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 LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA RUSIJOS FEDERACIJOJE IR UZBEKISTANO RESPUBLIKAI 
Aktualios ekonominės informacijos suvestinė 

2020 m. RUGPJŪČIO -RUGSĖJO  mėn.  

 

UZBEKISTANO RESPUBLIKA 

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 

INFORMACIJOS ŠALTINIS PASTABOS, KOMENTARAI 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 
2020 08 10 UZ pirmajame metų pusmetyje stipriai (+26 %)  

padidino sviesto importą. Ypač padidėjo importas 

iš N.Zelandijos 

https://nuz.uz/ekonomika-i-

finansy/1162599-novaya-zelandiya-

rezko-narastila-postavki-slivochnogo-

masla-v-uzbekistan.html 

Tarp didžiausių tiekėjų – Prancūzija, N.Zelandija, Baltarusija. Pažymima, kad 

brangiausias sviestas yra iš Prancūzijos ir Baltarusijos, o pigiausias iš 

Lietuvos.  

2020 08 11 Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja 2019 m. UZ 

prezidento pasirašytas įsakymas dėl valiutos 

išvežimo limitų 

www.spot.uz/ru/2020/08/11/currency/ Be deklaravimo galima išvežti iš šalies  iki 70 mln. somų (~5830 eurų), o 

deklaravus iki 100 mln. somų (~8330 eurų).  

2020 08 22 UZ prezidentas pasirašė įsakymą dėl preferencijų 

viešuosiuose pirkimuose vietos gamintojams 

https://president.uz/ru/lists/view/3790 Nuo šiol jei tenderiuose dalyvauja daugiau kaip 3 UZ įmonės, pirkimai turės 

būti vykdomi iš jų. Taip pat yra įvesta ir kainų preferencija (15 proc.) UZ –o 

įmonėms, lyginant su užsienio tiekėjais.  
2020 08 24 UZ Finansų ministerija praneša, kad atsirado 

alternatyva viešųjų pirkimų platformai – 

https://tender.mf.uz/ , kas leis įnešti daugiau 

skaidrumo ir konkurencijos šioje sferoje 

www.mf.uz/ru/news-mf-jx/item/902-

902.html 
Kaip aiškina Fin.m-jos atstovas: Dabar viešųjų pirkimų dalyvis galės pats 

nuspręsti , kurioje platformoje jam geriau dalyvauti – ten , kur kriterijus 

žemiausia kaina ar ten, kur kriterijus kokybės reikalavimai.  

2020 08 31 Nuo rugsėjo 1-os muitinės postuose įvedamas 

„vieno langelio“ principas 

www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve

/tamojennoe_oformlenie_uprostyat_i_usk

oryat_borbu_s_kontrabandoy_-_usilyat 

Tikimasi, kad tas padės sutrumpinti eksporto procedūrų forminimo laiką 5 

kartus, o importo 2  kartus. 

2020 09 15 UZ valstybinis muitinės komitetas pateikė 

svarstymui projektą dėl prekių, įvežamų į UZ 

muitų teritoriją, vertės nustatymo 

www.norma.uz/proekty_npa/kak_planiru

yut_opredelyat_tamojennuyu_stoimost_to

varov 

Projektas paskelbtas valstybine kalba 

Investicijoms pritraukti aktuali informacija 
    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 
2020 08 10 UZ vyriausybė pavedė Transporto ministerijai, 

Turizmo komitetui ir Uzbekistan Airways 

atsisakyti perteklinių reikalavimų dėl žemų kainų 

avia kompanijų galimybių patekti į UZ rinką 

www.spot.uz/ru/2020/08/10/lowcost/ Kita vertus, nutarime palikta sąlyga „ su nacionalinių interesų paisymu“, ką žemų 

kainų avia  kompanijų atstovai vadina – nieko nauja nesakančiomis sąlygomis, kai 

aerouostai priklauso valstybei ir  niekas nesikeičia nei paslaugų suteikime , nei 

tarifų politikoje.  

