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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 

2022-

01-18 

Spauda praneša, kad Mobile World 

Congress-2022 paroda Barselonoje 

įvyks ir tikimasi sulaukti daugiau 

lankytojų nei 2021 m.  

Nuoroda  

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2022-

01-03 

Ispanijos Iberdrola plečia savo veiklą 

Lenkijoje – pastatys 50 MW vėjo 

elektrinių Korytnica II parke. 

Nuoroda  

2022-

01-04 

Ispanijos Acciona buvo atrinkta 

rekonstruoti vieną iš Australijos Perto 

miesto metro linijų. Kontrakto vertė – 

265 mln. EUR. 

Nuoroda  

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

 Ispanijos viešųjų pirkimų informacija Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2022-

01-04 

2021 m. lapkričio mėn. Ispanija 

sulaukė 3,3 mln. tarptautinių turistų. 

2020 m. lapkričio mėn. Ispanija 

sulaukė tik 457 tūkst. turistų.  

Nuoroda, kur 

pateikiama statistinė 

informacija pagal 

didžiausias šalis 

 

2022-

01-04 

2021 m. lapkričio mėn. tarptautiniai 

turistai Ispanijoje išleido 3,7 mlrd. 

EUR. Vienas turistas vidutiniškai 

išleido 1119 EUR.  

Nuoroda  

2022-

01-17 

Ispanijos karalius Felipe VI ir karalienė 

Letizia atidaro 42-ąją turizmo parodą 

Madride FITUR. 

Nuoroda   

2022-

01-18 

Ispanijos pramonės prekybos ir 

turizmo ministrė Reyes Maroto pristato 

turizmo parodą FITUR. 

Nuoroda  

2022-

01-

Ispanijos spauda pristato turizmo 

parodą FITUR. 

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://elpais.com/espana/catalunya/2022-01-18/barcelona-confirma-un-mobile-aun-tocado-por-la-covid-pero-con-una-presencialidad-muy-superior.html
https://atalayar.com/en/content/iberdrola-grows-poland-supply-wind-turbines
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/construccion-infraestructuras/20220104/acciona-consigue-contrato-ferroviario-australia-millones-euros/639936152_0.html
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://www.ine.es/daco/daco42/frontur/frontur1121.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/egatur/egatur1121.pdf
https://www.ifema.es/en/fitur/news/official-opening
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2022/20220118_fitur.aspx
https://elviajero.elpais.com/elviajero/2022/01/20/album/1642667957_920032.html#foto_gal_1
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19/20 Nuoroda 

2022-

01-23 

Turizmo parodos Madride FITUR 

organizatoriai pateikė pagrindinius 

skaičius. 111 tūkst. apsilankiusiųjų (81 

tūkst. profesionalų iš 127 šalių ir 30 

tūkst. visuomenės). Parodos 

LIVEConnect platformoje 

užsiregistravo 33 tūkst. dalyvių. 

Žvelgiant į šalių ir įmonių atstovus 

parodoje, suskaičiuota beveik 7 tūkst. 

aktyvių dalyvių iš 107 šalių. 600 

oficialių delegacijų atstovų iš 70 šalių. 

Parodoje lankėsi beveik 4 tūkst. 

akredituotų žurnalistų iš 40 šalių.  

Nuoroda  

2022-

01-31 

JT Pasaulio turizmo organizacijos 

teigimu, bendri kelionių apribojimai 

dėl COVID-19 neveikia 

Nuoroda  

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2022-

01-11 

Revolut pradeda veiklą Ispanijoje su 

specializuoto banko licencija. Šiuo 

metu Revolut turi 800 tūkst. klientų 

Ispanijoje 

Nuoroda  

2022-

01-11 

Straipsnis, kuriame nagrinėjamos 

insurtech sektoriaus tendencijos 2022 

m. 

Nuoroda  

2022-

01-13 

Ispanijos momentinių mobiliųjų 

mokėjimų sprendimas „Bizum“ 2021 

m. pritraukė 26 mlrd. EUR mokėjimų 

ir viršijo 19 milijonų vartotojų skaičių. 

