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

2020 m. SPALIO  mėn.  

UZBEKISTANO RESPUBLIKA 
DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS PASTABOS, KOMENTARAI 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 
2020 10 14 UZ –e planuojama atleisti nuo importo PVM ir 

pardavimų PVM mėsai, aliejui, cukrui ir bulvėms 

https://podrobno.uz/cat/economic/uzbe
kistan-planiruet-osvobodit-ot-nds-
import-i-prodazhu-masla-myasa-sakhara-
i-kartofelya-eto-pozvoli/ 

Taip tikimasi pasiekti, kad šiems produktams nedidėtų kainos.  

2020 10 14 Valstybinis muitinės komitetas pakeitė savo 
instrukciją dėl kai kurių importuojamų krovinių 
apžiūros tvarkos ir procedūrų 

www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstv
e/tamojennye_procedury_dosmotra_tov
arov_izme 

 

2020 10 15 Papildytas įsakymas dėl valiutinių operacijų 
monitoringo.  

www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstv
e/perechen_offshornyh_zon_rasshiren 

Tame tarpe išplėstas ofšorinių šalių/vietovių sąrašas , priimtas 
sprendimas, kad bankai turi informuoti apie pervedimus į užsienį į fiz. 
asmenų sąskaitas jei viršijama 100 tūkst. somų suma ir visa eilė kitų 
sprendimų.   

2020 10 24 Nuo lapkričio 1-os keičiasi valstybinių įstaigų 
organizuojamų konkursų tvarka, įvedant daugiau 
preferencijų vietos tiekėjams ir sunkinant (tam 
tikru atveju netgi uždraudžiant) pirkti iš užsienio 
tiekėjų.  

www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstv
e/v_goszakupkah_doljno_stat_menshe_i
mporta 

 

Investicijoms pritraukti aktuali informacija 
    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 
2020 10 23 UZ –e skiriamos papildomos lėšos eksporto 

rėmimui 

www.spot.uz/ru/2020/10/21/export/ Bus sukurtas specialus fondas. Bus finansuojama eksportuotojų išlaidos 
kreditams,  apyvartinėms lėšoms, bus suteikiamos garantijos ir kt.  

2020 10 29 32  valstybės valdomos įmonės UZ prezidento įsaku 
bus transformuojamos stengiantis pagerinti jų 
valdymą, aprūpinimą naujomis pažangiomis 
technologijomis ir įlieti į jas papildomą 
finansavimą.  

https://nuz.uz/ekonomika-i-
finansy/1176467-uzbekistan-
transformiruet-32-krupnejshih-
gospredpriyatiya.html 

Iki 2021 m. liepos 1 –os ne mažiau kaip 30 % jų vadovybės bus papildyta 
kvalifikuotais tarptautiniais specialistais 

2020 10 30 “Uzautomotors” Joint-Stock Company paskelbė 
apie 2021 m. planuojamą 300 mln. euroobligacijų 
emisiją.  

https://openinfo.uz/ru/announce/9849
/ 

Emisija bus išleista JAV doleriais, išpirkimo laikas 5- 7 metai.  
“Uzautomotors” – gaminanti “Chevrolet” brandu lengvuosius automobilius 
aljanse su General Motors.  

Mokslas, inovacijos, technologijos 
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2020 10 29 Pasaulio banko direktorių valdyba patvirtino 50 
mln. $ kreditą skirtą modernizuoti UZ-o inovacijų 
sistemą  

https://podrobno.uz/cat/economic/vse
mirnyy-bank-vydelil-uzbekistanu-50-
millionov-dollarov-na-innovatsii-/ 

UZ yra išsikėlęs uždavinį pasauliniame inovacijų reitinge iki 2030 m. 
patekti tarp 50 geriausių šalių.  
Šiuo metu Pasaulio bankas dalyvauja 24 projektuose UZ-e, o bendra 
finansavimo vertė siekia 4,45 mlrd. $ 

2020 10 29 Patvirtinta šalies Mokslo vystymosi iki 2030 metų 
koncepcija bei jos tikslai ir vertinimo indikatoriai 

http://old.uza.uz/ru/documents/ob-
utverzhdenii-kontseptsii-razvitiya-
nauki-do-2030-goda-29-10-2020 

Tame tarpe Koncepcija numato žymų lėšų didinimą, skiriamą moksliniams 
tyrimams, 2 –jų rizikos kapitalo fondų sukūrimą ,  bendradarbiavimą su 
vedančiais pasaulio investiciniais inovacijas remiančiais fondais, naujų 
mokslo centrų-laboratorijų sukūrimą, jaunų mokslininkų pritraukimą ir kt.  

