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Priklausomai nuo apklaustų vadovų pateiktų atsakymų, galutinė PLI 
išraiška gali svyruoti nuo 0 iki 100 punktų:

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 
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KAS YRA 
PRAMONĖS LŪKESČIŲ  

INDEKSAS?

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) nuo 2015 m. rengia 
ir pristato Pramonės Lūkesčių Indeksą (PLI) – apklausos pagrindu 
paruoštą Lietuvoje veikiančių tiek lietuviško, tiek užsienio 
kapitalo įmonių aukščiausio lygio 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 2019 metų I pusmečio tyrimą buvo apklausti 97 
vidutinio dydžio ir didžiausių Lietuvos įmonių vadovai iš visų 
pagrindinių apdirbamosios pramonės sektorių.

Apklausą sudaro 13 pagrindinių privalomų ir iki 7 (priklausomai 
nuo to meto svarbiausių problemų darbotvarkėje) papildomų 
klausimų. Pirmąją grupę sudaro klausimai apie įmonės 
produkcijos bei žaliavų kiekį ir kainą, naujų užsakymų lygį, 
pajamas iš eksporto ir vidaus rinkos, gamybos apimčių lygį, 
investicijų ir skolinimosi poreikį, vidutinį darbuotojų skaičių ir 
atlyginimą, bei, galiausiai, apie įmonių įžvelgiamas rizikas. 

Į užduotus klausimus respondentai gali atsakyti vienu iš trijų 
variantų: padidės/nesikeis/sumažės. Pateikiant atsakymus 
pastarųjų prašoma atsižvelgti į sezoninę įtaką.

APIE INDEKSĄ



4

SANTRAUKA

Lietuvos gamintojų lūkesčiai 2019 m. pirmajam pusmečiui yra 
pozityvūs: bendra pramonės lūkesčių indekso reikšmė siekia 70 
punktą ir gerokai (20 punktų) viršija kritinę 50-ies punktų ribą, 
skiriančią plėtrą nuo susitraukimo. Lyginant apklausos rezultatus 
su pramonės lūkesčiais 2018 m. II-ajam pusmečiui, nei viename iš 
indekso komponentų (žiūrėti žemiau į 1-ąją lentelę) nėra matomas 
žymus pokytis.

Įmonių prognozės dėl produkcijos kiekio nepakito, o lūkesčiai 
dėl pagamintos produkcijos kainos kaitos per pusmetį 
reikšmingai nepasikeitė. Pirmasis komponentas išlieka 
aukštame 74.5 procentinių punktų (toliau p.p) lygyje, tuo tarpu 
antrasis, nors ir nukrito 3.1 p.p., taip pat užtikrintai išlieka augimo 
zonoje. Visgi, už bendrą pramonės pagamintos produkcijos 
kainos kritimą labiausiai atsakingas chemijos pramonės sektorius, 
konkrečiai – trąšų subsektorius. Pastarajame 19 proc. (daugiausia 
iš visų sektorių) respondentų tikisi, jog per ateinantį pusmetį jų 
produkcijos kainos, palyginti su praėjusiu laikotarpiu, sumažės. 
Tai būtų galima paaiškinti dėl sezoninės įtakos (sumažėjusios 
pasaulinės paklausos ir išaugusios pasiūlos). Taip pat reiktų 
paminėti 2018 m. išaugusią pasaulinę naftos kainą, kurios 
reikšmingas sumažėjimas praėjusį ketvirtį – kaip daugelis tikėjosi 
– persikels ir į 2019 m. Visgi, jau dabar matyti, jog šie lūkesčiai 
nepasiteisino. Nors 2018 metų IV ketvirtį naftos kainos iš tikrųjų 
krito 40 proc., šių metų pirmąjį ketvirtį jos vėl kilo 30 proc.

