Pranešimas žiniasklaidai

Tarp ТOP-500 didžiausių įmonių Vidurio ir Rytų Europoje – jau 26 Lietuvos bendrovės
2020 m. duomenimis sudarytas „Coface“ TOP-500 reitingas įvardino didžiausias Vidurio ir Rytų Europos (VRE)
įmones. Naujasis reitingas parodė:







Lietuvos įmonių TOP- 500 sąraše padaugėjo nuo 22 iki 26, aukščiausioje pozicijoje (11 vietoje) – „Vilniaus
prekyba“;
Naujausiame TOP-500 reitinge – net 7 naujokės iš Lietuvos, tarp kurių „Thermo Fisher Scientific Baltics“
iškart užėmė 153 vietą;
Kitos naujos reitingo dalyvės: „Vičiūnų grupė“, „ACME Grupė“ „Lidl Lietuva“, „Ignitis“, „Rivona“ ir ESO.
Latvijos įmonių sumažėjo nuo 8 iki 6, Estijos bendrovių skaičius nepakito – liko 6;
Lenkija toliau pirmauja VRE regione pagal didžiausių įmonių skaičių, nors šis ir vėl sumažėjo nuo 163 iki 161;
Daugiau kaip 54 proc. apyvartos TOP-500 reitinge atitenka mineralinių medžiagų, chemijos produktų,
naftos, plastiko ir farmacijos bendrovėms.

