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

2020 m. LAPKRIČIO  mėn.  
 

UZBEKISTANO RESPUBLIKA 
DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS PASTABOS, KOMENTARAI 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 
2020 11 11  Nustatytos atnaujintos rinkliavos už muitinės 

paslaugas 

www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstv
e/utverjdeny_stavki_tamojennyh_sborov 

Pateikta lentelė - skaičiavimai priklausomai nuo prekių vertės  

2020 11 16 Verslo aktyvumo indeksas  spalio mėnesį UZ –šiek 
tiek išaugo lyginant su rugsėjo mėn., tačiau lieka 
12 punktų mažesnis nei 2019 m. spalį 

https://review.uz/post/v-oktyabre-
indeks-delovoy-aktivnosti-v-uzbekistane-
umerenno-uvelichilsya 

Pateikiamas  indeksas ir  pagal atskiras UZ-o administracines sritis. 

2020 11 20 UZ vėl svarsto įvesti 20 % importo akcizą cukrui www.spot.uz/ru/2020/11/27/sugar/ Praeito mėn. apžvalgoje jau rašiau, kad dėl panaikinto akcizo ir šalį 
užtvindžiusio pigesnio  rusiško cukraus UZ –o cukraus fabrikai priartėjo 
prie bankroto.  

2020 11 23 UZ-o naudotų automobilių rinkos apžvalga, kurią 
atliko Ekonominių tyrimų ir reformų centras 

https://review.uz/post/obzor-cen-na-
vtorichnom-rnke-avtomobiley-v-
uzbekistane-chto-vliyaet-na-stoimost-
avto 

 

2020 11 24 UZ vyriausybė priėmė nutarimą dėl privalomo 
skaitmeninio markiravimo kai kurių rūšių prekėms 

www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstv
e/utverjden_perechen_tovarov_podlejas
hchih_obyazatelnoy_markirovke 

Nuo 2021 m. kovo 1 d. bus draudžiama į UZ –o teritoriją įvežti 
nemarkiruotą tabako ir alkoholio produkciją.  
Be šių prekių  į privalomų sąrašą įeina dar vaistai ir vaistiniai preparatai, 
geriamas vanduo ir gaivinamieji gėrimai ir buitinė technika -  šioms 
grupėms privalomi terminai bus patikslinti.  

2020 11 24 UZ statistikos departamento duomenimis 
statybinių medžiagų importas į šalį artėja prie 1 
mlrd.$ apimties.  

https://nuz.uz/ekonomika-i-
finansy/1179756-import-stroitelnyh-
materialov-v-uzbekistan-priblizhaetsya-k-
1-mlrd.html 

2020 m. 1-9 mėn. statybinių medžiagų importas sudarė  974,5 mln. $, 
daugiausia medis ir medienos gaminiai  48,1 %, cementas  10,8 %, stiklas 
ir gaminiai iš jo 5,2 %, asbestas  3 %.  
Tačiau lyginant su 2019 m. tuo pačiu periodu importo apimtys yra 
sumažėjusios 11,9 %.  

2020 11 30 Nuo kitų metų planuojama atsisakyti akcizo 
mokesčio 73 importuojamų prekių pozicijoms 

https://dunyo.info/ru/site/inner/v_sledu
yushtem_godu_planiruetsya_otmenity_a
ktsizniy_nalog_na_import_ryada_pishtev
ih_produktov_i_elektrotehnicheskih_tov
arov-3gd 

Tame tarpe 20 maisto prekių produkcijos (sūriai, sultys, varškė, 
margarinas, konditeriniai miltiniai gaminiai, dešros ir kt.).  
Taip pat 35  pozicijų elektrotechnikos prekių .  
Su įstatymo projektu rusų kalba galima susipažinti čia: 
www.mf.uz/media/file_uz/proekti/ZRU-599/ru.pdf  

Investicijoms pritraukti aktuali informacija 
    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

http://www.mf.uz/media/file_uz/proekti/ZRU-599/ru.pdf
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2020 11 19 Vidutiniam verslui nuo 2021 m. sausio mėn. galės 
būti išduodamos subsidijos ir garantijos iš 
Verslumo palaikymo fondo 

https://review.uz/post/v-uzbekistane-
vnedryat-novy-mexanizm-
stimulirovaniya-srednego-biznesa 

Planuojama, kad vidutiniam verslui bus išduodamos fondo garantijos už  kreditus  
iki 75 % , bet ne daugiau kaip 8 mlrd. somų (~634 tūkst. eurų) 

2020 11 12 UZ –e palengvintos sąlygos dėl bendrovių 
korporatyvinių obligacijų išleidimo.   

https://nuz.uz/ekonomika-i-
finansy/1177967-ooo-v-uzbekistane-
poluchili-pravo-razmeshhat-
obligaczii.html 

Populiariausia įmonių rūšis UZ – OOO (ribotos atsakomybės bendrovė) ir ODO 
(papildomos atsakomybės bendrovė) turės teisę leisti korporatyvines/įmonių  
obligacijas .  

