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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
10-4

Iki 2024 m. sausio 1 d. pratęsiamas lengvatinių muito mokesčių ar muito
mokesčių su nuliniu tarifu taikymas įvežant į UZ –ą tam tikrų prekių ir
transporto priemonių (straipsnyje išvardintos)

www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/kakie_t
ovary_ne_budut_oblagatsya_tamojennymi_poshli
nami

Taip pat numatyta , kad iki 2024 m. sausio 1 d. bus taikoma
nulinė utilizavimo mokesčio norma ratinėms transporto
priemonėms, priekaboms , jei laikotarpis nuo jų pagaminimo
nebus ilgesnis kaip 4 metai ir jie atitiks „Euro5“ ir aukštesnę
ekologinę klasę.

10-20

UZ statistikos departamentas paskelbė UZ –o užsienio prekybos už 2021 m. 19 mėn. duomenis. Pagrindiniu prekybos partneriu pagal eksportą lieka Kinija ,
pagal importą - Rusija.

Внешнеторговый оборот Республики
Узбекистан (за январь-сентябрь 2021 г) (stat.uz)

Lietuva patenka tarp pagrindinių importuotojų į
UZ –ą, tačiau iš 8-os vietos nukrito į 10-ą, mus
aplenkė Ukraina ir Indija.

10-21

Iki 2022 m. gegužės 1 d. importo muitų mokesčiai nebus imami už tam tikrų
grupių vaisius įvežamus į UZ –ą- bananai, kivi, obuoliai, kriaušės, aiva, papaja,
avokado, datulės, ananasai ir kt.

www.norma.uz/novoe_v_zakonodat
elstve/otdelnye_vidy_fruktov_osvob
odili_ot_tamojennoy_poshliny

10-22

www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/82_vid
Prezidento įsaku nustatytas sąrašas žaliavų ir prekių, kurių importo muito
mokestis bus lygus nuliui. Tai galios iki 2024 metų. Iš viso sąraše 82 pavadinimų a_syrya_i_polufabrikatov_osvobojdeny_ot_import
noy_tamojennoy_poshliny
prekės.
www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/vvoz_i_
Iki metų pabaigos įvežant į šalį mėsą (jautieną, avieną, vištieną) , gyvus
realizaciya_nekotoryh_produktov_osvobojdeny_ot
gyvulius, bulves ir šaldytą žuvį nebus imamas PVM nuo importo ir nuo šių
_nds
produktų realizacijos UZ –e.
www.spot.uz/ru/2021/10/28/railways/
UZ geležinkeliai suteikia 25 % nuolaidą savo transporto kainoms įvežant į šalį
žaliavinę produkciją. Iš viso 114-ai prekių, tame tarpe ž.ū. produkcijai, chemijos
pramonės per-jai, rūdoms.
https://podrobno.uz/cat/economic/odin-izVienas didžiausių Austrijos bankų Raiffeisen Bank International (RBI) 2022
krupneyshikh-avstriyskikh-bankov-raiffeisen-bankmetais planuoja atidaryti UZ –e atstovybę. Tai paaiškėjo po UZ –o
planiruet-otkryt-predstavitelstvo-v-uzbekis/
ambasadoriaus Austrijoje derybų su banko vadovybe.
Investicijoms pritraukti aktuali informacija

10-26

10-28

10-28

Nuorodoje išvardintos pagrindinės prekės

Siekiama aprūpinti gyventojus pagrindinėmis maisto
prekėmis.

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
10-11

10-14

Įvesti pakeitimai Prekinių ženklų registravimo tvarkoje. Pagrindinis
pakeitimas susijęs su galimybe atlikti prekinių ženklų atitikimo ekspertizę
pagreitintu būdu per 1 –ą mėnesį. Antra, nustatyta, kad informacinė paieška
vyksta 10 dienų nuo formaliosios ekspertizės užbaigimo.
Paskelbtas Uz –o bankų patikimumo reitingas. Tarp didžiųjų bankų pirmoje
vietoje KAPITALBANK, tarp mažesniųjų – DAVRBANK

www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/izmene
ny_pravila_registracii_tovarnogo_znaka

www.spot.uz/ru/2021/10/14/banks/

Psl. 1 iš 4

Apie Prancūzijos kompanijos Lactalis investicijas UZ –e. Straipsnis
publikuojamas reklamos teisėmis, bet turi ir aktualumo kas nori geriau įvertinti
UZ specifiką.
Prasidėjo Kokando mechanikos gamyklos privatizavimas. Konsultuoja viena iš
4Big – Deloitte . Paraiškos priimamos iki lapkričio 22 d.