Nuoroda  

2022-

01-17 

Ispanijos fintech ir insurtech asociacija 

AEFI 2021 m. augo 18 proc. ir išlieka 

pagrindine fintech įmones vienijančia 

organizacija Ispanijoje 

Nuoroda  

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2022-

01-

03/05 

Ispanija pasisako prieš branduolinės 

energetikos ir dujų priskyrimą tvarioms 

energijos rūšims. 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

2022-

01-07 

Keičiasi gamtinių dujų importo į 

Ispanija struktūra. 2021 m. gruodžio 

mėn. 31 proc. dujų importuota 

dujotiekiu ir 69 proc. suskystintų 

gamtinių dujų (LNG) forma. 2020 m. 

pasiskirstymas buvo maždaug 50-50 

proc. Auga LNG importas iš JAV ir 

Rusijos.  

Nuoroda  

                                                 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://www.elmundo.es/economia/empresas/2022/01/19/61e6f90ae4d4d80c788b459d.html
https://www.ifema.es/en/fitur/news/balance
https://thediplomatinspain.com/2022/01/la-omt-se-suma-a-la-oms-las-restricciones-generalizadas-de-viajes-no-funcionan/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/11/companias/1641941257_724519.html
https://revistas.eleconomista.es/seguros/2022/enero/las-tendencias-insurtech-de-2022-que-cambiaran-el-sector-asegurador-AA10103175
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/13/companias/1642073388_439211.html
https://www.asociacionfintech.es/sin-categorizar/aefi-crece-un-18-en-2021-y-se-consolida-como-la-principal-referencia-en-el-ambito-del-fintech-en-espana/
https://english.elpais.com/economy-and-business/2022-01-03/spain-rejects-brussels-plan-to-classify-nuclear-power-and-natural-gas-as-green-energy.html
https://atalayar.com/en/content/europes-energy-crisis-deepens-after-reopening-nuclear-energy-debate
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/05/companias/1641360070_381975.html
https://www.abc.es/economia/abci-dispara-llegada-buques-desde-eeuu-y-rusia-cierre-gasoducto-magreb-202201062034_noticia.html
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2022-

01-16 

El Pais straipsnis apie situaciją 

gamtinių dujų rinkoje Europoje. 

Analizuojami tiekimo keliai ir dujų 

kiekiai, Rusijos veiksmai bei 

galimybės padidinti importą iš JAV ir 

kitų šalių. 

Nuoroda  

2022-

01-19 

El Pais straipsnis apie Ispanijos 

žaliosios energetikos vystymo 

problemą – daug projektų ir mažai 

laiko jiems įvertinti. Vyriausybė ragina 

vykdytojus atsiimti projektus, kurie 

neatitinka aplinkosauginių reikalavimų 

ir tokiu būdu siekiama paspartinti 

projektų peržiūros procesą.  

Nuoroda  

2022-

01-20 

Ispanijos Ekologinės tranzicijos ir 

demografinių iššūkių ministerija 

atrinko 544 inovatyvios 

atsinaujinančios energijos projektus, 

kuriems numatyta skirti 177 mln. EUR 

paramos. Bendra projektų vertė (su 

numatyta parama) siekia 560 mln. 

EUR. 

Nuoroda  

2022-

01-21 

El Pais straipsnis apie Nord Stream 2 

dujotiekį. Nagrinėjamos šio dujotiekio 

perspektyvos situacijos Ukrainoje 

kontekste, analizuojamos ES šalių, 

JAV bei Rusijos pozicijos.  

