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INFORMACIJOS ŠALTINIS

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
2019-05-30 Sakartvelo Premjeras atidarė Tarptautinį http://agenda.ge/en/news/2019/1420
investicinį forumą – Kachetija 2019, kviesdamas
verslo atstovus kurti įmones ne tik vyno sferoje,
tačiau ir turizme, maisto perdirbimo srityse.
Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
2019-05-10 Gruzija Vyriausybė skyrė 2 mln. GEL (apie 650 http://agenda.ge/en/news/2019/1246
tūkst. EUR) saulės moduliams statyti vietovėse,
kuriose nėra nuolatinio elektros tiekimo, tačiau
yra unikalūs turistų traukos objektai.
2019-05-21 Kutaisyje atidaryta naujas Vokiečių kompanijos http://agenda.ge/en/news/2019/1342
AE Solar saulės modulių fabrikas, kurio
produkciją tikimasi eksportuoti į ES, JAV ir
Vidurio rytus. Įmonėje turėtų būti įdarbinta apie
300 darbuotojų.
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
2019-05-14 Air Malta pradeda skrydžius į Tbilisį kartą per
http://agenda.ge/en/news/2019/1269
savaitę ketvirtadieniais nuo 2019 m. liepos 4 d.
Lufthansa pradeda skrydžius Tbilisis – http://agenda.ge/en/news/2019/1355
Miunchenas 2 kartus per savaitę.
2019-05-23 Ukrainos SkyUp kompanija nuo birželio 4 dienos http://agenda.ge/en/news/2019/1361
pradeda skrydžius maršrutais Kutaisi –
Charkovas ir Kutaisi – Odesa.
Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
2019-05-22

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
2019-05-08 Rusijos Rosneft kompanija domisi Sakartvelo
Wissol degalų kompanijos pirkimu. Anot
Rustavi-2 šaltinio, sandoris jau yra įvykęs, tačiau
Wissol šią informaciją neigia. Rosneft dukterinė
kompanija Galf Petrol jau senokai veikia
Sakartvele.
Bendra ekonominė informacija
2019-05-06 Auga Gruzijos vyno eksportas – per pirmuosius 4
mėnesius buvo parduota per 26 mln. butelių į 38
pasaulio valstybes, o tai 4 proc. daugiau nei
praėjusiais metais.
2019-05-07 Per 4 pirmus metų mėnesius trys Sakartvelo
tarptautiniai oro uostai aptarnavo 1,45 mln.
keliautojų, arba net 20 proc. daugiau nei 2018
metais. Kutaisio oro uosto apkrovimas išaugo net
89 proc.

http://rustavi2.ge/en/news/132855

https://www.interpressnews.ge/en/art
icle/101938-georgian-wine-exportincreased-by-4-in-jan-apr-yy
http://agenda.ge/en/news/2019/1213

PASTABOS

2019-05-07

2019-05-10

2019-05-11

2019-05-13

2019-05-13

2019-05-16

2019-05-17

2019-05-20
2019-05-21

2019-05-23

2019-05-23

2019-05-27

2019-05-30

Gegužę Sakartvelas pradėjo eksportuoti elektros
energiją į Turkiją ir Rusiją. Planuojama, jog šiais
metais eksportas pasieks 700 mln. kWh. Vis
dėlto, šis kiekis yra 4 kartus mažesnis nei
importuojamas į šalį.
Azijos vystymo bankas informavo, kad į GE
Anaklijos giliavandenį uostą ruošiasi investuoti
mažiausiai 3 mlrd. USD ir taip padidinti savo
bendradarbiavimą su privačiu sektoriumi.

