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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.beyond-

expo.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://syskevasia-

expo.gr 

 

2022 10 

12-14 

15-oji tarptautinė energijos ir klimatos kaitos 

konferencija Atėnuose, skirta regioniniam 

bendradarbiavimui investicijų į žaliąją energiją 

srityje, kurių pagalba spręsti energijos tiekimo 

saugumo problemas.    

https://promitheasconfer

ence.wordpress.com 

 

2022 10 

20-23 

29-oji tarptautinė žemės ūkio mašinų, įrangos ir 

reikmenų mugė „Agrotica“ Salonikuose. 

Parodoje pristatoma: žemės ūkio technikos 

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, 

https://agrotica.helexpo.

gr/en 

 

https://promitheasconference.wordpress.com/
https://promitheasconference.wordpress.com/


vertikalios ir horizontalios transportavimo 

mašinos. 

2022 11 03-

05 

9-oji Atėnų tarptautinė turizmo ir kultūros mugė 

2022. Parodoje pristatoma turizmo regionai, 

turizmo organizacijos ir turizmo įmonės, 

teikiančios laisvalaikio, verslo, sveikatingumo, 

gastronominio, kultūrinio turizmo paslaugas bei 

produktus. Pristatoma skaitmeninės 

technologijos ir viešbučių vadybos naujienos bei 

pasiekimai turizmo versle.   

https://aite.gr/en/for-

exhibitors/exhibitors-

profile/ 

 

2022 11 

03-06 

6-oji tarptautinė šiuolaikinio meno mugė Art-

Thessaloniki. Art-Thessaloniki yra rinkodaros 

platforma skirta galerijoms, meno kūrėjams ir 

kitoms institucijoms kontaktams užmegzti ir 

jiems plėtoti. 

https://art-

thessaloniki.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 12 

05-06 

2022 m. Balkanų ir Juodosios jūros forumas yra 

nepriklausoma ekonomikos platforma ir 

pagrindinis aukščiausiojo lygio susitikimas, kuris  

skirtas verslo ir politikos formuotojams, ekspertų 

grupėms bei akademinės bendruomenės 

atstovams, įsipareigojusiems stiprinti stabilumą, 

augimą ir bendradarbiavimą Balkanų ir 

Juodosios jūros regionuose. Konfliktų ir 

nuolatinių trikdžių pasaulyje BBSF2022 siekia 

nutiesti kelią nuoširdžiam, nuosekliam ir 

konstruktyviam keitimuisi nuomonėmis ir 

dialogui, kurio šiandien reikia labiau nei bet kada 

anksčiau. Konferencija apims 6 aukšto lygio 

sesijas, 30 pagrindinių sričių ir 35 pranešėjus iš 

Graikijos ir pasaulio.  

https://balkansblackseaf

orum.org/  

https://balkansblackseaf

orum.org/bbsf-news/ 

https://balkansblackseaf

orum.org/high-level-

meeting-with-the-

ambassador-of-

lithuania-for-bbsf2022/ 

 

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, 

https://horecaexpo.gr/en

/ 

 

https://balkansblackseaforum.org/
https://balkansblackseaforum.org/
https://balkansblackseaforum.org/bbsf-news/
https://balkansblackseaforum.org/bbsf-news/
https://balkansblackseaforum.org/high-level-meeting-with-the-ambassador-of-lithuania-for-bbsf2022/
https://balkansblackseaforum.org/high-level-meeting-with-the-ambassador-of-lithuania-for-bbsf2022/
https://balkansblackseaforum.org/high-level-meeting-with-the-ambassador-of-lithuania-for-bbsf2022/
https://balkansblackseaforum.org/high-level-meeting-with-the-ambassador-of-lithuania-for-bbsf2022/
https://balkansblackseaforum.org/high-level-meeting-with-the-ambassador-of-lithuania-for-bbsf2022/


apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas teikiančių 

įmonių aprūpinimui ir įrangai.  

