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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA  RUSIJOS FEDERACIJOJE IR UZBEKISTANO RESPUBLIKAI 

Aktualios ekonominės informacijos suvestinė 

2020 m. rugsėjo  mėn.  

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 

INFORMACIJOS ŠALTINIS 

 

PASTABOS, KOMENTARAI 

RUSIJOS FEDERACIJA  (RU arba RF sutrumpinime) 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 
2020-09-07 2020-09-04 RF Vyriausybės nutarimas N 1349 Iš dalies 

keičia prekių, kurioms leidžiama taikyti perdirbimo 

vidaus vartojimui muitinės procedūrą, sąrašą.  

https://www.tks.ru/news/law/2020/

09/07/0007 

 

2020-09-08 Saulės energetikos įmonių asociacija siūlo atidėti 

paskelbtus konkursus dėl saulės energetikos jėgainių 

Rusijoje statybų. 

www.vedomosti.ru/business/articles/20

20/09/08/839252-konkurs-stroitelstvo  
Asociacija ir ministerijos nesutaria dėl jėgainių įrangos lokalizavimo 

(gamybos dalies Rusijoje) masto.  

2020-09-08 Dėl pingančio rublio RU neišvengiamai brangs 

importuojamos prekės – elektrotechnika, automobiliai, 

vaistai.  

www.kommersant.ru/doc/4483440?qu

ery=лекарства  
Dar 2020 -01- 01 d.  1 $ buvo lygus 62  RUB, šią savaitę jau viršijo 76 RUB. 

Straipsnyje apžvelgiamos importo sritys, kurias labiausia paveiks rublio 

kritimas.  
2020-09-09 Subsidijos vidaus produktų sertifikavimui bus teikiamos 

pagal naujas taisykles. Vyriausybė patikslino ANO „RU 

kokybės sistemos“ subsidijavimo kryptis ir sąlygas, taip 

pat reikalavimus lėšų gavėjui 

https://www.pnp.ru/economics/sub

sidii-na-sertifikaciyu-

otechestvennoy-produkcii-budut-

vydavat-po-novym-pravilam.html 

Atitinkamas kabineto nutarimas įsigalioja rugsėjo 9 d.  Nauji reikalavimai -

sertifikavimo sistemos atitikties ženklo žinomumas ir pasitikėjimo 

sertifikavimo sistemos atitikties ženklu lygio pripažinimas. 

2020-09-10 Pramonės ir prekybos ministerija pasiūlė įvesti 

alaus ir min. vandens ženklinimą. 

https://www.tks.ru/reviews/2020/0

9/10/02;   

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/09/09/0015;  

https://www.alta.ru/external_news/76410/    
2020-09-11 Vyriausybė patikslino fitosanitarinės priežiūros tvarką. https://www.tks.ru/news/nearby/20

20/09/11/0002 

 

2020-09-11 Produktų ženklinimas: dabartinė būklė ir plėtros 

perspektyvos.  

https://www.alta.ru/expert_opinion

/76427/ 

 

2020-09-14 Nauja valstybinės karantino fitosanitarinės kontrolės 

organizavimo ir vykdymo tvarka.  

https://www.alta.ru/laws_news/764

53/ 

Šių metų rugsėjo 11 d. Buvo įvestas naujas Valstybinės karantino 

fitosanitarinės kontrolės (priežiūros) reglamentas. 
2020-09-15 Nuo 2020-10-01 įsigalioja privalomas parfumerijos 

gaminių ir fotografijos prekių ženklinimas.  

https://www.alta.ru/external_news/

76464/ 

Siekiant veiksmingos muitinės kontrolės ir prekių judėjimo atsekamumo, 

muitinėms yra teisiškai suteikta teisė tikrinti prekių ženklinimą. 
2020-09-17 Vyriausybė supaprastino užsienio vaistų patekimą į 

Rusijos rinką. 