2020 08 24 UZ paprastinamos licencijavimo ir leidimų gavimo 

procedūros. Tuo pačiu ir naikinama eilė licencijų 

tam tikroms veikloms.  

www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/lice

nziy_i_razresheniy_stanet_menshe_poluchit_i

h_-_proshche 

Trumpinamas licencijų nagrinėjimo ir išdavimo terminas, turizmo veiklai 

išduodant licencijas sertifikavimas tampa savanorišku, įvedama valstybinė 

informacinė sistema „Licencija“ ir visa eilė kitų pakeitimų. 

2020 08 27 UZ sumažėjo kreditų palūkanos vietine valiuta iki 

22,3 % gyventojams ir 19,5% verslo įmonėms. 

www.spot.uz/ru/2020/08/27/loans/ 2020 m. sausyje palūkanos už kreditus gyventojams somais buvo su 28,1 %.  

Dar ž.: https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/1170368-v-uzbekistane-sushhestvenno-

podesheveli-kredity-v-naczionalnoj-i-inostrannoj-valyutah.html  

https://tender.mf.uz/
https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/1170368-v-uzbekistane-sushhestvenno-podesheveli-kredity-v-naczionalnoj-i-inostrannoj-valyutah.html
https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/1170368-v-uzbekistane-sushhestvenno-podesheveli-kredity-v-naczionalnoj-i-inostrannoj-valyutah.html
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Palūkanos užsienio valiuta ilgalaikiams kreditams 

sumažėjo iki 6,4 %. 

Tuo pačiu mažėja ir bankų mokamos palūkanos už gyventojų laikomus depozitus 

nacionaline valiuta – liepos mėn. proc. už depozitus vidurkis sudarė 15,2%.  

2020 09 09    UZ Valstybinis mokesčių komitetas šešėlinę šalies 

ekonomiką vertina 245 trln. somų arba beveik 48 

% nuo UZ BVP 

www.spot.uz/ru/2020/09/09/shadow/  

Mokslas, inovacijos, technologijos 
2020 08 03 UZ įkurta Aukštoji verslo mokykla, kuri rengs 

MBA ir PM magistrus. Taip pat ji bus kaip 

vadovaujančio personalo perkvalifikavimo ir 

rengimo mokykla. Į ją priims turinčius bakalaurą.  

www.spot.uz/ru/2020/08/03/school/ Mokykla įkurta dviejų įstaigų -  Respublikinio Raichan Baruni vardo 

aukštosios mokyklos prie Nacionalinės projektinio valdymo agentūros  ir 

Respublikinio verslumo centro prie PPA rūmų bazėje.  

2020 09 25 UZ planuoja įsigyti kinišką ir rusišką vakciną nuo 

COVID19.  

www.gazeta.uz/ru/2020/09/25/vaccine/ UZ Inovacinio vystymosi ministerija pasirašė sutartį su Kinijos 

kompanijomis Sinopharm ir Zhifei Longcom dėl vakcinos trečiosios 

stadijos bandymų UZ-e. Tuo pačiu, RU Tiesioginių investicijų fondas 

pranešė, kad pasirašė sutartį su komercine įmone UZ-e dėl 35 mln. dozių 

vakcinos Sputnik-V tiekimo į UZ-ą 

Ryšiai/Transportas/Energetika  
2020 08 14 Kokande  pradėta statyti gamykla gaminsianti 

uzbekiškus elektrinius automobilius 

www.spot.uz/ru/2020/08/14/madeinuzbekistan

/ 
Planuojama , kad pirmieji automobiliai bus pagaminti 2023 m. ir jų vieno 

kaina sudarys apie 3 tūkst. $ 

2020 08 28 Liepos mėnesį UZ gamtinių dujų išgauta 22 % 

mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį ir pasiektas 

visų laikų, nuo kada atliekami statistiniai 

matavimai, antirekordas.  

https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/1170062-

dobycha-prirodnogo-gaza-v-uzbekistane-

obnovila-antirekord.html 

Tuo tarpu pranešama, kad naftos gavyba nežymiai, bet per 1-7 mėnesius 

didėjo. Gamtinių dujų eksportas per 1- 6  mėn. sumažėjo 74 %, lyginant su 

praeitų metų tuo pačiu periodu. Vienas didžiausių gamtinių dujų į Kiniją 

eksportuotojų rusiška Lukoil beveik visiškai sustabdė eksportą į Kiniją. Ž. 

