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Tarp didžiausių Centrinės ir Rytų Europos bendrovių – 17 Lietuvos įmonių 
 

Septyniolika Lietuvos įmonių pateko į verslo rizikos valdymo bendrovės „Coface“ 
praėjusiais metais sudarytą 500 didžiausių Centrinės ir Rytų Europos („CEE Top 500“ 
2012) bendrovių sąrašą.  

Aukščiausią (8-ąją) vietą sąraše tarp Lietuvos įmonių užima „Orlen Lietuva“, pakilusi iš 
14-osios vietos. Antroji didžiausia Lietuvos bendrovė – „Vilniaus prekyba“ – užėmė 41-ąją 
vietą, „Maxima grupė“ – 52-ąją, „Maxima LT“ pasislinko per 15 pozicijų žemyn į 116-ąją. 

„Naujausiame „CEE Top 500“ įmonių sąraše Lietuva atsidūrė septintoje vietoje iš trylikos 
pagal bendrovių, patekusių į sąrašą, skaičių. Palyginus su ankstesniais metais Lietuva pakilo 
dviem pozicijomis, tačiau didžiausiųjų šalies įmonių pelnas 2011 m. sumažėjo 7 proc. 
palyginus su 2010 metais. Visų 17 didžiausių Lietuvos įmonių apyvarta 2011-aisiais siekė 
beveik 19,5 mlrd. eurų. Pažymėtina, kad į sąrašą patekusiose įmonėse dirba 7,6 proc. 
Lietuvos darbo jėgos, ir tai yra didžiausias santykis šiame regione“, – teigia „Coface Lietuva“ 
Rinkodaros ir pardavimų departamento direktorius Mantvydas Štareika. 

Koncernas „Achemos grupė“ atsidūrė 206-ojoje vietoje. „Visagino atominė elektrinė“ 
užėmė 238-ąją vietą. Po jos – „Lukoil Baltija“, atsidūrusi 274-ojoje pozicijoje. 293-ioji – „Lesto“, 
305-oji – „Palink“, 308-oji – „Achema“, 384-oji – „Lietuvos dujos“, 393-oji – „Sanitex“. 404-ojoje 
vietoje atsidūrė „Indorama Polymers Europe“, 434-ojoje – „Lietuvos geležinkeliai“. „Lifosa“ 
užėmė 483-ąją vietą, dviem pozicijom aukščiau (485-ojoje) – „Lietuvos energija“. Lietuvos 
įmonių sąrašą užbaigia koncernas „MG Baltic“, visame Centrinės ir Rytų Europos didžiausių 
bendrovių sąraše užėmęs 499-ąją vietą.  

Apžvelgdami Lietuvos perspektyvas „Coface“ ekspertai atkreipė dėmesį į tai, kad 
Lietuvos verslo plėtrai padeda strategiškai patogi šalies geografinė padėtis – centras tarp 
NVS, Vakarų Europos ir Skandinavijos šalių, o dėl gerai išplėtotos informacinių ir 
komunikacinių technologijų infrastruktūros tampa paslaugų centru Šiaurės Europos šalims bei 
pritraukia investicijas į naujus verslus Lietuvoje.  

Daugiausiai į „CEE Top 500“ pateko Lenkijos įmonių, antroje vietoje – Ukrainos, trečioje 
– Vengrijos įmonės.  

Tarp Centrinės ir Rytų Europos milžinių pirmajame dešimtuke daugiausiai įsitaisiusios 
naftos ir dujos bendrovės (Lenkijos „Polski Koncern Naftowy Orlen S. A.“ (1 vieta) ir „Grupa 
Lotos S. A.“ (6 vieta), vengrų „Mol Magyar Olaj-ES Gazpari Nyrt“ (2 vieta), ukrainiečių 
„Naftogaz of Ukraine“ (3 vieta) ir Lietuvos „Orlen Lietuva“ (8 vieta)), čekų automobilių 
gamintoja „Škoda Auto A. S.“ (4 vieta), energetikos įmonės (ukrainiečių „Energorynok“ (5 vieta) 
bei lenkų „PGE Polska Grupa Energetyczna S. A.“ (7 vieta)), ukrainiečių holdingas „Metinvest“ 
(9 vieta) bei didmeninės prekybos Lenkijos įmonė „Jeronimo Martins Polska S. A.“ (10 vieta).   

