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

2022 m.  VASARIO  mėn.  

UZBEKISTANO RESPUBLIKA 
DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS PASTABOS, KOMENTARAI 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 
02- 04 Senatas pritarė nulinio PVM tarifo pratęsimui mėsos ir sviesto importui   

 

https://www.gazeta.uz/ru/2022/02/03/vat-
meat/ 

 
 

02-09 Pernai paslaugų importo apimtys išaugo daugiau nei 40 procentų, sudarė 1 
736,8 mln. JAV dolerių, arba 6,8 procento visos jo apimties, ir, palyginti su 
2020 m., padidėjo 42,2 procento. 
 

https://dunyo.info/ru/site/inner/v_proshlo
m_godu_obaem_importa_uslug_uvelichilsy
a_bolee_chem_na_40_protsentov-XlN  

 

02- 21 Muitas turėtų būti palaipsniui mažinamos iki nulio. Shavkat Mirziyoyev - 
apie užsienio automobilių importą.       

https://www.gazeta.uz/ru/2022/02/19/zero
-duty/ 

 

02- 22 Kiek dabar kainuos užsienietiško automobilio išmuitinimas Uzbekistane?  
paskaičiuota, kaip muitų sumažinimas paveiks į Uzbekistaną įvežamų 
automobilių kainą.  
Sumažinus muitą (15+0,8 USD / kub.cm), papildomas mokestis sumažės iki 
3605 USD (60% automobilio savikainos), o nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 3145 
USD (52,4%). 

https://www.gazeta.uz/ru/2022/02/22/rast
amojka/  

 

02-24 Nuo kovo 1 dienos panaikinamos cemento, klinkerio ir stiklo eksporto 
kvotos. Taip pat įmonėms, eksportuojant statybines medžiagas, 
kompensuojama iki 50% transportavimo išlaidų.   

https://www.gazeta.uz/ru/2022/02/23/cem
ent/  

 

2-24 Perpus sumažinami muito mokesčiai už naujų (ne daugiau kaip 1 metai nuo 
pagaminimo iki kirtimo UZ sienos) automobilių įvežimą į UZ –ą.  

www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/i
zmeneny_stavki_importnyh_tamojennyh_p
oshlin_na_novye_transportnye_sredstva 

Taip pat sumažinamas ir variklio galingumo koeficientas 
(naudojamas muito mokesčiui apskaičiuoti) 

Investicijoms pritraukti aktuali informacija 
    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 
2-10 UZ –e plečiama  vandentiekio ir gyventojų aprūpinimo vandeniu programa, 

numatant į šiuos darbus pritraukti ir privačius verslininkus. Programa 
numato ir verslininkų išlaidų dalinį dengimą, lengvatinius kreditus bei 
mokestines lengvatas 

www.gazeta.uz/ru/2022/02/10/water/  

3-2 Uzbekų kilmės RU milijardieriui Usmanovui paskelbtos Vakarų sankcijos, 
tačiau koncerno USM pareiškimu, tai neturėtų paveikti holdingo ir jam 

www.spot.uz/ru/2022/03/02/usm-
statement/ 

Uzbekistane holdingas dalyvauja keliuose projektuose – 
mobilaus ryšio Ucell, prekių ženklinimo kompanijos CRPT 
Turon ir IT įmonės  ICS Holding Uzbekistan per SP Digital 

https://dunyo.info/ru/site/inner/v_proshlom_godu_obaem_importa_uslug_uvelichilsya_bolee_chem_na_40_protsentov-XlN
https://dunyo.info/ru/site/inner/v_proshlom_godu_obaem_importa_uslug_uvelichilsya_bolee_chem_na_40_protsentov-XlN
https://dunyo.info/ru/site/inner/v_proshlom_godu_obaem_importa_uslug_uvelichilsya_bolee_chem_na_40_protsentov-XlN
https://www.gazeta.uz/ru/2022/02/22/rastamojka/
https://www.gazeta.uz/ru/2022/02/22/rastamojka/
https://www.gazeta.uz/ru/2022/02/23/cement/
https://www.gazeta.uz/ru/2022/02/23/cement/


Psl. 2 iš 4 
 

priklausančių įmonių, nes esą Usmanovas valdo mažiau kaip 50 % 
holdingo akcijų.  

