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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
01-08

Vykdant anksčiau prisiimtus tarptautinius susitarimus,
UZ-as nuo 2021 -01-01 panaikino akcizą 73 prekių
pozicijoms

01-20

UZ statistikos komitetas paskelbė šalies užsienio
prekybos duomenis už 2020 metus. Užsienio prekybos
(eksportas+importas) apimtys sudarė 36,2 mlrd.$, kas
buvo 13,1% mažiau nei 2019 metais. Eksportas sudarė
15,12 mlrd.$ (-13,4% lyg.su 2019m. ), importas 21,17
mlrd.$ (-12,8%), neigiamas saldo (-6 mlrd.$).

01 - 29

Uzbekistano vicepremjeras nusprendė reguliariai
rengti „apskritąjį stalą“ eksportuojantiems
verslininkams.
UZ Centrinis Bankas patvirtino pakeitimus šalies
valiutų rinkoje. Vienas iš esminių - valiutų kursus CB
dabar skelbs ne vieną kartą per savaitę, o kiekvieną
dieną.
UZ ministrų kabinetas priėmė sprendimą dėl užsienio
prekių ir paslaugų dalyvavimo viešuosiuose
pirkimuose ir preferencijų vietos, t.y. Uzbekistano
gamintojams ir paslaugų teikėjams.

01-29

01-31

www.norma.uz/nashi_obzori/na_k
akie_importiruemye_tovary_otmen
eny_akcizy_i_kak_eto_skajetsya_n
a_cenah
https://stat.uz/ru/presstsentr/novosti-goskomstata/7404vneshnetorgovyj-oborot-vrespublike-uzbekistan-yanvardekabr-2020-goda

Pateiktos išvardintos prekių pozicijos.
Tikimasi, kad tai leis šiek tiek atpiginti įvežamą produkciją
Pagrindinių 5 –ių didžiausių partnerių sąrašas nepasikeitė: Kinija, Rusija,
Kazachstanas, P.Korėja, Turkija. Tarp Didžiausių šalių iš kurių importuota į
UZ-ą taip pat 1-a Kinija, 2-a Rusija. Lietuvai pavyko išlaikyti 8-ą vietą,
tačiau įspūdingiausias Čekijos šuolis iš 17-os vietos į 7-ą. Latvija pakilo iš
13-os į 12-ą. Dar pirmajame 20-e yra Vokietija (6), Italija (11),
Nyderlandai, Prancūzija ir Lenkija. ES šalys atrado Uzbekistaną ir ryžtingai
stiprina prekybinius ryšius steigdamos prekybos atstovybes, kurdamos
verslo klubus/asociacijas, investuodami.

https://dunyo.info/ru/site/inner/zamestitely_premyerministra_uzbekistana_prinyal_reshenie_regulyarno_provodity_krugliy_stol_dlya_predprinimateley-eksporterov-Dju
www.spot.uz/ru/2021/01/29/currency/

www.norma.uz/novoe_v_zakonoda
telstve/pri_goszakupkah__preferencii_tovaram_mestnogo_p
roizvodstva

Paskelbta tvarka kaip importuotojai gali būti įtraukti į valstybinių
įstaigų/įmonių pirkimų sąrašus,. Nustatyti 529 pavadinimų prekių grupės,
kurioms laikinai įvedami ribojimai ir draudimai dalyvauti valstybiniuose
užpirkimuose. Nustatyta vietinių gamintojų preferencijos tvarka (15 %
taisyklė). Įstatymas ir priedai paskelbti uzbekų kalba.
Investicijoms pritraukti aktuali informacija

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
2020-12-27
01-12

Nuo 2021 m. keičiasi įmokos už prekybą alkoholiu
(visur , išskyrus Taškentą, mažėja)
Pasikeitė reikalavimai išduodant valstybinius leidimus
vykdyti vandens gręžinius ir požeminių vandenų
naudojimą

www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/utverjdeny_sbory_za_roznichnuyu_torgovlyu_alkogolem_na_2021_god
www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/izmenen_poryadok_vydachi_razresheniy_na_polzovanie_podzemnymi_voda
mi
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01 - 12

