LIETUVOS AMBASADA UKRAINOJE
AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ
2022 m. kovas - balandis
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
APIBENDRINIMAS
Parodos (įvairūs sektoriai), renginiai, mokymai, renginių duomenų bazės, viešieji pirkimai ir kt. verslo plėtrai ir
eksportuotojams aktuali informacija
2022 metų
Planuojamas seminaras/vebinaras apie
Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje
antroji pusė
Ukrainos viešuosius pirkimus ir jų
procedūras.
DATA

Pažymėsime, kad visa informacija apie
Ukrainoje vykdomus, planuojamus
viešuosius pirkimus skelbiama interneto
svetainėje https://www.prozorro.gov.ua/

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
Startuoliai, rizikos kapitalas, FINTECH, informacinės ir ryšių technologijos, skaitmeninimas
2022-03-07
Ukraina pradėjo taikyti mobiliojo ryšio
https://www.lifecell.ua/uk/announcements/725/?fl
vidinį tarptinklinį ryšį, todėl mobilus ryšys
avour=full
bus patikimesnis.
2022-03-28

Ukrainos IT sektoriaus produktyvumas karo https://www.epravda.com.ua/publications/2022/0
padėties metu yra 90%, o tai atneš daugiau
3/28/684784/
nei 20 milijardų grivinų mokesčių į biudžetą.

2022-03-30

Ukraina supaprastina mokestinius ir kitus
reikalavimus IT bendrovėms karo metu.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/30/68
4951/

2022-04-01

https://tokar.ua/read/48100

2022-04-01

Prasidėjus karui Lvivas tapo Ukrainos IT
sektoriaus sostine.
Nyderlandų IT Debesijos įmonės siūlo
techninę pagalbą Ukrainos IT sektoriui,
valstybės institucijoms.

2022-04-06

Gali paspartėti mokėjimo sistemos Stripe
atėjimas į Ukrainos rinką

https://kurs.com.ua/ua/novost/824988-mincifrivihod-platezhnoi-sistemi-stripe-na-ukrainskii-rinokmozhet-uskoritsja

2022-04-19

Ukrainos „PrivatBank“ susitarė su „Ria
Money“ dėl tiesioginių pervedimų iš
užsienio į ukrainietiškas sąskaitas ir
mokėjimo korteles.

https://mind.ua/news/20239953-privatbankdomovivsya-z-ria-money-transfer-shchodopryamih-perekaziv-iz-za-kordonu-na-kartkiukrayinciv

https://ko.com.ua/gollandska_hmarna_spilnota_pr
oponuye_tehnichnu_dopomogu_ukrayinskij_indu
striyi_hostingu_derzhavnim_organam_ta_itkompaniyam_1404

2022-04-26

LIDL nusprendė kol kas neatidaryti
parduotuvių Ukrainoje.

https://ubn.news/uk/lidl-virishiv-poki-sho-nevidkrivati-superm/

2022-04-29

Be „Starlink“ palydovinio interneto stočių,
E. Muskas Ukrainai padovanojo saulės
baterijas ir energijos kaupimo „Tesla
Powerwall“ sistemas

https://www.ukrinform.ua/rubrictechnology/3470462-mask-peredav-ukraini-sistemienergozberezenna-tesla-powerwall.html

2022-04-30

Prozorro internetinėje pardavimų sistemoje
paskelbta daugiau nei 5000 internetinių
žemės pardavimo ir nuomos aukcionų.
Bendra visų sklypų vertė – 1,4 mlrd. grivinų

https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686
462/

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
2022-03-13

Ukrainos uostuose Rusija užblokavo apie
100 užsienio laivų.
Prekyba elektra su Europa, kuri tapo
įmanoma dėl Ukrainos prisijungimo prie
Europos tinklo, kasmet atneš Ukrainai
milijardus eurų pajamų.
Australija dovanoja Ukrainai 70 tūkst. tonų
anglies.

2022-03-28

Vykstant karo eskalavimui prie Ukrainos
Japonija yra pasirengusi tiekti dujas Europai.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/13/68
3951/
https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/3432278-torgivla-elektroenergieu-zevropou-prinositime-ukraini-milardi-evrosoricno-ukrenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/3434820-avstralia-nadast-ukraini-70tisac-tonn-vugilla.html
https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/3435591-vsi-diuci-ukrainski-aespracuut-stabilno-energoatom.html
https://oilpoint.com.ua/ukrayina-prodovzhyttranzyt-rosijskogo-gazu-vitrenko/?lang=uk
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/24/68
4587/
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/28/68
4799/

2022-03-29

Anglies gamyba Ukrainoje sumažėjo 30
proc., o dujų – 15 proc.

https://www.epravda.com.ua/publications/2022/0
3/28/684784/

2022-03-29

Ukraina derasi su kompanijomis ir
valstybėmis, siekdama užtikrinti stabilų
reikalingų degalų tiekimą, jei bus
atakuojamos naftos bazės, taip pat siekiama
pakeisti vienus tiekėjus kitais.
2022 m. kovo pabaigoje dalie Ukrainos
metalurgijos gamyklų atnaujins gamybą ir
galės eksportuoti savo produktus.
Ukraina dėl karo prarado 30 proc. savo
metalurgijos pajėgumų.

https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/3442938-ukraina-zminue-postacalnikivpalnogo-sob-zapobigti-deficitu-v-umovahobstrilu-naftobaz.html

2022-03-17

2022-03-20

2022-03-21

Visos Ukrainos atominės elektrinės dirba
stabiliai

2022-03-23

Ukraina vykdys Rusijos dujų tranzitą per
savo teritoriją kol tai bus įmanoma.
Lietuva nebeimportuoja dujų iš Rusijos.

