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Šalis Viso atvejų Nauji Mirusieji

JAV 1 979 850 17 250 112 006

Brazilija 739 503 15 654 38 406

Rusija 493 657 8 404 6 358

D.Britanija 290 581 1 213 40 968

Indija 275 413 8 442 7 719



Istorija lockdown-o 1
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Bedarbystė balandyje 
išaugo iki 5,8 %

BVP pirmo ketvirčio +0,37%, 
bet 

Balandis (– 3,78 %)
Gegužė  (-2,27 % )

Birželis (f) (– 1,12%)



Pramonės gamyba balandyje krito 
6,6 % lyginant su 2019 m. 

balandžiu ir buvo didžiausias 
kritimas nuo 2009 m. spalio.

...Tačiau
Tai buvo žymiai mažiau nei 
prognozavo ekonomistai 

(nuo - 8 iki - 25 %)





Importas iš „tolimojo užsienio“ balandyje sudarė 15 mlrd.$ ir 
tai buvo 20% mažiau nei 2019 m. balandyje, o įvertinus ir iš 

NVS šalių, buvo 21% mažiau 

Mažiau importuota:
 Automobilių ir jų detalių (-1 mlrd.$)
 Vaisių (-20 %)
 Parfumerija – kosmetika (-28 %)
 Trikotažo gaminių (-54%)
 Elektrotechnikos prekių, optikos, įrankių

Daugiau importuota:
 Medicininės įrangos, technikos, elektronikos
 Kompiuterinės technikos, telekomunikacijos technikos



Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal pagrindines šalis partneres

2020 m. sausio–balandžio mėn. (Lietuvos statistikos dep-to duomenimis)

Šalis

Eksportas

Šalis

Importas

Vertė, 

mln. EUR
Dalis, %

Lietuviškos 

kilmės prekių 

dalis, %

Pokytis, 

palyginti su 

2019 m. 

atitinkamu 

laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR Dalis, %

Pokytis, palyginti 

su 2019 m. 

atitinkamu 

laikotarpiu, %

Iš viso 8 976,6 100 59,2 –5,7 Iš viso 9 270,4 100 –9,7

ES 272 5 042,1 56,2 66,4 –4,8 ES 272 6 283,4 67,8 –7,1

Euro zona 3 464,1 38,6 63,3 –1,1 Euro zona 4 322,1 46,6 –8,4

Rusija 1 208,9 13,5 9,4 –1,6 Vokietija 1 130,5 12,2 –4,8

Latvija 835,1 9,3 43,4 –1,4 Lenkija 1 127,5 12,2 –3,8

Vokietija 750 8,4 74,4 0 Rusija 1 041,3 11,2 –30,0

Lenkija 630,6 7 65,2 –23,6 Latvija 674,4 7,3 –9,3

Švedija 420,8 4,7 89 –9,6 Nyderlandai 532,9 5,7 –8,0

Estija 416,5 4,6 38,2 –3,3 Italija 446,5 4,8 –4,1

Nyderlandai 386,8 4,3 79,4 4,7 Kinija 382,2 4,1 22,3

Baltarusija 360,1 4 11 –2,7 Švedija 346,2 3,7 –8,7

Ukraina 343,1 3,8 68,6 10,1 Prancūzija 297 3,2 –6,6

JAV 323 3,6 94,2 –6,2 Estija 291 3,1 –10,4

J. Karalystė 319,1 3,6 79,3 –20,5 J. Karalystė 242,3 2,6 –9,8

Teigiamas 
saldo:
+167,6 mln. 
EUR



Kovas

• Kruopos
• Sutrikęs tiekimas

• Prieinamumas

• Kainos

• Logistika

Balandis

• Leidimai
• Regionų reguliacija

• Elektroninės 
prekybos leidimai

• Tarpregioninis 
transportas

Balandis- gegužė

• Apsaugos 
priemonės

• Galimybė įsigyti

• Regionų taisyklės

• Teisiniai aspektai

• Nurodymai įmonėms 
ir parduotuvėms

Gegužė- birželis

Pabaiga?

