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Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) nuo 2015 m. kiekvieną ketvirtį rengia ir pristato Pramonės Lūkesčių 

Indeksą (PLI) – apklausos pagrindu paruoštą aukščiausio lygio Lietuvos vadovų nuomonių ir prognozių analizę. 

Šis indikatorius leidžia apibendrinti asmenų, turinčių įtaką ne tik jų vadovaujamų įmonių rezultatams, bet ir visos 

šalies ekonomikos būsenai, įžvalgoms bei prognozėms. Atliekant tyrimą buvo apklausti 90 didžiausių Lietuvos 

įmonių vadovai iš visų pagrindinių apdirbamosios pramonės sektorių.  
 
Priklausomai nuo apklaustų vadovų pateiktų atsakymų, galutinė PLI išraiška gali svyruoti nuo 0 iki 100 punktų: 

 
Antroji lūkesčių indekso dalis, kaip jau įprasta, yra skirta sužinoti didžiausių Lietuvos apdirbamosios pramonės 
įmonių vadovų nuomonę apie Lietuvoje vykstančias reformas, esmines problemas ar naujausias aktualijas. Šį kartą 
LPK pateikia verslo atstovų įžvalgas apie galimą tiesioginę ir netiesioginę BREXIT įtaką lietuviškos kilmės prekių 
eksportui. 

 

Indekso skaitinė reikšmė Paaiškinimas 

PLI = 100 Labai pozityvios nuotaikos, numatomas užtikrintas augimas 

100 > PLI > 50 Vyrauja teigiamos nuotaikos, bus jaučiamas nuosaikus augimas 

PLI = 50 Neaiškios nuotaikos, o ateities perspektyvos vertinamos atsargiai ir neužtikrintai 

50 > PLI < 0 Įsivyravo neigiamos ir neužtikrintos nuotaikos, jaučiamas nuosaikus kritimas  

PLI = 0 Matomas aiškus nuosmukio laikotarpis 



 Pramonės Lūkesčių Indeksas, 4K 2017 

3 
 

TURINYS 
 

PRAMONĖS LŪKESČIAI 2017, IV KETVIRTIS ........................................................................................................ 4 

BENDRAS INDEKSAS .................................................................................................................................................. 4 

LŪKESČIŲ INDEKSO KOMPONENTŲ DINAMIKA ........................................................................................................ 5 

PAGRINDINIAI APDIRBAMOSIOS  PRAMONĖS MAKROEKONOMINIAI RODIKLIAI .................................................... 8 

PAPILDOMI KLAUSIMAI. BREXIT ĮTAKA LIETUVOS VERSLUI .................................................................................... 10 

 

 



Pramonės Lūkesčių Indeksas, 4K 2017 

4 
 

PRAMONĖS LŪKESČIAI 2017, IV KETVIRTIS 
 

BENDRAS INDEKSAS 

2017 m. IV ketvirtį didžiausių pramonės įmonių vadovų nuotaikos lieka optimistinės, tačiau lyginant su 

ankstesniu ketvirčiu, optimizmo lygis pramonėje sumažėjo. Tokį rezultatą lemia itin prasti maisto ir gėrimų 

pramonės vadovų lūkesčiai, jaučiami dėl neigiamos išaugusių akcizų įtakos vartojimui. Vis dėlto, kitos pramonės 

šakos tikisi išlaikyti gana stabilius rezultatus – tai rodo naujausi pramonės lūkesčių indekso (PLI) duomenys. 

 

APDIRBAMOSIOS PRAMONĖS LŪKESČIŲ INDEKSAS  

 

Šaltinis: Lietuvos pramonininkų konfederacija, 4K lūkesčių apklausa 

2017 m. IV ketvirtį Lietuvos pramonės nuotaikos išliko 

optimistinės: apdirbamosios gamybos lūkesčių 

indekso reikšmė siekia 60 punktų, t.y. 10 punktų viršija 

kritinę 50 punktų ribą. Vis dėlto, lyginant su ankstesniu 

ketvirčiu, optimizmo lygis Lietuvos pramonėje 

akivaizdžiai nukrito: tuo metu kai trečiąjį ketvirtį 

lūkesčių indekso reikšmė siekė 67 punktus, paskutinįjį 

šių metų ketvirtį indekso reikšmė susitraukė iki 60 

punktų. Taigi, šių metų gale pramonininkų optimizmas 

yra kiek prigesęs. 