Holding. Taip pat valdo banką „Kapitalbank“ ir cemento 
gamyklą «Ахангаранцемент», per Akkerman Cement CA 

Mokslas, inovacijos, technologijos 
2-22 Koks požiūris į atominę energetiką Centrinėje Azijoje? Pateikiamos 

nuomonės ir vertinimai.  

www.spot.uz/ru/2022/02/22/nuclear-ca/ UZ –as planuoja šalyje (40 km nuo sienos su 
Kazachstanu) statyti Atominę elektrinę kartu su rusų 
„Rosatom“ ir planuoja darbus pradėti 2022 m.  

2-23 Uzbekistan GL gamykloje darbą pradėjo įrengimai gaminantys vandenilį. 
Pilnas šios linijos metinis pajėgumas yra 300 mln. kub. m. vandenilio. 
Vandenilis bus naudojamas gaminant sintetinę naftą ir kurą.  

www.spot.uz/ru/2022/02/23/gtl-hydrogen/  

Ryšiai/Transportas/Energetika  
02 -09 Uzbekistano energijos ir gamtinių dujų rinkos laukia liberalizavimo. 

Numatoma panaikinti elektros energijos tiekimo monopolį, taip pat sukurti 
nepriklausomą konkurencinės elektros ir gamtinių dujų rinkos reguliavimo 
instituciją.  

https://dunyo.info/ru/site/inner/rinki_ener
goresursov_i_prirodnogo_gaza_uzbekistana
_zhdet_liberalizatsiya-yXM  

 

2-21 UZ –e iki 2026 m. planuojama pastatyti net 15 hidroelektrinių 868 MW 
galios . Dalis bus statoma ir kaip mini hidroelektrinės.  

www.spot.uz/ru/2022/02/21/hydro-energy/   

2-24 Karakalpakstano auton. srityje pradėta vėjo jėgainių parko statyba. 
Projektą realizuoja S.Arabijos kompanija ACWA Power, kuri laimėjo 
tarptautinį konkursą pasiūliusi 2,5695 cento (~274 somai) už kw.val. 
energijos.  

www.gazeta.uz/ru/2022/02/24/wind-
power-plant/  

Jėgainės pajėgumas 100 MW, skaičiuojamos 
investicijos į projektą 108 mln.$.  

Žemės ūkis, maisto gamyba 
2-9 Plėtojant šalyje gyvulininkystę patvirtintos gairės Gyvulininkystės 

programos plėtros 2022 metams, kurios numato prioritetines kryptis šios 
ūkio šakos vystymuisi.  

www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/
opredeleny_prioritety_razvitiya_jivotnovods
tva 

2022 m. šiai programai remti bus skiriami 300 mln.$ iš 
Pasaulio banko skirtų lėšų UZ –ui.  

2-21 UZ-as pasirengęs pirkti mėsą iš Kazachstano mokėdamas po 10$/kg, kai 
Kazachstane už ją mokama 6$/kg. Kazachstanas 2021 m. buvo antroje 
vietoje po Baltarusijos pagal mėsos importą į Uzbekistaną.  

www.spot.uz/ru/2022/02/21/kz-agro/ 2021 m. Kazachstanas uždraudė dalies gyvulių bei žalios 
mėsos išvežimą iš šalies.  

2-25 Eurazijos ekonominės sąjungos premjerai patvirtino Eurazijos 
agroexpress kryptis. Jos nukreiptos į Kiniją ir Uzbekistaną. Taip 
planuojama specialiais geležinkelio multimodaliniais pervežimais sukurti 
BY-RU-KZ-KG-CN pagreitintą pervežimų sistemą.  

www.zol.ru/n/3563b Anksčiau buvo rašyta, kad Kazachstanas nenorėtų šiame 
projekte dalyvauti, tačiau matyt persigalvojo.  
Detaliau : www.zol.ru/n/35454 . Čia yra parodyti  ir 
planuojami maršrutai.  
  BY ir RU maisto produkcijos srautai iš Vakarų 
nukreipiami į Rytus.  