Gamybinių pajėgumų panaudojimo lygis palyginti su praeitu 
pusmečiu pakilo 2.9 p.p. ir iš viso siekia 72.2 p.p. Tai nurodo, 
jog ekonominės sąlygos pramonės gamybai yra stabilios: 
produkcijos lygis nėra motyvuotas nei perteklinai naudoti 
gamybinius pajėgumus, nei juos sutraukti. Visgi, perprodukcijos 
ženklus galima įžvelgti chemijos, baldų bei tekstilės ir drabužių 
sektoriuose, kur vidutiniškai pirmąjį 2019 m. ketvirtį gamybinio 

pajėgumo panaudojimo lygis siekė atitinkamai 80 ir 82 p.p. Net 75 
proc. tekstilės sektoriaus produkcijos yra parduodama eksporto 
rinkose. Chemijos – net iki 80 proc. Tačiau gamybos pajėgumų 
trūkumas neleidžia patenkinti visos išorės paklausos. Tai lsudaro 
prielaidas artimiausiu metu šiuose sektoriuose tikėtis investicijų į 
gamybinius pajėgumus. 

Investuoti į gamybinius pajėgumus trukdo rizikos, susijusius 
su išorės paklausa ir ribotas prieinamumas prie alternatyvių 
finansavimo šaltinių. Paprastai didelis gamybinių pajėgumų 
panaudojimo lygis kelia "spaudimą" infliacijai. Tačiau, turint galvoje 
gamintojų lūkesčius aukštai produkcijos paklausai (kaip yra matoma 
iš lūkesčių eksporto ir vidaus rinkoms), būtent dabar yra palankios 
sąlygos investuoti į gamybinių pajėgumų didinimą. Visgi, nepaisant 
palankių sąlygų, didelės įmonės nedidina investicijų apimčių dėl 
rizikų eksporto rinkose. Tuo tarpu smulkus vidutinis verslas dėl 
verslo modeliui tenkančios didesnės rizikos susiduria su ribotomis 
galimybėmis gauti finansavimą.

Daugiau respondentų optimistiškiau vertina vidaus paklausos 
potencialą. Nežymus šio komponento augimas fiksuojamas visuose 
apdirbamosios gamybos sektoriuose. Tai patvirtina pernai fiksuotas 
didėjančias vidaus, ypač namų ūkio, vartojimo tendencijas. 2018 
metais dėl darbuotojų trūkumo ir vyriausybės sprendimų sparčiai 
kilo darbo užmokestis, augo socialinės išmokos. Tai džiugina į vidaus 
rinką besiorientuojančius ūkio sektorius kaip maisto ir gėrimų 
pramonę, kurios optimizmas per pusmetį augo 14 p.p. Būtent 
mažmeninėje ir didmeninėje prekyboje materialinės investicijos 
2018 m. trečiąjį ketvirtį padidėjo 17.6 proc., o per metus ne maisto 
prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta išaugo dešimtadaliu.

Indekse taip pat atsispindi įtempta situacija darbo rinkoje. 
Atlyginimų didinimą, kaip su darbuotojų trūkumu susijusios 
problemos sprendimo būdą, ateityje ketina rinktis vis mažiau įmonių. 
Dar daugiau, didinti darbo užmokestį įmonėms tampa vis sunkiau, 
nes nemaža jų dalis susiduria su finansinių išteklių trūkumu. 

OPTIMIZMAS PRAMONĖJE IŠLIEKA AUKŠTAS

2019 METŲ PRAMONĖS 
LŪKESČIŲ INDEKSAS

Šaltinis: Lietuvos pramonininkų konfederacija, "Lietuvos pramonės lūkesčių indeksas". 2015 - 2019 m.
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Vertinant pagal ūkio sektorius (2 grafikas), sparčiausias indekso augimas matomas maisto ir gėrimų pramonėje, kurioje optimizmas 
augo 14 punktų ir pasiekė 70 punktų indeksą. Šiai pramonės šakai didelę įtaką padarė augantis vidaus vartojimas. Tačiau didžiausias lūkesčių 
indeksas antrajam pusmečiui yra fiksuojamas metalų ir inžinerinės pramonės sektoriuje (89 punktai, +7 lyginant su 2018 II p.), antroje vietoje pagal 
lūkesčius - medienos ir baldų pramonė (75 punktai), kurios optimizmas per pusmetį nepakito. Antrą pusmetį iš eilės augančių lūkesčių pagerėjimui 
metalų ir inžinerijos pramonėje esminės įtakos turėjo paklausos augimas ES rinkoje, o taip pat stiprėjanti Lietuvos inžinerijos pramonės integracija į 
europines gamybos grandines, bei kryptinga eksporto plėtra (orientacija į Skandinaviją bei Centrinę Europą). Tuo tarpu medienos ir baldų pramonėje 
veiksniai, įgalinę pozityvius gamintojų lūkesčius susiję su specifine šio sektoriaus ekosistema (klasterizacija) šalyje. Prognozuojama, jog šis sektorius 
per ateinančius kelerius metus augs dvigubai. 