01-17

01-28

01-29

Uzbekistano ambasadorius su EP nare aptarė
bendradarbiavimo su ES stiprinimo ir UZB šalies
beneficiaro „BLS +“ statuso įgijimo klausimus.
Cituojamas Prancūzijos žurnalas La Moci –
„Uzbekistanas- naujasis Eldorado Prancūzijos
kompanijoms“ . Apie prancūzų kompanijų investicijas
UZ-e ir labai dideles ateities perspektyvas.

http://www.uzdaily.uz/ru/post/58234

Korupcijos suvokimo Indekse UZ-as per metus
pagerino savo poziciją per 7 vietas ir dabar yra 146-oje
vietoje.
Vyriausybei 2019 m. nusprendus pasitraukti iš aliejaus
pramonės dalis valstybės valdomų įmonių akcijų yra
parduodamos. Šiuo metu yra paskelbti 7 aliejaus
gamybos įmonių akcijų paketų pardavimai

www.spot.uz/ru/2021/01/28/corru
ption/

https://podrobno.uz/cat/economic
/uzbekistan-novoe-eldorado-dlyafrantsuzskikh-kompaniy/

Prancūzų žurnalo publikacija: www.lemoci.com/lettreconfidentielle/louzbekistan-nouvel-eldorado-pour-les-entreprisesfrancaises/
GB: verta pažymėti, kad pagal importą 2019 m. FR nepateko į didžiausių
importuotojų į UZ-ą 20-ą, kai LT buvo 8-oje vietoje. Tačiau aktyvūs FR
kompanijų veiksmai investuojant UZ-e , aktyvi FR-UZ verslo klubo veikla,
FR jau pakėlė 2020 m. į pirmą 20-ą didžiausių eksportuotojų į UZ-ą .

www.spot.uz/ru/2021/01/29/butte
r-oil/

Parduodama per Respublikinę fondų biržą „Toshkent“ :
Prisijungus galima susipažinti su visais (ne tik aliejaus g-bos) pardavimų siūlymais:
https://www.nego.uzse.uz/ru ,

Mokslas, inovacijos, technologijos
01-04

Vyriausybės nutarimu šalies aukštosiose mokyklose
palaipsniui nuo 2020/2021 mokslų sezono įvedama
kreditinė-modulinė vertinimo sistema, remiantis
Europine praktika (European Credit Transfer and
Accumulation System – ECTS)

2020 12 -22

UZ vyriausybė, Azijos plėtros bankas , Abu Dabio
kompanija MASDAR, Pasaulio banko grupė pasirašė
kreditinius ir draudiminius susitarimus dėl pirmosios
šalyje 100 MWa saulės energijos jėgainės statybos
Transporto ministerijoje vyko Uzbekistano ir Turkijos
derybos dėl Taškento tarptautinių ir regioninių oro
uostų plėtros.

https://review.uz/post/podpisanJAE kompanija konkursą jėgainės statybai laimėjo 2019 m. Planuojama ,
soglasheniya-o-finansirovaniikad pirmoji el.energija iš jėgainės jau bus pradėta tiekti į UZ el.tinklus
stroitelstva-pervoy-v-uzbekistane2021 m.
solnechnoy-elektrostanciimoshnostyu-100-megavatt
https://dunyo.info/ru/site/inner/v_ministerstve_transporta_sostoyalisy_uzbekskoturetskie_peregovori_po_razvitiyu_tashkentskogo_mezhdunarodnogo_i_regionalynih_aeroportov-y6F

Taškentą ir Turkestaną sujungs greitojo geležinkelio
linija. Magistralės „Turkestanas - Šymkentas Taškentas“ prisijungs prie greitojo geležinkelio linijos
„Taškentas - Samarkandas“.

https://www.gazeta.uz/ru/2021/01/28/train/

www.norma.uz/novoe_v_zakonoda
telstve/v_vysshih_obrazovatelnyh_
uchrejdeniyah_-_kreditnomodulnaya_sistema

Taip pat priimti ir keli nutarimai dėl aukštųjų mokyklų savarankiškumo
stiprinimo.

