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Paskelbtas kvietimas dalyvauti maisto
gaminimo ir pakavimo parodoje
„Foodtech“, vyksiančioje 2019 m. spalio
12-14 d. Atėnuose.

PASTABOS

https://foodtech.gr/en/

Paroda solidi,
organizuojama
profesionaliai, joje
kasmet dalyvauja
apie 250 dalyvių,
apie 15 tūkst.
lankytojų.

https://greece.greekrep
orter.com/2019/05/02/
euroworking-groupapproves-greecesrequest-forrepayment-of-imfloans/

Graikijos finansų
ministerija balandžio
22 d. oficialiai
kreipėsi į Europos
stabilumo
mechanizmą dėl
dalies (3,7 mlrd.
eurų) brangios (5,13
proc. palūkanų)
paskolos, suteiktos
Tarptautinio valiutos
fondo, priešlaikinio
grąžinimo, siekiant
sumažinti jos kaštus.

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
2019-05-02
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Eurozonos finansų ministrai pritarė
priešlaikiniam dalies Graikijos paskolos,
suteiktos Tarptautinio valiotos fondo,
grąžinimui.

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

2019-05-02

Europos finansinio stabilumo fondas pritarė
skolos palengvinimo priemonių Graikijai
paketui, apimančiam beveik 1 mlrd. eurų.

2019-05-08

Naujausia Europos Komisijos prognozė
Graikijos ekonomikai numato 3,6 proc.
pradinį biudžeto perviršį 2020 metais
(nežymiai viršijantį 3,5 proc. Graikijos
įsipareigojimą) ir 2,2 proc. ekonomikos
augimą tiek 2019 m., tiek 2020 m.

2019-05-09

Graikijos statistikos tarnybos ELSTAT
duomenimis, nedarbas šalyje 2019 m.
vasario mėn. siekė 18,5 proc. (palyginimui
2018 m. vasario mėn. 20,6 proc.).

https://greece.greekre
porter.com/2019/05/
09/greekunemployment-down2-1-percent-infebruary-of-2019compared-to-yearprior/

2019-05-10

Graikijos statistikos tarnybos ELSTAT
duomenimis, metinė infliacija šalyje 2019
m. balandžio mėn. buvo 1,1 proc. (2019 m.
kovo mėn. 1,0 proc.). Moterų nedarbas
siekia 23,3 proc. ir ženkliai lenkia šį rodiklį
vyrų tarpe, kuris yra 14,8 proc.
Išlieka didelis jaunimo (15-24 metų
amžiaus asmenų) nedarbas, kuris 2019 m.
vasario siekė 38,8 proc. (tačiau ženkliai
sumažėjo nuo 46 proc. 2018 m. vasario
mėn.)
Graikijos pajamos iš turizmo šių metų kovo
mėn. augo 32 proc., lyginant su 2018 m.
kovu, ir siekė 318,5 mln. eurų.

https://greece.greekre
porter.com/2019/05/
10/latest-data-revealgreek-inflation-onthe-rise/

2019-05-21

2019-05-22

EBPO prognozuoja 2,1 proc. Graikijos
BVP augimą šįmet ir 2,0 proc. 2020-aisiais.

2019-05-27

Turizmo sektorius Graikijoje auga
įspūdingai: Pasaulio turizmo organizacijos
duomenimis, atvykstamasis turizmas
Graikijoje šių metų pirmąjame ketvirtyje,
lyginant su tuo pačiu praėjusių metų
laikotarpiu, augo 7,8 proc. ir kone dvigubai

http://www.ekathimeri
ni.com/240028/article/
ekathimerini/business/
efsfesm-approve-debtrelief-measures-forgreece-of-almost-1bln-euros
http://www.ekathime
rini.com/240218/articl
e/ekathimerini/busine
ss/handouts-willrequire-sacrificescommission-reportshows

http://www.ekathimeri
ni.com/240705/article/
ekathimerini/business/
greek-current-accountdeficit-widens-inmarch-tourismrevenues-up
https://greece.greekre
porter.com/2019/05/
22/oecd-forecasts-21-percent-gdpgrowth-for-greece-in2019/
http://www.ekathime
rini.com/240976/articl
e/ekathimerini/busine
ss/greek-tourismoutperforms-

viršijo pasaulinį ir Europos vidurkį (4
proc.). Vien šių metų kovo mėn. Graikijoje
pajamos iš turizmo išaugo 37,2 proc.,
lyginant su 2018 m. kovu.

international-growthrate

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija

KIPRO RESPUBLIKA
Eurostat duomenimis, per pirmąjį 2019 m. ketvirtį sezoniškai pakoreguotas Kipro BVP augimas siekė
0,9 proc., lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu (0,4 proc. eurozonoje, 0,5 proc. ES28).
Europos Komisija prognozuoja, jog Kipro ekonominis augimas išliks stiprus, didžiąja dalimi
įtakojamas didėjančios vidaus paklausos. EK vertinimu, Kipro BVP augimas 2018 m. sudarys 3,9
proc., 2019 m. 3,1 proc. ir 2020 m. 2,7 proc. Prognozuojamas nedarbo sumažėjimas nuo 8,4 proc.
2018 m., iki 6,7 proc. 2019 m. ir 5,9 proc. 2020 m. Valstybės skola, prognozuojama, nuo 102 proc.
2018 m. mažės iki 96,4 proc. 2019 m., o 2020m. sieks 98,9 proc. Biudžeto deficitas, 2018 m. siekęs
4,8 proc., 2019 m. taps 3,0 proc. perviršiu, 2020 m. 2,8 proc. perviršiu.
Kipro statistikos tarnybos duomenimis, metinis harmonizuotas vartotojų kainų indeksas 2019 m.
balandžio mėn. siekė 1,2 proc.
Nepaisant pesimistinių prognozių šalies turizmo sektoriui, susijusių su Brexit, šių metų balandžio
mėn. Kipre fiksuotas 4,8 proc. atvykstamojo turizmo augimas – rekordinis balandžio mėn. rodiklis.
Per pirmuosius keturis šių metų mėnesius atvykstamasis turizmas augo 0,5 proc.
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