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DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 

INFORMACIJOS 

ŠALTINIS 
PASTABOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

 Parodų Madride kalendorius Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

 Parodų Barselonoje kalendorius  https://www.firabarc

elona.com/en/trade_

show/  

Nuolatos atnaujinama 

 Ispanijos parodų asociacijos 

skelbiamas parodų kalendorius 

http://www.afe.es/es

/Ferias/Listado-de-

Ferias  

Nuolatos atnaujinama 

2021-

12-15 

Ispanija planuoja teikti Malagos 

kandidatūrą Expo-2027 m. parodai.  

Nuoroda  

2021-

12-16 

Kainų augimas 2021 m. lapkričio mėn. 

Ispanijoje pasiekė 5,5 proc. ElPais 

straipsnyje pateikiama atskirų sektorių 

analizė. 

Nuoroda  

2021-

12-17 

2021 m. 7 proc. išaugo Ispanijos 

gyventojų išlaidos ekologiškiems 

produktams lyginant su 2020 m. 

Nuoroda  

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2021-

12-02 

Ispanijos Iberdrola ir Švedijos H2 

Green Steel pasirašė susitarimą 

investuoti 2,3 mlrd. EUR į 1000 MW 

žaliojo vandenilio gamyklos statybą 

Ispanijoje arba Portugalijoje. 

Nuoroda  

2021-

12-30 

Ispanijos geležinkelių kompanija 

Construcciones y Auxiliar de 

Ferrocarriles S.A.(CAF) modernizuos 

metro liniją Egipto sostinėje Kaire. 

Tam Ispanijos Vyriausybė patvirtino 

159 mln. EUR paramą.  

Nuoroda  

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

 Ispanijos viešųjų pirkimų informacija Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

2021-

12-15 

31 Ispanijos restoranui buvo suteiktos 

„Michelin“ žvaigždutės. 

Nuoroda  

2021-

12-21 

Ispanijos įmonė Iberdrola laimėjo 

konkursą elektros pastotei statyti 

Brazilijoje. Planuojama 103 mln. EUR 

investicija.  

Nuoroda  

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2021- Spalio mėn. Ispanija sulaukė 5,1 mln. Nuoroda  

https://www.ifema.es/en/calendar
https://www.firabarcelona.com/en/trade_show/
https://www.firabarcelona.com/en/trade_show/
https://www.firabarcelona.com/en/trade_show/
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias
https://thediplomatinspain.com/en/2021/12/spanish-government-will-present-malagas-candidacy-for-expo-2027/
https://english.elpais.com/economy-and-business/2021-12-16/how-rising-inflation-is-affecting-spain.html?autoplay=1
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2021/171021-gasto-productos-ecologicos.aspx
https://elpais.com/economia/2021-12-02/iberdrola-y-la-sueca-h2-green-steel-construiran-una-planta-de-hidrogeno-verde-en-la-peninsula-iberica.html
https://thediplomatinspain.com/en/2021/12/spain-finances-with-159-million-euros-modernization-of-cairo-metro-by-caf/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://english.elpais.com/spain/2021-12-15/michelin-guide-awards-new-stars-to-31-spanish-restaurants-but-creates-no-new-top-rated-venues.html
https://thediplomatinspain.com/en/2021/12/iberdrola-has-been-awarded-the-construction-of-an-electricity-substation-in-brazil/
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2021/20211202_frontur-egatur.aspx
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12-02 užsienio turistų. Pirmą kartą istorijoje 

spalio mėn. turistų kiekis viršijo 

rugsėjo mėn.  

2021-

12-08 

Pasaulio turizmo organizacija pasisako 

prieš bendro pobūdžio kelionių 

ribojimus COVID-19 kontekste 

Nuoroda   

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2021-

12-01 

Ispanijos vyriausybė patvirtino 95 mln. 

EUR paramą 5G ir 6G ryšio tyrimams 

su tikslu pritraukti investicijas ir 

paskatinti inovatyvių kompanijų 

susikūrimą.   