2023 04 

25-26 

7-asis Posidonijos jūrinio turizmo forumas 

Salonikuose (konferencija ir paroda), forume 

pagrindinis dėmesys bus skiriamas tvarumo 

strategijoms ir kaip optimizuoti kruizinių laivų 

eismo valdymą Viduržemio jūroje. 

www.posidoniaseatouris

m.com 

 

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 

2022 09 10 
Graikijos ministras pirmininkas Kyriakos 

Mitsotakis paskelbė apie 5,5 mlrd. eurų 

papildomų išlaidų paketą, skirtą finansuoti 21 

iniciatyvą, t.y. remti namų ūkius ir įmones, 

nukentėjusius nuo energijos krizės ir didelės 

infliacijos. Į paketą, kuris yra be nuolatinių 

elektros sąskaitų subsidijavimo, įeina 250 EUR 

vienkartinis pragyvenimo išlaidų čekis, skirtas 

2,3 mln. gavėjų. Apie 150 mln. EUR  subsidija 

bus skirta ūkininkams, siekiant padengti 

didėjančias kuro ir pašarų išlaidas bei gerokai (50 

%, o kai kuriais atvejais ir 100 %), taip pat  būsto 

išlaidų padidėjimui kompensuoti bei pašalpoms 

universiteto studentams. Be to, prasidėjus 

naujiems metams, didės pensijos ir minimalus 

atlyginimas (pastarasis nuo gegužės 1 d.), taip pat 

šalies sveikatos apsaugos ir kariuomenės 

darbuotojų atlyginimai. Vadinamasis 

„solidarumo įnašas“ bus panaikintas, o kai 

kuriuose sektoriuose bus taikomas mažesnis 

PVM. Konkrečiai, statybose, siekiant paskatinti 

https://www.ekathimeri

ni.com/economy/11930

75/mitsotakis-

announces-e5-5-bln-in-

extra-spending/ 

 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://www.posidoniaseatourism.com/
https://www.posidoniaseatourism.com/


statybų veiklą, PVM mokėjimas bus sustabdytas 

iki 2024 m. pabaigos. 

2022 09 11 
Pramonės ekspertų ir analitikų teigimu, iš 

turizmo Graikijoje šiemet pavyks gauti 

rekordiškai dideles pajamas, viršijančias prieš 

pandeminį lygį. Remiantis Graikijos banko 

duomenimis, 2019 m. šalį aplankė 32 milijonai 

turistų ir gauta apie 18 milijardų eurų su turizmu 

susijusių pajamų Remiantis naujausiu banko 

valdybos pranešimu, su turizmu susijusios 

pajamos birželį buvo 224,5% didesnės, o 2022 m. 

sausio–birželio mėn. – 329,3% didesnės nei 

atitinkamais 2021 m. laikotarpiais. Palyginti su 

2019 m., 2022 m. birželio mėn. pajamos išaugo 

2,3 proc. Naujausioje „Alpha Bank“ analizėje 

teigiama, kad Graikijos pajamos, susijusios su 

turizmu, šiais metais pasieks 20 mlrd. eurų dėl 

kelionių antplūdžio po pandemijos, o tai žymiai 

padidins šalies BVP. Po dvejų labai sunkių 

turizmui metų šiemet sulaukta itin teigiamo 

atsigavimo, kuris labai padeda Graikijos 

ekonomikai, kadangi pajamos iš turizmo 

sektorius paprastai sudaro 25% BVP. 

https://www.ekathimeri

ni.com/economy/11929

76/greek-tourism-

revenues-to-reach-e20-

bln-this-year/ 

 

2022 09 15 
Nekilnojamojo turto kainos antrąjį ketvirtį išaugo 

9,4 proc. ir pasiekė beveik visų laikų rekordą. 

Graikijos bankas  paskelbė, kad nominalios butų 

vertės augimas Graikijoje antrąjį šių metų ketvirtį 

išliko stiprus ir, palyginti su 2021 m. pirmuoju 

ketvirčiu, padidėjo 9,4 procento, palyginti su 9,3 

procento.  

https://www.macropolis.

gr/ 

 

2022 09 15 
Antrąjį ketvirtį nedarbas Graikijoje sumažėjo iki 

12,4 proc., atspindėdamas sezoniškumą darbo 

rinkoje. Graikijos statistikos tarnybos (ELSTAT) 

duomenimis nedarbo lygis antrąjį šių metų 

ketvirtį sumažėjo iki 12,4 proc., o pirmąjį ketvirtį 

– 13,8 proc. Nedarbo lygis sumažėjo 3,4 

procentinio punkto, palyginti su 2021 m. antrojo 

ketvirčio duomenimis - 15,8 procento. 

https://www.macropolis.

gr/ 

 