www.spot.uz/ru/2021/10/18/lactalis/

UZ –o rinkoje ši kompanija nuo 2019 metų.

www.spot.uz/ru/2021/10/22/kokand-mechanical/

10-23

RU mažmeninės prekybos tinklas „Dobrocen“ pradeda darbuotojų atranką
Uzbekistane. Šis prekybos tinklas kol kas veikia RU, Baltarusijoje ir Kazachstane.

www.spot.uz/ru/2021/10/23/dobrotsen/

Sąlygos ir platesnė informacija: Объявление о сборе
необязывающих предложений по приобретению
64,08% пакета акций АО «Кокандский
механический завод» (uz-assets.uz)
Kazachstano mažmeninis tinklas Magnum Cash&Carry
gruodžio mėn. atidarys dvi parduotuves UZ-e : ž.:
https://tribune.kz/magnum-cash-carry-vyhodit-narynok-uzbekistana/

10 - 28

Sumažės našta verslui dėl paskolų užsienio valiuta.

https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/27/f
oreign-currency-loans/

10-18

10-22

Mokslas, inovacijos, technologijos
10-28

UZ –e, kuriame iki šiol jau veikia 15-os RU aukštųjų mokyklų filialų
atsidarys dar dviejų – Kosygino vardo dizaino ir technologijų
universiteto bei Maskvos valstybinio geodezijos ir kartografijos
universiteto

В Узбекистане откроются еще два филиала
российских вузов , Новости Узбекистана сегодня
(podrobno.uz)

10 - 01

https://dunyo.info/ru/site/inner/za_pervie_8_mesyatsev_goda_obaem_proizvodstva_elektroenergii_v
_uzbekistane_viros_na_9_protsentov-P4u

10-24

Per pirmuosius 8 metų mėnesius elektros energijos gamyba Uzbekistane
padidėjo 9 proc.
Talibai pažadėjo sugražinti visą skolą UZ –ui už pirktą el.energiją. Taip pat
susitikime su UZ URM vadovu padėkojo už UZ –o paramą remontuojant
aerodromą Mazeri –Šerife.

10 - 26

Uzbekistano oro uostai mažina tarifus užsienio oro linijoms.

10 - 27

Taškento metro gavo dar 20 rusiškų vagonų.
Bus panaikintos rinkliavos/mokestis už naudotų automobilių pirkimą,
patikslinta valstybės rinkliava.
Įmonės, parduodančios importuojamas dujas, yra atleidžiamos nuo
akcizo mokesčio.

https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/21/uzbekistan
-airports/
https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/26/metro/

Ryšiai/Transportas/Energetika

10 - 27
10 - 27

Талибы пообещали погасить все долги перед Узбекистаном по электроэнергии, новости экономики
Узбекистана сегодня (podrobno.uz)

https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/26/car-sell/
https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/26/gas/

Žemės ūkis, maisto gamyba
10-7

10 - 18
10 - 28
10-28

UZ –as planuoja nuomotis Rusijoje iki 1 mln. hektarų dirbamos žemės. Ja
nuomotųsi UZ įmonės o ž.ū. produkcija būtų skirta UZ –o vidaus rinkai. Apie
derybas pranešė UZ ž.ū. ministerija.
Planuojama, kad per 5 metus medvilnės surinkimo mechanizavimas padidės
iki 60%. Buvo planuota, kad iki 2016 m.
Š. Mirziyojevas pirmame posėdyje po rinkimų paskelbė apie žemės ūkio
reformas.
RU Ekonomikos ministerija praneša, kad planuojamas paleisti pilotinis
geležinkelio projektas "Агроэкспресс" leis pagreitinti ir padidinti žemės ūkio

https://review.uz/post/uzbekistan-planiruetarendovat-v-rossii-do-1-milliona-ga-zemel

RU atstovai sako, kad RU yra nuo 8 iki 13 mln. laisvų
žemės ūkio paskirties plotų ir net 23 RU admin. sritys
išreiškė norą dalyvauti šiame RU-UZ projekte.

https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/18/cotton/
https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/27/cottoncluster/
www.zol.ru/n/348fa

Ministerija planuoja, kad iki 2030 m. ž.ū. apyvarta tarp
šalių pasieks 1 mln. Tonų.