 

Prie sumažėjusio pramonės optimizmo labiausiai 

prisidėjo maisto ir gėrimų pramonės sektorius – čia 

lūkesčių indekso reikšmė (35) apskritai nesiekia 50 

punktų ribos, kas rodo apie besiformuojančias 

grėsmes ir neapibrėžtumą maisto pramonės 

segmente.  

 

Labiausiai prie smarkiai pablogėjusių maisto ir gėrimų 

pramonės lūkesčių prisidėjo vidiniai veiksniai, t.y. 

šiemet ženkliai padidinti alkoholinių gėrimų akcizai. 

Lietuvos gėrimų pramonė 74 proc. savo produkcijos 

parduoda vidaus (t.y. Lietuvos) rinkoje, tuo tarpu 

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys rodo, kad 

2017 m. sausio-spalio mėn. alkoholinių gėrimų 

pardavimai sumažėjo 2,4 proc. – dėl ženkliai padidintų 

akcizų tarifų visiems alkoholiniams gėrimams. 

Mažėjanti alkoholinių gėrimų realizacija, kartu su 

didele Lietuvos gėrimų pramonės priklausomybe nuo 

vidaus rinkos nusmukdė maisto ir gėrimų pramonės 

lūkesčius iki ganėtinai žemos ribos. Įmonių vadovų 

atsakymai rodo, kad artimiausiu metu neverta tikėtis 

maisto ir gėrimų pramonės plėtros.  

 

Tačiau teigiamai nuteikia tai, kad visų kitų pramonės 

sektorių nuotaikos išliko optimistinės ir viršija 50 

punktų ribą. Tokie rezultatai rodo, kad, nepaisant 

problemų maisto ir gėrimų pramonėje, likę 

apdirbamosios gamybos segmentai į metų pabaigą 

žiūri su optimizmu ir įžvelgia tolesnę plėtrą. 

Didžiausias optimizmas yra fiksuojamas elektronikos ir 

inžinerinės pramonės segmente, kur lūkesčių indekso 

reikšmė pasiekė 91 punktą.
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APDIRBAMOSIOS PRAMONĖS SEKTORIŲ LŪKESČIŲ INDEKSAS  

LŪKESČIŲ INDEKSO KOMPONENTŲ DINAMIKA 

GAMYBA IR GAMYBOS PAJĖGUMAI 

Ketvirtąjį šių metų ketvirtį gamintojai prognozuoja 

tolesnį gamybos apimčių augimą: gamybos apimčių 

indekso reikšmė siekia 67 punktus, t.y. 17 punktų 

viršija kritinę 50 punktų ribą. Apskritai, kas antras 

gamintojas šių metų gale planuoja didinti gamybos 

apimtis. Tačiau itin teigiamai nuteikia tai, kad kas 

antras gamintojas taip pat laukia naujų užsakymų 

padidėjimo. 

Augančios gamybos apimtys didins pramonės 

gamybos pajėgumų apkrovimo lygį: beveik kas antras 

gamintojas prognozuoja didėsiantį gamybos 

pajėgumų apkrovimą. Turint omeny, kad dabartinis 

gamybos pajėgumų panaudojimo lygis pramonėje jau 

šiuo metu siekia 77,7 proc., galima tikėtis, kad dėl 

augančių gamybos apimčių įmonės investuos į 

gamybos pajėgumų didinimą. 

EKSPORTAS  

Respondentų prognozuojamas gamybos apimčių ir 

naujų užsakymų padidėjimas didele dalimi bus 

pasiektas eksporto sąskaita: šių metų ketvirto ketvirčio 

eksporto indekso reikšmė siekia 72 punktus, o  kas 

antras respondentas tikisi eksporto užsakymų augimo. 

Tokios respondentų prognozės puikiai sutampa ir su 

faktiniais eksporto rodikliais: 2017 m. I-III ketv. 

Lietuviškos kilmės prekių (be naftos ir tabako 

produktų) eksporto apimtys padidėjo dešimtadaliu. 

