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https://rus.ozodlik.org/a/31153356.html
Portalo duomenimis IKEA neplanuoja iki 2025 m. investuoti UZ, ar
statyti ten gamyklą ir neturi nieko bendro su UZ registruota
OOO“IKEA“, kuri esą planuoja statyti 52 mln. vertės baldų gamyklą
Taškento srityje
Valstybinis mokesčių komitetas atskleidžia fiktyvius sandorius,
https://dunyo.info/ru/site/inner/gosudarstvenniy_nalogoviy_komitet_viyavil_fiktivnie_sdelki_na_su
kurių vertė 762,4 mlrd sumų.
mmu_7624_milliarda_sumov-4rP
https://www.gazeta.uz/ru/list/news/
„Dabar negaliu pasakyti, ar mokame muitus“, - „Uzavtosanoat“
vadovo pavaduotojas, importuojant užsienio automobilius
„Tahoe“, „Equinox“, „Trailblazer“ ir kitus.
https://www.gazeta.uz/ru/2021/03/12/cement/
Cemento importo muitas – nulinis . Nuo balandžio 1 d. iki spalio 1
d. Įvežant cemento produktus į Uzbekistaną įvedamas nulinis
muito tarifas.
https://www.gazeta.uz/ru/
Mokesčių komitetas paskelbė daugiau kaip 200 įmonių, turinčių
Galima patikrinti prekybos partnerių patikimumą.
2021/03/17/tax-audit/
didelę mokesčių slėpimo riziką, sąrašą. Tarp jų yra 50 stambių
mokesčių mokėtojų (yra nuoroda į pilną sąrašą).
https://www.gazeta.uz/ru/2021/03/19/auto-excise/
Biudžetas gavo mažiau nei 38 milijardus sumų dėl akcizo
panaikinimo importuojant užsienio automobilius. 2020 m.
automobilių importas išaugo beveik 8%.
www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/minimalnye_ceny_na_alkogol_povysilis
UZ didėja alkoholinių gėrimų (išskyrus alų) minimalios didmeninės
kainos
Investicijoms pritraukti aktuali informacija
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UZ planuoja visiškai peržiūrėti e-komercijos reguliavimą ir
sudaryti palankesnes sąlygas užsienio kompanijos verstis šia
veikla (suteikiant ir mokestinės lengvatas)
Ukrainietiško kapitalo įmonės Zakaz patirtis UZ –o rinkoje.

https://www.uzreport.new
s/economy/uzbekistan-tolegalise-e-commerce

UZ prezidentas įsaku išplėtė prekių, kurių prekyba šalyje
gali vykti išimtinai tik per prekybinę biržą sąrašą. Įsakas
įsigalios nuo 2021 m. birželio 15.

www.norma.uz/novoe_v_zako
nodatelstve/rasshiren_pereche
n_tovarov_realizuemyh_isklyuc
hitelno_na_birje

www.spot.uz/ru/2021/03/1
0/zakaz/

„Pašalinome iš savo užsakymų formos eilutę El.paštas – ir užsakymai
pradėjo vykti – čia (UZ-e) labai mažai kas naudojasi el.paštu..“
Tame tarpe – cementas, medvilnės sėklos, polivinilchloridas, formalinas ir
kt.
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03-29

Doing Business reitinge UZ- as per trejus metus pakilo 18-a
pozicijų ir dabar yra 69-oje vietoje tarp 190 reitinguotų
šalių

03-30

Kas keičiasi UZ įstatymuose nuo balandžio 1-os

https://review.uz/post/info
grafika-uzbekistan-vindekse-vedenie-biznesa2015-2020
https://www.norma.uz/nas
hi_obzori/chto_izmenitsya_
s_1_aprelya1

Geriausia įvertinama UZ –o pozicija yra „Verslo registracija“, kur UZ –as
8-oje vietoje.
Tarp pokyčių: Nustos galioti mokestinė lengvata dėl pelno mokesčio
sumažinimo dėl technologijų taikymo, įmonės modernizavimo.
UZ elektronikos ir elektrotechnikos gamintojams ir eksportuotojams iki
2024 m. galioja 50 % pelno mokesčio lengvata.