Ryšiai/Transportas/Energetika

01 - 28

01 - 29
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01 - 28

Transporto ministerijoje vyko Uzbekistano ir Turkijos
derybos dėl Taškento tarptautinio ir regioninių oro
uostų plėtros.

https://dunyo.info/ru/site/inner/v_ministerstve_transporta_sostoyalisy_uzbekskoturetskie_peregovori_po_razvitiyu_tashkentskogo_mezhdunarodnogo_i_regionalynih_aeroportov-y6F

01-21

UZ 2020 m. eksportavo vaisių ir daržovių už 1 mlrd. $,
tačiau tai buvo 16,5 % mažiau nei 2019 m.
UZ žemės ūkio ministras pripažino, kad pandemijos
metu dėl sutrūkusių tiekimų ir kitų šalių rinkos
apsaugos priemonių UZ-o vartotojai susidūrė su tam
tikrų prekių deficitu - paminėjo bulves ir augalinį
aliejų.
Kirgizija oficialiais duomenimis beveik 10 kartų
padidino galvijų (stambių ir smulkių) eksportą į
Uzbekistaną. Kalbinti verslininkai mano, kad nelegalus
(nefiksuotas muitinėse) galvijų eksportas buvo dar
kelis kartus didesnis

https://review.uz/post/uzbekistan-v2020-godu-eksportirovalplodoovoshnoy-produkcii-na-1-mlrd
https://podrobno.uz/cat/obchestvo/vuzbekistane-byli-problemy-skartofelem-i-rastitelnym-maslom-vovremya-pandemii-glava-minselkhoza-/

Eksportas į RU sudarė 25,3 % viso kiekio, antrojoje vietoje Kazachstanas,
toliau- Kirgizija ir Pakistanas.

https://rus.ozodlik.org/a/31062096.ht
ml

Kirgizijos galvijų eksporto į UZ-ą bumas prasidėjo 2020 m. pradžioje, kai
Kazachstanas uždraudė galvijų eksportą iš Kazachstano į UZ-ą.

Žemės ūkis, maisto gamyba

01-21

01-29

Planuojant kitų metų pasėlių plotus į tai bus atsižvelgta ir bus stengiamasi
išplėsti deficitinių kultūrų plotus, kad šalis nepriklausytų nuo importo.

Turizmo sektoriui aktuali informacija
01-18

Kartu su Kazachstanu UZ-as rengia bendrą turistinę
programą, kurios akcentas - supaprastintas sienos
tarp dviejų šalių perėjimas užsienio turistams

01 - 15

Ministro Pirmininko pavaduotojas ėmėsi gerinti
eksporto klimatą, dėl „pilkųjų“ eksporto schemų pasak jo, analizuojant kartu su muitinės komitetu
nustatyta, kad kai kurių rūšių produktų, ypač žemės
ūkio produktų, eksporto sutartyse kainos yra
padidintos 20 kartų.
UZB Verslo klimato indeksas rodo verslininkų
lūkesčių augimą – CEIR (Ekonominių tyrimų ir
reformų centras) tyrimas.
Eksporto skatinimo agentūrai išplėstos teisės
organizuoti per komercinius bankus lėšų , skirtų
eksporto skatinimui, skyrimą.
Kodėl ekonominės reformos „ima buksuoti“ UZ –e ir
kas dėl to kaltas?
Analitinis ekonomisto Miriakub Haidarov straipsnis.

https://podrobno.uz/cat/podrobno/uzbekistan-i-kazakhstan-razrabatyvayut-sovmestnuyu-turisticheskuyu-programmuglavnyy-eye-plyus-turis/

Bendra ekonominė informacija rezidavimo šalyje

01 - 12

01-15

01-21

https://www.gazeta.uz/ru/2021/01
/15/export/

pagrindinė Uzbekistano problema yra ta, kad pareigūnai daugeliu atvejų
elgiasi taip, lyg būtų protingesni už verslininką ir geriau žinotų, kas jam yra
pelningiau. Ši situacija jau yra 26 metai, mes dabar bandome ją
sumažinti, tačiau vis dar yra daug veiksnių ... Jei rasime sisteminių
problemų sprendimą, šis klausimas bus išspręstas savaime “, - sakė jis.

http://www.uzdaily.uz/ru/post/582
37
www.norma.uz/novoe_v_zakonoda
telstve/agentstvu_prodvijeniya_eks
porta_rasshirili_funkcii

Taip pat Agentūrai suteiktos teisės dalyvauti pritraukiant užsienio finansinių
institucijų, užsienio šalių paramos fondų, skirtų eksporto skatinimui, lėšas.

https://podrobno.uz/cat/economic
/kto-vinovat-v-probuksovkeekonomicheskikh-reform-vuzbekistane-i-chto-s-etim-delatmnenie-eksperta-/