2022 09 16 
Graikijoje užimtumo didėjimas byloja apie stiprų 

atsigavimą, nes metinis dirbančiųjų skaičius 

liepos mėn. išaugo 3,3 proc., o tai yra 133 094 

darbo vietomis daugiau, o skaičiuojant nuo 2020 

m. liepos – maždaug 400 000 naujomis darbo 

vietomis. Pagrindiniai statistiniai duomenys taip 

pat teikia vilčių, nes naujausias nedarbo lygis yra 

12,6 procento liepą, lyginant su 14,1 procento 

pernai ir 17,5 procento 2020 m. liepos mėn. 

https://www.macropolis.

gr/ 

 

2022 09 19 
Graikijos nacionalinis bankas skelbia, kad  

atsigaunantis turizmas ir padidėjęs prekių 

eksportas skatina Graikijos augimą. Graikijos 

nacionalinis bankas patikslino savo augimo 

prognozę iki 5,5–6 procentų, palyginti su 

ankstesniais 4 procentais, daugiausia dėl 

sėkmingų metų turizmo srityje ir dėl tikslinių 

vyriausybės fiskalinių intervencijų suvaldant 

https://news.gtp.gr/2022

/09/19/national-bank-

revived-tourism-strong-

goods-exports-drive-

greece-growth/ 

 



energetikos krizę. Žvelgiant į 2023 m., bankas 

tikisi, kad ekonomika augs nuo 2 iki 2,5 proc., t.y. 

vienu punktu mažiau nei buvo prognozuota 

anksčiau, o nominalusis BVP pirmą kartą nuo 

2011 m. artėja prie 207 mlrd. eurų, o dėl 

infliacijos padidės 13,5 proc. Pirmiausia, metinis  

turizmo sektoriaus teikiamų paslaugų augimas 

47,7 proc., o prekių eksportas, palyginti su 2011 

m., padidėjo 20,8 proc.. Remiantis naujausiais 

Graikijos statistikos tarnybos (ELSTAT) 

paskelbtais duomenimis, Graikijos BVP, 

palyginti su atitinkamu praėjusių metų 

balandžio–birželio mėn. laikotarpiu, išaugo 7,7 

procento, beveik dvigubai daugiau nei euro zonos 

vidurkis – 4,1 procento, kurį lėmė pajamų, 

gaunamų iš turizmo, augimas. Remdamiesi 2022 

m. rugsėjo mėn. oro uostų skrydžių statistika, 

banko analitikai teigė, kad 2022 m. pajamos iš 

turizmo pasieks visų laikų rekordą.  

2022 09 20 
Kredito reitingų agentūros skelbia, kad turizmas 

padeda Graikijai priartėti prie investicijų lygio 

reitingo. Graikija vienu žingsniu priartėjo prie 

investicinio reitingo, kuris yra svarbiausias 

vyriausybės prioritetas, po to, kai tarptautinė 

kredito reitingų agentūra „Moody's“ pareiškė, 

kad išlaikys stabilią perspektyvą (Ba3), o 

Kanados agentūra DBRS pareiškė paliekanti 

savo kredito reitingą nepakeistą ties BB (aukšta). 

) su stabilia tendencija. Abi agentūros Graikijos 

ekonomikos atsparumą siejo su labai pelningais 

metais turizmo srityje. Pranešimai buvo paskelbti 

po to, kai Graikija rugpjūtį pasitraukė iš 

sustiprintos priežiūros mechanizmo, o ministras 

pirmininkas Kyriakos Mitsotakis šių metų 86-

ojoje Salonikų tarptautinėje mugėje (TIF) 

paskelbė apie naują 5,5 mlrd. programą. 

„Moody’s“ ataskaitoje teigiama, kad Graikijos 

vyriausybė padarė pažangą mažindama bankų 

neveiksnias paskolas (VPL) ir kad ekonomikai 

pavyko greitai atsigauti po pandemijos sukelto 

ekonominio šoko. Agentūros nuomone, yra geros 

perspektyvos didinti investicijas, atsižvelgiant į 

ES finansavimą ir tiesiogines užsienio 

investicijas, kurios sustiprina Graikijos 

ekonomiką. „Moody’s“ prognozuoja, kad šiais 

metais Graikijos realusis BVP augs 5,3 proc., o 

tai lems turizmas, vidaus vartojimas, investicijos 

ir eksportas. 