Psl. 2 iš 4

10 -28

produkcijos tarp Maskvos ir Taškento pristatymą. Į RU būtų vežama vaisiai,
daržovės, riešutai, o į UZ –ą važiuotų mėsa, žuvis, grūdai.
Klasteriai ir ūkininkai grūdus galės laisvai parduoti rinkos kainomis.

https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/27/wheat/

Turizmo sektoriui aktuali informacija
10-21
10-27

UZ turizmo traukos centruose – Samarkande, Bucharoje, Kokande bus
leidžiama atidaryti Duty-Free tipo parduotuves
Informacija „Uzbekistano akademija“ - viskas ką reikia žinoti turizmo
agentūroms apie UZ-ą. Interaktyvios nuorodos patekus į str.

www.spot.uz/ru/2021/10/21/duty-free/

Узбекистан | Академия "Академия
Узбекистана" (ator.academy)

Bendra ekonominė informacija rezidavimo šalyje
10 - 01

Per pirmuosius 8 metų mėnesius Uzbekistane buvo pagaminta 416,4 tūkst. t
verpalų, padidėjo 32,2 proc., arba 101,5 tūkst. t palyginti su 2020 m.

https://dunyo.info/ru/site/inner/v_uzbekistane_u
velichilosy_proizvodstva_pryazhi_i_hlopkovogo_v
olokna-Mu7

10- 04

Infliacija rugsėjį siekė 1,1 proc.

10 - 11

ADB skirti 100 milijonų dolerių Uzbekistano finansų rinkoms plėtoti.
Ekonominės plėtros ministerija paskelbė pasiūlymus padidinti pajamas iš vario.

https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/01/inflat
ion/
https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/07/adb/
https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/11/copper/

10 - 12
10 - 12

10 – 14
10- 15

10-15

10 - 15

10 - 15
10-20

„Fitch“ pažymėjo, kad Uzbekistano bankų sektoriaus turto kokybės
pablogėjimo rizika didėja. Turto kokybės rodikliai sumažėjo 2020 m. Ir tikimasi,
kad jie dar blogės, nes pasibaigus paskolų grąžinimui ir baigiantis vis daugiau
paskolų lengvatinis laikotarpis, teigia agentūra.
TVF pagerino Uzbekistano BVP augimo prognozę iki 6,1% .
„UzAuto Motors“ privertė automobilius laikyti miltų sandėlyje, nes trūko
mikroschemų.
Dėl mikroschemų trūkumo „Cobalt“ siūlomas be sėdynių šildymo.
UZ –o prezidentas trečią sykį dalyvavo Eurazijos Ekonominės sąjungos vadovų
pasitarime nuotoliniu būdu. Tarp jo paliestų klausimų buvo prekybinių
santykių tarp šalių stiprinimas ir barjerų tarpusavio prekybai mažinimas. Taip
pat akcentavo šalių apsirūpinimo maisto produktais svarbą ir tolesnę galimą
kooperaciją tarp šalių.
Kurdamas išvestinių finansinių priemonių rinką, Uzbekistanas planuoja
sumažinti ekonomikos priklausomybę nuo užsienio valiutos.
Šiuo tikslu šalis susitarė su ERPB atlikti pirmąją bandomąją apsikeitimo
operaciją.
Užsienio interneto bendrovės sumokėjo daugiau nei 15,2 mlrd sumų
mokesčių.
UZ Centrinio banko valdyba paliko galioti 14% bazinę palūkanų normą. CB
stebi šalies ekonomiką ir mano, kad tokia bpn leis pasiekti užsibrėžtą tikslą
išlaikyti 10 % metinę infliaciją.

https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/11/banksfitch/

https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/13/imf/

https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/14/cobal
t/
https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/14/lacet
ti/
https://review.uz/post/shavkat-mirziyoyevoliy-evroosiyo-iqtisodiy-kengashi-yigilishidaishtirok-etdi

UZ-as EAES nariu-stebėtoju yra nuo 2020 m. gruodžio.

