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Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
Kelionių į Argentiną taisyklės
Nuoroda
2022Madridas ir Barselona užima pirmą ir Nuoroda
05-04
trečią vietas dažniausiai argentiniečių
ieškomų turistinių krypčių sąraše.
Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
202221 Argentinos biotechnologijų įmonė Nuoroda
05-20
dalyvaus birželio 13-16 d. vyksiančioje
Biotechnologijų pramonės parodoje
JAV. Skelbiama, kad tarp dalyvių iš
Argentinos bus šios įmonės: Gador,
Bago
Biprofarma,
Argenomix,
Romikin, Laboratorio Elea Phoenix
S.A., Insud, Bioceres, Biogenesis Bago,
Mabxience, Untech SAS y Amega
Biotech ir kt.
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
2022Argentinos
prezidento
Alberto Nuoroda
05-10
Fernández susitikime su Ispanijos MP
Pedro Sánchez kalbėta apie galimybes
eksportuoti Argentinos dujas į Europą.
Argentinos Patagonijos regione esantis
„Vaca Muerta“ telkinys yra laikomas
antru didžiausiu skalūninių dujų
rezervu ir ketvirtu didžiausiu skalūnų
naftos rezervu pasaulyje. Siekiant
užtikrinti tiekimą iš šio telkinio dar
reikia pastatyti infrastruktūrą, vienas iš
trūkstamų dujotiekių (Néstor Kirchner
atšaka), tikimasi, kad bus baigtas 2024
m. Alberto Fernández pažymėjo, kad
Argentina gali būti patikimas energijos
išteklių tiekėjas Europai.
Bendra ekonominė informacija
2022Metinė infliacija 2022 m. balandžio Nuoroda
05-12
mėn. Argentinoje išaugo ir pasiekė 58
proc. (palyginimui, 2022 m. kovo mėn.
buvo 55,1 proc.).
DATA
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MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

PASTABOS

2
202205-17

Spaudoje
svarstomos
galimybės Nuoroda
peržiūrėti Argentinos susitarimo su
Tarptautiniu valiutos fondu rodiklių
vykdymą atsižvelgiant į pasaulio
ekonominę situaciją
ir
Rusijos
agresijos Ukrainoje įtaką.

202205-19

Argentinos produktų eksportas 2022 m. Nuoroda
balandžio mėn. augo 35,6 proc. ir
pasiekė 8,33 mlrd. USD apimtį.
Importas į Argentiną augo 47 proc. ir
pasiekė 6,88 mlrd. USD.

Eksporto
statistika
pramonės
regionus.
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