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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA  RUSIJOS FEDERACIJOJE IR UZBEKISTANO RESPUBLIKAI 

Aktualios ekonominės informacijos suvestinė 

2020 m. spalio mėn.  

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS 

 

PASTABOS, KOMENTARAI 

RUSIJOS FEDERACIJA  (RU arba RF sutrumpinime) 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 
2020-10-

01 

Vyriausybė sumažins nac. projekto „Tarptautinis bendradarbiavimas ir eksportas“ 

tikslinius rodiklius. Iki 2024 m. pramonės produktų pristatymo iš Rusijos apimtis 

turės siekti 146 mlrd. USD - tai yra 59 mlrd. USD mažiau nei iš pradžių planuota, 

rodo atnaujintas projekto „Pramonės eksportas“ pasas.  

https://www.tks.ru/politics/2020/10/

01/0001 

Be to, valdžia planuoja sumažinti projekto 

finansavimą iki 299 mlrd. Rublių nuo 423 mlrd.  

Ekspertai sako, kad atsižvelgiant į išorės sąlygas 

net 146 mlrd. USD yra neparistai ambicinga 

užduotis. 

2020-10-

01 

Laikinas draudimas importuoti tam tikras degalų rūšis į Rusiją, galiojęs nuo birželio 

pradžios, baigėsi spalio 1 dieną.   

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

20/10/01/0001; 

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

76827/ 

 

2020-02-

02 

Rusijos namų apyvokos, remonto ir statybos reikmenų parduotuvių tinklas 

„Maksidom“ iš britų „Kingfisher“ perka statybos prekių parduotuvių tinklą 

„Castorama“ – tai būtų trečias pagal dydį tokių prekių tinklas Rusijoje. 

https://www.dp.ru/a/2020/10/02/Ma

ksidom_vzjalsja_za_guzh?from=su

bscribe_email 

 

2020-10-

02 

Medicinos gaminių  įvežimo registruoti tvarka pasikeis nuo naujųjų metų. Nuo 

2021 m. sausio 1 d. „Roszdravnadzor“ leidimas bus reikalingas visiems 

importuojamiems medicinos prietaisams, išskyrus programinę įrangą.  

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

20/10/01/0012 

 

2020-10-

06 

Naujos miltų kodų subpozicijos ir nustatytos importo muitų normos.   https://www.alta.ru/laws_news/768

84/;   

https://www.alta.ru/tamdoc/20kr0121/ 

 

2020-10-

06 

Sausio-rugsėjo mėn. Rusijos teismai bankrutavusiomis pripažino beveik 7400 

įmonių (19 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2019 m.). Sankt Peterburge šis 

rodiklis sumažėjo iki 11 proc. 

https://www.fontanka.ru/2020/10/0

6/69495167/ 

 

 

2020-10-

07 

Įvestas apvaliosios medienos eksporto draudimas.  https://www.alta.ru/external_news/

76913/ 

 

2020-10-

07 

Europinės sankcijos Rusijai paskatino sūrių daryklų Sankt Peterburge ir 

Leningrado srityje skaičiaus augimą. 

https://www.dp.ru/a/2020/10/07/Ka

kogo_sira?from=subscribe_email 

 

2020-10-

08 

TU importo – eksporto statistika  https://www.tks.ru/news/nearby/20

20/10/08/0003  

https://www.customs.gov.ru/press/federal/docu

ment/252701 

 

2020-10-

09 

Priimti sprendimai sumažinti importo muitus superabsorbentams, neturintiems 

vietinių analogų, sauskelnių, pašarų ir žuvų auginimo įrangos, sintetinių siūlų, 

skirtų ugniai atsparių kombinezonų gamybai, komponentų, skirtų optinio pluošto 

gamybai .  

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

76975/ 

 

2020-10-

13 

Rusija įvedė lengvatinį PVM elektroninėms audio knygoms. Sumažėjo dvigubai – 

10 proc..  