2020 11 20 Vykdant prezidento įsaką , UZ-o PPAR (TPP) 
parengė įstatymo projektą, kuriame apibrėžiama 
pagal kokius kriterijus verslo subjektai priskiriami 
smulkiam, vidutiniam ir stambiam  

https://nuz.uz/ekonomika-i-
finansy/1179305-ustanovleny-
opredeleniya-malogo-srednego-i-
krupnogo-biznesa.html 

Taip pat numatyta, kokios lengvatos ir parama yra skiriama vidutiniam verslui.  
Pagal projektą vidutinis verslas – iki 250 darbuotojų turintis ir su metine apyvarta 
iki 15 mlrd. somų (~1,2 mln. eurų) 

2020 11 24 Siekdama parduoti valstybei priklausančias 57,118 
% akcijų «Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd», UZ 
vyriausybė finansiniais konsultantais samdo 
investicinį banką Rothschild & Co , teisines 
kompanijas  Dentons ir  KPMG 

https://review.uz/post/rothschild-co-
dentons-i-kpmg-na-konkursnoy-
osnove-privlechen-k-privatizacii-coca-
cola-uzbekistan 

Konsultantai kartu su Valstybine turto valdymo agentūra ir TheCoca-
ColaExportCorporation derina galimo pardavimo Sandorio sąlygas .  

2020 11 26 Kaip pasikeis mokesčiai nuo 2021 m.  https://buxgalter.uz/novosti_zakonoda
telstva/chto_izmenitsya_v_nalogoobloj
enii_v_2021_godu 

PVM, GPM, akcizai, žemės mokestis ir kt.  -   pateikiami pagrindiniai mokesčiai, 
galiosiantys  2021 m. 

2020 11 29 Vokietijos Ekonominio vystymo agentūra (GTAI) 
paskelbė platų straipsnį apie UZ –o planus 
privatizuoti >2000 valstybei priklausančių įmonių  

https://dunyo.info/ru/site/inner/v_germanii
_obratili_vnimanie_na_to_chto_v_ramkah_
privatizatsii_v_uzbekistane_na_prodazhu_vi
stavleni_bolee_2000_predpriyatiy_i_obaekt
ov_nedvizhimosti-V7V 

Vokietijos agentūra sako, kad tai šansas vokiečių verslininkams investuotojams.  
 
 
GB: Apie privatizuojamus objektus UZ-e  ir kitą susijusią informaciją rašiau 
ankstesnėse apžvalgose 

Mokslas, inovacijos, technologijos 
2020 11 26 Prezidentas pasirašė įsaką dėl biotechnologijos 

vystymo UZ –e ir numatė skirti 20 mlrd. somų iš 
Inovacijų paramos fondo šiam tikslui 

www.spot.uz/ru/2020/11/26/biotech/ Lėšos bus skiriamos naujų startuolių veiklai, bandomosios produkcijos 
bandymams ir gamybai, naujų technologijų ir naujos įrangos įsigijimui.  
Kartu su Kopenhagos universitetu organizuojama fudomix-laboratorija, 
mokslinė ląstelių laboratorija ir BIG Date laboratorija.  

2020 11 28 UZ užprašė iš Rusijos Спутник V vakcinos 
bandymams 

www.kommersant.ru/doc/4592874?qu
ery=узбекистан 

Anksčiau UZ-o Sveikatos apsaugos m-ja jau buvo pranešusi, kad yra 
įsigijusi per 6 tūkst. kiniškos vakcinos 

Ryšiai/Transportas/Energetika  
2020 11 05 Didžiausioje UZ Ferganos naftos perdirbimo 

gamykloje po technologinių pertvarkymų ir 
rekonstrukcijų paleista nauja dyzelino gamybos 
linija 

https://nuz.uz/ekonomika-i-
finansy/1177314-ferganskij-npz-
zapustil-ustanovku-gds-po-vypusku-
topliva-klassa-evro-4-i-evro-5.html 

Nauji gamyklos pajėgumai galės gaminti aukštesnės klasės Euro-4 ir Euro-
5 AI-92 benziną bei dyzelinį kurą.  
   

