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INFORMACIJOS ŠALTINIS

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
2021-03-17 ES reiškia paramą keltų eismo Juodojoje jūroje
plėtrai tarp Sakartvelo, Bulgarijos, Rumunijos
ir Ukrainos uostų.
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
2021-03-04 Keletas pigių skrydžių bendrovių, tarp kurių
Azerbaidžano Buta Airways, Kazachstano Air
Astana ir FlyArystan bei Vengrijos Wizzair,
turėtų pradėti vykdyti skrydžius nuo kovo
vidurio.
2021-03-16 Keliaujančių kartvelų šalies viduje skaičius per
2020 metus sumažėjo 8,3 proc.

https://agenda.ge/en/news/2021/706

https://agenda.ge/en/news/2021/587

https://www.geostat.ge/media/3713
7/Domestic-Tourism-Survey--2020-Year.pdf
https://agenda.ge/en/news/2021/696
2021-03-17 Nuo kovo 28 d. „AirBaltic“ atnaujina skrydžius https://agenda.ge/en/news/2021/714
Ryga-Tbilisis-Ryga.
2021-03-25 Batumi oro uoste atidarytas naujas terminalas, https://agenda.ge/en/news/2021/809
galėsiantis aptarnauti 1.2 mln. keleivių kasmet.
Į oro uosto plėtrą buvo investuota 17 mln. USD.
Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
2021-03-12 Du Sakartvelo startuoliai – Payze ir Agrolabs, https://agenda.ge/en/news/2021/660
laimėję atrankos konkursą „Sakartvelo
startuoliai akseleratoriai 500“ vyks į Silikono
slėnį
dalyvauti
mėnesio
akseleratorių
programoje „.500 startuolių“.
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
2021-03-04 Sakartvelo vyriausybė ruošiasi iš naujo skelbti https://agenda.ge/en/news/2021/583
konkursą dėl giliavandenio Anaklijos uosto
statybų potencialiems investuotojams. Viso
projekto vertė siekia 2,5 mlrd. USD.
2021-03-10 Didžiausia Rytų Europos naftos kompanija https://agenda.ge/en/news/2021/637
„OMV Petrom“ pasirašė susitarimą su
Sakartvelo valstybine naftos ir dujų agentūra
dėl naftos ir dujų gavybos Sakartvelo Juodosios
jūros vandenyse.
2021-03-17 Sakartvelas ir Europos Sąjunga svarsto https://agenda.ge/en/news/2021/709
galimybę Juodosios jūros dugnu tiesti aukštos
įtampos perdavimo liniją tam, kad būtų galima
sujungti Sakartvelo ir ES elektros energetikos
sistemas.
2021-03-24 Azerbaidžano verslininkui Nasib Hasanov
https://agenda.ge/en/news/2021/792
priklausantis Neqsol Holding tapo 100%
Sakartvelo interneto Caucasus Online tiekėju.

PASTABOS

Bendra ekonominė informacija
2021-03-01 Galt & Taggart Research pateikia sausio
mėnesio Sakartvelo ekonomikos apžvalgą.
2021-03-02 Vokietijos ekonominė grupė (German economy
team) pateikė Sakartvelo ekonomikos sausio
mėnesio analizę
2021-03-03

Baltarusija į Sakartvelo pieno pramonę
investuos 2,4 mln. EUR 2021-2025 metais.

2021-03-04

PMCG International analitikai pateikia savo
prognozes apie Sakartvelo BVP ir darbo lygį
2021 metais.

