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Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2022-11-18 Londone vykusioje parodoje "Investment 

Roadshow 2022" Ukraina pristatė savo 

investavimo galimybes. Šiuo metu apie 10 

potencialių strateginių investuotojų iš 

Jungtinės Karalystės svarsto projektus 

Ukrainoje tokiose srityse kaip karinis-

pramoninis kompleksas, laivų statyba, IT, 

energetika ir infrastruktūra. Portfeliniai 

investuotojai domisi galimybe kurti atskirus 

investicinius fondus, skirtus tik 

investicijoms Ukrainoje. 

https://ubn.news/uk/ukrayina-predstavila-svoyi-

investicij/ 

2022-11-21 Tarptautinė investicinė įmonė „Flashpoint" 

kuria 75 mln. USD fondą, skirtą rizikos IT 

investicijoms Ukrainoje. 

https://ua.interfax.com.ua/news/investments/8735

84.html 

2022-11-21 Nepaisant karo, Vakarų Ukrainos regione 

atidaromas naujas pramonės parkas 

Novovolynsko mieste Voluinės srityje. 

Pramoniniame parke planuoja pradėti dirbti 

žuvies perdirbimo, maisto ir logistikos 

įmonės. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-

economy/3619017-v-ukraini-bila-kordoniv-z-

polseu-vidkrili-novij-industrialnij-park.html 

2022-11-23 Ukrainos farmacijos bendrovė "Farmak" 

investuos daugiau kaip 20 mln. eurų į naujos 

gamyklos Ispanijoje statybą. Įmonė, gamins 

sterilius vaistus tirpalų, suspensijų 

buteliukuose ir švirkštuose pavidalu. 

https://forbes.ua/ru/news/farmak-investue-ponad-

20-mln-u-noviy-zavod-v-ispanii-23112022-9973 

Startuoliai, rizikos kapitalas, FINTECH, informacinės ir ryšių technologijos, skaitmeninimas 

2022.11.04 Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius 

kompiuterinių paslaugų apimtys Ukrainoje 

padidėjo 13 %, o eksportas - 23 %. 

https://ubn.news/uk/u-2022-roci-it-industriya-

ukrayini-zrosla-na-13/ 

2022-11-04 Kijevas pateko tarp Pasaulio išmaniųjų 

miestų apdovanojimų finalininkų ir 

pretenduoja tapti išmaniausiu miestu 

pasaulyje. Kijevo valdžia demonstruoja, 

kaip skaitmeninės technologijos padeda 

miestams išlikti atspariems, daugiausia 

https://kmr.gov.ua/uk/content/vitaliy-klychko-

kyyiv-potrapyv-u-finalisty-world-smart-city-

awards-ta-pretenduye-na-zvannya 



dėmesio skirdama viešajam saugumui, 

judumo sistemoms ir siekdama, kad iki 2030 

m. visos administracinės paslaugos 

gyventojams būtų teikiamos internetu.  

2022-11-07 Apskaičiuota, kad bendra visų Ukrainos 

startuolių vertė siekia 23,3 mlrd. eurų. 

(pernai buvo  - 27,1 mlrd. eurų). Pagrindinė 

rizikos kapitalo dalis tenka tokioms šalims 

kaip Estija, Čekija, Kroatija ir Lenkija.. 

https://biz.censor.net/news/3378927/vartist_usih_

ukrayinskyh_startapiv_otsinyly_u_23_milyardy_

doslidjennya 

2022-11-15 Per karą Ukrainoje naujų IT specialistų 

skaičius išaugo 3,5 karto. Ukrainoje darbo 

ieško rekordinis skaičius IT specialistų - 70 

000, iš kurių 16 000 yra be patirties, t. y. 

daugiau nei 3,5 karto daugiau nei pernai. 

https://dev.ua/news/kriza-1668517873 

2022-11-17 Ukraina gali tapti  viena pagrindinių 

"žaliojo" vandenilio ir "žaliosios" elektros 

energijos tiekėjų ES. Ukrainos klimato 

sąlygos, laisvos teritorijos, saulės ir vėjo 

energija leidžia gaminti "žaliąją" elektros 

energiją už labai konkurencingą kainą.  

