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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 

 Atkreiptinas dėmesys į 2023 m. 

Ispanijoje vyksiančius renginius ir 

parodas: 

2023-02-20/23 – tarptautinė 

atsinaujinančios energijos išteklių 

konferencija SPIREC ir paroda 

GENERA Madride 

2023-04-20/21 – „EU-Startups Summit 

2023“ Barselonoje 

2023-05-17/19 – Gynybos ir saugumo 

paroda „FEINDEF“ Madride 

2023-06-07/09 – Startuolių ir inovacijų 

renginys „South Summit Madrid“ 

2023-09-26/29 – „Alimentaria 

FoodTech“ Barselonoje 

2023-10-26/27 – „Valencia Digital 

Summit“ 

2023-11-7/9 – „Smart City Expo 

World Congress“ Barselonoje 

 

 

 

Nuoroda 

Nuoroda 

 

 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

Nuolatos atnaujinama 

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

 Ispanijos viešųjų pirkimų informacija Nuoroda Nuolatos atnaujinama 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2023-

01-11 

„AirHelp Score 2022 ranking“ sąraše 

įtrauktos trys Ispanijos avialinijos: 

„Iberia“ (31 vieta), „Air Europa“ (52 

vieta) ir „Vueling“ (57 vieta).  

Nuoroda  

2023-

01-16 

Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo 

organizacija (PTO) pradeda 

nemokamus nuotolinius kursus apie 

lyčių lygybę turizmo srityje.  

Nuoroda  

2023-

01-18 

2022 m. Ispanija sulaukė daugiau nei 

80 mln. tarptautinių keliautojų, kas 

atitinka 85 proc. 2019 m. lygmens. 

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://spirec.es/que-es-spirec/
https://www.ifema.es/en/genera
https://www.eu-startups.com/eu-startups-summit-2023/
https://feindef.com/index.php/en/
https://www.southsummit.co/
https://www.alimentariafoodtech.com/en/
https://valenciadigitalsummit.com/
https://www.smartcityexpo.com/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://www.airhelp.com/es/blog/airhelp-score-2022-como-hemos-calificado-las-aerolineas/
https://thediplomatinspain.com/en/2023/01/iberia-air-europa-and-vueling-among-the-best-airlines-in-the-world/
https://thediplomatinspain.com/en/2023/01/unwto-launches-free-online-training-course-on-gender-equality-in-tourism/
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2023/20230118_international-passengers.aspx
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2023-

01-18 

PTO pasaulio turizmo barometras 2023 

m. sausio mėn.  

Nuoroda 

 

Nuoroda 

Nuoroda į UNWTO 

Tourism Recovery 

Tracker 

2023-

01-20 

Tarptautinėje turizmo parodoje FITUR 

lankėsi Ispanijos Ministras Pirmininkas 

Pedro Sánchez, kuris pažymėjo, kad 

sėkminga vakcinacija nuo COVID-19 

bei investicijos į sektorių, sukuriantį 8 

proc. Ispanijos BVP, leidžia tikėtis 

tolesnio turizmo augimo. Anot P. 

Sánchez, Ispanija siekia modernizuoti 

turizmo sektorių ir padaryti jį dar 

konkurencingesniu, investuojant 3,4 

mlrd. EUR iš Atsigavimo plano. 

Nuoroda  

2023-

01-22 

FITUR parodos organizatoriai nurodo, 

kad šių metų parodoje iš viso 

užregistruota 220 tūkst. lankytojų 

(beveik dvigubai daugiau nei pernai), 

iš kurių 136 tūkst. buvo turizmo 

sektoriaus profesionalai ir 86 tūkst. - iš 

plačiosios visuomenės. Parodos 

„LIVEConnect“  skaitmeninėje 

platformoje užsiregistravo 56 tūkst. 

dalyvių. Parodoje dalyvavo 131 šalies 

atstovai, 8,5 tūkst. įmonių, 6,3 tūkst. 

žurnalistų, apsilankė 30 šalių turizmo 

ministrų, 6 Ispanijos ministrai, 15 

Ispanijos autonominių regionų 

prezidentai.  

