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KIPRO RESPUBLIKA
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
laivybos ministerijos iniciatyva pradedama teikti
nauja paslauga.

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

Kipras tikisi iki 2026 m. pradėti eksportuoti
gamtines dujas iš Afroditės dujų telkinio,
pareiškė energetikos, prekybos ir pramonės
ministrė. Ministrė kalbėjo apie tai, kad yra daug
galimybių, susijusių su gamtinių dujų
infrastruktūra, viena iš jų - dujotiekis, jungiantis
Kipro dujų telkinius su Egiptu, arba bendras
dujotiekis su Izraelio dujų telkiniais, arba atskiras
dujotiekis. Apytikriais skaičiavimais, pirmajame
Kipro gamtinių dujų telkinyje Afroditė yra nuo
101,9 iki 169,9 mlrd. kub.m. bendrųjų atsargų.
ENI atlikti žvalgymai Kipro išskirtinės
ekonominės zonos 6 bloke atskleidė, kad Zhor
tipo karbonatų telkinys glūdi Kipro teritorijoje, o
"Exxon/Qatar Energy" atlikti žvalgymai Glaucus
telkinyje 10 bloke atskleidė, kad apytikriai yra
141,5-226,5 mlrd. kub.m. dujų telkinys.
Bendrovė "Exxon" taip pat atliko žvalgomuosius
gręžinius Glaucus telkinyje, tačiau apie
patvirtintus kiekius kol kas nepranešė.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11835
47/cyprus-to-exportnatural-gas-by-2026energy-minister-says/

2022 05 04

Eurostato duomenimis, 2022 m. balandžio mėn.
metinė infliacija Kipre padidėjo 8,6 %, t. y. 2,4
procentinio punkto daugiau nei kovo mėn.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11834
75/cyprus-finminwarns-eu-economy-infor-rocky-ride/

2022 05 07

Birželio mėn. Kipro valdžios institucijos
planuoja Europos Komisijai pateikti oficialų

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11838

2022 05
03, 07

2022 05
04, 13, 24

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11837
77/demetriadespromotes-greececyprus-bilateraltourism/

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11842
37/eni-total-toprobably-start-drillingoff-cyprus-this-month/
https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11850
78/drillship-arrives-incyprus-block-6/

prašymą įgyvendinti hipotekos į nuomą
(mortgage-to-rent) schemą, kuria siekiama
spręsti neveiksnių paskolų, užtikrintų pagrindinių
gyvenamųjų namų ir mažųjų bei vidutinių įmonių
patalpų hipoteka, kurių sutartinė vertė vertinama
3 mlrd. eurų, problemą.

12/cypriot-npl-schemeon-mortgages/

2022 05 07

Kipro centrinio banko duomenimis, 2022 m.
kovo mėn. buvo užfiksuotas daugumos palūkanų
normų sumažėjimas: sumažėjusios indėlių ir
vartojimo paskolų palūkanų normos. Hipotekos
paskolų palūkanų normos nežymiai didėjo.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11837
12/drop-in-mostinterest-rates-in-cyprus/

2022 05 08

Kipro parlamentas iš dalies pakeitė Kipro
Respublikos Konstitucijos 3 straipsnį, kad
Komercinių bylų teisme ir Jūrų teisme būtų
leidžiama vartoti anglų kalbą.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11838
95/english-in-newcourts-in-cyprus/

2022 05 11

Kipro bendrovė "Hermes Airports" pristatė 2022
m. vasaros skrydžių tvarkaraštį iš Larnakos ir
Pafoso oro uostų ir į juos, pažymėdama įvairių
skrydžių į salą ir iš jos sugrįžimą. Bendrovė
pranešė, kad šią vasarą iš Larnakos ir Pafoso oro
uostų ir į juos skraidins 50 oro linijų bendrovių iš
95 krypčių 38 šalyse.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11840
41/fifty-airlines-to-flyto-cyprus-this-summer/

2022 05 11

Kipro vyriausybė patvirtino mokesčių lengvatų
įstatymo projektą, kuriuo siekiama pritraukti
talentus ir skatinti steigti verslo būstines Kipre
pagal 2021 m. spalio mėn. Ministrų Tarybos
patvirtintą Verslo įmonių pritraukimo vykdyti ir
(arba) plėsti veiklą Kipre strategiją.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11841
46/attractingbusinesses-to-cyprus/

