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DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 

INFORMACIJOS 

ŠALTINIS 
PASTABOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

 Parodų Madride kalendorius Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

 Parodų Barselonoje kalendorius Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

 Ispanijos parodų asociacijos 

skelbiamas parodų kalendorius 

Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

 Parodų Valensijoje kalendorius Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

 Parodų Sevilijoje kalendorius Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2022-

11-03 

Ispanijos energetinė įmonė „Box2Bit“ 

(„Capital Energy“) numato beveik 3 

mlrd. EUR investicijas į dviejų 

duomenų centrų statybą Ispanijos 

Castilla-La Mancha regione. 

Planuojama sukurti 3 800 darbo vietų 

statybos etapu ir 400 darbo vietų 

eksploatavimo etapu. 

Nuoroda  

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

 Ispanijos viešųjų pirkimų informacija Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2022-

11-03 

2022 m. rugsėjo mėn. Ispanija sulaukė 

7,8 mln. turistų, kas atitiko 88 proc. 

prieš-pandeminio lygmens.  

Nuoroda  

 

2022-

11-04 

Madride įvyko JT Pasaulio turizmo 

organizacijos (PTO) tarptautinio 

tvaraus turizmo agentūrų tinklo 

ekspertų susitikimas, kuriame 

akcentuoti žiedinės ekonomikos, 

maisto atliekų mažinimo ir kt. 

klausimai.  

Nuoroda  

2022-

11-18 

2022 m. spalio mėn. Ispanijos oro 

uostai sulaukė beveik 8 mln. 

tarptautinių keliautojų, kas atitiko 95 

proc. prieš-pandeminio lygmens. 

Nuoroda  

2022-

11-23 

PTO duomenimis, 2022 m. sausio-

rugsėjo mėn. tarptautinio turizmo 

apimtys artėja prie 65 proc. prieš-

pandeminio lygmens.  

Nuoroda  

2022-

11-

23/25 

PTO Vykdomosios tarybos posėdyje 

Marakeše aptarta turizmo 

skaitmenizacija ir dėmesys smulkioms 

ir vidutinėms įmonėms.   

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

https://www.ifema.es/en/calendar
https://www.firabarcelona.com/en/trade_show/
https://www.afe.es/es/ferias-y-eventos.php
https://exposale.net/en/exhibitions/all/all/125
https://www.neventum.com/tradeshows/seville
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/03/companias/1667508235_406370.html
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2022/20221103_international-tourists.aspx
https://thediplomatinspain.com/en/2022/11/unwto-observatories-report-significant-advances-in-sustainable-tourism/
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2022/20221118_int-air-passengers.aspx
https://www.unwto.org/news/tourism-recovery-accelerates-to-reach-65-of-pre-pandemic-levels
https://www.unwto.org/news/education-and-investments-are-cornerstones-to-transform-tourism
https://thediplomatinspain.com/en/2022/11/unwto-executive-council-in-marrakech-to-focus-on-smes-and-tourism-digitalization/
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Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2022-

11-02 

Europos kosmoso agentūra patvirtino, 

kad „ARRAKIHS“ (Analysis of 

Resolved Remnants of Accreted 

galaxies as a Key Instrument for Halo 

Surveys) misiją koordinuos Ispanija. 

Pagrindinis jo tikslas – tirti tamsiąją 

medžiagą visatoje, kurios, remiantis 

įvairiais kosmologiniais stebėjimais, 

gali būti iki penkių kartų daugiau nei 

įprastos medžiagos. 

Nuoroda  

2022-

11-03 

Ispanijos Kongresas patvirtino 

Startuolių įstatymą, kuriame numatytos 

fiskalinės priemonės, mažinamos 

biurokratinės kliūtys bei 

supaprastinamos procedūros, kad būtų 

skatinama steigti ir investuoti į 

technologijų startuolius. Taip pat 

įtrauktos priemonės, skirtos talentų 

pritraukimui. Tikimasi, kad Įstatymas 

leis pritraukti iki 20 proc. daugiau 

investicijų į šį sektorių.  