Ukraina gali pagaminti dešimtis milijonų 

tonų ekologiško ir pigaus amoniako ir turi 

stipriausias pozicijas bioenergetikos srityje.  

https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/17/737

6775/ 

2022-11-23 Dėl apšaudymų interneto prieiga Ukrainoje 

sumažėjo iki 35 % normalios interneto 

prieigos. 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/11/23/694
195/ 

2022-11-29 Nacionalinis Ukrainos bankas pateikė e. 

grivinos (skaitmeninių pinigų) - koncepcijos 

projektą. E. grivina - tai elektroninė 

Ukrainos valiutos forma, kuri bus tiesioginis 

centrinio banko įsipareigojimas. Pagrindinė 

jos paskirtis, anot priežiūros institucijos, yra 

veiksmingai atlikti visas pinigų funkcijas, 

papildant grynųjų ir negrynųjų grivinų 

formas.  

https://interfax.com.ua/news/economic/875236.ht

ml 

2022-11-30 Ukraina pirmą kartą laimėjo tarptautinį 

konkursą "European Enterprise Promotion 

Awards 2022" (EEPA). Skaitmeninės 

transformacijos ministerijos projekto tikslas 

- palengvinti verslininkų gyvenimą ir 

paremti juos bet kokiomis aplinkybėmis. 

https://odessa-journal.com/diia-business-has-won-

the-european-enterprise-promotion-awards/ 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2022-11-07 Ukraina ir Vokietija bendradarbiaus 

skaitmeninimo srityje.  UA skaitmeninės 

transformacijos ministerija patars Vokietijai 

vyriausybės ir viešojo sektoriaus 

https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-ta-

nimechchina-spivpracyuvatimut-u-sferi-

cifrovizaciyi-mincifri-ta-innovacijnij-centr-

derzhtehnologij-govtech-pidpisali-ugodu 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 



modernizavimo ir skaitmeninimo 

klausimais. Visų pirma kalbama apie 

Ukrainos patirtį viešųjų paslaugų 

skaitmeninimo, valstybės registrų apsaugos 

srityje, taip pat apie Ukrainos startuolių, 

techninių ir viešųjų ekosistemų patirties 

pristatymą.  

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija 

2022-11-01 Ukrainos GTS operatorius ir Slovakijos 

operatorius "Eustream a.s." susitarė pratęsti 

42 mln. kubinių metrų garantuotų pajėgumų 

Budineco punkte galiojimą iki 2023 m. kovo 

31 d., pranešė Ukrainos bendrovė. 

Pažymima, kad tai leis Ukrainos klientams 

importuoti papildomus dujų kiekius, o 

nerezidentams - laikyti dujas Ukrainos 

požeminėse saugyklose.  

https://www.epravda.com.ua/news/2022/11/1/693

300/ 

2022-11-09 Charkovo srityje esančiame 50 metų senumo 

telkinyje aptiktas didelis dujų telkinys. 

Valstybinė bendrovė 

"Ukrgazvydobuvannya" Charkovo srityje 

išgręžė naują gręžinį, iš kurio per dieną 

išgaunama 140 000 kubinių metrų dujų.. 

https://news.finance.ua/ua/na-harkivshhyni-

proburyly-novu-sverdlovynu-z-vysokymy-

pokaznykamy-vydobutku-hazu 

2022-11-09 Ukraina Rumunijos pasienyje atidaro didelį 

sunkvežimių patikros punktą.  

https://gmk.center/ua/news/ukraina-vidkrivaie-

novij-punkt-propusku-na-kordoni-z-rumuniieju/ 

2022-11-09 Europos Sąjunga pradėjo rengti preliminarią 

galimybių studiją dėl europinės vėžės 

geležinkelio tiesimo Ukrainoje ir 

Moldovoje. Tyrimą planuojama baigti iki 

2023 m. gegužės mėn. Dar prieš karą 

Ukraina planavo nutiesti 1435 mm Europos 

standartinės vėžės geležinkelį keturiomis 

atkarpomis: "Kijevas - Lvovas - valstybės 

siena", "Kijevas - Odesa", "Kijevas - 

Charkovas", "Kijevas - Dniepras - 

Zaporožė". Rusijos invazija šį procesą 

paspartino.  

