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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 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2022-

08-02 

Ispanijos įmonė Iberdrola sudarė 

sutartį su bendrove Augusta Energy dėl 

98 MW galios vėjo ir saulės energijos 

projektų Lenkijoje įsigijimo. Sandoris 

apima du vėjo jėgainių parkus, kurių 

bendras pajėgumas yra 50 MW, ir 

šešias saulės jėgaines, kurių bendras 

pajėgumas yra 48 MW.  

Nuoroda  

2022-

08-12 

Iberdrola Jungtinėje Karalystėje 

pradėjo statyti East Anglia Three 1400 

MW galios jūrinio vėjo jėgainių parką. 

Nurodoma, kad į projektą kartu su 

kitais komplekso objektais bus 

investuota 7,7 mlrd. EUR. Tikimasi, 

kad East Anglia Three vėjo elektrinių 

parkas pradės veikti 2025 m. 

Nuoroda  

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

 Ispanijos viešųjų pirkimų informacija Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2022-

08-02 

Per pirmuosius šešis š.m. mėnesius 

Ispanija sulaukė 30,2 mln. tarptautinių 

turistų, vien birželio mėn. buvo 

sulaukta 7,5 mln. turistų. Tai atitinka 

89 proc. prieš-pandeminių rodiklių.  

Nuoroda  

2022-

08-23 

Paskelbta ekstremali civilinės saugos 

padėtis 15 iš 17 Ispanijos regionų, 

kuriuose nuo birželio 12 d. kilo 120 

miškų gaisrų. Europos miškų gaisrų 

informacijos sistemos (EFFIS) 

duomenimis, gaisrai Ispanijoje šiemet 

išdegino virš 290 tūkst. hektarų 

teritorijos. 

Nuoroda ES šalių išdegusių plotų 

statistika 

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://thediplomatinspain.com/en/2022/08/iberdrola-acquires-98-mw-wind-and-solar-projects-in-poland-from-augusta-energy/
https://thediplomatinspain.com/en/2022/08/iberdrola-starts-work-on-its-largest-offshore-wind-investment-in-the-uk/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/020822-gastoturistico.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/councilministers/Paginas/2022/20220823_council.aspx
https://effis.jrc.ec.europa.eu/apps/effis.statistics/estimates
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2022-

08-30 

Remiantis Nacionalinio 

epidemiologinės priežiūros tinklo 

(RENAVE) duomenimis, šiuo metu yra 

užfiksuoti virš 6,5 tūkst. beždžionių 

raupų atvejų šalyje. 

Nuoroda  

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2022-

08-05 

Madrido regionas per ateinančius 

ketverius metus tikisi sulaukti daugiau 

nei 6 mlrd. EUR investicijų į duomenų 

centrus. Regionas siekia tapti 

pavyzdine rinka Pietų Europoje su 31 

veikiančiu duomenų centru bei 

plėtojamais 14 projektų. Tarp projektų 

yra Google, kuri š.m. gegužės mėn. 

Madrido regione atidarė naują 

regioninę debesiją Pietų Europai, į 

kurios tris duomenų centrus investavo 

600 mln. EUR. 

Nuoroda  

2022-

08-31 

Ispanijos ministras pirmininkas Pedro 

Sánchez susitiko su Samsung 

Electronics viceprezidentu Jong-Hee 

Han, aptarė investicijų galimybes 

skaitmeninimo ir puslaidininkių srityse 

pagal Ispanijos atsparumo ir 

atsigavimo planą. Ispanijos atsparumo 

plano dalis, skirta mikroelektronikai ir 

puslaidininkiams apima 12 mlrd. EUR. 

Ispanija siekia tapti viena svarbiausių 

puslaidininkių rinkos dalyvių siekiant 

Europinio tikslo, kad 20 proc. 

pasaulinės šių komponentų gamybos 

apimties būtų gaminama ES. 

Nuoroda  

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2022-

08-03 

Š.m. liepos mėn. dėl karščio bangos 

Ispanijoje dujos buvo pagrindinis 

elektros energijos gamybos šaltinis 

Ispanijoje. Kombinuoto ciklo 

elektrinės pagamino 33 proc. elektros 

energijos, t. y. gerokai daugiau nei vėjo 

(16,4 proc.) ir saulės (15,3 proc.) 

elektrinės. 

