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Medienos produktų eksporto ir importo
RAIMUNDAS BEINORTAS, Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos „Lietuvos mediena“ direktorius

Statistikos departamento duomenimis per tris 2019 m. ketvirčius, lyginant su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvos ek-
sportas padidėjo 6,3 proc. ir siekė 21,9 mlrd. Eur, o importas – 5,0 proc. ir sudarė 23,8 mlrd. Eur. Lietuvos užsienio prekybos 
deficitas buvo 1,9 mlrd. Eur, 8 proc. mažesnis nei 2018 m. III ketvirtį.

Per 2019 m. sausio–rugsėjo mėn. 
Lietuvos užsienio prekybos apy-
varta mediena bei jos gaminiais 

(įskaitant popierių ir jo produktus) išaugo 
6,9 proc. ir sudarė 3,6 mlrd. Eur. Ekspor-
tuojamos produkcijos vertė buvo daugiau 
nei du kartus didesnė nei importuojamos, 
o teigiamas prekybos saldo per metus išau-
go nuo 1,29 mlrd. Eur iki 1,42 mlrd. Eur. 

Per pirmus tris ketvirčius medienos 
bei jos gaminių (įskaitant popierių ir jo 
produktus) eksportas padidėjo 8 proc. iki 
2,51 mlrd. Eur. Šios šakos eksportas augo 
sparčiau nei bendras šalies eksportas, to-
dėl jo dalis bendrame eksporte per metus 
padidėjo nuo 11,3 proc. iki 11,4 proc. 

Svarbiausia importuotoja išliko Švedi-
ja. Medienos ir jos gaminių į šią šalį par-
duota už 284 mln. Eur. Į Vokietiją prekių 
išvežta už 274 mln. Eur, Jungtinę Karalys-
tę – 214 mln. Eur, Norvegiją – 203 mln. 
Eur, Daniją – 157 mln. Eur, Latviją – 148 
mln. Eur, Lenkiją – 134 mln. Eur, Rusiją – 
131 mln. Eur.

Bendras Lietuvos importas per tris 2019 
m. ketvirčius padidėjo 5,0 proc., bet medie-
nos bei jos gaminių (įskaitant popierių ir jo 
produktus) importo dalis iš viso praktiškai 
nepakito ir siekė 4,6 proc. Medienos bei jos 
gaminių (įskaitant popierių ir jo produktus) 
importas per 2019 m. III ketvirtį padidėjo 
4,8 proc. iki 1,09 mlrd. Eur. 

Lėtesnius importo augimo tempus 
didžia dalimi nulėmė 1 proc. sumažėju-
si įvežto popieriaus ir jo gaminių vertė. 
Nepaisant per paskutinius tris mėnesius 
gerokai sulėtėjusio pjautinės medienos 
importo tempo, ji ir toliau sudarė didžiau-
sią importo dalį. Pjautinės medienos da-
lis bendrame šakos importe siekė 16 proc. 
Per pastaruosius mėnesius suintensyvėjo 
baldų importas ir sausio–rugsėjo mėn. jų 
vertė, lyginant su 2018 m., išaugo 10 proc., 
o bendrame medienos bei jos gaminių 
(įskaitant popierių ir jo produktus) impor-
te pasiekė 20 proc. 

Už didžiausią, 226 mln. Eur sumą, me-
dienos ir jos gaminių (įskaitant popierių 
bei jo produktus) įvežta iš Lenkijos. Šių 
prekių importas iš Baltarusijos siekė 158 
mln. Eur, Latvijos – 116 mln. Eur, Rusijos 
– 95 mln. Eur, Vokietijos – 74 mln. Eur, 
Švedijos – 62 mln. Eur, Suomijos – 54 mln. 
Eur, Italijos – 46 mln. Eur.

Apvalioji padarinė mediena
Eksportas. Per 2019 m. tris ketvirčius 

eksportuota beveik 1,5 mln. m³ apvalio-
sios padarinės (neskaitant malkų) medie-
nos, arba 2 proc. mažiau nei prieš metus. 
Lyginant 2019 m. ketvirčius, didžiausias 
medienos kiekis išvežtas pirmą ketvirtį – 
544 tūkst. m3. Toliau dėl užsienio rinko-
se besitraukiančios paklausos ir atitinka-
mai krentančios kainos eksportas mažėjo: 
antrą ketvirtį (504 tūkst. m3) penktadaliu, 
trečią ketvirtį (408 tūkst. m3) jau ketvirta-
daliu (lyginant su pirmu ketvirčiu). 