Tekstilės ir drabužių bei chemijos pramonėje optimizmas lyginant su praeitu pusmečiu mažėjo 16 ir 11 punktų atitinkamai. Aukštas 
gamybinių pajėgumų panaudojimo lygis šiose sektoriuose varžo tolimesnę plėtrą, o investuoti į gamybines priemones trukdo ryškėjančios rizikos 
užsienio rinkose. Respondentai iš šių sektorių dažniausiai įvardija potencialiai nestabilią makroekonominę situaciją eksporto rinkose (Vokietija, 
Centrinė Europa, Skandinavija), kaip pagrindinę riziką plėtrai. Įtakos šių sektorių lūkesčiams turėjo ir "Brexit" nežinomybė. Kaip buvo minėta, šie 
sektoriai didžiąją dalį produkcijos eksportuoja.

SANTRAUKA
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1 grafikas. Pramonės lūkesčių indekso komponentų įverčiai, procentiniais punktais.

2 grafikas. Pramonės lūkesčių indekso įverčiai pagal pagrindinius apdirbamosios pramonės sektorius, procentiniais punktais.

3 grafikas. Pramonės įmonių gamybinio pajėgumo panaudojimo lygis (kairėje) ir apdirbamosios gamybos sukuriama pridėtinė vertė (dėšinėje). 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas ir Eurostat.
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KOMPONENTŲ DINAMIKA
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GAMYBA IR  
GAMYBINIAI PAJĖGUMAI

Gamybos apimčių prognozės nurodo į produkcijos 
„status quo“ padėtį Lietuvos apdirbamojoje gamyboje. Šį 
pusmetį rodiklis išlieka aukštame lygyje: pirmajam 2019 
metų pusmečiui gamintojai pateikė tokias pat gamybos 
apimčių prognozes kaip ir praėjusiame pusmetyje – 74.5 
proc. Tačiau ši reikšmė neparodo to, jog visa apdirbamosios 
gamybos produkcija yra aukščiausia Lietuvos istorijoje (žiūrėti 
2 grafiką). Tai gali paaiškinti, kodėl gamintojai po rekordinių 
metų Lietuvos apdirbamajai pramonei nesitiki pokyčių 
produkcijos kiekyje. Dar daugiau, naujų užsakymų indekso 
reikšmė nors ir sumažėjo 1.9 proc. (žiūrėti lentelę auksčiau) 
taip pat išlieka stabilioje augimo trajektorijoje. Kitaip tariant, 
pramonininkai vis dar tikisi aukštos jų produkcijos paklausos. 
Pažvelgus į pramonės įmonių gamybinio pajėgumo panaudojimo lygio 
statistiką, matyti, jog bendras apdirbamosios pramonės rodiklis yra stabiliame 
lygyje (žiūrėti 3 grafiką), tačiau didžiausi lygiai jau kurį laiką išlieka chemijos, 
baldų ir medienos, drabžių ir tekstilės bei elektorinikos sektoriuose. Paprastai 
didelis gamybinių pajėgumų panaudojimo lygis nurodo į spaudimą infliacijai. 
Tačiau, turint galvoje gamintojų lūkesčius aukštai produkcijos paklausai 
(kaip yra matoma iš lūkesčių eksporto ir vidaus rinkoms), būtent dabar yra 
palankios sąlygos gamintojams investuoti į gamybinių pajėgumų didinimą. 
Jau dabar – praėjus pirmajam 2019 m. ketvirčiui – matyti, jog dėl 2018 metais 
didesnio naujų užsakymų skaičiaus ir augančios išorės paklausos dalis gamintojų 
didino verslo produktyvumą ir mažino priklausomybę nuo pokyčių darbo rinkoje 
(pavyzdžiui, sparčiai augančių algų ar darbo jėgos trūkumo). Tai atsispindi 
pramonės produkcijos kainose, kurios per metus paaugo tik 1,3 proc. 