: www.spot.uz/ru/2020/08/29/gas/  
2020 09 28 UZ prisijungė prie tarptautinės Konvencijos dėl 

krovinių pervežimų avia transportu atskiro 

protokolo susijusio su elektroniniu važtaraščiu 

www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/v_

mejdunarodnyh_perevozkah_-

_elektronnaya_nakladnaya 

 

2020 09 29 Šiais metais (per 8  mėn.) UZ importavo 30 kartų 

daugiau benzino nei pernai per tą patį laikotarpį 

www.spot.uz/ru/2020/09/29/petrol/ Daugiausia importuota iš Kazachstano, Rusijos, Turkmėnistano.  

Žemės ūkis, maisto gamyba 
2020 08 26 UZ kalio trąšos eksportuojamos į 30 užsienio šalių. 

UZ-as tapo 9-a šalimi pasaulyje, kuri gamina visų 

rūšių – azotines, fosforo ir kalio trąšas .  

https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/1169854-kuda-

eksportiruyutsya-kalijnye-udobreniya-iz-
uzbekistana.html  

 

2020 09 17 UZ kasmet importuoja iki 30 tūkst. tonų sojos, 

tačiau tam, kad aprūpinti visus turimus gamybinius 

pajėgumus galėtų importuoti iki 1,5 mln. tonų 

www.zol.ru/n/31d72  Taip pranešė UZ Žemės ūkio ministerijos atstovas vykusiame Ukrainos 

ambasadoje Taškente renginyje „Uzbekistanas-Ukraina: aliejaus pramonės 

vystymas“.  

Turizmo sektoriui aktuali informacija 
2020 08 10 Ministrų kabinetas patvirtino turizmo veiklos ir 

turizmo operatorių veikimo tvarką. Taip pat 

priimtas sprendimas dėl Turizmo informacinių 

centrų veiklos 

www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/turo

peratoram_i_turagentam_opredelili_poryadok

_ih_deyatelnosti 

 

http://www.spot.uz/ru/2020/08/29/gas/
https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/1169854-kuda-eksportiruyutsya-kalijnye-udobreniya-iz-uzbekistana.html
https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/1169854-kuda-eksportiruyutsya-kalijnye-udobreniya-iz-uzbekistana.html
https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/1169854-kuda-eksportiruyutsya-kalijnye-udobreniya-iz-uzbekistana.html
http://www.zol.ru/n/31d72
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Bendra ekonominė informacija rezidavimo šalyje 
2020 08 11 UZ biudžetas per pirmus šešis šių metų mėn. 

buvo deficitinis- išlaidos viršijo pajamas 6,7 trln. 

somų arba 0,26% BVP.  

https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/1162879-

rashody-gosbyudzheta-prevysili-ego-dohody-

na-67-trln-sumov.html 

Pagal patvirtintus  biudžeto rodiklius , 2020 metams buvo planuojamas 0,69% 

biudžeto deficitas.  

2020 08 04 UZ bankuose blogų kreditų dalis išaugo 1,4 % ir 

pasiekė 2,9 % nuo bendros išduotų kreditų 

sumos.  

www.gazeta.uz/ru/2020/08/04/nonperforming-

loan/ 

Str. pateikiamas bankų sąrašas ir jų kreditų portfelis.  

2020 08 14 Nuo 15-os rugpjūčio dalinai atstatomi 

geležinkelių ir avia reisai šalies viduje.   

www.spot.uz/ru/2020/08/14/uzrailways/  

2020 08 26 Kaip praneša UZ Statistikos komitetas prekybos 

paslaugų apimtys per  7 mėnesius lyginant su tuo 

pačiu periodu pernai sumažėjo 2,7 % 

https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/1169850-

neveroyatno-no-v-uzbekistane-otmecheno-

snizhenie-uslug-torgovli.html 

 

2020 09 03 Uzbekistan Airways nuo rugsėjo 4  d. atstato 

kai kuriuos tarptautinius avia reisus 

www.spot.uz/ru/2020/09/03/airwaysregular/ Bus atstatyti skrydžiai į Almatą, Frankfurtą, Biškeką, Stambulą, Dubajų. Keleiviai 

norėdami skristi iš UZ –o nurodytais reisais turės pateikti covid19 neigiamą testą.  