Remdamasi 2020 m. įmonių apyvartomis, „Coface“ sudarė didžiausių Vidurio ir Rytų Europos įmonių sąrašą, kuriame
per metus Lietuvos įmonių vėl padaugėjo nuo 22 iki 26. Naujajame reitinge tarp lietuviškų įmonių aukščiausią vietą
užėmė „Vilniaus prekyba“, kuri iš 16-os vietos pakilo į 11-ąją, o apyvarta pernai augo 5 proc. ir pasiekė 5,2 mlrd. Eur,
kai 2019 m. sudarė 4,9 mlrd. Eur. Į pirmąjį dvidešimtuką šiemet pateko ir „Maxima grupė“, kuri pernai reitinge buvo
28-oje pozicijoje, o šiemet – jau 19-oje, su 6 proc. apyvartos augimu nuo 3,9 mlrd. Eur iki 4,2 mlrd. Eur.
TOP-500 reitinge gerėjo 15 Lietuvos įmonių vieta, krito – 4
Iš devyniolikos Lietuvos įmonių, į TOP-500 patekusių nebe pirmąjį kartą, gerėjo net 15 bendrovių pozicijos. Be aukščiau
paminėtų įmonių, sąraše pakilo „Maxima LT“ (101 vieta, buvo 110), „Ignitis Grupė“ (164, buvo 199), „ME Investicija”
(170, buvo 191), „Sanitex“ (173, buvo 196), „Girteka Logistics” (203, buvo 232), koncernas „Achemos Grupė” (229,
buvo 238), „Euroaphoteka” (262, buvo 310), koncernas „MG Baltic” (307, buvo 367), „Palink“ (321, buvo 348), „VG
Holding“ (351, buvo 368), „Kauno grūdai“ (373, buvo 441), „Circle K Lietuva“ (409, buvo 429) ir „Norfos mažmena“
(414, buvo 442). Tarp lietuviškų bendrovių didžiausią šuolį reitinge pademonstravo „Kauno grūdai“, pagerinusi vietą
net 68 pozicijomis, ir koncernas „MG Baltic“, pakilęs 60 pozicijų.
Naujausiame TOP-500 reitinge savo pozicijas užleido keturios Lietuvos bendrovės – „Orlen Lietuva“ (47, buvo 22),
„Viada LT“ (331, buvo 313), „Linas Agro Group“ (333, buvo 307) ir „Linas Agro“ (492, buvo 430).
7 bendrovės į sąrašą pateko pirmą kartą – tai „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (153), „Vičiūnų grupė“ (372), „ACME
grupė“ (392), „Lidl Lietuva“ (399), „Ignitis“ (460), „Rivona“ (478) ir „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (487).
Lietuvos įmonės konkuruoja tvirčiau ir išsiskiria sparčiu augimu
„Lietuvos įmonių svoris VRE TOP-500 reitinge nuosekliai auga. Palyginti su kitose šalyse veikiančiomis įmonėmis, mūsų
šalies verslas konkuruoja stipriau. Atskiro paminėjimo verta bendrovė „Thermo Fisher Scientific Baltics“, pandemijos
metu ne tik sėkmingai suradusi naujų verslo nišų, bet ir sugebėjusi tris kartus padidinti metinę apyvartą“, – sako
Mindaugas Sventickas, „Coface Baltics“ vadovas.
„Thermo Fisher Scientific Baltics“ apyvarta pernai augo iki 1,26 mlrd. Eur, palyginti su 440 mln. Eur 2019 m. Augimas
siekė 187 proc. ir nulėmė patekimą reitinge iškart į 153 vietą. Darbuotojų skaičius augo 31 proc.: nuo 975 (2019 m.)
iki 1274 (2020 m.).
Tarp lietuviškų bendrovių antru pagal dydį augimu – 40 proc. – išsiskyrė „ACME grupė“, kurios apyvarta per metus
padidėjo nuo 416,3 mln. Eur (2019 m.) iki 583,7 mln. Eur (2020 m.). „Lidl Lietuva“ apyvarta pernai augo 23 proc. nuo
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469,4 mln. Eur iki 578 mln. Eur, „Ignitis” – 17 proc. (nuo 433 mln. Eur iki 506 mln. Eur), ESO – 16 proc. (nuo 413 mln.
Eur iki 481 mln. Eur), „Norfos mažmena“ – 11 proc. (nuo 505,5 mln. Eur iki 559 mln. Eur).
Į naujausią TOP-500 reitingą pateko po 6 bendroves iš Latvijos ir Estijos. Tarp latviškų bendrovių aukščiausią (77)
poziciją užima „Elko Grupa” (1,9 mlrd. Eur), antrojoje vietoje (89) – „Uralkali Trading” (1,8 mlrd. Eur). Estiškų bendrovių
sąrašą (223 vietoje) pradeda „NG Investeeringud” (889 mln. Eur) ir „Talinna Kaubamaja Grupp” (282 vieta, 742 mln.
Eur). Pažymėtina, kad į TOP-500 reitingą iš kaimyninių šalių taip pat pateko „Maxima Latvija” (225 vieta, 878 mln. Eur)
ir „Maxima Eesti“ (464 vieta, 503 mln. Eur).
VRE ekonomika pademonstravo atsparumą
M. Sventickas pastebi, kad apibendrinus naujausio TOP-500 reitingo duomenis, galima pasidžiaugti, jog VRE regiono
įmonės pademonstravo gyvybingumą, atsparumą ir gebėjimą prisiderinti prie darbo pandemijos sąlygomis. Palyginti
su 2019 m. rezultatais, naujausio TOP-500 reitingo įmonių apyvarta pernai smuko tik 3,3 proc. iki 667 mlrd. Eur, o
vidutinės vienos įmonės metinės pajamos sumažėjo nuo 1,378 mlrd. Eur (2019 m.) iki 1,333 mlrd. Eur (2020 m.).
„Coface“ ekonomistų teigimu, šiuo metu daugiau iššūkių VRE regiono įmonėms kelia bendra pasaulio ir Europos šalių
ekonomikos situacija.
Daugiausia įmonių, patenkančių į VRE TOP-500 reitingą, yra Lenkijoje – 161, tai yra 2 įmonėmis mažiau, nei prieš metus.
Toliau šalys pagal įmonių skaičių reitinge rikiuojasi taip: Čekija (77), Vengrija (68), Rumunija (56), Slovakija (35), Lietuva
(26), Bulgarija (22), Serbija (15), Kroatija ir Slovėnija (po 14), Latvija ir Estija (po 6).
Vertinant įmonių atstovavimą reitinge pagal veiklos sritis, verta pažymėti, kad daugiau kaip 54 proc. pajamų atitenka
keliems didžiausiems sektoriams – mineralinių medžiagų, chemijos produktų, naftos, plastikų, taip pat farmacijos
sektoriui. Į TOP-500 pateko net 89 įmonės, atstovaujančios šioms veiklos sritims. Antroje vietoje pagal atstovavimą –
automobilių ir transporto bendrovės, kurių reitinge skaičiuojama 84. Dėl Covid-19 apribojimų, o ypač puslaidininkių
trūkumo, naujų transporto priemonių pardavimas visame pasaulyje sumažėjo 13,8 proc., Europoje – 20,2 proc.
Nepaisant to, automobilių pramonė išlieka konkurencinga VRE regione, tai nulėmė aktyvios investicijos ankstesniais
metais.
Prie VRE regiono ekonomikos augimo prisidėjo namų ūkių vartojimas, kuris 2020 m. antrąjį pusmetį pradėjo atsigauti
dėl geros darbo rinkos būklės. Didėjo darbuotojų atlyginimai, greitai atsigavo darbo jėgos paklausa. Didžiausių
pramonės įmonių apyvarta išaugo iki 102 mlrd. Eur (+9,6 proc., didžiausias augimas tarp visų sektorių).
Įdomūs faktai apie Lietuvą
„Coface“ TOP-500 reitingą lydinčioje makroekonominėje apžvalgoje Lietuvos vardas išskiriamas keletą kartų.
Pirmiausia pabrėžiama, kad iš visų VRE šalių būtent Lietuvos ekonomika 2020 m. pasižymėjo mažiausiu BVP kritimu,
sudariusiu 0,9 proc., kai viso regiono vidurkis buvo 4 proc., o atskirų šalių (pvz., Kroatijos) BVP krito net 8 proc.
Lietuvos vardas minimas tarp šalių, kurios, nepaisant mažos darbo rinkos (1,5 mln.), išsiskyrė palyginti dideliu (7) naujų
įmonių skaičiumi reitinge.
Tarp dvylikos VRE regiono šalių Lietuva 2020 m. užėmė ketvirtąją vietą pagal BVP dalį vienam gyventojui – 17714 Eur.
Mūsų šalį aplenkė tik Slovėnija (22312 Eur), Čekija (20280 Eur) ir Estija (20190 Eur).
Iš visų VRE šalių Lietuva išsiskiria ir tuo, kad TOP-500 reitingo įmonėse dirba net 13,6 proc. visų šalies darbuotojų. Pagal
šį rodiklį antroje vietoje esančioje Lenkijoje tokiose įmonėse dirba tik 7,1 proc. darbuotojų.
Nuostabą kelia faktas, kad, nepaisant gerų kitų ekonominių rodiklių, Lietuvoje nedarbo lygis buvo vienas iš aukščiausių
ir siekė 8,5 proc. Pagal šį rodiklį Lietuvą „aplenkė“ tik Serbija, kurioje nedarbas sudarė 9,2 proc.