2020 11 05 Remiantis RBK paskelbta, kad atidaryta Baltarusijos 
atominė elektrinė, taip pat cituojamas LT 
energetikos ministras ir sakoma, kad Pabaltijo šalys 
nepritaria AE projektui  

www.spot.uz/ru/2020/11/05/atom/ UZ-as domisi atominės elektrinės statyba ir saugumo reikalavimais, nes 
pagal     „Rossatom“ projektą Uzbeksitane 2022 m. bus pradėta atominės 
elektrinės statyba, kurią planuoja užbaigti 2028 metais.  
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2020 11 11 Kaip pasikeistų UZ transporto sistema, jei šalis 
gautų stebėtojo statusą Eurazijos ekonominėje 
sąjungoje . Analitinis straipsnis.  

https://review.uz/post/nablyudaya-za-
transportnm-sektorom-eaes 

Šalia teigiamų prognozių tame tarpe dėl pigsiančių pervežimo kainų, ir 
iškylantys iššūkiai atsilaikyti prieš konkurentus ir apsaugoti savo rinką bei 
verslus.  

2020 11 18 UZ Čirčiko transformatorių gamyklos produkcija 
jėgos transformatoriai TMG  (160 , 250 , 400 kWa) 
sėkmingai praėjo bandymus „Kema“ laboratorijoje 
Nyderlanduose ir gavo tarptautinius atitikties 
sertifikatus 

https://nuz.uz/ekonomika-i-
finansy/1178824-transformatory-
chirchika-poluchili-bilet-na-vneshnij-
rynok.html 

Įmonę АО Chirchiq transformator zavodi per kelias dukterines įmones 
valdo Šveicarijoje registruota motininė kompanija. 

2020 11 23 Apie planus plėsti geležinkelio susisiekimą tarp 
Kinijos, Kirgizijos ir Uzbekistano 

https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-
kitay-klyuchi-ot-budushchego/ 

Tuo pačiu tikimasi papildomų transporto srautų iš Europos į Kiniją ir 
atvirkščiai 

2020 11 24 UZ su Jungtiniais Arabų Emyratais plėtoja 
bendradarbiavimą atsinaujinančios energetikos 
(vėjo jėgainių) plėtojimo srityje 

https://dunyo.info/ru/site/inner/uzbek
istan_aktiviziruet_s_oae_sotrudnichest
vo_v_sfere_razvitiya_vetryanoy_energ
etiki-OYl 

UZ –o planuose iki 2030 m. pasiekti, kad energija iš atsinaujinančių 
šaltinių sudarytų 25 %.  
JAE kompanija „Mosdar“ statys  jau antrą atsinaujinančios energetikos 
jėgainę, pirmąją  - saulės energijos 100MW statybos kontraktą jie pasirašė 
2019 m. lapkrityje.  
 

Žemės ūkis, maisto gamyba 
2020 11 24 Per 2020 m. 9  mėnesius daugiausia uzbekiškų 

daržovių ir vaisių parduota Rusijai - už 222,3 mln. $ 
Tokie skaičiai fiksuoti pirmą kartą. Anksčiau 
didžiausi pirkėjai buvo Kazachstanas ir Kirgizija.  

https://nuz.uz/ekonomika-i-
finansy/1179519-rossiya-stala-samym-
krupnym-potrebitelem-uzbekskih-ovoshhej-
i-fruktov.html  

Per 2020 m. 1- 9  mėn. vaisių ir daržovių eksportas sudarė 1240,2 tūkst. 
tonų , vertine išraiška 819,5 mln.$ ir tai 22,3 % mažiau nei per 2019 m. 1-9 
mėn.  

2020 11 27 RU uždraudė pomidorų ir paprikos importą iš 
Uzbekistano Ferganos lygumos regiono 

https://review.uz/post/v-mivt-
prokommentirovali-zapret-na-vvoz-v-rf-
tomatov-i-percev-iz-ferganskoy-oblasti  

Oficiali versija -  tam tikrose pomidorų partijose atvežtose į RU rastas 
Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). UZ –e anksčiau šis virusas 
nebuvo nustatytas, taip pat ir Eurazijos ekonominės sąjungos 
fitosanitariniai reglamentai šio viruso neįvardina.  

Turizmo sektoriui aktuali informacija 
2020 11 15 UZ ir Baltarusijos turizmo verslininkai ir 

valdininkai apsvarstė galimą šalių 
bendradarbiavimą keičiantis turistais , atnaujinant 
susisiekimą tarp šalių, aktyvinant UZ ir BY 
aplankymą ne tik šių bet ir trečiųjų šalių turistams 

https://dunyo.info/ru/site/inner/rukov
oditeli_turisticheskogo_biznesa_uzbeki
stana_i_belarusi_obsudili_predlozheniy
a   

Susitikimas vyko on –line režimu Tarptautinės parodos „Turizmas Šilko 
keliu 2020“ rėmuose.  