Nuoroda  

2022-

08-04 

Ispanijos spauda pranešė, kad dėl dujų, 

skirtų elektros gamybai, kainos 

ribojimo Ispanija tarp didžiųjų ES šalių 

turi mažiausią elektros kainą. Nuo 

birželio 15 d. vidutinė elektros 

energijos kaina Ispanijoje ir 

Portugalijoje pakilo nuo 190 iki 264 

EUR/MWh (38 proc.) Tuo tarpu 

Nuoroda  

                                                
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/archivos%20A-Z/MPOX/SITUACION%20EPIDEMIOLOGICA%20DE%20LOS%20CASOS%20DE%20VIRUELA%20DEL%20MONO-30082022.pdf
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/05/companias/1659723095_576050.html
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2022/310822-sanchez-samsung.aspx
https://www.elmundo.es/economia/2022/08/03/62e94d55fdddff8e618b45ec.html
https://elpais.com/economia/2022-08-04/el-tope-al-precio-del-gas-situa-a-espana-entre-los-grandes-paises-de-la-ue-con-la-luz-mas-barata.html
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Italijoje pabrango nuo 234 iki 396 

EUR/MWh (70 proc.), Prancūzijoje – 

nuo 209 iki 368 EUR/MWh (76 proc.), 

Vokietijoje – nuo 171 iki 297 

EUR/MWh (73 proc.). Daryta išvada, 

kad elektra Ispanijoje maždaug 26 

proc. pigesnė už žemyno vidurkį. 

2022-

08-10 

Ispanijos energetikos įmonės Enagás 

statistikos biuletenio duomenimis, š. m. 

liepos mėn. dujų importas į Ispaniją iš 

Rusijos siekė 14 proc. ir buvo mažesnis 

nei birželio mėn. (24,4 proc.). Liepos 

mėn. Rusija buvo 4-toje vietoje tarp 

dujų tiekėjų Ispanijai (po JAV, Alžyro 

ir Nigerijos). Lyginant 2021 ir 2022 m. 

sausio–liepos mėn. duomenis, Rusijos 

tiekiamų dujų Ispanijai dalis išlieka 

panaši – apie 10 proc. Bendrai š. m. 

liepos mėn. Ispanija importavo dujas iš 

11 šalių. Dujų saugyklų Ispanijoje 

užpildymas siekia 80 proc. 

Nuoroda  

2022-

08-

11/30 

Vokietijos kancleris Olaf Scholz išsakė 

paramą naujam dujotiekiui tarp 

Ispanijos ir Prancūzijos (Midcat), kuris 

padidintų dujų tiekimą iš Portugalijos 

ir Ispanijos į Vidurio Europą. Spaudoje 

teigiama, kad Ispanija turi galimybes 

išdujinti 60 mlrd. kub. m. dujų per 

metus, tačiau dabartinė ESP-FR dujų 

jungtis leidžia perduoti tik 7 mlrd. kub. 

m. dujų. Naujas 226 km ilgio Midcat 

dujotiekis leistų padvigubinti 

perdavimo pajėgumus. EK pirmininkė 

anksčiau yra teigusi, kad tam reiktų 

maždaug 440 mln. EUR. Tikimasi, kad 

naujas dujotiekis taip pat galėtų ateityje 

būti naudojamas žaliojo vandenilio 

perdavimui. Ispanijos ekologinio 

perėjimo bei demografinių iššūkių 

ministrės Teresa Ribera teigimu, 

dujotiekio statybos ESP pusėje galėtų 

būti baigtos per maždaug 8–9 mėn. 

Dujotiekio statyboms tikimasi ES 

paramos. Rugpjūčio 30 d. Prancūzijos 

ekonomikos ministras Bruno Le Maire 

pažymėjo, kad vertins projektą. 

Nuoroda 

Nuoroda 

Nuoroda 

 

2022-

08-

18/30 

Didmeninė elektros kaina Ispanijoje 

siekė 459 EUR/MWh,  tačiau buvo 

mažesnė negu, pavyzdžiui, 

Prancūzijoje (740 EUR/MWh) ar 

Vokietijoje (660 EUR/MWh). 

