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Padėtis šiuo metu su Covid19
K a s d i e n i ų  n a u j ų  i n f e k u o t ų  a s m e n ų  d i n a m i k a  

g e g u ž ė s  2 6 - a i  d i e n a i  

Situacija lapkričio 23-ai dienai 
Šalis Užsikrėtimų Nauji per parąMirtys

JAV 12 249 198 142 732 256 798

Indija 9 139 865 44 059 133 738

Brazilija 6 071 401 18 612 169 183

Prancūzija 2 191 180 13 157 48 807

Rusija 2 114 502 25 173 36 540



Istorija lockdown-o 1 ir valstybės parama verslui

-Subsidijos darbo užmokesčiui nuo pandemijos nukentėjusiam 
verslui 12130 RUB x darb. skaičius;
- Mokesčių mokėjimo „atostogos“ /atidėjimas 6 mėnesiams;
- Lengvatiniai kreditai kai įmonė ima darbo užmokesčiui mokėti, 

tame tarpe su valstybės garantija;
- Moratoriumas bankroto inicijavimui iš kreditoriaus pusės;
- Sustabdyti verslo patikrinimai iš įvairių institucijų (išskyrus 

atsitikus kažkam ir pan.);
- Bankams leista išdėstyti išduotų verslui kreditų gražinimą 

ilgesniam periodui;
- Nuomos išlaidų kompensavimas (taikė ne visos sritys, Maskvos 

miestas kompensavo);
- Subsidijos turizmo kompanijoms , taip pat joms leista nemokėti 

2020 m. įnašų į spec. rizikos fondą;
- Specialūs paramos mechanizmai sistemą kuriančioms 

įmonėms- lengvatiniai kreditai, valstybės garantijos, paskolų 
išdėstymai ir pan. 



Situacija Rusijos ekonomikoje

EUR/RUB santykis (metų laikotarpis)

4,25 % - Rusijos CB 
nustatyta Bazinė 
palūkanų norma

URALS naftos kaina 
$/barelį:
2019 m. sausis –
rugsėjis 64,15
2020 m. sausis-
rugsėjis 40,84



RU pramonės gamybos rodikliai

% atitinkamam 
periodui praeitų metų

2020 metai

spalis rugsėjis rugpjūtis liepa
II 
ketv. I ketv. 2019 m. 

Pramonės gamyba -5,9 -3,6 -4,2 -5,9 -6,5 2,9 3,3

Iškasenų gavyba -8,8 -9,4 -10,6 14,0 -8,8 1,1 3,4
anglių -8,6 -8,6 -4,6 -2,2 -6,8 -7,2 2,2

naftos ir g.dujų -9,8 -11,0 -11,9 -15,5 -10,2 0,8 2,2
metalo rūdų 1,1 -2,6 1,2 3,0 1,8 2,1 2,1

Apdirbamoji 
pramonė -4,4 0,5 0,4 -0,1 -5,1 5,9 3,5

maisto pramonė 1,2 2,4 3,3 2,4 2,5 7,9 3,7
lengvoji pramonė 1,2 5,3 2,4 7,8 -5,6 5,2 2,0

medžio apdirbimas 4,7 5,0 1,9 0,1 -3,6 4,3 4,5

kokso ir naftos 
produktų -10,6 -4,6 -6,4 -7,7 -3,7 5,8 1,6

chemijos pramonė 5,9 8,9 9,5 8,7 5,3 9,2 6,0
metalurgija -5,0 -3,0 -0,7 -1,2 -3,8 5,6 5,5

mašinų gamyba -2,7 -4,4 7,6 7,8 -15,8 6,1 4,2
Elektros energijos, 
dujų ir garo tiekimas -3,7 -2,4 -2,1 -1,1 -2,7 -3,4 -0,8

Vandens tiekimas, 
atliekų utilizacija 2,0 -0,7 -5,2 -9,5 -10,4 -0,3 2,9

Šaltinis: RU Vyriausybė



BVP pirmo ketvirčio +1,6%, 
II-as ketv. (- 8,0 %)

III-ias ketv.   (-3,6 % )
1-9 mėn.  2020  (- 3,4 %)

Prognozės 2020 metams:
-3,9% Ekonomikos ministerija 

-4,0 - -5,0 % Centrinis Bankas

-4,2 % Audito rūmai

Bedarbystė 2020 m. rugsėjo mėn. 
buvo 6,3 % (netoli nuo absoliutaus rekordo 

fiksuotas 2012 m. kovą 6,5%), kai mažiausia-
2019 m. rugpjūtyje (4,3%)



Importas iš „tolimojo užsienio“ I-III ketv. sudarė 143,74 
mlrd.$ ir tai buvo 7,7% mažiau nei 2019 m. I-III ketv. , tačiau 

rugsėjis jau rodė tam tikrą atsigavimą
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Rusijos užsienio prekyba 2020 m. sausis -rugsėjis

Importas Eksportas saldo

Eksportas 2020 m. I-III 
ketv. sudarė 234,8 mlrd.$ 
ir tai buvo 23,6% mažiau 

nei 2019 m. I-III ketv. 



