
GRUZIJA 

 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija: 

• Turkija nustatė 0 proc. muito mokestį tam tikrai kvotai ankštinių, kviečių, meslino, 

miežių, kukurūzų ir ryžių. Kvota nurodyta tonomis, galioja kalendorinius metus (2 lapas): 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190116-7.pdf  

 

Priede Nr. 1 rasite nuo 2011 m Turkijos taikomus papildomus muitus  

Priede Nr. 2 rasite detalią informaciją apie gyvūnų ir gyvulinės kilmės produktų į Turkiją 

importą. 

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija:  

 Planuojama, kad Turkstream dujotiekis pilnai pradės veikti 2019 m. pabaigoje. Šiuo 

metu Gazprom svarsto įvairius variantus, kaip dujos pasiektų Europą. V. Putinas 

viešėdamas Serbijoje informavo, kad viena iš galimybių tiekti dujas iki dujų centro 

Baumgarten, Austrijoje, yra per Bulgariją, Serbiją ir Vengriją. ,,Tai stipriai prisidėtų prie 

Serbijos ekonomikos, sukurtų darbo vietas ir užtikrintų energetinį saugumą”. ,,Galutinis 

sprendimas priklausys nuo Europos Sąjungos pozicijos, kadangi Rusijai reikia 

garantijų, jog planams pratęsti TurkStream nesutrukdys Briuselio politinis sprendimas”. 

 Energetikos ir gamtinių išteklių ministras Fatih Donmez pareiškė, kad TANAP 

dujotiekis sustiprins Turkijos kaip pagrindinės energijos šalies pozicijas. Per 

ateinančius mėnesius TANAP projektas turi pasiekti Graikijos sieną, juo jau pradėta 

transportuoti dujas į Turkiją. Azerbaidžano prezidentas informavo, kad šiuo metu jau 

užbaigta 85 proc. TANAP dujotiekio.Bendra ekonominė informacija 

 2018 m. Turkijos ekonomikai buvo iššūkių metai – rugpjūčio mėn. Turkija susidūrė su 

valiutos krize - Turkijos lira nuvertėjo 40 proc., infliacija kilo iki 25 proc., daug užsienio 

įmonių atitraukė savo kapitalą, sunkiai sekėsi pritraukti tiesiogines užsienio 

investicijas, užklupo vietinių įmonių bankroto banga. Tačiau panašu, kad po vasarą 

vykusių prezidento ir parlamento rinkimų, kuriuos užtikrintai laimėjo dabartinis 

prezidentas ir valdančioji AK partija ir po dvišalių santykių su JAV pagerėjimo situacija 

ėmė stabilizuotis ar bent neblogėti. 

 Naujausiais duomenimis Turkijos eksportas spalio mėn. išaugo 13,8 proc., o importas 

sumažėjo 23,8 proc., palyginus su 2017 m. spalio mėn. Eksportas į Europos Sąjungą 

analogišku laikotarpiu augo 19,3 proc., o importas iš ES mažėjo 30,8 proc. TÜSİAD 

(Turkijos pramonės ir verslininkų asociacija) teigia, kad ES ekonomikos augimas 

pasitarnavo Turkijos eksporto augimui. Manoma, kad 2019 m. būtent eksportas bus 

Turkijos ekonomikos variklis. 

 Lapkričio mėn. pirmą kartą Turkijoje nuo 2018 m. kovo pradėjo mažėti infliacija. 

Lapkričio mėn. infliacija siekė 21,6, o  gruodžio mėn. - 20,6 proc. , 2019m. sausio mėn.   

- 20,36 proc. 

 Per mėnesį labiausiai pabrango maistas ir nealkoholiniai gėrimai – 6,43 proc., įvairios 

prekės ir paslaugos – 3,62 proc., sveikatos paslaugos – 3,56 proc. Per metus labiausiai 

augo taip pat maisto ir nealkoholinių gėrimų kainos – 30,97 proc. , įvairios prekės ir 

paslaugos – 29,63 proc., baldai ir namų apyvokos reikmenys – 29,07 proc., laisvalaikis 

ir kultūra – 23,15 proc. ir kavinės bei restoranai – 19,89 proc. 

 



 Turkijos Centrinis bankas mano, kad infliacija Turkijoje 2019 m. sieks 14,6 proc., o 

2020 m. 8,2 proc. Tikimasi, kad 5 procentų ribą infliacija pasieks 2021 m. pabaigoje. 

 Turkijos vyriausybė nusprendė kovoti su daržovių brangimu įsteigdama prekybos 

taškus, kuriuose beveik dvigubai pigiau nei parduotuvėse pardavinėjamos daržovės. 

Per keletą mėnesių kai kurių daržovių kainos Turkijoje išaugo beveik dvigubai. 

Pirmosios tiesiogiai gyventojams pardavinėti vaisius ir daržoves pradėjo Ankaros ir 

Stambulo miesto savivaldybės. Vaisių ir daržovių gyventojai gali įsigyti ir per specialiai 

sukurtą internetinę platformą.  

 Turkijos prezidentas R. T. Erdoganas pareiškė, kad artimiausioje ateityje tokiu pat 

būdu bus pardavinėjamos namų valymo prekės bei kasdieninio naudojimo produktai. 

 Dėl kainų augimo vasario 6 d. Turkijoje buvo tikrinamos įvairios prekybos vietos. Po 

šio aptikrinimo dirbtiniu kainų kėlimu apkaltintos 88 įmonės, kurioms bendrai skirta 

bauda siekia 2 mln. Turkijos lirų. 

 Nuo 2019 m. minimalus neto atlyginimas buvo pakeltas 26 proc. - iki 2020 Turkijos lirų 

(apie 380 EUR). 

