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Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
Startuoliai, rizikos kapitalas, FINTECH, informacinės ir ryšių technologijos, skaitmeninimas
2020-12-02
Google labai gerai įvertino Ukrainos IT
https://tech.liga.net/technology/novosti/googl
kompanijos RefaceAI aplikaciją Reface.
e-nazval-ukrainskoe-prilojenie-refaceodnim-iz-luchshih-v-2020-godu
2020-12-02
Didelė Ukrainos IT kompanija Genesis kurs https://tech.liga.net/technology/novosti/krupn
mobiliuosius žaidimus. Ketina užimti 1 proc. aya-ukrainskaya-it-kompaniya-zaymetsyašalies rinkos, kuri vertinama USD 159,3
sozdaniem-igr
mlrd.
2020-12-28
Ukrainos išradėjai kuria projektus
https://tech.liga.net/technology/article/400garsiausioms pasaulio bendrovėms.
mln-na-patentah-kak-ukrainskie-ilonymaski-sozdayut-proekty-dlya-cisco-sony-isamsung
2020-12-16
Ukrainos kapitalo kompanija Firefly
https://nv.ua/biz/markets/firefly-poluchilaAerospace pasirašė sutartį su NASA mažųjų
kontrakt-nasa-na-dostavku-mikrosputnikovpalydovų tiekimui.
novosti-ukrainy-50130145.html
2020-12-29
Ukrainos programavimo palaikymo kūrimo
https://tech.liga.net/technology/novosti/ciklu
kompanija Ciklum pritraukė strategines
m-privlek-strategicheskie-investitsii-otinvesticijas.
osnovatelya-cognizant
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
2020-12-02
Air Baltic nuo gruodžio 1 d. pradėjo
https://www.unian.net/tourism/news/airbaltic
tiesioginius skrydžius Vilnius – Kijevas.
-zapuskaet-pryamye-reysy-mezhdu-kievomSkrydžiai bus vykdomi 2 kartus per savaitę.
i-vilnyusom-novosti-11239616.html
2020-12-05
Atnaujintame Travel Risk Map žemėlapyje
https://korrespondent.net/lifestyle/travel/430
2021 m. Ukraina pateko tarp labiausiai
2651-ukrayna-popala-v-reitynhpavojingų krypčių kelionėms.
ekstremalnykh-stran-dlia-turyzma
2020-12-12
Tarptautiniame Borispilio oro uoste šiemet
https://nv.ua/biz/markets/aeroport-borispolkeliautojų srautas mažėjo 66 proc.
passazhiropotok-s-nachala-goda-upal-nadve-treti-novosti-ukrainy-50128899.html
2020-12-12
Dėl Covid sumažėjus turistų skaičiui Kijevas https://nv.ua/kyiv/turizm-v-kieve-gorod2020 m. neteko apie USD 1 mlrd.
poteryal-milliard-dollarov-v-2020-godunovosti-kieva-50129165.html

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
2020-12-02
EK ataskaita: Vidutinė elektros energijos
parai į priekį kaina Ukrainoje beveik 2
kartus didesnė nei ES.
2020-12-12
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2020-12-23

2020-12-23

Rusiškų dujų tranzitas per Ukrainą šiais
metais mažėjo beveik dvigubai ir siekė 50
mlrd. m3.
Ukraina per tarpininkus ES ir toliau iš
Rusijos perka įrangą savo atominėms
elektrinėms. Ir dar gerokai permoka.
Naujai paskirtas valstybinės bendrovės
„Ukroboronprom“ vadovas J.Gusev sako,
kad 2021 m. šio koncerno nebeliks.
Skaidrinant šios šakos veiklą bus dirbama
korporatyvinio valdymo principais, o vietoje
esamo koncerno bus įkurtos kelios holdingo
kompanijos.
Ukraina nutrauks penkias sutartis
energetikos srityje su NVS.
Kataro kompanija Nebras Power Investment
Management perka dvi saulės elektrines
Ukrainoje.
Energoatom nusprendė nebevežti panaudoto
branduolinio kuro saugojimui į Rusiją.

