
VERSLAS LIETUVOJE 2019 m. 

Šalies verslas per 2019 metus sukūrė 74 proc. visos šalies bendrosios pridėtinės vertės. 

Didžiausią dalį sukūrė apdirbamosios gamybos, didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriai. Sparčiai 

augo statybos, transporto ir saugojimo, informacijos ir ryšių bei administracinės ir aptarnavimo veiklos 

įmonių sukurta pridėtinė vertė.  

- 2019 m. šalyje veikė 267,4 tūkst. įmonių – po vieną įmonę teko dešimčiai gyventojų. Per dešimtmetį 

įmonių skaičius išaugo du kartus. Individualia veikla užsiima 176,7 tūkst. asmenų, arba 8 proc. 

pilnamečių šalies gyventojų. 

- Lietuvoje daugiausia – 94,3 proc. – nefinansinių įmonių sudarė labai mažos (0-9 dirbantieji) įmonės, 

mažos įmonės (10–49 dirbantieji) sudarė 4,7 proc., vidutinės (50–249 dirbantieji) – 0,9 proc., didelės 

(250 ir daugiau dirbančiųjų) – 0,1 proc. Jos įdarbina 41 proc. dirbančiųjų versle. Didžioji dauguma 

įmonių užsiima prekyba. 

 

- 2019 m. veiklą vykdė 10,6 tūkst. individualiųjų įmonių ir jose dirbo 40,7 tūkst. asmenų. Įmonių 

skaičius kasmet mažėjo, palyginti su 2018 m. – sumažėjo 5,5 proc., o per 10 metų – 42,7 proc. Panašiu 

tempu mažėjo ir dirbančiųjų skaičius. Jų uždirbtos pajamos sudarė 1,6 mlrd. EUR ir, palyginti su 

ankstesniais metais, sumažėjo 2,1 proc., per 10 metų – 11,1 proc. 

- Daugiausia – 48,7 EUR – pridėtinės vertės per valandą sukurta nekilnojamojo turto operacijų 

veikloje; 38,1 EUR pridėtinės vertė sukurta elektros, dujų ir garo tiekimo veikloje, 27 EUR – 

informacijos ir ryšių veiklos įmonėse, mažiausiai – 8,1 EUR – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų 

veiklos įmonėse. 

- Per dešimtį metų (2019 m., palyginti su 2009 m.) vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 

18,4 proc. Vidutinis bruto darbo užmokestis per šį laikotarpį privačiame sektoriuje padidėjo 82 proc. 

- Daugiausiai tiesioginių užsienio investicijų Lietuva sulaukė iš: Švedijos, Estijos, Nyderlandų, 

Vokietijos. Sostinės regione daugiausia investuota į finansinės ir draudimo veiklos (4,7 mlrd. EUR), 

nekilnojamojo turto operacijų veiklos (2 mlrd. EUR), didmeninės ir mažmeninės prekybos (1,7 mlrd. 

EUR) įmones, o Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – į apdirbamosios gamybos (2,5 mlrd. EUR), 



nekilnojamojo turto operacijų veiklos (563,6 mln. EUR) bei didmeninės ir mažmeninės prekybos (472 

mln. EUR) įmones. 

 

- Veiksniai, trukdantys inovacinei veiklai: bendradarbiavimo partnerių trūkumas, išorinio kapitalo 

(paskolų ar privačių investicijų) trūkumas, kvalifikuoto personalo įmonėje trūkumas, nepakankama 

idėjų inovacijoms diegti rinkos paklausa, nuosavų lėšų investicijoms diegti trūkumas. 

- Per metus (2019 m. gruodį, palyginti su 2018 m. gruodžiu) visos gamintojų parduotos pramonės 

produkcijos kainos padidėjo 1,6 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – sumažėjo 1,8 proc. 

- Galutiniais muitinės deklaracijų ir Intrastato ataskaitų duomenimis, 2019 m. iš Lietuvos eksportuota 

prekių, kurių vertė siekė 29,62 mlrd. EUR, importuota – už 31,95 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės 

prekių eksportuota už 17,81 mlrd. EUR. 2019 m., palyginti su 2018 m., eksportas padidėjo 4,8 proc., 

importas – 3,3 proc. 

 

- 2019 m. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 13,3 ir 

19 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (atitinkamai 15,2 ir 17,6 proc.) bei 

chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (atitinkamai 11 ir 12,2 proc.). 2019 m. 

Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (14 proc.), Latviją (9,5 proc.), Lenkiją (7,9 proc.) ir Vokietiją 

(7,6 proc.), o importavo iš Rusijos (14,5 proc.), Lenkijos (11,8 proc.), Vokietijos (11,7 proc.). 

Parengta pagal Lietuvos statistikos departamento leidinį „Verslas Lietuvoje“  


