
Psl. 1 iš 7 
 

  

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA  RUSIJOS FEDERACIJOJE IR UZBEKISTANO RESPUBLIKAI 

Aktualios ekonominės informacijos suvestinė 

2021 m. sausio  mėn.  

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS 

 

PASTABOS, KOMENTARAI 

RUSIJOS FEDERACIJA  (RU arba RF sutrumpinime) 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 
01– 07 

 

 

Įstatymas dėl techninio reglamentavimo pakeitimo paliečia nemažai klausimų, 

susijusių su produktų ženklinimu, kurių atitiktis patvirtinama privalomo 

sertifikavimo ar privalomos atitikties deklaracijos forma.  

https://www.alta.ru/laws_news/785

59/ 

https://www.alta.ru/tamdoc/20fz046

0/ 

Techninio reglamentavimo įstatymo pakeitimai 

(закон от 22.12.2020 № 460-ФЗ).     

12 – 07 Atnaujinti techninių reglamentų „Dėl lengvosios pramonės gaminių saugos“ 

standartų sąrašai.     

 

https://www.alta.ru/laws_news/786

42/ 

https://www.alta.ru/tamdoc/20kr01

80/ 

 

01 - 07 RF FMT informuoja: nuo 2021-01-01 federalinės specialiosios alkoholinių 

gėrimų, importuojamų į RF, taip pat ir iš EAES valstybes, ženklinimo etiketės  

bus išleidžiamos Alkoholio rinkos reguliavimo tarnybos.   Atitinkamas federalinis 

įstatymas Nr. 463-FZ buvo pasirašytas 2020 m. gruodžio 22 d.  

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

/document/261481 

 

01 - 08 Eksporto muitas saulėgrąžoms ir rapsams padidėja iki 30%., bet ne mažiau 165 

eurai už 1 000 kg.  

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

21/01/11/0001 

 

01 - 02 Kas pasikeis reglamentuojant vaistų patekimą į EAES rinką nuo 2021 m. sausio 1.  https://www.alta.ru/ts_news/78706/  

01 - 11 Produktų, kuriems privaloma patvirtinti atitikimo techninio reglamento dėl 

priešgaisrinės saugos reikalavimų patvirtinimą, sąrašas. Sąraše yra: elektros 

kabeliai, apdailos medžiagos, šilumos ir garso izoliacinės medžiagos, grindų 

dangos, stogų ir hidroizoliacinės medžiagos.   

https://www.alta.ru/tamdoc/20rs364

6/   

https://www.alta.ru/laws_news/787

24/ 

Распоряжение Правительства РФ 29 декабря 

2020 г. N 3646-р.  

01 - 11 Padidintos metalo atliekų ir laužo eksporto muitų tarifas - 5%, bet ne mažiau kaip 

45 eurai už toną nuo sausio 31 d.  

https://www.alta.ru/laws_news/787

08/ 

 

01 – 12 

 

 

 

 

 

01 - 25 

Eksporto muitai konkuruoja su eksporto kainomis. Vyriausybės gruodžio mėn. 

planas įbauginti rinką nuo vasario įvedus eksporto kvotas ir 25 eurų muitas už 

kviečių toną nesuveikė, grūdai per kelias savaites veikiami šios informacijos 

pabrango tiek, kad kviečius pelninga eksportuoti ir atsižvelgiant į muitą.   

Kabinetas patvirtino kviečių eksporto muito padidinimui iki 50 EUR už toną pagal 

kvotą.  Nuo vasario 15 d. iki vasario 28 d. kviečiams bus taikomas 25 EUR muitas.   

Nuo kovo 1 d. Iki birželio 30 d.  -  50 eurų muitas.   

https://www.tks.ru/reviews/2021/01

/13/01  

 

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

79004/   

 

01 -  12 Žalia šviesa buvo uždegta GMO gyvūnų pašarų importui.   https://www.alta.ru/external_news/

78739 

 

01 - 14 Nuo 2021-01-14 dienos draudimas tiekti paukščius/paukštieną į Rusiją iš Lietuvos.   https://www.tks.ru/news/nearby/20

21/01/15/0004 

Europos paukščiai serga gripu, 

„Rosselkhoznadzor“ jų neįleidžia į RU . 

https://www.tks.ru/reviews/2021/01/13/01
https://www.tks.ru/reviews/2021/01/13/01
https://www.alta.ru/external_news/79004/
https://www.alta.ru/external_news/79004/


Psl. 2 iš 7 
 

01 - 14 Importo pakeitimas EAS gali padidėti 10–12 proc., o ne žaliavinis eksportas į 

trečiąsias šalis iš EAES valstybių narių - 22–25 proc.  