2022-03-24

2022-03-29

2022-03-30

https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684
902/

https://lb.ua/economics/2022/03/30/511586_chere
z_viynu_z_rosiieyu_ukraina_vtratila.html

2022-04-05

Ukrainos ir Jungtinės Karalystės ministrai
aptarė kuro tiekimą Ukrainai siekiant
diversifikuoti kuro tiekimo šaltinius.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3449444galusenko-ta-britanskij-ministr-obgovorilipostacanna-paliva-v-ukrainu.html

2022-04-05

JP Morgan paragino JAV parengti Maršalo
energetikos planą Europai siekiant
sumažinti priklausomybę nuo Rusijos
iškastinio kuro.
Nepaisant Ukrainos naftos saugyklų
apšaudymo, vyriausybei pavyko išlaikyti
stabilų kuro tiekimą, buvo panaikintas
akcizas benzinui ir dyzeliniam kurui, o
PVM sumažintas nuo 20% iki 7%.
Nuo balandžio 11 d. Zaporožės AE toliau
dirba normaliu režimu Ukrainos energetikos
sistemoje.
Ukrainos valstybės įmonė „Energoatom“
atsisako rusiško urano atominėms
elektrinėms: derasi su britų „Urenco“.
Dėl karo Ukrainoje buvo uždarytos 39 dujų
skirstymo stotys (80% jų yra Luhansko,
Donecko ir Zaporožės regionuose).
Ukraina siekia perkelti rusiškų dujų tiekimą
iš Nord Stream 1 į savo dujotiekį, tai privers
Rusiją daugiau mokėti už tranzitą ir padės
sustiprinti gynybą.
Ukraina pateikė pasiūlymą kaip panaikinti
ES priklausomybę nuo Rusijos energetikos.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/5/6852
31/

2022-04-05

2022-04-11

2022-04-18

2022-04-19

2022-04-21

2022-04-21

2022-04-26

2022-04-26

2022-04-28

2022-03-01

2022-03-02
2022-03-03

https://ubn.news/uk/ukrayina-pidtrimuye-balanspostachannya/

https://ubn.news/uk/zaporizka-atomna-stanciyapracyuye-v-no/
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/18/68
5918/
https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/3461922-cerez-bojovi-dii-v-ukrainividkluceni-39-gazorozpodilnih-stancij.html
https://www.kmu.gov.ua/news/21-kvitnyasituaciya-v-energetici-stanom-na-2000

https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/20/68
6033/

Rinato Akhmetovo energetikos holdingas
https://itta.info/dtek-maye-namir-vitisnitiDTEK planuoja artimiausiu metu išstumti
rosijske-vugillya-z-yevropi-2/
rusišką anglį iš Europos šalių rinkų.
Ukrainos valstybės įmonė „Ukrenergo“ įgijo https://biz.liga.net/ua/all/tek/novosti/ukrainaEuropos perdavimo sistemos operatorių
poluchila-ofitsialnyy-status-v-energosistemetinklo ENTSO-E narės stebėtojos statusą.
entso-e
Bulgarija planuoja skatinti Ukrainos elektros https://www.ukrinform.ua/rubriceksportą į Balkanų pusiasalį, siūlo Varnos
polytics/3469890-zelenskij-provodit-zustric-izuostą kaip Ukrainos grūdų logistikos mazgą premerministrom-bolgarii.html
ir mielai prisijungs prie Ukrainos atstatymo.
Bendra ekonominė informacija
Oligarchui V. Pinčiukui priklausanti
Interpipe įmonė pradėjo gaminti
prieštankinius ežius.
Lenkijos Premjeras inicijuoja 100 mlrd. eurų
vertės Ukrainos atnaujinimo planą.
Tarptautinės pagalbos Ukrainai apimtis
viršija 15 mlrd. USD

https://gmk.center/ua/news/interpajp-vyhotovyv-96protytankovykh-izhakiv/
https://finbalance.com.ua/news/premr-polshchipotriben-plan-s-z-vidbudovi-ukrani-na-100-mlrd-vro
НБУ: міжнародна підтримка України перевищує
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Dėl plataus masto Rusijos ginkluotos
agresijos Ukrainos nacionalinis bankas
paliko 10% metinę diskonto normą,
atidėdamas sprendimą ją peržiūrėti.
Ukrainos verslininkai siekia, kad viso
pasaulio korporacijų lyderiai atsisakytų bet
kokio verslo su Rusija –eksporto, importo,
bei gamybos jos teritorijoje.
Ukrainos vyriausybė įvedė nulines kvotas
maistui tinkamų rugių, avižų, grikių, sorų,
cukraus ir druskos eksportui 2022 m.
Ukrainos Vyriausybė siūlo Ukrainos
verslininkams perkelti gamybą ir
darbuotojus į Vakarų Ukrainos teritoriją. Į
Užkarpatę persikėlė apie 120 įmonių.