Nuoroda 

 

 

 

2021-

12-02 

Ispanijos Fintech ir Insurtech 

asociacija (AEFI) kartu su kolegomis iš 

dvylikos Europos šalių (Italija, 

Portugalija, Olandija, Švedija, 

Vengrija, Čekija, Slovakija, 

Liuksemburgas, Lenkija, Rumunija, 

Bulgarija ir Norvegija), dalyvavo 

susitikime Briuselyje, dalyvaujant ir 

remiant Belgijos finansų ministrui 

Vincentui Van Peteghemui. Aptartos 

bendros iniciatyvos skatinti inovacijų 

kultūrą Europoje bei padėti pagrindus 

Europos fintech ekosistemos aljansui. 

2022 m. planuojamas renginys Europos 

Parlamente.  

Nuoroda Ispanijos AEFI vienija 

175 įmones  

2021-

12-10 

 

 

 

2021-

12-27 

Ispanijos Vyriausybė pateikė 

Parlamento svarstymui startuolių 

įstatymo projektą. Įstatymo 

patvirtinimo tikimasi 2022 m. viduryje. 

 

Sektoriaus atstovai pateikia savo 

vertinimus dėl parengto įstatymo 

projekto. 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

 

Nuoroda 

 

2021-

12-15 

Leista pradėti darbus pirmosioms 

įmonėms, kurios buvo atrinktos į 

kontroliuojamą testavimo aplinką 

(Sandbox) finansinių technologijų 

inovacijų bandymui. Iš viso 2021 m. 

sausio-vasario kvietimu buvo gautos 

67 paraiškos. Atrinkta 18 įmonių. 

Sutartis pasirašė 12. 

Nuoroda  

2021-

12-22 

Ispanijos banko BBVA apžvalga apie 

Ispanijos startuolių ekosistemą. 

Žvilgsnis į Ispanijos regionus, 

didžiausias įmones bei renginius.  

Nuoroda  

2021- Pranešama apie trečią kvietimą teikti Kvietimas teikti  

                                                 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://thediplomatinspain.com/en/2021/12/unwto-calls-against-blanket-travel-restrictions/
https://www.investinspain.org/en/news/2021/moncloa-5g-6g
https://www.asociacionfintech.es/sin-categorizar/aefi-y-sus-homologas-europeas-abogan-por-la-creacion-de-un-mercado-unico-que-atraiga-inversiones-al-fintech/
https://www.asociacionfintech.es/en/
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/councilministers/Paginas/2021/20211210council-extr.aspx
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2021/12/10/61b32a23fdddff99678b4593.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/27/companias/1640645941_004350.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/15/companias/1639585574_739109.html
https://www.bbva.com/en/the-spanish-fintech-innovation-map-a-virtual-tour-of-the-most-entrepreneurial-regions-of-2021/
https://www.tesoro.es/solicitudes-para-el-espacio-controlado-de-pruebas
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12-28 paraiškas į kontroliuojamą testavimo 

aplinką (Sandbox) finansinių 

technologijų inovacijų bandymui. 

Paraiškų priėmimas vyks 2022-03-

01/04-22 laikotarpiu.  

Antru kvietimu 2021 m. rugsėjo-spalio 

mėn. gauta 13 paraiškų, atrinktos 4 

įmonės. 

paraiškas 

 

Nuoroda į straipsnį, 

kuriame minimi 

anksčiau atrinktų 

įmonių pavadinimai. 

 

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2021-

12-14 

Ispanijos UR ministras José Manuel 

Albares susitiko su Vokietijos UR 

ministre Annalena Baerbock. Ministrai 

palietė bendros ES energetikos rinkos 

klausimą bei pažymėjo energetinių 

jungčių svarbą. 

Nuoroda  

2021-

12-14 

 

 

2021-

12-15 

 

2021-

12-30 

Vyriausybė žada, kad 2022 m. 

pradžioje bus pateiktos naujos 

priemonės elektros kainai stabilizuoti. 

 

Gruodžio 16 d. elektros kaina pirmą 

kartą viršijo 300 EUR/MWh. 

 

Gruodžio mėn. elektros kainos vidurkis 

– 239 EUR/MWh. – brangiausias 

mėnuo istorijoje.  

Nuoroda 

 

 

 

Nuoroda 

 

 

Nuoroda 

 

 

 

 

 

 

 

Metinis kainų kitimo 

grafikas 

2021-

12-14 

Vėjo energetika 2021 m. tapo 

didžiausiu elektros energijos šaltiniu 

šalyje (23 proc. visos gamybos), 

branduolinė energetika – 21 proc., 

dujos – 16 proc., hidro ir saulės 

energija užima po maždaug 10 proc., 

anglis – mažiau nei 2 proc. gamybos. 

