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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
Parodų Madride kalendorius
Parodų Barselonoje kalendorius
DATA

Ispanijos parodų asociacijos
skelbiamas parodų kalendorius
Parodų Valensijoje kalendorius

INFORMACIJOS
ŠALTINIS
Nuoroda
https://www.firabarc
elona.com/en/trade_
show/
http://www.afe.es/es
/Ferias/Listado-deFerias
Nuoroda

Parodų Sevilijoje kalendorius
Nuoroda
Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
2022Pranešama, kad Ispanijos įmonė Indra Nuoroda
05-14
laimėjo 24 mln. EUR vertės kontraktą
Izraelyje, kur įdiegs modernią kelių
apmokestinimo technologiją. Indra
teikiami sprendimai jau yra įdiegti
JAV, taip pat Kanadoje, Meksikoje,
Čilėje, Kolumbijoje, Filipinuose ir
Portugalijoje.
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
Ispanijos viešųjų pirkimų informacija
Nuoroda
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
Reguliariai supaprastinamos kelionių į Nuoroda
Ispaniją taisyklės dėl COVID-19.
2022Ispanijos Vyriausybė skelbia, kad Nuoroda
05-05
vidutinės turistų išlaidos Ispanijoje
2022 m. kovo mėn. siekė 1257 EUR ir
13,6 proc. viršijo prieš-pandeminį
lygmenį.
2022Š.m. lapkričio 21-23 d. Valensijoje Nuoroda
05-11
vyks Pasaulio turizmo organizacijos
pasaulinis kongresas skirtas išmanioms
kryptims - 3rd World Congress on
Smart Destinations.

PASTABOS

Nuolatos atnaujinama
Nuolatos atnaujinama

Nuolatos atnaujinama

Atkreiptinas dėmesys į
didžiausią
Valensijos
regiono
renginį
–
Gastronoma
š.m.
lapkričio 13-15 d.
Nuolatos atnaujinama

Nuolatos atnaujinama
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Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
2022Ispanijos Ministrų taryba patvirtino Nuoroda
05-24
12,25 mlrd. EUR investicijų į
puslaidininkių pramonę planą, kurio
tikslas vystyti lustų architektūros ir
gamybos
pajėgumus
Ispanijos
mikroelektronikos ir puslaidininkių
pramonėje bei padengti visą vertės
grandinę, nuo lustų kūrimo iki
gamybos.
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
2022Ispanijos
Valensijos
regione Nuoroda
05-05
planuojamas Sagunto baterijų fabrikas,
kuris turėtų paversti Valensijos regioną
Europos baterijų gamybos centru.
Fabriko statyba turėtų prasidėti kitais
metais, baterijų gamyba turėtų prasidėti
2026 m.
2022Spaudoje pastebima, kad maždaug 20 Nuoroda
05-08
proc. sumažėjo Alžyro gamtinių dujų
tiekimas į Ispaniją.
2022Ispanijos MP Pedro Sánchez ir Kataro Nuoroda
05-19
emyras Tamim bin Hamad Al-Thani
pasirašė bendrą deklaraciją, kurioje
svarbus dėmesys skirtas energijos
išteklių tiekimo iš Kataro į Ispaniją
klausimui. (N.B. Kataras šiuo metu yra
5-tas
didžiausias
dujų
tiekėjas
Ispanijai, š.m. balandžio mėn. tiekė 4,4
proc. Ispanijos importuojamų dujų).
2022Ispanijos Ministrų Kabinetas patvirtino Nuoroda
05-13
mechanizmą,
kuris
12
mėn.
laikotarpiui apribotų dujų, skirtų Nuoroda
elektros energijos gamybai, kainą. 6
mėn.
laikotarpiui
nustatyta
40
EUR/MWh riba dujų kainai, o vėliau ši
riba laipsniškai didės po 5 EUR per
mėn. kol pasieks 48,8 EUR/MWh
mėnesinį vidurkį per 12 mėn.
laikotarpį. Teigiama, kad ši priemonė
turėtų sumažinti didmeninę elektros
kainą iki maždaug 130 EUR/MWh.
Buvo planuota, kad ši priemonė
įsigalios nedelsiant, nes jau buvo
gautas preliminarus Europos Komisijos
pritarimas, tačiau iki gegužės mėn.
pabaigos negautas galutinis EK
pritarimas.
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MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

Gamtinių dujų tiekimo į
Ispaniją statistika.

3
Gegužės mėn. pabaigoje didmeninė Nuoroda
elektros kaina Ispanijoje laikėsi žemiau
200 EUR/MWh ribos.
Bendra ekonominė informacija
2022Europos Komisija sumažino Ispanijos Nuoroda
05-16
ekonomikos augimo prognozes – 2022
m. Ispanijos BVP augs 4 proc. (1,6
proc. mažiau negu prognozuota
anksčiau).
20222022 m. I ketv. Ispanijos eksportas Nuoroda
05-17
išaugo beveik 24 proc. (lyginant su tuo
pačiu laikotarpiu 2021 m.) ir pasiekė
89,6 mlrd. EUR. apimtį.
202205-29

202205-30

Metinė infliacija Ispanijoje siekia 8,7 Nuoroda
proc. (balandžio mėn. siekė 8,3 proc.).
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