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2020-04-15 TVF vertinimu, Graikijos ekonomika
dėl koronaviruso poveikio nukentės
labiau nei kitos Europos ekonomikos ir
susitrauks maždaug 10 proc.

2020-04-16

Prognozuojama, jog nedarbo lygis
šalyje šių metų pabaigoje sieks 22,3
proc.
TVF prognozuoja, jog šįmet Graikijos
biudžeto deficitas sudarys 9 proc. BVP,
2021 m. 7,9 proc. BVP.
Nacionalinė skola, prognoozuojama,
šįmet sieks 201 proc., kitąmet 195 proc.

2020-04-21

1

Graikijos centrinio banko duomenimis,
Graikijos dabartinės sąskaitos deficitas
vasario mėn. siekė 1,14 mlrd. eurų (sausio
mėn. 1.29 mlrd. eurų).

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

https://athensdigest.co
m/?utm_source=newsl
etter&utm_medium=e
mail&utm_campaign=
Athens+Digest+15.04.
2020

https://athensdigest.co
m/?utm_source=newsl
etter&utm_medium=e
mail&utm_campaign=
Athens+Digest+16.04.
2020
http://www.macropolis
.gr/?i=portal.en.macro
economy.9583

PASTABOS

2020-04-23

Graikijos statistikos tarnybos duomenimis,
dėl pandemijos savo veiklą sustabdyti
turėjau daugiausiai apgyvendinimo
paslaugas teikiančių įmonių (87,1 proc.),
maitinimo įmonių (80,9 proc.), ugdymo
įstaigų (88,8 proc.), sporto įstaigų (86,7
proc.). Apgyvendinimo sektoriui tenka 94,2
proc. darbuotojų, laikinai ar nuolat
netekusių darbo dėl Covid-19.
ELSTAT duomenimis, Graikijoje dėl
pandemijos veiklą sustabdė 14,6 proc. visų
įmonių, darbo laikinai ar nuolat neteko 25,4
proc. dirbančiųjų.

https://news.gtp.gr/2
020/04/22/greekislandaccommodationfacilities-face-hardestcovid-19test/?utm_source=GT
P+headlines+list&utm
_campaign=dcddecd1
d3Headlines+Newsletter
+23-42020&utm_medium=e
mail&utm_term=0_74
2e571d31dcddecd1d364927633

2020-04-22

Graikijos centrinio banko vadovo
vertinimu, blogiausiu scenarijumi Graikijos
ekonomika dėl pandemijos poveikio
susitrauks 8 proc.

https://greece.greekre
porter.com/2020/04/
22/worst-casescenario-for-greece-iseight-percentrecession-says-bogchief/

2020-04-27

Pranešama, jog dėl pandemijos 577,002
Graikijos įmonių sustabdė darbo sutartis su
870,510 darbuotojų. Pirmuoju paramos
jiems etapu balandžio 16 d. valstybė
686,100 darbuotojų skyrė jiems po 800
eurų paramos
Antruoju etapu balandžio 27 d. parama po
800 eurų skirta 105,853 darbuotojams.

https://www.ekathim
erini.com/252099/arti
cle/ekathimerini/busi
ness/second-wave-ofcoronavirus-handoutsto-salary-workers

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija

KIPRO RESPUBLIKA
Kipro finansų ministerija prognozuoja, jog dėl pandemijos poveikio šalies BVP šįmet sumažės 10-13
proc., bendras nedarbo išaugs iki 9 proc. (nuo 7,1 proc. 2019 m.). Tačiau akcentuojama, jog laimei
Kipro Respublika su krize susiduria“ turėdama tvirtas pozicijas verslo cikle ir patogią fiskalinę
padėtį“.
Finansų ministerija yra parengusi du scenarijus dėl valstybės finansinio poreikio iki metų pabaigos:
pirmuoju, ekonomikai traukiantis maždaug 10 proc. BVP, valstybei prireiks 3,6 mlrd. eurų papildomo
finansavimo; antruoju, kraštutiniu scenarijumi, ekonomikai mažėjant apie 13 proc. BVP, prireiks apie

5 mlrd. eurų papildomo finansavimo. Finansines spragas tikimasi dengti naudojantis ES, Europos
investicijų banko schemomis.
Balandžio 8 d. Vyriausybė priėmė sprendimą, jog valstybės finansinė parama darbuotojams ir verslui
(ji detaliai aprašyta kovo mėn. apžvalgoje) bus taikoma iki šių metų birželio 12 d. Šalies finansų
ministro K.Petrides teigimu, valstybės numatytos paramos paketas siekia 1,32 mlrd. eurų, kas sudaro
5,4 proc. BVP. Patvirtintos ir finansinės paramos darbuotojams ribos – priklausomai nuo prieš
pandemiją gauto darbo užmokesčio išmokos siekia nuo minimalios 360 eurų sumos (300 eurų
individualią veiklą vykdžiusiems asmenims) iki 1214 eurų (900 eurų individualią veiklą
vykdžiusiems asmenims).
Nuo turizmo sektoriaus veiklos didele dalimi priklausomo Kipro viešbučių asociacija prognozuoja,
jog šalies turizmo sektorius atgaus iki pandemijos turėtas pozicijas deja tik 2022-2023 m. Dalis Kipro
viešbučių savo veiklą ketina atnaujinti šių metų liepos mėn., kiti – dar vėliau, dalis šiais metais durų
nebeatvers.
Atvykstamojo turizmo kovo mėn. duomenys nedžiuginantys – Kipro statistikos tarnybos
duomenimis, šių metų kovo mėn. atvykstamasis turismas mažėjo 67,4 proc., lyginant su 2019 m. kovo
mėn. duomenimis; šių metų sausio-kovo mėn. mažėjo 31 proc., lyginant su pirmuoju 2019 m.
ketvirčiu. Iš Jungtinės Karalystės, kuri yra pagrindinė Kipro turizmo rinka, kovo mėn. turistų
sumažėjo 70,2 proc., iš Rusijos 60,8 proc.
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