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DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 

INFORMACIJOS 

ŠALTINIS 
PASTABOS 

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 

2022-

09-08 

Carrefour prekybos tinklas ėmėsi 

iniciatyvos pasiūlyti bazinių produktų 

krepšelį už 30 EUR. 

Nuoroda  

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2022-

09-06 

Ispanijos įmonė Iberdrola investuos iki 

3 mlrd. EUR Australijoje į 

atsinaujinančių energijos išteklių 

plėtrą. 

Nuoroda  

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

 Ispanijos viešųjų pirkimų informacija Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

2022-

09-08 

Moody’s  įtraukė Ispanijos BBVA ir 

Santander bankus tarp 8 geriausiai 

krizei pasiruošusių pasaulio bankų. 

Nuoroda  

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2022-

09-01 

Š.m. liepos mėn. turistų skaičius 

Ispanijoje pasiekė 90 proc. 2019 m. 

lygio.  

Nuoroda   

2022-

09-19 

Ispanijos tarptautiniai oro uostai š.m. 

rugpjūčio mėn. sulaukė 9 mln. 

keliautojų, kas atitinka 87 proc. 2019 

m. lygio.  

Nuoroda 

 

 

2022-

09-20 

Nuo rugsėjo 20 d., atvykstant į Ispaniją 

iš ES ir Šengeno erdvei 

nepriklausančių šalių, nereikia pildyti 

kelionės anketos, tačiau išlieka 

prievolė pateikti skaitmeninį COVID-

19 sertifikatą.  

Nuoroda Sveikatos kontrolės 

Ispanijos pasienio 

punktuose taisyklės -  

Nuoroda 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

 Atkreiptinas dėmesys į Smart City 

Expo World Congress, kuris vyks 

https://www.smartcit

yexpo.com/ 

 

                                                
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

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.elmundo.es/economia/ahorro-y-consumo/2022/09/07/6318aff9e4d4d8e84e8b4596.html
https://thediplomatinspain.com/en/2022/09/iberdrola-to-invest-between-2-and-3-billion-euros-in-australia-to-promote-renewables/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/07/companias/1662572642_685164.html
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2022/20220901_frontur-egatur.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2022/20220919_air-passengers.aspx
https://www.sanidad.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
https://www.sanidad.gob.es/en/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/ControlHS.htm
https://www.smartcityexpo.com/
https://www.smartcityexpo.com/
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Barselonoje š.m. lapkričio 15-17 d. 

Paraleliai vyks Smart Ports: Piers of 

the Future 2022 renginys. 

 

https://smartports.tv/

home  

2022-

09-02 

Ispanijos Elcano instituto ekspertų 

analizė apie nacionalinę Deep Tech 

strategiją Ispanijai. 

Nuoroda  

2022-

09-14 

Ispanijos farmacijos sektoriaus 

apžvalga: šalyje veikia 173 gamyklos, 

iš kurių didelė dalis (79) įsikūrusios 

Katalonijos regione, 2022-2023 m. 

planuojamos 2,5 mlrd. investicijos, 75 

proc. pagamintos produkcijos 

eksportuojama.  

Nuoroda  

2022-

09-26 

Straipsnis, kuriame pristatomi 

Valencia Digital Summit 2022 (vyks 

š.m. spalio 24-26 d. Valensijoje) 

dalyviai, kalbėtojai ir galimybės.  

Nuoroda  

2022-

09-28 

Šveicarijos tarptautinio vadybos 

instituto (IMD) kasmet pristatomame 

pasaulio skaitmeninio 

konkurencingumo indekse Ispanija 

užima 28 vietą (pakilo 3 pozicijomis). 

Nuoroda  

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2022-

09-02 

Rugsėjo 2 d. Prancūzijos pareigūnai 

spaudoje komentavo, kad Ispanijos ir 

Vokietijos remiamas naujas dujotiekis 

tarp Ispanijos ir Prancūzijos (Midcat) 

nėra tinkamas atsakymas į dabartinę 

energetinę krizę. Teigta, kad 

dabartiniai dujų perdavimo pajėgumai 

tarp ESP ir FR nėra pilnai išnaudojami, 

o planai naudoti Midcat žaliojo 

vandenilio perdavimui neturi sąsajų su 

dabartine situacija. 

Nuoroda  

2022-

09-

06/08 

Š.m. liepos-rugpjūčio mėn. Ispanija 

pirko suskystintų gamtinių dujų (SGD) 

iš Rusijos už 750 mln. EUR ir buvo 

didžiausias rusiškų SGD pirkėjas 

pasaulyje per šiuos du mėn. Rusija 

tiekė Ispanijai maždaug 14 proc. 

reikiamų dujų ir buvo ketvirta 

didžiausia tiekėja (po Alžyro, JAV ir 

Nigerijos). Naftos importas iš Rusijos į 

Ispaniją sumažėjo 56 proc. 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

2022-

09-12 

Ispanijos energetikos įmonės Enagás 

statistikos biuletenio duomenimis, š. m. 

rugpjūčio mėn. Ispanijoje išaugo 

elektros gamyba dujinėse elektrinėse 

(pasiekė 32 proc.) ir stipriai sumažėjo 

hidroelektrinėse (nukrito iki 4 proc.) 

