Lietuvos Respublikos ambasada Graikijos Respublikoje
__________________________________________________________
(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pavadinimas)
AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ
2022-05-01 – 2022-05-31
GRAIKIJA
DATA

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS
APIBENDRINIMAS

INFORMACIJOS
ŠALTINIS

Parodos, renginiai ir kt. verslo plėtrai ir eksportuotojams aktuali informacija
2022 07
02-09

Nanotexnology yra tarptautinė organinės
elektronikos ir nanotechnologijų prekybos mugė
ir konferencija, kuri vyksta Salonikuose.
Lankytojai – tyrėjai, mokslininkai, inžinieriai,
verslininkai ir technikai. Siekiama skatinti
mokslinius
tyrimus,
pramoninį
bendradarbiavimą ir technologijų perdavimą.

https://www.nanotexnol
ogy.com/

2022 07
16-24

Cospar yra didelė tarptautinė kosmoso mokslo
konferencija, kuri kas dvejus metus vyksta
įvairiose Amerikos, Azijos ir Europos žemyno
vietose. Šį kartą Cospar vyks Atėnuose.

https://www.cosparassembly.org

2022 09 10
-18

86-oji Salonikų tarptautinė mugė. Viena
didžiausių traptautinių parodų Graikijoje.
Praėjųsių metų mugėje dalyvavo daugiau nei 900
dalyvių ir apsilankė daugiau nei 87,631
lankytojų.

https://www.thessalonik
ifair.gr/

2022 09
15-18

Athens Fashion Trade Show 2022. Atėnuose,
Metropolitan Expo parodų centre. Paroda skirta
mados versle dirbantiems asmenims. Pristatoma
drabužių, avalynės, aksesuarų ir papuošalų
pasirinkimas 2022/2023 rudens-žiemos sezonui.

https://www.athensfashi
ontradeshow.gr/en/

2022 09 29
– 10 01

Tarptautinė inovacijų paroda Beyond 4.0.
Salonikų tarptautiniame parodų ir kongresų
centre. Dirbtinio Intelekto (DI) technologija ir
įvairios jos taikymo sritys bus pagrindinė 2022
m. parodos tema.

https://www.beyondexpo.gr/

2022 09 30
– 10 03

17-oji tarptautinė pakuočių, spausdinimo ir
logistikos paroda „SYSKEVASIA“ Atėnuose
Metropolitan Expo parodų centre. Parodoje
dalyvauja daugiau nei 400 dalyvių iš Graikijos ir
užsienio, apsilanko daugiau nei 22 000 dalyvių.

https://syskevasiaexpo.gr

2022 10
20-23

29-oji tarptautinė žemės ūkio mašinų, įrangos ir
reikmenų mugė „Agrotica“ Salonikuose.
Parodoje pristatoma: žemės ūkio technikos

https://agrotica.helexpo.
gr/en

PASTABOS

įrankiai, detalės, žemės apdorojimo ir gerinimo,
sėjos, sodinimo, tręšimo, augalų apsaugos,
genėjimo ir apželdinimo, drėkinimo, derliaus
nuėmimo,
konservavimo,
pakavimo,
sandėliavimo mašinos ir įrankiai, tvorų įranga ir
reikmenys,
augalų
apsaugos
produktai,
vertikalios ir horizontalios transportavimo
mašinos.
2022 11
03-06

6-oji tarptautinė šiuolaikinio meno mugė ArtThessaloniki. Art-Thessaloniki yra rinkodaros
platforma skirta galerijoms, meno kūrėjams ir
kitoms institucijoms kontaktams užmegzti ir
jiems plėtoti.

https://artthessaloniki.helexpo.gr/
en

2022 11
12-14

7-oji tarptautinė specializuota paroda Mėsos ir
Grilio dienos (Meat&Grill Days) Atėnuose.
Skirta mėsai ir jos produktams - nuo gamybos ir
perdirbimo iki pateikimo galutiniam vartotojui ir
viešojo maitinimo įstaigoms.

https://www.meatdays.c
om/en/

2022 11 25
- 27

9-oji Atėnų turizmo ir kultūros paroda AIT
EXPO 2022. Parodoje pristatoma: kultūrinis
turizmas, turizmo IT spredimai, gastronomija,
alternatyvus turizmas, Graikijos kryptys ir vietos,
apgyvendinimas, jūrų turizmas, agentūros,
konferencinis turizmas, paslaugos, skirtos
viešbučiams, turizmo vienetams ir vietoms.

https://aite.gr/en/

2022 11
29-12 02

Pasaulinės suskystintųjų gamtinių dujų (SGD)
pramonės
metų
pabaigos
konferencija,
susitikimas šiais metais vyks Atėnuose. 22-ajame
Pasaulio SGD aukščiausiojo lygio susitikime bus
aptariama: SGD paklausos augimas - ES galios
didinimo iniciatyva, dėl kurios 2020-aisiais ir
vėliau atsiras nauja SGD paklausa; Kokie yra
Azijos SGD paklausos augimo aspektai;
Pasaulinė pasiūlos reakcija į Ukrainos krizę: iš
kur padidės tiekimas į Europą? Ir kitos temos.

https://www.worldlngsu
mmit.com/

2023 02
02-05

12-oji
tarptautinė
gyvulininkystės
ir
paukštininkstės paroda „Zootechnia“, Saloninkų
tarptautiniame parodų ir kongresų centre.

https://zootechnia.helex
po.gr/en

2023 02
10-13

17-oji tarptautinė svetingumo ir maitinimo
paslaugų (Hospitality and Foodservice) paroda
HORECA Atėnuose. Viena iš svarbiausių
tarptautinių
parodų,
skirtų
svetingumo,
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas teikiančių
įmonių aprūpinimui ir įrangai.

https://horecaexpo.gr/en
/
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1