2021-03-11

Sakartvelo tiesioginės užsienio investicijos
2020 m. sudarė 616,9 mln. JAV dolerių, t.y.
52,9% mažiau nei 2019 m. To priežastimi
įvardinama, kad kai kurių kompanijų investicijų
nuosavybė perėjo iš užsienio investuotojų
vietos
gyventojams.
Tarp
daugiausiai
investuojančių šalių yra Jungtinė Karalystė
(307,8 mln. USD-49,9%), Olandija (172,1 mln.
USD – 27,9%), Turkija (108,1 mln. USD –
17,5%).
Galt & Taggart Research pateikia vasario
mėnesio Sakartvelo ekonomikos bei TUI
apžvalgą.
Sakartvelo užsienio prekyba per sausį ir vasarį
smuktelėjo 12% palyginus su 2020 m. tuo pačiu
laikotarpiu. Eksportas sumažėjo 6.8%, ir sudarė
494.7 mln. USD, importas sumažėjo 14.1% ir
sudarė 1.159 mlrd. USD.

2021-03-15

2021-03-15

2021-03-15

Sakartvelo užsienio prekybos apyvarta 2021 m.
sausio – vasario mėn. siekė 1,65 mlrd. USD, o
tai yra 12% mažiau palyginus su tuo pačiu
praėjusių metų laikotarpiu.

2021-03-17

Sakartvelo nacionalinis bankas, remdamasis
infliacijos rizika, kovo 17 d. padidino
refinansavimo normą iki 8,5%.
Sakartvelas tikisi artimiausiu metu pradėti
žuvininkystės produktų eksportą į Europos
rinkas.
Tbilisio valstybinio universiteto Tarptautinė
Ekonomikos mokykla pateikia savo prognozę
dėl BVP augimo pirmąjį ir antrąjį 2021 metų
ketvirčius.
Galt & Taggart Research pateikia Sakartvelo
automobilių rinkos apžvalgą.
Sakartvele pagamintų prekių eksportas 2021 m.
sausio – vasario mėn. sudarė 494.7 mln. USD,
arba 6.8% mažiau palyginus su 2020 m. tuo
pačiu laikotarpiu. Vietos produkcijos eksportas
sudarė 74.6% viso eksporto. Tarp pirmaujančių
pagal eksportą šalių yra Rusija (64.9 mln.

2021-03-18

2021-03-18

2021-03-19
2021-03-19

https://galtandtaggart.com/upload/n
ews/14700.pdf
https://www.german-economicteam.com/georgien/wpcontent/uploads/sites/3/GET_GEO_
WA_13_2021_en.pdf
https://georgiatoday.ge/tbilisi-milkfactory-and-e2-4m-belarusianinvestment/
https://pmcresearch.org/publication
s_file/96a760408bc7c00e2.pdf
https://georgiatoday.ge/gdp-andemployment-in-georgia-forecastsfor-2021/
https://www.geostat.ge/media/3706
3/Foreign-Direct-Investments--2020-and-Q4-2020.pdf
https://agenda.ge/en/news/2021/644
https://galtandtaggart.com/upload/n
ews/13251.pdf

https://galtandtaggart.com/upload/n
ews/13251.pdf
https://georgiatoday.ge/januaryfebruary-2021-exports-fromgeorgia-down-almost-7/
https://www.geostat.ge/en/singlenews/2192/external-merchandisetrade-of-georgia-in-januaryfebruary-2021-express-release
https://agenda.ge/en/news/2021/686
https://agenda.ge/en/news/2021/686
https://bit.ly/3sn9TJY
https://georgiatoday.ge/januaryfebruary-2021-exports-fromgeorgia-down-almost-7/
https://civil.ge/archives/406553
https://www.nbg.gov.ge/index.php?
m=340&newsid=4171&lng=eng
https://agenda.ge/en/news/2021/726

https://georgiatoday.ge/iset-gdpforecast-growth-ups-downsprojected-in-qs-1-and-2-point-toan-uncertain-recovery-in-2021/
https://galtandtaggart.com/upload/r
eports/17373.pdf
https://agenda.ge/en/news/2021/740
https://www.geostat.ge/media/3721
8/The-domestic-exports-in-JanuaryFebruary-2021.pdf