+0.0
Gamybinių apimčių  

prognozė lyginant su 2018 
metų II pusmečiu  

nepakito. 

+3.3
Sparčiausiai gamybiniai 

pajėgumai augo tekstilės 
ir drabužių pramonėje.
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Eksporto apimčių indeksas, punktai

EKSPORTAS

KOMPONENTŲ DINAMIKA

Pramonininkų lūkesčiai eksporto apimtims – arba 
užsakymams iš eksporto rinkų – atspindi gamintojų nuomonę 
apie Lietuvos eksportuojamų produktų konkurencingumą 
ir ekonominį ciklą užsienio rinkose. Tokiai atvirai ekonomikai 
kaip Lietuva – šis rodiklis labai svarbus. 2019 m. pirmajam 
pusmečiui eksporto apimčių indekso prognozė išlieka stabiliai 
aukštame lygyje – 75.7 –, nors ir sumažėjo 1.3 punktais lyginant su 
praeitu laikotarpiu. Lyginant su ankstesniu pusmečiu, ryškiausiai 
pablogėjo chemijos ir elektronikos pramonės eksporto prognozės 
– čia eksporto indeksų reikšmės nukrito iki 73.9 ir 78.5 punktų 
atitinkamai. Visgi – tai nuosaikaus augimo zonoje esančios 
reikšmės.
Pastebimai pagerėjo maisto pramonės eksporto prognozės, kas pirmiausiai 
yra susiję su eksporto plėtra už ES ribų (ypač į Kiniją). Taip pat džiugina 
antrą pusmetį iš eilės augantys lūkesčiai metalų ir inžinerijos pramonėje, kur 
esminės įtakos turėjo paklausos augimas ES rinkoje, o taip pat stiprėjanti 
Lietuvos inžinerijos pramonės integracija į europines gamybos grandines, 
bei kryptinga eksporto plėtra (orientacija į Skandinaviją bei Centrinę Europą). 
Chemijos sektoriaus – kaip ir elektronikos ar tekstilės pramonės atveju - eksporto 
prognozių pablogėjimas didele dalimi yra techninio pobūdžio: galimybes dar 
labiau didinti eksporto apimtis riboja beveik maksimalus gamybos pajėgumų 
panaudojimas, kas trukdo įmonėms prisiimti naujų užsakymų. Net 75 proc. 
tekstilės sektoriaus produkcijos yra parduodama eksporto rinkose. Chemijos 
– net iki 80 proc. Šiame sektoriuje reiktų išskirti trąšų subsektorių, kuriame dėl 

Tiek punktų iš viso  
sumažėjo apdirbamosios 

pramonės eksporto apimtys, 
lyginant su 2018 II p.

-19.1

-1.3

Tiek punktų sumažėjo 
Chemijos pramonės  

eksporto apimčių prog-
nozė. 

sezoninių priežasčių paklausa 2018 m. pabaigoje ir 2019 m. pradžioje mažėjo. Tačiau jau dabar tikimasi, jog 2019 m. II pusėje 
pasaulinė paklausa bus stipri. Tuo tarpu plastikų ir biotechnologijų segmentų eksportas laipsniškai auga – tai investicijų į gamybos 
pajėgumų didinimą rezultatas. 
Reikia pabrėžti, jog daugeliui šakų – išskyrus trąšų segmentą - 2018 m. buvo rekordiški eksporto metai. Būtent dėl didesnio naujų 
užsakymų skaičiaus ir augančios išorės paklausos dalis gamintojų galėjo (arba šiuo metu yra investicijų procese) investuoti į 
pajėgumų didinimą ar technologinį atnaujinimą. Tuo tarpu 2019 m. prasidėjo kita nata. Euro zonos ir kitų Lietuvos eksporto rinkų 
lėtėjantis augimas gali paaiškinti suprastėjusias gamintojų eksporto prognozes. Augimo zonoje esantis bendras gamintojų rodiklis 
didžiąja dalimi paremtas viltimis, kad ekonominė aplinka pasaulyje nesiklostys taip prastai, kaip bijota anksčiau. „Brexit“ termino 
atidėjimas galimai irgi prisidėjo prie eksporto perspektyvų išlikimo aukštame lygyje pirmam metų pusmečiui.
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KOMPONENTŲ DINAMIKA
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VIDAUS 
VARTOJIMAS