https://mind.ua/news/20237009-nbu-vidklavpereglyad-oblikovoyi-stavki

https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/7/6
83475/

Україна призупинила експорт деяких продуктів
(rayon.in.ua)
https://agropolit.com/news/23385-uryad-proponuyepidpriyemtsyam-perevezti-biznes-u-zahidni-oblastiukrayini--yak-podati-zayavku
https://delo.ua/uk/business/na-zakarpattya-cerezviinu-pereyixali-120-ukrayinskix-pidprijemstv-394404/

2022-03-08

Nepaisant karo veiksmų Ukrainoje, bankai
išlieka stabilūs ir likvidūs.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3424540ukrainski-banki-zberigaut-stijkist-ta-likvidnistdanilisin.html

2022-03-10

Ukrainos bendradarbiavimas su TVF pagal
Stand-by programą buvo sustabdytas, bus
rengiamos priemonės, skirtos Ukrainos
ekonomikos atsigavimui ir augimui.
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas
numato 2 mlrd. eurų paramą Ukrainai.
Ukrainoje priimtas įstatymas dėl Rusijos
turto nacionalizavimo.

https://economy.24tv.ua/ukrayina-pripinilaspivpratsyu-mvf-za-programoyu-stand-byekonomika_n1899173

Dėl karo Ukrainoje maisto produktų kainos
pasaulyje gali augti virš 20 procentų.

https://agropolit.com/news/23412-svitovi-tsini-naprodovolstvo-ta-kormi-mojut-zrosti-na-20-cherezviynu-rozvyazanu-rosiyeyu-v-ukrayini--oon

2022-03-10
2022-03-11

2022-03-13

https://www.radiosvoboda.org/a/news-ebrrdopomoga-ukrayina/31745691.html
https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti/zelenskiypodpisal-zakon-o-natsionalizatsii-rossiyskogoimuschestva-v-ukraine

https://ubn.news/uk/svitovi-cini-na-prodovolstvomozhut-pidskochiti-shhe-na-22-cherez-vijnu-vukraini/

2022-03-14

2022-03-17

2022-03-18

2022-03-18

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pavedė
Vyriausybei sudaryti sąlygas smulkaus ir
vidutinio verslo darbo atnaujinimui.
Ukrainos nacionalinio banko intervencijų
dėka finansų sektorius veikia neblogai
nepaisant karo, grivinos kursas lieka
stabilus.
Ukropochta susitarė su eBay ir kitomis
tarptautinėmis elektroninės prekybos
platformomis dėl mažesnių komisinių
mokesčių ukrainiečiams.
Ukrainos Vyriausybė nusprendė maksimaliai
supaprastinti muitinės procedūras.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/14/683
995/
https://ubn.news/uk/finansovij-sektor-funkcionuiepopri-vijnu/

https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrpochtadogovorilas-ebay-drugimi-marketpleysami1647625151.html

https://ua.interfax.com.ua/news/general/815599.ht
ml

2022-03-21

2022-03-21

2022-03-21

2022-03-22

2022-03-22
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2022-03-24

2022-03-25

2022-03-27
2022-03-27

2022-03-28
2022-03-29

Ukrainoje priimtas įstatymas dėl mokesčių
lengvatų verslui karo metu: verslams, kurių
apyvarta neviršija 10 mlrd. grivinų reikės
mokėti vienkartinį 2% apyvartos mokestį.
Numatomas PVM mažinimas iki 7 proc.,
atleidimas nuo akcizo degalams, atleidimas
nuo atsakomybės kredito kortelės turėtojui
už pavėluotą įsipareigojimų pagal vartojimo
paskolos sutartį vykdymą, numatomas
savanoriškas vieno mokesčio mokėjimas
atskirų grupių fiziniams asmenims
užsiimančiais verslu.
Kijeve Rusija raketomis subombardavo
Lietuvos kapitalo investuotojo „BT invest“
prekybos centrą „Retroville“.

https://agropolit.com/news/23455-volodimirzelenskiy-pidpisav-zakon-pro-podatkovi-stimuli-dlyabiznesu-na-chas-viyni

Ukrainos bankai per 2022 m. sausį-vasarį
gavo beveik 10 mlrd. grivinų pelno, tai 53
proc. daugiau nei 2021 m.
Ukrainos kritinio importo sąrašas išsiplėtė:
papildytas prekėmis, reikalingomis Ukrainos
ūkininkams.
Penki Ukrainos jūriniai uostai veikia tik iš
dalies.
Ukrainos nacionalinis bankas su Lenkijos
nacionaliniu banku sudarė valiutos
apsikeitimo sandorį 1 mlrd. USD sumai. Tai
leis padidinti tarptautinius rezervus ir
palaikyti Ukrainos makrofinansinį
stabilumą.
Ukraina supaprastino statybinių prekių
importo procedūras.
Europos Vadovų Tarybos susitikime
susitarta sukurti specialų fondą Ukrainai
atkurti po Rusijos invazijos.
Karas tarp Rusijos ir Ukrainos sukels badą
Artimuosiuose Rytuose, sako TVF vadovas
Ukraina 1.5 karto padidins mokesčius
įmonėms, kurios ir toliau veikia Rusijoje.
Ukraina pradėjo eksportuoti grūdus į ES
geležinkeliu.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/22/684
504/