2022 05 02

Graikija ieško saugaus kelio, kaip sklandžiai tęsti
rusiškų gamtinių dujų tiekimą šaliai ir išsaugoti
energetinį pakankamumą, Europos Sąjungoje
tvyrant sumaiščiai, kurią sukėlė Maskvos
reikalavimas pakeisti atsiskaitymo už dujas
tvarką. Graikijos energetikos ministerija paprašė
teisinės nuomonės šiuo klausimu ir pirmieji
ženklai rodo, kad Rusijos prezidento Vladimiro
Putino dekretas gali pažeisti sutartis dėl
mokėjimo priemonių, tačiau nepažeidžia Rusijai
Vakarų įvestų sankcijų. Jei galutinėje teisinėje
nuomonėje bus pateiktos tokios pat išvados, ji
bus priimta kaip ministro sprendimas, taikomas
Graikijos bendrovėms, t.y. Valstybinei dujų
korporacijai (DEPA), "Mytilineos", Valstybinei
energetikos korporacijai (PPC) ir "Prometheus
Gas", dėl jų atitikties naujajai mokėjimo sistemai
be jokios rizikos.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11832
55/greece-seekscommon-eu-line/

2022 05 02

Šių metų valstybės mokestinės pajamos gali
viršyti 47 mlrd. eurų, Finansų ministerijos
pareigūnai ketina patikslinti su tuo susijusias
planuojamas pajamas. Metinis biudžeto deficitas
bus didesnis, nei iš pradžių planuota, tačiau taip
atsitiks dėl padidėjusių išlaidų, o ne dėl pajamų
trūkumo.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11832
85/tax-revenues-seenrising-over-e47-bln/

2022 05
03, 07

Po 21 metų pertraukos atnaujinama keleivinė
laivininkystė tarp Kipro ir Graikijos. 2022 m.
birželio 19 d. laivas "MV Daleela" išplauks iš
Limasolio uosto (Kipras) į pirmąjį reisą pirmyn ir
atgal į Pirėją (Graikija). Šis reisas yra Kipro

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11834
06/daleela-ferry-to-linkpiraeus-with-cyprus/

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11837

laivybos ministerijos iniciatyva pradedama teikti
nauja paslauga.

77/demetriadespromotes-greececyprus-bilateraltourism/

2022 05 03

Graikijoje nuolat auga audiovizualinio turinio,
kuriam reikalingas interneto ryšys ir aktyvi
prenumerata, pasiūla (Disney Plus, HBO, EON
TV, Cosmote, Vodafone TV, ANT1+, Netflix,
Apple TV+, Amazon Prime). Skaičiuojama, kad
šiuo metu iš viso Graikijoje už prieigą prie
audiovizualinio turinio moka mažiausiai 1,5 mln.
žmonių.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11832
87/tv-content-providersvie-for-suscribers/

2022 05 03

Priemonėms, kuriomis siekiama padėti namų
ūkiams ir įmonėms kovoti su energetikos krize ir
didėjančia infliacija, Graikijos vyriausybė šiemet
skyrė beveik 4,34 mlrd. eurų, arba 2,2 proc. šalies
bendrojo vidaus produkto, 2021 m. - 991 mln.
eurų (0,5 proc. BVP).

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11834
57/support-measuresworth-4-34-billioneuros-this-year-saysgovernment/

2022 05 03

Graikijos finansinio stabilumo fondo (HFSF)
veiklos laikotarpis pratęstas iki 2025 m., kad iki
to laiko bankų gelbėjimo fondas turėtų galimybę
užbaigti bankų pardavimą ir visiškai juos
privatizuoti. Tai dar vienas žingsnis siekiant
visiško
Graikijos
kredito
sektoriaus
privatizavimo.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11834
09/hfsf-pathway-out-ofbanks/

2022 05 04

2022 05 03 pasirašytas susitarimas pradėti statyti
Aleksandrupolio
plaukiojančiąją
saugyklą
(FSRU). Susitarimą pasirašė Graikijos Ministras
Pirmininkas K.Mitsotakis ir Bulgarijos ministras
pirmininkas Kirilas Petkovas, dalyvaujant
kitiems Balkanų šalių vadovams, Europos
Vadovų Tarybos pirmininkui Šarliui Mišeliui
(Charles Michel) ir JAV ambasadoriui Graikijoje
Džefriui Pjatui (Geoffrey R. Pyatt). Šis
susitarimas reiškia pokyčius Pietryčių Europos
energetikos žemėlapyje - Graikija tampa svarbia
dujų tiekėja regione. Tikimasi, kad naujasis
terminalas, kurį planuojama pradėti eksploatuoti
2023 m. gruodį, sustiprins Graikijos energetinį
saugumą ir jos strateginį vaidmenį regione, taip
pat suteiks alternatyvų gamtinių dujų tiekimo
maršrutą, kuris neina per Turkiją, ir sumažins
priklausomybę nuo Rusijos dujų.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11834
73/greece-becomingeurope-energy-gateway/

2022 05 04

Infliacijos poveikis Graikijos ekonomikai ir
visuomenei darosi vis didesnis: namų ūkiai
patiria realiųjų pajamų mažėjimą ir baiminasi
nedarbo dėl naujo recesijos ciklo, o įmonės
pastebi, kad jų pelno maržos mažėja dėl
padidėjusių gamybos ir veiklos sąnaudų ir
mažesnių pardavimų apimčių, nurodoma
Ekonomikos ir pramonės tyrimų fondo (IOBE)