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

21/01/15/0002 

 

01 - 18 Naftos eksporto muitas iš Rusijos nuo vasario 1 dienos padidės iki 43,8 USD už 

toną.  

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

21/01/15/0018 

nuo 2020 12 15 iki 2021 01 14 nustatyta vidutinė 

„Urals“ naftos kaina Viduržemio jūros ir Roterdamo 

naftos rinkose, kuri yra 377,4 USD už toną. 

01 - 19 3 metų laikotarpiui natūraliems kalcio fosfatams, natūraliems aliuminio-kalcio 

fosfatams ir maltai fosfatinei kreidai nustatyta laikina 0 importo muito norma.   

https://www.alta.ru/laws_news/788

49/ 

 

01 -  28 Užsienio prekybos apimtis Šiaurės-vakarų regione 2020 m .,  sumažėjo 5,5%, 

palyginti su 2019 m., ir siekė 60 mlrd.  372 mln USD. 

Eksporto apimtis siekė 21 mlrd. 324 mln. JAV dolerių, importas - 39 mlrd. 48 mln. 

JAV dolerių.  Eksportas padidėjo 4,9%, importas sumažėjo 10,3%. Eksporto ir 

importo vertės santykis apyvartoje buvo 35: 65.   

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

21/01/27/0021 

 

01 -  28 RU sumažino kalio trąšų eksportą 20 proc.  iki 1,603 milijardo dolerių.   https://www.tks.ru/news/nearby/20

21/01/28/0004 

 

01-27 Vyriausybė pateikė Dūmai įstatymų pakeitimo projektą susijusį su viešaisiais 
valstybiniais pirkimais. Projekte numatyta taip pat sumažinti pirkimų būdus nuo 
dabar esamų 11 iki 3. Projekte numatyta galimybė SVĮ gauti bankų garantijas, kas 
tarsi garantuotų platesnį tokių įmonių dalyvavimą pirkimuose.  

www.vedomosti.ru/economics/articles
/2021/01/27/855714-novii-
zakonoproekt 

Projekte taip pat numatyta galimybė „užslaptinti“ 
pirkimų grandinės dalyvius, esą, kad taip jų 
nepaveiktų užsienio sankcijos, tačiau kai kurie 
ekspertai tai vertina kaip visuomenės kontrolės 
pirkimams panaikinimą.  

01-28 Per paskutinius tris mėnesius statybinės medžiagos RU pabrango 15%. 
Daugiausia brango metalas, naudojamas statybose. 

https://new-
retail.ru/novosti/retail/stroymaterialy_
v_rf_podorozhali_v_srednem_na_15_z
a_tri_mesyatsa2864/ 

RU prezidentas pavedė Vyriausybei iki kovo 1 d. 
pateikti priemones, kaip būtų galima stabdyti 
statybinių medžiagų kainų kilimą.  

01 -  29 RU eksportuotojai sausio mėnesį skubinasi tiekti kviečius, bandydami spėti 

pristatyti palankiomis kainomis prieš įvedant eksporto muitus nuo vasario vidurio.  

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

79091 

 

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 
01-07 Mišustinas pasirašė nutarimą dėl dviejų specialių ekonominių zonų sukūrimo - 

Krasnojarsko  ir Omsko srityje.  

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

21/01/06/0001 

 

01 -  12 EAES nustatyti geros verslo praktikos principai ir kriterijai.  https://www.alta.ru/ts_news/78753/  

01 - 15 Tarp Kalugos eksportuotojų partnerių pirmajame šešetuke taip pat yra Vokietija 

(12,3%),  ir Lietuva (11,4%)   

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

21/01/15/0010 

 

01-26 Per 2020 metus RU savo veiklą baigė 1,54 mln. juridinių verslo vienetų, 
individualių įmonių ir fermerių ūkių. Tai didžiausias skaičius per 6  metus, 
pranešė Federalinė Mokesčių tarnyba. 2014 m. savo veiklą baigė 1,7 mln. 
verslo įmonių.  

https://new-
retail.ru/novosti/retail/v_2020_godu_z
akrylsya_kazhdyy_pyatyy_biznes1274/ 

Viso šiuo metu RU veikia 7,1 mln. verslo vienetų – 3,4 
mln. įmonių ir 3,7 mln. individualių verslininkų.  

