
RUSIJA 

- Per 2020 metus Rusijoje savo veiklą baigė 1,54 mln. juridinių verslo vienetų, individualių įmonių 

ir fermerių ūkių. Tai didžiausias skaičius per 6 metus, pranešė Federalinė Mokesčių tarnyba. 

- Rusija, Baltarusija ir Kazachstanas kartu kurs žaliuosius transporto koridorius iš Europos į Kiniją. 

https://www.alta.ru/logistics_news/78787/ 

- „Gazprom“ paskelbė apie staigų dujų eksporto į ne NVS šalis padidėjimą -  Vokietija, Italija, 

Turkija, Austrija, Prancūzija, Nyderlandai, Lenkija ir Vengrija. 

- Užsienio automobiliams bus draudžiama išvykti iš Rusijos, kol nebus sumokėtos baudos. 

https://www.tks.ru/reviews/2021/01/28/01 

- 2020 m. Rusijos žemės ūkio produkcijos eksportas išaugo +20 proc, lyginant su 2019 m. ir sudarė 

29,4 mlrd. USD. 

- Padidėjusi paklausa vidaus rinkoje bei augusios eksporto kainos leido trąšų gamintojams fiksuoti 

rekordines trąšų gamybos apimtis. 

- Rusijos atsargose auksas pirmą kartą viršijo dolerį. 

- 2020 m. labiausiai išaugo šių krovinių eksportas - rūdos, šaldytų krovinių, grūdų, metalo laužo, 

anglies. 

- Centrinis bankas įspėjo apie kainų kilimą po karantino apribojimų panaikinimo. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje informaciją. 

UKRAINA 

- Ukraina ketina importuoti gamtines dujas iš Junginių Amerikos Valstijų per Kroatiją. 

- Nuo sausio 1 d. Ukraina atnaujino elektros energijos importą iš Baltarusijos Astravo AE. 

- Ukrainos užsienio prekybos deficitas 2020 m. sumažėjo dvigubai. 

- 2020 m. vartotojų kainos augo 5 proc. 

- Ekonomikos ministerija prognozuoja Ukrainos ekonomikos smukimą 3 proc. 

- Ukraina jau išnaudojo šių metų medaus ir sulčių eksporto į ES kvotas. 

- Didėja Ukrainos grūdų paklausa pasaulyje. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Ukrainoje informaciją. 

VOKIETIJA  

 

- Nuo sausio 11 d. Vokietijos ūkininkai gali teikti paraiškas tvariam ūkių modernizavimui įsigyjant 

aukščiausių technologijų prietaisus ir techniką (azoto sensoriai, skaitmeninės valdymo sistemos 

ir kt.). Šiai priemonei skirtas 1 mlrd. EUR. finansavimas. 

https://www.alta.ru/logistics_news/78787/
https://www.tks.ru/reviews/2021/01/28/01


- Remiantis naujaisiais Federalinės statistikos tarnybos paskelbtais skaičiais, Vokietijos 

mažmeninės prekybos sektorius 2020 metais užfiksavo didžiausią augimą, prekybos apimtys 

išaugo 5,3 proc. 

- „Mercedes“ ir „Honda“ paskelbė, kad nori dar šiemet į rinką pristatyti savaeigius automobilius ir 

taip aplenkti „Tesla“. 

- Vokietijos importo struktūroje 2020 m net 254 proc. išaugo lietuviškos kilmės rapsų (vienas 

svarbiausių Vokietijos žaliavinių žemės ūkio produktų) importas. Tai Lietuvą, Kanadą ir Ukrainą 

iškėlė į svarbiausių šio produktų tiekėjų gretas. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijoje informaciją. 

IZRAELIS 

- Duomenų bazė suinteresuotiems pristatyti savo produktus Izraelio rinkoje: 

https://www.chamber.org.il/37679/post-your-offer/ 

- Izraelio Centrinis Bankas paskelbė, kad siekiant reguliuoti nacionalinės valiutos augimą, per 2021 

m. supirks 30 mlrd USD. 

- 2020 m. Izraelio kibernetinio saugumo kompanijos pritraukė rekordines 2,9 mlrd USD investicijas 

į sektorių. 

- Per pandeminius 2020 m. Izraelio gyventojai panaudojo beveik 20 mlrd USD būsto paskolų, t.y. 

15 proc daugiau lyginant su 2019. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Izraelyje informaciją. 

ARMĖNIJA 

- Pasaulio bankas prognozuoja, kad Armėnijos ekonomika 2021 m. augs 3,1 proc., o 2022 m. - 4,5 

proc. 2020 m. ekonomika susitrauks 8 proc. 

- Parlamentas patvirtino daug Administracinių teisės pažeidimų įstatymo pakeitimų, numatančių 

griežtesnes bausmes verslo subjektams už tai, kad jie mokesčių institucijoms nepateikė 

reikiamos informacijos. 

- Vyriausybė planuoja patvirtinti dar vieną ekonominės paramos priemonių paketą ekonomikos 

atgaivinimui post COVID-19 ir karo pasekmių suvaldymui. Nuo sausio 12 d. karantinas pratęstas 

dar 6 mėn., tačiau atlaisvintos visos veiklos, sausumos sienos su Sakartvelu ir Iranu. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Armėnijoje informaciją. 

 

https://www.chamber.org.il/37679/post-your-offer/