https://urm.media/yevropejskij-soyuz-

rozroblyaye-obgruntuvannya-budivnicztva-

yevrokoliyi-v-ukrayini/ 

2022-11-10 Europos Parlamentas patvirtino Europos 

Sąjungos ir Ukrainos bei Moldovos 

susitarimus, kuriais siekiama palengvinti 

tarpvalstybinį prekių vežimą, laikinai 

palengvins krovinių vežimą keliais, 

leisdamos Ukrainos, Moldovos ir ES 

vežėjams važiuoti tranzitu per viena kitos 

teritoriją ir vykdyti veiklą tarp jų be 

standartinių leidimų. 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/11/10/69

3681/ 

2022-11-13 Paskelbta apie bandomąjį projektą 

"Ukrainos švarus kuras iš mažų modulinių 

branduolinių reaktorių", kurio metu 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/11/13/69

3766/ 



Ukrainoje bus vykdoma švaraus vandenilio 

ir amoniako gamyba naudojant patikimus ir 

saugius mažus modulinius branduolinius 

reaktorius (SMR) ir pažangias elektrolizės 

technologijas 

2022-11-14 Ukrainos Vyriausybė nusprendė išplėsti 

Dunojaus jūrų uostų  (Izmailo, Reni ir Ust-

Dunajsko) akvatoriją. 

 

Rumunija Dunojaus uosto kanalą  padarys 

veikiančiu visą parą. 

https://gmk.center/news/ukraina-rasshirit-

akvatoriju-morskih-portov-na-dunae/ 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-

economy/3612200-sulinskij-kanal-dunaj-corne-

more-pracuvatime-cilodobovo.html 

2022-11-14 Rusija sunaikino svarbų valstybinės 

bendrovės "Ukrenergo" įrenginį, todėl 

Ukrainoje ir toliau bus fiksuojami elektros 

energijos tiekimo sutrikimai Kijevo, 

Černigovo, Čerkasų, Žytomyro, Sumų, 

Charkovo, Poltavos ir Donecko regionuose. 

https://www.unian.ua/economics/energetics/vidklyu
chennya-svitla-rosiyani-poshkodili-odin-z-klyuchovih-
ob-yektiv-ukrenergo-12044820.html 

2022-11-15 UA Ministrų kabinetas papildomai skyrė 

360,7 mln. grivinų "Ukravtodor" kelių 

infrastruktūrai Ukrainos ir Lenkijos 

pasienyje plėtoti,.   

https://www.ukrinform.ua/rubric-

economy/3615163-urad-vidiliv-ponad-360-

miljoniv-na-rozbudovu-doroznoi-infrastrukturi-

na-kordoni-z-polseu.html 

2022-11-16 Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, 

remdamas pastangas užtikrinti pasaulinį 

aprūpinimą maistu ir padėti Ukrainos 

ekonomikai, nusprendė iki 2023 m. pabaigos 

investuoti 300 mln. eurų į ES projektą 

"Solidarumo keliai" 

https://ports.ua/%D1%94brr-investu%D1%94-

e300-mln-v-shlyahi-solidarnosti-dlya-

zablokovanogo-rosi%D1%94yu-eksportu-

ukra%D1%97nskogo-zerna/ 

2022-11-17 Ukraina, Slovakija, Čekija ir Vokietija 

teigiamai vertina galimybę sukurti bendrą 

vandenilio koridorių. Ukrainos, Slovakijos, 

Čekijos ir Vokietijos dujų perdavimo 

sistemų operatoriai baigė rengti preliminarią 

galimybių studiją dėl dujotiekių pritaikymo 

vandeniliui transportuoti. 

https://ubn.news/uk/ukrayina-slovachchina-

chehiya-ta-nimechchin/ 

2022-11-22 2022 m. Belgorodo-Dniestro jūrų uosto 

krovinių apyvarta gerokai išaugo. Per šešis 

mėnesius nuo darbo atnaujinimo Belgorodo-

Dniestro jūrų prekybos uostas 100 kartų 

padidino krovinių apyvartą, palyginti su 

2021 m. rezultatais 

https://www.ukrinform.ua/rubric-

economy/3619551-za-piv-roku-

bilgoroddnistrovskij-morport-zbilsiv-

navantazenna-u-100-raziv.html 

2022-11-22 Rusai apgadino beveik visas pagrindines 

šilumines ir hidroelektrines Ukrainoje. 

