
 
SAKARTVELAS 

- Sakartvelo nacionalinė turizmo administracija paskelbė, kad 2021 m. Sakartvele iš viso 

apsilankė 1 881 271 tarptautinis keliautojas, t.y. 7,7 proc. daugiau nei 2020 m., o pajamos iš 

tarptautinio turizmo pasiekė 38 proc. ikipandeminio lygio ir lyginant su 2020 m., išaugo 130 

proc.. Daugiausia lankytojų į Sakartvelą 2021 m. atvyko iš Turkijos, Rusijos, Armėnijos, 

Ukrainos. 

- 2021 m. gruodžio mėnesio vartotojų kainų indeksas, palyginti su lapkričiu, išaugo 0,3 proc., 

o metinė infliacija Sakartvele siekė 13,9 proc. Metinei infliacijai didžiausią įtaką turėjo 

maistas ir nealkoholiniai gėrimų, transporto, būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro 

brangimas. 

- Ministras pirmininkas I.Garibašvili paskelbė, kad vyriausybė dėl spartaus ekonomikos 

atsigavimo „žymiai pagerino pagrindinius fiskalinius parametrus“ - vyriausybės skola buvo 

sumažinta iki 50 proc., o ne planuotų 60,1 proc. bendrojo vidaus produkto, šalis pasiekė 

dviženklį ekonomikos augimą - tai yra 2,5 karto didesnį, nei planuota iš pradžių, nominalusis 

BVP taip pat didėjo, eksportas per pastaruosius vienuolika mėnesių augo 26,7  proc., pajamos 

iš turizmo per metus išaugo 112 proc. I.Garibašvili taip pat pareiškė, kad pagrindinis šių metų 

vyriausybės uždavinys bus naujų darbo vietų kūrimas ir skurdo mažinimas. 

- Per 2021 metus Sakartvele buvo išduoti 10 095 statybos leidimai, apimantys 7,4 mln. 

kvadratinių metrų plotą. Palyginti su praėjusiais metais, statybą leidžiančių dokumentų 

skaičius išaugo 5,6  proc., o leisto statyti ploto apimtys taip pat padidėjo 42,8  proc. 

- Ministras pirmininkas I.Garibašvili paskelbė, kad įmonėms bus leista importuoti visus 

Turkijos patvirtintus farmacijos produktus be papildomos nacionalinės autorizacijos, šiuo 

sprendimu tikimasi sumažinti kylančias vaistų kainas. Iki šiol 2009 m. patvirtintame šalių 

sąraše buvo pripažintas ES ir daugelio kitų Europos valstybių, JAV, Australijos, Naujosios 

Zelandijos, Japonijos ir Pietų Korėjos vaistų kontrolės institucijų autorizavimas. Skeptikai 

teigia, kad Turkija neatitinka tarptautinių vaistų kokybės standartų, padirbtų vaistų apyvarta 

ten kur kas didesnė, o pagrindinė vaistų brangumo problemos priežastis yra monopolijos, 

mažinančios konkurenciją. 

- Sakartvelas įtrauktas į šalių, iš kurių leidžiama eksportuoti sraiges į Europos sąjungos rinką, 

sąrašą. Be to, iš Sakartvelo leidžiama eksportuoti kartvelišką medų (nuo 2016 m.), Juodosios 

jūros ančiuvius (nuo 2017 m.), naminių gyvūnų maisto produktus (šunims, katėms, nuo 2020 

m.) ir tam tikrų kategorijų ne maisto produktus (odą, vilną) į ES rinką. 

 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Sakartvele informaciją. 

 


