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GRAIKIJA 

 

DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 

INFORMACIJOS 

ŠALTINIS 
PASTABOS 

Parodos, renginiai ir kt. verslo plėtrai ir eksportuotojams aktuali informacija  
 

2020 m. 

rugsėjo 5-

13 d. 

85-oji Salonikų tarptautinė mugė https://www.thessalo
nikifair.gr/index.php/e
n  

Antrajame pagal dydį 

Graikijos mieste 

vykstantis, senas 

tradicijas turintis 

kasmetinis verslo, 

inovacijų, kultūros 

renginys. 2020 m. 

garbės viešnia – 

Vokietija. Apie 1500 

dalyvių. Apie 264 

tūkst. lankytojų. 

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 

2020-06-05 Graikijos finansų ministras Ch.Staikouras 

pareiškė, kad Graikijai neprireiks 

pasinaudoti Europos Stabilumo 

Mechanizmo paskolos galimybe dėl 

pandemijos poveikio šalies ekonomikai. 

https://www.ekathimer

ini.com/253454/article

/ekathimerini/business

/greece-does-not-need-

to-tap-esm-credit-line-

says-finmin  

 

2020-06-09 Graikijos statistikos tarnybos nuomenimis, 

Graikijos ekonominė recesija I ketvirtį 

siekė 0,9 proc., lyginant su tuo pačiu 2019 

m. ketvirčiu ir 1,6 proc., lyginant su prieš 

https://www.ekathimer

ini.com/253435/article

/ekathimerini/business

/moderate-contraction-

of-09-in-q1  

Šalies žiniasklaida 

rašo, jog minėti 

skaičiai leido 

„lengviau atsikvėpti“ 

Graikijos 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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tai ėjusiu ketvirčiu (eurozonoje vidutiniškai 

atitinkamai 3,2 proc. ir 3,8 proc.) 

Vyriausybei, kuri 

buvo nusiteikusi 

prastesniam 

scenarijui. 

2020-06-19 Graikijos statistikos tarnybos duomenimis, 

vienas iš šešių (16,9 proc.) šalies namų ūkių 

2019 m. susidūrė su finansiniais 

nepritekliais ir pateko į skurdo rizikos 

grupę.  

Skurdo ir socialinės atskirties rizikos grupei 

2019 m. priklausė apie 30 proc. šalies 

gyventojų. 

https://www.ekathim
erini.com/253896/arti
cle/ekathimerini/busi
ness/one-in-six-at-
risk-of-poverty  

 

2020-06-24 Graikija užima tik 20 vietą 27 ES narių 

inovatyvumo sąraše (European Innovation 
Scoreboard 2020) ir ženkliai atsilieka nuo 

lyderiaujančių šalių.  

Graikijos inovatyvumo indeksas siekia 76,7 

proc. ES vidurkio. 

https://www.ekathim
erini.com/253991/arti
cle/ekathimerini/busi
ness/greece-a-low-
20th-in-the-eu-in-
innovation  

 

2020-06-26 Pirmųjų penkių šių metų mėnesių 

duomenimis, Graikijos pradinis biudžeto 

deficitas siekia beveik 5 mlrd. EUR, ką 

sąlygojo didele dalimi dėl pandemijos 

mažėjantis mokesčių surinkimas ir 

didėjusios valstybės išlaidos. 

https://www.ekathim
erini.com/254089/arti
cle/ekathimerini/busi
ness/pandemic-
opens-5-billion-euro-
hole-in-greek-state-
budget  

 

2020-06-29 Graikijos centrinis bankas atnaujino šalies 

ekonomines prognozes: bazinis scenarijus 

numato 5,8 proc. ekonomikos smukimą 

šįmet, 5,6 proc. augimą kitąmet ir 3,7 proc. 

augimą 2022 m.  

Optimistinis scenarijus numato 4,4 proc. 

recesiją šįmet, 5,8 proc. augimą kitąmet ir 

3,8 proc. augimą 2022 m.  

