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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

 Parodų Madride kalendorius Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

 Parodų Barselonoje kalendorius https://www.firabarc
elona.com/en/trade_
show/  

Atkreiptinas dėmesys į 
EU-Startups Summit, 
kuris vyks š.m. gegužės 

12-13 d. Daugiau 
informacijos šioje 
nuorodoje. 

 Ispanijos parodų asociacijos 
skelbiamas parodų kalendorius 

http://www.afe.es/es
/Ferias/Listado-de-
Ferias  

Nuolatos atnaujinama 

 Parodų Valensijoje kalendorius Nuoroda 
 

Atkreiptinas dėmesys į 
Valencia Digital 
Summit, kuris vyks š.m. 
spalio 24-26 d. Daugiau 

informacijos šioje 
nuorodoje.   

 Parodų Sevilijoje kalendorius Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2022-

03-02 

Ispanijos įmonė Indra Pietų Korėjoje 

pastatė pirmąjį Azijoje 3D civilinės 
aviacijos radarą. 

Nuoroda  

2022-

03-07 

Ispanijos įmonė Acciona gavo leidimą 

statyti 923 MW vėjo jėgainių parką 
Australijoje. Statybos prasidės 2022 m. 
II ketv. Investicija siekia 1,16 mlrd. 
EUR. 

Nuoroda  

2022-
03-09 

Ispanijos Transporto, mobilumo ir 
miestų darbotvarkės ministerijos 
konsultacinė įmonė Ineco pirmoji 

Ispanijoje gavo Tarptautinės civilinės 
aviacijos organizacijos (ICAO) 
pripažinimą dėl skrydžių 
instrumentinių procedūrų dizaino. Tokį 
pripažinimą turi tik 14 įmonių 

pasaulyje.  

Nuoroda  

2022-
03-15 

Ispanijos geležinkelių bendrovė CAF 
pasirašė 200 mln. EUR vertės 

kontraktą su Saudo Arabijos valstybine 
geležinkelių operatore. Kontraktas 

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/
https://www.eu-startups.com/eu-startups-summit-2022/
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://valenciadigitalsummit.com/
https://valenciadigitalsummit.com/
https://valenciadigitalsummit.com/
https://www.neventum.com/tradeshows/seville
https://thediplomatinspain.com/en/2022/03/indra-to-install-asias-first-3d-civil-aviation-radar-in-south-korea/
https://thediplomatinspain.com/en/2022/03/acciona-obtains-authorization-to-build-its-largest-wind-farm-in-australia/
https://www.ineco.com/webineco/dise%C3%B1o-de-procedimientos-de-vuelo-y-organizaci%C3%B3n-del-espacio-a%C3%A9reo
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Paginas/2022/090322-ineco-oaci.aspx
https://thediplomatinspain.com/en/2022/03/caf-signs-a-200-million-service-contract-in-saudi-arabia/
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apima Saudo Arabijos traukinių 

priežiūrą ir techninę pagalbą. 

2022-
03-17 

Ispanijos įmonė Iberdrola pradeda 
darbus Portugalijos Conde 13,51 MW 

saulės elektrinių komplekse.  

Nuoroda  

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

 Ispanijos viešųjų pirkimų informacija Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2022-
03-03 

2022 m. sausio mėn. Ispanija sulaukė 
2,5 mln. užsienio turistų. Nurodoma, 
kad pasiekta 60 proc. 2020 m. sausio 
mėn. (prieš-pandeminio) lygio. 

Daugiausiai turistų atvyko iš Jungtinės 
Karalystės. Pagrindinė kelionių kryptis  
Ispanijoje – Kanarų salos.  

Nuoroda  

2022-
03-04 

Ispanijos turizmo agentūra Turespaña 
atšaukė planus š.m. kovo 15-17 d. 
dalyvauti turizmo parodoje Maskvoje. 

Nuoroda  

2022-
03-08 

Jungtinių Tautų Pasaulio Turizmo 
Organizacijos (PTO) neeiliniame 
Vykdomosios tarybos posėdyje, 
nuspęsta sušaukti neeilinę PTO 

Generalinę Asamblėją, kurioje bus 
sprendžiamas Rusijos narystės PTO 
suspendavimo klausimas.  

