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DATA 
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INFORMACIJOS 

ŠALTINIS 
PASTABOS 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2022-

02-10 

Lotynų Amerikoje auga aukštos 

kvalifikacijos darbo vietų skaičius.  

Rekordinės 15 mlrd. USD investicijos 

2021 m. į startuolių sektorių leidžia 

vietos įmonėms ieškoti talentų.  

Nuoroda  

2022-

02-10 

Argentinos biotechnologijų įmonė 

„Bioceres Crop Solutions Corp“ siekia, 

kad Argentinos vyriausybė patvirtintų 

sausrai atsparių sojų pupelių stambaus 

masto gamybą. Šio leidimo siekiama 

net jei Kinija, kuri yra didžiausia 

neperdirbtų pupelių klientė, neduos 

importo leidimo. 

Nuoroda  

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2022-

02-01 

Pranešta, kad Kinija investuos į Atucha 

III atominės elektrinės statybas 

Argentinoje. Susitarimą pasirašė 

Argentinos valstybinė įmonė 

„Nucleoeléctrica Argentina“ ir Kinijos 

Nacionalinė atominės energetikos 

korporacija. Kontrakto vertė – 8 mlrd. 

USD. Planuojama pastatyti naują 1200 

MW galios AE bloką, šalia šiuo metu 

veikiančių dviejų. 

Nuoroda  

Bendra ekonominė informacija 

2022-

02-01 

Prieš prasidedant Argentinos 

prezidento vizitui į Rusiją ir Kiniją, 

spauda analizavo Argentinos 

ekonominius ryšius su šiomis šalimis. 

Kinija – antra Argentinos ekonomikos 

partnerė (po Brazilijos), kuriai tenka 8 

proc. Argentinos eksporto. Kinija yra 

didžiausia importuotoja į Argentiną, 

kuriai tenka 21 proc. viso Argentinos 

importo. Tuo tarpu Rusija nepatenka į 

pagrindinių ekonominių partnerių 

dešimtuką. 

 

Nuoroda  

                                                 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://www.batimes.com.ar/news/economy/latin-american-unicorns-are-helping-drive-a-regional-hiring-boom.phtml
https://www.batimes.com.ar/news/economy/argentine-biotech-pushes-for-soy-strain-spurned-by-top-buyer-china.phtml
https://www.lapoliticaonline.com/energia/el-gobierno-anuncio-la-construccion-de-atucha-iii/
https://www.eldiarioar.com/economia/vacunas-alimentos-descartes-numeros-intercambio-comercial-china-rusia_1_8707982.html


2 

 

2022-

02-03 

TVF vadovė Kristalina Georgieva 

spaudai teigė, kad TVF nauja programa 

Argentina yra pragmatiška, turinti savo 

ribas ir tuo pačiu įgyvendinama. TVF 

tikslas – atitraukti Argentiną nuo labai 

pavojingos aukštos infliacijos rizikos. 

Nuoroda  

2022-

02-

01/03 

Argentinos eksporto apimtis 2021 m. 

pasiekė 77,9 mlrd. USD. Tai – 

geriausias rodiklis nuo 2012 m. 

Importo apimtis sudarė 63 mlrd. USD.  

Nuoroda 

 

 

Argentinos užsienio 

prekybos ataskaita pagal 

šalis ir sektorius. 

2022-

02-06 

Argentina sulauks 14 mlrd. USD 

finansavimo iš Kinijos infrastruktūros 

projektams Argentinoje; o taip pat 

numatytas dar 9,7 mlrd. USD 

finansavimas Argentinai Naujojo šilko 

kelio iniciatyvos kontekste. 

Nuoroda  

2022-

02-15 

Metinė infliacija Argentinoje siekia 

50,7 proc.  

Nuoroda 

 

Pilna ataskaita 

2022-

02-18 

Argentinos centrinis bankas padidino 

palūkanų normą iki 42,5 proc. 

Nuoroda  

2022-

02-22 

Argentinos eksportas 2022 m. sausio 

mėn. augo 13 proc. lyginant su 2021 

m. sausio mėn. ir pasiekė 5,5 mlrd. 

USD. 

Importo apimtis sudarė 5,3 mlrd. USD 

ir augo 36,6 proc. lyginant su 2021 m. 

sausio mėn. 

Nuoroda  

2022-

02-23 

Pasaulio Bankas patvirtino 2 mlrd. 

USD finansavimą projektams 

Argentinoje 

Nuoroda  

2022-

02-

23/25 

Skelbiama, kad Argentinos BVP 

išaugo 10,3 proc. 2021 m. Tai – pirmi 

ekonomikos augimo metai nuo 2017 

m. 2020 m. Argentinos ekonomika 

susitraukė 9,9 proc. 2022 m. TVF 

prognozuoja maždaug 3 proc. 

ekonomikos augimą.  

Nuoroda 

 

 

Pilna ataskaita 
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Juozas Steponėnas, I sekretorius, juozas.steponenas@urm.lt ; +34 91 70 22 115 
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(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos darbuotojo  

pareigos, vardas pavardė, telefono numeris, el. paštas) 

https://www.lanacion.com.ar/economia/georgieva-bajo-las-expectativas-del-acuerdo-y-dijo-que-busca-sacar-al-pais-del-camino-muy-peligroso-nid03022022/
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/las-exportaciones-argentinas-alcanzaron-los-us-77934-millones-las-mas-altas
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/i_argent_02_22911A4A9AB1.pdf
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/acuerdo-con-china-la-argentina-obtiene-financiamiento-para-obras-de
https://www.batimes.com.ar/news/economy/inflation-in-argentina-reached-39-in-january-annual-rate-hits-507.phtml
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_02_22AF28D90E83.pdf
https://www.batimes.com.ar/news/economy/argentinas-central-bank-raises-key-rate-to-425.phtml
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/las-exportaciones-crecieron-21-con-respecto-enero-de-2019
https://www.batimes.com.ar/news/economy/world-bank-approves-us2-billion-of-funds-for-argentina-in-2022.phtml
https://www.batimes.com.ar/news/economy/indec-argentinas-gdp-grew-103-in-2021-following-three-years-of-decline.phtml
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emae_02_221C6EFD52E3.pdf
mailto:juozas.steponenas@urm.lt