Mokslas, inovacijos, technologijos 
01-24 RU kompanija „Farmasintez“ pradėjo vaistų nuo COVID19 gamybą ir 

pardavimus be suderinimo su šiuos vaistus užpatentavusia JAV kompanija 
Gilead Sciences. RU kompanija vaistus išleido pakeitusi pavadinimą. 

www.vedomosti.ru/business/articles/2
021/01/24/855238-farmasintez-covid-
19 

RU kompanija 2020 m. spalio mėn. kreipėsi į 
vyriausybės vicepirmininkę Golikovą su prašymu 
leisti išimties tvarka gaminti ir pardavinėti 
vaistus. Ta išimtis buvo suteikta metų 
laikotarpiui, o Prekybos ir pramonės ministerijai 
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pavesta skaičiuoti kompensaciją, kurią tikėtina 
reikės išmokėti JAV bendrovei.  

01-27 Steigiamas „Fondų Fondas“ su kurio pagalba bus bandoma įgyvendinti RU 
prezidento priesaką  „įvykdyti šuolį naujosiose technologijose“. FF 
steigiamas bendru valstybės ir privataus kapitalo dalyvavimu. FF iš 8  
dalyvių 7 milijardieriai.  

www.finanz.ru/novosti/aktsii/s-
milliarderov-soberut-po-milliardu-na-
ryvok-v-vysokie-tekhnologiii-
1030008643 

Straipsnyje įvardinti dalyviai.  
   

01-29 Nežiūrint RU priimtos doktrinos stiprinti savo High-tech sektorių ir mažinti 
priklausomybę nuo užsienio technologijų, šiuo metu RU ekonomikos 
priklausomybė nuo užsienio technologijų pasiekė 8 –ių metų maksimumą.  

www.finanz.ru/novosti/aktsii/zavisimo
st-rossii-ot-zapadnykh-tekhnologiy-
dostigla-8-letnego-maksimuma-
1030019251 

Išskyrus žemės ūkį, kur prioritetai atiduodami 
rusiškoms technologijoms, technologijų 
importas šalyje didėja ir 2018 m. sudarė 29,3 % 

Ryšiai/Transportas/Energetika 

01 - 07 Didžiausiam Rusijos konteinerių uosto operatoriui „Global Ports“ priklausantis 

„Petrolesport“ paskelbė statybos konkursą Sankt Peterburgo didžiojo uosto 

teritorijoje už 1,2 mlrd. rublių  konteinerių aikštelę ir naują geležinkelio krovinių 

frontą, kur vienu metu bus vykdomas transporto iškrovimas ir pakrovimas.  

https://www.tks.ru/logistics/2021/0

1/06/0002 

 

01 - 08 Tranmin.: didžioji dalis RF krovinių bus nukreipta iš Baltijos šalių uostų iki 2022–

2023 m. Planuojama perorientuoti maksimalų Rusijos krovinių kiekį iš Baltijos 

uostų į RF-os uostus iki 2022-2023 m., sukuriant papildomus pajėgumus - pranešė 

transporto ministerijos vadovo pavaduotojas Jurijus Tsvetkovas.   

https://www.tks.ru/logistics/2021/0

1/05/0001 

Rusija ir Baltarusija dabar savo ruožtu 

diskutuoja apie baltarusių krovinių 

perorientavimą į RF uostus. Anksčiau buvo 

kalbėta apie naftos produktų tiekimo iš Lietuvos 

uostų nukreipimą į RF. Tsvetkovas sakė, kad 

derybos tęsiasi. 

01 - 08 IT sprendimai sandėliams ir uostams reikalauja daugiau lankstumo ir paprastumo. 

Š. m. RU išaugo susidomėjimas sandėlių valdymo sistemomis [Sandėlių valdymo 

sistema, WMS. Ir kiemų valdymo sistema  Nuo 3PL operatorių [„Third Party 

Logistics“ - 3PL - logistikos paslaugų kompleksas nuo sandėliavimo ir rinkimo iki 

pristatymo vartotojui - įvairių dydžių maisto prekių mažmenininkai.  

https://www.tks.ru/logistics/2021/0

1/08/0001 

 

01 - 11 RŽD tinklo krova 2020 m. sumažėjo 2,7% iki 1,244 mlrd. tonų.   https://www.tks.ru/logistics/2021/0

1/11/0001 

 

01 - 11 Šalys, kurių gabenimo leidimai galioja iki 2021 m. sausio 31 d.   https://www.asmap.ru/detail-news/strany-razresheniya-kotorykh-deystvuyut-do-31-
yanvarya-2021-goda  

01 - 14 2020 m. pasiektas krovinių gabenimo tarifų šuolių rekordas. 