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11834
87/inflation-strikesmajor-blow/

tyrimo ataskaitoje. Graikijos vartotojai yra ne tik
pesimistiškiausi
Europos
Sąjungoje,
atsižvelgiant į praėjusio dešimtmečio finansų
krizę, bet ir vartotojų pasitikėjimas grįžo į
Graikijos gelbėjimo programos laikų lygį.
Remiantis mėnesinio Namų ūkių energijos kainų
indekso (HEPI) tyrimo apie mažmenines elektros
energijos kainas Europos šalyse duomenimis,
Graikija užima 20 vietą iš 33 Europos šalių pagal
elektros energijos tarifus. Vidutinė elektros
energijos kaina Graikijoje (Atėnuose) balandžio
mėn. buvo 21,04 cento už kilovatvalandę, o 27
ES valstybėse narėse - 27,48 cento.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11835
74/electricity-rates-ingreece-lower-than-euaverage-in-april/

2022 m. sausio-balandžio mėn. laikotarpiu Atėnų
tarptautiniu oro uostu (AIA) paslaugomis
pasinaudojo 4,5 mln. keleivių, t. y. 29,6 proc.
mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, tačiau
352 proc. daugiau nei 2021 m. Oro linijų atstovai
tikisi, kad per turizmo sezoną atotrūkis nuo
priešpandeminių metų sumažės, o galbūt jo ir
nebeliks visai.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11835
96/positive-signs-in-airtraffic/

2022 05 05

Graikijos viešbučių rūmai Konkurencijos
komisijai pateikė oficialų skundą dėl internetinių
kelionių agentūrų (OTA), kaltindami jas teigiant,
kad iki 40 proc. jų reklamuojamų apgyvendinimo
įstaigų yra viešbučiai, nors taip nėra. Tai pirmasis
mūšis kare tarp viešbučių ir įmonių, kurios veikia
kaip apgyvendinimo įmonės be viešbučiams
taikomų reguliavimo ir mokestinių prievolių,
prisidengdamos
trumpalaikės
nuomos
pavadinimu. "Grant Thornton" atlikto tyrimo
duomenimis, trumpalaikės nuomos dalis
Graikijoje tarp visų kelionių pajamų (2019 m. 18,2 mlrd. eurų) sudarė 10 proc., tuo tarpu
Graikijos turizmo konfederacijos instituto
(INSETE) apklausoje teigiama, kad trumpalaikės
nuomos 2019 m. apyvarta viršijo 2 mlrd. eurų.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11835
94/hoteliers-accuseonline-platforms-offavoring-short-termrentals/

2022 05 05

Infrastruktūros ministerija imasi institucinių ir
praktinių priemonių, kad išgelbėtų viešosios
infrastruktūros statybos darbų įgyvendinimą,
ypač vidutinio dydžio ir nedidelius projektus,
kurie susiduria su problemomis dėl padidėjusių
medžiagų kainų. Ministerija paskelbė, kad
visiems rangovams, kurie to paprašys, pratęs
terminą iki šešių mėnesių, o rangovams, kurie
užbaigs projektus be pratęsimo, pasiūlys premiją.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11835
95/extensions-andbonuses-to-keepconstruction-projectsalive/

2022 05 05

Bulgarija ir Graikija susitarė siekti bendrai
rūpintis dujų pietryčių Europai tiekimu ir

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11836

2022 05 04

2022 05
05, 16

https://www.energypric
eindex.com/price-data

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11845
13/flights-at-over-90-of2019-in-january-april/

sumažinti jos priklausomybę nuo rusiškų dujų dėl
karo Ukrainoje.

74/bulgaria-and-greeceplan-joint-gaspurchases/

Graikijos ministras pirmininkas pažadėjo naują
valstybės paramą, kad apsaugotų namų ūkius nuo
didėjančių elektros energijos kainų, sakydamas,
kad šalis buvo priversta veikti viena, nes Europos
Sąjungos partnerės nesugebėjo priimti bendro
sprendimo. Premjeras sakė, kad buitiniams
vartotojams atgaline data bus kompensuojama 60
proc. papildomų išlaidų, įtrauktų į sąskaitas už
pirmuosius penkis šių metų mėnesius, bet ne
daugiau kaip 600 eurų. Priemonė bus taikoma
žmonėms, uždirbantiems ne daugiau kaip 45 000
eurų per metus.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11837
01/greece-pledges-newstate-aid-to-counterrising-power-bills/

Vokietija iš Graikijoje įsikūrusios bendrovės
"Dynagas" nuo 2023 m. padžios nuomos du
didelius
plaukiojančius
sandėliavimo
ir
pakartotinio dujinimo įrenginius, kurie gali
pakeisti iki 30 proc. šiuo metu iš Rusijos
importuojamų dujų.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11836
82/germany-to-charterfsrus-from-dynagas/

2022 05 06

Susidomėjimas investicijomis į Atėnų greitkelio
"Attiki Odos" koncesijos sutartį viršijo lūkesčius
- iš viso buvo gauti aštuoni pasiūlymai. Dauguma
iš pateiktų pasiūlymų susiję tik su užsienio
dalyviais iš tokių šalių kaip Ispanija, Australija,
Italija, Portugalija ir Prancūzija. Skelbiama, kad
tai bus didžiausia Graikijos koncesijos sutartis,
kurios kaina sieks nuo 2 iki 3 mlrd. eurų.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11837
11/major-interest-byforeign-companies-inattiki-odos/

2022 05 07

Karas Ukrainoje lėmė greitą ir esminį Europos
energetikos politikos pertvarkymą, kuris turės
ilgalaikių pasekmių. Per kelis ateinančius
mėnesius Europos energetikos žemėlapis bus
visiškai perbraižytas ir pakeis europiečių
energijos šaltinių ir vartojimo būdą ateinantiems
dešimtmečiams. Graikijai, kuri jau dabar yra
regioninis energetikos centras, šis pokytis gali
padėti energetikai tapti vienu iš strateginių šalies
vystymosi
ramsčių,
konkuruojančiu
su
tradicinėmis pramonės šakomis, pavyzdžiui,
turizmu ar laivyba. Iš energijos importuotojos
Graikija artimiausioje ateityje gali tapti energijos
eksportuotoja.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11838
18/greeces-changingfortunes-and-theenergy-revolution/