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

77046/ 

 

https://www.alta.ru/tamdoc/20kr0121/
https://www.fontanka.ru/2020/10/06/69495167/
https://www.fontanka.ru/2020/10/06/69495167/
https://www.dp.ru/a/2020/10/07/Kakogo_sira?from=subscribe_email
https://www.dp.ru/a/2020/10/07/Kakogo_sira?from=subscribe_email
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/10/08/0003
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/10/08/0003
https://www.customs.gov.ru/press/federal/document/252701
https://www.customs.gov.ru/press/federal/document/252701
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2020-10-

14 

Rusijoje rengiami teisės aktai, kuriais būtų leistos medinių daugiaaukščių pastatų 

statybos. 

https://www.dp.ru/a/2020/10/14/Po

stuchim_po_derevu?from=subscrib

e_email 

 

2020-10-

16 

Įstatymu „Dėl muitų tarifo“ pakeista žalios naftos ir tam tikrų kategorijų iš naftos 

pagamintų prekių eksporto muitų tarifų nustatymo tvarka.   

https://www.alta.ru/laws_news/771

09/ 

Федеральный закон от 15.10.2020 № 325-ФЗ  

2020-10-

17 

Valdžia stengsis sumažinti muitus svarbiai importuojamai įrangai ir žaliavoms.  https://www.alta.ru/external_news/

77141/ 

 

2020-10-

20 

Leidimų medicinos prietaisams importuoti į RUą išdavimas valstybiniam 

registravimui bus  skaitmeniniu.  

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

20/10/21/0005 

 

2020-10-

22 

Rusijos gyventojai, norėdami apsisaugoti nuo COVID-19, perka daugiau 

vitaminų. 

https://www.fontanka.ru/2020/10/2

2/69513491/ 

 

2020-10-

26 

RU Ekonominio vystymosi ministerija įspėjo, kad anksčiau RU Vyriausybės 

pasiūlytas medžiagų, pagamintų ir perdirbtų žaliavų, importo ribojimas galimai 

prieštaraus PPO nuostatoms.  

https://www.rbc.ru/business/26/10/

2020/5f92bdad9a79475225ecceb3?

from=from_main_5 

 

 

2020-10-

27 

Dėl rekordiškai pabrangusių kviečių kainų RU duonkepių sąjunga prašė 

vyriausybės subsidijų bei įvesti papildomus kviečių importo ribojimus.   

https://www.kommersant.ru/doc/45

48919?from=main_3 

 

 

2020-10-

30 

EAES valstybės planuoja iki 2025 m. suderinti vienodas muitinės procedūras ir 

standartus.  

https://www.kommersant.ru/doc/45

51133?from=main_9 

 

2020 10 30 Rusija pasisakė už vieningo prekių registro sukūrimą EAES. Kad EAES taryboje 

būtų įgyvendintas prekių judėjimo laisvės principas, būtina susitelkti kuriant 

„pasitikėjimo koridorius“, tai yra sekti prekių gabenimą naudojant elektronines 

navigacijos plombas ir žymėjimo sistemas.  

https://www.alta.ru/ts_news/77374/ 

 

 

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2020-10-

07 

Apklausa parodė, kad atlyginimą doleriais ir eurais norėtų gauti 40 proc. 

dirbančiųjų Rusijoje. Šiuo metu atlyginimus užsienio valiuta gauna mažiau nei 

vienas proc. dirbančiųjų.  

https://47news.ru/articles/181873/  

2020 10 21 Oreškinas perspėjo rusus apie krizių neišvengiamumą.  https://www.tks.ru/politics/2020/10/

20/0015 

 

2020-10-

22 

Manturovas paragino ES persvarstyti santykius su Rusijos verslu.  

 

https://www.tks.ru/politics/2020/10/

22/0008 

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

77255/ 

 

Mokslas, inovacijos, technologijos 

    

Ryšiai/Transportas/Energetika 

2020-10-

01 

Rusijos energetikos sistemų gamybos įmonė „Silovyje mašiny“ nuo 2021 m. 

pavasario gali nutraukti bendradarbiavimą su Vokietijos „Siemens“. 

https://www.fontanka.ru/2020/10/0

1/69489627/ 

 

2020-10-

02 

AB„United Transport and Logistics Company“ - „Eurasian Railroad Alliance“ 

(UTLC ERA) ir „Belintertrans-Germany GmbH“ (BIT-Vokietija) maršrutu 

Altynkol - Kaliningradas - Hamburgas vykdo bendrą reguliarią multimodalinę 

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

76842/ 

 