Nuoroda  

2021-

12-15 

Ispanijos Vyriausybė pristatė Strateginį 

atsigavimo ir ekonominės 

transformacijos planą skirtą 

atsinaujinančiai energetikai bei 

vandeniliui. Plano vertė – 16,37 mlrd. 

EUR, (6,92 mlrd. EUR iš atsigavimo 

fondų ir 9,45 mlrd. iš privataus 

sektoriaus). 500 mln. EUR numatyta 

vandenilio technologijų mokslo ir 

tyrimų projektams.  

Pranešimas 

 

Detalesnė 

informacija 

 

2021-

12-17 

Ispanijos Acciona Energía yra 

„žaliausia“ elektros energijos gamybos 

kompanija pasaulyje. Tokį vertinimą 

savo kasmetinėje ataskaitoje paskelbė 

Energy Intelligence. Antroje vietoje – 

taip pat Ispanijos įmonė Iberdrola. 

Nuoroda  

2021-

12-20 

Ispanija kviečia ES institucijas imtis 

skubių veiksmų, kurie leistų sumažinti 

Nuoroda  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/28/companias/1640714329_257462.html
https://thediplomatinspain.com/en/2021/12/albares-discusses-european-energy-market-with-its-new-german-counterpart/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/14/companias/1639491552_952086.html
https://elpais.com/economia/2021-12-15/el-gobierno-prorroga-cuatro-meses-la-rebaja-fiscal-sobre-la-luz.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/30/mercados/1640874678_487352.html
https://d500.epimg.net/descargables/2021/12/30/73718d471e441db7c62c3ef30faa97fd.png
https://d500.epimg.net/descargables/2021/12/30/73718d471e441db7c62c3ef30faa97fd.png
https://english.elpais.com/economy-and-business/2021-12-14/wind-power-becomes-spains-leading-energy-source-for-2021.html
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2021/20211215_perte-energies.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-de-energias-renovables-hidrogeno-renovable-y-almacenamiento
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-de-energias-renovables-hidrogeno-renovable-y-almacenamiento
https://thediplomatinspain.com/en/2021/12/acciona-and-iberdrola-the-worlds-greenest-electricity-companies-according-to-energy-intelligence/
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2021/20211220_eu-environment-cl.aspx
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energijos kainas ir neskatintų socialinių 

įtampų vykstant energetinei 

transformacijai. Tokia pozicija buvo 

išsakyta ES Aplinkos taryboje.  

2021-

12-

20/25 

Ispanija plečia greitųjų traukinių tinklą 

– atidaryta geležinkelio atkarpa, kuri 

pagerins sostinės Madrido ir Šiaurės-

Vakarų Ispanijoje esančio Galisijos 

regiono sujungimą. 418 km. atstumą 

bus galima nuvažiuoti per 2 val. 15 

min.  

Bendras greitųjų traukinių tinklas 

pasiekė 3700 km ir savo dydžiu 

nusileidžia tik Kinijai. 

Nuoroda 

 

 

 

 

 

 

ElPais straipsnis ir 

tinklo žemėlapis 

 

2021-

12-21 

Ispanijos Vyriausybė iki 2022 m. 

balandžio 30 d. pratęsė mokestines 

lengvatas, kurios turėtų sumažinti 

elektros energijos sąskaitas 

gyventojams. PVM toliau lieka 

sumažintas nuo 21 iki 10 proc.; 

specialus elektros mokestis nuo 5,11 

iki 0,5 proc. Generacijos mokesčio 

įmonėms (7 proc.) suspendavimas 

galios iki 2022 m. kovo 31 d. 

Nuoroda  

2021-

12-27 

Ispanijos Beridi įmonė išbando 

plaukiojančias vėjo jėgaines. Pilotinis 

1,5 MW projektas bus vykdomas 

Kanarų salose (Gran Canaria). 

Nuoroda  

2021-

12-30 

2022 m. balandžio mėn. Ispanija skelbs 

500 MW aukcioną atsinaujinančios 

energetikos gamybai.  