 

https://www.tks.ru/reviews/2021/01

/13/05 

 

01 - 14 Investuotojus norima  įpareigoti sekti uostų modernizavimą.  

 

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

78766/ 

 

01 - 18 Navigacijos plombų operatoriai Rusijoje, Baltarusijoje ir Kazachstane pasirašė 

susitarimą dėl vieningos muitų tranzito sistemos plėtros EAES. 

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

78819/ 

 

01 -  18 Rusija, Baltarusija ir Kazachstanas kartu kurs žaliuosius transporto koridorius iš 

Europos į Kiniją.  

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

78787/ 

 

01 - 18 Dėl kelių saugumo Rusija griežtina transporto svorio ir gabaritų kontrolė,  valdžia 

nustatė šios procedūros automatizavimo kursą.   

https://www.tks.ru/logistics/2021/0

1/18/0001  

 

https://www.asmap.ru/detail-news/strany-razresheniya-kotorykh-deystvuyut-do-31-yanvarya-2021-goda
https://www.asmap.ru/detail-news/strany-razresheniya-kotorykh-deystvuyut-do-31-yanvarya-2021-goda
https://www.tks.ru/logistics/2021/01/18/0001
https://www.tks.ru/logistics/2021/01/18/0001
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01 - 18 Eksportinių krovinių pakrovimas uostuose padidėjo 4,7% ir 2020 m. pasiekė 331,7 

mln. tonų – Eksporto krovinių srauto struktūroje akmens anglių dalis sudarė 50,3%, 

naftos - 22,9%, juodųjų metalų - 6,9%, trąšų - 6,2%, grūdų - 3,4%.  

https://www.tks.ru/logistics/2021/0

1/15/0003 

 

 

01 - 18 „Gazprom“ paskelbė apie staigų dujų eksporto į ne NVS šalis padidėjimą -  

Vokietija, Italija, Turkija, Austrija, Prancūzija, Nyderlandai, Lenkija ir Vengrija.   

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

78812/ 

 

01-19 RU Centrinis bankas nepastebėjo į šalį atėjusių lėšų už „Rosneft“ parduotą 10 % 
„Vostok Oil“ dalį šveicarų kompanijai „Trafigura“.  Ekspertai sandorį įvertina 
maždaug 7 mlrd.$, tačiau kaip aiškėja -  „Trafigura“ atsiskaitė iš 10 Rusijos bankų 
pasiskolintomis lėšomis.  

ww.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-ne-
nashel-v-rossii-deneg-za-prodazhu-
krupneyshego-proekta-rosnefti-
1029983093    

 

01 - 20 S. Peterburgo uostas yra konteinerių apyvartos lyderis tarp RU uostų 2020 m.  metų 

pabaigos RU jūrų uostų konteinerių apyvarta sumažėjo 0,5%, iki 5,3 mln. TEU, 

įskaitant konteinerių eksportą - 2,14 mln. TEU (-2%), importą - 2,22 mln. TEU (-

1,   4%), tranzitas - 103,45 tūkst. TEU (-3,9%), kabotažas - 835,11 tūkst. TEU (+ 

6,7%). 

https://www.tks.ru/logistics/2021/01/19

/0011 

 

RU Rytuose situacija  -  

https://www.tks.ru/logistics/2021/01/19/0008 

 

01 - 21 Japonija ketina aktyviai dalyvauti kuriant Šiaurės jūros maršrutą; ir  pristatė Rusijai 

naujo tipo bendradarbiavimą Tolimuosiuose Rytuose.  

 

https://www.tks.ru/logistics/2021/01/21

/0002; 

https://www.tks.ru/reviews/2021/01/20/

04   

 

01 - 27 Maskva ir Minskas netrukus gali pasirašyti susitarimą dėl prekių perkrovimo per 

Rusijos uostus; nukreiptų naftos produktų pristatymų iš Lietuvos uostų į RF  

kiekis gali siekti 4–6 milijonus tonų.  Tranzito trūkumas: Leningrado srities 

uostai jautė krovinių trūkumą. Rusijos Baltijos šalių uostų darbo krūvis 2020 m. 