https://www.tks.ru/news/nearby/20

20/09/17/0004;   

https://www.alta.ru/external_news/76540/ 

2020-09-18 Perėjimas prie padangų žymėjimo vyks trimis etapais.  https://www.alta.ru/external_news/

76575/ 

 

2020-09-21 EAEK taryba vieneriems metams padidina mažo tankio 

etileno polimerų importo muitą iki 6,5%  

https://www.tks.ru/news/nearby/20

20/09/21/0003 

 

2020-09-22 Prekių pavyzdžiai ir mėginiai, skirti sertifikavimui,     turi 

būti deklaruojama muitine pagal bendrą nustatytą tvarką. 

https://www.tks.ru/practicum/2020/09/

21/01 
Palengvinimas deklaruojant.  

2020-09-23 Privalomas juvelyrikos gaminių ženklinimas prasidės 

2021-01-01,  apyvarta be žymėjimo bus leidžiama iki 

2021 m. liepos 1 d. 

https://www.alta.ru/external_news/766

57/; 

https://www.tks.ru/reviews/2020/09/22

/05 

 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/09/08/839252-konkurs-stroitelstvo
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/09/08/839252-konkurs-stroitelstvo
http://www.kommersant.ru/doc/4483440?query=лекарства
http://www.kommersant.ru/doc/4483440?query=лекарства
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/09/09/0015
https://www.alta.ru/external_news/76410/
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2020 09 24  Pagal 1- 8  mėn. duomenis RU importavo 104 tūkst. tonų 

iš „nežinomos šalies“ . Analitikai spėlioja, kad ta 

„nežinoma šalimi“ gali būti arba Kinija arba Lenkija, nes 

importuojamų obuolių kainos santykinai žemos ir galėtų 

būti tik iš šalių, kur valstybė subsidijuoja šią ūkio šaką  

www.agroinvestor.ru/companies/news/

34443-neizvestnaya-strana-stala-odin-

iz-krupneyshikh-postavshchikov-

yablok-v-rossiyu/  

Bet kokiu atveju 104 tūkst. tonų RU rinkai yra didelis kiekis turintis įtakos 

ir bendram aprūpinimui ir šios produkcijos kainoms. 

Šiuo metu obuolių importas į Rusiją  iš ES šalių yra draudžiamas, o iš Kinijos 

apribotas dėl fitosanitarinių reikalavimų.  

 
2020 09 25 RU Skaitmeninimo ministerija rengia sertifikavimo 

įstatymo pakeitimus dėl rusiškos elektronikos. Bandoma 

palengvinti rusiškos elektronikos išėjimo į rinką sąlygas, 

tačiau užsienio tiekėjai/gamintojai skundžiasi, kad taip jie 

yra diskriminuojami.   

www.kommersant.ru/doc/4503404  Visos šios priemonės vyksta pagal RU pradėtą „importo keitimo“ valstybinę 

strategiją siekiant padėti vietos gamintojams ir sumažinti priklausomybę nuo 

importo.  

2020-09-29 Nulinis importo muito tarifas odos ir avalynės pramonės  

dažams, lakui  ir paviršiams aktyviųjų medžiagoms.  

https://www.alta.ru/laws_news/76751/;  

https://www.alta.ru/tamdoc/20kr0112/ 
EAES Komisijos sprendimas № 112 , 22-09-2020.  

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2020-09-06 Rusijos įmonė „Eskimos Company LLC“, gaminanti 

pieno produktus, gavo teisę atnaujinti kontroliuojamų 

prekių pristatymą į ES valstybių narių teritoriją.  

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/

09/04/0010 
 

2020 09 02 Kodėl RU piliečiai nenori pirkti vaistų internete? 

Apklausos duomenys. 

https://new-

retail.ru/novosti/retail/rossiyane_rasska

zali_pochemu_ne_khotyat_pokupat_le

karstva_v_internete3311/  

Nuo 2020 m. balandžio 1 d. galima vaistus užsisakyti internete, tačiau net 47 

% gyventojų nesinaudoja internetu ir bevėlija vaikščioti į vaistines.  

