Eksportas į Ukrainą po COVID-19:
esama situacija, tendencijos ir galimybės
2020 lapkričio 24 d.
Kijevas

COVID-19 plėtra Ukrainoje
• Ukraina 42 mln. vs. Lietuva 2,8 mln. (x15);
• Lapkričio 22 d. duomenimis Ukrainoje yra:
o 642 215 patvirtintų COVID-19 atvejų (šią
savaitę po 10-14 tūkst. naujų atvejų kasdien);
o Fiksuota 11292 mirtys (kasdien apie 100
žmonių);
o Atlikta apie 4,3 mln. testų (Lietuvoje per apie
1,3 mln., 5,5 karto daugiau);

• Labiausiai paveikta Vakarų Ukraina,
Kijevas;
• Daugiausia susirgimų fiksuota: Černovcų
srityje, Kijevo mieste, Lvivo, Rivno, Kijevo,
Ivano-Frankivsko, vejasi Rytų regionai –
Dnipro, Zaparyžė, Charkovas;
• Karantinas nėra toks griežtas kaip
Lietuvoje.

COVID-19 pasekmės ekonomikai
• Per 9 š.m. mėn. Ukrainos BVP kritimas siekė 5,5%
(prastas derlius, pramonės kritimas);
• Nacionalinis bankas pagerino 2020 m. infliacijos
prognozę nuo 4,7% iki 4,1% ir pablogino 2021 m. –
nuo 5,5% iki 6,5%;
• Finansų ministerijos duomenimis, rugsėjo 30 d.
valstybės skola siekė apie 70 mlrd. eurų;
• Ukrainos prekybos apyvarta krito 6,75 mlrd. eurų
(9%) iki 69,8 mlrd. eurų, lyginant su tuo pačiu
praėjusių metų laikotarpiu;
• Neigiamas užsienio prekybos saldo sudarė 2,87
mlrd. eurų;
• Nuo karantino paskelbimo pradžios bedarbio statusą
gavo 444,4 tūkst. Ukrainos piliečių. Viso registuotų
bedarbių skaičius iki rugpjūčio 31 d. siekė 477,7
tūkst. Tai 73% daugiau, nei per 2019 m. tą patį
laikotarpį;
• Apie 3,1 mln. ukrainiečių arba 17% visų darbingųjų
karantino piko metu tapo netiesioginiais bedarbiais;

COVID-19 ir Ukrainos pramonė
• Pramonės kritimas – 6,8 proc. (per 9
mėn.). Stabilus 4-5 proc. kritimas
kiekviena mėnesį;
o Gavybos pramonė – 4,6 proc.

o Metalurgija – 12,6 proc.;
o Perdirbimo pramonė – 8,6 proc.
o Mašinų pramonė – 20,6 proc.
o Energetika - 4,8 proc.
o Lengvoji pramonė – 10,6 proc.
• Atsirado nauja ministerija – Streteginių
pramonės šakų ministerija;
• Pramonės atsigavimas priklausys nuo
išorės rinkų.

Parama ekonomikai
• Vyriausybės parengtas planas pristatytas
šiomis dienomis
https://drive.google.com/file/d/1Vs1xiLWL
14U-nnLi8T7VVsuq4L4NiGtv/view
• Žadama prieiga prie finansų, valstybės
parama didinant eksportą ir parama
pramonės modernizacijai;
• Kritika dėl nekonkretumo ir aptakumo;
• Ribotos Ukrainos vyriausybės finansinės
galimybės;
• Naujoji TVF 4,4 mlrd. eurų programa
Ukrainai ir ES 1,2 mlrd. parama COVID19 pasekmių švelninimui (pusė sumos –
ekonomikai).

Parama pramonei
• Moratoriumas mokesčių kėlimui;
• PVM grąžinimo garantijos;
• Žaliavų importo barjerų naikinimas;
• Palengvintas prisijungimas prie elektros
tinklų;
• Valstybės garantijos (80 proc. paskolos);
• Mašinų gamybos (sudedamųjų)
lokalizacija (sic!);
• Finansavimas gamybos priemonių
modernizacijai.

Grėsmės
• Protekcionizmas: „Judėsime link sveiko
ekonominio nacionalizmo“, - premjeras D.
Šmygal;
• Vėluojantys neatsiskaitymai ir nevykdomi
įsipareigojimai;
• Antrasis karantinas;
• Reformų sustabdymas;

• Karas su Rusija.

Galimybės
• „Atvestas“ finansavimas;
• Greitas projektų atsiperkamumas – 3-5
metai;
• Konkurencinga kaina;
• Tiekimo grandinės sutrumpinimas;
• Klasterizacija (pvz., LT-UA Tarptautinis
energetikos klasteris);
• Tarptautinių donorų projektai.
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