https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/14/swap
/

https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/14/googl
e-tax/
www.norma.uz/nashi_obzori/osnovnaya_stavka_o
stavlena_bez_izmeneniy

Padidėjęs 2021 m. ūkio subjektų kreditavimas skatino
vidinio vartojimo atsigavimą, prekybos pagyvėjimą,
eksporto augimą.
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10-20
10 - 26

10 - 26

10 - 28
10-28

Indėliai somais UZ-e pasiekė rekordinius 20,3 % . Indėlių palūkanos jau keletą
mėnesių lenkia infliaciją.
Aukso ir užsienio valiutos atsargos sumažėjo 1 mlrd.

www.spot.uz/ru/2021/10/20/deposit-rate/

2020 m. gruodžio mėnesį fizinių asmenų indėlių
palūkanos buvo 17 %

https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/20/reser
ves/

Pagrindinis sumažėjimas dėl pasikeitusios Pasaulyje
aukso kainos .

Vyriausybė pristatė 2022 metų valstybės biudžeto projektą. Remiantis trijų
metų ketvirčių rezultatais, Uzbekistano BVP išaugo 6,9%, per visus metus
prognozuojamas 6,5-7% augimas. 2022 metais BVP augimas turėtų siekti 5,9
proc., infliaciją planuojama sumažinti iki 9 proc.
Eksportas, neskaitant aukso, ir importas beveik pasiekė ikipandeminį lygį .
„Uztekstilprom“ pranešė apie „niekuo nepamatuotą ažiotažą“ dėl medvilnės
ir medvilnės pluošto, kilusio Uzbekistane. Jei spekuliacinių tendencijų neišeis
artimiausiu metu pakeisti teks įvesti eksporto muitus medvilnei.
$1
Valiutų kursas / Currency rates from 29/10/2021
$1
Valiutų kursas / Currency rates from 03/06/2021

https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/20/gdp/

https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/27/trade/
www.spot.uz/ru/2021/10/27/yarn-demand/

10683.68
10550.74

€1
€1

12410.16
12850.80

Medvilnės kainos pradėjo kilti rugsėjo mėnesį,
atsiradus didžiulei UZ medvilnės paklausai, visų pirma
iš Turkijos.

₽1
₽1

154.09
143.49

Aktualūs Lietuvos verslui renginiai, įvykiai Uzbekistano Respublikoje *
Lapkričio 3-5 d.,
Taškentas
Lapkričio 24- 26
Taškentas

Nukelta į 2022 metų
Birželio 15-17
Taškentas

TransLogistica Uzbekistan – tarptautinė transporto, logistikos paroda, (ž. plačiau: www.trans.uz/ru/exhibition/razdely-vystavki.php ).
UzProdExpo – UzAgroExpo – dvi parodos tuo pačiu metu- pirmoji maisto gamybos įrangos, pakavimo įrangos ir technologijų, šaldymo ir
refrižeravimo technologijų paroda, antroji – maisto gamybos, žemės ūkio gamybos, gyvulininkystė, augalininkystė, sodininkystė ir kt. Parodos
remiamos UZ Žemės ūkio m-jos. Plačiau: https://ieg.uz/uzagroexpo ir https://ieg.uz/uzprodexpo
AgriTek 2022 Uzbekistan – tarptautinė ž.ūkio paroda- ž.ū. technika, sodininkystė, sėklos, ž.ū. produkcijos laikymas, gyvulininkystė ir kt. , vyks kartu
su paroda FoodWeek 2022 – maisto gamybos paroda ,parodos skyriai: maisto produktai, maisto gamyba, HORECA, įranga maisto perdirbimui ir
saugojimui. Daugiau informacijos apie parodas: http://expoposition.com/foodweek/foodweek-2020/information-5/ ;
http://expoposition.com/agritek/agritek-2020/information-6/

*duomenys 2021 m. SPALIO 29 d. Uzbekistane leidžiamos parodos ir leidžiama atvykti užsieniečiams, tačiau yra reikalavimai , kad užsieniečiai turėtų PGR testus, atliktus ne vėliau
kaip prieš 72 val. iki atvykimo į Uzbekistaną užsienio laboratorijų, kurios yra patvirtintos UZ –o institucijų. Skiepijimasis nesuteikia užsieniečiams kol kas jokių teisių. Plačiau:
https://trans.uz/ru/covid-19/entry-rules.php
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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