Ukraina ir toliau kruopščiai vykdo savo
skolinius įsipareigojimus ir yra įsteigusi
valstybės skolos aptarnavimo ir grąžinimo
fondą.

https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/3442900-ukraina-vikonue-borgovizobovazanna-pro-spisanna-ne-jdetsa-smigal.html

https://pravdatut.ua/news/87128

https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/22/684
487/

https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/22/68
4467/
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/23/684
524/

https://news.dtkt.ua/state/zed/75508

https://www.radiosvoboda.org/a/news-eu-fondvidnovlennia-ukrainy/31769806.html
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/27/68
4750/
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/27/68
4771/
https://agropolit.com/news/23509-ukrayinapochala-eksportuvati-zerno-v-yes-zaliznitseyu

2022-03-29

Po derybų Stambule Ukrainos obligacijos
eurais brango vidutiniškai 14.4 proc.

https://mind.ua/news/20238761-evroobligaciyiukrayini-podorozhchali-na-109-166-na-novinahpro-peregovori-v-stambuli

2022-03-30

Ukrainos infrastruktūros ministerija
ūkininkams užtikrins pagalbą sėjai pradėti.

https://www.apk-inform.com/uk/news/1526065

2022-03-31

Ukrainos finansų ministerija pasirengusi
plėsti lengvatinių kreditų programos
verslininkams „5-7-9 proc.“. Numatoma
mažinti kredito normą iki 0%, kredito gavėjo
verslininko metinių pajamų sumą padidinti
iki 60 mln. EUR, padidinti valstybės
garantijų dydį iki 80% paskolos sumos.
Karo metu muitinės pajamos Ukrainoje krito
80 %.

https://news.finance.ua/ua/minfin-hotovyyrozshyryuvaty-kredytuvannya-za-prohramoyu-57-9

Europos Parlamentas rekomendavo Ukrainai
suteikti šalies ES kandidatės statusą.
Ukraina siekia susitarti su Rumunija dėl
savo žemės ūkio produktų eksporto per
Konstancos uostą.
Ukrainos BVP pirmąjį 2022 metų ketvirtį
sumažės 16%, o metinis nuosmukis gali
siekti 40%.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/
1/7135011/

Ukraina gali būti viena pirmųjų šalių, su
kuria ES sudarys Specialųjį transporto
susitarimą, numatantį visišką krovinių
tranzito liberalizavimą
2022 m. kovą Ukrainos prekių eksportas
sumažėjo perpus, o importas išaugo daugiau
nei tris kartus: ypač nukentėjo metalų ir
žemės ūkio produktų eksportas.
Ukrainoje kuriama lanksti logistikos
sistema, greitai reaguojanti į išorines
grėsmes ir prie jų prisitaikanti. Tai svarbu
tiek verslui, tiek greitai žmonių evakuacijai.
Kijevo kavinės ir restoranai palaipsniui
atnaujina savo darbą.

https://biz.censor.net/news/3330818/yevrosoyuz_ta
_ukrayina_mojut_pidpysaty_ugodu_pro_liberalizatsiy
u_vantajnogo_tranzytu_mininfrastruktury

ES taryba pritarė 17 milijardų eurų
panaudojimui iš ES fondų pagalbai
pabėgėliams iš Ukrainos.
Ukrainos vyriausybė yra pasirengusi plėtoti
valstybės garantijų programas, skatinančias
verslo kreditavimą.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/4/73370
31/
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2022-04-03

2022-04-03

2022-04-04

2022-04-04

2022-04-04

https://ubn.news/uk/cherez-vijnu-dohodi-vidmitnih-operaci/

https://www.straitstimes.com/world/europe/ukraine
-eyes-romanian-port-for-key-farm-exports
https://investory.news/minekonomiki-ocinyuyepadinnya-vvp-ukraini-v-pershomu-kvartali-2022-rokuu-16/

https://espreso.tv/ukraina-cherez-viynu-skorotilaeksport-udvichi-import-bilsh-nizh-utrichiminekonomiki
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/econo
my/pislya-vijni-vzhe-ne-bude-yak-ranishe-v-ukrainiformuetsya-absolyutno-nova-sistema-logistiki.htm

https://nashkiev.ua/life/ekonomichnii-front-tsekafe-ta-restorani-yaki-vidnovili-robotu-v-kievi

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3448253urad-gotovij-nadati-derzavni-garantii-dlakredituvanna-pidpriemstv.html

Rumunija balandžio 5 d. panaikina visus
leidimų reikalavimus Ukrainos vežėjams.
Tai leis Ukrainos vežėjams pasinaudoti
alternatyviu maršrutu, reikalingu grąžinti
automobilius, krovinius ir vairuotojus iš
Azerbaidžano, Turkmėnijos ir Uzbekijos.
Lenkija siekia sukurti logistikos centrą
pasienyje su Ukraina, kad padidintų savo
pajėgumus gabenti Ukrainos žemės ūkio
produktus.
Ukrainos nacionalinio banko duomenimis,
Ukrainos bankų sektoriuje neveiksnių
paskolų (VPL) dalis vasario mėnesį
sumažėjo 2,9% iki 26,6% nuo 29,5%.
Zaporizhstal metalo gamykla iš dalies
atnaujino gamybą.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/
4/7137205/