Bendra ekonominė informacija
2020-12-02
Oficialus darbo užmokestis Ukrainoje spalio
mėn augo 10,6 proc., lyginant su tuo pačiu
2019 m. laikotarpiu.
2020-12-02
Globaliame tabako pramonės lobizmo
reitinge Ukraina pablogino rodiklius. Iš 33
Europos šalių užimaė 27 vietą.
2020-12-02

Verchovna Rada balsavo už kasos aparatų
įvedimo nukėlimą iki 2022 sausio 1 d.
smulkiajam verslui.
EBA (European Business Association)
vadovės nuomone, kasos aparatų įvedimo
nukėlimas stiprina šešėlinį sektorių
Ukrainoje. Toliau išlieka nelygios sąlygos
verslui.
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https://nv.ua/biz/markets/cena-naelektroenergiyu-v-ukraine-okazalas-odnoyiz-samyh-vysokih-v-evrope-novosti-ukrainy50127230.html
https://korrespondent.net/business/economics
/4303934-tranzyt-haza-ukraynoi-upalpochty-vdvoe
https://www.obozrevatel.com/economics/ukr
aina-zakupala-oborudovaniya-dlya-aes-vrossii-cherez-prokladki-v-es.htm
https://www.unian.net/economics/other/vsleduyushchem-godu-ukroboronpromprekratit-svoe-sushchestvovanie-novyyglava-koncerna-poslednie-novosti11242319.html

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/pro
schay-sng-ukraina-vyydet-iz-ryadasoglasheniy-v-sfere-energetiki
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/kat
arskaya-kompaniya-pokupaet-dve-ses-u-updrenewables-vasiliya-hmelnitskogo
https://nv.ua/biz/markets/energoatomukraina-perestanet-vyvozit-otrabotannoeyadernoe-toplivo-v-rf-novosti-ukrainy50132031.html
https://nv.ua/biz/economics/realnayazarplata-v-ukraine-vyrosla-bolee-chem-na10-novosti-ukrainy-50127155.html
https://www.ukrinform.ru/rubriceconomy/3145774-tabacnoe-lobbi-ukrainauhudsila-pokazateli-v-globalnomrejtinge.html
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/
12/1/668691/
https://nv.ua/biz/economics/v-eba-schitayutotstrochku-vvedeniya-rro-dlya-fopovmedvezhey-uslugoy-50127715.html

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

2020-12-02

2020-12-05

2020-12-05

2020-12-05

2020-12-05

2020-12-05

2020-12-12

2020-12-12

2020-12-12

2020-12-12

Nacionalinio banko vadovo pavaduotojas
D.Sologub sako, kad dėl įvesto „Savaitgalio
karantino“ per lapkritį ekonomika prarado
USD 300 mln.
Po atlikto valstybės audito siūloma
likviduoti Mykolajevo jūrų prekybos uostą
dėl uosto vadovybė neefektyvios veiklos, kai
buvo prarasta UAH 127 mln.
Per 10 š.m. mėnesių privatūs pinigų
pavedimai iš užsienio siekė USD 9,555
mlrd. 2019 m. pagal šį rodiklį Ukraina buvo
didžiausia tokių pajamų gavėja Europoje ir
Centrinėje Azijoje – USD 15,8 mlrd.
Finansų ministerijos duomenimis, Sveikatos
apsaugos ministerijos ir ligoninių sąskaitose
liko nepanaudotų UAH 31 mlrd. Tai liudija
neefektyvų valstybės biudžeto lėšų
panaudojomą.
Verchovna Rada priėmė naują vidaus
vandenų transporto įstatymą. Remiantis šiuo
įstatymu, bus pradėta pervežimo upėmis
reforma. Be valstybės dėmesio ilgus metus
likusio šio ekonomikos sektoriaus
infrastruktūra nudėvėta 75 proc.
Parlamento pirmininkas D.Razumkov
pasirašė 3 Verchovnos Rados priimtus
įstatymus dėl paramos verslui karantino
laikotarpiu.Numatytos vienkartinės UAH 8
tūkst. išmokos draustiesiems, vieningo
mokesčio už darbuotoją kompensavimas
darbdaviams bei vieningo socialinio
mokesčio individualia veikla
besiverčiantiems žmonėms anuliavimas.
Visa tai bus padengra iš kovai su Covid
numatytų lėšų.
Bendros valstybės išlaidos bedarbių
išmokoms nuo metų pradžios siekė UAH
14,55 mlrd.
Ekonomikos ministras I.Petraško
prognozuoja 2021 m. BVP augimą 4,8proc.
Šie metai bus užbaigti su 5 proc. kritimu, o
pirmajame kitų metų ketvirtyje BVP
kritimas mažės iki 3 proc.
Ukraina eksportavo rekordinį kiekį medaus.
Per 11 š.m. mėnesių eksportuota 69,8 tūkst.
tonų už USD 117,5 mln.
ES Ukrainai pervedė 600 mln.
makrofinansinę paramą. Pagal liepos mėn.