https://news.gtp.gr/2022

/09/20/tourism-helps-

greece-get-closer-to-

investment-grade-say-

credit-rating-agencies/ 

 

2022 09 28 
Graikija patvirtino 500 mln. EUR gyvybės 

mokslų MTTP investicijų programą. Graikijos 

vyriausybė patvirtino programą, leidžiančią per 

ateinančius pusantrų metų investuoti daugiau nei 

pusės milijardo eurų vertės investicijas į šalies 

farmacijos sektoriaus mokslinių tyrimų ir plėtros 

programas. Programa, kuri yra Nacionalinio 

atkūrimo ir atsparumo plano dalis yra svarbus 

https://www.enterpriseg

reece.gov.gr/newsletters

/newsletter-articles/ 

 



žingsnis toliau plėtojant Graikijos gyvybės 

mokslų sektorių, vieną iš Graikijos eksporto 

lyderių. Patvirtintos 53 investicijos į su farmacija 

susijusius MTEP projektus, kurių bendra vertė 

519,3 mln. eurų, jie bus įgyvendinti iki 2023 m. 

pabaigos. Į bendrą sumą įeina apie 272,5 mln. 

eurų tiesioginių privataus sektoriaus investicijų, 

o dar 246,8 mln. viešajam sektoriui taikant 

specialią nuolaidą. Apskritai Graikijos 

farmacijos ir gyvybės mokslų sektorius sudaro 

daugiau nei 3,5 % BVP ir eksportuoja už beveik  

2 milijardus eurų.  

2022 09 28 
Graikija paskelbė apie 5,5 mlrd. programa, kurią 

ministras pirmininkas Kyriakos Mitsotakis 

paskelbė 86-ojoje Salonikų tarptautinėje mugėje, 

apima 21 priemonę – nuo mokesčių mažinimo iki 

investicijų bei hipotekos subsidijavimo – kuri 

padės tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos, 

įskaitant šeimas, studentus, pensininkus ir mažas 

pajamas gaunančius asmenis. Vienas 

reikšmingiausių žingsnių – nauja visoje šalyje 

taikoma politika, padedanti jaunoms poroms ir 

kitiems, spaudžiamiems kylančių nekilnojamojo 

turto kainų, įsigyti būstą ar susirasti įperkamą 

būstą. Graikijos banko duomenimis, Graikijos 

gyvenamojo nekilnojamojo turto kainos antrąjį 

2022 m. ketvirtį išaugo 9,4%, palyginti su 2022 

m. 1,8 milijardo eurų programa skirta daugiau nei 

100 000 būsimų namų savininkų ir nuomininkų. 

Jame numatoma eilė reformų – nuo valstybei 

priklausančio nekilnojamojo turto plėtros iki 

subsidijuojamų paskolų bei didesnės investicijų 

ribos „Auksinės vizos“ prašytojams. 

https://www.enterpriseg

reece.gov.gr/newsletters

/newsletter-articles/ 

 

2022 09 29 
„Google“ investicija į debesis Graikijoje iki 2030 

m. sukurs 20 000 darbo vietų. Tikimasi, kad 

technologijų milžinės „Google“ planai investuoti 

2,2 milijardo eurų į pirmąsias debesijos paslaugas 

Graikijoje sukurs 20 000 naujų darbo vietų ir iki 

2030 m. padidins šalies BVP 2 milijardais eurų, 

teigė Graikijos ministras pirmininkas Kyriakos 

Mitsotakis. Mitsotakis. Naujos investicijos, 

kuriomis bus skirtos pažangioms saugykloms ir 

debesies paslaugos, byloja apie „Google“ 

pasitikėjimą Graikija ir anot K. Mitsotakio, 

„skaitmeninė pažanga gali tapti tramplinu į 

pažangą šaliai“, kuri gali išsivystyti į pasaulinį 

debesijos centrą. „Google“ ne tik įsteigs pirmąjį 

debesų regioną Graikijoje, bet ir sukurs du 

dirbtinio intelekto (AI) ir tvarumo kompetencijos 

centrus Salonikuose ir Patruose, tam bus skirta 1 

milijonas eurų. 

https://news.gtp.gr/2022

/09/29/googles-cloud-

investment-in-greece-to-

create-20000-jobs-by-

2030/ 

 

