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DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 

INFORMACIJOS 

ŠALTINIS 
PASTABOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2022-

11-11 

Argentinos Ekonomikos ministras 

pranešė apie naują kainų kontrolės 

Argentinoje programą. Numatoma 4 

mėn. laikotarpiui užfiksuoti 1400 

produktų kainas. 

Nuoroda  

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

 Argentinos verslo galimybių ir 

bendradarbiavimo platforma  

Nuoroda  

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-

11-03 

Užsienio turistai, kurie naudojasi ne 

Argentinoje išduotomis banko 

kortelėmis, atsiskaitydami kortele galės 

pasinaudoti palankesniu valiutos 

keitimo kursu. 

Nuoroda  

2022-

11-10 

Argentinos Nacionalinio statistikos ir 

surašymo instituto (INDEC) paskelbta 

atvykstančiojo ir išvykstančiojo 

turizmo statistika (2022 m. III ketv.). 

Nuoroda  

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2022-

11-05 

Argentinos fintech bendrovė Uala 

pirmą kartą įsitraukė į kriptovaliutų 

rinką, leisdama klientams pirkti ir 

parduoti Bitcoin ir Ether už pesus per 

savo mobilią aplikaciją. 

Nuoroda  

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2022-

11-04 

Kinijos įmonė Tibet Summit Resources 

Co. Ltd. Investuos 2,2 mlrd. į du ličio 

gamybos projektus Argentinos Salta 

provincijoje.  

Nuoroda  

2022-

11-09 

2023 m. I ketv. bus paskelbtas 

konkursas dėl 5G technologijos 

Argentinoje. 

Nuoroda  

2022- COP27 klimato kaitos konferencijoje Nuoroda  

                                                
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://www.batimes.com.ar/news/economy/massa-confirms-price-controls-for-1400-products-on-way.phtml
https://exportargentina.org.ar/
https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/documentacion-para-ingresar-al-pais
https://www.batimes.com.ar/news/economy/argentinas-government-lets-tourists-tap-parallel-fx-rate-to-bring-in-dollars.phtml
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eti_11_22A333204044.pdf
https://www.batimes.com.ar/news/economy/fintech-ualalaunches-cryptocurrency-trading-in-argentina.phtml
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/empresa-china-anuncia-inversiones-en-litio-en-argentina-por-mas-de-2000-millones
https://www.infobae.com/economia/2022/11/09/el-gobierno-confirmo-que-en-el-primer-trimestre-del-ano-proximo-estara-lista-la-licitacion-para-5g/
https://www.eldiarioar.com/sociedad/medio-ambiente/argentina-necesita-185-mil-millones-dolares-mitigar-adaptarse-cambio-climatico-hoy-2030_1_9710669.html
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11-14 Egipte dalyvaujanti Argentinos (AR) 

delegacija pažymėjo, kad AR yra 

reikalingi 185 mlrd. USD iki 2030 m., 

kad AR galėtų prisitaikyti ir sumažinti 

klimato kaitos pasekmes. Teigiama, 

kad AR yra atsakinga tik už 0,3 proc. 

pasaulinių taršos emisijų. Dėl to AR 

ragino valstybes, atsakingas už didžiąją 

dalį taršos finansuoti klimato kaitos 

pasekmių mažinimą. 

Bendra ekonominė informacija 

2022-

11-09 

Argentinos Nacionalinio statistikos ir 

surašymo instituto (INDEC) paskelbta 

2022 m. sausio-rugsėjo užsienio 

prekybos statistika.  

Nuoroda  

2022-

11-15 

Spalio mėn. metinis infliacijos rodiklis 

Argentinoje pasiekė 88 proc. (rugsėjo 

mėn. buvo 83 proc.). 

Nuoroda  

2022-

11-15 

Argentina pasiekė susitarimą su Kiniją 

dėl 5 mlrd. USD apimties Kinijos 

Juanių sumos, kuri būtų įtraukta į 

Argentinos Centrinio banko rezervus. 

Nuoroda  

2022-

11-22 

INDEC paskelbta 2022 m. sausio-

spalio preliminari užsienio prekybos 

statistika. 

Nuoroda  

2022-

11-23 

Rugsėjo mėn. AR ekonomikos augimas 

(lyginant su rugpjūčio mėn.) buvo 

neigiamas ir siekė -0,3 proc. Metinis 

augimas siekia 4,8 proc. 

Nuoroda  

 

 

Parengė: 

Juozas Steponėnas, patarėjas, juozas.steponenas@urm.lt ; +34 91 70 22 115 

______________________________________________________ 
(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos darbuotojo  

pareigos, vardas pavardė, telefono numeris, el. paštas) 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/i_argent_11_2250E16DA2A9.pdf
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_11_223233EA22E7.pdf
https://www.lapoliticaonline.com/economia/massa-cerro-un-nuevo-swap-con-china-por-5-mil-millones-de-dolares/
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ica_11_224931AD8166.pdf
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emae_11_228AE823BE99.pdf
mailto:juozas.steponenas@urm.lt