Pažymėtina, kad beveik kiekviena 

pagrindinė pastotė buvo bent kartą pažeista. 

Šiuo metu Ukrainos energetikos sistema yra 

stabilizuota, planuojami elektros energijos 

tiekimo nutraukimai. Po kiekvieno išpuolio 

prireikia laiko elektros energijos sistemai 

atkurti ir nuo vienos iki trijų dienų pereiti 

nuo avarinio prie planinio atjungimo. 

https://portal.lviv.ua/news/2022/11/22/rosiiany-
poshkodyly-majzhe-vsi-ukrainski-tes-ta-hes-
ukrenerho 

 

https://gmk.center/news/ukraina-rasshirit-akvatoriju-morskih-portov-na-dunae/
https://gmk.center/news/ukraina-rasshirit-akvatoriju-morskih-portov-na-dunae/
https://portal.lviv.ua/news/2022/11/22/rosiiany-poshkodyly-majzhe-vsi-ukrainski-tes-ta-hes-ukrenerho
https://portal.lviv.ua/news/2022/11/22/rosiiany-poshkodyly-majzhe-vsi-ukrainski-tes-ta-hes-ukrenerho
https://portal.lviv.ua/news/2022/11/22/rosiiany-poshkodyly-majzhe-vsi-ukrainski-tes-ta-hes-ukrenerho


2022-11-24 UA el. energijos gamintojai atnaujino 

gamybą, kurios pakanka patenkinti apie 50 

% UA vartojimo poreikių, o visos atominės 

elektrinės, išskyrus Zaporožės AE, 

palaipsniui didina pajėgumus. 

https://tvoemisto.tv/news/vyrobnyky_elektroener

gii_zabezpechyly_vzhe_50_potreb_krainy_14026

4.html 

2022-11-27 Ukrainos energetikos bendrovė (ECU) 

planuoja išbandyti elektros energijos 

importą iš Rumunijos 

https://www.ukrinform.ua/rubric-

economy/3622881-energeticna-kompania-

ukraini-planue-zdijsniti-testovij-import-

elektroenergii-iz-rumunii.html 

2022-11-28 Ukraina turi dvejų metų branduolinio kuro 

atsargas ir planuoja pradėti jo gamybą 

https://ubn.news/uk/ukrayina-maye-dvorichnij-

zapas-yadernogo/ 

2022-11-28 Ukraina ir Lenkija plėtos tarpvalstybinę 

energetikos infrastruktūrą. Planuojama 

atkurti  elektros liniją "Chmelnyckis - 

Žešuvas", tiesti naftotiekį Brodai-Adamovas 

ir t.t. 

https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-i-

polshcha-rozvivatimut-transkordonni-proekti-

energetichnoyi-infrastrukturi 

2022-11-29 Piko valandomis Ukrainos namų ūkiai 

suvartoja apie 16 000 MW. Todėl importas 

gali padengti mažiau nei 10 proc. 

suvartojimo 

https://biz.censor.net/news/3383815/import_elektro
energiyi_moje_pokryty_ne_bilshe_10_potreb_gerus 

 

2022-11-30 Dėl neveikiančių jūros uostų Ukraina kas 

mėnesį praranda daugiau nei 420 mln. 

dolerių, kuriuos galėtų gauti iš metalo 

gaminių eksporto 

https://thepage.ua/ua/news/eksport-metalu-z-

ukrayini-skilki-vtrachaye-shomisyacya-v-2022-

roci 

2022-11-30 Dėl karo Ukrainos grūdų eksportas per 

Lenkiją padidėjo 50 proc. 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/11/30/69

