
Kipro Respublikos ekonomikos apžvalga 

2019 m. balandžio mėn. 

Tarptautinis valiutos fondas balandį paskelbtoje ataskaitoje sumažino Kipro ekonomikos augimo 

prognozę šiems metams – numatomas 3,5 proc. augimas (2018 m. spalio mėn. prognozuota 4,2 proc.). 

2020 m. prognozuojamas 3,3 proc. BVP augimas. Infliacijos lygis 2019 m. prognozuojamas 0,5 proc., 

2020 m. 1,6 proc. Nedarbo lygis 2019 m. prognozuojamas 7 proc., 2020 m. 6 proc. 

Kipro statistikos tarnybos skelbiami preliminarūs fiskaliniai 2018 m. duomenys nurodo 989,6 mln. 

eurų fiskalinį deficitą, sudarantį 4,8 proc. BVP, ir 21,258 mlrd. eurų fiskalinę skolą, kas sudaro 102,5 

proc. BVP. 

Kipro statistikos tarnybos duomenimis, per pirmuosius du šių metų mėnesius šalies prekybos 

deficitas, augant eksportui į ES šalis, sumažėjo iki 656 mln. eurų (praėjusiais metais tuo pat metu 836 

mln. eurų). 2019 m. sausio-vasario mėn. importuota už 1,36 mlrd. eurų (2018 m. tuo pačiu laikotarpiu 

už 1,23 mlrd. eurų), eksportuota už 707 mlrd. eurų (2018 m. tuo pačiu laikotarpiu už 396 mlrd. eurų). 

Eurostat duomenimis, nedarbo lygis Kipre šių metų vasario mėn. siekė 7,1 proc. (32 tūkst. asmenų). 

Palygininmui, eurozonoje šis rodiklis siekė 7,8 proc., EU28 6,5 proc. 

Kipro statistikos tarnybos duomenimis 2019 m. kovo mėn. inliacija šalyje siekė 1,4 proc. 

Atvykstamasis turizmas kovo mėn. sumažėjo 11,5 proc., lyginant su žraėjusių metų duomenimis, kas 

žymėjo pirmąjį sumažėjimą nuo 2015 m. birželio. Pirmojo 2019 m. ketvirčio atvykstamojo turizmo 

sumažėjimas lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sudaro 3,2 proc. 

Kipro centrinio banko duomenimis, užsieniečių saugomos lėšos Kipro bankuose per 2018 m. ženkliai 

– maždaug 13 proc. – sumažėjo. Tai įvardijama kaip sugriežtintų priemonių kovojant su pinigų 

plovimu ir neteisėtomis finansinėmis operacijomis rezultatas. 

Auga Kipro statybų sektorius: šalies statistikos tarnybos duomenimis, šių metų sausš išduotų statybos 

leidimų skaičius išaugo 8,2 proc., lyginant su tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu. 

Balandžio mėn. paskelbta apie šalies Vyriausybės planus anksčiau laiko išmokėti finansinės krizės 

sąlygomis 2012 m. Rusijos suteiktos 2,5 mlrd. eurų paskolos likusią dalį, kuri šiuo metu siekia 1,56 

mlrd. eurų. Finansų ministras H.Georgiades viešai paskelbė, jog Kipras yra dėkingas Rusijai už 

suteiktą finansinę paskolą, tačiau šiuo metu Kipro ekonomika jau yra pakankamai stipri ir 

savarankiška. Tuo tikslu Kipro Vyriausybė ketina išplatinti obligacijų emisiją. 

Balandžio mėn. paskebta, jog milžiniškos vertės kazino kompleksą „City of Dreams“ Limasolyje 

patikėta statyti Graikijos konglometarui Avax – Terna JV. Statybos prasideda jau šį mėnesį ir 

planuojamos baigti 2021 m. Bendra projekto vertė skelbiama 550 mln. eurų, investuotojas – Melco 

(Honkongas). Įgyvendinus projektą, jis taps stambiausiu kazino kompleksu visoje Europoje – 

planuojama, jog jis pritrauks apie 300 tūkst. papildomų turistų per metus į Kiprą, sukurs apie 4 tūkst. 

naujų darbo vietų statybų metu ir apie 2400 nuolatinių darbo vietų pradėjus veiklą. Numatoma, jog 

po dvejų metų veiklos šis kazino komplesas kasmet Kipro ekonomikai atneš apie 700 mln. eurų 

pajamų, kas prilygsta maždaug 4 proc. šalies BVP. 

 