Nuoroda  

2022-

11-10 

Įmonė „Cisco Systems“ planuoja įkurti 

savo pirmą ES puslaidininkių 

projektavimo centrą Barselonoje. 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

2022-

11-17 

Ispanijos Ministras Pirmininkas Pedro 

Sánchez Pietų Korėjoje lankėsi 

„Samsung“ mikroprocesorių 

gamykloje Pyeongtaek mieste, susitiko 

su „Samsung“ vadovybe, pristatė 

Ispanijos planus stiprinti vaidmenį 

puslaidininkių srityje (planuojamos 12 

mlrd. EUR investicijos). 

Nuoroda  

2022-

11-22 

„Finnovating“ B2B platforma pristato 

naujus narius, tarp kurių ir lietuviška 

įmonė – „tiltus“. 

Nuoroda  

2022-

11-23 

Ispanija per artimiausius penkis metus 

planuoja skirti 1,5 mlrd. EUR Europos 

kosmoso agentūrai. 

Nuoroda   

2022-

11-24 

Ispanijos 2023 m. biudžeto projekte 16 

mlrd. EUR yra numatyta 

skaitmenizacijai, tyrimams ir 

inovacijoms.  

Nuoroda  

2022-

11-24 

Ispanijos Vyriausybė pristato viešojo 

administravimo debesijos paslaugų 

strategiją. 

Nuoroda  

2022-

11-23 

Du Ispanijos astronautai buvo atrinkti 

tarp Europos kosmoso agentūros 

Nuoroda  

                                                
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2022/20221102_esa-arrakihs-mission.aspx
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/03/companias/1667501475_558037.html
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2022/101122-sanchez-cisco.aspx
https://elpais.com/economia/2022-11-10/cisco-ubicara-en-barcelona-su-primer-centro-de-diseno-de-chips-en-la-ue.html
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2022/20221117_trip-to-korea1.aspx
https://twitter.com/FinnovatingHub/status/1593535081284481025
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2022/20221123_esa-contribution.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2022/20221124_cloud-innovation.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2022/20221124_cloud-services-strategy.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/ciencia-e-innovacion/Paginas/2022/231122-agencia-espacial-europea-astronautas-espana.aspx
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(EKA) suformuotos naujos 17 

astronautų grupės. Tarp 22 tūkst. EKA 

gautų paraiškų buvo 1,3 tūkst. 

kandidatų iš Ispanijos. Tai – pirmi nuo 

1992 m. EKA atrinkti Ispanijos 

astronautai. 

2022-

11-25 

Įmonė „Prestalo“ ir „Ispanijos fintech 

ir insurtech asociacija“ (AEFI) parengė 

praktinį ir mokomąjį skaitmeninių 

finansų gidą visuomenei.  

Nuoroda  

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2022-

11-02 

Ispanijoje tikimasi plėsti plaukiojančių 

saulės jėgainių statybas.  

Nuoroda  

2022-

11-03 

„Maersk“ įmonė planuoja 10 mlrd. 

EUR investicijas į žaliojo vandenilio 

gamyklas Ispanijos Andalūzijos ir 

Galisijos regionuose. Tikimasi, kad iki 

2030 m. tai leistų pagaminti 2 mln. t. 

žaliojo vandenilio.  

Nuoroda  

2022-

11-07 

Didmeninė elektros kaina Ispanijoje - 

114 EUR/ MWh. 

Nuoroda  

2022-

11-08 

Ispanijos įmonė „Iberdrola“ pasirašė 

MoU su investicijų įmone „AXA IM 

Alts“ dėl dalyvavimo 1000 MW jūrinio 

vėjo parko statybos Prancūzijoje 

konkurse. 

Nuoroda  

2022-

11-10 

„Enagás“ (Ispanijos dujų sistemos 

valdytojas) spalio mėn. statistiniai 

duomenys apie didžiausius gamtinių 

dujų tiekėjus į Ispaniją 2022 m. sausio-

spalio mėn.: JAV (29 proc.), Alžyras 

(24 proc.), Nigerija (14,6 proc.), Rusija 

(11,4 proc.). 

Nuoroda  

2022-

11-21 

Ispanija atvėrė savo geležinkelių rinką 

ir ragina ES šalis sekti šiuo keliu.  