4429/ 

Bendra ekonominė informacija 

2022-11-01 2022 m. spalio mėnesį naujų automobilių 

populiarumas mažėjo tarp ukrainiečių. Spalį 

ukrainiečiai įregistravo 3100 naujų 

automobilių, t. y. 8 proc. mažiau nei rugsėjį 

ir 2,5 karto mažiau nei 2021 m. spalį, 

https://lviv.media/ekonomika/58664-u-zhovtni-

ukrayinci-zareyestruvali-ponad-3-tis-novih-

avtomobiliv-yaki-legkoviki-obirali/ 

2022-11-01 Ukrainos vyriausybė 2021 m. fiksavo 

šešėlinės ekonomikos padidėjimas iki 32 

proc. nuo BVP Šešėlinės ekonomikos lygis 

2021 m., palyginti su praėjusiais metais, 

padidėjo 2 procentiniais punktais. 

https://finbalance.com.ua/news/riven-tinovo-

ekonomiki-u-2021-rotsi-zris-do-32---otsinka-

uryadu 

2022-11-02 Rusijai pasitraukus iš reikšmingo susitarimo 

dėl grūdų eksporto iš Ukrainos, Ukrainos 

pasėlių eksportas padidėjo 10 kartų.  

Po to, kai rusija nustojo remti susitarimą, 

dabar patikrinimus atlieka tik Turkija ir 

Jungtinės Tautos. 

https://ubn.news/uk/eksport-urozhayu-z-ukrayini-

zris-u-10-raziv/ 

2022-11-02 Per pirmus dešimt šių metų mėnesių 

Ukrainos centrinis bankas grivinai palaikyti 

išleido daugiau kaip 20 mlrd. JAV dolerių. 

https://uaprom.info/news/186303-nbu-z-

pochatku-roku-vitrativ-pidtrimku-grivni-ponad-

20-mlrd.html 



2022-11-03 Vienintelė Ukrainos feronikelio gamykla 

buvo priversta sustabdyti gamybą dėl raketų 

atakos ir visuotinės žalos elektros tinklui. 

Bendrovė negali atnaujinti krosnių darbo. 

https://persha.kr.ua/news/economy/222106-

pobuzkyj-feronikelevyj-kombinat-zupynyv-

vyrobnytstvo-cherez-vijnu/ 

2022-11-03 Masiniai raketų išpuoliai, energetikos 

sistemos griovimas ir nuolatiniai elektros 

energijos tiekimo nutraukimai paveikė 

Ukrainos darbo rinką. Piko metu darbo 

ieškančiųjų ir darbdavių aktyvumas 

sumažėjo 10-15 proc., laisvų darbo vietų 

skaičiaus augimas sustojo 

https://marketer.ua/ua/rocket-attacks-and-power-

outages-slowed-labor-market-growth-but-it-held-

up/ 

2022-11-06 Kryvyj Riho pietinė kasybos ir perdirbimo 

gamykla po 4 mėn. prastovos atnaujina 

gamybą. Lapkričio mėnesio gamybos planas 

sudaro 13,4 % praėjusių metų lapkričio 

mėnesio apimties. Apimties sumažėjimo 

priežastis - nutrauktas produktų gabenimas 

jūra iš Odesos uostų ir nuo spalio pradžios 

atsiradęs elektros energijos trūkumas. 

https://suspilne.media/310966-krivorizkij-

pivdennij-girnico-zbagacuvalnij-kombinat-

vidnovlue-virobnictvo-pisla-4-misaciv-prostou/ 

2022-11-07 Per aštuonis rusijos invazijos mėnesius 

(2022 m. kovo-spalio mėn.) Ukraina į 

užsienio rinkas pristatė 26,2 mln. tonų 

grūdų, ankštinių, aliejinių augalų sėklų ir jų 

produktų. Iki visiškos karinės invazijos 

Ukraina per mėnesį vidutiniškai 

eksportuodavo 5-6 mln. tonų žemės ūkio 

produktų, daugiausia per Juodąją jūrą.  

https://itta.info/ukra%d1%97na-z-pochatku-vijni-

eksportuvala-262-mln-tonn-

silgospprodukci%d1%97-minagropolitiki/ 

2022-11-07 Penkios strateginės įmonės ("Ukrnafta", 

"Ukrtatnafta", "AvtoKrAZ", 

"Zaporizhtransformator" ir "Motor Sich") 

buvo priverstinai perleistos karo reikmėms, 

o šį sprendimą lėmė karinė būtinybė. 