Sumažėjo 5,8%.  „Rosmorrechflot“ duomenimis, „Ust-Luga“ perkrovė 1,2 proc.  

mažiau prekių nei 2019 m., Vysotskas - 4,2 proc.    Perkrovimo komplekse 

Primorske sumažėjo 19,2%.    Tačiau daugiausia apčiuopiamų nuostolių (-44,3%) 

patyrė Vyborgo uostas.   

https://www.tks.ru/reviews/2021/01/27/

01  ;   

https://www.alta.ru/logistics_news/790

29/ 

https://www.tks.ru/logistics/2021/01/26

/0003 

 

 

01 - 28 Užsienio automobiliams bus draudžiama išvykti iš RU, kol nebus sumokėtos 

baudos. 

https://www.tks.ru/reviews/2021/01

/28/01 

 

01 -  29 40% krovinių nepasiekia tikslo dėl Kinijos pusės sprendimų.  Atitinkamai RU 

ieškos kitų pristatymo variantų, įskaitant ir jūra, RŽD tai bus nuostolis.  

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

79085/ 

 

Žemės ūkis, maisto gamyba 
01-15 2020 m. RU žemės ūkio produkcijos eksportas išaugo +20%, lyginant su 2019 m. ir 

sudarė 29,4 mlrd.$. Grūdų eksportas sudarė 10 mlrd.$ (+29%), aliejaus gaminiai  
4,7 mlrd.$ (+20 %), mėsa ir pieno produktai 1,1 mlrd. $ (+41%), apdirbamosios 
maisto pramonės gaminiai 4,1 mlrd.$ (+14%), kita produkcija 4,1 mlrd.$ (+34 %), 
žuvies ir jos produktų 5,2 mlrd.$ (-2%).  

www.agroinvestor.ru/markets/news/3
5114-v-2020-godu-rossiya-uvelichila-
eksport-produktsii-apk-na-20/ 

Pagal importuojančias šalis pirmoje vietoje Kinija   4 
mlrd. $ (augimas +27%), toliau: ES 3,3 mlrd.$ (+13%), 
Turkija 3,1 mlrd.$ (+26%), Egiptas 1,9 mlrd.$ (+33%), 
Pietų Korėja 1,7 mlrd.$ (+9%). 

01-25 RU Audito rūmai (Sčetnaya palata) perspėja, kad dėl RU Vyriausybės 
įgyvendinamų pagrindinių maisto produktų kainų reguliavimo, šalyje gali atsirasti 
maisto produktų deficitas.  

www.zol.ru/n/32b0a RU Vyriausybė gruodyje paskelbė apie visą eilę 
priemonių kaip rengiasi reguliuoti cukraus, aliejaus, 
kviečių miltų kainas.  

01-26 RU vyriausybė nustatė pakoreguotus eksporto muitus kviečiams , kukurūzams ir 
miežiams. Taip nuo vasario 15 iki 28-os išvežamų kvotos ribose kviečių muitas bus 
25 EUR/toną, o nuo kovo 1 iki 30 birželio – 50 eurų/toną. Taip pat nuo kovo 15 iki 

www.agroinvestor.ru/markets/news/3
5161-pravitelstvo-ustanovilo-
eksportnye-poshliny-na-zerno/ 

Grūdų, skirtų eksportui kvota bus 17,5 mln. tonų. 
Išvežant virškvotinius kiekius- eksporto muitas 

https://www.tks.ru/logistics/2021/01/15/0003
https://www.tks.ru/logistics/2021/01/15/0003
https://www.tks.ru/logistics/2021/01/19/0011
https://www.tks.ru/logistics/2021/01/19/0011
https://www.tks.ru/logistics/2021/01/19/0008
https://www.tks.ru/logistics/2021/01/21/0002
https://www.tks.ru/logistics/2021/01/21/0002
https://www.tks.ru/reviews/2021/01/20/04
https://www.tks.ru/reviews/2021/01/20/04
https://www.tks.ru/reviews/2021/01/27/01
https://www.tks.ru/reviews/2021/01/27/01
https://www.alta.ru/logistics_news/79029/
https://www.alta.ru/logistics_news/79029/
https://www.tks.ru/logistics/2021/01/26/0003
https://www.tks.ru/logistics/2021/01/26/0003
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2020/2021 sezono pabaigos eksporto muitai bus kukurūzams – 25 eurai/tonai, ir 
miežiams- 10 eurų/tonai.  

sudarys 50 % nuo prekių muitinės vertės, bet ne 
mažiau kaip 100 eurų/toną.  