2020-09-09 Kaip RU ginama intelektinė nuosavybė (IN), kokie IN 

savininkų santykiai su Federaline antimonopoline 

tarnyba, prekių ženklinimo poveikis 

www.kommersant.ru/doc/4475819/  Nuo 2020 m. liepos 1 d. privalomas vaistų ženklinimas, pašnekovo nuomone 

tai labai pagerins legalių pardavėjų padėtį, sumažins padirbinių ir neteisėtai 

įvežtų į RU vaistų pardavimus. 
2020-09-10 Užsienio piliečiams  - aukštos kvalifikacijos 

specialistams dėl atvykimo į RU informacija ką pateikti 

ir į ką kreiptis 

www.russiatourism.ru/urgent/16863/   

2020-09-16 Kaip praneša Fashion Consulting Group (FCG) , RU 

drabužių pardavėjai dėl pandemijos ir šiltos praeitos 

žiemos liko su 30 -50 % neparduotų atsargų, kai 

ankstesniais metais tokių atsargų kiekiai sudarydavo tik 

apie 10 % 

www.kommersant.ru/doc/4492997  Taip pat šioje verslo šakoje išlošė tos kompanijos , kurios perėjo prie on-line 

pardavimų.  

2020 09 30 RU prezidentas pasiūlė visiškai uždrausti neapdirbtos 

apvaliosios spygliuočių ir vertingų rūšių lapuočių 

medienos eksportą iš šalies.  

https://ria.ru/20200930/drevesina-

1577986640.html?in=t  
Draudimus siūloma įvesti nuo 2022 metų. Nuo 2021 m. siūloma sustiprinti 

medienos apskaitą bei šioje srityje dirbančioms SVĮ suteikti lengvatinius 

kreditus, kad jos galėtų pereiti prie medienos apdirbimo 
2020 10 01 RU vyriausybė iki 2021 m. sausio 7-d. pratęsė bankrotų, 

kuriuos keltų kreditoriai, moratoriumą  

www.vedomosti.ru/economics/news/2

020/10/01/841866-pravitelstvo-

prodlilo-moratorii-na-bankrotstva-do-

nachala-2021-goda  

Moratoriumas galioja tik toms ūkio šakoms, kurios yra laikomos labiausia 

nukentėjusios nuo pandemijos 

2020 10 02 Centrinis bankas atšaukė komercinio banko Tember 

banko /Тэмбр-банк licenciją 

www.vedomosti.ru/finance/news/2020/

10/02/841907-tsb-otozval-litsenziyu-u-

tembr-banka  

Bankas yra indėlių draudimo sistemos dalyvis 

Mokslas, inovacijos, technologijos 
2020 09 15 RU kompanijos „Rosatom“ pasiūlyta idėja valstybinėms 

įstaigoms ir valstybinėms korporacijoms tiekti tik jos 

www.kommersant.ru/doc/4492198  Idėjos nepalaiko ir Importo pakeitimo kompetencijų centras. Manoma, kad 

toks „Rosatom“ siūlymas sudarys prielaidas monopolizuoti rinką. 

