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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-

10-21 

Straipsnis apie stiprėjančius Argentinos 

ir Ispanijos ekonominius ryšius. 

Išskiriami maisto, technologijų ir 

inovacijų sektoriai.   

Nuoroda  

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

 Ispanijos viešųjų pirkimų informacija Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2022-

10-04 

2022 m. rugpjūčio mėn. Ispanija 

sulaukė 8,8 mln. užsienio turistų, kas 

yra 69,7 proc. daugiau negu 2021 m. 

rugpjūtį.  

Nuoroda  

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2022-

10-28 

Finnovating B2B platforma pristato 

finansinių technologijų (fintech) 

pasiūlymus smulkioms ir vidutinėms 

įmonėms. Tarp pristatomų fintech 

sprendimų įtrauktos Ispanijos, 

Argentinos ir kitų šalių įmonės.  

Nuoroda  

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2022-

10-07 

Ispanijos Ministras Pirmininkas (MP) 

Pedro Sanchez dalyvavo neformaliame 

Europos vadovų tarybos (EVT) 

susitikime, kuriame pabrėžė, kad reikia 

imtis skubių priemonių energetinei 

krizei sušvelninti: įvesti dujų kainų 

ribojimą, organizuoti bendrą ES šalių 

suskystintų gamtinių dujų pirkimą, 

spręsti elektros rinkos problemas. Kaip 

viena iš priemonių galėtų būti dujų 

jungčių stiprinimas. Nauja Ispanijos-

Prancūzijos dujų jungtis (MidCat) 

Nuoroda  

                                                
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://thediplomatinspain.com/en/2022/10/argentine-embassy-in-spain-carries-out-intense-commercial-agenda-in-october/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://www.ine.es/daco/daco42/frontur/frontur0822.pdf
https://finnovating.com/
https://finnovating.com/news/5-fintech-solutions-for-your-startup-or-sme/
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2022/20221007_eu-informal-council.aspx
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Ispanijos pusėje būti parengta per 8 

mėn. 

2022-

10-14 

Ispanijos MP Pedro Sánchez lankėsi 

Berlyne, kur kartu su Portugalijos MP 

Antonio Costa susitiko su Vokietijos 

kancleriu Olaf Scholz. Pagrindinė 

susitikimo tema – energetika.  

Nuoroda  

2022-

10-19 

Didmeninė elektros kaina Ispanijoje 

buvo nukritusi iki 84 EUR/MWh, kas 

buvo žemiausia kaina nuo pernai metų 

spalio mėn.  

Nuoroda  

2022-

10-19 

Remiantis Ispanijos pirmaujančių 

prekių ženklų forumo (FMRE) ir 

Ispanijos Eksporto ir investicijų 

agentūros (ICEX) ataskaita, Kinija ir 

toliau išliks patrauklia rinka Ispanijos 

įmonėms. 

Nuoroda Nuoroda į pilną 

ataskaitą. 

2022-

10-20 

Naujos Ispanijos-Prancūzijos dujų 

jungties (MidCat) klausimas aptartas 

Ispanijos, Portugalijos ir Prancūzijos 

vadovų lygmeniu. Sutarta, kad MidCat 

vystomas nebus. Vietoj jo bus 

vystomas žaliosios energetikos 

koridorius tarp Barselonos ir Marseille 

(BarMar). Naujas projektas būtų skirtas 

dujų bei žaliojo vandenilio perdavimui 

tarp Ispanijos ir Prancūzijos. 

Ispanijos 

Vyriausybės 

pranešimas.  

 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

 

2022-

10-27 

Ispanijoje planuojama vystyti 

plaukiojančias vėjo jėgaines.  

Nuoroda  

2022-

10-30 

Didmeninė elektros kaina Ispanijoje  

siekė 163,51 EUR/MWh. 

Nuoroda  

Bendra ekonominė informacija 

2022-

10-04 

Ispanijos Vyriausybė patvirtino 2023 

m. valstybės biudžeto projektą ir 

perdavė svarstyti Kongresui. 

Nuoroda  

2022-

10-18 

2022 m. sausio-rugpjūčio mėn. 

Ispanijos eksportas išaugo 25 proc. 

lyginant su tuo pačiu periodu 2021 m. 

ir pasiekė 252 mlrd. EUR. Importas 

augo 40,5 proc. ir pasiekė 298,5 mlrd. 

EUR. 

Nuoroda   

2022-

10-28 

Š.m. spalio mėn. metinė infliacija 

Ispanijoje sumažėjo iki 7,3 proc. 

(rugsėjo mėn. siekė 8,9 proc.) 

Nuoroda Palyginimas su kitomis 

Euro zonos šalimis.  

2022-

10-28 

Ispanijos BVP augimas 2022 m. III 

ketv. siekė 0,2 proc. lyginant su II ketv. 

Metinis BVP augimas siekia 3,8 proc.  

Nuoroda Palyginimas su kitomis 

šalimis. 

2022-

10-31 

Ispanijoje svarstoma galimybė didinti 

minimalią mėnesinę algą iki 1100 EUR 

Nuoroda  

https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2022/20221014_visit-to-berlin.aspx
https://www.rtve.es/noticias/20221019/luz-precio-mas-bajo-ano-energia-espana/2406296.shtml
https://thediplomatinspain.com/en/2022/10/spanish-companies-continue-to-bet-on-china-despite-current-geopolitical-uncertainty/
https://www.marcasrenombradas.com/wp-content/uploads/2022/10/La-empresa-espanola-en-China-Perspectivas-y-desafios.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2022/20221020_green-energy-corridor.aspx
https://elpais.com/economia/2022-10-21/del-midcat-al-barmar-un-giro-que-rompe-el-ferreo-veto-frances-pero-que-retrasa-la-conexion-energetica.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/10/20/63517b34fc6c83fb308b45d5.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-10-27/espana-estudia-15-proyectos-de-energia-eolica-flotante-la-tecnologia-ideal-para-las-costas-espanolas.html
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/12015383/10/22/Precio-de-la-luz-hoy-31-de-octubre-por-horas-cuando-es-mas-barata-y-cuando-mas-cara.html
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/councilministers/Paginas/2022/20221004_council.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/181022-comex.aspx
https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia1022.pdf
https://twitter.com/_minecogob/status/1587039934162079747/photo/1
https://www.ine.es/en/daco/daco42/daco4214/cntr0322a_en.pdf
https://twitter.com/_minecogob/status/1587039942236151810/photo/1
https://elpais.com/economia/2022-10-31/el-gobierno-prepara-una-fuerte-subida-del-salario-minimo-por-la-inflacion.html
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(išmokant per 14 mokėjimų). Dabar 

MMA Ispanijoje siekia 1000 EUR. 

 

 

 

Parengė: 

Juozas Steponėnas, patarėjas, juozas.steponenas@urm.lt ; +34 91 70 22 115 

______________________________________________________ 
(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos darbuotojo  

pareigos, vardas pavardė, telefono numeris, el. paštas) 

mailto:juozas.steponenas@urm.lt

