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Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
2022Skelbiama, kad kasyba Argentinoje yra Nuoroda
06-15
vienas perspektyviausių gamybos
sektorių. Praėjusiais metais šio
sektoriaus eksportas siekė 3,23 mlrd.
dolerių, t.y. per metus padidėjo
daugiau nei 23 %. Labiausiai išaugo
ličio (+200 %) ir sidabro (+227 %)
eksportas, o aukso eksportas padidėjo
43 %.
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
Kelionių į Argentiną taisyklės
Nuoroda
2022Argentinos
Sveikatos
apsaugos Nuoroda
06-30
ministerija patvirtino šeštąjį beždžionių
raupų atvejį šalyje
Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
2022Koordinuojant
Argentinos
URM, Nuoroda
06-14
Argentinos technologijų bendrovės
dalyvavo „South Summit Madrid
2022“ startuolių ir inovacijų renginyje
Ispanijoje. Įvyko 350 verslo susitikimų
ir pasirašyta sutarčių už 10 mln. USD.
2022Argentinos Užsienio reikalų ministras Nuoroda
06-21
Santiago Cafiero susitikimo su
Europos Sąjungos aukšto rango
pareigūnų delegacija metu išreiškė
norą toliau stiprinti ir plėsti
bendradarbiavimą su ES tokiose srityse
kaip mokslas ir technologijos, aplinka,
jūrų biologinė įvairovė, žmogaus
teisės, lyčių lygybė ir kt.
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
2022Argentinos Ekonomikos ministerija Nuoroda
06-21
paskelbė, kad gegužės mėn. naftos Nuoroda
gavyba pasiekė 584 000 barelių per
dieną, t. y. per metus padidėjo 14 %, o
dujų per dieną išgauta apie 136 mln.
kubinių metrų, t. y. 12 % daugiau nei tą
patį
praėjusių
metų
mėnesį.
DATA

1

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

PASTABOS

2
Skaičiuojama, kad iki 2030 m.
Argentina išgaus 140 mln. kubinių
metrų dujų per dieną ir iki 700 000
barelių naftos.
Bendra ekonominė informacija
2022Remiantis Nacionalinio statistikos ir Nuoroda
06-14
surašymo instituto (INDEC) pateiktais Nuoroda
duomenimis, gegužės mėn. metinė
infliacija Argentinoje siekė 60,7 %.
Žiniasklaida praneša, kad per pirmąjį š.
m. pusmetį AR skurdo lygis pasieks
apie 39 %, o dauguma ekonomistų
numato, kad 2022 m. infliacija viršys
70 %.
2022Skelbiama,
kad
gegužės
mėn. Nuoroda
06-22
Argentinos prekių eksportas siekė 8,2
mlrd. JAV dolerių, o per metus išaugo
20,7 % (2022 m. rekordas). Remiantis
Nacionalinio statistikos ir surašymo
instituto
(INDEC)
pateiktais
duomenimis, gegužės mėn. išaugo visų
pagrindinių eksporto apimtys, o žemės
ūkio
produktų
eksportas
augo
daugiausiai – 29 %. Gegužės mėn.
importas siekė 7,87 mlrd. JAV dolerių,
o per metus išaugo 53,1 %. Labiausiai
augo degalų ir tepalų importas –
daugiau nei tris kartus, palyginti su
2021 m. gegužės mėn.
Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
2022Argentinos prezidentas per dvišalį Nuoroda
06-09
susitikimą su Kanados ministru
pirmininku Justin Trudeau aptarė
ekonominio
ir
komercinio
bendradarbiavimą
ir
bendros
darbotvarkės energetikos bei žemės
ūkio produktų sektoriuose pažangą,
bendradarbiavimo vandenilio gamybos
srityje galimybes.

Vartotojų kainų indekso
statistika

Eksporto
statistika
pramonės
regionus.
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