Nuoroda 

Nuoroda 

 

 

 

https://www.enagas.es/content/dam/enagas/en/files/gestion-tecnica-del-sistema/energy-data/publicaciones/boletin-estadistico-del-gas/Bolet%C3%ADn%20Estad%C3%ADstico_julio22_ingles.pdf
https://elpais.com/internacional/2022-08-11/scholz-aboga-por-un-gasoducto-que-una-espana-y-portugal-con-el-resto-de-europa.html
https://thediplomatinspain.com/en/2022/08/ribera-offers-scholz-to-build-gas-pipeline-within-eight-months-if-europe-helps/
https://www.rtve.es/noticias/20220830/francia-estudiara-propuesta-espanola-retomar-gasoducto-midcat/2399263.shtml
https://thediplomatinspain.com/en/2022/08/ribera-says-iberian-derogation-on-gas-already-saved-spain-eur-1383-million/
https://www.rtve.es/noticias/20220830/luz-sube-este-martes-hasta-4594-euros-mwh-su-tercer-precio-mas-alto/2399027.shtml
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Ispanijos spaudos skaičiavimu, dujų 

kainos ribojimas leidžia turėti maždaug 

12 proc. mažesnę elektros kainą 

Ispanijoje (negu būtų be ribojimo). 

2022-

08-30 

Ispanijos geležinkelių įmonė Renfe 

kartu su įmone Ineco ir DB 

Engineering & Consulting  konsultuos 

Baltijos šalyse vykdomą Rail Baltica 

projektą nustatant eksploatavimo ir 

techninės priežiūros reikalavimus ir 

dalyvaus kaip patarėjai statybos etape. 

Konsultavimo sutartis sudaryta 

šešeriems metams, jos vertė – aštuoni 

milijonai eurų. 

Nuoroda  

Bendra ekonominė informacija 

2022-

08-24 

Nepriklausoma fiskalinės atsakomybės 

institucija prognozuoja, kad trečiąjį 

metų ketvirtį, palyginti su ankstesniu 

ketvirčiu, Ispanijos BVP sumažės 0,2 

proc., o tai atitiktų 3,4 proc. metinį 

rodiklį šiuo laikotarpiu. Taip pat 

prognozuojama, jog 2022 m. Ispanijos 

ekonomika iš viso augs 4,2 proc., t. y. 

dešimtadaliu punkto mažiau nei 

ankstesniuose balandžio mėn. 

įverčiuose (4,3 proc.), o vidutinė š. m. 

infliacija sieks 7,8 proc. 

Nuoroda  

2022-

08-25 

Ispanijos antroji viceprezidentė ir 

Darbo ir socialinės ekonomikos 

ministrė Yolanda Díaz pasisakė už tai, 

kad minimalus darbo užmokestis 

(MMA) būtų padidintas virš 60 proc. 

vidutinio darbo užmokesčio. Šiuo metu 

MMA yra 1 000 EUR/mėn., mokant 14 

išmokų už 40 val. darbo savaitę. 

Nuoroda 

Nuoroda 

 

2022-

08-30 

Nacionalinio statistikos instituto (INE) 

duomenimis, rugpjūčio mėn. vartotojų 

kainų indeksas (IPC) Ispanijoje šiek 

tiek sumažėjo ir dabar siekia 10,4 proc. 

(liepos mėn. buvo 10,8 proc.). 

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://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/30/companias/1661872016_847449.html
https://thediplomatinspain.com/2022/08/%e2%80%a8la-airef-anticipa-una-caida-del-pib-del-02-en-el-tercer-trimestre%e2%80%a8/
https://www.rtve.es/noticias/20220825/diaz-aboga-subir-salario-minimo-encima-60-salario-medio/2398362.shtml
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11899293/08/22/Yolanda-Diaz-afirma-que-volvera-a-subir-el-SMI.html
https://elpais.com/economia/2022-08-30/la-inflacion-da-una-tregua-en-agosto-y-cae-al-104.html
https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia0822.pdf
mailto:juozas.steponenas@urm.lt