2022 05 13

Kipro statistikos tarnybos (CyStat) duomenimis,
Kipro prekybos deficitas 2022 m. vasario-kovo
mėn. reikšmingai išaugo. Kipro prekybos
deficitas vasario mėn. siekė 429 mln. eurų. 2022
m. kovo mėn. prekybos deficitas siekė 729 mln.
eurų.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11842
84/cyprus-trade-deficitrises-significantly-infebruary-march/

2022 05 14

Kipro finansų ministras įspėja apie laukiančius
sunkumus. Kipro vyriausybė ir toliau teiks
paramą namų ūkiams, ypač pažeidžiamiems, dėl
didėjančios infliacijos, pareiškė finansų
ministras, įspėdamas, kad Ukrainos krizės
sąlygomis kovoti su infliacija sunku dėl jos
struktūrinio pobūdžio. Iki šiol vyriausybė ėmėsi
priemonių, kurių vertė siekia 150-160 mln. eurų.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11843
53/cyprus-finminwarns-of-troublesahead/

2022 05 17

Europos Komisija peržiūrėjo Kipro ekonomines
prognozes, nurodydama, kad jos mažėja dėl
Rusijos invazijos į Ukrainą ir susijusių sankcijų
Maskvai poveikio salos turizmo ir paslaugų

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11845
17/cyprus-gdp-

sektoriui. Europos Komisijos vertinimu, 2022 m.
Kipro BVP augimas sulėtės iki 2,3 proc., t.y. 1,8
proc. mažiau, palyginti su ankstesnėmis
prognozėmis, o 2023 metais augimas didės iki
3,5 proc. Numatoma, kad 2022 m. nedarbas šiek
tiek padidės iki 7,8 proc., o 2023 m. vėl pradės
mažėti iki 7,3 proc. Be to, Komisija prognozuoja,
kad, nepaisant ekonomikos sulėtėjimo, Kipro
fiskalinis deficitas toliau nuosekliai mažės, nes
vyriausybė palaipsniui nutraukia su pandemija
susijusias paramos priemones. Numatoma, kad
2022 m. deficitas toliau didės iki 0,3 proc. BVP,
o 2023 m. padėtis šiek tiek gerės - mažės iki 0,2
proc. BVP.

expansion-projectionslashed-to-2-3/

"Bank of Cyprus" grupė paskelbė, kad 2022 m.
pirmąjį ketvirtį gavo 21 mln. eurų grynojo pelno,
palyginti su 8 mln. eurų grynuoju pelnu 2021 m.
pirmąjį ketvirtį. Taip pat paskelbta apie rekordinį
618 mln. eurų naujų paskolų kiekį ir tolesnį
neveiksnių pozicijų mažėjimą. Kartu buvo
pranešta, kad iki 2022 m. pabaigos "Bank of
Cyprus" sumažins darbuotojų skaičių 15 proc. daugiau nei 500 darbuotojų (šiuo metu turi 3395)
ir turėtų uždaryti 20 savo filialų (25 proc.), jų liks
60.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11849
00/boc-sees-its-profitsgrow-in-q1-2022/

2022 05 22

Kipro ekonomikos augimas šiais metais sulėtės
iki 2,3 proc. BVP, palyginti su ankstesniu 3,6
proc. įverčiu, o dėl neigiamų geopolitinių
pokyčių, susijusių su karu Ukrainoje,
prognozuojama, kad 2022 m. metinė infliacija
bus daugiau nei dvigubai didesnė (6,8 proc.),
palyginti su pirminėmis prognozėmis (2,5 proc.)
- "Bank of Cyprus".