2021-03-22

2021-03-23

2021-03-29
2021-03-29

2021-03-29

2021-03-31

USD), Kinija (50,9 mln. USD), Turkija (43,6
mln. USD). Sausio-vasario mėnesiais vario
rūda ir koncentratai užėmė pirmąją vietą
eksportuojamų prekių sąraše ir sudarė 25,6%
viso eksporto (94,5 mln. USD).
Nacionalinio Statistikos biuro preliminariais
duomenimis, nominalus BVP 2020 metais siekė
49,40 mlrd. GEL (12,5 mlrd. EUR), pakilęs
0.3% palyginus su 2019 m. Tuo tarpu realusis
BVP sumažėjo 6.2%.
Nacionalinis demokratijos institutas pateikia
metinę šalies ekonomikos, įtakotos COVID-19
pandemijos, apžvalgą.
Galt&Taggart pateikia Sakartvelo vasario
mėnesio ekonomikos apžvalgos suvestinę.
Sakartvelo užsienio skola siekia 20,3 mlrd.
USD. Per praėjusių metų IV ketv. užsienio
skola išaugo 640,1 mln. USD.
Pasaulio bankas pateikia ataskaitą, kurioje
analizuojama vyrų ir moterų nelygybė
Sakartvele.
Pasaulio bankas prognozuoja, kad Sakartvelo
ekonomika priešpandeminį lygį pasieks tik
2022 metų pabaigoje.

https://agenda.ge/en/news/2021/763
https://www.geostat.ge/media/3738
3/Gross-Domestic-Product-ofGeorgia-in-2020.pdf
https://civil.ge/archives/407550
https://agenda.ge/en/news/2021/776

https://galtandtaggart.com/upload/n
ews/18331.pdf
https://agenda.ge/en/news/2021/836
https://www.nbg.gov.ge/index.php?
m=339&newsid=4186&lng=eng
https://agenda.ge/en/news/2021/826
https://bit.ly/3ru4Fek

https://agenda.ge/en/news/2021/851
https://openknowledge.worldbank.o
rg/handle/10986/35273
https://georgiatoday.ge/wbgeorgias-economy-unlikely-torecover-to-pre-covid-levels-untillate-2022/
2021-03-31 Vasario mėnesio realusis BVP sumažėjo 5.1%, https://agenda.ge/en/news/2021/852
o per pirmus du 2021 m. mėnesius net 8.3%.
https://www.geostat.ge/media/3754
6/Rapid-Estimates-of-EconomicGrowth---February-2021.pdf
2021-03-31 Per pastarąjį mėnesį nacionalinė valiuta Laris https://agenda.ge/en/news/2021/857
nuvertėjo 2.6% palyginus su JAV dolerio kursu. https://georgiatoday.ge/dollar-pricein-commercial-banks-exceeds-3-5/
Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
2021-03-01 Sakartvelas ruošiasi dalį rusiškų kviečių dėl
https://agenda.ge/en/news/2021/552
išaugusių mokesčių pakeisti kazachiškais.
2021-03-04 Sakartvelas pradėjo tiekti savo auginamus https://georgianjournal.ge/business/
kivius Japonijos rinkai.
36897-georgian-kiwi-on-japanesemarket.html
2021-03-11 Sakartvelo vynai tarptautinėse vynų varžybose https://agenda.ge/en/news/2021/651
Japonijoje „Sakura 2020“ laimėjo 1 sidabro ir
13 aukso medalių. Tarp daugiausiai aukso
medalių gavo „GWS Winery“ (4 aukso
medaliai), „Château Mukhrani“ (3 aukso),
„Kindzmarauli Corporation Winery“ (2 aukso),
„Mtevino“ (2 aukso) vyninių vynai.
2021-03-15 Sakartvele startavo 1,25 mln. EUR vertės ES https://agenda.ge/en/news/2021/685
Dvynių
projektas,
kuriuo
Lenkijos
Infrastruktūros ministerija padės Sakartvelo
geležinkelio sektoriui adaptuotis pagal ES
keliamus standartus ir reikalavimus.
2021-03-15 Sakartvelas 2021 m. vasario mėn. gavo 161,4 https://agenda.ge/en/news/2021/687
mln. USD perlaidų iš užsienio, o tai yra 17,5% https://www.nbg.gov.ge/index.php?
daugiau nei 2020 m. vasario mėn.
m=728&lng=eng
2021-03-16 Europos Investicinis Bankas patvirtino 3,7 https://georgiatoday.ge/eib-threemlrd. EUR paramą verslo investiciniams, infrastructure-projects-in-georgiaatsinaujinančios energijos, ligoninių bei