Gamintojų prognozės vidaus vartojimui – arba užsakymų 
iš vidaus rinkos – indikuoja „namų“ paklausos struktūrą ir 
ekonominio ciklo būseną. Gamintojų pateiktos vidaus vartojimo 
prognozės išlieka optimistinės – vidaus vartojimo indeksas 
antrajam pusmečiui siekia 61 punktą ir antrą pusmetį iš eilės 
nežymiai pakilo.
Spartus augimas fiksuojamas sektoriuose, gaminančiuose vartojimui skirtas 
prekes – maisto ir gėrimų bei tekstilės ir drabužių. Iš esmės didžiausios įtakos 
šių sektorių sparčiam vidaus rinkos augimui turėjo dešimties metų aukštumose 
esantis vartotojų optimizmas bei spartus darbo užmokesčio augimas – kuriam savo 
ruožtu esminės įtakos turi ganėtinai įtempta situacija darbo rinkoje, augančios 
socialinės išmokos, beveik nemažėjantis nedarbo lygis. Būtent mažmeninėje ir 
didmeninėje prekyboje materialinės investicijos 2018 m. trečiąjį ketvirtį padidėjo 
17.6 proc., o per metus ne maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta išaugo 
dešimtadaliu.
Tolesnis inžinerinių sektorių – metalo bei elektronikos – lūkesčių vidaus rinkai 
augimas nurodo į teikiančią vilčių tendenciją. Didesni gamybos priemonių 
užsakymai potencialiai nurodo į didesnį gamybos apimčių lygį ateityje. Papratai 
tariant, šie užsakymai skirti gaminti mašinas, kuriomis gaminama dar daugiau 
produktų. 
Vidaus vartojimo prognozės, lyginant su praeitu pusmečiu, augo visuose 
sektoriuose, išskyrus Chemijos (kuris ir taip buvo žemas), kur užfiksuotas 4.8 
punktų kritimas. Šiam reiškiniui įtakos turėjo dvi jau minėtos priežastys. Pirma, 
šiam kritimui didelės įtakos dėl sezoninių priežasčių padarė trąšų subsektorius. 
Antra – net iki 80 proc. produkcijos chemijos pramonėje yra eksportuojama. 

+1.5
Tiek punktų padidėjo  

vidaus vartojimo prognozė 
lyginant su 2018 metų II 

pusmečiu. 

+21.6
Didžiausias vidaus  
vartojimo augimas  

prognozuojamas tekstilės 
ir drabužių pramonėje.
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Darbutoojų skaičiaus indeksas, punktai

DARBO RINKA: 
DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

KOMPONENTŲ DINAMIKA

Toliau einantys du indekso komponentai atspindi įtemptą 
situaciją darbo rinkoje, su kuria susiduria pramonės 
darbdaviai. Viena vertus, didėjant paklausai (tiek vidaus, tiek 
užsienio) gamintojai siekia didinti produkciją, kam reikalingas 
didesnis darbuotojų skaičius. Kita vertus, gamintojams darosi 
vis sunkiau rasti kvalifikuotų darbuotojų, o tai verčia kelti 
atlyginimus. Tačiau tai negali tęstis. Šis disbalansas ypatingai 
mažina į eksportą besiorientuojančių sektorių konkurencingumą 
globaliame kontekste.
Darbuotojų skaičius – arba užimtumas – pramonėje yra labai jautrus verslo 
ciklui. Kai paklausa padidėja, firmos pirma yra linkusios didinti viršvalandžius. 
Daugiau darbuotojų yra priimama tik kai paklausa suvokiama kaip didelė ir 
ilgalaikė. Kai paklausa mažėja, prieš mažinant darbuotojų skaičių visų pirma yra 
sutrumpinamos valandos. 
2019 m. I pusmečiui darbuotojų skaičiaus prognozes, lyginant su ankstesniu 
pusmečiu, pagerino maisto ir gėrimų bei tekstilės ir drabužių pramonės sektoriai, 
kam didžiausios įtakos turėjo gamybos apimčių ir vidaus paklausos augimas 
šiose sektoriuose. Tačiau lyginant su ankstesniu pusmečiu, pablogėjo darbuotojų 
skaičiaus prognozės visuose kituose sektoriuose. Šį pablogėjimą iš dalies gali 
paaiškinti įmonių dėmesys gamybos produktyvumo didinimui. Sparčiai augant 
darbo kaštams ir trūkstant darbo jėgos, įmonės nukreipia finansus į gamybos 
efektyvumo ir produktyvumo didinimą. Kaip jau buvo minėta anksčiau, didesnis 
naujų užsakymų skaičius ir auganti išorės paklausa 2018 metais leido daliai 
gamintojų didinti verslo produktyvumą ir tokiu būdu mažinti priklausomybę nuo 
pokyčių darbo rinkoje.