Nuoroda  

2023-

01-

13/24 

Ispanijos spauda apie „Keliauk 

Lietuvoje“ organizuotą Lietuvos stendą 

FITUR parodoje: 

Sausio 13 d. „In Out Viajes“ rašė: 

„Lituania, un país del norte de Europa 

singular y atractivo para el turismo 

español“ (liet. Lietuva - unikali ir 

Ispanijos turizmui patraukli Šiaurės 

Europos šalis); 

Sausio 16 d. „Expreso“ rašė „Lituania, 

un país singular y al alcance de la 

mano“ (liet. Lietuva - unikali šalis, 

kurią lengva pasiekti). 

Sausio 23 d. „Gaceta Del Turismo“ 

išspausdino straipsnį apie Kauną: 

„Kaunas presenta en Fitur su balance 

como Capital Cultural Europea en 

2022“ (liet. Kaunas pristato savo, kaip 

2022 m. Europos kultūros sostinės, 

rezultatus parodoje "FITUR“). 

Sausio 24 d. 11 ispaniškų žiniasklaidos  

leidinių išspausdino straipsnius tema: 

 

 

 

Nuoroda 

 

 

 

 

 

Nuoroda 

 

 

 

Nuoroda 

 

 

 

 

 

 

Nuoroda 

 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2023-01/UNWTO_Barom23_01_January_EXCERPT.pdf?VersionId=_2bbK5GIwk5KrBGJZt5iNPAGnrWoH8NB
https://thediplomatinspain.com/en/2023/01/unwto-expects-tourism-to-return-to-pre-pandemic-levels-in-some-regions/
https://www.unwto.org/tourism-data/unwto-tourism-recovery-tracker
https://www.unwto.org/tourism-data/unwto-tourism-recovery-tracker
https://www.unwto.org/tourism-data/unwto-tourism-recovery-tracker
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2023/20230120_fitur.aspx
https://www.ifema.es/en/fitur/liveconnect
https://www.ifema.es/en/fitur/news/closing-sunday
https://www.inoutviajes.com/noticia/22049/turismo-internacional/lituania-un-pais-del-norte-de-europa-singular-y-atractivo-para-el-turismo-espanol.html
https://www.expreso.info/noticias/internacional/92376_lituania_un_pais_singular_y_al_alcance_de_la_mano
https://gacetadelturismo.com/destinos/kaunas-presenta-en-fitur-su-balance-como-capital-cultural-europea-en-2022/
https://www.diario-abc.com/nota/37975/turismo-de-lituania-presenta-una-oferta-singular-y.html
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„Turismo de Lituania presenta una 

oferta singular y al alcance de la mano“ 

(liet. Lietuvos turizmas pristato 

unikalią ir prieinamą pasiūlą). 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2023-

01-09 

Ispanijos Valensijos regiono startuolių 

sektoriaus asociacijos „Startup 

Valencia“ 2022 m. augimo tendencijų 

apžvalga. 

Nuoroda  

2023-

01-16 

ESP MP P. Sánchez susitiko su įmonės 

„GlobalLogic“ vadovu, su kuriuo 

aptarė galimybes įsteigti kelis 

skaitmeninės inžinerijos centrus, kurie 

sukurtų 2500-3000 naujų aukštos 

kvalifikacijos darbo vietų Ispanijoje. 

Nuoroda  

2023-

01-16 

ESP MP P. Sánchez pažymi tvirtą ESP 

vyriausybės įsipareigojimą aviacijos ir 

kosmoso sektoriui ir akcentuoja, kad 

Ispanijos Sevilijos mieste bus įkurta 

ESP kosmoso agentūros būstinė. 

Nuoroda  

2023-

01-23 

Ispanijos fintech ir insurtech asociacija 

(AEFI) 2023 m. sieks įsitvirtinti kaip 

viena gausiausių fintech asociacijų 

Europoje ir Lotynų Amerikoje, o taip 

pat stiprins ryšius su vartotojų 

asociacijomis, toliau tęs dialogą su 

priežiūros ir reguliavimo 

institucijomis, įstatymų leidėjais ir 

vyriausybe įvairiuose ekosistemai 

įtakos turinčiuose reguliavimo 

procesuose.  

Nuoroda  

2023-

01-31 

Investicijų į startuolius Ispanijoje 2022 

m. apžvalga. 

