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Paskelbtas kvietimas dalyvauti tarptautinėje
maisto ir gėrimų parodoje FoodExpo,
rengiamoje hibridiniu būdu (tiek fiziškai,
tiek online) 2021 m. gegužės 29 birželio 2
d. Atėnuose

PASTABOS

https://foodexpo.gr/e
n/

Paroda stambi, solidi,
sulaukianti didelio
dalyvių ir lankytojų
skaičiaus. 2020 m.
nevyko dėl
pandemijos. Parodoje
jau ne vienerius
metus sėkmingai
dalyvauja Lenkijos,
Belgijos, Ispanijos,
Bulgarijos įmonės.

Tai aiškinama su
pavasario ir rudens
karantinu
susijusiomis
priežastimis
(uždarytos viešo
maitinimo įstaigos,
didieji prekybos
centrai).

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
Bendra ekonominė informacija
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2020-12-02

Šių metų lapkričio duomenimis, Graikijos
supermarketų prekybos apyvarta šįmet
augo 8,4 proc.

https://www.ekathim
erini.com/259842/arti
cle/ekathimerini/busi
ness/supermarketturnover-up-84-so-farthis-year

2020-12-04

Skelbiama, jog Graikija – ketvirtoji
pasaulyje marmuro eksportuotoja,

https://www.ekathim
erini.com/259930/arti

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

2020-12-05

2020-12-07

2020-12-10

2020-12-14

eksportuojanti 76 proc. visos savo
marmuros produkcijos į 120 šalių. 60 proc.
neapdirbto graikiško marmuro
eksportuojama į Kiniją. Sektoriuje
tiesiogiai dirba 6,5 tūkst. darbuotojų, dar
apie 18 tūkst. darbuotojų dirba susijusiame
antriniame sektoriuje.
Graikijos statistikos tarnybos duomenimis,
šalies ekonomika trečiąjį ketvirtį traukėsi
11,7 proc., lyginant su tuo pačiu 2019 m.
laikotarpiu, tačiau augo 2,3 proc., lyginant
su 2020 m. antruoju ketvirčiu.
Finansų ministras teigia, jog nebus
keičiama 2020 m. prognozė dėl šiųmetės
10,5 proc. šalies ekonomikos recesijos,
nepaisant EK ir TVF prognozių,
numatančių didesnę recesiją.
Šių metų rugsėjo mėn. duomenimis,
Graikijos bankų sektoriui pavyko gana
ženkliai sumažinti neveiksnių paskolų
apimtis: jei 2019 m. tugsėjo mėn.
neveiksnios paskolos siekė 73,57 mlrd.
EUR, tai 2020 m. rugsėjo mėn. – apie 60
mlrd. EUR (sumažėjo 18,5 proc.).
Graikijos statistikos tarnybos duomenimis,
nedarbas šalyje rugsėjo mėn. siekė 16,1
proc. (mažėjo nuo 16,5 proc. mėnesiu
anksčiau).
Jaunimo (žemiau 25 metų amžiaus)
nedarbas siekia 33 proc.
Graikijos verslo ir mažmeninės prekybos
asociacija prognozuoja, jog šalies vartotojų
išlaidos šių metų kalėdiniu laikotarpiu bus
apie 34 proc. mažesnės nei įprastai.

2020-12-15

Graikijos centrinio banko vadovo teigimu,
šalies ekonomika šįmet patirs apie 10 proc.
recesiją, tikimasi 4,2 proc. augimo kitąmet
ir 4,8 proc. augimo 2022-aisiais.

2020-12-15

Graikijos parlamentas patvirtino 2021 m.
šalies biudžetą (už 158, prieš 148), darant
prielaidą, jog vakcinavimas kitąmet leis
ekonomikai augti 4,8 proc. po 10,5 proc.
2020 m. ekonominės recesijos.
Biudžetas numato, jog pirminis deficitas
šįmet sieks 7,2 proc. BVP (11,760 mlrd.
EUR), kitąmet mažės iki 3,9 proc. BVP

cle/ekathimerini/busi
ness/greece-is-theworlds-fourth-biggestmarble-exporter

https://athensdigest.co
m/?utm_source=newsl
etter&utm_medium=e
mail&utm_campaign=
Athens+Digest+07.12.
2020

https://www.ekathim
erini.com/259974/arti
cle/ekathimerini/busi
ness/banks-slashtheir-stock-of-badloans
https://www.macropoli
s.gr/?i=portal.en.macr
oeconomy.10236

https://www.ekathim
erini.com/260284/arti
cle/ekathimerini/busi
ness/consumers-tospend-34-less-thisxmas
https://athensdigest.co
m/?utm_source=newsl
etter&utm_medium=e
mail&utm_campaign=
Athens+Digest+15.12.
2020
https://athensdigest.co
m/?utm_source=newsl
etter&utm_medium=e
mail&utm_campaign=
Athens+Digest+16.12.
2020+(Copy)

Kaip ten bebūtų,
neveiksnios paskolos
sudarė 36,7 proc.
bendros paskolų
apimties, pagal šį
rodiklį Graikija
pirmauja eurozonoje.
Auga neaktyvių
bedarbių (neturinčių
ir neiškančių darbo)
dalis.

