
COVID-19 ir eksportas į Ukrainą: 

esama situacija, tendencijos ir galimybės 

2021 birželio 2 d.

Kijevas



COVID-19 plėtra Ukrainoje

• Ukraina 42 mln. vs. Lietuva 2,8 mln. (x15);    

• Birželio 1 d. duomenimis Ukrainoje yra:
o 2,204 mln. patvirtintų COVID-19 atvejų (šią 

savaitę po 2-3 tūkst. naujų atvejų kasdien); 

o Fiksuota per 52,5 mirčių; 

o Atlikta per 10 mln. testų; 

• Karantinas priemonės nebuvo tokios 
griežtos kaip Lietuvoje. 

• Visos sritys – „geltonoje“ zonoje. Kijevas –
arti „žaliosios“. 

• Karantinas bus pratęstas iki rugpjūčio. 

• Planuoja lengvinti karantino sąlygas –
vasaros faktorius. 



Covid19 vakcinacija Ukrainoje

• Pirmieji skiepai – vasario 24 d. 

• Bent vieną dozę gavo 1,032 mln. 
gyventojų (2,49 proc.) vs. Lietuva 1,016 
mln. (36,37 proc.).

• Pilnai pasiskiepiję: Ukraina 129 tūkst. 
(0,31 proc.) vs. Lietuva 604 tūkst. (21,61 
proc.). 

• Atstatydintas sveikatos apsaugos 
ministras.

• AstraZeneca/CoviShield, Sinovac, Pfizer. 

• 53 proc. apklaustųjų nesiruošia skiepytis. 

• Lenkija Ukrainos piliečius skiepija 
pasienio punktuose. 

• Iki spalio – 100 tūkst. vakcinų Ukrainai iš 
Lietuvos.



Atsigaunanti ekonomika

• 60 proc. apklaustųjų ekonominę padėtį vertiną kaip 
prastą, ir tik 5 proc. gerai.  

• Nuo 2020 m. Ukrainos ekonomika krito penkis 
ketvirčius iš eilės. 

• 2020 m.: - 4 proc., 2021 m. 1Q: - 2 proc. 

• 2021 m. prognozė: +3,8 proc., 2022 m.: +4 proc.

• Mažmeninė prekyba augo 14 proc. 

• Darbo užmokestis per metus augo 30 proc. 
(koreliuojant su infliacija, 20 proc.) – iki 406 EUR.  

• Eksporto augimas: 20 proc.   

• Pramonės augimas: +1,5 proc.

• Mašinų pramonė: +6,5 proc. 

• Metalurgija: +7,2 proc.

• Nuo karantino paskelbimo pradžios bedarbio statusą 
gavo per 1 mln. Ukrainos piliečių. Viso registruotų 
bedarbių gegužę siekė 401 tūkst.



Valstybės parama 

• 8 tūkst. grivinų (242 eurų) vienkartinė 

išmoka.

• Socialinio draudimo įmokų 

kompensacija.

• Parama smulkiam verslui – mokesčių 

atidėjimas; 

• Patikrinimų atidėjimas

• „Didžiosios statybos“.

• Programa “5−7-9 proc.” (paskolinta 44 

mlrd. grivinų, 

• 17 tūkst. paskolų. 



Parama pramonei 

• Moratoriumas mokesčių kėlimui; 

• PVM grąžinimo garantijos; 

• Žaliavų importo barjerų naikinimas;

• Palengvintas prisijungimas prie elektros 
tinklų; 

• Valstybės garantijos (80 proc. paskolos); 

• Finansavimas gamybos priemonių 
modernizacijai.



Grėsmės

• Vangi vakcinacija;

• Nauja Covid19 banga;  

• Griežtos karantino priemonės;

• Aktyvių karo su Rusija grėsmių 
atsinaujinimas.   
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