 

https://www.dp.ru/a/2020/10/14/Postuchim_po_derevu?from=subscribe_email
https://www.dp.ru/a/2020/10/14/Postuchim_po_derevu?from=subscribe_email
https://www.dp.ru/a/2020/10/14/Postuchim_po_derevu?from=subscribe_email
https://www.fontanka.ru/2020/10/22/69513491/
https://www.fontanka.ru/2020/10/22/69513491/
https://www.rbc.ru/business/26/10/2020/5f92bdad9a79475225ecceb3?from=from_main_5
https://www.rbc.ru/business/26/10/2020/5f92bdad9a79475225ecceb3?from=from_main_5
https://www.rbc.ru/business/26/10/2020/5f92bdad9a79475225ecceb3?from=from_main_5
https://www.kommersant.ru/doc/4548919?from=main_3
https://www.kommersant.ru/doc/4548919?from=main_3
https://www.kommersant.ru/doc/4551133?from=main_9
https://www.kommersant.ru/doc/4551133?from=main_9
https://www.alta.ru/ts_news/77374/
https://47news.ru/articles/181873/
https://www.fontanka.ru/2020/10/01/69489627/
https://www.fontanka.ru/2020/10/01/69489627/
https://www.alta.ru/logistics_news/76842/
https://www.alta.ru/logistics_news/76842/
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paslaugą, kuri tiksliai numatys pristatymo laiką ir užtikrins nepertraukiamą darbą  

konteinerių judėjimas mišriu geležinkelių ir vandens transportu.  

2020-10-

02 

Leningrado srities uostai yra pasirengę priimti baltarusių krovinius.  https://www.alta.ru/logistics_news/

76840/   

 

2020-10-

02 

Ukraina tapo pagrindine tranzito „sankcionkos“  per Rusiją naudos gavėja.  https://www.tks.ru/reviews/2020/10

/02/04  

Lenkija užima antrą vietą tarp siuntėjų su 573 

reisais. Kazachstanas pirmauja kaip visų 

tarptautinių siuntėjų tikslas.  

2020 10 02 RU uostams nepakanka krovinių. Faktinis jūrų uostų darbo krūvis RU 2019 m. 

sudarė tik 76% projektinių pajėgumų, sakoma Audito rūmuose.  

https://www.tks.ru/logistics/2020/1

0/02/0001 

 

Jokio koronaviruso, kuris dabar yra universalus 

bet kokio nuosmukio pagrindimas, nebuvo. 

2020-10-

06 

Vykdydamos tarptautinį krovinių transportavimą kelių transportu, transporto 

įmonės susiduria su būtinybe įforminti muitinio tranzito procedūras ir užtikrinti 

muitinės mokesčių sumokėjimą (finansinės garantijos).  

https://www.tks.ru/reviews/2020/10

/06/02 

 

Ekspertas pasakoja apie tarptautinės muitinės 

tranzito sistemos naudojimo tarptautinio kelių 

transporto (TIR) knygelėse pranašumus. TIR 

procedūros patrauklumas slypi būtent tame, kad 

ji leidžia išspręsti visas šias problemas 

optimaliai vežėjui. tikimasi, kad kitą gegužę 

įsigalios TIR konvencijos pakeitimai, 

reglamentuojantys elektroninės TIR knygelės 

naudojimą. 

2020-10-

06 

Suskystintų gamtinių dujų gabenimas geležinkeliu gali tapti alternatyva 

dujotiekiui.   

https://www.tks.ru/logistics/2020/1

0/05/0004   

 

2020-10-

06 

Rusija svarsto galimybes atnaujinti skrydžius į Indiją, Serbiją ir Japoniją. https://www.fontanka.ru/2020/10/0

6/69495289/ 

 

2020-10-

07 

RU transporto ministerija siūlo konsoliduoti elektroninių važtaraščių išrašymo 

tvarką naujose krovinių ir keleivių oro transporto taisyklėse. 

 

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

76905/ 

 

 

2020-10-

08 

 

RŽD liberalizuoja tarifus anglies eksportui .   https://www.alta.ru/logistics_news/

76947/   

 

2020-10-

08 

ar Leningrado srities uostai sugebės įvaldyti Baltarusijos krovinių srautus...   