http://agenda.ge/en/news/2019/1219

https://www.interpressnews.ge/en/art
icle/101998-werner-liepach-aboutanaklia-deep-sea-port-we-wouldlike-to-work-with-the-private-sectorto-be-in-this
Gruzijos ministras pirmininkas M. Bakhtadze https://www.interpressnews.ge/en/art
pažadėjo, jog ateityje bus atsisakyta mokesčių icle/102012-pm-we-will-cancelvisiems verslininkams, kurie gamina ekologiškai taxes-for-all-entrepreneursšvarius produktus šalyje.
producing-ecologically-cleanproducts-in-georgia/
TVF Gruzijai skirs apie 40 mln. USD kuomet
http://agenda.ge/en/news/2019/1258
bus pabaigta Išplėstinio fondo priemonė. Iš viso
pagal šią priemonę Gruzija savo ekonomikos
skatinimui bus gavusi per 210 mln. USD.
Geostat duomenimis, Sakartvelo užsienio
https://civil.ge/archives/304914
prekybos apimtys per pirmus 4 metų mėnesius
augo 2,3 % ir sudarė 3,86 mln. USD, palyginus
su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.
Eksportas kilo 17.9%, sudarydamas 1.13 mlrd.
USD, importas sumažėjo 3.1% ir sudarė 2.73
mlrd. USD.
JAV Overseas Private Investment Corporation http://agenda.ge/en/news/2019/1297
(OPIC) ir Pace Georgia pasirašytą sutartį dėl
naujo Juodosios jūros terminalo atidarymo Potyje
už 50 mln. USD.
2018 metais nedarbo lygis sumažėjo 1,2 % ir http://agenda.ge/en/news/2019/1303
sudarė12,7% - mažiausias lygis per pastaruosius
15 metų.
Gegužės 19-20 dienomis Sakartvele lankėsi TVF http://agenda.ge/en/news/2019/1334
direktorė Christine Lagarde
GE ir UA priėmė laisvos prekybos sutarties
http://agenda.ge/en/news/2019/1351
pataisas, kurios leis abiem šalims naudoti
vienodus prekės kilmės kodus dvišalėje
prekyboje bei taikyti tas pačias Regioninės
konvencijos išlygas pan-Euro – Viduržemio
jūros referencinėms kilmės taisyklėms.
Apie tai, kaip Gruzija galėtų užimti organinės http://agenda.ge/en/news/2019/1365
žemės ūkio produkcijos nišą pasaulinėje rinkoje,
kalba Premjeras M. Bakhtadze
Anot GE Premjero, lario kurso svyravimai yra http://agenda.ge/en/news/2019/1370
laikini. Visuomenė vis dėlto nerimsta. Šiuo metu https://www.interpressnews.ge/en/art
1 USD lygus 2,7799 GEL, 1EUR – 3,0954 GEL. icle/102215-the-reason-of-thedepreciation-of-gel-is-theexpectations-of-the-players-on-themarket-deputy-finance-minister-says
JAV Žemės ūkio departamentas ruošiasi skirti http://agenda.ge/en/news/2019/1401
per 10 mln. USD Maisto ir Progreso programai
Gruzijoje, pagal kurią turėtų būti gerinama pieno
bei mėsos produkcijos sauga ir kokybė.
Daug kalbų kilo dėl naujo giliavandenio Poti https://www.interpressnews.ge/en/art
uosto statybų, ypač turint galvoje netoliese esantį icle/102330-economy-minister-saysAnaklijos uostą. Vis dėlto, statybų leidimas buvo document-of-construction-permitanuliuotas.
for-poti-deep-sea-port-annuled

http://agenda.ge/en/news/2019/1424
GeoStat pateikia preliminarų BVP kovo mėnesiui, http://agenda.ge/en/news/2019/1428
kuris sudaro 5.1%. Pasaulio Banko prognozėmis
Gruzijos ekonomika 2019 metais turėtų augti
4.6%, 2020 m. - 4.8%, 2021 m. - 5%.
Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
2019-05-30 GeoStat informavo, kad beveik 20,1 % Gruzijos http://agenda.ge/en/news/2019/1419
gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos – kaimo
vietovėse – 23,1 %, miestuose - 18%. Vidutinis
atlyginimas sudaro 394,92 EUR (2018 m. IV
ketv.)
Parengė: LR ambasados Gruzijoje antroji sekretorė Šarūnė Kubiliūtė; + 995322912933, +37070653124,
sarune.kubiliute@urm.lt
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