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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

 Parodų Madride kalendorius Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

 Parodų Barselonoje kalendorius Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

 Ispanijos parodų asociacijos 

skelbiamas parodų kalendorius 

Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

 Parodų Valensijoje kalendorius Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

 Parodų Sevilijoje kalendorius Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

 Atkreiptinas dėmesys į 2022-09-07/18 

vyksiančią didžiausio pagal plotą 

Ispanijos Castilla y León regiono 

amatų mugę Albacetės mieste.  

Nuoroda  

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

 Ispanijos viešųjų pirkimų informacija Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2022-

07-22 

Ispanijos laivybos bendrovė Navantia 

dalyvauja šešiuose Europos gynybos 

fondo projektuose, kurių vertė siekia 

daugiau nei 265 mln. EUR.  

Nuoroda  

2022-

07-27 

Ispanijos technologijų bendrovės Indra 

bendrasis veiklos pelnas I pusm. siekė 

174 mln. EUR (19,5 proc. daugiau nei 

2021 m. tuo pačiu laikotarpiu). Vienas 

pagrindinių Indra ateities verslo 

pajamų šaltinių yra didėjantys gynybos 

biudžetai Europoje. Bendrovė tikisi, 

kad bus paspartintas naujų Eurofighter 

naikintuvų pirkimas Ispanijoje, taip pat 

oro gynybos sistemų atnaujinimo 

projektų ir tokių projektų, kaip 

elektroninės žvalgybos programos 

Santiago II etapas, įgyvendinimas. 

Nuoroda  

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

 Atkreiptinas dėmesys į turizmo 

inovacijų renginius Ispanijoje: 

 

2022-11-02/04 Tourism Innovation 

Global Summit 2022 Sevilijoje 

 

2022-11-04 FutureTravel Summit 2022 

Barselonoje 

 

 

 

Nuoroda 

 

 

Nuoroda 

 

 

https://www.ifema.es/en/calendar
https://www.firabarcelona.com/en/trade_show/
https://www.afe.es/es/ferias-y-eventos.php
https://exposale.net/en/exhibitions/all/all/125
https://www.neventum.com/tradeshows/seville
https://www.ifab.org/ferias/artesana/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://thediplomatinspain.com/en/2022/07/navantia-participates-in-six-european-defence-fund-projects-worth-265-million-euros/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/07/27/companias/1658939071_149231.html
https://www.tisglobalsummit.com/
https://futuretravel.com/futuretravel-summit/
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2022-

07-08 

Ispanijos ir EBPO organizuotame 

aukšto lygio susitikime dėl saugių 

tarptautinių kelionių sutarta siekti 

užtikrinti skaitmeninių sistemų, skirtų 

COVID-19 pažymėjimų pripažinimui 

tarp skirtingų išduodančių institucijų, 

sąveiką. 

Nuoroda  

2022-

07-11 

Ispanijos Pramonės, prekybos ir 

turizmo ministrė Reyes Maroto pristatė 

68,6 mln. vertės nacionalinį turizmo 

sektoriaus modernizavimo ir 

konkurencingumo didinimo planą, 

kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas 

gastronomijos bei vyno turizmui. 

Nuoroda  

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

 Atkreiptinas dėmesys į Europos 

tarptautinio švietimo asociacijos 

(EAIE) organizuojamą metinį renginį 

Barselonoje 2022-09-13/16. 

Nuoroda  

 Atkreiptinas dėmesys į startuolių 

konferenciją Valensijoje Valencia 

Digital Summit, kuri vyks 2022-10-

24/26. 

Nuoroda  

 Atkreiptinas dėmesys į startuolių 

konferenciją Bilbao, kuri vyks 2022-

11-10/11 ir didelį dėmesį skirs 

energetikos pertvarkai ir 4.0 pramonei.  

Nuoroda  

2022-

07-13 

Teigiama, kad Madridas tapo 

nacionaliniu startuolių steigimosi 

lyderiu, 2021 m. pritraukęs beveik 2,5 

mlrd. EUR investicijų. Madridas yra 

laikomas 4 didžiausiu pasaulio fintech 

hubu po San Francisko, Niujorko ir 

Londono. 