Tiek punktų prognozuojamas 
darbuotojų skaičiaus  
augimas didesnis nei  
2018 m. II pusmečio.

+19.1

+0.4

Prognozuojama, jog tiek 
puktų augs darbuotojų 

skaičius Maisto ir gėrimų 
pramonėje.
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Darbo užmokesčio indeksas, punktai

KOMPONENTŲ DINAMIKA
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DARBO RINKA: 
DARBO UŽMOKESTIS

Šių metų pirmą pusmetį respondentų pateiktos darbuotojų 
skaičiaus bei darbo užmokesčio prognozės, kaip jau tapo 
įprasta, gana stipriai kontrastuoja. Tuo metu kai darbuotojų 
skaičiaus indeksas tik nežymiai viršija 50-ies punktų ribą (59.4 p.), 
darbo užmokesčio indeksas (nors ir per pusmetį sumažėjo 1.6 
p.p.) išlieka aukštame lygyje ir siekia 87.9 punktus.
Apklaustų įmonių vadovų nuomone, darbuotojų trūkumas vers kelti darbo 
užmokestį, tačiau atlyginimų didinimą – kaip su darbuotojų trūkumu susijusios 
problemos sprendimo būdą – ateityje ketina rinktis vis mažiau įmonių. Tai 
nurodo, jog vis daugiau įmonių susiduria su finansinių išteklių atlyginimas didinti 
trūkumu. Tokių įmonių atveju įtampą darbo rinkoje ketinama mažinti pasitelkiant 
darbuotojus iš užsienio šalių. 
Taigi, pirmąjį šių metų pusmetį dauguma gamintojų yra nusiteikę tiek didinti 
darbuotojų skaičių, tiek didinti darbo užmokestį, tačiau didesnis dėmesys yra 
skiriamas būtent darbo užmokesčio didinimui – kam įtakos daro augančios 
gamybos apimtys ir darbuotojų trūkumas. Lyginant su ankstesniu pusmečiu, 
darbo užmokesčio prognozės atskiruose sektoriuose iš esmės liko nepakitusios, 
t.y. išliko stabiliai aukštame lygyje. Visgi, labiausiai ir vėl išsiskyrė Chemijos 
pramonės sektorius, kuriame užfiksuotas didžiausias neigiamas pokytis. Čia 
įtakos vėlgi turėjo tiek sumažėjusi trąšų paklausa, tiek plastikų ir biotechnologijų 
investicijos į gamybos pajėgumus.
Apskritai, žinant, jog mažinti gamybos kaštus per darbo užmokestį pramoninkams 
bus vis sunkiau, įtampą darbo rinkoje atsverti būtina per investicijas į produktyvumą 
ir aukštesnę pridėtinę vertę kuriančias technologijas. Apie tai daugiau – žemiau. 

-1.6
Tiek punktų darbo 

užmokesčio prognozė 
sumažėjo su praeitu 

pusmečiu. 