Turizmo sektoriui aktuali informacija 
    

Bendra ekonominė informacija rezidavimo šalyje 
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02 -01 Ateinančiais metais Uzbekistane bus panaikintas daugiau nei 25 veiklos 
rūšių monopolis.   

https://dunyo.info/ru/site/inner/v_uzbekist
ane_v_blizhayshie_godi_budet_uprazdnena
_monopoliya_bolee_chem_na_25_vidov_de
yatelynosti--u5  

 

02 - 02 Uzbekistanas ir Rusija įgyvendina naujus projektus ir susitarimus už 9,1 
mlrd.   

https://www.alta.ru/external_news/86794/  

02 - 02 Mokesčių naštos mažinimas, renovacija, investicijos - Plėtros strategija: 
Ekonomika.   

https://www.gazeta.uz/ru/2022/02/01/strat
egy-economics/  

 

02 - 02 Infliacija sausį siekė 0,9 proc.  Maisto produktai pabrango vidutiniškai 
1,3%, ne maisto produktai - 0,5%, paslaugos - 0,7%.   

https://www.gazeta.uz/ru/2022/02/01/inflation/  

02 - 09 2021 metais Uzbekistanas daugiausiai pramonės prekių importavo iš 
Rusijos.   

https://dunyo.info/ru/site/inner/v_2021_go
du_uzbekistan_bolyshe_vsego_importiroval
_promishlennih_tovarov_iz_rossii-bf0 

 

02 - 10 Taškentas ruošiasi surengti tarptautinį investicijų forumą kovo 24–26 
dienomis.   

https://dunyo.info/ru/site/inner/tashkent_gotovitsya_24-
26_marta_prinyaty_mezhdunarodniy_investitsionniy_forum-N7C 

02 - 17 Užsienio kapitalo įmonių ir organizacijų Uzbekistane vasario 1 d. 
registruota 13,8 tūkst., iš jų veiklą vykdo 13,4 tūkst. arba 97 proc., 
Valstybinio statistikos komiteto duomenimis, palyginus šį skaičių su 
atitinkamu praėjusiais metais, jis išaugo 1474.  

https://dunyo.info/ru/site/inner/bolyshe_vs
ego_inostranniy_kapital_privlekayut_stolits
a_i_tashkentskaya_oblasty-GKH  

 

2-22 Vietoj buvusios UZ Turizmo ir sporto ministerijos įkuriamos Turizmo ir 
kultūrinio paveldo ministerija bei Sporto plėtros ministerija.  

www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/sozdany_ministerstvo_turizma_i_kulturnogo_naslediya
_i_ministerstvo_razvitiya_sporta  

2-24 RU bankai privatizuoja UZ –o bankus. RU bankas «Совкомбанк» , kuriam 
yra paskelbtos JAV sankcijos, išpirko valstybės dalį UZ –o banke  
«Узагроэкспортбанке» už 4 mln. dolerių. 

www.gazeta.uz/ru/2022/02/24/sovko
mbank/  

 

2-25 UZ –as rengiasi būti tarp Eurazijos plėtros banko (EPB) dalininkų. EPB 
įsteigė KZ ir RU, paskui prisijungė Armėnija, Tadžikistanas, Baltarusija ir 
Kirgizija.  

www.spot.uz/ru/2022/02/25/eaes/  Straipsnyje taip pat trumpai apie UZ –o + ir -  dėl stojimo 
į EAES-ą.  