2020-10-

08 

visas baltarusiškų prekių klausimas priklauso nuo geležinkelių transporto išlaidų - 

gabenti į RUą užtrunka daug ilgiau, didelis lankas, todėl transportavimo kaina yra 

didesnė. dėl šios priežasties baltarusiški kroviniai perkraunami per Klaipėdos uostą 

Lietuvoje, kur lengvųjų naftos produktų perkrovimas yra 2 kartus pigesnis nei Ust-

Lugoje.  

https://www.tks.ru/reviews/2020/10

/08/01 

Mineralinių trąšų perkrovimo Baltijos šalių ir 

RU  uostuose kaina yra maždaug vienoda. Tuo 

tarpu Lietuvos mineralinių trąšų perkrovimo 

rodikliai yra palyginami su Rusijoje. Pernai per 

Klaipėdos terminalus praėjo 12 milijonų tonų 

mineralinių trąšų (pavyzdžiui: per Ust-Luga 

buvo perkrauta 4,1 milijono tonų, o Sankt 

Peterburgo didžiajame uoste - 7,7 milijono 

tonų)... Dabar yra daug naujų projektų, tačiau ne 

visi išgyvens . Daug politizuotų projektų 

2020-10-

09 

RU vyriausybė aptars uosto infrastruktūros pokyčius ir plėtrą.  https://www.alta.ru/logistics_news/

76951/  

RŽD - 

https://www.tks.ru/logistics/2020/10/09/0001 

 

https://www.alta.ru/logistics_news/76840/
https://www.alta.ru/logistics_news/76840/
https://www.tks.ru/reviews/2020/10/02/04
https://www.tks.ru/reviews/2020/10/02/04
https://www.tks.ru/logistics/2020/10/02/0001
https://www.tks.ru/logistics/2020/10/02/0001
https://www.tks.ru/reviews/2020/10/06/02
https://www.tks.ru/reviews/2020/10/06/02
https://www.tks.ru/logistics/2020/10/05/0004
https://www.tks.ru/logistics/2020/10/05/0004
https://www.fontanka.ru/2020/10/06/69495289/
https://www.fontanka.ru/2020/10/06/69495289/
https://www.alta.ru/logistics_news/76905/
https://www.alta.ru/logistics_news/76905/
https://www.alta.ru/logistics_news/76947/
https://www.alta.ru/logistics_news/76947/
https://www.alta.ru/logistics_news/76951/
https://www.alta.ru/logistics_news/76951/
https://www.tks.ru/logistics/2020/10/09/0001
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2020-10-

12 

 RŽD tęsia tarptautinį konteinerių gabenimą atvirais vagonais.   https://www.alta.ru/logistics_news/

77005/   

 

2020-10-

13 

Federalinė ekologinės, technologinės ir atominės priežiūros tarnyba išdavė 

leidimą pradėti naują Leningrado AE šeštojo reaktoriaus paleidimo eksploatuoti 

etapą. Pilnai reaktorius pradės veikti 2021 m. ir pakeis antrąjį reaktorių, veikiantį 

beveik 45 metus. 

https://47news.ru/articles/182193/  

2020-10-

14 

„Uralvagonzavod“ nerado klientų vagonams  2021 m,   https://www.alta.ru/logistics_news/

77074/   

 

2020-10-

19 

RU ekonomikos išorės skolos tvarumo rodikliai pastebimai nukrito 2020 m. kritus 

naftos ir dujų kainoms.   

https://www.tks.ru/reviews/2020/10

/20/06 

 

 

2020-10-

19 

„Gazprom“ dukterinė įmonė: nepaisant Baltarusijos pareiškimo apie visišką 

atsiskaitymą už dujas, Baltarusijos skolos klausimas nėra išspręstas.  

https://www.interfax.ru/business/73

1869  

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

20/10/16/0011 

 

2020-10-

20 

Iki 2024 m. per Aistmares (Kaliningrado įlanką) planuojama pastatyti 2,6 km 

ilgio tiltą. 

https://www.dp.ru/a/2020/10/20/Mo

st_cherez_Kaliningradski?hash=75

6427 

 

2020-10-

20 

OPEC + dalyviai susitarė ir toliau vykdyti sandorį dėl naftos gavybos mažinimo. https://www.interfax.ru/business/73

2187 

 

2020-10-

20 

Perėjimo prie vietinės programinės įrangos programos rėmuose, „Rosatom“ 

paskelbė rusiškos programinės įrangos pirkimą  dokumentų valdymui 55-ose savo 

įmonėse. 

