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 Naujų rinkų paieškos poreikis atspindi verslo ir diplomatinės 

tarnybos aukštesnį brandos lygį ir gebėjimą vertinti globalizacijos 

teikiamus privalumus. 
 

 2008 m. ekonominė krizė ir nuolatiniai apribojimai iš Rusijos pusės, 

prisidėjo prie Lietuvos prekybos srautų perorientavimo. 
 

 Papildomą impulsą aktyvesnei naujų rinkų paieškai davė pastarojo 

laikotarpio išoriniai veiksniai: 
• Rusijos įvesti importo apribojimai 

• Rusijos priemonės nukreiptos prieš Lietuvos vežėjus  

• prastėjanti ekonominė situacija Rusijoje. 
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Naujų rinkų paieškos priemonės, 

instrumentai 
 

 Prioritetinių rinkų nustatymas 

 Diplomatinio atstovavimo stiprinimas 

 Teisinės/techninės bazės stiprinimas 

 Pagalba verslui mezgant ir palaikant kontaktus 

 Garbės konsulų tinklo pasitelkimas 

 ES derybos dėl laisvos prekybos sutarčių 
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Prioritetinės rinkos 

 

EDT buvo patvirtintos 27 rinkos, į kurias bus nukreiptos 

konsoliduotos dvišalės ekonominės diplomatijos pastangos. 
 

Koordinuotos diplomatinės ir verslo bendradarbiavimo 

pastangos bei veiksmai, prisideda prie efektyvesnio įmonių 

patekimo į naujas rinkas užtikrinimo ir sėkmingesnės Lietuvos 

verslo tarptautinės plėtros. 
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EUROPA 

Švedija Latvija 

Vokietija Estija 

Norvegija Rusija 

Danija Baltarusija 

Suomija Nyderlandai 

Jungtinė Karalystė Ukraina 

Lenkija 
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AMERIKA ir AFRIKA 

Jungtinės Amerikos Valstijos 

Brazilija 

Pietų Afrikos Respublika 



Diplomatinio atstovavimo stiprinimas 

• Diplomatinio ir ekonominio atstovavimo stiprinimas užsienyje 
 įsteigtos 2 diplomatinės atstovybės (PAR, Los Andželas 

(JAV)) 
 sukurti 3 ekonomines funkcijas atliekančių diplomatų 

etatai (Kazachstanas, Kinija, Turkija) 
 Diskusija EDT dėl specialiųjų atašė tinklo optimizavimo 

• Papildomas dėmesys vizitų su verslo misijomis organizavimui. 
 



 

Teisinės/techninės bazės stiprinimas 

 
URM ir diplomatinės atstovybės aktyviai dirba su trečiomis šalimis 

plečiant teisinę bazę ir šalinant techninius eksporto barjerus 
 

Per LR ambasadas derinamos galimybės eksportuoti žemės ūkio ir maisto 

produktus į užsienio rinkas – derinami sertifikatai, leisiantys eksportuoti 

produkciją į 33 trečiąsias šalis. 
 

Verslo interesai atstovaujami derybose dėl ekonominio-prekybinio 

bendradarbiavimo ir investicinių sutarčių: 
•Š.m. sausio mėn. pasirašyta prekybinio bendradarbiavimo sutartis su Gruzija,  

planuojama pasirašyti sutartis su PAR, Mongolija, Brazilija, Malaizija, Indonezija, JAE 
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Pagalba verslui mezgant ir palaikant 

kontaktus  

URM ir diplomatinės atstovybės aktyviai prisideda prie Lietuvos verslo 

žinomumo skatinimo ir naujų rinkų atvėrimo 
 

 Sėkmingos įmonių verslo misijos užsienio šalyse (pvz., Lietuvos maisto pramonės 

įmonių, eksporto galimybių pristatymas Prancūzijos ir Afrikos šalių importuotojams 

Paryžiuje,  Lietuvos maisto eksportuotojų verslo misijos Armėnijoje, Gruzijoje, verslo 

delegacija Prezidentės vizito Turkijoje, Ministro Pirmininko vizito Omane ir Kazachstane 

metu). 
 

 Lietuvos įmonių dalyvavimą tarptautinėse žemės ūkio ir maisto pramonės parodose 

bei mugėse (Sial 2014 m. Prancūzijoje, Sial Middle East 2014 JAE, Gulfood 2015 JAE, 

Foodex Japan 2015, ,,World Food Azerbaijan 2015“ ir kt.). 
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Garbės konsulų tinklo 

pasitelkimas 

Lietuvos garbės konsulų tinklas - potencialus naujų rinkų atvėrimo 

instrumentas 
 

 Skatinamas Garbės konsulų bendradarbiavimas su verslo įmonėmis ir 

aktyvesnis jų įtraukimas į naujų rinkų atvėrimą (pvz. konsulų suvažiavimai, 

susitikimai su verslo atstovais ir kt.) 
 

 Plečiamas Garbės konsulų tinklas ypač tose pasaulio regionuose, kur Lietuva 

neturi diplomatinio atstovavimo (pvz. Kenija, Tanzanija, Uganda) 
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ES derybos dėl laisvos prekybos sutarčių  
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Lietuvos verslo interesai ginami ir atstovaujami įvairiuose ES 

formatuose bei ES derybose su trečiomis šalimis 
 

Derybos su strateginėmis partnerėmis (Kanada, JAV, Japonija) 
 

Derybos su besivystančiomis, tačiau reikšmingą ekonomikos augimą 

generuojančiomis šalimis (Pietų Korėja, Singapūras, Vietnamas, Tailandas, 

Malaizija) 
 

Derybos su besivystančiomis, tačiau reikšmingą ekonomikos augimą 

generuojančiomis šalimis (Lotynų ir Centrinė Amerika, Argentina, Brazilija) 
 

DCFTA (išsami ir visapusiška laisvosios prekybos erdvė), apimanti prekybos 

liberalizavimą  ir teisės aktų suderinimą su ES acquis (Gruzija, Moldova, Ukraina, 

Euromed šalys) 

 
 



Derybų geografija 
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ES prekybos politikos instrumentai 

• Laisvosios prekybos susitarimai – prekybos 

liberalizavimui ir reguliacinio režimo suartinimui 

• Prekybos apsaugos priemonės – sąžiningos 

konkurencijos užtikrinimui 

• Muitų suspendavimas – palankesnėms sąlygoms ES 

gamintojams sudaryti 

• Rinkos prieigos strategija – kliūtims trečiosiose šalyse 

šalinti 
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ES prekybos politikos instrumentai - 

 Rinkų atvėrimo duomenų bazė 

Nemokama internetinė sistema, kurioje pateikiama 

informacija apie >100 trečiųjų šalių:  

• Importo tarifus, vidinius mokesčius, formalumus; 

• Svarbiausius prekybinius barjerus. 

 

http://madb.europa.eu/madb/video.htm?lang=lt  
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Klausimai 