2022 05
06, 07

2022 05
06, 13

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11837
02/power-subsidy-forthe-middle-class/
https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11837
86/subsidy-platformfrom-june/

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11842
91/germany-signs-dealwith-greek-shipper-inbid-to-reduce-relianceon-russian-gas/

2022 05 07

"Vardinogiannis Group", kontroliuojanti Atėnų
biržoje listinguojamą degalų bendrovę "Motor
Oil", su statybų grupės "Ellaktor" akcininkais Nyderlandų grupe "Reggeborgh Invest" ir
Graikijos laivų savininkais Giannis Kaimenakis
ir Dimitris Bakos - sudarė svarbų perėmimo
sandorį, kurio vertė viršija 930 mln. eurų.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11837
85/ellaktor-securesmega-deal-with-motoroil/

2022 05
07, 29

2022 m. birželio mėnesį vyriausybė planuoja
pristatyti naują buitinių prietaisų atnaujinimo
paskatų programą, kuria siekiama taupyti
energiją ir saugoti aplinką. Programa galės
pasinaudoti apie 350 000 namų ūkių, subsidija
sudarys nuo 35 iki 50 proc. naujo prietaiso
įsigijimo kainos, atsižvelgiant į gyventojų
pajamas.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11838
76/incentives-offeredfor-renewing-domesticappliances/

Dėl išaugusių išlaidų energijai, būstui,
transportui ir maisto produktams metinė infliacija
Graikijoje balandžio mėn. šoktelėjo iki
aukščiausio lygio per 27 metus ir siekė 10,2 proc.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11838
93/inflation-is-spiralingout-of-control/

2022 05
09, 10

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11855
42/withdrawal-of-oldelectrical-appliances-toget-under-way/

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11840
46/greek-inflationjumps-to-10-2-y-y-inapril-hits-27-year-high/
2022 05 10

Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros Bankas
prognozuojama, kad šiais metais Graikijos
ekonomika augs 2,9 %, o 2023 m. augimas turėtų
paspartėti iki 3,5 %, nes didės Europos Sąjungos
ekonomikos atkūrimo ir atsparumo priemonės
lėšų išmokėjimas.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11840
02/ebrd-sees-greekeconomy-growing-at-29-this-year/

2022 05 10

Per ateinančius kelerius metus 1,2 mlrd. eurų,
pasinaudojant Europos ištekliais, bus skirta
daugiau nei pusės milijono Graikijos darbuotojų
ir bedarbių įgūdžiams ugdyti ir jų įdarbinimui.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11839
57/european-resourcesto-be-spent-on-skillstraining/

2022 05 11

Remiantis šeimos biudžeto tyrimu ir naujausiais
Graikijos statistikos tarnybos (ELSTAT)
duomenimis apie kainų pokyčius Graikijoje,
sparčiai kylančios kainos griauna šeimų
biudžetus, o labiausiai nukenčia mažiau
pasiturintys namų ūkiai, nes mėnesio išlaidos
maistui, šildymui, elektrai, degalams ir nuomai
yra didesnes nei mėnesio pajamos. Skaičiuojama,
kad namų ūkis, kurio mėnesinės pajamos yra 750
eurų, turi padengti 918 eurų išlaidas per mėnesį.
Praėjusiais metais tokių namų ūkių (mokančių
nuomą) mėnesinis deficitas buvo 45 eurai.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11840
38/cost-of-living-hassoared/
https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11840
78/householdsstruggling-as-inflationhits-28-year-high/

2022 05 11

Atėnų, Pirėjo ir kai kurių salų notarai,
protestuodami prieš Nacionalinio kadastro
sprendimą
įvesti
privalomą
elektroninį
nekilnojamojo turto aktų ir sutarčių pateikimą,
nusprendė protestuoti 20 dienų nedirbdami.
Notarai veiklos nevykdys nuo gegužės 30 d., kai
tampa privaloma teikti paraiškas elektroniniu
būdu, iki birželio 20 d.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11840
80/notary-ervicesbrought-to-a-halt/

2022 05 11

Jūros vėjo jėgainių parko įstatymo projektas
netrukus bus svarstomas parlamente. Graikijos
paskelbtas nacionalinis tikslas iki 2030 m. įrengti
iki 2 gigavatų galios jūros vėjo jėgainių parkus
sukėlė tarptautinių investuotojų ir kai kurių
didžiausių
šalies
energetikos
grupių
susidomėjimą, nes jos kantriai laukia, kol
reguliavimo sistema atvers kelią jų verslo
planams. Nuo pirminių Energetikos ministerijos
pranešimų įstatymo projektas buvo atidėliojamas
mažiausiai metus, o nuo 2021 metų lapkričio
mėn., kai ministrų kabinetui buvo pateikti
pagrindiniai jo elementai, jau praėjo šeši
mėnesiai.
Energetikos
ministerijos
kompetentingos institucijos deda pastangas, kad
įstatymo projektas būtų priimtas iki birželio mėn.
Planuojama, kad įstatymo projekte bus numatytas
mišrus jūros vėjo jėgainių parkų plėtros modelis,
pagal kurį valstybė parinks platesnes įrengimo
zonas ir iki tam tikro lygio vykdys licencijavimo
procesą. Po to šių blokų dalys bus perleidžiamos
suinteresuotiems investuotojams konkurso būdu.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11840
43/offshore-wind-farmbill-coming/