https://novostienergetiki.ru/v-

rosatome-perexodyat-na-

otechestvennoe-programmnoe-

obespechenie/  

 

2020-10-

21 

JAV praplėtė sankcijas „Nord Stream 2“ dujotiekiui. https://echo.msk.ru/news/2728356-

echo.html 

 

2020-10-

21 

Ekonomikos plėtros ministerija - Naujos atsinaujinančių energijos šaltinių (AEŠ - 

saulės ir vėjo jėgainės, mažos hidroelektrinės) paramos Rusijoje apimtis 2025–

2035 m. reikia perpus sumažinti - nuo 400 milijardų iki 200 milijardų rublių.  

https://www.tks.ru/politics/2020/10/

21/0001 

 

 

2020-10-

21 

Artimiausiomis dienomis naujojo Leningrado AE bloko gaminama elektros 

energija bus pradėta tiekti į bendrą elektros tinklą. 

https://www.dp.ru/a/2020/10/21/Na

_nizkom_starte 

 

2020-10-

22 

Aviakompanijos paprašė ministrų kabineto dar 50 milijardų rublių dėl nuostolių  

pandemijos.  

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

77222/  

 

2020-10-

23 

Novotrans“ birius krovinius pradėjo gabenti per keltų liniją Ust-Luga – Baltiysk. 

Keltų linija jungia Leningrado sritį su Kaliningrado sritimi ir yra vienintelė 

transporto priemonė, per kurią reguliariai pristatomos prekės į Kaliningrado sritį, 

neperžengiant kitų valstybių sienų.  

https://www.tks.ru/logistics/2020/1

0/22/0003 

 

 

2020-10-

30 

RU Energetikos ministras A. Novakas pareiškė, ką į RU energetikos 

modernizavimą per 10-metį buvo investuota 21 trln. rublių (apie 22,2 mlrd. eurų) 

https://novostienergetiki.ru/aleksan

dr-novak-za-10-let-v-

elektroenergetiku-privlecheno-

okolo-2-trln-rublej-investicij/ 

 

2020-10-

30 

Kaliningrado srityje dvejose pramoniniuose parkuose prasidėjo saulės energijos 

komponentų gamybos projektai.  

https://www.eprussia.ru/news/base/

2020/4048634.htm  

 

https://www.alta.ru/logistics_news/77005/
https://www.alta.ru/logistics_news/77005/
https://47news.ru/articles/182193/
https://www.alta.ru/logistics_news/77074/
https://www.alta.ru/logistics_news/77074/
https://www.tks.ru/reviews/2020/10/20/06
https://www.tks.ru/reviews/2020/10/20/06
https://www.interfax.ru/business/731869
https://www.interfax.ru/business/731869
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/10/16/0011
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/10/16/0011
https://www.interfax.ru/business/732187
https://www.interfax.ru/business/732187
https://novostienergetiki.ru/v-rosatome-perexodyat-na-otechestvennoe-programmnoe-obespechenie/
https://novostienergetiki.ru/v-rosatome-perexodyat-na-otechestvennoe-programmnoe-obespechenie/
https://novostienergetiki.ru/v-rosatome-perexodyat-na-otechestvennoe-programmnoe-obespechenie/
https://novostienergetiki.ru/v-rosatome-perexodyat-na-otechestvennoe-programmnoe-obespechenie/
https://echo.msk.ru/news/2728356-echo.html
https://echo.msk.ru/news/2728356-echo.html
https://www.tks.ru/politics/2020/10/21/0001
https://www.tks.ru/politics/2020/10/21/0001
https://www.dp.ru/a/2020/10/21/Na_nizkom_starte
https://www.dp.ru/a/2020/10/21/Na_nizkom_starte
https://www.alta.ru/logistics_news/77222/
https://www.alta.ru/logistics_news/77222/
https://www.tks.ru/logistics/2020/10/22/0003
https://www.tks.ru/logistics/2020/10/22/0003
https://novostienergetiki.ru/aleksandr-novak-za-10-let-v-elektroenergetiku-privlecheno-okolo-2-trln-rublej-investicij/
https://novostienergetiki.ru/aleksandr-novak-za-10-let-v-elektroenergetiku-privlecheno-okolo-2-trln-rublej-investicij/
https://novostienergetiki.ru/aleksandr-novak-za-10-let-v-elektroenergetiku-privlecheno-okolo-2-trln-rublej-investicij/
https://novostienergetiki.ru/aleksandr-novak-za-10-let-v-elektroenergetiku-privlecheno-okolo-2-trln-rublej-investicij/
https://www.eprussia.ru/news/base/2020/4048634.htm
https://www.eprussia.ru/news/base/2020/4048634.htm
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2020 10 30 „Austrian Airlines“ atnaujino skrydžius į Rusiją, skrydžius planuojama vykdyti du 

kartus per savaitę -pirmadienį ir ketvirtadienį .  