2020-12-16

2020-12-16

2020-12-18

2020-12-22

(6,67 mlrd.). Šįmetinė valstybės skola
numatoma 208,9 proc. BVP, kitąmet 199,6
proc. BVP. Numatomas nedarbo lygis šįmet
18,9 proc., kitąmet 17,9 proc.
Graikijos centrinio banko skaičiavimu,
pandemija ir su ja susiję suvaržymai
Graikijos pajamas iš turizmo sektoriaus
šįmet sumažino 15 mlrd. EUR. Vertinama,
jog 2020 m. bus fiksuotos 75 proc.
mažesnės nei 2019 m. šalies turizmo
apimtys.
Graikijos finansų ministras paskelbė apie
2021-iems metams numatytą naują
finansinės paramos verslui ir darbuotojams
programą, kurios vertė 7,5 mlrd. EUR.
Bendras registruotų bedarbių skaičius šių
metų lapkričio mėn. siekė per 1,153 mln. Ir
10,5 proc. didėjo lyginant su prieš tai
buvusiu mėnesiu.
Lygiai pusė šių asmenų – ilgalaikiai
bedarbiai.
Graikijos ekonomika, nemaža dalimi
priklausoma nuo turizmo sektoriaus, šįmet
dėl pandemijos sulaukė maždaug 14 mlrd.
EUR turizmo pajamų mažiau lyginant su
2019 m.
Graikijos centrinio banko duomenimis, per
pirmus 10 šių metų mėnesių 4,03 mlrd.
EUR, lyginant su 17,56 mlrd. EUR tuo
pačiu 2019 m. laikotarpiu (18,2 mlrd. EUR
per visus 2019 metus).

https://news.gtp.gr/202
0/12/16/pandemiccosts-greece-e15bn-intourism-revenues/

https://news.gtp.gr/2
020/12/16/covid-19new-round-reliefmeasures-greekenterprises-workers/
https://www.ekathim
erini.com/260450/arti
cle/ekathimerini/busi
ness/novemberjobless-figure-up1051-on-octobers
https://www.ekathimer
ini.com/260528/article
/ekathimerini/business
/tourism-revenuesdrop-14-bln-euros

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija

KIPRO RESPUBLIKA
Kipro statistikos tarnybos duomenimis, Kipro pajamos iš turizmo rugsėjo mėn. siekė 63,3 mln. EUR
ir buvo 83 proc. mažesnės nei 2019 m. rugsėjį, o per devynis šių metų mėnesius siekė 298,9 mln.
EUR ir buvo 86 proc. mažesnės nei tuo pačiu laikotarpiu 2019 m. šių metų sausio-lapkričio mėn.
fiksuota 84 proc. mažesnis atvykstamasis turizmas nei tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu.
Skelbiama, jog šių metų trečiojo ketvirčio duomenimis informacijos ir komunikacijų sektorius Kipre
buvo vienintelis augęs ir 5,3 proc. didesnes pajamas metiniu pagrindu generavęs sektorius, visi kiti
ekonomikos sektoriai veikė nuostolingai.
Šių metų sausio-spalio laikotarpiu fiksuotas 727 mln. EUR bendrasis biudžeto deficitas (palyginimui,
tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais fiksuotas 639 mln. EUR perviršis) dėl Vyriausybės taikytų
paramos verslui ir darbuotojams priemonių pandemijos sąlygomis. Minėtu laikotarpiu bendrosios

išlaidos išaugo 10,7 proc. ir siekė 7,448 mlrd. EUR. Tuo tarpu biudžeto pajamos minėtu laikotarpiu
sumažėjo 8,8 proc. ir siekė 6,720 mlrd. EUR.
Gruodžio 11 d. paskelbtas atviras tarptautinis konkursas vykdyti keleivinį susisiekimą (keltu) tarp
Kipro ir Graikijos nuo 2021 m. vasaros pradžios. Kompanijos, kurių laivai registruoti ES, paraiškas
gali teikti iki 2021 m. sausio 29 d. Kipro Respublika trejus metus teiks 5 mln. EUR per metus subsidiją
šiai keltų linijai tarp Limasolio arba Larnakos uostų Kipro Respublikoje ir Pirėjo uosto Graikijoje.
Parengė:
Antroji sekretorė Rūta Vaičiūnienė, tel. +30 210 72 94 357, ruta.vaiciuniene@urm.lt