Labiausiai Lietuvos eksporto apimčių didėjimą palaiko 

vis labiau stiprėjanti ES ir euro zonos ekonomika: šiuo 

metu stebimas euro zonos BVP augimas yra 

sparčiausias per pastarąjį dešimtmetį. Verslo ir 

vartotojų lūkesčiai euro zonoje toliau kopia aukštyn, 

kas leidžia tikėtis dar tvirtesnio atsigavimo euro 

zonoje. Panašu, kad ekonomikos stagnacijos era euro 

zonoje baigėsi, o regionas vis labiau atsikrato skolų 

krizės sukeltų padarinių. Beje, kaip ir Lietuvos 

pramonėje, euro zonos gamybos sektoriuje taip pat 

yra fiksuojamas itin aukštas gamybos pajėgumų 

panaudojimo lygis (84 proc.). Tai reiškia, kad euro 

zonos gamintojai taip pat yra itin optimistiškai 

nusiteikę dėl ateities verslo perspektyvų ir numato 

tolesnę gamybos plėtrą bei investicijas. Tai yra itin 

teigiamas signalas Lietuvos eksportuotojams 

atsižvelgiant į tai, kad ES rinkai tenka 80 proc. visų 

lietuviškos kilmės prekių eksporto apimčių. 

Atsigaunanti ES rinka išlieka Lietuvos eksporto (ir 

pramonės) plėtros varomąja jėga: šiemet 95 proc. viso 

lietuviškos kilmės prekių eksporto prieaugio buvo 

pasiekta būtent ES rinkoje. Geriausius rezultatus 

Lietuvos eksportas pasiekė Skandinavijos regione, į 

kurį šiemet eksporto apimtys padidėjo beveik 

penktadaliu (17 proc.). Apskritai, apie 40 proc. viso 

eksporto prieaugio ES rinkoje šiemet buvo pasiekta 

būtent Skandinavijos regione. 

Šiuo metu stebima sparti Skandinavijos rinkų 

ekonomikos plėtra itin teigiamai veikia Lietuvos 

eksporto apimtis, tačiau kitąmet pakartoti šių metų 

įspūdingus eksporto rezultatus Skandinavijos rinkoje 

nebus paprasta. Pagrindinė priežastis – prasidėjusi 

korekcija (kainų mažėjimas) Švedijos ir Norvegijos 

nekilnojamojo turto rinkoje bei išaugęs 

neapibrėžtumas dėl ekonominių perspektyvų 

minėtose Skandinavijos regiono valstybėse. 

Neapibrėžtumo tendencijos yra įžvelgiamos ir finansų 

rinkose: neseniai Švedijos krona nukrito iki žemiausio 
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lygio nuo pat pasaulio finansų krizės pradžios, o 

pagrindinių Švedijos NT rinkos vystytojų akcijų kainos 

taip pat čiuožia žemyn. Prasidėjusi NT rinkos korekcija 

Švedijoje ir Norvegijoje, be jokios abejonės, 

pakoreguos žemyn šių šalių ekonomikos perspektyvas 

ir gali neigiamai atsiliepti Lietuvos eksporto rodikliams 

Skandinavijoje. 

Sparčiausias per pastaruosius dešimt metų euro zonos 

ūkio atsigavimas yra itin teigiama žinia Lietuvos 

eksportuotojams – tai sušvelnins neigiamus 

lėtėjančios Skandinavijos ekonomikos padarinius 

Lietuvos eksportui bei užtikrins tolesnį eksporto 

apimčių augimą. Matyt, kad kitąmet Lietuvos eksporto 

struktūra koreguosis, t.y. eksporto priklausomybė nuo 

Skandinavijos regiono mažės, o pagrindinį dėmesį 

eksporto plėtros atžvilgiu Lietuvos verslas skirs euro 

zonos rinkai. 

VIDAUS VARTOJIMAS 

Tuo metu kai gamintojų pateiktos eksporto prognozės 

yra optimistinės, vidaus vartojimo prognozės yra itin 

atsargios ir netgi tam tikra dalimi – pesimistinės. 

Vidaus vartojimo indekso reikšmė ketvirtąjį ketvirtį 

siekia tik 53 punktus – įmonės vidaus rinkai žada labai 

lėtą augimą, tačiau toks žemas rezultatas rodo, kad 

metų gale vidaus vartojimas gali neišvengti ir 

stagnacijos. Apskritai, kiek daugiau nei pusė visų 

respondentų mano, kad metų pabaigoje vidaus 

vartojimo apimtys nesikeis. 