2022 09 29 
Turizmas, transportas ir prekyba yra trys 

sektoriai, skatinantys Graikijos augimą ir kasmet 

20,3 procento didinantys BVP, pranešė „Alpha 

Bank“. Pagal paskelbtą Alpha Bank savaitinį 

ekonomikos biuletenį, pirmąjį pusmetį prekybos, 

https://news.gtp.gr/2022

/09/29/tourism-one-of-

three-drivers-of-the-

 

https://news.gtp.gr/2022/09/29/tourism-one-of-three-drivers-of-the-greek-economy-in-2022/
https://news.gtp.gr/2022/09/29/tourism-one-of-three-drivers-of-the-greek-economy-in-2022/
https://news.gtp.gr/2022/09/29/tourism-one-of-three-drivers-of-the-greek-economy-in-2022/


viešbučių, maisto ir gėrimų bei transporto 

sektoriai metinį BVP padidino 20,3 proc., o tai 

sudarė 4,8 procentinio punkto nuo bendros BVP. 

Ataskaitoje pažymima, kad išvardintų sektorių 

apyvarta visiškai atsigavo, 15 procentų 

viršydama 2019 metų lygį, 2020 metais smukusi 

70 procentų. 

greek-economy-in-

2022/ 

 

 

2022 09 30 
Remiantis paskelbtais Eurostato skaičiavimais, 

rugsėjį Europos Sąjungos vartotojų kainų 

indeksas Graikijoje pasiekė aukščiausią tašką 

nuo šalies įstojimo į euro zoną ir pakilo iki 12,1% 

nuo 11,2% rugpjūtį. Pagal suderintą vartotojų 

kainų indeksą – 12,1 % infliacija Graikijoje 

praėjusį mėnesį buvo šešta pagal dydį euro 

zonoje ir didžiausias indekso pokytis per mėnesį 

– 3 % – tarp 19 valstybių narių. Eurostato 

duomenys rodo, kad Graikijoje energijos išteklių  

infliacija rugsėjį buvo trečia – 53,3 % (50,4 % 

rugpjūtį), po Nyderlandų (113,8 %) ir Belgijos 

(67,2 %). Gamintojų kainos pramonėje ir kituose 

gyvybiškai svarbiuose sektoriuose labai smarkiai 

išaugo. Kuro gamyboje pabrango 78,5%, elektros 

energijos tiekimo – 69,5%, popieriaus pramonėje 

– 14,2%, maisto pramonėje – 9,7%. 

https://www.ekathimeri

ni.com/economy/11946

14/september-inflation-

at-12-1/ 

 

 

2022 09 30 
Graikijos Energetikos ministerija paskelbė, kad 

didžiausia Graikijos dujų įmonė „DEPA 

Commercial“ susitarė su „TotalEnergies“ dėl 

suskystintų gamtinių dujų tiekimo Graikijai, kad 

būtų užtikrintas gamtinių dujų tiekimas Graikijai, 

jei sutriktų srautai iš Rusijos. Susitarime 

numatyta, kad „TotalEnergies“ Graikijai kas 

mėnesį teiks po du SGD krovinius penkis 

mėnesius iki 2023 m. kovo mėn. Šie kiekiai 

sudaro apie septintadalį metinio suvartojamo 

dujų kiekio (2021 m. – 70 teravatvalandžių) ir, 

kompetentingų šaltinių teigimu, patenkina beveik 

100 % iš Rusijos importuojamų dujų ne tik 

DEPA, bet ir visos šalies poreikį. Pagal ilgalaikę 

sutartį DEPA per metus iš „Gazprom“ importuoja 

apie 2 mlrd. kubinių metrų dujų, o „Mytilineos“, 

„Copelouzos Group“ ir „Public Power 

Corporation“ (PPC) importuoja 1 mlrd. Šiuo 

metu Graikija rusiškas dujas gauna per 

„TurkStream“ dujotiekį, kurios taip pat tiekiamos 

Vengrijai per Serbiją. Atėnai stengėsi sumažinti 

savo priklausomybę nuo Rusijos dujų didindami 

SGD importą ir atnaujindami keletą anglimi 

kūrenamų elektrinių, taip pat planuodami kai 

kurias dujomis kūrenančias stotis pakeisti 

dyzelinėmis. 

https://www.ekathimeri

ni.com/economy/11944

82/greece-ending-

russian-gas-dependence/ 

 

 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

    

 

