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ĮŽANGA 

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) vienija 50 

šakinių ir 7 regionines asociacijas bei 31 neasocijuotą 

narį. Tai beveik 3 000 įmonių visuose pagrindiniuose 

Lietuvos ūkio sektoriuose: pramonės, transporto ir 

sandėliavimo, statybos, finansų, draudiminės veiklos 

ir kituose.  

LPK būdama didžiausia verslo organizacija Lietuvoje 

nuolat stebi ne tik savo narių veiklą bet ir visos 

Lietuvos makroekonominę situaciją. Šį kartą 

pristatoma 2017 m. I-ojo pusmečio Lietuvos 

ekonomikos apžvalga. Leidinyje detaliai analizuojami 

pagrindiniai Lietuvoje ir Europoje per pirmąjį šių metų 

pusmetį daug dėmesio sulaukę politiniai bei 

ekonominiai įvykiai, pristatoma esama šalies 

ekonominė situacija ES kontekste bei apžvelgiamos 

istorinės tendencijos ir ateities perspektyvos, lyginant 

Business Europe, Lietuvos banko ar EBPO 

makroekonomines prognozes. 

2017 M. PIRMASIS PUSMETIS 

Šių metų pirmo pusmečio Lietuvos ekonomikos rodikliai 

išties džiugina: 4 proc. vidutinis BVP augimas išlieka ypač 

spartus. Pagal pirmųjų dviejų ketvirčių ekonomikos 

augimą Lietuva  lenkia visas ekonomistų prognozes ir 

rikiuojasi tarp lyderiaujančių valstybių ES kontekste. 

Nors vidaus vartojimas išlieka labai svarbiu BVP augimo 

varikliu, tačiau investicijos ir eksportas vis labiau 

pagauna pagreitį ir prisideda prie bendros šalies ūkio 

plėtros.  

 

 

 

 

Būtent eksportas augo kiekvieną šių metų mėnesį, o 

gegužę metinis augimas viršijo 19 proc. 

Apdirbamosios pramonės gamybos apimtys pirmąjį šių 

metų pusmetį kilo daugiau nei 7 proc., o gamybinių 

pajėgumų panaudojimo lygis balandžio mėnesį 

Lietuvoje siekė rekordines aukštumas, liudijančias apie 

papildomų investicijų poreikį. Vis dėlto kylantį investicijų 

lygį galima jausti jau dabar, per pirmąjį ketvirtį 

Lietuvoje augo tiek vietinės, tiek užsienio investicijų 

apimtys. Visa tai gerina darbo rinką, leidžia kurtis 

naujoms darbo vietoms bei skatina atlyginimų 

pokyčius. Būtent kylantis darbo užmokestis, kuris 

pastaruoju metu kilo itin sparčiai - beveik 10 proc. per 

metus, didina gyventojų perkamąją galią. Žinoma, 

augantis vartojimas kelia prekių bei paslaugų kainas - 

liepos mėnesį metinė infliacija Lietuvoje siekė 4,1 

proc., o birželį buvo aukščiausia iš visų ES šalių. 

Vis dėlto, nepaisant staigios ekonominės plėtros 

šalyje, pagrindine problema išlieka aukšta gyventojų 

emigracija. Per pirmąjį 2017 m. pusmetį iš Lietuvos 

emigravo maždaug 10 tūkst. asmenų daugiau nei per 

tą patį laikotarpį 2016 m. Tai prisideda prie staigaus 

gyventojų skaičiaus kritimo šalyje, kai nuo metų 

pradžios Lietuvoje nuolatinių gyventojų skaičius 

nesustojo mažėti ir nukrito 1 proc. Prie augančios 

emigracijos prisideda gana pesimistiškas gyventojų 

savo finansinės padėties bei šalies ekonomikos 

perspektyvos vertinimas. Tuo tarpu įmonėms 

prastėjanti Lietuvos demografinė situacija apsunkina 

galimybes rasti tinkamų darbuotojų jau ir taip prastai 

subalansuotoje darbo rinkoje.  

 

 

 

 

 

 



 Lietuvos makroekonominė apžvalga 2017 I pusmetis 

3 
 

 

TURINYS 

 

PAGRINDINIŲ RODIKLIŲ APIBENDRINIMAS ....................................................................................................... 4 

LIETUVOS EKONOMINĖ BŪKLĖ ......................................................................................................................... 5 

PRAMONĖ ....................................................................................................................................................... 7 

UŽSIENIO PREKYBA .......................................................................................................................................... 8 

INVESTICIJOS ................................................................................................................................................. 10 

INFLIACIJA ..................................................................................................................................................... 11 

DARBO RINKA ................................................................................................................................................ 12 

VIDAUS RINKA ............................................................................................................................................... 14 

DEMOGRAFIJA ............................................................................................................................................... 15 

 

 



Lietuvos makroekonominė apžvalga 2017 I pusmetis 

4 
 

PAGRINDINIŲ RODIKLIŲ APIBENDRINIMAS 

Lentelė 1 – Ketvirtiniai Lietuvos makroekonominiai rodikliai 

 2016 m. 2017 m. 