Vėlgi, kaip ir eksporto atveju, įmonių pateiktos 

prognozės dėl vidaus vartojimo gerai koreliuoja su 

faktine statistika: lėtėjančią vidaus vartojimo plėtrą 

puikiai atspindi paskutiniai mažmeninės prekybos 

rodikliai. Pavyzdžiui, mažmeninės prekybos (be 

transporto priemonių ir degalų pardavimų) apimčių 

augimas sulėtėjo nuo 5 proc. šių metų pirmąjį ketvirtį 

iki vos 1,8 proc. šių metų trečiąjį ketvirtį. Negana to, 

maisto, gėrimų ir tabako mažmeninės prekybos 

apyvarta nežymiai traukėsi tiek 2017 m. antrą, tiek ir 

šių metų trečią ketvirtį (-0,2 proc.). Galų gale, 

mažmeninės prekybos ne maisto prekėmis plėtra 

sulėtėjo nuo 8,5 proc. šių metų pirmąjį ketvirtį iki 3,8 

proc. šių metų trečią ketvirtį.  

Matyt, kad esminė lėtėjančių vartojimo apsukų 

priežastis yra įsismarkavusi infliacija Lietuvoje, kuri 

šiuo metu yra sparčiausia visoje ES ir siekia 4,6 proc. 

Tačiau įtakos vartojimo sulėtėjimui turi ir 

demografiniai veiksniai: pavyzdžiui, šių metų trečiąjį 

ketvirtį darbingo amžiaus gyventojų skaičius Lietuvoje 

buvo 0,7 proc. mažesnis nei praėjusių metų tą patį 

laikotarpį. Mažėjantis darbingo amžiaus gyventojų 

skaičius, atitinkamai, atspindi ir bendro vartotojų 

skaičiaus mažėjimą. 

DARBO RINKA 

Tarp atskirų lūkesčių indekso komponentų rezultatų 

itin išsiskiria įmonių prognozės dėl darbo užmokesčio: 

net 82 proc. respondentų teigia, kad jų įmonėse didės 

atlyginimai; šių metų ketvirtojo ketvirčio darbo 

užmokesčio indeksas siekia net 90 punktų. Toks 

aukštas rezultatas rodo, kad šių metų gale gamintojų 

darbo sąnaudos toliau smarkiai augs. Pagrindinis 

veiksnys, šiuo metu skatinantis darbo užmokesčio 

augimą, yra ženklus darbo jėgos trūkumas šalies darbo 

rinkoje, kuris jaučiamas ir pramonės sektoriuje. 

Pavyzdžiui, per pastaruosius 5 metus laisvų darbo 

vietų skaičius pramonėje padidėjo 84 proc., tuo tarpu 

kai užimtų darbo vietų skaičius išaugo tik 12 proc. 

Didelis darbo jėgos trūkumas didina spaudimą verslui 

kelti algas savo darbuotojams.  

Verslas, susidurdamas su vis aštrėjančia darbo pasiūlos 

trūkumo ir atlyginimų didėjimo problema, imasi 

atitinkamų sprendimų: pavyzdžiui, pramonė 

investuoja į efektyvumo didinimą. Šiuo metu Lietuvos 

pramonė pagamina 41 proc. daugiau produkcijos nei 

prieš krizę, bet su 14 proc. mažesniu darbuotojų 

skaičiumi.  

Užimtumo komponento reikšmė šių metų ketvirtą 

ketvirtį yra teigiama ir siekia 58 punktus. Toks 

rezultatas rodo, kad šių metų gale gamintojai yra 

nusiteikę šiek tiek padidinti darbuotojų skaičių – kam 

didelės įtakos turi didėjančios gamybos apimtys ir 

laukiamas didesnis naujų užsakymų skaičius. Tačiau 

darbuotojų skaičiaus komponento indeksas yra 

žemesnis nei gamybos apimčių indeksas (67 punktai) ir 

yra ženkliai mažesnis nei darbo užmokesčio indeksas 

(90 punktų). Vėlgi, tokie rezultatai rodo, kad sparčiai 

augant darbo kaštams, įmonės yra labiau linkusios 

didinti gamybos efektyvumą nei didinti darbuotojų 

skaičių.
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PRAMONĖS ĮMONIŲ VADOVŲ ATSAKYMAI Į INDEKSO KLAUSIMUS | PROC.  

 

Šaltinis: Lietuvos pramonininkų konfederacija, 4K lūkesčių apklausa

GAMYBOS PROGNOZĖ – 2017 M. IV KETV.                           INVESTICIJŲ APIMČIŲ PROGNOZĖ – 2017 M. IV KETV. 
    

 

EKSPORTO APIMČIŲ PROGNOZĖ – 2017 M. IV KETV. DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PROGNOZĖ – 2017 M. IV K. 
 

