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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-

12-09 

Ispanijos infrastruktūros įmonė 

Acciona laimėjo 2,764 mlrd. EUR 

vertės konkursą Australijoje Sidnėjaus 

uosto Vakarinio tunelio projektavimo 

ir statybos darbams. 

Nuoroda  

2022-

12-22 

Ispanijos Ministrų taryba nusprendė 

skirti 200 mln. EUR gražintiną kreditą 

Egipto nacionaliniams geležinkeliams 

ir Egipto Centriniam bankui. Kreditas 

suteiktas su tikslu finansuoti 7 

miegamųjų traukinių įsigijimą iš 

Ispanijos Talgo įmonės. 

Nuoroda  

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

 Ispanijos viešųjų pirkimų informacija Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2022-

12-02 

Atvykstančiojo turizmo į Ispaniją 

srautai 2022 m. spalio mėn. siekė 7,2 

mln. keliautojų, kas atitiko beveik 95 

proc. prieš-pandeminio lygmens.  

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

2022-

12-15 

Įvyko JT Pasaulio turizmo 

organizacijos (PTO) gastronominio 

turizmo forumas Nara mieste 

(Japonija). Forumo metu atrinkti 

pasaulinio gastronomijos turizmo 

startuolių konkurso laimėtojai. 2023 m. 

šis forumas vyks Ispanijoje (Baskų 

krašte, Donostia-San Sebastian). 

Nuoroda  

2022-

12-20 

JT PTO paskelbė „Geriausių turizmo 

miestelių 2022“ sąrašą.  

 

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://thediplomatinspain.com/en/2022/12/acciona-wins-sydney-harbour-western-tunnel-eur-2760-million-contract/
https://thediplomatinspain.com/en/2022/12/spain-lends-egypt-eur-200-million-to-consolidate-talgos-presence-in-the-country/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/021222-llegadas-gasto-turistas-extranjeros.aspx
https://www.ine.es/daco/daco42/frontur/frontur1022.pdf
https://www.unwto.org/3rd-global-gastronomy-tourism-startup-competition
https://www.unwto.org/news/unwto-gastronomy-tourism-forum-highlights-talent-development-and-waste-reduction
https://www.unwto.org/news/best-tourism-villages-of-2022-named-by-unwto
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Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2022-

12-11 

Patvirtinus Startuolių įstatymą, 

Ispanijos vyriausybė planuoja 

konkursus ir programas, kurioms bus 

skiriama apie 100 mln. EUR iš ES 

Atsigavimo fondo, kad 2023 m. būtų 

paskatinta technologijų sektoriaus 

plėtra. 

Nuoroda  

2022-

12-16 

Straipsnis apie pagrindinius akcentus ir 

iššūkius Ispanijos insurtech 

ekosistemai 2023 m.  

Nuoroda  

2022-

12-16 

Europos Komisija planuoja 38 mln. 

EUR investicijas siekiant pagerinti 

sujungimą ir skaitmeninę infrastruktūrą 

Ispanijos Kanarų salose.  

Nuoroda  

2022-

12-17 

Ispanijos spauda cituoja European 

Tech 2022 ataskaitą, kurioje teigiama, 

kad Ispanijos startuoliai pritraukė 7 

proc. Europos verslumo ekosistemos 

finansavimo. 

Nuoroda  

2022-

12-21 

Ispanijos Ministras Pirmininkas (MP) 

Pedro Sánchez susitiko su 

pasaulinėmis farmacijos įmonėmis, 

kurios planuoja daugiau nei 8 mlrd. 

EUR investicijas Ispanijoje per 

artimiausius 3 metus. 

Nuoroda Nuorodoje pateikiamas 

susitikime dalyvavusių 

įmonių sąrašas. 

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2022-

12-01 

Ispanijos MP Pedro Sánchez 

akcentuoja, kad per Vyriausybės 

paramos programas žaliojo vandenilio 

vystymui skirta 250 mln. EUR, kas 

reiškia iki 890 mln. EUR sieksiančias 

investicijas 29 projektuose.  

Nuoroda  

2022-

12-01 

Gruodžio 2 d. didmeninė elektros kaina 

Ispanijoje siekė 218 EUR/MWh. 

Nuoroda  

2022-

12-14 

Gruodžio 15 d. didmeninė elektros 

kaina Ispanijoje siekė 169 EUR/MWh. 