Nuoroda   

2022-

11-28 

Kinijos automobilių gamintojas 

„Chery“ planuoja Ispanijos Katalonijos 

regione įkurti elektromobilių surinkimo 

gamyklą. Pasirašyti ketinimų 

susitarimai su Katalonijos įmonių 

konfederacija „Foment del Treball 

Nacional“ ir Katalonijos metalurgijos 

įmonių asociacija „Unió Patronal 

Metal·lúrgica“ (UPM). 

Nuoroda  

2022-

11-29 

Didmeninė elektros kaina Ispanijoje - 

207 EUR/ MWh. 

Nuoroda  

Bendra ekonominė informacija 

2022-

11-11 

Europos Komisija prognozuoja, kad 

Ispanijos ekonomikos augimas 2023 m. 

Nuoroda  

https://www.elmundofinanciero.com/noticia/106133/empresas/prestalo-lanza-una-guia-de-finanzas-online-para-no-financieros-con-la-colaboracion-de-la-aefi.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/02/companias/1667386717_912950.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/02/companias/1667405096_525201.html
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/12026566/11/22/Precio-de-la-luz-hoy-8-de-noviembre-por-horas-cuando-es-mas-barata-y-cuando-mas-cara.html
https://thediplomatinspain.com/en/2022/11/iberdrola-teams-up-with-axa-to-bid-for-offshore-wind-mega-project-in-france/
https://www.enagas.es/content/dam/enagas/en/files/gestion-tecnica-del-sistema/energy-data/publicaciones/boletin-estadistico-del-gas/Monthly-Bulletin-Gas-October-2022.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2022/20221121_railway-liberalisation.aspx
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/28/companias/1669649613_291530.html
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/12061382/11/22/Precio-de-la-luz-hoy-30-de-noviembre-por-horas-cuando-es-mas-barata-y-cuando-mas-cara.html
https://elpais.com/economia/2022-11-11/la-comision-europea-preve-un-enfriamiento-de-la-economia-espanola-en-2023-avanzara-solo-el-1.html
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sieks 1 proc. prognozuojama infliacija 

– 4,8 proc. 

2022-

11-15 

Vartotojų kainų indeksas (IPC) spalio 

mėn. Ispanijoje siekė 7,3 proc. (rugsėjo 

mėn. buvo 8,9 proc.) 

Nuoroda  

2022-

11-17 

2022 m. sausio-rugsėjo mėn. Ispanijos 

eksportas augo 24,7 proc. ir siekė 

286,7 mlrd. EUR. Importas augo 39,8 

proc. ir siekė 340 mlrd. EUR. 

Nuoroda  

2022-

11-24 

Ispanijos Kongresas patvirtino 2023 m. 

Ispanijos valstybės biudžeto projektą. 

2023 m. numatyta valstybės išlaidų 

riba sieks 274 mlrd. EUR (kartu su ES 

fondų lėšomis). 

Nuoroda  

2022-

11-29 

Vartotojų kainų indeksas (IPC) 

lapkričio mėn. Ispanijoje sumažėjo iki 

6,8 proc. (spalio mėn. siekė 7,3 proc.). 

Nuoroda  

2022-

11-30 

Ispanijos spauda analizuoja Ispanijos 

Vyriausybės priemones kovojant su 

aukštomis energijos išteklių kainomis 

bei infliacija.  

Nuoroda  

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2022-

11-29 

Ispanijos Eksporto ir investicijų 

agentūra „ICEX“ mini savo veiklos 40-

metį.  

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://elpais.com/economia/2022-11-15/la-inflacion-se-modera-en-octubre-por-la-caida-de-la-luz-aunque-los-alimentos-no-aflojan-en-su-escalada.html
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2022/20221117_exports.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2022/20221124_budget-approval.aspx
https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia1122.pdf
https://www.eldiario.es/economia/medidas-gobierno-energia-espana-sea-pais-zona-euro-crecen-precios_1_9758302.html
https://thediplomatinspain.com/en/2022/11/philip-vi-commemorates-icex-40-years-and-its-role-in-opening-up-spain-process/
mailto:juozas.steponenas@urm.lt