Ryšiai/Transportas/Energetika  
2020 10 07 „Gazprom“ nuo metų pradžios iki liepos nėra pirkęs 

gamtinių dujų iš UZ-o, kai 2019 m. pirko net 7,6 
mlrd. kub. m. , tame tarpe 3,3 mlrd. kub.m. – 
pirmoje 2019 m. pusėje. 

www.spot.uz/ru/2020/10/07/gazprom
/ 

Tačiau „Gazprom“ padidino gamtinių dujų pirkimą iš Turkmėnistano nuo 
1,2 iki 1,7 mlrd. m.kub.  

2020 10 08 Rusų žemų kainų avia pervežėjas „Pobeda“ 
planuoja skrydžius iš 7 Rusijos miestų į 8 UZ –o 
miestus 

www.spot.uz/ru/2020/10/08/pobeda/ „Pobeda“ jau yra gavusi Rusijos aviapriežiūros institucijos palaiminimą, 
tačiau dar neturi Uzbekistano „Uzaviacija“ leidimų 

2020 10 12 UZ avia transporto sektorius giliame nokdaune – 
parduotų bilietų skaičius rugsėjo mėn. sudarė tik 7 
% nuo parduotų bilietų 2019 m. rugsėjo mėn.  

https://podrobno.uz/cat/podrobno/avi
aindustriya-uzbekistana-v-glubokom-
nokdaune-obem-pokupok-v-sentyabre-
sostavil-lish-7-ot-pokazatel/ 

Sumažėjo skrydžių skaičius, taip pat ir vietiniais maršrutais.  
Bilietų rezervavimo agentūra praneša , kad pagrinde ieškomi bilietai 
skrydžiams į UZ-ą  iš Rusijos, Kazachstano, Turkijos, P.Korėjos, 
Baltarusijos.   

2020 10 27 Ukraina ir UZ planuoja atnaujinti reguliarius avia 
skrydžius. Planuojama , kad bilieto kaina Kijevas-
Taškentas –Kijevas ar Lvovas-Samarkandas-Lvovas 
sudarys apie 300$ 

www.gazeta.uz/ru/2020/10/27/ukrain
e/ 

Apie žemų kainų Ukrainos skrydžių bendrovės SkyUp planus pranešė 
Ukrainos ambasadorius UZ-e.  

Žemės ūkis, maisto gamyba 
2020 10 26 UZ ekonominio vystymo ir skurdo mažinimo 

ministerija pasiaiškino dėl spalyje brangusios 
mėsos 

https://podrobno.uz/cat/economic/uzbeksk
ie-vlasti-nazvali-osnovnye-prichiny-
podorozhaniya-myasa-vinovaty-rost-tsen-
na-korma-i-kazakhs/  

Ministerijos nuomone , mėsa brango dėl brangusių pašarų, nes sezoninės 
atsargos sumažėjo, taip pat dėl Kazachstano įvesto gyvulių eksporto 
draudimo 

2020 10 27 UZ –o cukraus fabrikai pradeda masiškai atleisti 
darbuotojus dėl žaliavos trūkumo ir cukraus 
importo padidėjimo  

www.gazeta.uz/ru/2020/10/27/sacking/  2020 m. daugiausia ir pagrinde importuojama cukraus iš Rusijos- lyginant 
su 2019 m. importas iš Rusijos į UZ-ą padidėjo >200 kartų, kai 2019 m. 
daugiausia buvo importuota iš Ukrainos.  

Turizmo sektoriui aktuali informacija 
2020 10 27 UZ Valstybinis turizmo komitetas skelbia, kad 

šalyje lapkričio mėnuo bus „vyresniojo amžiaus 
turistų mėnuo“-  t.y. vyresnio amžiaus UZ piliečiai 
bus skatinami keliauti šalyje. 

https://nuz.uz/sport/1176282-o-
lgotah-dlya-pensionerov-vo-vremya-
noyabrya-mesyacza-turizma-dlya-
pozhilyh-lyudej.html  

Vyresnio amžiaus turistai galės pasinaudoti bilietų į kultūrinius , istorinius 
objektus lengvatomis, taip pat jiems bus taikomos transporto lengvatos. 