Nuoroda  

2022-

12-16 

Pirėnų pusiasalio ir Prancūzijos žaliojo 

vandenilio jungtis H2Med pateikta į 

bendro europinio intereso projektų 

sąrašą siekiant europinio finansavimo. 

Nuoroda  

2022-

12-19 

Ispanijos, Prancūzijos, Portugalijos ir 

Europos Komisijos vadovai aptarė 

H2Med žaliojo vandenilio projektą tarp 

Pirėnų pusiasalio ir Prancūzijos. 

Tikimasi, kad nauja jungtis bus baigta 

statyti iki 2030 m. ir galės perduoti 

Nuoroda  

                                                
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/calvino-riega-ley-startup-100-millones-impulsar-sector/2878138/
https://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/4111041/crear-alianzas-apostar-inteligencia-artificial-marcaran-futuro-sector-insurtech-2023
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2022/20221216_connecting-europe.aspx
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/06/companias/1670337467_880141.html
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2022/20221221_pharmaceutical-industry.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2022/20221201_perte-green-hydrogen.aspx
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/12065494/12/22/Precio-de-la-luz-hoy-2-de-diciembre-por-horas-cuando-es-mas-barata-y-cuando-mas-cara.html
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/12073110/12/22/Precio-de-la-luz-hoy-15-de-diciembre-por-horas-cuando-es-mas-barata-y-cuando-mas-cara.html
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2022/20221216_h2med-green-hydrogen-hub.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2022/20221209_h2med-project.aspx
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apie 10 proc. prognozuojamo žaliojo 

vandenilio suvartojimo ES (2 mln. t. 

per metus). Ispanijos-Portugalijos 

tarpvalstybinė jungtis sieks 248 km ir 

kainuos apie 350 mln. EUR, Ispanijos-

Prancūzijos tarpvalstybinė jungtis 

(povandeninė) sieks 455 km ir kainuos 

apie 2,5 mlrd. EUR. 

2022-

12-20 

Ispanija pasveikino pasiektą ES 

Energetikos ministrų sutarimą įvesti 

180 EUR/MWh viršutinę gamtinių 

dujų kainos ribą.  

Nuoroda  

2022-

12-29 

Gruodžio 30 d. didmeninė elektros 

kaina Ispanijoje siekė 5,47 EUR/MWh. 

Nuoroda  

Bendra ekonominė informacija 

2022-

12-15 

Ispanijos eksportas š.m. sausio-spalio 

mėn. augo 23,6 proc. (lyginant su 2022 

m.) ir pasiekė 319,7 mlrd. EUR. 

Importas augo 38 proc. ir pasiekė 380 

mlrd. EUR. 

Nuoroda  

2022-

12-23 

Ispanijos BVP augimas 2022 m. III 

ketv. siekė 0,1 proc. Metinis augimas – 

4,4 proc. 

Nuoroda  

2022-

12-28 

Ispanijos Vyriausybė patvirtino naujas 

kovos su infliacija ir paramos 

pažeidžiamoms asmenų grupėms 

priemones. PVM būtiniems 

produktams sumažinamas nuo 4 iki 0 

proc., numatyta 200 EUR vienkartinė 

parama mažas pajamas gaunančioms 

šeimoms, išlieka sumažintas PVM 

elektros energijai ir dujoms. Iki 2022 

m. gruodžio 31 d. visuotinai galiojusi 

20 ct. nuolaida degalams keičiama į 

paramą labiausiai dėl aukštų kuro 

kainų paveiktiems sektoriams: 

transportas, žemės ūkis, žvejyba. 

Nuoroda  

2022-

12-30 

Vartotojų kainų indeksas Ispanijoje 

2022 m. gruodžio mėn. sumažėjo iki 

5,8 proc. (lapkričio mėn. buvo 6,8 

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://thediplomatinspain.com/en/2022/12/spanish-government-welcomes-new-european-agreement-to-limit-excessive-gas-prices/
https://www.rtve.es/noticias/20221229/precio-luz-diciembre-electricidad-espana/2413194.shtml
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2022/20221215_exports.aspx
https://elpais.com/economia/2022-12-23/el-ine-rebaja-el-crecimiento-del-pib-en-el-tercer-trimestre-al-01-pero-eleva-al-44-la-tasa-interanual.html
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2022/271222-rp-cministros-cumpliendo.aspx
https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia1222.pdf
mailto:juozas.steponenas@urm.lt

