dėl skolos restruktūrizavimo.   

Nuoroda  

https://www.eldiarioar.com/economia/roberto-feletti-reunio-empresarios-insto-retrotraer-1-700-precios-10-marzo_1_8869667.html
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/opex_03_22AC291C9FFE.pdf
https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/ddjj-migraciones
https://www.batimes.com.ar/news/economy/war-turns-argentinas-shale-boom-dream-into-gas-buying-nightmare.phtml
https://www.batimes.com.ar/news/economy/argentinas-government-announces-debt-deal-with-international-monetary-fund.phtml
https://www.batimes.com.ar/news/economy/argentina-to-get-us98-billion-from-imf-after-agreement-approval.phtml
https://elpais.com/economia/2022-03-03/el-fmi-anuncia-un-acuerdo-realista-y-creible-con-argentina-para-refinanciar-su-deuda.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-11/amplio-respaldo-de-la-camara-de-diputados-de-argentina-al-acuerdo-con-el-fmi.html
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_03_22442CA948AA.pdf
https://elpais.com/internacional/2022-03-18/el-congreso-argentino-aprueba-con-una-amplia-mayoria-el-acuerdo-con-el-fmi.html
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2022-

03-25 

TVF patvirtino „Pratęsto finansavimo 

priemonę“ (Extended Fund Facility 

(EFF) dėl 44 mlrd. USD Argentinos 

skolos restruktūrizavimo ir TVF 

išmokėjo Argentinai 9,8 mlrd. USD. 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

 

2022-

03-30 

Argentinos ekonomika 2022 m. sausio 

mėn. augo 5,4 proc. lyginant su 2021 

m. sausio mėn., tačiau lyginant su 2021 

m. gruodžio fiksuotas 0,5 proc. 

kritimas. 

Nuoroda  

2022-

03-30 

Skelbiama, kad Argentinoje sumažėjo 

skurdo lygis – 2021 m. II pusmetį 37 

proc. gyventojų (10,8 mln.) gyveno 

skurde, kai tuo tarpu 2021 I pusmetį šis 

rodiklis siekė 40 proc.  

Nuoroda  
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https://www.batimes.com.ar/news/economy/imf-approves-argentinas-us45-billion-deal-already-facing-risks.phtml
https://www.batimes.com.ar/news/economy/argentina-receives-us97-billion-after-imf-board-signs-off-on-debt-deal.phtml
https://www.batimes.com.ar/news/economy/economy-grew-542-in-january-year-on-year-but-fell-from-previous-month.phtml
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_03_22F5E124A94B.pdf
mailto:juozas.steponenas@urm.lt