Nuoroda  

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2022-

07-01 

Ispanijos ekologinio perėjimo ir 

demografinių iššūkių ministrės Teresa 

Ribera teigimu, nuo birželio 15 d., kai 

įsigaliojo elektros kainos ribojimo 

mechanizmas (Pirėnų pusiasalio 

išimtis), elektros vartotojai sutaupė 

beveik 250 mln. eurų. Taikant šį 

mechanizmą, vidutinė didmeninė 

elektros energijos rinkos kaina buvo 

145 EUR/MWh, t. y. 47 proc. mažesnė 

nei būtų be šio mechanizmo (276 

EUR/MWh). Tačiau į šiuos skaičius 

įtraukus kompensacijas dujinėms 

Nuoroda  

                                                
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://www.mincotur.gob.es/en-us/GabinetePrensa/NotasPrensa/2022/Paginas/20220708-reunion-ocde-turismo-ibiza.aspx
https://www.mincotur.gob.es/en-us/GabinetePrensa/NotasPrensa/2022/Paginas/plan-nacional-enogastronomico.aspx
https://www.eaie.org/barcelona.html
https://valenciadigitalsummit.com/
https://www.southsummit.co/biscay/
https://madridinvestmentattraction.com/noticias/madrid-leads-the-creation-of-start-ups-with-an-investment-of-2-5-billion-euros/
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2022/010722-mecanismoiberico.aspx
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elektrinėms, vidutinė didmeninė 

elektros kaina pasiekia 236 

EUR/MWh, t. y. 14 proc. mažesnė 

negu būtų be ribojimo mechanizmo. 

2022-

07-07 

Ispanijos energetikos įmonė Enagás 

patvirtino, kad po 6–8 mėn. numatoma 

pradėti eksploatuoti El Musel (Gijón) 

terminalą, kur bus sukurti pajėgumai 

priimti 100 suskystintų gamtinių dujų 

laivų per metus ir saugoti iki 8 mlrd. 

kubinių metrų dujų. 

Nuoroda  

2022-

07-26 

Teresa Ribera patvirtino, kad Ispanija 

savanoriškai ir solidariai sumažins dujų 

suvartojimą maždaug 7–8 proc., nes tai 

yra EK plano, skirto pasirengti žiemos 

sezonui dalis. T.Ribera teigimu, 

Ispanija re-eskportuoja į kitas Europos 

šalis maždaug 20 proc. importuojamų 

dujų ir šiuo pajėgumus gali dar labiau 

padidinti.  

Nuoroda  

2022-

07-27 

Ispanijos įmonė Iberdrola per š. m. 

pirmąjį pusmetį uždirbo 2,075 mlrd. 

EUR (35,5 proc. daugiau negu 2021). 

Pažymima, kad pajamos Ispanijoje 

sumažėjo 26 proc., o išaugo JAV, 

Brazilijoje ir Jungtinėje Karalystėje. 

2022 m. pirmojo pusmečio pabaigoje 

Iberdrola valdomų elektrinių galia, 

palyginti su 2021 m., išaugo 6,6 proc. 

ir pasiekė 59 522 MW. 

Nuoroda  

2022-

07-27 

Ispanijos elektros energijos bendrovė 

Endesa uždirbo 916 mln. EUR pelno. 

Įmonė šiuo metu turi 10 mlrd. EUR 

skolų. Jos atsinaujinančiųjų išteklių 

portfelis sudaro 8400 MW (9 proc. 

daugiau nei prieš metus). Šiuo metu 

įmonė investuoja į 1900 MW apimties 

atsinaujinančios energetikos projektus. 