http://www.agroinvestor.ru/companies/news/34443-neizvestnaya-strana-stala-odin-iz-krupneyshikh-postavshchikov-yablok-v-rossiyu/
http://www.agroinvestor.ru/companies/news/34443-neizvestnaya-strana-stala-odin-iz-krupneyshikh-postavshchikov-yablok-v-rossiyu/
http://www.agroinvestor.ru/companies/news/34443-neizvestnaya-strana-stala-odin-iz-krupneyshikh-postavshchikov-yablok-v-rossiyu/
http://www.agroinvestor.ru/companies/news/34443-neizvestnaya-strana-stala-odin-iz-krupneyshikh-postavshchikov-yablok-v-rossiyu/
http://www.kommersant.ru/doc/4503404
https://www.alta.ru/laws_news/76751/
https://new-retail.ru/novosti/retail/rossiyane_rasskazali_pochemu_ne_khotyat_pokupat_lekarstva_v_internete3311/
https://new-retail.ru/novosti/retail/rossiyane_rasskazali_pochemu_ne_khotyat_pokupat_lekarstva_v_internete3311/
https://new-retail.ru/novosti/retail/rossiyane_rasskazali_pochemu_ne_khotyat_pokupat_lekarstva_v_internete3311/
https://new-retail.ru/novosti/retail/rossiyane_rasskazali_pochemu_ne_khotyat_pokupat_lekarstva_v_internete3311/
http://www.kommersant.ru/doc/4475819/
http://www.russiatourism.ru/urgent/16863/
http://www.kommersant.ru/doc/4492997
https://ria.ru/20200930/drevesina-1577986640.html?in=t
https://ria.ru/20200930/drevesina-1577986640.html?in=t
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2020/10/01/841866-pravitelstvo-prodlilo-moratorii-na-bankrotstva-do-nachala-2021-goda
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2020/10/01/841866-pravitelstvo-prodlilo-moratorii-na-bankrotstva-do-nachala-2021-goda
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2020/10/01/841866-pravitelstvo-prodlilo-moratorii-na-bankrotstva-do-nachala-2021-goda
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2020/10/01/841866-pravitelstvo-prodlilo-moratorii-na-bankrotstva-do-nachala-2021-goda
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2020/10/02/841907-tsb-otozval-litsenziyu-u-tembr-banka
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2020/10/02/841907-tsb-otozval-litsenziyu-u-tembr-banka
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2020/10/02/841907-tsb-otozval-litsenziyu-u-tembr-banka
http://www.kommersant.ru/doc/4492198
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dukterinės įmonės superkompiuterių modulius sutiko 

pasipriešinimą iš kitų rinkos dalyvių. 

Ryšiai/Transportas/Energetika 

2020-09-06 Prašymai išduoti vežėjams užsienio  leidimus 2021 m.  

Paraiškos bus priimamos nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Iki 

rugsėjo 30 d. imtinai.  

https://www.asmap.ru/detail-

news/zayavochnaya-2021 

 

 

2020-09-06 Rusijos geležinkeliai, Baltarusijos geležinkeliai ir FESCO 

organizavo pirmąjį skaitmeninio tranzito konteinerių 

gabenimą iš Kinijos į Europą. 

https://www.tks.ru/logistics/2020/0

9/03/0008 

 

 

2020-09-08 Konteinerių tranzitas per RU geležinkelių tinklą per 8 

mėnesius išaugo trečdaliu.  

https://www.tks.ru/logistics/2020/0

9/07/0004 

 

 

2020-09-08 RU įsigalioja vienodos prekių gabenimo geležinkeliais 

dokumentų formos.  

https://www.alta.ru/logistics_news/

76380/ 

Nauja tvarka susijusi su važtaraščiu, kelio sąskaita-važtaraštis, kelio 

važtaraščio šaknelė  ir krovinio gavimo kvitas. 
2020-09-09 Eksporto krovinių krova į uostus nuo metų pradžios 

išaugo 3 proc. Į Šiaurės vakarų uostus buvo gabenama 

85,9 milijono tonų (padidėjimas 0,1%) įvairių krovinių, 

daugiau nei 50,4 milijono tonų (padidėjimas 2,7%) į pietų, 

73,1 milijono t  - į tolimųjų Rytų uostus (padidėjimas 

7,3%).  

https://www.tks.ru/logistics/2020/0

9/08/0003 

 

2020-09-11 RF jūrų prekybos uostų krovinių apyvarta sausio-

rugpjūčio mėnesiais sumažėjo 2,4%, iki 544 milijonų 

tonų.  

https://www.alta.ru/logistics_news/

76438/ 

 

2020-09-11 

 
Pigių skrydžių bendrovės siūlo savo lėktuvus kroviniams 

gabenti.  

https://www.alta.ru/logistics_news/

76440/  

 