Šaltinis: Lietuvos pramonininkų konfederacija, 4K lūkesčių apklausa
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PAGRINDINIAI APDIRBAMOSIOS  PRAMONĖS MAKROEKONOMINIAI RODIKLIAI 
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PAPILDOMI KLAUSIMAI. BREXIT ĮTAKA LIETUVOS VERSLUI 

Lietuvos pramonininkų konfederacijos kiekvieną metų ketvirtį atliekamos Pramonės lūkesčių indekso apklausos 

rezultatai rodo, kad Lietuvos įmonių vadovai jaučia didelį neužtikrintumą kalbėdami apie būsimą BREXIT įtaką jų 

įmonių veiklai. Pagrindinės tokios būsenos priežastys - informacijos ir realių sprendimų trūkumas.

Dauguma (86 proc.) apklaustųjų 

įmonių teigia, kad kol kas Brexit 

neturėjo įtakos įmonių veiklos 

rodikliams. Vis dėlto, kas dešimtas 

respondentas susidūrė tiesioginiu 

Brexit poveikiu, t.y. dėl Brexit 

nukentėjo įmonių eksporto rodikliai į 

UK rinką. 

Iš esmės, tokie rezultatai gerai 

koreliuoja ir su faktiniais Lietuvos 

eksporto į Britanijos rinką 

duomenimis. Lietuvos eksportas į 

Didžiąją Britaniją šiemet stagnuoja: 

bendrai paėmus, per šių metų aštuonis 

mėnesius Lietuvos eksportas į Didžiąją 

Britaniją ūgtelėjo 0,5 proc. Nors Lietuvos eksporto 

apimtys į Britanijos rinką šiemet nesumažėjo, tačiau 

pats Brexit poveikis eksportui yra gana plataus masto, 

t.y. jaučiamas iš karto keliuose eksporto segmentuose: 

• Šiemet maisto produktų eksportas į Britanijos 

rinką susitraukė 7 proc. 

• Medienos ir baldų eksportas sumažėjo 4 proc. 

• Tekstilės gaminių eksportas šiemet stagnuoja (-0,2 

proc.). 

• Gerokai sulėtėjo metalų, mašinų ir įrenginių 

eksporto plėtra. 

Šiuo metu Lietuvos eksporto į Britanijos rinką rodiklius 

riboja du pagrindiniai veiksniai: 

• Ženklus svaro sterlingų nuvertėjimas euro 

atžvilgiu. Šiuo metu svaro sterlingų vertė euro 

atžvilgiu yra sumažėjusi beveik ketvirtadaliu – 

lyginant su 2015 m. liepos mėn., kada svaro kuras 

dar buvo aukštumose. Ženklus svaro kurso 

nuvertėjimas automatiškai mažina Lietuvos 

eksporto konkurencingumą Didžiosios Britanijos 

rinkoje; 

• Negana to, aukštas neapibrėžtumo lygis skatina 

verslą atidėti plėtros į Britanijos rinką planus – 

įmonės perorientuoja užsakymus į kitas rinkas. 

Šiuo metu plėtros atžvilgiu verslas orientuojasi į 

Centrinės Europos bei Skandinavijos regioną. 

LPK atliktos apklausos rezultatai rodo, kad tuo atveju, 

jeigu veiklos kaštai dėl Brexit poveikio padidėtų iki 10 

proc., 39 proc. respondentų nepajustų reikšmingesnės 

neigiamos įtakos, tačiau 38 proc. respondentų 

prognozuoja, kad eksporto apimtys į Britanijos rinką 

tokiu atveju susitrauktų iki 10 proc. 

 

Tuo atveju, jeigu veiklos kaštai dėl Brexit poveikio 

padidėtų iki 20 proc., 12 proc. respondentų apskritai 

nutrauktų eksportą į Didžiąją Britaniją. Tuo tarpu 32 

proc. respondentų teigia, kad tokiu atveju eksporto į 

Britanijos rinką apimtys sumažėtų nuo 20 iki 50 proc. 

Galų gale, jeigu veiklos kaštai dėl Brexit išaugtų 

daugiau iki 50 proc., beveik kas antras gamintojas 

nutrauktų eksportą į Britanijos rinką. 

Taigi, vertinant galimą veiklos kaštų padidėjimą dėl 

Brexit poveikio, Lietuvos verslas saugiai jaustųsi su iki 

10 proc. veiklos sąnaudų padidėjimu. Didesnis nei 10 

proc. kaštų augimas jau turėtų ženklesnį neigiamą 

poveikį Lietuvos eksporto rodikliams į Didžiąją 

Britaniją. 