 2016 K1 2016 K2 2016 K3 2016 K4 2017 K1 2017 K2 

Realaus BVP pokytis 2.3% 1.8% 1.6% 3.4% 4.1% 3.9% 

Pramonės (be naftos produktų) 
pagamintos produkcijos pokytis 

4.4% 5.7% 7.1% 4.9% 8.8% 6.0% 

Materialinių investicijų pokytis -5,7% 1,1% -6,6% 5,6% 5,1% n.d 

Tiesioginių užsienio investicijų srautai, 
mlrd. Eur 

12,96  12,91 12,81 13,07 13,23 n.d 

Vidutinis darbo užmokestis šalyje, Eur 737  761  783  813  809  n.d 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos bankas 

Lentelė 2 – Mėnesiniai Lietuvos makroekonominiai rodikliai 

 2017 m. 

Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis 

Pramonės (be naftos produktų) 
pagamintos produkcijos pokytis 

15.2% 
 

1% 10.7% -2.1% 11% 8.7% 

Pramonės įmonės sugebėjimo 
konkuruoti ES rinkoje pasikeitimas 

2% 3% 1% 2% 1% 2% 

Pramonės gamybinių pajėgumų 
panaudojimo lygis 

76.3% 76.3% 76.3% 77.1% 76.4% 76.9% 

Eksporto pokytis lyginant su praėjusių 
metų atitinkamu laikotarpiu 

20.2% 13.2% 19.8% 9.8% 20.6% 22.7% 

Suderintas vartotojų kainų indeksas  2.5% 3.2% 3.2% 3.5% 3.2% 3.5% 

Neto migracija, asmenys -5 227 -5 195 -2 817 -2 873 -2 057 - 1600 

Sezoniškai išlygintas nedarbo lygis 7.7% 7.9% 8.1% 7.5% 7.3% 7.2% 

Gyventojų skaičiau pokytis, lyginant su 
ankstesniu laikotarpiu 

-0.17% 
 

-0.24% -0.23% -0.14% -0.13% -0.10% 

Šaltinis:  Lietuvos statistikos departamentas 
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LIETUVOS EKONOMINĖ BŪKLĖ

TEIGIAMA TARPTAUTINĖ APLINKA 

2017 metai Europoje prasidėjo su dideliu nerimu dėl 

augančio dešiniųjų populistinių partijų palaikymo. 

Buvo baimintasi, kad Donald Trump išrinkimas 

Jungtinėse Amerikos Valstijose ir referendumas dėl 

„Brexit“ Didžiojoje Britanijoje iššauks esminius 

pokyčius kitų Europos valstybių politikoje. Visgi, 

svarbiausi I-o ir II-o metų ketvirčių rinkimai didesnių 

politinių šokų nesukėlė. Nyderlandų parlamento 

rinkimus laimėjo už privatų verslą ir ekonominį 

liberalizmą pasisakanti centro-dešinės liberalų partija 

VVD su Mark Rutte priešakyje, Vokietijos prezidento 

rinkimus - buvęs Užsienio reikalų ministras Frank 

Walter Steinmeier, kurį labai palaikė Vokietijos 

kanclerė Angela Merkel. Be to, pastarajai 

pranašaujama ketvirta pergalė rinkimuose rugsėjį. 

Prancūzijoje buvo išrinktas Emmanuel Macron, 

pasisakantis už pro-ES politiką ir žadėjęs palaikyti 

laisvą prekybą, skatinti investicijas ir pagal Norvegijos 

pavyzdį kurti gerovės valstybę. Tai rodo, kad 2017 m. 

I-as ir II-as ketvirtis po 2016 metų šoko atnešė daug 

daugiau stabilumo Europos politikoje ir tai  padidino 

ekonominį pasitikėjimą euru, kol kas pasiekusį 

aukščiausią lygį per šį dešimtmetį. 

SPARTUS EKONOMIKOS AUGIMAS LIETUVOJE 

Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos bendrasis vidaus 

produktas (BVP) to meto kainomis viršijo 19,5 mlrd. 

Eur. Lyginant su 2016 m. pirmuoju pusmečiu, BVP 

augimas siekia 4,0 proc. ir nors antrąjį šių metų 

ketvirtį Lietuvos ekonomika augo kiek mažiau (3,9 

proc.) nei metų pradžioje (4,1 proc.), tačiau atmesti 

fakto, jog Lietuvos ekonomika išlieka įjungusi aukštą 

pavarą – negalima. 

Nors tikslių duomenų iš visų Europos Sąjungos (ES) 

valstybių apie BVP augimą antrąjį šių metų ketvirtį 

dar nėra, tačiau, žvelgiant į metų pradžią, galima 

neabejoti, jog Lietuva po I-ojo šių metų pusmečio 

turėtų išlikti tarp sparčiausiai augančių ES šalių. 

Primename, jog pirmąjį šių metų ketvirtį ES BVP augo 

2,4 proc. - tai gerokai mažiau nei Lietuva (4,1 proc.). 

 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 
Šaltinis: Eurostat 
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LIETUVOS EKONOMIKOS VARIKLIAI 

Vertinant Lietuvos ekonomikos plėtros struktūrą, 

džiugina vis labiau įsibėgėjantis eksporto indėlis į 

šalies BVP. Nors eksportas pastaraisiais metais prie 

Lietuvos ūkio plėtros prisidėjo tik dalinai, kam didelės 

įtakos turėjo prasta situacija išorės rinkose. Vis dėlto  

atsigaunančios ES ir NVS rinkos kelia visą Lietuvos ūkį. 

Augantys eksporto rodikliai leidžia tikėtis, jog Lietuvos 

ekonomikoje galėsime pagaliau matyti subalansuotą 

plėtrą, kuomet BVP augimą lemia ne tik vidaus 

vartojimas, bet ir tarptautinė prekyba. 