2020-09-15 Užsienio prekybos prekių perkrovimas RF jūrų uostuose 

2019 m. sudarė 691,3 mln.  tonų. Eksportuoti kroviniai 

sudarė 654,1 mln. tonų, tai yra 73% viso RU  produkcijos 

eksporto.  

https://www.alta.ru/logistics_news/

76486/ 

 

 

2020-09-17 Uzbekų prekės ženklas į Europos rinką patenka per Rygą https://dunyo.info/ru/site/inner/uzb

ekskiy_brend_cherez_rigu_vihodit

_na_evropeyskiy_rinok-04T  

 

2020-09-18 „RŽD“ planuoja investuoti apie 200 mlrd. rublių į 

konteinerių tranzito plėtrą.  

https://www.tks.ru/logistics/2020/0

9/18/0001    

 

2020-09-22 „Aeroflotui“ tampa vis sunkiau aptarnauti savo skolas, 

pranešė „Sberbankas“  

https://www.rbc.ru/business/22/09/

2020/5f69c7689a7947427c0e2c5f?

from=from_main_12  

Sprendžiant oro bendrovės finansines problemas, tikėtinos papildomos 

valstybės subsidijos ar kitos paramos priemonės.  

2020-09-22 RU jūrų uostai pereina prie vienos skaitmeninės 

platformos, kad būtų sudarytas laivų išdėstymo ir 

judėjimo grafikas.  

https://www.alta.ru/logistics_news/

76625/      

 

2020-09-23 Tarptautinės draudimo kompanijos atsisakė drausti 

laisvus, tiesiančius „Nord Stream“ 2 dujotiekį. 

https://www.rbc.ru/economics/23/09/2

020/5f69e6b39a794751d9e40022?fro

m=from_main_4  

Tikėtina, kad ši priemonė dar labiau apsunkins projekto realizavimą  

https://www.asmap.ru/detail-news/zayavochnaya-2021
https://www.asmap.ru/detail-news/zayavochnaya-2021
https://www.tks.ru/logistics/2020/09/03/0008
https://www.tks.ru/logistics/2020/09/03/0008
https://www.tks.ru/logistics/2020/09/07/0004
https://www.tks.ru/logistics/2020/09/07/0004
https://www.alta.ru/logistics_news/76440/
https://www.alta.ru/logistics_news/76440/
https://www.alta.ru/logistics_news/76486/
https://www.alta.ru/logistics_news/76486/
https://dunyo.info/ru/site/inner/uzbekskiy_brend_cherez_rigu_vihodit_na_evropeyskiy_rinok-04T
https://dunyo.info/ru/site/inner/uzbekskiy_brend_cherez_rigu_vihodit_na_evropeyskiy_rinok-04T
https://dunyo.info/ru/site/inner/uzbekskiy_brend_cherez_rigu_vihodit_na_evropeyskiy_rinok-04T
https://www.tks.ru/logistics/2020/09/18/0001
https://www.tks.ru/logistics/2020/09/18/0001
https://www.rbc.ru/business/22/09/2020/5f69c7689a7947427c0e2c5f?from=from_main_12
https://www.rbc.ru/business/22/09/2020/5f69c7689a7947427c0e2c5f?from=from_main_12
https://www.rbc.ru/business/22/09/2020/5f69c7689a7947427c0e2c5f?from=from_main_12
https://www.alta.ru/logistics_news/76625/
https://www.alta.ru/logistics_news/76625/
https://www.rbc.ru/economics/23/09/2020/5f69e6b39a794751d9e40022?from=from_main_4
https://www.rbc.ru/economics/23/09/2020/5f69e6b39a794751d9e40022?from=from_main_4
https://www.rbc.ru/economics/23/09/2020/5f69e6b39a794751d9e40022?from=from_main_4
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2020-09-25 Priimtas įstatymas  dėl važiavimo mokamais keliais 

reguliavimo.  

https://www.alta.ru/logistics_news/

76691/ 

Tai leis paleisti laisvo srauto sistemą - kelionę be kliūčių su automatiniu 

pinigų nurašymu iš sąskaitos važiuojant. 
2020-09-29 RŽD nuo spalio 10 d. nustatė mažėjančius tarifus kai 

kurioms krovinių rūšims.  

https://www.alta.ru/logistics_news/

76761/ 

Šios priemonės turėtų skatinti prekių gabenimą. 

