LIETUVOS AMBASADA UKRAINOJE
AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ
2021 m. kovas
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
APIBENDRINIMAS
Parodos (įvairūs sektoriai), renginiai, mokymai, renginių duomenų bazės, viešieji pirkimai ir kt. verslo plėtrai ir
eksportuotojams aktuali informacija
DATA

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
Startuoliai, rizikos kapitalas, FINTECH, informacinės ir ryšių technologijos, skaitmeninimas
2021-03-02
Ukrainos startuolis pritraukė USD 3,4
https://nv.ua/biz/markets/delfast-sobral-3-4mln.elektrinių dviračių gamybai.
mln-dollarov-na-zavod-elektrobaykovnovosti-ukrainy-50144981.html
2021-03-05
Ukrainos URM per davo diplomtines
https://nv.ua/biz/tech/mid-ukrainy-zaymetsyaatstovybes užsienyje pradėjo IT eksporto
eksportom-it-uslug-novosti-ukrainyparamos projektą. Praėjusiais metais Ukrainos 50145970.html
IT eksportas šaliai uždirbo USD 5 mlrd.
2021-03-10
Ukrainos startuoliai tarp geriausių darbdavių
https://nv.ua/biz/markets/ukrainskie-gitlab-iJAV.
allset-popali-v-reyting-forbes-luchshihrabotodateley-ssha-novosti-ukrainy50146678.html
2021-03-15
Ukrainos rizikos kapitalo fondas Genesis
https://nv.ua/biz/markets/genesis-investmentsInvestments investuos po USD 100 tūkst. Į
vlozhitsya-vo-vse-ukrainskie-startapyukrainietčių ir baltarusių startuolius, jeigu jie
kotorye-proydut-v-y-combinatorpraeis pro Y Combinator atranką.
50147647.html
2021-03-17
Infrastuktūros ministras V.Kryklij per
https://www.ukrinform.ru/rubricsocialinius tinklus paskelbė, kad tarptautinis
economy/3209824-perevozcik-gunselkeleivių vežėjas Gubsel prisijungė prie
prisoedinilsa-k-servisu-smartticketvieningo elektroninio bilieto paslaugos
kriklij.html
SmartTicket.
2021-03-17
Ukrainos IT įmonės 2020 m. pritraukė USD
https://nv.ua/biz/tech/investicii-v-ukrainskie570 mln. 62%investicijų teko ukrainie
it-kompanii-prevysili-570-mln-dollarovnovosti-ukrainy-50148165.html
2021-03-23
Ukrainiečiai ženkliai permoka už naudojimąsi https://news.obozrevatel.com/economics/econ
banko kortelėmis. Dėl silpnos
omy/ukraintsyi-pereplachivayut-zaAntimonopolinio komiteto veiklos Visa ir
bankovskie-komissii-v-razyi-bolshe-chemMastercard sistemos savivaliauja.
evropejtsyi-nazvanyiprichinyi.htm?_gl=1*i8a2yu*_ga*MTIwOTY
xODAyNC4xNjA2NzM2NjQy*_ga_JBX3X2
7G7H*MTYxNjQ5MTcwOC42NC4xLjE2M
TY0OTIyNjYuMA..&_ga=2.6112506.834990
621.1616489505-1209618024.1606736642
2021-03-23
Bloomberg sudarytame Inovatyvių šalių
https://tech.liga.net/technology/novosti/ukrain
sąraše iš 60 reitinguotų Ukraina užėmė trečią a-zanyala-3-mesto-s-kontsa-v-reytinge-60-

vietą nuo galo. Lietuva – 40.

samyh-innovatsionnyh-stran-mira
https://www.bloomberg.com/news/articles/20
21-02-03/south-korea-leads-world-ininnovation-u-s-drops-out-of-top-10

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
2021-03-02
VRM ministras. A.Avakov pasisako prieš
elektros energijos pirkimą iš Rusijos: „geriau
maitinti savus oligarchus nei rusų.
„Ukrainos geležinkeliai“ šiemet pirks 100
naujų vagonų. Valstybės biudžete pirmąkart
per 30 metų šiam tukslui nunatyta nauja eilutė
su UAH 4,5 mlrd.
Naftogaz ir lenkų PGNiG pasirašė
memorandumą dėl bendros dujų telkinių
vakarų Ukrainoje paieškos.

2021-03-02

2021-03-30

Bendra ekonominė informacija
2021-03-02
Vasario mėn. Ukrainos biudžeto perviršis.
2021-03-02

Verslas tikisi ekonomikos atsigavimo.
Nacionalinio banko tyrimas rodo augančius
verslininkų lūkesčius.
Ukraina tapo trečia didžiausia paukštienos į
ES eksportuotoja 2020 m. Pažymėtina, kad
šios produkcijos eksportas buvo sumažintas
apie 20 % lyginant su 2019 m.

2021-03-03

2021-03-04

Premjeras D.Šmygal tiksi, kad iki birželio su
TVF bus pasirašytas staff level agreement. Iki
to laiko Ukrainos vyriausybė žada įvykdyti
penkias užduotis: dujų kainų liberalizavimą,
kitų metų biudžeto konsolidavimą, teismų
reformą, priimri įstatymą dėl nesąžiningo
turto deklaravimo ir NABU įstatymą.