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

77388/ 

 

Skrydžiai bus vykdomi lėktuvais „Embraer 195“ 

ir „Airbus A319“ tarp Vienos Schwechat oro 

uosto ir Maskvos Domodedovo.    

Žemės ūkis, maisto gamyba 

2020 10 17 Vyriausybė išplės paramą žemės ūkio eksportui 

Dabar gamintojai, kurie per tarpininkus gabena produktus į užsienio rinkas, galės 

tikėtis valstybės paramos, pranešė ministrų kabinetas.  

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

77136/ 

 

2020 10 19 Žemės ūkio ministerija tikisi stabilizuoti grūdų kainas įvesdama eksporto kvotas.  

 

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

77137/ 

 

2020-10-

22 

Alžyras atveria savo rinką Rusijos žemės ūkio produktams.  https://www.alta.ru/external_news/

77256/ 

 

2020-10-

27 

Siekiant suvaldyti galimą pieno produktų kainų augimą dėl įvedamo privalomo 

produkcijos ženklinimo, RU Žemės ūkio ministerija pasiūlė dalinai kompensuoti 

gamintojams ženklinimo išlaidas bei teikti lengvatines paskolas.  

 

https://iz.ru/1079606/evgeniia-

pertceva/zhirno-ne-budet-

minselkhoz-predlozhil-mery-

podderzhki-molochnikov  

 

 

Turizmo sektoriui aktuali informacija 

2020-10-06 Rusijos vyriausybė turizmo rinkai ir viešbučiams 2020-2021 m. skirs beveik 73 

mlrd. RUB (812 mln. EUR). 

https://47news.ru/articles/181868/  

2020-10-19 Prognozuojama, kad dėl pandemijos Sankt Peterburgą šiemet, lyginant su 2019 m., 

aplankys 5,5 karto mažiau turistų – šiemet mieste apsilankys tik 1,9 mln. (2019 m. 

buvo 10,4 mln.). 

https://www.dp.ru/a/2020/10/19/Rek

ordnij_nedobor_45 

 

2020-10-20 Nuo lapkričio 3 d. „Turkish Airlines“ didina reisų skaičių iš Sankt Peterburgo į 

Stambulą. 

https://neva.today/news/iz-

peterburga-zapustyat-dopolnitelnye-

rejsy-v-stambul-205797/ 

 

2020-10-27 Siekiant paskatinti turistus lankyti toliau esančius lankytinas vietas RU siūloma 

subsidijuoti „turistinį taksi“. 

 

https://rg.ru/2020/10/27/v-rossii-

predlozhili-sozdat-taksi-dlia-

turistov.html 

 

 

2020-10-29 Baltarusija ratifikavo  susitarimą su Rusija dėl abipusio vizų pripažinimo.    https://www.tks.ru/news/nearby/202

0/10/28/0007 

 

 

Bendra ekonominė informacija rezidavimo šalyje 

2020 10 01 Naftos eksporto iš RF muitas nuo spalio 1 dienos sumažintas 2,1 USD iki 45,4 USD 

už toną (lengvatinis lieka – 0). 

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

76825/ 

 

2020-10-

01 

Užsienio partneriai atsisakė tiekti komponentus RU  orlaiviams, rugsėjo 30 d., 

pranešė RU pramonės ir prekybos ministerijos radijo elektroninės pramonės 

departamento direktorius.  

https://www.tks.ru/reviews/2020/10

/01/01 

Kaip pažymėta ministerijoje, šiais Vakarų kolegų 

veiksmais siekiama sustabdyti Rusijos projektus 

civilinių orlaivių srityje.  

2020 10 02  RU „Urals“ naftos kaina šių metų rugsėjį sumažėjo 1,5 karto arba 33%, palyginti 

su 2019 m. 