2

Apie TOP 500 reitingą:
Jau tryliktąjį kartą „Coface“ parengtas didžiausių Vidurio ir Rytų Europos įmonių reitingas įtraukė Bulgarijos, Čekijos, Estijos,
Lenkijos, Kroatijos, Vengrijos, Rumunijos, Latvijos, Lietuvos, Serbijos, Slovakijos ir Slovėnijos įmones, kurių 2020 metų apyvarta
buvo ne mažesnė kaip 300 mln. eurų. Į šį sąrašą neįtraukti finansinių paslaugų teikėjai, bankai, draudimo bendrovės, lizingo įmonės
ir brokeriai. Į reitingą taip pat nepateko įmonės, kurios iki nurodytos datos nepateikė finansinių duomenų. „Coface“ sudarytame
VRE TOP 500 reitinge įvertintos ne tik įmonių pajamos, bet ir grynasis pelnas, darbuotojų skaičius ir kiti rodikliai.
Apie „Coface“:
Daugiau kaip 75 metų patirtis ir tankus atstovybių tinklas padėjo „Coface“ tapti viena didžiausių pasaulyje prekinio kredito draudimo ir rizikos
valdymo bendrove. Visame pasaulyje „Coface“ paslaugomis naudojasi daugiau kaip 50 tūkst. klientų. „Coface“ paslaugos ir sprendimai apsaugo
ir padeda įmonėms priimti pagrįstus sprendimus kreditų klausimais, siekiant padidinti jų galimybes daugiau parduoti tiek vidaus, tiek eksporto
rinkose. Bendrovės apyvarta 2020 m. siekė beveik 1,5 mlrd. Eur.
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