Žemės ūkis, maisto gamyba 

2020 09 17 Finansų ministerijos iniciatyva padidinti mokestį už 

iškasamas gamtines resursus  gali padidinti trąšų kainas 

www.agroinvestor.ru/analytics/news/3

4401-povyshenie-naloga-sdelaet-

mineralnye-udobreniya-menee-

dostupnymi-dlya-agrariev/  

RU Finansų m-ja planuoja nuo 2021 m. sausio 1-os  3,5 karto padidinti 

mokestį iškasamiems resursams.  

Trąšų gamintojai dar skaičiuoja kiek tas padidintas mokestis įtakos galutinę 

trąšų kainą, tačiau visi sutaria, kad kainos kils.  
2020 09 18 Išaugusiomis grikių ir sorų kruopų kainomis RU 

susidomėjo Generalinė prokuratūra 

www.zol.ru/n/31da2  Grikių kruopų kaina padidėjo 2500 RUB/toną (ž. Gen. prokuratūros 

pranešimą :https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1889996/ ) 
2020 09 24 RU planuoja šiemet eksportuoti 33 % daugiau 

paukštienos nei pernai. Paukštiena eksportuojama į 50  

pasaulio valstybių ir RU yra 5-a šalis pagal paukštienos 

gamybą ir 17-a pagal paukštienos eksportą Pasaulyje. 

www.agroinvestor.ru/markets/new

s/34442-rossiya-planiruet-voyti-v-

top-10-mirovykh-eksporterov-

myasa-ptitsy/  

Ypač perspektyviomis šalimis paukštienos eksportui ir kitai Halal 

produkcijai RU laiko C. Azijos šalis, Azerbaidžaną, Persijos įlankos šalis  - 

Saudo Arabiją, JAE.  

Turizmo sektoriui aktuali informacija 
2020 09 24 RU ekonomikos gaivinimo plane nemažas dėmesys 

skiriamas ir pagalbai turizmo sektoriui 

www.atorus.ru/news/press-

centre/new/52819.html  
2020 m. turizmo sektoriui planuojama skirti 40 mlrd. RUB (~445 mln. EUR), 

o 2021 metais – 27 mlrd. RUB.  
2020 09 25 Rosstat pateikė duomenis apie turizmo rinkos 

pokyčius pasaulyje ir Rusijoje 2020 m. I ir II ketv. 

Pajamos RU iš tarptautinio turizmo sumažėjo 95,2 %, 

lyginant su 2019 m.  

https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/

100185  
Patekus į nuorodos psl. yra galimybė parsisiųsti  pdf failą išsamesnei 

informacijai 

2020 09 29 Pagal pasaulines avia keleivių pervežimo apimtis 

rugsėjo mėn. pirmoje vietoje atsidūrė maršrutas 

Maskva- Antalija (Turkija) , antrojoje Londonas  - 

Faro (PT) 

www.atorus.ru/news/press-

centre/new/52856.html  
Pateikiami palyginimai tarp 2019  ir 2020 m. su 20 –ia didžiausias pervežimo 

apimtis generuojančiais maršrutais.  

Avia pervežimai tarp Azijos miestų sumažėjo kartais.  

    

Bendra ekonominė informacija rezidavimo šalyje 
2020 09 06 Užsienio prekybos apyvarta Rusijoje per aštuonis 

mėnesius sumažėjo 16%.    

https://www.alta.ru/external_news/76

350/ 

 

2020-09-06 Vyriausybė pritarė  tax free už prekes, eksportuojamas 

už EAEU.  Dabar neapmokestinimas galioja 16 

sudedamųjų Rusijos Federacijos subjektų. 

