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COVID-19 grėsmė Ukrainoje

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

• Spalio 26 d. duomenimis Ukrainoje yra:
o 2,8 mln. patvirtintų COVID-19 atvejų (šią 

savaitę po 15-23 tūkst. naujų atvejų kasdien); 

o Fiksuota beveik 65 k. mirčių; 

o Vakar – rekordinis mirčių skaičius (734).

• Karantinas priemonės nebuvo, nėra ir 
tikriausiai nebus tokios griežtos kaip 
Lietuvoje. 

• Kaukių režimas. 

• Įvedami vakcinacijos pasai. 

• Ligoninėse – lovų trūkumas. 

• Viešojoje ir politinėje darbotvarkėje Covid-
19 klausimas tik pradeda darytis svarbiu. 



Covid19 vakcinacija Ukrainoje

• Pirmieji skiepai – žiemos pabaigoje. 

• Bent vieną dozę gavo 22 proc. 

• Pilnai pasiskiepiję Ukrainoje yra 17 proc. 

• Atstatydintas sveikatos apsaugos 
ministras.

• AstraZeneca/CoviShield, Sinovac, 
Moderna, Pfizer. 

• Ukraina yra šalis su vienu didžiausiu 
antivakserių procentu. 

• Rusijos informacinės atakos. 

• Covid-19 skiepų sertifikatų klastojimo 
problema. 

• Neaiškios perspektyvos dėl vykimo į ES. 



Pabrangusių dujų grėsmė

• 91 proc. apklaustų pramoninkų prognozuoja 
nuostolius dėl išaugusios dujų kainos;  

• 49 proc. įmonių ruošiasi mažinti arba stabdyti 
gamybą; 

• 90 proc. įmonių neturi technologinių sprendimų, 
kurie leistų pakeisti gamtines dujas. 

• Trūksta anglies, privesti pirktis JAV, Kazachstane, 
Lenkijoje.

• Buitiniams vartotojams šildymo ir dujų kainos augs 
70-100 proc. 

• Vyriausybė ieško sprendimų verslo ir vartotojų 
išlaidų kompensavimui. 

• Nepaisant niūrių prognozių, tikimasi, kad šiemet 
BVP augs 4,1 proc., 2022 – 3,6. 

• Milžiniška infliacija 11 proc. (didžiausia per 
pastaruosius 3 metus); 

• Realūs atlginimai auga 17-26,5 proc. Kijeve (678 
eur), regionuose – 366-433 eur. 



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, 



Grėsmės

• Vangi vakcinacija;

• Griežtos karantino priemonės;

• Ekonomikos kritimas; 

• Politinės perturbacijos; 

• Pabrangusios dujos; 

• Šildymo sezonas; 

• Aktyvių karo su Rusija grėsmių 
atsinaujinimas.   
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