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11850
33/cyprus-seengrowing-only-2-3-thisyear/

2022 05 23

Europos Komisija paskelbė išsamią ataskaitą
apie Kipro ekonomiką - 2022 European
Semester: Country Report – Cyprus.

https://ec.europa.eu/info
/system/files/2022european-semestercountry-reportcyprus_en.pdf

2022 05 24

Kipro statistikos tarnybos (CyStat) duomenimis,
2022 m. sausio-vasario mėn., palyginti su tuo
pačiu praėjusių metų laikotarpiu, bendras Kipro
prekių eksportas į kitas Europos Sąjungos
valstybes nares ir trečiąsias šalis padidėjo 55,2
proc. Bendras eksportas šiuo laikotarpiu sudarė
521 mln. eurų, palyginti su 335,7 mln. eurų tuo
pačiu 2021 m. laikotarpiu.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11850
96/cyprus-sees-exportssoar-in-jan-feb/

2022 05 24

Devyni Libano bankai nutraukia veiklą Kipre.
Bendra šių bankų indėlių ir paskolų suma sudaro

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11851

2022 05 20

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11847
99/boc-to-slash-staffnumbers-by-some-15/

mažiau nei 1 proc. visos Kipro bankų sistemos
indėlių ir paskolų.

47/nine-lebanese-banksto-withdraw-fromcyprus/

2022 05 24

Šiais metais Kipras planuoja pritraukti daugiau
nei 2 mln. atvykstančių turistų. Netekus maždaug
800 000 turistų iš Rusijos ir Ukrainos, 2022 m.
atvykstančių turistų skaičius greičiausiai
nepasieks rekordinio 4 mln. skaičiaus, kuris buvo
užfiksuotas 2019 m., tačiau tikimasi, kad viršys
praėjusių metų 2 mln. atvykusių turistų skaičių.
2022 m. pirmųjų keturių mėnesių rezultatai rodo,
kad atvykusių turistų skaičius sudaro 70-75 proc.
2019 m. atvykusių turistų skaičiaus.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11851
67/cyprus-eyes-morethan-2-mln-arrivals/

2022 05 26

Kipro energetikos, prekybos ir pramonės
ministerija paskelbė apie dotacijų schemą stogų
šiltinimui ir fotovoltinių sistemų įrengimui ant
namų, kurios biudžetas padidintas 40 proc. 2022
m. ir 2023 m. dotacijų biudžetas viršys 20 mln.
eurų ir bus finansuojamas pagal Kipro
ekonomikos atkūrimo ir tvarumo planą "Kipras
rytoj".

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11852
71/cyprus-cash-forsolar-panel-installation/

2022 05
27, 30

Kipras iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. pratęsia
mažesnio pridėtinės vertės mokesčio (PVM)
taikymą elektros sąskaitoms (10 proc. vietoje
įprasto 19 proc. PVM tarifo) ir degalų kainų
ribojimą, taip pat padidins pensijas, siekdamas
sušvelninti sparčiai augančių kainų, dėl kurių
infliacija pasiekė aukščiausią lygį per daugiau nei
40 metų, poveikį. Kipro vyriausybė patvirtino
kompensacinį paketą, kurio vertė 103 mln. eurų.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11854
18/cyprus-caps-vat-onelectricity-increasespensions-to-cushioninflation-blows/

2022 05 29

Nuo 2022 m. birželio 1 d. Kipro Respublikos
uostuose ir oro uostuose bus atšauktos visos su
Covid-19 panedemija susijusios priemonės ir
kelionių apribojimai.

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11854
79/cyprus-lifts-covidrelated-restrictions/

2022 05 31

2020 m. sausį Kipre oficialiai leista teikti
"Airbnb" paslaugas, todėl turistams suteikiama
alternatyvi apgyvendinimo saloje galimybė, be
viešbučių ir viešbučių apartamentų. Nuo veiklos
pradžios Kipre "Airbnb" orientavosi į jaunesnius
ir drąsesnius turistus, ieškančius asmeniškesnės
patirties, kurią gali pasiūlyti sala. Siekdamos
atnaujinti Kipro turizmo infrastruktūrą ir žengti
koja kojon su laikmečiu, salos įmonės pradėjo
siūlyti dvi papildomas apgyvendinimo rūšis nakvynės namus ir „glampingą“, kuris šalies
turizmo sektoriuje yra naujiena, tačiau kitur
klesti. Įmonės, siūlančios „glampingo“ atostogas,

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11856
17/cyprus-opens-up-toglamping-and-hostels/

https://www.ekathimeri
ni.com/economy/11855
46/nicosia-offers-e103mln-support-package/

siūlo prabangias stovyklavietes, kuriose turistai
gali atsipalaiduoti ir pailsėti gamtos apsuptyje.
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