Nuoroda  

https://smartports.tv/home
https://smartports.tv/home
https://www.realinstitutoelcano.org/policy-paper/una-estrategia-nacional-de-deep-tech-para-espana/?utm_source=newsletter259&utm_medium=email&utm_campaign=sep2022&_cldee=vSOy94f7pF2OoHAz6tRym1xUoRIf_fIguhDufNHhWtgkNgyyl8YQNtAXNzCj-e6l&recipientid=contact-43e0d566191dec11b6e66045bd8aa2bc-f75d6040c58842fbac84b996c1cf4134&esid=69451d81-883a-ed11-9db1-6045bd8c5aa9
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/14/companias/1663144883_363498.html
https://www.emprendedores.es/ayudas/ayuda-crear-empresa-negocio/valencia-digital-summit-2022-futuro-tecnologia/
https://www.elmundo.es/economia/2022/09/28/6333433bfc6c837e288b4594.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/09/01/63106b3cfc6c83113c8b45e7.html
https://elpais.com/economia/2022-09-06/espana-fue-el-mayor-importador-mundial-de-gas-ruso-por-barco-en-julio-y-agosto.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/09/08/6319ad3621efa08a388b45d6.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/09/06/63171094fdddffb6ba8b4573.html
https://www.enagas.es/content/dam/enagas/en/files/gestion-tecnica-del-sistema/energy-data/publicaciones/boletin-estadistico-del-gas/Monthly-Bulletin-Gas-August-2022.pdf
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2022-

09-20 

Ispanijos Ministrų taryba patvirtino 

PVM dujoms sumažinimą nuo 21 iki 5 

proc. Išplėstas dujų, skirtų elektros 

gamybai, kainos ribojimo mechanizmo 

taikymas (mechanizmas galioja nuo 

š.m. birželio 15 d.). Dabar šis ribojimas 

apims ir kogeneracines elektrines. 

Nuoroda  

2022-

09-22 

Didinamas esamos Ispanijos-

Prancūzijos dujų jungties perdavimo 

pajėgumas. Š.m. lapkričio 1 d. tikimasi 

užbaigti darbus, kas leis perduoti 1,5 

mlrd. kub.m. daugiau dujų (dabartiniai 

ESP-FR jungčių pajėgumai – 7 mlrd. 

kub.m.). 

Nuoroda  

2022-

09-22 

Rugsėjo 23 d. didmeninė elektros kaina 

Ispanijoje siekė 242 EUR/MWh. 

Nuorodoje pateikiamas palyginimas su 

kitomis ES šalimis. 

https://twitter.com/m

itecogob/status/1572

927043742076929/p

hoto/1  

 

2022-

09-30 

Didmeninė elektros kaina Ispanijoje 

siekė 153 EUR/MWh. Mėnesio 

pradžioje (rugsėjo 2 d.) buvo 456 

EUR/MWh. 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

Bendra ekonominė informacija 

2022-

09-01 

Nedarbo lygis Ispanijoje siekia 12,6%. 

Gegužės-liepos mėn. nedarbo lygis 

išliko nepakitęs.  

Nuoroda  

2022-

09-12 

Š.m. liepos mėn. fiskalinis deficitas 

Ispanijoje siekė 1,66 proc. BVP 

(palyginimui – 2021 m. liepos mėn. 

siekė 4,4 proc. BVP). 

Nuoroda  

2022-

09-20 

Ispanijos eksportas š.m. sausio-liepos 

mėn. augo 24 proc. ir pasiekė beveik 

223 mlrd. EUR apimtį. Importas augo 

40 proc. ir pasiekė 261 mlrd. EUR 

apimtį. Pagrindinės prekės, kurios 

prisidėjo prie eksporto augimo buvo: 

energetiniai produktai, chemijos 

gaminiai, ne-cheminiai pusgaminiai, 

maistas, gėrimai, tabako gaminiai. 

Importas daugiausiai augo dėl 

didėjančio energijos išteklių poreikio. 

Nuoroda 

 

 

2022-

09-23 

Ispanijos BVP augimas š.m. II ketv. 

siekė 1,5 proc. Metinis BVP augimas 

siekia 6,8 proc. 

Nuoroda  

2022-

09-27 

Ispanija yra 5-ta šalis Europoje pagal 

išlaidas, skirtas kovojant su infliacija ir 

augančiomis energijos išteklių 

kainomis. Skaičiuojama, kad šiam 

tikslui Ispanijoje buvo skirta 35,5 mlrd. 

EUR. (3 proc. BVP).   

Nuoroda  

https://www.elmundo.es/economia/2022/09/20/6329b0fffc6c83511f8b458f.html
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2022/220922-ribera-estacion-compresion.aspx
https://twitter.com/mitecogob/status/1572927043742076929/photo/1
https://twitter.com/mitecogob/status/1572927043742076929/photo/1
https://twitter.com/mitecogob/status/1572927043742076929/photo/1
https://twitter.com/mitecogob/status/1572927043742076929/photo/1
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11968033/09/22/Precio-de-la-luz-hoy-30-de-septiembre-por-horas-cuando-es-mas-barata-y-cuando-mas-cara.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/09/02/6310def5fdddff8b868b45cb.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/09/01/6310e06f21efa01b068b45ad.html
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/Paginas/2022/120922-ejecucion-presupuestaria.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2022/20220920_exports.aspx
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736164439&idp=1254735576581
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/26/economia/1664209310_217856.html
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2022-

09-29 

Š.m. rugsėjo mėn. infliacija Ispanijoje 

sumažėjo iki 9 proc. (rugpjūčio mėn. 

siekė 10,5 proc.). 

Nuoroda  

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2022-

09-27 

Ispanijos Karalius Felipe VI, Ministras 

Pirmininkas Pedro Sánchez ir Ispanijos 

užsienio reikalų ministras José Manuel 

Albares dalyvavo pristatant Malagos 

miesto kandidatūrą Expo-2027 parodai. 

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://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/29/economia/1664435372_189324.html
https://thediplomatinspain.com/2022/09/el-rey-sanchez-y-albares-defienden-la-candidatura-de-malaga-a-la-expo-27-ante-la-mision-evaluadora/
mailto:juozas.steponenas@urm.lt