Trečią ketvirtį eksportas mažėjo į visų 
šalių rinkas, išskyrus Lenkijos, kur par-
duota 68 tūkst. m³ medienos, t.y. panašiai, 
kaip ir antrą ketvirtį. Nors eksporto ap-
imtys į šią šalį nepakito, tačiau išvežamos 
medienos sudėtis buvo kita: lapuočių me-
dienos eksportas, kurio didžiąją dalį suda-
ro beržo mediena, sumažėjo nuo 43 tūkst. 
m³ iki 30 tūkst. m³, o spygliuočių medie-
nos eksportas nuo 25 tūkst. m³ antrą ke-
tvirtį išaugo iki 38 tūkst. m³ trečią. Nuo 
metų pradžios į Lenkiją eksportuota 225 
tūkst. m³ medienos, kas yra 5 proc. dau-
giau nei 2018 m. 

Apvaliosios medienos eksportas į La-
tviją, lyginant su antru ketvirčiu, dėl treč-
daliu smukusių rąstų pardavimų sumažėjo 
penktadaliu. Į šią šalį, priešingai nei į Len-
kiją, sumažėjo tik spygliuočių medienos 
pardavimai. Antrą ketvirtį spygliuočių me-
dienos Latvijos rinkoje parduota 216 tūkst. 
m³, o trečią 159 tūkst. m³, t. y. ketvirtadaliu 
mažiau. Lapuočių medienos pardavimai iš-
augo nuo 41 tūkst. m³ antrą ketvirtį iki 44 

tūkst. m³ trečią. Nuo metų pradžios į La-
tviją išvežta 759 tūkst. m³ medienos, arba 9 
proc. mažiau nei prieš metus. 

Trečią ketvirtį, lyginant su antru, eks-
portas į Švediją sumažėjo penktadaliu iki 45 
tūkst. m³. Panašia dalimi sumažėjo tiek spy-
gliuočių, tiek lapuočių medienos išvežimas. 
Nuo metų pradžios į Švediją eksportuota 
156 tūkst. m³ apvaliosios padarinės medie-
nos, t. y. 4 proc. mažiau nei prieš metus. 

Apvaliosios medienos eksportas į Suo-
miją trečią ketvirtį taip pat sumažėjo. Ly-
ginant su antru ketvirčiu, išvežta 32 proc. 
mažiau. Spygliuočių medienos eksportuo-
ta 22 tūkst. m³, kas yra 29 proc. mažiau nei 
antrą ketvirtį. Išvežtas lapuočių medienos 
kiekis buvo beveik dvigubai mažesnis – 
3,5 tūkst. m³. Per tris ketvirčius į Suomiją 
eksportuota 108 tūkst. m³ medienos, t. y. 6 
proc. mažiau nei prieš metus. 

Antrą 2019 m. ketvirtį paklausos su-
mažėjimą Europoje kiek kompensavo išau-
gęs eksportas į Kiniją. Tačiau trečią ketvir-
tį sumažėjo paklausa ir šios šalies rinkoje. 
Kritus medienos kainoms, spygliuočių rąs-
tų eksportas sumažėjo iki 54 tūkst. m³ (an-
trą ketvirtį išvežta 70 tūkst. m³), o lapuo-
čių rąstų (daugiausia beržo) eksportas nuo 
2,6 tūkst. m³, sumažėjo iki 2,0 tūkst. m³. 

Importas. Nepaisant trečią ketvirtį 
padidėjusio apvaliosios medienos importo 
(60 tūkst. m³), per tris 2019 m. ketvirčius 
importuota 138 tūkst. m³ medienos, arba 
14 proc. mažiau nei prieš metus. 

Pagrindine apvaliosios medienos tie-
kėja ir toliau išliko Lenkija, iš kur įvežta 
86 tūkst. m³ medienos, arba 6 proc. dau-
giau nei prieš metus. Didžiausias kiekis – 
41 tūkst. m³ – importuotas trečią ketvir-
tį. Kaip ir anksčiau, trečią ketvirtį importe 
dominavo spygliuočių rąstai.