Mėnesiai 84 - Реакторы

ядерные, котлы, 

оборудование и 

...

85 -

Электрические 

машины и 

оборудование, их 

...

87 - Средства 

наземного 

транспорта, 

кроме жел...

30 – Фармацев 

тическая 

продукция

39 - Пластмассы и 

изделия из них

2020-01 2,74 млрд. $ 2,22 млрд. $ 1,28 млрд. $ 440,14 млн. $ 622,85 млн. $

2020-02 3,07 млрд. $ 2,01 млрд. $ 1,5 млрд. $ 592,36 млн. $ 700,87 млн. $

2020-03 3,47 млрд. $ 2,05 млрд. $ 1,87 млрд. $ 640,72 млн. $ 791,49 млн. $

2020-04 3,09 млрд. $ 1,84 млрд. $ 1,04 млрд. $ 869,16 млн. $ 720,14 млн. $

2020-05 3,08 млрд. $ 1,92 млрд. $ 969,02 млн. $ 1,02 млрд. $ 640,49 млн. $

2020-06 3,61 млрд. $ 2,27 млрд. $ 1,2 млрд. $ 1,63 млрд. $ 709,8 млн. $

2020-07 3,73 млрд. $ 2,72 млрд. $ 1,34 млрд. $ 590,45 млн. $ 785,48 млн. $

2020-08 3,6 млрд. $ 2,68 млрд. $ 1,33 млрд. $ 666,35 млн. $ 780,31 млн. $

2020-09 3,86 млрд. $ 2,81 млрд. $ 1,72 млрд. $ 808,44 млн. $ 829,41 млн. $

RU 5 pagrindinės (pagal vertę)  importinių prekių grupės 2020 m. sausio-rugsėjo mėn. 



Lietuvos užsienio prekyba prekėmis 2020 m. sausio- rugsėjo mėn. 

Šalis

Eksportas ( su reeksportu) 

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 20 624,3 100,0 58,8 –6,0 Iš viso 20 979,2 100,0 –12,1

ES 27 11 717,3 56,8 65,8 –4,4 ES 27 14 572,6 69,5 –7,6

Euro zona 8 230,8 39,9 63,1 –1,0 Euro zona 9 898,9 47,2 –9,5

Rusija 2 745,3 13,3 8,2 –6,8 Lenkija 2 745,2 13,1 –1,2

Latvija 1 964,3 9,5 43,8 –7,0 Vokietija 2 553,6 12,2 –9,1

Vokietija 1 693,2 8,2 74,7 –1,0 Rusija 2 086,7 9,9 –43,6

Lenkija 1 363,2 6,6 62,4 –23,8 Latvija 1 620,0 7,7 –4,9

Nyderlandai 1 053,5 5,1 73,9 26,7 Nyderlandai 1 148,6 5,5 –13,4

Švedija 975,8 4,7 88,5 –3,2 Italija 1 045,6 5,0 –7,1

Estija 959,5 4,7 40,2 –12,7 Kinija 879,2 4,2 24,8

Jungtinė Karalystė 806,0 3,9 81,0 –6,0 Švedija 767,7 3,7 –14,6

Jungtinės Valstijos 777,4 3,8 88,5 4,8 Estija 695,4 3,3 –13,6

Baltarusija 771,5 3,7 11,6 –6,2 Prancūzija 660,6 3,1 –11,7

Ukraina 684,1 3,3 66,3 –10,1 Baltarusija 559,8 2,7 –5,4

Norvegija 637,1 3,1 90,4 4,9 Suomija 559,3 2,7 –9,9

Danija 538,0 2,6 81,2 –0,2 Jungtinė Karalystė 537,2 2,6 –17,4

Prancūzija 530,6 2,6 69,5 –3,6 Belgija 522,7 2,5 –19,0

Belgija 447,7 2,2 82,8 10,4 Kazachstanas 489,4 2,3 26,1

Kitos šalys 4 677,1 22,7 69,9 – Kitos šalys 4 108,2 19,5 –
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas



Importas iš Lietuvos (be reeksporto) 84 ir 85  kategorijų prekių 

2016-2019 m. (mln. USD)
Metai [84] – Branduoliniai reaktoriai, 

katilai, įrengimai ir mechaniniai 

įrankiai, jų dalys

[85] Elektrinės mašinos ir įrengimai, jų 

dalys, garso įrašanti ir atgaminanti 

aparatūra, TV transliavimo aparatūra ir 

dalys

2016 61,86 24,75

2017 95,61 28,39

2018 93,26 32,87

2019 85,67 33,22

Metai
8421 – Centrifugos, 

džiovyklės ir kt.

8414 –

Vakuuminiai ir 

oro siurbliai ir 

kt siurbliai

8419 – Mašinos ir 

pramoniniai 

įrenginiai

8479 –

Mašinos ir 

mechaniniai 

įrengimai, 

turintys...

8481 – Kranai, 

vožtuvai, 

ventiliai ir kt.

2016 18,72 млн. $ 7,72 млн. $ 2,47 млн. $ 3,11 млн. $ 3,36 млн. $

2017 18,07 млн. $ 11,12 млн. $ 1,47 млн. $ 4,26 млн. $ 4,89 млн. $

2018 15,1 млн. $ 8,34 млн. $ 10,68 млн. $ 8,18 млн. $ 5,24 млн. $

2019 15,1 млн. $ 7,35 млн. $ 8,12 млн. $ 5,93 млн. $ 4,38 млн. $



Regionas Vertė Dalis %

Москва 136,07 млн. $ 40,45%

Санкт-Петербург 39,96 млн. $ 11,88%

Московская область 33,47 млн. $ 9,95%

Калининградская область 25,54 млн. $ 7,59%

Воронежская область 11,99 млн. $ 3,56%

Белгородская область 11,7 млн. $ 3,48%

Ленинградская область 6,66 млн. $ 1,98%

Краснодарский край 6 млн. $ 1,78%

Нижегородская область 5,8 млн. $ 1,73%

Тюменская область 5,56 млн. $ 1,65%

Республика Татарстан 5,31 млн. $ 1,58%

Кировская область 4,99 млн. $ 1,48%

Псковская область 4,1 млн. $ 1,22%

Республика Башкортостан 4,06 млн. $ 1,21%

Брянская область 3,48 млн. $ 1,04%

Вологодская область 3,19 млн. $ 0,95%

Иркутская область 2,44 млн. $ 0,73%

Красноярский край 2,15 млн. $ 0,64%

Рязанская область 2,13 млн. $ 0,63%

Республика Марий-Эл 1,95 млн. $ 0,58%

Остальные 49 регионов 19,84 млн. $ 5,90%

Kaip pasiskirstė pagal Rusijos regionus [84] pozicijos importas iš Lietuvos

76,9%

https://statimex.ru/statistic/84/import/201601-201912/LT/45/
https://statimex.ru/statistic/84/import/201601-201912/LT/40/
https://statimex.ru/statistic/84/import/201601-201912/LT/46/
https://statimex.ru/statistic/84/import/201601-201912/LT/27/
https://statimex.ru/statistic/84/import/201601-201912/LT/20/
https://statimex.ru/statistic/84/import/201601-201912/LT/14/
https://statimex.ru/statistic/84/import/201601-201912/LT/41/
https://statimex.ru/statistic/84/import/201601-201912/LT/3/
https://statimex.ru/statistic/84/import/201601-201912/LT/22/
https://statimex.ru/statistic/84/import/201601-201912/LT/71/
https://statimex.ru/statistic/84/import/201601-201912/LT/92/
https://statimex.ru/statistic/84/import/201601-201912/LT/33/
https://statimex.ru/statistic/84/import/201601-201912/LT/58/
https://statimex.ru/statistic/84/import/201601-201912/LT/80/
https://statimex.ru/statistic/84/import/201601-201912/LT/15/
https://statimex.ru/statistic/84/import/201601-201912/LT/19/
https://statimex.ru/statistic/84/import/201601-201912/LT/25/
https://statimex.ru/statistic/84/import/201601-201912/LT/4/
https://statimex.ru/statistic/84/import/201601-201912/LT/61/
https://statimex.ru/statistic/84/import/201601-201912/LT/88/


Rusijos importo potencialas 84 ir 85 kategorijų prekių

[84] Branduoliniai reaktoriai, katilai, įrengimai ir mechaniniai įrankiai, jų 
dalys
2016-2019 m. importuota už 167,44 mlrd.$, per metus nuo 35 mlrd. $ 
(2016) iki 45 mlrd. $ (2019)  per 4  metus išaugo +28%

Pagrindinės šalys iš kurių importuota: Kinija, Vokietija, Italija, JAV, Japonija, 
P.Korėja, Čekija. 

