
 

Lietuvos Respublikos ambasada Ispanijos Karalystėje 
 

ARGENTINOS AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 
 

2022-11-04 
(Data) 

 

DATA 

 

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 

INFORMACIJOS 

ŠALTINIS 
PASTABOS 

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

 Argentinos verslo galimybių ir 

bendradarbiavimo platforma  

Nuoroda  

2022-

10-04 

Argentinos įmonės dalyvavo 

tarptautiniame renginyje, skirtame 

audiovizualinei pramonei ispanų ir 

portugalų kalbomis "Iberseries & 

Platinum Industry", kuris vyko 

Ispanijoje, Madride, š.m. rugsėjo 27-30 

d.  

Nuoroda Nuorodoje pateikiamas 

dalyvavusių Argentinos 

įmonių sąrašas.  

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

 Dokumentai, kurių reikia atvykstant į 

Argentina 

Nuoroda Specialūs reikalavimai 

dėl COVID-19 

netaikomi nuo š.m. 

rugpjūčio 26 d.  

2022-

10-12 

Š.m. sausio-rugpjūčio mėn. 

išvykstamasis turizmas iš Argentinos 

išaugo 353 proc. ir siekė 1,5 mln. 

kelionių (išvykimų iš šalies). 

Nuoroda  

2022-

10-13 

Argentinoje įvesti papildomi mokesčiai 

operacijoms užsienio valiuta, kurios 

viršys 300 USD/mėn. ribą.  

Nuoroda  

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2022-

10-03 

Pasirašytas Argentinos Nacionalinės 

kosmoso veiklos komisijos ir 

Argentinos įmonės „VENG“ 

kontraktas dėl Argentinos palydovų 

paleidimo raketos "Tronador II" 

kūrimo. Ateityje tai leistų Argentinai 

turėti savo nešančiąsias raketas ir 

iškelti palydovus į orbitą arba teikti 

paslaugas trečiosioms šalims. 

Nuoroda  

2022-

10-18 

Argentinos startuolio „INSSIDE 

Cybersecurity“ įkūrėjo ir vadovo 

interviu. Šis startuolis yra Finnovating 

B2B platformos narys. 

Nuoroda  

Bendra ekonominė informacija 

2022-

10-08 

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) 

patvirtino Argentinos III ketv. 

Nuoroda  

                                                
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://exportargentina.org.ar/
https://iberseriesplatinoindustria.com/
https://iberseriesplatinoindustria.com/
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/cancilleria-coordino-mision-comercial-en-el-marco-del-principal-evento
https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/documentacion-para-ingresar-al-pais
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eti_10_2200A16C6EBF.pdf
https://www.batimes.com.ar/news/economy/qatar-and-coldplay-argentina-multiplies-its-exchange-rates.phtml
https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/49184-tengamos-el-orgullo-de-ser-uno-de-los-diez-paises-del-mundo-con-capacidades-para-poner-satelites-en-orbita-dijo-el-presidente
https://finnovating.com/news/exclusive-interview-insside-cybersecurity/
https://www.batimes.com.ar/news/economy/imf-board-approves-review-frees-up-us38-billion-more-in-funds-for-argentina.phtml
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ekonomikos rodiklių peržiūrą ir 

išmokėjo 3,8 mlrd. USD. 

2022-

10-11 

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) 

prognozuoja, kad Argentinos 

ekonomika 2022 m. augs 4 proc.  

Nuoroda  

2022-

10-12 

Amerikos plėtros bankas patvirtino 700 

mln. USD paskolą Argentinai. 

Nuoroda  

2022-

10-14 

Vartotojų kainų indeksas š.m. rugsėjo 

mėn. Argentinoje išaugo iki 83 proc. 

(rugpjūčio mėn. buvo 78,5 proc.).  

Nuoroda 

 

 

2022-

10-20 

Argentinos prekių eksportas 2022 m. 

sausio-rugsėjo mėn. augo 15 proc. 

(lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2021 

m.) ir siekė 67 mlrd. USD. Importas 

augo 40 proc. ir pasiekė 64 mlrd. USD. 

Nuoroda 

 

 

Nuoroda, kur 

pateikiamos eksporto ir 

importo rinkos bei 

prekių kategorijos. 

2022-

10-20 

AR ekonomikos augimas š.m. rugsėjo 

mėn. siekė 0,4 proc. Metinis augimas – 

6,4 proc.  

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

2022-

10-26 

Tarptautinė kredito reitingų agentūra 

„Fitch Ratings“ sumažino Argentinos 

nacionalinį kredito reitingą iki CCC- 

(buvo CCC). 

Nuoroda  

2022-

10-28 

Argentinos vyriausybė sutarė su 

„Paryžiaus klubu“ dėl 2 mlrd. skolos 

restruktūrizavimo.  

Nuoroda  
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https://www.batimes.com.ar/news/economy/imf-maintains-argentina-2022-growth-forecast-at-4.phtml
https://www.batimes.com.ar/news/argentina/idb-signs-off-on-us700-million-loan-for-argentina.phtml
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_10_228DF4F91061.pdf
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/las-exportaciones-de-los-primeros-9-meses-alcanzaron-us-67131-millones-y
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ica_10_22BCD500D348.pdf
https://www.batimes.com.ar/news/economy/argentinas-economy-grew-in-august-despite-political-crisis.phtml
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emae_10_22502C60C54C.pdf
https://www.batimes.com.ar/news/economy/argentina-downgraded-by-fitch-on-rising-debt-repayment-risk.phtml
https://www.batimes.com.ar/news/economy/sergio-massa-argentina-has-reached-debt-agreement-with-paris-club.phtml
mailto:juozas.steponenas@urm.lt