Ukraina gali ir toliau priimti sprendimus dėl 

didelių įmonių nacionalizavimo valstybės 

gynybos tikslais.  

https://forbes.ua/news/perekhid-u-vlasnist-

derzhavi-aktiviv-pyati-strategichnikh-

pidpriemstv-dopomozhe-sektoru-oboroni-

zelenskiy-07112022-9581 

2022-11-08 Ukrainos komercinio nekilnojamojo turto 

rinka atsigavo 70 proc.  Nuo lapkričio 1 d. iš 

326 prekybos centrų Ukrainoje veiklą 

atnaujino 241 prekybos centras, kurių 

išnuomotas plotas siekia 4,4 mln. 

kvadratinių metrų. Tai sudaro 76 % visų 

mažmeninės prekybos patalpų, įskaitant 

laikinai okupuotoje teritorijoje esančias 

patalpas. Dėl karo buvo sunaikinti 27 

komercinio nekilnojamojo turto objektai, 

kurių plotas viršijo 1 mln. kvadratinių metrų, 

tačiau 2022 m. bus atidaryti šeši nauji 

prekybos centrai, visi jie bus nedideli ir 

įsikūrę šalies vakaruose. 

https://ubn.news/uk/ukrayinskij-rinok-

komercijnoyi-neruh/ 



2022-11-08 Prekių eksportas iš Ukrainos sumažėjo 32 

%, o importas - beveik 24 %. Spalio mėn. 

Ukraina eksportavo prekių už 3,8 mlrd. 

dolerių ir importavo už 4,6 mlrd. dolerių. 

Palyginti su praėjusiais metais, per tą patį 

laikotarpį prekių eksportas sumažėjo 32,3 %, 

o importas - 23,9 %.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3609883-
minekonomiki-eksport-tovariv-za-desat-misaciv-vpav-
na-32-import-majze-na-24.html 

2022-11-09 Šiais metais Ukraina eksportavo rekordinį 

mėlynių kiekį. 2022 m. bendras šviežių 

mėlynių eksportas iš Ukrainos viršijo 2 500 

tonų, t. y. 50 % daugiau nei 2021 m. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-

economy/3610864-ukraina-cogoric-eksportuvala-

rekordni-obsagi-lohini.html 

2022-11-09 Ukrainos verslas du ketvirčius iš eilės 

skelbia gerėjančius verslo lūkesčius. Tai 

rodo, kad verslas pamažu prisitaiko prie 

naujų sąlygų ir ruošiasi plėsti savo veiklą. 

https://investory.news/dva-kvartali-pospil-biznes-

demonstruye-pokrashhennya-dilovix-ochikuvan/ 

2022-11-10 Plieno gamyba Ukrainoje 2022 m. sudaro 

trečdalį praėjusių metų lygio 

https://www.ukrinform.ua/rubric-

economy/3611571-virobnictvo-stali-v-ukraini-

cogoric-skorotilosa-vtrici.html 

2022-11-11 Infliacija Ukrainoje padidėjo iki 26,6 %. https://www.epravda.com.ua/news/2022/11/10/69

3689/ 

2022-11-13 Nepaisant karo, Ukraina padidino lengvųjų 

automobilių gamybą. 

https://socportal.info/ua/news/v-ukraine-rastet-

proizvodstvo-avtomobilei/ 

2022-11-14 Ukraina išleido 7 mlrd. dolerių daugiau 

importui nei gavo iš eksporto. 

https://forbes.ua/news/tovaroobig-za-10-

misyatsiv-dosyag-81-mlrd-naybilshe-ukraina-

importuvala-tovariv-z-kitayu-eksportuvala-v-

polshchu-14112022-9729 

2022-11-15 Ukraina turi pastatyti apie 200 kietųjų 

atliekų perdirbimo gamyklų,  kurios atliekų 

tvarkyme taiko hierarchijos principą ir 

žiedinės ekonomikos principą. Priėmus 

Atliekų tvarkymo įstatymą Ukraina atvėrė 

savo sienas užsienio investuotojams. 