01-27 Padidėjusi paklausa  vidaus rinkoje bei augusios eksporto kainos leido RU trąšų 
gamintojams fiksuoti rekordines trąšų gamybos apimtis.  

www.kommersant.ru/doc/4662495 Didžiausių trąšų gamintojų pardavimai RU vidaus 
rinkoje išaugo 20,4 % 

01-30 Didžiausio RU paukščių auginimo holdingo  Domate  (prekinis ženklas 
«Индилайт» ) kalakutų fermoje Rostovo  srityje užfiksuotas paukščių gripo 
atvejis.  

www.agroinvestor.ru/companies/news
/35189-u-damate-obnaruzhen-gripp-
ptits/ 

2020 m. RU dėl paukščių gripo buvo sunaikinta 4 mln. 
naminių paukščių 

Turizmo sektoriui aktuali informacija 
01-27 Turistų srautas RU Tatarstano Respublikoje pernai sumažėjo beveik perpus, o sritis 

gavo 40 % mažiau pajamų iš turizmo nei 2019 m. Didžiausias iššūkis buvo turizmo 
operatoriams ir kompanijoms, pajamų neteko ir viešbučiai, tačiau dėl vietinio 
turizmo kompensacijos , viešbučių užsidarė tik 4 % 

www.kommersant.ru/doc/4662724
?query=туризм  

Pilnaverčio turizmo atsigavimo 2021 m. 
nesitikima.  

01-27 RU leis į šalį atvykti Armėnijos ir Baltarusijos piliečiams, kurie turės asmens 
dokumentus ir neigiamus Covid-19 testų rezultatus, be kita ko tie testų rezultatai 
turės būti atvaizduoti taip pat ir mobiliuosiuose prieduose „Keliauk be Covid-19“ 
(«Путешествуй без COVID-19»). 

www.atorus.ru/news/press-
centre/new/54053.html  

Turizmo rinkos dalyviai sveikina tokį vyriausybės 
sprendimą ir tikisi, kad jis galbūt bus išplėstas ir 
kitoms Eurazijos Ekonominės Sąjungos 
valstybėms bei artimajam užsieniui.  

01-29 Turizmas Kaliningrado srityje prislopo nežiūrint galimybės rusams aplankyti šią 
sritį ir pandemijos metu. Tarp didžiausių problemų įvardijama silpna infrastruktūra 
, ypač pajūrio zonoje ir sudėtingas atvykimas per BY ir LT.  

https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/2
9/01/2021/6013e4f39a7947416e33734
c  

Srities planuose – nauji viešbučiai, tame tarpe ir 
pajūrio zonoje.  

01-29 RU atnaujino skrydžius dar su dviem šalimis- Graikija ir Singapūru. Tiesa, su 
Graikija egzistuoja 500 asmenų savaitei limitas. Taip pat atnaujinti tarptautiniai 
skrydžiai ir iš regioninių aerouostų.  

www.atorus.ru/news/press-
centre/new/54076.html  

 

01-29 Aeroflot laikinai iki balandžio 30 d. mažina savaitinių aviareisų skaičių į 13 užsienio 
miestų, tame tarpe Antalija, Belgradas, Biškekas, Londonas, Minskas, Helsinkis.  
Anksčiau buvo skelbta, kad Aeroflot atnaujino skrydžius į Varšuvą ir Briuselį.  

www.vedomosti.ru/business/news/202
1/01/29/855995-aeroflot-vremenno-
sokratit  

 

Bendra ekonominė informacija rezidavimo šalyje 
01- 11  Pandemija padarė didžiulį smūgį ekonomikai, sustabdžiusi kai kurių pramonės 

šakų plėtrą ir paskatinusi kitų augimą.  Rusijos Federacijos pramonės ir prekybos 

ministras D. Manturovas  kalbėjo apie tai, kaip pramonė išgyveno koronaviruso 

krizę, apie produktų kainas ir užsakymus MS-21. 

https://www.tks.ru/reviews/2021/01

/11/01 

 

01 - 11 Rusijos atsargose auksas pirmą kartą viršijo dolerį.  https://www.tks.ru/reviews/2021/01

/12/03 

 

01 - 11 Vidutinė „Urals“ naftos kaina 2020 m. gruodžio mėn. susidarė  49,37 USD už 

barelį, tai yra 1,3 karto mažiau nei 2019 m. gruodžio mėn. (64,47 USD už barelį).       

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

78716/ 

 

01 - 15 Rusijos pramonė tęs importo pakeitimo kursą.  