2022 m. balandžio 1 d., preliminariais
duomenimis, Ukrainos aukso ir užsienio
valiutos atsargos sudarė 28,1 mlrd. USD, t.y.
paaugo 2%
Boryspilio oro uostas per karą prarado 115
mln. USD pajamų, o Ukrainos paštas –
daugiau nei 16 mln. USD.
Ukraina jau gavo 3 mlrd. eurų finansinės
pagalbos iš savo partnerių.

https://economy.24tv.ua/berezni-zolotovalyutnirezervi-ukrayini-zrosli-2_n1939209

2022-04-07

Ukraina stabdo importą ir eksportą su
Rusijos Federacija.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukrajinarosija-embargo/31795064.html

2022-04-08

Austrija panaikino krovinių vežimo
apribojimus Ukrainos vežėjams.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/8/6854
67/

2022-04-08

Ukrainos atkūrimo planas (U-24) bus
įgyvendintas trimis etapais.

https://ubn.news/uk/plan-vidnovlennya-ukrayinibude-realiz/

2022-04-08

Oro vežėjai pasaulyje siekia įdarbinti
Ukrainos lėktuvų mechanikus.

https://www.aircargocarriers.com/ukrainian-refugeepriority-job-application/

2022-04-05

2022-04-06

2022-04-06

2022-04-06

2022-04-06

2022-04-06

2022-04-07

2022-04-09

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von
der Leyen pranešė, kad kampanija „Stand
Up for Ukraine“ surinko 9 milijardus eurų
karo nukentėjusiems žmonėms tiek
Ukrainoje, tiek užsienyje ir pažadėjo dar 1

https://harchi.info/articles/polshcha-zbuduye-suhyyport-dlya-eksportu-ukrayinskoyi-agrarnoyi-produkciyi

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3450250castka-nepracuucih-kreditiv-u-bankivskomu-sektoriznizilasa-do-266-nbu.html
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/6/6853
21/

https://ubn.news/uk/aeroport-borispil-vtrativ%e2%82%b435-mlrd-v/

https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/3451244-ukraina-vze-otrimala-3milardi-finansovoi-dopomogi.html

https://espreso.tv/kampaniya-stand-up-for-ukrainezibrala-ponad-10-mlrd-evro-ursula-fon-der-lyaen

milijardą eurų iš Europos rekonstrukcijos ir
plėtros banko.
2022-04-09

Jungtinė Karalystė skirs papildomą karinę ir
finansinę pagalbą Ukrainai.

https://ukrainian.voanews.com/a/boris-jonson-visitviyna-ukraina-rf-rosia-kyiv/6522234.html

2022-04-09

Tarptautinis valiutos fondo specialioje
sąskaitoje Ukrainai remti lėšos bus skirtos
biudžeto, mokėjimų balanso ir ekonomikos
stabilizavimo reikmėms.
ES delegatūros Ukrainoje vadovas: Ukraina
turi galimybę gauti šalies kandidatės į ES
statusą po kelių mėnesių, galbūt birželį.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/822561.h
tml

Ukrainos vyriausybė skyrė lėšų
išlaisvintoms teritorijoms atkurti: Kijevo
regionui buvo skirta 400 mln. grivinų ,
Černigovo ir Sumų regionams – 250 mln,
dar 100 mln. grivinų skirta Žitomiro sričiai.
Ukraina šiemet gali išlikti maisto
eksportuotojų dešimtuke, jei pavyktų
atblokuoti jūrų uostus.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3454146na-vidbudovu-zvilnenih-teritorij-iz-rezervnogo-fondunapravili-persij-milard-smigal.html

2022-04-11

Pasaulio bankas prognozuoja Ukrainos
ekonomikos susitraukimą beveik perpus.

https://delo.ua/uk/economy/svitovii-bankprognozuje-padinnya-ekonomiki-ukrayini-cerez-viinumaize-napolovinu-395421/

2022-04-11

Teisėsaugos pareigūnai sustabdė beveik
7000 prorusiškų įmonių turto (kapitalo)
išėjimą (atsiėmimą) , kuris galėtų būti
panaudotas kariniams veiksmams Ukrainoje
remti, išėmimą.
Agrarinis fondas pradėjo būsimojo (2022
m.) grūdų derliaus pirkimą: 50-70%
perkamų grūdų vertės avansiniai mokėjimai
leis ūkininkams pasiruošti sėjai.
Ukrainos darbo rinka rodo augančio
aktyvumo požymius: kovą paklausiausi
buvo vairuotojai ir statybininkai.
Tarptautinė plėtros asociacija patvirtino 1
mlrd. USD pagalbą Ukrainai, o Pasaulio
bankas padidins ją iki beveik 1,5 mlrd. USD.
V. Zelenskis pasirašė įstatymą, suteikiantį
visišką garantiją banko indėlių grąžinimui,
jei bankas pasitrauktų iš rinkos karo padėties
metu ir po trijų mėnesių.