Nors 2016 m. silpnoji BVP grandis buvo investicijos, 

kurios dėl lėtesnių nei tikėtasi ES paramos išmokų 

apskritai neišaugo, vis dėlto jau pirmąjį šių metų 

ketvirtį galime pasidžiaugti investicijų atsigavimu 

viršijančiu 10%, kuris ir toliau turėtų išlikti aukštame 

lygyje.  

 

 

Galiausiai pirmąjį šių metų ketvirtį ir toliau augo 

namų ūkių vartojimas (4,5 proc.), kuris labiausiai yra 

sietinas su sparčiai kylančiu darbo užmokesčiu, 2016 

m. Lietuvoje augusiu kone greičiausiai tarp visų ES 

šalių. 

Taigi nors bendra ekonominė situacija šalyje rodo 

pakilimą, išlaikyti panašų augimo tempą iki metų galo 

gali nebūti taip lengva. Dėl didėjančios išorinės 

migracijos įmonėms Lietuvoje darosi vis sunkiau rasti 

tinkamų darbuotojų, o neaiški „Brexit“ situacija kelia 

grėsmę visai ES ekonominei plėtrai. Tuo tarpu nors 

pagrindinės Lietuvos prekybos partnerės - Rusijos 

ekonomika atsigauna po ilgos recesijos, tačiau 

ekonominė situacija šioje šalyje išlieka itin prasta dėl 

JAV paskelbtų sankcijų. Vis dėlto šiuo metu atsigaunant 

eksportui į vakarų rinkas bei esant efektyvesniam ES 

paramos lėšų įsisavinimui ir aukštesniam namų ūkių 

vartojimui leidžia tikėtis ir tolimesnio Lietuvos 

ekonomikos augimo. 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Lentelė 3 – BVP prognozės  

Prognozę atliekanti institucija 2017 2018 

Business Europe 2.6% 2.8% 

Lietuvos Bankas 3.3% 2.8% 

EBPO 3.1% 2.9% 

Europos komsija 2.9% 3.1% 
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Realaus BVP ir BVP komponentų pokytis 2017 m. pirmąjį ketvirtį, lyginant su tuo pačiu 
laikotapriu praėjusiais metais | proc.
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PRAMONĖ

PRAMONĖS ĮMONĖS PLEČIA GAMYBOS APIMTIS 

Šių metų I-ąjį pusmetį Lietuvos apdirbamosios 

pramonės gamybos apimtys vidutiniškai augo 

daugiau nei 7 proc. lyginant su praėjusių metų tuo 

pačiu laikotarpiu. Apdirbamoji pramonė demonstravo 

augimą kiekvieną šių metų ketvirtį ir stipriai lenkė 

praėjusių metų rezultatus. Didžiausias produkcijos 

augimas per pirmą šių metų pusmetį buvo užfiksuotas 

metalų, mašinų ir įrenginių pramonėje, kur 

produkcijos apimtys pakilo nuo 494 mln. EUR iki  719 

mln. EUR. – tai daugiau nei 45 proc. augimas. Be to, 

sparčiai augo ir elektronikos pramonė, kur užfiksuotas 

27 proc. padidėjimas. Didžiausias sumažėjimas 

užfiksuotas gėrimų (-22 proc.) ir vaistų pramonėje (-

25 proc.). Vienas iš pagrindinių produkcijos apimčių 

augimo faktorių – eksportas, augęs kiekvieną šių 

metų mėnesį. Būtent užsienio rinkose Lietuvos 

apdirbamosios pramonės įmonės realizuoja apie du 

trečdalius šalyje pagamintos produkcijos. 

Augant pagaminamos produkcijos apimtimis, 

natūraliai pastebimas ir apdirbamosios pramonės 

gamybinių pajėgumų panaudojimo lygio kilimas. Šių 

metų balandžio mėnesį apdirbamosios pramonės 

įrenginių išnaudojimo lygis pasiekė rekordines 

aukštumas ir pakilo iki 77,1  proc. – tai 1,3 

procentinio punkto daugiau nei tuo pačiu metu 

praėjusiais metais. Pozityvios šio rodiklio tendencijos 

rodo, kad galima tikėtis ir tolimesnio įmonių 

investicijų į modernizaciją augimo. Tuo tarpu 

aukščiausią gamybinių pajėgumų panaudojimo lygį 

šiuo metu demonstruoja baldų (81,6 proc.), guminių 

ir plastikinių gaminių (79,7 proc.) bei drabužių 

gamybos (79,3 proc.) pramonės šakos. 

Vertinant kitus pramonės rodiklius, maloniai stebina 

tai, jog įmonės kol kas stabiliai vertina savo galimybes 

konkuruoti ES rinkoje ir už jos ribų. Nepaisant to, kad 

pastaruoju metu dėl įtampos darbo rinkoje įsibėgėjo 

darbo užmokesčio augimas, stabilus gebėjimas 

konkuruoti ES rinkoje kylančių darbo kaštų kontekste 

rodo, jog įmonės daug dėmesio skiria gamybos 

efektyvumui ir našumo kėlimui. Tai liudija ir Lietuvos 

pramonininkų konfederacijos atlikta 2017 2 ketvirčio 

lūkesčių indekso apklausa. 