KIPRO RESPUBLIKA 

 

https://news.gtp.gr/2022/09/29/tourism-one-of-three-drivers-of-the-greek-economy-in-2022/
https://news.gtp.gr/2022/09/29/tourism-one-of-three-drivers-of-the-greek-economy-in-2022/
https://www.ekathimerini.com/economy/1194614/september-inflation-at-12-1/
https://www.ekathimerini.com/economy/1194614/september-inflation-at-12-1/
https://www.ekathimerini.com/economy/1194614/september-inflation-at-12-1/
https://www.ekathimerini.com/economy/1194614/september-inflation-at-12-1/
https://www.ekathimerini.com/economy/1194482/greece-ending-russian-gas-dependence/
https://www.ekathimerini.com/economy/1194482/greece-ending-russian-gas-dependence/
https://www.ekathimerini.com/economy/1194482/greece-ending-russian-gas-dependence/
https://www.ekathimerini.com/economy/1194482/greece-ending-russian-gas-dependence/


2022 09 10 
Kipras užėmė 18 vietą pasaulyje pagal tiesioginių 

užsienio investicijų pritraukimą, kaip teigiama 

septintajame FDI Intelligence Greenfield 

leidime, 2021 m. TUI rodiklis palyginti su 2020 

m.,  pakilo  per 50 vietų. „Invest Cyprus“ 

pranešime spaudai teigiama, kad tai buvo 

didžiausias šių metų indekso padidėjimas, o tai 

yra labai svarbus vyriausybės ir „Cyprus Invest“ 

pastangų rodiklis.  TUI efektyvumo indekse šalys 

reitinguojamos pagal jų pritraukiamas tiesiogines 

užsienio investicijas proporcingai jų ekonomikos 

dydžiui. Labai išaugusios užsienio investicijos, 

ypač susijusios su naujais projektais, yra labai 

svarbios Kipro ekonomikai. Išaugusios užsienio 

investicijos susijusios su sparčiu BVP augimu iki 

5,5 % , kuris užfiksuotas 2021 m. Be to, Kipras 

patenka į 10 geriausių šalių sąrašą, išsiskiriančių 

investicijų atsigavimu po pandemijos. 2022 m. 

pirmąjį pusmetį tiesioginės investicijos Kipre 

išaugo 150 %, palyginti su atitinkamu 2019 m. 

laikotarpiu. 

https://www.ekathimeri

ni.com/economy/11929

82/cyprus-a-magnet-for-

investments/ 

 

2022 09 13 
Užimtumas Kipre antrąjį 2022 m. ketvirtį, 

palyginti su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu, 

išaugo 1,9% ir pasiekė 458 706 dirbančių asmenų 

skaičių. Tačiau faktinės darbo valandos per tą 

patį laikotarpį išaugo 5,2% ir, remiantis 

Statistikos tarnybos (CyStat) paskelbtais 

duomenimis, yra 207,154 mln. Iš 458 706 

dirbančių asmenų 408 922 yra samdomi 

darbuotojai ir 49 786 dirba savarankiškai. 

Oficialiais duomenimis, labiausiai užimtumas  

išaugo apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų, 

informacijos ir ryšių, nekilnojamojo turto, 

didmeninės ir mažmeninės prekybos bei 

transporto priemonių ir motociklų remonto 

srityse. Rugpjūčio mėn. CyStat Labour Force 

Survey parodė, kad nedarbo lygis Kipre 2022 m. 

antrąjį ketvirtį sudarė 6,8 %, o tai yra 1,6 % 

mažesnis nei prieš metus. 

https://www.ekathimeri

ni.com/economy/11931

75/cyprus-sees-increase-

in-employment/ 

 

2022 09 17 
Kipro statistikos tarnyba (CyStat) paskelbė, kad  

metinė infliacija Kipre praėjusį mėnesį sumažėjo 

iki žemesnio nei 10 proc. lygio. Suderintas 

vartotojų kainų indeksas rugpjūčio mėn., 

palyginti su 2021 m. rugpjūčio mėn., pakilo 9,6 

proc. Lyginant su 2022 m. liepos mėnesio 

indeksu, SVKI padidėjo 0,5 proc. 2022 m. 

sausio–rugpjūčio mėn. SVKI, palyginti su 

atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 

8,0 procento. Lyginant su 2021 m. rugpjūčio 

mėn., didžiausi pokyčiai pastebėti būsto, 

vandens, elektros, dujų ir kito kuro (30 proc.) bei 

transporto (19,5 proc.) srityse. Per mėnesį 

didžiausias pokytis užfiksuotas poilsio ir 

pramogų, kultūros kategorijoje (2,6 proc.).  