Nuoroda  

2022-
03-22 

Katalonijos turizmo agentūra ir visos 
Ispanijos turizmo agentūra Turespaña 
planuoja bendrus veiksmus, skirtus 
kompensuoti turistų iš Rusijos srautą. 

Kampaniją planuojama orientuoti į 
Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, 
Airijos, Nyderlandų ir Belgijos rinkas. 

Nuoroda  

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2022-
03-04 

2022 m. vasario 28 - kovo 3 d. vyko 
viena didžiausių pasaulinių mobiliųjų 

technologijų parodų, jau nuo 2006 m. 
organizuojama Barselonos mieste – 
"Mobile World Congress 2022“ 
(MWC). Parodos organizatoriai nurodo, 

kad šių metų parodoje dalyvavo 161 
užsienio delegacija (įskaitant ir 
Lietuvos), atstovavusi 124 šalis, 
parodoje buvo 46 šalių nacionaliniai 
stendai (įskaitant ir Lietuvos). MWC 

dalyvavo 1900 įmonių atstovų 
(įskaitant ir 10 įmonių iš Lietuvos) , 
1600 užsienio žurnalistų, apsilankė 61 
tūkst. svečių, užfiksuota 500 tūkst. 

Nuoroda 
 

Nuoroda 

 

                                              
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://thediplomatinspain.com/en/2022/03/iberdrola-starts-work-on-conde-photovoltaic-plant-in-portugal/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2022/20220303_frontur-egatur.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2022/20220304_tourism-fair.aspx
https://www.unwto.org/news/unwto-to-hold-emergency-general-assembly-on-russian-membership
https://thediplomatinspain.com/en/2022/03/generalitat-and-turespana-promote-campaign-to-compensate-russian-tourism-fall/
https://assets.mwcbarcelona.com/Content/MWC-Barcelona-2022_Event-Report-1.pdf
https://www.elmundo.es/economia/2022/03/04/6221f135fc6c839d018b45dc.html
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unikalių prisijungimų prie MWC 

nuotolinės transliacijos platformos ir 
t.t.  

2022-

03-15 

Ispanijos vyriausybės vadovas Pedro 

Sánchez susitiko su Meta įmonės 
viceprezidentu Javier Oliván, aptartos 
Meta investicijų Ispanijoje galimybės, 
kurios sukurtų 2 tūkst. darbo vietų.  

Nuoroda  

2022-
03-17 

GP Bullhound y Viva Technology 
sudarytame Europos startuolių, kurie 
gali tapti vienaragiais, sąraše yra 9 

Ispanijos startuoliai: CodiGames, 
Factorial, Lingokids, Paack, 
Playtomic, RavenPack, Typeform, 
Wallapop y Red Points. 

Nuoroda  

2022-
03-17 

Ispanijos fintech ir insurtech asociacija 
(AEFI) parengė pirmąją Ispanijoje 
skolinimo internete baltąją knygą, 

kurioje atkreipia dėmesį į būtinybę 
atnaujinti Vartojimo kredito direktyvą, 
kad ji būtų adaptuota Ispanijos rinkai ir 
užtikrintų šio sektoriaus valdymą bei 

augimą. 

Nuoroda  

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2022-
03-01 

Ispanijos įmonė Iberdrola ketina 
išlaikyti anksčiau užfiksuotas elektros 
kainas vartotojams nepaisant Rusijos 
invazijos Ukrainoje įtakos energijos 

išteklių rinkai. 

Nuoroda  

2022-
03-07 

Kovo 8 d. didmeninė elektros kaina 
Ispanijoje buvo pasiekusi net 545 

EUR/MWh. 

Nuoroda 
 

 

Straipsnyje pateikiamas 
elektros kainų kai 

kuriose Europos šalyse 
žemėlapis.  

2022-

03-16 

Ispanijos Vyriausybės vadovas Pedro 

Sánchez kalbėjosi energetikos tema su 
8 ES šalimis (HR, SK, RO, IT, PT, EL, 
DE, IE).  Ispanijos MP siūlė atsieti 
elektros ir dujų kainas, organizuoti 

bendrus ES dujų pirkimus, spartinti 
atsinaujinančios energijos išteklių 
vystymą, stiprinti energetines jungtis. 