Pradėdamas nuo britų Ekonominių ir verslo tyrimų duomenų (ž.
https://cebr.com/service/macroeconomic-forecasting/ ) ekonomistas
prognozuoja, kad šalies valdžios numatyti planai, kad iki 2030 m. UZ BVP 1-am
gyventojui būtų aukščiau nei pasaulio šalių vidutinės (tarp 173 šalių) , bus
neįgyvendinami.
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01 - 26

01 - 27

01 - 28

01-30

01-30

JAV padės tobulinti infekcijų aptikimo sistemą
Uzbekistane.
Prezidentui pristatyti 8,6 trln. sumų vertės pramonės
ir logistikos projektai.
UZB: Antikorupcinė agentūra reikalauja sustabdyti
„Coca-Cola Uzbekistan“ privatizavimą.
UZ pirmą kartą dalyvavo Eurazijos Ekonominės
sąjungos Ekonomikos Komisijos posėdyje
UZ Ekonomikos plėtros ir skurdo mažinimo
ministerija paviešino duomenis kokiose šalyse
daugiausia dirba darbo migrantų iš Uzbekistano.
Valiutų kursas / Currency rates from 03/11/2020
Valiutų kursas / Currency rates from 01/12/2020
Valiutų kursas / Currency rates from 02/02/2021

https://www.gazeta.uz/ru/2021/01/25/cdc/
https://www.gazeta.uz/ru/2021/01/26/projects/
https://www.gazeta.uz/ru/2021/01/25/cola-sell/
www.spot.uz/ru/2021/01/30/eaes/

UZ-as anksčiau yra gavęs stebėtojo statusą šioje organizacijoje. Užsienio prekyba
su EAES šalimis sudaro apie 30 % visos UZ užsienio prekybos.

https://podrobno.uz/cat/economic
/v-uzbekistane-nazvali-chislomigrantov-nakhodyashchikhsyaseychas-za-rubezhom/

2021 m. sausio 1-ai užsienyje buvo 1,678 mln. darbo migrantų, tai 785 tūkst.
mažiau nei prieš metus. Daugiausia migrantų yra Rusijoje (1,17 mln.), Kazachstane
(209 tūkst.), P.Korėjoje (62,3 tūkst.).
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Aktualūs Lietuvos verslui renginiai, įvykiai Uzbekistano Respublikoje *
2021 m kovo 1619, Taškentas

2021 m. kovo 31balandžio 1 d.
Taškentas
2021 m. balandžio
28-30 d., Taškentas

27 -29 gegužės,
Taškentas
2021 metų Birželio 1012, 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
UzFood 2021 – tarptautinė 20-oji maisto produktų, ingredientų ir maisto technologijų paroda. Parodos skyriai: mėsos produktai, paukštiena, pieno
produktai, konditerija, gėrimai ir bakalėja, maisto papildai, įranga maisto gamybai, HoReCa. Dalyvaus ir mūsų kaimynų lenkų ir latvių įmonės, taip
pat ir lietuviškos įmonės Kazachstane atstovai. Plačiau: https://www.uzfoodexpo.uz/en/exhibition/o-vystavke.php
25th Anniversary Tashkent International Healthcare Exhibition – TIHE 2021 – tarptautinė sveikatos apsaugos paroda. Pagrindinės parodos dalys:
TIHE – medicinos technologijos ir laboratorijos įrengimai; Stomatology Uzbekistan - įranga ir technologijos stomatologijai; AptekaExpo Central Asia
– vaistai ir vaistų tiekimas; TechPharm Central Asia – įranga ir technologijos farmacijos sektoriui. Plačiau: https://www.tihe.uz/en/exhibition/ovystavke.php
MebelExpo Uzbekistan 2021 – Tarptautinė medienos apdirbimo, baldų ir komplektuojančių detalių, medžio apdirbimo technologijų paroda.
Plačiau : https://mebelexpo.uz/en/
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

*duomenys 2021 m. vasario 2-ai d. , Parengė:
Gintaras Binkauskas, Komercijos atašė , Tel. +7 495 785 8640, E-paštas: gintaras.binkauskas@urm.lt
Halina Černiauskienė, Muitinės atašė, Tel.: + 7 495 758 8626, E-paštas: halina.cerniauskiene@urm.lt
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