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DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 

INFORMACIJOS 
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PASTABOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

 Parodų Madride kalendorius Nuoroda  Nuolatos atnaujinama 

 Parodų Barselonoje kalendorius https://www.firabarc

elona.com/en/trade_

show/  

Nuolatos atnaujinama 

 Ispanijos parodų asociacijos 

skelbiamas parodų kalendorius 

http://www.afe.es/es

/Ferias/Listado-de-

Ferias  

Nuolatos atnaujinama 

 Parodų Valensijoje kalendorius Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

 Parodų Sevilijoje kalendorius Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

2022-

06-

17/20 

Ispanijos delegacija Ekspozicijų biuro 

Generalinėje Asamblėjoje Paryžiuje 

oficialiai pristatė Malagos miesto 

kandidatūrą Expo-2027 parodai. Kiti 

kandidatai: Minesota (JAV), Puketas 

(Tailandas), Belgradas (Serbija) ir 

Bariloche (Argentina). 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

 Ispanijos viešųjų pirkimų informacija Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2022-

06-01 

2022 m. balandžio mėn. Ispanija 

sulaukė 6,1 mln. turistų ir pasiekė 85 

proc. prieš-pandeminio lygmens. Šalia 

tradicinių turistų kilmės šalių (Jungtinė 

Karalystė, Prancūzija, Vokietija) taip 

pat išskirtos Airija, Nyderlandai ir 

Šveicarija, iš kurių atvyko daugiau 

turistų negu prieš pandemiją.  

Nuoroda  

2022-

06-01 

Ispanijos „Iberia“ avialinijos 2022 m. 

fiksavo ryškų (37 proc., 211 mln. 

EUR) prekės ženklo vertės augimą. – 

nurodo „Brand Finance“ ataskaita. 

„Iberia“ šiuo metu užima 31-ą vietą 

tarp 50 labiausiai vertinamų ir 

stipriausių pasaulio avialinijų. Kitos 

Ispanijos avialinijos „Vueling“ užimą 

50-tą vietą šiame sąraše.   

Nuoroda  

2022-

06-01 

Daugiau nei 30 Europos šalių sutarė 

dalintis žiniomis ir gerosiomis 

praktikomis turizmo duomenų valdymo 

Nuoroda  

https://www.ifema.es/en/calendar
https://www.firabarcelona.com/en/trade_show/
https://www.firabarcelona.com/en/trade_show/
https://www.firabarcelona.com/en/trade_show/
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias
https://exposale.net/en/exhibitions/all/all/125
https://www.neventum.com/tradeshows/seville
https://www.lavanguardia.com/economia/20220617/8347430/espana-presenta-lunes-paris-candidatura-malaga-expo-internacional-2027.html
https://thediplomatinspain.com/en/2022/06/the-government-will-defend-malagas-candidacy-for-expo-2027-in-paris-today/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/010622-turistasinternacionales.aspx
https://thediplomatinspain.com/en/2022/06/279857/
https://www.unwto.org/news/unwto-and-etc-datalab-to-power-european-tourism-forward
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ir analizės srityje per „DataLab“ tinklą. 

Tai – JT Pasaulio turizmo 

organizacijos ir Europos kelionių 

komisijos bendra iniciatyva.  

2022-

06-19 

Ispanijos spauda skelbia, kad per š.m. 

gegužės-spalio mėn. Ispanijos turizmo 

sektorius praras beveik 1 mln. rusų 

turistų. Svarstoma, kad augantys turistų 

skaičiai iš Jungtinės Karalystės, JAV ir 

kitų šalių galėtų kompensuoti dalį 

praradimo. 

Nuoroda  

2022-

06-21 

Pranešta, kad Alžyras suspenduoja 

bendradarbiavimą turizmo srityje su 

Ispanija. 

Nuoroda  

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2022-

06-07 

Ispanijos fintech ir insurtech 

asociacijos (AEFI) analizė, kurioje 

pateikiami pagrindiniai insurtech 

ekosistemą skatinantys veiksniai ir tam 

tikri iššūkiai, siekiant tolesnio 

sektoriaus augimo ateityje Ispanijoje. 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

 

 

 

2022-

06-08 

Ispanijos pirmoji viceprezidentė, 

Ekonomikos ir skaitmenizacijos 

ministrė Nadia Calviño tikisi, kad iki 

š.m. pabaigos pavyks patvirtinti 

startuolių įstatymą Ispanijos Kongrese. 

