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Lietuvos ūkis: prieš 15 metų...

• BVP: 48,5 mlrd. Lt

• Eksportas: per 1 m. užsienyje pardav÷me prekių ir paslaugų už 24 mlrd. Lt;

• Produktyvumas: per 1 val. sukurdavome vos 1/3 ES įmonių produkto;

• Bankų sektorius: 10 bankų, visi – lietuviški + 2 užsienio bankų skyriai; 

• Kreditavimo ypatumai: 

• palūkanos už paskolas – 12,2%; 

• namų ūkiams suteiktų paskolų vert÷ – 1% BVP;

• įmon÷ms suteiktų paskolų vert÷ – 8% BVP;

• Strateginis siekis: naryst÷ ES;

• Vadovų klubas: starto pozicijoje.
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Ūkio pl÷tra – septynmyliais žingsniais
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Konkurencingumo šuolis
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Veržli ekspansija į užsienio rinkas
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� Per 15 m. eksporto apimtys 

išaugo  daugiau nei trigubai;

� Lietuvos verslas sugeb÷jo 

augti netgi šlubuojant užsienio 

rinkoms; 

� Išimtinai sparti 2011-2012 m. 

pl÷tra - neilgaamž÷.



Kryptys – tos pačios, srautai - kitokie
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Lietuvos ūkis: kas toliau?...
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Euro zonos pad÷tis ir ateitis

� Euro šalių ekonomika – vis dar 

neigiamoje zonoje; 

� Lietuvos eksporto dalis į euro zoną –

30,4%;

� Euro zonos pl÷tros smukimas –

rizika LT eksportui;
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Didžiausioje rinkoje – smukimo nuotaikos

Realiojo BVP augimas Rusijoje Baltijos šalių eksporto į euro zoną ir Rusiją

dalis, palyginti su visu eksportu

PRISTATYMAS SKIRTAS TARNYBINIAM NAUDOJIMUI

Euro zona Rusija

Lietuva 30 % 19 %

Latvija 30 % 18 %

Estija 28 % 12 %



Eksportuotojai – santūresni, importas – ūgtel÷s
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Vidaus paklausa: nedrąsiai, bet aukštyn
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Verslo paskolų pokyčiai
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Naujos paskolos įmon÷ms
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Skolinimo sąlygas švelnino, griežtinti nežada

Įmonių paraiškų tenkinimasSkolinimo sąlygų pokyčiai
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Kam lengviausia gauti paskolą?

Skolinimo politika ir įmonių finansin÷s būkl÷s vertinimas
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Bankų įžvalgos: įmonių kreditavimas aktyv÷s

Įmonių skolinimosi paklausos pokyčiai

� Iki 2013 m. spalio įmonių

skolinimosi paklausa  did÷s

� per 2013 m. paskolų verslui 

portfelis gali padid÷ti apie 3 %
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Daugiau įmonių žada skolintis

Išoriniais finansiniais ištekliais tenkinama verslo 

finansinių poreikių dalis



Realiojo BVP kaita

• 2013-2014 m. realiojo BVP 

augimas – apie 3%;

• Prognoz÷ – prastesn÷ nei manyta 

anksčiau;

• Perspektyvą temdo mažesn÷s 

investicijos ir  silpnesn÷ išor÷s 
aplinka.
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Artimiausia perspektyva: ūkis augs l÷čiau nei manyta



Infliacija maž÷s, jei žaliavų kainos išliks palankios

18

Vidutin÷ metin÷ infliacija ir jos veiksniai
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2014 m. pirma dalis: 

ar atitiksime Mastrichto kriterijus?



Lietuvos ūkis: po 15 metų?...
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