Pesimistinis scenarijus, įtraukiantis antrąją 

viruso plitimo bangą, numato 9,45 proc. 

recesiją šįmet, 5,7 proc. augimą kitąmet ir 

4,5 proc. augimą 2022 m. 

https://www.ekathimer

ini.com/254204/article

/ekathimerini/business

/bogsthree-scenarios-

on-greek-recession  

 

    

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 
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KIPRO RESPUBLIKA 

 

Valstybės parama verslui dėl pandemijos: 

Birželio 5 d. Vyriausybės teikimu šalies Parlamentas vienbalsiai patvirtino 220 mln. EUR dydžio (1,1 

proc. BVP) papildomą biudžetą, reikalingą antrąjam fiskaliniam paketui, skirtam gelbėti šalies 

ekonomiką pandemijos sąlygomis. Papildomame biudžete 120 mln. EUR dydžio išlaidos numatytos 

Darbo ministerijos schemoms, skirtoms remti verslo likvidumą ir išsaugoti darbo vietas; 100 mln. 

EUR tiesioginėms subsidijoms, skirtoms įmonėms ir užsiimantiems individualia veikla. 

Birželio viduryje išgrynintas ir trečiasis fiskalinis paketas, kurį Kipro Finansų ministras K.Petrides 

pavadino „atsistatymo“ etapo priemonėmis. Valstybės ekonominės paramos schemoms numatyta 150 

mln. EUR, kuriais galės pasinaudoti apie 50 tūkst. įmonių, individualių verslininkų ir dirbančiųjų. 

Šalies parlamentas jį patvirtino birželio 29 d. Dėl papildomo 231 mln. EUR dydžio biudžeto, kurio 

didžiąją dalį ir sudaro minėtas 150 mln. EUR paramos verslui ir dirbantiesiems paketas, šalies 

Parlamentas balsuos liepos pradžioje. 

Trijų dalių valstybės ekonominės paramos programos vertė bendrai siekia apie 3 mlrd. EUR (iš kurių 

apie 1,2 mlrd. EUR skirta fiskalinėms intervencijoms, apie 1,7 mln. verslo likvidumui išlaikyti ir 

gerinti). Kipro Finansų ministro teigimu, tai yra viena didžiausių paramos programų Europoje ir 

neabejotinai didžiausia paramos ekonomikai programa, kada nors taikyta Kipre. 

Remdama šalies turizmo sektorių, itin skaudžiai išgyvenantį pandemijos padarinius, Kipro 

Vyriausybė sumažino PVM (nuo 9 iki 5 proc.) viešbučiams, restoranams ir taxi. Nesitikima, kad 

mokesčio sumažinimą pajus vartotojai, tačiau jis bent kažkuria dalimi padidins minėto verslo 

pajamas. Sumažintas PVM bus taikomas nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. sausio 10 d. 

Energetika: 

Kipro gamtinių dujų infrastruktūros kompanija (ETYFA) birželio mėn. paskelbė tęsianti SGD 

terminalo rangos darbus, kuriuos atlieka konkursą laimėjęs tarptautinis konsorciumas, susidedantis iš  

JV China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd, METRON S.A., Hudong-Zhonghua Shipbuilding 

Co. Ltd ir Wilhelmsen Ship Management Limited. SGD terminalo sukūrimas – stambiausias Kipro 

energetikos projektas, kurio bendra vertė 289 mln. EUR. Dalį lėšų, 101 mln. EUR, projektui skiria 

ES, 43 mln. EUR įneša Kipro elektros tarnyba, likusią sumą bus skolinamasi iš Europos Investicijų 

Banko bei Europos Rekonstrukcijos ir plėtros banko. 

Bendra ekonominė informacija: 

Eurostat duomenimis, infliacija Kipre šių metų gegužę buvo neigiama irt sudarė -1,4 proc. 

(palyginimui mėnesiu anksčiau -1,2 proc., 2019 m. gegužę 0,2 proc.). 

 

Parengė: 

Antroji sekretorė Rūta Vaičiūnienė, tel. +30 210 72 94 357, ruta.vaiciuniene@urm.lt 