02-28 Sausio mėnesį Uzbekistanas importavo 3037 automobilius už 65,7 mln. 
USD  tai beveik 14 kartų daugiau nei pernai. 

https://www.gazeta.uz/ru/2022/02/27
/auto-import/  

 

2-28 Skaitmeninis bankas Apelsin nutraukė piniginių perlaidų iš Rusijos ir 
siuntimo pinigų į Rusiją operacijas. 25-ą vasario «Хамкорбанк» esą dėl 

techninių darbų sustabdė pervedimus iš «Сбербанк Онлайн», tačiau 28-ą vasario juos 
atnaujino.  

www.spot.uz/ru/2022/02/28/money-
transfer/  

«Ипак йули» bankas buvo antras UZ –o bankas kuris 
laikinai taip pat sustabdė pervedimus su «Сбербанк 
Онлайн», 

2-28 UZ –o užsienio skola 2022 m. sausio 1-ai sudarė 26,3 mlrd.$. – per metus 
padidėjo 2,9 mlrd.$. Tačiau skaičiuojant % nuo šalies BVP, skola nuo 39 % 
sumažėjo iki 38 %.  

www.spot.uz/ru/2022/02/28/public-debt-
2021/  

 

02 - 28 EAES parėmė Uzbekistano dalyvavimą dirbant su tam tikrais projektais. 
Eurazijos tarpvyriausybinė taryba palankiai įvertino Uzbekistano 

https://www.gazeta.uz/ru/2022/02/25/arip
ov/  
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iniciatyvą išplėsti dalyvavimą EAES veikloje keturiose srityse, įskaitant 
krovinių vežimo geležinkeliais skaitmeninimą, Eurasian Agroexpress 
projekto įgyvendinimą ir kt.   

3-2 UZ –o prezidentas pavedė sukurti specialų planą kad galėtų suminkštinti 
pasekmes Dėl situacijos su pagrindiniais prekybos partneriais.  
Pervedimai iš užsienio (didžioji dalis eidavo iš RU-jos) turėjo įtaką somo 
stabilumui ir užtikrindavo didelės dalies uzbekų pajamas.  

www.spot.uz/ru/2022/03/02/alleviation-
measures/  

Tai gana abstraktus plano pavadinimas, kai esmė – rublio 
kurso drastiškas kritimas po prasidėjusios RU invazijos į 
Ukrainą.  

3-2 Pirmą kartą nuo 2017-ų RU rublio kursas nukrito žemiau 100 somų už 1-ą 
RUB. Paskelbta naujojoje UZ CB info dėl valiutų kursų nuo  kovo 3d.  

www.spot.uz/ru/2022/03/02/ruble/  Taip pat ž.: https://t.me/centralbankuzbekistan/5705  

Valiutų kursas / Currency rates from 03/03/2022 $ 1                10887.83         € 1              12066.98              ₽ 1                   99.73 

Valiutų kursas / Currency rates from 05/01/2022 $ 1                10819.67         € 1              12228.39              ₽ 1                   144.66  

Valiutų kursas / Currency rates from 03/06/2021 $ 1                10550.74         € 1              12850.80              ₽ 1                   143.49 

 

Aktualūs Lietuvos verslui renginiai, įvykiai  Uzbekistano Respublikoje      
16-18 kovo,  
Taškentas 

AgroWorld Uzbekistan 2022 – tarptautinė žemės ūkio paroda. Skyriai parodos: gyvulininkystės ir paukštininkystės įranga, žemės ūkio technika, 
grūdų saugojimo įranga, daržovių ir vaisių saugojimas ir ruošimas, pašarai papildai ir veterinarija, šiltnamių įranga. Plačiau: www.agroworld.uz/en/ 
Dalyvaus ir LT įmonės.  

13-15 balandžio, 
Taškentas 

MebelExpo Uzbekistan – tarptautinė baldų, medžio apdirbimo paroda. 2021 m. buvo atstovai iš 12-os šalių (iš ES – Slovėnijos, Vokietijos, Austrijos, 
Italijos). Plačiau : https://mebelexpo.uz/en/  

18-20 gegužės, 
Taškentas  

Power Uzbekistan -  tarptautinė energetikos, atsinaujinančios energetikos, atominės energetikos paroda. 2019 m. dalyvavo 32  šalių atstovai.  
Nors šiemet dalyvių registruota dar nedaug, tačiau dalyvaus ir Lietuvos atstovai. Plačiau: www.power-uzbekistan.uz/en/exhibition/o-vystavke.php  

  
 Birželio 15-17 
 
Taškentas 

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/  

  

 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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