Keleiviai atskridę iš Vokietijos, JAE, Kazachstano, Kirgizijos, Turkijos turės ne 

tik pateikti neigiamą covid19 testą bet ir turės likti 14 d. saviizoliacijoje.  
2020 09 15 UZ prezidento dekretu priimtas įstatymas dėl 

darbo migracijos. Nuo šiol darbo migrantai bus 

laikomi savarankiškai dirbantys, jiems galios 

darbo stažas ir kai kurios kitos teisės 

www.spot.uz/ru/2020/09/15/migrants/ Tame tarpe yra numatyta ir darbo migrantų apmokymas, pagalba sudarant darbo 

sutartis, įdarbinant. 2021 m. Jekaterinburge, Novosibirske, Ufoje, Šimkente ir 

Stambule bus atidaryti Išorinės darbo migracijos agentūros skyriai padedantys UZ 

darbo migrantams.  

2020 09 23 Tiesioginės užsienio investicijos 2020 m. 

pirmame pusmetyje UZ –e sumažėjo 30 %, o TUI 

į kapitalą dvigubai 

www.spot.uz/ru/2020/09/23/investing/ Pagrindinės šalys iš kurių ateina TUI yra Kinija, Rusija, Turkija, Vokietija, 

Šveicarija: 

ž. www.spot.uz/ru/2020/09/22/invest/  

Valiutų kursas / Currency rates from 28/04/2020 $ 1                10130.00         € 1              10960.66              ₽ 1                   135.64 

Valiutų kursas / Currency rates from 30/06/2020 $ 1                10173.38         € 1              11411.48              ₽ 1                   145.97 

Valiutų kursas / Currency rates from 29/09/2020 $ 1                10321.21         € 1              12003.57              ₽ 1                   132.07 

Aktualūs Lietuvos verslui renginiai, įvykiai  Uzbekistano Respublikoje      

2020 lapkričio 4-6 , 

Taškentas 
Trans Logistica Uzbekistan – transporto, logistikos, automechanikos ir autodetalių paroda. Automechanika ir autodetalės – parodos naujiena. 

Pernai buvo įmonės ir iš Lietuvos, Latvijos. Nėra dar aišku dėl susisiekimo, nes neaišku ar bus paleisti tarptautiniai avia reisai tam laikui, kokios sąlygos 

bus dėl izoliavimosi ir kt.  Prašome stebėti parodos internetinį psl.: https://iteca.uz/trans/rus/About-Exhibition/Event-Overview.php  

Tuo pačiu metu tame pačiame parodų komplekse vyks ir tarptautinė kalnakasybos, metalurgijos ir metalo apdirbimo paroda MiningMetals 

Uzbekistan 2020, plačiau: https://iteca.uz/mining/rus/About-Exhibition/  
2021 metų Birželio 

10-12, Taškentas 
Agro-Pack Uzbekistan 2020 2021– tarptautinė žemės ūkio produktų ir maisto pramonės pakavimo, saugojimo, technologijų, medžiagų ir įrangos paroda. 

(perkelta į 2021 m.!) . plačiau: http://uzbekistan.agro-pack.com/pages/the-exhibition.html  

 

Parengė Gintaras Binkauskas 

Komercijos atašė/  Commercial Attaché of the Republic of Lithuania to the Russian Federation  

Tel. +7 495 785 8640 ,   E-mail: gintaras.binkauskas@urm.lt  

http://www.spot.uz/ru/2020/09/22/invest/
https://iteca.uz/trans/rus/About-Exhibition/Event-Overview.php
https://iteca.uz/mining/rus/About-Exhibition/
http://uzbekistan.agro-pack.com/pages/the-exhibition.html