Importas iš Latvijos buvo 10 proc. ma-
žesnis nei prieš metus ir siekė 41 tūkst. m³. 
Trečią ketvirtį iš šios šalies įvežta tik la-
puočių mediena, kuri sudarė 13 tūkst. m³. 
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medienos pramonė

2019 m. trijų ketvirčių analizė
Per 2019 m. tris ketvirčius iš Rusijos 

importuota 8,1 tūkst. m³ apvaliosios pa-
darinės medienos ir beveik pusė šio kiekio 
(3,9 tūkst. m³) įvežta per trečią ketvirtį. 
Importas iš Rusijos, nepaisant padidėjimo 
trečią ketvirtį, buvo beveik keturis kartus 
mažesnis nei 2018 m. Tiek šiais metais, 
tiek ir prieš metus iš Rusijos daugiausia 
importuota beržo apvalioji mediena. 

Pjautinė mediena
Eksportas. Per tris 2019 m. ketvirčius 

pjautinės medienos eksportuota 842 tūkst. 
m³, t. y. 13 proc. daugiau nei 2018 m. Tre-
čiam ketvirčiui, lyginant su antru, yra bū-
dingas sezoninis eksporto apimčių suma-
žėjimas, tačiau šiais metais jis buvo didesnis 
nei prieš metus: trečią ketvirtį eksportuota 
264 tūkst. m³, o tai 10 proc. mažiau nei an-
trą. Trečią ketvirtį eksportuotas spygliuo-
čių pjautinės medienos kiekis (200 tūkst. 
m³), lyginant su 2018 m., buvo 8 proc. di-
desnis, o lapuočių eksportuota 64 tūkst. m³, 
t. y. 4 proc. mažiau nei 2018 m.

Trečią ketvirtį pjautinės spygliuočių me-
dienos pardavimai Vokietijos rinkoje, lygi-
nant su antru ketvirčiu, sumažėjo 12 proc. 
iki 10 tūkst. m³, o lapuočių padidėjo 5 proc. 
iki 24 tūkst. m³. Jungtinės Karalystės rinko-
je pardavimai sumažėjo net per pusę: antrą 
ketvirtį į šią šalį eksportuota 42 tūkst. m³, o 
trečią – tik 21 tūkst. m³ pjautinės medienos. 
Panaši situacija buvo ir Prancūzijos rinkoje, 
kur spygliuočių pjautinės medienos pardavi-
mai nuo 31 tūkst. m³ sumažėjo iki 18 tūkst. 
m³. Tačiau lapuočių pjautinės medienos eks-
portas į Prancūziją nuo 2,5 tūkst. m³ padidė-

jo iki 2,8 tūkst. m³. Antrą ketvirtį pradėjęs 
mažėti eksportas į Daniją, trečią ketvirtį iš-
laikė tokias pačias tendencijas. Trečią ketvirtį 
čia parduota 7,0 tūkst. m³ spygliuočių pjauti-
nės medienos, t. y. 28 proc. mažiau nei antrą, 
o lapuočių pjautinės medienos eksportas su-
mažėjo 10 proc. iki 1,7 tūkst. m³. Spygliuočių 
pjautinės medienos eksportas į Belgiją suma-
žėjo 7 proc., lapuočių – 28 proc. 

Mažėjančius pardavimus Europoje iš 
dalies kompensavo augantis eksportas į 
Kiniją ir Pietų Korėją. Trečią ketvirtį, ly-
ginant su antru, spygliuočių pjautinės me-
dienos pardavimai Kinijoje išaugo 17 proc. 
ir siekė 31 tūkst. m³. Tuo pačiu Kinija tapo 
pagrindine šios medienos eksporto rinka 
aplenkusi Jungtinę Karalystę ir Prancūzi-
ją. Per tą patį laikotarpį spygliuočių me-
dienos pardavimai Pietų Korėjoje išaugo 
27 proc. iki 15 tūkst. m³ ir tai yra ketvirtas 
rezultatas tarp visų valstybių. 

Pirmą 2019 m. pusmetį Saudo Arabija, 
pagal jai parduodamos pjautinės medienos 
kiekius, buvo šeštoje vietoje ir kas ketvir-
tį čia buvo eksportuojama po 12 tūkst. m³ 
medienos. Tačiau trečią ketvirtį ekspor-
tas į šią valstybę nukrito iki 1,5 tūkst. m³. 
Jungtinių Arabų Emyratuose pardavimai 
antrą ketvirtį išaugo iki 6,7 tūkst. m³, ta-
čiau trečią sumažėjo daugiau nei per pusę 
– iki 3,0 tūkst. m³. 