Nuoroda  

2022-
03-18 

Elektros kaina Ispanijoje 10 dienų 
laikotarpyje laikėsi žemiau 300 
EUR/MWh ribos. 

Nuoroda  

2022-

03-16 

ElPais straipsnis, kuriame 

analizuojama gamtinių dujų tiekimo 
padėtis Europoje, akcentuojamas 
Ispanijos interesas stiprinti jungtis su 
Prancūzija.  

Nuoroda  

2022- Ispanijos pramonė remia Ispanijos Nuoroda  

https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2022/20220315_sanchez-olivan.aspx
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/16/companias/1647457409_877299.html
https://www.asociacionfintech.es/recursos/libro-blanco-de-lending-online/
https://www.asociacionfintech.es/sin-categorizar/libro-blanco-de-lending-online-el-sector-fintech-aboga-por-una-directiva-de-credito-al-consumo-agil-y-adaptada-al-mercado-espanol/
https://atalayar.com/content/iberdrola-mantendr%C3%A1-los-precios-pese-al-impacto-de-la-guerra-sobre-los-costes-del-gas-y-la
https://elpais.com/economia/2022-03-07/la-luz-fulmina-su-record-historico-en-espana-545-euros-por-megavatio-hora.html
https://thediplomatinspain.com/en/2022/03/sanchez-begins-talks-with-eight-european-leaders-to-defend-his-energy-model/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/18/companias/1647608314_551101.html
https://elpais.com/economia/2022-03-16/espana-urge-a-la-ue-a-acelerar-las-interconexiones-energeticas-con-el-resto-del-continente.html
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/160322-marotoindustria.aspx
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03-16 Vyriausybės tikslą reformuoti Europos 

elektros energijos rinką. 

2022-
03-

16/17 

Ispanija ir Portugalija planavo siūlyti 
180 EUR/MWh ribą elektros kainai 

Europos Sąjungoje.  

Nuoroda 
 

Nuoroda 
 

Kovo 21 d. pranešta, 
kad toks siūlymas 

teikiamas nebus. 
Nuoroda. 

2022-

03-18 

Ispanija, Portugalija, Graikija ir Italija 

sutarė veikti kartu siekiant mažinti 
elektros energijos kainas ES. 

Nuoroda  

2022-

03-23 

Ispanija investuos 1,26 mlrd. EUR į 

elektros jungčių su Prancūzija, 
Maroku, Portugalija ir Andora 
stiprinimą.  

Nuoroda  

2022-
03-20 

ElPais straipsnis apie Ispanijos ir 
Alžyro energetinius ryšius. 

Nuoroda 
 

 

2022-

03-25 

ES Europos vadovų taryba (EVT) 

pripažino Ispanijos ir Portugalijos 
energetinės situacijos unikalumą ir  
šioms šalims bus leista taikyti 
išskirtines priemones elektros kainoms 

mažinti.  

Nuoroda  

2022-
03-30 

Nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d. 
Ispanija įveda 20 ct nuolaida kurui (15 

ct dengia Vyriausybė ir dar bent 5 ct – 
įmonės).  

Nuoroda  

2022-

03-31 

Ispanija ir Portugalija pateikė prašymą 

Europos Komisijai leisti fiksuoti 30 
EUR/MWh kainą dujoms, skirtoms 
gaminti elektros energiją. Priemonė 
būtų taikoma iki š.m. pabaigos ir, 

teigiama, sumažintų elektros sąskaitą 
perpus. 

Nuoroda 

 
Nuoroda 
 
Nuoroda 

 
 

 

 

Bendra ekonominė informacija 

2022-
03-01 

Ispanijos maisto produktų eksportas 
2021 m. augo 11 proc. ir pasiekė 60 
mlrd. EUR apimtį. Importas augo 16 

proc. ir siekė 41 mlrd. EUR. 

Nuoroda Infografikas 

2022-
03-02 

Bendras bedarbių skaičius Ispanijoje 
2022 m. vasario mėn. siekė 3,11 mln. 

gyventojų. Lyginant su 2021 m. 
vasario mėn., bedarbių sumažėjo 897 
tūkst.  