https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/3454697-policia-zablokuvalavivedenna-aktiviv-majze-7-000-kompanijpovazanih-z-rf.html

2022-04-10

2022-04-10

2022-04-10

2022-04-11

2022-04-11

2022-04-12

2022-04-12

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3453905ukraina-moze-otrimati-status-kandidata-na-vstup-ves-vze-u-cervni-maasikas.html

https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/3454020-ukraina-zmoze-zalisitis-utop10-eksporteriv-prodovolstva-akso-rfrozblokue-porti.html

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3454819agrarnij-fond-rozpocav-zakupivli-zerna-cogoricnogovrozau.html
https://ubn.news/uk/ukrayinskij-rinok-pracidemonstruye-o/

https://ua.interfax.com.ua/news/general/823558.ht
ml
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/12/68
5636/

2022-04-12

Karo metu Ukrainoje maisto produktų
pakaks.

https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/3455521-v-ukraini-ne-bude-deficituproduktiv-cerez-vijnu-minagropolitiki.html

2022-04-12

Ukreximbank“ iš Pasaulio banko pritraukia
100 mln. USD, kad galėtų teikti ilgalaikius
kreditus strateginių ūkio sektorių įmonėms.

https://ukranews.com/ua/news/848787ukreksimbank-zaluchyt-100-mln-u-svitovogo-bankudlya-kredytuvannya-ukrayinskogo-biznesu

2022-04-13

Ukrainos Sveikatos apsaugos ministerija ir
Pasaulio bankas už 1 mlrd. grivinų nupirks
įrangą medicinos įstaigoms, teikiančioms
pagalbą asmenims, nukentėjusiems karo.
Nekilnojamojo turto rinka Ukrainoje žengia
pirmuosius žingsnius atsigavimo link,
žmonės pradeda investuoti į naujus pastatus.
Ukrainos siuntų tarnyba Nova Poshta
pradėjo bendradarbiavimą su Jungtinėmis
Tautomis: gabens humanitarinę pagalbą
gabenimą iš Europos šalių ir suteiks patalpas
Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių
komisaro biuro humanitarinei būstinei.
Bendri Ukrainos nuostoliai dėl karo siekia
600 mlrd. USD.

https://www.ukr.net/news/details/health/90810606.
html

2022-04-13

Į iš okupantų atkovotas gyvenvietes
Chersono srityje vežamas maistas, vaistai,
dirba energetikai, remontuojamos
vandentiekio sistemos.

https://www.ostro.org/general/society/news/632777
/

2022-04-14

Valstybės įmonė „Ukrenergo“ atkūrė beveik
60% sunaikintos Kijevo, Černigovo ir
Mikolajivo sričių elektros magistralinių
tinklų infrastruktūros ir pagrindinius darbus
planuoja baigti gegužės pradžioje.
Ukraina neketina riboti miežių, kukurūzų,
rapsų, sojų, saulėgrąžų sėklų ir aliejaus
eksporto
Daugiau nei 80 % Ukrainos langų gamyklų
atnaujino gamybą.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/824221.ht
ml

PrivatBank skiria 2 mlrd. grivinų mažų
įmonių kreditavimui. Paskolas numatoma
skirti įmonėms, kurios eksportuoja arba
dirba valstybei kritinėse srityse stabdant
Rusijos agresiją ir įveikiant jos pasekmes.
Ukrainos koncernas „Metinvest“ šarvams
nemokamai skirs 900 tonų plieno, iš kurio
bus pagaminta apie 80 000 neperšaunamų
liemenių Ukrainos kariuomenei. Dar 10000

https://minfin.com.ua/ua/2022/04/15/83797062/

2022-04-13

2022-04-13

2022-04-13

2022-04-14

2022-04-15

2022-04-15

2022-04-15

https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/13/68
5672/
Нова пошта почала співпрацювати з ООН —
доставлятиме гуманітарну допомогу у гарячі точки
/ НВ (nv.ua)

https://ubn.news/uk/zagalni-vtrati-ekonomikiukrayini-st/

https://agroelita.info/ukraina-ne-planuieobmezhuvaty-eksport-deiakykh-vydiv-ahrarnoiproduktsii/
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/15/685
800/

https://gordonua.com/news/war/metinvestahmetova-predostavit-zashchitnikam-ukrainy-90tysyach-bronezhiletov-1604752.html

neperšaunamų liemenių koncernas nupirko
užsienyje.
2022-04-16

Prasidėjus karui Ukrainos valstybės biudžeto
deficitas yra apie 8 mlrd. USD per mėnesį.

2022-04-17

Zelenskis paskelbė apie didelio masto būsto
programą ir pavedė vyriausybei aprūpinti
būstu ukrainiečius dėl karo netekusius namų.
Prognozuojama, kad infliacija Ukrainoje
šiemet sieks 10–20 proc.

