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Tarptautinė maisto ir gėrimų paroda
FoodExpo
Dėmesio, pakeistos datos ir organizavimo
būdas!
Paroda vyks 2021 m. birželio 14-18 d. tik
skaitmeniniu būdu, be fizinio dalyvavimo.

https://foodexpo.gr/e
n/

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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Graikijos banko duomenimis, valstybės
finansinis rezervas 2020 m. pabaigoje siekė
34,5 mlrd. EUR (24,1 mlrd. EUR
centriniame banke ir 10,4 mlrd. EUR
komerciniuose bankuose).

https://athensdigest.c
om/?utm_source=ne
wsletter&utm_mediu
m=email&utm_campa
ign=Athens+Digest+04
.03.2021

2021-03-05

Graikijos statistikos tarnybos duomenimis,
2020 m. pabaigos rodikliai nebuvo tokie
prasti, kaip prognozuota.

https://www.ekathim
erini.com/economy/1
156470/greek-finminhails-better-thanexpected-gdp-data/

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

PASTABOS

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.

Nors Graikijos BVP ketvirtąjį 2020 m.
ketvirtį mažėjo 7,9 proc. lyginant su tuo
pačiu 2019 m. laikotarpiu, tačiau 2,7 proc.
augo lyginant su trečiuoju 2020 m.
ketvirčiu.
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2021-03-10

2021-03-17

Per visus 2020 m. šalies ekonominė recesija
siekė 8,2 proc. BVP lyginant su 2019 m.
(168,5 mlrd. EUR 2020-aisiais, 183,6 mlrd.
Graikijos centrinio banko duomenimis,
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo
turto kainos Graikijoje 2020 m. ketvirtąjį
ketvirtį augo 2,6 proc., trečiajį ketvirtį 3,5
proc. lyginant su tuo pačiu 2019 m.
laikotarpiu. Bendrai 2020-aisiais
gyvenamosios paskirties nekilnojamojo
turto kainos Graikijoje išaugo 4,2 proc.
Graikijos laivų savininkų sąjungos
duomenimis, Graikija išlieka pirmajančia
komercinėje laivyboje šalimi pasaulyje.
Nors Graikijos gyventojai sudaro tik 0,16
proc. pasaulio polpuliacijos, Graikijos laivų
savininkams priklauso 20,67 proc.
pasaulinio laivų tonažo, 54,28 proc. ES
laivų tonažo.
Graikijos statistikos tarnybos duomenimis,
2020 m. gruodžio mėn. šalyje fiksuotas
15,8 proc. nedarbas, žemiausias rodiklis
nuo 2020 m. vasario mėn. Palyginimui,
2020 m. lapkričio mėn. nedarbas siekė 16,2
proc.

https://www.macropo
lis.gr/?i=portal.en.mac
roeconomy.10722

https://greekreporter.
com/2021/03/10/gree
k-shipping-remainsnumber-one-in-theworld/

https://www.macropo
lis.gr/?i=portal.en.mac
roeconomy.10743

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija

KIPRO RESPUBLIKA
Kipro statistikos tarnybos duomenimis, šalies prekių importas 2020 m. sausio-lapkričio mėn. siekė
6, 875 mlrd. EUR ir mažėjo 8,5 proc. lyginant su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu. ES buvo pagrindinis
importo šaltinis, minėtu laikotarpiu iš ES importuota prekių už 4,035 mlrd. EUR, iš kitų Europos
šalių už 759 mln. EUR, iš kitų pasaulio šalių už 2,080 mlrd. EUR.
Prekių eksportas 2020 m. sausio-lapkričio mėn. siekė 2,549 mlrd. EUR ir mažėjo 11,6 proc. lyginant
su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu. Į ES minėtu laikotarpiu eksportuota prekių už 859,4 mln. EUR,
kitas Europos šalis už 260,4 mln. EUR, į kitas pasaulio šalis už 1,429 mlrd. EUR.
Nedarbas Kipre 2021 m. sausio duomenimis sumažėjo iki 6,8 proc. (7,2 proc. vyrų, 6,3 proc. moterų)
nuo mėnesį anksčiau fiksuoto 7,3 proc. nedarbo. Palyginimui, 2020 m. sausio mėn. nedarbas Kipre
siekė 6,4 proc. Ženkliai padidėjo jaunimo nedarbas: naujausiais prieinamais 2020 m. gruodžio mėn.
duomenimis siekia 20,1 proc.; palyginimui, metais anksčiau, 2019 m. gruodžio mėn. jaunimo
nedarbas Kipre siekė 13,4 proc.

Kipro Statistikos tarnybos duomenimis, atvykstamasis turizmas į šalį šių metų vasario mėn. mažėjo
95,2 proc., lyginant tiek su 2020 m., tiek 2019 m. vasario skaičiais. Pirmųjų dviejų šių metų mėnesių
laikotarpiu fiksuotas 95,3 proc. atvykstamojo turizmo mažėjimas.
Dėl egzistuojančių pandeminių suvaržymų mažėjo ir mažmeninė prekyba: šių metų sausio mėn. jos
vertė krito 11,6 proc., apimtys 9,2 proc., lyginant su 2020 m. sausio rodikliais (Statistikos tarnybos
duomenys).
Kovo 29 d. Kipras sulaukė ilgai lauktos ir siektos geros žinios – ES registravo tradicinį salos sūrį
halumį (originaliai graikiškai „halloumi“, turkiškai „hellim“) ES saugomos kilmės vietos
nuorodos produktu (PDO). Ta proga tądien sūrio fabrike apsilankęs Kipro Prezidentas
N.Anastasiades šį sprendimą įvardijo kaip istorinę dieną halumiui ir šaliai. Prezidentas nepraleido
progos atkreipti Kipro turkiškosios bendruomenės dėmesį, jog sprendimas naudingas ir jai,
akcentuodamas, jog sėkmė lydi veikiant vieningai. Skelbiama, jog halumi sūrio eksportas
pastaruosius penkerius metus augo po vidutiniškai 20 proc. kasmet, jo eksporto vertė 2020 metais
siekia 250 mln. eurų, tikimasi ženklaus eksporto augimo po minėto ES sprendimo. Pagrindinė
eksporto rinka– Jungtinė Karalystė (47 proc.), už jos rikiuojasi Švedija (15 proc.), Vokietija, Austrija,
Danija, Graikija.
Parengė:
Antroji sekretorė Rūta Vaičiūnienė, tel. +30 210 72 94 357, ruta.vaiciuniene@urm.lt