2022 05 12

Reitingų agentūra "DBRS Morningstar"
teigiamai vertina Graikijos įsipareigojimą
laikytis fiskalinės drausmės, tačiau Rusijos
įsiveržimo į Ukrainą padariniai didina
neapibrėžtumą, susijusį su Graikijos fiskalinių ir
skolos tikslų 2023-25 m. prognozėmis. Nepaisant
to, kad Graikija neturi intensyvių ekonominių
ryšių su Rusija, pagal stabilumo programą
Graikijos ekonomikos augimas šiais metais
turėtų sulėtėti nuo anksčiau prognozuotų 4,5
proc. iki 3,1 proc.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11841
30/dbrs-fiscaldiscipline-key-forsustainable-debt/

2022 05 12

Graikijos dujų perdavimo sistemos operatorius
(DESFA) paskelbė apie sprendimą sudaryti
sutartį dėl suskystintų gamtinių dujų (SGD)
plaukiojančios saugyklos Revythoussa salelėje,
esančioje į vakarus nuo Atėnų, nuomos
bendrovei "GasLog" 12 mėnesių laikotarpiui.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11841
28/gaslog-picked-forrevithoussa-lng-fsu/

2022 05 12

Graikijos centrinio banko duomenimis, Graikijos
bankai per pirmąjį šių metų ketvirtį suteikė
daugiau kaip 1 mlrd. eurų naujų paskolų, iš kurių

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11840
39/smes-secure-most-

didžioji dalis atiteko mažosioms ir vidutinėms
įmonėms.

bank-financing-overfirst-quarter/

2022 05 12

Graikijoje bus gaminamos plaukiojančios vėjo
turbinos. Dėl investicijų į Almyros vietovę, netoli
Volos miesto, Tesalijos regionas taps Europos
plaukiojančių vėjo jėgainių rinkos gamybos
tašku. Tikimasi, kad šis 70-100 mln. eurų vertės
"Cenergy Holdings" projektas sujungs "Hellenic
Cables" ir "Corinth Pipeworks" žinias ir sukurs
pirmąjį pasaulyje pramoninį plūduriuojančių
vėjo turbinų gamybos padalinį.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11841
47/floating-windturbines-to-be-made-ingreece/

2022 05
13, 23

Graikijos laivyba veikė ir tebeveikia kaip
"stabilumo švyturys nepastovioje pasaulinėje
aplinkoje", pareiškė Graikijos laivų savininkų
sąjungos vadovė. Graikams priklausantis
laivynas ir toliau pirmauja laivybos pramonėje:
jis sudaro 21 proc. viso pasaulio tonažo ir 59
proc. Europos Sąjungos laivyno. Graikai valdo
32 proc. pasaulinio tanklaivių laivyno, 25 proc.
biriųjų krovinių laivų ir 22 proc. suskystintųjų
gamtinių dujų laivyno.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11842
80/greeks-own-59-ofeu-fleet/

2022 05 13

Rusijos ir Ukrainos rizika Graikijos bankams yra
nežymi, bet kokios prognozės dėl galutinio
poveikio finansiniam stabilumui būtų labai per
ankstyvos ir netvirtos, pareiškė Graikijos bankas.
Centrinis bankas pažymėjo, kad Rusijos invazijos
į Ukrainą poveikis aptemdė tolesnio Graikijos
ekonomikos
atsigavimo
šiais
metais
perspektyvas ir padidino finansinio stabilumo
problemas.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11842
83/too-early-to-see-wareffect-on-lenders/

2022 05 13

Suskystintųjų
gamtinių
dujų
terminalas
Revythoussa salelėje ir padidėjęs SGD krovinių
kiekis, tiekiamas į jo įrenginius, palaiko
Bulgarijos rinką nuo 2022 m. balandžio 27 d., kai
"Gazprom" nutraukė dujų tiekimą ir dėl to
Bulgarija neteko 90 proc. jai reikalingų gamtinių
dujų. Šiuo metu Bulgarija per Graikiją gauna 90
000-100 000 megavatvalandžių gamtinių dujų. Iš
šių kiekių 10 000 MWh yra azerbaidžanietiškos
dujos, kurias Bulgarija gauna per Transadrijos
dujotiekį ir esamą Graikijos ir Bulgarijos
dujotiekį. Likusią dujų dalį į Bulgariją
transportuoja Graikijos bendrovė "Mytilineos",
Graikijos valstybinė dujų korporacija (DEPA) ir
Vengrijos bendrovė MET, naudodamosi
Revythoussa SGD terminalu. Birželio mėn.
Revythoussa SGD terminale jau yra suplanuota
aptarnauti 7 SGD laivus ir jų atgabentą krovinį.
Tai reiškia, kad SGD importas per Revythoussa
terminalą, palyginti su gegužės mėn., bus
dvigubas (didės nuo nuo 2,5 iki 5 mln. MWh),

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11842
46/revithoussa-gaskeeping-bulgaria-afloat/

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11847
95/greeks-theundisputed-globalleaders-in-shipping/

taip papadedant aprūpinti energijos resursais
Bulgarijos ir Rumunijos rinkas.
2022 05
13, 14

Graikijos statistikos tarnybos duomenimis, per
pirmuosius keturis 2022 m. mėnesius Graikijoje
įregistruota 68 220 automobilių, t. y. 5,7 proc.
daugiau nei atitinkamu 2021 m. laikotarpiu, o
naujų automobilių įregistruota 34 796, t. y. 5,8
proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11843
14/car-registrationsdrop-2-in-april/

Numatomi euro zonos pinigų politikos pokyčiai,
kai dėl didelio infliacinio spaudimo anksčiau nei
tikėtasi didinamos palūkanų normos, kelia naują
riziką
Graikijos
ekonomikai,
Graikijos
vyriausybė yra susirpinusi dėl galimos recesijos.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11844
39/govt-concern-overrecession/