Įstatymo projektas supaprastina 

startuolių steigimo procedūras, numato 

paskatas siekiant pritraukti aukštos 

kvalifikacijos darbuotojus ir kt. 

Nuoroda  

2022-

06-10 

2022 m. birželio 8-10 d. Madride vyko 

10-tasis „South Summit“ – 

konferencija ir paroda skirta inovatyvių 

sprendimų paieškai ir startuolių plėtrai, 

laikoma vienu svarbiausių Pietų 

Europos ir Lotynų Amerikos verslumo 

ir inovacijų renginių. Čia susitinka 

startuoliai, didelės korporacijos ir 

investuotojai. Kaip nurodo 

organizatoriai, šių metų renginyje 

sulaukta 15 tūkst. dalyvių, 6 tūkst. 

startuolių, 1800 investuotojų, 220 

spaudos atstovų. 

Nuoroda Kiti „South Summit“ 

formato renginiai vyks: 

š.m. lapkričio 10-11 d. 

Bilbao (Ispanija); 2023 

m. kovo 28-30 d. 

Brazilijoje ir 2023 m. 

birželio 7-9 d. Madride. 

2022-

06-

22/24 

Ispanijos fintech ir insurtech asociacija 

(AEFI) kartu su partneriais parengė ir 

pristatė pirmąją Ispanijoje regtech 

Baltąją knygą. Dokumente 

apžvelgiamas regtech sektorius, 

Nuoroda  

 

Nuoroda 

 

 

Regtech Baltoji knyga  

                                                
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-consumo/2022/06/18/62ad995efc6c83213c8b45ca.html
https://thediplomatinspain.com/en/2022/06/algeria-orders-a-freeze-on-tourism-cooperation-with-spain/
https://www.asociacionfintech.es/aefi-voice/radiografia-del-ecosistema-insurtech-en-espana-claves-para-el-futuro/
https://future.inese.es/claves-para-que-el-ecosistema-insurtech-espanol-rompa-su-gap-con-europa/?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=la-integracin-entre-sistemas--lo-que-s
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/06/08/companias/1654688989_159151.html
https://www.southsummit.co/
https://www.southsummit.co/biscay/
https://www.asociacionfintech.es/sin-categorizar/el-sector-regtech-movera-mas-de-15-000-millones-de-euros-en-2025/
https://www.asociacionfintech.es/sin-categorizar/aefi-presenta-el-primer-libro-blanco-de-regtech-en-espana/
https://www.asociacionfintech.es/recursos/libro-blanco-de-regtech/
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pateikiama verslo modelių 

klasifikacija, paaiškinama reguliavimo 

sistema ir kt. 

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2022-

06-01 

Ispanijoje lankėsi Nigerijos prezidentas 

Muhammadu Buhari. Įvyko 

susitikimas su Ispanijos MP Pedro 

Sánchez. Pasirašytas MoU dėl 

ekonominio bendradarbiavimo, 

pažymėtas abipusis interesas stiprinti 

energetinius ryšius. 

Nuoroda  

2022-

06-08 

Europos Komisija suteikė galutinį 

pritarimą gamtinių dujų, skirtų elektros 

energijos gamybai Ispanijoje ir 

Portugalijoje, kainos apribojimui. 

Pirmus 6 mėn. dujų kaina bus ribojama 

iki 40 EUR/MWh, vėliau kaina bus 

didinama kol bus pasiektas 50 

EUR/MWh metinis vidurkis.  