Nuoroda  

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2023-

01-03 

Didmeninė elektros kaina Ispanijoje 

sausio 4 d. – 121,02 EUR/MWh 

Nuoroda  

2023-

01-09 

ESP prašo Europos Komisijos, kad 

būtų pratęstas vadinamosios „Iberijos 

pusiasalio“ išimties, kuri leidžia riboti 

gamtinių dujų, skirtų elektros energijos 

gamybai, kainą, galiojimas iki 2024 m. 

pabaigos. 

Nuoroda Sausio 18 paskelta, kad 

šis mechanizmas leido 

ESP įmonėms ir 

gyventojams nuo 2022 

m. birželio iki 2023 m. 

sausio sutaupyti 

maždaug 4,5 mlrd. 

EUR. Nuoroda 

2023-

01-10 

Ispanija patenka tarp 10 ES šalių, 

kuriose 2010-2020 m. laikotarpiu buvo 

išduota daugiausia vandenilio patentų 

Europoje. Pagal išduotų žaliojo 

Nuoroda  

                                                
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://startupvalencia.org/
https://startupvalencia.org/
https://elreferente.es/actualidad/startup-valencia-cierra-2022-con-mas-de-350-socios-y-partners/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=%C3%9Altimas+noticias+y+convocatorias+abiertas+para+startups&utm_campaign=Newsletter+Global_Ene+2023
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2023/20230116_globallogic.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/presidente/news/Paginas/2023/20230114_skylife-seville.aspx
https://www.asociacionfintech.es/sin-categorizar/la-asociacion-espanola-de-fintech-e-insurtech-aefi-afronta-2023-con-el-objetivo-de-impulsar-los-servicios-digitales-entre-la-ciudadania/
https://www.fundacionbankinter.org/informe-observatorio/tendencias-de-inversion-2022/?_adin=0896234755
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/12096914/01/23/Precio-de-la-luz-hoy-4-de-enero-por-horas-cuando-es-mas-barata-y-cuando-mas-cara.html
https://elpais.com/economia/2023-01-09/espana-pedira-a-bruselas-prolongar-el-tope-al-precio-del-gas-al-menos-hasta-finales-de-2024.html
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2023/180123-solucion-iberica.aspx
https://elpais.com/economia/2023-01-10/la-ue-lidera-la-investigacion-en-hidrogeno-y-espana-despunta-en-sus-aplicaciones-renovables.html
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vandenilio patentų procentą pirmauja 

Ispanija (76 proc.), toliau: Vokietija 

(64 proc.), Prancūzija (55) ir kt. 

2023-

01-10 

Ispanija pateikė pasiūlymus Europos 

Komisijai dėl ES elektros energijos 

rinkos reformos.  

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

2023-

01-10 

Ispanijos gamtinių dujų sistemos 

operatoriaus „Enagas“ skelbiami 

statistiniai duomenys apie energijos 

išteklių vartojimą bei importą 

Ispanijoje.  

Nuoroda  

2023-

01-11 

Ispanijos vyriausybės informacija apie 

taikomas pagrindines priemones, 

siekiant sumažinti energijos išteklių 

kainas vartotojams: iki š.m. pabaigos 

išlieka iki 5 proc. sumažintas PVM 

elektros energijai ir dujoms; 

draudžiama nutraukti pagrindinių 

išteklių tiekimą gyventojams; 

numatytos paramos priemonės ir kt. 

Nuoroda  

2023-

01-13 

ESP įmonės planuoja dalyvauti 

Nigerijos energetikos sektoriaus 

privatizacijoje.  

Nuoroda  

2023-

01-17 

Didmeninė elektros kaina Ispanijoje 

sausio 18 d. – 20,88 EUR/MWh. 

Nuoroda   

2023-

01-19 

ESP ir Prancūzija akcentuoja 

bendradarbiavimą energetikos srityje. 

Planuojamas veiksmų koordinavimas 

dėl ES elektros energijos rinkos 

reformos. 

Nuoroda  

2023-

01-22 

Vokietija pranešė, kad jungiasi 

dalyvauti „H2med“ žaliojo vandenilio 

jungties tarp Barselona ir Marseille 

projekte, kuriame taip pat dalyvauja 

Prancūzija ir Portugalija. 