2022 05 16

Skaitmeninio valdymo ministerija pristatė planus
dėl vietos valdžios skaitmeninės transformacijos
projekto "Išmanieji miestai", kuriam iš Europos
regioninės plėtros fondo (ERPF) bus skirta apie
230 mln. eurų. Programa bus taikoma maždaug
315 Graikijos savivaldybių – tose savivaldybėse,
kuriose gyvena iki 100 000 gyventojų. Projektą
sudaro septyni ramsčiai: tvarus judumas,
energijos taupymas, paslaugų piliečiams ir
įmonėms gerinimas, gyvenimo kokybės
gerinimas, vietos demokratijos stiprinimas,
konsultacijos ir skaidrumas, apsauga nuo
kibernetinių atakų ir parama skaitmeninei
infrastruktūrai.
Likusioms
savivaldybėms,
turinčioms daugiau kaip 100 000 gyventojų, bus
skirtas 90 mln. eurų finansavimas atitinkamiems
veiksmams iš Atsigavimo ir atsparumo fondo.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11843
81/digitaltransformation-projectfor-localadministrations/

2022 05 16

Graikijos viešbučiai šią vasarą, kuri, tikimasi, bus
labai užimta, siekia užpildyti 55 000 laisvų darbo
vietų. Graikijos turizmo konfederacijos instituto
duomenimis, 2021 m. turizmo sezono metu
neužpildytų darbo vietų skaičius siekė 53 249 iš
244 124 viešbučių oficialiai užregistruotų darbo
vietų. Skaičiuojama, kad šiais metais
neužpildytos liks 22 proc. arba daugiau nei kas
penkta darbo vieta.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11844
97/significant-staffshortages-at-hotels/

2022 05 17

2021 m. vėjo elektrinių dalis visoje Graikijos
elektros energijos gamyboje viršijo ES vidurkį
(14 proc.) - vėjo jėgainėse pagaminta elektros
energija sudarė 18 proc. viso suvartoto kiekio, t.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11844
98/greece-ahead-of-euaverage-in-wind-energy/

2022 05
16, 17

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11843
52/used-cars-speed-upin-market/

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11844
43/rate-rise-will-slashdebt-ratio/

y. 3 proc. daugiau nei 2020 m. Lietuvoje šis
rodiklis siekė 11.5 proc.
2022 05
17, 30

Europos
Komisija
patikslino
Graikijos
ekonomikos augimo 2022 ir 2023 m. prognozę ir
gerokai
sumažino
savo
lūkesčius.
Prognozuojama, kad Graikijos ekonomika šiais
metais augs 3,5 proc., palyginti su ankstesniu 4,9
proc. vertinimu, o 2023 m. - 3,1 proc., palyginti
su anksčiau prognozuotais 3,5 proc. Komisija
taip pat prognozuoja, kad vidutinė infliacija
Graikijoje šiais metais sieks 6,3 proc.
Atsižvelgdama į sumažėjusią ekonomikos
augimo prognozę, Graikijos finansų ministerija
pareiškė įšaldanti bet kokius lūkesčius, kad bus
imtasi
tolesnių
intervencinių
priemonių
energetikos
krizės
padariniams
šalinti,
neskaičiuojant tų, apie kurias jau buvo paskelbta.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11845
12/no-more-supportmeasures-for-now/

2022 05 18

Kovo mėn. smarkiai išaugo Graikijos prekybos
su Rusija deficitas. Dėl didelių gamtinių dujų
tarifų kovo mėn. smarkiai išaugo Rusijos importo
į Graikiją kaina. Tuo pat metu eksportas į Rusiją
susitraukė dėl Europos Sąjungos Maskvai įvestų
sankcijų ir transporto problemų prasidėjus karui
Ukrainoje. Pirmąjį šių metų ketvirtį Rusijos
importas į Graikiją siekė 1,69 mlrd. eurų, t. y.
131,4 proc. daugiau nei 2021 m. sausio-kovo
mėn. (732 mln. eurų). Vien 2022 m. kovo mėn.
Rusijos importo į Graikiją vertė siekė 532,8 mln.
eurų. Tuo tarpu Graikijos eksporto į Rusiją vertė
2022 m. kovo mėn. siekė tik 5,4 mln. eurų.
Daugiausia į Rusiją eksportuota plastikų, dažų ir
jachtų. Produktų, kurie 2021 m. dominavo
Graikijos eksporte į Rusiją - taurieji metalai,
kailiai ir neperdirbtas tabakas, eksporto į Rusiją
2022 m. iš esmės nebeliko.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11846
08/trade-deficit-withrussia-soars-in-march/

2022 05 18

Graikijos įmonių apyvarta pirmąjį 2022 m.
ketvirtį išaugo beveik 22,2 mlrd. eurų ir sudarė
88,28 mlrd. eurų, palyginti su 66,11 mlrd. eurų
tuo pačiu laikotarpiu pernai, pranešė Graikijos
statistikos tarnyba (ELSTAT).

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11845
90/greek-businessturnover-posts-majorincrease-in-q1/

2022 05 18

Graikijos statistikos tarnybos duomenimis,
Graikijos nedarbo lygis kovo mėn. sumažėjo iki
12,2 proc., palyginti su 12,7 proc. vasario mėn. ir
16,8 proc. 2021 m. kovo mėn. 2022 m. kovo mėn.
bedarbių skaičius Graikijoje siekė 582 001, t. y.
21,2 proc. mažiau nei 2021 m. kovo mėn. ir 4,2
proc. mažiau nei 2022 m. vasario mėn.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11847
03/jobless-rate-postssignificant-drop-inmarch/

2022 05 19

Graikijos centrinis bankas įspėja, kad užgriuvus
geopolitinei krizei, iškyla dar vienos blogų
paskolų kartos rizika. Skelbiama, kad 2021 m.
atsirado naujų neveiksnių paskolų už beveik 5

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11846

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11855
41/money-too-tight-tomention/

mlrd. eurų, o tai padidino Graikijos centrinio
banko susirūpinimą dėl šiemet, prasidėjus
geopolitinei ir energetikos krizei, susidariusios
naujos blogų paskolų kartos.