• Federalinės 
taisyklės

• Regionų taisyklės

• Stebėjimas ir 
lobizmas

• COVID testavimai



• Problemos, su kuriomis susidūrė užsienio verslas 

- verslo kelionės iš/į Rusiją nuo kovo 28  tapo neįmanomos;
- balandžio viduryje patvirtinta tvarka aukštos kvalifikacijos 
inžinierių/specialistų išimtinio atvykimo į RU, tačiau turi praeiti 
FSB patvirtinimą;
- skirtingos karantino tvarkos atskiruose RU regionuose;
- rublio karuselė EUR/RUB „…nuo 68 iki 88 ir atgal…“;
- atsiskaitymo problemos, bankroto iniciavimo „atostogos“;
- užsieniečiams priklausančios kompanijos (>50 % akcijų) 
negalėjo patekti tarp  įtrauktų į „sistemą kuriančių“ sąrašus. 





Kokia ateities perspektyva:
-lūkesčiai verslo ir gyventojų;

-perkeltos verslo parodos;
-skaitmeniniai pirkimo-

pardavimo forumai; 
- karantinavimosi reikalavimai

?
-



RU užsienio prekybos galimos tendencijos

* „V“ formos ekonomikos atšokimo nesitiki niekas 

* Esamas RUB/$ kursas yra labai komfortiškas rusų eksportuotojams

* Naftos kainos lygis >40$/bar RU tinkamas

* Importo apimtys artimiausiu pusmečiu nesikeis arba toliau mažės 
(susieta su vidinio vartojimo atsigavimu, kurio iki 2021 m. antros 
pusės nesitikima)

* Valstybės reguliacijos didėjimas- kaip pvz. grūdų eksporto kvotų 
numatymas, dyzelino, aviacinio, laivų kuro įvežti į RU draudimas

* Sutrūkinėjus Pasaulio tiekimo grandinėms, RU tikisi padidinti savo 
dalį pasaulinėse maisto produktų  rinkose (Afrika, Pietryčių Azija)



Padėtis Uzbekistane su COVID19

PATVIRTINTA     4 352

AKTYVIŲ                981     22.54 % 

MIRTYS           17 0.39 %

PASVEIKUSIŲ   3 354



Padėtis Uzbekistane su COVID19

Užsienio prekybos apimtis sausio –
balandžio mėn. sumažėjo 1,3 mlrd.$ (beveik 

-10%)
Krito UZ eksportas: 
-mašinų ir kt. transporto priemonių
-nemaistinių žaliavų;
-mineral.kuro, tepalų;
-gamtinių dujų.
Ir importas:
Cukrus, medus -31%
Grūdai ir produktai iš jų -3,6 % (!!!)
Mediena (išskyrus baldus) -25,3%
Statybinės medžiagos -20,1 %



Padėtis Uzbekistane su COVID19„Raudonojoje“  zonoje leista 
pradėti dirbti NT pardavėjams ir 
vystytojams , reklamos ir 
marketingo įmonėms. 

„Geltonojoje“- papildomai dar 
vairavimo mokykloms, maitinimo 
įstaigoms tiekiant maistą 
valstybiniam sektoriui 

„Žalioje“ – papildomai 
sanatorijoms, pensionatams, 
vaikų vasaros stovykloms, svečių 
namams (be hostelių), sporto 
sekcijoms ir salėms, 
sporto/fitnes klubams. 



FR

Pozityvas? Perspektyvos LINPRA ? 
- Naikinami kai kurie apribojimai verslo veiklai, ypač UZ

- Naikinami kai kurie muitai:
- RU- saulės elektrinių komplektuojančių dalių, anglies grafito 

pr-jai, RU TPP prašo naikinti visai įrangai, negaminamai RU. 
- UZ- inžiner.konstrukcijos, įranga šiltnamiams, automobiliai

- Platesnis užsienio rinkų diversifikavimas

- Pertvarko žemės ūkį – poreikis sėklų, trąšų, agrochemijos,  
technologijų, inžinerinių sprendimų, įrangos
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Dėkoju už jūsų laiką.

Gintaras Binkauskas

+7 963 995 0121

Gintaras.Binkauskas@urm.lt