Nuoroda  

2022-

01-21 

Ispanijos viceprezidentė ekologinės 

tranzicijos ir demografinių iššūkių 

ministrė Teresa Ribera dalyvavo 

neformaliame ES Aplinkos ir 

Energetikos ministrų susitikime, 

kuriame pažymėjo, kad nei dujos, nei 

branduolinė energetika neatitinka 

tvarumo kriterijų 

Nuoroda  

Bendra ekonominė informacija 

2022-

01-03 

Ispanija pasisako už Euro stiprinimą, 

tampresnę fiskalinės politikos 

koordinaciją ES lygmeniu ir judėjimą 

link Europos iždo. 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

2022-

01-04 

Bendras dirbančiųjų skaičius Ispanijoje 

augo aštuntą mėnesį iš eilės ir pasiekė 

19,8 mln. žmonių. 2021 m. gruodį 

buvo 362 tūkst. daugiau dirbančiųjų 

negu buvo 2020 m. vasario mėn.  

Nuoroda   

2022-

01-04 

Bedarbių skaičius Ispanijoje mažėja ir 

2021 m. pabaigoje siekė 3,1 mln. 

gyventojų. Prastovose esančių 

darbuotojų skaičius per metus 

sumažėjo daugiau nei 500 tūkst. 

Nuoroda  

https://elpais.com/economia/2022-01-16/ee-uu-rusia-pulso-de-alto-voltaje-en-el-tablero-europeo-del-gas.html
https://english.elpais.com/economy-and-business/2022-01-19/spains-green-energy-problem-too-many-proposals-too-little-time.html
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2022/200122-proyectosrenovables.aspx
https://elpais.com/internacional/2022-01-21/nord-stream-2-el-gasoducto-atrapado-en-la-tension-de-occidente-con-rusia.html
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2022/210222-consejo-ue-medioambiente.aspx
https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/220103_np_euro.aspx
https://thediplomatinspain.com/en/2022/01/calvino-calls-for-progress-towards-a-european-treasury-on-the-twentieth-anniversary-of-the-euro/
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Paginas/2022/040122-afiliacion.aspx
https://www.elmundo.es/economia/2022/01/04/61d3f1a7fdddff331a8b4578.html
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Skelbiama, kad metų pabaigoje 

prastovose dėl COVID buvo 102 tūkst. 

darbuotojų.  

2022-

01-18 

2021 m. lapkričio mėn. Ispanijoje buvo 

didžiausias visame OECD regione 

nedarbo lygis – 14,1 proc. Jaunimo iki 

25 m. nedarbo lygis nukrito žemiau 30 

proc. ribos ir lapkritį siekė 29,2 proc.  

Nuoroda  

2022-

01-20 

El Pais straipsnis, kaip dvi Ispanijos 

įmonės sutrumpino darbo savaitę iki 4 

dienų nemažinant atlyginimų 

darbuotojams 

Nuoroda  

2022-

01-20 

2021 m. lapkričio mėn. duomenys 

rodo, kad augo Ispanijos eksportas bei 

importas. Eksporto augimas siekė 22 

proc. ir lapkritį pasiekė 30 mlrd. EUR 

apimtį. 

Nuoroda  

2022-

01-31 

EK Prezidentės Ursula Von der Leyen 

laiške Ispanijos MP Pedro Sánchez 

buvo išsakyta EK parama Ispanijoje 

vykdomoms reformoms, įskaitant ir 

darbo rinkos reformą. 

Nuoroda  

2022-

01-31 

Vartotojų kainų indeksas 2022 m. 

sausio mėn. sumažėjo iki 6 proc. 

Nuoroda  

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2022-

01-03 

Ispanijoje mažėja bankomatų skaičius. 

Šiuo metu veikiančių bankomatų 

skaičius yra maždaug toks, koks buvo 

prieš 20 metų – 2002 m. 

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://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/01/18/61e696a5fc6c83f73c8b4576.html
https://english.elpais.com/science-tech/2022-01-20/how-two-companies-in-spain-moved-to-a-four-day-week-without-cutting-salaries.html
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2022/20220120_exports.aspx
https://elpais.com/espana/2022-01-31/la-presidenta-de-la-comision-europea-felicita-a-sanchez-por-el-cumplimiento-de-espana-en-el-plan-de-fondos.html
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/en/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/03/companias/1641214973_313215.html
mailto:juozas.steponenas@urm.lt