05/new-wave-of-nplson-the-way/

2022 05 19

Nekilnojamojo turto asociacijų skaičiavimu,
praėjusiais metais Graikijoje parduota daugiau
kaip 40 000 gyvenamosios paskirties
nekilnojamojo turto objektų. Kartu pažymima,
kad trys ketvirtadaliai šių sandorių buvo sudaryti
tik grynaisiais pinigais - be kredito įstaigos
įsikišimo.
Graikijos
centrinio
banko
duomenimis, Graikijos bankai 2021 m. išdavė 10
685 būsto paskolas.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11847
01/cash-is-king-whenhouse-hunting/

2022 05
20, 21

Tikimasi, kad 2022 m. Graikijoje apsilankys apie
900 000 turistų iš Serbijos, Turizmo ministras
susitiko su Serbijos kelionių organizatoriais.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11847
72/just-under-a-millionserbian-touristsexpected-this-year/
https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11849
73/one-in-two-serbsgoing-abroad-willcome-to-greece-officialsays/

2022 05 21

Pirėjo uosto direkcija (OLP) pasirašė sutartį,
pagal kurią Kultūros ministerija ateinantiems 30
metų
direkcijai
perleidžia
ministerijai
priklausantį žymųjį SILO pastatą Pirėjuje jūrų
senienų muziejui įkurti. 77,5 mln. eurų vertės
projektui, kuris turi būti baigtas iki 2025 m.
pabaigos, bus naudojamas 13 761 kv. m pastatas
ir greta jo esančios erdvės. Koncesija suteikiama
už simbolinį atlygį.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11848
81/culture-ministry-tocreate-museum-ofmaritime-antiquities-atsilo-building-in-piraeus/

2022 05 21

Graikijos plėtros bankas (Hellenic Development
Bank, HDB) per laikotarpį nuo 2020 m. yra
patvirtinęs daugiau nei 39 000 paskolų už
daugiau nei 8,4 mlrd. eurų. HDB teigia, kad jo
veikla buvo sutelkta į spartesnį finansavimo
priemonių įgyvendinimą, kurio trukmė iki trijų
mėnesių, ir prisidėjo prie daugiau kaip 18 600
naujų darbo vietų sukūrimo. Tuo pačiu metu
HDB rengia savo ateities planus, pavyzdžiui,
novatorišką pasiūlymą dėl "Pažink savo klientą"
platformos, kuri veiktų kaip įmonių ir bankų
jungtis. Skelbiama, kad tai leis Graikijos valdžios
institucijoms gauti modernią ir patikimą
duomenų bazę, veikiančią skaidriai, greitai ir
patikimai, kaip priemonę įmonių profiliams
sudaryti ir įmonių paramos politikai rengti.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11848
84/hdb-has-offeredover-8-4-bln-eurossince-2020/

2022 05 21

2022 m. balandį rusiškos naftos atgabenimas prie
Graikijos krantų pasiekė rekordinį lygį, nes
Maskvai
taikomos
sankcijos
verčia
prekybininkus ieškoti naujų būdų eksportuoti
rusišką naftą, kraunant ją iš laivo į laivą. Balandį
rusiškos nafos, kurios pristatymo vieta nurodoma
Graikija, gabenta beveik 0,9 mln. tonų, t. y.
maždaug dvigubai daugiau nei kovą, o gegužę
gali būti pasiektas naujas rekordas. Didžioji dalis
šio krovinio buvo gabenama iš Rusijos uostų į
Kalamatos
uostą.
Graikijos
energetikos
ministerija atsisakė komentuoti tai, kas, jos
teigimu, yra privačių bendrovių verslas.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11848
85/greece-new-hub-forrussian-ship-to-shipfuel-oil-exports/

2022 05 21

Vienas iš raktų į visišką Pietryčių Europos
nepriklausomybę nuo rusiškų dujų - Graikijoje
kuriama nauja importo ir tranzito infrastruktūra,
teigiama Europos Komisijos pranešime.
Graikijos aplinkos ir energetikos ministerija
pateikė teigiamą nuomonę dėl dujotiekio
"EastMed" (Kipras-Graikija-Italija) statybos,
nurodydama
preliminarius
projekto
aplinkosaugos reikalavimus. Graikijos ir
Bulgarijos dujotiekis, kuris turėtų būti pradėtas
eksploatuoti vasarą, naujas suskystintųjų
gamtinių dujų rezervuaras Revythousa, kuris taip
pat turėtų būti pradėtas eksploatuoti vasarą, ir
plaukiojantis suskystintųjų gamtinių dujų
rezervuaras Aleksandrupolyje 2023 m. - tai
pirmieji Graikijos projektai, kuriuos mini
Europos Komisija.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11849
76/brussels-greece-keyin-independence-fromrussian-gas/

2022 05 21

Ministras Pirmininkas paskelbė, kad ekologinei
gyvulininkystei remti bus skiriama 171 mln. eurų
papildomas finansavimas.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11849
70/pm-announcesadditional-funding-foragriculture/

2022 05 22

Graikijos statistikos tarnybos duomenimis,
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus
apyvarta pirmąjį metų ketvirtį grįžo į prieš
pandemiją buvusį lygį, nepaisant to, kad tuo metu
tebegaliojo kovos su pandemija priemonės.
Pirmąjį 2022 m. ketvirtį apgyvendinimo
sektoriaus apyvarta siekė 283,07 mln. eurų ir
buvo daugiau nei tris kartus didesnė nei prieš
metus (92,85 mln. eurų). Per pirmąjį rekordinių
2019 m. ketvirtį apyvarta siekė 283,82 mln. eurų.
Maitinimo paslaugų sektoriaus apyvarta 2022 m.
sausio-kovo mėn. per metus išaugo 120,9 proc. ir
pasiekė 1,11 mlrd. eurų. Palyginimui su 2019 m.
pirmuoju ketvirčiu, tuomet apyvarta siekė 1,06
mlrd. eurų.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11849
02/hospitality-sectorrecovers/