„Visose trylikoje šalių, įtrauktų į praėjusiais metais sudarytą sąrašą „CEE Top 500“, 2011 
metais nustatytas BVP augimas – nuo 0,0 proc. Kroatijoje iki 8,3 proc. Estijoje. Lietuva su 5,9 
proc., Latvija su 5,5 proc. ir Ukraina su 5,2 proc. BVP augimu taip pat minimos prie stiprų 
augimą pasiekusių valstybių. Sąrašo lyderės Lenkijos BVP 2011 m. padidėjo 4,3 proc.“, – teigė 
Mantvydas Štareika.  

 
Anksčiau „Coface“ bendrovių analizei buvo naudojami bendrovės duomenų bazėje 

esantys duomenys, papildyti išorine informacija. Šiemet „Coface“ analitikai tikisi 500 didžiausių 
Centrinės ir Rytų Europos bendrovių sąrašą sudaryti kuo anksčiau, todėl Lietuvos verslo 
įmonės jau kviečiamos teikti duomenis apie save. 

„Šiais metais norime tokį sąrašą bei leidinį paskelbti kaip įmanoma anksčiau. Todėl 
nusprendėme būti dar aktyvesni ir paprašyti įmonių pačių dalyvauti šiame projekte. Pagrindinė 
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nauda įmonėms ta, kad toks sąrašas bus pristatytas visose mūsų atstovaujamose Europos 
valstybėse. Be to, mes kaip kreditų draudikas atsinaujinsime informaciją apie įmones, taigi 
galėsime objektyviau įvertinti įmonių mokumo riziką ir priimti tinkamus sprendimus, suteikiant 
kredito limitus“, – sako Mantvydas Štareika. 

Pateikti savo duomenis „CEE Top 500“ sąrašui gali bendrovės, kurių metinės pajamos 
yra ne mažesnės nei 120 mln. eurų, išskyrus finansinių paslaugų teikėjus, tokius kaip bankai, 
draudimo bei brokerių bendrovės ir lizingo įmonės. 
 
Į „CEE Top 500“ reitingą įmonės įtraukiamos nemokamai.  
 

„Coface“ internetinėje svetainėje anketą užpildyti galima iki 2013 m. balandžio 19 d. 
Anketoje būtina nurodyti įmonės 2011 ir 2012 metų apyvartą (grynąsias pardavimų pajamas), 
2011 ir 2012 metų grynąjį pelną bei darbuotojų skaičių 2011 ir 2012 metais. Pateikti finansiniai 
duomenys turi atspindėti visus finansinius metus. 

Daugiau informacijos: 
http://www.coface.lt/CofacePortal/BA/ba_BA/pages/home/mes_siulome/TOP_500  

 
Verslo rizikos valdymo bendrovės „Coface“ apžvalga „CEE Top 500“ apima 13 šalių: 

Bulgariją, Kroatiją, Čekiją, Estiją, Vengriją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją, Rumuniją, Serbiją, 
Slovakiją, Slovėniją, Ukrainą. 
 

Išsamų „CEE Top 500“ 2012 m. sąrašą ir jo analizę galima rasti: 
http://www.coface.lt/CofacePortal/ShowBinary/BEA%20Repository/BA/ba_BA/documents/CEE
_Top_500_2012.pdf 

 

Apie „Coface“: 

 
„Coface“ grupė – tai pasaulinė lyderė, siūlanti verslo rizikos valdymo sprendimus įmonėms visame 

pasaulyje. 2012 m. „Coface“ grupės apyvarta siekė 1,6 mlrd. EUR (5,52 mlrd. Lt). Kompanijos paslaugas 
teikė 4400 darbuotojų 66 pasaulio valstybėse. Kiekvieno metų ketvirčio pabaigoje „Coface“ skelbia 158 
šalių rizikos vertinimus, paremtus 350 profesionalių rizikos analitikų vertinimais ir išskirtine „Coface“ 
valdoma informacija apie įmonių mokėjimų discipliną. 

„Coface“ yra patronuojamoji Prancūzijos investicinio banko „Natixis“ įmonė, verslo rizikos, 
investicijų valdymo ir specializuotų finansinių paslaugų BPCE grupės padalinys. 

 www.coface.com<http://www.coface.com/ 
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