Mokslas, inovacijos, technologijos
Ryšiai/Transportas/Energetika
03 – 04

Uzbekistanas imasi priemonių transporto infrastruktūrai
plėtoti ir integracijai į tarptautinę transporto sistemą.

https://dunyo.info/ru/site/inner/uzbekistan_predprinimaet_meri_napravlennie_na_razvitie_transportnoy_infras
trukturi_i_eio_integratsii_v_mezhdunarodnuyu_transportnuyu_sistemu-JT8

03 – 09

Iki metų pabaigos planuojama padidinti gamtinių dujų kiekį
iš Mubareko naftos ir dujų gamybą iki 16,8 mlrd. kubinių
metrų.
UZ prezidentas pasirašė įsaką dėl trijų naujų elektrinių (240
MW, 230 MW ir 270 MW galios) statybų
JAV vystomojo bendradarbiavimo plėtros agentūra remia UZ
energetikos sektoriaus atnaujinimą
Siūloma atleisti nuo rinkliavos už elektra varomų
transporto priemones.
Elektrinių automobilių importas į UZ per pirmus du 2021 m.
mėnesius viršijo bendrus 2018 ir 2019 m. rezultatus.

https://dunyo.info/ru/site/inner/do_kontsa_goda_planiruetsya_dovesti_obaiom_dobichi_prirodnogo
_gaza_s_mestorozhdeniy_mubarekskogo_neftegazodobivayushtego_upravleniya_do_168_milliarda_
kubometrov-1SO

03 – 10
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https://tashkenttimes.uz/economy/6549-shavkat-mirziyoyev-approves-construction-ofthree-power-plants
https://tashkenttimes.uz/national/6576-usaid-supports-the-modernization-of-uzbekistan-senergy-sector
https://www.gazeta.uz/ru/2021/03/21/e-vehicle/

https://kun.uz/en/news/2021/03/26/import-of-electric-vehicles-significantly-increased-in-2021

Žemės ūkis, maisto gamyba
03-12

03 – 15

03 - 18

Ministrų kabinetas numatė sąlygas kaip iš Žemės ūkio
rėmimo fondo prie Finansų ministerijos, bus kredituojami
žemdirbiai auginantys medvilnę, kviečius ir daržoves.
UZB vyriausybė patvirtino nuostatus dėl žalios medvilnės,
kviečių, daržovių auginimo pagrindinėse srityse išlaidų
įskaitymo tvarkos.
Vyriausybė stengiasi užtikrinti maisto tiekimą vidaus rinkai.
.....numato importuoti dar 300 tūkstančių tonų bulvių ir
40 tūkstančių tonų mėsos, taip pat 78 tūkstančius tonų
augalinio aliejaus ir 64 tūkstančius tonų cukraus.

www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/gosudarstvo_podderjit_selhozproizvoditeley

https://dunyo.info/ru/site/inner/pravitelystvo_uzbekistana_utverdilo_polozheniya_o_poryadke_kreditovaniya_r
ashodov_na_virashtivanie_hlopka-sirtsa_pshenitsi_ovoshtey_na_osnovnih_ploshtadyah-YXX
https://www.gazeta.uz/ru/2021/03/17/food/
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Iki 2024 m. UZ planuoja visiškai atsisakyti bulvių sodinukų
importo pasinaudojant naujų moksliniu-selekciniu centru,
atidarytu Taškente kartu su Vengrija.

https://www.gazeta.uz/ru/2021/03/30/potatoes/

03-04

Turizmo specialistus rengiančios aukštosios mokyklos 20212022 mokslo metais įdiegs naujas Piligriminio turizmo
programas
Nepaisant pandemijos apgyvendinimo vietų turistams ir
keliaujantiems UZ –e per metus ženkliai padidėjo.
UZ Avialinijos nuo gegužės atnaujina reguliarius reisus į
Rygą iš Taškento.

http://uzdaily.uz/ru/post
/59415

03-30

Dėl kovo viduryje buvusių šalnų prognozuojama , kad UZ –e
bus 60 -65 % mažesnis abrikosų derlius. Dėl to gali stipriai
sumažėti eksportas į Rusiją, kurioje tikėtina kils šių vaisių
kainos.

03 - 01

UZB Infliacija vasario mėnesį buvo 0,6% .
Nuo metų pradžios benzinas pabrango beveik 5 proc. Per
du mėnesius Uzbekistane benzino kaina padidėjo 4,9%,
metano - 5%.
UZB Infliacija vasario mėnesį buvo 0,6% .

https://www.gazeta.uz/ru/2021/03/01/inflation/

„Uzbekinvest“ padidino draudimo apimtį. Lyginant su 2019 m.,
Laisvųjų ekonominių ir mažųjų pramoninių zonų subjektų
draudimo apimtys išaugo devynis kartus.
Uzbekistanas užėmė 108 vietą pagal ekonominės laisvės indeksą.
Ekonominės laisvės indeksas: Uzbekistanas pagerino savo poziciją
6 balais.