 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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UŽSIENIO PREKYBA

EKSPORTAS NESUSTOJA AUGTI 

Lietuvos eksportas 2017 m. demonstruoja stabilų 

augimą: per pirmą šių metų pusmetį lyginant su tuo 

pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, prekių eksportas 

augo 17,7 proc., o eksportas be naftos produktų 

ūgtelėjo daugiau nei 16 proc. Didžiąją dalį Lietuvos 

eksporto struktūroje sudaro lietuviškos kilmės prekės 

(59%), kita dalis tenka reeksportui. Būtent lietuviškos 

kilmės eksportas per pirmus šių metų mėnesius 

lyginant tuo pačiu laikotarpiu ankstesniais metais 

išaugo daugiau nei 16 proc. Tokie rezultatai svariai 

prisideda prie staigaus Lietuvos ekonomikos augimo ir 

džiugina ypač todėl, jog prekių eksportas ženkliai augo 

kiekvieną šių metų mėnesį. 

Labiausiai išaugusias Lietuvos prekių eksporto apimtis 

lėmė prekyba su Rusija, kuri išlieka pagrindine 

Lietuvos prekybos partnere. Per pirmą šių metų 

pusmetį eksportas į Rusiją siekė 1,74 mlrd. Eur – tai 

beveik 370 mln. Eur (27,2 proc.) daugiau nei tuo pačiu 

metu praėjusiais metais. Vis dėlto į Rusiją daugiausiai 

yra reeksportuojamos prekės pagamintos ne Lietuvoje, 

o lietuviškos kilmės prekės šiuo metu sudaro tik apie 

7% viso eksporto – tai mažiausia dalis iš visų valstybių. 

Vokietija, kuri pagal bendrą prekių eksportą šiais 

metais rikiuojasi ketvirtoje vietoje, pagal lietuviškos 

kilmės prekių eksportą užima pirmąją vietą, į šią šalį 

Lietuvos gamintojai eksportavo prekių už daugiau nei 

710 mln. Eur. 

 

 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, LPK skaičiavimai 

2017 m. sausio – birželio mėn. Lietuva daugiausiai 

eksportavo mineralinių produktų (14 proc.), mašinų ir 

mechaninių įrenginių (9 proc.), baldų ir patalynės 

reikmenų (7 proc.) bei elektros įrenginių (6 proc.). 

Tarp lietuviškos kilmės prekių tai pat daugiausiai 

eksportuota naftos produktų (21 proc.), baldų ir 

patalynės reikmenų (11 proc.),  plastikų ir jų dirbinių 

(8 proc.)   bei medienos ir medienos dirbinių  (5 proc.) 

 
Šaltinis:   Lietuvos statistikos departamentas, LPK skaičiavimai 
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EUROPA – PAGRINDINĖ EKSPORTO KRYPTIS  

Žvelgiant į atskirus regionus rezultatai tai pat maloniai 

stebina. ES išlieka pagrindine Lietuvos eksporto rinka. 

Čia šiais metais eksportuota prekių už beveik 7,5 mlrd. 

Eur. Iš kurių didžiąją dalį  (apie 68 proc.) sudaro 

lietuviškos kilmės prekių eksportas. Be to, lyginant su 

2016 m. sausio – birželio mėnesiais, bendras prekių 

eksportas į ES išaugo beveik 12 proc. (arba daugiau 

kaip 759 mln. Eur). Pagrindinės šalys Lietuvos 

eksportuotojams išlieka Latvija, Lenkija, Vokietija. Taip 

pat prie eksporto augimo  prisidėjo ir akivaizdus 

Lietuvos eksportuotojų plėtros fokusas į Skandinavijos 

valstybes. Galima daryti prielaidą, jog sparčiai kylantis 

darbo užmokestis Lietuvoje veja šalies eksportuotojus į 

aukštesnės perkamosios galios regioną. Eksportas į 

Švediją išaugo beveik 28 proc., o prekių išvežtų į 

Norvegiją bei Suomiją vertė taip pat didėja. 

Analizuojant Lietuvos eksporto tendencijas ES, svarbu 

atkreipti dėmesį į Jungtinę Karalystę, kuri taip pat yra 

viena pagrindinių Lietuvos gamintojų eksporto krypčių. 

Per pirmus penkis šių metų mėnesius eksportas į šią 

šalį lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu 

sumažėjo 30,6 mln. Eur (-6,3 proc.), vis dėlto LPK 

manymu didžiausia įtaką sumažėjusio eksporto apimtis 

į Jungtinę Karalystę turėjo „Brexit“ išprovokuotas svaro 

kurso Euro atžvilgiu smukimas. 

PREKIŲ EKSPORTO Į NVS ŠUOLIS  

NVS rinka bendroje Lietuvos eksporto struktūroje 

sudaro kiek mažesnę dalį (23 proc.) lyginant su ES (59 

proc.), nors į šį regioną ir patenka Rusija, kuri, kaip jau 

minėta, yra pagrindinė Lietuvos eksporto kryptis ir 

sudaro daugiau nei pusę visų į NVS išvežtų prekių 

vertės. Čia daugiausiai eksportuota mašinų ir 

mechaninių įrenginių (27,3 proc.), elektros mašinų (8,4 

proc.) bei optikos ir fotografijos prietaisų (5,5 proc.). 