-7.8
Tiek punktų darbo 

užmokestis  
prognozuojama turi  

mažėti Chemijos  
pramonėje, lyginant su  

praeitu pusmečiu.
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Investicijų apimčių indeksas, punktai

INVESTICIJOS

KOMPONENTŲ DINAMIKA

Investicijos yra stipriai cikliškos. Firmos yra labiau linkusios 
investuoti: (I) jei jos operuoja aukštame gamybinių pajėgumų 
lygyje; (II) tikisi aukštos produkcijos paklausos; (III) ir palūkanų 
normos yra žemos. Šiuo atveju investicijoms apibrėžti 
pasitelkiama Lietuvos statistikos departamento pasiūlyta reikšmė: 
išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, sukurti ir esamam 
materialiajam turtui atnaujinti (jo vertei padidinti). Kitaip tariant, 
materialinės investicijos kloja pagrindą ateities produkcijai. 
Investicijų indekso reikšmė pirmajam šių metų pusmečiui siekia 57.6 p.p. ir, 
palyginti su 2018 antruoju pusmečiu, sumažėjo 2.4 p.p., tačiau 7.6 p. viršija kritinę 50 
punktų ribą. Ši materialinių investicijų dinamika nedžiugina. Bendram neigiamam 
pokyčiui įtakos visų pirma turėjo ekonominių tendencijų neapibrėžtumas išorės 
rinkose. 
Visgi, 2019 m. sausį-vasarį pramonės produkcija kilo 7.7% ir siekia 77% gamybinių 
pajėgumų panaudojimo lygį (tik 1% žemiau visų laikų aukštumų), o lūkesčiai 
paklausai toliau išlieka aukšti. Visa tai nurodo, jog antrąjį metų pusmetį galima 
tikėtis didesnių materialinių investicinių apimčių. 
Lyginant su ankstesniu pusmečiu, pastebimai išaugo maisto ir gėrimų bei 
medienos ir baldų pramonės investicijų indeksai – tam visų pirma įtakos turėjo 
išaugęs respondentų optimizmas dėl tiek eksporto, tiek vidaus rinkos užsakymų. 
Dar daugiau, medienos ir baldų pramonės atveju aukštus investicijų apimčių 
lūkesčius didele dalimi lėmė besiformuojantis klasteris. Prognozuojama, jog šis 
sektorius per ateinančius kelerius metus augs dvigubai. 

Tiek punktų iš viso  
sumažėjo apdirbamo-

sios pramonės investicijų 
apimtys, lyginant su  

2018 II p.

+22.1

-2.4

Tiek punktų išaugo  
investicijų prognozė  
Medienos ir baldų  

pramonėje. 
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Skolinimosi apimčių indeksas, punktai

KOMPONENTŲ DINAMIKA
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SKOLINIMASIS

Įmonės skolinasi tam, kad galėtų finansuoti savo operacijas ar 
investicijas. Kaip buvo parodyta, investicijų apimtys per pusmetį 
sumažėjo. Dar daugiau, skolinimosi poreikio indeksas 2019 m. I 
pusmečiui viršija investicijų apimčių indeksą. Tai leidžia teigti, jog 
daugeliu atveju šį pusmetį augant skolinimosi poreikio lūkesčiams 
(1.2 p.p.), šie ištekliai potencialiai yra nukreipiami finansuoti 
gamybinių procesų veiklą (pavyzdžiui, darbo užmokesčio kilimui 
finansuoti), o ne investicijas. Kaip išimtis šiai tendencijai būtų 
galima įvardyti maisto ir gėrimų bei medienos ir baldų sektorius, 
kuriuose planuojamos investicijos į gamybines priemones. 
Tarp išorinių finansavimosi šaltinių ir toliau populiariausias yra bankų paskolos 
ir panašu, kad artimiausiu metu jų svarba alternatyvių šaltinių atžvilgiu tik didės. 
Tačiau, anot Lietuvos banko duomenų, smulkaus-vidutinio dydžio verslams tai 
padaryti sekasi vis sunkiau, todėl veiklą šiose įmonėse ketinama finansuoti vidaus 
ištekliais. Kitas populiarėjantis finansavimo šaltinis – tiekėjų pinigai. Tikėtina, kad 
tokias tendencijas lemia dėl didesnės verslo rizikos menkesnės SVV galimybės 
gauti išorinį finansavimą. 

+1.2
Tiek punktų išaugo  
skolinimosi poreikis  

apdirbamojoje  
pramonėje, lyginant su 

praeitu pusmečiu. 

+4.8
Labiausiai skolinimosi 

apimtys prognozuojama 
augs Maisto ir gėrimų pra-

monėje.
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