Nuoroda  

2022-

07-28 

Ispanijos naftos bendrovė Repsol š. m. 

sausio–birželio mėn. fiksavo rekordinį 

2,539 mlrd. EUR grynąjį pelną (visų 

laikų pusmečio rekordas). Kiek 

daugiau nei pusę pelno Repsol uždirbo 

iš naftos žvalgybos ir gavybos. Naftos 

bendrovė taip pat anksčiau pranešė 

rinkai apie rekordinę savo naftos 

perdirbimo gamyklų pelno maržą, kuri 

antrąjį ketvirtį, palyginti su pirmuoju, 

padidėjo tris kartus. 

 

Nuoroda  

https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20220707/enagas-confirma-regasificadora-musel-gijon-podria-principios/685931757_0.html
https://www.rtve.es/noticias/20220726/espana-apoya-plan-ahorro-del-gas-ue-pero-descarta-recortar-15/2391483.shtml
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/07/27/companias/1658903550_861369.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/07/27/62e16b1721efa0b0058b45d2.html
https://elpais.com/economia/2022-07-28/repsol-logra-un-beneficio-record-hasta-junio-gana-mas-dinero-que-en-todo-el-ano-pasado.html
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Bendra ekonominė informacija 

2022-

07-12 

Debatų apie šalies padėtį metu 

Ispanijos ministras pirmininkas Pedro 

Sánchez pažymėjo, kad šalia 

Vyriausybės jau patvirtintų priemonių 

(elektros kainų ribojimo mechanizmas, 

subsidijos kurui, parama labiausiai 

pažeidžiamiems asmenims ir kt.) bus 

taip pat subsidijuojami trumpo ir 

vidutinio nuotolio traukinių bilietai, 

skatinamos energijos taupymo 

priemonės, skatinama atsinaujinančių 

išteklių energijos plėtra bei pristatytas 

energetikos įmonių ypatingojo pelno 

mokestis ir naujas bankų pelno 

mokestis, iš kurių tikimasi 2022–2023 

m. surinkti 3,5 mlrd. EUR kasmet. 

Nuoroda  

2022-

07-14 

EK prognozuoja, jog šiais metais 

infliacija Ispanijoje sieks 8,1 proc. 

(gegužės mėn. prognozė buvo 6,3 

proc.), o BVP augimo prognozė išlieka 

nepakitusi – 4 proc. 

Nuoroda  

2022-

07-28 

Darbo jėgos tyrimo (EPA) 

duomenimis, balandžio–birželio mėn. 

nedarbo lygis Ispanijoje siekė 12,48 

proc. (mažiausias nuo 2008 m. trečiojo 

ketvirčio), t. y. užregistruota mažiau 

nei 3 mln. bedarbių ir daugiau nei 

20,47 mln. dirbančių asmenų. 

Vertinant pagal sektorius, užimtumas 

didėjo paslaugų, pramonės ir statybos 

sektoriuose, o žemės ūkyje sumažėjo. 

Nuoroda Darbo jėgos tyrimo 

statistika 

2022-

07-29 

Nacionalinio statistikos instituto (INE) 

duomenimis, liepos mėn. vartotojų 

kainų indeksas (IPC) Ispanijoje pasiekė 

10,8 proc. (birželio mėn. buvo 10,2 

proc.), o tai yra aukščiausias rodiklis 

nuo 1984 m. rugsėjo. 

Nuoroda Vartotojų kainų indekso 

statistika 

 

 

Parengė: 

Karolina Macionytė, praktikantė, karolina.macionyte@urm.lt 

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.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2022/20220712_nation-debate.aspx
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-economies/spain/economic-forecast-spain_en
https://elpais.com/economia/2022-07-28/la-tasa-de-paro-baja-al-1248-en-el-segundo-trimestre-la-menor-desde-el-verano-de-2008.html
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0222.pdf
https://elpais.com/economia/2022-07-29/la-inflacion-acelera-en-julio-al-108-maximos-de-38-anos-en-plena-temporada-turistica.html
https://www.ine.es/en/daco/daco42/daco421/ipcia0722_en.pdf
mailto:juozas.steponenas@urm.lt