 Reikia pažymėti, kad po valiutų krizės smarkiai sulėtėjo Turkijos ekonomikos augimas, 

o 2019 m. daug analitikų prognozuoja recesiją, tačiau manoma, kad ji bus trumpalaikė. 

Tikimasi, kad 2020 m Turkijos ekonomika vėl augs apie 3 proc.  

 Daugiau kaip 100 didelių Turkijos įmonių gruodžio 13-24 d kreipėsi dėl apsaugos nuo 

bankroto. Nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. valiutų krizės jau 3000 įmonių kreipėsi dėl 

pagalbos siekdamos apsisaugoti nuo bankroto. 

 Turkijos prekybininkų ir amatininkų konfederacijos duomenimis 2018 m užsidarė 

106,167 mažų parduotuvių, o tai 10 proc. daugiau nei 2017 m 

 Turkijos plėtros bankas (TKB)  išplatino turtu užtikrintų obligacijų emisiją už 3.15 mlrd. 

Turkijos lyrų  (0.5 mlrd. EUR). Obligacijos yra užtikrintos turtu, kurį sudaro hipoteka 

garantuoti vertybiniai popieriai  išleisti per Plėtros ir investicijų banko valdomą fondą. 

Tokiomis emisijomis siekiama padidinti Turkijos bankų likvidumą. 

 2019 m. numatytas 1,04 mlrd. JAV dolerių finansavimas gamybos, verslumo ir tyrimų 

plėtrai. Veiklos bus finansuojamos per Mokslinių ir Technologinių tyrimų tarybą 

(TUBITAK) ir Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros organizaciją (KOSGEB). 

 Turkijos statistikos departamento duomenimis pasitikėjimas Turkijos ekonomika 

sausio mėn., palyginus su 2018 m. gruodžio mėn.  sumažėjo 4,2 proc. 

 Duodamas interviu Deutsche Welle Turkish Vokietijos ekonomikos viceministras  

Thomas Bareiss informavo, kad derybos dėl Turkijos-ES Muitų sąjungos atnaujinimo 

šiuo metu nėra įtrauktos į ET darbotvarkę. Bareiss akcentavo problemas, su kuriomis 

susiduria Vokietijos įmonės norėdamos patekti į Turkijos rinką. Vokietijos eksportas 

2018 m., palyginus su 2017 m. į Turkiją sumažėjo 33 proc.  

 Provyriausybinis dienraštis Daily Sabah informavo, kad Turkija yra trečia pagal dydį 

investicijų rinka Azijos infrastruktūros investicijų bankui (AIIB) po Indijos ir Indonezijos. 

Praėjusiais metais  projektams Turkijoje AIIB patvirtino 1,4 mlrd. finansavimą. 

 Turkijos eksportuotojų Asociacija (TIM) informavo, kad Turkijos eksporto rezultatai 

2018 m. buvo geriausi per visa istoriją ir sudarė 168,1 mlrd. JAV dolerių. 

 Sausio 16 d. Centrinis bankas nusprendė palikti nepakitusią palūkanų normą, nors 

daugelis prognozavo, kad palūkanų normos gali būti mažinamos dėl Turkijos 

ekonomikoje nusistovėjusio tam tikro stabilumo. 

 Ekonominis dienraštis Dunya išreiškė susirūpinimą dėl ES ketinimų riboti plieno 

importą po JAV sprendimo padidinti importo muitus. Turkija- aštunta pagal dydį plieno 

gamintoja – rizikuoja patirti daug nuostolių, kadangi ES, kaip ir JAV, yra labai svarbi 

rinka Turkijos plieno eksportuotojams. 



 Didelės kritikos Turkijos spaudoje sulaukė Rytų Viduržemio šalių regiono dujų rinkos 

forumas Kaire, kuriame dalyvavo Egiptas, ,,Graikijos” Kipras, Graikija,  

 Izraelis, Italija, Jordanija ir Palestina. Forume buvo aptariama regioninė dujų rinka, 

kainų mažinimo galimybės. Į šį forumą nebuvo pakviesta Turkija ir Libanas. 

Žiniasklaida teigė, kad forumo metu ,,Septynios šalys susivienijo prieš Turkiją”. 

 2018 m. Turkijos pajamos iš turizmo siekė 25,8 mlrd. Eurų ir buvo 12.3 proc. didesnės 

palyginus su 2017 m. Beveik 82 proc. Šių pajamų buvo gauta iš užsienio turistų, o 

likusi dalis iš vietinių. 2018 m. Turkiją aplankė 46,1 mln. Turistų. Daugiausia jų atvyko 

iš Bulgarijos, Vokietijos, Gruzijos, Irano ir Rusijos. Vieno tursto išleista suma 2018 m., 

palyginus su 2017 m., sumažėjo 5 procentais. 

 Turkijos biudžeto deficitas 2018 m. sudarė 8,1 mlrd. EUR (1,9 proc. nuo BVP).  

 Sausio 17 d. Parlamentas Turkijos prezidentui R. T. Erdoganui buvo suteikti platūs 

įgaliojimai leidžiantys priimti sprendimus jei kyla grėsmė Turkijos finansiniam 

stabilumui.  Taip pat buvo įsteigtas Iždo ir finansų ministerijai pavaldus ,,Finansinio 

stabilumo ir vystymosi komitetas“, kuris koordinuos veiksmus, užkertančius kelią 

grėsmėms Turkijos finansiniam stabilumui. Numatyta, kad Turkijos prezidentas iškilus 

grėsmei įgaliotas imtis visų veiksmų, kurių negali imtis minėto komiteto nariai. 

 

Šaltinis: Lietuvos ambasada Turkijos Respublikoje, Irano Islamo respublikai ir 

Pakistano Islamo Respublikai 

 