https://ubn.news/uk/za-ocinkami-ukrayini-

neobhidno-zbuduv/ 

2022-11-15 Ukraina nori išplėsti grūdų koridorių iki 

Mykolajivo ir Olvijos uostų. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-

economy/3614616-ukraina-proponue-rozsiriti-

zernovij-koridor-na-porti-mikolaiv-ta-olvia.html 

2022-11-16 Ukrainos užsienio valiutų rinkoje didėja 

euro vaidmuo. Taip yra dėl to, kad nuo karo 

pradžios pasikeitė eksporto struktūra. Tam 

įtakos turi ir didelis Europoje atsidūrusių 

migrantų skaičius 

https://ubn.news/uk/na-valyutnomu-rinku-

ukrayini-posilyuyet/ 

2022-11-16 Sėkmingai surengus mažos apimties 

privatizavimo aukcionus per platformą 

"Prozorro.Sales", į įvairių lygių biudžetus 

buvo paskirstyta 499,6 mln. grivinų. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-

economy/3615860-mala-privatizacia-

onlajnaukcioni-vze-prinesli-budzetu-500-

miljoniv.html 

2022-11-16 Keleivių vežimas autobusais Ukrainoje 

didėja 550 proc.   

https://www.epravda.com.ua/news/2022/11/16/69

3891/ 

2022-11-17 Ukraina sumažino ketaus eksportą 58 %, o 

juodųjų metalų - 64 %. Per pirmus 10 2022 

m. mėnesių 

http://pmguinfo.dp.ua/ukraina?start=50 



2022-11-17 Grūdų koridoriaus iniciatyva pratęsta 

keturiems mėnesiams, Jungtinės Tautos ir 

Turkija išlieka iniciatyvos garantais. 

https://focus.ua/uk/economics/537394-zernovuyu-

iniciativu-prodlili-esche-na-4-mesyaca-ukraina-

predlozhila-rasshirit-koridor 

2022-11-18 "Ukroboronprom" kartu su mažiausiai 

šešiomis NATO valstybėmis narėmis 

gamins ir kurs sunkiąją ginkluotę ir karinę 

įrangą. UA jau pradėjo bendradarbiauti su 

Lenkijos, Čekijos, Prancūzijos, Danijos ir 

kitų šalių įmonėmis, kad sukurtų uždaro 

ciklo šaudmenų, šarvuotų transporto 

priemonių ir raketų paleidimo įrenginių 

gamybos linijas, taip pat kurtų naujus 

aukštųjų technologijų ginklus 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3617458-

ukraina-viroblatime-vazke-ozbroenna-ta-

vijskovu-tehniku-z-sistma-krainami-nato.html 

2022-11-21 2022 m. trijų ketvirčių duomenimis, Ukraina 

tapo didžiausia sviesto ir sūrio tiekėja į 

Europos Sąjungą. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-

economy/3618875-ukraina-stala-najbilsim-

postacalnikom-verskovogo-masla-ta-siru-do-es-

eksperti.html 

2022-11-22 "Dragon Capital" sumažino Ukrainos BVP 

prognozę. Bendrovė "Dragon Capital" 

pablogino Ukrainos ekonomikos prognozę, 

numatydama, kad 2022 m. pabaigoje 

ekonomika smuks 32 % per metus, o kitais 

metais tikisi 5 % metinio nuosmukio. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3619749-
dragon-capital-pogirsiv-ricnij-prognoz-padinna-vvp-
ukraini.html 

2022-11-23 Naujajame UA biudžete 2023 m. realiojo 

BVP augimo prognozė pakoreguota iki 

konservatyvesnės 3,2 % vietoj ankstesnės 

4,6 % prognozės, o 2023 m. infliacijos 

prognozė sumažinta nuo 30 % iki 28 %. 