Bendra ekonominė informacija rezidavimo šalyje 

https://podrobno.uz/cat/economic/uzbekskie-vlasti-nazvali-osnovnye-prichiny-podorozhaniya-myasa-vinovaty-rost-tsen-na-korma-i-kazakhs/
https://podrobno.uz/cat/economic/uzbekskie-vlasti-nazvali-osnovnye-prichiny-podorozhaniya-myasa-vinovaty-rost-tsen-na-korma-i-kazakhs/
https://podrobno.uz/cat/economic/uzbekskie-vlasti-nazvali-osnovnye-prichiny-podorozhaniya-myasa-vinovaty-rost-tsen-na-korma-i-kazakhs/
https://podrobno.uz/cat/economic/uzbekskie-vlasti-nazvali-osnovnye-prichiny-podorozhaniya-myasa-vinovaty-rost-tsen-na-korma-i-kazakhs/
http://www.gazeta.uz/ru/2020/10/27/sacking/
https://nuz.uz/sport/1176282-o-lgotah-dlya-pensionerov-vo-vremya-noyabrya-mesyacza-turizma-dlya-pozhilyh-lyudej.html
https://nuz.uz/sport/1176282-o-lgotah-dlya-pensionerov-vo-vremya-noyabrya-mesyacza-turizma-dlya-pozhilyh-lyudej.html
https://nuz.uz/sport/1176282-o-lgotah-dlya-pensionerov-vo-vremya-noyabrya-mesyacza-turizma-dlya-pozhilyh-lyudej.html
https://nuz.uz/sport/1176282-o-lgotah-dlya-pensionerov-vo-vremya-noyabrya-mesyacza-turizma-dlya-pozhilyh-lyudej.html
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2020 09 25 Kas pasikeitė šalyje po Karimovo -  trumpas 
žurnalistinis palyginimas 

https://podrobno.uz/cat/politic/preobr
azovanie-strany-ili-imidzha-smog-li-
mirziyeev-izmenit-uzbekistan-/ 

Karimovas – buvęs pirmasis UZ-o prezidentas, miręs 2016 m.  

2020 10 01 Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas vėl 
keičia savo prognozes dėl besivystančių šalių 2020 
m. ekonomikos. Taip UZ –ui prognozuoja metinį 
BVP sumažėjimą -2,0 %  

https://podrobno.uz/cat/economic/ebr
r-skorrektiroval-prognoz-razvitiya-
ekonomiki-uzbekistana-padenie-vvp-
po-itogam-goda-sostavit-2-pr/ 

Pagrinde ekonomikos smukimas bus dėl sumažėjusios ek. veiklos pagrindinėse 
šalyse partnerėse – Rusijoje ir Kazachstane, taip pat dėl sumažėjusių tarptautinių 
piniginių pervedimų iš fizinių asmenų, eksporto kritimo (per 1-7 mėn. -21 %) .  
Agentūra „Renaissance Capital“  savo ruožtu mano, kad UZ –as išvengs neigiamo 
BVP, su 1,5 % augimu : ž.: www.spot.uz/ru/2020/10/23/renaissance/  

2020 10 21 Aukso pardavimai eksportui per 1-8 mėn. viršijo 
pernykštį lygį >45%. . 

www.spot.uz/ru/2020/10/21/gold/ Už auksą gauta 5,8 mlrd.$, kas šalies ūkiui kriziniu laikotarpiu labai pasitarnavo, 
ypač krentant kitų prekių eksporto apimtims.  Rugsėjo mėn. UZ-as aukso 
nebepardavinėjo jo kainai nuo 2000 USD/unciją nukritus iki 1904 $/unciją  

2020 10 23 Tarptautinės piniginės perlaidos į UZ-ą 2020 m. 
nekrito drastiškai . Kaip prognozavo UZ CB- -25 % , 
o sumažėjo tik 3- 3,5 % 

www.gazeta.uz/ru/2020/10/23/money
-transfers/ 

UZ CB atstovai tą paaiškino tuo, kad anksčiau didelė dalis pinigų iš darbo migrantų 
buvo pervežama grynaisiais , o 2020 m. dėl judėjimo suvaržymų susijusių su 
COVID19, piniginiai pervedimai liko vieninteliu būdu pervesti pinigus.  

2020 10 28 UZ-o tekstilės eksportas per 9 šių metų mėn. 
padidėjo 14,6 %  ir pasiekė 1,3 mlrd.$ 

https://nuz.uz/ekonomika-i-
finansy/1176355-ekspansiya-eksporta-
uzbekskogo-tekstilya.html 

Tekstilė eksportuojama į 60 pasaulio šalių. Pagrindiniai pirkėjai yra: Rusija, Kinija, 
Kirgizija, Turkija, Lenkija.  

