
 

Lietuvos Respublikos ambasada Ispanijos Karalystėje 
 

ARGENTINOS AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 
 

2022-09-02 
(Data) 

 

DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 

INFORMACIJOS 

ŠALTINIS 
PASTABOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2022-

08-29 

Argentinos prezidentas Alberto 

Fernández susitiko su Tarptautinio 

parodų biuro (BIE) vadovais, su kuriais 

aptarė San Karlos de Bariločės miesto 

kandidatūrą tarptautinei parodai Expo 

2027 surengti. Kiti kandidatai rengti 

šią parodą yra Malaga (Ispanija), 

Minesota (JAV), Puketas (Tailandas) ir 

Belgradas (Serbija). 

Nuoroda  

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

 Argentinos verslo galimybių ir 

bendradarbiavimo platforma  

Nuoroda  

2022-

08-08 

AR užsienio reikalų ministras Santiago 

Cafiero ir Tarptautinių ekonominių 

santykių sekretorė Cecilia Todesca 

Bocco susitiko Argentinos įmonėmis, 

kurios 2022 m. II ketv. dalyvavo URM 

organizuotose prekybos misijose, 

susijusiose su gyvūninės kilmės maisto 

produktais, naminiais gyvūnais ir 

ekologiškais maisto produktais. Iki 

2022 m. pabaigos numatyta dar beveik 

60 prekybos misijų į Kolumbiją, 

Urugvajų, Čilę, Braziliją, Paragvajų, 

Ekvadorą, Peru, Boliviją, Meksiką, 

Ispaniją, Italiją, Vokietiją, Jungtinę 

Karalystę, Prancūziją, Portugaliją, 

JAV, Kiniją, Indoneziją, Australiją, 

Singapūrą ir Vietnamą. 

Nuoroda  

2022-

08-24 

AR UR ministras Santiago Cafiero 

susitiko su Vokietijos URM valstybės 

sekretoriumi Tabias Lindner. Aptarti 

pramonės 4.0, skaitmeninės 

ekonomikos, ekologinės tranzicijos 

(įskaitant žaliojo vandenilio gamybą) ir 

kt. klausimai. Akcentuota Hanoverio 

pramonės mugė, kuri 2023 m. kovo 

mėn. pirmą kartą vyks Pietų Amerikoje 

– Technopolyje, Argentinoje. 

 

 

Nuoroda  

https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/49069-el-presidente-se-reunio-con-las-autoridades-del-bureau-internacional-de-exposiciones
https://exportargentina.org.ar/
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/misiones-comerciales-empresas-de-alimentacion-remarcaron-el-crecimiento-de-sus
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-y-alemania-profundizan-la-transicion-energetica-el-hidrogeno-y-la
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Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2022-

08-25 

AR sveikatos apsaugos ministerijos 

duomenimis, patvirtinti 127 beždžionių 

raupų atvejai šalyje. 

Nuoroda  

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2022-

08-22 

Finnovating B2B platforma, vienijanti 

48 tūkst. startuolių, 18,9 tūkst. 

korporacijų ir 8,9 tūkst. investuotojų iš 

daugiau nei 60 šalių, išskiria 

Argentinos startuolius, kurie yra šios 

platformos dalis. 

Nuoroda  

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2022-

08-16 

AR prezidentas Alberto Fernández 

lankėsi pirmoje AR ličio baterijų 

gamykloje La Platoje, kuri turėtų 

pradėti veikti iki š.m. pabaigos. 

Skaičiuojama, kad šioje gamykloje per 

metus bus pagaminama baterijų, 

galinčių sukaupti maždaug 13 MWh 

energijos, kas reiškia 1 000 baterijų, 

skirtų stacionariam atsinaujinančios 

energijos kaupimui arba apie 50 

baterijų, skirtų elektriniams 

autobusams. 

Nuoroda  

2022-

08-16 

AR Vyriausybė paskelbė naują elektros 

energijos, dujų ir vandens tarifų bei 

subsidijų schemą. Joje nustatyta 

viršutinė vartojimo riba: jei ši riba bus 

viršyta, gyventojai mokės visą tarifą be 

jokio valstybės indėlio. 

Nuoroda  

Bendra ekonominė informacija 

2022-

08-02 

AR eksportas ir importas š.m. pirmąjį 

pusmetį buvo rekordiniai – 44,37 mlrd. 

USD ir 41,28 mlrd. USD atitinkamai. 

Palyginti su 2021 m. tuo pačiu 

laikotarpiu, eksportas išaugo 25,5 

proc., o importas – 44,4 proc. 

Nuoroda Eksporto ir importo 

statistika pagal 

pramonės rūšis ir 

regionus 

2022-

08-11 

Remiantis Nacionalinio statistikos ir 

surašymo instituto (INDEC) pateiktais 

duomenimis, liepos mėn. metinė 

infliacija Argentinoje pasiekė 71 proc. 

(birželio mėn. buvo 64 proc.). 

Nuoroda Vartotojų kainų indekso 

statistika 
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1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://www.infobae.com/salud/2022/08/25/viruela-del-mono-en-la-argentina-los-casos-confirmados-crecieron-59-en-la-ultima-semana/
https://finnovating.com/
https://twitter.com/FinnovatingHub/status/1561615806500331522/photo/1
https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/49028-alberto-fernandez-el-mundo-reclama-litio-como-energia-y-tenemos-la-oportunidad-de-brindarlo
https://www.infobae.com/economia/2022/08/16/luz-gas-y-agua-punto-por-punto-como-seran-los-subsidios-y-cuanto-pagaran-los-hogares-argentinos/
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/las-exportaciones-en-el-primer-semestre-fueron-record-historico-y-alcanzaron-los
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/i_argent_08_2219C0D1B744.pdf
https://elpais.com/argentina/2022-08-11/la-inflacion-en-argentina-sube-hasta-el-71-anual-y-profundiza-el-malestar-social.html
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_08_222F36DA2F1A.pdf
mailto:juozas.steponenas@urm.lt