Lietuva į 20-ą šalių nepatenka

[85] Elektrinės mašinos ir įrengimai, jų dalys, garso įrašanti ir atgaminanti 
aparatūra, TV transliavimo aparatūra ir dalys
2016-2019 m. importuota už 107,87 mlrd.$ , per metus nuo 21 mlrd. $ iki 29 
mlrd.$, per 4 metus išaugo +38 %

Pagrindinės šalys iš kurių importuota: Kinija , Vokietija, Vietnamas, P.Korėja, JAV, 
Taivanas, Baltarusija

Lietuva į 20-ą šalių nepatenka



RU užsienio prekybos galimos tendencijos
* Esamas RUB/$ kursas yra labai  komfortiškas rusų eksportuotojams
*  Naftos kainos lygis >40$/bar RU tinkamas, bet nekomfortiškas 

* Importo apimtys artimiausiu pusmečiu priklausys nuo naftos kainų, RU eksporto apimties  (taip 
pat susieta su vidinio vartojimo atsigavimu, kurio iki 2022 m.  nesitikima)

* Valstybės reguliacijos didėjimas- kaip pvz. grūdų eksporto kvotų numatymas, dyzelino, aviacinio, 
laivų kuro įvežti į RU draudimas, apvalios medienos išvežimo draudimas. 
** Protekcionistinės RU vyriausybės priemonės perkant tam tikras prekes ir paslaugas valstybinėms 
įmonėms ir savivaldybėms, draudžia pirkti iš užsienio tiekėjų, jei konkurse dalyvauja bent 2 RU ar 
Eurazijos ekonominės sąjungos įmonės (įvesta 2020 04 30). 

* Sutrūkinėjus Pasaulio tiekimo grandinėms, RU tikisi padidinti savo dalį pasaulinėse maisto 
produktų  rinkose (Afrika, Pietryčių Azija) ir kur įmanoma keisti kinus tiekdama į Europą.

+ Draudimai išvežti neapdirbtą medieną iš RU gali pasitarnauti medžio apdirbimo įrangą 
gaminančioms ES ir LT įmonėms.
+ Didėjantis dėmesys CO2 išmetimų mažinimui vers RU gamintojus ieškoti įrangos ir technologijų 
mažinančių co2 išmetimą (netaikomos JAV/ES/ kitų sąjungininkų sankcijos šiai įrangai ir 
technologijoms)  



Ateities perspektyva 

- tarp gyventojų išlieka didelė paklausa įsigyti $ ir EUR, tas slegia RUB/$ kursą, augina 
importo kainas, mažina perkamąją galią ir stabdo gamybą;
- žmonės mažiau ieško naujo darbo, kas rodo, kad ekonomika stagnacijoje;
- pramonės įmonėse minimalūs atsargų dydžiai per 10 metų;
-didėjantys RU vyriausybės reikalavimai dėl produkcijos lokalizacijos užsienio 
gamintojams.

+ tam tikrose šakose aukšta paklausa - pvz. l.automobilių (naudotų +naujų), paklausa 20-
40% daugiau nei pernai, >30% paklausa autokreditams, spalį parduota daugiau naujų 
automobilių (+7% ) ;
+ didelė paklausa (nuo pavasario) stambiai buitinei technikai (25-45% daugiau nei 
2019m.)
+ didelė nekilnojamojo turto paklausa (mažėjo ipotekos kreditų %, perėjimas prie 
nuotolinio). Paklausa namams didžiuosiuose miestuose ir šalia jų išaugo 1,5  karto ;

+ RU Vyriausybė planuoja po 2  savaičių pradėti masinę vakcinaciją, jei tai bus efektyvu –
bus nemažos prielaidos ekonomikos atsigavimui ir rublio stiprėjimui.



Dėkoju už jūsų laiką.

Gintaras Binkauskas

+7 963 995 0121

Gintaras.Binkauskas@urm.lt