 

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

78804/ 

 

01 - 18 Kurių krovinių eksportas išaugo labiausiai 2020 m. - tai rūdos, šaldyti kroviniai, 

grūdai, metalo laužas, skysti maisto kroviniai ir anglis / koksas .  

https://www.tks.ru/logistics/2021/0

1/15/0001  

 

01 - 19 RU fokusai su grūdais padidino Vakarų susirūpinimą. Pasaulyje susirūpinimas dėl 

kviečių kainų kilimo padidėjo po Rusijos Federacijos pranešimo apie muitų 

grūdams įvedimą.   

https://www.tks.ru/reviews/2021/01

/19/01 
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01-19 Pagal RU CB duomenis Tiesioginių užsienio investicijų srautas į RU 2020 m. 
sumažėjo 20 kartų ir buvo mažiausias per 26  metus.  
Kritusi gyventojų perkamoji galia ir „sankcijų su Vakarais karas“ daro RU 
rinką nepatrauklią užsienio investuotojams 

www.finanz.ru/novosti/aktsii/pritok-
inostrannykh-investiciy-v-rossiyu-
rukhnul-do-minimuma-za-26-let-
1029983180  

S&P analitikai mano, kad RU užsisenėjusios 
problemos- nepakankamai nepriklausomi 
teismai, pasirinktinis teisės taikymas, 
valstybinio sektoriaus stiprėjimas ir 
konkurencijos mažėjimas gali dar labiau 
paaštrėti įsigaliojus naujajai Konstitucijai. 

01 - 21 Centrinis bankas įspėjo apie kainų kilimą po karantino apribojimų panaikinimo. 

 

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

78907/ 

 

01 - 21 Kiekvienas 100 tūkstančių tonų sojos pupelių, eksportuojamų iš RF teritorijos, yra 

dviejų milijardų rublių nuostolis regiono BVP   

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

78908/ 

 

 

01 - 22 Rusijos biudžeto deficitas 2020 m. sudarė 3,8 proc. BVP. Faktiniai rodikliai buvo 

geresni, nei tikėtasi ... dėl dinamiškesnių ne naftos ir dujų pajamų srautų. RU  FMT 

užsitikrino 4,752 trln. rublių įplaukų.    

https://customs.gov.ru/press/pressa-

o-nas/document/264551 

 

01 - 22 Tapo žinoma, kodėl „Gazprom“ prilaiko  eksportą į Europą. AGSI duomenimis, 

per pastarąsias 2 savaites bendras dujų išleidimas iš saugyklų Europoje artėja prie 

rekordinio 1 milijardo kubinių metrų per dieną lygio, jų užpildymas jau sumažėjo 

iki 59%.  

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

78920/ 

 

01 - 28 Naujas viešųjų pirkimų įstatymas apsaugos dalyvius nuo Vakarų sankcijų. Pataisų 

daug, esminė- mažinant tiekėjo ar rangovo pasirinkimo būdų skaičių: vietoj 

dabartinių 11 liks tik trys iš labiausiai paplitusių - konkursas, aukcionas,  pateikti 

reputaciją.  

https://www.tks.ru/politics/2021/01/

28/0002 

 

 

01 - 28 RU ir Baltarusija tęs darbą kuriant bendrą energijos rinką.  Bendros energijos rinkos 

koncepcija apima ne tik prekybą elektra, bet ir metodų derinimą angliavandenilių 

gamybos ir paskirstymo srityje. 

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

21/01/27/0019 

 

 

01 - 29 ЕАБР ekspertai nemato valiutų sąjungos perspektyvų EAES per ateinančius 10 

metų.   

https://www.alta.ru/ts_news/79076/  

01-29 RU bankų įsipareigojimai užsienio valiuta viršijo jų valiutinius aktyvus 8,5 mlrd.$ ir 
buvo didesni nei po 2008 m. krizės. RU CB tokį neigiamą balansą  aiškina 
padidėjusiu juridinių ir fizinių asmenų susidomėjimu užsienio valiuta.  

www.finanz.ru/novosti/valyuty/cb-
obnaruzhil-rekordnuyu-dyru-v-
valyutnom-balanse-bankovskoy-
sistemy-1030020158  

Visa tai, o taip pat užsienio kapitalo 
pasitraukimas (2020 m. iš RU „išėjo“ 47,8 mlrd. 
$) daro spaudimą rublio kursui.  

01-30 RU CB mano, kad jau galima galvoti apie gražinimą ikikovidinio bankų reguliavimo, 
kuris buvo palengvintas prasidėjus pandemijai. CB atstovas mano, kad RU bankų 
padėtis yra „gana valdoma“, o S&P analitikų prognozes dėl RU bankų sektoriaus 
vadina „gana konservatyviomis“.  

www.vedomosti.ru/economics/arti
cles/2021/01/31/856105-otmene-
poslablenii  

S&P agentūra mano, kad RU bankai nedagaus 
apie 1,4 -1,6 trilijonų rublių grynųjų pajamų ir 
turės mažesnius pelnus.  

