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PATEIKIAMOS INFORMACIJOS
APIBENDRINIMAS
Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
Parodų Madride kalendorius
DATA

Parodų Barselonoje kalendorius

INFORMACIJOS
ŠALTINIS
Nuoroda

https://www.firabarc
elona.com/en/trade_
show/
Ispanijos
parodų
asociacijos http://www.afe.es/es
skelbiamas parodų kalendorius
/Ferias/Listado-deFerias
2021Ispanijos UR ir gynybos ministrai Nuoroda
11-04
atidarė gynybos parodą Madride
FEINDEF
Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
2021Ispanijos įmonė Iberdrola skelbia Nuoroda
11-19
pradėjusi statyti pirmą didelį (800
MW) jūrinį vėjo jėgainių parką JAV.
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
Ispanijos viešųjų pirkimų informacija
Nuoroda
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
2021Rugsėjo mėn. Ispanija sulaukė 4,7 mln. Nuoroda
11-03
turistų, kas yra beveik pusė priešpandeminio lygio ir 311 proc. daugiau
negu 2020 m. rugsėjo mėn.
2021Pasaulio turizmo organizacija ir Nuoroda
11-10
Instagram socialinis tinklas vienija
jėgas siekiant turizmo sektoriaus
atsigavimo
2021Ispanijos oro uostai sulaukė 5,5 mln. Nuoroda
11-19
tarptautinių keleivių 2021 m. spalio
mėn. Daugiausia keliautojų buvo iš JK, Nuoroda
Vokietijos, Prancūzijos.
2021Europos Tarybos ir Pasaulio turizmo Nuoroda
11-24
organizacijos
susitarimas
dėl
bendradarbiavimo kultūrinio turizmo
srityje
2021Pristatyta turizmo strategija „Strategy Nuoroda
11-25
for the Creation, Innovation and
Strengthening of Tourism Experiences
in Spain“, kuriai numatyta skirti 100

PASTABOS

Nuolatos atnaujinama

Nuolatos atnaujinama

Nuolatos atnaujinama

Nuolatos atnaujinama

2
mln. EUR per 3 metus.
Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
2021Ispanijos Pramonės, prekybos ir Nuoroda
11-11
turizmo ministerija paskelbė atnaujintą
programą Activa Industria 4.0, kuri Detalesnė
skirta pramonės įmonių skaitmeninei informacija
transformacijai
Ispanijoje
bei
konkurencingumui stiprinti.
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
2021Alžyro ir Maroko požiūriai į Maghreb Nuoroda
11-01
Europe Gas Pipeline (GME) dujotiekio
uždarymą.

202111-02
202111-04
202111-07

202111-11

Straipsnis apie dujų tiekimą į Ispaniją
po dujų tiekimo iš Alžyro tranzitu per
Maroką nutraukimo.
Ispanija užimą antrą vietą tarp OECD
šalių pagal energijos kainų augimą (po
Norvegijos).
Pastebimi ženklūs elektros kainų
svyravimai Ispanijoje. 2021-11-08
didmeninė elektros kaina siekė 167,67
EUR /MWh, kai dieną prieš buvo 28
proc. mažesnė.
Ispanija neatsisako savo planų uždaryti
atomines elektrines iki 2035 m.

Nuoroda

Nuoroda

Nuoroda

Nuoroda

Nuoroda
2021Ispanija pasisako prieš dujų ir Nuoroda
11-11
branduolinės energetikos priskyrimą
tvarios
energijos
rūšims
ES
taksonomijos kontekste
2021El Mundo video-straipsnis apie žaliąjį Nuoroda
11-16
vandenilį. Pateikiami atsakymai į
kylančius klausimus.
Bendra ekonominė informacija
2021Gėrėja gyventojų užimtumo rodikliai Nuoroda
11-03
Ispanijoje
2021Pasirodė
Europos
Komisijos Nuoroda
11-11
ekonominės
prognozės
Ispanijai:
ekonomikos augimas sieks 4,6 proc.
(1,6 proc. mažiau negu prognozuota
š.m. vasarą). Prognozuojama, kad
Ispanijos ekonomika prieš-pandeminį
1

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

Šiuo dujotiekiu, kurio
540 km eina per Maroko
teritoriją, Ispanija iš
Alžyro
gaudavo
maždaug 6 mlrd. m3
dujų, kas sudaro beveik
1/5 viso Ispanijos dujų
suvartojimo.

3
lygmenį pasieks 2023 m. III ketv.
20219 mėn. duomenys rodo, kad Ispanijos Nuoroda
11-22
eksportas augo 22 proc. (lyginant su
tuo pačiu laikotarpiu 2020 m.) ir
pasiekė 229.963 mlrd. EUR.
2021Ispanijos
Kongrese
patvirtintas Nuoroda
11-25
valstybės
biudžetas,
kuriame
numatytos rekordinės 240 mlrd. EUR
išlaidos. Biudžete taip pat įtraukti 27,6
mlrd. EUR iš ES atsigavimo fondo.
Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
2021Ispanijos
Navantia
ir
Italijos Nuoroda
11-03
Fincantieri laivų statyklos pasirašė
MoU
su
tikslu
stiprinti
bendradarbiavimą jūrų srityje.
2021Japonijos biofarmacijos įmonės Takeda Nuoroda
11-02
biuro
Ispanijai
ir
Portugalijai
generalinio direktoriaus Andriaus
Varanavičiaus
interviu
Ispanijos
spaudoje.
2021Ispanijos
energetinė
kompanija Nuoroda
11-12
Naturgy per 2021 m. devynis mėnesius
uždirbo 777 mln. EUR pelno, kas yra
58 proc. daugiau negu tuo pačiu
laikotarpiu pernai.

Biudžetas dar turės būti
patvirtintas
Ispanijos
Senate.
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