https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/ka
rantin-vyhodnogo-dnya-ukraina-za-mesyatspoteryala-poryadka-300-mln-nbu
https://korrespondent.net/business/companies
/4301633-audytory-predlahauitlykvydyrovat-nykolaevskyi-morskoi-port
https://korrespondent.net/business/economics
/4301564-perevody-v-ukraynu-uzhe-naproshlohodnem-urovne

https://korrespondent.net/business/financial/4
302261-mynfyn-na-schetakh-bolnytsukrayny-zastrialy-10-mlrd

https://www.unian.net/economics/transport/v
-ukraine-prinyat-novyy-zakona-ovnutrennem-vodnom-transporte-novostiukraina-11242112.html

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/
12/5/668858/

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/
12/7/668899/
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/vv
p-ukrainy-nachnet-rasti-s-aprelya-2021-gona-chto-rasschityvayut-v-minekonomiki

https://nv.ua/biz/markets/ukrainskiy-medpobil-rekord-ukraina-eksportirovalarekordnoe-kolichestvo-meda-novostiukrainy-50128785.html
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/1
2/9/7276376/
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pasirašytą ES-Ukrainos susitarimą, visa
paskolos suma sudaro EUR 1,2 mlrd.
Ukrainos ekonomikos ministerija pranešė,
kad lapkritį įvestas „savaitgalio karantinas“
neturėjo didelės įtakos šalies ekonomikai.
Praradimai siekia iki 0,06 procentinio
punkto.
Ukraina susitarė su Europos Investicijų
banku dėl EUR 640 mln. paskolos šalies
infrastruktūros ir transporto gerinimui.
Premjeras D.Šmygal sako, kad „savaitgalio
karantinas“ turėjo įtakos bedarbių skaičiui.
Nukentėjo aptarnavimo sektoriaus
darbuotojai.
Tik 10 proc. kompanijų vadovų tikisi
investicinio klimato pagerėjimo Ukrainoje
2021 metais
Ukrainoje grūdinių kultūrų derlius
mažiausias per trejus metus.
Ukrainos parlamentas ratifikavo laisvos
prekybos sutartį su JK.
Ukrainos parlamentas priėmė 2021 m.
valstybės biudžetą.
Naujuoju laikinai einančiu energetikos
ministro pareigas paskirtas buvęs Naftogaz
vykdantysis direktorius J.Vitrenko.
Paskirtas naujas Fiskalinės tarnybos
vadovas. Juo tapo V.Melnik, anksčiau dirbęs
įvairiose su finansiniais tyrimais susijusiose
pareigose
Iš pareigų pasitraukė Prezidento
administracijos vadovo pavaduotoja
J.Kovaliv. Ji buvo atsakinga už ekonomikos
sektorių.
Ministrų kabinetas nusprendė padidinti
elektros kainą buitiniams vartotojams.
Ukrainos vyriausybė atkūrė Žemės ūkio
ministeriją. 2019 metais jis buvo prijungta
prie Ekonomikos ministerijos.
Antonovo lėktuvų gamykla gavo valstybės
užsakymą pirmąkart nuo Nepriklausomybės
pradžios. Gynybos ministerija užsakė 3
lėktuvus.
Ukraina kitas dvi TVF paskolos dalis gaus
2021 metais, nors tikėjosi iki š.m. pabaigos.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/
12/9/668985/

https://gordonua.com/news/money/ukrainapoluchit-640-mln-ot-evropeyskogoinvesticionnogo-banka-1530857.html
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/
12/10/669026/

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/
12/15/669195/
https://korrespondent.net/business/economics
/4306708-ukrayna-sobrala-naymenshyi-zatry-hoda-urozhai
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/
12/16/669245/
https://nv.ua/biz/finance/gosbyudzhet-2021chto-prinyala-rada-novosti-ukrainy50130343.html
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/
12/21/669410/
https://biz.liga.net/all/all/novosti/kabminnaznachil-glavu-nalogovoy-militsii

https://news.liga.net/politics/news/zamglavyofisa-prezidenta-yuliya-kovaliv-uhodit-sdoljnosti
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/ka
bmin-povysil-tarif-na-elektroenergiyu-dlyanaseleniya
https://nv.ua/biz/economics/v-ukrainevosstanovili-minagropolitiki-novostiukrainy-50132896.html
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/
12/29/669634/

https://www.unian.net/economics/finance/kre
dity-mvf-dva-transha-ot-fonda-perenesenyna-2021-god-novosti-ukraina-11272598.html

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
2020-12-12
Lietuviško kapitalo prekybos centrų tinklas
„Novus“ atitinka tarptautinius kokybės
standatrus. Tokia audito išvada.
Parengė:

https://biz.liga.net/all/all/novosti/novusdokazal-sootvetstvie-mejdunarodnymstandartam-kachestva
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