 

https://www.tks.ru/news/nearby/2020

/09/04/0004 

Norėdamas gauti tokią kompensaciją, užsienietis dienos metu turi įsigyti 

prekių už mažiausiai 10 tūkstančių rublių, įskaitant mokesčius, ir išrašyti  

čekį. 

2020 09 08 Rusai rekordiškai investavo į užsienio akcijas  https://www.tks.ru/politics/2020/09/0

8/0004 

 

2020-09-10 Rusijos FMT: svarbiausių prekių importas-eksportas 

2020 m. sausio – liepos mėn.: užsienio prekybos 

apyvarta siekė 311,4 mlrd. USD ir sumažėjo 17,7%, 

palyginti su 2019 m. sausio – liepos mėn. Prekybos 

balansas buvo teigiamas ir sudarė 59,4 mlrd. USD, tai 

yra 45,7 mlrd. USD mažiau nei 2019 m. sausio – liepos 

mėn.   

https://www.tks.ru/news/nearby/2020

/09/09/0011;  

http://customs.gov.ru/press/federal/do

cument/249806 

Eksportas 2020 m. sausio – liepos mėn. sudarė 185,4 mlrd. USD ir, palyginti 

su 2019 m. sausio – liepos mėn., sumažėjo 23,3%. Ne NVS šalių dalis sudarė 

86,5%, NVS šalių - 13,5%.  

Importas 2020 m. sausio – liepos mėn. sudarė 126,0 mlrd. USD ir sumažėjo 

7,7%, palyginti su 2019 m. sausio – liepos mėn. Ne NVS šalys sudarė 89,1%, 

NVS šalys - 10,9%. 

http://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34401-povyshenie-naloga-sdelaet-mineralnye-udobreniya-menee-dostupnymi-dlya-agrariev/
http://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34401-povyshenie-naloga-sdelaet-mineralnye-udobreniya-menee-dostupnymi-dlya-agrariev/
http://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34401-povyshenie-naloga-sdelaet-mineralnye-udobreniya-menee-dostupnymi-dlya-agrariev/
http://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34401-povyshenie-naloga-sdelaet-mineralnye-udobreniya-menee-dostupnymi-dlya-agrariev/
http://www.zol.ru/n/31da2
https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1889996/
http://www.agroinvestor.ru/markets/news/34442-rossiya-planiruet-voyti-v-top-10-mirovykh-eksporterov-myasa-ptitsy/
http://www.agroinvestor.ru/markets/news/34442-rossiya-planiruet-voyti-v-top-10-mirovykh-eksporterov-myasa-ptitsy/
http://www.agroinvestor.ru/markets/news/34442-rossiya-planiruet-voyti-v-top-10-mirovykh-eksporterov-myasa-ptitsy/
http://www.agroinvestor.ru/markets/news/34442-rossiya-planiruet-voyti-v-top-10-mirovykh-eksporterov-myasa-ptitsy/
http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52819.html
http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52819.html
https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/100185
https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/100185
http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52856.html
http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52856.html
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2020-09-10 RU Ekonominės plėtros ministerija nusprendė 

supaprastinti valiutų reguliavimą RU paslaugų 

eksportuotojams. 

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/09/

09/0013 
 

2020-09-16 nuo 2020 m. spalio 1 d. naftos eksporto muitas 

sumažės 2,1 USD - iki 45,4 USD už 1 toną. Ministerija 

taip pat praneša, kad vidutinė „Urals“  kaina  nuo 2020 

m. rugpjūčio 15 d. Iki rugsėjo 14 d. buvo 312,1 USD 

už toną. Didelio klampumo naftos muitas  sumažės iki 

4,5 USD nuo 4,7 USD. 

muitai naftos produktams nuo spalio:  

https://www.tks.ru/news/nearby/2020/09/

16/0017 

 

 

 

https://www.tks.ru/news/law/2020/09/16/

0006  

https://www.alta.ru/external_news/76640/ 

 

2020-09-26 Didžiausia Turkijos naftos perdirbimo gamykla 

paskelbė boikotą Rusijos naftai.  