https://www.gazeta.uz/ru/2021/03/03/uzbekinvest/

UZ Centrinis bankas paliko galioti bazinę 14 proc. palūkanų
norma
UZ užsienio skola pasiekė 36,5 % šalies BVP ir sudaro 21,1
mlrd.$

https://tashkenttimes.uz/national/6560-central-bank-keeps-interest-rate-at-14

Turizmo sektoriui aktuali informacija

03-29
03-30

http://uzdaily.uz/ru/post/5
9933

Prie tokio augimo labai prisidėjo UZ Vyriausybės skiriamos dotacijos iš
valstybės biudžeto naujų apgyvendinimo vietų kūrimui

https://podrobno.uz/cat/podro
bno/uzbekistan-airways-vmae-vozobnovit-regulyarnoeaviasoobshchenie-mezhdutashkentom-i-rigoy-/

Preliminarios bilietų kainos į vieną pusę 377 EUR /asmeniui, 681 EUR
pirmyn atgal /asmeniui

http://uzdaily.uz/ru/post/5
9962

Šalnos turėjo taip pat įtaką ir kitiems kaulavaisiams ( trešnėms, slyvoms,
persikams).

Bendra ekonominė informacija rezidavimo šalyje
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https://www.gazeta.uz/ru/2021/03/01/oil/

https://www.gazeta.uz/ru/2021/03/01/inflation/

https://www.gazeta.uz/ru/2021/03/04/index/
https://dunyo.info/ru/site/inner/indeks_ekonomicheskoy_svobodi_uzbekistan_uluchshil_svoyu_pozitsiyu_na_6
_punktov-PoV

https://podrobno.uz/cat/ec
onomic/vneshniy-dolguzbekistana-dostig-36-5-kvvp-eto-21-1-milliardadollarov-ministr-finansov-/

Įvardinti ir pagrindiniai skolintojai: Taip Azijos plėtros bankas paskolinęs 5 mlrd.$,
Pasaulio bankas 3,7 mlrd.$, Japonijos tarptautinio bendradarbiavimo agentūra 2
mlrd.$, Kinijos EKSIMBANK, Kinijos Plėtros bankas po 2 mlrd.$ kiekvienas, įvairūs
tarptautiniai investuotojai 1,7 mlrd.$, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
fondas 1 mlrd.$, Islamo plėtros bankas 0,9 mlrd.$, Japonijos tarptautinio
bendradarbiavimo bankas 0,4 mlrd.$, kitos tarptautinės finansnų organizacijos 2,4
mlrd.$.
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UZB aukso neparduoda jau šešis mėnesius. Kaip tai paveikė
eksportą. Sausio-vasario mėnesiais importas į Uzbekistaną
sumažėjo 8,3% - iki 3 mlrd. USD, eksportas sumažėjo 46% - iki
1,49 mlrd.
UZB investicijų ir užsienio prekybos ministerijos struktūroje
suformuotas Bendradarbiavimo su Rusija plėtros departamentas
ir įvestas ministro pavaduotojo postas šiems klausimams.
UZB aukso ir užsienio valiutos atsargos sumažėjo 1,05 mlrd. USD
- iki 33,2 mlrd. USD
Per pirmuosius du metų mėnesius UZB importavo prekių ir
paslaugų už 3 mlrd. USD.

https://www.gazeta.uz/ru/
2021/03/21/export-import/

Staigus neigiamo prekybos balanso padidėjimas (2,3 karto) yra susijęs su tuo, kad
Uzbekistanas aukso nepardavė nuo rugsėjo, taip pat su žymiu dujų eksporto
sumažėjimu.

https://www.gazeta.uz/ru/
2021/03/23/mfit/

Maskvoje atidaroma MIVT atstovybė.

03 - 31

Uzbekistanas ir Vengrija pasirašė deklaraciją dėl strateginės
partnerystės.

https://www.gazeta.uz/ru/2021/03/30/declaration/

03-31

Pasaulio banko prognozėmis Uzbekistano BVP 2021 metais
atsistatys 4,8 % augimą, nors yra rizikų, dėl pasaulinės
ekonomikos bendro augimo ir dėl sėkmingos vakcinacijos
proceso UZ-e.

www.spot.uz/ru/2021/03/31/worldbank/

Valiutų kursas / Currency rates from 30/03/2021
Valiutų kursas / Currency rates from 02/03/2021
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https://www.gazeta.uz/ru/2021/03/22/reserves/
https://dunyo.info/ru/site/inner/za_dva_pervih_mesyatsa_goda_uzbekistan_importiroval_tovarov_i_uslug_na_
3_milliarda_dollarov-w6A

10486.46
10517.12

€1
€1

12347.81
12661.56

₽1
₽1

138.07
141.85

Aktualūs Lietuvos verslui renginiai, įvykiai Uzbekistano Respublikoje *
Birželio 9-11 d.,
Taškentas
Keitėsi parodos
laikas !
27 -29 gegužės,
Taškentas
Birželio 10-12,
Taškentas

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. kovo 31-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
Vadim Lucenko, Pirmasis sekretorius, Tel.: +7 495 785 86 09, E-paštas : vadim.lucenko@urm.lt
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