2019 m. III ketvirtį didžiausias pjauti-
nės medienos eksporto šuolis buvo į Latvi-
ją. Trečią ketvirtį spygliuočių medienos į 
šią šalį buvo išvežta 13,5 tūkst. m³, arba 2,6 
karto daugiau nei antrą, tačiau lapuočių 
medienos pardavimai sumažėjo trečdaliu 

iki 1,9 tūkst. m³. Pjautinės spygliuočių me-
dienos eksportas į Australiją ir Ispaniją pa-
didėjo pusantro karto. Trečią ketvirtį į šias 
šalis parduota atitinkamai 11 tūkst. m³ ir 
8 tūkst. m³ spygliuočių medienos. Ir toliau 
augo eksportas į Izraelį, kur trečią ketvirtį 
eksportuota 6,7 tūkst. m³ pjautinės medie-
nos (iš šio kiekio 5,9 tūkst. m³ spygliuočių). 
Per tris ketvirčius į Izraelį eksportuota 
13,9 tūkst. m³ pjautinės medienos. 

Importas. Per tris 2019 m. ketvirčius 
pjautinės medienos importuota 963 tūkst. 
m³, arba 22 proc. daugiau nei 2018 m. Spy-
gliuočių medienos importas išaugo 27 proc. 
iki 835 tūkst. m³, o lapuočių medienos im-
portas mažėjo 3 proc. iki 128 tūkst. m³. 

2019 m. trečią ketvirtį pjautinės me-
dienos importuota 313 tūkst. m³, o tai 10 
proc. mažiau nei antrą ketvirtį. Nepai-
sant importo mažėjimo, lyginant su 2019 
m. antru ketvirčiu, importuotas pjautinės 
medienos kiekis buvo 9 proc. didesnis nei 
2018 m. Trečią ketvirtį spygliuočių me-
dienos importuota 11 proc. daugiau (271 
tūkst. m³), lyginant su 2018 m., tuo tarpu 
lapuočių importuota 42 tūkst. m³, t. y. 3 
proc. mažiau nei 2018 m.

Pjautinės medienos importas 2019 m. 
III ketvirtį, lyginant su II, labiausiai suma-
žėjo (22 proc.) iš Latvijos ir siekė 31 tūkst. 
m3. Trečią ketvirtį iš Baltarusijos ir Rusijos 
įvežti kiekiai išliko didesni nei 2018 m., ta-
čiau iš Latvijos pjautinės medienos impor-
tuota mažiau nei prieš metus: lapuočių me-
dienos įvežta dvigubai mažiau, spygliuočių 
– 10 proc. mažiau.

Medienos gaminių eksportas 2019 m. III ketv., EUR Medienos gaminių importas 2019 m. III ketv., EUR
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Iš Baltarusijos importuota 598 tūkst. 
m³ pjautinės medienos. Tai sudarė apie 
62 proc. bendrai įvežamos pjautinės me-
dienos kiekio. Trečią ketvirtį iš šios ša-
lies įvežta 196 tūkst. m³ (spygliuočių – 192 
tūkst. m3, lapuočių – 3,6 tūkst. m³), arba 9 
proc. mažiau nei antrą ketvirtį.

Šių metų trečią ketvirtį importas ir 
Rusijos tai pat mažėjo, tačiau ne taip žen-
kliai kaip iš Baltarusijos. Iš šios šalies įvež-
ta 48 tūkst. m³ (spygliuočių – 34 tūkst. m3, 
lapuočių – 13 tūkst. m3) pjautinės medie-
nos, arba 5 proc. mažiau nei antrą ketvirtį. 

Iš Ukrainos pjautinės medienos tiek 
pirmą, tiek antrą ketvirtį importuota po 13 
tūkst. m³. Trečią ketvirtį šis kiekis sumažė-
jo iki 12 tūkst. m³: lapuočių medienos įvež-
ta 11,6 tūkst. m³ (5 proc. mažiau nei antrą), 
o spygliuočių medienos importas sumažėjo 
nuo 1,1 tūkst. m³ iki 0,4 tūkst. m³. 

Pagrindinės ąžuolo pjautinės medie-
nos tiekėjomis išliko Ukraina, Lenkija ir 
Rusija. Trečią ketvirtį iš šių šalių atitinka-
mai importuota 9 tūkst. m³, 5,9 tūkst. m3 

ir 2,7 tūkst. m3 ąžuolo pjautinės medienos. 
Buko pjautinės medienos per tris ke-

tvirčius importuota 2,2 tūkst. m³: 1,0 
tūkst. m³ – iš Lenkijos, 0,7 tūkst. m³ – iš 
Vokietijos, likusi dalis – iš kitų valstybių. 