Bendra Lietuvos eksporto vertė NVS regione siekia 2,9 

mlrd. Eur ir lyginant su pirmu 2016 m. pusmečiu išaugo 

30,7 proc. Vis dėlto, į šią rinką beveik neparduodama 

lietuviškos kilmės prekių, čia perparduodamos prekės 

iš Vakarų Europos: automobiliai, technika, buities 

prekės. Šiais metais lietuviškos kilmės prekės 

bendrame Lietuvos eksporte į NVS sudarė tik 15,6 

proc.  

 

 

Lentelė 4 – Lietuvos prekių eksporto pokytis 
 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, LPK skaičiavimai 

AZIJA – IŠAUGUSI EKSPORTO RINKA 

Azija nors nėra pagrindinė Lietuvos gamintojų eksporto 

kryptis pastaruoju metu džiugina matomais rezultatais. 

Per pirmą šių metų pusmetį prekių eksportas į Azijos 

regioną, lyginant su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, 

išaugo daugiau nei 241 mln. Eur (net 64 proc.), o 

bendra eksportuotų prekių vertė siekė 619 mln. Eur. 

Dar labiau džiugina tai, jog daugiau negu pusė visų 

eksportuotų prekių buvo lietuviškos kilmės. Į Kiniją 

Lietuvos gamintojai šiais metais daugiausiai išvežė 

baldų ir patalynės reikmenų (28 proc.), optikos ir 

fotografijos prietaisų (19 proc.) bei medienos (19 

proc.). Tuo tarpu Japonijoje net 72 proc. viso eksporto 

iš Lietuvos sudarė tabako eksportas. 

JAV – NEBAIDO EKSPORTUOTOJŲ 

Sausio – birželio mėnesiais bendra eksportuotų prekių 

vertė į JAV, lyginant su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, 

išaugo daugiau kaip 128 mln. Eur (arba beveik 22 

proc.). Čia lietuviškos kilmės prekės sudaro daugiau 

kaip 87 proc. viso eksporto, Lietuvos gamintojai 

daugiausiai eksportavo mineralinio kuro (69 proc.), 

baldų (9 proc.) bei įvairių chemijos produktų (3,5 

proc.). Žinoma, kadangi mineralinis kuras sudaro itin 

didelę dalį visų eksportuotų lietuviškų prekių į JAV 

vertės, pagrindinis faktorius leidęs padidinti eksporto 

apimtis buvo kiek atsigavusios naftos produktų kainos.  

Šalis 
Lyginant su 2016 m. I pusmečiu 

Pokytis mln. Eur Pokytis proc. 

ES 759,9 mln. Eur +11,9% 

       Latvija 212,4 mln. Eur +20,3% 

       Lenkija 16,9 mln. Eur +1,6% 

       Vokietija 83,1 mln. Eur +9,8% 

       Švedija 140 mln. Eur +27,6% 

       JK -30,6 mln. Eur -6,3% 

NVS 686 mln. Eur +30,7% 

       Rusija 371,9 mln. Eur +27,2% 

       Baltarusija 121,8 mln. Eur +32,5% 

Azija 241,9 mln. Eur +64% 

        Kinija 30,1 mln. Eur +48,4% 

        Japonija 14,4 mln. Eur +28,7% 

Kita   

         JAV 128 mln. Eur +21,9% 
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INVESTICIJOS 

POZITYVUS INVESTICIJŲ POKYTIS LIETUVOJE 

Šių metų investicijų tendencijos nuteikia 

optimistiškai. Jei 2016 m. pirmą pusmetį materialinės 

investicijos vidutiniškai krito 2,3 proc., – tai šiais 

metais užfiksuotas beveik 5,4 proc. vidutinis augimas. 

Galima manyti, jog tai lėmė keletas priežasčių. Viena 

vertus, jei anksčiau investicijų nuosmukiui didelę 

įtaką turėjo – lėtesnis nei buvo tikėtasi ES paramos 

išmokėjimas, - tai šiais metais ES investicijos pradeda 

auginti Lietuvos ekonomiką. Kita vertus išaugęs 

atlyginimų spaudimas įmonių konkurencingumui 

galimai skatina verslą investuoti į modernizaciją ir 

naujus įrenginius. Šių metų I-ąjį ketvirtį materialinės 

investicijos apdirbamosios pramonės sektoriuje 

išaugo daugiau nei 47 proc. Dar pozityviau nuteikia 

produktyvių investicijų (t.y. į įrenginių, mašinų, 

transporto priemonių įsigijimą) dinamika versle: 

šiemet produktyvios investicijos šoktelėjo net 55% 

lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. 

Tikėtina, kad aukštas investicijų aktyvumas 

privačiame sektoriuje ir yra viena pagrindinių 

priežasčių, kodėl kol kas šalies eksportuotojai sugeba 

išlaikyti konkurencingumą išorės rinkose, nepaisant 

sparčiai kylančių darbo kaštų. 