Nuoroda  

Bendra ekonominė informacija 

2021-

12-02 

Šalyje mažėja darbo neturinčių 

žmonių. Skaičiuojama, kad registruotų 

bedarbių skaičius nukrito iki 

3,182,687, kas yra mažiausias skaičius 

nuo 2008 m. lapkričio mėn.  

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

2021-

12-02 

OECD sumažino ekonomikos augimo 

prognozes Ispanijai. OECD prognozė – 

2021 m. ekonomikos augimas sieks 4,5 

proc. (anksčiau prognozavo – 6,8 

proc.), 2022 m. sumažino iki 5,5 (buvo 

6,6 proc.), o 2023 m. prognozuojamas 

augimas turėtų siekti 3,8 proc.  

Nuoroda  

2021-

12-14 

Ispanija spartina Atsigavimo plano 

įgyvendinimą ir bus pirma valstybė, 

kuriai Europos Komisija leido 

paskirstyti pirmus 10 mlrd. EUR. 

Nuoroda  

2021-

12-17 

10 mėn. duomenys rodo, kad Ispanijos 

eksportas augo 21 proc. (lyginant su 

Nuoroda  

https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2021/20211220_hsl-to-galicia.aspx
https://elpais.com/economia/2021-12-25/la-aventura-inacabada-del-tren-veloz-espanol.html
https://elpais.com/economia/2021-12-25/la-aventura-inacabada-del-tren-veloz-espanol.html
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11534528/12/21/El-Gobierno-prorroga-hasta-el-30-de-abril-la-rebaja-de-impuestos-en-la-factura-de-la-luz.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11539483/12/21/Plataformas-flotantes-con-turbinas-como-la-Torre-Eiffel.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/30/companias/1640868673_015411.html
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2021/20211202_unemployment.aspx
https://english.elpais.com/economy-and-business/2021-12-02/unemployment-in-spain-falls-by-74381-the-biggest-drop-for-november-since-2008.html
https://english.elpais.com/economy-and-business/2021-12-02/oecd-reduces-spains-growth-forecast-pushes-full-recovery-to-2023.html
https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/211214_np_plan.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2021/20211217_exports.aspx
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tuo pačiu laikotarpiu 2020 m.) ir 

pasiekė 258.68 mlrd. EUR. 

2021-

12-17 

Ispanijos Bankas paskelbė, kad 

Ispanijos BVP augimas 2021 m. sieks 

4,5 proc., o 2022 m. – 5,4 proc. 

Nuoroda  

2021-

12-21 

Ispanijoje yra 2,2 mln. registruotų 

užsienio darbuotojų. Tai sudaro 11,58 

proc. visų darbuotojų. 

Nuoroda  

2021-

12-22 

TVF sumažino Ispanijos BVP augimo 

prognozes: 2021 m. iki 4,6 proc. (nuo 

5,7 proc.) ir 2022 m. iki 5,8 proc. (nuo 

6,4 proc.) 

Nuoroda  

2021-

12-23 

Ispanijos BVP augimas III ketv. sudarė 

2,6 proc. Metinis augimas – 3,4 proc.  

Nuoroda  

2021-

12-28 

Ispanijos Vyriausybė patvirtino darbo 

rinkos reformą reglamentuojantį 

nutarimą.  

Nuoroda  

2021-

12-30 

Infliacija pasiekė 6,7 proc. – 

didžiausias rodiklis nuo 1992 m. 

Nuoroda  

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2021-

12-10 

Planuojama, kad 2022 m. gruodžio 13-

16 d. laikotarpyje Ispanijoje vyks 

EBPO ministrų konferencija 

skaitmeninės ekonomikos tema. 

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://elpais.com/economia/2021-12-17/el-banco-de-espana-recorta-su-prevision-de-crecimiento-para-este-ano-en-casi-dos-puntos-al-45.html
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2021/20211221_foreign-workers.aspx
https://elpais.com/economia/2021-12-22/el-fmi-recorta-las-previsiones-de-crecimiento-para-espana-al-46-este-ano-y-58-en-2022.html
https://www.ine.es/en/daco/daco42/daco4214/cntr0321_en.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/councilministers/Paginas/2021/20211228_council.aspx
https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia1221.pdf
https://thediplomatinspain.com/en/2021/12/spain-will-host-the-oecd-ministerial-conference-on-digital-economy-in-2022/
mailto:juozas.steponenas@urm.lt