Medienos drožlių plokštė
Eksportas. 2019 m. trečią ketvirtį me-

dienos drožlių plokštės eksportas augo to-
liau (lyginant su antru ketvirčiu, 25 proc.) 
ir pasiekė 10,6 tūkst. m³. Iš viso per tris 
2019 m. ketvirčius eksportuota 26,8 tūkst. 
m³ medienos drožlių plokščių, arba 37 
proc. mažiau nei prieš metus. Orientuotų 
skiedrų plokštės (OSB) eksportas nuo 4,5 
tūkst. m³ (2018 m.) sumažėjo iki 1,9 tūkst. 
m³. Kitų plokščių eksporto sumažėjimas 
buvo ne toks drastiškas, tačiau vis tiek iš-
liko pakankamai žymus – nuo 38 tūkst. m³ 
iki 25 tūkst. m³.

Pagrindine importuotoja šiais metais 
išliko Lenkija, kur parduota 17,4 tūkst. m³ 
plokščių arba 65 proc. bendro kiekio. Tre-
čią ketvirtį, lyginant su antru, į šią šalį už-
fiksuotas 10 proc. eksporto augimas, tačiau 
išvežtas produkcijos kiekis (6,5 tūkst. m³), 
buvo gerokai mažesnis nei prieš metus (9,4 
tūkst. m³). Plokščių eksportas į Estiją trečią 
ketvirtį išaugo iki 0,9 tūkst. m³ arba 6 proc., 
lyginant su antru ketvirčiu. Vis tik lyginant 
su 2018 m. trimis ketvirčiais, šiemet medie-
nos drožlių plokščių eksportuota 12 proc. 
mažiau. Į Latviją plokščių eksportas išaugo 

16 proc. ir siekė 0,7 tūkst. m³. Apie 0,2 tūkst. 
m³ šio kiekio sudarė OSB plokštė. Šių metų 
trečią ketvirtį suaktyvėjo eksportas į Vo-
kietiją, kur parduota 1,2 tūkst. m³ plokščių. 
Nuo metų pradžios minėtos produkcijos 
parduota 1,4 tūkst. m³, tačiau OSB plokštės 
pardavimai sudarė labai mažą dalį.

Importas. Medienos drožlių plokštės 
importas per tris 2019 m. ketvirčius, ly-
ginant su 2018 m., buvo 4 proc. mažesnis. 
Trečią ketvirtį importas augo, o įvežtas 
plokščių kiekis (134 tūkst. m³) buvo 10 proc. 
didesnis nei antrą ketvirtį. OSB plokščių 
per tris ketvirčius įvežta 57 tūkst. m³ ir, ly-
ginant su praeitais metais, kuomet vežta 59 
tūkst. m³, importas šiek tiek sumažėjo.

Trečią 2019 m. ketvirtį importo geogra-
fijoje didesnių pokyčių nebuvo. Antrą ke-
tvirtį plokščių importas iš Latvijos buvo su-
mažėjęs iki 44 tūkst. m³, bet trečią ketvirtį 
atsigavo ir pasiekė 51 tūkst. m³. Penktadalį 
šios produkcijos sudarė OSB plokštė. Kitas 
svarbus OSB plokščių tiekėjas buvo Len-
kija. Iš šios šalies importas išaugo nuo 7,5 
tūkst. m³ antrą ketvirtį iki 9,4 tūkst. m³ tre-
čią. Tačiau medienos drožlių plokščių im-
portas per tą patį laikotarpį sumažėjo nuo 
24,2 tūkst. m³ iki 23,7 tūkst. m³. Plokštės 
importas iš Baltarusijos augo nuo pat metų 
pradžios: nuo 21 tūkst. m³ pirmą ketvirtį iki 
29 tūkst. m³ trečią. Iš Rusijos importuojami 
kiekiai nežymiai mažėjo: didžiausias kiekis 
(10,8 tūkst. m³) buvo įvežtas pirmą ketvirtį, 
o trečią ketvirtį – apie 9,4 tūkst. m³.

Baldai
Eksportas. Per tris 2019 m. ketvir-

čius įvairių baldų iš Lietuvos eksportuota 
už 1,35 mlrd. Eur arba už 11 proc. dides-
nę sumą nei prieš metus. Trečią ketvirtį jų 
išvežta už didžiausią sumą – 461 mln. Eur 
(antrą ketvirtį eksportuota už 439 mln. 
Eur). Palyginus su tuo pačiu 2018 m. laiko-
tarpiu, tai 14 proc. daugiau.