TUI POKYTIS Į PRAMONĖS SEKTORIŲ - DIDŽIAUSIAS 

Pastaruoju metu fiksuojamas tiesioginių užsienio 

investicijų (TUI) srautų pagerėjimas. Pavyzdžiui, 

lyginant šių metų pirmo ketvirčio rezultatus su 

2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, tiesioginių užsienio 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

investicijų srautai į Lietuvą išaugo 2 proc., arba 

beveik 260 mln.  EUR. Vertinant pirmojo ketvirčio 

TUI dinamiką, galima pastebėti, kad nors didžioji dalis 

naujų užsienio investicijų į Lietuva išlieka paslaugų 

sektoriuje, tačiau absoliučia verte TUI pokytis į 

apdirbamąją gamybą 2017 m. lyginant su 2016 m. 

buvo didžiausias (159,7 mlrd. Eur). Tuo pačiu metu 

reikšmingai išaugo TUI į transporto, didmeninės ir 

mažmeninės prekybos, profesinės ir mokslinės veiklos 

paslaugas. Vis dėlto užsienio investicijos į šiuo metu 

didžiausią dalį TUI struktūroje sudarančias finansines 

paslaugas nukrito 4,3 proc. ir stipriai priartėjo prie 

apdirbamosios gamybos. Taigi, nors naujų investicinių 

projektų didesnę rinkos dalį iškovojo paslaugų centrai 

apdirbamoji gamyba tik nedaug atsilieka. Tai 

patvirtina ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“ paskelbti 2017 

m. pirmo pusmečio rezultatai, minint keleto naujų 

gamybinių užsienio įmonių plėtra Lietuvoje. 

 

Lentelė 5 – Tiesioginių užsienio investicijų srautai  
 

Ekonominė veiklos rūšis TUI Struktūra 2017 I ketvirtis 
TUI pokytis 2017 m. I ketvirtis palyginus 
su 2016 m. I ketvirtčiu 

Finansinė ir draudiminė veikla 22.4% -132,5 mln. Eur (-4.3%) 

Apdirbamoji gamyba 21.1% 159,7 mln. Eur (6.1%) 

Nekilnojamojo turto operacijos 13.3% -38.8 mln. Eur (-2.2%) 

Didmeninė ir mažmeninė prekyba 13.6% 89,5 mln. Eur (5.2%) 

Informacija ir ryšiai 8.6% -6,3 mln. Eur (-0.6%) 

Profesinė, mokslinė ir tech. veikla 5.5% 59,9 mln. Eur (8.9%) 

Transportas ir saugojimas 3.1% 96,6 mln. Eur (30.9%) 

Nekilnojamojo turto prekyba 2.9% 54,7 mln. Eur (19.9%) 

Statyba 2.2% -4,2 mln. Eur (-1.4%) 

Kiti sektoriai 7.3% -18,8 mln. Eur (-1.9%) 

-5.7%

1.1%

-6.6%

5.6% 5.1%

2016K1 2016K2 2016K3 2016K4 2017K1

Materialinių investicijų pokytis | proc.
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INFLIACIJA 

ĮSIBĖGĖJA INFLIACIJA LIETUVOJE 

Išankstiniais liepos mėnesio duomenimis metinė 

infliacija Lietuvoje jau siekia 4,1 proc. - tai 0.6 

procentinio punkto daugiau nei buvo birželio mėnesį, 

kuomet metinė infliacija Lietuvoje buvo aukščiausia 

visoje ES. Reikia atkreipti dėmesį, jog vidutinė infliacija 

antrąjį šių metų ketvirtį siekė 3,4 proc. ir buvo 

aukščiausia per pastaruosius penkerius metus. Staigiai 

augančios kainos „suvalgo“ vis didesnę dalį gyventojų 

perkamosios galios ir kelia riziką vartojimo augimui bei 

Lietuvos konkurencingumui. Detaliau panagrinėjus 

kainų dinamiką pagrindinėse išlaidų kategorijose, galima 

įžvelgti tiek teigiamų, tiek ir ne itin teigiamų požymių.

 

 

 
Šaltinis:   Lietuvos statistikos departamentas 

Viena vertus, infliacinius rodiklius žemyn stumia 

sumažėję būsto išlaikymo kaštai. Tačiau kita vertus, 

įsibėgėja vartojimo prekių bei paslaugų kainos. Be to 

abu pirmuosius šių metų ketvirčius galėjome stebėti 

maisto ir gėrimų kainų augimą (prie ko prisideda tiek 

pasaulinės maisto kainų tendencijos, tiek padidinti 

akcizai alkoholiui). Negana to, paslaugų brangimą (dėl 

didėjančio vidaus vartojimo) puikiai demonstruoja 

sparčiai kylančios restoranų ir viešbučių paslaugų 

kainos. LPK nuomone, artimiausiu metu Lietuvoje 

būtų galima tikėtis ir tolimesnio kainų augimo – tiek 

dėl išorės, tiek dėl vidaus veiksnių. Išorės kontekste 

galima pažymėti laipsniškai atsigaunančias pasaulinių 

žaliavų kainas bei finansų rinkų prognozuojamą 

naftos kainų augimą. Vidaus rinkos kontekste kainas 

turėtų kelti tiek augantis vartojimas, tiek ir 

didėjančios verslininkų sąnaudos dėl sparčiai kylančio 

darbo užmokesčio.
 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Lentelė 6 – Infliacijos prognozės  

Prognozę atliekanti institucija 2017 2018 

Business Europe 2.8% 2.2% 

Lietuvos Bankas 3.2% 2.2% 

EBPO 3.3% 2.7% 

Europos komisija 2.8% 2.0% 

2.5%

3.2% 3.2%
3.5%

3.2%
3.5%

4.1%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Vartojimo
prekės ir

paslaugos

Maistas ir
nealkoholiniai

gėrimai

Alkoholiniai
gėrimai,
tabakas

Apranga ir
avalynė

Būstas, vanduo,
elektra, dujos ir

kitas kuras

Transportas Restoranai ir
viešbučiai

Vartotojų kainų pokyčiai, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu | proc.

