
 

GRAIKIJA 

 

- Graikija dar šiais metais planuoja pakviesti investuotojus pastatyti atsinaujinančios energijos baterijas, kurių 

bendra talpa yra 700 megavatų. Graikija rudenį pradės konkursą, kurio vertė siekia 200 milijonų eurų.  

- E-Valdymo ministras Kyriakos Pierrakakis paskelbė kvietimą pateikti privalomus pasiūlymus dėl itin greito 

plačiajuosčio ryšio (UFBB) paslaugų plėtros šalyje. Projektas yra vienas didžiausių viešosios ir privačios 

partnerystės (VPSP) projektų Europoje, kurio biudžetas siekia 700 milijonų eurų, iš kurių 300 milijonų eurų 

skiriama iš viešojo finansavimo. Projekto tikslas yra sukurti 750 000 spartaus interneto ryšio vienetų, kurio 

sparta siektų 100 Mbps ir ateityje galėtų būti didinama iki 1Gbps. Daugiau informacijos čia. 

- Europos Komisija patvirtino Graikijos 800 milijonų eurų schemą, skirtą remti turizmo įmones, kurios buvo 

labai paveiktos „Covid-19“ protrūkio. Schemoje galės dalyvauti visų dydžių įmonės, kurių apyvarta 2020 m. 

sumažėjo daugiau nei 30%, palyginti su 2019 m. 

- Graikijos ekonomika šiais metais turėtų augti 3,3 proc., o 2022 m. - 5,4 proc. Ekonomiką skatina Europos 

ekonomikos atkūrimo fondo investicijos, sutelkta vartotojų paklausa ir laukiama turizmo grąža, sakė 

Tarptautinio valiutos fondo pareigūnai. TVF pareigūnai įvertino Graikijos „greitą ir aktyvų“ atsaką į COVID-

19 krizę, kai vyriausybė praėjusiais metais išleido 24 milijardus eurų, o šiemet dar 11,6 milijardo eurų skyrė 

pandemijos paveiktam verslui ir darbo vietoms remti.  

- „Microsoft“ investicijos į duomenų centro centrą Graikijoje vyksta kaip numatyta, o „Pfizer“ ketina padidinti 

inžinierių skaičių skaitmeniniame centre, įsteigtame Salonikuose, Graikijos šiaurėje. 

- Europos Komisija pritarė Graikijos atkūrimo ir atsparumo planui, kurio vertė siekia 30,5 milijardo eurų. 

Numatyta, kad 2021–2026 metais Graikiją pasieks 17,8 mlrd. eurų paramos lėšų forma ir 12,7 mlrd. eurų 

paskolų forma. 

- Remiantis Darbo ministerijos duomenimis, vietos darbo rinka gegužę parodė didelius atsigavimo ženklus. 

Praėjusį mėnesį dėl turizmo atnaujinimo poveikio buvo sukurtos 95 166 darbo vietos. 2021 m. gegužės mėn. 

buvo sudaryta 255 987 darbo sutarčių. 

- Graikijos bendrasis vidaus produktas šiemet ir 2022 m. augs 5 proc. Blogiausiu atveju BVP augimas šiemet 

pasieks 3 proc., o 2022 m. sumažės iki 1,5 proc. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Graikijos Respublikoje informaciją. 

https://www.ekathimerini.com/economy/1162676/autumn-tender-for-res-power-storage-batteries/
https://www.ekathimerini.com/news/1163255/greece-announces-call-for-bids-for-ultra-fast-broadband-services/