Šių metų trečią ketvirtį pagrindine 
baldų eksporto rinka išliko Švedija, į ku-
rią, lyginant su antru ketvirčiu, eksportas 
padidėjo 7 proc. Į šią šalį per tris mėnesius 
baldų parduota už 75 mln. Eur. Vokietijos 
rinkoje pardavimai augo ne taip sparčiai (5 
proc.) ir trečią ketvirtį baldų čia parduota 
už 50 mln. Eur. Eksportas į Jungtinę Kara-
lystę augo 16 proc., o parduotų baldų vertė 
(48 mln. Eur) beveik susilygino su parda-
vimais Vokietijos rinkoje. Antrą ketvirtį 
nukritęs eksportas į Norvegiją, trečią vėl 

sugrįžo iki pirmą ketvirtį buvusių apimčių 
– 39 mln. Eur. 

Medinių baldų ir jų dalių eksportas su-
darė 61 proc. bendro baldų eksporto, o nuo 
metų pradžios šių gaminių išvežta už 828 
mln. Eur, t. y. už 12 proc. didesnę sumą nei 
prieš metus. Antrą 2019 m. ketvirtį me-
dinių baldų ir jų dalių eksportuota už 270 
mln. Eur, o trečią – už 288 mln. Eur.

Nuo metų pradžios medinių baldų ir 
baldų dalių daugiausia parduota Švedijoje 
ir Jungtinėje Karalystėje. Į šias šalis eks-
porto vertė siekė 111 mln. Eur, o tai sudaro 
ketvirtadalį visos šios produkcijos vertės. 
Trečia pagal svarbą – Vokietijos rinka, ku-
rioje medinių baldų ir baldų dalių parduo-
ta už 101 mln. Eur. Kitose šalyse pardavi-
mai gerokai mažesni: JAV – 58 mln. Eur, 
Norvegijoje – 54 mln. Eur.

Importas. Įvairių baldų importas augo 
nuo pat metų pradžios ir per tris ketvir-
čius, lyginant su tuo pačiu 2018 m. laiko-
tarpiu, padidėjo 10 proc. bei siekė 215 mln. 
Eur. 2019 m. trečią ketvirtį baldų įvežta už 
78 mln. Eur arba už ketvirtadaliu didesnę 
sumą lyginant su 2018 m. trečiu ketvirčiu. 
Medinių baldų ir jų dalių importas didėjo 
sparčiau nei kitų baldų: jų trečią ketvirtį 
įvežta už 33 mln. Eur, o nuo metų pradžios 
už 83 mln. Eur.

Nuo metų pradžios iš Lenkijos baldų 
įvežta už 55 mln. Eur. Trečią ketvirtį, lygi-
nant su antru, baldų importas iš šios šalies 
išaugo 7 proc. iki 20 mln. Eur. Dar spar-
čiau augo importas iš Italijos ir Vokietijos: 
trečią ketvirtį lyginant su antru, iš Italijos 
įvežtų baldų vertė išaugo 15 proc. iki 10,9 
mln. Eur, o Vokietijos – 21 proc. iki 7,7 
mln. Eur. Taip pat stipriai didėjo impor-
tas iš Estijos, kur trečią ketvirtį baldų įvež-
ta už 5,6 mln. Eur, t.y. už 38 proc. dides-
nę sumą nei antrą. Panašia dalimi išaugo ir 
importas iš Ukrainos tik baldų vertė buvo 
gerokai mažesnė – 2,8 mln. Eur. Nuo metų 
pradžios iš Rusijos įvežamų baldų impor-
tas nuolatos didėjo: pirmą ketvirtį jų įvežta 
už 1,1 mln. Eur, antrą – už 1,9 mln. Eur, o 
trečią ketvirtį iš šios šalies baldų vertė jau 
siekė 4,4 mln. Eur. Tokį augimą labiausiai 
lėmė didėjantis medinių baldų dalių im-
portas, kai vien per trečią ketvirtį jų įvežta 
už 3,1 mln. Eur. Baldų importas iš Švedijos 
mažėjo nuo pat metų pradžios ir trečią ke-
tvirtį susitraukė iki 4,7 mln. Eur. Mediniai 
baldai ir dalys sudarė penktadalį baldų im-
porto iš šios šalies. 