2021-03-18

2021-03-18

2021-03-24

2021-03-25

mokyklų gerinimo, interneto paslaugų bei
miestų infrastruktūros projektams, tarp kurių
pateko trys Sakartvelo infrastruktūros projektai:
Algeti-Sadakhlo kelio, jungiančio tranzito
koridorių į Armėniją, statybą; Rustavi
Raudojono Tilto, jungiančio Azerbaidžaną su
Sakartvelu ir priklausančiu Trans-Europiniam
transporto tinklui, plėtra; bei optinio interneto
tinklo kaimo vietovėse plėtra.
Sakartvelo nacionalinis bankas laimėjo
„Central Banking Awards“ skaidrumo
nominaciją.
Vidutinis darbo užmokestis 2020 m. IV ketv.
sudarė 1314,7 GEL (332,8 EUR). Tarp
daugiausiai uždirbančiųjų yra Informacijos ir
komunikacijos (2199,8 GEL – 556,9 EUR);
statybų (2,061.8 GEL-522 EUR); mokslinės ir
techninės veiklos (2020,9 GEL – 511,6 EUR);
finansų ir draudimo veiklos (2,017.2 GEL510,7EUR) darbuotojai.
Moterys vidutiniškai uždirbdavo 1022,3 GEL
(258,8 EUR), tuo tarpu vyrai 1581,5 GEL
(400,4 EUR).
Sezoniniam darbui Vokietijoje pagal
Vokietijos įdarbinimo programą nuo vasario
15 d. užsiregistravo 97,436 Sakartvelo
piliečiai, nors sezoniniam darbui skirtų vietų
tėra 350.
Sakartvelas pradėjo snieguolių (gėlių) eksportą
į ES, ypač Olandiją.

among-3-7bln-covid-19worldwide-support/

https://agenda.ge/en/news/2021/725
https://www.nbg.gov.ge/index.php?
m=339&newsid=4172&lng=eng
https://agenda.ge/en/news/2021/722
https://www.geostat.ge/media/3716
5/Average-Monthly-NominalEarnings-of-Employees---IV_2020.pdf

https://agenda.ge/en/news/2021/787

https://agenda.ge/en/news/2021/808
https://georgianjournal.ge/business/
36953-georgia-to-export-snowdropflower-to-eu-market.html
2021-03-29 Pasaulio bankas pateikia ataskaitą, kurioje https://agenda.ge/en/news/2021/826
analizuojama vyrų ir moterų nelygybė https://bit.ly/3ru4Fek
Sakartvele.
2021-03-29 ERPB teikia paramą Sakartvelo mažoms ir https://georgianjournal.ge/business/
vidutinėms įmonėms diegti informacines 36954-ebrd-to-assist-georgiantechnologijas savo veikloje.
smes-in-their-digitaltransformation.html
2021-03-31 Apie savo atsistatydinimą po kiek daugiau nei 3 https://agenda.ge/en/news/2021/860
metų darbo paskelbė Sakartvelo Finansų
ministras bei Ministro Pirmininko pavaduotojas
Ivane Matchavariani.
Parengė: LR ambasados Sakartvele antroji sekretorė Šarūnė Kubiliūtė; + 995322912933, +37070653124,
sarune.kubiliute@urm.lt
_____________________
1
MTEPI – moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

