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Chemijos pramonės sektorius

Veiksniai, darantys įtaką chemijos pramonei

Papildomi neprognozuoti įvykiai:

▪ Covid – 19 pandemija

▪ Meteorologinės sąlygos (sutrikdančios gamyklų veiklą ir 
sukeliančios kainų šuolį)

▪ Sueco kanalo užblokavimas 

▪ Aukštos žaliavų kainos verčiančios įmones keisti 
strategijas, ieškoti alternatyvių žaliavų, mažintis ar net 
stabdyti gamybą

▪ Brexit sukeltas sąmyšis paveikęs prekybą tiek su Azija, 
tiek su Europa

▪ Jūrinių konteinerių trūkumas, kuris sukėlė logistikos 
kainų šuolį iki 300%

▪ Žaliavų trūkumas dėl padidėjusių Kinijos poreikių 
vidinėje rinkoje ir JAV įvestų sankcijų

▪ ATL sertifikatų dėl anglies dvideginio išmetimų kainų 
kylimas į rekordines aukštumas – virš 44 Eur/t (2021 
04 15)

Jaučiama, jog palaipsniui rinka susireguliuos, nes jau dabar po truputį rimsta

Tadas Kondratas (Chemijos verslo grupė)

tadas.kondratas@imlitex.com

mailto:tadas.kondratas@imlitex.com


Dujų pramonės sektorius

2021 metai

▪ Kainų šuoliai ir dideli svyravimai 

▪ Tikėta, kad artimoje ateityje kainos išliks 
pakankamai aukštos, prognozuojami didesni 
svyravimai    

2020 metai 

▪ Covid – 19 pandemija

▪ Dujų perteklius

▪ Per didelė paklausa

▪ Rekordiškai žemos kainos

Ateityje numatomas augimas iki 2037 m., kainų tendencijos 
priklausys nuo alternatyvaus kuro paklausos

Pagrindinės tendencijos

Austė Augustinaitė (Dujų verslo grupė)

auste.augustinaite@imlitex.com

mailto:auste.augustinaite@imlitex.com


Elektros energijos sektorius

Netipinės situacijos, nulėmusios kainų kritimą:

▪ Kritusi elektros paklausa dėl rekordiškai šiltų žiemos 

mėnesių Skandinavijoje

▪ Rekordinis kritulių kiekis (vandens rezervuarų užpildymas) 

Skandinavijoje per pastaruosius 10 metų (1 pav.)

▪ Covid-19 pandemija, lėmusi elektros vartojimo kritimą ir 

dėl to krentančias CO2, naftos, anglies ir dujų kainas. 

2020 m. kainos krito 27% (nuo 46,12 Eur/MWh iki 34,04 Eur/MWh)

Šaltinis: Reuters
1  pav.

2021 m. galima tikėtis kainų šuolių į abi puses, tačiau ilgiuoju 
laikotarpiu tikėtinas elektros kainų kilimas

Regmantas Juška (Elektros prekybos grupė)

regimantas.juska@imlitex.com

mailto:regimantas.juska@imlitex.com


Plastikų pramonės sektorius

Išaugęs plastiko žaliavų trūkumas ir ribotas perėjimas 

prie perdirbtų žaliavų neigiamai veikia gamybą

Plastikų perdirbimo pramonė susiduria su dideliu žaliavų trūkumu ir 
ekstremaliai didėjančiomis kainomis

Šaltinis: EuPC

Dar bent 3 mėn. prognozuojamas nepakankamas 

produktų tiekimas ir aukšta kaina:

▪ Nepakankamas C2H4 , C3H6 , C8H8 tiekimas 

petrochemijos gamykloms EU

▪ Gamyklų uždarymas remontui ir tech priežiūrai

▪ Daugelis gamyklų paskelbusios Force Major 

▪ Dideli krovinių gabenimo tarifai ir vėlavimas dėl Sueco

kanalo apkrovos

Ingrida Kutaravičiūtė (Plastikų verslo grupė)

ingrida.kutaraviciute@imlitex.com

mailto:ingrida.kutaraviciute@imlitex.com


Tekstilės pramonės sektorius

2020 m. labiausiai nukentėję sektoriai:

▪ Industrinės skalbyklos

▪ Viešbučių sektorius

▪ Mados sektorius

Pagrindiniai pokyčiai

Kainų kritimas nenumatomas

Pasaulinės tendencijos

▪ Tvarumas madoje/ pluoštų gamyboje

▪ Natūralūs pluoštai

▪ Perdirbti pluoštai

▪ Sertifikuoti pluoštai (spec. sertifikatai)

Medvilnės (10 – 15%) ir jos gaminių (20 – 30%) kainų 

kilimas:

▪ JAV konfliktas ir sankcijos kiniškai medvilnei

▪ Indijos ir Pakistano konfliktas

▪ Prastas medvilnės derlius (dėl liūčių)

▪ Covid – 19 pandemija (logistinių kaštų didėjimas)

▪ Pakistano rupijos nuvertėjimas

▪ Dalis ūkininkų pereina prie maistininių kultūrų 

auginimo

2021 m. jaučiamas visų sektorių lėtas atsigavimas

Šarūnas Jurcius (Tekstilės verslo grupė)

sarunas.jurcius@imlitex.com

mailto:sarunas.jurcius@imlitex.com


Transporto sektorius

Covid – 19 pandemija paveikė gabenimus jūrų ir kelių transportu 

Didelis srautų disbalansas ir vėlavimas

▪ Uostų uždarymas ir darbų ribojimas juose

▪ Gamyklų uždarymas

▪ Maršrutus aptarnaujančių laivų kiekio sumažinimas

▪ Vietų laivuose ir įrangos trūkumas

▪ Konteinerių trūkumas (dėl jų užtrigimo JAV, PAR ir JK)

▪ Avarija Sueco kanale

▪ Kainų kilimas

Ateities scenarijai

▪ Pagerėjimas 2021 m. vasarą (jei laivai bus grąžinti į linijas; 
vakcinavimas mažina ribojimus ir didina darbų efektyvumą 
terminaluose)

▪ Chaotiška situacija užsitęs dar kelis mėnesius/ iki kitų kinų 
naujųjų metų (principas „just in time“ praranda savo vertę ir 
didieji klientai visais pajėgumais stengiasi didinti atsargas savo 
sandėliuose)

Vytenis Krakauskas (Transporto skyrius)

vytenis.krakauskas@imlitex.com

mailto:vytenis.krakauskas@imlitex.com
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