2022 05 24

Europos Komisija pritarė, kad Graikija nuo
rugpjūčio 20 d. užbaigtų griežtesnės priežiūros
statusą, tačiau ji taip pat įpareigojo Atėnus iki
metų pabaigos užbaigti dar 22 reformas, kad
galėtų gauti paskutinę 748 mln. eurų dalį iš 2018
m. sutartų skolos mažinimo priemonių.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11850
91/close-instead-ofenhanced/

2022 05 25

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos duomenimis, vienišam darbuotojui
tenkanti mokesčių našta Graikijoje sumažėjo 2,2
procentinio punkto - nuo 38,9 proc. 2020 m. iki
36,7 proc. 2021 m., o EBPO vidurkis sumažėjo
0,06 procentinio punkto - iki 34,6 proc.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11851
66/tax-burden-falls-by2-2-points/

Paskelbtoje išsamioje Europos Komisijos
ataskaitoje
apie
Graikijos
ekonomiką
akcentuojamos penkios Graikijos problemos ir
primenama, kad nors šalis rengiasi atsisakyti
griežtesnės priežiūros statuso, ji ir toliau kenčia
nuo perviršinio makroekonominio disbalanso.
Komisija pabrėžia šias penkias Graikijos
problemas: didelė valstybės skola, didelis
neveiksnių paskolų lygis, nuolatinis prekybos
deficitas, didelis bedarbių skaičius ir žemas
potencialaus augimo tempas.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11851
64/greek-economysfive-wounds/

2022 05 25

Graikijos valstybės biudžete sausio-balandžio
mėn. užfiksuotas 3,316 mlrd. eurų deficitas, t. y.
gerokai mažesnis nei planuotas 4,973 mlrd. eurų
deficitas ir 8,797 mlrd. eurų deficitas atitinkamu
praėjusių metų laikotarpiu. Finansų ministerija šį
teigiamą pokytį sieja su gerokai padidėjusiomis
mokestinėmis pajamomis - 1,748 mlrd. eurų
daugiau nei planuota.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11852
46/greek-budget-deficitsignificantly-down-injan-april/

2022 05 26

Graikijos statistikos tarnybos duomenimis,
Graikijos mažmeninės prekybos apyvarta pirmąjį
2022 m. ketvirtį viršijo ne tik praėjusių metų
apyvartą, bet ir 2019 m. sausio-kovo mėn.
apyvartą. Pirmąjį ketvirtį mažmeninės prekybos
apyvarta palyginti su 2021 m. buvo didesnė 14,6
proc. - 11,19 mlrd. eurų, o lyginant su tuo pačiu
2019 m. laikotarpiu, 2022 m. apyvarta padidėjo
12,93 proc.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11852
69/first-quarters-retailturnover-exceeds-thatof-q1-2019/

2022 05 26

Per pirmuosius keturis šių metų mėnesius
Graikijos valstybės pajamos gerokai padidėjo.
Biudžeto vykdymo duomenys atskleidė, kad
pridėtinės vertės mokesčio 2022 m. sausio –
balandžio mėn. surinkta 755 mln. eurų daugiau
nei planuota biudžete ir 1,37 mlrd. eurų daugiau
nei per tą patį laikotarpį pernai.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11852
70/state-takings-beatprojections/

2022 05 25

https://www.oecd.org/ta
x/taxing-wages20725124.htm

https://ec.europa.eu/info
/publications/enhancedsurveillance-reportgreece-may-2022_en

2022 05 27

Graikija priėmė pirmąjį savo klimato įstatymą,
kuriame nustatyti konkretūs kovos su klimato
kaita tikslai, įskaitant iki 2028 m. atsisakyti
akmens anglių elektros energijos gamyboje.
Teisės akte Graikija nustato tarpinius tikslus iki
2030 m. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekį bent 55 proc., o iki 2040
m. - 80 proc., kol galiausiai iki 2050 m. bus
pasiektas nulinis grynasis išmetamųjų teršalų
kiekis. Į savo elektros energijos tinklo plėtrą iki
2030 m. Graikija planuoja investuoti apie 10
mlrd. eurų, kartu spartindama ir atsinaujinančiųjų
išteklių plėtrą, kad jų dalis elektros energijos
gamyboje padidėtų daugiau nei dvigubai.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11853
45/climate-law-passedridding-greece-of-coaluse-for-electricity/

2022 05 28

Vyriausybės
kontroliuojama
didžiausia
Graikijoje elektros energijos gamybos bendrovė
"Public Power Corporation" planuoja iki 2022 m.
pabaigos padvigubinti elektros energijos gamybą
iš atsinaujinančių energijos šaltinių. 2022 m.
įrengta vėjo ir saulės energijos galia bus
didinama nuo dabartinių 239 MW iki 489 MW.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11854
25/ppc-to-double-windand-solar-capacity-in2022/

2022 05 31

Graikijos statistikos tarnybos duomenimis
sparčiai kylančias pramonės gamintojų kainas
lėmė 50,9 proc. padidėjusios išorės rinkos kainos
ir 48,1 proc. padidėjusios vidaus rinkos kainos.
2022 m. infliacijos prognozės nuolat peržiūrimos
į didesnę pusę, ir dabar analitikai prognozuoja,
kad metinė infliacija Graikijoje sieks 7-9 proc.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11856
13/inflation-set-tosurpass-7/

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
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