2021-03-04

Nacionalinis bankas prognozuoja infliacijos
1

https://www.ukrinform.ru/rubriceconomy/3200113-avakov-ob-elektroenergiiiz-rf-lucse-budem-kormit-svoih-oligarhovcem-rossijskih.html
https://www.ukrinform.ru/rubriceconomy/3200384-ukrzaliznyca-priobretet100-novyh-passazirskih-vagonov.html
https://www.unian.net/economics/energetics/n
aftogaz-i-polskaya-pgnig-planiruyut-provoditrazvedku-v-zapadnom-regione-ukrainynovosti-segodnya-11371195.html
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/0
3/1/671511/
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/biz
nes-jdet-rosta-ekonomiki-negativ-tolko-vstroitelstve-indeks-ojidaniy-nbu
https://news.obozrevatel.com/economics/econ
omy/ukraina-voshla-v-top-3-eksporterovmyasa-ptitsyi-ves.htm?_gl=1*12a6itw*_ga*MTIwOTYxOD
AyNC4xNjA2NzM2NjQy*_ga_JBX3X27G7
H*MTYxNDc4MzY3MC40OS4xLjE2MTQ3
ODU4MDIuMA..
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/0
3/4/671625/

https://www.unian.net/economics/finance/nac

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

2021-03-10

2021-03-10

2021-03-10

2021-03-12

2021-03-15

šuolį š.m. vidury. Sausį vartotojų kainos augo
6,1% metiniu tempu.
Statistikos tarnybos duomenimis, vasario
mėn. infliacija siekė 7,5% lyginant su tuo
pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Nuo metų
pradžios infliacija augo 2,3%.
„Ukrzaleznycos“ vadovas V.Žmak kontatavo,
kad geležinkelių susidėvėjimas siekia 40%.
Jau daugelį metų remontui neskiriama
pakankamai lėšų.
Ukrainos ekonomika sausio mėn. susitraukė
beveik 3%. Tam įtakos turėjo sausio mėn.
karantino ribojimai.
Nacionalinė saugumo ir gynybos taryba
priėmė sprendimą nacionalizuoti įmonę
„Motor Sič“. Šios įmonės, gaminančios
lėktuvų ir sraigtasparnių turbininius variklius,
dalį akcijų valdo kinai.
JAV prekybos rūmų Ukrainoje aplausos
duomenimis, didžiausia problema verslas
nurodo teisės viršenybės nebuvimą.

2021-03-18

Ukrainos – ES prekyba. Ukraina išnaudojo 3
šių metų bemuites eksporto į ES kvotas.

2021-03-23

Tarptautinė finansų korporacija (IFC) iki
2024 m. Ukrainoje planuoja investuoti USD 3
mlrd. Pagrindinė sąlyga Ukrainai – visiškas
žemės reformos įgyvendinimas
Ukrainos prezidentas V.Zelenskis pasirašė
įstatymą, kuriuo, Nacionalinio saugumo ir
gynybos tarybos kovo 23 d. sprendimu,
trejiems metams įvedamos sankcijos 81
Rusijos įmonei ir 26 Rusijos piliečiams.
Ukrainos prezidentas V.Zelenskis pasirašė
įstatymą, kuriuo, Nacionalinio saugumo ir
gynybos tarybos kovo 11 d. sprendimu,
bendrovė „Motor Sič“ gražinama valstybės
nuosavybėn.

2021-03-24

2021-03-24

TVF nurodė, kokius įsipareigojimus privalo
įvykdyti Ukraina tolesniam
bendradarbiavimui.
Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
2021-03-12
Ukrainos kelių direkcija paskelbė apie
greitkelio Krakoviec- Brody-Rivne statybą
2021-03-30

bank-ozhidaet-rosta-inflyacii-s-zamedleniemk-koncu-goda-novosti-ukraina-11342177.html
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/0
3/9/671755/

https://biz.liga.net/all/transport/novosti/vukraine-pochti-40-jeleznodorojnyh-puteyiznosheny-glava-ukrzaliznytsi
https://www.unian.net/economics/finance/fina
nsovyy-krizis-ukrainskaya-ekonomikaprodolzhaet-padat-novosti-ukraina11348071.html
https://www.unian.net/economics/other/snboreshil-nacionalizirovat-motor-sich-poslednienovosti-11349661.html

https://www.ukrinform.ru/rubriceconomy/3208423-amerikanskaa-torgovaapalata-nazvala-glavnoe-prepatstvie-dlabiznesa-v-ukraine.html
https://nv.ua/biz/markets/torgovlya-s-esukraina-uzhe-ischerpala-tri-godovye-kvotyna-eksport-novosti-ukrainy-50148296.html
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/0
3/23/672211/

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/0
3/24/672237/

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/0
3/24/672247/

https://nv.ua/biz/economics/transh-mvfministr-finansov-obyasnil-chego-fond-zhdetot-ukrainy-novosti-ukrainy-50150811.html
https://biz.liga.net/ekonomika/avto/novosti/uk
ravtodor-anonsiroval-stroitelstvo-pervogo-

2021-03-30
2021-03-18

koncesijos pagrindu. Netrukus bus skelbiamas
konkursas rangos darbams.
Ukraina šiais metais planuoja eksportuoti 45
mln. t grūdų.
Ukrainos vyriausybė iš pareigų atleido
„Ukrzaleznycia“ („Ukrainos geležinkeliai“ )
vadovą V.Žmak. Nepradirbo ir metų.

kontsessionnogo-avtobana
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/0
3/29/672423/
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/0
3/17/672028/
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