   

Parengė :    

 

Gintaras Binkauskas, komercijos atašė Gintaras.binkauskas@urm.lt 

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

Vadimas Lucenko, pirmasis sekretorius vadim.lucenko@urm.lt 
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Verslo parodos Rusijoje 2021 metų vasario-balandžio mėn. * 
Data Vieta Pavadinimas Kam skirta Tinklapis 

22-25 

vasario 

Maskva, 

Expocentras 

CPM - The International 

Fashion Trade Show 

Mados, drabužių ir grožio industrijos paroda. Parodos sekcijos: CPM 

Premium, CPM Accessories & Shoes, as well as CPM Body & Beach and 

CPM Shop & Retail Solutions. >1300 kolekcijų iš 50 šalių 

Welcome to CPM - Collection 

Premiere Moscow (cpm-

moscow.com) 

1- 3 kovo Maskva, 

Expocentras 

INTERFABRIC 2021.SPRING Tarptautinė audinių ir siuvimo paroda . Dalyvauja dalyviai iš 20 šalių, 

tame tarpe Italijos, Lenkijos, Latvijos,  Turkijos 

https://en.intertkan.ru/ 

2-4 kovo Sokolnikų 

parodų centras 

Maskva 

WASMA Tarptautinė atliekų perdirbimo įrangos ir įrangos vandens valymui pa 

roda. Tikisi daugiau kaip 100 dalyvių iš RU ir užsienio 

www.wasma.ru/ru-

RU/about/sections.aspx  

16-18 kovo   Krasnogorskas, 

Maskvos sritis 

MiTT Tarptautinė turizmo paroda. Didžiausia Rusijoje, dalyviai iš >200 šalių. 

Dalyvauja ir Lietuvos turizmo kompanijos.  

https://mitt.ru/Ru 

30 kovo -2 

balandžio 

Maskva, 

Expocentras 

 

Photonics  / Фотоника 

Lazerių, optikos ir optoelektronikos, įrangos moksliniams tyrimams, 

naktinio matymo prietaisų ir kt. paroda. 2020 m. dėl pandemijos paroda 

buvo atšaukta. Dalyvauja ribotas šalių ekponuotojų sąrašas, tačiau LT 

įmonės visuomet dalyvauja.  

www.photonics-expo.ru  

30 kovo- 2 

balandžio 

 Krokus Expo, 

Krasnogorskas, 

Maskvos sritis 

MosBuild Tarptautinė statybinių ir apdailos medžiagų paroda. 2019 m. dalyvavo iš 

40 šalių. 2021 m. kol kas yra apie 30 šalių atstovai, tame tarpe Lietuvos, 

Latvijos, Lenkijos, Suomijos 

https://mosbuild.com/Rus/razdel

y   

1-3 

balandžio 

Maskva, 

Expocentras 

ITM / «Интурмаркет 2021» Tarptautinė turizmo industrijos paroda. Pernai Lt atstovų nebuvo, nors 

buvo Lenkijos, Latvijos ir dar 38  šalių atstovai. Kol kas psl tik dalinai 

atnaujintas 2021 metų parodai.  

www.itmexpo.ru/about/program/  

12-14 

balandžio 

 Krokus Expo, 

Krasnogorskas, 

Maskvos sritis 

TransRussia Tarptautinė didžiausia RU transporto, logistikos, IT paslaugų transportui 

paroda. Nuolat dalyvauja LT įmonės. 2019 m. buvo atstovai iš 29  šalių. 

2020 m. paroda neįvyko.  

https://transrussia.ru/Rus/o-

vystavke  

12 -16 

balandžio 

Maskva, 

Expocentras 

Prodexpo 2021 Didžiausia tarptautinė maisto ir gėrimų paroda Rusijoje ir Rytų 

Europoje. Parodoje nuolat dalyvauja ir Lietuvos atstovai. >2600 dalyvių 

iš 116 šalių.  

www.prod-expo.ru/en/  

14-16 

balandžio 

ExpoForum, 

St.Petersburg 

IPhEB Tarptautinė farmacijos ir biotechnologijų paroda ir forumas. 2019 m. 

buvo dalyviai iš 43  šalių. Tarp 2021 m. parodos dalyvių yra ir LT 

kompanija 

https://gotoipheb.com/  

*Dėl Covid19 situacijos numatytos parodų datos gali būti keičiamos, taip pat gali galioti draudimai dėl užsieniečių atvykimo į Rusiją, todėl rekomenduojame nuolat domėtis 

nurodytuose parodų internetiniuose puslapiuose, arba kreiptis į mus dėl atnaujintos informacijos gavimo 
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