2022-04-17

2022-04-18

2022-04-18

2022-04-19

2022-04-19

2022-04-19

2022-04-19

2022-04-20

2022-04-21

2022-04-21

2022-04-21

Valstybinis bankas „Ощадбанк“ pirmąjį
ketvirtį baigė pelningai (pelnas siekė 8,1
mln. USD).
Ukraina kreipėsi į G7 valstybes dėl 50 mlrd.
dolerių finansinės paramos ir svarsto
galimybę išleisti 0% obligacijas biudžeto
deficito padengimui.
„Pasaulio bankas rengia 170 milijardų
dolerių pagalbos paketą šalims dėl karo
Ukrainoje.
Apie 30% Ukrainos infrastruktūros
nukentėjo nuo Rusijos invazijos, nuostoliai
siekia apie 100 milijardų USD
Vis mažiau žmonių iš Ukrainos vyksta į
Lenkiją, pirmą kartą nuo karo pradžios į
Lenkiją atvyko mažiau žmonių nei iš
Lenkijos į Ukrainą.
TVF sumažino pasaulio ekonomikos
prognozę dėl Rusijos karo su Ukraina, o iki
2022 metų pabaigos Ukrainos ekonomika
susitrauks 35 proc.
Juodosios jūros uostų blokada gali sukelti
pasaulinę maisto katastrofą.

G7 šalių finansų ministrai paskelbė apie
daugiau nei 24 mlrd. USD pagalbą Ukrainai
2022 m. ir pasirengimą didinti paramą esant
poreikiui.
JAV prekybos rūmų Ukrainoje duomenimis
po 50 dienų karo Ukrainoje 41% rūmų narių
įmonių pilnai veikia, 50% įmonių toliau
veikia iš dalies.
Ukraina sėjos planą įgyvendins 75
procentais.

https://mind.ua/news/20239822-radnikzelenskogo-ociniv-deficit-derzhbyudzhetu-u-8mlrdmis
https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/3459552-zelenskij-anonsuvavmasstabnu-programu-budivnictva-zitla.html
https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/3459867-inflaciu-prognozuut-na-rivni1020-protagom-roku.html
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/18/68
5896/
https://ubn.news/uk/ukrayina-prosit-50b-dlyapokrittya-defici/

https://economy.24tv.ua/svitoviy-bank-gotuye170-milyardiv-dolariv-dlyakompensatsiyi_n1957006
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/825408
.html
https://ubn.news/uk/dedali-menshe-lyudej-yidutdo-polshi-z-uk/

https://mind.ua/news/20239982-mvf-znizivprognozi-zrostannya-svitovoyi-ekonomikicherez-vijnu-rosiyi-v-ukrayini
https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/3462152-blokada-cornomorskih-portivmoze-spriciniti-globalnu-prodovolcu-katastrofuoon.html
https://www.ukr.net/news/economics/Ministry_fi
nansov_stran_G7_obewajut_Ukraine_bolee_24_
mlrd_podderzhki-52870223.html
https://commercialproperty.ua/news/ukrainskiyrynok/amcham-ukraine-91-biznesiv-povnistyuabo-chastkovo-funktsionuyut/
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3464059minagropolitiki-ocikue-vikonanna-planu-posivnihrobit-na-75.html

2022-04-23

Ukraina ir Lenkija įkurs bendrą logistikos
įmonę, siekiant didinti Ukrainos eksporto
prekių pervežimą geležinkeliu.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/23/68
6169/

2022-04-25

Ukrainos agrarinės politikos ministras M.
Solskyi vizito Latvijoje metu aptarė prekių
eksporto per Latvijos uostus galimybes.
Jungtinė Karalystė panaikino visus muitus
prekėms importuojamoms iš Ukrainos.

https://agropolit.com/news/23733-ukrayinaeksportuvatime-zerno-cherez-latviyski-porti

2022-04-26

Ukrainos bendri karo nuostoliai gali siekti
iki siekė 600 milijardų USD.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/827450.ht
ml

2022-04-26

Ukrainos finansų ministerija pardavė karinių
obligacijų už 13 mlrd. (405 mln. JAV
dolerių)

https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/26/68
6275/

2022-04-26

Užsieniečiai galės įsigyti Ukrainos karinių
obligacijų.

https://ubn.news/uk/rozshyrenyjposhuk/?sq=&date_from=26.04.2022&date_to=2
6.04.2022

2022-04-27

ES svarsto visus muitų ir kvotų Ukrainos
eksportui panaikinimą. ES yra didžiausia
Ukrainos prekybos partnerė (2019 m. apie
40 % Ukrainos prekybos vyko su ES).
Dauguma tarifų ir kvotų taikomi žemės ūkio
produktams.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/27/686
311/

„Oschadbank“ kasdien išduoda daugiau nei
200 mln. grivinų paskolų šimtui
žemdirbiams. Viso žemdirbiams balandžio
viduryje išduota apie 5,430 mlrd. grivinų
paskolų, 80 proc. jų - su valstybės garantija
JAV generalinis prokuroras M. Garlandas
senatoriams pareiškė, kad Teisingumo
departamentas rems pastangas iš Rusijos
oligarchų konfiskuotą turtą siųsti tiesiai į
Ukrainą.
Ukrainoje per karą buvo sunaikinta apie 23
000 km kelių.

https://finclub.net/ua/news/oshchadbank-shchodniakredytuie-ahrariiv-na-200-mln-hrn.html

