Analitycy prognozują spadek
wzrostu PKB w 2018 r.
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Ekonomiści banku „Swedbank” prognozują, że tempo wzrostu PKB Litwy zwolni z 3,8 % w 2017 r. do 3,2 % w
roku bieżącym oraz do 2,5 % w 2019 r. Największy wpływ na spadek tempa wzrostu w br. wywrze ponad
dwukrotny spadek tempa wzrostu eksportu – z 12 % w poprzednim roku do 5 % w br. oraz do 3 % w 2019 r. Jak
stwierdził główny ekonomista banku Nerijus Mačiulis, tempo wzrostu eksportu w br. wyhamuje nie z powodu
spadku popytu, a z powodu ograniczonych możliwości do zwiększenia poziomu produkcji. Wskaźnik
wykorzystania mocy produkcyjnych utrzymuje się na rekordowym poziomie, a spółki w ostatnich latach ostrożnie
inwestują w zwiększenie mocy produkcyjnych, dlatego trudno będzie utrzymać tak wysokie tempo wzrostu
eksportu. Z kolei przedstawiciele przedsiębiorstw twierdzą, iż ich inwestycje w rozwój są ograniczane przez brak
pracowników o potrzebnych kompetencjach (3 na 4 ankietowane spółki). Poza tym chęci do inwestycji
ograniczają niejasne perspektywy (2 na 3 ankietowane spółki). W opinii analityków innego banku, „Luminor”, po
nieznacznym spadku tempa wzrostu popytu wewnętrznego z powodu wzrostu inﬂacji, główną siłą napędową
wzrostu gospodarki pozostanie wzrost eksportu, jednak przedsiębiorstwa eksportujące powinny być czujne i już
teraz przygotowywać się na możliwe trudności w przyszłości. Analitycy sugerują, by spółki od nowa oceniły
perspektywy eksportu do Wielkiej Brytanii z powodu „Brexitu” oraz do krajów skandynawskich, gdyż
perspektywy ich rozwoju stały się trudne do przewidzenia z powodu spadków na rynkach nieruchomości w
Norwegii i Szwecji. Analitycy „Swedbanku” szacują, że wzrost popytu wewnętrznego pozostanie stabilny, gdyż
siła nabywcza będzie się zwiększała. Analitycy prognozują, że wzrost wynagrodzeń zmniejszy się nieznacznie, do
7 %, jednak spadnie także inﬂacja – do 3,3 % w br. oraz 2,5 % w 2019 r., gdy wynagrodzenia zwiększą się o 6 %.
Poziom bezrobocia spadnie poniżej 7 %, jednak z powodu nieprzychylnych tendencji demograﬁcznych wielkość
zatrudnienia nieznacznie się zmniejszy. Mimo wszystko, analitycy „Swedbanku” mają nadzieję, że szczyt
emigracji już minął, możliwe, że w br. z powodu emigracji Litwa straci mniej niż 10 tys. osób. Ekonomiści banku
zwracają uwagę, że nie zważając na spadek tempa wzrostu PKB w 2019 r., litewska gospodarka jest dobrze
przygotowana na możliwe wstrząsy. Podstawowe wskaźniki dot. stanu ﬁnansów są w dobrym stanie: handel
zagraniczny pozostaje zbilansowany, budżet ﬁnansów publicznych już trzeci rok z rzędu notuje nadwyżkę, koszt
zadłużania się państwa pozostaje rekordowo niski, zobowiązania ﬁnansowe mieszkańców i przedsiębiorstw nie są
duże, a wartość oszczędności jest rekordowo duża. (Verslo žinios, 25.01.2018)
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