2020 10 30 Pasirašytas UZ prezidento įsakymas dėl šešėlinės 
ekonomikos mažinimo ir mokesčių tarnybos 
pertvarkymo. 
Kovai su šešėline ekonomika bus sukurta speciali 
komisija ir  specialios teritorinės komisijos. 

www.norma.uz/novoe_v_zakonodatels
tve/prezident_utverdil_mery_po_borb
e_s_tenevoy_ekonomikoy 

Tarp nustatytų tvarkų - leidimas statybos įmonėms iki 10 % nuo viso personalo 
samdyti darbuotojus nesudarant rašytinių darbo sutarčių ir mokant jiems 
atlyginimus grynaisiais.  
GB: UZ-o verslininkai skeptiškai vertina šiuos siūlymus. Su vienos baldų gamybos 
vadovės nuomone dėl šešėlinės ekonomikos ir siūlomų UZ –o prezidento 
priemonių galima susipažinti čia: https://podrobno.uz/cat/economic/99-9-
protsentov-otrasley-v-uzbekistane-uchastvuyut-v-tenevoy-ekonomike-novyy-
ukaz-ne-pomozhet-mnenie/  

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

Valiutų kursas / Currency rates from 03/11/2020 $ 1                10366.86         € 1              12074.28              ₽ 1                   130.37 

Aktualūs Lietuvos verslui renginiai, įvykiai  Uzbekistano Respublikoje      
2021 m kovo 16- 
19, Taškentas 

Uz Build -2021 – tarptautinė statybos paroda , parodos skyriai: Statybinės medžiagos; Interjeras, dizainas;  Durys, langai; Nekilnojamas turtas, 
Namų statyba, Statybos įrengimai ir technika, Apdailos medžiagos ir akmuo.  UZ-e augant statybų sektoriui ir didėjant paklausai statybinėms 
medžiagoms, gera proga LT statybų sektoriaus įmonėms pristatyti savo pasiūlymus UZ-o rinkai. Anksčiau šiose parodose dalyvaudavo pavieniai 
Lietuvos atstovai.  plačiau : https://iteca.uz/uzbuild/rus/About-Exhibition/Event-Overview.php  

2021 m. kovo  30 - 
balandžio 1 , 
Taškentas 

Uz Food - tarptautinė maisto ir maisto gamybos technologijų paroda. Parodos skyriai - Mėsa ir mėsos produktai, Pieno produktai, Bakalėja, 
Gėrimai, Konditerija, Maisto gamybos įranga, Pakavimas, Duonos kepimas. Platesnė informacija: www.uzfoodexpo.uz/ru/exhibition/razdely-
vystavki.php   Lietuvos gamintojams C.Azijos rinka gali būti vėl įdomi dėl galimybės tiekti sankcijines prekes tranzitu per Rusijos teritoriją 
naudojant navigacines plombas, statomas ant vilkikų priekabų ir gel.vagonų. Dėl platesnės informacijos apie sankcijinių prekių gabenimą tranzitu 
per Rusijos teritoriją  - prašome kreiptis.  

2021 metų Birželio 10-
12, Taškentas 

Agro-Pack Uzbekistan 2021– tarptautinė žemės ūkio produktų ir maisto pramonės pakavimo, saugojimo, technologijų , medžiagų ir įrangos paroda.  
plačiau: http://uzbekistan.agro-pack.com/pages/the-exhibition.html  

  
Parengė Gintaras Binkauskas 

http://www.spot.uz/ru/2020/10/23/renaissance/
https://podrobno.uz/cat/economic/99-9-protsentov-otrasley-v-uzbekistane-uchastvuyut-v-tenevoy-ekonomike-novyy-ukaz-ne-pomozhet-mnenie/
https://podrobno.uz/cat/economic/99-9-protsentov-otrasley-v-uzbekistane-uchastvuyut-v-tenevoy-ekonomike-novyy-ukaz-ne-pomozhet-mnenie/
https://podrobno.uz/cat/economic/99-9-protsentov-otrasley-v-uzbekistane-uchastvuyut-v-tenevoy-ekonomike-novyy-ukaz-ne-pomozhet-mnenie/
https://iteca.uz/uzbuild/rus/About-Exhibition/Event-Overview.php
http://www.uzfoodexpo.uz/ru/exhibition/razdely-vystavki.php
http://www.uzfoodexpo.uz/ru/exhibition/razdely-vystavki.php
http://uzbekistan.agro-pack.com/pages/the-exhibition.html
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Komercijos atašė/  Commercial Attaché of the Republic of Lithuania to the Russian Federation  
Tel. +7 495 785 8640 ,   E-mail: gintaras.binkauskas@urm.lt  