AR IKI ŠIOL BREXIT TURĖJO ĮTAKOS JŪSŲ ĮMONĖS VEIKLAI? 

 

10%
4%

86%

Ar iki šiol BREXIT turėjo įtakos Jūsų 
įmonės veiklai?

Taip, įmonė susidūrė su
tiesioginiu BREXIT poveikiu,
t.y., nukentėjo eksportas į
Jungtinės Karalystės rinką

Taip, įmonė susidūrė su
netiesioginiu BREXIT poveikiu,
t.y., nukentėjo eksporto
dinamika į kitas ES rinkas

Ne, BREXIT įmonės veiklai
įtakos neturėjo
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Vertinant teisinių reikalavimų sukuriamus kaštus, 50 

proc. apklausoje dalyvavusių įmonių dėl pastarųjų 

nesijaudina ir eksporto mažinti neketina, 18 proc. 

sumažintų eksporto apimtis 10 procentų, 17 proc. 

įmonių – 5 procentais; 9 proc. įmonių dėl per didelių 

teisinių reguliavimų eksportą iš viso nutrauktų. Panašias 

prognozes įmonių vadovai žada ir dėl galimai 

atsirasiančių prekybos kvotų sistemos sukuriamų kaštų. 

56 proc.  respondentų eksporto apimčių nekeistų, 14 

proc. sumažintų 5 procentais, 9 proc. – mažintų 10 

procentų ir 9 proc. apklaustųjų eksportą apskritai 

nutrauktų. Galima teigti, kad kol kas Lietuvos 

verslininkai laukia informacijos ir realių sprendimų, kad 

galėtų imtis konkrečių veiksmų, bet nedidelių 

papildomų kaštų atsiradimas eksporto apimčių 

radikaliai nesumažintų. 

 

 

Eksporto 
apimtys 

sumažės 5 
proc. 

Eksporto 
apimtys 

sumažės 10 
proc. 

Eksporto 
apimtys 

sumažės 20 
proc. 

Eksporto 
apimtys 

sumažės iki 
50 proc. 

Eksporto 
apimtys 
sumažės 
daugiau 
nei 50 
proc. 

Eksporto 
apimtys 
nesikeis 

Eksportas 
bus 

nutrauktas 

Jeigu kaštai 
augs iki 5 proc. 

21 proc. 6 proc. x 3 proc. x 67 proc. 3 proc. 

Jeigu kaštai 
augs iki 10 proc. 

15 proc. 23 proc. 19 proc. x 4 proc. 39 proc. x 

Jeigu kaštai 
augs iki 20 proc. 

12 proc. 20 proc. 12 proc. 20 proc. x 24 proc. 12 proc. 

Jeigu kaštai 
augs iki 50 proc. 

4 proc. 4 proc. 9 proc. 9 proc. 9 proc. 22 proc. 43 proc. 

Jeigu kaštai 
augs daugiau 
nei 50 proc. 

x 6 proc. 6 proc. 6 proc. 6 proc. x 76 proc. 

14%

9%

6%

6%

56%

9%
Eksporto apimtys sumažės
5 proc.

Eksporto apimtys sumažės
10 proc.

Eksporto apimtys sumažės
20 proc.

Apimtys sumažės daugiau
nei 50 proc.

Eksporto apimtys nesikeis

Eksportas bus nutrauktas

PREKYBOS KVOTŲ SISTEMOS SUKURIAMŲ KAŠTŲ 

ĮTAKA

17%

18%

3%

3%

50%

9%
Eksporto apimtys sumažės
5 proc.

Eksporto apimtys sumažės
10 proc.

Eksporto apimtys sumažės
20 proc.

Eksporto apimtys nesikeis

Eksportas bus nutrauktas

TEISINIŲ REIKALAVIMŲ SUKURIAMŲ KAŠTŲ ĮTAKA 

EKSPORTUI 

Šaltinis: Lietuvos pramonininkų konfederacija, 4K lūkesčių apklausa 

Šaltinis: Lietuvos pramonininkų konfederacija, 4K lūkesčių apklausa 

KAIP ATEITYJE KEISIS JŪSŲ EKSPORTO Į JUNGTINĘ KARALYSTĘ APIMTYS DĖL NAUJŲ LAIKO IR LOGISTIKOS 

SĄNAUDŲ, ATSIRADUSIŲ DĖL BREXIT? 