https://www.tks.ru/reviews/2020/09/28/0

2  
Praktiškai praradusi Turkijos dujų rinką, Rusija pradeda prarasti pozicijas 

naftos rinkoje. 
2020 09 27 Spartus rublio kritimas – iki  žemiausių nuo balandžio, 

palyginti su doleriu, ir 4 metų „dugnas“ euro atžvilgiu 

- supainiojo E. Nabiullinos kortas, kuri įsipareigojo 

remti Rusijos ekonomiką pigiais pinigais.   

https://www.tks.ru/reviews/2020/09/28/0

1 

 

Sumažinęs pagrindinį iki istorinio minimalaus 4,25% per metus, Rusijos 

bankas nukreipė užsienio valiutų ir skolų rinką į nekontroliuojamą dreifą: 

užsienio investuotojai nustojo pirkti vyriausybės obligacijas, o doleris ir euras 

šoktelėjo daugiau nei 10 rublių ir grįžo į rinkos panikos lygį kovo pabaigoje. 
2020 09 29 Beveik visą mėnesį kilusios rusiškų kviečių eksporto 

kainos ėmė mažėti.  

www.agroinvestor.ru/markets/news/3446

1-eksportnye-tseny-na-pshenitsu-nachali-

snizhatsya/  

Praeitą savaitę 12,5 % proteino kviečių tona (FOB Novorosijskas) sumažėjo 

2 $ iki 233$/toną, o šios savaitės pradžioje ir iki 230 $, dėl to, kad Baltijos 

šalių pasiūlymai rinkoje buvo konkurencingesni.  

Analitikai prognozuoja kviečių kainų tolesnį mažėjimą, tačiau manoma, kad 

dėl aukštų Rusijos vidaus rinkos kainų, Rusijos eksportuotojai neskubės 

mažinti kviečių kainas eksportui 
2020 09 30 RU šiemet gali surinkti antrą pagal dydį rekordinį 

grūdų kiekį istorijoje (didžiausias buvo 2017 m.) 

https://ria.ru/20200930/urozhay-

1577990831.html  
Planuojama , kad bus prikulta 132- 133 mln., tonų grūdų.  

Aktualūs Lietuvos verslui renginiai su jų perkėlimo datomis Rusijos Federacijoje*   

2020 M. Spalio 27-30 d.  Cheminės pramonės paroda „Chemija-2020“ Maskvoje https://www.chemistry-expo.ru  
2020 m. lapkričio 18–20 d. 

 
XIV tarptautinė paroda „Rusijos transportas“ Gostiny Dvor,   https://transweek.ru/2020/ru/expo/  https://transweek.ru/2020/ru/about/ 

 

Perkelta iš balandžio į 

lapkričio 5-7 d.* , 

Krasnodaras 

2 parodos Expograd Yug panašia tematika: FoodTech ir Vinorus – įrangos, žaliavų, medžiagų ir ingredientų maisto pramonei paroda, ž.: www.foodtech-

krasnodar.ru/ru-RU/    ir vyno, alkoholinių gėrimų ir medžiagų vyno g-bos pramonei paroda (2019 m. iš ES dalyvavo tik IT ir FR) ž.: www.vinorus.ru/ru-

RU/about/sections.aspx  

Lapkričio 24- 25 , Maskva. 

NUOTOLINĖ konferencija-

paroda 

MIMS Automechanika Moscow Digital 2020 -  tarptautinė automechanikos virtuali paroda. Perkelta į skaitmeninį formatą.  

Ž. https://automechanika.ru.messefrankfurt.com/moscow/ru.html  

 *2020 -09 – 30  dienos datai turima informacija 

 

Parengė :    

 

Halina Černiauskienė, Muitinės atašė halina.cerniauskiene@urm.lt 

Gintaras Binkauskas Komercijos atašė  gintaras.binkauskas@urm.lt 

Vadimas Lucenko, Pirmasis sekretorius vadim.lucenko@urm.lt 
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