Nuoroda  

2022-

03-17 

2022 m. sausio mėn. Ispanijos 

eksportas augo 24,6 proc. (lyginant su 
2021 m. sausio mėn.) ir pasiekė 25,5 
mlrd. EUR apimtį. Importo apimtis 
augo 42 proc. ir pasiekė 31,7 mlrd. 

EUR. 

Nuoroda  

2022- Ispanijos BVP augimas 2022 m. gali Nuoroda  

https://www.elmundo.es/economia/2022/03/16/6232133f21efa0d6698b45c1.html
https://elpais.com/economia/2022-03-17/espana-propondra-a-la-ue-un-limite-de-180-euros-sobre-el-precio-de-la-luz-en-el-mercado-mayorista.html
https://elpais.com/economia/2022-03-21/espana-renuncia-al-tope-de-180-euros-por-megavatio-hora-en-el-mercado-mayorista-de-la-luz.html
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2022/20220318_trip-to-rome.aspx
https://thediplomatinspain.com/en/2022/03/sanchez-ends-european-tour-calling-for-an-immediate-answer-to-electricity-prices/
https://elpais.com/espana/2022-03-20/argelia-el-otro-socio-indispensable-de-espana.html
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2022/20220325_eu-council.aspx
https://elpais.com/economia/2022-03-30/asi-funcionara-el-descuento-de-20-centimos-al-combustible-a-partir-de-este-viernes.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/03/31/6245b06bfdddffa7a68b456d.html
https://thediplomatinspain.com/en/2022/04/spain-and-portugal-submit-proposal-to-brussels-to-make-electricity-cheaper/
https://elpais.com/economia/2022-03-31/espana-y-portugal-proponen-a-bruselas-limitar-a-30-euros-el-precio-del-gas-para-las-centrales-termicas.html
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2022/20220301__foreign-trade.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/avanceanualcomercioexterior2021_tcm30-612030.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2022/20220302_unemployment.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/170322-comex.aspx
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/03/17/62330cc421efa02d7f8b4577.html
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03-17 būti mažesnis ir siekti 4,6-4,8 proc., 

kas yra beveik 1 proc. mažiau negu 
buvo planuota.  

2022-

03-22 

2021 m. užsienio investicijos Ispanijoje 

augo 17,7 proc. ir pasiekė 28,79 mlrd. 
EUR apimtį. Didžiausią dalį šių 
investicijų (72,8 proc., arba 20,9 mlrd. 
EUR) pritraukė Madrido autonominis 

regionas.  

Nuoroda  

2022-
03-28 

Ispanijos MP Pedro Sanchez pristatė 
16 mlrd. EUR planą Ispanijos 

ekonomikai. Tai – reaguojant į karą 
Ukrainoje parengtas pagalbos Ispanijos 
ekonomikai planas, kurį kovo 29 d. 
patvirtino ministrų kabinetas. Planas 

galios iki birželio 30 d. Jį sudaro 
apytiksliai 6 milijardų eurų tiesioginė 
pagalba ir mokesčių lengvatos, kurios 
bus orientuotos į transporto, 

energetikos ir kibernetinio saugumo 
sektorius. Taip pat numatytos 10 
milijardų eurų valstybės garantuojamos 
paskolos krizės poveikiui šeimoms ir 

verslui sušvelninti.  

Nuoroda 
 

Nuoroda 

 

2022-
03-30 

Infliacija Ispanijoje pasiekė 9,8 proc., 
didžiausias rodiklis nuo 1985 m. 

Nuoroda  

 
 
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://www.investinspain.org/en/news/2022/ied-spain-2021.html
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2022/20220328_war-response-plan.aspx
https://elpais.com/economia/2022-03-29/estas-son-todas-las-medidas-del-gobierno-de-la-rebaja-de-los-carburantes-a-la-subida-temporal-del-ingreso-minimo-vital.html
https://elpais.com/economia/2022-03-30/la-inflacion-acelera-en-marzo-al-98-maximos-desde-1985-por-la-guerra-en-ucrania.html
mailto:juozas.steponenas@urm.lt