2023 m. valstybės biudžeto pajamos sudarys 

1,330 trilijono grivinų, iš jų bendrojo fondo 

pajamos - 1,173 trilijono grivinų ir 

specialiųjų fondų pajamos - 156 mlrd. 

Valstybės biudžeto deficitas taip pat 

padidėjo 17 mlrd. grivinų - iki 20,6 % BVP. 

Nacionaliniam saugumui ir gynybai 

skiriamos lėšos sudaro apie 50 proc. viso 

biudžeto. Tai sudaro 1,141 trilijono grivinų, 

arba 18,2 % BVP. 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/11/23/69

4187/ 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-

economy/3620480-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-

derzbudzet2023.html 

 

2022-11-24 Didmeninės, mažmeninės prekybos ir 

perdirbimo pramonės sritys išliko vienos 

didžiausių mokesčių mokėtojų Ukrainoje 

karo metais. 

https://zt.tax.gov.ua/media-ark/news-
ark/634748.html 

2022-11-27 Verslumo ir eksporto plėtros biuro 

duomenimis, 2022 m. sausio-spalio mėn. 63 

proc. Ukrainos eksporto teko ES šalims, iš 

kurių daugelis - centriniams ir rytiniams 

regionams. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3623108-
z-pocatku-roku-63-vsogo-ukrainskogo-eksportu-
spramuvali-do-krain-es.html 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3619749-dragon-capital-pogirsiv-ricnij-prognoz-padinna-vvp-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3619749-dragon-capital-pogirsiv-ricnij-prognoz-padinna-vvp-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3619749-dragon-capital-pogirsiv-ricnij-prognoz-padinna-vvp-ukraini.html
https://www.epravda.com.ua/news/2022/11/23/694187/
https://www.epravda.com.ua/news/2022/11/23/694187/
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3620480-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-derzbudzet2023.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3620480-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-derzbudzet2023.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3620480-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-derzbudzet2023.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3623108-z-pocatku-roku-63-vsogo-ukrainskogo-eksportu-spramuvali-do-krain-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3623108-z-pocatku-roku-63-vsogo-ukrainskogo-eksportu-spramuvali-do-krain-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3623108-z-pocatku-roku-63-vsogo-ukrainskogo-eksportu-spramuvali-do-krain-es.html


2022-11-29 Iki kitų metų pabaigos Ukraina iš ERPB 

tikisi gauti 3 mlrd. eurų investicijų tokių 

prioritetinių sektorių kaip skaitmeninė 

ekonomika, žemės ūkis, įskaitant perdirbimo 

ir maisto pramonę, taip pat metalurgija 

plėtrai. 

https://pigua.info/uk/post/news-of-ukraine-and-

world/ukraina-cekae-vid-ebrr-investicij-na-3-

mlrd-evro-do-kinca-2023-roku 

 

2022-11-29 "Metinvest Group" plieno gamyklos 

atnaujino veiklą po sisteminio gedimo 

Ukrainos elektros tinkle, įvykusio dėl rusijos 

raketų smūgio. 

https://minprom.ua/news/289251.html 

2022-11-30 Ukrainiečiams bus suteikta teisė gauti 

pajamų iš žemės gelmių naudojimo. 

https://www.epravda.com.ua/news/2022/11/30/694
437/ 

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija  

2022-11-16 Ukrainoje yra daugiau kaip 73 % ES 

reikalingų svarbių naudingųjų iškasenų. 

2021 m. Ukraina pateko tarp 10 šalių, 

gaminančių daugiausiai titano, geležies 

rūdos, kaolino, mangano, cirkonio, grafito. 

Iš 120 pasaulyje suvartojamų mineralų rūšių 

117 buvo rasta Ukrainos gelmėse. Be to, 22 

iš 30 naudingųjų iškasenų, įtrauktų į ES 

svarbiausiųjų sąrašą, telkiniai yra Ukrainos 

teritorijoje 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3615996-
v-ukraini-zoseredzeni-pokladi-22-z-30-korisnih-
kopalin-kriticnih-dla-es-smigal.html 

Parengė: Marijus Dunda, patarėjas, tel. +380674494909, marijus.dunda@urm.lt 