https://www.ekathimeri

ni.com/economy/11935

12/inflation-in-cyprus-

eases-to-9-6/ 

 

2022 09 24 
Kipro vyriausybė pratęsė sumažintų akcizų 

degalams galiojimą iki 2023 m. sausio 15 d., 
https://www.ekathimeri

ni.com/economy/11940

 



siekdama sušvelninti sparčiai augančios 

infliacijos, kurią paskatino karas Ukrainoje, 

padarinius. Kipro finansų ministras paragino 

namų ūkius ir įmones taupyti energiją, nes tik 

fiskalinėmis priemonėmis negalima visiškai 

išspręsti kainų kilimo problemos. Kipro Ministrų 

kabinetas neeiliniame posėdyje patvirtino 

įstatymo projektą, kuriuo pratęsiamas akcizo 

degalų mokesčio sumažinimas iki sausio vidurio. 

Įstatymo projektas numato akcizą 7 centais 

sumažinti bešviniam 95, dyzelinui – 8,2 cento, 

šildymui – 6,4 cento. Anot finansų ministro 

Constantinos Petrides, Kipras išlieka šalimi, 

kurios akcizo tarifas degalams yra žemiausias 

ES. Be to, C. Petrides priminė, kad sąskaitos už 

elektrą yra subsidijuojamos pagal trečiąją 

vyriausybės programą, kuri galioja iki metų 

pabaigos. Jis pridūrė, kad pagal pirmąją schemą 

Kipro elektros energijos tarnyba sumažino 

sąskaitas už elektrą, antroji – laikinai sumažino 

pridėtinės vertės mokesčio tarifą sąskaitoms už 

elektrą, o trečioji – vyriausybės subsidija 

siekiama sumažinti PVM tarifus ir dėl naftos 

kainų padidėjimo kompensuoti sąskaitas už 

elektros energiją. Vyriausybės priemonės verslui 

ir namų ūkiams remti viršija 400 mln. eurų. 

28/cyprus-extends-

reduced-fuel-taxation/ 

2022 09 23 
Prognozuojama, kad Kipro ekonomika 2022 m. 

augs 5,5 % dėl didesnio nei tikėtasi atvykusių 

turistų srauto, nors augimo perspektyvas lėtins  

įtampa energijos išteklių rinkoje, pranešė Kipro 

centrinis bankas. Centrinis bankas nurodė, kad 

karas Ukrainoje per pirmuosius šešis šių metų 

mėnesius neturėjo ryškios įtakos salos 

ekonominei veiklai. Tačiau jame teigiama, kad 

neramumai energijos rinkose dabar daro įtaką 

vartotojų ir verslo nuotaikoms, todėl euro zonos 

ekonomika bus „aklavietėje“ šių metų pabaigoje 

ir pirmąjį 2023 m. ketvirtį. 

https://www.ekathimeri

ni.com/economy/11939

13/cypriot-growth-to-

reach-5-5-this-year/ 

 

2022 09 30 
Kipras ruošiasi prašyti netaikyti ES priemonių, 

kurios paragintų valstybes nares mažinti 

energijos poreikį ir apriboti įmonių pelną iš 

Rusijos naftos. Salos vyriausybės šaltiniai teigė, 

kad Nikosija prašys, kad būtų atleista nuo 

priemonių, susijusių su privalomu energijos 

poreikio mažinimu piko valandomis, taip pat 

nustatyti viršutinę ribą energetikos įmonių, 

gaminančių energiją naudojant pigesnę energiją, 

pelnui. Kipras nepritaria privalomam energijos 

poreikio mažinimui piko valandomis, 

motyvuodamas tuo, kad saloje nėra 

konkurencingos elektros energijos rinkos, taip 

pat neturi būdo nustatyti piko valandas. Nikosija 

taip pat teigia, kad perteklinio pelno ribojimas 

įmonėms, gaminančioms energiją naudojant 

žemesnės maržos technologijas, kalbant apie 

https://www.ekathimeri

ni.com/economy/11945

31/cyprus-wants-eu-

exemption-from-energy-

cutback/ 

 



energijos gamybą iš naftos, „keltų pavojų Kipro 

elektros energijos tarnybos gyvybingumui“. 
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