Bendra ekonominė informacija rezidavimo šalyje 
2020 11 03 UZ –as išlaikė bemuičio režimo statusą 

eksportuojant į JAV 

https://dunyo.info/ru/site/inner/uzbek
istan_sohranil_pravo_na_besposhlinni
e_postavki_v_ssha-a9m 

Tuo pačiu JAV tarnybos uždarė 12-a metų trukusią „priverstinio darbo“ bylą  prieš 
Uzbekistaną. 

2020 11 06 Remiant Europos sąjungai paleistas informacinis-
prekybinis portalas rural-cluster.org, kuris skirtas 
C.Azijos regiono šalių Uzbekistano, Kirgizijos, 
Tadžikistano smulkiems ūkininkams ir 

https://nuz.uz/nauka-i-
tehnika/1177238-zapushhen-novyj-
torgovo-informaczionnyj-portal-dlya-
prodvizheniya-selhozprodukczii-na-
rynki-evrosoyuza.html 

Duota informacija apie reikalavimus sertifikavimui, prekybos kontraktams, 
logistikai ir kita eksportuotojams į ES reikalinga informacija.  

Nuoroda į portalą : www.rural-cluster.org   

https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/1179519-rossiya-stala-samym-krupnym-potrebitelem-uzbekskih-ovoshhej-i-fruktov.html
https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/1179519-rossiya-stala-samym-krupnym-potrebitelem-uzbekskih-ovoshhej-i-fruktov.html
https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/1179519-rossiya-stala-samym-krupnym-potrebitelem-uzbekskih-ovoshhej-i-fruktov.html
https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/1179519-rossiya-stala-samym-krupnym-potrebitelem-uzbekskih-ovoshhej-i-fruktov.html
https://review.uz/post/v-mivt-prokommentirovali-zapret-na-vvoz-v-rf-tomatov-i-percev-iz-ferganskoy-oblasti
https://review.uz/post/v-mivt-prokommentirovali-zapret-na-vvoz-v-rf-tomatov-i-percev-iz-ferganskoy-oblasti
https://review.uz/post/v-mivt-prokommentirovali-zapret-na-vvoz-v-rf-tomatov-i-percev-iz-ferganskoy-oblasti
https://dunyo.info/ru/site/inner/rukovoditeli_turisticheskogo_biznesa_uzbekistana_i_belarusi_obsudili_predlozheniya
https://dunyo.info/ru/site/inner/rukovoditeli_turisticheskogo_biznesa_uzbekistana_i_belarusi_obsudili_predlozheniya
https://dunyo.info/ru/site/inner/rukovoditeli_turisticheskogo_biznesa_uzbekistana_i_belarusi_obsudili_predlozheniya
https://dunyo.info/ru/site/inner/rukovoditeli_turisticheskogo_biznesa_uzbekistana_i_belarusi_obsudili_predlozheniya
http://www.rural-cluster.org/
http://www.rural-cluster.org/
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miškininkams dėl jų produkcijos patekimo į ES 
rinką 

2020 11 09 Pagal užsienio šalių piliečių įkurtas verslo įmones 
UZ –e pirmauja Rusija (2047 įmonės), antroje 
vietoje –Kinija (1776), trečiojoje – Turkija (1504) 

https://review.uz/post/v-uzbekistane-
sozdano-svshe-dvux-tsyach-kompaniy-
s-rossiyskim-kapitalom 

Toliau eina Kazachstanas, Pietų Korėja, Indija,  

    

2020 11 16 Rugsėjo mėnesį bedarbystė šalyje sudarė 11,1 % ir 
buvo   2 ,1 % mažesnė nei pirmoje metų pusėje 

https://review.uz/post/v-uzbekistane-
uroven-bezrabotic-snizilsya-do-111 

Rugsėjo pabaigoje darbo resursai sudarė šalyje 19 121,3 tūkst. žmonių, tai 135 
tūkst. daugiau nei analogišku periodu praeitais metais. Skaičiuojama , kad taip pat 
1 912,6 tūkst. žmonių išvažiavę dirbti į užsienį.  

2020 11 17 Kaip pandemija paveikė atskiras UZ –o ūkio sritis. 
Analitinis straipsnis.  

https://review.uz/post/kak-
pandemiya-skazalas-na-raznx-
otraslyax-ekonomiki 

UZ-o ekonomika dėka žemės ūkio ir statybų sektoriaus per 2020 m. 1- 9  mėn. 
pademonstravo +0,4% BVP augimą, lyginant su 2019 m. analogišku periodu.  

 

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 

Valiutų kursas / Currency rates from 01/12/2020 $ 1                10427.38         € 1              12473.23              ₽ 1                   137.48 

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 ir pavieniai 
Lietuvos atstovai.  
plačiau : https://iteca.uz/uzbuild/rus/About-Exhibition/Event-Overview.php  

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  
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