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

76854/   

 

2020-10-

05 

Rusijos sąskaitų rūmų (valstybės auditas) vadovas A. Kudrinas mano, kad 2020 

m. šalies BVP kris 4-5 proc. 

https://47news.ru/articles/181781/  

2020 10 05 Per ateinančius kelerius metus Rusija žymiai padidins  polimerų eksportą.   https://www.tks.ru/news/nearby/20

20/10/02/0011 

 

https://www.alta.ru/logistics_news/77388/
https://www.alta.ru/logistics_news/77388/
https://iz.ru/1079606/evgeniia-pertceva/zhirno-ne-budet-minselkhoz-predlozhil-mery-podderzhki-molochnikov
https://iz.ru/1079606/evgeniia-pertceva/zhirno-ne-budet-minselkhoz-predlozhil-mery-podderzhki-molochnikov
https://iz.ru/1079606/evgeniia-pertceva/zhirno-ne-budet-minselkhoz-predlozhil-mery-podderzhki-molochnikov
https://iz.ru/1079606/evgeniia-pertceva/zhirno-ne-budet-minselkhoz-predlozhil-mery-podderzhki-molochnikov
https://47news.ru/articles/181868/
https://rg.ru/2020/10/27/v-rossii-predlozhili-sozdat-taksi-dlia-turistov.html
https://rg.ru/2020/10/27/v-rossii-predlozhili-sozdat-taksi-dlia-turistov.html
https://rg.ru/2020/10/27/v-rossii-predlozhili-sozdat-taksi-dlia-turistov.html
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/10/28/0007
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/10/28/0007
https://www.alta.ru/external_news/76854/
https://www.alta.ru/external_news/76854/
https://47news.ru/articles/181781/
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2020-10-

06 

Rusijos federalinė statistikos tarnyba (Rosstat) pranešė apie 0,07 proc. defliaciją 

rugsėjo mėn. 

https://www.fontanka.ru/2020/10/0

6/69495321/ 

 

2020-10-

08 

RU Pajamos iš naftos eksporto sausio - rugpjūčio mėnesiais sumažėjo 40%.   https://www.tks.ru/news/nearby/20

20/10/07/0015 

 

2020-10-

08 

Rusijos užsienio prekybos balanso perteklius (proficitas) per aštuonis mėnesius 

sumažėjo 46 proc.  

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

76932/ 

 

2020-10-

12 

Suskystintų gamtinių dujų (SGD) dalis pasaulio rinkoje iki 2035 m. sudarys 52%. 

iki šio laiko SGD aplenks tradiciškesnes dujotiekio dujas pagal pardavimą - 

energetikos ministras.   

https://www.tks.ru/reviews/2020/10

/12/02;  

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

77012/   

Remiantis prognozėmis, iki 2030 m. pasaulinė 

SGD paklausa padidės iki 580 milijonų tonų, o 

SGD dalis pasaulio dujų prekyboje padidės nuo 

35% 2017 m. iki 52% iki 2035 m. ", - pabrėžė jis. 

2020 10 13 Centrinis bankas prognozavo infliacijos pagreitėjimą dėl rublio žlugimo.  https://www.tks.ru/politics/2020/10/

13/0003 

 

Rublio susilpnėjimas buvo pagrindinis veiksnys, 

lemiantis kainų kilimą vartotojų lygiu, kuris, 

pasak „Rosstat“, rugsėjo mėnesį paspartėjo iki 

3,7% ir tapo rekordiniu per pastaruosius 12 

mėnesių. 

2020-10-

15 

Federalinė statistikos tarnyba Rosstat pranešė, kad rugsėjo mėn. pramoninė 

gamyba, lyginant su 2019 m. rugsėju, smuko 5 proc. Sausio-rugsėjo mėn. 

pramoninė gamyba sumažėjo 2,9 proc. 

https://www.fontanka.ru/2020/10/1

5/69506181/ 

 

2020-10-

19 

Nuo metų pradžios rublis dolerio atžvilgiu nukrito 25%, o tai naudinga 

federaliniam biudžetui, daugumai tų piliečių, kurie keitėsi valiuta, taip pat žaliavų 

ir programinės įrangos eksportuotojams.  

https://www.tks.ru/reviews/2020/10

/20/07  

 