Nuoroda  

2022-

06-

18/22 

Ispanijos spaudos analizė, kodėl 

pirmomis savaitėmis nebuvo pasiektas 

lauktas efektas dėl gamtinių dujų, 

skirtų elektros energijos gamybai 

Ispanijoje ir Portugalijoje, kainos 

apribojimo. Ribojimas leido išlaikyti 

maždaug 11 proc. mažesnę kainą 

vartotojams. Mažesnis negu planuota 

efektas aiškinamas didžiule karščio 

banga Ispanijoje, vėjo stoka bei stipriai 

išaugusiu elektros energijos poreikiu, 

kuris turi būti kompensuojamas 

kombinuoto ciklo dujinių elektrinių. 

Pastebima, kad taip pat išaugo pigesnės 

ispaniškos elektros eksportas į 

Prancūziją.  

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

 

2022-

06-29 

Didmeninė elektros kaina birželio 30 d. 

Ispanijoje siekė 193 EUR/MWh. 

Nuoroda  

Bendra ekonominė informacija 

2022-

06-

08/09 

OECD duomenimis, Ispanijos BVP 

šiemet augs 4,1 proc. (2021 m. gruodį 

buvo 5,5 proc. augimo prognozė). 

OECD prognozuoja, kad kainų 

augimas šiemet Ispanijoje sieks 8,1 

proc. 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

2022-

06-27 

EK patvirtino trečiąją (12 mlrd. EUR) 

ES atsigavimo fondo išmoką Ispanijai. 

Tokiu būdu Ispanijos gauta suma 

pasieks 31 mlrd. eurų. 

Nuoroda  

2022-

06-25 

Ispanija pratęsė dėl karo Ukrainoje 

priimtų ekonominės pagalbos 

Nuoroda  

https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2022/20220601_sanchez-buhari.aspx
https://elpais.com/economia/2022-06-08/la-comision-europea-aprueba-el-mecanismo-iberico-para-abaratar-la-luz.html
https://www.elconfidencial.com/economia/2022-06-18/interconexiones-electricas-francia-limite_3443988/
https://elpais.com/economia/2022-06-22/una-semana-de-tope-al-gas-ni-fiasco-ni-panacea.html
https://www.businessinsider.es/precio-luz-jueves-30-junio-horas-baratas-caras-1085459
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/06/09/62a0b7b4fc6c83176d8b45a4.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/06/07/economia/1654630342_443900.html
https://elpais.com/economia/2022-06-27/bruselas-aprueba-el-pago-del-segundo-tramo-de-12000-millones-del-fondo-de-recuperacion-para-espana.html
https://www.rtve.es/noticias/20220625/ayudas-anticrisis-gobierno/2385400.shtml
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priemonių galiojimą iki šių metų 

pabaigos. Tarp pagalbos priemonių yra 

PVM elektrai mažinimas nuo 10 iki 5 

proc. (ankščiau sumažinta nuo 21 

proc.), pratęsta 20 ct nuolaida kurui, 

numatyta 200 EUR išmoka mažas 

pajamas gaunantiems asmenims ir kt. 

2022-

06-29 

Metinė infliacija Ispanijoje pasiekė 

10.2 proc. 

Nuoroda  

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2022-

06-13 

Šiaurės Ispanijos Galisijos regiono La 

Coruña uostą pasiekė 18 tūkst. t. 

Ukrainos kukurūzų, kurie buvo 

išgabenti geležinkeliu per Lenkiją iki 

Swinoujscie uosto ir tada laivu į 

Ispaniją. Tai – pirmas Ukrainos grūdų 

pristatymas į Ispaniją nauju keliu per 

Baltijos jūrą. 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

LR garbės konsulas 

Galisijos regione galėtų 

tarpininkauti 

organizuojant logistikos 

grandinę tarp Klaipėdos 

ir La Coruña uostų.  

 

 

Parengė: 

Juozas Steponėnas, I sekretorius, juozas.steponenas@urm.lt ; +34 91 70 22 115 

______________________________________________________ 

(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos darbuotojo  

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

https://elpais.com/economia/2022-06-29/la-inflacion-se-desboca-al-102-en-junio-el-mayor-nivel-en-37-anos.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/06/13/62a7504bfc6c83f9408b458d.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/agricultura/2022/06/10/sorteado-maiz-ucraniano-bloqueo-ruso-llegar-galicia/0003_202206G10P34992.htm
mailto:juozas.steponenas@urm.lt