2016 K1 2016 K2 2016 K3 2016 K4 2017 K1 2017 K2

Suderintas vartotojų kainų indeksas | proc. 
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DARBO RINKA 

NEDARBO LYGIS TOLIAU KRENTA 

Galima teigti, jog šiuo metu Lietuvos darbo rinka 

išgyvena pozityvų laikotarpį – tiek nedarbo lygio, tiek 

ir atlyginimų atžvilgiu. Sezoniškai išlygintas nedarbo 

lygis šių metų birželio mėnesį sumažėjo iki 7,2 proc. ir 

yra pastebimai mažesnis nei prieš metus (8,2 proc.). 

Paskutinį kartą toks žemas nedarbo lygis buvo 

fiksuojamas 2008 m. viduryje. Nedarbo lygis per 

metus sumažėjo tiek vyrų, tiek moterų tarpe, o 

jaunimo nedarbas šių metų birželį sudarė 12,1 proc.- 

tai 2,9  

 

 

proc. mažiau nei prieš metus. Iš  vienos pusės tokie 

rezultatai gali signalizuoti apie pakankamai plataus 

masto atsigavimą darbo rinkoje.  Iš kitos pusės, žinant 

jog Lietuvoje staigiai mažėja nuolatinių gyventojų 

skaičius, šiuo metu matomas nedarbo lygio kritimas 

gali būti dirbtinis.  Be to,  neseniai atlikta LPK įmonių 

apklausa parodė, jog daugiau nei 70 proc. įmonių 

susiduria su darbuotojų trūkumu. Tai tik patvirtina, 

jog mažėjantis nedarbo lygis gali būti didėjančios 

emigracijos pasekmė, o įmonėms darosi vis sunkiau 

rasti tinkamus darbuotojus savo veiklai vykdyti.

 

Šaltinis:   Lietuvos statistikos departamentas 

Jei vertintume Lietuvą pagal nedarbo lygį ES 

kontekste dabartinė pozicija atrodo išties neblogai – 

vien per šiuos metus nedarbo lygis Lietuvoje nukritęs 

daugiau nei 0,5 proc. yra mažesnis už ES (7,7 proc.) ar 

euro zonos (9,1 proc.) vidurkius.  

Mažiausias nedarbas šių metų birželio mėnesį 

užfiksuotas Čekijoje (2,9 proc.), Vokietijoje (3,8 proc.) 

ir Maltoje (4,1 proc.), o didžiausias išlieka Graikijoje 

(21,7 proc. – balandžio duomenys), Ispanijoje (17,1 

proc.) ir Italijoje (11,1 proc.). 

DARBO UŽMOKESČIO AUGIMAS SULĖTĖJO 

Didėjantis užsakymų skaičiui, auganti darbo pasiūlai 

bei kylantis minimalus darbo užmokestis lėmė, kad 

pastaruoju metu sparčiai įsibėgėjo atlyginimų augimo 

procesas. Pavyzdžiui, lyginant vidutinį bruto darbo 

užmokestį šių metų pirmą ketvirtį su 2016 m. tuo 

pačių laikotarpiu matomas daugiau nei 9,7 proc. 

augimas. 

  

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

6.5%

7.0%

7.5%

8.0%

8.5%

Sezoniškai išlygintas nedarbo lygis | proc.

737

761.2

783.3

812.8 808.7

2016 K1 2016 K2 2016 K3 2016 K4 2017 K1

Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje 
(įskaitant ir individualias įmones) | EUR
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Nors augantys atlyginimai didina gyventojų 

perkamąją galią ir turi reikšmingos įtakos vidaus 

vartojimo plėtrai, kas stipriai prisideda prie BVP 

augimo, tačiau kita vertus, kurį laiką stebimas staigus 

darbo užmokesčio augimas bei ne taip greitai 

augantis produktyvumas gali neigiamai paveikti verslo 

konkurencingumą jau netolimoje ateityje, kas sukeltų 

papildomą riziką  tolimesnei eksporto užsakymų 

plėtrai.  

Pagrindinių apdirbamosios pramonės sektorių 

kontekste pirmąjį šių metų ketvirtį lyginant su 

praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu darbo 

užmokestis sparčiausiai išaugo tekstilės gaminių (13,7 

proc.), kompiuterių ir elektroninių gaminių (13,2 

proc.) bei elektros įrangos gamyboje (12,7%), kam 

didelės įtakos turėjo gerėjantys eksporto rodikliai bei 

atsigavęs vidaus vartojimas. Augant gamybos 

apimtims bei kylant įtampai darbo rinkoje, darbo 

užmokestis apdirbamojoje pramonėje padidėjo 

beveik dešimtadaliu. Spartus darbo užmokesčio 

augimas fiksuojamas ir vidaus prekyboje, finansų 

sektoriuje bei IT segmente.