2020-10-

20 

Šiaurės Vakarų federalinės apygardos eksportas ir importas 2020 m. sausio-

rugpjūčio mėn. 

https://47news.ru/articles/182547/   

2020 10 23 EAEK  prekybos ministras paragino intensyvinti dialogą su ES prekybos ir 

ekonomikos sektorių  klausimais. jis atkreipė dėmesį į nerimą keliančią tendenciją: 

dabartinė krizė labiausiai paveikė prekybą tarp EASąjungos ir ES  

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

20/10/22/0013 

 

2020 m. sausio – liepos mėn. sumažėjo 27,6 proc. 

palyginimui, tarpusavio prekyba EAES 

sumažėjo 13,8% (esant praktiškai stabiliems 

fiziniams tiekimo kiekiams), o KLR - 6,3%. 

2020-10-

26 

RU Finansų ministras A. Siluanovas pareiškė, kad RU ekonomikos palaikymui bus 

skirta 9 proc. BVP.  

https://rg.ru/2020/10/26/siluanov-

na-podderzhku-ekonomiki-rossii-

budet-potracheno-9-vvp.html  

 

2020-10-

28 

III ketv. RU gyventojų realių pajamų mažėjimas sulėtėjo iki 4,8 proc., palyginus su 

8,2 proc. smukimu II ketv.  

https://tass.ru/ekonomika/9841313  

 

 

2020-10-

28 

Finansų ministerija nepritaria dirbančių pensininkų pensijų indeksavimui.  https://ria.ru/20201028/pensiya-

1581896748.html   

 

2020-10-

29 

Pagrindinis užsienio prekybos balanso sumažėjimo veiksnys buvo 1,5 karto 

sumažėjęs prekių importas.  

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

20/10/28/0004    

 

2020-10-

30 

TVF prognozuoja, kad RU BVP vienam gyventojui sumažės iki 12,970 USD. Pagal 

šį rodiklį RU nusileis dviem pozicijomis į 70-tą vietą šalių reitinge ir susilygins su 

Turkmėnija.   

http://windowoneurasia2.blogspot.c

om/2020/10/russias-gdp-per-capita-

will-fall-to.html 

 

 

 

Aktualūs Lietuvos verslui renginiai su jų perkėlimo datomis Rusijos Federacijoje*   

2021 m. balandžio 12-14  „25 TRANSRUSSIA“ tarptautinė transporto – logistikos paroda „Krokus Ekspo“  centre, Maskva 

https://www.fontanka.ru/2020/10/06/69495321/
https://www.fontanka.ru/2020/10/06/69495321/
https://www.alta.ru/external_news/77012/
https://www.alta.ru/external_news/77012/
https://www.tks.ru/politics/2020/10/13/0003
https://www.tks.ru/politics/2020/10/13/0003
https://www.fontanka.ru/2020/10/15/69506181/
https://www.fontanka.ru/2020/10/15/69506181/
https://www.tks.ru/reviews/2020/10/20/07
https://www.tks.ru/reviews/2020/10/20/07
https://47news.ru/articles/182547/
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/10/22/0013
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/10/22/0013
https://rg.ru/2020/10/26/siluanov-na-podderzhku-ekonomiki-rossii-budet-potracheno-9-vvp.html
https://rg.ru/2020/10/26/siluanov-na-podderzhku-ekonomiki-rossii-budet-potracheno-9-vvp.html
https://rg.ru/2020/10/26/siluanov-na-podderzhku-ekonomiki-rossii-budet-potracheno-9-vvp.html
https://tass.ru/ekonomika/9841313
https://ria.ru/20201028/pensiya-1581896748.html
https://ria.ru/20201028/pensiya-1581896748.html
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/10/28/0004
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/10/28/0004
http://windowoneurasia2.blogspot.com/2020/10/russias-gdp-per-capita-will-fall-to.html
http://windowoneurasia2.blogspot.com/2020/10/russias-gdp-per-capita-will-fall-to.html
http://windowoneurasia2.blogspot.com/2020/10/russias-gdp-per-capita-will-fall-to.html
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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/ 

 
  

 *2020 -10 – 30  dienos datai turima informacija 

 

Parengė :    

 

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

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

Ernestas Mickus, ministras patarėjas ernestas.mickus@urm.lt 

 

https://transweek.ru/2020/ru/expo/
https://transweek.ru/2020/ru/about/