Nuoroda  

2023-

01-30 

Didmeninė elektros kaina Ispanijoje 

sausio 31 d. – 129,78 EUR/MWh. 

Nuoroda  

Bendra ekonominė informacija 

2023-

01-19 

Tarptautinio valiutos fondo (TVF) 

duomenimis, ESP ekonomikos 

augimas 2022 m. siekė 5,2 proc. (0,6 

proc. daugiau negu prognozuota 

anksčiau). Prognozė 2023 m. – 1,1 

proc. augimas. Infliacijos prognozė 

ESP 2023 m. – 3,7 proc. 

Nuoroda  

2023-

01-19 

„Verslo klimato Ispanijoje barometras 

2022“ – Ispanijos Eksporto ir 

Nuoroda 

 

 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/espa%C3%B1a-remite-a-la-comisi%C3%B3n-europea-su-propuesta-para-reformar-el-mercado-el%C3%A9ctrico-europeo/tcm:30-550165
https://www.elmundo.es/economia/2023/01/11/63bda76afc6c835e728b45ab.html
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2023/01/11/63bd9023fc6c8395748b458c.html
https://www.enagas.es/content/dam/enagas/es/ficheros/gestion-tecnica-sistema/energy-data/publicaciones/boletin-estadistico-del-gas/Boletin-Estadistico-Gas-diciembre-2022.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2023/110123-medidas-contra-crisis-energetica.aspx
https://thediplomatinspain.com/en/2023/01/albares-says-spanish-companies-will-participate-in-nigerias-energy-privatization/
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/12111824/01/23/Precio-de-la-luz-hoy-18-de-enero-por-horas-cuando-es-mas-barata-y-cuando-mas-cara.html
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2023/20230119_spain-france-energy.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2023/220123-incorporacion-alemania-proyecto-h2med.aspx
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/12128540/01/23/Precio-de-la-luz-hoy-31-de-enero-por-horas-cuando-es-mas-barata-y-cuando-mas-cara.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2023/01/19/63c961b221efa0a1368b45a3.html
https://www.investinspain.org/en/publications/barometro-clima-negocios-2022
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investicijų agentūros ICEX bei kitų 

partnerių parengta apžvalga.  

Nuoroda 

2023-

01-19 

2022 m. sausio-lapkričio mėn. 

duomenimis, Ispanijos eksporto 

apimtys augo 23,6 proc. ir siekė 357 

mlrd. EUR. Importo apimtys augo 35,8 

proc. ir siekė 420,7 mlrd. EUR. 

Nuoroda  

2023-

01-27 

ESP Nacionalinis statistikos institutas 

paskelbė, kad 2022 m. ESP 

ekonomikos augimas siekė 5,5 proc. 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

2023-

01-30 

ESP Nacionalinis statistikos institutas 

paskelbė, kad vartotojų kainų indekso 

metinis rodiklis 2023 m. sausio mėn. 

šiek tiek padidėjo ir siekė 5,8 proc. 

(gruodžio mėn. siekė 5,7 proc.). 

Nuoroda 

 

Nuoroda 

 

2023-

01-31 

Planuojamas minimalios mėnesinės 

algos ESP didinimas 8 proc. iki 1080 

EUR. 

Nuoroda  

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

2023-

01-26 

ESP Vyriausybės bei Madrido miesto 

atstovai aptarė Madrido kandidatūrą 

ES Pinigų plovimo ir terorizmo 

finansavimo prevencijos priežiūros 

institucijos (AMLA) būstinei su 

Europos Komisijos atstovais. 

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/2023/01/84-foreign-companies-in-spain-will-maintain-or-increase-investments-by-2023/
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2023/190123-informe-comex.aspx
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0422a.pdf
https://elpais.com/economia/2023-01-27/la-economia-espanola-crecio-un-55-el-ano-pasado.html
https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia0123.pdf
https://elpais.com/economia/2023-01-30/la-inflacion-frena-su-racha-positiva-y-repunta-al-58-en-enero-con-el-fin-del-descuento-al-combustible.html
https://elpais.com/economia/2023-01-31/el-gobierno-acuerda-con-los-sindicatos-subir-el-salario-minimo-un-8-hasta-los-1080-euros-mensuales.html
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2023/20230126_anti-money-laundering.aspx
mailto:juozas.steponenas@urm.lt