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Lentelė 7 – Nedarbo lygio prognozės  

Prognozę atliekanti institucija 2017 2018 

Business Europe 7,2% 7,1% 

Lietuvos Bankas 7,3% 7,1% 

Europos komisija 7.6% 7.2% 

 

 

 

 

 

13.7%

13.2%

12.7%

12.2%

12.2%

12.0%

11.8%

10.9%

10.5%

10.3%

Tekstilės gaminių gamyba

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

Elektros įrangos gamyba

Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, išskyrus mašinas…

Drabužių siuvimas, odos ir odos dirbinių gamyba

Baldų gamyba

Transporto įrangos gamyba

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

Drabužių siuvimas (gamyba)

Baldų gamyba

Realaus darbo užmokesčio pokytis 2017 m. I ketv., palyginti su praėjusių metų tuo pačiu 
laikotarpiu | proc.
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VIDAUS RINKA 

 

 

Šaltinis:  Lietuvos statistikos departamentas

Jau kuris laikas vidaus rinkoje stebimas stabilus 3 - 4 

proc. augimas, kas prisideda prie bendros Lietuvos 

ūkio plėtros – kaip jau minėta, BVP komponentų 

atžvilgiu vidaus vartojimas svariai prisideda prie 

ekonomikos augimo. Šiemet mažmeninės prekybos 

apyvarta vidutiniškai išaugo beveik 4 proc. ir nors 

augimas mažesnis nei 2016 m. pirmąjį pusmetį (5,4 

proc.), tačiau tam didesnės įtakos galėjo turėti jau 

minėta sparčiai auganti infliacija. Ne taip pozityviai 

nuteikia gyventojų lūkesčių ir ateities perspektyvos. 

Šiais metais galime stebėti krentantį vartotojų 

pasitikėjimo indeksą, o dar labiau neramina, jog 

pastaruosius kelis mėnesius – gyventojai gan 

nepalankiai vertina savo finansinės padėties bei šalies 

ekonomikos perspektyvas. Būtent krentantis 

vartotojų optimizmas skatina juos mažiau vartoti ir 

nors šiuo metu vidaus vartojimas yra itin svarbus 

Lietuvos ekonomikos ramstis, krentantis gyventojų 

pasitikėjimas gali sulėtinti šiuo metu pagreitį 

pagaunančią  Lietuvos ekonomiką. 

 
 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

7.2%

3.6%
2.5%

3.6%
4.3%

3.5%

2016 K1 2016 K2 2016 K3 2016 K4 2017 K1 2017 K2

-14%
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-8%

-6%

-4%
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Vartotojų pasitikejimo rodiklis | proc. 
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Šalies ekonominės padėties prognozė 
artimiausiems 12 mėn | proc.

-4%
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Namų ūkių finansinės padėties prognozė 
artimiausiems 12 mėn | proc.
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15%

Bedarbių skaičiaus pokyčių prognozė 
artimiausiems 12 mėn. | proc.

Mažmeninės prekybos (išskyrus transporto priemonių ir degalų) apyvartos pokytis, palyginti 

su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu | proc. 
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DEMOGRAFIJA 

DEMOGRAFINĖ SITUACIJA IR TOLIAU BLOGĖJA 

Lietuvos demografinė situacija 2017 m. ir toliau 

blogėja. Nuo 2017 m. pradžios iki liepos mėnesio 

nuolatinių gyventojų skaičius sumažėjo beveik 1% 

arba  daugiau nei 26 tūkst. ir siekė 2,82 mln. 

Palyginimui 2016 m. pirmoje pusėje bendras 

gyventojų skaičius Lietuvoje sumažėjo 18,2 tūkst. (0,6 

proc.), tad Lietuvos demografinėje situacijoje ryškaus 

pagerėjimo artimiausiu metu nesimato.  

Gyventojų skaičiaus mažėjimo kontekste ir toliau 

ryškiai matosi darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus 

mažėjimas, pvz., 2013 – 2016 m. 52 proc. (arba 43,6 

tūkst.) bendro gyventojų skaičiaus mažėjimo sudarė 

būtent darbingo amžiaus gyventojai. Per pastaruosius 

10 metų darbingo amžiaus gyventojų skaičius 

sumažėjo 237 tūkst., o bendras gyventojų skaičius 

sumenko 364 tūkst. 

 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Mažėjant bendram gyventojų skaičiui Lietuvoje, 

regioninė situacija taip pat nesitaiso. Šių metų liepos 

mėnesį lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais 

metais gyventojų skaičius mažėjo visose apskrityse. 

Blogiausia situacija Marijampolėje kur gyventojų 

skaičius sumažėjo 3,5 proc. Nuo jos nedaug atsiliko ir 

Tauragės, Telšių bei Utenos apskritys kur gyventojų 

skaičius mažėjo po 3,2 proc. Geriausia situacija išlieka 

Vilniaus apskrityje – čia gyventojų skaičius sumenko vos 

0,1 proc. 

PAGRINDINĖ PROBLEMA - EMIGRACIJA 

2016 m. Lietuvai rikiuojantis tarp pirmaujančių ES 

šalių pagal sumažėjusį gyventojų skaičių tenkantį 

tūkst. gyventojų, emigracija ir toliau išlieka viena 

pagrindinių šios problemos priežasčių. Per pirmąjį 

2017 m. pusmetį iš Lietuvos emigravo maždaug 10 

tūkst. asmenų daugiau nei per tą patį laikotarpį 2016 

m. Didžiausi emigracijos mastai užfiksuoti sausio ir 

vasario mėnesiais, kuomet emigravo beveik 14 tūkst. 

žmonių. Vis dėlto reikia tikėtis, kad išaugusi 

emigracija yra tik laikina pasekmė, po to kai Sodra 

paskelbė norinti išieškoti skolas iš gyventojų, kurie 

nėra sumokėję privalomojo sveikatos draudimo 

įmokų ir nepateikė duomenų, jog šią prievolę įvykdė 

užsienyje. Be to, dalis asmenų galimai skubėjo į 

Jungtinę Karalystę prieš prasidedant „Brexit“ 

deryboms. 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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