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Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2022-

07-14 

Honda gamyklos Argentinoje (AR) 

gamybos pajėgumai siekia 120 tūkst. 

motociklų vienetų per metus. 

Gaminami įvairių modelių motociklai 

bei automobilių dalys vidaus rinkai ir 

eksportui. 

Nuoroda  

2022-

07-17 

AR užsienio reikalų ministras Santiago 

Cafiero susitiko su programinės 

įrangos, startuolių, biotechnologijų, 

vaizdo žaidimų ir leidybos sektorių 

įmonėmis, kurios dalyvavo 2022 m. II 

ketv. AR URM organizuotose verslo 

misijose užsienyje (Bolivijoje, 

Ispanijoje, Turkijoje, Brazilijoje ir 

Paragvajuje). Aptarti misijų rezultatai 

(įvyko 600 susitikimų, pasiekti verslo 

susitarimai) ir sutarta toliau didinti AR 

eksportą naudojant aukštos pridėtinės 

vertės produktus ir paslaugas. 

Nuoroda  

2022-

07-25 

AR URM koordinavo įmonių 

delegacijos dalyvavimą liepos 26–29 

dienomis vykusioje BIOFACH mugėje 

Vokietijoje. Delegaciją sudarė 17 AR 

įmonių, kurios tiekia ekologiškus 

maisto produktus.  

Nuoroda N.B. Nuorodoje yra 

pateikiamas dalyvavusių AR 

įmonių sąrašas. 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

 Kelionių į Argentiną taisyklės Nuoroda Nesikeičia nuo 2022-04-07 

2022-

07-12 

AR Sveikatos apsaugos ministerija 

patvirtino tymų atvejį šalyje. Paskutinis 

neįvežtinis tymų atvejis AR buvo 

patvirtintas 2000 m.  

Nuoroda  

2022-

07-13 

AR SAM patvirtino dvyliktąjį 

beždžionių raupų atvejį šalyje. 

Nuoroda  

2022-

07-21 

AR Vyriausybė praneša, kad užsienio 

turistai galės išsikeisti 5 000 USD į 

vietos pesus palankesniu nei oficialus 

valiutos kursas. Liepos 21 d. AR peso 

kursas nukrito iki 129,6 pesų už 1 

USD. 

Nuoroda  

https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/48951-el-presidente-visito-la-planta-de-honda-argentina-que-alcanza-la-produccion-de-1-200-000-motos-de-industria-nacional
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/cancilleria-trabaja-junto-las-empresas-del-sector-tecnologico-y-editorial-para
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/el-gobierno-argentino-posiciona-productos-organicos-en-el-mercado-aleman
https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/ddjj-migraciones
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-salud-de-la-nacion-confirma-un-caso-de-sarampion-en-argentina
https://www.argentina.gob.ar/noticias/salud-confirma-tres-nuevos-casos-de-viruela-simica-en-argentina
https://www.batimes.com.ar/news/economy/argentina-unveils-currency-measures-as-black-market-peso-slumps.phtml
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Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2022-

07-07 

AR UR ministras Santiago Cafiero 

susitiko su ES vyriausiuoju įgaliotiniu 

užsienio reikalams ir saugumo politikai 

Josep Borrell bei aptarė galimybes 

stiprinti ryšius su ES mokslo ir 

technologijų, energetikos, 

biotechnologijų ir kt. srityse. 

Nuoroda  

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2022-

07-12 

Kinijos įmonė Ganfeng Lithium Co 

plečiasi AR. Sudarytas 962 mln. USD 

sandoris dėl Lithea Inc, kuri turi teises 

į du ličio druskos ežerus AR Salta 

provincijoje, įsigijimo. Lithea Inc yra 

valdoma LSC Lithium BV, kurios 

galutinis naudos gavėjas yra Pluspetrol 

Resource Corp BV. Tikimasi, kad 

pirmajame gamybos etape metinis 

pajėgumas bus 30 tūkst. tonų ličio 

karbonato. 

Nuoroda  

Bendra ekonominė informacija 

2022-

07-09 

AR Centrinio banko rinkos analitikai 

prognozuoja, kad š. m. šalyje infliacija 

sieks 76 proc. Prognozuojama, kad 

2022 m. AR BVP augs 3,2 proc. (0,1 

proc. mažiau nei ankstesniu vertinimu). 

Nuoroda  

2022-

07-13 

Birželio mėn. metinė infliacija AR 

pasiekė 64 proc. (gegužės mėn. buvo 

60,7 proc.). 

Nuoroda Vartotojų kainų indekso AR 

statistika 

2022-

07-20 

Birželio mėn. AR prekių eksportas 

sudarė 8,4 mlrd. USD, o per metus 

išaugo 20,3 proc. (2022 m. rekordas). 

Birželio mėn. išaugo visų pagrindinių 

eksporto pozicijų vertė, ypač išaugo 

kuro ir energijos eksportas (93 proc.). 

Birželio mėn. importas sudarė 8,5 

mlrd. USD ir per metus padidėjo 44,6 

proc. Labiausiai augo degalų ir tepalų 

importas – beveik tris kartus, palyginti 

su 2021 m. birželio mėn. (nuo 761 mln. 

USD iki 1,95 mlrd. USD). 

Nuoroda Eksporto ir importo statistika 

pagal pramonės rūšis ir 

regionus 
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1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-busca-potenciar-el-dialogo-entre-la-celac-y-la-union-europea
https://www.batimes.com.ar/news/economy/china-lithium-giant-expands-in-argentina-with-us962-million-deal.phtml
https://www.efe.com/efe/america/economia/analistas-en-argentina-suben-la-expectativa-de-inflacion-al-76-2022/20000011-4847449
https://elpais.com/argentina/2022-07-14/la-inflacion-argentina-se-acelera-en-junio-y-alcanza-el-64-anual.html
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_07_2216A1EC80F9.pdf
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/las-exportaciones-argentinas-registraron-en-junio-un-nuevo-record-historico
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ica_07_22F9FCC49C3F.pdf
mailto:juozas.steponenas@urm.lt