Ukrainos tarptautinės atsargos balandžio 22
d. siekė apie 27 milijardus USD ir dabar yra
tokio pat lygio, kaip ir karo pradžioje.
Privačių indėlių apimtys bankuose augo,
Ukraina ir toliau aptarnauja valstybės skolą.
Ukrainos nacionalinis bankas išpirko karinių
obligacijų už 50 mlrd. grivinų, bankui
priklausančių karinių obligacijų portfelis
sieks 70 mlrd. grivinų (2,2 mlrd. USD). Šį
karinių obligacijų išpirkimo apimčių

https://smida.gov.ua/news/allnews/miznarodnirezer
viukrainistanovlatblizko27mlrd

2022-04-26

2022-04-27

2022-04-27

2022-04-27

2022-04-27

2022-04-27

https://www.slovoidilo.ua/2022/04/26/novyna/ek
onomika/brytanskyj-uryad-skasuvav-vsi-mytaeksport-ukrayiny

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3469166bilsist-skasovanih-es-mit-stosuutsa-ukrainskoiagrarnoi-produkcii.html

https://finbalance.com.ua/news/henprokuror-sshapidtrimav-peredannya-ukrani-chastini-areshtovanikhrosiyskikh-koshtiv

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/827643.h
tml

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-banku-kvitni-zbilshiv-obsyagi-vikupu-viyskovih-ovdp-protezvertaye-uvagu-na-neobhidnist-aktivizatsiyi-rinkovihborgovih-zaluchen

padidėjimą balandį lėmė augantys biudžeto
poreikiai įvestų mokesčių pakeitimų ir
tarptautinio finansavimo mažėjimo fone.
2022-04-27
Vokietijos Federalinė vyriausybė ir įmonė
https://agroportal.ua/news/mir/nimechchinaDB cargo pagelbės Ukrainai išvežant grūdus organizovuye-dlya-ukrajini-zernoviy-mist
(iki 20 mln. tonų).
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/
2022-04-28
J. Bidenas pristatė įstatymo projektą dėl
28/7138577/
papildomo 33 mlrd. USD finansavimo
Ukrainai ir paprašė Kongreso jį greičiau
patvirtinti.
https://suspilne.media/233418-palata-predstavnikiv2022-04-28
JAV Atstovų rūmai patvirtino įstatymo
kongresu-ssa-shvalila-konfiskaciu-zamorozenihprojektą, leisiantį panaudoti Ukrainos
rosijskih-aktiviv/
atstatymui ir pagalbai lėšas, kurios buvo ar
bus konfiskuotos iš užsieniečių dėl JAV
numatytų sankcijų.
https://landlord.ua/news/port-klaipeda-hotovyi2022-04-28
Ukrainos, Lietuvos žemės ūkio ministrai ir
Europos žemės ūkio komisaras aptarė grūdų pryiniaty-chastynu-ukrainskoho-eksportnoho-zerna/
eksporto iš Ukrainos galimybes per
Klaipėdos uostą.
2022-04-28
Kas ketvirtas ukrainietis pabėgėlis (įskaitant Додому повернулися вже 25% українців – Forbes |
Економічна правда (epravda.com.ua)
ir šalies viduje perkeltus asmenis) grįžo į
savo namus.
https://www.henkel.ua/press-and-media/press2022-04-28
„Hankel“ atnaujina statybinių medžiagų
releases-and-kits/2022-04-28-hankel-restoresgamybą Ukrainoje, atsižvelgdama į esamą
production-in-ukraine-at-2-factories-1657664
karinę ir pramoninę situaciją bei
atsižvelgdama į prioritetą – darbuotojų
saugą. Pirmoji veiklą atnaujino Lvovo srities
gamykla, kuri specializuojasi Ceresit
statybinių mišinių gamyboje. Bendrovės
teigimu, „Henkel“ taip pat planuoja atkurti
gamyklą Vyšgorodo mieste, Kijevo srityje.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/34706822022-04-29
Ukraina gauna 88,5 mln. EUR dotaciją iš
ukraina-otrimala-vid-svitovogo-banku-885-miljonaPasaulio banko tikslinio fondo ir tikisi dar
grantovoi-dopomogi.html
495 mln. EUR
https://mig.com.ua/kabmin-zakriv-morporti2022-04-30
Dėl plataus masto Rusijos Federacijos
berdjanska-mariupolja-skadovska-ta-hersona-dovykdomo karo prieš Ukrainą Ukrainos
deokupacii-nakaz/
infrastruktūros ministerija nusprendė
uždaryti Mariupolio, Berdiansko, Chersono
ir Skadovsko jūrų uostus, kol bus atkurta
kontrolė.
2022-04-30
Rusai vagia ukrainietiškus grūdus už šimtus https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analyti
cs-and-forecasts/tse-teror-rosiya-vkrala-namilijonų dolerių iš laikinai okupuotų
Luhansko, Donecko, Chersono ir Zaporožės okupovanih-teritoriyah-sotni-tisyach-tonn-zerna.htm
sričių teritorijų.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686
2022-04-30
Dėl raketų atakos Odesos regione buvo
474/
apgadintas vieno didžiausių Ukrainoje
Odesos oro uosto kilimo ir tūpimo takas, jo
tolesnis panaudojimas neįmanomas.
Parengė: Marijus Dunda, patarėjas, tel. +380674494909, marijus.dunda@urm.lt

